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กระทรวงเกษตรญี่ปุ่นเตรียมปรับกฎหมาย JAS
กระทรวงเกษตร ป่ ำ ไม้ และประมงของญี่ ปุ่ น (Ministry of Agriculture,
Forestry and Fisheries MAFF) ร่วมกับคณะทำงำนยุทธศำสตร์อำหำรและประมง/
ป่ำไม้ของพรรคเสรีประชำธิปไตย (Liberal Democratic Party : LDP) เตรียมข้อเสนอ
ในกำรปรับปรุงกฎหมำยมำตรฐำนเกษตรของญี่ปุ่น (Japanese Agricultural Standard :
JAS) และต่อยอดมำตรฐำน JAS ให้เทียบเท่ำ CODEX และ ISO รวมทั้งยกระดับศูนย์
ตรวจสอบอำหำรและวั ต ถุ ดิ บ ทำงกำรเกษตร (Food and Agricultural Materials Inspection Center :
FAMIC) ซึ่งมีหน้ำที่ตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ำเกษตรของญี่ปุ่น เป็นองค์กรรับรองหน่วยงำนรับรองมำตรฐำน
สำกลด้วย เพื่อส่งเสริมให้มำตรฐำน JAS ของญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักแพร่หลำย และเป็นกำรสร้ำงเสริมศักยภำพกำร
แข่งขันด้ำนกำรส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรของญี่ปุ่นด้วย
มำตรฐำน JAS ครอบคลุมเรื่อง (1) มำตรฐำนด้ำนคุณภำพของผลิตภัณฑ์ เช่น บะหมี่สำเร็จรูปหรือ
ซอสปรุงรส (2) มำตรฐำนด้ำนกำรผลิต เช่น สินค้ำเกษตรอินทรีย์ อำหำรปรุงแต่ง และแฮม และ (3) มำตรฐำน
ด้ำนกำรขนส่งและจำหน่ำย เช่น กำรควบคุมอุณหภูมิกำรขนส่งสินค้ำ ซึง่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรรับรองสำมำรถ
ติดเครื่องหมำย JAS ในกำรจำหน่ำยได้ โดยข้อเสนอกำรปรับปรุงกฎหมำยดังกล่ำวจะขยำยขอบเขตให้มีควำม
ครอบคลุมมำกขึ้น เช่น ขั้นตอนกำรผลิต/ขนส่ง วิธีกำรปฏิบัติต่อผลิตภัณฑ์ วิธีกำร
ทดสอบต่ำง ๆ เป็นต้น และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรรับรองสำมำรถนำเครื่องหมำย JAS
ไปใช้ในกำรโฆษณำได้ด้วย ซึ่งจะเป็นกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์มำตรฐำน JAS ของ
ญี่ปุ่นให้แพร่หลำยมำกขึ้น ทั้งนี้ ญี่ปุ่นจะพยำยำมพัฒนำมำตรฐำน JAS ให้สำมำรถ
รองรับกำรใช้งำนในช่วงกีฬำโอลิมปิก ปี 2563 ด้วย
สำหรับข้อเสนอยกระดับมำตรฐำน JAS เป็นมำตรฐำนสำกลเช่นเดียวกับ CODEX หรือ ISO นั้น MAFF
ต้องกำรให้ FAMIC เป็นหน่วยงำนรับรองระบบงำน (Accreditation Body) ที่สำมำรถให้กำรรับรองหน่วยรับรอง
(Certification Body) ด้ำนมำตรฐำนสำกลต่ำง ๆ ได้ด้วย โดยญี่ปุ่นจะออกกฎหมำยเพื่อปรับปรุง FAMIC ทั้งนี้
MAFF จะร่วมกับคณะทำงำนข้ำงต้นของพรรค LDP เพื่อยกร่ำงข้อเสนอกำรปรับปรุงดังกล่ำว และเสนอรัฐสภำ
ของญี่ปุ่นภำยในสมัยกำรประชุมรัฐสภำปัจจุบัน (20 มกรำคม – 18 มิถุนำยน 2560) หำกได้รับควำมเห็นชอบ
ก็จะเร่งออกประกำศเพื่อบังคับใช้ภำยใน 1 ปี
บทวิเคราะห์ (ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย)
ในปี 2559 ไทยมีกำรส่งออกสินค้ำเกษตรและสินค้ำเกษตรแปรรูปไปญี่ปุ่นกว่ำ 4,652 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ
คิดเป็นร้อยละ 12.72 (รองจำกกำรส่งออกไปอำเซียนที่มีสัดส่วนร้อยละ 25.07) ซึ่งในปี 2559 กำรส่งออกของ
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ไทยไปยังญี่ปุ่นขยำยตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.53 หลังจำกที่กำรส่งออกไปญี่ปุ่นหดตัวติดต่อกันมำตั้งแต่ปี
2555 โดยญี่ปุ่นเป็นตลำดส่งออกสินค้ำเกษตรและสินค้ำเกษตรแปรรูปที่มีมำตรกำรควบคุมเข้มงวด ต้องผ่ำน
กำรรับรองจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ของญี่ปุ่นตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มำตรฐำน JAS เป็นมำตรฐำนแบบ
สมัครใจ จึงไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อกำรส่งออกสินค้ำเกษตรและสินค้ำเกษตรแปรรูของไทยไปญี่ปุ่น แต่หำกสินค้ำ
เกษตรของไทยได้รับมำตรฐำน JAS ก็จะช่วยให้ผู้บริโภคญี่ปุ่นมีควำมมั่นใจมำกขึ้น
รวมทั้งยังสำมำรถนำไปใช้โฆษณำและประชำสัมพันธ์สินค้ำเกษตรของไทยในประเทศ
ต่ำง ๆ ที่ให้กำรยอมรับมำตรฐำน JAS เทียบเท่ำกับมำตรฐำนของประเทศดังกล่ำว
ได้แก่ สหรัฐฯ อำร์เจนตินำ ออสเตรเลีย แคนำดำ สวิสเซอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ และ
สหภำพยุโรป
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของ สคต.
MAFF ของญี่ปุ่น ต้องกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ส่งออกสินค้ำเกษตรและสินค้ำเกษตร
แปรรูปของญี่ปุ่น โดยมีมำตรกำรสนับสนุนหลำยด้ำน ทั้งกำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรผลิต ปรับปรุงกฎระเบียบ
หรือมำตรกำรสนับสนุนทำงอ้อมอื่น ๆ ซึ่งหำกกำรปรับปรุงกฎหมำย JAS ครั้งนี้มีควำมเข้มข้นเกินไป ก็ อำจ
ส่งผลต่อสินค้ำเกษตรและสินค้ำเกษตรแปรรูปส่งออกของไทยด้วยเช่นกัน เนื่องจำกกำรขอรับรองมำตรฐำน
JAS จะยำกขึ้น ทำให้ไทยไม่สำมำรถใช้กำรรับรองมำตรฐำน JAS ในกำรประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรตลำด
ของสินค้ำเกษตรและสินค้ำเกษตรแปรรูปของไทยในตลำดญี่ปุ่นและตลำดต่ำงประเทศอื่น ๆ ได้
อ้ำงอิง The Japan Food Journal ฉบับวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2560

นิสัยรักสะอาด สร้างโอกาสทางธุรกิจในญี่ปุ่น
จำนวนผู้บริโภคญี่ปุ่นที่มีนิสัยรักควำมสะอำดกำลังเพิ่มขึ้น ทั้งในกลุ่มผู้หญิงและผู้ชำย ส่งผลให้แนวโน้ม
กำรบริโภคและผลิตสินค้ำเปลี่ยนแปลงไป โดยผู้ประกอบกำรญี่ปุ่นหลำยบริษัทได้คิดค้นบริกำรหรือออกผลิตภัณฑ์
ใหม่เพื่อตอบโจทย์ลูกค้ำรักสะอำดเหล่ำนี้ เช่น ร้ำนไก่ทอดเคนทักกี (KFC) ที่ปกติคนญี่ปุ่นจะรับประทำนไก่ทอด
ด้วยมือเปล่ำได้เริ่มให้บริกำรแจกถุงนิ้ว (finger nup) สำหรับรับประทำนไก่
ทอด เพื่อเอำใจลูกค้ำรักสะอำด โดยเฉพำะกลุ่มลูกค้ำที่ใช้สมำร์ทโฟนหรือค
อมพิ วเตอร์พกพำระหว่ำงรับประทำนอำหำรภำยในร้ำน หรือบริษัท KDDI
Corporation หนึ่งในผู้ให้บริกำรโทรศัพท์มือถือรำยใหญ่ของญี่ปุ่นออกจำหน่ำย
สมำร์ทโฟนรุ่น “rafre” ที่สำมำรถล้ำงน้ำและสบู่ได้ เพื่อเอำใจคนที่มีควำม
กังวลต่อควำมสกปรกของหน้ำจอสัมผัสของสมำร์ทโฟน ซึ่งมี ยอดขำยดีและ
บริษัท KDDI มีกำหนดวำงจำหน่ำยสมำร์โฟนดังกล่ำวรุ่นใหม่ที่สำมำรถสั่งกำร
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ด้วยกำรยื่นมือเท่ำนั้น เพื่อเอำใจแม่บ้ำนที่กำลังประกอบอำหำรซึ่งไม่ต้องกำรให้สมำร์ทโฟนเลอะน้ำมัน จำกมือ
ของตน
บริ ษั ท Soukou Techno ผลิ ต ที่ จั บ รำวจั บ บน
รถไฟฟ้ ำ “GripPon” เพื่ อเอำใจผู้ โดยสำรรถไฟฟ้ำที่กังวล
ควำมสะอำดของรำวจับ มียอดจำหน่ำยผ่ำนอินเตอร์เน็ต
กว่ำ 3,500 ชิ้น ภำยในครึ่งปี และมีแผนวำงจำหน่ำยใน
ร้ ำนค้ ำทั่ วไปในอนำคต นอกจำกนี้ ผลิ ตภั ณ ฑ์ ท ำควำม
สะอำดต่ำง ๆ ก็มียอดขำยเพิ่มมำกขึ้นด้วย เช่น กระดำษ
ทิชชูเปียกมียอดจำหน่ำยในปี 2559 มูลค่ำ 10.5 พันล้ำนเยน (ประมำณ 3.23 พันล้ำนบำท) ขยำยตัวจำกปี
ก่อนหน้ำร้อยละ 7 หรือสบู่เหลวล้ำงมือก็มีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์โดยใช้หัวกดซึ่งผลิตจำกวัสดุยับยั้งกำรแพร่จำนวน
เชื้อโรคได้ รวมทั้งร้ำนขำยของซูเปอร์มำร์เก็ตได้ติดตั้งตู้กระจกปิดฝำสำหรับวำงขนมปัง เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจด้ำน
ควำมสะอำดให้กับผู้ซื้อของทีใช้บริกำร
บทวิเคราะห์ (ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย)
จานวนผู้ชายที่เป็น “ชายรักสะอาด”
ผลสำรวจของบริษัทสำรวจ/วิจยั ด้ำนกำรใช้
ยอมรับเป็น “ชำยรักสะอำด”
14.3%
ชีวิตประจำวัน (O-uccino, Inc.) เปิดเผยว่ำ มีผู้ชำยจำนวนกว่ำ
ไม่บอกว่ำเป็น “ชำยรักสะอำด” 16.6%
ร้อยละ 40 ที่มีนิสัยรักสะอำด เช่น จะไม่จับลูกบิดประตูนอก
บ้ำน หรือรังเกียจที่จะเข้ำห้องน้ำสำธำรณะ เป็นต้น ซึ่งแสดงถึง เป็น “ชำยรักสะอำด” โดยไม่รู้ตัว 9.1%
60.0%
ควำมใส่ใจและควำมกังวลเกี่ยวกับควำมสะอำดและสุขอนำมัย ไม่เป็น “ชำยรักสะอำด”
ของคนญี่ปุ่นมีเพิ่มมำกขึ้นทั้งในกลุ่มลูกค้ำผู้หญิงและผู้ชำย และคำดว่ำจะเพิ่มจำนวนมำกขึ้นในอนำคต ซึง่
ควำมกังวลดังกล่ำวไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเฉพำะสินค้ำที่ผลิตหรือให้บริกำรเฉพำะภำยในประเทศญี่ปุ่นเท่ำนั้น แต่ยังมี
ต่อสินค้ำหรือบริกำรนำเข้ำจำกต่ำงประเทศด้วยเช่นกัน เช่น กรณีแฮมเบอร์เกอร์ของแมคโดนัลด์ที่ผลิตใน
ประเทศจีนให้เนื้อคุณภำพต่ำส่งผลให้ภำพลักษณ์และยอดจำหน่ำยสินค้ำของแมคโดนัลด์ในญี่ปุ่นตกต่ำลงเป็น
เวลำหลำยปี
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของ สคต.
ควำมใส่ใจเรื่องควำมสะอำดและสุขอนำมัยของผู้บริโภคญี่ปุ่นไม่ได้เป็น
เพียงข้อพึงระวังสำหรับผู้ประกอบกำรไทยเท่ำนั้น แต่ยังเป็นโอกำสสำหรับกำร
คิดค้นผลิตสินค้ำต่ำง ๆ ที่มีจุดเด่นด้ำนควำมสะอำด ดังเช่นกรณีที่จับรำวจับบน
รถไฟฟ้ำซึ่งมีควำมเรียบง่ำย แต่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค
ญี่ปุ่นในเรื่องควำมสะอำดได้ จนสำมำรถเพิ่มยอดจำหน่ำยได้เป็นจำนวนมำก
อ้ำงอิง หนังสือพิมพ์ Nikkei MJ ฉบับวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2560

