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สรรสาสรรสาส ระ 

	 อุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยมีความส�าคัญไม่น้อยกว่าอุตสาหกรรมอ่ืน	

จากข้อมลูของกรมศลุกากรตัง้แต่	ม.ค.	-	ส.ค.	2557	การส่งออกสนิค้ากลุม่อาหารมมีลูค่ามาก

ถึง	 6	 แสนล้านบาท	 อย่างไรก็ตาม	 การขายสินค้าให้เป็นที่ยอมรับระหว่างคู่ค้านั้น	 สินค้า

ต้องมคีณุภาพได้มาตรฐาน	 และเพือ่ให้ทราบว่าสนิค้าได้มาตรฐานต้องใช้วธิทีดสอบทีน่่าเชือ่ถอื

และเป็นที่ยอมรับกันทั้ง	 2	 ฝาย	 ดังน้ันการใช้วิธีทดสอบที่เป็นมาตรฐานจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น	

รวมทั้งปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมต้องมีระบบประกันคุณภาพ	 ท�าให้ต้องติดตาสารสนเทศ

ของวธิทีดสอบให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ	แม้ว่าจะสามารถสบืค้นสารสนเทศดงักล่าวได้จากอนิเทอร์เนต็

แต่การเข้าถึงฉบับเต็มแบบออนไลน์มักมีค่าใช้จ่ายสูง	 ประกอบกับความไม่คุ้นเคยกับการใช้

สารสนเทศเหล่านีย้ิง่ท�าให้ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมมข้ีอสงสยัว่าจะหาวธิทีดสอบท่ีเกีย่วข้อง

กับอุตสาหกรรมอาหารเหล่านี้ได้จากที่ไหน	หรือจะค้นหาวิธีทดสอบที่ต้องการได้อย่างไร	

	 แหล่งสารสนเทศส�าหรับการทดสอบที่ส�าคัญส่วนใหญ่จะมาจากองค์กรวิชาชีพ

หรือหน่วยงานภาครัฐ	ซึ่งก�าหนดวิธีมาตรฐาน	(Standard	methods)	และมีคณะกรรมการ

ทบทวนวิธีทดสอบเหล่านั้นอย่างเป็นระบบและสม�่าเสมอ	 รวมทั้งเปิดรับข้อคิดเห็นจาก

บุคคลภายนอกที่อยู่ในสาขาเดียวกัน	ท�าให้ได้รับการยอมรับและน�าวิธีทดสอบไปใช้กันอย่าง

แพร่หลาย	 รวมถึงถูกน�าไปอ้างอิงในมาตรฐานผลิตภัณฑ์	 	 ส�าหรับบทความนี้จะขอแนะน�า

แหล่งสารสนเทศด้านการทดสอบอาหารและที่เกี่ยวข้องให้รู้จักกัน	2	แหล่ง	คือ

 1)	 Official	Methods	of	Analysis	of	AOAC	International	รับผิดชอบ

โดย	AOAC	International	ดังภาพที่	1	เอกสาร	Official	Methods	of	Analysis	of	AOAC	

International	19	th	ed.	

สุวศรี		เตชะภาส *

*	นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ	ส�านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพที่	1	เอกสาร	Offi	cial	Methods	

of	Analysis	of	AOAC	International	

19	th	ed.	

สารสนเทศ
ด�านมาตรฐานวิธีทดสอบที่อุตสาหกรรมอาหารควรรู�
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AOAC	 International	 เป็นองค์กรวิชาชีพที่ก่อตั้งมานาน

กว่า	 100	 ป	 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวัดที่มีคุณภาพ	 (Quality	

measurements)	 และการตรวจสอบความใช้ได้ของวธิทีดสอบ	 (Methods 

validation)	ในศาสตร์ด้านการทดสอบ	(Analytical	sciences)	การก่อตัง้

ครัง้แรกในป	ค.ศ.	1884	ใช้ช่ือว่า	Association	of	Official	Agricultural	

Chemists	ต่อมาป	ค.ศ.	1965	 เปลี่ยนเป็น	Association	of	Official	

Analytical	Chemists	เพื่อแสดงถึงการขยายงานด้านการทดสอบ	และ

ต้ังแต่	ป	ค.ศ.	1991	มาจนถงึปัจจบุนัเปล่ียนชือ่เป็น	AOAC	INTERNATIONAL 

เพือ่สะท้อนถงึความเป็นสากล	เนือ่งจากสมาชกิส่วนใหญ่ท�างานในภาคเอกชน

และมาจากนอกประเทศสหรัฐอเมริกา	 รวมทั้งการเพิ่มจ�านวนอย่างมี

นัยส�าคัญของวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยาและอื่นๆ

	 ส�าหรับเอกสาร	Official	Methods	of	Analysis	of	AOAC	

International	มจีดุเริม่ต้นมาจากเอกสารวธิทีดสอบปุยประมาณ	49	หน้า	

ที่ตีพิมพ์ในป	ค.ศ.	1884		ต่อมาป	ค.ศ.	1887	ได้เพิ่มวิธีทดสอบอาหาร

สัตว์และผลิตภัณฑ์นม	 หลังจากน้ันได้ขยายไปในผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 อีก

มากมาย	 เช่น	 อาหาร	 ยา	 เครื่องส�าอาง	 เคมีภัณฑ์ที่ใช้ทางการเกษตร		

เอกสาร	 Official	 Methods	 of	 Analysis	 of	 AOAC	 International	

ฉบับพิมพ์ครั้งที่	 1	 มีขึ้นในป	 ค.ศ.	 1920	 โดยรวบรวมวิธีทดสอบน�ามา

ตีพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มหนังสือ	

	 เอกสาร	 Official	 Methods	 of	 Analysis	 of	 AOAC	

International	 แบ่งออกเป็นหลายบทตามผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบหรือวิธี

ทดสอบเช่น	ปุย	อาหารสัตว์	น�้าและเกลือ	เครื่องส�าอาง	ยา	ผักแปรรูป	

เนือ้สตัว์และผลติภณัฑ์อาหารเสรมิ	 (Dietary	 supplements)	สารฆ่าเชือ้	 z 

(Disinfectants)	สารตกค้าง	วตัถปุรงุแต่งอาหาร	วธิทีดสอบทางจลุชวีวทิยา	

และมีภาคผนวกที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ	 เช่น	 สารละลายมาตรฐาน

และวัสดุอ้างอิง	ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ	การประกันคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการ	 แบบจ�าลองทางสถิติส�าหรับตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี

เชิงคุณภาพ	(Validation	of	qualitative	methods)	

	 รูปแบบหมายเลขวิธีทดสอบ	(AOAC	Offi	cial	Method	

Number)	 จะประกอบด้วยตัวเลข	 2	 ชุด	 คั่นด้วยจุด	 ตัวเลขชุดแรกมี	

3	หรือ	4	ตัว	หมายถึงป	ค.ศ.	ที่ออกวิธีทดสอบนั้น	และตัวเลขชุดที่	 2	

หมายถึง	 ล�าดับที่ของการออกวิธีทดสอบในปนั้น	 เช่น	 AOAC	 Offi	cial	

Method	 989.11	 หมายถึงวิธีทดสอบท่ีออกเป็นล�าดับท่ี	 11	 ใน	ป	 ค.ศ.	

1989	ซึ่งหมายเลขนี้จะเป็นหมายเลขถาวร	การใช้หมายเลขวิธีทดสอบ

ลักษณะนี้เริ่มมาตั้งแต่ฉบับพิมพ์ครั้งที่	 15	 ป	 ค.ศ.	 1990	 ส่วนตัวเลข

อีกชุดหนึ่งที่มักสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้	 คือ	หมายเลขระบุต�าแหน่ง

ในเอกสาร	(Locator	number)	ซ่ึงเป็นเลขท่ีเปล่ียนไปตามเล่มเอกสาร	

ประกอบด้วยตัวเลข	 3	 ชุด	 คั่นแต่ละชุดด้วยจุด	 ตัวเลขชุดแรกเป็น

หมายเลขบทที่	 ชุดที่	 2	 เป็นบทย่อย	 และชุดที่	 3	 เป็นล�าดับที่ของวิธี

ทดสอบในบทย่อยนั้น	17.3.01	หมายถึงวิธีวิเคราะห์ทดสอบในบทที่	17	

บทย่อยที่	 3	 ล�าดับที่	 1	 ดังภาพที่	 2	 ตัวอย่างหมายเลขวิธีทดสอบและ

หมายเลขระบุต�าแหน่ง		

	 2)	 Official	Methods	and	Recommended	Practices

of	 the	 AOCS	 รับผิดชอบโดย	 AOCS	 หรือ	 American	 	Oil	

Chemists’	 Society	 ดังภาพที่	 3	 เอกสาร	 Official	 methods	 and	

	recommended	practices	of	the	AOCS	6th	ed.		

 

	 AOCS	หรือAmerican		Oil	Chemists’	Society	เป็นองค์กร

วิชาชีพด้านเคมี	 เกี่ยวกับไขมันและน�้ามัน	 ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ

ในป	ค.ศ.	1910	โดยใช้ชื่อว่า	Society	of	Cotton	Products	Analysts	

(SCPA)	 เพือ่ช่วยผูป้ระกอบการหีบเมล็ดน�้ามันฝ้ายในการหาวิธีทดสอบ

ทีด่ทีีส่ดุส�าหรบัน�า้มนัเมลด็ฝ้าย		ในป	ค.ศ.	1918	SCPA	ได้ออกวธิทีดสอบ

น�า้มนัฝ้ายและเมลด็น�า้มนั	 โดยพมิพ์อยูร่วมกบัส่วนย่อย	Chemists	Section 

ในวารสาร	Cotton	Oil	Press		ป	ค.ศ.	1921	ได้เปลี่ยนชื่อองค์กรเป็น	

American		Oil	Chemists’	Society	เพือ่ตอบรบัการขยายตวัไปยงัน�า้มนั

ภาพที่	2	ตัวอย่างหมายเลขวิธีทดสอบและหมายเลข
ระบุต�าแหน่ง

ภาพที่	3		เอกสาร	Official	methods	and	
	recommended	practices	of	the	AOCS	6th	ed.	
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และเมลด็น�า้มนัจากพืชชนิดอื่น	ๆ	และใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน		ส�าหรับ

เอกสาร	Official	methods	and		recommended	practices	of	the	

AOCS	ฉบบัพิมพ์คร้ังที	่1	ออกมาในป	ค.ศ.	1928	โดยรวบรวมวธิทีดสอบ

ใน	Chemists	Section	ของวารสาร	Cotton	Oil	Press

เอกสาร	Official	methods	and		recommended	practices

of	the	AOCS	เป็นวธิทีดสอบมาตรฐานทีใ่ช้ในกระบวนการผลติ	การค้า

การประยุกต์ใช้	 และการประเมินผลิตภัณฑ์ไขมัน	 น�้ามัน	 และลิพิด

(Lipid)	 ซึ่งทั่วโลกยอมรับ	 นอกจากน้ียังมีแนวทางเก่ียวกับระบบ

คุณภาพห้องปฏิบัติการ	 แนวทางที่ใช้ในโปรแกรมทดสอบความช�านาญ

ห้องปฏบิตักิารของ	AOCS	(Laboratory	Proficiency	Program;	LPP)	

ซึ่งมีที่มาอันยาวนานตั้งแต่ป	ค.ศ.	1912	ในชื่อ	Frank	Smalley’s	check	

sample	program		เอกสารเล่มนี้แบ่งออกเป็นหลายบทตามผลิตภัณฑ์

ที่ทดสอบและเรื่องที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 Section	 C	 เรื่อง	 Commercial	

fats	and	oils,	Section	D	เรื่อง	Soap	and	Synthetic	Detergents	,	

Section	M	เรื่อง	Evaluation	and	Design	of	Test	Methods	

	 แหล่งสารสนเทศทั้ง	 2	 แหล่ง	 เป็นแหล่งสารสนเทศด้าน

การทดสอบทีส่�าคญัทีผู่ป้ระกอบการอตุสาหกรรมอาหารควรรูจ้กั	 มคีวาม

น่าเชือ่ถอืทัง้ในแง่ของตวัองค์กรทีเ่ป็นสมาคมวชิาชพีมปีระวตัอัินยาวนาน	

และเอกสารวิธีทดสอบที่ตีพิมพ์ออกมาก็เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ	

อุตสาหกรรม	และการค้าระดับโลก		กรมวิทยาศาสตร์บริการ	โดยส�านัก

หอสมุดและสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเห็นความส�าคัญ

ของแหล่งสารสนเทศส�าหรับการทดสอบด้านอาหารจึงจัดหามาไว้ให้

บริการและติดตามให้ทันสมัยอยู่เสมอ	 นอกจากน้ียังมีสารสนเทศด้าน

อาหารอื่นๆ	ที่น่ารู้อีกมากมาย	เช่น		ICUMSA	ส�าหรับทดสอบผลิตภัณฑ์

น�้าตาลและกากน�้าตาล	 Compendium	 of	 Methods	 for	 the	

Microbiological	 	Examination	 of	 Foods	 ส�าหรับทดสอบทาง

จลุชวีวทิยาในผลติภณัฑ์อาหาร	 ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารไทย

ที่ก�าลังมองหาแหล่งสารสนเทศเหล่านี้สามารถเข้ามาใช้บริการได้ใน

วันและเวลาราชการ
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