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ญีปุ่น่เป็นประเทศทีใ่ห้ความส�าคญักบัความปลอดภยัอาหารและ

สินค้าเกษตรมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลก รัฐบาลมีการออกมาตรฐาน 

กฎระเบียบ ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสินค้าเกษตรและอาหาร 

เพือ่คุม้ครองความปลอดภยัของผูบ้รโิภค โดยนอกจากจะมกีารบงัคบัใช้

กฎระเบียบ กฎหมาย และมาตรฐานดังกล่าวอย่างเข้มงวดแล้ว รัฐบาล

ยังส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง  

แก่ประชาชน เพื่อให้ตระหนักถึงความส�าคัญของความปลอดภัยอาหาร 

ท�าให้ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่เต็มใจที่จะซื้อสินค้าบริโภคที่มีราคาแพงกว่า 

เพ่ือม่ันใจได้ว่าสนิค้าดังกล่าวได้มาตรฐาน มคีวามปลอดภยั และสามารถ

ตรวจสอบย้อนกลับได้

ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

จึงได้จัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ เรื่องเครื่องหมายรับรองและมาตรฐาน

กับการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารของญี่ปุ ่น ซึ่งครอบคุลม

ระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร การใช้

เครือ่งหมายรับรอง และระบบตรวจสอบย้อนกลบัของประเทศญีปุ่น่ เพือ่

ให้ผู้ประกอบการไทยได้รับทราบและเข้าใจรายละเอียดของการรับรอง

มาตรฐานสินค้าเกษตร การใช้เครื่องหมายรับรอง JAS ตลอดจนระบบ

การตรวจสอบย้อนกลับของญี่ปุ่น

มกอช.หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ 

ผู้ประกอบการของไทยในการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารและ 

การขยายตลาดการค้าในประเทศญี่ปุ่นต่อไป

กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

พฤษภาคม 2561
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ญี่ปุ ่นนับเป ็นประเทศที่มีมาตรฐานการผลิตสินค ้าเกษตรและอาหารสูง 

เป็นอันดับต้นๆ ของโลก สินค้าของญ่ีปุ่นส่วนใหญ่จึงมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และม ี

ความปลอดภยัสงู หรอืเรยีกได้ว่าญ่ีปุน่ก้าวข้ามการแข่งขนักนัด้วยมาตรฐานความปลอดภยั 

พื้นฐานในอาหารไปแล้ว 

ปัจจบัุนผูผ้ลิตสินค้าเกษตรและอาหารของญ่ีปุน่จึงต้องหนัมาแข่งขันกนัในด้านอ่ืนๆ 

เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า รวมทั้งเพิ่มความน่าสนใจและความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภค 

การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารของญี่ปุ่นที่ส�าคัญ เช่น

 1. สินค้ามีเรื่องราวน่าสนใจ เช่น เป็นสินค้าเฉพาะท้องถิ่น สินค้าเฉพาะฤดูกาล 

 2. บรรจุภัณฑ์มีเอกลักษณ์

 3. สินค้าได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานต่างๆ 

 4. สินค้าสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

 5. สินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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  1. สินค้ามีเรื่องราวน่าสนใจ

สินค้าผลิตจากวัตถุดิบที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่น หรือมีจ�าหน่ายเฉพาะในท้องถิ่น

Pretz รสหอยเม่นของเขตโทโฮคุ/
รสแซลมอนของเขตฮอกไกโด/

รสไข่ปลาคอด (เมนไทโกะ) ของเขตคิวชู

ยากิโซบะกึ่งส�าเร็จรูปที่ใช้
กะหล�่าปลีจากฮอกไกโด

ลูกอมรสส้มที่ใช้ส้มเดโคปอง 
(ตระกูลส้มจุก) ของเขตคิวชู

คิทแคทรสชาเขียว
ที่ใช้ชาเขียวจาก

จังหวัดคุมะโมะโตะ
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สินค้าผลิตจากวัตถุดิบในแต่ละฤดูกาล หรือมีจ�าหน่ายเฉพาะในฤดูกาล

โค้กที่ใช้ฉลากรูปกลีบซากุระ 
มีจ�าหน่ายเฉพาะฤดูใบไม้ผลิ

เซมเบ้และเยลลี่ใส่กลีบซากุระ 
มีจ�าหน่ายเฉพาะฤดูใบไม้ผลิ

ผงส�าหรับหุงข้าวรสชาติต่างๆ ซึ่งใช้วัตถุดิบ
ที่มีเฉพาะในฤดูใบไม้ร่วง คือ เห็ดมัตสึทาเกะ 

เกาลัด ปูและหอยเชลล์ สาหร่ายฮิจิกิ 
ซึ่งผงส�าหรับหุงข้าวสี่รสชาตินี้ 

มีจ�าหน่ายเฉพาะในฤดูใบไม้ร่วง

คุกกี้รสมินต์ช็อคโกแลต 
และรสเกลือคาราเมล ให้ความรู้สึก
เย็นสดชื่น มีจ�าหน่ายเฉพาะฤดูร้อน

มันฝรั่งทอดรสเกลือทะเล 
ได้บรรยากาศเหมือนไปเที่ยวทะเล 

มีจ�าหน่ายเฉพาะฤดูร้อน
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สินค้าผลิตด้วยกรรมวิธีดั้งเดิม หรือผลิตด้วยสูตรที่สืบทอดกันมา

นัตโต้หรือถั่วเน่า ซึ่งในอดีตใช้วิธีการหมัก
ในฟางข้าว จะท�าให้รสชาติหอมอร่อยกว่า
นัตโต้ในปัจจุบัน จึงมักโฆษณาว่าใช้วิธีการ

ผลิตแบบดั้งเดิม

ซอสปรุงรสต่างๆ ทั้งซอสส�าเร็จรูป และซอสของร้านอาหารชื่อดังต่างๆ 
มักโฆษณาว่าเป็นซอสสูตรลับ ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน

ผักดองหรือสึเกะโมโน 
ผักดองที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น 

คือผักดองของเมืองเกียวโต 
ซึ่งมีวัฒนธรรมการถนอมอาหาร

มายาวนาน การผลิตผักดองจ�าหน่าย
จึงมักมีการโฆษณาว่าเป็นผักดอง

สูตรดั้งเดิมของเมืองเกียวโต



9เครื่องหมายรับรองและมาตรฐาน 
กับการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารของญี่ปุ่น

  2. บรรจุภัณฑ์มีเอกลักษณ์

ญีปุ่น่มวัีฒนธรรมการบรรจหีุบห่อสนิค้าอย่างประณตีและมรีายละเอยีด เนือ่งจาก

ถือว่าเป็นการแสดงความใส่ใจต่อผู้บริโภควิธีหนึ่ง

ตาข่ายบรรจุส้ม
ที่ท�าเป็นรูปแครอท

ถุงกระดาษบรรจุข้าว
ที่ท�าเป็นรูปหมี

กระดาษห่อขวดเหล้าสาเก
ที่ท�าเป็นรูปปลาคาร์ฟ

ถุงบรรจุปลาหมึกดองพริก
ที่ท�าเป็นรูปปลาหมึก

ถุงบรรจุคุกกี้ที่ท�าช่องพลาสติกใส
ให้ดูเหมือนผมทรงแอฟโฟร

ขวดชากับกล่องป็อกกี้ที่เมื่อเอามาต่อกัน
จะเป็นภาพเดียวกัน
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  3. สินค้าได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานต่างๆ

ปัจจุบันญี่ปุ่นมีการใช้เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานต่างๆ ในสินค้าเกษตรและ

อาหารอย่างหลากหลาย มีทั้งเคร่ืองหมายรับรองจากหน่วยงานของรัฐ สมาคมต่างๆ  

รวมทั้งเครื่องหมายรับรองของเอกชน

เครื่องหมายรับรองท่ีพบได้บ่อยในสินค้าเกษตรและอาหารของญ่ีปุ่น ได้แก่ 

เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (JAS) เครื่องหมายรับรองสินค้าอาหารเพื่อ

สุขภาพ และเครื่องหมายรับรองบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล 



11เครื่องหมายรับรองและมาตรฐาน 
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1. สินค้าทั่วไปที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน JAS 

2. สนิค้าทีผ่ลติด้วยกรรมวธิพีเิศษ ตามข้อก�าหนดของมาตรฐาน JAS

3. สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน JAS

4. สินค้าที่เปิดเผยรายละเอียดข้ันตอนการผลิต ตามข้อก�าหนด

ของมาตรฐาน JAS

5. สินค้าที่ใช้การขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ ตามข้อก�าหนดของ

มาตรฐาน JAS

แต่ปัจจุบันเครื่องหมายที่มีการใช้ในสินค้าอย่างแพร่หลาย

คอืเครือ่งหมายรบัรองสนิค้าท่ัวไป และสนิค้าเกษตรอนิทรย์ีเท่านัน้

  เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (JAS)

เป็นมาตรฐานของกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญ่ีปุ่น ให้การรับรอง 

สินค้าเกษตรและอาหาร ทั้งสินค้าที่ผลิตในประเทศและสินค้าน�าเข้า โดยหน่วยงาน 

ที่ ให ้การรับรองคือห ้องปฏิบั ติการที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ ่น  

โดยเครื่องหมาย JAS มีทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่
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  ตัวอย่างสินค้าที่ได้รับเครื่องหมาย JAS ชนิดต่างๆ 

(รายละเอียดเกี่ยวกับระบบการรับรองมาตรฐาน JAS จะปรากฏในหน้า 26)

1. สินค้าทั่วไปที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน JAS 

2. สินค้าที่ผลิตด้วยกรรมวิธีพิเศษ ตามข้อก�าหนดของมาตรฐาน JAS

3. สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน JAS

4. สินค้าที่เปิดเผยรายละเอียดขั้นตอนการผลิต ตามข้อก�าหนดของมาตรฐานJAS

5. สินค้าที่ใช้การขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ ตามข้อก�าหนดของมาตรฐาน JAS
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  สินค้าทั่วไปที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน JAS

เป็นสนิค้าทีผ่ลติตามมาตรฐาน JAS โดยมกีารรับรองท้ังสนิค้าเกษตร สนิค้าเกษตร

แปรรูป และอาหาร 

  สินค้าที่ผลิตด้วยกรรมวิธีพิเศษ ตามข้อก�าหนด
  ของมาตรฐาน JAS

เป็นสินค้าที่ผลิตด้วยกรรมวิธีพิเศษ เช่น การผลิตเนื้อไก่พื้นเมืองท่ีเรียกว่า  

จิโดริ ซึ่งต้องเป็นไก่ที่มีเชื้อสายไก่พันธุ ์พื้นเมืองของญี่ปุ ่นเกิน 50% หรือการผลิต 

ไส้กรอก แฮม ที่มีการบ่มเนื้อนานกว่าปกติ สินค้าที่ได้รับเครื่องหมาย JAS ชนิดนี้ จะมี

ราคาสูงกว่าสินค้าทั่วไป



14 เครื่องหมายรับรองและมาตรฐาน 
กับการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารของญี่ปุ่น

  สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน JAS

เป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ผลิตตามมาตรฐาน JAS ปัจจุบันมีการรับรอง 

ทัง้สนิค้าเกษตรและสนิค้าเกษตรแปรรปู ทัง้ทีผ่ลติในประเทศและน�าเข้าจากต่างประเทศ

 สินค้าที่เปิดเผยรายละเอียดขั้นตอนการผลิต 
  ตามข้อก�าหนดของมาตรฐานJAS

เป็นสินค้าที่มีการเปิดเผยรายละเอียดขั้นตอนการผลิต เช่น เนื้อวัวท่ีไม่ใช ้

ยาปฏชิวีนะในขัน้ตอนการเลีย้ง เหด็ทีเ่พาะเลีย้งโดยใช้เชือ้เหด็และวตัถดุบิจากในประเทศ

ญี่ปุ่นทั้งหมด
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กับการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารของญี่ปุ่น

  เครื่องหมายรับรองอาหารเพื่อสุขภาพ

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ตลอดจนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆ  

ได้รับความนิยมจากผู ้บริโภคญี่ปุ ่นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีเครื่องหมายรับรอง 

อาหารสุขภาพหลายชนิด ทั้งที่ให้การรับรองโดยหน่วยงานของรัฐและสมาคมต่างๆ 

ตัวอย่างเครื่องหมายรับรอง ที่รับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่น ดังนี้

1. อาหารเพื่อสุขภาพ

2. อาหารที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ

3. อาหารท่ีมีการกล่าวอ้างหน้าท่ีของ

สารอาหาร ซึ่งชนิดนี้ยังไม่มีเครื่องหมาย แต่จะ

มีการแสดงค�านี้บนฉลากสินค้า
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กับการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารของญี่ปุ่น

   อาหารเพื่อสุขภาพ 

ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่น โดยมี

งานวิจัยเป็นหลักฐานอ้างอิงว่ามีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพจริง  

ซึ่ งผลิตภัณฑ์ที่ผ ่านการรับรองจะได ้รับสัญลักษณ์อาหาร 

เพื่อสุขภาพ

ชาเขียว 

ช่วยเพิม่การเผาผลาญไขมนั
เปปซี่ชนิดพิเศษ 

ช่วยลดอัตราการดูดซึมไขมัน

โยเกิร์ต มีแบคทีเรียที่มีชีวิต

ช่วยปรับสภาพแวดล้อมภายในล�าไส้

ชาจากข้าวบาร์เลย์และงา 

ช่วยลดความดันโลหิต

นมถั่วเหลืองปรุงรส 

ช่วยลดคลอเรสเตอรอล
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กับการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารของญี่ปุ่น

  อาหารที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ 

ต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยของสารต่างๆ  

ที่เติมลงไป รวมถึงคุณสมบัติและหน้าที่ในการป้องกันโรค  

ส�าหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หรือทารก เป็นต้น

เกลือชนิดลดปริมาณโซเดียม 50% ส�าหรับผู้ป่วยที่ต้องจ�ากัด

ปริมาณโซเดียม และต้องใช้ภายใต้ค�าแนะน�าของแพทย์

1.  ผงชาที่ชงแล้วเปลี่ยนสภาพเป็นเยลลี่ 

 ส�าหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาการกลืน

2. ข้าวต้มลูกชิ้นกุ้ง ชนิดนิ่ม ส�าหรับผู้สูงอายุ 

 และผู้มีปัญหาในการเคี้ยวอาหาร

3. อุด้งเนื้อ ชนิดนิ่มพิเศษ ส�าหรับผู้สูงอายุ 

 และผู้มีปัญหาในการเคี้ยวอาหาร 

 สามารถเคี้ยวได้แม้ไม่มีฟัน

เส้นโซบะชนิดโปรตีนต�า่ ส�าหรับผู้ป่วยโรคไต

1 2 3
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กับการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารของญี่ปุ่น

  อาหารที่มีการกล่าวอ้างหน้าที่ของสารอาหาร 

เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีติดฉลากแสดง

คุณประโยชน์ทางโภชนาการที่ก�าหนด

โดยกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ ่น โดยมี 

สารอาหารที่ได้รับอนุญาตค�ากล่าวอ้าง 17 ชนิด ประกอบด้วยวิตามิน 12 ชนิด และ 

เกลือแร่ 5 ชนิด โดยสารอาหารที่ได้รับอนุญาตต้องมีส่วนประกอบทางโภชนาการ 

ในปริมาณที่เหมาะสมต่อการบริโภคใน 1 วัน

ขนมบิสกิตรสช็อคโกแล็ต ผสมวิตามินและเกลือแร่

ข้าวสวยหุงสุกแถมผงโรยข้าวรสปลาและบ๊วย

ผสมวิตามิน และเกลือแร่

ซุปข้าวโพดพร้อมดื่ม ผสมเหล็กและสังกะสี
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  เครื่องหมายรับรองบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล

เป็นเครือ่งหมายทีก่ระทรวงสิง่แวดล้อมของญีปุ่น่สร้างขึน้ภายใต้กฎหมายส่งเสรมิ

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ซ่ึงเป็นเครื่องหมายท่ีใช้แสดงว่าบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวส่วนใด

สามารถน�าไปรไีซเคลิได้บ้าง หากเป็นบรรจภุณัฑ์ทีใ่ช้บรรจสุนิค้าเกษตรและสินค้าเกษตร

แปรรูป สามารถขอใช้เครื่องหมายดังกล่าวได้จากกระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น

 

 

 

              

เครื่องหมายบรรจุภัณฑ์กระดาษ

บรรจุภัณฑ์พลาสติก

บรรจุภัณฑ์ PET

บรรจุภัณฑ์อะลูมิเนียม

บรรจุภัณฑ์เหล็ก
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กับการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารของญี่ปุ่น

1. ขวดเครื่องดื่มที่เป็นบรรจุภัณฑ์ PET เวลาท้ิงจะต้องแกะฉลากพลาสติกออก 

แล้วทิ้งในถังขยะส�าหรับบรรจุภัณฑ์ PET

2. กล่องกระดาษบรรจุเครื่องดื่ม ซึ่งใช้วัสดุจากกระดาษล้วน ไม่มีการใช ้

อะลูมิเนียมผสม ส่วนมากจะใช้ในการบรรจุนมสด

3. กล่องบรรจุลูกอมคาราเมล ซึ่งตัวกล่องเป็นกระดาษและมีพลาสติกห่ออีกช้ัน 

ต้องแยกทิ้งเป็นขยะกระดาษและพลาสติก

4. กระป๋องบรรจุเครื่องดื่มชนิดบรรจุภัณฑ์อะลูมิเนียมและเหล็ก

1

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์อาหารที่มีเครื่องหมายรับรองบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล

2

3

4
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  4. สินค้าสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 

นอกจากเครื่องหมายรับรองประเภทต่างๆ ปัจจุบันญี่ปุ ่นมีการน�าระบบ 

การตรวจสอบย้อนกลับ หรอื Traceability มาใช้กบัสินค้าเกษตรและอาหารอย่างแพร่หลาย  

ในปัจจบุนัสินค้าเกษตรของญีปุ่น่ทีบั่งคบัให้ต้องมรีะบบตรวจสอบย้อนกลบัตามมาตรฐาน

ของกระทรวงเกษตรฯญ่ีปุ่น มี 2 ชนิด ได้แก่ ข้าว และเน้ือวัว และนอกจากระบบ  

Traceability ของกระทรวงเกษตรฯ แล้ว ปัจจุบนัยงัมกีารใช้ระบบ QR Code ทีจ่ดัท�าโดย

ผูผ้ลติ เพือ่ให้ผูบ้ริโภคได้รับทราบข้อมลูการผลติและสามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้อกีด้วย

ถ้าลองสแกน 
QR Code ด้วยมือถือ 

แล้วจะสามารถรู้ข้อมูลการผลิต
ได้อย่างง่ายดาย
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QR Code บนสินค้าเกษตร ตัวอย่างฉลากมะเขือเทศ 

และฉลากถั่วลันเตา 

เมื่อสแกน QR Code ของถั่วลันเตา จะปรากฏรายละเอียดชื่อผู้ปลูก ชื่อพันธุ์ถั่ว 

จ�านวนครั้งที่ใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช โดยมียาฆ่าแมลง 9 ครั้ง ยาฆ่าเชื้อรา 14 ครั้ง และ

มี url ส�าหรับกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม และเมื่อกดเข้าไปใน url จะพบรายละเอียด

เพิ่มขึ้น เช่น อาจมีรูปผู้ผลิต และบันทึกการปลูกอย่างละเอียด ว่าใช้สารก�าจัดศัตรูพืชใน

วันใดบ้าง เก็บเกี่ยววันใด เป็นต้น

ตวัอย่าง QR Code บนผลเมลอน และบนขวดบรรจเุคร่ืองดืม่จากผกั ซึง่เมือ่สแกน

เข้าไปจะพบข้อมูลว่าวัตถุดิบที่น�ามาผลิตเครื่องดื่มเป็นผักที่ผลิตจากที่ไหนบ้าง
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  5. สินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สินค้าของญ่ีปุ่น นอกจากบรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่จะสามารถน�าไปรีไซเคิลได้แล้ว 
ปัจจุบันยังมีการค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยท�าให้กระบวนการผลิต การน�าไปใช้ ตลอดจน
การก�าจัดทิ้ง ทั้งระบบมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

ปัจจุบันมีการใช้เครื่องหมายแสดงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งท่ีเป็น
เครื่องหมายของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนสมาคมและผู้ผลิตเอกชนต่างๆ เพื่อเน้นย�า้ว่า 
นอกจากจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ บรรจุภัณฑ์สามารถน�าไปรีไซเคิลได้แล้ว 
กระบวนการผลิตยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ตัวอย่างเครื่องหมายแสดงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. Eco Mark เครื่องหมายรับรองของสมาคมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น

ภาพตัวอย่างถุงบรรจุกาแฟที่ใช้วัตถุดิบจากพืชเป็นส่วนประกอบเกิน 20% ซึ่งช่วยลด
การใช้พลาสติก

โดยเป็นการรับรองว่าเป็นสินค้าที่ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการก�าจัดทิ้ง  

มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
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2. เครื่องหมายของเอกชนที่แสดงว่าเป็นสินค้าที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

เครือ่งหมาย Ajina Eco เป็นเครือ่งหมายของบรษิทัอายิ
โนะโมะโต๊ะ ใช้แสดงว่าสินค้าท่ีตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึง

การก�าจัดทิ้ง มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

ภาพตวัอย่าง สนิค้ากุง้ทอดแช่แขง็ทีส่ามารถละลายน�า้แข็งโดยวางทิง้ไว้ให้ละลายตาม
ธรรมชาติ โดยรสชาติและรสสัมผัสไม่เสีย และไม่ต้องสิ้นเปลืองไฟฟ้าในการใช้ไมโครเวฟ
เพื่อละลายน�้าแข็ง

ภาพตัวอย่าง สินค้าไก่ทอดรสบ๊วยแช่แข็งท่ีถาดบรรจุในซองท�าจากวัตถุดิบจากพืชท่ี
สามารถย่อยสลายได้ ลดการใช้พลาสติก
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กับการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารของญี่ปุ่น

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร
และมาตรฐานคุณภาพสินค้าอาหารของญี่ปุ่น

มาตรฐานสมัครใจ

มาตรฐานบังคับ

คุณภาพสินค้าอาหาร

üมาตรฐาน JAS 

(มาตรฐานสินค้าเกษตรญี่ปุ่น)

ความปลอดภัยอาหาร

 üสุขอนามัยอาหาร 

 üHACCP

- กฎหมาย JAS

- กฎหมาย

สุขอนามัยอาหาร

อยู่ระหว่าง

ปรับเปลี่ยนเป็นมาตรฐาน

บังคับภายในปี 2020
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กับการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารของญี่ปุ่น

มาตรฐานสินค้าเกษตรญี่ปุ่น 
(Japan Agricultural Standards; JAS)

มาตรฐาน JAS เป็นมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของญี่ปุ่น ที่ถูกก�าหนดโดย

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น 

มาตรฐาน JAS ประกอบด้วย 

1. มาตรฐานสินค้า 

2. มาตรฐานการผลิตและเก็บรักษาสินค้า 

3. มาตรฐานการประกอบธุรกิจของนิติบุคคล 

4. มาตรฐานวิธีทดสอบสินค้า 

โดยปัจจุบันมีมาตรฐาน JAS ทั้งหมด 63 ชนิด หากสินค้าหรือระบบการผลิต 

มคีณุภาพตรงตามมาตรฐาน จะสามารถใช้เครือ่งหมาย JAS เพือ่แสดงการรับรองการผ่าน

มาตรฐานชนิดนั้นๆ บนสินค้าได้ 
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กับการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารของญี่ปุ่น

 เป้าหมาย เนื้อหา เครื่องหมาย
   JAS

สินค้า

คุณภาพสินค้า มาตรฐานวตัถดุบิพเิศษ มาตรฐาน
ส่วนประกอบที่ส�าคัญ ส�าหรับ
สินค้าเกษตรและอาหาร อนุญาตให้

แสดงบนฉลาก

สินค้า
- ขั้นตอนการผลิต
- ขั้นตอน
  การจัดจ�าหน่าย

มาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหาร 
ที่มีการปลูกหรือผลิตด้วยเทคนิค
พิเศษ

ผู้

ผลิต

วิธีการเก็บ

รักษาสินค้า

การควบคุมการปลูกและ
เลี้ยงสัตว์ด้วยเทคนิคพิเศษ,
การควบคุมคุณภาพและ
สุขอนามัย,
การควบคุมการเก็บรักษา
และขนส่ง,
การควบคุมการขาย,
มาตรฐานการประกอบอาหาร
และจ�าหน่ายอาหาร,
มาตรฐานความสามารถของผู้
ประเมินรสชาติและกลิ่น เป็นต้น

อนุญาตให้

ผู้ผลิตแสดง

ในการโฆษณา

มาตรฐานการ
ท�าธุรกิจของ
นิติบุคคล

มาตรฐานส�าหรับการจัดการ

แรงงาน และ CSR ส�าหรับผู้ผลิต

วิธีการตรวจวิเคราะห์ ม าตรฐานส� าหรั บการตรวจ

วิเคราะห์ส่วนประกอบในอาหาร 

รวมทั้งการวิเคราะห์ DNA

อนุญาตให้แสดง
บนเอกสาร

ยืนยันผลการ
ตรวจวิเคราะห์
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กับการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารของญี่ปุ่น

ขั้นตอนการจัดท�ามาตรฐาน JAS

ขั้นตอนการจัดท�ามาตรฐาน JAS เป็นขั้นตอนท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยมี 

การจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสีย และการพิจารณาโดย 

คณะกรรมการมาตรฐานของกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง

การส�ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดท�ามาตรฐาน

เสนอร่างมาตรฐาน JAS

ร่างมาตรฐาน JAS

แจ้งเวียน WTO/TBT เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประเทศสมาชิก
(ระยะเวลาเสนอความคิดเห็น 60 วัน)

รับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะ (30 วัน)

คณะกรรมการมาตรฐาน JAS

การจัดท�ามาตรฐานเสร็จสมบูรณ์ และมีการประกาศใช้มาตรฐาน

(การให้ค�าปรึกษาก่อนจัดท�ามาตรฐาน)
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มาตรฐาน JAS แบบดั้งเดิม
และการควบคุมคุณภาพสินค้า (มาตรฐานโชยุ)

มาตรฐานคุณภาพสินค้าอาหาร เป็นมาตรฐานของวัตถุดิบและส่วนผสมใน 

สินค้าอาหาร 

ตัวอย่างในสินค้าโชยุ

โชยุ คือ…

เครื่องปรุงชนิดน�้าที่ ได ้จากกระบวนการหมัก 

ถั่วเหลือง ข้าวสาลี เกลือแกง โดยใช้ยีสต์และแบคทีเรีย 

เป็นเครื่องปรุงแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นชนิดหนึ่ง

มาตรฐานคุณภาพสินค้า

Ø  วัตถุดิบ
 ใช้เพียงถั่วเหลือง ข้าวสาลี และ  
 เกลือแกงเท่านั้น

Ø ปริมาณไนโตรเจน
 มากกว่า 1.50% : เกรดพิเศษ
 มากกว่า 1.35% : เกรดสูง
 มากกว่า 1.20% : เกรดมาตรฐาน

Ø  ปริมาณของแข็งที่ไม่ใช่เกลือ 
 ที่สามารถละลายได้
    มากกว่า 16% : เกรดพิเศษ 
     มากกว่า 14% : เกรดสูง

มาตรฐานการควบคุม

Ø  การควบคุมคุณภาพขั้นตอนการผลิต
 การก�าหนดมาตรฐานการ
 ควบคุมคุณภาพ
 การจัดท�าคู่มือการควบคุมคุณภาพ

Ø การตรวจสอบคุณภาพสินค้า
 การตรวจสอบความสม�า่เสมอของ  
 คุณภาพสินค้า
 การตรวจสอบความแม่นย�าของ
 เครื่องมือตรวจวัด

Ø ผู้รับผิดชอบ
 คุณสมบัติ จ�านวนคน
 การให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่
 ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐาน JAS ส�าหรับโชยุ

เป็นส่วนประกอบที่
มีผลต่อรสชาติของโชยุ



30 เครื่องหมายรับรองและมาตรฐาน 
กับการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารของญี่ปุ่น

การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานที่คงท่ี เป็นสิ่งส�าคัญท่ีช่วยให้ได้รับ 

ความเชือ่ถอืจากผูบ้รโิภคและผู้ซือ้ และเพือ่การรกัษาคณุภาพการผลติให้มมีาตรฐานคงที ่

โรงงานผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน JAS ต้องจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงาน ท่ีระบุ 

กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งท�าการบันทึกข้อมูลผลการควบคุม 

และตรวจสอบสถิติเป็นระยะ เพื่อให้รักษาคุณภาพสินค้าให้สม�่าเสมอที่สุด

ขั้นตอนการผลิตหัวเชื้อโชยุ (โชยุโคจิ) เป็นขั้นตอนส�าคัญท่ีส่งผลต่อรสชาติและ 

กลิ่นหอมของโชยุ เนื่องจากขั้นตอนนี้ต้องอาศัยการท�างานของเช้ือโคจิ (Aspergillus 

oryzae) ในกระบวนการหมัก จึงจ�าเป็นต้องมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้คงที่ 

เพื่อให้มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการท�างานของเชื้อโคจิ

การควบคุมคุณภาพส�าหรับสินค้ามาตรฐาน J A S

การหมักโดยใช้เชื้อโคจิ
เชื้อโคจิ

ถั่วเหลืองและ
ข้าวสาลี

โชยุโคจิ
น�า้เกลือ

ผสมตามขั้นตอน

การหมักและ
บ่มให้ได้ที่

โมโรมิ

ผ่านแรงดัน

โชยุดิบ
การกรอง

ให้ความร้อน
โชยุ ผลิตภัณฑ์

 รายการ  มาตรฐานคุณภาพ วิธีควบคุม เอกสารแสดงมาตรฐาน
 การควบคุมคุณภาพ  และรักษาคุณภาพ 

อุณหภูมิห้อง 

ความชื้นในห้อง 

ความชื้นในเชื้อโคจิ 

 o±ooc

o±ooc

o±ooc

ควบคุมและบันทึกอุณหภูมิ

ควบคุมและบันทึกความชื้น

ควบคุมปริมาณน�า้ที่ใช้ 
และการสังเกตด้วยตา 

คู่มือการควบคุมคุณภาพใน
ขั้นตอนการหมักเชื้อโคจิ
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การควบคุมคุณภาพส�าหรับสินค้ามาตรฐาน J A S

ขั้นตอนการหมักโชยุโมโรมิ เป็นขั้นตอนที่ส่งผลต่อรสชาติและกลิ่นหอมของโชยุ

ด้วยการท�างานของเอนไซม์ท่ีเชื้อโคจิผลิตและการท�างานของเชื้อแลคโตบาซิลัส  

ท�าให้โปรตีนและแป้งในวัตถุดิบเปลี่ยนเป็นสารที่ให้รสชาติของโชยุ 

เน่ืองจากต้องมีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การท�างานของเชื้อต่างๆ 

และเอนไซม์ จึงจ�าเป็นต้องมีการควบคุมอุณหภูมิและตรวจสอบสภาพการหมักบ่ม 

ตลอดเวลา

การหมักโดยใช้เชื้อโคจิ
เชื้อโคจิ

ถั่วเหลืองและ
ข้าวสาลี

โชยุโคจิ
น�า้เกลือ

ผสมตามขั้นตอน

การหมักและ
บ่มให้ได้ที่

โมโรมิ

แทงค์โมโรมิ โชยุโมโรมิ

ภาพจากบริษัท คิโคมัน จ�ากัด

ผ่านแรงดัน

โชยุดิบ
การกรอง

ให้ความร้อน
โชยุ ผลิตภัณฑ์

 รายการ  มาตรฐานคุณภาพ วิธีการควบคุม เอกสารแสดง 
 การควบคุมคุณภาพ   คุณภาพ

อุณหภูมิสินค้า
ระยะแรก : o±ooc

ระยะหลัง : r±roc

การควบคุมอุณหภูมิ และการบันทึก

อุณหภูมิ ในขั้นตอนต่างๆ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ในขั้นตอนโมโรมิ
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มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพสินค้า

การท�าให้คุณภาพสินค้ามีความสม�่าเสมอ ไม่เพียงแต่ต้องมีการควบคุมกระบวน 

การผลิตเท่าน้ัน แต่ต้องมีการควบคุมคุณภาพสินค้าระหว่างการผลิต และการก�าหนด

มาตรฐานสินค้า finished product รวมทั้งมีการสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพ 

เป็นระยะตลอดกระบวนการผลิต เพื่อตรวจสอบส่วนผสมและลักษณะภายนอกของ

สินค้า โดยระหว่างการผลิต เมื่อมีการสุ่มตรวจและทราบผลตรวจ อาจมีการผลิตต่อไป  

การเปล่ียนแปลงการผลิต การส่งคืนสินค้าในกระบวนการผลิต หรือการหยุดการผลิต  

ขึ้นอยู่กับผลการตรวจ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพสินค้าระหว่างการผลิตให้ดีที่สุด

] ขอบเขตของค่าควบคุมต�่าสุดและ 

 สูงสุดจะก�าหนดโดยใช้ค่ามาตรฐาน  

 JAS มาค�านวณร่วมกับคุณภาพของ 

 ผลิตภัณฑ ์สุดท ้ ายที่ ผ ่ านเกณฑ ์

 มาตรฐาน

] ในกรณีที่ มีการชักตัวอย ่างตรวจ 

 วิเคราะห์แล้วพบว่าไม่อยู่ในขอบเขต 

 ของค ่ าควบคุม  ผู ้ ผลิ ตจะต ้อง 

 ด�าเนนิการตามคูม่อืการจัดการสนิค้า 

 ที่ไม่ได้มาตรฐาน

ตรวจสอบส่วนผสมของสินค้าทั้งล็อตใน

ห้องปฏิบัติการของโรงงาน

การวัดปริมาณไนโตรเจนรวม
(ภาพ : บริษัท คิโคมัน จ�ากัด)

การหมักและบ่ม

โมโรมิ
ความดัน

โชยุดิบ

การให้ความร้อน

!
ผลการตรวจวิเคราะห์

เวลา (ตามกระบวนการผลิต) "

ค่าควบคุมสูงสุด

ค่าควบคุมมาตรฐาน

ค่าควบคุมต�่าสุด

ค่าควบคุม ปริมาณไนโตรเจน 1.50%
(ค่ามาตรฐานของ JAS)

โชยุ
ให้ความร้อนฆ่าเชื้อ

บรรจุภาชนะ
ชักตัวอย่างชักตัวอย่าง

การกรอง

การตรวจสอบส่วนผสม

ผลิตภัณฑ์

การด�าเนินการกรณีพบสินค้าที่ไม่ได้
มาตรฐาน
-  หยุดการผลิต
-  ตรวจสอบหาสาเหตุของการไม่ได้
 มาตรฐาน (เช่นตรวจจากบันทึก 
 กระบวนการผลิต)
-  เรียกคืนและเปลี่ยนสินค้าล็อตที่ 
 ไม่ได้มาตรฐาน
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มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพสินค้า 

เนื่องจากกระบวนการผลิตต้องน�าข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างตรวจวิเคราะห์มาใช้

ในการด�าเนินการ การสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์จึงมีความส�าคัญมาก ดังนั้นจึงต้อง

มีการทวนสอบผู้ปฏิบัติการสุ่มตรวจวิเคราะห์ และความรู้ความสามารถที่จ�าเป็นในการ

สุ่มตรวจวิเคราะห์ตามระยะเวลาที่ก�าหนด และเช่นเดียวกัน จ�าเป็นต้องมีการทวนสอบ

เครื่องมือที่ใช้สุ่มตรวจวิเคราะห์ตามระยะเวลาที่ก�าหนด

การทวนสอบความรู้ความสามารถ ที่จ�าเป็นในการสุ่มตรวจวิเคราะห์

เมื่อผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์
แม่นย�า ปริมาณส่วนผสม
ก็แม่นย�า = รสชาติคงที่

ผลการตรวจส่งผลต่อส่วนผสม
ในสินค้า และส่งผลต่อรสชาติ

สินค้าอีกด้วย

ส่วนผสม A
1% X

ส่วนผสม A
1% X

ส่วนผสม A
1.2% �

ส่วนผสม A
1.2% �

ค่าที่ถูกต้อง 1.2%

ขั้นตอนการทวนสอบความรู้ความสามารถ เช่น

- ตรวจสอบโดยใช้ตัวอย่างควบคุม

- จัดให้มีการฝึกปฏิบัติการสุ่มตรวจวิเคราะห์ê

มกีระบวนการทดสอบความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าทีผู่สุ่้มตรวจวเิคราะห์เพือ่ให้ผล
การสุ่มตรวจมีความน่าเชื่อถือสูงสุด 

เพือ่ให้ได้ผลการสุม่ตรวจวเิคราะห์ทีแ่ม่นย�าทีส่ดุ การทวนสอบความสามารถของเจ้าหน้าที่
ผู้สุ่มตรวจจึงเป็นกระบวนการที่ส�าคัญและขาดไม่ได้
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การทวนสอบเครื่องมือ ที่ใช้ในการสุ่มตรวจวิเคราะห์

มีกระบวนการทวนสอบเครื่องมือที่ใช้ในการสุ ่มตรวจวิเคราะห์ว่าสามารถท�างานได ้
อย่างถูกต้อง เพื่อให้ผลการทดสอบมีความน่าเชื่อถือ

เครื่องมือที่น�ามาทวนสอบ 

1 : เทอร์โมมิเตอร์
เนื่องจากการให้ความร้อนและให้ความเย็น  
มีผลกระทบต่อคุณภาพสินค้าอย่างมาก ดังนั้นในการผลิตจึงจ�าเป็นต้องใช้
เทอร์โมมิเตอร์เป็นเครื่องมือในการวัดเพื่อควบคุมอุณหภูมิ

ตัวอย่างกระบวนการทวนสอบ

-  การทวนสอบประจ�าวัน(ตรวจสอบตัวเลขที่แสดง ตรวจสอบการท�างาน)
-  การทวนสอบตามก�าหนด (ตรวจสอบผลการวัดกับเทอร์โมมิเตอร์ควบคุม  
 ตรวจสอบสภาพภายนอก)

2 : เครื่องชั่งไฟฟ้า

เครื่องช่ังมีความจ�าเป็นท้ังในขั้นตอนการชั่งน�้าหนักวัตถุดิบ ส่วนผสม และ 
สารเคมีต่างๆ รวมทั้งชั่งน�า้หนักผลิตภัณฑ์สุดท้าย

ตัวอย่างกระบวนการทวนสอบ

-  การทวนสอบประจ�าวัน (การตรวจสอบกับตุ้มน�้าหนัก)
-  การทวนสอบตามก�าหนด (การตรวจสอบกับตุ้มน�้าหนักมาตรฐาน 
 ตรวจสอบสภาพภายนอก)



35เครื่องหมายรับรองและมาตรฐาน 
กับการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารของญี่ปุ่น

โครงสร้างระบบการรับรองมาตรฐาน JAS (มาตรฐานสินค้า)

สินค้าที่ได้รับเครื่องหมาย J A S คือได้รับการรับรองมาตรฐานในระบบ J A S ซึ่ง

มีความน่าเชื่อถือจากการได้รับการรับรองถึงสามล�าดับขั้น คือ 

1.การตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ผลิต 

2.การรับรองโดยหน่วยงานผู้ให้การรับรองที่ขึ้นทะเบียนกับ MAFF 

3.การก�ากับดูแล

การให้การรับรองภายใต้มาตรฐาน JAS เป็นระบบที่ได้มาตรฐาน ISO 

(ISO/IEC17065)

ISO/IEC 17011 กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และ
ประมง (MAFF)

ยื่นค�าร้องขอ
ขึ้นทะเบียน

ยื่นค�าร้องขอ
การรับรอง

ขึ้นทะเบียน

ให้การรับรอง

การคัดเกรดสินค้า
การใช้เครือ่งหมาย 

JAS

ตรวจสอบว่าหน่วยงานที่ขอรับการขึ้นทะเบียน 
เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานตรงตามมาตรฐาน

ระหว่างประเทศหรือไม่

ตรวจสอบว่าผู้ผลิตมีสถานที่ผลิต การควบคุม
การผลิตที่ได้มาตรฐาน สามารถผลิตสินค้า

ที่มีคุณภาพรักษาคุณภาพสินค้าได้ตลอดการผลิต
หรือไม่

ตรวจสอบว่าสินค้าที่ผลิต รวมทั้งกระบวนการผลิต 
ตรงตามมาตรฐานหรือไม่

หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียน

ผู้ผลิตที่ได้รับการรับรอง

การน�าสินค้าที่ได้เครื่องหมาย 
JAS ออกวางจ�าหน่าย

ISO/IEC 17065



36 เครื่องหมายรับรองและมาตรฐาน 
กับการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารของญี่ปุ่น

ประโยชน์จากการได้รับการรับรองมาตรฐาน JAS 
ส�าหรับโชยุ 

Ø  การได้รับการรับรองมาตรฐาน ท�าให้สามารถอธิบายลักษณะเด่นและคุณภาพ 

 ของสินค้าได้ง่ายขึ้น

Ø  มีการควบคุมมาตรฐานในกระบวนการผลิตท�าให้คุณภาพของสินค้าดีขึ้น

Ø ท�าให้สามารถผลติสนิค้าทีม่คีณุภาพสม�า่เสมอเป็นการเพิม่มาตรฐานในการต่อรอง 

 ทางธุรกิจ

Ø  เป็นการรักษาเอกลักษณ์ของโชยุซึ่งเป็นเครื่องปรุงดั้งเดิมของญี่ปุ่นไว้
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MAFF X โชบิตโตสึกัง

การ์ตูนแนะน�า JAS โดยน�าการ์ตูนที่โด่งดังในญี่ปุ่นอย่างโชบิตโตสึกังมาใช้ใน 

การโปรโมท โดยสามารถสแกน QR code โดยสมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ต เพื่อเข้าไปชม

การ์ตูนดังกล่าวได้
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หน่วยงานก�ากับดูแลเครื่องหมายรับรองมาตรฐานต่างๆ
ของญี่ปุ่น

การขอการรับรองเครื่องหมายต่างๆ ของญี่ปุ่น อาจยังเป็นเรื่องใหม่ส�าหรับผู้ผลิต

และส่งออกของไทย แต่ผู้ประกอบการของไทยก็สามารถน�าข้อมูลและแนวคิดเหล่านี้ 

ไปปรับใช้ต่อยอดกับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารของไทย ทั้งที่ผลิตเพื่อจ�าหน่าย 

ในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ เพื่อเพิ่มการแข่งขันและขยายตลาดสินค้าเกษตร

และอาหารของไทยในอนาคต

หน่วยงานก�ากับดูแลการให้การรับรอง

เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน JAS และ

เครื่องหมายรีไซเคิลของบรรจุภัณฑ์อาหารต่างๆ 

คือกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญ่ีปุ่น  

(MAFF)

หน่วยงานก�ากับดูแลการให้การรับรอง

เครื่องหมายอาหารเพ่ือสุขภาพคือกระทรวง

สาธารณสขุ แรงงาน และสวสัดกิารญีปุ่น่ (MHLW) 
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ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 1

กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

โทร 02-561-2277 ต่อ 1328

e-mail : asia1.acfs@gmail.com
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