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บทคัดยอ่ 
อาชีพผู้ประเมินทางประสาทสัมผสัของผลิตภัณฑ์ จัดเป็นอาชีพที่ใช้ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง (Professional 

career)ซึ่งตอ้งการฝกึฝนและทดสอบจนเกิดความเช่ียวชาญ ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิจัยศักยภาพของผูพ้กิาร
ทางสายตาในการเป็นผูป้ระเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัในผลิตภัณฑ์อาหาร พัฒนาเครื่องมือส าหรับสนับสนุนการเก็บ
ข้อมูลในการทดสอบทางประสาทสัมผสั รวมทัง้ส ารวจความคิดเห็นและข้อมลูทีเ่กี่ยวข้องกบัการใช้การทดลองทางประสาท
สัมผัสของผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารโดยมีผูส้มัครที่พิการทางสายตา 28 คน คัดเลือกด้วยการทดสอบ
ความสามารถในการรบัรูร้ส หวาน เปรี้ยว เค็ม ขม ใช้การทดสอบ 3 ข้ัน คือ การทดสอบแยกรับรู้ชาติ (Taste Recognition) 
การทดสอบเพื่อแยกความแตกต่างของรสชาติ (Triangle Test) และการทดสอบเพื่อการรบัรูร้สชาติที่ความเข้มตา่งกัน 
(Ranking Test) ซึง่มผีู้ผ่านการคัดเลือกจ านวน 14 คนท าการฝกึฝนผู้ทดสอบที่ผ่านการคัดเลือก ในการทดสอบผลิตภัณฑ์
เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยฝึกฝนและทดสอบกับสารละลายมาตรฐาน และผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ น้ าผึ้ง 
ข้าวสุก และผลิตภัณฑ์ขนมขบเค้ียวใช้เวลารวม 150 ช่ัวโมง ทดสอบประสทิธิภาพของผูท้ดสอบในการรับรสทางด้านความ
ถูกต้อง (Accuracy) และการทดสอบซ้ า (Repeatability)พบว่า ผู้พิการทางสายตามีศักยภาพในการทดสอบคุณลกัษณะของ
ผลิตภัณฑ์ได้เทียบเท่ากับผู้ทดสอบที่มสีายตาปกติ ทั้งทางด้านของการทดสอบทางประสาทสมัผสัเชิงพรรณนาแบบ 
universal reference system และ การให้โปรไฟลผ์ลิตภัณฑ์แบบจัดกลุม่ ซึ่งกลุม่ผู้ทดสอบที่พกิารทางสายตานั้นสามารถ
ท าได้ดีกว่า โดยพบว่าปัจจัยด้านระดับการมองเห็น อายุ อาชีพของผู้ประเมินทีเ่กี่ยวข้องกบัผลิตอาหาร ไม่มีความสมัพันธ์กับ
ความแม่นย าและความสามารถในการทดสอบซ้ า การพฒันา application บน smart phone ส าหรับเก็บข้อมูลจากการ
ทดสอบทางประสาทสัมผัสที่ได้จากผู้พิการทางสายตา เป็นเครื่องมือที่มีความเหมาะสม สะดวกต่อการเข้าถึง ง่ายต่อการใช้
งาน แต่ยังคงจ าเป็นต้องมีหน่วยเก็บข้อมูลและประเมินผลที่มีความจุเพียงพอตอ่การท างาน ซึง่ยังเป็นข้อจ ากัดของการใช้
งาน จึงควรพฒันาใหเ้ป็น application ทีส่ามารถใช้งานโดยไม่ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอรเ์น็ท เพื่อเพิ่มความสะดวกต่อการ
ใช้งาน ผลการส ารวจโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบคุณภาพ จ านวน 5 แห่ง  
ส่วนใหญ่ใช้การทดสอบทางประสาทสมัผสั โดยคัดเลือกและฝึกผนเจ้าหน้าของตนเองในการทดสอบ (In house panel) 
เนื่องจาก สามารถรกัษาความลับสะดวกต่อการท างาน และประหยัดค่าใช้จ่าย โดยมีความคิดเห็นโดยรวมต่อผู้ทดสอบที่
พิการทางสายตา เนื่องจากผู้บริโภคอาศัยลักษณะปรากฏในการตัดสินใจเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์ จงึข้อจ ากัดของผูป้ระเมินที่
พิการทางสายตา แต่มีความน่าสนใจในการน าผูท้ดสอบทีพ่ิการทางสายตามาท าการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร เช่น 
เครื่องส าอาง หรือน ามาท าการทดสอบทางประสาทสมัผสัประเภทอื่นๆ หรืออบรมเกี่ยวกบัผสมหัวน้ าหอม เพือ่สามารถ
พัฒนาอาชีพส่วนตัวได้ในอนาคต คุณลักษณะของผู้ทดสอบที่พิการทางสายตาภายหลงัจากการอบรม มีคุณสมบัติในการเป็น
นักวิทยาศาสตร์ เข้าใจข้ันตอนการทดสอบและหลักการในหอ้งปฏิบัติการอาหารเป็นอย่างดี โดยเบื้องต้นควรมีการสนับสนุน
ให้ได้มีประสบการณ์ต่อเนื่อง ผ่านการท างานจริงหรือการทดสอบผลิตภัณฑ์อาหาร โดยการท าวิจัยกบัหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน  
ค ำส ำคัญ    ผู้บกพร่องทางสาตา 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 
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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 training the VI panelists were tested in order to captured 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 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 
 
 


