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ญี่ปุ่นเร่งแก้ Technical Guideline สำหรับกำรใช้ Drone บินอัตโนมัติในกำรทำกำรเกษตร (13 มกรำคม 2561)
กระทรวงเกษตร ป่ ำ ไม้ และประมงญี่ ปุ่ น (MAFF) เตรี ย มปรั บ แก้ แ นวทำงกำรปฏิ บั ติ ท ำงเทคนิ ค
(Technical Guideline) กำรใช้อำกำศยำนไร้คนขับ (Drone) ในกำรฉีดพ่นสำรเคมีทำงกำรเกษตร ให้สำมำรถ
ทำกำรบินโดยอัตโนมัติได้ ตั้งเป้ำแล้วเสร็จภำยในเดือนมีนำคม เพื่อตอบสนองต่อ ข้อเรียกร้องจำกภำคเกษตร
ในกำรลดแรงงำนในกำรทำกำรเกษตร ทั้งนี้จะเร่งกำหนดมำตรฐำนควำมปลอดภัยของ Drone รวมถึงกำหนด
สภำพอำกำศและสภำพแปลงที่สำมำรถทำกำรบินแบบอัตโนมัติได้ เพื่อให้ทันก่อนฤดูร้อนซึ่งเป็นช่วงกำจัดและ
ป้องกันศัตรูพืชในแปลงข้ำว
MAFF เตรี ย มแก้ ไ ข “แนวทำงกำรปฏิ บั ติ ท ำงเทคนิ ค (Technical Guideline) กำรใช้ อ ำกำศยำน
ไร้คนขับในกำรฉีดพ่นยำ” ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อเดือนธันวำคม 2558 และจำกัดเฉพำะกำรใช้ Drone แบบมีคนบังคับ
ขณะที่กำรบินแบบอัตโนมัติจะใช้พิกัดตำแหน่งจำกระบบ GPS และทำกำรบินในเส้นทำงที่ ได้ตั้งเอำไว้ กำรใช้
Drone แบบบินอัตโนมัติในกำรฉีดพ่นสำรเคมีทำงกำรเกษตรเป็นที่แพร่หลำยแล้วในหลำยประเทศโดยเฉพำะ
ประเทศจีน สำหรับญี่ปุ่นปัจจุบันมีกำรใช้ Drone แบบบินอัตโนมัติเฉพำะในกำรถ่ำยภำพเท่ำนั้น
กำรป้องกันไม่ให้สำรเคมีที่ฉีดพ่น กระจำยไปยังแปลงข้ำงเคียงเป็นสิ่งสำคัญในกำรกำหนดมำตรกำร
ดังกล่ำว โดยใน Technical Guideline จะกำหนดให้ผู้ใช้งำนนำเครื่องระบุพิกัดแบบเคลื่อนที่ได้มำใช้เพื่อให้
Drone สำมำรถจั บ พิ กั ด ได้ อ ย่ ำ งแม่ น ย ำ และจะก ำหนดควำมเร็ ว ของลมที่ ส ำมำรถใช้ ง ำนได้ นอกจำกนี้
จะกำหนดให้ผู้ใช้งำนต้องเฝ้ำดูกำรทำงำนของ Drone และเตรียมมำตรกำรรับมื อกรณีฉุกเฉิน ทั้งนี้ สมำคม
กำรบิ น เกษตร และบริ ษั ท Nileworks ซึ่ ง เป็ น ผู้ ผ ลิ ต Drone และ JA-Zennoh (National Federation of
Agricultural Cooperative Associations) เป็นผู้ร่วมลงทุน จะร่วมกันพิจำรณำในรำยละเอียดต่อไป
ตั้งแต่เดือนเมษำยน 2559 เป็ น ต้นมำ สมำคมกำรบินเกษตรได้ให้ กำรรับรอง Drone ที่บังคับแบบ
Remote Sensing ทั้งหมด 11 รุ่ น จำกผู้ ผ ลิ ต 7 รำย โดย Plant Protection Division กระทรวงเกษตรฯ
ญี่ปุ่น เปิดเผยว่ำ Drone ที่ได้รับกำรรับรองส่วนใหญ่สำมำรถปรับให้ทำกำรบินแบบอัตโนมัติได้ และมีแผนจะ
ดำเนินกำรทดสอบกำรทำงำนของกำรบินอัตโนมัติดังกล่ำว
ในปี 2559 พื้นที่ที่ใช้ Drone ในกำรฉีดพ่นยำฆ่ำแมลงมีจำนวน 684 เฮกตำร์ (หรือประมำณ 4,275 ไร่)
ในจำนวนนี้เป็นแปลงปลูกข้ำวจำนวน 586 เฮกตำร์ (หรือประมำณ 3,662.5 ไร่) หรือมำกกว่ำร้อยละ 80 ของ
พืน้ ที่ที่ใช้ Drone ทั้งหมด นอกจำนี้ยังมีกำรใช้ในพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองและผักกลำงแจ้งอีกด้วย
แหล่งที่มำ: หนังสือพิมพ์ The Japan Agricultural News
ญี่ปนุ่ กำจัดไก่ในฟำร์มทีพ่ บไข้หวัดนกฯ และฟำร์มในพืน้ ทีข่ ำ้ งเคียงเสร็จสิน้ แล้ว (13 มกรำคม 2561)
เมื่อวันที่ 12 มกรำคมที่ผ่ำนมำ ไข้หวัดนกที่ตรวจพบในฟำร์มเลี้ยงไก่ในจังหวัด Kagawa ได้รับกำรยืนยัน
ว่ำเป็นไข้หวัดนกชนิด ก่อโรครุนแรง H5N6 และในวันเดียวกันได้มีกำรกำจัดไก่ในฟำร์มดังกล่ำวอย่ำงจริงจัง
ทั้งนี้กำรดำเนินกำรแล้วเสร็จภำยใน 24 ชั่วโมงตำมมำตรฐำนที่กำหนดไว้ ถึงแม้ว่ำกำรทำงำนจะเป็นไปด้วย
ควำมล่ำช้ำเนื่องจำกสภำพอำกำศที่หนำวและมีหิมะตก โดยได้ทำกำรกำจัดไก่ด้วยวิธีกำรเผำจำนวน 51,000
ตัว ในฟำร์มที่พบไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรง และอีกประมำณ 40,000 ตัว จำกฟำร์มในรัศมี 1.5 กิโลเมตร
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ตำม Quarantine Guideline หน่วยงำนด้ำนปศุสัตว์ของจังหวัด เปิดเผยว่ำ สภำพอำกำศที่หนำวเย็นและมี
หิมะตกลงมำทำให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมล่ำช้ำกว่ำที่คำดเอำไว้
นอกจำกนี้ พื้นที่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจำกฟำร์มที่ตรวจพบไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรง ถูกกำหนดให้เป็น
พื้ น ที่ จ ำกั ด กำรเคลื่ อ นย้ ำ ย (ห้ ำ มเคลื่ อ นย้ ำ ยออกจำกฟำร์ ม ) ซึ่ ง ครอบคลุ ม ฟำร์ ม เลี้ ย งไก่ จ ำนวน 7 แห่ ง
ไก่ 130,000 ตัว และพื้นที่ในรัศมี 3 – 10 กิโลเมตรถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่จำกัดบริเวณกำรขนย้ำย (ห้ำมขน
ย้ำยออกจำกพื้นที่รัศมีดังกล่ำว) ครอบคลุมไปถึงฟำร์มเลี้ยงไก่ในจังหวัด Tokushima 1 แห่ง รวมจำนวนฟำร์ม
18 ฟำร์ม ไก่ 960,000 ตัว จำกนี้หำกผลกำรตรวจฟำร์มเลี้ยงไก่ในพื้นที่จำกัดกำรเคลื่อนย้ำยเป็น negative
และผลกำรตรวจในวันที่ 10 หลังจำกกำรกำจัดโรคในฟำร์มที่พบไข้หวัดนกฯ เสร็จสิ้น เป็น negative ทำงกำร
จะยกเลิกพื้นที่จำกัดบริเวณกำรขนย้ำย และหำกตลอดระยะเวลำเฝ้ำระวัง จนถึงวันที่ 21 หลังจำกกำรกำจัด
โรคในฟำร์มที่พบไข้หวัดนกฯ แล้วเสร็จ ไม่พบสิ่งใดผิดปกติ พื้นที่จำกัดกำรเคลื่อนย้ำยจะได้รับกำรยกเลิ ก
เช่นเดียวกัน
แหล่งที่มำ: หนังสือพิมพ์ The Japan Agricultural News
มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำเกษตรฯ ของญี่ปุ่น 11 เดือนแรกของปี 2560 ทำลำยสถิตสิ งู สุดเป็นประวัตกิ ำรณ์
(13 มกรำคม 2561)
มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำสินค้ำเกษตร ป่ำไม้ และประมง ในปี 2560 มีแนวโน้มทำลำยสถิติสูงสุดเป็น
ประวัติกำรณ์ จำกสถิติกำรส่งออกสินค้ำเกษตรฯ เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 มกรำคมที่ผ่ำนมำ โดยกระทรวงเกษตร
ป่ำไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) พบว่ำ มูลค่ำกำรส่งออกเดือนมกรำคม – พฤศจิกำยน 2560 มีมูลค่ำประมำณ
720,000 ล้ำนเยน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 7 ซึ่งหำกมูลค่ำกำรส่งออกในช่วงเดือนธันวำคม
2560 ใกล้เคียงกับปีก่อนๆ มูลค่ำกำรส่งออกทั้งปีในปี 2560 จะสูงกว่ำมูลค่ำในปี 2559 ทั้งนี้มูลค่ำกำรส่งออก
เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจำกอำหำรญี่ปุ่นเป็นที่นิยมในหลำยประเทศ โดยเฉพำะกำรส่งออกเนื้อวัวและชำอยู่ในเกณฑ์ดี
อย่ำงไรก็ตำมเพื่อที่จะให้บรรลุเป้ำหมำยกำรส่งออกในปี 2562 ที่รัฐบำลกำหนดไว้ที่ 1 ล้ำนล้ำนเยน ญี่ปุ่น
จะต้องเร่งกำรเพิ่มปริมำณกำรส่งออกให้มำกกว่ำปัจจุบัน
ในช่วงเดือนมกรำคม – พฤศจิกำยน 2560 ญี่ปุ่นส่งออกสินค้ำเกษตรฯ คิดเป็นมูลค่ ำ 715,800 ล้ำนเยน
ใกล้เคียงกับมูลค่ำกำรส่งออกทั้งปีในปี 2559 ที่มีมูลค่ำ 750,200 ล้ำนเยน ซึ่งโดยปกติแล้วในเดือนธันวำคมจะมี
มูลค่ำกำรส่งออกค่อนข้ำงสูง เป็นเพรำะอุปสงค์สืบเนื่องจำกเทศกำลตรุษจีน โดยมูลค่ำกำรส่งออกในเดือน
ธันวำคม 2559 มีมูลค่ำ 80,000 ล้ำนเยน ทั้งนี้หำกมูลค่ำกำรส่งออกในเดือนธันวำคมเป็นเช่นเดียวกับปีก่อนๆ
ค่อนข้ำงเป็นที่แน่ชัดว่ำมูลค่ำกำรส่งออกทั้งปีในปี 2560 จะสูงถึง 800,000 ล้ำนเยน
สินค้ำเกษตรที่มีมูลค่ำกำรส่งออกเพิ่มขึ้นอย่ำงชัดเจน ได้แก่ เนื้อวัว เนื่องจำกญี่ปุ่นกลับมำส่งออกเนื้อวัว
ไปยังไต้หวันได้อีกครั้ง นอกจำกนี้เนื้อวัวของญี่ปุ่นยังคงได้รับควำมนิยมอย่ำงสูงในสหรัฐฯ และฮ่องกง โดย
ในช่วงเดือนมกรำคม – พฤศจิกำยน 2560 ส่งออกเนื้อวัวคิดเป็นมูลค่ำ 16,200 ล้ำนเยน (จำนวน 2,300 ตัน)
ในส่วนของกำรส่งออกข้ำว นอกเหนือจำกกำรส่งออกไปยังตลำดที่มีอยู่แล้ว เช่น ฮ่องกง ควำมนิยมในอำหำร
ญี่ปุ่นยังทำให้ญี่ปุ่นยังสำมำรถขยำยตลำดไปยังสหรัฐฯ และอังกฤษ โดยในช่วง 11 เดือนแรกของปีที่ผ่ำนมำ
ส่งออกข้ำวคิดเป็นมูลค่ำ 2,800 ล้ำนเยน (จำนวนประมำณ 10,000 ตัน) เพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่ำในช่วง 5 ปี สำหรับ
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กำรส่ งออกชำเขีย วมีมูล ค่ำ 13,000 ล้ ำนเยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 เมื่อเทียบกับช่ว งเดียวกันของปีที่ผ่ ำ นมำ
เนื่องจำกผู้บริโภคให้ควำมสนใจด้ำนสุขภำพ
เมื่ อ พิ จ ำรณำรำยประเทศผู้ น ำเข้ ำ แล้ ว พบว่ ำ ในเกื อ บทุ ก ตลำดหลั ก เช่ น ฮ่ อ งกงและจี น มี มู ล ค่ ำ
กำรส่ งออกเพิ่มขึ้น อย่ ำงไรก็ตำมมูล ค่ำกำรส่ งออกไปไต้ห วันลดลงร้อยละ 12 เป็นผลจำกปริมำณผลผลิต
แอปเปิ้ ล ในปี ที่ผ่ ำนมำไม่ค่อยดี นอกจำกนี้ยังคงมีบำงประเทศที่ คงมำตรกำรด้ ำนกำรนำเข้ ำสิ นค้ ำเกษตร
จำกญี่ปุ่ น สื บ เนื่ องจำกอุบั ติเหตุโรงไฟฟ้ำนิว เคลี ยร์ Fukushima เมื่อ 7 ปี ก่อน จึงเป็นหน้ำที่ของรัฐบำลใน
กำรดำเนินกำรเพื่อขอยกเลิกและผ่อนปรนมำตรกำรดังกล่ำว เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในกำรส่งออกอีกต่อไป
แหล่งที่มำ: หนังสือพิมพ์ The Japan Agricultural News
รัฐบำลญี่ปุ่นสนับสนุนเต็มที่ให้เกษตรกรได้รับกำรรับรอง GAP หวังกระตุ้นกำรส่งออก (16 มกรำคม 2561)
กระทรวงเกษตร ป่ำไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) เตรียมสนับสนุนเกษตรกรในกำรขอรับรอง GAP
ในปีงบประมำณ 2561 โดยจะสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจรับรองและกำรฝึกอบรม อบรมเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์
(JA) ให้เป็นผู้ให้คำแนะนำ และจัดให้เกษตรกรสำมำรถเข้ำรับกำรฝึกอบรมได้โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งนี้
ปัจจุบันผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมหลำยรำยเริ่มนำ GAP มำเป็นเงื่อนไขในกำรเลือกซื้อวัตถุดิบ
ในปีงบประมำณ 2561 MAFF ตั้งงบประมำณจำนวน 614 ล้ำนเยน ในกำรสนับสนุนให้เกษตรกรได้รับ
กำรรั บ รองมำตรฐำนสำกล Global GAP ตลอดจนมำตรฐำน GAP ของญี่ ปุ่ น หรื อ JGAP และมำตรฐำน
ASIAGAP ซึ่งเป็นมำตรฐำนที่ยกระดับ JGAP ให้เทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล นอกจำกนี้ในร่ำงงบประมำณเพิ่มเติม
ประจ ำปี 2560 ก็มีกำรกำหนดงบประมำณจ ำนวน 200 ล้ ำนเยนในกำรส่ งเสริ ม กำรส่ ง ออกสิ น ค้ ำเกษตร
ซึ่งกำรสนับสนุนเกษตรกรให้ได้รับกำรรับรอง GAP และ ASIAGAP ก็ถูกกำหนดเป็นหนึ่งในกิจกรรมด้วย
เช่นเดียวกับกำรดำเนินกำรในปีงบประมำณ 2560 ในปีงบประมำณ 2561 MAFF จะสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
สำหรับเกษตรกรในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม ค่ำใช้จ่ำยในกำรขอตรวจรับรอง ค่ำวิเครำะห์ค่ำดิน ค่ำอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่ำโรงเก็บสำรเคมีทำงกำรเกษตร นอกจำกนี่ยั้ งจะจัดฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ให้คำแนะนำของ
สหกรณ์ JA และเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรเกษตรของจังหวัด รวมถึงกำรสนับสนุนให้เจ้ำหน้ำที่
ดังกล่ำวได้รับใบอนุญำต (license) เพื่อให้เกษตรกรสำมำรถเข้ำรับกำรอบรมจำกเจ้ำหน้ำที่ดังกล่ำวได้โดยไม่
เสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ
ทั้งนี้ที่ผ่ำนมำ MAFF เป็นผู้ดำเนินกำรสนับสนุนเอง แต่ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2561 เป็นต้นไป MAFF จะ
เป็นผู้สนับสนุนงบประมำณให้จังหวัด และให้จังหวัดใช้งบประมำณดังกล่ำวในกำรดำเนินกำร โดยจะจัดลำดับ
ควำมสำคัญและสัดส่วนงบประมำณโดยพิจำรณำถึงสภำพของแต่ละพื้นที่ อำทิ จังหวัดที่มีเจ้ำหน้ำที่ให้ควำมรู้ไม่
เพียงพอ หรือจังหวัดที่มีโมเดลกำรถ่ำยทอดสู่ระดับพื้นที่ เป็นต้น
ในร่ำงงบประมำณเพิ่มเติมประจำปี 2560 ก็มีกำรกำหนดกำรดำเนินกำรในกำรสนับสนุนให้เกษตรกร
ได้ รั บ กำรรั บ รองในลั ก ษณะเดี ย วกั น แต่ จ ำกั ด เพี ย ง Global GAP และ ASIAGAP โดย Global GAP เป็ น
มำตรฐำนสำกลที่ใช้แพร่หลำยในยุโรป ซึ่งมีผู้ประกอบกำรค้ำปลีกหลำยรำยใช้เป็นมำตรฐำนในกำรเลือกสินค้ำ
จึ งจ ำเป็ น ต้องมีกำรส่ งเสริ ม เพื่อให้ ญี่ปุ่ น สำมำรถส่ งสิ นค้ำเกษตรไปขำยยัง ภู มิภ ำคดัง กล่ ำวได้ ในส่ ว นของ
ASIAGAP ทำง MAFF ตั้งใจจะให้เป็นมำตรฐำนที่เกิดในญี่ปุ่นและใช้แพร่หลำยในภูมิภำคเอเชีย และเป็นสิ่งที่
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ช่วยให้ญี่ปุ่นสำมำรถขยำยตลำดกำรส่งออกสินค้ำเกษตรในภูมิภำคได้ ทั้งนี้คำดว่ำมำตรฐำนดัง กล่ำวจะได้รับ
กำรยอมรับเป็นมำตรฐำนสำกลในช่วงปลำยปีนี้
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เพื่อให้ได้รับกำรรับรอง GAP นับเป็นภำระสำหรับเกษตรกร โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรขอ
ตรวจรับรองอยู่ที่ประมำณ 200,000 เยน และค่ำฝึกอบรมอยู่ที่ประมำณ 300,000 เยน โดยตั้งแต่งบประมำณ
เพิ่มเติมในปีงบประมำณ 2559 เป็นต้นมำ ตำมหลักกำรแล้ว MAFF จะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยดังกล่ ำว
ทั้งหมด สำหรับอัตรำกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในปีงบประมำณ 2560 (งบเพิ่มเติม) และงบประมำณในปี 2561
จะมีกำรพิจำรณำในรำยละเอียดกันอีกครั้ง
แหล่งที่มำ: หนังสือพิมพ์ The Japan Agricultural News
ญี่ปุ่นแจ้งจังหวัดปรับแนวทำงกำรดำเนินกำรตรวจไข้หวัดนกฯ (17 มกรำคม 2561)
สืบเนื่องจำกระบำดของไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรงที่ จ.Kagawa กระทรวงเกษตร ป่ำไม้ และประมง
ญี่ปุ่น (MAFF) ได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดเปลี่ยนแปลงแนวทำงกำรปฏิบัติหลังจำกได้รับหนังสือแจ้งกรณีมีสัตว์ปีกที่
มีควำมผิดปกติ เพื่อเพิ่มควำมแม่นยำในกำรตรวจพบไวรัส โดยเพิ่มจำนวนซำกไก่ที่ต้องตรวจ และถึงแม้ว่ำ
ผลกำรตรวจจะเป็น negative ก็จะเรียกร้องให้ฟำร์มเลี้ยงไก่เฝ้ำสังเกตกำรณ์ต่อเนื่อง
กำรยืนยันไวรัสในกำรระบำดครั้งนี้ทำได้ค่อนข้ำงยำก โดยผลกำรทดสอบอย่ำงง่ำยในช่วงเช้ำของวันที่เข้ำ
ตรวจให้ผลเป็น positive แต่ผลกำรตรวจยีนส์อย่ำงละเอียดในช่วงค่ำไม่สำมำรถยืนยันได้อย่ำงชัดเจน ถึงแม้ว่ำ
ท้ำยสุ ดแล้ ว จะสำมำรถยื น ยั น ได้ว่ำ เป็ น ไวรัส H5N6 ที่เคยระบำดในปี ที่ ผ่ ำ นมำ แต่ กำรยืนยั นเป็น ไปด้ ว ย
ควำมยำกลำบำก จึงเป็นที่มำของกำรปรับเปลี่ยนแนวทำงกำรดำเนินกำรในครั้งนี้
ตำม Quarantine Guideline แล้ว ภำยหลังที่ได้รับหนังสือแจ้งกรณีมีสัตว์ปีกที่มีควำมผิดปกติ MAFF
กำหนดให้ทดสอบอย่ำงง่ำยกับซำกไก่จำนวน 5 ตัวขึ้นไป ซึ่งกำรปรับเปลี่ยนแนวทำงในครั้งนี้ กำหนดให้ตรวจ
ซำกไก่จำนวน 11 ตัวขึ้นไป กรณีที่มีไก่ตำยไม่ถึง 11 ตัว ให้ดำเนินกำรทดสอบอย่ำงง่ำยในซำกไก่ทุกตัว และ
หำกผลกำรทดสอบอย่ ำงง่ำย ณ ฟำร์ มเลี้ ยงไก่ แสดงผลเป็น positive ตำม Guideline กำหนดให้ จังหวัด
ดำเนินกำรตรวจยีนส์อย่ำงละเอียด ณ Livestock Hygiene Service Center โดยกำรปรับเปลี่ยนแนวทำงกำร
ในครั้งนี้ให้เพิ่มกำรส่งตัวอย่ำงไปยังหน่วยงำนวิจัยของภำครัฐอีกทำงหนึ่งด้วย
นอกจำกนี้ ยังได้เพิ่มเติมกรณีผลกำรทดสอบอย่ำงง่ำยแสดงผลเป็น negative กำหนดให้ฟำร์มเลี้ยงไก่
ดังกล่ำวต้องเฝ้ำสังเกตกำรณ์ต่อเนื่องไปอีก และเพิ่มเติมกำรรำยงำนจำนวนไก่ที่ตำยและกรณีมีเหตุผิดปกติ
รำยวันจนกว่ำจะไม่มีไก่ตำยเพิ่มเติม
แหล่งที่มำ: หนังสือพิมพ์ The Japan Agricultural News
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