
                                                           
 
 
 
 
 

 
 

 การศึกษาการปรับปรุงรูปแบบการรับความรู้สึกตามเวลาของสารให้ความหวานสังเคราะห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 

 นายกรชกรณ์  นิลศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธ์นีเป็นส่วนหนึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร 

ภาควิชาเทคโนโลยอีาหาร 

บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 ปีการศึกษา 2557 

ลขิสิทธิของบัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



การศึกษาการปรับปรุงรูปแบบการรับความรู้สึกตามเวลาของสารให้ความหวานสังเคราะห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 

 นายกรชกรณ์  นิลศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธ์นีเป็นส่วนหนึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร 

ภาควิชาเทคโนโลยอีาหาร 

บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 ปีการศึกษา 2557 

ลขิสิทธิของบัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



IMPROVING THE TEMPORAL PROFILE OF ARTIFICIAL SWEETENERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

By 

Mr. Krodchakorn  Nilsart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 

Master of Science Program in Food Technology 

Department of Food Technology 

Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2014 

Copyright of Graduate School, Silpakorn University 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร อนุมติัใหว้ิทยานิพนธ์เรือง  “การศึกษาการปรับปรุง
รูปแบบการรับความรู้สึกตามเวลาของสารใหค้วามหวานสงัเคราะห์” เสนอโดย นายกรชกรณ์ นิลศาสตร์ 
เป็นส่วนหนึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร 

 
 

..……........................................................... 

                                                                (รองศาสตราจารย ์ดร.ปานใจ ธารทศันวงศ)์ 
     คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

วนัที..........เดือน.................... พ.ศ........... 
 
อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุเชษฐ ์ สมุหเสนีโต 

 2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปริญดา  เพญ็โรจน ์

 
 คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 

 

.................................................... ประธานกรรมการ 

 (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประสงค ์ ศิริวงศว์ิไลชาติ) 

............/......................../.............. 

 

.................................................... กรรมการ           .................................................... กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วนัวิสาข ์ กระแสร์คุปต)์         (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุเชษฐ ์ สมุหเสนีโต) 

............/......................../..............             ............/......................../.............. 

 

.................................................... กรรมการ 

 (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปริญดา  เพญ็โรจน์) 
............/......................../..............

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ง 
 

54403201 : สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร 

คาํสาํคญั : สารใหค้วามหวานสงัเคราะห์/การปรับปรุงรสหวาน/รูปแบบการรับความรู้สึกตามเวลา 

  กรชกรณ์  นิลศาสตร์ : การศึกษาการปรับปรุงรูปแบบการรับความรู้สึกตามเวลาของสารให้
ความหวานสังเคราะห์.  อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.สุเชษฐ์  สมุหเสนีโต , ผศ.ดร.ปริญดา  
เพญ็โรจน์ และ ผศ.ดร.ดวงใจ  ถิรธรรมถาวร. 84 หนา้. 
 

 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. 
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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
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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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บทที 1 

บทนํา 

1.1 ความสําคัญและทีมาของงานวิจัย 

ความรู้สึกถึงรสหวานเป็นการรับรู้พืนฐานของระบบประสาทสัมผสัการรับรสทีมีต่อสารที

ใหร้สหวานจากนาํตาล โปรตีนบางชนิด และ/หรือ สารบางชนิดทีใหค้วามหวาน เช่น สารใหค้วาม

หวานสังเคราะห์ เรียกว่า  artificial sweetener หรือ high-intensity sweetener หรือ high-potency 

sweetener (สุนทรี และชุติมา , 2549) ความรู้สึกพึงพอใจต่อการได้บริโภคอาหารทีมีรสหวาน

ประกอบกบัการดาํเนินกิจกรรมในปัจจุบนัของมนุษยที์มีวิถีการใชชี้วิตทีไม่ดูแลสุขภาพตนเอง ขาด

การออกกาํลงักาย จึงทาํให้มีความเสียงทีจะเป็นโรคเบาหวาน หลอดเลือดหัวใจตีบตนั และโรค

ความดนัโลหิตสูง ดังนันแนวโน้มการพฒันาผลิตภณัฑ์อาหารในปัจจุบนัจึงมีแนวโน้มไปทาง

ผลิตภัณฑ์เพือสุขภาพ โดยใช้วิธีการหลีกเลียงการนํานําตาลซึงให้พลังงานอย่างเช่น ซูโครส 

กลูโคส/กลูโคสไซรัป หรือ ฟรุกโตส ปลียนไปใชส้ารให้ความหวาน ทีไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ 

หรือมีคุณค่าทางโภชนาการตาํมากแทน ซึงสารนีสามารถใหค้วามหวานไดม้ากกวา่ซูโครสหลายเท่า 

(high-intensity sweetener) เช่น aspartame, acesulfame-K หรือ sucralose ซึงได้รับความนิยมใน

ปัจจุบนัมาใชเ้ป็นส่วนประกอบในผลิตภณัฑ์ เนืองจากเป็นสารใหค้วามหวานสังเคราะห์ในกลุ่มที

ไม่ใหพ้ลงังาน ทีมีการผลิตจาํหน่ายในรูปของผลิตภณัฑส์ารใหค้วามหวานทดแทนนาํตาลสาํหรับผู ้

ทีตอ้งการจาํกดัพลงังานทีไดรั้บในการบริโภคอาหารทีมีรสหวาน (table-top sugar substitute) หรือ

ในรูปของผลิตภณัฑ์อาหารทีใชส้ารให้ความหวานเหล่านีเพือแทนทีนาํตาลทีให้พลงังาน แลว้ติด

ฉลากกาํกบัว่า “no calorie” หรือ “sugar free” เป็นตน้ เพือเป็นทางเลือกให้กบัผูที้ตอ้งการควบคุม

ปริมาณนาํตาล  

ภาพที 1 เป็นภาพทีแสดงร้อยละของส่วนแบ่งทางการตลาดของสารใหค้วามหวานทีไม่ใช่

ซูโครส โดยมีมูลค่ารวมทวัโลกประมาณ 1.2 พนัลา้นดอลล่าร์ ซึง 4 อนัดบัแรกของสารให้ความ

หวานทีมียอดขายสูงทีสุดเป็นสารให้ความหวานสังเคราะห์ สามารถเรียงตามลําดับได้แก่ 

aspartame, sucralose, saccharin และ acesulfame-K  
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ภาพที 1 แสดงสัดส่วนร้อยละของยอดการจาํหน่ายสารให้ความวานชนิดต่างๆในตลาดโลก ซึง

ประมาณการณ์โดย NutraSweet Company (2010) 

ทีมา: Defer (2010) 

ถึงแมว้่าสารใหค้วามหวานทีไม่ให้พลงังาน หรือ สารใหค้วามหวานทีให้พลงังานนอ้ย จะ

ไดรั้บอนุญาตใหใ้ชใ้นอาหารมานานหลายทศวรรษแลว้ แต่ก็ยงัไม่มีสารใหค้วามหวานชนิดใดทีใช้

เพียงชนิดเดียวในผลิตภัณฑ์แล้วให้ความหวานเหมือนกับซูโครส อีกทังสารให้ความหวาน

สังเคราะห์เหล่านียงัมีขอ้บกพร่อง กล่าวคือ แมว้่าจะใหร้สหวาน แต่ก็ไม่สามารถแสดงรูปแบบการ

รับความรู้สึกตามเวลาในดา้นรสหวาน (temporal profile of sweetness) ไดเ้หมือนกบันาํตาลซูโครส 

นอกจากนีสารใหค้วามหวานสังเคราะห์บางชนิดยงัทาํใหเ้กิด after taste ทีผูบ้ริโภคไม่ยอมรับหลาย

อยา่งในผลิตภณัฑ ์เช่น รสขมตกคา้ง (bitter aftertaste) รสหวานตกคา้ง (sweetness linger) หรือรวม

ไปถึงการใหร้สหวานทีชา้ (slow sweetness onset) และกลินรสทีผิดปกติ (off-taste)  (van der  Wel, 

1972; Bartoshuk, 1987; Naim และคณะ, 2008) จึงทาํใหเ้กิดปัญหาในการใชง้านสารใหค้วามหวาน

สังเคราะห์เหล่านี ดงันนัการศึกษาหาวิธีเพือปรับปรุงให้รูปแบบการรับความรู้สึกตามเวลาในดา้น

รสหวาน รวมถึง aftertaste ของสารใหค้วามหวานสังเคราะห์เหล่านีใหใ้กลเ้คียงกบัซูโครสทีสุด จึง

เป็นสิงจาํเป็น เพือทาํให้ผูบ้ริโภคพึงพอใจในรสชาติของผลิตภณัฑ์ทีมีการใชส้ารให้ความหวาน

สงัเคราะห์ แทนนาํตาลจากคาร์โบไฮเดรตทีใหพ้ลงังานตามปกติ  

สิงทีโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครืองดืมตอ้งการคือการทราบเกียวกบั synergistic 

interaction ในดา้นความเขม้ของรสหวาน (sweetness intensity) และ การเพิมประสิทธิภาพของกลิน

รสในผลิตภณัฑ์ (flavor enhancement) เพือทาํให้ความเขม้ของรสหวานมีคุณภาพดีกว่าการใชว้ิธี

เพิมผลรวมของส่วนประกอบในผลิตภณัฑ์เพือทาํให้ความเขม้ของรสหวานเพิมขึน (Heikel และ
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คณะ, 2012) แต่เนืองจากไม่มีสารให้ความหวานสังเคราะห์ตวัใดทีสมบูรณ์แบบ ในปัจจุบนัจึงใช้

วิธีการผสมสารใหค้วามหวานหลายชนิดเขา้ดว้ยกนัเพือปรับปรุง temporal profile ของผลิตภณัฑที์

ใชส้ารใหค้วามหวานสงัเคราะห์  

บริษัท Broste ซึงเป็นบริษัทผู ้ผลิตวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) ได้กล่าวถึงแนว

ทางการเลือกใชส้ารใหค้วามหวานในผลิตภณัฑ ์วา่ควรจะตอ้งคาํนึงถึง key parameters ต่างๆ ไดแ้ก่ 

ระดบัความเขม้ของรสหวาน (sweet potency), การปลดปล่อยคุณลกัษณะของรสชาติ (taste profile), 

ระดบัความเขม้ของรสหวานเมือระยะเวลาผ่านไปตงัแต่ตวัอยา่งเขา้ปากจนถึงเสร็จสินการทดสอบ 

(time intensity profile), จะตอ้งไม่มีรสชาติอนัไม่พึงประสงค ์(no off-taste), ความสมาํเสมอของรส

หวาน (consistency), ความสามารถในการละลายในผลิตภณัฑ ์(solubility), มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 

(health benefit), ไม่สลายตวัหรือมีประสิทธิภาพลดลงเนืองจากผลของอุณหภมิูตามปกติทีใชใ้นการ

ผลิต และเก็บรักษาผลิตภณัฑอ์าหาร (temperature), ไม่สลายตวัหรือมีประสิทธิภาพลดลงเนืองจาก

ผลของระดบัความเป็นกรด-ด่างตามปกติทีใชใ้นการผลิต และเก็บรักษาผลิตภณัฑ์อาหาร (pH 

level), มีความคงตวัไดดี้ในระหวา่งผลิตและเกบ็รักษา (stability) (ภาพที 2) 

 
ภาพที 2 แสดง Key parameter ต่างๆทีตอ้งคาํนึงถึงในการใชส้ารใหค้วามหวานสงัเคราะห์ 

ทีมา: The Broste Group (2013) 
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แต่อย่างไรก็ตาม การจะทาํนายว่าสารให้ความหวานแต่ละชนิดควรผสมกนัอย่างไร และ

ควรเติมส่วนผสมใดลงไปเพิม เพือใหไ้ดผ้ลลพัธ์ตามตอ้งการนนัเป็นเรืองยากมาก อีกทงัรายละเอียด

เกียวกบัวิธีการในการปรับปรุง temporal profile ของสารให้ความหวานสังเคราะห์นนัยงัไม่เป็นที

เปิดเผยมากนัก เนืองจากสิงเหล่านีเป็นขอ้มูลความลบัทางการคา้ของบริษทัทีผลิตอาหาร และใน

ปัจจุบนักลไกของการให้รสหวานในลกัษณะ “slow sweetness onset” (หวานชา้) และ “sweetness 

linger” (หวานนาน) ซึงเป็นลกัษณะรสหวานทีเป็นขอ้เสียของการใชส้ารใหค้วามหวานสงัเคราะห์ก็

ยงัไม่เป็นทีทราบอยา่งชดัเจน (Naim และคณะ 2008)  

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 

 1.2.1 ระบุความเขม้ขน้ของสารให้ความหวานสังเคราะห์ ไดแ้ก่ aspartame, acesulfame-K 

และ sucralose ทีมีความหวานเท่ากบั 10%sucrose (w/v) 

1.2.2 สร้างกราฟ Time intensity curve ในดา้นรสหวานของนาํตาลซูโครส และ สารให้

ความหวานสังเคราะห์ ไดแ้ก่ aspartame, acesulfame-K และ sucralose เพือให้ทราบถึง temporal 

profile ของสารใหค้วามหวานเหล่านี 

 1.2.3 ปรับปรุง temporal profile ของสารใหค้วามหวานสงัเคราะห์เพือใหมี้ temporal profile 

ใกลเ้คียงกบัซูโครส โดยใชว้ิธีการผสมสารใหค้วามหวานสงัเคราะห์ และ วิธีการเติม taste modifier

ทีมีความเขม้ขน้ในระดบั hypertonic 

 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

 วิธีการผสมสารให้ความหวานหลายชนิดเขา้ดว้ยกนั และการใช้ taste modifier ทีมีความ

เขม้ขน้ในระดบั hypertonic กบัสารใหค้วามหวานสังเคราะห์ทีมีความเขม้ของรสหวานเท่ากบั 10% 

sucrose (w/v) จะทาํให ้temporal profile ของสารให้ความหวานสังเคราะห์ถูกปรับปรุงใหใ้กลเ้คียง

กบั temporal profile ของนาํตาลซูโครสมากขึน 
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1.4. ขอบเขตการวิจัย 

1.4.1 ฝึกฝนผูท้ดสอบชิม โดยมีจุดประสงคข์องการฝึกฝนผูท้ดสอบคือ เพือให้ผูท้ดสอบมี

ความสามารถในการประเมินผลการทดสอบทางประสาทสัมผสัแบบ time intensity descriptive 

analysis ได ้(ใชผู้ท้ดสอบทงัหมด 10 คน) 

1.4.2 ค้นหาระดับความเข้มข้นของสารให้ความหวานสังเคราะห์  แอสปาร์แตมป์  

(aspartame, APM), อะซีซัลเฟม-โพแทสเซียม (acesulfame-K, ACK) และซูคราโลส (sucralose, 

SUL) ทีใหร้ะดบัความเขม้ของของรสหวานเท่ากบัสารละลาย 10% sucrose (w/v) โดยใหผู้ท้ดสอบ

ทาํการชิมสารใหค้วามหวานทีเสิร์ฟแบบเรียงตามลาํดบัจากความเขม้ขน้นอ้ยไปมากแลว้ใหต้อบว่า

ทีความเขม้ขน้ใดมีรสหวานเท่ากบัสารละลาย 10% sucrose 

1.4.3 ทาํการทดสอบทางประสาทสัมผสัด้วยวิธี time intensity descriptive analysis ด้วย

โปรแกรม Su-Sen โปรแกรมทดสอบทางประสาทสัมผสัทีพฒันาโดยภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร  เพือสร้างกราฟ time 

intensity curve ในดา้นรสหวานของสารละลาย 10% sucrose (w/v), aspartame, acesulfame-K และ 

sucralose เพือใหท้ราบถึงรูปแบบการรับความรู้สึกตามเวลาในดา้นรสหวานของสารใหค้วามหวาน

แต่ละชนิดในช่วงเวลาทีทาํการทดสอบ (180 วินาที) และใช้เป็นขอ้มูลสําหรับเปรียบเทียบกับ

การศึกษาในขนัต่อไป 

1.4.4 ออกแบบแผนการทดลอง mixture design เพือหาส่วนผสมของสารให้ความหวาน

สังเคราะห์ 3 ชนิด คือ แอสปาร์แตมป์ อะซีซัลเฟม-โพแทสเซียม และซูคราโลส ในสัดส่วนต่างๆ

แลว้ทาํการประเมินผลกราฟ time intensity curve เพือนาํผลทีไดม้าเทียบกบั time intensity curve 

ของสารละลาย 10% sucrose 

1.4.5 ทดลองผสม taste modifier ทีมีความเข้มข้นในระดับ hypertonic กับสารให้ความ

หวานสังเคราะห์ผสม โดยคาํนวณปริมาณของ taste modifierให้มีค่า osmolarity เท่ากบั 100 และ 

200 mosmole/L (มิลลิออสโมล/ลิตร) ทาํการประเมินผลกราฟ time intensity curve เพือนําผลที

ได้มาเทียบกับ  time intensity curve ของสารละลาย  10% sucrose โดย  taste modifier ทีใช้ใน

การศึกษานีคือ polyol บางชนิดทีมีนาํหนกัโมเลกลุตาํ 
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บทที 2 

เอกสารทีเกยีวข้อง 

2.1 สารให้ความหวานสังเคราะห์ 

สารให้ความหวานสังเคราะห์เป็นสารเคมีซึงเป็นวตัถุเจือปนอาหารทีเมือบริโภคแลว้

สามารถใหร้สหวานได ้ซึงสารเคมีเหล่านีไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ หรือมีคุณค่าทางโภชนาการตาํ

มาก ดงันันจึงให้พลงังานน้อยมาก หรืออาจไม่ให้พลงังานเลย สารให้ความหวานเหล่านีจึงกาํลงั

ไดรั้บความนิยมในการใชเ้พือทดแทนการใชน้าํตาลซูโครส หรือสารใหค้วามหวานใหพ้ลงังานอืนๆ

ในอาหาร ตวัอยา่งของสารใหค้วามหวานสงัเคราะห์ทีไม่ใหคุ้ณค่าทางโภชนาการไดแ้ก่ 

. .  แอสปาร์แตมป์ (aspartame)  
เป็นเมทธิลเอสเทอร์ของ L-aspartyl-L-phenylalanine สงัเคราะห์ไดจ้ากกรดอะมิโนฟีนิลอะ

ลานีน และกรดแอสพาร์ติก ให้พลงังาน 4 แคลอรี/กรัม ให้ความหวานคลา้ยคลึงกบันาํตาลซูโครส 

แต่จะรู้สึกถึงรสหวานไดช้า้กว่านาํตาลซูโครส และสามารถรู้สึกไดน้านกว่า (lingering sweetness) 

มีรสขมเล็กน้อย ให้รสหวานมากกว่านาํตาลซูโครส 1 -  เท่า (Abegaz และคณะ, ) ที

อุณหภูมิหอ้งจะใหร้สหวานมากกว่าทีอุณหภูมิตาํ การทีมีความหวานมากจึงใชใ้นปริมาณนอ้ยมาก 

จึงให้พลงังานน้อยมาก แอสปาร์แตมป์มีความคงตวัที pH 3-5 (จึงนิยมใชก้บัเครืองดืมทีเป็น soft 

drink) หากค่า pH สูงกว่านี จะเกิดการยอ่ยสลาย (hydrolysis) แอสปาร์แตมป์ เป็นสารทีมีสมบติัไม่

คงทนต่อความร้อน โดยจะสลายตวัเมือไดรั้บความร้อนสูง และจะถกูทาํลายไดง่้ายทีอุณหภมิูสูงกว่า 

80 องศาเซลเซียส จึงไม่เหมาะจะใชก้บัอาหารทีตอ้งผ่านความร้อนสูง เช่น ในขนมอบ (bakery) 

อาหารทอด (frying)  อาหารทีตอ้งผา่นการแปรรูปดว้ยความร้อน (thermal processing) เช่น การผลิต

อาหารกระป๋อง (canning) ซึงตอ้งใชอุ้ณหภูมิสูง (พิมพเ์พญ็ และ นิธิยา, ) แอสปาร์แตมป์ นิยม

ใชเ้ป็นสารให้รสหวานในอาหาร นาํอดัลม เครืองดืม อาหารแห้ง กาแฟผสม ไอศกรีม เยลลี และ

ขนมหวานต่างๆ สารนีให ้พลงังานตาํในอาหารสาํหรับผูป่้วยโรคเบาหวาน หรือ อาหารสาํหรับผูที้

ตอ้งการควบคุมนาํหนกั สูตรโครงสร้างของแอสปาร์แตมป์แสดงดงัภาพที 3
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ขอ้ควรระวงัในการบริโภคแอสปาร์แตมป์ หรืออาหารทีมีแอสปาร์แตมป์ เป็นส่วนประกอบ 

คือ สารนีอาจเป็นอนัตรายต่อผูที้มีโรคอนัเนืองมาจากความผิดปกติทางพนัธุกรรมทีเรียกว่า ฟีนิลคี

โทนูเรีย" (Phenylketonuria-PKU) ซึงผูป่้วยทีเป็นโรคนี ร่างกายไม่สามารถใชก้รดอะมิโน ฟินิลแอ

ลานิน (phenylalanine) ได ้ทาํใหเ้กิดการคงัของ phenyl pyruvic acid ในเลือด ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อ

สมอง โรคนีมกัเกิดในเด็ก ในประเทศไทยไดก้าํหนดให้มีการระบุในฉลากอาหาร ทีมีแอสปาร์

แตมป์เป็นส่วนประกอบตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัที 121 พ.ศ. 2532 เรืองอาหาร

สาํหรับผูที้ตอ้งการควบคุมนาํหนกั ว่า “ใชแ้อสปาร์แตมป์เป็นวตัถุใหค้วามหวานแทนนาํตาล ผูที้มี

สภาวะฟินิลคีโตนูเรีย: ผลิตภณัฑนี์มีฟินิลอลานีน ไม่ใช่อาหารสาํหรับควบคุมนาํหนกั” ผูผ้ลิต หรือ

ผูน้าํเขา้เพือจาํหน่าย จะตอ้งยนืคาํขอขึนทะเบียนตาํรับอาหาร ส่วนปริมาณการใชว้ตัถุใหค้วามหวาน

แทนนําตาลดังกล่าวให้ใช้ในปริมาณเหมาะสม และต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการอาหาร และยา (พิมพเ์พญ็ และ นิธิยา, ) ปริมาณทีบริโภคต่อวนัสาํหรับแอสปาร์
แตมป์ทีสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกากาํหนดคือ ควรบริโภคไม่

เกินวนัละ 50 มก./กก.นาํหนกัร่างกาย (ADA Evidence Analysis Library, 2011) 

 
ภาพที 3 โครงสร้างของแอสปาร์แตมป์ 

ทีมา : http://www.sweetenerbook.com 

. .  ซูคราโลส (sucralose) 

ซูคราโลสเป็นสารให้ความหวานสังเคราะห์ (artificial sweetener) ทีเตรียมจากนําตาล

ซูโครส โดยนํานําตาลซูโครสมาปรับปรุงโครงสร้างให้ร่างกายไม่สามารถย่อยได  ้โดยแทนที

กลุ่มไฮดรอกซีล 3 ตาํแหน่งดว้ย อะตอมคลอไรด์ ทาํให้มีโครงสร้างคลา้ยนาํตาลแต่ร่างกายไม่

สามารถยอ่ยไดจึ้งไม่ใหพ้ลงังาน และไม่ทาํใหฟั้นผุ มีรสชาติหวานคลา้ยนาํตาลซูโครสมาก แต่ยงัมี

รสหวานตกคา้ง (lingering sweetness) อยู่นานกว่าซูโครสเล็กน้อย เมือใช้ในปริมาณทีเท่ากนั ซู

คราโลสให้รสหวานมากกว่านําตาลซูโครส  เท่า (Grotz และคณะ, ) โดยไม่มี bitter 

aftertaste สามารถละลายนาํไดดี้ ไม่มีผลต่อระดบันาํตาลในเลือดหรือระดบัอินซูลินจึงนิยมใชใ้น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



8 

 

 
 

อาหารสาํหรับผูที้ตอ้งการควบคุมนาํหนกั สามารถใชป้รุงอาหารและขนมทุกชนิด และทนความ

ร้อนสูงมาก เป็นสารให้ความหวานทีปลอดภยั ไดรั้บการรับรองโดย สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาของประเทศไทย และ สหรัฐอเมริกา (USFDA) (พิมพเ์พญ็ และ นิธิยา, ) ปริมาณ
ทีบริโภคต่อวันสําหรับซูคราโลสทีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศ

สหรัฐอเมริกากาํหนดคือ ควรบริโภคไม่เกินวนัละ 5 มก./กก.นาํหนักร่างกาย (ADA Evidence 

Analysis Library, 2011) สูตรโครงสร้างของซูคราโลสแสดงดงัภาพที 4 

 
ภาพที 4 โครงสร้างของซูคราโลส 

ทีมา : http://www.sweetenerbook.com 

2.1.3 แซคคาริน (saccharin) 
แซคคาริน หรือ ขณัฑสกร เป็นสารประกอบอนินทรียที์ให้รสหวาน (sweetness) มากกว่า

นาํตาลซูโครส 300 เท่า (Bakal และ Nabors, 2012) สามารถทนความร้อนที baking temperature ได้

อย่างดี และละลายนาํดีมาก เมือสัมผสักบัต่อมรับรสจะรู้สึกไดถึ้งรสหวานในทนัที และมีรสชาติ

ตกค้าง (aftertaste) ในลกัษณะทีเรียกว่า bitter-metallic aftertaste อยู่ในระยะเวลาหนึง เป็นสาร

ไม่ให้พลงังานจึงนิยมใช้กนัอย่างแพร่หลายในอาหารควบคุมนาํหนัก และอาหารสําหรับผูป่้วย

เบาหวาน รวมทงัในนาํอดัลมและนาํหวานต่างๆ โครงสร้างประกอบด้วยเกลือโซเดียม มีสูตร

โครงสร้างดงัภาพที 5 

 
ภาพที 5 โครงสร้างของแซคคาริน 

ทีมา : http://www.sweetenerbook.com 
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สําหรับดา้นความปลอดภยัของการบริโภคแซคคารินเป็นปัญหาหนึงซึงนักวิชาการได้

ถกเถียงกนัมาเป็นเวลาหลายสิบปีแลว้ เช่นเดียวกนักบัไซคลาเมต (cyclamate) ไดมี้การทดลองพบวา่ 

แซคคารินสามารถทาํให้เกิดโรคมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะของสัตวท์ดลอง (บางประเทศจึงได้

ประกาศห้ามใช้สารนีผสมอาหาร) ในปี พ.ศ.2520 องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้

พยายามทีจะออกกฎหมายบังคับห้ามใช้แซคคารินเป็นส่วนผสมของอาหาร แต่เนืองจากการ

รวมกลุ่มคดัคา้นของผูบ้ริโภคและนักวิชาการบางกลุ่มทีเห็นว่า หลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ซึงจะ

ยนืยนัวา่แซคคารินอาจเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภคนนัยงัไม่เพียงพอ และในขณะเดียวกนัถา้เลิกใชส้าร

นีจะยงัไม่สามารถหาสารใหร้สหวานชนิดอืนมาทดแทนความตอ้งการของตลาดทีมีต่ออาหาร และ

ในผลิตภณัฑอ์าหารเครืองดืมทีใหพ้ลงังานตาํ ตลอดจนอาหารสาํหรับผูป่้วยโรคเบาหวานได ้ต่อมา

ในปีพ.ศ. 2550 จึงอนุญาตใหใ้ชต้ามปกติ ดว้ยมีขอ้พิสูจน์ว่าไม่เป็นสาเหตุของมะเร็ง แต่สาํหรับใน

ประเทศไทยในอดีตไม่อนุญาตให้ใช้แซคคารินในเครืองดืมเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกา ต่อมา

หลงัจากสหรัฐอเมริกาอนุญาตใหใ้ชไ้ด ้สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาจึงอนุญาตใหส้ามารถ

ใชไ้ด ้โดยปริมาณทีบริโภคต่อวนัสําหรับแซคคารินทีสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาของ

ประเทศสหรัฐอเมริกากาํหนดคือ ควรบริโภคไม่เกินวนัละ 5 มก./กก.นาํหนักร่างกาย (ADA 

Evidence Analysis Library, 2011) 

. .  อะซีซัลเฟม-โพแทสเซียม (acesulfame-K)  
อะซีซลัเฟม-โพแทสเซียม เป็นสารประกอบอนินทรียที์ให้รสหวาน (sweetness) มากกว่า

นาํตาลซูโครส 200 เท่า (Klug และ Lipinski, 2012) ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ ไม่ให้พลงังาน เมือ

ร่างกายไดรั้บจะถูกดูดซึมและขบัออกทางปัสสาวะโดยไม่มีการเปลียนแปลง มีคุณสมบติัคลา้ยกบั

แซคคารินกล่าวคือ สามารถทนความร้อนที baking temperature ไดอ้ยา่งดี และละลายนาํดีมาก เมือ

สัมผสักบัต่อมรับรสจะรู้สึกไดถึ้งรสหวานในทนัที และมีรสชาติตกคา้ง (aftertaste) ในลกัษณะที

เรียกว่า  bitter-metallic aftertaste อยู่ในระยะเวลาหนึง สารนีได้รับการรับรองจากสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกาวา่มีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค ปริมาณทีบริโภค

ต่อวนัสําหรับอะซีซัลเฟม-โพแทสเซียมทีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศ

สหรัฐอเมริกากาํหนดคือ ควรบริโภคไม่เกินวนัละ 15 มก./กก.นาํหนักร่างกาย (ADA Evidence 

Analysis Library, 2011) 
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ปัจจุบนัมีการใชส้ารให้รสหวานชนิดนีในนาํอดัลมเครืองดืม เครืองดืมผง (dry mixes for 

beverages) ลูกอม ลูกกวาด โยเกิร์ต กาแฟและชาสาํเร็จรูป (instant coffee and tea) ขนมหวานผลิต

จากเจลาติน (gelatin dessert) พุดดิง (pudding) ครีมเทียม (nondairy creamer) และของหวานต่างๆ 

เป็นตน้ ใชแ้ทนทีนาํตาลเพือลดปริมาณแคลอรี (calorie) ใชเ้ป็นสารใหค้วามหวานในอาหารสาํหรับ

ผูป่้วยโรคเบาหวาน และไม่ทาํใหฟั้นผมีุสูตรโครงสร้างดงัภาพที 6 

 

 

 

 

ภาพที 6 โครงสร้างของอะซีซลัเฟม-โพแทสเซียม 

ทีมา : http://www.sweetenerbook.com 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เนืองจากแซคคารินมีการรายงานถึงความไม่ปลอดภยัด้าน

สุขภาพต่อผูบ้ริโภค เกียวกับความเสียงในการเป็นสารก่อมะเร็งประกอบกบัเคยถูกห้ามใช้ใน

ผลิตภณัฑ์อาหารมาเป็นระยะเวลานาน ดงันันแมใ้นในปัจจุบนัจะมีการอนุญาตให้ใชแ้ลว้ แต่ใน

การศึกษาครังนีจะพิจารณาเลือกใชส้ารใหค้วามหวานสงัเคราะห์เพียง 3 ชนิดไดแ้ก่ แอสปาร์แตมป์, 

ซูคราโลส และ อะซีซลัเฟม-โพแทสเซียม 

 

.  ทฤษฏีการรับรสหวาน 

แนวคิดเกียวกบักลไกการรับรสหวานทีไดมี้การเสนอนนัไดมี้การเผยแพร่เป็นครังแรกโดย 

Shallenberger R. และ Acree TE. ในปี ค.ศ.  โดยกล่าวถึงส่วนประกอบพืนฐานของสารให้

ความหวานทงัจากธรรมชาติ และจากการสังเคราะห์ ซึงประกอบดว้ยส่วนประกอบพืนฐานคือหมู่ 

AH และ B โดย AH คือตาํแหน่งทีทาํหนา้ทีเป็นตวัให้โปรตอน อาจเป็นหมู่ OH, -COOH, -NH3, -

NH และ CH เป็นตน้ ส่วน B ทาํหนา้ทีเป็นตวัรับโปรตอนอาจเป็นหมู่  -OH, -NH2, -C=O, -NO2, -

SO2, -C=C- และ –Cl เป็นตน้ (สุนทรี และชุติมา, 2549) 
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การรับรสหวานของต่อมรับรสเกิดขึนทีตาํแหน่งรับรส หรือ receptor site ซึงมีระบบที

คลา้ยคลึงกบัสารใหค้วามหวาน และเกิดแรงกระทาํกนัดว้ยพนัธะไฮโดรเจนแสดงดงัภาพที 7 

  

 

 

ภาพที 7 แสดงพนัธะไฮโดรเจนทีเกิดขึนระหวา่งสารใหค้วามหวานกบัต่อมรับรสหวาน 

ทีมา: สุนทรี และชุติมา (2549) 

ทฤษฎีต่อมาไดถ้กูเสนอโดย Kier (1972) คือทฤษฎี AH/B/ ซึงหมู่ ทีเพิมมาจากทฤษฎี 

AH/B ในปี ค.ศ. 1967 นนัคือหมู่ไฮโดรโฟบิก (Hydrophobic) ของสารให้ความหวาน โดยมกัเป็น

หมู่ -CH, -CH3 และ C6H5 เป็นตน้ โดยหมู่  นีมีความสาํคญัอย่างยิงในสารให้ความหวานยิงยวด 

(intense sweetener) แต่มีบทบาทน้อยต่อนาํตาล (natural sugar) หมู่ ทาํหน้าทีช่วยให้โมเลกุล

บางชนิดสามารถเขา้สู่ตาํแหน่งรับรสของต่อมรับรสไดง่้ายขึนดว้ยเหตุนี จึงมีผลต่อความเขม้ของรส

หวาน ระบบของ AH/B/  สามารถแสดงไดด้งัภาพที 8  

 

 
ภาพที 8 แสดงระบบของ AH/B/  

ทีมา: Acree (1970) 

 

 

 

 

 

 

สารให้ความหวาน                                                            ตําแหน่งรบรสของตอ่มรับรส 
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.  กลไกการรับรสหวาน  
เมือโมเลกุลของสารให้ความหวานเขา้มาในปาก การเคลือนของนาํรอบๆสารให้ความ

หวานซึงในทีนีคือนําลาย นําดืม หรือเครืองดืม เกิดพนัธะไฮโดรเจน พนัธะ hydrophilic และ 

hydrophobic หรือแรงระหว่างพนัธะอืนๆของสารใหค้วามหวาน กบัตวัรับทีทาํหนา้ทีรับรสหวาน 

ทาํให้เกิดการเปลียนแปลงทางเทอร์โมไดนามิกซ์ (Chen และคณะ, 2011) การเพิม (synergy) หรือ

ลด (suppression) การรับรู้รสหวานมีความสัมพนัธ์กบัการเพิมหรือลดการเคลือนทีของนาํ (water 

mobility) ทีทาํให้สารให้ความหวานละลายออกจากอาหารโดยนาํลาย และไปเขา้จบักบัปุ่มรับรส 

( taste receptor)  สารให้ความหวานทําปฏิกิ ริยาโดยการเข้าจับกับ  G-protein couple receptor 

(GPCRs) T1R2-T1R3 sweet taste receptor (ภาพที 9) โดยสารให้ความหวาน ซึงละลายในนาํลาย 

ทาํให้ activate site ของตัวรับรสหวานเกิดการเปลียนแปลงจากสภาวะ rest form (Roo) ไปเป็น

สภาวะ activate form (Aoc) โดยสารให้ความหวานทีมีโมเลกุลขนาดเล็กจะเขา้จบัที close cavity 

T1R2 และสารให้ความหวานทีมีโมเลกุลขนาดใหญ่จะเขา้จบัที open cavity T1R3 ส่วนบริเวณ iii 

ในภาพที 9 คือบริเวณทีเขา้จบัของ cyclamate ซึงเป็นสารให้ความหวานสังเคราะห์ และ lactisole 

(Temussi, 2009) ซึงถูกเสนอโดย Schiffman และคณะ (2000) ว่าสามารถใชเ้ป็นสารยบัยงัรสหวาน

ของสารใหค้วามหวานหลายชนิดได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  แสดงการเขา้จบัของสารใหค้วามหวานที G-protein couple receptor (GPCRs) T1R2- 

   T1R3  

ทีมา: Temussi (2009) 

การเขา้จบัระหว่างสารให้ความหวานกบั G-protein couple receptor (GPCRs) T1R2-T1R3 

sweet taste receptor ซึงเกิดจากการจบักนัดว้ยพนัธะไฮโดรเจน พนัธะ hydrophilic และ hydrophobic 

หรือแรงระหวา่งพนัธะอืนๆของสารใหค้วามหวาน กบัตวัรับทีทาํหนา้ทีรับรสหวานดงักล่าวขา้งตน้ 
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ทาํใหเ้กิดการกระตุน้การทาํงานของเอนไซม ์adenyl cyclase เกิดเป็น cAMP (cyclic AMP) ขึน โดย 

cAMP นีจะไปยบัยงัการเปิด ion-channel ของ K+ ทาํใหเ้กิด depolarization และ Ca2+ แพร่เขา้ไปใน 

taste receptor cell (ภาพที ) จากนัน transmitter vesicles จะปล่อยสาร transmitter ออกมา ส่งไป

ยงั afferent nerve เพือเปลียนสัญญาณขอ้มูลเป็นกระแสประสาท ส่งไปตามเสน้ประสาทสมอง ดว้ย

ความแรงทีแตกต่างกนั ไปสู่สมองส่วนทีรับรู้รสกระตุน้ให้เกิดการรับรู้ถึงความหวาน
 

และมีการ

กระตุน้สมองส่วนหนา้ ซึงสัมพนัธ์กบัอารมณ์จากประสบการณ์การรับรส (Bachmanov และคณะ, 

2002; Frank และคณะ, 2003) ดงันนัปัจจยัของการรับรสนอกจากจะขึนกบัคุณสมบติัทางเคมีและ

ฟิสิกส์ของสารใหร้ส (tastant) แลว้ ยงัเกียวขอ้งกบัสภาพทางสรีระวิทยาของผูรั้บรส สภาพอารมณ์

และจิตใจ รวมถึงความอ่อนลา้ทางร่างกาย และความเครียด ปัจจยัต่างๆเหล่านีมีผลต่อความไวใน

การรับรส (สุนทรี และชุติมา, 2549) 

 
ภาพที 10 กระบวนการทีเกิดขึนเมือเกิดการเขา้จบัของสารใหร้สชาติต่างๆ กบัตวัรับรส 

ทีมา: สุนทรี และชุติมา (2549)  
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DuBois และคณะ (2012) กล่าวถึงขอ้สันนิษฐานทีมีความเป็นไปไดม้ากทีสุดทีใชอ้ธิบาย

การเกิด sweetness linger และ slow sweetness onset ของสารให้ความหวานสังเคราะห์ ว่าอาจเกิด

จากการทีโมเลกุลของสารให้ความหวานสังเคราะห์ เขา้จบักบั cell membrane ของอวยัวะต่างๆใน

ช่องปากแบบสุ่ม  (non-specific binding) โดยกระบวนการเริมจากการทีสารให้ความหวาน

สงัเคราะห์เขา้สู่ช่องปาก แลว้เขา้จบักบัส่วนทีไม่ใช่ตวัรับ (non-receptor sites) และจะมีเพียงสารให้

ความหวานทีเขา้จบักบัตวัรับ (receptor sites) เท่านนัทีจะให้ความหวานสูงสุด แต่ในขณะเดียวกนั 

เมือสารให้ความหวานแยกออกจาก receptor sites ก็มีความเป็นไปไดที้จะไปจบักบั non-receptor 

sites อืนๆต่อๆไป  จึงเป็นเหตุของ sweetness linger ซึงสมมติฐานนีเรียกว่า “non-specific binding 

hypothesis” (NSB hypothesis)  

 

.4 การศึกษาการแก้ไขปัญหาเกยีวกบัรสหวานของสารให้ความหวาน 

บริษทั “WILD Flavors, Inc.” ซึงเป็นบริษทัทีทาํการผลิตสารเติมแต่งกลินรสของอาหารได้

กล่าวถึงรสชาติทีผิดปกติของสารให้ความหวานสังเคราะห์ (artificial sweetener) เช่นการทีเมือ

บริโภคเข้าไปแล้วเป็นระยะเวลาครู่หนึงจึงจะรู้สึกถึงรสหวาน หรือการทีเกิดรสชาติตกค้าง 

(aftertaste) หลงเหลือในปาก วา่เกิดจาก 2 ปฏิกิริยาร่วมกนั คือ 

 - ปฏิกิริยาของตวัสารใหค้วามหวานกบั G-Protein โดยตรงทีบริเวณ receptor-site 

 - ปฏิกิริยาทีเกิดจากการทีตวัสารใหค้วามหวานไม่ถกูจบัโดย receptor-site ของ G-

     Protein 

Swiader และคณะ (2009) เสนอวา่ สิงสาํคญัทีควรพิจารณาในการศึกษาการแทนทีนาํตาล

ซูโครสดว้ยสารใหค้วามหวานสงัเคราะห์นนัไม่ใช่เพียงการศึกษาความแรงของรสหวาน แต่ควรจะ

รวมถึงลกัษณะทางประสาทสมัผสัของสารละลายดว้ย และสารใหค้วามหวานในอุดมคติ (ideal 

sweetener) หรือสารทีใชท้ดแทนนาํตาล (sugar substitute) ควรมีคุณสมบติัดงันี 

 - มีรสชาติ และคุณสมบติัการใชง้านเหมือนนาํตาล 

 - ใหแ้คลอรีตาํ โดยทียงัสามารถใหค้วามหวานเทียบเท่ากบัซูโครสในระดบัความ-

     หวานทีตอ้งการ 

 - ไม่ส่งผลต่อสรีระ (physiological inert) 

 - ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย 

 - ไม่ทาํใหฟั้นผ ุ(noncariogenic) 

 - สามารถแข่งขนัในเชิงธุรกิจกบัผลิตภณัฑส์ารใหค้วามหวานชนิดอืนๆได ้
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คุณภาพทางประสาทสัมผสัของอาหาร มีองค์ประกอบของคุณลกัษณะอนัหลากหลายที

รับรู้ไดจ้ากประสาทสัมผสัของมนุษยแ์ต่ละคน และถูกรวบรวมไวโ้ดยสมอง แลว้แปลผลกลายเป็น

ความรู้สึกโดยรวมถึงคุณภาพของอาหาร ดงันนัเมือซูโครสถูกนาํออกไปจากอาหาร และถูกแทนที

ดว้ยสารอืนทีให้ความหวานได ้คุณลกัษณะดา้นรสหวานจึงเป็นคุณลกัษณะทีตอ้งให้ความสําคญั 

เพราะสารใหค้วามหวานบางชนิดให ้side taste และ aftertaste เช่น saccharin และ acesulfame-K ที

ให ้bitter-aftertaste ทีชดัเจน (Swiader และคณะ, 2009)  

 2.4.1 การปรับปรุงรสหวานโดยการใช้สารให้ความหวานมากกว่า 1 ชนิดผสมกนั 

  การผสมสารให้ความหวานหลายชนิดเขา้ดว้ยกนัเพือปรับปรุงรสหวานมีรายงาน

ครังแรกในปี 1921 โดย Paul (1921) ซึงใชส้ารใหค้วามหวานเพียง 2 ชนิดเท่านนั โดยพบขอ้ดีคือ ทาํ

ให้เกิดการเสริมฤทธิกนัของสารให้ความหวาน ช่วยปรับปรุง taste profile และ temporal profile 

(Verdi & Hood, 1993) ซึงการเสริมฤทธิกนัคาดว่าเป็นเพราะสารใหค้วามหวานต่างชนิดกนัอาจเขา้

จบักบั receptor site ทีแตกต่างกนั มากกวา่จะแยง่จบักนัที receptor site เดียวกนั ส่วน taste profile ที

เปลียนไปในทางทีดีขึนคาดว่ามาจากการทีสารให้ความหวานแต่ละชนิดมี off-taste ทีแตกต่างกนั 

เมือสารให้ความหวานเหล่านันผสมกนั รสหวานจะเพิมขึน แต่ off-taste จะไม่เพิมขึน จึงทาํให้

รสชาติโดยรวมถกูปรับปรุง และการที temporal profile เปลียน เกิดจากการทีสารใหค้วามหวานบาง

ชนิดให้รสหวานเร็ว (fast onset) บางชนิดให้รสหวานชา้ (slow onset) เมือเทียบกบัซูโครส ดงันัน

การศึกษาการผสมสารให้ความหวานทีมี temporal profile ต่างกนัจะทาํให้สามารถปรับปรุงให้

ผลิตภณัฑมี์ temporal profile ใกลเ้คียงกบัซูโครสมากขึน (Bakal, 2012)  

 ใน  table top sweeteners, เค รือง ดืมอัดลม ,  dry-mix product, อาหาร ทีผ่ าน

กระบวนการแปรรูป  และขนมหวานต่างๆ การใช้นําตาล และสารให้ความหวานผสมกันใน

ผลิตภณัฑเ์หล่านีมีประโยชน์หลายอยา่ง เพราะทาํใหเ้กิดการส่งเสริมกนัของ taste profile ทาํใหมี้รส

หวานทีมากขึน นิยมนาํมาประยุกต์ใช้กบัอาหารสําหรับผูป่้วยเบาหวาน ผูที้พยายามลดนาํหนัก 

รวมถึงผูที้มีภาวะ การเผาผลาญพลงังานทีผิดปกติ และผูที้ตอ้งการจาํกดัพลงังานทีจะตอ้งไดรั้บใน

การบริโภคแต่ละครัง แต่ไม่ตอ้งการขาดรสหวานทีไดรั้บจากอาหาร (Swiader และคณะ, 2009) 

Schiffman และคณะ (1995) ไดก้ล่าวว่า การใชส้ารให้ความหวานชนิดหนึงผสมกบัสารให้ความ

หวานชนิดอืนๆ จะทาํให้เกิดการเสริมฤทธิกนัของสารให้ความหวานได ้และไดร้ายงานตวัอย่าง

ชนิดของสารใหค้วามหวานทีผสมกนัแลว้สามารถเสริมฤทธิกนั ดงัตารางที 1 
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ตารางที 1 แสดงชนิดของสารใหค้วามหวานทีเมือผสมกนัแลว้สามารถเสริมฤทธิกนัได ้

sweeteners Synergy with 

Acesulfame-K Alitame, aspartame, cyclamate, thaumatin, 

stevioside, sucralose 

Alitame Acesulfame-K, cyclamate 

Aspartame Acesulfame-K, saccharin, cyclamate,steviosie 

Cyclamate Alitame, aspartame, acesulfame-K, saccharin, 

stevioside, sucralose 

Saccharin Aspartame, cyclamate, thaumatin 

Stevioside Aspartame, acesulfame-K, cyclamate, 

thaumatin 

Sucralose Acesulfame-K, cyclamate 

Thaumatin AcesulfameK sacchain, stevioside 

ทีมา: Schiffman และคณะ (1995) 

  วิธีการพิจารณาทีใชใ้นการบอกวา่ส่วนผสมของสารใหค้วามหวาน 2 ชนิดสามารถ

เสริมฤทธิกนั (synergy) ไดห้รือไม่มี 2 วิธีคือ  

  - การพิจารณาความหวานทีรับรู้ไดจ้ากการผสมสารให้ความหวานเขา้ด้วยกัน 

เทียบกับผลรวมของความหวานทีรับรู้ได้จากสารให้ความหวานตอนทีไม่ได้ผสมกัน เช่น ถ้า 

aspartame (ใชค้วามหวานเทียบเท่า 3% sucrose) ผสมกบั sodium saccharin (ใชค้วามหวานเทียบเท่า 

3% sucrose) ตามทฤษฎี เชือวา่มีความหวานเท่ากบั 6% sucrose ซึงในกรณีทีสารใหค้วามหวานเสริม

ฤทธิกนั (synergy) เมือผสมกนัแลว้จะให้รสหวานมากกว่า 6% sucrose แต่ถา้เท่ากบั 6% sucrose 

เรียกว่า additive และถา้ให้ความหวานน้อยกว่า 6% sucrose แสดงว่าเป็นตวัยบัยงัซึงกันและกัน 

(inhibitor) 

  -  การพิจารณาการเสริมฤทธิของสารให้ความหวานผสมทีตอ้งการทราบเทียบกบั

ความหวานของการใชส้ารใหค้วามหวานชนิดเดียวกนัผสมกนัเอง ซึง Frank และคณะ (1989) เสนอ

วา่มีความเป็นไปไดที้ความหวานของการผสมสารใหค้วามหวาน 2 ชนิดจะมากกว่าความหวานของ

การผสมสารให้ความหวานหลายชนิดเข้าด้วยกัน เนืองจากปัจจัยทางจิตวิทยาทีส่งผลต่อการ
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ตอบสนองของระบบประสาทสมัผสั (psychophysical) หลายปัจจยัทีมีความเกียวขอ้งกบัการรับรู้ถึง

รสหวาน  

 จากการศึกษาของ Schiffman และคณะ (1995) ทาํให้พบว่าการผสมสารให้ความหวาน

จาํนวน 2 ชนิด (binary mixture) โดยกําหนดให้ความหวานทีนํามาผสมกันนันมีความหวาน

เทียบเท่ากบั sucrose 3%, 5% และ 7% ตามลาํดบั และสารให้ความหวานทีนาํมาผสมกนัจะตอ้งมี

ความหวานเทียบเท่ากบัซูโครสในระดบัเดียวกนั ตวัอยา่งเช่น aspartame ทีมีความหวานเท่ากบั 3% 

sucrose จะต้องนํามาผสมกับ acesulfame-K ทีมีความหวานเท่ากับ 3% sucrose เช่นเดียวกัน ไม่

สามารถผสมกบั acesulfame-K ทีมีความหวานเท่ากบั 5% หรือ 7% sucrose ได ้ในการศึกษานี ผล

การศึกษาทีทราบคือ เมือเพิมระดบัความหวานมากขึนจะทาํให้อตัราการเสริมฤทธิกนัของสารให้

ความหวานลดลง กล่าวคือ ทีระดบัความหวานเทียบเท่ากบั 3% sucrose พบการเสริมฤทธิกนัมาก

ทีสุด และพบว่าทีระดบัความหวานเทียบเท่า 7% sucrose สารให้ความหวานทีศึกษาไม่มีการเสริม

ฤทธิกนั แต่พบว่ามีการยบัยงัความหวานซึงกนัและกนัเพิมขึน ต่อมาในปีค.ศ. 2000 Schiffman และ

คณะ ไดท้าํการศึกษาการเสริมฤทธิกนัของสารใหค้วามหวาน เมือเพิมจาํนวนสารให้ความหวานที

นาํมาผสมกนัจาก 2 ชนิด (Schiffman และคณะ, 1995) เป็น 3 ชนิด โดยสารให้ความหวานแต่ละ

ชนิดทีนาํมาผสมกนัมีความหวานเท่ากบั 2% sucrose พบว่าเมือผสมกนั 3 ชนิด ใหร้สหวานมากกว่า

การผสมกนั 2 ชนิด จึงเป็นไปไดว้่าการเพิมชนิดของสารใหค้วามหวานทีนาํมาผสมกนั มีผลทาํให้

การเสริมฤทธิกนัของสารใหค้วามหวานเพิมขึน 

O’Donnell (2005) แสดงผลของการศึกษาการใชส้ารให้ความหวานสังเคราะห์ 2 ชนิดคือ 

aspartame และ acesulfame-K ผสมกันในสัดส่วนต่างๆ (aspartame: acesulfame-K) ได้แก่ 0:100, 

10:90, 20:80, 30:70, 40:60, 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, 90:10, 100:0 ตามลาํดบั โดยกาํหนดให้ได้

สารละลายผสมของสารใหค้วามหวานสังเคราะห์ความเขม้ขน้ 200, 300, 400 และ 500 ppm ใหผ้ล

ดงัภาพที 1  

 

 

 

 

ภาพที 11 แสดงประสิทธิภาพของ aspartame และ acesulfame-K ทีผสมกนัในอตัราส่วนต่างๆ 

ทีมา : O’Donnell (2005) 
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 จากภาพที  11 พบว่า  Product (a) คือผลิตภัณฑ์ทีมีอัตราส่วนระหว่าง aspartame และ 

acesulfame-K เท่ากบั 50:50 เป็นระดบัทีมีอตัราการเสริมฤทธิกนั (synergy) ดีทีสุดเนืองจากให้ค่า

ความหวานสูงทีสุด  ส่วน  Product (b) คือผลิตภัณฑ์ทีมีอัตราส่วนระหว่าง  aspartame และ 

acesulfame-K เท่ากับ 90:10 จากภาพจะพบว่าให้ระดับความหวานเท่ากับ Product (a) ส่วนการ

พิจารณาใช้ในผลิตภณัฑ์จริง ปริมาณสารให้ความหวานสังเคราะห์ทีใช้ผสมกันจะใช้ไดห้ลาย

สดัส่วน แตกต่างกนัไปตามชนิดผลิตภณัฑ ์และสารใหค้วามหวานทีใช ้เช่น เครืองดืมโคล่า และนาํ 

lemon-lime flavored จะใช ้acesulfame-K,aspartame ในสัดส่วน 30:70 หรือ acesulfame-K, sucrose 

ในสัดส่วน 0.23:99.77 หรือใช้ acesulfame-K,aspartame และ cyclamate ในอัตราส่วน 15/15/70 

ตามลาํดบั (O’Donnell, 2005) แต่สัดส่วนทีเหมาะสมทีจะสามารถปรับปรุง temporal profile ของ

ผลิตภณัฑ์ให้มีความใกลเ้คียงกบัผลิตภณัฑ์ทีใชน้าํตาลซูโครสนันเป็นสิงทีตอ้งศึกษาทดลองเอง

เนืองจากขอ้มลูเหล่านีเป็นขอ้มลูความลบัทางการคา้ของแต่ละผูผ้ลิต 

สูตรทีใชใ้นการคาํนวณความเขม้ขน้ของสารให้ความหวานสังเคราะห์ทีตอ้งใชใ้นหน่วย 

ppm เพือใหมี้ความหวานเทียบเท่ากบันาํตาลซูโครส (sweetness response) ทีความเขม้ขน้ทีตอ้งการ 

สามารถคาํนวณไดด้งัตวัอยา่งสูตรต่อไปนี (Schiffman และคณะ, 1995; Schiffman และคณะ, 2000; 

DuBois และคณะ, 1991) 

Aspartame   R = 
16c

560+c
  --------- (1) 

Acesulfame-K  R = 
11.6c

470+c
   --------- (2) 

Sucralose  R = 
14.7c

142+c
 --------- (3) 

โดยกาํหนดให ้  R   =   sweetness response หรือ ร้อยละของระดบัความหวานเมือเทียบกบันาํตาล

ซูโครส 

      c    =   ความเขม้ขน้ของสารใหค้วามหวาน (ppm) 
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 2.4.2 วิธีการเติมสารเคมีอืนๆนอกเหนือจากการผสมสารให้ความหวานเพือปรับปรุง
คุณภาพรสหวานของสารให้ความหวานสังเคราะห์ 

 การลดนําตาลในอาหาร มีจุดประสงค์เพือให้ผูบ้ริโภคได้รับความหวานในระดบัและ

คุณภาพทียอมรับได ้และไดรั้บพลงังานนอ้ยลง ดงันนันอกจากการใหค้วามสาํคญักบัระดบัของรส

หวาน และ temporal profile ของรสหวานของสารให้ความหวานสังเคราะห์ดงัขอ้มูลทีไดก้ล่าวไป

ข้างต้นแล้ว การคาํนึงถึงความสัมพันธ์ของการรับรู้ทางประสาทสัมผสั ( sensory interaction) 

ระหว่างสารประกอบทีมีรสหวาน และระหว่างสารให้ความหวานกบัสารประกอบรสชาติอืนๆ 

รวมถึงส่วนประกอบ (ingredients) ต่างๆในอาหาร ทีมีอิทธิพลต่อคุณภาพและรสชาติโดยรวมของ

ผลิตภณัฑอ์าหาร และเครืองดืมกมี็ความสาํคญัเช่นกนั (Lindley, 2006) 

 Shamil (1998) พบว่าการใช้ tannic acid ในปริมาณเล็กน้อยสามารถลด lingering sweet 

after taste ของ sucralose ได ้และในการทดสอบโดยใหผู้ท้ดสอบใหค้ะแนนความเขม้ของรสหวาน 

รสเปรียว รสขม และระยะเวลาทีรสหวานตกคา้ง ซึงไดผ้ลสรุปว่า มีเพียงระยะเวลาทีรสหวาน

ตกค้าง  ( lingering sweet aftertaste)  เ ท่านันทีลดลงอย่างมีนัยสําคัญเ มือใช้ tannic acid ส่วน

คุณลกัษณะดา้นอืนๆทีทดสอบไม่พบความแตกต่าง 

 จากสิทธิบตัรของ Merkel และคณะ (2002) ไดเ้ปิดเผยว่าการใชส้ารทีมีรสชาติ (tastetand) 

ทีสามารถรับประทานได ้คือ 2,4-dihydroxybenzoic acid ในปริมาณทีนอ้ยมาก (0.002%-10% w/w) 

จนไม่สามารถรู้สึกถึงรสชาติของมนัได ้จะสามารถลด หรือกาํจดั รสชาติทีไม่ตอ้งการ (off-taste) ได ้

โดยการไปขดัขวางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างรสชาตินนักบั receptor site ทีบริเวณต่อมรับรส โดยมีกลไก

การยับย ังแบบ  competitive inhibition กับ  binding site ของ  receptor site และ/หรือ บริเวณทีมี

อิทธิพลกับตัวรับ  จากการทดสอบโดยใช้ 2,4-dihydroxybenzoic acid กับสารให้ความหวาน 

acesulfame-K และ saccharin ของ Merkel และคณะ (2002) พบวา่สามารถลด aftertaste ทีเป็น bitter 

และ metallic ได ้แต่ถา้ใชก้บัสารใหค้วามหวาน aspartame และ sucralose จะใหร้สหวานทีคลา้ยกบั

ซูโครสมาก และไม่มี bitter หรือ metallic aftertaste เลย (ภาพที 12) 
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ภาพที 12 แสดง time intensity curve ของตวัอย่างสารให้ความหวาน sucralose (A) และ aspartame 

(B) ขอ งตั ว อ ย่ า ง ที ไ ม่ ไ ด้ เ ติ ม  2,4-dihydroxybenzoic acid เ ที ย บกับ ตั ว อ ย่ า ง ที เ ติ ม  2,4-

dihydroxybenzoic acid 

ทีมา: Merkel และคณะ (2002) 

 Dulebohn & Hill (2003) ได้ทําการปรับปรุง shelf-life  เพิม mouth-feel กําจัด off-flavor 

ของสารให้ความหวาน  และปรับปรุง  time-intensity profile ของเครืองดืมทีใช้ aspartame + 

acesulfame-K เป็นสารใหค้วามหวาน โดยการเติม food additive หลายชนิดเพือช่วยปรับปรุงรสชาติ 

และ sweetness profile ของ aspartame และ acesulfame-K ซึง Dulebohn & Hill (2003) เชือว่า food 

additive ทีเติมลงไปในองค์ประกอบของสารให้ความหวานทาํหน้าทีเป็น bitter blocker และช่วย

เพิม mouth-feel ของเครืองดืมในขณะทีอยูใ่นปาก โดยการใชก้มั (gum) เป็นส่วนประกอบทีทาํให้

เกิด mouth-feel แต่มีขอ้จาํกดัคือจะทาํใหก้ลินรสของเครืองดืมลดลง แต่ขอ้จาํกดันีสามารถแกไ้ขได้

ด้วยการเติม amino acid, organic acid, inorganic acid และ metal ion ร่วมกับการใช้กัม พบว่าได้

คะแนนความชอบ 8-8.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 9 คะแนน ซึงสูตรส่วนผสมทีใชแ้สดงดงัตารางที 

2 
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ตารางที 2 แสดงสูตรส่วนผสมของเครืองดืมของ Dulebohn & Hill (2003) ทีไดค้ะแนนความชอบ

สูงทีสุด 

Ingredient volume 

SUCRELESSE™* 1.5 grams 3.69 kg 8.14 pounds 

Potassium benzoate 1.71 grams 4.21 kg 9.3 pounds 

Citric acid, anhydrous 1.03 grams 2.53 kg 5.6 pounds 

Aspartame 0.69 grams 1.69 kg 3.73 pounds 

Acesulfame-K 1.63 grams  4.01 kg 8.84 pounds 

Caffeine 0.81 grams 1.99 kg 4.39 pounds 

K-BLOCK™** 1.5 grams 3.69 kg 8.14 pounds 

Diet cola flavor          15.4 mls.                       37.89 L 10 gallons 

Xanthan gum prehydrated 1.5 grams 3.69 kg 8.14 pounds 

Total volume 1 liter 850 gallons 850 gallons 

*SUCRELESSE™ คือ  food additive ภายใต้เค รืองหมายการค้า  “SUCRELESSE” โดย  Natura, Inc., Lansing, Mich., USA. 

ประกอบดว้ยส่วนผสมของ นาํ, lusine HOH, MgO, malic acid และ citric acid 

**K-BLOCK™ คือ ส่วนผสมของ natural flavor ภายใตเ้ครืองหมายการคา้ “K-BLOCK” โดย Natura, Inc., Lansing, Mich., USA. มี

ความสามารถในเป็น bitterness blocking และ/หรือ ทาํหนา้ทีเป็น masking agent 

ทีมา: Dulebohn & Hill (2003) 

 Lindley (2006) กล่าวถึงวิธีการลดความขมใน acesulfame-K ว่าสามารถทาํไดโ้ดยการเติม 

KCl ในปริมาณทีเท่ากบั acesulfame-K เนืองจากรสขมของ acesulfame-K มาจาก K-ion ดงันนั KCl 

จึงทาํหน้าทีลดความขมของ acesulfame-K โดยการแย่งจบักบั bitter receptor นอกจากนี Lindley 

(2006) ไดเ้สนอวา่การใช ้malic acid ซึงเป็นกรดทีใหร้สเปรียวทียาวนานกว่าเมือเทียบกบั citric acid 

นนัมีความเหมาะสมทีจะใชก้บัสารให้ความหวานสังเคราะห์มากกว่า โดยเฉพาะกบัสารให้ความ
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หวานสงัเคราะห์ทีใหร้สหวานทียาวนาน (long-lasting sweet aftertaste หรือ lingering aftertaste) แต่

อยา่งไรก็ตาม ยงัไม่ปรากฏผลการศึกษาขอ้มลูการทดสอบทางประสาทสัมผสัทีสนบัสนุนความเชือ

ดงักล่าว และยงัไม่มีขอ้มูลการประเมินผลของการใชก้รดต่อประสิทธิภาพของสารใหค้วามหวาน

ชนิดผสม (blending sweetener) 

 เอกสารสิทธิบตัรของ Miyazawa และคณะ (2012) เสนอวิธีการปรับปรุง aftertaste ทีไม่พึง

ประสงค์ของสารใหค้วามหวานสังเคราะห์ โดยไม่ทาํให้ flavor profile ของเครืองดืมเปลียนแปลง 

และมีรสหวานเท่ากบัการใชน้าํตาลซูโครส ดว้ยการเติม taste improver ต่างๆไดแ้ก่ สารสกดั หรือ 

essential oil ของพืชทีมี splinathol, quinic acid หรือองคป์ระกอบทีมี qunic acid, vanilla polyphenol, 

geentea polyphenol และ  polyphenol จากพืชจําพวกกุหลาบ  แต่ไม่ได้มีการระบุปริมาณของ

ส่วนผสมทีแนะนาํใหใ้ชใ้นสิทธิบตัรนี 

รายงานการศึกษาทีมีความน่าสนใจ และจะนาํมาเป็นแนวทางหลกัทีใชใ้นการศึกษาครังนี 

มีจุดเริมจากนักวิทยาศาสตร์ของ Maruzen Pharmaceutical (MPC) (Crammer & Ikan, 1987) ซึง

พบว่าการใชส้ารละลาย hypertonic NaCl กบัสารให้ความหวาน steviol glycoside มีผลต่อการเพิม

ความหวานของ steviol glycoside ซึงเพิมได้ประมาณ 3 เท่า และให้ temporal profile คล้ายกับ

ซูโครส ผลของการใชส้ารละลาย hypertonic ชนิดอืน ไดมี้การศึกษาเพิมเติมต่อมาโดย Prakash และ

คณะ (2007) ซึงพบว่าสารละลาย hypertonic NaCl ไม่ใช่สิงเดียวทีสามารถปรับปรุง temporal 

profile ของสารใหค้วามหวานสงัเคราะห์ได ้สิงทีเป็นเหตุแทจ้ริงคือสารประกอบในตวัอยา่งทีส่งผล

ต่อแรงดนั osmotic ในเซลล ์(Osmolytes) เพราะในการทดสอบกบัสารใหค้วามหวาน Rebaudioside 

A (REBA) โดยใช้สารละลาย  NaCl, KCl และ  erythritol ที มีแรงดัน  Osmotic เ ท่ากันคือ  500 

mosmoles/L พบว่าให้ temporal profile ของ REBA ไม่แตกต่างกัน ดังนันจึงกล่าวได้ว่าการเติม 

additive ลงไป 1 ชนิด หรือมากกว่า เพือให้แรงดนั osmotic ของสารละลายของสารใหค้วามหวาน

สังเคราะห์นันเพิมขึนมากพอทีจะทาํให้เป็นสารละลาย hypertonic จะสามารถทาํให้ temporal 

profile ของสารให้ความหวานสังเคราะห์มีลกัษณะคลา้ยกบันาํตาลซูโครส ทงันี additive ทีเติมลง

ไปนนัจะตอ้งไม่ทาํใหเ้กิด off-taste ในผลิตภณัฑด์ว้ย 

 
ภาพที 13 แสดงตวัอยา่งลกัษณะของเซลลที์อยูใ่นสารละลาย isotonic, hypotonic และ hypertonic 
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 จากภาพที 13 สามารถอธิบายโดยใชห้ลกัการของ ออสโมซิส (osmosis)  หรือการแพร่ของ

ของเหลวผ่านเยือบางๆ ซึงตามปกติจะหมายถึงการแพร่ของนาํผ่านเยือหุ้มเซลล ์เนืองจากเยือหุ้ม

เซลลมี์คุณสมบติัในการยอมใหส้ารบางชนิดเท่านนัผ่านได ้การแพร่ของนาํจะแพร่จากบริเวณทีเจือ

จางกว่า (มีนาํมาก) ผ่านเยือหุม้เซลลเ์ขา้สู่บริเวณทีมีความเขม้ขน้กว่า (มีนาํนอ้ย) ตามปกติการแพร่

ของนาํนีจะเกิดทงัสองทิศทางคือทงับริเวณเจือจาง และบริเวณเขม้ขน้ จึงกล่าวไดว้า่ ออสโมซิสเป็น

การแพร่ของนาํจากบริเวณทีมีนาํมาก เขา้ไปสู่บริเวณทีมีนาํน้อยกว่าโดยผ่านเยือหุ้มเซลล์ โดยที

แรงดนั osmotic จะเกิดจากการแพร่ของนาํจากบริเวณทีมีนาํมาก (เจือจาง) เขา้สู่บริเวณทีมีนาํนอ้ย 

(เขม้ขน้) และสารละลายทีมีความเขม้ขน้ต่างกนัจะมีผลต่อเซลลแ์ตกต่างกนั จึงทาํใหแ้บ่งสารละลาย

ทีอยูน่อกเซลลอ์อกไดเ้ป็น 3 ชนิด ตามการเปลียนขนาดของเซลล ์เมืออยูภ่ายในสารละลายนนั คือ 

 - Isotonic solution หมายถึง การทีสารละลายนอกเซลลมี์ความเขม้ขน้เท่ากบัเซลล ์

ดงันนัเมือรอบนอกเซลลมี์สภาวะเช่นนีขนาดของเซลลจ์ะไม่เปลียนแปลง 

  - Hypotonic solution หมายถึง การทีสารละลายนอกเซลลมี์ความเขม้ขน้นอ้ยกวา่

เซลล ์ดงันนัเมือรอบนอกเซลลมี์สภาวะเช่นนี จะทาํใหเ้ซลลข์ยายขนาดเพิมขึน เนืองจากนาํภายใน

สารละลาย (นอกเซลล)์ แพร่เขา้สู่เซลลม์ากกวา่นาํภายในเซลลแ์พร่ออกนอกเซลล ์

 - Hypertonic solution หมายถึง การทีสารละลายนอกเซลลมี์ความเขม้ขน้มากกวา่

เซลล ์ดงันนัเมือรอบนอกเซลลมี์สภาวะเช่นนี จะทาํใหเ้ซลลเ์หียวลดขนาดลง เนืองจากนาํภายใน

เซลลแ์พร่ออกไปสู่ภายนอกเซลล ์

คาํวา่ osmolarity จากรายงานของ Prakash และคณะ (2007) คือการระบุค่าความเขม้ขน้ของ

ตวัถูกละลาย (solute) โดยรายงานเป็นตวัเลขในหน่วย osmoles ของตวัถูกละลายต่อปริมาตรใน

หน่วยลิตรของสารละลาย (osmole/L) ซึงคลา้ยกบัความเขม้ขน้ในหน่วย molarity ของสารละลาย 

กล่าวคือ หน่วย “molarity” จะแสดงจาํนวนโมลของตวัถูกละลายต่อหน่วยปริมาตรของสารละลาย 

ส่วน  “osmolarity” จะแสดงจํานวน  osmole ของอนุภาคตัวถูกละลายต่อหน่วยปริมาตรของ

สารละลาย ตวัอย่างเช่น สารประกอบ ionic NaCl เมือละลายในนาํ จะสามารถแตกตวัเกิดเป็นไอ

ออ้น Na+ และ Cl- หมายความว่า ทีความเขม้ขน้ทุกๆ 1 mole ของสารละลาย NaCl จะมีอนุภาคของ

ตวัถกูละลาย 2 osmoles (1 mol/L NaCl solution = 2 osmol/L NaCl solution) ซึงทงัโซเดียมและคลอ

ไรด์ไอออ้น ต่างก็มีผลกระทบต่อแรงดนั osmotic ของสารละลาย ส่วนตวัอย่างสารประกอบ non-

ionic ซึงไม่แตกตวัเมือละลายในนาํ แต่จะสร้างพนัธะไฮโดรเจนกบัโมเลกุลของนาํ เช่น กลูโคส ที

ความเขม้ขน้ 1 mol/L จะเท่ากบั 1 osmol/L และเมือมีสารประกอบมากกว่า 1 ชนิดในสารละลายที

ตอ้งการทราบค่า osmolarity ตวัอยา่งเช่น ถา้ตอ้งการสารละลาย 3 osmoles หมายถึง ในสารละลายนี 

อาจมีกลูโคส 3 mol หรือ NaCl 1.5 mol หรือ กลูโคส 1 mol+NaCl 1 mol หรือ กลูโคส 2 mol+NaCl 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



24 

 

 
 

0.5 mol หรืออาจเป็นสารอืนๆชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมกนั แลว้ทาํใหมี้ค่า Osmolarity เท่ากบั 3 

osmoles  

 ในทางทฤษฎีระดบัความเขม้ขน้ของ taste modifier ทีควรใชเ้พือทาํให้สารให้ความหวาน

เป็นสารละลาย hypertonic ควรมีค่า osmolartity มากกว่าค่า osmolarity มาตรฐานในนาํลาย ซึงโดย

เฉลียความเขม้ขน้ของไอออนสารประกอบอนินทรียใ์นนาํลายมีค่าประมาณ 48.4-  mosmole/L 

(อ่านวา่ มิลลิออสโมลต่อลิตร) ซึงแสดงดงัตารางที  และเมือพิจารณาค่า osmolarity ของสารละลาย 

10%sucrose พบว่ามีค่าเท่ากับ  292 mosmole/L (มวลโมเลกุลของ sucrose คือ 342.3 g/mol) ซึง

มากกวา่ในนาํลายประมาณ -  เท่า (Prakash และคณะ, 2007)  

ตารางที 3 ความเขม้ขน้ของไอออนสารประกอบอนินทรียใ์นนาํลาย 

Inorganic Ions Saliva concentration (mosmole/L) 

Na+ 10 

K+ 10-25 

Ca2+ 3.4-6 

Mg2+ 1-2 

Cl- 15-29 

H2PO4
-
 4-5 

HCO3
-
 5-7 

ทีมา: Prakash และคณะ ( ) 

2.5 การทดสอบทางประสาทสัมผสัด้วยวิธี Time-intensity descriptive analysis 

 เนืองจากการรับรู้ถึงคุณลกัษณะดา้นกลินรสของอาหาร ไม่ไดเ้กิดขึนมาแลว้หายไปในทนัที 

แต่ความรู้สึกถึงกลินรสของอาหารนันจะเกิดขึนอย่างต่อเนืองอยู่ชัวระยะเวลาหนึง ดงันันหาก

ตอ้งการทราบการเปลียนแปลงของกลินรสทีเกิดขึนขณะทีบริโภคอาหาร จึงมีวิธีการประเมินทาง

ประสาทสัมผสัทีเรียกว่า time-intensity profile ซึงเป็นวิธีการประเมินทางประสาทสัมผสัโดยใช้

สเกลทีประกอบดว้ย temporal information ของสิงทีรับรู้ไดจ้าการชิม โดยการบนัทึกขอ้มูลของ

คุณลกัษณะทีตอ้งการศึกษา เช่น ความรู้สึกถึงการเปลียนแปลงระดบัความเขม้ของรสชาติพืนฐาน

ทงั 4 คือ เปรียว หวาน เค็ม ขม หรือ ความรู้สึกถึงกลินรสของผลิตภณัฑใ์นขณะบริโภค เป็นตน้ ซึง

ขอ้มลูเหล่านีจะมีการประเมินโดยผูท้ดสอบ และบนัทึกผลการประเมินอยา่งต่อเนืองตงัแต่นาํอาหาร
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เขา้ปากแลว้เริมรับรู้ จนถึงสินสุดการรับรู้ หรือ สินสุดเกณฑ์เวลาทีตอ้งการเก็บผล ทาํให้ทราบถึง

ความเปลียนแปลงทีเกิดขึนในระหวา่งทดสอบตวัอยา่งนนัๆ 

การตดัสินระดบัความเขม้ของแต่ละคนมีความแตกต่างค่อนขา้งมาก อนัเนืองมาจากการ

แบ่งสเกลคะแนนความเขม้ในวิจารณญาณของแต่ละคน ความแตกต่างทางกายวิภาคของผูท้ดสอบ 

และความแตกต่างจากการเปลียนแปลงทีเกิดขึนในช่องปาก เป็นตน้ วิธีการแปลผล time-intensity 

(TI) parameters สามารถทาํไดโ้ดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าพารามิเตอร์ต่างๆทีประเมิน

จากการชิมแต่ละครัง และความแปรปรวนจากตวัอย่างทีแตกต่างกนั การสรุปขอ้มูลสามารถใช้

ค่าเฉลีย TI parameters ได ้ 

 สาเหตุที time intensity descriptive analysis ถูกนาํมาใช้เป็นวิธีการประเมินทางประสาท

สมัผสัในการศึกษาครังนี เนืองจากสารใหค้วามหวานสงัเคราะห์แต่ละชนิดมีขอ้บกพร่องทีแตกต่าง

จากซูโครสดงัทีไดก้ล่าวในหัวขอ้ขา้งตน้แลว้ นนัคือ ระยะเวลาทีใชใ้นรับรู้รสหวานในระดบัทีสูง

ทีสุดของสารให้ความหวานชนิดนันๆ (time to maximum sweetness) ซึงสัมพนัธ์กบั on-set time 

และระยะเวลาทังหมดทีให้รสหวาน (duration time) ซึงเป็นลกัษณะทีไม่ไดรั้บการยอมรับจาก

ผูบ้ริโภค ระดบัของความแตกต่างดงักล่าว Bakal และ Cash (2006) ไดส้รุป และแสดงเป็นแผนภูมิ

เปรียบเทียบดงัภาพที 14 ซึงไดร้ายงานถึงระยะเวลาทีรับรู้ถึงความเขม้ของรสหวานสูงสุดของสาร

ใหค้วามหวานสงัเคราะห์แต่ละชนิดเปรียบเทียบกบัซูโครส และระยะเวลาทีรู้สึกถึงความหวานของ

สารให้ความหวานสังเคราะห์เทียบกบัซูโครสซึงพบว่า ระยะเวลาทีรับรู้ถึงความเขม้ของรสหวาน

สูงสุดของ saccharin เร็วทีสุด ส่วน aspartame, acesulfame-K และ sucralose ใกลเ้คียงกบัซูโครส 

ส่วนระยะเวลาทีรู้สึกถึงความหวานพบว่า sucrose หมดรสหวานเร็วทีสุด ส่วนสารให้ความหวาน

สงัเคราะห์ใหร้สหวานยาวนานกวา่ 

 
ภาพที 14 [ภาพซา้ย] แสดงการเปรียบเทียบระยะเวลาทีใชใ้นรับรู้รสหวานในระดบัทีสูงทีสุดของ

ซูโครส (time to maximum sweetness) เทียบกบัสารใหค้วามหวานสังเคราะห์ชนิดต่างๆ และ [ภาพ

ขวา] แสดงการเปรียบเทียบระยะเวลาทงัหมดทีให้รสหวาน (duration time) ของซูโครสเทียบกบั

สารใหค้วามหวานสงัเคราะห์ชนิดต่างๆ 

ทีมา: Bakal และ Cash (2006) 
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บทที  

วิธีดําเนินการวิจัย 

 
3.1 สารเคมี 

 . .1 นาํกลนั (Distilled water for analytical) จากบริษทั Better Syndicate Co., Ltd. 

 . .  นาํตาลซูโครส (sucrose) ตรามิตรผล 

 . .  แอสปาร์แตมป์ (aspartame; APM) จากบริษทั Changzhou Niutang Chemical plant 

Co.,Ltd. จดัจาํหน่ายโดยร้านเคมีภณัฑ ์  

 . .  อะซีซลัเฟม-โพแทสเซียม (acesulfame-K; ACK) จากบริษทั Qingdao free trade zone 

united international Co.,Ltd.จดัจาํหน่ายโดยร้านเคมีภณัฑ ์

 . .  ซูคราโลส (sucralose; SUL) จากบริษทั Unisweet (Shangdong) จดัจาํหน่ายโดยร้าน

เคมีภณัฑ ์

 3.16 มอลติตอล (Maltitol) จดัจาํหน่ายโดย บริษทั รวมเคมี 1986 จาํกดั 

 3.17 ซอบิทอล (Sorbitol) จดัจาํหน่ายโดย บริษทั รวมเคมี 1986 จาํกดั 

 3.18 อีรีธริทอล (Erythritol) จากบริษทั Cargill ประเทศจีน 

 

3.2 อุปกรณ์และเครืองมือ 

 . .  เครืองชงัละเอียดดิจิตอลแบบ  ตาํแหน่ง 

 . .  เครืองชงั  ตาํแหน่ง  

 3.2.3 แกว้นาํใสขนาดเลก็ ปริมาตร  มิลลิลิตร 

3.2.4 เครืองแกว้ 
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3.3 วิธีการทดลอง 

 3.3.1 คัดเลอืก และฝึกฝนผู้ทดสอบชิม 

ทาํการฝึกฝนผูท้ดสอบชิมซึงเป็นอาสาสมคัรจาํนวน 10 คน โดยผูท้ดสอบชิมเหล่านีจะตอ้ง

เป็นผูที้ไม่สูบบุหรี และไม่ติดสุรา ในขณะทีทดสอบผูท้ดสอบจะตอ้งไม่มีแผลในช่องปากรวมถึงไม่

มีอาการป่วยไขต่้างๆซึงอาจเป็นสาเหตุใหร้ะบบประสาทการรับรสบกพร่อง และผูท้ดสอบจะตอ้ง

งดเวน้จากการรับประทานอาหารและเครืองดืมทุกชนิด เวน้แต่การดืมนาํเปล่า เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 

30 นาทีก่อนทาํการทดสอบ (Peyvieux และ Dijksterhuis , 2001; Schiffman และคณะ, 1995) ซึงขอ้

ปฏิบติัเหล่านีจะตอ้งสอบถาม และบอกกล่าวต่ออาสาสมคัรผูท้ดสอบชิมเพือทาํความเขา้ใจก่อนการ

ทดสอบ 

- ขนัตอนในการคดัเลือกและฝึกฝนผูท้ดสอบชิม ประกอบดว้ย 

  3.3.1.1 พดูคุยเกียวกบัการใชโ้ปรแกรมการทดสอบทางประสาทสัมผสั แบบ time 

intensity descriptive analysis และบทบาทหนา้ทีของผูท้ดสอบ โดยในขนันีจะยงัไม่เปิดเผยสูตรของ

ผลิตภณัฑ ์รวมถึงยงัไม่บอกลกัษณะของ Time-intensity curve (Peyvieux และ Dijksterhuis , 2001) 

  3.3.1.2. อธิบายผูท้ดสอบเกียวกบัวิธีการทดสอบ ลกัษณะของตวัอยา่งทีใชท้ดสอบ 

แลว้ให้ทาํการฝึกใช้โปรแกรมประเมินผลทางประสาทสัมผสัของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 

มหาวิทยาลยัศิลปากร หรือ Su-sen โดยเลือกใช้ time intensity descriptive analysis เป็นวิธีในการ

ทดสอบรูปแบบการรับความรู้สึกตามเวลา หรือ temporal profile กบัตวัอย่างสารให้ความหวาน 

เพือใหผู้ท้ดสอบเคยชินกบัการใชโ้ปรแกรม โดยเริมจากการใหผู้ท้ดสอบประเมินความเขม้รสหวาน

ของสารละลาย 10% sucrose ให้ผูท้ดสอบทาํการฝึก 6-8 ครังๆละ 1 ชม. เพือให้เกิดความเคยชิน 

(Duizer และคณะ 1996)  

 3.3.2 การเทียบระดับความเข้มของรสหวานของสารให้ความหวานสังเคราะห์ 

 คดัเลือกระดบัความเขม้ของรสหวานของสารใหค้วามหวาน โดยเทียบกบัระดบัความเขม้

ของรสหวานของนาํตาลซูโครสทีความเขม้ขน้ทีแน่นอน ซึงในกรณีนีจะเทียบกบัสารละลาย 10% 

sucrose เนืองจากเป็นระดบัความเขม้ขน้ของนาํตาลซูโครสทีไม่หวานจนเกินไป และมกัปรากฏอยู่

บนฉลากของผลิตภณัฑเ์ครืองดืม (soft drink) 

 - การเตรียมตัวอย่างสารให้ความหวาน 
  ละลายสารใหค้วามหวานโดยใชน้าํกลนัเป็นตวัทาํละลาย ระดบัความเขม้ขน้ของ

สารให้ความหวานและลาํดับการเสิร์ฟ  แสดงดังตารางที 4 โดยเตรียมตัวอย่างแอสปาร์แตมป์ 

(aspartame; APM) ทีความเข้มข้น  600, 625, 650, 675, 700, 725 ppm โดยการเจือจางจาก APM 

stock solution 4,000 ppm เตรียมอะซีซัลเฟม-โพแทสเซียม (acesulfame-K; ACK) ทีความเขม้ขน้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



28 

 

 
 

1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 ppm โดยการเจือจางจาก ACK’s stock solution 10,000 ppm 

และ เตรียมตวัอย่างซูคราโลส (sucralose; SUL) ทีความเขม้ขน้ 200, 225, 250, 275, 300, 325 ppm 

โดยการเจือจางจาก SUL’s stock solution 2,000 ppm   

ตารางที  แสดงความเขม้ขน้ของสารใหค้วามหวานสงัเคราะห์ (ppm) และลาํดบัการเสิร์ฟ 

ลาํดบัการเสิร์ฟ 
APM 

(ppm) 

ACK 

(ppm) 

SUL 

(ppm) 

1 600 1400 200 

2 625 1500 225 

3 650 1600 250 

4 675 1700 275 

5 700 1800 300 

6 725 1900 325 
*หมายเหตุ เพือความสะดวกในการเตรียมตวัอย่าง ควรเตรียมตวัอยา่งสารให้ความหวานเป็น stock solution แลว้นาํมาเจือจางให้มี

ความเขม้ขน้ทีตอ้งการ ซึงในทีนีผูศึ้กษาเตรียม stock solution ทีความเขม้ขน้ , 10000, และ 2000 ppm สาํหรับ APM, ACK และ 

SUL คามลาํดบั  

 - การเสิร์ฟตัวอย่าง 
  บรรจุตวัอย่างในแกว้ใสขนาดเล็กปริมาตรตวัอย่างแกว้ละประมาณ 10-15 ml ใน

การเสิร์ฟให้ตวัอย่างอา้งอิง คือสารละลาย 10% sucrose ใชร้หัสตวัอย่าง “R” ส่วนตวัอย่างสารให้

ความหวานสงัเคราะห์ทีตอ้งการศึกษาไดแ้ก่ APM, ACK และ SUL ทาํการติดหมายเลข 3 หลกัแบบ

สุ่ม (ตวัอยา่งผงัการเสิร์ฟ และใบประเมินแสดงในภาคผนวก ก) 

 - การทดสอบทางประสาทสัมผัส 
  วิธีการประเมินทางประสาทสัมผสัทีใช้ในขันตอนนีคือวิธีการทดสอบแบบ 

compared matching (Swiader และคณะ, 2009) ใชผู้ท้ดสอบทีไดรั้บการฝึกฝนแลว้จาํนวน 10 คน 

ตวัอยา่งทีเสิร์ฟมีทงัหมด 7 ตวัอยา่ง (รวมกบัตวัอยา่ง R แลว้) เสิร์ฟตวัอยา่งทงัหมดในครังเดียว เมือ

ผูท้ดสอบไดรั้บตวัอย่างสําหรับประเมิน ให้ผูท้ดสอบชิมตวัอย่างอา้งอิง (R) ซึงวางไวท้างซา้ยสุด

ก่อน ซึงตวัอยา่งอา้งอิงนีผูท้ดสอบจะไม่ทราบว่าเป็นสารละลายชนิดใด จากนนัจึงให้ชิมตวัอยา่งที

ติดหมายเลข 3 หลกัแบบสุ่ม อีก  ตวัอย่างทีวางเรียงตามลาํดบัความเขม้ขน้ดงัตารางที  แลว้ให้

ตอบคาํถามของแบบทดสอบว่า ตวัอย่างใดมีความเขม้ของรสหวานเท่ากบัตวัอย่างอา้งอิง ทาํการ

ทดสอบ 3 ซาํ เมือผูท้ดสอบรู้สึกวา่ตวัอยา่งใดมีความเขม้ของรสหวานเท่ากบัตวัอยา่ง R แลว้ใหห้ยดุ

ชิม และรายงานผลเป็นหมายเลขของตวัอยา่งนนั  
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 - การวิเคราะห์ผลการศึกษา  
  การวิเคราะห์ผลทาํโดยการคาํนวณค่าเฉลียของความเขม้ขน้ในหน่วย ppm ของ

สารให้ความหวานแต่ละชนิดทีผูท้ดสอบเลือก แลว้รายงานผลเป็นค่าเฉลียของความเขม้ขน้ใน

หน่วย ppm ร่วมกบัค่าเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และค่าฐานนิยม (mode) ซึงระดบั

ความเขม้ขน้ของสารให้ความหวานทีให้รสหวานเท่ากบั 10%  sucrose ในการศึกษานีจะถูกใชใ้น

การศึกษารูปแบบการรับความรู้สคกตามเวลาของสารใหค้วามหวานแต่ละชนิดต่อไป 

 3.3.3 ศึกษา temporal profile ด้านรสหวาน ของ 10% sucrose และสารให้ความหวาน
สังเคราะห์ 

 - การเตรียมตัวอย่างสารให้ความหวาน 
 เมือทราบระดบัความเขม้ขน้ของสารให้ความหวานสังเคราะห์ ทีทาํให้มีระดบั

ความเขม้ของรสหวานเท่ากบัสารละลาย 10% sucrose จากหัวขอ้ 3.3.2 แลว้ ขนัตอนการศึกษาใน

หวัขอ้นีคือการสร้างกราฟ time intensity curve ของสารให้ความหวาน 4 ชนิด ไดแ้ก่ 10% sucrose 

(w/v), aspartame (APM) ความเข้มข้น  ppm, acesulfame-K (ACK) ความเข้มข้น 1,600 ppm 

และ sucralose (SUL) ความเข้มข้น 250 ppm (ทีมาของระดับความเข้มข้นของ APM, ACK และ 

SUL แสดงในบทที ) โดยใชก้ารทดสอบสัมผสัแบบ time intensity descriptive analysis เป็นวิธีใน

การเกบ็ขอ้มลูลกัษณะของรูปแบบการรับความรู้สึกตามเวลาของสารใหค้วามหวานแต่ละชนิด 

- การเสิร์ฟตัวอย่าง และการทดสอบทางประสาทสัมผัส 
 ขนัตอนการชิมเพือประเมินผลในขนัตอนนี ใชผู้ท้ดสอบทีไดรั้บการฝึกฝนแลว้

จาํนวน 10 คน ในการประเมินผล เสิร์ฟครังละ 1 ตวัอย่างแบบสุ่ม ใชว้ิธีทดสอบสัมผสัแบบ time 

intensity descriptive analysis การประเมินรูปแบบการรับความรู้สึกตามเวลาของสารใหค้วามหวาน

แต่ละชนิดจะใชโ้ปรแกรม Su-sen โดยเขา้เว็บไซต์ www.foodtech.eng.su.ac.th/SuSen จากนันให้

ผูว้ิจัยลงชือเข้าใช้งานระบบ แลว้เลือกแฟ้มแบบทดสอบทีตอ้งการจะประเมินผล คลิกทีคาํสัง

ทดสอบตวัอย่าง จะพบหน้าจอให้ใส่รหัสแบบทดสอบ ซึงเมือผูท้ดสอบไดรั้บตวัอย่างแลว้ ให้ผู ้

ทดสอบใส่รหสัแบบทดสอบลงในช่องดงักล่าวเพือเขา้สู่หนา้ของการประเมินตวัอยา่ง เมือเขา้สู่หนา้

ประเมินตวัอยา่งแลว้ใหผู้ท้ดสอบอ่านคาํชีแจงการทดสอบ (รายละเอียดวิธีใชง้านโปรแกรมทดสอบ

ทางประสาทสมัผสั Su-sen แสดงในภาคผนวก ข) 
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เมือผูท้ดสอบทาํความเขา้ใจกบัคาํชีแจงแลว้จึงให้คลิกทีปุ่ม “เริมการทดสอบ” แลว้ให้ผู ้

ทดสอบดืมตัวอย่างในถว้ยเสิร์ฟให้หมดถว้ย อมตัวอย่างไว  ้5 วินาที แลว้กลืน เพือจาํลองการ

ทดสอบให้คลา้ยกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามปกติ การบันทึกข้อมูลจะเริมทีวินาทีที 2 

หลงัจากนาํตวัอยา่งเขา้ปาก และดาํเนินต่อเนืองไปตลอดนานตวัอยา่งละ  วินาที และในทุกครังที

เปลียนตวัอยา่งทีใชใ้นการทดสอบ ใหผู้ท้ดสอบทานแครกเกอร์ชนิดทีไม่มีเกลือทีผิวหนา้ เพือลา้ง

ความรู้สึกของตวัอยา่งเก่าออกไป แลว้กลวัปากดว้ยนาํกลนั 2-3 ครัง แลว้ใหดื้มนาํเปล่า (Duizer และ

คณะ, 1994) เวน้ระยะเวลานาน 30 นาทีจึงเริมทดสอบตวัอยา่งต่อไป ทาํการทดสอบตวัอยา่งละ 3 ซาํ  

- การวิเคราะห์ผลการศึกษา 
 ขอ้มูลของกราฟ time intensity curve ทีไดจ้ากการประเมินจะนาํไปคาํนวณความ

แตกต่างของพารามิเตอร์แต่ละค่า ไดแ้ก่ Imax, Tstart, Tmax, Tdec และ Tend โดยใช ้one-way ANOVA และ

เปรียบเทียบค่าเฉลียโดยวิธี Dancan พลอตกราฟ time intensity curve โดยการ normalized ขอ้มูล

จากการทดสอบทางประสาทสัมผสัโดยใชส้มการของ Lui และ Macfie ( ) ซึงจะกล่าวเพิมเติม

ในหวัขอ้ 3.3.6 

  

 3.3.4 ศึกษาการปรับปรุง temporal profile โดยการผสมสารให้ความหวานสังเคราะห์ 

 - ออกแบบส่วนผสมของสารให้ความหวาน 
 ทาํการออกแบบส่วนผสมของสารให้ความหวานสังเคราะห์ 3 ชนิด โดยใช้

โปรแกรม  Design Expert v.6.0.8 ออกแบบแผนการทดลอง  mixture design แบบ  D-optimal 

กาํหนดให้ผลรวมของสารให้ความหวานสังเคราะห์ 3 ชนิดในส่วนผสม เป็น 100% โดยให้ระดบั

ตาํสุดและสูงสุดของ aspartame (APM), acesulfame-K (ACK) และ sucralose (SUL) ในส่วนผสม

เท่ากบั 10-80% ไดก้ารทดลองทงัหมด 10 ส่วนผสม สัดส่วนของส่วนผสมของสารให้ความหวาน

แต่ละชนิดแสดงดงัภาพที 15 และตารางที  
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ภาพที 15 ผงัการทดลองแบบ mixture design ซึงระดับสูงสุด-ตาํสุดของสารให้ความหวานใน

ส่วนผสมเท่ากบั 10% และ 80% ตามลาํดบั โดยแสดงสดัส่วนของ APM/ACK/SUL ตามลาํดบั 

ตารางที 5 แสดงร้อยละของส่วนผสมของสารละลายสารใหค้วามหวานสังเคราะห์ทีออกแบบโดย

ใชแ้ผนการทดลองแบบ mixture design 

ส่วนผสม APM ACK SUL 

1 80 10 10 

2 10 80 10 

3 10 10 80 

4 45 45 10 

5 45 10 45 

6 10 45 45 

7 56.67 21.67 21.67 

8 21.67 56.67 21.67 

9 21.67 21.67 56.67 

10 33.33 33.33 33.33 

 - การเตรียมตัวอย่างสารให้ความหวาน 
 เตรียมตวัอย่างสารให้ความหวานผสมจากการผสมสารละลายของสารให้ความ

หวานสงัเคราะห์ทีมีระดบัความเขม้ของรสหวานเท่ากบั 10% sucrose ไดแ้ก่ aspartame ความเขม้ขน้ 

625 ppm, acesulfame-K ความเขม้ขน้ 1,600 ppm และ sucralose ความเขม้ขน้ 250 ppm ตามลาํดบั 
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โดยใช้ปิเปตดูดสารละลายของสารให้ความหวานแต่ละชนิดใส่ลงในขวดปริมาตร (volumetric 

flask) ผสมกนัตามสดัส่วนดงัตารางที  

- การเสิร์ฟตัวอย่างและการทดสอบทางประสาทสัมผัส 
 ขนัตอนในการเสิร์ฟตวัอยา่งเป็นเช่นดงัวิธีการเสิร์ฟในหวัขอ้ที 3.3.3 ใชผู้ท้ดสอบ

ทีไดรั้บการฝึกฝนแลว้จาํนวน 10 คนในการประเมินผล ใชว้ิธีการประเมินผลแบบ time intensity 

descriptive analysis โดยใช้โปรแกรม Su-Sen เสิร์ฟตวัอย่างแก่ผูท้ดสอบครังละ 1 ตวัอย่าง ให้ผู ้

ทดสอบดืมตวัอย่างในถว้ยเสิร์ฟใหห้มดถว้ย อมตวัอยา่งไว ้5 วินาที แลว้กลืน การบนัทึกขอ้มูลจะ

เริมทีวินาทีที 2 หลงัจากนาํตวัอยา่งเขา้ปาก และดาํเนินต่อเนืองไปตลอดนานตวัอยา่งละ  วินาที 

และในทุกครังทีเปลียนตวัอยา่งทีใชใ้นการทดสอบ จะใหผู้ท้ดสอบทานแครกเกอร์ชนิดทีไม่มีเกลือ

ทีผิวหนา้ เพือลา้งความรู้สึกของตวัอย่างเก่าออกไป แลว้กลวัปากดว้ยนาํกลนั 2-3 ครัง แลว้ให้ดืม

นาํเปล่า (Duizer และคณะ, ) เวน้ระยะเวลานาน 30 นาทีจึงเริมทดสอบตวัอย่างต่อไป ทาํการ

ทดสอบตวัอยา่งละ 3 ครัง  

- การวิเคราะห์ผลการศึกษา 
 ข้อมูลของกราฟ  time intensity curve จะนํามาคํานวณความแตกต่างของ

พารามิเตอร์แต่ละค่า ไดแ้ก่ Imax, Tstart, Tmax, Tdec และ Tend โดยใช ้one-way ANOVA และเปรียบเทียบ

ค่าเฉลียโดยวิธี Dancan และทาํนายสูตรส่วนทีเหมาะสมโดยการใส่ค่า response ในโปรแกรม 

Design Expert v. . .  แลว้ใหโ้ปรแกรมคาํนวณสูตรส่วนผสมทีทาํให้ไดค่้าพารามิเตอร์ทีตอ้งการ 

พลอตกราฟ time intensity curve โดยการ normalized ขอ้มูลจากการทดสอบทางประสาทสัมผสั

โดยใชส้มการของ Lui และ Macfie ( ) ซึงจะกล่าวเพิมเติมในหวัขอ้ 3.3.6 

 

 3.3.5 ศึกษาการปรับปรุง temporal profile โดยใช้ taste modifier ในระดับความเข้มข้นที
ทําให้เป็นสารละลาย hypertonic 

วิธีการปรับปรุง temporal profile ของสารให้ความหวานสังเคราะห์โดยใช ้taste modifier 

ในการศึกษานีใช ้polyol ซึงมีคุณสมบติัเป็น bulk sweetener ช่วยเพิม body ให้กบัสารละลาย และ

สามารถช่วยปรับปรุงรสหวานได ้มาใชเ้ป็น taste modifier (Prakash และคณะ, 2007)  
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- ปริมาณของ taste modifier ในระดับความเข้มข้นทีทาํให้เป็นสารละลาย hypertonic 
 ชนิดของ polyol ทีเลือกใช้ได้แก่ erythritol, sorbitol และ maltitol ซึงมีนําหนัก

โมเลกุลเท่ากบั 122.12, 182.17 และ 344.31g/mol ตามลาํดบั ระดบัความเขม้ขน้ของ polyol ทีใชน้นั 

มากพอจะทาํให้สารละลายนันเป็นสารละลาย hypertonic ความเขม้ขน้ในหน่วย mosmol/L ของ 

polyol ในการศึกษานี ทดลองทีความเขม้ขน้ 100 และ 200 mosmole/L เมือแปลงหน่วยเป็น g/L โดย

ใช้วิธีการเทียบนําหนักสารทีต้องใช้จากนําหนักโมเลกุลของ polyol ดังทีกล่าวไปข้างต้นแล้ว 

ปริมาณของ polyol ทีใชไ้ดแ้สดงดงัตารางที   ซึงถา้ให้ปริมาตรของสารให้ความหวานเท่ากบั 1 

ลิตรแลว้ ปริมาณของ erythritol ทีตอ้งเติมลงไปในสารให้ความหวานเพือให้มีความเขม้ขน้เท่ากบั

100 และ 200 mosmole/L คือ 12.21  และ 21.42 g/L ปริมาณของ sorbitol ทีเติมลงไปจะเท่ากับ 

18.22 และ 36.44 g/L และปริมาณของ maltitol ทีเติมลงไปจะเท่ากบั 34.34 และ .  g/L ตามลาํดบั 

ตารางที  แสดงชนิดของ  taste modifier และปริมาณทีใช ้ 

Taste modifier 
ความเขม้ขน้ (g/L) 

100 mosmol/L 200 mosmol/L 

Erytritol 12.21  21.42 

Sorbitol 18.22 36.44 

Maltitol 34.43 10.51 
*การคาํนวณความเขม้ขน้ของ taste modifier ทีใชใ้นรูปของ osmolarity แสดงในภาคผนวก ง 

- การเตรียมตัวอย่างสารให้ความหวาน 
 เตรียมตวัอย่างสารให้ความหวานผสมจากสารละลาย APM, ACK และ SUL ทีมี

ความเข้มข้น 625, 1600 และ 250 ppm ตามลาํดับ โดยปิเปตมาผสมกันใน volumetric flask ใน

อตัราส่วนทีเหมาะสมซึงไดจ้ากการศึกษาหวัขอ้ 3.3.4 จากนนัเติม polyol ซึงอยูใ่นรูปของผงผลึกลง

ในสารละลายของสารให้ความหวานผสมดงักล่าวขา้งตน้ ปริมาณของ polyol ทีใชใ้นสารละลาย

สารใหค้วามหวานผสมปริมาตร 250 ml ชงัโดยเทียบจากตารางที  

- การเสิร์ฟตัวอย่างและการทดสอบทางประสาทสัมผัส 
 การเสิร์ฟตวัอย่างเป็นเช่นดงัวิธีการเสิร์ฟในหัวขอ้ที 3.3.3 และ 3.3.4 โดยใชก้าร

ทดสอบทางประสาทสัมผสัด้วยวิธี  time intensity descriptive analysis โดยใช้โปรแกรม Su-Sen 
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เสิร์ฟตวัอยา่งครังละ 1 ตวัอยา่ง ใชผู้ท้ดสอบทีไดรั้บการฝึกฝนแลว้จาํนวน 10 คน เมือไดรั้บตวัอยา่ง

แลว้ใหผู้ท้ดสอบดืมตวัอยา่งในถว้ยเสิร์ฟให้หมดถว้ย อมตวัอย่างไว ้5 วินาที แลว้กลืน การบนัทึก

ขอ้มูลจะเริมทีวินาทีที 2 หลงัจากนาํตวัอย่างเขา้ปาก และดาํเนินต่อเนืองไปตลอดนานตวัอย่างละ 

180 วินาที และในทุกครังทีเปลียนตวัอยา่งทีใชใ้นการทดสอบ จะใหผู้ท้ดสอบทานแครกเกอร์ชนิด

ทีไม่มีเกลือทีผิวหนา้ เพือลา้งความรู้สึกของตวัอย่างเก่าออกไป แลว้กลวัปากดว้ยนาํกลนั 2-3 ครัง 

แลว้ใหดื้มนาํเปล่า (Duizer และคณะ, ) เวน้ระยะเวลานาน 30 นาทีจึงเริมทดสอบตวัอยา่งต่อไป 

ทาํการทดสอบตวัอยา่งละ 3 ซาํ 

- การวิเคราะห์ผลการศึกษา 
นําข้อมูลของกราฟ time intensity curve มาวิเคราะห์ผลโดยเปรียบเทียบความแตกต่าง

ค่า เฉลียของพารามิเตอร์  ได้แก่  Imax, Tstart, Tmax, Tdec และ  Tend โดยใช้ one-way ANOVA และ

เปรียบเทียบค่าเฉลียโดยวิธี Dancan พลอตกราฟ time intensity curve โดยการ normalized ขอ้มูล

จากการทดสอบทางประสาทสัมผสัโดยใช้สมการของ Lui และ Macfie ( ) แล้วพิจารณา

ลกัษณะกราฟ time intensity curve กบัสารละลาย 10%sucrose และ สารให้ความหวานผสมก่อน

เติม taste modifier เพือศึกษาผลของการใชส้ารละลาย hypertonic  

3.3.6 การวิเคราะห์กราฟ time intensity curve 

กราฟ time intensity curve ในการศึกษานีคือกราฟทีมีแกน x เป็นเวลาในหน่วยวินาที (0-

180 วินาที) และมีแกน y เป็นความเขม้ในดา้นรสหวานของสารให้ความหวาน (0-100%) สามารถ

วิเคราะห์ผลโดยการถอดค่าพารามิเตอร์ออกมาจากขอ้มลูของกราฟดงัตวัอยา่งในภาพที 16 ไดแ้ก่  

 - ความเขม้สูงสุดของรสหวาน (Imax) 

 - เวลาเริมตน้รับรู้รสหวาน (Tstart) โดยกาํหนดใหผู้ท้ดสอบเริมประเมินทีวินาทีที   

 - เวลาทีรู้สึกถึงรสหวานมากทีสุด (Tmax) 

 - เวลาทีความเขม้ของรสหวานเริมลดลง (Tdec) 

 - เวลาทีสินสุดรสหวาน (Tend) 
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ภาพที 1  แสดงตวัอยา่งของกราฟ time intensity curve และตาํแหน่งของค่าพารามิเตอร์ต่างๆ 

การจดัรูปกราฟโดยใชส้มการของ Lui และ Macfie (1990) เพือสร้างกราฟเฉลีย (average 

curve) ของสารใหค้วามหวาน เริมตน้จากการนาํค่าพารามิเตอร์ดงักล่าวขา้งตน้มาทาํการ normalized 

ชุดขอ้มลู เพือใหค่้า Imax, Tstart, Tmax, Tdec และ Tend ของทุกกราฟในตวัอยา่งเดียวกนัมีค่าเท่ากนั โดยใช้

สมการ (4) ในการ normalized ค่าความเขม้ของรสหวาน I แต่ละค่าใหเ้ป็นค่าความเขม้ของรสหวาน

ใหม่ ( I' )  

max

max i

I
I' =  I

I
     --------------------- (4) 

โดย I คือ ความเขม้ของรสหวานเดิม 

 Imax  คือ ค่าความเขม้สูงสุดเฉลียของสารใหค้วามหวานนนั  

 Imax i  คือ ความเขม้สูงสุดในแต่ละกราฟ 

ขนัตอนต่อมาคือการ normalize ค่า T ซึงเป็นเวลาทีดาํเนินไปขณะการเกบ็ขอ้มลู ใหเ้วลาใน

แต่ละกราฟเป็นค่าใหม่ ( T' ) ทีมีค่า Tstart, Tmax, Tdec และ Tend เท่ากนัโดยใชส้มการ (5) ดงันี 

max start
start i start start i max i

max i start i

end dec
dec i dec dec i end i

end i dec i

(T - T )
(T - T ) + T      เมือ    T   T  T   

(T - T )
T' = 

(T - T )
(T - T ) + T        เมือ่    T   T  T   

(T - T )

--------------------- (5) 

เมือ 

เมือ 
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โดย T คือ เวลาเดิม 

 Tstart คือ เวลาเริมตน้เฉลียของสารใหค้วามหวานนนั 

 Tstart i คือ เวลาเริมตน้ในแต่ละกราฟ 

 Tmax  คือ เวลาเฉลียทีสารใหค้วามหวานนนัมีความเขม้รสหวานสูงสุด  

 Tmax i   คือ เวลาทีมีความเขม้รสหวานสูงสุดในแต่ละกราฟ 

 Tdec คือ เวลาเฉลียทีความเขม้รสหวานเริมลดลง 

 Tdec i คือ เวลาทีความเขม้รสหวานเริมลดลงในแต่ละกราฟ 

 Tend คือ เวลาเฉลียทีความเขม้รสหวานหมดลง 

 Tend i คือ เวลาในแต่ละกราฟทีความเขม้รสหวานหมดลง 

 ในกรณีทีชุดขอ้มลูบางชุดไม่ปรากฏค่า Tend i เพือใชใ้นการคาํนวณ ในขนัตอนของการหาค่า 

Tend จะให้ชุดข้อมูลดงักล่าวมีค่าเท่ากับ  เพือใช้ในการคาํนวณค่าเฉลียเบืองต้น จากนัน ใน

ขนัตอนของการ normalized ค่า T จะทาํการกาํหนดค่า Tend i โดยการคาํนวณจากสมการ (6) ดงันี 

end i end dec dec iT  = T  - T  + T      --------------------- (6) 

ในขนัตอนนีจะทาํให้ไดค่้า T'  ซึงเป็นค่าใหม่ทีมี Tstart, Tmax, Tdec และ Tend เท่ากนัทงัหมด 

แต่จะไม่สามารถเฉลียค่า I'  เพือสร้างเป็นกราฟเฉลียได ้ดงันันขนัตอนสุดทา้ยคือการแบ่งกราฟ

ออกเป็น  ส่วนคือส่วนเวลาเริมตน้ถึงเวลาทีความเขม้ของรสหวานมากทีสุด (Tstart - Tmax) และส่วน

เวลาทีความเขม้ของรสหวานเริมลดลงถึงเวลาทีรสหวานหมด (Tdec – Tend) โดยแบ่งแต่ละส่วนเป็น 

20 จุดของเวลาห่างกนัจุดละ 5% ของส่วนนนัๆ จะทาํให้ไดจุ้ดของเวลาทีเท่ากนัแลว้คาํนวณค่า I ที

จุดนันๆโดยการเทียบบญัญติัไตรยางศ์ เพือให้ได้ขอ้มูลในการสร้างกราฟเฉลียของสารให้ความ

หวาน
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บทที  

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย 

.  ผลการเทียบระดับความเข้มของรสหวานของสารให้ความหวานสังเคราะห์ 

ในเบืองตน้สิงทีจาํเป็นตอ้งทราบก่อนทาํการศึกษาในขนัถดัไป คือระดบัความเขม้ขน้ของ

สารให้ความหวานสังเคราะห์ทีควรใช้ เพือให้มีรสหวานเท่ากบัซูโครสในระดบัความเขม้ขน้ที

ตอ้งการศึกษา ซึงในการศึกษาในวิทยานิพนธ์เล่มนี ใหส้ารละลาย 10% sucrose (w/v) เป็นมาตรฐาน

ของรสหวานทีเป็นเป้าหมายทีตอ้งการทาํใหค้ลา้ยทีสุด  

จากการทดสอบทางประสาทสัมผสัดว้ยวิธี compared matching  เพือระบุความเขม้ขน้ของ

สารให้ความหวานสังเคราะห์ ทีทาํให้มีความเข้มของรสหวานเท่ากับสารละลาย 10% sucrose 

(Swiader และคณะ, 2009) ได้ผลการศึกษาดังตารางที 7 โดยพบว่าค่าเฉลียความเข้มข้นของ 

aspartame (APM), acesulfame-K (ACK) และ  sucralose (SUL)ทีทําให้มีรสหวานเท่ากับ  10% 

sucrose มีค่าเท่ากับ 630.83, 1,600.00 และ 253.33 ppm ตามลาํดับ และเมือพิจารณาค่าฐานนิยม 

(mode) ของขอ้มูลพบว่าความเขม้ขน้ของ APM ทีมีผูเ้ลือกมากทีสุดคือ 625 ppm มีจาํนวนคาํตอบ 

18 ครัง ACK คือ 1,600 ppm มีจาํนวนคาํตอบ 17 ครัง และ SUL คือ 250 ppm มีจาํนวนคาํตอบ 18 

ครัง จากการศึกษาในขันตอนนี  ผลของความเข้มข้นของสารให้ความหวานทีได้จะนําไป

ทาํการศึกษารูปแบบการรับความรู้สึกตามเวลา หรือ temporal profile ของสารให้ความหวานใน

การศึกษาขนัต่อไป 

ตารางที 7 แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าฐานนิยมจากการศึกษาความเขม้ขน้ของ

สารใหค้วามหวานสงัเคราะห์ทีมีรสหวานเท่ากบัสารละลาย 10%sucrose 

สารใหค้วามหวาน 
ค่าเฉลียความเขม้ขน้ทีทาํให ้

มีรสหวานเท่ากบั 10%sucrose (ppm) 
ฐานนิยม 

APM 630.83  625 

ACK 1,600.00  1,600 

SUL 253.33  250 
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การคาํนวณระดบัความเขม้ขน้ของสารใหค้วามหวานสงัเคราะห์ทีควรใชเ้พือใหมี้ความเขม้

ของรสหวานเท่ากบัสารละลาย 10% sucrose (w/v) นนั ในทางทฤษฎีมีสูตรทีใชใ้นการคาํนวณความ

เขม้ขน้ของสารใหค้วามหวานสังเคราะห์เพือใหมี้ความหวานเทียบเท่ากบันาํตาลซูโครส (sweetness 

response) ทีความเข้มข้นทีต้องการ โดยใช้สมการ (1), (2) และ (3) ดังทีกล่าวในบทที 2 ในการ

คาํนวณความเขม้ขน้ในหน่วย ppm ของ APM, ACK และ SUL ตามลาํดบั (Schiffman และคณะ, 

1995; 2000; DuBois และคณะ, 1991) แต่ในการศึกษานี หลงัจากคาํนวณแลว้พบวา่ความเขม้ขน้ของ 

APM, ACK และ SUL ทีควรใช้เพือให้มีความหวานเท่ากับสารละลาย 10% sucrose มีค่าเท่ากับ 

933.33, 2,937.50 และ 302.128 ppm ตามลาํดบั ซึงความเข้มขน้ดังกล่าวทีคาํนวณได  ้เมือทาํการ

ทดสอบชิมในเบืองตน้ (preliminary step) พบว่ามีความเขม้ของรสหวานทีสูงกว่าสารละลาย 10% 

sucrose จึงสันนิษฐานว่า สารให้ความหวานทีมาจากแหล่งผลิตแตกต่างกนั จากผูผ้ลิตแตกต่างกนั 

ซึงเป็นทีมาของกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และราคา ทีแตกต่างกนั อาจส่งผลต่อความ

บริสุทธิของสารทาํใหส้มการการคาํนวณความเขม้ขน้ดงักล่าวไม่สามารถนาํมาใชไ้ดใ้นการศึกษานี 

ดงันนัจึงทาํการทดลองปรับเปลียนความเขม้ขน้ของสารใหค้วามหวานใหม่ ทาํใหไ้ดช่้วงของความ

เขม้ขน้ของสารให้ความหวานดงัตารางที 4 ทีเมือทดสอบชิมแลว้พบว่ามีรสหวานใกลเ้คียงกับ

สารละลาย 10% sucrose  

แต่อย่างไรก็ตามการใช้สารให้ความหวานสังเคราะห์ทดแทนการใช้นาํตาลซูโครสใน

อาหารยงัคงมีขอ้จาํกดัในดา้นโปรไฟลร์สชาติของสารใหค้วามหวาน หรือ temporal profile ซึงเป็น

รูปแบบการรับความรู้สึกในดา้นรสหวานตามเวลา (van der  Wel, 1972; Bartoshuk, 1987; Naim 

และคณะ, 2008) ทีแตกต่างจากซูโครส ซึงสารใหค้วามหวานสังเคราะห์บางชนิดเมือบริโภคแลว้ให้

ความรู้สึกถึงรสหวานเร็วและมีการทิงรสหวานตกคา้งนาน บางชนิดมีรสขม บางชนิดให้รสหวาน

ช้า บางชนิดเหลือรสหวานตกคา้งยาวนาน (aftertaste) บางชนิดมี off-taste หรือกลินรสทีไม่พึง

ประสงค์ ขอ้จาํกดัเหล่านีคือปัญหาทีทาํใหมี้การศึกษา และพยายามปรับปรุงหรือ temporal profile 

ในดา้นรสหวาน ซึงเป็นขอ้จาํกดัของการใชส้ารใหค้วามหวานสงัเคราะห์ในอาหาร เพือใหผู้บ้ริโภค

ยอมรับในผลิตภณัฑที์ใชส้ารใหค้วามหวานสงัเคราะห์มากขึน 

.  ผลการศึกษา temporal profile ด้านรสหวาน  ของ  10% sucrose และสารให้ความหวาน
สังเคราะห์ 

 ในการศึกษานีตอ้งการสร้างกราฟ time intensity curve ของสารละลาย 10% sucrose และ

สารใหค้วามหวานสงัเคราะห์ 3 ชนิด ไดแ้ก่ aspartame (APM) 650 ppm, acesulfame-K (ACK) 1600 

ppm และ sucralose (SUL) 300 ppm เพือศึกษารูปแบบการรับความรู้สึกตามเวลา (temporal profile) 
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ในดา้นรสหวานของสารใหค้วามหวานเหล่านี โดยใชก้ารประเมินทางประสาทสัมผสัดว้ยวิธี time 

intensity descriptive analysis  

 4.2.1 ค่าพารามิเตอร์จากกราฟ time intensity curve ของ 10% sucrose และสารให้ความ
หวานสังเคราะห์ 

จากการประเมินผลทางประสาทสมัผสัดว้ยวิธี time intensity descriptive analysis เพือศึกษา 

temporal profile ในดา้นรสหวานของสารให้ความหวาน เมือทาํการถอดค่าพารามิเตอร์ต่างๆจาก

ขอ้มลูดิบ (raw data) ไดแ้ก่ Imax, Tstart, Tmax, Tdec และ Tend แลว้ ไดผ้ลค่าเฉลียของพารามิเตอร์ต่างๆดงั

ผลการทดลองในตารางที 8 โดย Tstart ของสารให้ความหวานทุกชนิดมีค่าเท่ากนัคือที 2 วินาทีผล

การศึกษาพบว่าค่าความเขม้ของรสหวานสูงสุดเฉลีย (Imax) ของสารละลาย 10% sucrose, APM 650 

ppm, ACK 1600 ppm และ SUL 250 ppm มีค่าเท่ากับ 43.78, 46.96, 48.38 และ .  ตามลาํดับ 

โดยพารามิเตอร์เวลาเฉลีย ณ จุดนี (Tmax) มีค่า เท่ากบั . , 13. , 10.8 และ 17.90 วินาที ตามลาํดบั 

ต่อมาจะถึงจุดทีความเขม้ของรสหวานจะมีแนวโนม้คงทีอยู่ชวัระยะเวลาหนึง จนกระทงัถึงเวลาที

ความเข้มของรสหวานเริมลดลง ซึงเวลา  ณ จุดนีคือ  Tdec โดยค่าเฉลีย  Tdec ของสารละลาย 

10%sucrose, APM 650 ppm, ACK 1600 ppm และ SUL 250 ppm มีค่าเท่ากับ 17.30, 15.70, 12.70 

และ 20.30 วินาทีตามลาํดบั และค่าพารามิเตอร์สุดทา้ยคือเวลาทีความเขม้ของรสหวานสินสุดลง

เฉลีย (Tend)  ซึงเป็นเวลาทีไม่รู้สึกถึงรสหวานของสารละลายแลว้ ค่าเฉลีย Tend ของ 10%sucrose, , 

APM 650 ppm, ACK 1600 ppm และ  SUL 250 ppm มีค่า เ ท่ากับ  53.10, 72.50, 78.10 และ  92.70 

วินาที ตามลาํดบั  

ตารางที 8 แสดงค่าพารามิเตอร์เฉลียของสารใหค้วามหวานแต่ละชนิด 

สารใหค้วามหวาน Imax Tstart Tmax Tdec Tend 

10%sucrose 43.78a 
 2.00a

 
 13.80ab

 
 17.30ab

 
 53.10a

 
 

APM 650 ppm 46.96a
 
 2.00a

 
 13.70ab

 
 15.70ab

 
 72.50ab

 
 

ACK 1,600 ppm 48.38a
 
 2.00a

 
 10.80a

 
 12.70a

 
 78.10ab

 
 

SUL 250 ppm 47.64a
 
 2.00a 17.90b

 
 20.30b

 
 92.70b

 
 

เมือวิเคราะห์ความแปรปรวนของขอ้มูลค่าเฉลียของแต่ละพารามิเตอร์ในตารางที 8โดยใช ้

one-way ANOVA พบว่าพารามิเตอร์ Tmax, Tdec และ Tend  มีอย่างน้อย 1 ค่าทีแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนั 95% (P-value < 0.05) ยกเวน้ Imax ทีไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั 

โดยค่า P-value ของพารามิเตอร์ Imax, Tmax, Tdec และ Tend เท่ากับ 0.836, 0.001, 0.001 และ 0.000 
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ตามลาํดบั เมือทาํการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าพารามิเตอร์ของสารใหค้วามหวานสงัเคราะห์

กบัสารละลาย 10% sucrose โดยใชว้ิธี Duncan พบว่าค่า Imax, Tmax, Tdec และ Tend ของสารให้ความ

หวานสงัเคราะห์ APM 625 ppm, ACK 1600 ppm และ SUL 250 ppm ไม่แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัที

ระดับความเชือมนั 95%  (P-value > 0.05) แต่เมือเทียบกับสารละลาย 10% sucrose แต่พบความ

แตกต่างอย่างมีนัยสําคญัของค่า Tend ของสารละลาย SUL 250 ppm เมือเทียบกบั 10% sucrose ซึง

ขอ้มูลจากตารางที  ไดแ้สดงอกัษรกาํกบัพิจารณาในแนวตงัตามความแตกต่างของค่าเฉลียของแต่

ละพารามิเตอร์ โดยค่าทีมีอักษร a และ b กาํกับหมายถึงค่าเฉลียกลุ่ม a มีความต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนั 95% กบักลุ่ม b ส่วน ab หมายถึง ค่าเฉลียไม่แตกต่างจากกลุ่ม a และ 

b อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนั 95% และจากการพิจารณาความแตกต่างของค่าพารามิเตอร์ 

Tmax และ Tdec ของสารใหค้วามหวานสังเคราะห์ พบว่าค่า Tmax และ Tdec ของ ACK มีค่าเท่ากบั 10.8 

และ 12.7 แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทีระดับความเชือมัน 95% (P-value < 0.05) จาก SUL ทีมีค่า

เท่ากบั 17.9 และ 20.3 ตามลาํดบั 

จากข้อมูลค่าเฉลียของพารามิเตอร์ในตารางที  ทาํให้ทราบข้อมูลเบืองต้นเกียวกับ 

temporal profile ของสารใหค้วามหวานแต่ละชนิด กล่าวคือ ณ ความเขม้ขน้ทีใชใ้นการศึกษานี สาร

ให้ความหวานทุกชนิดมีระดับความเข้มของรสหวานสูงสุด (Imax) ไม่แตกต่างกัน เนืองจากได้

ทาํการศึกษาระดบัความเขม้ขน้ทีควรใชเ้พือใหมี้ความเขม้ของรสหวานเทียบเท่ากบัสารละลาย 10% 

sucrose แลว้ในหัวขอ้ที 3.3.2 แต่พบขอ้แตกต่างระหว่างสารให้ความหวานสังเคราะห์กบันาํตาล

ซูโครสในดา้นของความเร็วในการทาํใหผู้ท้ดสอบรับรู้ถึงความเขม้ของรสหวานสูงสุด (Tmax) โดย

พบว่าสารใหค้วามหวานสังเคราะห์ ACK 1,600 ppm และ APM 625 ppm มีความเร็วในการทาํใหผู้ ้

ทดสอบรับรู้ถึงความเขม้ของรสหวานสูงสุดไม่ต่างจาก 10% sucrose โดย ACK ให้รสหวานเร็ว

ทีสุด แต่ไม่แตกต่างจาก 10%sucrose และ APM อย่างมีนัยสําคญั แต่สารให้ความหวานทีให้รส

หวานชา้ทีสุดคือ SUL 250 ppm สอดคลอ้งกบัรายงานการนาํเสนอของ “NutraSweet Company” 

(Defer, 2010) ทีไดร้ายงานว่า SUL เป็นสารให้ความหวานทีมีขอ้ดอ้ยในดา้น slow sweetness onset 

และเมือพิจารณาค่า Tdec ของ ACK พบว่ามีค่าแตกต่างจาก 10% sucrose และ SUL อยา่งมีนยัสาํคญั 

แต่เมือพิจารณาค่า Tdec ของ APM และ SUL พบว่าไม่ต่างจาก 10%sucrose เมือพิจารณาลกัษณะของ

สารให้ความหวานในดา้นการเกิด aftertaste ในแง่ของการมีรสหวานตกคา้ง พบว่าสารให้ความ
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หวานทีมี aftertaste นานทีสุด หรือมีค่า Tend มากทีสุดในการศึกษานี เมือเทียบกบั 10% sucrose คือ 

SUL, ACK และ APM ตามลาํดบั  

4.2.2 รูปแบบการรับความรู้สึกตามเวลา (temporal profile) ในด้านรสหวานของสารให้
ความหวาน 
 ลกัษณะ temporal profile ดา้นรสหวานของสารให้ความหวานสามารถศึกษาไดโ้ดยการ

พลอตกราฟความสัมพนัธ์ระหว่างเวลาในแกน x กบัความเขม้ของรสหวานในแกน y ซึงการจะ

สร้างกราฟตอ้งทาํการ normalized ขอ้มูลโดยใชส้มการ (4), (5) และ (6) ตามขนัตอนในหัวขอ้ที 

3.3.6 ก่อน เพือทาํใหค่้าพารามิเตอร์ Imax, Tmax, Tdec และ Tend ของแต่ละชุดขอ้มูลเป็นไปตามค่าเฉลีย 

และสามารถสร้างเป็นกราฟ “Average time intensity curve” ได ้(Lui และ Macfie, 1990) ซึงตวัอยา่ง

ขนัตอนการ normalized ขอ้มลูแสดงในภาคผนวก ค  

 เมือทาํการ normalized ข้อมูลแล้วจึงนําข้อมูลดังกล่าวมาสร้างเป็นกราฟ average time 

intensity curve ดงัภาพที  ทาํให้ทราบถึงลกัษณะของรูปแบบการรับความรู้สึกตามเวลาของสาร

ใหค้วามหวานแต่ละชนิด ซึงสามารถบรรยายตามลกัษณะของกราฟไดว้่า ในช่วงเริมตน้ตงัแต่สาร

ให้ความหวานเขา้ปากผูท้ดสอบ สารให้ความหวานทุกชนิด มีความเขม้ของรสหวานเพิมขึนใน

ลกัษณะทีใกลเ้คียงกนั แต่ ACK 1,600 ppm มีแนวโนม้ในการปลดปล่อยรสหวานไดเ้ร็วทีสุดเมือ

เทียบกับสารให้ความหวานชนิดอืน แต่ไม่ได้เร็วกว่า APM 625 ppm และ 10% sucrose อย่างมี

นยัสาํคญั  ยกเวน้ SUL 250 ทีชา้ทีสุด (ดูค่า Tmax ตารางที 8 ประกอบการพิจารณา)  

 
ภาพที  กราฟ average time intensity curve ของ 10% sucrose, APM 650 ppm, ACK 1600 ppm 

และ SUL 250 ppm ที normalized แลว้โดยใชส้มการของ Lui และ Macfie (1990) 
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 ซึงสาเหตุที SUL ใหค้วามเขม้ของรสหวานสูงสุดชา้กว่าสารใหค้วามหวานสังเคราะห์ชนิด

อืนๆ สนันิษฐานว่าเป็นเพราะความแตกต่างของนาํหนกัโมเลกลุ ซึงมีผลต่อการเคลือนทีของสารให้

ความหวานไปเขา้จบักบัต่อรับรส โดยสารทีมีนาํหนกัโมเลกุลเบากวา่ยอ่มเคลือนทีไดเ้ร็วกกว่า เมือ

พิจารณานาํหนกัโมเลกุลของสารใหค้วามหวานสังเคราะห์แต่ละชนิดเรียงตามลาํดบัพบว่า ACK มี

นาํหนักโมเลกุลเท่ากบั 201.242 APM มีนาํหนักโมเลกุล 294.3 Sucrose มีนาํหนักโมเลกุล 342.3 

และ SUL มีนาํหนกัโมเลกุล 397.64 ซึงจากผลการทดลองเมือเชือมโยงกบัขอ้สันนิษฐานดงักล่าวก็

พบว่า ACK มีนาํหนักโมเลกุลน้อยทีสุด และให้รสหวานสูงสุดไดเ้ร็วทีสุด ส่วน SUL มีนาํหนัก

โมเลกลุมากทีสุด และใหร้สหวานสูงสุดไดช้า้ทีสุด  

 ต่อมาเมือพิจารณาช่วงทีรสหวานเริมลดลง พบว่าสารละลาย 10% sucrose มีแนวโน้มที

ความเขม้ของรสหวานจะลดลงเร็วกว่าสารใหค้วามหวานชนิดอืนๆ โดยเมือพิจารณาค่า Tend พบว่า

สารให้ความหวานทีมีรสหวานตกคา้งนานทีสุด หรือมีค่า Tend มากทีสุดในการศึกษานีคือ SUL, 

ACK และ APM ตามลาํดบั ส่วน 10% sucrose ซึงเป็นสารใหค้วามหวานทีมีลกัษณะรสหวานแบบ

เป็นธรรมชาติหมดรสหวานเร็วทีสุด สอดคลอ้งกบัรายงานเกียวกบัขอ้จาํกดัของการใชส้ารใหค้วาม

หวานสงัเคราะห์แทนทีการใชน้าํตาลซูโครสของ Bakal และ Cash (2006) ซึงสิงนีเป็นคุณสมบติัเด่น

ของนาํตาลซูโครสทีไม่มี aftertaste ดา้นรสหวานนานเหมือนสารใหค้วามหวานสงัเคราะห์ชนิดอืน 

สาเหตุทีสารให้ความหวานสังเคราะห์มีรสหวานยาวนานกว่าซูโครส เป็นเพราะโครงสร้างหมู่

ไฮโดรโฟบิก (hydrophobic; γ) ของสารใหค้วามหวานสงัเคราะห์ ซึงเป็นหมู่ทีนาํตาลซูโครสนนัไม่

มี โดยตามทฤษฎี AH/B/γ (Kier, 1972) หมู่ hydrophobic นีมีความสําคญัอย่างยิงในสารให้ความ

หวานสังเคราะห์ ทาํหนา้ทีช่วยให้โมเลกุลของสารให้ความหวานสามารถเขา้สู่ตาํแหน่งรับรสของ

ต่อมรับรสไดง่้ายขึน เนืองจากมี affinity หรือความเขา้กนัไดดี้ กบัต่อมรับรส หรือ receptor site ของ

มนุษยม์ากกวา่นาํตาลซูโครส จึงทาํใหมี้การส่งสญัญาณประสาททีแรงและนานกวา่ 

 ผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการอินทิเกรตเพือคาํนวณหาพืนทีใต้กราฟ time 

intensity curve จากภาพที 17 โดยผลจากการอินทิเกรตดงัตารางที 9 พบวา่พืนทีใตก้ราฟในช่วงก่อน

ถึง Imax (Areabefore max) ของ 10%sucrose, APM 650 ppm, ACK 1600 ppm และ SUL 250 ppm ทีมีค่า

เท่ากบั 298.66, 323.596, 253.694 และ 448.808 ตามลาํดบั ซึงพบวา่พืนทีใตก้ราฟในช่วงนีของ 10% 

sucrose, APM และ ACK นนัมีค่าใกลเ้คียงกนั ส่วน SUL มีค่ามากทีสุด ต่อมาเมือพิจารณาช่วงทีรส

หวานเริมลดลง พบว่า 10% sucrose มีพืนทีใตก้ราฟในส่วนนีเท่ากบั 749.865 ซึงมีค่านอ้ยทีสุด ซึง

การคาํนวณพืนทีใตก้ราฟในส่วนหลงั Tmax ถึง Tdec สามารถใชเ้พือประเมิน aftertaste ของสารให้

ความหวานได ้(Cliff และ Heymann, ).   
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ตารางที 9 แสดงค่าพืนทีใตก้ราฟ average time intensity curve ของ 10%sucrose, aspartame (APM), 

acesufame-K (ACK) และ sucralose (SUL) 

sweeteners Area before max Area after max 

10%sucrose 298.66 749.865 

APM 625 ppm 323.596 985.2575 

ACK 1,600 ppm 253.694 1,094.4584 

SUL 250 ppm 448.808 1,352.436 
*รายละเอียดวธีิคาํนวณแสดงในภาคผนวก จ 

 จากการศึกษานีทาํให้ทราบว่าสารละลาย 10% sucrose เป็นสารให้ความหวานทีหมดรส

หวาน (Tend) เร็วทีสุด ซึงลกัษณะรสหวานแบบเป็นธรรมชาติของนาํตาลซูโครส เป็นรสหวานที

ผูบ้ริโภคใหก้ารยอมรับอยา่งแพร่หลายในผลิตภณัฑอ์าหาร เพราะเป็นรสหวานทีคุน้เคยทีสุด เมือใน

ผลิตภณัฑ์อาหารมีการใชส้ารใหค้วามหวานอืนมาแทนการใชน้าํตาลซูโครส ลกัษณะของรูปแบบ

การรับความรู้สึกตามเวลาในดา้นรสหวาน (sweet temporal profile) ในผลิตภณัฑ์นนัจะเปลียนไป 

และอาจทาํให้การยอมรับ และความชอบทีมีต่อผลิตภณัฑ์นันลดลง ดงันันการศึกษา temporal 

profile ในดา้นรสหวานของสารให้ความหวานสังเคราะห์นันจึงมีประโยชน์ในแง่ของการนาํไป

ประยุกต์ใชเ้ป็นขอ้มูลในการพิจารณา และคาดคะเนถึงผลของการตดัสินใจใชส้ารให้ความหวาน

สังเคราะห์เพือแทนทีการใชน้าํตาล ว่าจะเกิดการเปลียนแปลงต่อโปรไฟลร์สหวานของผลิตภณัฑ์

อยา่งไร  

 เป้าหมายของงานวิจยันีเป็นไปเพือการศึกษารูปแบบการรับความรู้สึกตามเวลาของนาํตาล

ซูโครส รวมถึงสารใหค้วามหวานสงัเคราะห์ 3 ชนิด ไดแ้ก่ aspartame, acesulfame-K และ sucralose 

ทีมีความเขม้ของรสหวานเทียบเท่ากบัสารละลาย 10% sucrose โดยใช ้time intensity descriptive 

analysis เป็นวิธีในการประเมินผลทางประสาทสมัผสัโดยใหผู้ท้ดสอบซึงไดรั้บการฝึกฝนแลว้เป็นผู ้

ประเมิน (Duizer และคณะ 1996; Peyvieux และ Dijksterhuis , 2001) ประโยชน์ของขอ้มลูการศึกษา

ทีไดรั้บสามารถนาํไปใชเ้ป็นฐานขอ้มูลอา้งอิงในการศึกษาปรับปรุงรูปแบบการรับความรู้สึกตาม

เวลา หรือ temporal profile ในดา้นรสหวานของสารใหค้วามหวานสงัเคราะห์ใหใ้กลเ้คียงกบันาํตาล

ซูโครสมากยิงขึน เพือใหผู้บ้ริโภคยอมรับในผลิตภณัฑที์มีการใชส้ารใหค้วามหวานสงัเคราะห์แทน

การใชน้าํตาลซูโครส กลโูคส หรือ ฟรุกโตส ซึงเป็นสารใหค้วามหวานทีใหพ้ลงังาน 
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.  ผลการศึกษาการปรับปรุง temporal profile โดยการผสมสารให้ความหวานสังเคราะห์ 

 4.3.1 ค่าพารามิเตอร์จากกราฟ time intensity curve ของสารให้ความหวานผสม 

 จากการศึกษารูปแบบการรับความรู้สึกตามเวลา (temporal profile) ในดา้นรสหวานของ 

aspartame (APM) 625 ppm, acesulfame-K (ACK) 1,600 ppm และ  sucralose (SUL) 250 ppm เ มือ

นาํมาผสมกนัในอตัราส่วนทีโปรแกรม Design Expert v.6.0.8 ออกแบบให้ ดงัทีแสดงในบทที 3 

ตารางที 5 โดยใชก้ารประเมินผลทางประสาทสมัผสัดว้ยวิธี time intensity descriptive analysis แลว้

ทาํการวิเคราะห์ค่าเฉลียของพารามิเตอร์ต่างๆจากกราฟ time intensity curve ไดแ้ก่ Imax, Tstart, Tmax, 

Tdec และ Tend ผลของค่าเฉลียพารามิเตอร์แสดงดงัตารางที 10 และเมือวิเคราะห์ความแปรปรวนของ

ขอ้มูลค่าเฉลียพารามิเตอร์โดย โดยใช ้one-way ANOVA พบว่าค่าพารามิเตอร์ Tmax และ Tdec มีอยา่ง

นอ้ย 1 ค่าทีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนั 95% (P-value < 0.05) ส่วนค่า Imax และ 

Tend นนัไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั แต่เมือเปลียนระดบัความเชือมนัเป็น 90% จะพบว่าค่า Imax มี

อย่างน้อย 1 ค่าทีแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคัญ (P-value < 0.1) และเมือทาํการเปรียบเทียบความ

แตกต่างค่าพารามิเตอร์ต่างๆของ 10% sucrose, APM, ACK และ SUL กบัแต่ละส่วนผสมของสาร

ใหค้วามหวานดว้ยวิธี Duncan โดยกาํหนดใหมี้ระดบัความเชือมนั 95% พบว่าพารามิเตอร์ Imax ของ

สารให้ความหวานผสมมีค่าเพิมขึนเมือเทียบกับสารละลาย 10% sucrose แต่ไม่แตกต่างอย่างมี

นัยสําคัญทีระดับความเชือมัน 95% ยกเวน้ส่วนผสมทีมีสัดส่วนของ APM/ACK/SUL เท่ากับ 

45/45/10, 56.67/ . / .  และ 33.3 / . / .  ตามลาํดบั ทีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั 

เมือเทียบกบัสารละลาย 10% sucrose และสาํหรับการพิจารณาค่าพารามิเตอร์ Tmax และ Tdec ของสาร

ใหค้วามหวานผสมพบว่าค่าทงัสองของสารใหค้วามหวานผสมไม่ต่างจากสารละลาย 10% sucrose 

อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนั 95% แต่อยา่งไรก็ตาม ค่า Tend ของสารใหค้วามหวานผสมทุก

สดัส่วนมีค่ามากกวา่ 10% sucrose อยา่งมีนยัสาํคญั 

4.3.2 รูปแบบการรับความรู้สึกตามเวลา (temporal profile) ในด้านรสหวานของสารให้
ความหวานผสม 

 เมือนําข้อมูลจากการทดสอบทางประสาทสัมผัสสารให้ความหวานผสมมาทําการ 

normalize โดยใช้สมการของ  Lui และ  Macfie (1990) แล้วสร้างเป็นกราฟเฉลีย  (average time 

intensity curve) ดังภาพที  18 ซึงเป็นกราฟทีแสดงถึงรูปแบบการรับความรู้สึกตามเวลา  หรือ 
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temporal profile ในดา้นรสหวานของสารให้ความหวานแต่ละส่วนผสมเทียบกบัสารละลาย 10% 

sucrose, APM 625 ppm, ACK 1,600 ppm และ SUL 250 ppm ตามลาํดบั ซึงพบวา่ทุกส่วนผสมของ

สารให้ความหวานมีพีคสูงขึน ยกเวน้ส่วนผสม 10/10/80 และ 45/10/45 ทีมีพีคใกลเ้คียงกบั 10% 

sucrose นอกจากนีไดพ้บว่าสารให้ความหวานผสมมีช่วงกวา้งของพีคตรงรอยต่อระหว่างช่วง 

increase กบั decrease มีลกัษณะกวา้งขึนครอบคลุมช่วงพีคของ APM, ACK และ SUL แต่อยา่งไรก็

ตาม สารใหค้วามหวานผสมยงัคงมีลกัษณะ temporal profile ในแบบ sweetness linger เมือเทียบกบั

สารละลาย 10% sucrose  

ตารางที  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าพารามิเตอร์ของสารใหค้วามหวานผสมเทียบ
กบั sucrose, APM, ACK และ SUL 

สารใหค้วามหวาน Imax Tmax Tdec Tend 

10%sucrose 43.78 a 13.8 abcd 17.3 bcde 53.1 a 

APM 625 ppm 46.96 ab 13.7 abcd 15.7 abcd 72.5 ab 

ACK 1,600 ppm 48.38 ab 10.8 a 12.7 a 78.1 b 

SUL 250 ppm 47.64 ab 17.9 d 20.3 e 92.7 bc 

10/80/10* 56.96 abc 14.4 abcde 16.7 bcde 79.1 bc 

80/10/10* 56.62 abc 14 abcde 17.1 bcde 86.9 bc 

10/10/80* 45.14 a 15 bcde 17.9 bcde 83.6 bc 

45/10/45* 46.28 ab 13.5 abcd 17.4 bcde 83.6 bc 

10/45/45* 58.16 abc 13 abc 16.4 abcd 103 c 

45/45/10* 64 c 17.5 de 19.7 de 95.5 bc 

56.67/21.67/21.67* 60.52 bc 15.9 bcde 19.1 de 73.6 ab 

21.67/56.67/21.67* 56.4 abc 14.5 abcde 17.5 bcde 96.1 bc 

21.67/21.67/56.67* 57.68 abc 15.9 bcde 19 de 89.8 bc 

33.33/33.33/33.33* 60.16 bc 16.9 cde 18.7 de 80.8 bc 
* ชนิดของสารใหค้วามหวานในส่วนผสมเรียงตามลาดบัดงันี: APM/ACK/SUL 
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ภาพที 18 แสดงกราฟ time intensity curve ที normalized แลว้ของสารใหค้วามหวานผสม โดยใช้

สมการของ Lui และ Macfie (1990)  
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 สาเหตุทีทาํให้ค่าเฉลีย Imax ของการผสมสารให้ความหวานสังเคราะห์เพิมขึนอย่างมี

นัยสําคัญเมือเทียบกับสารละลาย 10% sucrose, APM 625 ppm, ACK 1,600 ppm และ SUL 250 

ppm โดยเฉพาะส่วนผสมทีมีสัดส่วนของ APM/ACK/SUL เท่ากับ 45/45/10, 56.67/21.67/21.67 

และ 33.33/33.33/33.33 ตามลาํดบั สันนิษฐานว่าเป็นเพราะผลของการเสริมฤทธิกนัของสารให้

ความหวาน ซึงจากการรายงานของ Schiffman และคณะ (1995, 2000 และ 2003) ไดก้ล่าวไวว้่า 

ACK เป็นสารให้ความหวานทีสามารถเสริมฤทธิกบั APM และ SUL ได ้แต่ APM และ SUL จะ

เสริมฤทธิกับ ACK เท่านัน เนืองจากโมเลกุลของ APM และ SUL จะเข้าจับกับ receptor site ที

ตาํแหน่งเดียวกนั จึงไม่เสริมฤทธิกนั ส่วน ACK นนัจะเขา้จบัในตาํแหน่งทีแตกต่างจาก APM และ 

SUL ดว้ยเหตุนีจึงทาํให้ระบบประสาทแปลผลรวมกนั ทาํให้รสหวานเพิมขึน (Morini และคณะ, 

2008) ดงันนัในการศึกษานี เนืองจากส่วนผสมของสารใหค้วามหวานดงักล่าวมีสัดส่วนของ APM 

และ ACK ซึงเป็นสารใหค้วามหวานทีเสริมฤทธิกนัอยูม่าก จึงทาํให้ความเขม้ของรสหวานเพิมขึน 

แต่สาํหรับส่วนผสมของสารใหค้วามหวานในบางสัดส่วนเช่น 10/10/80 และ 45/10/45 ทีพบวา่มีค่า 

Imax ใกลเ้คียงกบัซูโครสมาก (ค่า Imax ของ 10% sucrose = 43.78) และไม่แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญักบั 

10% sucrose สันนิษฐานว่า สาเหตุทีทาํให้ค่า Imax มีค่าใกลเ้คียงกบัซูโครสเป็นเพราะมี APM และ 

SUL ในส่วนผสมในสัดส่วนทีมากกว่า ACK ซึง APM และ SUL ไม่ใช่สารให้ความหวานทีเสริม

ฤทธิกนั จึงทาํให้ความเขม้ของรสหวานไม่เพิมขึนเมือนาํมาผสมกนั (Schiffman และคณะ, 1995) 

แต่อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่าแมจ้ะผสมสารให้ความหวานหลายชนิดเขา้ดว้ยกนัก็ยงัคงมี 

aftertaste ในดา้น sweetness linger โดยพบวา่ทุกส่วนผสมยงัคงมีค่า Tend มากกวา่ 10%sucrose อยา่ง

มีนยัสาํคญั 

 เมือพิจารณากราฟ time intensity curve ของแต่ละตวัอยา่งส่วนผสมของสารใหค้วามหวาน

ในภาพที 18 ไดพ้บขอ้สังเกตทีน่าสนใจ เกียวกบัรูปร่างของกราฟในภาพรวมซึงจะเห็นว่าสารให้

ความหวานเมือผสมกนัแลว้นอกจากจะทาํให้มีพีค Imax เพิมขึนแลว้ ยงัทาํให้ช่วงกวา้งของพีคตรง

รอยต่อระหว่างช่วง increase กบั decrease กวา้งขึนครอบคลุมช่วงพีคของ APM, ACK และ SUL 

สาเหตุเช่นนีสันนิษฐานว่าเป็นเพราะการแปลผลของสัญญาณประสาทการรับรสในดา้นการรับรู้

ของมนุษย์ ทีมีต่อรสหวานของสารให้ความหวานแต่ละชนิดผสมร่วมกัน (Walters, 2006) ซึง

สอดคลอ้งกบัความสามารถในการเสริมฤทธิกนัของสารใหค้วามหวานดว้ย จึงทาํใหช่้วงกวา้งของ

พีคถกูขยายออกเนืองจากการผสมกนัของ temporal profile ของสารใหค้วามหวาน 
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 4.3.3 ศึกษาส่วนผสมของสารให้ความหวานทีเหมาะสม   

 เมือทาํการกรอกขอ้มลูค่าพารามิเตอร์ต่างๆของสารใหค้วามหวานผสมแต่ละสดัส่วนลงใน 

โปรแกรม Design Expert v.6.0.8 โดยค่าพารามิเตอร์เหล่านีคือ response ของแต่ละส่วนผสม 

จากนนัให้โปรแกรมคาํนวณสูตรส่วนผสมทีเหมาะสมให้ โดยกาํหนด criteria ของค่าพารามิเตอร์

ต่างๆทีตอ้งการ ไดแ้ก่ ปริมาณสารใหค้วามหวาน รวมถึงค่า response ต่างๆดงัตารางที 11 จะพบว่า

โปรแกรมไดอ้อกแบบสูตร optimum ให้จาํนวน 3 สูตรดงัแสดงในตารางที 12 โดยกาํหนดให้สูตร

แต่ละสูตรเป็น Mix 1, 2 และ 3  

ตารางที 11 แสดงการกาํหนดขอบเขตของปริมาณสารใหค้วามหวาน และค่า response ทีตอ้งการ 

Name Goal Lower Limit Upper Limit 

Aspartame is in range   

Acesulfame-K is in range   

Sucralose is in range   

I-max minimize .   

T-max is target = 13.8 .   

T-dec is target = 17.3   

T-end minimize .   

 เมือทาํการศึกษาสูตร optimum Mix สูตรที 1-3 จากตารางที 12 โดยใช้วิธี time intensity 

descriptive analysis ในการทดสอบทางประสาทสัมผสัพบว่าส่วนผสมของสารใหค้วามหวาน Mix 

1, Mix 2 และ Mix 3 มีค่า Imax เท่ากบั 46.02, 45.8 และ 45.7  ตามลาํดบั Tmax เท่ากบั 12.6, 13.8 และ 

13.6 ตามลาํดบั Tdec เท่ากบั 14.3, 16.1 และ 15.3 ตามลาํดบั และ Tend เท่ากบั 84.6, 85.6 และ 90.3 

ตามลาํดบั ซึงเมือทาํการวิเคราะห์ความแปรปรวนของขอ้มูลค่าเฉลียของค่าพารามิเตอร์ในแต่ละ

ตวัอยา่งโดยใช ้one-way ANOVA พบว่าแต่ละพารามิเตอร์ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัที

ระดบัความเชือมนั 95% (P-value > 0.05) เมือเทียบกบัสาระลาย 10% sucrose ยกเวน้ค่า Tend ของ 

Mix  ทีแตกต่างจาก 10% sucrose อยา่งมีนยัสาํคญั ดงัตารางที 13   
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ตารางที 1  ค่า optimum ของส่วนผสมสารให้ความหวานทีคาํนวณโดยโปรแกรม Design Expert 

v.6.0.8 

Mix APM ACK SUL Imax Tmax Tdec Tend Desirability 

1 17.23 10 72.77 47.46 14.23 17.07 81.73 0.763 

2 15.93 10 74.07 47.34 14.14 16.94 81.74 0.76 

3 14.5 10 75.5 47.20 14.04 16.80 81.75 0.75 

ตารางที 13 ค่าพารามิเตอร์ของสูตร optimum จากการทดสอบทางประสาทสัมผสัด้วยวิธี time 

intensity descriptive analysis 

Mix Imax Tmax Tdec Tend 

10%sucrose 43.78 a 13.80 a 17.30 b 53.10 a 

APM 625 ppm 46.96 a 13.70 a 15.70 ab 72.50 b 

ACK 1,600 ppm 48.38 a 10.80 a 12.70 a 78.10 ab 

SUL 250 ppm 47.64 a 17.90 b 20.30 c 92.70 c 

1 46.02 a 12.6 a 14.3 ab 84.6 ab 

2 45.8 a 13.8 a 16.1b 85.6 ab 

3 45.74 a 13.6 a 15.3 ab 90.3 c 

 เมือทาํการ normalize ข้อมูลจากการทดสอบทางประสาทสัมผสัด้วยวิธี time intensity 

descriptive analysis ในการศึกษาสูตร optimum Mix สูตรที 1-3 เพือสร้างเป็น average time intensity 

curve ของสารใหค้วามหวานผสม พบวา่ส่วนผสมสารใหค้วามหวาน Mix -  มีลกัษณะไม่แตกต่าง

กนั โดยพบว่ารูปแบบการรับความรู้สึกตามเวลาในดา้นรสหวานลดลงเร็วขึน ซึงสังเกตไดจ้าก

ลกัษณะของกราฟในส่วน decrease ทีมีแนวโนม้เขา้ใกลซู้โครสมากขึนดงัแสดงในภาพที 19 ซึงผล

จากการศึกษากราฟ time intensity curve ทาํใหท้ราบถึงลกัษณะ temporal profile ของสูตรส่วนผสม

ของสารใหค้วามหวานทีเหมาะสมสูตรที 1-3 โดยพบวา่กราฟ time intensity curve ของ Mix 1-3 ใน

ภาพที 19 มีรูปแบบการรับความรู้สึกตามเวลาทีคล้ายคลึงกับ SUL ซึงมีปริมาณมากทีสุดใน

ส่วนผสมเป็นโปรไฟล์หลกั ซึง temporal profile ของ SUL นันมีลกัษณะของการให้รสหวานทีชา้ 

และให้รสหวานทีนาน และในขณะเดียวกัน APM และ ACK ทีมี Tmax เร็วกว่าซูโครสนันมีใน

ปริมาณเลก็นอ้ย ซึงอาจช่วยส่งสญัญาณแปลผลการรับรู้รสหวานร่วมกนักบั SUL ทาํใหก้ารรับรู้รส

หวานมีแนวโนม้ทีใกลเ้คียงกบัซูโครสมากขึน หรืออาจกล่าวไดว้่า temporal profile ของ SUL ถูก
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ปรับแก้เล็กน้อยจากผลของ APM และ ACK ในส่วนผสม ทาํให้กราฟของ SUL ถูก “shift” มา

ทางซา้ยเขา้ใกล ้10%sucrose มากขึน 

 
ภาพที 19 แสดงกราฟ time intensity curve สารให้ความหวานผสมเปรียบเทียบกบั sucrose, APM, 

ACK และ SUL  

 เป้าหมายของการศึกษาในขนันีเป็นไปเพือการศึกษาผลของการผสมสารให้ความหวาน

สังเคราะห์ เพือใชเ้ป็นขอ้มูลพืนฐานในการศึกษาการปรับปรุง temporal profile ดา้นรสหวานของ

สารให้ความหวานสังเคราะห์ให้ใกลเ้คียงกบันาํตาลซูโครสมากยิงขึน ซึงการผสมสารให้ความ

หวานนีเป็นวิธีหนึงทีมีการศึกษาอยา่งต่อเนืองโดย Schiffman และคณะ (1995, 2000 และ 2003) ซึง

ไดศึ้กษาเกียวกบัความสามารถในการเสริมฤทธิกนัของสารให้ความหวานเมือผสมกนั 2-3 ชนิด 

พิจารณาจากความเขม้ของรสหวานทีเพิมขึนหรือลดลงหลงัจากผสมกนัแลว้ โดยพบวา่สารใหค้วาม

หวานทีมีความสามารถในการเสริมฤทธิกนัดงัแสดงในบทที 2 ตารางที 1 เมือใชใ้นความเขม้ขน้ที

เทียบเท่ากบัสารละลาย 3% sucrose จะมีความสามารถในการเสริมฤทธิกนัมากทีสุด แต่การเสริม

ฤทธิกนัจะมีแนวโนม้ลดลงเมือความเขม้ขน้เพิมขึน อย่างไรก็ตามขอ้มูลเกียวกบั temporal profile 

ของสารให้ความหวานผสมนนัไม่ไดมี้ปรากฏในรายงานดงักล่าว ดงันนัการวิจยันีจึงตอ้งการทีจะ

ศึกษาลกัษณะของ temporal profile ทีเปลียนไปเนืองจากการผสม aspartame, acesulfame-K และ 

sucralose ทีมีการรายงานเกียวกบัการเสริมฤทธิกนัดงัทีกล่าวขา้งตน้มาผสมกนั ซึงอาจมีประโยชน์

ต่อการนาํไปใชต่้อยอดในการศึกษาหาวิธีการปรับปรุงโปรไฟลร์สชาติของสารให้ความหวานใน

ผลิตภณัฑอ์าหารใหใ้กลเ้คียงกบัซูโครสยงิขึน 
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.  ผลการศึกษาปรับปรุง temporal profile โดยใช้ taste modifier ในระดับความเข้มข้นทีทําให้
เป็นสารละลาย hypertonic  
 สารให้ความหวานทีใชใ้นการศึกษานีคือ Mix 1 ซึงเป็นสูตรทีเหมาะสมของสารให้ความ

หวานผสมจากการศึกษาในหัวขอ้ที 4.3.3 ซึงสารให้ความหวานทงั 3 ชนิดทีผสมกนัมีระดบัความ

เขม้ของรสหวานเท่ากับสารละลาย 10% sucrose และในการศึกษานีไดใ้ช้ polyol 3 ชนิด ไดแ้ก่ 

erythritol, sorbitol และ maltitol ความเขม้ขน้ 100 และ 200 mosmole/L เป็น taste modifier ผสมลง

ในสารละลายของสารให้ความหวานผสมเพือปรับปรุง temporal profile ของสารให้ความหวาน

สงัเคราะห์ใหใ้กลเ้คียงกบัซูโครสยงิขึน  

 จากการศึกษาโดยใช ้time intensity descriptive analysis เป็นวิธีการทดสอบทางประสาท

สมัผสั เมือนาํค่าพารามิเตอร์จากผลการศึกษามาทาํการวิเคราะห์ ANOVA และเปรียบเทียบค่าเฉลีย

ของพารามิเตอร์ดว้ยวิธี Dancan ไดผ้ลการวิเคราะห์ดงัตารางที 14 โดยพบว่าเมือผสม Mix 1 กบั 

polyol ชนิดต่างๆ ทีความเขม้ขน้ 100 และ 200 mosmole/L ความเขม้ของรสหวานจะเพิมขึนเมือเติม 

polyol ทีความเขม้ขน้มากกว่าลงในตวัอย่าง โดยหากพิจารณาเฉพาะตวัอย่างทีมีความเขม้ขน้ของ 

polyol เท่ากนั จะพบว่าค่าพารามิเตอร์ Imax ของตวัอย่างเหล่านันไม่แตกต่างกนั แต่พบว่าเมือใช้ 

polyol  200 mosmole/L ค่า Imax จะเพิมขึนมากกวา่การใช ้polyol 100 mosmole/L และมีความแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนั 95% (P-value < 0.05) ต่อมาเมือเปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์ 

Tmax ของตวัอย่างทีเติม erythritol 100 mosmole/L กบั erythritol 200 mosmole/L พบว่าค่า Tmax ของ

ตวัอย่างทงัสองไม่ต่างกนั เช่นเดียวกนักบัการเติม sorbitol และ maltitol ทีมีความเขม้ขน้ 100 และ 

200 mosmole/L ทีพบว่าเมือ polyol ชนิดเดียวกนัมีความเข้มขน้เพิมขึนจาก 100 mosmole/L เป็น 

200 mosmole/L ไม่ทาํใหมี้ผลต่อความแตกต่างของค่า Tmax เช่นกนั แต่เมือพิจารณาชนิดของ polyol 

พบวา่การใช ้erythritol ทงัสองความเขม้ขน้ใหร้สหวานสูงสุดไดเ้ร็วกวา่ maltitol และ sorbitol  

 ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่า Tdec ของสารให้ความหวานทีเติม polyol ชนิด

เดียวกัน ทีความเข้มข้น  100 และ 200 mosmole/L นันพบว่าค่า Tdec มีความแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัเมือเพิมความเขม้ขน้จาก 100 เป็น 200 mosmole/L โดยสารใหค้วามหวานทีเติม polyol ไป 

200 mosmole/L จะมีค่า Tdec ทีสูงกวา่การเติม polyol ไป 100 mosmole/L ซึงสนันิษฐานวา่เป็นเพราะ

ค่า Imax ของสารให้ความหวานทีเติม polyol ไป 200 mosmole/L นนั มีค่ามากกว่าอย่างมีนยัสาํคญั 
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เมือเทียบกบัตวัอย่างทีเติม polyol 00 mosmole/L และ ความเขม้ขน้ของ polyol ทีเพิมขึนไม่เพียง

แค่ส่งผลทาํให้ตวัอยา่งมีรสหวานเพิมขึนเพียงอยา่งเดียว แต่ยงัส่งผลทาํใหต้วัอย่างมี retention time 

นานขึน ทาํใหรู้้สึกวา่รสหวานลดลงชา้กวา่ เพราะจากการพิจารณาช่วงห่างของระยะเวลาระหวา่งค่า 

Tmax และ Tdec ในตารางที 14 พบว่าจาํนวนวินาทีระหว่าง Tmax ถึง Tdec ของตวัอย่างทีเติม polyol 200 

mosmole/L มากกว่า ตวัอยา่งทีเติม polyo l00 mosmole/L อยา่งมีนยัสาํคญั ดว้ยเหตุนีจึงส่งผลทาํให้

ค่า Tend  ของตวัอยา่งทีเติม polyol  mosmole/L เพิมขึนอยา่งมีนยัสาํคญัเมือเทียบกบัตวัอยา่งทีเติม 

polyol 1  mosmole/L 

ตารางที 14 เปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์ของสารใหค้วามหวานเมือเติม polyol ชนิดต่างๆทีมีค่า 

osmolarity เท่ากบั 100 และ 200 mosmole/L 

สารใหค้วามหวาน Imax Tmax Tdec Tend 

Mix 1 + Erythritol 100 mosmole/L 

Mix 1 + Sorbitol 100  mosmole/L 

Mix 1 + Maltitol 100  mosmole/L 

53.42 a 11.3 a 12.8 a 54.7 a 

55.96 a 15 c 16.2 bc 62.3 a 

51.16 a 13.5 bc 14.9 b 52.5 a 

Mix 1 + Erythritol 200  mosmole/L 

Mix 1 + Sorbitol 200  mosmole/L 

Mix 1 + Maltitol 200  mosmole/L 

66.6 b 12.5 ab 15.2 b 65.5 a 

70.62 b 14.9 c 18.9 d 80.5 b 

64.28b 14.3 c 17.2 cd 91.7 b 

 เมือทาํการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าพารามิเตอร์ของ 10% sucrose กบั Mix 1 และ 

Mix 1 ทีเติม polyol ชนิดต่างๆทีความเขม้ขน้ 100 และ 200 mosmole/L เพือศึกษาการเปลียนแปลง

ของ temporal profile หลงัจากการเติม polyol แลว้ว่าแตกต่างจาก Mix 1 และมีคุณลกัษณะใกลเ้คียง

กบั 10%sucrose หรือไม่ ซึงจากการวิเคราะห์ ANOVA พบว่า ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ไดแ้ก่ Imax,  Tmax, 

Tdec และ Tend มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทีระดบัความเชือมนั 95% (P-value < 0.05) และ 

เมือทาํการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียพารามิเตอร์ดว้ยวิธี Dancan ไดผ้ลการวิเคราะห์ดงั

แสดงในตารางที 15 โดยพบว่าความเข้มของรสหวานสูงสุด (Imax) ของ Mix 1, erythritol 100 

mosmole/L และ maltitol 100 mosmole/L ไม่แตกต่างจาก 10% sucrose  ส่วนตวัอยา่งทีเติม sorbitol 
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100 mosmole/L 55.96 และตัวอย่างทีเติม  polyol ความเข้มข้น  200 mosmole/L พบว่ามีค่า  Imax 

มากกวา่ 10%sucrose อยา่งมีนยัสาํคญั  

 เมือพิจารณาค่า Tmax และ Tdec พบว่าทุกตวัอยา่งไม่แตกต่างจาก 10%sucrose ยกเวน้ตวัอยา่ง

ทีเติม erytritol 100 mosmole/L ทีมีค่า Tdec เร็วกว่า 10% sucrose อย่างมีนัยสําคญั และพบว่า การ

ผสม polyol ความเขม้ขน้ 100 mosmole/L ทาํใหเ้วลาทีสินสุดรสหวาน (Tend) ของ Mix 1 ไม่ต่างจาก 

10%sucrose 

ตารางที 15 ค่าพารามิเตอร์จากการทดสอบทางประสาทสมัผสัดว้ยวิธี time intensity descriptive 

analysis ของสูตร Mix 1 เมือเติม polyol ความเขม้ขน้ 100 และ200 mosmole/L เปรียบเทียบกบั Mix 

1 ทีไม่ไดเ้ติม polyol และ 10%sucrose 

สารใหค้วามหวาน Imax Tmax Tdec Tend 

10%sucrose 43.78 a 13.8 ab 17.3 bc 53.1 a 

Mix 1 46.02 ab 12.6 ab 14.3 ab 84.6 b 

Mix 1 + Erythritol 100 mosmole/L 53.42 ab 11.3 a 12.8 a 54.7 a 

Mix 1 + Sorbitol 100  mosmole/L 55.96 bc 15 b 16.2 bc 62.3 a 

Mix 1 + Maltitol 100  mosmole/L 51.16 ab 13.5 ab 14.9 ab 52.5 a 

Mix 1 + Erythritol 200  mosmole/L 66.6 d 12.5 ab 15.2 ab 65.5 a 

Mix 1 + Sorbitol 200  mosmole/L 70.62 d 14.9 b 18.9 c 80.5 b 

Mix 1 + Maltitol 200  mosmole/L 64.28 cd 14.3 ab 17.2 bc 91.7 b 

 จากค่าพารามิเตอร์ของสารให้ความหวานแต่ละตวัอย่างดงัตารางที 15 สามารถนาํขอ้มูล

จากผลการประเมินทางประสาทสัมผสัด้วยวิธี time intensity descriptive analysis มาพลอตกราฟ 

time intensity curve เพือเปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบการรับความรู้สึกตามเวลาของแต่ละ

ตวัอย่างกบั 10% sucrose ได้ผลดังภาพที 20 ซึงเป็นการแสดงกราฟ average time intensity curve 

ของ 10% sucrose เปรียบเทียบกบัสารใหค้วามหวานผสม Mix 1 และ Mix 1 ทีมีการเติม polyol ชนิด

ต่างๆความเขม้ขน้ 100 และ 200 mosmole/L โดยเมือพิจารณาจากรูปร่างขอกราฟจะเห็นไดช้ดัเจน

ว่า Mix 1 มีรูปแบบของกราฟในช่วงเริมตน้จนถึงจุด Imax ใกลเ้คียงกบั 10%sucrose ทีสุด และพบว่า

การเติม polyol ลงไปเพือปรับปรุง temporal profile ส่งผลให้ตัวอย่างมีรสหวานเพิมขึน  อัน
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เนืองมาจาก polyol นนัมีคุณสมบติัเป็นสารใหค้วามหวานเช่นเดียวกนั ดงันนัการเติมสารให้ความ

หวานเพิมเข้าไปในตัวอย่างย่อมส่งผลทาํให้ความเข้มของรสหวานในตัวอย่างเพิมขึน แต่เมือ

พิจารณาลกัษณะของกราฟหลงัจากผ่านจุด Imax พบว่า Mix 1 มีแนวโนม้การลดลงของรสหวานชา้

กว่าตวัอย่างทีมีการเติม polyol  mosmole/L ส่วนตวัอย่างทีเติม polyol  mosmole/L พบว่ามี

การลดลงของความหวานในลกัษณะเดียวกบัตวัอย่างทีมีการเติม polyol  mosmole/L เพียงแต่มี

ความเขม้ของรสหวานสูงกว่า ดงันนัจึงหมดรสหวานชา้กว่า แต่มีขอ้สังเกตจากความคิดเห็นของผู ้

ทดสอบชิม โดยพบว่าเมือเพิมความเขม้ขน้ของ polyol เป็น  mosmole/L ตวัอย่างสารให้ความ

หวานเริมมีกลินรสบางอยา่งทีผูท้ดสอบไม่พึงประสงคป์รากฏออกมา ซึงที polyol ความเขม้ขน้ 100 

mosmole/L ไม่ปรากฏลกัษณะดงักล่าว 

 
ภาพที 20 แสดงกราฟ time intensity curve ของ sucrose เปรียบเทียบกบัสารใหค้วามหวานผสมเมือ

เติม Erythritol, Sorbitol และ Maltitol ความเขม้ขน้ 100 และ 200 mosmole/L 

 สาเหตุทีในการศึกษานีเลือก Mix  เป็นสารใหค้วามหวานทีใชเ้ป็น base solution เนืองจาก

พบว่าในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียพารามิเตอร์ ส่วนผสมทงั 3 สูตร (Mix 1-3) ไม่มี

ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนั 95% (P-value > 0.05) และส่วนผสมของสาร

ให้ความหวานเหล่านีสามารถปรับปรุง temporal profile ของสารให้ความหวานสังเคราะห์ให้เขา้

ใกลก้บัซูโครสมากยงิขึนเมือเทียบกบัการใชส้ารใหค้วามหวานชนิดใดชนิดหนึงเพียงชนิดเดียว 
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บทที 5 

สรุปผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะ 

 สารให้ความหวานสังเคราะห์ทีใชใ้นการศึกษานีไดแ้ก่ aspartame (APM), acesulfame-K 

(ACK) และ sucralose (SUL) เป็นสารเคมีให้รสหวานทีสามารถรับประทานได ้โดยจากการศึกษา

พบว่า APM, ACK และ SUL ทีความเข้มข้น  625, 1600 และ 250 ppm มีความเข้มของรสหวาน

เทียบเท่ากบัสารละลาย 10% sucrose แต่แมว้่าจะมีความรู้สึกถึงรสหวานเท่ากนั กย็งัมีความแตกต่าง

จากรสหวานของนาํตาลซูโครสทีเป็นสารใหค้วามหวานมาตรฐานทีใชก้นัในอาหารทวัไป ซึงทราบ

จากการศึกษา temporal profile ของสารใหค้วามหวานแต่ละชนิด โดยจากการทดสอบทางประสาท

สัมผสัดว้ยวิธี time intensity descriptive analysis กบัผูท้ดสอบชิมทีไดรั้บการฝึกฝนแลว้จาํนวน 10 

คน พบว่ารูปแบบการรับความรู้สึกตามเวลาของ SUL มีลกัษณะการปลดปล่อยรสหวานในช่วง

เริมตน้คลา้ยกบั 10% sucrose ทีสุด ส่วน APM และ ACK ในช่วงเริมตน้รูปแบบการรับความรู้สึก

ตามเวลาจะมีลกัษณะหวานแหลม (ใหร้สหวานสูงสุดเร็ว) คลา้ยกนั แต่ ACK จะใหร้สหวานเร็วกว่า 

APM เลก็นอ้ย และมี side effect ของรสขมร่วมดว้ย ในขณะที APM และ SUL นนัไม่มี แต่อยา่งไร

ก็ตามสิงทีเหมือนกนัในการศึกษานีพบว่าสารให้ความหวานสังเคราะห์ทุกตวัทีใช้ให้รสหวาน

ยาวนานกวา่ 10% sucrose ทงัสิน (linger sweet aftertaste) และจากการวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ

จากกราฟ time intensity curve ของสารให้ความหวานแต่ละชนิดพบว่า ค่า Imax, Tstart, Tmax และ Tdec 

ของสารใหค้วามหวานสงัเคราะห์ ไม่ต่างจาก sucrose แต่พบวา่ค่า Tend ซึงเป็นเวลาทีสินสุดรสหวาน

ของสารให้ความหวานสังเคราะห์ทุกชนิดมีค่ามากกว่า 10%sucrose อย่างมีนัยสําคญั โดยเฉพาะ 

SUL ซึงเป็นสารใหค้วามหวานทีมีระยะเวลาใหร้สหวานนานทีสุด 

 เมือทาํการทดสอบผสมสารให้ความหวานสังเคราะห์เขา้ดว้ยกนัเพือปรับ temporal profile 

ใหใ้กลเ้คียงกบัซูโครสมากขึน ผลการศึกษาพบว่าการผสมสารใหค้วามหวานโดยใหใ้นส่วนผสมมี 

SUL ประมาณ 80% มี ACK ไม่เกิน 10% และส่วนต่างทีเหลือเป็น APM สามารถปรับปรุง temporal 

profile ให้ใกลเ้คียงกบั 10%sucrose ไดม้ากทีสุด โดยสัดส่วนของสารให้ความหวานผสมทีเป็น

สัดส่วนทีเหมาะสมในการศึกษานีพบว่ามี APM/ACK/SUL ผสมกนัในอตัราส่วน 17.23/10/72.77 
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แต่อยา่งไรก็ตาม การผสมสารใหค้วามหวานนีกย็งัไม่สามารถปรับปรุงขอ้ดอ้ยเกียวกบั linger sweet 

aftertaste ของสารใหค้วามหวานสงัเคราะห์ได ้

 เมือทําการศึกษาผลของการเติม polyol ในสารให้ความหวานผสม สามารถสรุปผล

การศึกษาจากขอ้มูลการทดลองไดว้่า การเติม polyol ลงในสารให้ความหวานผสมส่งผลต่อการ

เปลียนแปลงรูปแบบการรับความรู้สึกตามเวลาของสารให้ความหวานได ้ซึงความเข้มขน้ของ 

polyol ทีเหมาะสมจากผลการศึกษานีคือ 100 mosmole/L โดย polyol ทัง 3 ชนิดทีความเข้มข้น

ดงักล่าวให้ผลไม่แตกต่างกนั แต่หากเพิมความเขม้ขน้ถึง 200 mosmole/L จะพบว่าตวัอย่างมีรส

หวานเพิมขึนมากเกินไป และมีกลินรสทีไม่พึงประสงคป์รากฏออกมาในขณะชิม และจากการศึกษา

เพิมเติมโดยทดลองเติมกรด organic acid 3 ชนิด คือ citric acid, malic acid และ ascorbic acid ที

ความเข้มข้น  และ 200 mosmole/L เช่นเดียวกับการใช้ polyol เพือศึกษาผลของชนิด  taste 

modifier ทีแตกต่างกนัต่อ temporal profile พบวา่การเติม organic acid ทีระดบัความเขม้ขน้ดงักล่าว 

นนัไม่สามารถประเมินผลได ้เนืองจาก organic acid ทาํให้ตวัอยา่งมีรสเปรียวมากจนผูท้ดสอบไม่

สามารถอดทนต่อการประเมินผลได ้แต่หากเติมลงไปในปริมาณเล็กนอ้ยประกอบกบัใส่กลินรส

ผลไมเ้ติมแต่งไปดว้ยพบว่าสามารถทาํให้มีรูปแบบการรับความรู้สึกตามเวลาในดา้นรสหวานมี

ลกัษณะใกลเ้คียงกบันาํตาลซูโครสมากขึน ดงันนัจึงอาจกล่าวไดว้่า การปรับปรุง temporal profile 

โดยมุ่งการปรับปรุงสารใหค้วามหวานเพือใหมี้คุณสมบติัเป็นสารละลาย hypertonic เพียงอยา่งเดียว

ไม่สามารถทาํให้รูปแบบการรับความรู้สึกตามเวลาของสารให้ความหวานสังเคราะห์ใกลเ้คียงกบั 

sucrose ได ้การคาํนึงถึงคุณสมบติัดา้นรสชาติของ taste modifier ทีนาํมาเติมจึงมีผลต่อการปรับปรุง 

temporal profile เช่นกนั 

 ขอ้มลูทีไดจ้ากการศึกษานี ทาํใหท้ราบถึงรูปแบบการรูปแบบการรับความรู้สึกตามเวลาใน

ดา้นรสหวาน ซึงแสดงลกัษณะของการปลดปล่อยรสหวานของสารให้ความหวานแต่ละชนิด เมือ

อยูใ่นรูปของสารละลาย ซึงสามารถใชอ้า้งอิงในการคาดคะเนรูปแบบการปลดปล่อยรสหวานของ

ผลิตภณัฑเ์ครืองดืมเมือมีการทดลองใช ้APM, ACK และ SUL แทนการใชน้าํตาลซูโครสได ้
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ชือ........................................................................................ วนัทีทาํการทดสอบ...............ชุดที......... 

 

คาํชีแจง กรุณาชิมตวัอยา่งอา้งอิง (R) จากนนัใหท่้านชิมตวัอยา่งต่อไปนีจากซา้ยไปขวาแลว้ใหท่้าน

จบัคู่ตวัอยา่งทีท่านคิดวา่มีระดบัความเขม้ของรสหวานเท่ากบัตวัอยา่งอา้งอิง 

 
 

หมายเลขตวัอยา่งทีเลือกคือ __________________ 

 

ขอ้เสนอแนะ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

ขอบคุณครับ 

 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพที 21  แสดงผงัการจดัชุดเสิร์ฟตวัอยา่งในการทดสอบคดัเลือกความเขม้ขน้ของรสหวานของ

สารใหค้วามหวานสงัเคราะห์ทีใหค้วามเขม้ของรสหวานเท่ากบั 10%sucrose เมือ R คือ ตวัอยา่งสาร

ใหค้วามหวานอา้งอิง (10%sucrose) และ S1-S6 หมายถึงสารใหค้วามหวานสงัเคราะห์ความเขม้ขน้

ดงัตารางที 3 ทีนาํมาคดัเลือก โดยวางเรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมาก

R 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 

นํา
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ภาคผนวก ข 
ขนัตอนการใช้งานโปรแกรมทดสอบทางประสาทสัมผสั Su-sen  

สําหรับการทดสอบทางประสาทสัมผสัด้วยวิธี time intensity descriptive analysis 
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1. เขา้เวบ็ไซต ์http://www.foodtech.eng.su.ac.th/SuSen/main/login.aspx คลิกทีแฟ้มแบบทดสอบ

ใส่ชือผูใ้ชง้าน และรหสัผา่นเพือเขา้สู่ระบบ. 

 
2. เมือเขา้สู่ระบบแลว้คลิกคาํสงั “สร้างแฟ้มแบบทดสอบ” 

 
 

. กาํหนดชือแฟ้มแบบทดสอบและเลือกชนิดแบบทดสอบเป็น “Time Intensity Descriptive 

Analysis” 
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. คลิกแถบเมนู “แบบสอบถาม” เพือกาํหนดหวัขอ้ของแบบสอบถามก่อนเริมการประเมิน เช่น 

กรอกชือนามสกลุของผูท้ดสอบ สอบถามอาย ุเพศ ทรรศนะคติทีมีกบัตวัอยา่งมาก่อน และคาํถาม

อืนๆทีผูศึ้กษาตอ้งการทราบจากผูท้ดสอบ 

  
 

. คลิกแถบเมนู “ตวัอยา่ง” เพือกาํหนดชือของตวัอยา่งทีจะทาํการทดสอบ 
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. คลิกแถบเมนู “แบบทดสอบ” เพือกาํหนดคาํอธิบายการทดสอบ วิธีการเกบ็ขอ้มลู รูปแบบการ

ทดสอบ และแสดงขอ้ความหลงัการทดสอบเสร็จสมบูรณ์ 

 
 

. คลิกแถบเมนู “เตรียมการทดสอบ” แลว้คลิกทีคาํสงั “สร้างชุดแบบทดสอบ” เพือกาํหนดจาํนวน

ชุดแบบทดสอบ การเรียงลาํดบัตวัอยา่ง ตลอดจนรูปแบบของเลขรหสัตวัอยา่ง 
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. เมือการกาํหนดตงัค่าแบบทดสอบต่างๆเสร็จสิน ใหค้ลิกทีคาํสงั “ทดสอบตวัอยา่ง” เพือเริมการ

ทดสอบ และคลิกที “ผลการทดสอบ” เพือดูขอ้มลูการประเมินผลของผูท้ดสอบ และกราฟเฉลียที

พลอตจากขอ้มลูดงักล่าว 

 
 

. รูปแบบของหนา้ต่างการประเมินจอ้มลู time intensity เป็นดงันี คลิกปุ่ม “เริมทดสอบ” เพือเริม

การประเมินตวัอยา่ง โดยลากเมาส์ไปทางขวาเมือรับรู้วา่ความเขม้ของตวัอยา่งเพิมขึน และลากเมาส์

ไปทางซา้ยเมือความเขม้นนัลดลง  ทงันีในระหวา่งประเมินไม่ควรให ้cursor ของเมาส์ออกนอก

กรอบสีเหลือง เนืองจากจะทาํใหแ้ถบประเมินคุณลกัษณะไม่ทาํงาน และทาํใหเ้กิด error ได ้
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ภาคผนวก ค 

ตัวอย่างขนัตอนการ normalized ค่า I และ T 

เพอืสร้าง average curve 
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1. กรอกขอ้มลูผลการทดลองทงัหมดจากการประเมินดว้ยวิธี time intensity descriptive analysis ลง

ในโปรแกรม Microsoft Excel โดยคดัลอกมาจากหนา้ผลการประเมินของโปรแกรม Su-sen 

 

ภาพที 22 ตวัอยา่งค่า intensity จากผูท้ดสอบแต่ละคน (P1-P10) ทีเวลา “time (s)” ตงัแต่ 1-180 

วินาที 

 

2. สาํรวจค่าพารามิเตอร์ตงัแต่วินาทีที 1-  ในชุดขอ้มลูของผูท้ดสอบแต่ละคน แลว้สรุปออกมา

เป็นตารางค่าพารามิเตอร์ ค่าความเขม้สูงทีสุดคือ Imax เวลาทีความเขม้เริมปรากฏคือ Tstart เวลาที

ความเขม้มีค่าสูงทีสุดคือ Tmax เวลาทีความเขม้เริมตน้ลดลงจากความเขม้ขน้ Imax คือ Tdec และเวลาที

ความเขม้มีค่าเป็น  คือ Tend แต่ในกรณีที ณ วินาทีที  ค่าความเขม้ยงัไม่เป็น  ใหค่้า Tend ใน

เบืองตน้เป็น  เพือใชใ้นการคาํนวณค่าเฉลียอยา่งง่ายก่อนนาํไป normalized อีกครัง 
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ตารางที 16 แสดงตวัอยา่งค่าพารามิเตอร์ทีไดจ้ากการสาํรวจขอ้มลูการประเมินของผูท้ดสอบแต่ละ

คน 

Parameters 
ผูท้ดสอบ 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

Imax 89.8 59 62.8 94 97.4 49.4 22.4 27 17.8 87.2 

Tstart 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Tmax 12 12 22 30 5 11 14 17 10 26 

Tdec 13 13 24 31 12 16 18 25 11 27 

Tend 113 41 92 78 82 81 44 73 180 114 

 

3. เฉลียค่าพารามิเตอร์ในเบืองตน้เพือนาํไปคาํนวณในสมการสาํหรับการ normalized ขอ้มลู 

ตารางที 17 แสดงตวัอยา่งค่าเฉลียพารามิเตอร์ 
Parameters ค่าเฉลีย 

Imax . 8 

Tstart 2 

Tmax 15.9 

Tdec 19 

Tend 89.8 
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4. ทดลองพลอตกราฟในเบืองตน้จากการเฉลียค่าความเขม้ของรสหวานในแกน x เทียบกบัเวลาใน

แกน y  

 

ภาพที 23 แสดงกราฟจากการเฉลียอยา่งง่าย โดยจะพบวา่ขอ้มลูดงักล่าวทียงัไม่ได ้normalized มี

ลกัษณะพีค  ยอด 

 

. ใชส้มการ (4), (5) และ (6) ในการ normalized ค่า I เฉลียทีละค่า และค่า T ตงัแต่วินาทีที 1- 180 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 24 แสดงตวัอยา่งค่า I  และ T หลงัจาก normalized แลว้พบวา่มีค่าพารามิเตอร์เท่ากบัค่าเฉลีย 
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. แบ่งค่า T ออกเป็น 2 ช่วงคือช่วงก่อนถึง Imax และช่วงหลงั Imax โดยแต่ละช่วงจะถกูออกเป็น  

ช่วงยอ่ยๆ ไดค่้า T ใหม่ และคาํนวณค่า I ทีวินาทีนนัๆโดยการเทียบบญัญติัไตรยางศจ์ะไดก้ราฟ 

time intensity curve เฉลียดงัภาพเพือใชใ้นการรายงานผล 

 

ภาพที 25 แสดงตวัอยา่งกราฟ time intensity curve เฉลียเพือใชใ้นการรายงานผลโดยจะเห็นวา่

ลกัษณะ 2 พีคทีเกิดขึนไดรั้บการแกปั้ญหาแลว้ โดยการ normalized ค่า I และ T 
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ภาคผนวก ง 

วิธีการคํานวณปริมาณของ taste modifier 

เพอืให้ได้ค่า osmolarity ตามต้องการ 
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1. Polyol 

 1.1 Maltitol 

  มวลโมเลกลุ 344.31 g/mol   เมือละลายนาํแลว้ไม่แตกตวัเป็นอนุภาค 

 ดงันนัการคาํนวณค่า osmolarity สามารถคาํนวณไดด้งันี  

  - 00 mosmole/L 

   นาํหนกัสาร = 0.1 osmole/L × 344.31 g/osmole 

     = 34.43 g/L 

  - 00 mosmole/L 

   นาํหนกัสาร = .2 osmole/L × 344.31 g/osmole 

     = .  g/L 

  

 1.2 Sorbitol 

  มวลโมเลกลุ 182.17  g/mol   เมือละลายนาํแลว้ไม่แตกตวัเป็นอนุภาค 

 ดงันนัการคาํนวณค่า osmolarity สามารถคาํนวณไดด้งันี 

  - 100 mosmole/L 

   นาํหนกัสาร = 0.1 osmole/L × .  g/osmole 

     = 18.22 g/L 

  - 200 mosmole/L 

   นาํหนกัสาร = .2 osmole/L × .  g/osmole 

     = 36.43 g/L 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



79 

 

 
 

 1.3 Erythritol 

  มวลโมเลกลุ 1 2.12  g/mol   เมือละลายนาํแลว้ไม่แตกตวัเป็นอนุภาค 

 ดงันนัการคาํนวณค่า osmolarity สามารถคาํนวณไดด้งันี 

  - 100 mosmole/L 

   นาํหนกัสาร = 0.1 osmole/L × 1 2.12 g/osmole 

     = .  g/L 

  - 200 mosmole/L 

   นาํหนกัสาร = .2 osmole/L × 1 2.12  g/osmole 

     = 24.42 g/L 

 

2. Organic acid 

 2.1 Citric acid monohydrate 

  มวลโมเลกลุ .   g/mol   เมือละลายนาํแลว้แตกตวัเป็นอนุภาคของกรด 1 

 อนุภาค และอนุภาคนาํ 1 อนุภาค ดงันนัการคาํนวณค่า osmolarity สามารถคาํนวณไดด้งันี 

  - 100 mosmole/L 

   นาํหนกัสาร = 0.1 osmole/L × .  g/2 osmole 

     = 21.01 g/L 

  - 200 mosmole/L 

   นาํหนกัสาร = .2 osmole/L × .  g/2 osmole 

     = 42.03 g/L 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



80 

 

 
 

 2.2 Malic acid 

  มวลโมเลกลุ 134.09  g/mol   เมือละลายนาํแลว้ไม่แตกตวัเป็นอนุภาค 

 ดงันนัการคาํนวณค่า osmolarity สามารถคาํนวณไดด้งันี 

  - 100 mosmole/L 

   นาํหนกัสาร = 0.1 osmole/L × 134.09 g/osmole 

     = 13.41 g/L 

  - 200 mosmole/L 

   นาํหนกัสาร = .2 osmole/L × 134.09 g/osmole 

     = 26.82 g/L 

 

 2.3 Ascorbic acid 

  มวลโมเลกลุ 176.13  g/mol   เมือละลายนาํแลว้ไม่แตกตวัเป็นอนุภาค 

 ดงันนัการคาํนวณค่า osmolarity สามารถคาํนวณไดด้งันี 

  - 100 mosmole/L 

   นาํหนกัสาร = 0.1 osmole/L × 176.13 g/osmole 

     = 17.61 g/L 

  - 200 mosmole/L 

   นาํหนกัสาร = .2 osmole/L × 176.13 g/osmole 

     = 35.23 g/L 
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ตัวอย่างการคํานวณพนืทีใต้กราฟ 
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การคํานวณพนืทีใต้กราฟ 

 ทาํการคาํนวณพืนทีใตก้ราฟโดยการอินทิเกรตสมการของกราฟ ซึงไดจ้ากการใชโ้ปรแกรม 

Microsoft Excel คาํนวณเพือหาสมการ ดงันี 

 . แบ่งกราฟออกเป็น  ช่วง ดงัตวัอยา่งในภาพที จากขอ้มลูดิบ ไดแ้ก่  

  a. ช่วง Tstart ถึง Tmax 

  b. ช่วงระหวา่ง Tmax ถึง Tdec 

  c. ช่วง Tdec ถึง Tend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 6 แสดงตวัอยา่งการแบ่งกราฟออกเป็น  ช่วง 

 2. ทาํการพลอตกราฟจากขอ้มูลดิบทงั  ช่วงดงักล่าวแยกกนั ดงัตวัอย่างในภาพที a-c 

แลว้ใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel คาํนวณเพือหาสมการจากคาํสงั add trendline และเลือกสมการที

มีค่า R-square ใกลเ้คียงกบั  เป็นสมการของกราฟในส่วนนนัๆ 

 

 

 

ภาพที 27 แสดงตวัอยา่งกราฟจากการแยกพลอตขอ้มลูในช่วง a ถึง c 

a. b. c. 

a. b. c. 
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 . นําสมการดังกล่าวมาทาํการอินทิเกรตเพือหาพืนทีใต้กราฟ รายงานผลในรูปของ

ค่าพารามิเตอร์ Areabefore max ซึงเป็นพืนทีใตก้ราฟในช่วง Tstart ถึง Tmax และ Areaafter max ซึงเป็นผลรวม

ของพืนทีใตก้ราฟในช่วงระหวา่ง Tmax ถึง Tdec บวกกบัช่วง Tdec ถึง Tend  

 ตวัอย่างการคาํนวณต่อไปนีเป็นการนาํสมการจากภาพที  มาอินทิเกรตเพือหาพืนทีใต้

กราฟ 

 a. ช่วง Tstart ถึง Tmax 

  

13.8

3 2

2

(-0.0236x + 0.468x + 1.2917x - 1.4068)dx  = 298.66    ; R2 = 0.999 

 b. ช่วงระหวา่ง Tmax ถึง Tdec 

  

17.3

13.8

(-0.0582x + 44.583)dx  = 152.873    ; R2 = 1 

 c. ช่วง Tdec ถึง Tend 

  

53.1

3 2

17.3

(-0.001x + 0.1407x - 6.8813x + 124.43)dx  = 596.992     ; R2 = 0.9977 
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