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บทคัดย่อ 

  การวิจัยในอดีตหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่าบุคคลที่พิการทางสายตาตั้งแต่ก าเนิด มีความสามารถในการรับรู้
ทางการสัมผัสได้ดีกว่าคนที่มีสายตาปกติ จึงมีความเป็นไปได้ที่จะคัดเลือกและฝึกฝนผู้บกพร่องทางสายตา เพ่ือ
ประกอบอาชีพใหม่ในการเป็นผู้ประเมินอาหาร เป็นอาชีพที่ใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Professional career) 
ที่มีคุณค่าและมีรายได้ที่น่าสนใจ  ท าการสมัครผู้บกพร่องทางการมองเห็น จ านวน 28 คน   แล้วคัดเลือกด้วยการ
ทดสอบความสามารถในการรับรู้รส หวาน เปรี้ยว เค็ม ขม ด้วยสารละลายมาตรฐาน พบว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก
ร้อยละ 50 ท าการฝึกฝนผู้ผ่านการคัดเลือก แล้วผู้ทดสอบสายตาปกติด้วยผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว พบว่า ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างค่าความกรอบที่ได้จากเครื่องวัดเนื้อสัมผัสกับค่าความกรอบเฉลี่ยของกลุ่มผู้ทดสอบ
ทั้งสองกลุ่มกับเครื่องวัดเนื้อสัมผัสอยู่ในระดับที่ต่ า แต่กลุ่มผู้บกพร่องทางการมองเห็นมีค่าสูงกว่ากลุ่มสายตาปกติ
เล็กน้อย จึงสรุปได้ว่าผู้บกพร่องทางการมองเห็นมีศักยภาพในการประเมินผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวมากกว่า ผู้
ทดสอบสายตาปกต ิ
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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  
 
 
 

mailto:thitima.won@kmutt.ac.th,%20University%20for%20Community%20Research%20and%20Services%20Center%20(UCOM)


 
 

การสัมมนาวิชาการระดับชาตดิ้านคนพิการ ครั้งที่ 9 ปี 2560 | 160 

 

บทน า 
 นโยบายของรัฐบาลปัจจุบันให้ความส าคัญกับการลดความเหลื่อมล้ าและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แต่

อย่างไรก็ตาม อาชีพที่ผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนค่อนข้างจ ากัด 
ได้แก่ การค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล นวดแผนโบราณ พนักงานรับโทรศัพท์ นักดนตรี  พยากรณ์ชะตาชีวิต เป็นต้น 
จากการสัมภาษณ์ส่วนตัวกับตัวแทนผู้บกพร่องทางสายตา สมาคมคนสายตาเรือนลางแห่งประเทศไทย แสดงความ
คิดเห็นว่า งานที่ทางหน่วยงานรัฐแนะน าให้ผู้พิการยังไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของผู้พิการ เนื่องจาก
มีผู้พิการจ านวนมาก ที่ได้รับการศึกษาค่อนข้างสูง ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงอุดมศึกษา จึงมีความ
ประสงค์ที่จะท างานที่อาศัยความสามารถส่วนตัวหรือศักยภาพเฉพาะของผู้พิการ  ในปัจจุบันผู้พิการทางสายตา
จ านวนไม่น้อยที่ได้รับโอกาสท าอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาหาร โดยเฉพาะบริษัทที่ท ากิจการเพ่ือสังคมและภาคเอกชน 
ร้านอาหารทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศในหลายที่ ได้มีการจ้างพนักงานผู้พิการทางสายตา หรือเปิดโอกาสให้
ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์การรับประทานอาหารของผู้พิการทางสายตา อาทิ ร้าน Dine in the Dark หรือ
ร้านอาหาร Blindekuh ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น ส าหรับในประเทศไทยมีบริการร้านอาหารในลักษณะนี้ 
ได้แก่ โรงแรมเชอราตัน สุขุมวิท นอกจากนี้ในปัจจุบันได้มีความพยายามของคนรุ่นใหม่ ริเริ่มกิจการอ่ืนๆ เช่น การ
ส ร้ า ง ร้ า น ก า แ ฟ ที่ ใ ห้ ผู้ พิ ก า ร ท า ง ส า ย ต า เ ป็ น บ า ริ ส ต้ า  (สั ม ภ า ษ ณ์ ส่ ว น ตั ว ,  2 5 5 9 ; 
https://www.changemakers.com/th/discussions/entries/here-i-see-cafe Accessed on April 2017)  

ในอดีตมีการศึกษาวิจัยจ านวนหนึ่งแสดงให้เห็นว่า เมื่อร่างกายสูญเสียความสามารถในทางด้านประสาท
สัมผัสด้านใดด้านหนึ่ง ความสามารถในการรับรู้ทางด้านอ่ืนจะเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะบุคคลที่พิการทางสายตาตั้งแต่
ก าเนิดนั้นสามารถที่จะรับรู้ทางการสัมผัสได้ดีกว่าคนที่มีสายตาปกติ โดยสมองจะมีการปรับตัวเข้ากับการขาด
หายไปของการรับรู้ภาพด้วยการเพ่ิมความสามารถในการรับรู้การสัมผัส (Goldreich and Kanics, 2003, Sadato 
et al., 2002) นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า ผู้พิการทางสายตายังมีความสามารถในด้านการฟังเสียง เพ่ือช่วยการรับรู้
ระยะทางและช่องว่าง (Lessard et al., 1998; Ro¨der et al., 1999)  แต่ไม่เคยมีรายงานการศึกษาในด้านการ
ฝึกผู้บกพร่องทางสายตาเป็นผู้ชิมอาหารมาก่อน แต่มีเพียงกรณีของผู้พิการทางสายตาที่สามารถพัฒนาตนเองจน
เป็นนักชิมไวน์ได้  ในรัฐแคลิฟอร์ เนียประเทศสหรัฐอเมริกา (http://abcnews.go.com/US/wireStory/ 
northern-california-wine-taster-blindness-advantage-29145051 accessed on 23 February 2015) จาก
งานวิจัยเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่า ผู้บกพร่องทางสายตามีความเป็นไปได้ที่จะน ามาฝึกฝน  เพ่ือเป็นผู้ประเมินคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนาของผลิตภัณฑ์อาหาร   ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือความเป็นไปได้
และศักยภาพของผู้บกพร่องทางสายตาเพ่ือประกอบอาชีพใหม่ในการเป็นผู้ประเมินอาหาร  
 
วิธีการศึกษา 

ท าการคัดเลือกและทดสอบการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ในห้องปฏิบัติการ ณ ห้องปฏิบัติการ
ทางด้านประสาทสัมผัส ของ Sensory Analysis and Consumer Insight Center (SACIC) คณะเทคโนโลยีชีวภาพ  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วางแผนการทดลองที่แบบ Randomized Complete Block Design โดยในการทดสอบ
ในแต่ละครั้งจะมีการท าซ้ า จ านวน 3 ซ้ า การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และ การเปรียบเทียบพหุคูณ 
(Multiple Comparison) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 90% และ 95% วิเคราะห์ Principle Component Analysis 

https://www.changemakers.com/th/discussions/entries/here-i-see-cafe%20Accessed%20on%20April%202017
http://abcnews.go.com/US/wireStory/%20northern-california-wine-taster-blindness-advantage-29145051
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(PCA) จะน ามาใช้กับข้อมูล เพ่ือให้ได้ PCA map เพ่ือใช้ในการเสนอผลงานทางวิชาการ โดยการวิเคราะห์ข้อมูล
ทั้งหมดจะใช้โปรแกรม SAS® (Statistical Analysis System for Windows, Version 9.3, 2006, SAS Institute 
Inc., Cary, NC) แบ่งการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ 

1. การคัดเลือกผู้ทดสอบจากกลุ่มผู้บกพร่องทางสายตา 
เก็บข้อมูลของผู้พิการที่เข้าร่วมการทดสอบ ได้แก่ คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ทดสอบ โดยพิจารณาจาก สุขภาพ

ที่แข็งแรง  ทัศนคติที่ดี  มีเวลาในการเข้าร่วมการฝึกอบรม มีความสามารถในการสื่อสาร  มีความสนใจและ
กระตือรือร้น  ความซื่อสัตย์ และการท างานร่วมกับผู้อ่ืนโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์  โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก ได้แก่ 
ความสามารถในการระบุรสชาติพ้ืนฐาน ความสามารถในการจดจ าและอธิบายกลิ่นต่างๆ ( ผู้ทดสอบต้องตอบถูกใน
การระบุรสชาติและมีความสามารถในการจดจ า  อย่างน้อย 75%)  และความสามารถในการจ าแนกความแตกต่าง
ระหว่างตัวอย่างในขั้นตอนนี้จะใช้วิธีการทดสอบแบบ Triangle Test (ผู้ทดสอบที่ตอบถูกอย่างน้อย 60%) 
ความสามารถในการเรียงล าดับความเข้มของคุณลักษณะเฉพาะของตัวอย่าง 

2. การฝึกฝนผู้ทดสอบ 
ระบบการฝึกนั้นจะใช้ตัวอย่างอ้างอิงในแบบ Universal Reference system โดยขั้นตอนในการฝึกฝน

ประกอบด้วย การปฐมนิเทศผู้ทดสอบ และการฝึกฝนการประเมินคุณภาพของรสชาติพ้ืนฐาน ซึ่งในขั้นตอนนี้
คณะผู้วิจัยเลือกท่ีจะใช้น้ าส้มมาใช้ในการฝึกฝน เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมและเหมาะสมต่อการใช้ส าหรับ
ฝึกฝนกับผู้ชิมเบื้องต้น 

3. การทดสอบความกรอบ 
เลือกตัวอย่างทดสอบขนมกรุบกรอบที่ได้รับความนิยมทางการค้า จ านวน 21 ผลิตภัณฑ์ ที่มีความแตกต่าง

ของวัตถุดิบก่อนการแปรรูป ขั้นตอน/กรรมวิธีการแปรรูป และรูปร่างของผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้มีความหลากหลายและ
ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดมากที่สุด การให้คะแนนคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของกลุ่มผู้ทดสอบ โดย
การให้คะแนนจะให้ตั้งแต่  0 - 15  เปรียบเทียบผลที่ได้จากการวัดค่าทางกายภาพ (Physical Measurement)  
เช่น การประเมินคุณภาพทางเนื้อสัมผัส โดยใช้เครื่อง Texture Analyzer 
ผลและอภิปรายผล 

ทดสอบประสิทธิภาพของผู้ประเมินที่บกพร่องทางการมองเห็น เลือกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว 
เลือกสินค้าที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภค จ านวน 21 ชนิด พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความกรอบ (คะแนนเต็ม 15) ของผู้
ทดสอบผู้พิการทางสายตาและผู้ทดสอบสายตาปกติมีค่าที่แตกต่างกันในแต่ละผลิตภัณฑ์  แต่โดยรวมแล้ว กลุ่มผู้
ทดสอบที่พิการทางสายตา มีค่าเฉลี่ยคะแนนความกรอบน้อยกว่ากลุ่มผู้ทดสอบสายตาปกติ  (ตารางที่ 1) ซึ่งอาจ
เกิดจากความล าเอียงของการวัด (Bias) เนื่องจากการมองเห็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ทดสอบสายตาปกติ เมื่อ
เปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ระหว่างค่าความกรอบที่ได้จากเครื่องวัดเนื้อ
สัมผัสกับค่าความกรอบเฉลี่ยของกลุ่มผู้ทดสอบที่บกพร่องทางการมองเห็นและกลุ่มผู้ทดสอบสายตาปกติ มี
ความสัมพันธ์ระดับต่ า (r < 0.3) แต่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของสเปียร์แมนและแคนดอลล์ ที่ได้จากกลุ่มผู้
บกพร่องทางการมองเห็นและเครื่องวัดเนื้อสัมผัสนั้นมีค่าสูงกว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ได้จากกลุ่มสายตาปกติ 
และแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (ตารางที่ 2) ทั้งนี้เนื่องจากการประเมินความกรอบของผลิตภัณฑ์   
วิเคราะห์โดยการเคี้ยว โดยใช้ประสาทสัมผัสของการรับเสียง ผลิตภัณฑ์ที่มีความเปราะบาง (Fracturability)  ผู้
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ทดสอบวางอาหารระหวางฟนกรามแลวกัดลง จนกระทั่งอาหารนั้นแตกรวน (crumbles) แตกราว (cracks) หรือ
แตกละเอียด (shatters) (เพ็ญขวัญ, 2536) แต่ผู้บกพร่องทางสายตามักประสาทการได้ยิน ดีกว่าคนสายตาปกติ 
ซึ่งอาจมาจากการชดเชยการสูญเสียการมองเห็น ซึ่งมีงานวิจัยหลายชิ้นที่สนับสนุนว่าผู้พิการทาง สายตามี
ประสิทธิภาพการได้ยินมาก (Sadato et al., 2002; Gougoux, et al, 2005) จึงท าให้ผู้บกพร่องทางสายตามี
ประสิทธิภาพในการประเมินความกรอบของผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยวได้มากกว่าคนสายตาปกติ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 การฝึกฝนผู้บกพร่องทางการมองเห็นเพื่อประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์อาหาร 
 

ตารางท่ี 1 ค่าความกรอบที่ได้จากเครื่องวัดเนื้อสัมผัส ค่าความกรอบเฉลี่ยของกลุ่มผู้ทดสอบผู้บกพร่องทางการ
มองเห็น และกลุ่มผู้ทดสอบสายตาปกติ 

ชื่อการค้าของ
ผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยว 

ค่าความกรอบ 
(นิวตัน/ตร.ม.) 

 
 

ความกรอบเฉลี่ย 
กลุ่มสายตาปกติ 

ความกรอบเฉลี่ย 
กลุ่มผู้บกพร่องทางสายตา 

Lay stack  391.19 7.92 7.00 
Pringles 391.19 7.25 6.13 
Nacho 453.8 8.75 7.08 
Hanami 1250.77 10.67 10.38 
Corn pretz 874.12 6.58 6.00 
Sweet potato 642.14 5.50 6.88 
Goldfish 1519.29 7.00 5.25 
Pocky 1101.95 6.08 4.00 
Tawan 941.46 12.33 8.13 
Bananna 1281.25 7.25 5.25 
Dozo 1853.75 10.00 8.77 
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ชื่อการค้าของ
ผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยว 

ค่าความกรอบ 
(นิวตัน/ตร.ม.) 

 
 

ความกรอบเฉลี่ย 
กลุ่มสายตาปกติ 

ความกรอบเฉลี่ย 
กลุ่มผู้บกพร่องทางสายตา 

Toppo 1602.78 5.08 4.38 
Haitai 1766.87 7.33 5.92 
Khotan 1008.00 9.00 10.50 
Colon 948.73 5.17 6.64 
Taro 452.90 10.75 7.25 
Bigga 1034.61 3.92 5.50 
Pretz small 371.22 7.67 7.00 
Aru 854.19 8.00 5.63 
Cocori 1639.84 9.17 7.75 

Jack 876.82 10.02 8.00 
หมายเหตุ : ค่าความกรอบวัดด้วยเครื่อง Texture Analyzer คะแนนความกรอบท่ีประเมินด้วยผู้ทดสอบ มีค่า 1 – 15 
 
ตารางท่ี 2  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ระหว่างค่าความกรอบที่ได้จากเครื่องวัดเนื้อ
สัมผัส ค่าความกรอบเฉลี่ยของกลุ่มผู้ทดสอบที่พิการทางสายตา และกลุ่มผู้ทดสอบสายตาปกติ จากการทดสอบ
แบบต่างๆ 

วิธีการในการหา 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์

 

  คู่ตัวแปร  
( r ) 

 

เครื่องมือกับ 
กลุ่มผู้บกพร่องทาง

สายตา 

เครื่องมือกับ 
กลุ่มสายตาปกต ิ

กลุ่มสายตาปกติกบักลุ่มผู้
บกพร่อง 

ทางสายตา 

Pearson Correlation Coefficients 0.04413 0.03276 0.69485** 
Spearman Correlation Coefficients 0.13552* 0.07895 0.79981** 
Kendall’s Tau  Rank Correlation 
Coefficients 

0.10072* 0.02871 0.59952* 

Hoeffding Dependence Coefficients 0.05067 0.01794 0.31894* 
   *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

สรุปผล 
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จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าผู้บกพร่องทางการมองเห็นมีศักยภาพในการประเมินผลิตภัณฑ์อาหารขบ
เคี้ยวมากกว่าผู้ทดสอบสายตาปกติ จึงมีความเป็นไปได้อย่างสูงในการพัฒนาผู้บกพร่องทางสายตาเพ่ือประกอบ
อาชีพใหม่ในการเป็นผู้ประเมินอาหาร (Test panel)  
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