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สรุปข่าวด้านการเกษตรทีส่ ำคัญของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6 - 12 กุมภาพันธ์ 2564
ในปี 2563 ญี่ปุ่นส่งออกสินค้าเกษตรฯ มูลค่า 922,300 ล้านเยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา (6 กุมภาพันธ์ 2564)
เมื ่ อ วัน ที่ 5 กุม ภาพัน ธ์ท ี่ผ่านมา กระทรวงเกษตร ป่ าไม้ และประมงญี ่ ปุ ่ น (MAFF) แถลงตั วเลข
การส่งออกสินค้าเกษตร ป่าไม้ ประมง และผลิตภัณฑ์อาหารในปี 2563 มูลค่า 922,300 ล้านเยน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน ถึงแม้ว่าสินค้าเกษตรฯ บางรายการ
เช่ น เนื ้ อ โค และสิ น ค้ า ประมง มี ก ารส่ ง ออกลดลงเนื ่ อ งจากการระบาดของ COVID-19 อย่ า งไรก็ ต าม
ความต้องการบริโภคในครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้การส่งออกข้าว ไข่ไก่ และผลิตภัณฑ์จากนม ขยายตัว
เมื่อจำแนกมูลค่าการส่งออกตามประเภทแล้วพบว่า ในปี 2563 ญี่ปุ่นส่งออกสินค้าเกษตรซึ่งรวมสิ นค้า
แปรรูป มูลค่า 656,500 ล้านเยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 สินค้าป่าไม้ มูลค่า 38,100 ล้านเยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และ
สินค้าประมง มูลค่า 227,700 ล้านเยน ลดลงร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
การระบาดของ COVID-19 ส่ ง ผลให้ ม ี ก ารจำกั ด การให้ บ ริ ก ารของผู ้ ป ระกอบการร้ า นอาหาร
ความต้ อ งการของผู้ประกอบการฯ ลดลงอย่ างเห็ น ได้ ชั ด ขณะที ่ ความต้ อ งการสิน ค้ าเกษตรฯ ที ่ บริ โภค
ในครัวเรือนขยายตัวอย่างชัดเจน โดยถึงแม้ว่ามูลค่าการส่งออกในช่วงครึ่งปีแรกจะลดลง แต่การส่งออกในช่วง
ครึ ่ ง ปี หลั ง ขยายตั วเมื่อ เทีย บกับ ปีก ่อ นหน้ า เนื ่ อ งจากการฟื ้ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ ในหลายประเทศ และ
ความต้องการบริโภคในครัวเรือน ทั้งนี้ ในเดือนธันวาคม 2563 ญี่ปุ่นส่งออกสินค้าเกษตรฯ มูลค่า 100,800
ล้านเยน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มูลค่าส่งออกรายเดือนเพิ่มขึ้นสูงกว่า 1 แสนล้านเยน
เมื่อพิจารณามูลค่าส่งออกแยกตามรายการแล้วพบว่า มูลค่าส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ไข่ไก่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 107 นมและผลิตภัณฑ์จากนมเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 องุ่น เช่น องุ่นพันธุ์ Shine Muscat เพิ่มขึ้นร้อยละ
29 สตรอเบอร์รี่เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เนื่องจากผู้บริโภคชาวต่างชาติเริ่มรับทราบถึงคุณภาพและรสชาติที่ดีของ
สินค้าเกษตรฯ ญี่ปุ่น นอกจากนี้ ข้าวบรรจุกล่องพร้อมรั บประทานและมันเทศก็มีม ู ลค่ าส่งออกสูง สุด เป็ น
ประวัติการณ์เช่นกัน
สำหรั บ เนื ้ อ โคและเหล้ า สาเก ถึ ง แม้ ว ่ า ความต้ อ งการของผู ้ ป ระกอบการร้ า นอาหารจะลดลง
แต่การจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคทั่วไปผ่านอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ส่งผลให้การส่งออกฟื้นตัวใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ในส่วนของแอปเปิ้ล ปริมาณส่งออกลดลงเนื่องจากปริมาณการผลิตลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ในปี 2563 หากรวมการส่ง ออกสิ นค้ าเกษตรฯ ล็ อ ตเล็ ก ที ่ มี มู ลค่ าต่ำกว่า 200,000 เยน
ด้วยแล้ว ญี่ปุ่นจะมี มูลค่า ส่งออกสินค้าเกษตรฯ รวม 986,600 ล้านเยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 เมื่อเทีย บกั บ
ปีที่ผ่านมา โดยรัฐบาลญี่ปุ่นกำหนดเป้าหมายมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรฯ ซึ่งรวมถึงสินค้าเกษตรฯ ล็อตเล็ก
2 ล้านล้านเยนภายในปี 2568 และ 5 ล้านล้านเยนในปี 2573
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Mr. Kotaro NOGAMI รัฐ มนตรีว่าการ MAFF ระบุ ในการแถลงข่ าวในวั นเดี ยวกั น ว่ า ต้ อ งการรักษา
และกระตุ้นการส่งออกสินค้าเกษตรฯ โดยปรับวิธีการให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในต่างประเทศ
เช่น การส่งเสริมการเจรจาธุรกิจทางออนไลน์ และการหันมาให้ความสำคัญกับตลาดผู้บริโภคทั่วไป
มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร ป่าไม้ ประมง และผลิตภัณฑ์อาหาร ในปี 2563
รายการ
มูลค่า
ร้อยละเปลี่ยนแปลง
(100 ล้านเยน)
เมื่อเทียบกับปี 2562 (%)
เนื้อโค
289
-3
นมและผลิตภัณฑ์จากนม
222
+20
ไข่ไก่
46
+107
เนื้อไก่
21
+6
เนื้อสุกร
18
+55
ข้าว
53
+15
ข้าวบรรจุกล่องพร้อมรับประทาน
7
+27
แอปเปิ้ล
107
-26
องุ่น
41
+29
สตรอเบอร์รี่
26
+25
Chinese Yam
21
-6
มันเทศ
21
+22
เหล้าสาเก
241
+3
ชาเขียว
162
+11
ไม้ดอก
116
+12
รวมสินค้าเกษตรฯ
9,223
+1
แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News
จังหวัด Chiba ตรวจพบไก่ต้องสงสัยติดโรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรงเป็นกรณีที่ 6 ของจังหวัด
และเป็นกรณีที่ 43 ของญี่ปุ่นประจำฤดูกาลนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2564)
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) และจังหวัด Chiba
แถลงยืนยันการตรวจพบไก่ต้องสงสัยติดโรคไข้ หวัดนกชนิดก่อโรครุ นแรง (HPAI) ในฟาร์มเพาะพันธุ์ ไ ก่ไ ข่
ในเมือง Asahi ซึ่งเป็นกรณีที่ 43 ในฤดูกาลนี้ และเป็นกรณีที่ 6 ที่พบในจังหวัด Chiba ทั้งนี้ จังหวัดฯ ได้เริ่ม
ดำเนินมาตรการกำจัดโรคฯ เช่น การกำหนดพื้นที่จำกัดการเคลื่อนย้าย (พื้นที่ภายในรัศมี 3 กิโลเมตร) และ
พื้นที่จำกัดการขนย้ายออก (พื้นที่ภายในรัศมี 3 – 10 กิโลเมตร) การจัดตั้งจุดฆ่าเชื้อ และการกำจัดไก่ที่เลี้ยงไว้
ในฟาร์มแห่งดังกล่าว ประมาณ 418,700 ตัว
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จังหวัดฯ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ฟาร์มแห่งดังกล่าวพบไก่ล้มตาย 19 ตัว ซึ่งมากกว่า
ปกติ จึงได้แจ้งไปยังศูนย์สุขอนามัยปศุสัตว์ของจังหวัด โดยผลการตรวจอย่างง่ายและผลการตรวจพันธุกรรม
ยืนยันว่าเป็นไวรัส HPAI กลุ่มสายพันธุ์ H5
ทั้งนี้ จังหวัด Chiba ได้ประสานขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากกองกำลังป้องกันตนเองจัดการภัยพิบัติ
จัดตั้งจุดฆ่าเชื้อเพิ่มเติม และดำเนินการฆ่าเชื้อรถพาหนะที่ใช้ด้านปศุสัตว์ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับภายในพื้นที่
จำกั ด การเคลื่อ นย้าย มีฟ าร์ม เลี้ยงไก่จำนวน 26 แห่ ง เลี ้ ย งไก่ ร วม 3.4 ล้ านตั ว และภายในพื ้ น ที ่ จำกั ด
การขนย้ายออก มีฟาร์มเลี้ยงไก่จำนวน 26 แห่ง เลี้ยงไก่รวม 1.8 ล้านตัว
ฟาร์มแห่งดังกล่าวรับลูกไก่มาเลี้ยงจนกว่าจะสามารถเก็บไข่ได้แล้วจึงจำหน่ายไก่ไข่ให้แก่ฟาร์มแห่งอื่น
อย่างไรก็ตาม ในช่วงย้อนหลังไป 1 สัปดาห์จนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่มีการส่งจำหน่ายไก่ไข่แต่อย่างใด
แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News
ญี่ปุ่นพบไก่ต ้องสงสัยติดโรคไข้ห วั ดนกฯ เพิ่มเติมอี ก 2 กรณี ในจังหวัด Chiba และ Miyazaki
(8 กุมภาพันธ์ 2564)
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) และจังหวัด Chiba
แถลงยืนยันการตรวจพบไก่ต้องสงสัยติดโรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรง (HPAI) ในฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ในเมือง
Tako ซึ่งเลี้ยงไก่จำนวน 1.15 ล้านตัว และนับเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัด จากนี้ไปจังหวัดฯ จะดำเนิน
มาตรการกำจัดโรค ได้แก่ การกำจัดไก่ที่เลี้ยงไว้ในฟาร์มและการฝังกลบ การกำหนดพื้นที่จำกัดการเคลื่อนย้าย
หรือพื้นที่ภายในรัศมี 3 กิโลเมตร (ฟาร์มเลี้ยงไก่จำนวน 4 แห่ง เลี้ยงไก่รวม 160,000 ตัว) และพื้นที่จำกัด
การขนย้ายออกหรือพื้นที่ภายในรัศมี 3 – 10 กิโลเมตร (ฟาร์มเลี้ยงไก่จำนวน 23 แห่ง เลี้ยงไก่รวม 980,000 ตัว)
การตรวจพบในครั้ง นี้น ับเป็น กรณี ที่ 44 ของญี ่ ปุ ่ น และเป็ น กรณี ที่ 7 ของจั ง หวั ด ฯ ในฤดู ก าลนี้
โดยจังหวัด Chiba ตรวจพบโรค HPAI ครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม 2563 และตรวจพบการระบาดอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์นี้ มีการตรวจพบในเมือง Sosa เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ และในเมือง Asahi เมื่อวันที่
6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
จังหวัดฯ เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเที่ยงของวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ฟาร์มแห่งดังกล่าวได้พบไก่ล้มตาย 6 ตัว
ในโรงเลี้ยง 1 หลัง จากทั้งหมด 6 หลัง จึงได้แจ้งไปยัง ศูนย์สุขอนามั ยปศุ สั ตว์ของจังหวัด ซึ่งผลการตรวจ
อย่างง่ายและผลการตรวจทางพันธุกรรมเมือ่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ยืนยันว่าเป็นไวรัส HPAI กลุ่มสายพันธุ์ H5
ในวันเดียวกัน กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) และจังหวัด Miyazaki แถลงยืนยัน
การตรวจพบไก่ต้องสงสัยติดโรค HPAI ในฟาร์มไก่ไข่ในเมือง Shintomi ซึ่งนับเป็นกรณีที่ 45 ในฤดูก าลนี้
และเป็นกรณีที่ 11 ที่พบในจังหวัด Miyazaki ทั้งนี้ จังหวัดฯ ได้เริ่มดำเนินมาตรการกำจัดโรคแล้ว
ฟาร์มแห่งดังกล่าวเลี้ยงไก่จำนวน 240,000 ตัว โดยเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 พบไก่ล้มตายเพิ่มขึ้น
จึงแจ้งไปยังศูนย์สุขอนามัยปศุสัตว์ของจัง หวัด โดยผลการตรวจยืนยันว่าเป็นไวรั สกลุ่มสายพัน ธุ์ H5 ทั้งนี้
ภายในพื้นที่จำกัดการเคลื่อนย้ายหรือพื้นที่ภายในรัศมี 3 กิโลเมตร มีฟาร์มเลี้ยงไก่จำนวน 33 แห่ง เลี้ยงไก่รวม
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1.4 ล้านตัว และภายในพื้นที่จำกัดการขนย้ายออกหรือพื้นที่ภายในรั ศมี 3 – 10 กิโลเมตร มีฟาร์มเลี้ยงไก่
จำนวน 72 แห่ง เลี้ยงไก่รวม 3.7 ล้านตัว
แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News
กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น เดินหน้าโครงการความร่วมมือธุรกิจด้านอาหารและการเกษตร หวังสร้าง
ธุรกิจในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (8 กุมภาพันธ์ 2564)
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 (เมษายน 2564 - มีนาคม 2565) เป็นต้นไป กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และ
ประมงญี่ปุ่น (MAFF) จะจัดทำ "โครงการความร่วมมือธุรกิจด้านอาหารและการเกษตรในท้องถิ่น หรือ Local
Food Project (LFP) ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคอาหารและการเกษตร เช่น เกษตรกร
และผู้ประกอบการผลิตอาหาร และการท่องเที่ยว สร้างธุรกิจใหม่ขึ้นในท้องถิ่น โดยตั้งเป้าให้เป็ นอุต สาหกรรม
ผลิตสินค้าหรือบริการที่ใช้สินค้าเกษตรในพื้นที่ และเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
MAFF ของบประมาณปี 2564 วงเงิน 222 ล้านเยน สำหรับโครงการ LFP ทั้งนี้ ที่ผ่านมา MAFF ได้มี
การสนับสนุนอุตสาหกรรมขั้นที่ 6 โดยสนับสนุนด้านการผลิต การแปรรูป การกระจายสินค้า และการจำหน่าย
และการพัฒนาสินค้าเกษตรร่วมกันระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ยังคง
ประสบปัญหาในด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เช่น การขาดช่องทางการจำหน่าย ฯลฯ
ดังนั้น วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ จะเน้นที ่การทำงานร่ วมกันระหว่ างผู้ที ่เกี ่ย วข้องในท้องถิ ่น เช่น
เกษตรกร ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรู ปอาหาร ผู ้ ค้ าปลี ก ผู ้ ประกอบการอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที ่ ย ว
มหาวิทยาลัย ฯลฯ เพื่อสร้าง “โมเดลธุรกิจที่มีผลกำไร” โดยจะมีการพิจารณาร่วมกั นระหว่ างผู้เกี ่ย วข้อ ง
ในหัวข้อช่องทางการจำหน่าย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การทดลองผลิต การสำรวจตลาด การทดลองจำหน่ าย
ก่อนที่จะมีการวางจำหน่ายจริง เพื่อยกระดับความยั่งยืนของธุรกิจ
ลักษณะการดำเนิน โครงการฯ ที่ MAFF คาดไว้ เช่น 1) ร่วมกับผู้ ประกอบการอุต สาหกรรมแปรรู ป
อาหารในการแปรรูปสินค้าเกษตรที่มีจุดเด่นของท้องถิ่น 2) การใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นร่วมกับเทคโนโลยีขั้นสูง
หรื อ Foodtech และ 3) การพัฒนาเมนู อ าหารกล่ อง (Bento) ที ่ ใช้ วั ต ถุ ด ิ บในท้ อ งถิ ่ น และจั ด หาช่ องทาง
การจำหน่าย โดยจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการหลักทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างผู้เกี่ยวข้องที่ให้ความสนใจ
โครงการฯ จะให้เงิน สนับสนุนค่าดำเนิ นการ เช่ น ค่ าใช้ จ่ ายสำหรั บการทดลองผลิ ต การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ขณะเดียวกัน MAFF เตรียมมาตรการช่วยเหลือโดยการจัดส่งผู้ประสานงานและผู้เชี่ยวชาญ
ด้าน Crowdfunding ลงพื้นที่ด้วย โดยมีเงื่อนไขว่า ในการดำเนินโครงการฯ จะต้องประกอบไปด้วยผู้แทน
อุ ต สาหกรรมขั้นที่ 1 หรือ เกษตรกร อุต สาหกรรมขั ้ นที ่ 2 หรื อ ผู ้ ประกอบการอุ ตสาหกรรมการผลิต และ
อุตสาหกรรมขั้นที่ 3 เช่น ผู้ประกอบการค้าส่ง อย่างน้อยขั้นละ 1 ราย ทั้งนี้ MAFF กำหนดเป้าหมายให้มี
การดำเนินการอย่างน้อยโครงการละ 1 จังหวัด ในปีงบประมาณ 2565
แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News
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ความต้องการบริโภคในครัวเรือนส่งผลให้ยอดจำหน่ายข้าวให้แก่ผู้บริโภคทั่วไปในเดือนธันวาคม
2563 อยู่ในเกณฑ์ดี (9 กุมภาพันธ์ 2564)
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งที่ 2 สืบเนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ความต้องการ
บริ โภคในครัวเรือ นขยายตัว และทำให้ ย อดจำหน่ ายข้ า วสำหรั บ ผู ้ บริ โภคทั ่ วไปในเดื อ นธั น วาคม 2563
อยู่ในเกณฑ์ดี โดยจากข้อมูลของกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) เกี่ยวกับปริมาณการจำหน่ายข้าว
ของผู้ค้าข้าวรายใหญ่ พบว่ายอดค้าปลีกเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวของปีที่ผ่านมา สูงเป็นอันดับ
สองรองจากเดือนเมษายน 2563 ที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งแรก และยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ
10 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะที่ การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งที่ 2 ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ส่งผลให้
ความต้องการของผู้ประกอบการร้านอาหารลดลง
ในเดือนธันวาคม 2563 อัตราขยายตัวของยอดค้าปลีก เพิ่ม ขึ้นร้ อยละ 7 ขณะที่ ยอดจำหน่ายให้ แก่
ผู้ประกอบการอาหารปรุงสำเร็จและร้านอาหาร ลดลงร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับอัตราขยายตัวในเดือนพฤศจิกายน
2563 ซึ่งเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในภาพรวมแล้ว ปริมาณจำหน่ายข้าวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 9 เดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563
จากผลการสำรวจแนวโน้มการบริโภคข้าวโดยองค์กรสนับสนุนการผลิ ตข้าวอย่างมีเสถียรภาพพบว่ า
ในเดือนธันวาคม 2563 ปริมาณการบริโภคข้าวในครัวเรือน คิดเป็น 3,271 กรัมต่อคนต่อเดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ
8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน จากผลการสำรวจค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยกระทรวง
กิจการภายในและการสื่อสารญี่ปุ่น (MIC) พบว่า ค่าใช้จ่ายสำหรับข้าวคิดเป็น 2,041 เยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ผู้ค้าส่งรายใหญ่ให้ข้อมูลว่า การจำหน่ายผ่านทางอินเตอร์เน็ตอยู่ในเกณฑ์ดี ขณะเดียวกัน ผู้ค้าส่งอีกราย
ระบุว่า ยอดจำหน่ายให้แก่สหกรณ์ผู้บริโภคขยายตัว โดยถึงแม้ว่าจะไม่มีการซื้อกักตุนเหมือนเช่นการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในครั้งแรก แต่ผู้บริโภคมีแนวโน้มซื้อข้าวจำนวนมากกว่าปกติ
แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News
จังหวัด Chiba ตรวจพบไก่ต้องสงสัยติดโรคไข้หวัดนกฯ เป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน และเป็นกรณีที่ 46
ของญี่ปุ่นในฤดูกาลนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2564)
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) และจังหวัด Chiba
แถลงยืนยันการตรวจพบไก่ต้องสงสัยติดโรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรง (HPAI) ในฟาร์มไก่ไข่ในเมือง Sosa
ซึ่งนับเป็นกรณีที่ 46 ของญี่ปุ่น และเป็นกรณีที่ 8 ของจังหวัด Chiba ในฤดูกาลนี้ จากนี้ไป จังหวัดฯ จะเริ่ม
ดำเนิ น มาตรการกำจัดโรค เช่น การกำจัด ไก่ ที่ เลี ้ย งไว้ ในฟาร์ มแห่ งดัง กล่าวจำนวน 260,000 ตั ว โดยเป็น
การตรวจพบในจังหวัด Chiba เป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน รวมจำนวนไก่ที่ต้องกำจัดทั้งหมด 4.3 ล้านตัว หรือคิดเป็น
1 ใน 3 ของปริมาณไก่ไข่ที่เลี้ยงไว้ในจังหวัด ทั้งนี้ จังหวัดฯ ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการมาตรการโรคไข้หวัดนก
ขึ้นในเมือง Chiba
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จังหวัดฯ เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเที่ยงของวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ฟาร์มแห่งดังกล่าวได้พบไก่ ล้ม ตาย
หลายตัวในโรงเลี้ยง จึงได้แจ้งไปยังศูนย์ สุ ขอนามัย ปศุ สั ตว์ของจัง หวัด ซึ่งผลการตรวจอย่างง่ายได้ ผลเป็ น
Positive และผลการตรวจทางพันธุกรรมยืนยันว่าเป็นไวรัสของโรค HPAI ทั้งนี้ จังหวัดฯ จะกำหนดพื้นที่จำกัด
การเคลื่อนย้ายหรือพื้นที่ภายในรัศมี 3 กิโลเมตร และพื้นที่จำกัดการขนย้ายออกหรือพื้นที่ภายในรัศมี 3 – 10
กิโลเมตร และเข้าตรวจและฆ่าเชื้อในฟาร์มบริเวณใกล้เคียง
ในช่วงวันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2564 จังหวัด Chiba ตรวจพบไก่ต้องสงสัยติดโรค HPAI ในฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่
ที่ตั้งอยู่ในเมือง Asahi, Tako และ Sosa ซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา ได้มีการตรวจพบ
ในฟาร์มเลี้ยงเป็ดในเมือง Yokoshiba-hikari และ Sosa ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์บัญชาการมาตรการโรคไข้หวัดนก
ในเมื อ ง Chiba นับเป็น กรณี ที่ 2 ในฤดู ก าลนี้ ต ่ อ เนื ่ อ งจากการจั ด ตั ้ ง ศู น ย์ บั ญ ชาการในจั ง หวั ด Kagawa
โดย MAFF จะร่วมมือกับจังหวัดฯ ในการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ร ะบาด การให้คำแนะนำ และ
การดำเนินมาตรการกำจัดโรคให้เสร็จโดยเร็ว
ด้านส่วนสุขอนามัยสัตว์ MAFF ระบุว่า เนื่องจากมีการตรวจพบโรคฯ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จึงคาดว่า
มีเชื้อไวรัสกระจายอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก ดังนั้นจึงต้องการเร่งการฆ่าเชื้อ ในพื้ นที่ สำหรับการดำเนิน การ
ในฟาร์มแห่งดังกล่าว ได้มีการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับฝังกลบไก่ที่ถูกกำจัดและสิ่งปนเปื้อนไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม
มีการรายงานว่าพบกรณีน้ำรั่วไหลจากพื้นที่ฝังกลบสำหรับการดำเนินงานครั้งที่ผ่านมาในฤดูกาลนี้ จึงจะมี
การพิจารณาวิธีการเผาเป็นหนึ่งในมาตรการกำจัดโรคฯ
ทั้งนี้ จากสถิติปศุสัตว์ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่า จังหวัด Chiba เลี้ยงไก่ไข่จำนวน 12.435 ล้านตัว
มากเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศญี่ปุ่น
แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News
การระบาดของโรคไข้หวัด นกชนิ ด ก่ อโรครุ น แรงเริ ่ ม ส่ งผลให้ ราคาซื ้ อขายไข่ ไก่ ปรั บตั วสู งขึ้ น
(10 กุมภาพันธ์ 2564)
ราคาซื้อขายไข่ไก่ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยราคาไข่ไก่ไซส์ M ของ
สหกรณ์การเกษตร JA Zennoh ในตลาด Tokyo กิโลกรัมละ 180 เยน เพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ 15 เยน เมื่อเทียบ
กับวันก่อนหน้า เนื่องจากการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรง (HPAI) ในแหล่งผลิตสำคัญ ส่งผลให้
ปริมาณการผลิตและการส่งจำหน่ายไข่ไก่ ลดลง ขณะเดียวกัน ราคาซื้อขายในตลาด Osaka, Nagoya และ
Fukuoka ก็ปรับตัวสูงขึ้นกิโลกรัมละ 10 - 15 เยนเช่นเดียวกัน
ราคาซื้อขายไข่ไก่ในช่วงที่ผ่านมาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 10 เนื่องจาก
การระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ความต้องการไข่ไก่ของผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้ประกอบการแปรรูป
ลดลง อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ราคาซื้อขายปรับตั วสูง ขึ้น โดยราคาลดลงร้อยละ 4
เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 5 ปี และลดลงร้อยละ 3 เทื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา มีการตรวจพบโรค HPAI ในจังหวัด Ibaraki และ Chiba ซึ่งเป็น
แหล่งผลิตไข่ไก่สำคัญอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมีแนวโน้มไม่เพียงพอ ด้านผู้จำหน่าย
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รายหนึ ่ ง ในภูม ิภาคญี่ ปุ่น ตะวัน ออกระบุ ว่ า ฟาร์ ม เลี ้ ย งไก่ ไ ข่ ท ี ่ ต ั ้ ง อยู ่ โดยรอบฟาร์ ม ที ่ ต รวจพบโรค HPAI
ก็ไม่สามารถส่งจำหน่ายไข่ไก่ได้เช่นกัน จึงส่งผลกระทบต่อตลาดค่อนข้างมาก และสถานการณ์จะไม่คลี่คลาย
จนกว่าจะมีการยกเลิกการกำหนดพื้นที่จำกัดการเคลื่อนย้ายและพื้นที่จำกัดการขนย้ายออก
แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News
จังหวัด Chiba ตรวจพบไก่ไข่ในฟาร์มต้องสงสัยติดโรคไข้หวัดนกฯ เพิ่มอีก 2 กรณี ในเมือง Sosa
(12 กุมภาพันธ์ 2564)
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) และจังหวัด Chiba
แถลงตรวจพบไก่ในฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่จำนวน 2 แห่งในเมือง Sosa ต้องสงสัยติดโรคไข้หวัดนกชนิดก่อ โรครุนแรง
(HPAI) โดยมีจำนวนไก่ที่เลี้ยงไว้ 79,000 ตัว และ 278,000 ตัว ตามลำดับ โดยจังหวัดฯ จะดำเนินมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดโดยการกำจัด และเผาหรือฝังกลบ ทั้งนี้ ในเมืองดังกล่าวมีการตรวจพบการระบาด
อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มีการตรวจพบครั้งแรกในฟาร์มเลี้ยงเป็ดเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564 และนับเป็นกรณีที่
48 – 49 ของญี่ปุ่น และกรณีที่ 9 – 10 ของจังหวัดในฤดูกาลนี้
จังหวัดฯ ได้มีการกำหนดพื้นที่จำกัดการเคลื่อนย้ายหรือพื้นที่ภายในรัศมี 3 กิโลเมตร ซึ่งมีฟาร์มเลี้ยงไก่
9 แห่ง เลี้ยงไก่รวม 220,000 ตัว และพื้นที่จำกัดการขนย้ายออกหรือพื้นที่ภายในรัศมี 3 – 10 กิโลเมตร ซึ่งมี
ฟาร์มเลี้ยงไก่ 22 แห่ง เลี้ยงไก่รวม 450,000 ตัว นอกจากนี้ มีการจัดตั้งจุดฆ่าเชื้อในบริเวณโดยรอบด้วย
แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News
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