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บทคดัย่อ 

เคร่ืองดื่มหลายประเภทและหลายยี่ห้อมีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ถึงการลดปริมาณน า้ตาลในผลิตภณัฑ์ อย่างไรก็ตาม
ผลติภณัฑ์ที่ลดน า้ตาลเหลา่นีต้้องมีรสชาดด้วย เนื่องจากการลดน า้ตาลท าให้ผลิตภณัฑ์ไม่หวานไม่ถกูใจผู้บริโภค  ดงันัน้
จึงต้องมีการเติมสารให้ความหวานแทนน า้ตาล ที่มีการใช้โดยทัว่ไปได้แก่ อะซีซลัเฟม -เค, แอสพาแตม, ซคัคาริน, ซูคลา
โลส, สารสกดัจากหญ้าหวาน (สตีวิออลไกลโคไซด์) และ ซยัคลาเมต ซึ่งปริมาณและชนิดของสารให้ความหวานที่เติม
เหลา่นี ้เป็นไปตามฉลากและข้อก าหนดหรือไม ่ยงัไมม่ีข้อมลูการส ารวจที่ชดัเจน ส านกัคณุภาพและความปลอดภยัอาหาร 
จึงต้องการส ารวจเพื่อหาข้อมูลปริมาณและชนิดสารให้ความหวานที่มีการใช้ในเคร่ืองดื่ มลดน า้ตาล ที่จ าหน่ายในร้าน
สะดวกซือ้หรือซูเปอร์มาร์เก็ต จากการตรวจวเิคราะห์ตวัอยา่งเคร่ืองดื่มซึง่ระบทุี่ฉลากวา่ ปราศจากน า้ตาล สตูรพลงังานต ่า 
สตูรน า้ตาลน้อยกวา่ หรือระบทุี่สว่นประกอบวา่ใช้วตัถทุี่ให้ความหวานแทนน า้ตาล จ านวน 32 ตวัอยา่ง แบง่เป็น เคร่ืองดื่ม 
24 ตวัอยา่ง นมเปร๊ียว 5 ตวัอยา่ง นมถัว่เหลือง 2 ตวัอย่าง ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 1 ตวัอย่าง พบสารให้ความหวานแทน
น า้ตาลไมเ่กินข้อก าหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เลขที่ 389 (พ.ศ. 2561) ฉบบัท่ี 5 เร่ือง วตัถเุจือปนอาหาร สว่น
การแสดงฉลากระบุใช้สารให้ความหวานแทนน า้ตาล เป็นไปตามฉลาก 27 ตัวอย่าง (84.4%) ไม่เป็นไปตามฉลาก 5 
ตวัอย่าง (15.6%) โดยพบการใช้สารให้ความหวานแทนน า้ตาลชนิดอื่นนอกเหนือจากระบทุี่ฉลาก 4 ตวัอย่าง (12.5%) 
และพบชนิดสารให้ความหวานแทนน า้ตาลน้อยกวา่ที่ระบบุนฉลาก 1 ตวัอยา่ง (3.1%) 
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Abstract 

Many kinds and many brands of beverages have advertised low sugar added products. However those 
products must tasty because consumer may be dissatisfying the products. So sweetener is added. The 
sweetener that generally used are acesulfame-k, aspartame, saccharin, sucralose, stevia extract (steviol 
glycoside) and cyclamate. No obvious monitoring data available for quantity and type of those sweeteners. 
Therefore The Bureau of Quality and Safety of Food proceeded monitoring quantity and type of those 
sweeteners contain in the products whose sale at convenient store or supermarket.  32 samples included 24 
soft drink, 5 drinking yoghurt, 2 soybean milk 1 dietary supplement which specify at label: no sugar, low 
energy formula, less sugar formula or used sweetener were analyzed. All samples were found the content of 
sweetener conform to the Ministry of Public Health Notification No. 389 B.E. 2561 (2018) Re: Food Additives. 
The 27 samples (84.4%) were in accordance with ingredients list of the sweeteners on the label whereas 5 



samples (15.6%) were not; with the 4 samples (12.5%) found the other sweetener apart from the label and 
another one (3.1%) was named less than specify at the label.      
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