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แผนที่การเดินทาง 



หลักการเหตุผล  

 ความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ�อาหารและของใชEในการ
เตรียมอาหารไดEรับความสนใจเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากเกิดวิกฤติการณ�ทํา
ใหEผูEบริโภคเจ็บปMวยและเสียชีวิต การควบคุมในดEานความปลอดภัย 
เช�น การออกระเบียบ ขEอบังคับและมาตรฐานผลิตภัณฑ� สหภาพ
ยุโรปจึงมีการออกกฎระเบียบขEอบังคับต�างๆ เพื่อคุEมครองผูEบริโภค 
ผูEประกอบการบรรจุภัณฑ� นักวิจัย นักวิเคราะห� จึงควรเขEาใจ
กฎหมายและกฎระเบียบในการควบคุมที่เกี่ยวขEองที่เปQนปRจจุบัน 
เ พื่อ เตรียมการและปรับปรุ งการพัฒนาสินคEาใหEสอดคลEอง
กฎระเบียบการผลิตและจําหน�าย สามารถกําหนดคุณสมบัติของ
บรรจุภัณฑ�ไดEอย�างถูกตEองชัดเจน ทันสถานการณ� รวมทั้งสรEางความ
มั่นใจและควบคุมคุณภาพตามตEองการ เพื่อลดความเสี่ยงในตีกลับ
และปฏิเสธสินคEาที่ส�งออกไปขายต�างประเทศ 

 ปRจจุบันการส�งออกสินคEาของประเทศไทยเผชิญกับปRญหา
การกีดกันทางการคEาโดยใชEมาตรการที่ไม�ใช�ภาษี อาทิ กฎหมาย 
มาตรฐาน ขEอตกลงทางการคEา ประกาศ เปQนตEน กรมวิทยาศาสตร�
บริการ ในฐานะหน�วยงานภาครัฐและไดEรับมอบหมายใหEทําหนEาที่
เปQนหEองปฏิบัติการอEางอิงอาหารของอาเซียนดEานวัสดุสัมผัสอาหาร 
เห็นความสําคัญและสอดคลEองของการควบคุมคุณภาพและความ
ปลอดภัยของบรรจุภัณฑ�และวัสดุสัมผัสอาหารใหEเปQนไปตามกฎ 
ระเบียบและมาตรการทางการคEาที่ยอมรับในการคEาระหว�างประเทศ
และสากล จึงไดEจัดสัมมนา The Updating the Legislation on 
Food Contact Materials ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภาค
การผลิต ภาครัฐ สถาบันทางการศึกษาที่เกี่ยวขEองและผูEปฏิบัติงาน
ดEานการทดสอบและวิจัย  

วตัถปุระสงค ์

๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคการผลิต ที่
ปฏิบัติงานดEานวัสดุสัมผัสอาหาร ใหEมีความรูE ความเขEาใจ เกี่ยวกับ
กฎและระเบียบของการนําเขEา-ส�งออกสินคEาการคุEมครองผูEบริโภค
และกติกาทางการคEาสากล 

๒. เพื่อส�งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถดEานการผลิตและแข�งขันใน
การส�งออกสินคEา 

๓. เพื่อเปQนเวทีแลกเปลี่ยนองค�ความรูEร�วมกัน ระหว�างผูEเชี่ยวชาญ 
นักวิชาการ นักวิจัย และผูEประกอบการ 

 ผูEเขEาร�วมจากหน�วยงานในภาครฐั ภาคการผลิต และ
สถาบันการศึกษา ที่มีส�วนเกีย่วขEองกบัการปฏิบัติงานดEานวัสดุ
สัมผัสอาหาร ประมาณ ๑๓๐ คน  

๑. ส�งเสริมใหEบุคลากรในภาคการผลิต หน�วยงานภาครัฐ และ
สถาบันศึกษาใหEไดEรับการพัฒนาความรูEในดEานกฎหมายและ
กฎระเบียบของผูEนําเขEาสินคEา การคุEมครองผูEบริโภคและกติกา
การคEาสากล 

๒. ผูEเขEาร�วมสัมมนาสามารถนําความรูEไปปรับใชEเปQนแนวทางการ
ควบคุมคุณภาพสินคEา   

๓. สรEางเครือข�ายความร�วมมือระหว�างผูEปฏิบัติงาน นักวิเคราะห�
นักวิจัยและนักวิชาการ เพื่อเสริมสรEางความเขEมแข็ง และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข�งขันโดยใชEองค�ความรูEทาง
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
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