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 สารให้ความหวานแบบไม่ให้พลงังานทีนาํมาศึกษาในงานวิจยันีมี 3 ชนิด ไดแ้ก่ แอสปาร์
แตมป์ (APM) อะซีซลัเฟม-โพแทสเซียม (ACK) และซูคราโลส (SUL) ซึงมีความหวานมากกว่านาํตาล
ซูโครสถึง 180, 200 และ 600 เท่าตามลาํดบั การศึกษาความเขม้ขน้ทีควรใชใ้นอาหารเพือใหมี้รสหวาน
ใกลเ้คียงกบัผลิตภณัฑเ์ดิมนนัจึงเป็นสิงทีควรให้ความสาํคญั ดงันนัในการศึกษานีจึงกาํหนดความเขม้
ของรสหวานของนําตาลซูโครสที 10% เป็นสารให้ความหวานอา้งอิง สําหรับสารให้ความหวาน
สงัเคราะห์ จุดประสงคข์องการศึกษานีคือ . เพือศึกษาความเขม้ขน้ของสารใหค้วามหวานสงัเคราะห์ที
มีความเขม้ของรสหวานใกลเ้คียงกบั 10%sucrose . ศึกษารูปแบบการรับรสหวานตามเวลาของสารให้
ความหวานโดยใช้การประเมินทางประสาทสัมผัสด้วยวิ ธี  time intensity descriptive analysis 3. 

ปรับปรุงรูปแบบการรับรสหวานตามเวลาของสารใหค้วามหวานสังเคราะห์เพือใหใ้กลเ้คียงกบัซูโครส 
ผลการศึกษาพบว่า ความเขม้ขน้ของ APM, ACK และ SUL ทีมีความเขม้ของรสหวานใกลเ้คียงกับ
10%sucrose คือ 625, 1600 และ 250 ppm ตามลาํดบั ซึง SUL เป็นสารใหค้วามหวานทีมีรูปแบบการรับ
ความรู้สึกตามเวลาของรสหวานในช่วงเริมตน้คลา้ยกบั 10%sucrose ทีสุด ส่วน APM และ ACK ใหร้ส

หวานสูงสุดเร็ว และมี aftertaste ของรสขม อย่างไรก็ตามสิงทีเหมือนกนัในการศึกษานีพบว่าสารให้

ความหวานสังเคราะห์ทุกตวัทีใชใ้ห้รสหวานยาวนานกว่า 10%sucrose ทงัสิน เมือทาํการผสมสารให้

ความหวานสังเคราะห์เขา้ดว้ยกนัเพือปรับรูปแบบการรับรสหวานตามเวลาให้ใกลเ้คียงกบัซูโครสมาก
ขึน พบว่าในส่วนผสมทีมี SUL ประมาณ 80% และมี ACK ไม่เกิน 10% สามารถปรับปรุงรูปแบบการ
รับรสหวานตามเวลาใหใ้กลเ้คียงกบั 10%sucrose ไดม้ากทีสุด และพบว่าการเติม polyol ทีความเขม้ขน้ 

100 mosmole/L ในสารให้ความหวานผสมสามารถปรับปรุงรูปแบบการรับรสหวานตามเวลาให้
ใกลเ้คียงกบัซูโครสมากขึนเช่นกนั 
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 Three types of non-caloric sweeteners used in this study were aspartame (APM), acesulfame-

K (ACK) and sucralose (SUL). They’ve higher sweetness than sucrose about 180, 200 and 600 times, 

respectively. Study of concentration used in order to provide a sweetness similar to the original product 

were important. Therefore, the sweetness intensity of 10% sucrose was used as a reference for artificial 

sweeteners. The purpose of this study were 1. To determine the concentration of artificial sweeteners, 

which the sweetness intensity closed to 10% sucrose. 2. To study the sweet temporal profile of 

sweeteners by using time intensity descriptive analysis. 3. To improve the sweet temporal profile of 

artificial sweeteners which was closed to 10% sucrose. The results showed that the concentration of 

APM, ACK and SUL that provided the sweetness intensity close to 10% sucrose were 625, 1600 and 

250 ppm, respectively. SUL was a sweetener that had the temporal profile in the increasing part closed 

to 10% sucrose, while APM and ACK were fastest and provided bitter aftertaste. However, the problem 

of all artificial sweeteners remined last longer than that of 10% sucrose. Blending of the artificial 

sweeteners to improve the sweet temporal profile to be closed to sucrose was found, The mixture of 

SUL 80% and ACK 10% improve the temporal profile closed to 10% sucrose and addition of polyol 

100 mosmole/L in blended sweetener also improved the temporal profile to be more close to 10% 

sucrose too. 
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