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กิตติกรรมประกาศ 

คู่มือฉบับนี้  ส ำเร็จขึ้นได้  โดยได้รับทุนสนับสนุนจำก

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ในกำรวิจัยและพัฒนำ

อย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 และได้รับจัดสรรทุน กิจกรรม

ส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัย ประจ ำปี 2561 ภำยใต้โครงกำร

จัดกำรควำมรู้กำรวิจัยเพื่อกำรใช้ประโยชน์  

ทำงคณะผู้ เขียนขอขอบคุณ สมำชิกกลุ่มผู้ประเมินที่

บกพร่องทำงกำรเห็น (Sensory Intelligence Group: SI Group) 

ที่ให้ควำมร่วมมืออันดี มีวินัย และมีควำมเป็นมืออำชีพในกำร

ร่วมงำน Prof.Dr. Edgar Chambers ส ำหรับควำมคิดเห็นและ

ค ำแนะน ำในกำรด ำเนินกำรฝึกฝนผู้ทดสอบ คุณธนำภรณ์ คันธจันทร์ 

คุณรุ่งณัฐกำนต์ เพลินคู่ธรรม คุณบุรินพัฒน์ เกตุวโรภำสย์กุล และ

คุณวรันธร แก้วคีรี  อดีตนักศึกษำ คณะเทคโนโลยีชี วภำพ 

มหำวิทยำลัยอัญสัมชัญ และคุณศรินญำ วังมะนำวพิทักษ์ ซึ่งให้กำร

สนับสนุนกำรอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภำพผู้บกพร่องทำงกำรเห็น ภำยใต้

หลักสูตร Training for the Trainer รวมทั้งร่วมกิจกรรมถ่ำยทอด

และจัดกำรองค์ควำมรู้ให้เยำวชนที่บกพร่องทำงกำรมองเห็นในครั้งนี้  
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ค าน า 

กำรประเมินคุณภำพทำงประสำทสัมผัสเชิงพรรณนำ มีกำร 

พัฒนำขึ้นในปี ค.ศ. 1974 โดยนักวิจัยจำกมหำวิทยำลัยสแตนฟอร์ด 

สหรัฐอเมริกำ เพ่ือให้กำรทดสอบมีควำมน่ำเชื่อถือเพ่ิมขึ้น โดยอำศัย

กำรท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม และมีกำรปรึกษำหำรือกัน โดยกำรฝึก

ในช่วงแรก เพ่ือให้ผู้ทดสอบสำมำรถสรุปและตกลงกันได้ในค ำนิยำม

หรือค ำศัพทท์ี่ผู้ทดสอบแต่ละคนได้ให้ไว้ แต่หลังจำกท่ีได้ข้อสรุปแล้ว 

ผู้ทดสอบแต่ละคนจะต้องท ำกำรทดสอบแยกออกจำกกัน จึงท ำให้

กำรประเมินด้วยวิธีนี้ เป็นเทคนิคที่ค่อนข้ำงซับซ้อน (Sophisticated 

Technique) และต้องใช้ผู้ทดสอบที่ ได้รับกำรฝึกฝน (Trained 

Panel) มำเป็นอย่ำงดีแล้วเท่ำนั้น จึงจะให้ผลที่น่ำเชื่อถือ ดังนั้น

อำชีพผู้ประเมินคุณภำพทำงประสำทสัมผัส จึงจัดจ ำแนกเป็นอำชีพ

ที่ใช้ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำง (Professional Career) หรืออำชีพ

เฉพำะทำงในสำยวิทยำศำสตร์ (Sensory Scientist Job) และเป็น

อำชีพที่มีคุณค่ำและมีรำยได้สูง โดยเฉพำะในต่ำงประเทศ โดยนิยม

ใช้ในกำรค้นคว้ำและวิจัยผลิตภัณฑ์ กำรตรวจสอบควำมแตกต่ำงของ

ผลิตภัณฑ์ กำรเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง สำมำรถใช้ในกำร

ทดสอบอำยุกำรเก็บ อีกทั้งยังสำมำรถใช้ในกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ที่

ไม่ใช่อำหำรได้อีกด้วย เช่น ครีมทำผิว สบู่ เป็นต้น  



ค 

 

งำนวิจัยในอดีตจ ำนวนหนึ่ง ชี้ให้เห็นว่ำเมื่อร่ำงกำยสูญเสีย

ควำมสำมำรถ ทำงด้ำนประสำทสัมผัสด้ำนใดด้ำนหนึ่ง ควำมสำมำรถ

ในกำรรับรู้ทำงด้ำนอ่ืนจะเพ่ิมขึ้น โดยเฉพำะบุคคลที่พิกำรทำง

สำยตำตั้งแต่ก ำเนิด สำมำรถที่จะรับรู้ทำงกำรสัมผัสได้ดีกว่ำคนที่มี

สำยตำปกติ จำกข้อมูลดังกล่ำวยืนยันว่ำ สำมำรถพัฒนำศักยภำพผู้

บกพร่องทำงกำรเห็น ให้เป็นผู้ประเมินทำงประสำทสัมผัสที่มี

ประสิทธิภำพได ้

 คู่มือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือ ใช้ เป็นเอกสำรส ำหรับ

ถ่ำยทอดและเผยแพร่ควำมรู้ให้กับเยำวชนที่บกพร่องทำงกำรเห็น 

เพ่ือสร้ำงแรงบันดำลใจ และทำงเลือกอำชีพใหม่ ในหลักสูตรพื้นฐำน

กำรเป็นผู้ประเมินคุณภำพทำงประสำทสัมผัส ที่มีกำรปรับเนื้อหำให้

ง่ำยต่อกำรท ำควำมเข้ำใจ โดยกลุ่มเป้ำหมำยที่ใช้คู่มือนี้ ได้แก่ 

เยำวชนผู้เข้ำอบรม (Participant) วิทยำกรผู้บกพร่องทำงกำรเห็นที่

ผ่ำนกำรฝึกฝนหรือผู้อบรม (Trainer) ผู้ช่วยผู้อบรม (Trainer 

Assistance) ครูในโรงเรียนสอนคนตำบอดภำครัฐและเอกชนทั่ว

ประเทศ 11 แห่ง ซึ่งมีนักเรียนที่มีคุณสมบัติเข้ำอบรมในหลักสูตรนี้

ได้ไม่ต่ ำกว่ำ 110 คน และสำมำรถใช้เป็นคู่มือให้ควำมรู้พ้ืนฐำนฯ 

ส ำหรับเยำวชนและประชำชนทัว่ไป  

7 กรกฎำคม 2562 
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สารบัญ 
 
เรื่อง หน้า 
กิตติกรรมประกาศ ก 
ค าน า ข 
บทน า 1 
คุณสมบัติของผู้ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 6 
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บทที่ 1 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
เพื่อถ่ายทอดให้เยาวชนที่บกพร่องทางการมองเห็น 

8 
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      ของผลิตภัณฑ์ 
10 

    - กิจกรรมที่ 2 กลิ่นในผลิตภัณฑ์อำหำรและไม่ใช่อำหำร 14 
    - กิจกรรมที่ 3 กำรชิมรสชำติพ้ืนฐำน 19 
    - กิจกรรมที่ 4 กำรใช้ประสำทสัมผัสในกำรฟังเสียงในกำร 
      ประเมินเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ขนมขบเค้ียว 

25 

    - กิจกรรมที่ 5 กำรวัดควำมหนืดของผลิตภัณฑ์อำหำร 29 
    - กิจกรรมที่ 6 กำรใช้เทคนิคกำรจัดกลุ่มในผลิตภัณฑ์กำแฟ 32 
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สารบัญ (ต่อ) 
เรื่อง หน้า 
บทที่ 2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการจัดการองค์ความรู้
ด้านการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสเพื่อถ่ายทอด
ให้กับเยาวชนที่บกพร่องทางการมองเห็น 

37 

    - ควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรที่มีต่อผู้ประเมินทำง  
      ประสำทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ 

37 

    - ควำมต้องกำรและคุณสมบัติพ้ืนฐำนของผู้บกพร่องทำงกำร 
      เห็นในกำรประกอบอำชีพที่เก่ียวข้องกับอำหำรและกำร     
      ประเมินทำงประสำทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ 

41 

    - แนวทำงกำรขยำยผลกับหน่วยงำนรัฐหรือเอกชน 42 
บทที่ 3 บทความพิเศษและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ศักยภาพของผู้บกพร่องทางการเห็นในการเป็น 
ผู้ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส  

44 

    - บทควำมพิเศษ 44 
    - งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำศักยภำพของผู้บกพร่อง 
      ทำงกำรเห็นในกำรเป็นผู้ประเมินคุณภำพทำงประสำท 
      สัมผัส 

47 

เอกสารอ้างอิง 94 
ประวัติผู้เขียน 100 
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ประวัติความเป็นมาของโครงการฯ 

การพัฒนากลุ่มผู้ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสที่บกพร่อง
ทางการเห็น (Visually Impaired Sensory) เริ่มต้นขึ้น เมื่อเดือนตุลาคม  
ปี 2556 จากการจัดสรรงบประมาณคงเหลือ ภายใต้โครงการวิจัย “การ
ออกแบบตู้บ่มอินฟราเรดเพ่ือใช้บ่มฝักวานิลลา การวิเคราะห์ปริมาณ 
วานิลลินด้วยเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้และแนวทางการจัดชั้นมาตรฐาน
ฝักวานิลลาบ่มของไทย” ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีงบประมาณ 2555 โดยนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(มจธ.) ร่วมกับคณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ (ม.เอแบค) ได้
เล็งเห็นความเป็นไปได้ของผู้บกพร่องทางการเห็นในการประเมินกลิ่นฝักวา
นิลลาบ่มแบบพรรณา จึงท าการอบรมและทดสอบความสามารถประเมินกลิ่น
ฝักวานิลลาบ่ม ในผู้บกพร่องทางการเห็น จ านวน 11 คน ณ สมาคมผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์แห่งประเทศไทย พบว่ามีผู้มีศักยภาพในการประเมินกลิ่น จ านวน 
8 คน และมีข้อค้นพบว่าผู้บกพร่องทางการเห็นสามารถจ าแนกกลิ่นได้ดีกว่า
คนสายตาปกติ จากการศึกษาเบื้องต้น จึงท าให้ทีมวิจัยร่วม มจธ. - ม.เอแบค 
เดินหน้าพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและได้รับทุนสนับสนุน โครงการวิจัย 
“การพัฒนาศักยภาพของผู้พิการทางสายตาในการเป็นผู้ประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์” ส านังานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
ปีงบประมาณ 2558 โดยได้รับงบประมาณ 1.065 ล้านบาท ในการ
ด าเนินการประมาณ 2 ปี ซึ่งมีผู้บกพร่องทางการเห็นผ่านการคัดเลือกและ

บทน า 
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ผ่านหลักสูตรอบรม (150 ชั่วโมง) จ านวน 14 คน จากจ านวนผู้สมัคร 28 คน 
ผลผลิตที่ได้จากโครงการนี้ คือ นักชิมที่มีประสิทธิภาพในการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์อาหาร จ านวน 14 คน นอกจากนี้ยังมีผลลัพธ์คือ ค าขออนุ
สิทธิบัตร เรื่อง “แอพพลิเคชั่น เพ่ือใช้ในการประเมินคุณภาพทางประสาท
สัมผัสส าหรับผู้พิการทางสายตา” ผลิตโดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 คน 
ปริญญาโท 1 คน รวมทั้งสร้างผลงานวิชาการใน การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ และระดับชาติ  

 แต่อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของโครงการในการสร้างงานหรือสร้าง
รายได้พิเศษให้กับผู้ประเมินที่บกพร่องทางการเห็นยังไม่ได้รับการยอมรับจาก
ผู้ประกอบการอาหารขนาดใหญ่ เนื่องจากข้อจ ากัดทางประสบการณ์และ
ปริมาณผลิตภัณฑ์ท่ีผู้ทดสอบท าได้ รวมทั้งบริษัทส่วนใหญ่ใช้ผู้ทดสอบภายใน
ที่สามารถรักษาความลับและมีต้นทุนต่ า แต่อย่างไรก็ตามในปี 2560 ทีมวิจัย 
ได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการอาหารขนาดเล็ก บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ 
จ ากัด ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2560 เรื่อง “การสกัด
สารยับยั้งจุลินทรีย์จากเปลือกมะพร้าวเพ่ือรังสรรค์นวัตกรรมสีเขียวเพ่ือ
สุขภาพ ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวน้ าหอมพร้อมดื่มโดยกรรมวิธีไม่ผ่านความ
ร้อน” จึงท าให้ผู้ประเมินที่บกพร่องทางการเห็น ได้ทดสอบผลิตภัณฑ์ ณ 
สถานประกอบการ (In house Tasting) ในผลิตภัณฑ์น้ ามะพร้าวพร้อมดื่ม
ผสมสารสกัดจากเปลือกมะพร้าวและการทดสอบน้ าตาลมะพร้าวแท้ ซึ่งท าให้
ผู้ทดสอบที่บกพร่องทางการเห็น จ านวน 10 คน ได้รับประสบการณ์จริงและ
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รายได้จากการทดสอบครั้งนี้ โดยใช้งบในการด าเนินงานประมาณ 180,000 
บาท  

และปี 2561 ทีมวิจัย ได้รับการสนับสนุน โครงการ “การจัดการองค์
ความรู้ด้านการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสเพ่ือการถ่ายทอดให้
เยาวชนที่บกพร่องทางการมองเห็น” ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัย
เพ่ือการใช้ประโยชน์ ประจ าปี 2561 จึงได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการเป็นผู้
ประเมินผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มหลากหลายชนิดขึ้น ได้แก่ กาแฟ  
รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร ได้แก่ น้ าหอม พลาสติก ผ้าไหม และผ้าฝ้าย 
และยังได้อบรมการเป็นวิทยากรเพ่ือถ่ายทอดให้กับเยาวชนที่บกพร่อง
ทางการเห็น จ านวน 80 คน ในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ และ
โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา การได้รับโอกาสการพัฒนา
ศักยภาพจากแหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อย่างต่อเนื่อง 
ท าให้ผู้บกพร่องทางการเห็นที่ผ่านการอบรม มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพ 
ภายใต้ชื่อ Sensory Intelligence Group หรือ SI Group เพ่ือมุ่งเป้าในการ
รับทดสอบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการอาหาร ในประเทศไทย ซึ่งยังคงรอ
การสนับสนุนจากสถานประกอบการในประเทศ โดยมีทีมนักวิจัยร่วม มจธ. - 
ม.เอแบค เป็นพ่ีเลี้ยงทางวิชาการและสนับสนุนสถานที่การด าเนินงาน เพ่ือ
สนับสนุนกิจการ SI Group ให้สามารถพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้สามารถรับงาน สร้างรายได้ และพ่ึงพาตนเองได้ 
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การจัดการองค์ความรู้ด้านการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
เพื่อการถ่ายทอดให้เยาวชนที่บกพร่องทางการมองเห็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เงินทุน จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 องค์ความรู้ “การประเมินผลติภณัฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร” 

 ผู้บกพร่องทางการเห็น ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ทดสอบทางประสาทสัมผัส 
ไม่น้อยกว่า 150 ช่ัวโมง 

 เยาวชนท่ีบกพร่องทางการเห็น จาก โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ และ
โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา 

ปัจจัยน าเข้า ( Inputs) 

 การอบรมพัฒนาและคดัเลือกผู้ทดสอบทางประสาทสัมผัส ใหเ้ป็นวิทยากร
อบรมหรือผู้ช่วยฝึกอบรม 

 การอบรมให้ความรู้เกีย่วกับการประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผสัให้กับ
เยาวชนท่ีบกพร่องทางการมองเหน็  

 การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ทดสอบทางประสาทสัมผัส (Training for the 
Trainer : Visually Impaired) 

 การส่งเสริมและสร้างอาชีพผู้ทดสอบทางประสาทสมัผสั 

กิจกรรม (Activities) 
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 ผู้ทดสอบทางประสาทสัมผัส จ านวน 10 คน 

 เยาวชนท่ีบกพร่องทางการเห็น จ านวน 83 คน 

 ครูในโรงเรียนสอนคนตาบอด จ านวน 14 คน 

 หลักสตูรการประเมินคณุภาพทางประสาทสัมผัสขั้นพื้นฐาน จ านวน 6 หลักสูตร 

 หลักสตูรพัฒนาศักยภาพผู้ทดสอบทางประสาทสัมผสั จ านวน 4 หลกัสูตร 

ผลผลิต (Outputs) 

 ผู้บกพร่องทางการเห็นมีการรวมเป็นกลุ่มอาชีพ ภายใต้ช่ือ Sensory 
Intelligence Group (SI Group) เพือ่มุ่งเป้ารับทดสอบผลิตภณัฑ์อาหาร 

 ผู้บกพร่องทางการมองเห็นมีความมั่นใจและมีคุณสมบตัิในการถ่ายทอดความรู้
หรือการเป็นวิทยากร 

 เยาวชนท่ีบกพร่องทางการมองเหน็มีความสนใจอยากประกอบอาชีพนักชิม 

 ครูสนใจที่จะน าหลักสูตรไปใช้สอนในโรงเรียน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

 การสนับสนนุจากผู้ประกอบการในประเทศ เพื่อสนบัสนุนให้กิจการ SI group 
สามาถยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง โดยมทีีมนักวิจัย มจธ. - ม.เอแบค เป็นพี่เลี้ยง 

ความท้าทาย (Challenge) 
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การคัดเลือกผู้ทดสอบจากกลุ่มผู้บกพร่องทางการเห็น มีการเก็บข้อมูล

ของผู้บกพร่องทางการเห็นที่เข้าร่วมการทดสอบ ได้แก่ คุณสมบัติเบื้องต้น
ของผู้ทดสอบ โดยพิจารณาจากสุขภาพที่แข็งแรง (ไม่มีปัญหาสุขภาพที่เป็น
อุปสรรคต่อการทดสอบอาหาร เช่น โรคเบาหวาน ความดัน โรคระบบ
ทางเดินหายใจ เช่น ไซนัส) มีความสนใจและกระตือรือร้น ความสามารถใน
การสื่อสาร มีวินัยและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมการฝึกอบรม มีความซื่อสัตย์ 
(ไม่ปิดบังข้อมูลทางสุขภาพ การแพ้อาหารและให้ผลประเมินตามความรู้สึก
ของตนเอง) และมีทัศนคติที่ดีในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก ได้แก่ ความสามารถในการระบุรสชาติ
พ้ืนฐาน ความสามารถในการจดจ าและอธิบายกลิ่นต่างๆ (ผู้ทดสอบต้องตอบ
ถูก ในการระบุรสชาติและมีความสามารถในการจดจ าอย่างน้อย 75%)   
ความสามารถในการจ าแนกความแตกต่างของรสชาติ (Triangle Test) และ
ความสามารถในการเรียงล าดับความเข้มของคุณลักษณะเฉพาะของตัวอย่าง
การทดสอบ (Ranking Test) (ผู้ทดสอบต้องตอบถูกอย่างน้อย 60%)  

 
 
 

คุณสมบัติของผู้ประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัส 
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เนื่องจากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ในผู้
บกพร่องทางการเห็น เป็นการประเมินแบบกลุ่ม และเป็นบุคคลที่สูญเสีย
ประสาทสัมผัสทางการเห็น จึงจ าเป็นต้องใช้ประสาทสัมผัสอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็น
การดม การชิม การสัมผัส การฟัง ในการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่
เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร ดังนั้นผู้ที่จะประเมินจึงควรมีการปฏิบัติตน เพ่ือ
ไม่ให้มีผลเชิงลบต่อความถูกต้องแม่นย าของการประเมิน ดังนี้ 

1. ควรมีสุขภาพที่แข็งแรง เช่น ไม่เป็นหวัด ท้องเสีย  
2. ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามข้ันตอนการทดสอบ 
3. ไม่ควรสูบบุหรี่  
4. ไม่ควรฉีดน้ าหอม หรือผลิตภัณฑ์ที่ให้กลิ่นต่างๆ เช่น โลชั่นที่มี

กลิ่นน้ าหอม 
5. ไม่มีอาการแพ้อาหาร  
6. ไม่มีปัญหาสุขภาพฟัน 
7. ไม่รับประทานยาที่ท าให้การรับรู้ทางประสาทสัมผัส เช่น  

Clarithromycin, Metformin เป็นต้น 
 
 
 
 
 

การเตรียมความพร้อมของผู้ประเมิน 
คุณภาพทางประสาทสัมผัส 
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การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
เพ่ือถ่ายทอดให้เยาวชนที่บกพร่องทางการมองเห็น 
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส คือ การตรวจวิเคราะห์ 

คุณภาพของอาหาร โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของผู้ชิม ได้แก่ การมอง การ
ฟัง การดม การชิม และการสัมผัส  โดยใช้จ านวนผู้ชิมที่มากพอสมควร มีการ
ประมวลผลด้วยวิธีทางสถิติ และแปลผลอย่างมีหลักเกณฑ์ 

การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 
1974 โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา เพ่ือให้การ
ทดสอบ มีความน่าเชื่อถือเพ่ิมข้ึน โดยอาศัยการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม และมี
การปรึกษาหารือกันในช่วงแรกเพ่ือให้ผู้ทดสอบสามารถสรุปและตกลงกันได้
ในค านิยามหรือค าศัพท์ที่ผู้ทดสอบแต่ละคนได้ให้ไว้ แต่หลังจากที่ได้ข้อสรุป
แล้ว ผู้ทดสอบแต่ละคนจะต้องท าการทดสอบแยกออกจากกัน  การประเมิน
ด้วยวิธีนี้ จัดเป็นวิธีการที่ค่อนข้างซับซ้อน (Sophisticated Technique) จึง
ต้องใช้ผู้ทดสอบที่ได้รับการฝึกฝน (Trained Panel) มาเป็นอย่างดีแล้ว
เท่านั้น จึงจะให้ผลที่น่าเชื่อถือ นิยมใช้การประเมินวิธีนี้ เพ่ือการค้นคว้าและ
วิจัยผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความแตกต่างและ
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง และยังสามารถใช้ในการทดสอบอายุการ
เก็บ การทดสอบเมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบ หรือเปลี่ยนแปลง
สูตรในการผลิตผลิตภัณฑ์ อีกท้ังยังสามารถใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่
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อาหารได้อีกด้วย เช่น ครีมทาผิว สบู่ เป็นต้น ดังนั้นอาชีพผู้ประเมินคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัสในต่างประเทศ มักจัดจ าแนกเป็นอาชีพที่ใช้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Professional Career) หรืออาชีพเฉพาะทางในสาย
วิทยาศาสตร์ (Sensory Scientist Job) จึงเป็นอาชีพที่มีคุณค่าและมีรายได้
ที่น่าสนใจ 

งานวิจัยในอดีตจ านวนหนึ่ ง  ชี้ ใ ห้ เห็นว่า เมื่อร่างกายสูญเสีย
ความสามารถ ทางด้านประสาทสัมผัสด้านใดด้านหนึ่ง ความสามารถในการ
รับรู้ทางด้านอ่ืนจะเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะบุคคลที่พิการทางสายตาตั้งแต่ก าเนิด
นั้น สามารถที่จะรับรู้ทางการสัมผัสได้ดีกว่าคนที่มีสายตาปกติ  จากข้อมูล
ดังกล่าวยืนยันว่า สามารถพัฒนาศักยภาพผู้บกพร่องทางการเห็นให้เป็นผู้
ประเมินทางประสาทสัมผัสได้ 

คณะผู้วิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ 
มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ (ม.เอแบค) ได้ท าการวางแผนก าหนดรายละเอียด
และขั้นตอนกิจกรรมในการฝึกอบรมร่วมกับผู้บกพร่องทางการเห็นที่ผ่านการ
ฝึกฝน เพ่ือให้ได้กิจกรรมการฝึกอบรมที่ครอบคลุมการทดสอบทางประสาท
สัมผัส ทั้งผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร โดยจัดท าเอกสารในรูปของไฟล์
เวิร์ด เพ่ือให้ผู้บกพร่องทางการเห็นสามารถทบทวนเนื้อหาของกิจกรรมโดย
การใช้โปรแกรม VoiceOver (ส าหรับระบบ iOS) และโปรแกรม TalkBack 
(ส าหรับระบบ Android) รวมทั้งกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร โดยมีทั้งหมด 6 กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
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การทดสอบทางประสาทสัมผัสคือ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ใน
การประเมิน วัดผล วิเคราะห์และอภิปรายผลที่ได้จากการทดสอบผลิตภัณฑ์
โดยผ่านทางระบบรับสัมผัส ซึ่งได้แก่ การมองเห็น การดมกลิ่น การสัมผัส 
ก า ร ชิ ม  แล ะกา ร ได้ ยิ น เ สี ย ง  โ ด ย  International Organization of 
Standardization (ISO) ได้ให้ค าจ ากัดความของคุณลักษณะทางประสาท
สัมผัสเหล่านี้ไว้ดังต่อไปนี้ 
         ลักษณะปรากฏ (Appearance) คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส
ทั้งหมดของวัตถุใดๆ ที่เรามองเห็นด้วยสายตา ไม่ว่าจะเป็นสี ความทึบ  
ความเลื่อมมันของผิวหน้า และความสม่ าเสมอของรูปร่าง เป็นต้น ซึ่งต่างก็มี
อิทธิพลต่อการรับรู้และปฏิกิริยาของเราที่มีต่ออาหารนั้นๆ 
         กลิ่นรส (Flavor) การรับรู้ทางประสาทสัมผัสโดยรวมที่ เกิดขึ้นใน
ระหว่างการทดสอบอาหาร ซึ่งจะเกิดขึ้นทั้งในโพรงปากและโพรงจมูก โดยที่
จะเกิดจากระบบรับรสผ่านลิ้น และความรู้สึกเจ็บปวดหรือความรู้สึกระคาย
เคืองจากความเย็นหรือความเผ็ด เป็นต้น และเกิดจากระบบรับกลิ่นผ่าน 
โพรงจมูก ตามล าดับ 
         เนื้ อสัมผัส  (Texture) คุณลักษณะเชิ งกล (Mechanical and 
Geometrical) และผิวหน้าของผลิตภัณฑ์ที่รับรู้ได้โดยแรงทางกล การสัมผัส
และการมองเห็น และการได้ยินเสียง เช่น มนุษย์ใช้การได้ยินเสียงในการ
ประเมินความกรอบ ซึ่งเป็นคุณลักษณะทางเนื้อสัมผัสที่ส าคัญในมันฝรั่ง 
ทอดกรอบ เป็นต้น 
 

กิจกรรมที่ 1 คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ 
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 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
1. เพ่ือให้ผู้ทดสอบเข้าใจลักษณะทางประสาทสัมผัสของอาหารและไม่ใช่
อาหารผ่านการทดสอบตัวอย่างและการบรรยายพื้นฐาน 
2. เพ่ือให้ผู้ทดสอบเข้าใจขั้นตอนการทดสอบทางประสาทสัมผัสของอาหาร 
 
เนื้อหาของกิจกรรม 
1. กิจกรรมเกี่ยวกับลักษณะทางประสาทสัมผัสของอาหาร โดยใช้ตัวอย่าง
เป็นลูกอมเมนทอส  
 

 
 

 
ที่มา: (ภาพซ้าย)https://www.woolworths.com.au/shop/productdetails/42340/mentos-mints  

(ภาพขวา) https://shoponline.tescolotus.com/groceries/th-TH/products/6012204838 

 
ขั้นตอนในการท ากิจกรรม  
1. แจกลูกอมเมนทอสให้กับผู้ทดสอบ ลองให้ผู้ทดสอบดมกลิ่นโดยใช้
จมูกในการดม  
2. จากนั้นให้ผู้ทดสอบทุกคนบีบจมูก ก่อนเอาลูกอมเข้าปาก เคี้ยว
จ านวน 5 ครั้ง เมื่อเคี้ยวเสร็จแล้ว จึงปล่อยมือออกจากจมูก  
3. ผู้อบรมให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ รสชาติ และกลิ่นรส ที่ตนเอง
ได้รับ เมื่ออาหารอยู่ในปากและความรู้สึกทางเคมีที่ได้รับ เช่น อาหารมี
ความเย็นซ่าแบบมิ้นต์หรือเมนทอล 

https://www.woolworths.com.au/shop/
https://shoponline/
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4. ผู้อบรมให้ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับ การรับรู้รสชาติ และกลิ่นรสที่เรา
ไดร้ับ เมื่ออาหารอยู่ในปาก หรือภายหลังจากกลืนอาหารไปแล้ว 

 

2. กิจกรรมทดสอบคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสที่ไม่ใช่อาหาร  
โดยใช้ตัวอย่างเป็นถุงพลาสติก 2 ชนิด คือ ถุงใส หรือ ถุง PP (Polypropylene) 

และถุงขุ่น ชนิดถุงซิบล๊อค zip lock LDPE (Low Density Polyethylene) 
 

 
 
 

 
 

ที่มา: (ภาพซ้าย) https://www.adsshared.com/post-112/ถุงพลาสติกใส--ถุงพลาสติก-PP  
(ภาพขวา) https://th.aliexpress.com/item/100Pcs-Resealable-Clear-Plastic-Seal-Zip-Lock-Bags-Poly-

Ziplock-Bag-Reclosable-Candy-Bags-For-Snacks/32803359431.html 

 
ขั้นตอนในการท ากิจกรรม 
1. แจกตัวอย่างถุงพลาสติกให้ผู้ทดสอบ และลองใช้นิ้วมือลูบบนผิว
ผลิตภัณฑ์ 
2. วิทยากรอธิบายว่า การจับสัมผัสนั้นสามารถใช้อธิบายคุณลักษณะ
และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ คุณลักษณะที่จะใช้เป็นตัวอย่าง ได้แก่  
มวล/ปริมาณในมือ  คือ ท าการขย าถุงจนกว่าไม่มีเสียง และให้อยู่ใน

ลักษณะก ามือ ใช้ความรู้สึกของตัวอย่างในก ามือเพ่ือประเมินมวล/ปริมาณ 

https://www.adsshared.com/post-112/ถุงพลาสติกใส--ถุงพลาสติก-PP
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เสียงแหลม-เสียงทุ้ม คือ เอาตัวอย่างวางไว้บนฝ่ามือ เอามือไว้ใกล้หูและ
ท าการขย า 1 ครั้ง 

ความเรียบ-หยาบของรอยยับ คือ เอาถุงวางบนโต๊ะ ใช้มือท าการลูบไป
บนถุง 5 ครั้ง และใช้นิ้วชี้ท าการลูบบนถุงอีกครั้งเพ่ือประเมินโดยใช้ความรู้สึก
ของรอยยับบนถุง  
 
สรุปผลกิจกรรม 
1. อาหาร มีคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส ได้แก่ เนื้อสัมผัสจากการจับ 
กลิ่นจากการดม หรือเรียกว่า อะโรมา  (Aroma) รสชาติ (Taste)  ซึ่งมี หวาน 
เปรี้ยว เค็ม ขม และ อูมามิ เนื้อสัมผัสเมื่ออาหารอยู่ในปาก คุณลักษณะ
ทางด้านกลิ่นรส หรือบางครั้งเรียกว่า เฟรเวอร์ (Flavor)  สุดท้ายคือ อาฟ
เตอร์เทส (Aftertaste) คือ คุณลักษณะที่หลงเหลืออยู่ในปาก หรือโพรงจมูก 
หลังจากท่ีได้กลืนตัวอย่างนั้นๆ ไปแล้ว 
2. ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารนั้น (พลาสติก) การลงลึกในการทดสอบ
คุณลักษณะจะไม่ใช้แค่การจับสัมผัส แต่จะต้องมีวิธีการทดสอบที่เป็นขั้นตอน
ชัดเจนอีกด้วย 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
1. ผู้ทดสอบเข้าใจลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหาร
และไม่ใช่อาหาร ผ่านการทดสอบตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ที่เป็น
อาหารและไม่ใช่อาหาร 
2. ผู้ทดสอบเข้าใจขั้นตอนการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ที่
เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร 
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การรับกลิ่นเป็นผลงานที่ซับซ้อนระหว่างจมูกและสมองส่วนหน้า
บริเวณที่เรียกว่า ออลแฟกทอรี่บัลบ์ (Olfactory bulb) เพ่ือส่งต่อสัญญาณ
ไปยังสมองส่วนซีรีบรัมให้แปลข้อมูลว่าเป็นกลิ่นอะไร การรับรู้กลิ่นเป็นกลไก
ที่ช่วยในการอยู่รอดของมนุษย์ท าให้รับรู้คุณภาพของอาหาร เป็นสัญญาณ
เตือนภัยให้มนุษย์และสัตว์อ่ืนๆ รู้ล่วงหน้าว่าภัยใกล้จะถึงตัว  

การได้กลิ่นจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อ อากาศที่หายใจเข้า ไปสัมผัสกับเซลล์
ประสาทรับรู้กลิ่น (Olfactory Receptor Cell) ซึ่งอยู่บริเวณเพดานภายใน
ช่องจมูก เมื่อเซลล์รับรู้กลิ่นซึ่งประกอบด้วยโมเลกุลจ านวนมากที่ละลายใน
เยื่อเมือก (Olfactory Mucus Membrane) ที่อยู่บนเยื่อบุ เซลล์ (Nasal 
Epithelium) โดยกลิ่นที่จะกระตุ้นเซลล์รับกลิ่นได้ดีนั้น ควรมีคุณสมบัติ  คือ 
ระเหยได้ในอากาศเพ่ือสูดผ่านเข้าจมูกได้ ละลายน้ าได้ดีเพ่ือผ่านเยื่อบุจมูก
ไปสู่เซลล์รับกลิ่นได้ ละลายได้ดีในไขมัน เนื่องจากเซลล์รับกลิ่นมีสารไขมัน
เป็นองค์ประกอบ (https://il.mahidol.ac.th/e-media/nervous/ 
3_7.htm) หลังจากนั้นเยื่อเมือกที่มีโปรตีนซึ่งรวมตัวกับกลิ่นแล้วจะไปจับกับ
เซลล์รับกลิ่น (Receptor) และไปกระตุ้นอะดีนิ่วไซเคส (Adenyl Cyclase) 
เพ่ือกระตุ้นให้เปลี่ยน พลังงานเอทีพี (ATP) เป็นไซคลิกเอเอ็มพี (Cyclic 
AMP: cAMP) ในไซโตซอล (Cytosol) จะท าให้ช่องโซเดียมเปิดเป็นผลให้
โซเดียมเข้าสู่เซลล์ ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงความต่างศักย์เกิดแอกชั่น โพเทน
เชียล เป็นกระแสประสาทส่งไปตามเส้นประสาทสมองคู่ที่ 1 (Olfactory 
Nerve) ไปยังสมองเพ่ือแปลสัญญาณกลิ่นที่ได้รับ (สงคราม, 2535;  Crooks 
and Stein, 1988; Matlin, 1995)  

กิจกรรมที่ 2 กลิ่นในผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร 

https://il.mahidol.ac.th/e-media/nervous/
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นักเคมีเกี่ยวกับกลิ่นได้ประเมินว่า มนุษย์อาจสามารถแยกแยะกลิ่น
ระเหยได้ถึง 10,000 รูปแบบ โดยที่ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับของหอมอาจแยกแยะ
กลิ่นได้ถึง 5,000 ชนิด และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับไวน์อาจแยกแยะส่วนผสมได้
ถึง 100 อย่าง จึงอาจกล่าวได้ว่ามนุษย์มีศักยภาพในแยกแยะกลิ่นได้อีกมาก 
แต่ยังไม่ได้รับการฝึกฝนเพ่ือการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ จากรายงาน
การศึกษากับผู้บกพร่องทางการเห็น โดยท าการทดสอบการจัดกลุ่มกลิ่นของ
ข้าวหุงสุก โดยวิธีการแยกจ าพวกแบบเสรี (Free Sorting Task) พบว่าผู้ที่
บกพร่องทางการเห็นมีความสามารถในการจ าแนกกลุ่มของกลิ่นข้าวหุงสุกได้
แม่นย ากว่าคนสายตาปกติ 
 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
1. เพ่ือให้ผู้ทดสอบสามารถอธิบายกลิ่นในผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร
โดยใช้วิธีการพรรณา  
2. เพ่ือให้ผู้ทดสอบเข้าใจขั้นตอน เทคนิค และมีความรู้ พ้ืนฐานด้านการ
ทดสอบกลิ่นในผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหารแบบพรรณา ที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 
 
การจัดการถ่ายทอด ควรจัดเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละไม่เกิน 10 คน ควรมี
วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรอย่างน้อย 2 คน เพ่ือให้สามารถแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นได้อย่างทั่วถึง  
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เนื้อหาที่ใช้ในการอธิบาย 
1. การรับรู้ทางกลิ่น เป็นหนึ่งในห้าของประสาทสัมผัสของมนุษย์ทุกคน
นอกเหนือไปจากการมองเห็น การได้ยิน การรู้รส และการสัมผัสทางผิวหนัง 
กลิ่นส่งผลต่อพฤติกรรมหลายๆ อย่างของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็น อาการน้ าลาย
ไหลเมื่อได้กลิ่นอาหารที่ชอบ การต้องอุดจมูก หรือเบือนหน้าหนีเมื่อได้กลิ่น
เหม็นรุนแรง ท าไมเราจึงจดจ ากลิ่นต่างๆ มากมายได้และสามารถแยกแยะได้
ว่ากลิ่นแต่ละกลิ่นนั้นมีที่มาจากอะไรได้อย่างแม่นย า  

2. การดมกลิ่นที่ถูกต้องนั้น ควรที่จะดมกลิ่นโดยใช้การสูดลมหายใจสั้นๆ 
ไม่ใช่การสูดลมหายใจลึกๆ เนื่องจากจมูกจะมีการปรับตัวเร็วมาก หากสูดลม
หายใจยาวๆ หรือลึกๆ จะท าให้จมูกชินและไม่รู้สึกถึงกลิ่นนั้นๆ ได้ 
3. กิจกรรมที่จะใช้ในการเรียนรู้นั้น ทุกคนจะได้รับกลิ่นหนึ่งกลิ่น แต่ละคนจะ
ได้รับกลิ่นที่ไม่เหมือนกัน ให้เปิดบรรจุภัณฑ์และดม โดยใช้เทคนิคในการดม
แบบหายใจสั้นๆ แล้ว บอกว่าเป็นกลิ่นอะไร ถ้านึกไม่ออกลองนึกถึงสิ่งที่  
เคยกิน เคยดม เคยพบในผลิตภัณฑ์ต่างๆ และเมื่อดมแล้วนึกถึงอะไร  
 

เฉลยกลิ่น (ตัวอย่างหมายเลข 1-5 จะเป็นกลิ่นส าหรับอาหาร และตัวอย่าง
หมายเลข 6-10 จะเป็นกลิ่นส าหรับน้ าหอม) 
1 – กลิ่นนม ใช้ในผลิตภัณฑ์ประเภทเบเกอร์รี่ เครื่องดื่ม หรือขนม

หวาน 

2 – กลิ่นใบเตย ใช้ในผลิตภัณฑ์ประเภทเบเกอร์รี่ ขนมหวาน ขนมไทย
  

3 – กลิ่นนมเนย  ใช้ในผลิตภัณฑ์ประเภทเบเกอร์รี่เป็นหลัก 
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4 – กลิ่นกุหลาบ  ใช้ในผลิตภัณฑ์ประเภทเบเกอร์รี่ เครื่องดื่ม หรือขนม
หวาน 

5 – กลิ่นนมแมว  ใช้ในขนมไทย นมแมวนั้น เป็นพืชในกลุ่มเดียวกับ
สายหยุด การเวก และน้อยหน่า กลิ่นนี้สามารถหาได้
จากธรรมชาติ หรือเราจะพบกลิ่นนมแมวเมื่อเราเก็บ
กล้วยหอมเป็นเวลานานให้มีความสุกมากๆ กล้วยหอม
จะผลิตกลิ่นนมแมวออกมา 

6 – กลิ่นกุหลาบ  กลิ่นกุหลาบถือเป็นองค์ประกอบส าคัญในการปรุง
น้ าหอม ซึ่งใช้เป็นกลิ่นหลัก แล้วอาจจะมีการเติมกลิ่น
เขียวลงไปเพื่อให้กลิ่นมีความโดดเด่นมากขึ้น 

7 - กลิ่นไอซ์เบิร์ก (Iceberg) เป็นกลิ่นหลักที่ ใช้ ในผลิตภัณฑ์ยาดม 
สามารถเติมลงในกลิ่นน้ าหอมเพ่ือเพ่ิมความสดชื่นให้กับ
กลิ่นได ้

8 – กลิ่นสมุนไพร  กลิ่นแนวสมุนไพร เป็นกลิ่นต้นแบบของกลิ่นลาเวนเดอร์ 
มักใช้ในสุคนธบ าบัด 

9 – กลิ่นไม้   ให้กลิ่นที่เป็นไม้ธรรมดา เป็นกลิ่นที่ส าคัญส าหรับน้ าหอม
ผู้ชาย  

10 – กลิ่นของผลไม้ตระกูลส้ม (Citrus) น้ ามันที่ได้จากเปลือกของผลไม้
ตระกูลซีตรัส เช่น เลมอน มะนาว ส้ม เบอร์กาม๊อทหรือ
กลิ่นมะกรูด มักจะเป็นกลิ่นที่ผู้ทดสอบได้กลิ่นเป็นกลิ่น
แรกหรือเป็นกลิ่นหลัก (Top note) เมื่อทดสอบการดม
(Dowthwaite, 1992) 
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สรุปผลกิจกรรมที่ 2 – วิทยากรในกลุ่ม 
 การเป็นผู้ประเมินทางด้านประสาทสัมผัสนั้นต้องมีความรู้กว้างขวางใน
เรื่องของกลิ่น เพ่ือที่จะเสริมสร้างความสามารถของตนเองให้มีความสามารถ
ในการอธิบายคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ได้อย่างละเอียดและถูกต้อง โดย
ความสามารถนี้อาจจะมีมาตั้งแต่แรก เนื่องจากประสบการณ์ของแต่ละคน
นั้นเริ่มต้นไม่เท่ากัน แต่สามารถเพ่ิมความรู้ความสามารถทางด้านนี้ด้วยการ
ฝึกฝนเพ่ิมเติมได้ระหว่างการฝึกอบรม 

 
 

 
 
 
กลิ่นส าหรับอาหาร           กลิ่นน้ าหอม 

ที่มา: (ภาพซ้าย)  http://mayty.esy.es/index.php/44-2/  
(ภาพขวา) ภาพถ่ายจากสถานที่จริง: ห้องปฏิบัติการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพอร์ฟูมเมอร์สเวิลด์ ดอนเมือง 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
1. ผู้ทดสอบสามารถอธิบายกลิ่นในผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหารโดยใช้
วิธีการพรรณา  
2. ผู้ทดสอบเข้าใจขั้นตอน เทคนิค และมีความรู้พ้ืนฐานด้านการทดสอบ
กลิ่นในผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหารแบบพรรณาที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 
3. ผู้ทดสอบมีความรู้เพ่ิมเติมในเรื่องของลักษณะของกลิ่นและกลิ่นรส และ
รู้จักกลิ่นและกลิ่นรสเพ่ิมเติม 

http://mayty.esy.es/index.php/44-2/
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การทดสอบเชิงพรรณนา (Descriptive Analyses) เป็นการให้
ระดับปริมาณ (Quantify) ความเข้มที่รับรู้  (Perceived Intensity) ของ
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการทดสอบที่
อาศัยการอธิบายและให้ปริมาณคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส (ลักษณะ
ปรากฏ เนื้อสัมผัส เสียง กลิ่นรสและความรู้สึกในปาก) ในผลิตภัณฑ์อาหาร  
 การทดสอบเชิงพรรณาเป็นการทดสอบแบบกลุ่ม ต้องการผู้ทดสอบ
อย่างน้อย 5 – 10 คน โดยผู้ทดสอบส าหรับการทดสอบเชิงพรรณานั้น  
ผู้ทดสอบต้องผ่านการฝึกฝน และจะมีการใช้ตัวอย่างอ้างอิง (Reference 
Sample) เพ่ือให้มีความคุ้นเคยกับคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของอาหาร 
และเป็นผู้ที่มีความสามารถในการให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

การรับรู้รสนั้นจะรับรู้ทางลิ้น การรับรู้รสจะรับรู้ทางผิวบนของลิ้นใน
ผู้ใหญ่ ส าหรับเด็กจะมีเซลล์รับรู้รสที่กระพุ้งแก้มและหลอดคอแต่เมื่อโตขึ้นจะ
หายไป การรับรู้รสนั้นจะมีการรับรู้รสได้มากที่ ตอนปลายและโคนลิ้น
เนื่องจากมีตุ่มรับรสสัมผัส ตุ่มนี้มีลักษณะยื่นออกมาคล้ายขน เซลล์รับรู้รส
เหล่านี้จะตายถ้าได้รับความร้อน เช่น เวลาดื่มอาหารหรือน้ าร้อน เป็นต้น แต่
เมื่อเซลล์เหล่านี้ตายไปก็สามารถสร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่เพ่ือรับรู้รสต่อไปได้ 
(สงคราม, 2535;  Crooks and Stein, 1988; Matlin, 1995)  

ความสามารถในการรับรสอาหารเป็นสิ่งจ าเป็น เนื่องจากจะช่วย
ป้องกันร่างกายจากอาหารที่ไม่ปลอดภัย เช่น อาหารบูดเสียสมองจะสั่งการ
ตอบสนองให้พ่นออกมาทันทีความสัมพันธ์ระหว่างสารเคมีกับเซลล์ในตุ่มรับ
รส เรียกว่าขบวนการทรานดักส์ชัน (Transduction) ซึ่งเป็นขบวนการเปลี่ยน

กิจกรรมที่ 3 การชิมรสชาติพ้ืนฐาน 
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ประเภทสัญญาณ โดยเซลล์รับรสท าหน้าที่เปลี่ยนพลังงานเคมีให้กลายเป็น
ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากเป็นที่ยอมรับกันว่าสารเคมีไม่สามารถแทรกผ่านเข้าไปใน
เซลล์ของตุ่มรับรสได้ โดยการกระตุ้นให้เกิดศักย์ไฟฟ้าซึ่งจะเกิดข้ึนภายในช่อง
รับรสในบริเวณไมโครวิลไลของเซลล์รับรส (https://il.mahidol.ac.th/e-
media/nervous/3_9.htm) 
 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
1. เพ่ือให้ผู้ทดสอบมีความรู้ พ้ืนฐานด้านการประเมินคุณลักษณะทาง
ประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ โดยการให้คะแนนเปรียบเทียบกับตัวอย่าง
อ้างอิง (Reference) 
2. เพ่ือให้ผู้ทดสอบเข้าใจวิธีการปฏิบัติตนและขั้นตอนในการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์อาหาร โดยใช้ตัวอย่างเป็นน้ าผลไม้พร้อมดี่ม (น้ าส้ม) และท าการ
ทดสอบรสหวานและเปรี้ยว 
3. เพ่ือแนะน าและฝึกฝนการใช้ตัวอย่างมาตรฐานในการให้คะแนนความเข้ม
ส าหรับการทดสอบทางประสาทสัมผัสเชิงพรรนณา 
 
เนื้อหาที่ใช้ในการอธิบาย 
1. แต่ละคนจะได้รับตัวอย่างอ้างอิง 3 ตัว ให้ใช้เหมือนไม้บรรทัดที่ใช้วัดรส

หวานของผลิตภัณฑ์ 

2. การให้คะแนนบอกเป็นตัวเลข (ระบบ Universal Reference System)  
คือ เลข 0 ถึง 15 และค่อยๆ เพ่ิมขึ้นทีละ 0.5 คือ 0 0.5 1 1.5 2 2 .5  

https://il.mahidol.ac.th/e-media/
https://il.mahidol.ac.th/e-media/
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ไปเรื่อยๆ จนถึง 15 โดย 0 หมายถึง ไม่มีคุณลักษณะนั้นๆ อยู่ ส่วน 15 คือ  
มีความเข้มของคุณลักษณะนั้นอยู่มากท่ีสุดเท่าท่ีการรับรู้ของเราจะรับได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: (ภาพบน) ภาพถ่ายจากสถานที่จริง:  ห้องปฏิบัติการ Sensory analysis and consumer insight คณะ
เทคโนโลยีชีวภาพ ม.อัญสัมชัญ  

(ภาพล่าง)  http://www.araideewa.com 

 
ขั้นตอนของกิจกรรม 
1. เตรียมสารละลายอ้างอิง (Reference) โดยใช้สารละลายซูโครส หรือ

น้ าตาลทรายละลายน้ า แทนความหวานจ านวน 3 ระดับ ที่ความเข้มข้น 
หวาน 8 หวาน 10 และหวาน 12 การเตรียมสารละลายอ้างอิง ความ
หวาน 8 น าน้ าตาลทราย 8 กรัมผสมในน้ าเปล่า 100 มิลลิลิตร คนให้
ละลายจนหมด   
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2. การเตรียมตัวอย่างที่ใช้ทดสอบ จ านวน 5 ตัวอย่าง คือ (1) สารละลาย
น้ าตาล หวาน 10 คือ (2) สารละลายน้ าตาล หวาน 10 ผสม เปรี้ยว 5 
(3) น้ าส้มเขียวหวาน ตราทิปโก้  (4) น้ าส้มวาเลนเซีย ตราทิปโก้ และ (5) 
น้ าส้มสังเคราะห์ ตราดีโด้ การเตรียมตัวอย่างทดสอบ (1) ความหวาน 10 
น าน้ าตาลทราย 10 กรัมผสมในน้ าเปล่า 100 มิลลิลิตร คนให้ละลายจน
หมด (2) หวาน 10 ผสม เปรี้ยว 5 เตรียมสารละลายหวาน 10 เหมือน
ข้อ (1) เติมกรดซิตริกทางการค้า 0.08 กรัม  คนให้ละลายจนหมด  
ส าหรับตัวอย่าง 3-5 ซึ่งเป็นตัวอย่างทางการค้า ไม่ต้องแช่เย็น  

3. เสริฟตัวอย่างที่ 1 คือ สารละลายน้ าตาล หวาน 10 

4. ให้ขานคะแนนว่าแต่ละคนได้รสหวานที่ความเข้มที่เท่าใด 

5. เฉลยว่า ตัวอย่างนี้ค าตอบที่ถูกต้องคือ 10 กิจกรรมส่วนนี้เป็นการสอนให้

รู้ถึงการชิมเทียบกับตัวอย่างอ้างอิง 

6. เสริฟตัวอย่างที่ 2 คือ สารละลายน้ าตาลหวาน 10 ผสม เปรี้ยว 5 

7. ให้ขานคะแนนว่าแต่ละคนได้รสหวานที่ความเข้มที่เท่าไหร่ 

8. เฉลยว่า ตัวอย่างนี้ค าตอบที่ถูกต้องควรที่จะน้อยกว่า 10 เนื่องจากว่าการ

ที่มีรสชาติตัดกันของรสหวานกับรสเปรี้ยวในตัวอย่างนั้น รสเปรี้ยวจะท า

ให้การรับรู้รสหวานนั้นลดลง ในกรณีตรงกันข้ามนั้น หากเป็นลักษณะ

ของรสที่เสริมกัน ได้แก่ รสหวานและรสเค็ม จะพบว่าการเติมเกลือลงใน

น้ าเชื่อม จะท าให้รสหวานที่ได้รับแหลมหรือชัดเจนขึ้น 

9. เสริฟตัวอย่างที่ 3 คือ น้ าส้มเขียวหวาน ตราทิปโก ้

10. ให้ขานคะแนนว่าแต่ละคนได้รสหวานที่ความเข้มที่เท่าไหร่ 
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11. เฉลยว่า ตัวอย่างนี้ค าตอบที่ถูกต้องคือ 8.5 อธิบายให้เห็นภาพว่า ต้องใช้

สมาธิในการแยกประสาทสัมผัสเพ่ือให้คะแนนความหวานมากขึ้น

เนื่องจากว่ามีกลิ่นรสอ่ืนเข้ามามีผลต่อการรับรู้ ไม่ว่าจะเป็น รสเปรี้ยว 

กลิ่นรสส้ม กลิ่นรสน้ ามันผิวส้ม 

12. เสริฟตัวอย่างที่ 4 คือ น้ าส้มวาเลนเซีย ตราทิปโก้ 

13. เฉลยว่า ตัวอย่างนี้มีความหวานอยู่ที่ 9.5 และอธิบายว่าเป็นลักษณะของ

ส้มเปลือกหนา เช่น ส้มวาเลนเซียที่มีความเขียวน้อยกว่าและเปรี้ยวกว่า

ส้มเปลือกบางอย่างส้มเขียวหวาน 

14. เสริฟตัวอย่างที่ 5 คือ น้ าส้มสังเคราะห์ ตราดีโด้ 

15. เฉลยว่า ตัวอย่างนี้ค าตอบที่ถูกต้องคือ 11.5  หลังจากนั้นให้ลองถาม

ลักษณะของ Flavor ของผลิตภัณฑ์ว่าเป็นอย่างไร ซึ่ งกลิ่นรสส้มนั้น 

ต่ ากว่า น้ ามันผิวส้มน้อยกว่า เพราะเป็นส้มสังเคราะห์ 

 
สรุปกิจกรรมที่ 3 – วิทยากรในกลุ่ม 
1. การทดสอบทางประสาทสัมผัสนั้นต้องใช้ความตั้งใจและสมาธิในการ
ท างานเป็นอย่างมาก ต้องมีความอดทนและกล้าพูดและแสดงความคิดเห็น 
2. ในการทดสอบนี้จะเห็นได้ว่า การทดสอบทางประสาทสัมผัสนั้น จะต้องมี
การฝึกฝนและขั้นตอนการทดสอบที่ชัดเจนและมีตัวอย่างอ้างอิงเพ่ือให้มีหลัก
ในการให้คะแนน 
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ประโยชน์ที่จะได้รับ 
1. ผู้ทดสอบมีความรู้พ้ืนฐาน เข้าใจวิธีการปฏิบัติตนและขั้นตอน ในการเป็น
ผู้ประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ และวิธีการประเมิน
ด้วยการให้คะแนนเปรียบเทียบกับตัวอย่างอ้างอิง  
2. ผู้ทดสอบมีประสบการณ์ทดสอบประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส
ของผลิตภัณฑ์อาหาร สามารถอธิบายให้คนอ่ืนเข้าใจหลักการพ้ืนฐานในการ
ทดสอบได ้
3. ผู้ทดสอบเข้าใจและมีโอกาสฝึกฝนการใช้ตัวอย่างอ้างอิงในการให้คะแนน
ความเข้มของคุณลักษณะต่างๆ ในการทดสอบทางประสาทสัมผัสเชิง
พรรณณา 
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การศึกษาในอดีตยืนยันว่า ผู้บกพร่องทางการเห็นหรือผู้พิการทาง
สายตายังมีความสามารถหรือประสาทสัมผัสทางด้านการฟังเสียง เพ่ือช่วย
การรับรู้ระยะทางและช่องว่าง (Lessard et al., 1998; Ro¨der et al.,1999) 
ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ยืนยันได้ว่าผู้บกพร่องทางการเห็นมี
ศักยภาพในการประเมินเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ด้วยการฟังเสียง โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ของค่าความกรอบที่ได้จากกลุ่มผู้ทดสอบที่พิการทางสายตากับ
ค่าที่ได้จากเครื่องมือวัดมีสูงกว่ากลุ่มผู้ประเมินที่มีสายตาปกติ (ธิติมาและ
คณะ, 2560) 

ระบบการได้ยินเสียง เริ่มจากใบหู  (External Ear) ซึ่งมีหน้าที่ช่วย
รับคลื่นเสียงที่มาจากทิศทางต่างๆ ส่งผ่านเข้าไปในรูหู  ไปยังแก้วหู  
(Eardrum) ซึ่งเป็นเยื่อบางๆ สั่นตัวตามจังหวะคลื่นเสียง แล้วจึงไปยังหู
ส่วนกลางโดยเริ่มจากแก้วหูเข้าไปจนถึงกระดูก 3 ชิ้นคือ กระดูกค้อน 
(Hammer) กระดูกท่ัง (Anvil) กระดูกโกลน (Stirrup) หูส่วนกลางนี้ท าหน้าที่
ในการปรับความดันเสียง เนื่องจากปกติเสียงจะเดินทางได้ดีในอากาศ แต่หู
ชั้นในมีของเหลวบรรจุอยู่ หูส่วนกลางจึงท าหน้าที่ปรับความดันเพ่ือท าให้
คลื่นเสียงท าให้เกิดการเคลื่อนไหวของๆเหลวที่อยู่ในหูชั้นใน การสั่นไหวจะ
ท าให้เกิดกระแสประสาท ส่งผ่าน Auditory Nerve ไปยังระบบประสาท
เกี่ยวกับการได้ยินบริเวณ Auditory Cortex (Temporal Lobe) (จิราภา, 
2542; Bernstein, 1999) 

กิจกรรมที่ 4 การใช้ประสาทสัมผัสในการฟังเสียงในการ
ประเมินเนื้อสัมผัสของผลติภัณฑ์ขนมขบเค้ียว 
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วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
1. เพ่ือให้ผู้ทดสอบมีความรู้พ้ืนฐานด้านการประเมินเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์
อาหาร  
2. เพ่ือให้ผู้ทดสอบเข้าใจขั้นตอนและมีประสบการณ์ในการประเมิน
คุณลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์อาหาร  
3. เพ่ือฝึกฝนการใช้ประสาทสัมผัสทางการได้ยินในการประเมินความกรอบ
ของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว 
 
เนื้อหาที่ใช้ในการอธิบาย 
1. กิจกรรมของฐานนี้จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะเนื้อสัมผัสของ
อาหาร โดยใช้ขนมขบเคี้ยวเป็นตัวอย่าง และคุณลักษณะที่เราจะใช้เป็น
ตัวอย่าง คือ ความกรอบ 
2. ความกรอบนั้นในทางประสาทสัมผัสจะวัดจากเสียงที่เราได้ยินเมื่อใช้ฟัน
กรามบดตัวอย่าง ความกรอบนั้นอาจจะมีทั้งลักษณะที่เป็นกรอบเบา หรือ 
กรอบหนัก หรือ กรอบแข็ง ซึ่งข้ึนอยู่กับลักษณะโครงสร้างของอาหารนั่น คือ 
หากมีความแน่นเนื้อมากๆ จะเป็นกรอบหนัก 

 
ที่มา: https://sites.google.com/site/choogumlungathatyai/ 

home/xahar-thi-khwr-hlik-leiyng-ni-kar-len-weth/khnm-khbkheiyw 

https://sites.google.com/site/choogumlungathatyai/
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ผลิตภัณฑ ์ ความกรอบเฉลี่ยกลุ่มผู้พิการทางสายตา 

เลย์ แผ่เรียบ 7.00 
ฮานามิ 10.38 

คอร์นพัฟ
pretz 

6.00 
ป๊อกกี้ 4.00 

 
ขั้นตอนของกิจกรรม 
1. เสริฟตัวอย่างอ้างอิง คือ มันฝรั่งแผ่นเรียบ ตราเลย์ ซึ่งมีค่าความกรอบ
อยู่ที่ 7  
2. แจกตัวอย่างทดสอบเป็ฯขนมขบเคี้ยวจ านวน 5 ตัวอย่าง ได้แก่ ฮานามิ 
คอร์นพัฟ ป๊อกกี้ ซัลไปท์ และโดโซ๊ะ 
3. ให้ผู้อบรมทดสอบ ด้วยการชิมและลองให้คะแนนเปรียบเทียบกับ 
มันฝรั่งแผ่นเรียบ  
 
สรุปผลกิจกรรมที่ 4 – วิทยากรในกลุ่ม 

การวัดค่าทางด้านเนื้อสัมผัสนั้นเป็นการวัดค่าที่ค่อนข้างยากเนื่องจากว่า
เมื่ออาหารอยู่ในปากนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ว่าจะมาจาก
น้ าลายที่หลั่งออกมาหรือว่าเกิดการการเคี้ยว ดังนั้น ขั้นตอนการทดสอบที่
ชัดเจนจึงเป็นสิ่งส าคัญมากในการวัดค่าทางเนื้อสัมผัสนี้ 
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ประโยชน์ที่จะได้รับ 
1. ผู้ทดสอบเข้าใจความรู้พ้ืนฐานด้านการประเมินเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์
อาหาร โดยใช้ตัวอย่างเป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว  
2. เพ่ือให้ผู้ทดสอบได้รับมีประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการประกอบ
อาชีพใหม่ๆ ที่ใช้ความสามารถพิเศษด้านประสาทสัมผัสทางด้านการฟังเสียง 
3. ผู้เข้าอบรมเข้าใจคุณลักษณะทางเนื้อสัมผัส ได้แก่ ความกรอบ ขั้นตอน
ในการทดสอบความกรอบ และการให้คะแนนความกรอบ 
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ความหนืด เป็นสมบัติที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์กลุ่ม
อาหารเหลว ผู้บริโภครับรู้ความหนืดของอาหารได้ทางประสาทสัมผัส 
ระหว่างการใช้ผลิตภัณฑ์ เช่น การเท การตัก ออกจากบรรจุภัณฑ์ การกวน 
การปาด การจิ้ม หรือระหว่างการรับประทาน อาหารที่มีความหนืดผิดปกติ 
ท าให้ผู้บริโภคไม่ยอมรับ ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะมีรสชาติที่ดีก็ตาม ดังนั้น
การประเมินทางประสาทสัมผัสด้านความหนืดจึงมีความส าคัญต่อผลิตภัณฑ์
อาหารที่เป็นของเหลว 
 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
1. เ พ่ือให้ผู้ทดสอบมีความรู้ พ้ืนฐานด้านการประเมินเนื้อสัมผัสของ

ผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นของเหลว  

2. เพ่ือให้ผู้ทดสอบเข้าใจขั้นตอนและมีประสบการณ์ในการประเมิน

คุณลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นของเหลว  

3. เพ่ือฝึกฝนการใช้ประสาทสัมผัสทางความรู้สึกภายในปากในการประเมิน
ความหนืดของผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นของเหลว 
 
เนื้อหาที่ใช้ในการอธิบาย 
1. การวัดเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ของเหลว การทดสอบมีตัวอย่างอยู่ทั้งหมด 
4 ตัวอย่าง  

- ตัวอย่างที่ 1 น้ าเชื่อมรสคาราเมล ตราลิน 

กิจกรรมที่ 5 การวัดความหนืดของผลิตภัณฑ์อาหาร 
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- ตัวอย่างที่ 2 น้ าผึ้ง ตราดอยค า 
- ตัวทีอ่ย่างที่ 3 ซอสช็อคโกแลต ตราเฮอร์ชี่  
- ตัวอย่างที่ 4 นมข้นหวาน ตรามะลิ 

 
 

 
 
 

ที่มา: (ภาพ 1) https://www.catdumb.com/good-to-know-about-honey/  
(ภาพ 2-3) https://shoponline.tescolotus.com/groceries/th-TH/products/6074329316   

(ภาพ 4) https://www.marketingoops.com/zhighlight/16-hersheys-facts/ 

 
ขั้นตอนของกิจกรรม 
1. วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการทดสอบความหนืด
ของผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นของเหลว โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1.1 ตักผลิตภัณฑ์ไว้ในช้อน ผู้ช่วยวิทยากรช่วยจัดท่าทางผู้ทดสอบให้
ถูกต้อง ด้วยการถือช้อนเปล่าด้วยมือที่ถนัด การชิมตัวอย่างยกมือและ
ข้อศอกให้ขนานกันก่อน ยกช้อนขึ้นมาที่ริมฝีปาก เพ่ือท าการชิม 
1.2 ให้ผู้ช่วยตักตัวอย่างโดยใช้ช้อนขนาดเล็ก น าช้อนมาจ่อท่ีริมฝีปาก  
1.3 ผู้ทดสอบใช้แรงจากในปากดูดตัวผลิตภัณฑ์เข้าไปในปาก 
1.4 เมื่อผลิตภัณฑ์เข้ามาในปาก ให้ผู้ทดสอบเงยหน้าขึ้นประมาณ 45 
องศา 

https://www.catdumb.com/good-to-know-about-honey/
https://shoponline.tescolotus.com/groceries/th-TH/products/6074329316
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1.5 ผู้ทดสอบพิจารณาความเร็วในการไหลของตัวอย่างของเหลวที่ไหล
จากริมฝีปากไปที่โคนลิ้น แล้วจดจ าลักษณะการไหลของตัวอย่างว่า ไหล
ช้าหรือเร็ว หนืดมากหรือไม่ 

2. ให้ผู้เข้าอบรมทดลองทดสอบผลิตภัณฑ์ตามล าดับจากมากไปน้อย โดย
เริ่มจาก ตัวอย่างที่ 1 น้ าเชื่อมรสคาราเมล ตราลิน ตัวอย่างที่ 2 น้ าผึ้ง ตรา
ดอยค า ตัวอย่างที่ 3 ซอสช็อคโกแลต ตราเฮอร์ชี่ และตัวอย่างที่ 4 นมข้น
หวาน ตรามะลิ 
 
สรุปผลกิจกรรมที่ 5 – วิทยากรในกลุ่ม 

ลักษณะทางเนื้อสัมผัสของของเหลวนั้นค่อนข้างยากที่จะวัด
เนื่องจากเป็นลักษณะของของไหล ที่เปลี่ยนแปลงลักษณะได้ง่าย เมื่ออยู่ใน
สภาวะที่แตกต่างกัน ดังนั้นขั้นตอนการทดสอบที่เป็นระบบและชัดเจน จึงมี
ความส าคัญมากต่อความถูกต้องของการประเมินผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ 

 
ประโยชน์ที่จะได้รับ 
1. ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการและเทคนิคในการทดสอบความข้นของ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว 
2. ผู้ทดสอบมีโอกาสฝึกฝนการประเมินเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็น
ของเหลว  
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ปัจจุบันเครื่องดื่มกาแฟได้รับความนิยมมีการบริโภคอย่างแพร่หลาย
มากกว่าในอดีตอย่างมาก กาแฟมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ และเป็นสิ่งที่
ช่วยส่งเสริมให้กาแฟมีรสชาติดี กลิ่นหอมของกาแฟส าเร็จรูปและกาแฟคั่วบด
มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ส าหรับเมล็ดกาแฟคั่วบด จะมีกลิ่นหอมมาก
น้อยขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของเมล็ดกาแฟและขั้นตอนในการคั่วเมล็ดกาแฟ 
กาแฟทั่วโลกมี 3 สายพันธุ์หลักๆ คือ พันธุ์อาราบิก้า โรบัสต้า และลูกผสม
ของสองสายพันธุ์ โดยเมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิก้า มีกลิ่นหอมหวานเหมือน
ผลไม้และเจือด้วยกลิ่นเปรี้ยวเล็กน้อย ให้รสชาติและสัมผัสของกาแฟที่
นุ่มนวล มีปริมาณสารคาเฟอีนที่ให้รสขมไม่มากนัก ส่วนโรบัสต้าจะมีกลิ่น
น้อยกว่าอาราบิก้า ส่วนใหญ่จะค่อนไปทางกลิ่นดิน และมีรสชาติที่เข้มและขม 
บางครั้งก็อาจจะมีรสออกเปรี้ยวได้ ส่วนปริมาณคาเฟอีนของโรบัสต้านั้นจะมี
มากกว่าอาราบิก้า  

ส่วนขั้นตอนของการคั่วเม็ดกาแฟจะท าให้เกิดกลิ่นและรสชาติที่
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความร้อนและระยะเวลาที่ใช้ในการคั่ว การคั่วเมล็ด
กาแฟระดับอ่อน จะช่วยรักษากลิ่นของกาแฟให้มีความอ่อนเหมือนกับผลไม้
หรือดอกไม้ได้มากกว่าการคั่วแบบอ่ืน ในขณะที่ การคั่วเมล็ดกาแฟใน
ระดับกลางและสูง กลิ่นของกาแฟจะมีลักษณะเฉพาะที่เมื่อน าไปชงร้อนจะให้
กาแฟที่มีความหอมกรุ่นมาก แต่ถ้าเป็นการคั่วเมล็ดกาแฟในระดับเข้ม กลิ่น
กาแฟจะออกไหม้หรือมีกลิ่นควัน ซึ่งให้กลิ่นและรสชาติที่มีความเข้มข้น
มากกว่า (https://nescafedolcegusto.popsho.ps /blog/smell-of-coffee/) 

กิจกรรมที่ 6 การใช้เทคนิคการจัดกลุ่มในผลิตภัณฑ์กาแฟ 
 

https://nescafedolcegusto.popsho.ps/
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ส าหรับเทคนิคการจัดกลุ่มที่ใช้ในครั้งนี้ ใช้การแยกจ าพวกแบบเสรี 
ซึ่งคือ การศึกษาโพรไฟล์ทางประสาทสัมผัสแบบรวดเร็วโดยวิธีแยกจ าพวกวิธี
หนึ่ง โดยผู้ทดสอบแต่ละคนมีอิสระในการก าหนดเกณฑ์ด้านประสาทสัมผัสที่
ใช้ในการแยกจ าพวก จ านวนกลุ่ม และจ านวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม โดย
วิธีการนี้เป็นที่นิยมเนื่องจากการทดสอบนั้นง่ายต่อการจัดการและได้ผลที่
น ามาใช้ประโยชน์ได้ดี เนื่องจากผลที่ได้นั้นสามารถน ามาใช้ในการจัดลุ่ม
ผลิตภัณฑ์แบบคร่าวๆได้ สามารถอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ในแต่ละกลุ่ม
ได้ และเทคนิคนี้ไม่จ าเป็นที่จะต้องมีการฝึกฝนผู้ทดสอบ ดังนั้นจึงเหมาะมาก
กับการทดสอบที่มีข้อจ ากัดทางด้านเวลา 

 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
1. เพ่ืออธิบายคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์กาแฟ 
2. เพ่ือแนะน าหลักการทดสอบแบบการแยกจ าพวกแบบเสรี (Free Sorting 
Task Technique) 
 
เนื้อหาที่ใช้ในการอธิบาย 
1. ฐานนี้จะเกี่ยวข้องกับกลิ่นของกาแฟและการทดสอบแบบจัดกลุ่ม โดย
ตัวอย่างกาแฟจะมีทั้งหมด 6 ตัวอย่าง ในขั้นตอนแรกให้ทดลองดมตัวอย่าง 
ทีละตัวก่อน  
2. ให้ผู้ทดสอบจัดกลุ่มตัวอย่างกาแฟที่เห็นว่าเหมือนกันหรือคล้ายกันให้อยู่
กลุ่มเดียวกัน โดยจะจัดกี่กลุ่มก็ได้ ในแต่ละกลุ่มจะมีจ านวนตัวอย่างเท่ากัน
หรือแตกต่างกันก็ได้ 
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3. ให้ผู้ทดสอบดมกลิ่น แล้วเรียกให้อธิบายกลิ่นแต่ละกลุ่ม โดยแต่ละตัวอย่าง
อธิบาย 2 – 3 คน แล้วจึงบอกให้แต่ละคนลองจัดกลุ่มใหม่ โดยวางหลอดที่มี
กลิ่นเหมือนกันให้อยู่ใกล้ๆ กัน 
4. หลังจากนั้นให้เรียกถามทีละคนว่าจัดกี่กลุ่มแต่ละกลุ่มมีคุณลักษณะพิเศษ
อะไรบ้าง 
 
 
 
 
 

ที่มา: (ภาพซ้าย) http://www.lovekopica.com/article/view 
(ภาพขวา) https://www.falconforprofessional.com/businesstips 

 

ขั้นตอนของกิจกรรม 
1. ท าการแจกตัวอย่างกาแฟบดและกาแฟส าเร็จรูป จ านวน 6 ตัวอย่าง คือ 
(1) Arabica (2) Robusta (3) Red cup (4) Mocona freeze dry (5) Blue 
Mountain และ (6) Nescafe Gold 
2. ให้ผู้ทดสอบดมผลิตภัณฑ์จากที่เคยได้ผ่านการอบรมมาจากกิจกรรมที่ 2  
3. ให้ผู้ทดสอบจัดกลุ่มของตัวอย่างกาแฟที่มีคุณลักษณะของกลิ่นกาแฟที่
ใกล้เคียงกัน  
4. ให้โอกาสผู้ทดสอบทุกคนอธิบายกลิ่นของกาแฟของแต่ละกลุ่มที่ตนเอง
จัดกลุ่มไว้ เพ่ือให้ฝึกฝนการอธิบายคุณลักษณะของกลิ่นกาแฟ 
 
 
 
 

http://www.lovekopica.com/article/view
https://www.falconforprofessional.com/businesstips
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เฉลยตัวอย่างกาแฟและลักษณะของกลิ่น 
Arabica กลิ่นคั่ว กลิ่นไหม้ กลิ่นใบไม้ กลิ่นเหม็นเขียวใบไม้ มีกลิ่น

คล้ายๆเครื่องเทศ แสบจมูก มีกลิ่นดิน กลิ่นแห้ง มีกลิ่นคล้าย
ถ่านจุดไฟ  

Robusta กลิ่นถั่วคั่วไหม้ที่รู้สึกเหมือนคั่วเข้ม กลิ่นดินชื้น กลิ่นมัน
คล้ายกาแฟชง มีกลิ่นควันคล้ายเผาด้วยไฟ (เผาหญ้าแห้ง) ไม่
แสบจมูก 

Red cup  กลิ่นเหมือนผลไม้หมักเปรี้ยว มีกลิ่นช็อคโกแลตเล็กน้อย ไม่
ค่อยมีกลิ่นไหม้ กลิ่นความเป็นกาแฟน้อย (ถ้าไม่บอกว่าเป็น
กาแฟจะไม่ทราบเลย) มีกลิ่นแห้งๆ คล้ายกะลามะพร้าวไหม้ 

Mocona-freeze dry กลิ่นหอมหวานๆ กลิ่นมันๆ มีกลิ่นหอมดอกไม้ มีกลิ่น
คล้ายโกโก้ และคาราเมลเล็กน้อย 

Blue Mountain กลิ่นเขียวธัญพืชคั่วไม่สุก มีกลิ่นเปรี้ยว มีกลิ่นเหม็นเขียวกว่า 
Arabica มีกลิ่นของสมุนไพรน้อยกว่า Arabica มีกลิ่นคล้าย
ข้าวคั่ว กลิ่นควันไฟไม่มาก มีความแสบจมูก  

Nescafe Gold  กลิ่นเปรี้ยวเด่น มีกลิ่นไหม้คล้ายข้าวไหม้ก้นไหม้ ไม่มีกลิ่น
ดอกไม้ มีกลิ่นแห้งๆ ใบไม้เก่า มีกลิ่นกาแฟ 

 
สรุปผลกิจกรรมที่ 6 – วิทยากรในกลุ่ม 

การทดสอบทางประสารสัมผัสเชิงพรรณนานั้นมักใช้เวลาอย่างน้อย 3 
เดือนในการฝึกฝนผู้ทดสอบ แต่หากว่ามีการทดสอบที่ต้องการผลเร็วและไม่
ต้องรายละเอียดมากนัก การใช้เทคนิคการจัดกลุ่มนี้จะให้ข้อมูลได้ว่าผลิตภัณฑ์
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ใดมีความใกล้เคียงกันหรือแตกต่างกัน และคุณลักษณะของแต่ละกลุ่มนั้นมี
อะไรเด่นๆ บ้าง  
 
ประโยชน์ที่จะได้รับ 
1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการในการทดสอบทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณณา
แบบรวดเร็ว 
2. ผู้เข้าอบรมเข้าใจและมีโอกาสฝึกฝนการใช้ทดสอบแบบการแยกจ าพวก
แบบเสรี (Free Sorting Task)  
3. ผู้ทดสอบสามารถเพ่ิมความคุ้นเคยกับคุณลักษณะของกลิ่นของผลิตภัณฑ์
กาแฟ 
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บทที่ 2  
ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการองค์ความรู้ด้านการ

ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสเพื่อถ่ายทอดให้กับเยาวชนที่
บกพร่องทางการมองเห็น 

ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการองค์ความรู้ด้านการ
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสเพ่ือถ่ายทอดให้กับเยาวชนที่บกพร่อง
ทางการมองเห็น ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ 1) ความต้องการจ้างงาน
ของผู้ประกอบการ 2) ความสนใจและความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย และ 3) 
แนวทางการขยายผลผ่านหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งความเป็นไปได้
การบรรจุในหลักสูตรอาชีพ ผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาอาชีพ
ส าหรับผู้บกพร่องทางการเห็น  
 
2.1 ความต้องการของผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ประเมินทางประสาทสัมผัส
ของผลิตภัณฑ์ 
    ผลการส ารวจความต้องการของสถานประกอบการผลิตภัณฑ์อาหาร 
และเครื่องดื่ม จากการเข้าสัมภาษณ์ ความต้องการจ้างงาน และความพร้อม
ของสถานประกอบการต่อการจ้างงานผู้บกพร่องทางการเห็น ซึ่งมีการ
สัมภาษณ์ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ประเภทของงานการด้านทดสอบทางประสาท
สัมผัสที่ใช้อยู่ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่สนใจ สิ่งอ านวยความสะดวก
เพ่ิมเติมส าหรับผู้บกพร่องทางการเห็น และความเป็นไปได้ในการน า 
ผู้บกพร่องทางการเห็นมาร่วมในการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ในระบบของ
บริษัทหรือหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์
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บริการ บริษัท นิวลี่  เว็ดส์ ฟู้ดส์(ประเทศไทย) บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด 
(มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) และศูนย์วิจัยข้าว
ปทุมธานี โดยผลที่ได้จากการสัมภาษณ์สามารถสรุปเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

2.1.1 ลักษณะงานทางด้านประสาทสัมผัส 
1) ประเภทของงานทางด้านประสาทสัมผัสที่หน่วยงานหรือ

บริษัทใช้อยู่ในแต่ละบริษัทและหน่วยงานนั้นค่อนข้างแตกต่างกัน ทางด้าน
กรมวิทยาศาสตร์บริการนั้นใช้วิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัสทั้งทางด้าน
การทดสอบความแตกต่าง (Discrimination Test)  การประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสเชิงพรรณนา (Descriptive Test) และการทดสอบความชอบ
โดยผู้บริโภค (Affective Test) 

2) ในส่วนของงานทดสอบทางประสาทสัมผัสที่ ใช้ในงาน
ทางด้านการประกันคุณภาพนั้น พบว่าการประเมินคุณภาพทางประสาท
สัมผัสทางด้านการทดสอบความแตกต่าง โดยใช้ เทคนิค Degree of 
Difference ส าหรับงานด้านวิจัยและพัฒนาอาหาร การประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสที่ใช้ส่วนมากนั้นจะเป็นการประเมินคุณภาพเชิงพรรณนาและ
การทดสอบผู้บริโภค 

2.1.2 คุณลักษณะทางด้านประสาทสัมผัสที่บริษัทให้ความส าคัญหรือ
สนใจ 

1) คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสที่แต่ละหน่วยงานสนใจนั้น
ค่อนข้างท่ีจะแตกต่างกัน โดยทางด้านกรมวิทยาศาสตร์บริการนั้นความสนใจ
ค่อนข้างที่จะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับว่าจ้างให้ท าการทดสอบทางประสาท
สัมผัส แต่เนื่องจากว่าทางกรมวิทยาศาสตร์บริการมีภาระงานทางด้าน
งานวิจัยด้วย ซึ่งทางด้านงานวิจัยนั้นก็มีในส่วนของกลิ่น (Aroma) และ 
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กลิ่นรส (Flavor) ของอาหารด้วย ซึ่งทางกรมวิทยาศาสตร์บริการเห็นว่า 
มีความเหมาะสมหากมีการน าผู้บกพร่องทางการเห็น เข้ามาท างานทางด้านนี้ 

2) คุณลักษณะทางด้านประสาทสัมผัสที่งานทางด้านประกัน
คุณภาพสนใจนั้น ค่อนข้างครอบคลุมทั้งทางด้านลักษณะปรากฏ กลิ่น  
กลิ่นรส และเนื้อสัมผัส ซึ่งในการใช้งานนี้จะเน้นในเรื่องของลักษณะปรากฏ
เป็นหลัก เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากการทดสอบนั้นจะใช้ในการตัดสินใจส าหรับ
ปล่อยสินค้าส่งให้ลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะทางด้านลักษณะปรากฏ  
เนื่องจากว่า สินค้าของบริษัทที่เข้าสัมภาษณ์ในส่วนแรกนี้ เป็นบริษัทที่ท า
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไก่ และบริษัทที่พัฒนาและจ าหน่าย แป้ง และแป้งผสม
เครื่องเทศ ซึ่งทางบริษัทพบว่า ลูกค้าและผู้บริโภคให้ความส าคัญมากกับสี 
และความเรียบหรือความขรุขระของพ้ืนผิวของผลิตภัณฑ์ 

3) หน่วยงานทางด้านวิจัยและพัฒนานั้นจะให้ความส าคัญกับ
คุณลักษณะทางด้านลักษณะปรากฏ กลิ่น กลิ่นรส และเนื้อสัมผัส เช่นกัน แต่
ถ้าเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการปรับปรุงสูตร อาจจะมีความสนใจ
เฉพาะในบางคุณลักษณะ  

2.1.3  การทวนสอบผลของการประเมินจากการทดสอบทางประสาท
สัมผัสกับการวิเคราะห์คุณภาพทางด้านอ่ืนๆ 

1) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นั้นจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ในส่วน
แรกนั้นเป็นของกรมวิทยาศาสตร์บริการที่มีการใช้เครื่องมือทางด้านกายภาพ
และทางเคมี ในการทวนสอบผลที่ได้จากการทดสอบทางประสาทสัมผัส เช่น 
ทางด้านกายภาพ มีการใช้เครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture Analyzer) ทางด้าน
เคมีที่เกี่ยวข้องกับกลิ่นและกลิ่นรสต่างๆ ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการจะใช้
เครื่อง Gas Chromatography-Olfactometer 
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2) ส าหรับข้อมูลที่ได้จากกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า ไม่มีระบบ
ทวนสอบผลที่ชัดเจนมากนั้น มักจะใช้วิธีการท าการทดสอบทางประสาท
สัมผัสกับกลุ่มผู้ชิมจ านวนมากขึ้นแทน 

2.1.4 ผู้ทดสอบที่ใช้ในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและ
ค่าใช้จ่าย 

1) กรมวิทยาศาสตร์บริการจะมีการใช้บุคคลภายนอกในงาน
ทางด้านประสาทสัมผัส ค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งจะไม่แน่นอน  ขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของงานที่ได้รับการว่าจ้าง 

2) กลุ่มอุตสาหกรรมจะใช้พนักงานที่อยู่ในหน่วยงานต่างๆ 
ของบริษัท โดยทางบริษัทจะน าคนจากหน่วยงานต่างๆ มาท าการคัดเลือก 
ฝึกฝน  และท าการขึ้นบัญชีภายใน และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาระงาน 
ดังนั้นค่าใช้จ่ายจะไม่มีในส่วนของค่าจ้างแต่จะเป็นในส่วนของค่าวัตถุดิบและ
อุปกรณ์ในการคัดเลือกและฝึกฝนผู้ทดสอบ 

2.1.5 ความคิดเห็นอ่ืนๆ 
1) ผู้ประกอบการ/บริษัท ส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับโครงการนี้ 

มีความต้องการใช้บริการผู้ประเมินคุณภาพที่เป็นผู้บกพร่องทางการเห็น ใน
ลักษณะเป็นงานชั่วคราว (Part Time Job) 

2) คุณลักษณะที่ผู้ประกอบการ/บริษัท ส่วนใหญ่ คิดว่าเหมาะ
กับผู้บกพร่องทางการเห็น จะเป็นในส่วนของ กลิ่น กลิ่นรส และรสชาติ 

3) ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการใช้ผู้บกพร่องทางการเห็น คือ
ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในภาชนะปิด ผู้บริโภคไม่เห็นตัวผลิตภัณฑ์ และลักษณะ
ปรากฏไม่ใช่ส่วนส าคัญในการตัดสินใจซื้อ  
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2.2 ความต้องการและคุณสมบัติพื้นฐานของผู้บกพร่องทางการเห็นในการ
ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาหารและการประเมินทางประสาทสัมผัส
ของผลิตภัณฑ ์

ความต้องการของผู้บกพร่องทางการเห็นในการท างานที่เกี่ยวข้องกับ
อาหาร ยังไม่มีรายงานการวิจัยที่ระบุจ านวนที่แน่ชัด  แต่จากการสัมภาษณ์ผู้
บกพร่องทางการเห็น ที่สนใจและมีประสบการณ์ท างานเกี่ยวกับอาหาร 
พบว่ามีทัศนคติที่ดีและภาคภูมิใจกับการประกอบอาชีพทางด้านอาหารและ
การให้บริการอาหาร ไม่ว่าจะเป็นการเสริฟอาหารในความมืด (DID: Dine In 

The Dark) โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ร้านกาแฟดอทคอฟฟี ซึ่งเป็น
ร้านกาแฟซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้บกพร่องทางการเห็นได้รับการพัฒนาทักษะการ
เป็นบาเรสต้าและผู้ให้บริการในร้านกาแฟ ซึ่งมีผู้บกพร่องทางการเห็นให้
ความสนใจสมัครจ านวนหนึ่ง    

กลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้คู่มือหลักสูตรนี้ ได้แก่ วิทยากรหรือผู้สอน 
(Trainer) ผู้ช่วยสอน ผู้รับการอบรมหรือผู้ทดสอบ ซึ่งผู้ช่วยสอนอาจจะไม่ได้
เป็นผู้บกพร่องทางการเห็น ซึ่งมีบทบาทในการเตรียมตัวอย่างและช่วยเหลือ
ผู้สอนในระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการ อย่างไรก็ตาม ส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้
ประเมินการทดสอบทางประสาทสัมผัส ตามมาตรฐาน ISO 8586:2012 
ดังนั้นจึงต้องมีขั้นตอนในการคัดเลือกผู้เข้าอบรม ดังนี้  

1) การคัดเลือกเบื้องต้น ควรพิจารณาถึงการรับรู้ในเรื่องกลิ่นและ
รสชาติ ความสามารถในการตรวจสอบที่คุณลักษณะที่เฉพาะเจาะจง ลักษณะ
หรือกลิ่นแปลกปลอม (Taints) และความสามารถที่จะอธิบายคุณลักษณะ
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ของผลิตภัณฑ์ รวมถึงบุคลิกและนิสัยส่วนตัว ของผู้ประเมินทางประสาท
สัมผัส ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้อาจมีอิทธิพลต่อการทดสอบ  

2) ผู้ประเมินการทดสอบควรคุ้นเคยกับขั้นตอน การทดสอบ และการ
รับรู้ถึงผลกระทบของปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น อาหาร และน ้าหอม 
นอกจากนั้นผู้ประเมินทางประสาทสัมผัส ควรจะรับรู้เกี่ยวกับชนิดของ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ ผู้ประเมินทางประสาทสัมผัสมีความ
จ าเป็นที่จะต้องสามารถให้ค่าความเข้มที่ถูกต้อง แม่นย า และประเมินซ ้า เพ่ือ
ความมัน่ใจถึงความสามารถของการประเมินการทดสอบ  

3) การเลือกผู้ประเมินการทดสอบตามวัตถุประสงค์เฉพาะโดย
ห้องปฏิบัติการจะต้องยืนยันความสามารถผู้ประเมินการทดสอบ  ที่มี
คุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์ของการทดสอบ เช่น การเปลี่ยนความเข้มข้น
ของส่วนประกอบในตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวอย่างซ้ า เป็นต้น  

4) ปัจจัยทางสุขภาพเกี่ยวข้องกับสุขภาพและที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของผู้ประเมินทางประสาทสัมผัสจะต้องบันทึกไว้ 
หากผู้ประเมินทางประสาทสัมผัสรายใดมีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น มีอาการแพ้  
เป็นหวัด ท้องเสีย ปวดฟัน การตั้งครรภ์ ยาบางอย่าง และความเครียด
ทางด้านจิตใจ เป็นต้น จะต้องตัดออกจากการเป็นผู้ประเมินการทดสอบ  
  
2.3 แนวทางการขยายผลกับหน่วยงานรัฐหรือเอกชน 

ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ใน
พระราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (พม.) เปิดฝึกอบรมอาชีพด้านการท าเบเกอรี่ และท าช็อกโกแลต 
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เพ่ือให้คนพิการเข้ามาเรียนรู้ และกลับไปพ่ึงพาตนเองได้จากการมีอาชีพมี
รายได ้ 

โครงการขนาดใหญ่ของศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน (Asian 
Disability Training Center) อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มี พ้ืนที่  33 ไร่  
เพ่ือให้เป็นต้นแบบของศูนย์ฝึกอาชีพส าหรับคนพิการในระดับภูมิภาค
อาเซียนมีโครงการพัฒนาเป็นสถานที่ฝึกอาชีพด้านอาหาร โดยมีแผนการ
สร้างอาคารที่ท าเป็นโรงแรม 50 ห้องพัก สาธารณูปโภค และภูมิทัศน์รอบๆ 
ศูนย์ฝึก 

นอกจากนี้จากการอบรมถ่ายทอดในโครงการฯ พบว่าผู้บริหารโรงเรียน
สนใจที่ใช้คู่มือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชนที่บกพร่องทางการ
เห็น การผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือเสียง รวมทั้งเชื่อมโยงช่อง
ทางการเข้าถึงสื่อโดยให้สามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือเสียง ผ่านแอพพลิเค
ชัน บนสมาร์ทโฟน จะท าให้ผู้บกพร่องทางการเห็นมีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้
ได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น "โครงการผลิตหนังสือระบบเดซีเพื่อส่งเสริม
การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์" มูลนิธิ
คนตาบอดไทย ซึ่งมีประสบการณ์ในการผลิตสื่อและช่องทางในการกระจาย
ข้อมูลความรู้เพื่อการเข้าถึงของผู้บกพร่องทางการเห็น  
(http://www.nlbp.org/th/node/84) 
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บทที่ 3 
บทความพิเศษและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้บกพร่องทางการเห็นในการเป็นผู้ประเมินคุณภาพทาง

ประสาทสัมผัส  
 
3.1 บทความพิเศษ 

“เรียนรู้คุณค่าของงานวิจัยเชิงพัฒนา..... 
ผ่านการอาชีพผู้ประเมินในผู้พิการทางสายตา” 

 
“การให้โอกาส” เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์พึงมอบแก่กัน มนุษย์ทุกคนมี
ศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ในแต่ละบุคคล รอคอยโอกาสที่จะได้ปลดปล่อย
ศักยภาพของตนเอง ให้ก่อเกิดประโยชน์แก่ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม 

 ดิฉันได้รับโอกาสครั้งแรกจาก มจธ.  ในปี 2539 ครั้งนั้น ดิฉันเพ่ิงจบ
การศึกษาในระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัด ที่ไม่ได้พ่วงด้วย
เกียรตนิิยม หรือผลงานใดๆ ทั้งสิ้น.... แต่ มจธ. ให้โอกาสดิฉัน ทั้งที่มีอีกหลาย
ตัวเลือก สิ่งแรกที่ดิฉันได้รับมอบหมายคือ การเรียนรู้การท างานเชิงวิจัยและ
พัฒนาในพ้ืนที่ชนบท ผ่านการเป็นติดตามผู้หลักผู้ใหญ่ เดินทางไปในพ้ืนที่
ทุรกันดารในหลายๆ พ้ืนที่ ดิฉันได้รับโอกาสที่ดีและได้เรียนรู้ แนวทางการ
ท างานที่มองเป็นองค์รวม ลึกซึ้ง และเกาะติด และไม่ย่อท้อต่อปัญหา...จน
สัญญากับตัวเองว่าสักวันหนึ่ง ฉันจะมอบโอกาสให้กับผู้อ่ืน เฉกเช่นกับสิ่งที่
ฉันได้รับ โดยเฉพาะที่ผู้ที่มีโอกาสน้อยกว่าเราในสังคม และแล้วโอกาสนั้นก็
ม าถึ ง  ดิ ฉั นมี โ อกาสจั บมื อกั บ พันธมิ ต ร ใหม่  อ าจ ารย์ น้ า และที ม 
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มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือ ม.เอแบค ในการสนับสนุนการวิจัยและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ฝักวานิลลาบ่ม ให้กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง จ.เชียงใหม่ 
จากการร่วมงานกันสั้นๆ บนดอย จากนั้นเราก็มีโอกาสได้รับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของวานิลลาไทย และ
น าไปสู่โครงการ “การพัฒนาศักยภาพของผู้พิการทางสายตาในการเป็นผู้
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์” ซึ่งมีระยะเวลาด าเนิน
โครงการกว่าปีครึ่ง ท าให้รู้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลยในการด าเนินโครงการครั้งนี้ 
การอบรม ต้องมีการฝึกฝนเป็นขั้นตอน ใช้ระยะเวลานาน ความอดทนและ
ต้องเป็นบุคคลที่มีประสาทสัมผัสดี ถึงแม้ว่าเรารู้ว่าผู้พิการทางสายตาส่วน
ใหญ่มีประสาทสัมผัสดี แต่ภูมิหลังของผู้ที่จะเข้าโปรแกรมอบรมครั้งนี้  
จ าเป็นต้องมีการคัดกรองพอสมควรทีเดียว ทั้งทางทัศนคติ ความรู้พ้ืนฐาน 
และเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ด้านวิชาการในระยะยาว โชคดีเหลือเกินที่ฉันได้รับ
ความร่วมมือจากน้องรี่ ที่มีประสบการณ์ท างานกับผู้พิการ ที่มีความเข้าใจคน
พิการเป็นอย่างดี ให้โอกาสเข้ามาร่วมทีมและเป็นฝ่ายสนับสนุนที่สุดยอด 
นอกจากนี้ฉันยังมีอาจารย์น้ า ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัส ซึ่งในเมืองไทยเรามีจ านวนไม่มาก แทบจะนับหัวได้ทีเดียว 
และที่แน่ๆ ค่าตัวสูงมาก แต่อาจารย์มาช่วยโดยไม่คิดค่าตัว และเป็นทีม
วิชาการที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งและไม่เคยทิ้งกัน เกือบปีครึ่งที่ทีมวิจัยเล็กๆ ข้าม
สาขา ข้ามมหาวิทยาลัย เข้ามาร่วมงานกัน มูลค่าที่ได้รับจากการวิจัยพัฒนา
ครั้งนี้ ไม่มากนัก แต่สิ่งที่เรา-ทีมนักวิจัยได้เรียนรู้จากการท างานร่วมกับผู้
บกพร่องทางสายตา มีมูลค่ามากกว่านั้นหลายเท่า กิจกรรมอบรมรวมเวลา
กว่า 150 ชั่วโมง เราได้เห็นความตั้งใจ ความมีวินัย อดทน ไม่ย่อท้อต่อฝนตก 
น้ าท่วม หรือกระทั่งสุขภาพที่อ่อนแอ พวกเค้าช่วยเหลือกัน ให้ก าลังใจซึ่งกัน
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และกัน การมองโลกในแง่ดี การมีอารมณ์ขันอยู่เสมอ ในหมู่ผู้พิการทาง
สายตาที่มาร่วมอบรม ในทุกๆ สัปดาห์ ท าให้เราต้องหันมาดูตัวเองว่า ตัวเรา
ที่ครบ 32 มีต้นทุนที่สูงกว่าพวกเค้า ตั้งมากมาย แล้วเราท าอะไรให้คืนแก่
สังคมหรือยัง??? ท าให้เราหันกลับมาพิจารณาคุณค่าของวิชาการ ที่ไม่ได้อยู่ที่
การตีพิมพ์ การผลิตบัณฑิต หรือต าแหน่งวิชาการใดๆ วิชาการที่อยู่ในชีวิต
จริง เราไม่สามารถควบคุมปัจจัยแปรผันใดๆ ได้ แต่มีเดิมพันที่สูง คือ การ
ด ารงอาชีพ ที่สมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และตามศักยภาพของตนเอง  
หลายๆ วัน ดิฉันต้องถามตัวเองว่า ถ้าไม่มีผู้ประกอบการจ้างพวกเค้าเล่า เรา
จะท าอย่างไร เค้าจะรู้สึกผิดหวัง และเราจะรู้สึกล้มเหลวหรือเปล่า ในขณะที่
เวลาในการท างานพัฒนาชิ้นนี้ ค่อยๆ หมดลง พร้อมกับงบประมาณที่ค่อยๆ 
หร่อยหรอลงทุกที ว่าไปแล้วถ้าเราจะแก้ตัว ก็สามารถเคลมได้ว่างานนี้มี
ผลกระทบค่อนข้างสูง เราผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ร่วมกับ ม.เอแบค ได้
สองคน น าผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ได้ 1-2 เรื่อง รวมทั้งมีโอกาส
จะได้ อนุสิทธิบัติโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับชุดอุปกรณ์เพ่ือช่วยคนพิการในการ
ประเมิน ผ่านทีมงานวิจัยของเรา...แต่จะมีประโยชน์อะไรเล่า ถ้าพวกเค้าไม่ได้
รับโอกาสจากผู้ประกอบการในการประกอบอาชีพ เราพยายามในทุกๆ ทาง 
หาหน่วยงาน บริษัทท างานทางสังคม รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ หรือ
แม้แต่ท างานวิจัยต่อยอด ค าตอบไม่ได้มาจากผู้ประกอบการ แต่มาจาก
นักเรียน Blind tester ของเรา เค้ารู้ว่าการที่จะได้รับโอกาสในการท างานนั้น
ไม่ใช่เรื่องง่าย และต้องใช้เวลา สิ่งที่พวกเค้าได้รับเป็นความรู้ ความเข้าใจ ใน
ศาสตร์ของการประเมิน ในอดีตเค้ากินอาหารไม่ได้ละเมียด เพ่งพิจารณา 
ความหวาน ความเหนียว หอมนุ่ม ของอาหารง่ายๆ แบบข้าวหุง แต่ทุกวันนี้ 
เค้าทุกคนรับรู้สัมผัส กลิ่น รสชาติ อัตโนมัติในการบริโภคอาหารแต่ละมื้อๆ 
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มันจะติดตัวพวกเค้า และรอวันที่จะน ามันไปใช้งานต่อไป...บางคนบอกฉันว่า 
เค้าจะสร้างบริษัท Blind social enterprise บางคนจะไปเรียนต่อเป็นผสม
น้ าหอม บางคนอยากเป็นนักชิมไวน์...ที่แน่ๆ เค้าไม่เคยสิ้นหวัง รอคอยโอกาส
ที่จะเข้ามา และจะคว้ามันเอาไว้ 

ความส าเร็จของโครงการวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ ไม่ใช่ผลที่ได้รับ ไม่ใช่
จ านวนคนพิการที่ผ่านการอบรม ไม่ได้ผลวิจัยที่บอกว่าคนพิการทางสายตามี
ศักยภาพเท่าเทียมกับคนปกติ แต่คุณค่าและความสวยงามของมิตรภาพ
ระหว่างพี่ๆ น้องๆ ข้ามมหาวิทยาลัย ในระหว่างร่วมงานกัน ที่ทิ้งต าแหน่ง ชั้น 
วรรณะ ไว้ข้างนอกห้อง เพ่ือให้คุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน และ
มอบโอกาสให้กับผู้อ่ืน...แบบที่เราเคยได้รับมันมาแล้ว 

 
ที่มา:  เอกสารประกอบการปิดการอบรม  โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานเตรียมพรอ้มให้คนพิการเข้าสูก่าร
ท างานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 3 ประจ าป ี2559 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 

 
3.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพของผู้บกพร่องทางการเห็น 
ในการเป็นผู้ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

จากการสืบค้นงานวิจัยในวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัส ได้แก่ Appetite, Food Quality and Preference, Food 
Research International ในฐานข้อมูล Science Direct และ Journal of 
Sensory Studies ใ น  Wiley Online Library นั้ น  ไ ม่ พบ ง านวิ จั ย ที่ มี
การศึกษาการฝึกฝนผู้บกพร่องทางการเห็น เพ่ือพัฒนาให้เป็นผู้ทดสอบทาง
ประสาทสัมผัสเชิงพรรณนามาก่อน งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้บกพร่องทางการ
เห็นส่วนใหญ่นั้น จะเก่ียวข้องกับการพัฒนาเครื่องมือเพ่ือช่วยในการด ารงชีวิต
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ประจ าวันของผู้บกพร่องทางการเห็น  การศึกษาความสามารถในการรับรู้
ประสาทสัมผัสอ่ืนเมื่อมีการเสียความสามารถในการมองเห็น และ ปัจจัยที่มี
ผลต่อการเรียนรู้ด้านต่างๆ ของผู้บกพร่องทางการเห็น ดังนั้นทางผู้เขียนจึงได้
สรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศ ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 สรุปผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่บ่งช้ีถึงศักยภาพของผู้บกพร่อง
ทางการเห็น                        
ล าดับ โครงการ/อ้างอิง/รูปแบบ

เอกสาร  
สรุปองค์ความรู้และนวัตกรรม 

1.  การศึกษาความเป็นไปได้ของ
การใช้ผู้พิการทางสายตาเป็น
ผู้ ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ท า ง
ประสาทสัมผัส (ธนาภรณ์และ
คณะ, 2561) เรื่องเต็ม 

การศึกษานี้ยืนยันวา่ผู้ที่พิการทางสายตา/
บกพร่องทางการเห็นมีศัยภาพในการเป็น 
ผู้ทดสอบทางประสาทสัมผัสสงู จากการ
คัดเลือกพบว่ามีจ านวนผู้ที่ผา่นการคัดเลือก
มากกว่าร้อยละ 50 ขั้นตอนการคัดเลือก
ดังกล่าว สามารถน ามาประยุกตใ์ช้ในการ
ทดสอบความสามารถในการเป็นผู้ทดสอบ
ทางประสาทสัมผสัของผลิตภัณฑ์อาหารใน
การอบรมหลักสูตรเบื้องต้นได้ 

2.  The difference in Sorting 
Aroma of Cooked Rice 
by visually Impaired 
people and Regular 
Eyesight people 
(Kantachana et al., 2017) 
Full paper 

ผู้ที่บกพร่องทางการเห็นมีความสามารถใน
การจ าแนกกลุ่มของกลิ่นของหุงสุกได้
แม่นย ากว่าคนสายตาปกติ ขั้นตอนการ
อบรมและทดสอบผลิตภัณฑ์ข้าวหุงสุก
สามารถใช้ในการฝึกอบและทดสอบ
ความสามารถของผู้ที่จะเข้าร่วมอบรมได้ 
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3.  ศักยภาพทางประสาทสัมผัส
ในการประเมินคุณภาพขนม
ข บ เ คี้ ย ว ข อ ง ผู้ บ ก พ ร่ อ ง
ทางการมองเห็น (ธิติมาและ
คณะ, 2560)  บทคัดย่อ 

ผู้ทดสอบทีบ่กพร่องทางการเห็น มีความ
แม่นย าในการประเมินคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ขนมขบเค้ียว มีความสัมพันธ์กับ
เครื่องมือวัด ดังนั้นในการศึกษาคร้ังนี้จึง
เลือกผลิตภัณฑ์ขนมขบเค้ียวเปน็ตัวอย่างใน
การสอนเยาวชนในหลักสูตรพืน้ฐาน 

4.  การพัฒนาศักยภาพของผู้
พิการทางสายตาในการเปน็ผู้
ประเมินคุณภาพทางประสาท
สัมผัสของผลติภัณฑ์ (ธิติมา
และคณะ, 2560) บทคัดย่อย 

จากการศึกษาพบวา่ ปจัจัยด้านระดับการ
มองเห็น อายุ และอาชีพและประสบการณ์
ที่เก่ียวข้องกับอาหาร ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถความแม่นย าและ
ความสามารถในการทดสอบซ้ า ดังนั้นการ
อบรมถ่ายทอดให้กับเยาวชนจงึมีความ
เป็นไปไดสู้ง และสามารถน าระบบบนัทึก
การให้คะแนนประเมิน มาทดสอบกับ
เยาวชนที่บกพร่องทางการเห็น 

5.  Training descriptive 
panel from visually 
impaired people 
(Kantachan, T., 2015) 
บทคัดย่อ 

The aim of this project was to 
study the possibility of training 
visually impaired people to be 
descriptive trained panel in order 
to increase opportunity for the 
visually impaired people to take 
part in the sensory analysis job as 
descriptive panel. The result 
showed that the performance of 
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panel was developed in 
acceptable level in training of 
single sweet taste solution, single 
sour taste solution, mixed taste 
(sweet and sour) solution, and 
commercial orange juice and  high 
possibility of training visually 
impaired people to be descriptive 
trained panel. 

6.  Screening procedure for 
trained descriptive panel 
from visually impaired 
people (Ketwarapaskul, 
B., 2015) บทคัดย่อ 

Screening blind people by using 
recognition test, triangle test and 
ranking test to select the better half 
of them to be trained and compared 
with normal people for both before 
and after training. The performance 
of most visual impaired and normal 
people are improve or maintained at 
the same level. For after training, 
blind people got better score in 
every taste of triangle test.  

7.  อนุสิทธิบัติ ระบบบนัทึกการ
ให้คะแนนประเมินคุณภาพ
ทางประสาทสัมผสัของ
ผลิตภัณฑส์ าหรับผู้พิการทาง

พัฒนาระบบบนัทึกข้อมูล หน่วยค าสั่ง ที่
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์แบบพกพา เพื่อให้เกิด
ความสะดวกและใช้งานง่าย โดยผู้ทดสอบที่
เป็นผู้พิการทางสายตา สามารถกดให้
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สายตา เอกสาร ค าขอรับ
สิทธิบัตรเลขที่ 1703001871 
เอกสารฉบับเต็ม 
 

คะแนนประเมินคุณภาพผ่านอุปกรณ์บันทึก
ข้อมูลเฉพาะ ซึ่งอยู่ในรูปแบบแอพพลิเคชั่น
ใช้งานบนสมาร์ทโฟน แล้วมีอุปกรณ์ต่อพ่วง
ที่มีลักษณะเปน็ปุ่มกด การให้คะแนนที่มีคา่ 
ระหว่าง 0-15 และมีคะแนนย่อย 0.5 
คะแนน ซึ่งโปรแกรมจะควบคุมขั้นตอนการ
ท างานและมีการแจ้งเตือนด้วยเสียง 
โปรแกรมออกแบบให้มีรหัสส าหรับผู้
ประเมินและรหัสส าหรับผลิตภณัฑ์ ในการ
แยกผลของการประเมิน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 

1. การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผู้พิการทางสายตาให้เป็นผู้
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส* 
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Descriptive Analysis 
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1. บทคัดย่อ 

อาชีพผู้ทดสอบทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณณา (Descriptive Analysis) 
ของผลิตภัณฑ์ จัดเป็นอาชีพที่ใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Professional 
career) ซึ่งต้องผ่านการฝึกฝนจนเกิดความเชี่ยวชาญ ในการศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาศักยภาพเบื้องต้นของผู้พิการทางสายตาในการเป็นผู้
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมีผู้สมัครที่พิการ
ทางสายตา 28 คน คัดเลือกด้วยการทดสอบความสามารถในการรับรู้รสชาติ
พ้ืนฐาน หวาน เปรี้ยว เค็ม ขม ใช้การทดสอบ 3 ขั้น คือ การทดสอบการรับรู้
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รสชาติ (Taste Recognition) การทดสอบความสามารถในการแยกความ
แตกต่างของรสชาติแบบสามตัวอย่าง (Triangle Test) และการทดสอบ
เรียงล าดับความเข้มของแต่ละรสชาติ (Intensity Ranking Test)  

    ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกจ านวน 14 คน หรือร้อยละ 50 ท าการฝึกฝน
ผู้ทดสอบที่ผ่ านการคัดเลือก ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ เชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis) โดยฝึกฝนและทดสอบกับสารละลายมาตรฐาน และ
ผลิตภัณฑ์อาหาร และทดสอบประสิทธิภาพของผู้ทดสอบในการรับรส
ทางด้านความถูกต้อง (Accuracy) ผลการทดสอบพบว่าผู้ทดสอบที่พิการทาง
สายตา มีความถูกต้องในการรับรสหวานและรสผสมของผู้ทดสอบที่มีสายตา
ปกติ จึงสามารถสรุปว่าผู้พิการทางสายตามีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาใน
เป็นผู้ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑ์อาหาร 
ค าส าคัญ: ผู ้บกพร่องทางสายตา ; การทดสอบทางประสาทสัมผัสเชิง
พรรณณา; ผลิตภัณฑ์อาหาร 
*ที่มา: การประชุมวิชาการคนพิการแหง่ชาติครั้งที่ 10 ประจ าปี 2561 รางวัลระดับดีเยี่ยม การน าเสนอ
ผลงานวิชาการ หัวข้อ นวัตกรรมเพื่อคนพิการและสังคมผู้สูงอายุ 

 
Abstract 
 Descriptive trained panelist is considered as a professional 
career which requires heavy training to increase the expertise. This 
research was aimed to study potential of visually impaired (VI) 
people ability to be the descriptive trained panel. There were 28 
visually impaired people participated in the screening test which 
consist of taste recognition test, different test (Triangle test), and 
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ranking test. There were 14 VI people or 50% passed the screening 
test and attended descriptive analysis training session. They were 
trained about basic tastes and used of standard references. After 
training the VI panelists were tested in order to capture their 
performance in accuracy. It was found that when compare 
performance of VI panel with regular eyesight (RE) panel, VI panel 
was higher accuracy in sour and mixed test than RE panel.  
Key words: Visually impair; sensory analysis; food product 
2. ความเป็นมาและความส าคัญ  

นโยบายของรัฐบาลปัจจุบันให้ความส าคัญต่อความเสมอภาคและเท่า
เทียมกัน และมีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยก าหนด
ยุทธศาสตร์และมาตรการเพ่ือช่วยเหลือคนพิการให้มีอาชีพ มีงานท า มีรายได้
เป็นของตนเอง ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม ภายใต้พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550  แต่พบว่ามีจ านวนผู้
พิการมีสถานประกอบการทั่วประเทศจ้างผู้พิการ 27,000 คน จากจ านวน
รวมทั้ งหมด 47,000 คน ปัญหาในการรับคนพิการเข้ าท างานของ
ผู้ประกอบการ ได้แก่ คนพิการยังขาดทักษะความสามารถและความพร้อมใน
การประกอบอาชีพ บางต าแหน่งงานมีข้อก าหนดด้านวุฒิการศึกษา 
(http://www.mol.go.th/en/node/32610 accessed on 3 April 2016) 
โดยส่วนใหญ่ผู้ที่ได้รับการจ้างไม่ใช่ผู้พิการทางสายตาหรือผู้พิการทางสายตา
เป็นกลุ่มผู้พิการที่ถูกจ้างน้อยกว่าผู้พิการในลักษณะอ่ืนๆ 

จากการสัมภาษณ์ส่วนตัวผู้บกพร่องทางสายตา ในปี 2556 สมาคมคน
สายตาเรือนลางแห่งประเทศไทย มีความคิดเห็นว่า งานที่ทางหน่วยงานรัฐ
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แนะน าให้ผู้ พิการ ไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของผู้ พิการ 
เนื่องจากมีผู้พิการจ านวนมากที่ได้รับการศึกษาค่อนข้างสูง ตั้งแต่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงขั้นอุดมศึกษา จึงมีความประสงค์ที่จะท างานที่
อาศัยความสามารถส่วนตัวหรือศักยภาพเฉพาะของผู้ พิการ นอกจากนี้
ตัวแทนของผู้พิการทางสายตา ให้ข้อมูลว่า มีบริษัทเวศส าอางค์ ในประเทศ
ฝรั่งเศส ให้ผู้พิการทางสายตาเป็นผู้ทดสอบทางประสาทสัมผัสที่ผลิตภัณฑ์ 
เช่น ครีมอาบน้ า ก่อนผลิตออกสู่ตลาด ดังนั้นอาชีพผู้ประเมินทางประสาม
สัมผัส จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจและมีความเป็นไปได้สูงในการพัฒนา
ศักยภาพของผู้พิการทางสายตา เนื่องจากผู้พิการทางสายตานั้นจะมีการ
พัฒนาความสามารถในการรับรู้ลักษณะทางประสาทสัมผัสทางด้านอ่ืนมาก
ขึ้น (Sensory Compensation) (Zwiers et al., 2001)  
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือทดสอบความสามารถเบื้องต้นของผู้พิการทางสายตาในการ
เป็นผู้ประเมินทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์อาหาร  

3.2 เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการรับรสของผู้ทดสอบที่ผ่านการ
อบรมกับผู้ทดสอบสายตาปกติ 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

เมื่อร่างกายสูญเสียความสามารถในด้านประสาทสัมผัสด้านใดด้านหนึ่ง 
ความสามารถในการรับรู้ทางด้านอ่ืนเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะบุคคลที่พิการทาง
สายตาตั้งแต่ก าเนิดนั้น สามารถที่จะรับรู้ทางการสัมผัสได้ดีกว่าคนที่มีสายตา
ปกติ (Goldreich and Kanics, 2003; Sadaton et al., 1996; 1998) ดังนั้น
ในการศึกษาครั้งนี้จึงเปรียบเทียบบประสิทธิภาพในการรับรสของผู้ที่ได้รับ
การฝึกฝน ระหว่างผู้พิการทางสายตากับผู้ทดสอบที่มีสายตาปกติ 
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5. วิธีการด าเนินการวิจัย 
5.1 การคัดเลือกผู้ทดสอบแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน                                                                           

 1) การทดสอบการรับรู้รสชาติ (Test Recognition) โดยผู้ทดสอบ
จะท าการทดสอบชิมสารละลายตัวอย่างรสชาติมาตรฐาน รสหวานซึ่งได้จาก
การเตรียมสารละลายที่ให้ความหวานมาตรฐานจากซูโครส รสเปรี้ยวจากกรด
ซิตริก รสเค็มจากโซเดียมคลอไรด์ และรสขมจากคาเฟอีน โดยความเข้มข้น
ของแต่ ละ  Taste Solution นั้ น  ได้ เตรี ยมที่  Recognition Threshold 
Concentration เพ่ือท าการทดสอบ Taste Recognition จ านวน 3 ซ้ า ซึ่งมี
ผลการสุ่ม จัดล าดับการน าเสนอตัวอย่าง โดยใช้ William Square Design 
 2) ทดสอบการแยกความแตกต่าง (Triangle Test) จ าแนกความ
แตกต่างของแต่ละรสชาติ (หวาน เปรี้ยว เค็ม ขม) รสชาติละ 2 ซ้ า ชุด
ตัวอย่างแต่ละชุดประกอบด้วย 3 ตัวอย่าง โดยจะมีตัวอย่างที่แตกต่างจาก
ตัวอย่างอ่ืนอยู่หนึ่งตัวอย่าง ผู้ทดสอบชิมตัวอย่างจากซ้ายไปขวา แล้วจึงดึง
ตัวอย่างที่แตกต่างออกจากลุ่ม  
 3) ทดสอบความสามารถในการเรียงล าดับความเข้มของ
คุณลักษณะเฉพาะของตัวอย่าง (Ranking Test) ผู้ทดสอบต้องท าการ
เรียงล าดับความเข้มของแต่ละรสชาติ โดยผู้ทดสอบต้องชิมตัวอย่างแล้วจึง
เรียงล าดับความเข้มของแต่ละรสชาติ ตามล าดับสารละลายที่เข้มข้นน้อย
ที่สุด และความเข้มข้นเพ่ิมขึ้นตามล าดับ ท าการทดสอบรสชาติละ 2 ซ้ า การ
น าเสนอตวัอย่างจะใช้ William Square Design  

5.2 การทดสอบประสิทธิภาพของผู้ทดสอบในการรับรสทางด้านความ
ถูกต้อง (Accuracy) 
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ประเมินความถูกต้อง (Accuracy) ของผู้ทดสอบที่ผ่านการฝึกฝนที่พิการ
ทางสายตา จ านวน 14 คน เปรียบเทียบกับผู้ประเมินที่ผ่านการฝึกฝนที่มี
สายตาปกติ จ านวน 8 คน โดยการเปรียบเทียบกับตัวอย่างมาตรฐาน หรือ
เปรียบเทียบกับคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสจากกลุ่มผู้ทดสอบที่ผ่านการ
ฝึกฝนที่มีความช านาญอื่น โดยมีค่าความแตกต่างไม่เกิน 1 จากการสเกล การ
ให้คะแนน 0-15  
6. ผลและอภิปรายผล 

ขั้นตอนการคัดเลือกผู้ทดสอบ มีจ านวนผู้พิการทางสายตาที่เข้าคัดเลือก
จ านวน 28 คน  

6.1 ผลการทดสอบความสามารถในการรับรู้รส หวาน เปรี้ยว เค็ม ขม 
แบ่งการทดสอบเป็น 3 ขั้นตอน 

1) Taste Recognition เพ่ือทดสอบการแยกรับรู้รสชาติ 
ผลจากการทดสอบ พบว่าผู้ทดสอบมีความสามารถในการรับรู้รส

เฉลี่ยรวม 176.79 คะแนน จากคะแนนเต็ม 300 คะแนน โดยมีจ านวน 10 
คน ที่มีระดับคะแนน 100-195 และ 3 คนที่มีคะแนนต่ ากว่า 100 คะแนน 
(50 คะแนน) อย่างไรก็ตามผู้ทดสอบ 15 คน มีคะแนนรวมมากกว่า 200 
คะแนน ในจ านวนดังกล่าว มีผู้ทดสอบ 8 คน ได้คะแนนสูงถึง 250-300 
คะแนน (ภาพท่ี 1) 
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ภาพที่ 1 คะแนนรวมจากทดสอบ taste recognition ของกลุ่มผู้พิการทางสายตา 

 
2) ทดสอบความสามารถในการบอกความแตกต่างของความเข้มที่

ต่างกันของแต่ละรสชาติ (Triangle Test) การทดสอบโดยวิธี Triangle Test 
ในผู้ทดสอบที่พิการทางสายตา พบว่า ผู้ทดสอบมีความสามารถแยกความ
แตกต่าง มีคะแนนเฉลี่ย 153.6 คะแนน จากคะแนนเต็ม 400 คะแนน รสเค็ม 
เป็นรสที่ผู้ทดสอบสามารถบอกความแตกต่างได้ดีที่สุด ช่องที่แรเงาหมายถึง
ให้ค าตอบถูกต้อง ส่วนรสขมเป็นรสที่ผู้ทดสอบแยกความแตกต่างไม่ได้หรือ
ไม่ได้ทดสอบ (ภาพที่ 3) ผู้ทดสอบส่วนใหญ่ (จ านวน 14 คน) ที่มีระดับ
คะแนน 100-199 คะแนน และมีผู้ทดสอบจ านวน 10 คน มีคะแนน 200-
299 คะแนน โดยมีผู้ทดสอบเพียง 3 คน ได้คะแนนต่ ากว่า 100 คะแนน 
(ภาพท่ี 2) 
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ภาพที่ 2 คะแนนรวมจากทดสอบ triangle test ของผู้ทดสอบที่พิการทางสายตา 

 
3) ทดสอบการรับรู้รสชาติที่มีความเข้มข้นต่างกัน (Ranking Test) 
ผลการทดสอบโดยวิธี Ranking Test ในผู้ทดสอบที่พิการทางสายตา 

พบว่า ผู้ทดสอบมีความสามารถการรับรู้รสชาติที่มีความเข้มข้นต่างกัน ในแต่
ละรสชาติ โดยมีความสามารถในการรับรู้รสเค็มและแยกความเข้มข้นต่างกัน
ได้ดีที่สุด เฉลี่ย 87.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน รสเปรี้ยว ได้
คะแนนเฉลี่ย 59.8 คะแนน ส่วนรสหวานและรสขม มีคะแนนการรับรู้รสชาติ
หรือแยกความแตกต่างความเข้มข้นของรสชาติได้ต่ าสุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย
รวม 48.7 และ 41.5 คะแนนตามล าดับ อย่างไรก็ตามผู้ทดสอบส่วนใหญ่ มี
คะแนนความสามารถการรับรู้รสชาติ  ด้วยวิธี Ranking Test ในระดับสูง 
75-100 คะแนน ทั้ง รสชาติหวาน เปรี้ยว และเค็ม ยกเว้นรสขม มีผู้ทดสอบ 
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1 ใน 3 ได้คะแนนต่ ากว่า 25 คะแนน หรือไม่สามารถแยกรสขมที่ เข้มข้น
แตกต่างกันออกจากกันได้ (ภาพท่ี 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3 คะแนนรวมจากทดสอบ Ranking Test ของผู้ทดสอบที่พิการทางสายตา 

 

จากผลการทดสอบทั้ ง  3 การทดสอบ (Taste Recognition, 
Triangle Test, Ranking Test) จ านวนผู้ทดสอบผ่านการทดสอบเพ่ือฝึกฝน
เป็นผู้ประเมินทางประสาทสัมผัส มีผู้ผ่านการทดสอบ จ านวน 14 คน จาก
ผู้สมัครเริ่มต้น 28 คน หรือร้อยละ 50 แสดงให้เห็นว่าผู้พิการทางสายตามี
แนวโน้มที่จะมีศักยภาพในการเป็นผู้ประเมินฯ เนื่องจากการทดสอบ ทั้ง 3 
วิธีเป็นการประเมินทางด้านประสาทสัมผัส ที่มีการยอมรับอย่างกว้างขวางใน
กลุ่มของผู้วิจัยทดลอง หรือนักวิจัยในการจ าแนกความแตกต่างและล าดับ
ความแตกต่าง อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติอ่ืนที่ส าคัญของผู้ชิม ได้แก่ ความ
สนใจ สุขอนามัย ความซื่อสัตย์ ทัศนคติ อารมณ์การมีส่วนร่วม รวมทั้งความ
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สม่ าเสมอ (ไพโรจน์, 2545) ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ ใช้วิธีการสัมภาษณ์ ซัก
ประวัติ และการสังเกตของทีมผู้วิจัย 

6.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของผู้ทดสอบที่พิการทางสายตาด้าน
การรับรส 

ในการทดสอบครั้ งสุดท้ าย (Final Test) ท าการทดสอบเ พ่ือวัด
ประสิทธิภาพในการรับรสทางด้านความถูกต้อง (Accuracy Score) ของผู้
ทดสอบที่ พิการทางสายตา (Visually impaired panel; VI) รายบุคคล 
จ านวน 14 คน (รหัส VI 1  ถึง VI 14) หลังจากผ่านการฝึกฝน เปรียบเทียบ
กับผู้ทดสอบที่ผ่านหลักสูตรทดสอบรสชาติที่มีสายตาปกติ (Regular 
eyesight panel; RE) จ านวน 8 คน (รหัส RE 1 ถึง RE 8) โดยการทดสอบ
สารละลายรสหวาน เปรี้ยวและรสผสม ซึ่งรวมหวานและเปรี้ยว ที่ระดับความ
เข้มข้นแตกต่างกัน 6-8 ความเข้มข้นต่อการทดสอบพบว่าคะแนนเฉลี่ยด้าน
ความถูกต้องของผู้ทดสอบที่พิการทางสายตาในรสหวาน (Sweet VI) จ านวน 
14 คน พบว่าผู้ทดสอบฯ 10 คน มีค่าความแตกต่างระหว่างค่าจริงและ
คะแนนที่ผู้ทดสอบให้อยู่ระหว่าง 0.00-0.49 หรือมีความถูกต้องในการรับรส
หวาน อยู่ในระดับดี โดยอยู่ในระดับยอมรับได้ จ านวน 4 คน เมื่อเปรียบเทียบ
ผลกับผู้ทดสอบที่มีสายตาปกติ (Sweet RE) จ านวน 8 คน พบว่า ผู้ทดสอบ
สายตาปกติมีค่าความแตกต่างระหว่างค่าจริงและคะแนนที่ผู้ทดสอบสูงกว่า 
1.0 ซึ่งมีประสิทธิภาพต่ า หรือไม่ยอมรับ จ านวน 6 คน โดยมีผู้ทดสอบที่มี
ประสิทธิภาพยอมรับได้ 1 คน และระดับดี 1 คน  (ดังภาพที่ 4) จากผลการ
ทดสอบดังกล่าวแสดงว่า ผู้ทดสอบที่พิการทางสายตา มีประสิทธิภาพ
ทางด้านความถูกต้องของรสหวานและรสผสมมากกว่าผู้ทดสอบสายตาปกติ  



62 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

sweet
VI

sweet
RE

sour VI sour RE mixed
sweet

VI

mixed
sweet

RE

mixed
sour  VI

mixed
sour RE

แต่ผู้ทดสอบสายตาปกติมีระดับความถูกต้องของรสเปรี้ยวมากกว่าผู้ทดสอบ
ที่พิการทางสายตา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 เปรียบเทียบระดับความถูกต้องของผู้ทดสอบที่พิการทางสายตาและผูท้ดสอบที่มีสายตาปกติ 
ที่มีต่อรสหวาน เปรีย้วและรสชาติผสม (หวานและเปรี้ยว) 

ค่าความแตกต่างระหว่างค่าจริงและคะแนนที่ผู้ทดสอบอยู่ระหว่าง 
0.00 - 0.49 (ความถูกต้อง ระดับดี)  
ค่าความแตกต่างระหว่างค่าจริงและคะแนนที่ผู้ทดสอบอยู่ระหว่าง 
0.50 - 0.99 (ความถูกต้อง ระดับยอมรับได้)  
ค่าความแตกต่างระหว่างค่าจริงและคะแนนที่ผู้ทดสอบตั้งแต่ 1 ขึ้น
ไป (ความถูกต้องอยู่ในระดับไม่ยอมรับ หรือต้องแก้ไข) 

 
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทดสอบรสหวานและเปรี้ยว 

ระหว่างผู้ทดสอบที่พิการทางสายตาและผู้ทดสอบที่สายตาปกติพบว่า 
ประสิทธิภาพของทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทั้งในด้าน
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ความถูกต้องของสารละลายรสหวาน และสารละลายผสมรสหวานและรส
เปรี้ยว (ภาพที่ 4) สาเหตุที่นั้นอาจจะมาจากหลายสาเหตุ เช่น ความสามารถ
พิเศษที่ทดแทนการสูญเสียความสามารถในการมองเห็น  ความจ าที่ดีกว่า 
หรือสมาธิที่ดีกว่า โดยมีการศึกษาทางด้านสมอง โดยใช้เครื่องมือวัด เช่น MIR 
เพ่ืออธิบายความสามารถพิเศษของผู้พิการทางสายตา (Goldreich and 
Kanics, 2003, Sadato et al., 1996, 2002; Melzer et al., 2001) 
7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ผู้พิการทางสายตามีความสามารถพ้ืนฐานทางด้านการรับรู้รสชาติ
พ้ืนฐานในการเป็นผู้ประเมินทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์อาหาร โดยผู้
ผ่านการทดสอบ จ านวน 14 คน จากผู้สมัครเริ่มต้น 28 คน หรือร้อยละ 50 
ผู้ทดสอบที่พิการทางสายตามีประสิทธิภาพหรือความถูกต้องในการทดสอบ
รสหวาน และรสหวานผสมกับเปรี้ยวได้ดีกว่าผู้ทดสอบท่ีมีสายตาปกติ จากผล
การทดสอบและวัดประสิทธิภาพทางด้านความถูกต้องในการรับรสชาติของผู้
พิการทางสายตา จึงมีความเป็นไปได้อย่างสูงในการพัฒนาให้ผู้พิการทาง
สายตาเป็นผู้ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑ์อาหาร  
กิตติกรรมประกาศ 

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “การพัฒนาศักยภาพของผู้
พิการทางสายตาในการเป็นผู้ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ
ผลิตภัณฑ์” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ขอขอบคุณ นายภูมินทร์  สิงห์ลา ภาควิชา
วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด มจธ. ผู้พัฒนา application บนมือ
ถือ เพ่ือช่วยอ านวนความสะดวกในการให้คะแนนประเมินของผู้พิการทาง
สายตา  
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ABSTRACT 

People who have deficiencies in one sensory area should have 

enhancements in others. Many blind people have better sensory perception than 

sighted people for example the ability in predicts sound localization in early 

blind individuals (Gougoux F1, Zatorre RJ, Lassonde M, Voss P, Lepore F. 

2005) and the blind persons have a better sense of smell than normal sighted 

people (Schwenn O, et al. Klin Monbl Augenheilkd. 2002). The goal of this 

study was therefore to compare odor perception in a group of 14 visually 

impaired assessors and 8 regular eye sighted assessors. The study measured 

odor detection threshold, odor discrimination and odor identification by using 

the Sorting task by sniffing odor of cooked rice. There were 13 different breeds 

of cooked rice used as the samples and 7 samples out of 13 were served two 

times in order to test the accuracy of the panelists. Presentation order was 

random using Willaims Square design and served 30 g at 60oC. The result of 

sorting task was converted in individual distance matrices by the analysis of 

Multiple Distance Matrices (DISTATIS). From sorting, the data showed that 

there were no differences odor detection threshold and the accuracy 

performance between visually impaired assessor and regular eyesight assessor, 

they can detect the group of rice in term of fragrant and non-fragrant rice and 

also can group the repeated samples together. However, the visually impaired 

assessor had more odor discrimination and odor identification. Interestingly, the 

DISTATIS-COMPROMISE map revealed that the visually impaired assessor 

gave more odor characteristic and they can group cooked rice which had the 

same color together. We conclude that the visually impaired people rely more 

on their sense of smell than regular eyesight people in order to assess their 

environment and to recognize places and other people. 

Keywords: visually impaired people, sorting technique, odor perception 

threshold 

mailto:aussama.soon@gmail.com
mailto:thitima.won@kmutt.ac.th
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* Source: The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 (FAIC2017), BITEC Bangkok. 
Innovative Food Science and Technology for Mankind: Empowering Research for Health and 

Aging Society : 95-103 

 

INTRODUCTION 

People who have deficiencies in 

one sensory area should have 

enhancements in others. Many 

blind people have better sensory 

perception than sighted people for 

example Tactile Acuity is 

Enhanced in Blindness [1], a 

functional sound localization 

visual cortex activity predicts 

performance in early blind 

individuals [2] and the blind 

persons have a better sense of smell 

than normal sighted people [3]. 

Many of previous studies showed 

that early blind humans develop 

superior abilities in the use of their 

remaining senses, hypothetically 

due to a functional reorganization 

of the deprived visual brain areas. 

The blind humans make an 

extensive use of olfactory 

information in their daily life. [4] 

Moreover, the blind people can 

increased olfactory bulb volume 

and olfactory function when 

practiced more. [5] 

Rice is an important provider 

of nourishment for the world's 

population. Unlike most food 

crops, rice is generally eaten whole 

without seasoning, making the 

sensory properties of the rice grain 

itself important. Fragrance or 

aroma in rice is considered as a 

special trait with huge economic 

importance that determines the 

premium price in global trade.[6] 

Small variations in sensory 

properties, especially aroma, can 

make rice highly desired by or 

unacceptable to consumers. There 

are large number of compounds 

contribute to the aroma and flavor 

of rice, there are >200 volatile 

compounds observed in rice. 

However, only a few have been 

identified as affecting the aroma 

and flavor of cooked rice. 

Determining which volatile 

compounds are responsible for the 

perceived aroma/flavor of rice is a 

difficult task. The aroma of rice is 

detected when its volatile 

compounds enter the nasal passage 

and are perceived by the millions 

of tiny, hair-like cilia that cover the 

epithelium located in the roof of 

the nasal cavity. [7] 

Descriptive sensory analysis 

combined with chemical analysis 

provided an insight of sensory 

significance to interpret chemical 

data for a better understanding 

approach of rice flavor. [8] 

However, there are another way to 

describe the sensory characteristics 

and grouping the similar 

characteristic is sorting task. The 

sorting task has been one of the 

most popular in the domain of 

product descriptions and also a 

simple procedure for collecting 

similarity data in which each 
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assessor group together stimuli 

based on their perceived 

similarities. Sorting is based on 

categorization which is a natural 

cognitive process routinely used in 

everyday life and it does not 

require a quantitative response. 

The final objective of sorting task 

is to reveal—via statistical 

analyses—the structure of the 

product space and to interpret the 

underlying dimensions. [9] The 

goal of this article is to compare 

sensory ability between visually 

impaired and regular eye sight 

people in odor detection. After 

sorting task, we will review the 

result carried out the odor 

characteristic between fragrant rice 

and non-fragrant rice with different 

breeds of rice. Moreover, the 

research on the sense of smell 

could lead to concrete the new 

applications that may help blind 

people navigate in their 

surroundings. 

 

EXPERIMENTATION 

Rice 

Thirteen breeds of rice were used 

as a sample in this study. The 

selection of rice’s breed based on 

the characteristic of fragrant rice 

and non-fragrant rice. 

Furthermore, the rice sample 

should came from commercial 

product that already available in 

the market and also had the 

difference variety of attributes such 

as size, shape, color and place of 

cultivation. For example, two 

samples of Leam pue rice even it 

had the same breed, but difference 

in place of cultivation (Loei 

province and Suphanburi province) 

and difference in color such as Red 

Jasmine rice and White Jasmine 

rice.  

1. Red jusmine rice 

2. Tubtim chumpae rice 

3. Jusmine rice 

4. Highland organic brown 

rice 

5. Riceberry rice 

6. Hawm pathum rice 

7. Japanese brown rice  

8. Leam pua rice (Loei) 

9. Leam pua rice 

(Suphanburi) 

10. Basmatic rice 

11. Sao hai rice 

12. Sangyod rice  

13. Brown rice 

Sample preparation 

 

There were 20 samples of cooked 

rice which came from 13 breeds 

and 7 breeds were used in two or 

repeat time shown in Table 1. For 

preparation of samples began with 

rinse 300 g. rice one time room 

temperature water and stir in circle 

with spatula for 4 times then rinse 

off the water. Add 540 g. water 

with ratio 1:1.8 (rice: water) and 

stir in circle with spatula 10 times 

then cook in the rice cooker. When 

the rice is completely cooked, use 

a spatula to fluff the rice before 

serve 3-4 time. Serve by measuring 

about 30 g. of cooked rice at 60 ˚C 
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into 4 oz. plastic cup and cover 

with lid.  

 

Table 1. Cooked rice samples 
Numb

er 

Rice breed Servin

g time 

1 Red jusmine rice 1 

2 Tubtim chumpae 
rice 

2 

3 Jusmine rice 2 

4 Highland organic 
brown rice 

1 

5 Riceberry rice 2 

6 Hawm pathum rice 2 

7 Japanese brown rice 1 

8 Leam pua rice 

( Loei ) 

2 

9 Basmatic rice 2 

10 Sao hai rice 2 

11 Sangyod rice 1 

12 Brown rice 1 

13 Leam pua rice 
( Suphanburi ) 

1 

Total 20 

Assessors 

 

The experiment was carried out 

with two groups of assessors which 

had different description shown in 

table 2: 14 visually impaired and 8 

regular eyesight assessors. 

Fourteen visually impaired 

assessors were selected from 

Thailand Association of the Blind, 

there were 4 people who are 100% 

blind and 10 people who are 

visually impaired that cannot see 

good more than 20%. For eight 

regular eyesight assessors, they 

were selected from Assumption 

University. Both of assessors 

already had the experience with 

training system, but they did not 

have a formal training or 

experience with cooked rice 

before.  

Table 2. Description of the 

assessors’ groups. (abv.: y.o. = 

years old) 

 
Assessors Sex Age 

14 

visually 

impaired  

5 men 

and 8 

women 

mean age: 34.5 y.o  

range age: 24-45 

y.o 

8 regular 

eyesight 

3 men 

and 5 

women 

mean age: 19.5 y.o  

range age: 19-20 

y.o 

 

Sorting task procedure 

Assessors took part individually in 

the experiment in a single session. 

The experiments were conducted 

in separate booths for regular 

eyesight and descriptive room for 

visually impaired. For sorting task, 

assessors were presented with the 

entire set of cooked rice which had 

20 cup of samples. The samples 

were presented with randomized 

order to avoid bias among samples 

by using Williams designs. 

Assessors started to smelling or 

sniffing all the cooked rice one at a 

time and then put together the 

cooked rice that seemed similar 

based on odor of the cooked rice 

only. No criterion was provided to 

perform the sorting task. Assessors 

were free to make as many groups 

as they wanted and to put as many 
cooked rice as they wanted in each 

group. The verbalization was 
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included in the sorting task by 

describing each group of odor 

characteristics. The assessors were 

asked to write a few words to 

describe the characteristic of each 

group of odor in the provided ballot 

Data Analysis 

The result of sorting task was 

converted in individual distance 

matrices by the analysis of 
Multiple Distance Matrices 

(DISTATIS) in R-program version 

3.2.3

 
RESULT AND DISSCUSION

 
(a)                                                         (b) 

 
 

Fig. 1 DISTATIS map of visually impaired assessors in positioning of 20 

cooked rice with and the associated confidence intervals of sorting task (a) and 

assessors’ keyword categories representing their perceptions for the 20 cooked 

rice with sorting task. (b) 
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(a)                   (b) 

 
Fig. 2 DISTATIS map of regular eyesight assessors in positioning of 20 

cooked rice with and the associated confidence intervals of sorting task (a) and 

assessors’ keyword categories representing their perceptions for the 20 cooked 

rice with sorting task. (b) 

 

 

(a)                     (b)  

         
Fig. 3 Compromise of the 20 samples of cooked rice (a) Result of visually 

impaired assessors (b) Result of regular eyesight assessors. Each samples from 

first to twenty is represented by a dot connects in a line from scores of a given 

assessor for this cooked rice aroma.  
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Sorting of visually impaired 

For the visually impaired 

assessors’ sorting task,  they were 

sorted 20 samples of cooked rice 

into three  groups in the first two 

dimensions of DISTATIS of 

compromise & confidence that 

shown in figure1 (a). Group 1 

composed of samples (Basmatic 

rice (1), Basmatic rice (2), Sao Hai 

rice (1) and Sao Hai rice (2)) , 

group 2 (Leam pua rice (Loei) (1), 

Leam pua rice (Loei) (2), Leam pua 

rice (Suphanburi) (1), Leam pua 

rice (Suphanburi) (2)  and 

Riceberry rice) and group three 

(Jasmine rice (1), Jasmine rice (2), 

Tubtim Chumpae rice (1), Tubtim 

Chumpae rice (2), Hawm Pathum 

rice (1), Hawm Pathum rice (2), 

Sanyod rice, Brown rice, Japanese 

rice, Highland brown rice and Red 

Jasmine rice). Moreover, each 

dimension were sorted according 

to non-fragrant rice in the group 1, 

less fragrant rice in the group 2 and 

fragrant rice in group 3. The 

visually impaired assessors’ 

keyword in each categories 

representing their odor detection 

threshold that used in grouping 

samples in each dimension 

structures. Figure 1(b) The first 

dimension that sorted samples 

according to non-fragrant rice 

inculded with Basmatic rice, 

Basmatic rice and Sao Hai rice 

were described to have odor 

characteristics of cooked flour, 

boiled egg, wet rice, sulphur, salty 

and spoilage.The second dimesion 

sorted samples according to less 

frangrant rice included Leam pua 

rice (Loei), Leam pua rice 

(Suphanburi) and Riceberry rice 

were described odor characteristics 

of burn coconut, chocolate, 

coconut milk, Thai dessert, sweet, 

wet paddy, sesame, sticky black 

rice, oil, sticky rice, vitamin and 

corn. The last dimesion sorted 

samples acocordind to fragrant rice 

included Jasmine rice , Tubtim 

Chumpae rice, Hawm Pathum rice, 

Sanyod rice, Brown rice, Japanese 

rice, Highland brown rice and Red 

Jasmine rice were described to 

have the odor characteristics of 

softly, flowers, mixed rice, 

ferment, old rice smelly, gas, 

pungent, moisture, dired grass, 

currant, brown rice, grains, hay, 

rice leaf, soil, coconut, peanut, 

vegatation, fresh, paddy, wood, 

and mushroom.  

 

Sorting of regular eyesight  
The results of sighted panel sorting 

map were more scattered and there 

were ellipsoids overlapping among 

all group 1, 2, 3, and 4.For the 

regular eyesight assessors’ sorting 

task,  they were sorted 20 samples 

of cooked rice into four groups in 

the first two dimensions of 

DISTATIS of compromise & 

confidence that shown in figure2 

(a). Group 1 composed of samples 

(Sao Hai rice (1), Sao Hai rice (2), 

Basmatic rice (1) and Basmatic 

rice (2)), group 2 (Riceberry rice 



72 

(1), Riceberry rice (2), Leam pua 

rice (Loei) (1), Leam pua rice 

(Loei) (2) and Leam pua rice 

(Suphanburi) ), group 3 (Hawm 

Pathum rice (1), Hawm Pathum 

rice (2), Tubtim Chumpae rice (1), 

Tubtim Chumpae rice (2), 

Highland brown ricem Red 

Jasmine rice and Sanyod rice) and 

group 4 (Jasmine rice (1), Jasmine 

rice (2), Japanese brown rice and 

Brown rice). Each dimension were 

sorted according to non-fragrant 

rice in the group 1, less fragrant 

rice in the group 2 and fragrant rice 

in group 3 and group 4. The 

reguular eyesight assessors’ 

keyword in each categories 

representing their odor detection 

threshold that used in grouping 

samples in each dimension 

structures.Figure 2(b) The first 

dimension that sorted samples 

according to non-fragrant rice 

inculded Sao Hai rice and 

Basmatic rice and were described 

the odor characteristics of white 

egg, boiled egg and spoilage. The 

second dimension sorted samples 

according to less fragrant rice 

included Riceberry rice, Leam pua 

rice (Loei) and Leam pua rice 

(Suphanburi) were described odor 

characteristic aroma of fresh, Kao 

Lam and uncooked flour. The last 

dimesion sorted samples 

acocordind to fragrant rice 

included group 3 and group 4. 

Group 3 included Hawm Pathum 

rice, Tubtim Chumpae rice, 

Tubtim, Highland brown rice, Red 

Jasmine rice and Sanyod were 

described odor characteristics of 

flowers, wheat, roasted rice, wet 

paddy, moisture, peanut, sweet, 

greeny, sour, brown rice and 

rancid. Group 4 is the included 

Jasmine rice, Japanese brown rice 

and Brown rice and were describe 

odor characteristics of paddy and 

wet paddy.  

 

Comparison of visually impaired 

people and regular eyesight 

people 

 The representation of 20 cooked 

rice in the first two dimensions of 

the DISTATIS accounted had 

36.5% variance of the 

experimental data respectively in 

visually impaired assessors, while 

the regular eyesight represented for 

32.75% Figure3 (a) and (b). In the 

dimensional DISTATIS map 

showed that there was a difference 

between grouping the cooked rice 

samples in each group of assessors, 

the visually impaired people can 

separated into 3 groups with less of 

ellipsoids overlapping among each 

samples and gave more keywords 

of odor characteristics of detected 

grouping of rice. While, the regular 

eyesight assessors can grouped 

samples into 4 groups with many 

ellipsoids overlapping and gave the 

keyword of odor characteristic less 

than visually impaired assessors. 
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The reason that visually impaired 

assessors identified more odor can 

come from when vision loss simply 

makes blind people pay more 

attention to how they perceive 

smells [10] and from using 

functional imagery, the blind use a 

region of the brain called the 

secondary olfactory cortex more 

than the sighted when they smell. 

They also use the occipital cortex, 

which is normally used for vision. 

[11] Moreover, from the result 

showed that there were no 

difference in the accuracy value 

between both groups of assessors 

because they can grouped the same 

breed of rice together and the 

visually impaired assessors had 

ability to differentiated the type of 

rice very well; white rice, brown 

rice and black rice. The 

origin and genetic diversity of 

aromatic rice varieties, molecular 

breeding and chemical and genetic 

basis of rice aroma [12] However, 

both of assessors can identified the 

type of fragrant rice and non-

fragrant rice separately. The flavor 

or fragrance of rice is associated 

with the presence of 2-acetyl-1-

pyrroline. [13] The fragrant rice 

cultivars contain 0.04-0.09 ppm of 

2-AP (2-acetyl-l-pyrroline 2-AP: 

popcorn aroma); whereas non-

fragrant cultivars have l0x less 

(<0.006-0.008 ppm) [14]

CONCLUSSION 

From sorting, our data showed that 

there were no differences between 

groups of visually impaired 

assessor and regular eyesight 

assessor for odor detection 

threshold and accuracy 

performance in grouping the same 

used sample together, both of them 

can group the odor of rice in term 

of fragrant rice and non-fragrant 

rice separately. However, the 

visually impaired assessor had 

more odor discrimination and odor 

identification. Interestingly, the 

distatis-compromise map revealed 

that the visually impaired assessor 

gave more odor characteristic and 

they can group the same color of 

rice together. We conclude that the 

visually impaired people rely more 

on their sense of smell than regular 

eyesight people in order to assess 

their environment and to recognize 

places and other people 
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3. ศักยภาพทางประสาทสัมผัสในการประเมินคุณภาพขนมขบเคี้ยวของ
ผู้บกพร่องทางการมองเห็น* 

ธิติมา  วงษ์ชีรี1**, อุศมา  สุนทรนฤรังสี2, ธนาภรณ์ คันธจันทร2, 
ศรินญา  วังมะนาวพิทักษ1์ 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยในอดีตหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่าบุคคลที่พิการทางสายตาตั้งแต่ก าเนิด 
มีความสามารถในการรับรู้ทางการสัมผัสได้ดีกว่าคนที่มีสายตาปกติ จึงมี
ความเป็นไปได้ที่จะคัดเลือกและฝึกฝนผู้บกพร่องทางสายตา เพ่ือประกอบ
อาชีพใหม่ในการเป็นผู้ประเมินอาหาร เป็นอาชีพที่ใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง (Professional career) ที่มีคุณค่าและมีรายได้ที่น่าสนใจ  ท าการสมัคร
ผู้บกพร่องทางการมองเห็น จ านวน 28 คน   แล้วคัดเลือกด้วยการทดสอบ
ความสามารถในการรับรู้รส หวาน เปรี้ยว เค็ม ขม ด้วยสารละลายมาตรฐาน 
พบว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกร้อยละ 50 ท าการฝึกฝนผู้ผ่านการคัดเลือก แล้วผู้
ทดสอบสายตาปกติด้วยผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างค่าความกรอบที่ได้จากเครื่องวัดเนื้อสัมผัสกับค่า
ความกรอบเฉลี่ยของกลุ่มผู้ทดสอบทั้งสองกลุ่มกับเครื่องวัดเนื้อสัมผัสอยู่ใน
ระดับที่ต่ า แต่กลุ่มผู้บกพร่องทางการมองเห็นมีค่า r สูงกว่ากลุ่มสายตาปกติ
เล็กน้อย จึงสรุปได้ว่าผู้บกพร่องทางการมองเห็นมีศักยภาพในการประเมิน
ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวมากกว่า ผู้ทดสอบสายตาปกติ 
ค าส าคัญ: ผู้บกพร่องทางการมองเห็น , การประเมินทางประสาทสัมผัส , ผลิตภัณฑ์
ขนมขบเคี้ยว 
1** thitima.won@kmutt.ac.th, ศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
2 aussamasnt@au.edu, คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ 
*ท่ีมา: การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 9 ประจ าปี 2560, หน้า 158-164 

mailto:thitima.won@kmutt.ac.th,%20ศูนย์
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The potential of visually impaired people on sensory 
analysis in the snack products  

Thitima Wongsheree1, Aussama Soontrunnarudrungsri2,  
Thanaporn Kantachan2, * Sarinya Wangmanaowpitak1 

 
ABSTRACT 

Sensory trained panelist is considered as a professional career 
which requires heavy training to increase the expertise. This research 
was aimed to study potential of visually impair (VI) people to be the 
descriptive trained panel. There were 28 visually impaired people 
participated in the screening test which consist of sweet sour salty 
and bitter taste by recognition test, different test (Triangle test), and 
ranking test. There were 50% of VI people passed the screening test. 
These 14 VI people and regular eyesight (RE) attended descriptive test 
training session. The products used for testing was commercial snack. 
It was found that when compare performance of VI and RE panel with 
texture analysis data by texture analyzer.  It was found that less 
correlation coefficient between crispness assessment and texture 
analysis value, but the VI had higher value than RE panel. The result 
concluded that VI panel performance higher or equal with RE panel. 
Keywords:  Visually impair, sensory evaluation, snack product 
1* thitima.won@kmutt.ac.th, University for Community Research and Services Center (UCOM),  

King Mongut’s University of Technology Thonburi   
2 aussamasnt@au.edu, Faculty of Biotechnology, Assumption University  
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4. การพัฒนาศักยภาพของผู้พิการทางสายตาในการเป็นผู้ประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์* 

ธิติมา  วงษ์ชีรี1**, อุศมา  สุนทรนฤรังสี2, ธนาภรณ์ คันธจันทร2, 
ศรินญา  วังมะนาวพิทักษ์1 

 
อาชีพผู้ประเมินทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ จัดเป็นอาชีพที่ใช้

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Professional Career) ซึ่งต้องการฝึกฝนและ
ทดสอบจนเกิดความเชี่ยวชาญ ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือวิจัย
ศักยภาพของผู้พิการทางสายตาในการเป็นผู้ประเมินคุณภาพทางประสาท
สัมผัสในผลิตภัณฑ์อาหาร พัฒนาเครื่องมือส าหรับสนับสนุนการเก็บข้อมูลใน
การทดสอบทางประสาทสัมผัส รวมทั้งส ารวจความคิดเห็นและข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการใช้การทดลองทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่ใน
โรงงานอุตสาหกรรมอาหารโดยมีผู้สมัครที่พิการทางสายตา 28 คน คัดเลือก
ด้วยการทดสอบความสามารถในการรับรู้รส หวาน เปรี้ยว เค็ม ขม ใช้การ
ทดสอบ 3 ขั้น คือ การทดสอบแยกรับรู้ชาติ (Taste Recognition) การ
ทดสอบเพ่ือแยกความแตกต่างของรสชาติ (Triangle Test) และการทดสอบ
เพ่ือการรับรู้รสชาติที่ความเข้มต่างกัน (Ranking Test) ซึ่งมีผู้ผ่านการ
คัดเลือกจ านวน 14 คนท าการฝึกฝนผู้ทดสอบที่ผ่านการคัดเลือก ในการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยฝึกฝนและ
ทดสอบกับสารละลายมาตรฐาน และผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ น้ าผึ้ง ข้าวสุก 
และผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวใช้เวลารวม 150 ชั่วโมง ทดสอบประสิทธิภาพ
ของผู้ทดสอบในการรับรสทางด้านความถูกต้อง (Accuracy) และการ
ทดสอบซ้ า (Repeatability) พบว่า ผู้พิการทางสายตามีศักยภาพในการ
ทดสอบคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ได้เทียบเท่ากับผู้ทดสอบที่มีสายตาปกติ 
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ทั้งทางด้านของการทดสอบทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนาแบบ Universal 
Reference System และการให้โปรไฟล์ผลิตภัณฑ์แบบจัดกลุ่ม ซึ่งกลุ่มผู้
ทดสอบท่ีพิการทางสายตานั้นสามารถท าได้ดีกว่า โดยพบว่าปัจจัยด้านระดับ
การมองเห็น อายุ อาชีพของผู้ประเมินที่เกี่ยวข้องกับผลิตอาหาร ไม่มี
ความสัมพันธ์กับความแม่นย าและความสามารถในการทดสอบซ้ า  การ
พัฒนา Application บน Smart Phone ส าหรับเก็บข้อมูลจากการทดสอบ
ทางประสาทสัมผัสที่ได้จากผู้ พิการทางสายตา เป็นเครื่องมือที่มีความ
เหมาะสม สะดวกต่อการเข้าถึง ง่ายต่อการใช้งาน แต่ยังคงจ าเป็นต้องมี
หน่วยเก็บข้อมูลและประเมินผลที่มีความจุเพียงพอต่อการท างาน ซึ่งยังเป็น
ข้อจ ากัดของการใช้งาน จึงควรพัฒนาให้เป็น Application ที่สามารถใช้งาน
โดยไม่ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ท เพ่ือเพ่ิมความสะดวกต่อการใช้งาน 
ผลการส ารวจโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
กับการทดสอบคุณภาพ จ านวน 5 แห่ง ส่วนใหญ่ใช้การทดสอบทางประสาท
สัมผัส โดยคัดเลือกและฝึกฝนเจ้าหน้าที่ของตนเองในการทดสอบ ( In 
House Panel) เนื่องจากสามารถรักษาความลับสะดวกต่อการท างาน และ
ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยมีความคิดเห็นโดยรวมต่อผู้ทดสอบที่พิการทาง
สายตา เนื่องจากผู้บริโภคอาศัยลักษณะปรากฏในการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ จึงเป็นข้อจ ากัดของผู้ประเมินที่พิการทางสายตา แต่มีความ
น่าสนใจในการน าผู้ทดสอบที่พิการทางสายตามาท าการทดสอบผลิตภัณฑท์ี่
ไม่ใช่อาหาร เช่น เครื่องส าอาง หรือน ามาท าการทดสอบทางประสาทสัมผัส
ประเภทอ่ืนๆ หรืออบรมเกี่ยวกับผสมหัวน้ าหอม 

 
1** thitima.won@kmutt.ac.th, ศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
2 aussamasnt@au.edu, คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ 
*ท่ีมา: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ส านักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558 

mailto:thitima.won@kmutt.ac.th,%20ศูนย์
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เพ่ือสามารถพัฒนาอาชีพส่วนตัวได้ในอนาคต คุณลักษณะของผู้ทดสอบที่
พิการทางสายตาภายหลั งจากการอบรม มีคุณสมบัติ ในการ เป็น
นักวิทยาศาสตร์ เข้าใจขั้นตอนการทดสอบและหลักการในห้องปฏิบัติการ
อาหารเป็นอย่างดี โดยเบื้องต้นควรมีการสนับสนุนให้ได้มีประสบการณ์
ต่อเนื่อง ผ่านการท างานจริงหรือการทดสอบผลิตภัณฑ์อาหาร โดยการท า
วิจัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
ค าส าคัญ    ผู ้บกพร่องทางสายตา การประเมินทางประสาทสัมผัส 
ผลิตภัณฑ์อาหาร 
 
Abstract 
 Sensory trained panelist is considered as a professional 
career which require heavy training to increase the expertise. This 
research was aimed to study potential of visually impaired (VI) 
people to be the descriptive trained panel and develop the data 
collection equipment in order to facilitate the VI panel as well 
as survey the food industry’s opinion and used of sensory test in 
the industry. There were 28 visually impaired people participated 
in the screening test which consist of taste recognition test, 
different test (Triangle test), and ranking test. There were 14 VI 
people passed the screening test. These 14 VI people then 
attended descriptive test training session. The products used in 
this training included standard taste solution, honey, cooked rice, 
and snack. There were total of 150 hours of training. During 
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training the VI panelists were tested in order to capture their 
performance in accuracy and repeatability. It was found that 
when compare performance of VI panel with regular eyesight (RE) 
panel, VI panel compare comparatively with RE panel for both 
generic descriptive test (using universal reference system) and 
rapid profiling test (sorting task). It was found that type of 
blindness, occupation, and age had no effect on VI panel’ 
performance. The development of the application for data 
collection on the smart phone for VI panel was appropriate for 
the task since it was easy to access and used. However, it was 
necessary to have the memory capacity to keep and evaluate 
the data which considered as a limitation of the developed 
application. The application should be developed to be able to 
offline. According to the survey with food companies and some 
government agencies (total of 5) that used sensory analysis in 
their work, it was found that most of the companies used in-
house panel since the sensory work were confidential, 
convenience to gather the panel, and did not generate extra 
expenses. The companies commented that most of the 
appearance of food products had effect on consumer 
acceptance, and buying decision therefore this reason might be 
a limitation to use VI panel in some food industry. However, it 
would be very interesting to use VI panel with non-food product 
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such as cosmetic, fragrance, and etc. In order to develop ability 
of VI panel in the future; after the VI panel passes the training, 
they should have scientific understanding in the tasting 
procedure and how to behave in the food laboratory.  There 
should be a continuing support for the training and work in the 
real situation in the industry and government agency. 
Key words:  Visually impair, sensory evaluation, processed food 
product 

 
5. Training descriptive panel from visually impaired 

people. 
Thanaporn Kantachan 

 
ABSTRACT 

The aim of this project was to study the possibility of 
training visually impaired people to be descriptive trained panel 
in order to increase opportunity for the visually impaired people 
to take part in the sensory analysis job as descriptive panel. The 
step of training can divided into 4 parts.  First part was recruiting 
panelist from Thailand Association of the Blind and Low Vision 
Association. Second part was screening the panel from 28 panel 
to 14 qualified panel. Third step was training the visually impaired 
people with single sweet taste solution, single sour taste 
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solution, mixed taste (sweet and sour) solution, and commercial 
orange juice. The forth part was product testing in order to 
capture the performance of panel and determine the efficiency 
of training. The result will identify in two portions which were the 
difference attributes each brand of orange juice products and 
performance of the panel. For the attributes each brand of 
orange juice products was determined from the final test of 
training by using SAS© program. The performance of panel was 
evaluated by pivot table that rely on accuracy, consistency and 
repeatability of each attributes. The result showed that the 
performance of panel was developed in acceptable level in 
training of single sweet taste solution, single sour taste solution, 
mixed taste (sweet and sour) solution, and commercial orange 
juice and  high possibility of training visually impaired people to 
be descriptive trained panel. 
 
*Special Project and Thesis, Master of Science in Food Technology (2015), Department of 
Food Science, Assumption University, pp. 155. 
Advisor : Dr. Aussama Soontrunnarudrungsri 
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6. Screening Procedure for Trained Descriptive Panel from 

Visually Impaired People 

Burinphat Ketwaropaskul 
 
ABSTRACT 

Twenty-eight blind people had been screened by using 
recognition test, triangle test, and ranking test to select the better 
half (14) of them to be trained and compared with normal 
people for both before and after training. The aim of this study 
was to compare the ability of visually impaired people and 
normal sight people on taste perception. The recognition 
threshold was performed for 3 replications. The triangle test and 
ranking test were performed for 2 replications for each taste. The 
serving order was randomized and balanced by William’s design. 
The result of screening tests were analyzed by using SAS 9.3 and 
significant (0.05). The performance of most visual impaired and 
normal people are improved or maintained at the same level, 
except the score of ranking for blind people that decreased from 
the before training. The performance of ranking for blind people 
was decreased in every tastes except salty which was better. 
Comparing between blind and normal people before training. 
The score of blind people were better than normal people for 
every tastes of all tests except salty of recognition test and sweet 
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of triangle test which less than normal people. Moreover, bitter 
of recognition test and sour of triangle test for both group were 
maintained. For the after training, blind people got better marks 
on salty and sour but normal people got better score on sweet 
and bitter for recognition test. Blind people also got better score 
in every taste of triangle test. However, Normal people got better 
score for both sweet and sour but worse in salty for ranking test 
except bitter that was similar. 
 
*Special Project, Bachelor of Science in Food Technology (2015), Department of Food 
Science, Assumption University, 174 pp. 
Advisor : Dr. Aussama Soontrunnarudrungsri 

 
7. ระบบบันทึกการให้คะแนนประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ

ผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้พิการทางสายตา  
ภูมินทร์  สิงห์ลา และคณะ 2560  

เอกสารค าขอรับสิทธิบัตรเลขท่ี 1703001871 
 
สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์  
วิศวกรรมในส่วนที่เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง 

จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 16 พ.ศ. 2540 มีเนื้อหา
โดยรวมเน้นที่สิทธิความเท่าเทียมกันทางสังคมของคนทุกกลุ่ม ซึ่งได้บรรจุ
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ประเด็นเกี่ยวกับคนพิการไว้ในมาตรา 55 ว่า “บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพล
ภาพ มีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความ
ช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” นอกจากนั้นรัฐบาลยังมี
นโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยก าหนดยุทธศาสตร์และ
มาตรการเพ่ือช่วยเหลือคนพิการให้มีอาชีพ มีงานท า มีรายได้เป็นของตนเอง 
ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม จากการส ารวจผู้พิการของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2550 พบว่า ประชากรที่พิการมีจ านวนเพ่ิมขึ้น 
จ านวน 6.5 แสนคน โดยมีตัวเลขจ านวนผู้พิการที่สถานประกอบการทั่ว
ประเทศจะต้องจ้างงาน รวมทั้งหมดเพียง 47,000 คน (กระทรวงแรงงาน, 
2556) ปัญหาในการรับคนพิการเข้าท างานของผู้ประกอบการ ได้แก่ คน
พิการยังขาดทักษะความสามารถ และความพร้อมในการประกอบอาชีพ บาง
ต าแหน่งงานมีข้อก าหนดด้านวุฒิการศึกษา  รวมทั้งขาดแคลนอุปกรณ์ 
เครื่องช่วยคนพิการและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการในการ
ท างาน 

ผู้พิการทางสายตา จัดเป็นกลุ่มผู้พิการที่มีข้อจ ากัดในการประกอบอาชีพ
สูง กาญจนีและนวลอนงค์ (2009) ท าการศึกษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพใน
ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นของคลินิกสายตาเลือนราง ได้
กล่าวถึง การฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ ได้แก่ การฟ้ืนฟูฝึกอาชีพที่
เหมาะสม เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเอง อาชีพที่คนที่มีความ
บกพร่องทางการมองเห็นท าได้ดีในปัจจุบัน เช่น ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล 
นวดแผนโบราณ พนักงานรับโทรศัพท์  นักดนตรี พยากรณ์ชะตาชีวิต 
พนักงานล้างฟิล์มเอกซเรย์ พนักงานรับส่งวิทยุ พนักงานพิมพ์ดีด (เครื่อง
บันทึกเสียง) คร ูช่างไม้และช่างปูน เป็นต้น อย่างไรก็ตามจากการ สัมภาษณ์



86 

ส่วนตัว ผู้บกพร่องทางสายตา ชมรมฯ ได้ให้ความคิดเห็นว่างานที่ทาง
หน่วยงานรัฐแนะน าให้ผู้พิการ ไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของผู้
พิการ เนื่องจากมีผู้พิการจ านวนมากที่ได้รับการศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอน
ปลายและอุดมศึกษา จึงประสงค์ท างานที่อาศัยความสามารถส่วนตัวหรือ
ศักยภาพเฉพาะของผู้พิการ (สัมภาษณ์ส่วนตัว, 2556) 

จากผลการศึกษาในอดีตชี้ให้เห็นว่า เมื่อร่างกายสูญเสียความสามารถใน
ทางด้านประสาทสัมผัสด้านใดด้านหนึ่ง ความสามารถในการรับรู้ทางด้านอ่ืน
เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะบุคคลที่พิการทางสายตาตั้งแต่ก าเนิดนั้นสามารถที่จะรับรู้
ทางการสัมผัสได้ดีกว่าคนที่มีสายตาปกติ สมองจะมีการปรับตัวเข้ากับการ
ขาดหายไปของการรับรู้ภาพด้วยการเพ่ิมความสามารถในการรับรู้การสัมผัส 
(Goldreich and Kanics, 2003; Sadato et al., 1996, 1998, 2002; 
Cohen et al., 1999; Melzer et al., 2001) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัย
อีกหลายชิ้นยืนยันว่า ผู้ พิการทางสายตายังมีความสามารถในด้าน
ความสามารถในการฟังเสียงเพ่ือช่วย การรับรู้ระยะทางและช่องว่าง 
(Spatial Perception) รวมทั้งมีประสาทสัมผัส การรับรู้การเคลื่อนไหว 
รวมทั้งการได้ยินเสียงสูงกว่าคนปกติ (Lessard et al., 1998; Ro¨der et 
al., 1999; Lai and Chen, 2006; Miura et al., 2010)  

อาชีพผู้ ประเมินทางด้ านประสาทสัมผั ส  เป็นอาชีพที่ ต้ องการ
ความสามารถเฉพาะทาง ต้องมีความรู้และได้รับการฝึกฝน และเป็นอาชีพที่มี
รายได้ค่อนข้างสูง โดยไม่มีข้อจ ากัดด้านอายุของผู้ประเมิน ผู้บกพร่องทาง
สายตา ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีการชดเชยประสาทสัมผัส Sensory 
compensation เกิดจากการชดเชยจากการสูญเสียประสาทสัมผัสส่วนอ่ืน 
(Zwiers et al., 2001) จึงมีโอกาสที่จะพัฒนาความสามารถในการเป็น 
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ผู้ประเมินทางประสาทสัมผัส ซึ่งมีตัวอย่าง นักชิมไวน์ ซึ่งเป็นคนตาบอดตั้งแต่
ก าเนิด ในบริษัทไวน์ Geyserville ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โดยระบุ
ว่าผู้พิการทางสายตามีความไวในการรับกลิ่นและรสสูงมาก รวมทั้งอธิบาย
กลิ่นไวน์ได้กว่าผู้ผลิตไวน์ปกติถึง 99.99% (http://abcnews.go.com/ 
US/wireStory/northern-california-wine-taster-blindness-
advantage-29145051  Accesses on 2 February 2015) นอกจากนี้
การศึกษาเบื้องต้นของทีมผู้วิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(ยังไม่ตีพิมพ์) ท าการทดสอบประเมินกลิ่นฝักวานิลลาบ่มด้วยผู้พิการทาง
สายตาพบว่ามีความสามารถแยกแยะ กลิ่นฝักวานิลลาบ่ม ซึ่งมีกลิ่นต่างๆ 
รวมกัน 10 กลิ่น โดยผู้พิการทางสายตาส่วนใหญ่ รับรู้และแยกแยะกลิ่น ได้
ครบทุกกลิ่นและเร็วกว่า คนสายตาปกติ แสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาศักยภาพของผู้พิการทางสายตาให้เป็นผู้ประเมินผลิตภัณฑ์อาหาร
มืออาชีพ  แต่อย่างไรก็ตาม วิธีการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ที่เป็น
มาตรฐาน มีกระบวนการซับซ้อน หลายขั้นตอน การประ เมินแต่ครั้ง
ประกอบด้วย คุณลักษณะ (Attribute) หลายๆ อย่างผสมกัน การทดสอบมี
สารมาตรฐาน (Standard) เป็นตัวอย่างเปรียบเทียบ โดยมีค่าคะแนน มากถึง 
30 จุด (คะแนน 0-15 สเกลย่อย 0.5 คะแนน) ดังนั้นผู้ประเมิน จึงต้องใช้
ระยะเวลานาน ในการตัดสินใจให้คะแนนและมีโอกาสให้คะแนนผิดพลาด
จากความเมื่อยล้าในการทดสอบ รวมทั้งผู้ด าเนินการต้องมีการประมวลผล
ข้อมูลจ านวนมาก จึงท าให้มีการพัฒนาระบบการประเมินส าเร็จรูป ใน
รูปแบบต่างๆ แต่จากการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัติและอนุสิทธิบัตร พบว่าไม่มีการ
พัฒนาโปรแกรมท่ีเหมาะสมส าหรับคนตาบอด 

 

http://abcnews.go.com/US/wireStory/northern-california-wine-taster-blindness-advantage-29145051
http://abcnews.go.com/US/wireStory/northern-california-wine-taster-blindness-advantage-29145051
http://abcnews.go.com/US/wireStory/northern-california-wine-taster-blindness-advantage-29145051
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ลักษณะและความมุ่งหมายการประดิษฐ์ 
 การประดิษฐ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือผู้ พิการทางสายตาที่

กล่าวมาข้างต้น น ามาสู่การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูล หน่วยค าสั่ง ที่เชื่อมต่อ
กับอุปกรณ์แบบพกพา เพ่ือให้เกิดความสะดวกและใช้งานง่าย โดยผู้ทดสอบ
ที่เป็นผู้พิการทางสายตา สามารถกดให้คะแนนประเมินคุณภาพผ่านอุปกรณ์
บันทึกข้อมูลเฉพาะ ซึ่งอยู่ในรูปแบบแอพพลิเคชั่นใช้งานบนสมาร์ทโฟน แล้ว
มีอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีลักษณะเป็นปุ่มกด การให้คะแนนที่มีค่า ระหว่าง 0-15 
และมีคะแนนย่อย 0.5 คะแนน ซึ่งโปรแกรมจะควบคุมขั้นตอนการท างาน
และมีการแจ้งเตือนด้วยเสียง โปรแกรมออกแบบให้มีรหัสส าหรับผู้ประเมิน
และรหัสส าหรับผลิตภัณฑ์ ในการแยกผลของการประเมิน ซึ่งระหว่างการ
ท างานข้อมูลจะถูกเก็บไว้ยังหน่วยความจ าชั่วคราว เมื่อมีการกดปุ่มให้
คะแนนจนหมดค าถามของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ระบบจะส่งข้อมูลไปเก็บที่
หน่วยความจ าถาวรยังคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทันที โดยที่คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่
ออกแบบไว้ท าการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux ส่วนของข้อมูลหลักใช้
ฐานข้อมูล MySQL  

  
ค าอธิบายรูปเขียนโดยย่อ 

รูปที่ 1 แสดงภาพอุปกรณ์ส่งข้อมูลเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน  รูปที่ 2 
แสดง flowchart การท างานของแอพพลิเคชั่น รูปที่ 3 แสดงภาพอุปกรณ์
ส่งข้อมูลเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
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การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์                                                                  
อุปกรณ์ที่ใช้ในการให้คะแนนประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ

ผลิตภัณฑ์ ส าหรับผู้ พิการทางสายตา จ าเป็นจะต้องมีกา รให้คะแนน
ผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ ทั้งนี้ชุดอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมกับผู้พิการทาง
สายตาโดยเฉพาะ ซึ่งจะต้องสามารถใช้ในการให้คะแนนได้สะดวก มี
ความถูกต้อง แม่นย า และให้คะแนนได้โดยปราศจากอคติ หรือการรบกวน
จากรอบข้าง ข้อจ ากัดของผู้พิการทางสายตาจึงได้ออกแบบชุดอุปกรณ์
ดังกล่าวขึ้นมา ประกอบด้วย สมาร์ทโฟน (2) หูฟัง (1) คีย์บอร์ด (4) และ
สายข้อมูล On-The-Go (3) ตามรูปที่ 1 โดยที่สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์หลัก
ในการประมวลผลข้อมูล และเชื่อมระบบเครือข่ายในการส่งข้อมูลไปเก็บที่
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยที่ สมาร์ทโฟน ติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆ
ประกอบด้วยชุดหูฟังเพ่ือแจ้งเตือนขั้นตอนการท างานและค าถามให้กับผู้
พิการทางสายตาผ่านทางเสียง และคีย์บอร์ดในการกดให้คะแนน จะเชื่อม
กับ สมาร์ทโฟน ผ่านสาย On-The-Go (OTG) อุปกรณ์การเชื่อมต่ออุปกรณ์
ดังรูปที่ 1 ซึ่งมีขั้นตอนการใช้แอพพลิเคชั่นตาม Flowchart รูปที่ 2 และ 
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลของระบบจะถูกส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ตามรูปที่ 3  

 
วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด  

เหมือนกับที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ 
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ข้อถือสิทธิ 
1.  ระบบบันทึกการให้คะแนนประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ

ผลิตภัณฑ์ ส าหรับผู้พิการทางสายตา ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่มีส่วน
ประกอบด้วย อุปกรณ์ส่งข้อมูล (1) ที่มีแอพพลิเคชั่นหรือหน่วยค าสั่งหรือ
หน่วยความจ าอยู่ภายใน ส าหรับประมวลผลแล้วเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต (2) น าข้อมูลมาเก็บที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (3) 

 อุปกรณ์ส่งข้อมูล (1) มีลักษณะเป็นปุ่มรับข้อมูลเชื่อมต่อกับ
สมาร์ทโฟน โดยมีการแจ้งเตือนและค าถามให้ผู้พิการทางสายตาผ่านทางหู
ฟังด้วยเสียง 

 การเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (2) ส าหรับเพ่ิมความ
สะดวกให้ผู้พิการทางสายตา ท างานได้ทุกที่ 

 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (3) เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลหลัก ซึ่ง
เชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต 

มีลักษณะเฉพาะคือ โปรแกรมควบคุม ท าหน้าที่รับ-ส่งข้อมูล 
ควบคุมขั้นตอนการท างาน แจ้งเตือนและอ่านค าถามด้วยเสียงทุกขั้นตอน 
ท างานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์ เน็ต (2) แล้วน าข้อมูลไปเก็บที่
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (3) 

ซึ่งอุปกรณ์ส่งข้อมูล (1) จะท าหน้าที่ก าหนดเงื่อนไขการท างาน มี
การจดจ าและแยกผู้ใช้งานจากรหัสประจ าตัว และแยกค าถามจากรหัส
ผลิตภัณฑ์ ให้เป็นหมวดหมู่ เมื่อมีการกดปุ่มขณะใส่รหัส จะมีเสียงแจ้งเตือน 
ผู้ใช้งานจะทราบทันทีว่ากดปุ่มผิดหรือไม่ เมื่อใส่รหัสเสร็จกดปุ่ม enter เพ่ือ
ท างานต่อ กรณีใส่รหัสผิด สามารถกดปุ่มลบ เพ่ือย้อนกลับไปใส่รหัสใหม่อีก
ครั้ง 
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2.  ระบบบันทึกการให้คะแนนประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ
ผลิตภัณฑ์ ส าหรับผู้พิการทางสายตา ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง การใช้งาน
โปรแกรม เมื่อโปรแกรมถามค าถาม ผู้ใช้งานสามารถฟังทวนค าถามใหม่อีก
ครั้งได้ โดยกดปุ่มบวกที่คีย์บอร์ด และกดปุ่มลบเพ่ือแก้ไขค าตอบ กรณี
ผู้ใช้งานกดปุ่มผิด 

3.  ระบบบันทึกการให้คะแนนประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ
ผลิตภัณฑ์ ส าหรับผู้พิการทางสายตา ตามข้อถือสิทธิ 1  ที่ซึ่ง กรณีผู้พิการ
ทางสายตาเริ่มต้นใช้งานเป็นครั้งแรก สามารถกดปุ่ม * จะเข้าเมนูทดสอบ
ส าหรับฝึกฝนการกดปุ่ม เมื่อมีการกดปุ่มโปรแกรมจะแจ้งเตือนผู้ใช้งาน ว่า
กดปุ่มเลขอะไรเพ่ือเพ่ิมความช านาญก่อนการท างานจริง และในกรณีผู้ใช้
ก าลังประเมินคุณภาพ สามารถกดปุ่ม * เพื่อหยุดการท างานของระบบได้ 
 

1 2

3

4

 
 

รูปที่  1  
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รูปที่  2 

อุปกรณ์ส่งข้อมูล (1)

ระบบอินเตอร์เน็ต (2)

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (3)
 

รูปที่  3 
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บทสรุปการประดิษฐ์   
ระบบบันทึกการให้คะแนนประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ

ผลิตภัณฑ์ ส าหรับผู้พิการทางสายตา เป็นแอพพลิเคชั่น ที่ท าหน้าที่รับ-ส่ง
ข้อมูลของการให้คะแนนประเมิน ควบคุมข้ันตอนการท างาน และ แจ้งเตือน
ด้วยเสียง ท างานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
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ทางประสาทสัมผัสให้กับเยาวชนของผู้บกพร่องทางการมองเห็น 

 

 
ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ 

 

 
ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา 
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ผลงานและรางวัล 
- โครงการสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานการศึกษานักเรยีนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน 
- โครงการไอทีเพื่อโรงเรียนในชนบท เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนใน

ถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริฯ จ.แม่ฮ่องสอน จ.น่าน จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.พังงา 
พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน 

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการ มจธ พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน  
- โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรยีมความพร้อมเข้าท างานในสถาน

ประกอบการ พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน 

 

เจ้าหน้าท่ีประสานงานโครงการ   
ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง
และโครงการตามพระราชด าร ิ
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)  
(พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน) 

 



ศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชมุชนและสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทศิ แขวงบางมด 
เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 02-4709681-2
โทรสาร. 02-4709680
http://www.kmutt.ac.th

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
592/3 ซอยรามค าแหง 24 แยก 30 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 
http://www.au.edu

ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการ
หลวงและโครงการตามพระราชด าริ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทศิ แขวงบางมด 
เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 02-4709681-2
โทรสาร. 02-4709680
http://rsc.kmutt.ac.th




