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ภารกิจและบริการด้านอาหาร
ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

นงนุช เมธียนต์พริ ยิ ะ*
ผู้อ�ำนวยการกอง

กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นหน่วยงานของรัฐทีม่ ภ
ี ารกิจหลักในรูปของห้องปฏิบต
ั ก
ิ ารกลาง

(Third party) ของประเทศด้านการทดสอบอาหารและวัสดุสมั ผัสอาหาร เพือ่ สนับสนุนและสร้างโอกาส
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารในการส่งออก รวมถึงการพัฒนาคุณภาพสินค้าในระดับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

ห้อง

ปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีการ
ให้บริการตรวจสอบทั้งในเชิงคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร รวมถึง
น�ำ้ เพือ่ การอุปโภคและบริโภคของประชาชนและน�ำ้ ทีใ่ ช้ในภาค
อุตสาหกรรม ตามข้อก�ำหนด/กฎระเบียบของประเทศ ประเทศ
คู่ค้าและตามความต้องการของลูกค้า โดยมีคุณภาพการให้
บริการเป็นทีย่ อมรับในระดับสากล ทัง้ นีเ้ พือ่ การรับรองคุณภาพ
สินค้าและความปลอดภัยในการบริโภคตามกฎระเบียบภายใน
ประเทศและมาตรฐานต่างประเทศ สนับสนุนการส่งออกของ
ประเทศ และสร้างโอกาสในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลาง
การตรวจสอบคุณภาพ ได้แก่ การทดสอบทางกายภาพ
เคมี และจุลชีววิทยา เพื่อหาสมบัติทางกายภาพของอาหาร
องค์ ป ระกอบของอาหาร (proximate analysis) ฉลาก
โภชนาการ (nutrition labeling) วิตามิน วัตถุเจือปนอาหาร
(food additives) สารส�ำคัญเชิงหน้าที่ในอาหาร การปลอมปน
อาหาร และสมบัติทางกายภาพของวัสดุสัมผัสอาหาร เช่น
อัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์
ความไม่รั่วซึมของกระป๋อง (Leakage test)
การตรวจสอบความปลอดภัย ได้แก่ สารปนเปื้อน เช่น
โลหะหนัก สารพิษจากจุลนิ ทรีย์ จุลนิ ทรียท์ ที่ ำ� ให้เกิดโรคจุลนิ ทรีย์
ชีว้ ดั สารอินทรียใ์ นน�ำ้ สารปนเปือ้ นอันเนือ่ งมาจากวัสดุสมั ผัสอาหาร
เช่น epoxidised soy bean oil (ESBO) น�ำ้ มันแร่ (mineral oil)
เมลามีน BPA ในขวดนมและพลาสติก BADGE /NOGE และ
อนุพันธ์ในกระป๋อง

* กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

นอกจากงานบริการตรวจสอบแล้ว ห้องปฏิบัติการของ
กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร ยั ง มี ก ารศึ ก ษา วิ จั ย และพั ฒ นา
องค์ความรู้รวมถึงเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบ กระบวนการ
ผลิตอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร และนวัตกรรมอาหาร เช่น
วิธีทดสอบสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ในอาหารเพื่อสุขภาพ
สารปนเปื้อนและวัตถุเจือปนในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร
คุณภาพทางประสาทสัมผัสในอาหาร การใช้ประโยชน์จากจุลนิ ทรีย์
วัสดุสัมผัสอาหารประเภทเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รองรับกฎ
ระเบียบใหม่ๆ ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ
และแก้ไขปัญหาของภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ขีดความความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม และใช้
เป็นข้อมูลในการก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ของประเทศ
และระดับนานาชาติ เช่น มาตรฐานในการทดสอบน�้ำปลาของ
Codex
กรมวิทยาศาสตร์บริการเห็นความส�ำคัญของความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมวัสดุสมั ผัสอาหาร จึงด�ำเนินการจัดตัง้ ศูนย์
ตรวจสอบคุณภาพวัสดุสัมผัสอาหาร โดยการพัฒนาขีดความ
สามารถของห้องปฏิบัติการจนได้รับมติจากคณะกรรมการที่
ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน ด้านอาหาร
ส�ำเร็จรูป (ASEAN Consultative Committee on Standard
and Quality-ACCSQ-PFPWG) ให้จดั ตัง้ ห้องปฏิบตั กิ ารอ้างอิง
ด้านวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียนให้แล้วเสร็จภายในธันวาคม
พ.ศ. 2558 และได้รับการบรรจุไว้ใน AEC Scorecard ซึ่งการที่
ประเทศไทยได้เป็นห้องปฏิบตั ิการอ้างอิงด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
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ของอาเซียนจะท�ำให้ประเทศไทยเป็นผู้น�ำของกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียนในการรวบรวมกฎระเบียบและพัฒนามาตรฐาน
ของวั ส ดุ สั ม ผั ส อาหารและสารปนเปื ้ อ นอั น เนื่ อ งมาจาก
วัสดุสมั ผัสอาหาร เป็นการลดเลิกอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า
ที่เกิดจากมาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค การตรวจสอบ
และการรับรอง และมีการปรับประสานมาตรฐานสินค้าให้เป็น
แนวทางปฏิบัติเดียวกัน และจัดท�ำความตกลงการยอมรับร่วม
(Mutual Recognition Arrangements : MRAs) รวมถึง
เป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้ตัดสินในกรณีที่มีข้อพิพาทอันเนื่อง
มาจากผลการทดสอบและเกิดการโต้แย้งของประเทศคู่ค้าใน
อาเซียน การเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียนจะท�ำให้
เป็นที่ยอมรับน่าเชื่อถือและส่งผลให้ใบรับรองสินค้าที่ได้รับการ
ยอมรับจากนานาชาติมากยิ่งขึ้น
กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นหน่วยงานราชการแห่งเดียว
ที่ได้รับการมอบหมายจากกระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นผู้ให้การ
รับรองสินค้าไทยเพื่อการส่งออก ด้วยการออกใบรับรองสินค้า
(Certificate of Analysis, COA) ของวัสดุสัมผัสอาหาร ให้กับ
ผู้ประกอบการส่งออกตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก
และการน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 มาตรา
5(5) ก�ำหนดให้สินค้าใดที่ส่งออกหรือน�ำเข้าเป็นสินค้าที่ต้องมี
หนังสือรับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้า หนังสือรับรองคุณภาพสินค้า
หรือหนังสือรับรองอื่นใดตามความตกลงหรือประเพณีทางการ
ค้าระหว่างประเทศ ปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์บริการได้ด�ำเนิน
การออกใบรับรองสินค้าแล้วโดยได้รับการร้องขอความร่วมมือ
ในการทดสอบความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหารประเภท
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พลาสติก เซรามิก ซิลโิ คน ไม้ และโลหะ เพือ่ ออกใบรับรองสินค้า
จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เพือ่ ส่งออกไปยัง
ประเทศตุรกี เปรู และอินโดนีเซีย
นอกจากงานบริการด้านห้องปฏิบัติการแล้วยังให้บริการ
ทางวิชาการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือ
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ
เช่น การให้ค�ำปรึกษา การแนะน�ำ การฝึกอบรมเฉพาะทางด้าน
เทคนิคการทดสอบและระบบคุณภาพ การสืบค้นมาตรฐาน
สิทธิบตั รและข้อมูลอืน่ ๆให้ภาคอุตสาหกรรม SMEs และ OTOP
เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพ
ของกระบวนการผลิต และสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยมีการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ หรือปฏิบตั งิ านร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การด�ำเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการดังกล่าว เป็นการ
สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
อาหารของไทย ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง และขีดความ
สามารถในการแข่งขัน ให้แก่อุตสาหกรรมอาหารประเภทต่างๆ
ตลอดจนการพัฒนากระบวนการผลิตอาหาร ให้เป็นที่ยอมรับ
ของประเทศคู่ค้า เพิ่มมูลค่าของอาหารส�ำเร็จรูปและวัสดุสัมผัส
อาหารท�ำให้มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น ท�ำให้เกิดการจ้างงาน
ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารเพิ่มมากขึ้น
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายการส่งออกสินค้า
ประเภทอาหารส�ำเร็จรูปและวัสดุสัมผัสอาหาร

