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การประยกุตใ์ชก้ารประเมินทางประสาทสัมผสัในการควบคุมคุณภาพ 

ผลิตภณัฑน์ ้ ามะพร้าว 

 

บทคดัยอ่ 
 

น ้ ามะพร้าวเป็นผลิตภณัฑช์นิดหน่ึงที่ไดจ้ากมะพร้าว มีลกัษณะทางประสาทสมัผสัแตกต่าง

กนัขึ้นอยูก่บัชนิดของมะพร้าวอ่อน หรือมะพร้าวแก่ รวมถึงน ้ ามะพร้าวที่ผ่านกระบวนการความ

ร้อน จากการประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผสัของน ้ ามะพร้าวสดมีความใสขุ่นเล็กน้อย 
รสชาติหวาน มีกล่ินรสของมะพร้าว และกล่ินใบเตยอ่อนๆ หลงัชิม ซ่ึงแตกต่างจากน ้ ามะพร้าวที่

ผา่นกระบวนการความร้อน UHT มีความใสขุ่นและอมเหลืองเล็กน้อย รสชาติเค็มอมเปร้ียวในสูตร
ไม่เติมน ้ าตาลและหวานอมเปร้ียวในสูตรเติมน ้ าตาล มีกล่ินคลา้ยน ้ าตาลไหมห้รือคาราเมล และให้

กล่ินรสของมะพร้าวและใบเตยในระหวา่งชิม 

ในการทดสอบคุณลกัษณะทางประสาทสมัผสัเชิงพรรณนาไดท้  าการทดสอบน ้ ามะพร้าวส่ี
ชนิดไดแ้ก่ น ้ ามะพร้าวอ่อน น ้ ามะพร้าวแก่ น ้ ามะพร้าวในรูปบรรจุกล่อง UHT สูตรไม่เติมน ้ าตาล

และเติมน ้ าตาล ท าการวิเคราะห์ค่า pH, Brix และ SO2 ของตวัอย่างน ้ ามะพร้าวทั้งส่ีชนิดตาม
มาตรฐานของผลิตภณัฑแ์ละท าการทดสอบทางดา้นประสาทสัมผสัโดยแบ่งตวัอยา่งออกเป็น 2 ชุด 

คือ 1. น ้ ามะพร้าวอ่อน และน ้ ามะพร้าวแก่  2. น ้ ามะพร้าว UHT สูตรไม่เติมน ้ าตาล และสูตรเติมน ้ าตาล  

จากการทดสอบคุณลักษณะทางประสาทสัมผสัของน ้ ามะพร้าวเชิงพรรณนาทั้ง 2 ชุด ผูท้ดสอบที่มี
ประสบการณ์สิบคนท าการพรรณนาลกัษณะที่ผูท้ดสอบรับรู้ และท าการให้คะแนนความเขม้ของ

ลกัษณะประจ าที่สามารถรับรู้ได ้โดยไดค้  าศพัทท์ี่ผูท้ดสอบเลือกใชพ้รรณนาในแต่ลกัษณะประจ าได้

ดังน้ี ลักษณะปรากฏ (Appearance) ได้แก่ สีเหลือง (Yellow color), ความขุ่น (Turbidity) และ  
ใส (Clear) กล่ิน (Odor) ไดแ้ก่ หวาน(Sweet), ใบเตย (Pandan leaf), มะพร้าว (Coconut), เปร้ียว

(Sour), น ้ าตาลไหม ้(Caramel) และ มะลิ (Jasmine) รสชาติ (Taste) ไดแ้ก่ หวาน (Sweet), เปร้ียว
(Sour) และเคม็ (Salty) กล่ินรส (Flavor) ไดแ้ก่ มะพร้าว (Coconut), เปร้ียว (Sour) และ น ้ าตาลไหม ้

(Caramel) จากค าบรรยายหรือค าศพัทท์ี่ไดส้ามารถน าไปใช้ทดสอบเชิงพรรณนาและแบบประเมิน

ทางประสาทสมัผสัเพือ่การตรวจสอบคุณภาพของตวัอยา่งน ้ ามะพร้าว 

ค าส าคญั : น ้ ามะพร้าว, การทดสอบทางประสาทสมัผสัเชิงพรรณนา 
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Application of Sensory Evaluation for Quality Control  

of Coconut Water Products 

 
Abstract 

Coconut water was one of coconut products. There were different organoleptic 

characteristics depending on the stages of maturation, green (young) coconut or brown (mature) 
coconut and heat processing coconut water. Sensory evaluation of fresh coconut water and heated 

coconut water (UHT) were conducted. The differences were noticed in fresh and heated coconut 

water. In fresh coconut water, white turbidity, sweet, coconut aroma and pandan leaf-like aroma 
after taste were evaluated. Whereas in heated coconut water, yellowish turbidity, salty-sour taste 

in non-sugar added UHT and sweet-sour in sugar added UHT coconut water, caramel-like aroma  
and pandan leaf-like aroma during tasting were noticed.    

There were 4 types of the coconut waters, 1. young 2. brown 3. UHT brown and 4. sugar 

added UHT brown analyzed for  pH, °Brix and SO2 as for standards of the products. Two sets of 
experiment were conducted, 1. young and brown coconut water 2. UHT and sugar added UHT 

brown coconut water. Descriptive analysis methods were used to obtain detailed descriptions of 

the appearance, odor, taste and flavor of coconut waters including the scaling of the intensity of 
these attributes by an experienced panel of 10 judges. The results of the descriptive analysis were 

1.  appearance (yellow, turbidity and clear) 2. odor (sweet, pandan leaf, coconut, sour, caramel 
and jasmine) 3. taste (sweet, sour, salty) and 4. flavor (coconut, sour, caramel). These descriptive 

attributes would be used for quality control of the coconut waters. 
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