
THAI PROPMA

NE
W

S

นิตยสารของสมาคมวิชาชีพกำาจัดแมลง ฉบับประจำาเดือนธันวาคม 2560





สารจาก
นายกสมาคมวิชาชีพก�าจัดแมลง

ปี 2560 ครบรอบการจัดตั้งสมาคมวชิาชีพก�าจัดแมลงเป็นปีที่ 5 
โอกาสนีผ้มขอขอบคณุสมาชกิทกุทา่นทีใ่หเ้กยีรตสินบัสนุนและไว้วางใจให้
ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมฯ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกท่านได้ร่วม
แรงร่วมใจกันปฏิบัติตามพันธกิจจนท�าให้งานต่างๆ ของสมาคมฯ ส�าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี ที่ส�าคัญท�าให้องค์กรแห่งนี้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับ
ในสังคมอย่างกว้างขวางมากขึ้น

ก้าวต่อไปของสมาคมวชิาชีพก�าจัดแมลงยังจะสานต่อเจตนารมณ์ 
ในการเป็นศนูยร์วมของผูป้ระกอบธรุกจิก�าจดัแมลง เพือ่แลกเปลีย่นความ
รู้ ประสบการณ์ในการประกอบวชิาชพีก�าจดัแมลง เพือ่ยกระดบัมาตรฐาน
คุณภาพ การบรกิารให้เป็นที่เชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของภาครัฐ องค์กร
ธุรกิจ และประชาชนทัว่ไป ตามวัตถุประสงค์หลักในการจัดตัง้สมาคมฯ ที่

ก�าหนดไว้ว่า ให้สมาคมฯ เป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิก หน่วยงานของรัฐ 
และผู้บรโิภคในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ใหม่ๆ ด้านก�าจัดแมลง, ส่งเสรมิ
สนับสนุนให้ความชว่ยเหลอืในดา้นอุปสรรคปัญหาต่างๆ ของสมาชกิ, ดแูล
และติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ในแวดวงก�าจัดแมลง เป็นต้น

ทัง้นี้ เพื่อให้การประกอบธุรกิจก�าจัดแมลงเป็นไปอย่างมืออาชีพตาม
หลักวชิาการ พร้อมทั้งดูแลด้านผลกระทบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย
เฉพาะโลกในยุคดิจิทัลถ้าสมาชิกท่านใดมีข่าวสาร นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เห็น
ว่าเป็นประโยชน์กับสมาชิกก็สามารถส่งมาได้ที่สมาคมฯ ซึ่งทางสมาคมฯ 
จะได้น�าไปเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ต่อไป เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ให้กับสมาชิกและผู้ที่สนใจทั่วไป รวมถึงน�ามาเผยแพร่ในนิตยสาร 
Thai Propma News ในโอกาสต่อไปด้วย

ปิดท้ายต้องขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีแบ่งเวลาเขียนบทความ และ
มุมมองแง่คิดดีๆ ท่ีเป็นประโยชน์กับธุรกิจก�าจัดแมลง รวมถึงผู้ที่ให้การ
สนบัสนนุดว้ยดตีลอดมาทุกท่านดว้ย สดุท้ายนีห้วังว่าสมาชกิและผูอ้า่นทกุทา่น
จะได้รับสาระและความรู้จากการอ่านนิตยสารเล่มนี้ไม่มากก็น้อยนะครับ 

ธนาวุฒิ ศิรเิรอืง
นายกสมาคมวชิาชีพก�าจัดแมลง
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สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมวิชาชีพก�าจัดแมลง” มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า THAI PROFESSIONAL PEST MANAGEMENT ASSOCIATION

สมาคมวิชาชีพก�าจัดแมลง
สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 212 ถ.เจริญพัฒนา แขวงบางชัน 
เขตคลองสามวา กทม.10510
โทร 0-2540-6781-2 www.thaipropma.com

u	สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลหรอืนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพ 

 ให้บรกิารก�าจัดแมลงที่ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุม 

 การใชวั้ตถอุนัตรายเพือ่ใชรั้บจา้งก�าจดัแมลงและสตัว์อ่ืนในบา้น 

 เรอืนหรอืทางสาธารณสุข

u	สมาชกิวสิามญั (ก) ไดแ้ก ่บคุคลหรอืนติบิคุคลท่ีประกอบวสิาหกจิ 

 เกี่ยวข้องในทางการค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ 

 ก�าจัดแมลง

u	สมาชิกวสิามัญ (ข) ได้แก่ บุคคลหรอืนิติบุคคลผู้เกี่ยวข้องใน 

 การประกอบการค้าอุตสาหกรรม ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจก�าจัด 

 แมลง

u	สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรอืทรงคุณวุฒิ  

 หรอืผู้มีอุปการคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญ 

 เข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

วัตถุประสงค์
๑.  ส่งเสรมิและสนับสนุนการประกอบธุรกิจก�าจัดแมลงทัง้ในทางปฏิบัติและทางวชิาการ

๒.  สนับสนนุและชว่ยเหลอืสมาชกิแกไ้ขอุปสรรคขอ้ขดัขอ้งตา่งๆ ในการประกอบการคา้ 

 ของสมาชิก

๓.  เป็นสื่อประสานงานการประกอบการกับหน่วยราชการและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้ 

 การประกอบธุรกิจก�าจัดแมลงด�าเนินไปโดยเรยีบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๔.  เป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกเพื่อความสัมพันธ์อันดี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้  

 ความช�านาญ ในการประกอบธุรกิจก�าจัดแมลง เพื่อให้ความช่วยเหลือทางวชิาการ  

 และทางปฏิบัติ ในการประกอบธุรกิจก�าจัดแมลงร่วมกัน

๕. ส่งเสรมิและสนับสนุนวชิาชีพก�าจัดแมลงให้มีมาตรฐานที่ดีและถูกหลักวธิีการ 

 ในการให้บรกิาร เพื่อประโยชน์และความเป็นธรรม ต่อผู้บรโิภครวมถึงผู้ให้บรกิาร

๖.  ส่งเสรมิการสร้างสุขภาพพลานามัย และจัดให้มีกิจกรรมเป็นคร้ังคราว

๗. สอดสอ่ง ตดิตามความเคลือ่นไหวภาวะตลาดก�าจดัแมลง เคม ีอปุกรณก์ารใหบ้รกิาร 

 ก�าจัดแมลงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๘. ส่งเสรมิและเผยแพร่เกียรติคุณของสมาชิกผู้ด�าเนินการวชิาชีพก�าจัดแมลง ให้เป็น 

 ที่เชื่อถือแก่ประชาชนและภาครัฐ

๙. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

สมาชิกของสมาคมมี ๔ ประเภท คือ

บริษัท เอสพีเอ็น กรุ๊ป (1996) จ�ำกัด

ฟรี
โทรศัพท์ 0-2539-4427-8
Call Center 095-250-1996
บรษัิท เอสพีเอ็น กรุ๊ป (1996) จ�ากัด
73 ซ.ลาดพร้าววังหิน14 ถ.ลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230
โทร.0-2539-4427-8 แฟกซ์ 0-2933-3618 E-mail : spngroup1996@gmail.com
สมาชิกสมาคมวชิาชีพก�าจัดแมลงเลขที่ TPO27/A58

ระบบวางท่อ
ระบบเจาะอัดน�้ายาลงดิน และฉีดพ่นหน้าดิน
ระบบเหยื่อก�าจัดปลวก
ด้วยผู้เชี่ยวชาญ และทีมงานมืออาชีพ

พบปัญหาปลวกและ
แมลงโปรดคิดถึงเรา

SPN PEST CONTROL 
DIVISION

เรามีงานบรกิารต่างๆ
ไว้คอยบรกิารท่านคือ

ก�าจัดปลวก มด แมลงสาบ 
หนู ยุง นก เห็บ หมัด 

และแมลงคลานทุกชนิด 
ด้วยระบบต่างๆ

บริการตรวจเช็กปัญหาปลวก

เลขที่  8/2558 (ชนิดที่ 2)
เลขที่ 13/2558 (ชนิดที่ 3)



รายชื่อบริษัทที่เป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพก�าจัดแมลง
TP001/A56 บรษัิท ศิรเิจรญิ โฮม เซอร์วสิ จ�ากัด  0-2888-0730-2  Fax : 0-2888-0342   sutiyasiri@yahoo.co.th 
TP002/A56 บรษัิท ไบโอพลัส แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด  0-2540-6780-1  Fax : 0-2540-6781 ต่อ 9  biopluscorpo.com
TP003/A56 บรษัิท เอ็ม ซี เอ็น ไวรอนเม็นทัล เซอร์วสิ จ�ากัด  0-2923-4430-1  Fax : 0-2923-4432  mc.mcen@gmail.com
TP004/A56 บรษัิท ไบโอพลัส อินเตอร์เนชัน่แนล จ�ากัด  038-763-254-5  Fax : 038-763-253  bioplusinter@biopluscorpo.com
TP007/A56 บรษัิท ไบโอพลัสโปรเฟชชัน่แนล จ�ากัด  032-756-758  Fax : 032-522-311             sompopbioplus@hotmail.com
TP008/A56 บรษัิท ไบโอพลัสนอร์ทเทิร์น จ�ากัด  053-447-041 Fax : 053-447-042  bioplusnorthern@biopluscorpo.com 
TP009/A56 บรษัิท ไมโครเพสท์แมเนจเม้นท์ จ�ากัด  0-2570-9172-4  Fax : 0-2570-9170  micropest2507@gmail.com
TP010/A56 บรษัิท เดอะเบสท์เอสเอสพี จ�ากัด 0-2581-1277-8 Fax : 0-2581-4844  ssppest@hotmail.com
TP012/A56 บรษัิท ซีพีเอ็มเอฟโวลูชัน่ จ�ากัด  0-2899-3820-2  Fax : 0-2899-3823  cpm.thai@hotmail.com
TP013/A56 บรษัิท เอ็ม.เอส.ซี.เอส (ประเทศไทย) จ�ากัด  0-2412-6459-60  Fax : 0-2412-2893  mscsdh@hotmail.com
TP014/A56 บรษัิท เอพี พลัส จ�ากัด  0-2791-3602-3  Fax : 0-2944-6348  naphat@applusthai.com
TP017/A56 บรษัิท มิสเตอร์กรนีเพสท์ คอนโทรล จ�ากัด  0-2578-1438   Fax : 0-2578-1439           admin@mrgreen.co.th
TP006/A56 บรษัิท ไบโอพลัส กรุ๊ป จ�ากัด  0-2991-8494  Fax : 0-2992-8177 bioplusgroup.group@gmail.com
TP019/A56 บรษัิท พีเออี (เทรดดิ้ง) จ�ากัด  0-2274-9435 Fax : 0-2275-5133  pae_norachit@yahoo.com
TP020/A56 บรษัิท เอ็นซิสเท็กส์ จ�ากัด  0-2191-5816  Fax : 0-2522-2578  support_th@ensytex.com
TP021/A56 บรษัิท โฟร์ทเคม เทรดดิ้ง จ�ากัด  0-2918-1919 Fax : 0-2918-1225  fourthchem@yahoo.com
TP023/A56 บรษัิท วนิเวฟซัพพลาย จ�ากัด  0-2519-8388  yok2498@hotmail.com
TP025/A56 บรษัิท โปรเจ็คฟิลด์ จ�ากัด  0-2791-2999  Fax : 0-2539-3510  duangpen.t@projectfield.com
TP026/A56 บรษัิท ดับบลิว. เค.ดี. เอ็นไวรอนเม้นท์ จ�ากัด  038-756-758  Fax : 038-231-491  kwamkiddee@hotmail.com
TP029/A56 บรษัิท ไอเพสท์ จ�ากัด 0-2870-9795  Fax : 0-2870-9775  www.ipestthai.com
TP027/A56 บรษัิท เอสพีเอ็น กรุ๊ป (1996) จ�ากัด  0-2539-4427-8   Fax : 0-2933-3618  spngroup1996@gmail.com
TP028/C59 บรษัิท เคมฟลีท จ�ากัด  0-2454-8994-5  Fax : 0-2454-8993  chalerm@chemfleet.co.th 
TP030/A59   บรษัิท เอส.พี.เพสท์เทคโนโลยี่ จ�ากัด              0-2003-2967 Fax 0-2044-0976               sppesttechnology@gmail.com
TP031/A60 หจก. ยู.บี.เอสเพสท์คอนโทรล  045-316-579 Fax : 045-316-579  ubspct@hotmail.com
 TP032/C80 บรษัิท โปรเพสท์ เคมีคอล  จ�ากัด  0-2415-9909 Fax : 0-2415-9910  sitthawee.propest@gmail.com
TP033/A60 บรษัิท พรชัย เพสท์แมเนจเม้นท์ จ�ากัด  0-2943-1426 Fax : 0-2943-1868  ppmpestmanagement@hotmail.com
TP034/A60 หจก.ยู.เอ.เคมีคอลแอนด์ เซอร์วสิ   0-2943-1426 Fax : 0-2943-1858  ua_chemicak@hotmail.com 
 TP035/C60 บรษัิท เชอร์วู้ด เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)  0-2320-2288 Fax : 0-2320-0670                  muntana@sherwood.co.th
TP036/A60 บรษัิท เวลคัม เฮอร์รเิทจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ�ากัด 0-2438-6132 Fax : 0-2438-6133  vawhi@hotmail.com
TP037/C60  บรษัิท เอ็กซ์เปอร์ทเพสท์ซิสเต็ม จ�ากัด           0-2884-0004 Fax: 0-2884-0004         sopon.p@expertpestsystem.com
TP015 /A56 บรษัิท เซ็นเตอร์ ก�าจัดแมลง จ�ากัด               0-2973-1142-3 Fax: 0-2973-0920  asomboon-cpc@hotmail.com

คณะกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพก�าจัดแมลง 
ปี 2560–2561

   นายธนาวุฒิ   ศิรเิรอืง  นายกสมาคมฯ
   นายสุทิยา   ศิรเิจรญิ  อุปนายกฝ่ายบรหิาร
   นายศุภากร   ป่ีเพาะ  อุปนายกฝ่ายวชิาการ
   นายทนงศักดิ์    เพ็งเพียร  กรรมการและเหรัญญิก
   นายเรวัติ    มะนัส  กรรมการและนายทะเบียน
   นายภัทร์ชิรพงษ์   อุปัชฌาย์ กรรมการและปฏิคม
   คุณนันท์นภัส   ภู่ทรัพย์  กรรมการและประชาสัมพันธ์
   นายพรชัย   ประเจรญิ  กรรมการฝ่ายบรหิาร
   นายณภัทร    อุ่นไพร  กรรมการและเลขานุการ
   นายพงศธร    เกตุขาว  กรรมการฝ่ายบรหิาร
   นายวเิชียร   ความคิดดี  กรรมการฝ่ายบรหิาร

คณะที่ปรึกษาสมาคมวิชาชีพก�าจัดแมลง
   นายเฉลิม    ถาวรพานิช  ประธานที่ปรกึษากิตติมศักดิ์
   นายพิทยา    เพชรพลอย  ที่ปรกึษาด้านกฎหมาย

   นายยุทธนา    ภู่ทรัพย์  ที่ปรกึษาด้านวชิาการ

   นายสมบูรณ์    ภู่เนตร  ที่ปรกึษาด้านวศิวกรรม
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สมาคมวชิาชีพก�าจัดแมลง จัดงานประชุมใหญ่
สามญัประจ�าปี 2560 เปดิตวังานวจิยัระบบทอ่ป้องกนั
และก�าจัดปลวก เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560  
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถนนวภิาวดีรังสิต 
กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการสมาคมวชิาชีพก�าจัดแมลง ร่วมงาน FAOPMA – Pest Summit 2017 ระหว่าง 
วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
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 สมาคมวชิาชีพก�าจัดแมลง จัดสัมมนาอบรมการจัดการแมลงแบบมือ
อาชีพ ภาค 5 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม ทาวน์อินทาวน์ 
กรุงเทพมหานคร
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สมาคมวชิาชีพก�าจัดแมลง จัดกิจกรรมงานบรจิาคเงิน
สมทบซ่อมสะพานมอญ อ�าเภอสังขละ จังหวัดกาญจนบุร ี 
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 

สมาคมวชิาชีพก�าจัดแมลง จัดสัมมนาอบรม 
การจัดการแมลงแบบมืออาชีพ ภาค 4 เมื่อวันที่  
29 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  
ถนนวภิาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

สมาคมวชิาชีพก�าจัดแมลง จัดกิจกรรมแข่งขัน
โบว์ลิ่งการกุศล บรจิาคเงินจัดซื้อเคร ื่องมือแพทย์  
โรงพยาบาลนพรัตน ์เขตมนีบรุ ีกรุงเทพมหานคร เมือ่
วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 
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นิทรรศการเน่ืองในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จัด
ขึน้ภายใตช้ือ่ พระเมรุมาศพมิานนฤมติ สรรพศาสตร์ ศลิปพ์ร้อม นอ้มถวาย
พระราชาผู้ทรงธรรม เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณผ่านพระราช
ประวัติ พระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิพร้อม
กบัเปดิโอกาสใหเ้ดก็ เยาวชน และประชาชน ได้เรยีนรู้ขนบธรรมเนียมโบราณ
ราชประเพณไีทย ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภมิูปัญญาอันล�า้ค่าของไทย 
ซึ่งได้รับการสืบทอดและอนุรักษ์ไว้ มาตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

นิทรรศการ พระเมรุมาศพิมานนฤมิต สรรพศาสตร์ ศิลป์พร้อม น้อม
ถวายพระราชาผู้ทรงธรรม  ประกอบด้วยการจัดแสดง 5 ส่วน ดังนี้

1.พระเมรุมาศ : อนญุาตให้เดนิชมไดโ้ดยรอบ ‘ลานอตุราวรรต’ หรอื
พืน้รอบฐานพระเมรุมาศ มีสระอโนดาตท้ังสีท่ศิและเขามอจ�าลอง ภายในสระ
ประดับด้วยประติมากรรมสัตว์หิมพานต์ ได้แก่ ช้าง โค สิงห์ ม้า และสัตว์
หิมพานต์ตระกูลต่างๆ

2.พระที่นั่งทรงธรรม : ผู้เข้าชมนิทรรศการจะมีโอกาสได้ชมภาพ
จิตรกรรมฝาผนังขนาดใหญ่ จ�านวน 3 ภาพ คือภาพจิตรกรรมฝาผนัง

พระเมรุมาศพิมานนฤมิต โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารจิากภาคเหนอื
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขนาดความสูง 5 
เมตร 80 เซนติเมตร ยาว 12 เมตร ประดับมุข
ดา้นขวาของพระทีน่ัง่ทรงธรรม (ยนืหันหนา้เขา้สู่
พระเมรุมาศ) มุขกลางพระทีน่ัง่ทรงธรรม เป็นภาพ
จิตรกรรมฝาผนังโครงการส่วนพระองค์สวน
จติรลดาและพระราชด�ารใินพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล รวม 19 โครงการ มุขซ้ายประดับ
ภาพจติรกรรมฝาผนังฝ่ังโครงการอนัเนือ่งมาจาก
พระราชด�ารจิากภาคกลางและภาคใต ้14 โครงการ

ภายในโถงพระที่นั่งทรงธรรมจัดแสดง

ตามทีส่มเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู มพีระ
ราชานญุาตใหจ้ดันทิรรศการเนือ่งในงานพระราชพธีิถวายพระเพลงิพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ 
บรเิวณสถานที่ที่เคยใช้เป็นพระเมรุมาศท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 2-30 
พฤศจิกายน 2560

นทิรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณยีกิจ แบ่งเป็น 5 หวัขอ้ทีต่ัง้ชือ่ร้อย
เรยีงอย่างไพเราะ ดังนี้

1) เมือ่เสดจ็อวตาร - น�าเสนอเร ื่องราวตัง้แต่เสดจ็พระราชสมภพ อาทิ 
ภาพถ่ายส�าเนาลายพระราชหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชทานพระนาม พระวรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้ “ภูมพิลอดลุยเดช” ความว่า 

“เขยีนอยา่งวธิแีปลงอกัษรตามแบบรัชกาลที ่๖ Bhumibala Adulade-
ja เขียนอย่างออกเสียง (Poomipon)”

เร ื่องราวเมื่อคร้ังทรงพระเยาว์ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องด้วย ‘วังสระปทุม’ ที่
ประทับแห่งแรกในประเทศไทย อาทิ การจ�าลอง ‘ตู้ขายของของเจ๊กตู้’ ที่มา
ของของเล่นเมื่อคร้ังทรงพระเยาว์

2) รัชกาลทีร่่มเยน็ - น�าเสนอขอ้มลูการทรงงานดา้นตา่งๆ นบัตัง้แตก่าร
เสดจ็ฯ ออกเยีย่มราษฎรในถิน่ทรุกนัดาร ทรงรเิร ิม่ออกแบบและทดลองโครงการ
ด้านต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนชาวไทยผ่านการจัดแสดง 
‘อุปกรณ์ทรงงาน’ หลายอย่าง ซ่ึงเป็นอุปกรณ์จ�าลอง โดยใช้ของรุ่นเดียวกัน 
แต่ไม่ใช่ที่ใช้งานจรงิ อาทิ โต๊ะทรงงาน, และภาพยนตร์ส่วนพระองค์
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อักษรเบรลล์ อ่านได้ว่า “ศิลปะการซ้อนไม้สำาหรับตกแต่งอาคาร”

4) น�าพระราชไมตร ี- น�าเสนอการทรงงานด้านการต่างประเทศ นับ
ตัง้แต่แรกทรงครองสริริาชสมบัติ คือการทรงต้อนรับพระราชอาคนัตกุะและ
การเสด็จพระราชด�าเนินเยือนมิตรประเทศในเอเชีย จากนั้นจึงเสด็จเยือน
ประเทศสหรัฐอเมรกิา ต่อด้วย 13 ประเทศในทวปียุโรป และประเทศอื่นอีก
หลายประเทศ

จนถึงคร้ังที่เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดสะพานข้ามแม่น�้าโขง 
หนองคาย-เวยีงจันทน์ พ.ศ.2537 

นอกจากเผยแพร่พระเกยีรตคิณุใหน้านาประเทศรู้จกั ผลจากการเสด็จ
พระราชด�าเนินเยือน ยังน�ามาซึ่งสัมพันธไมตรทีี่ดีกับมิตรประเทศเหล่านั้น 
ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและความร่วมมืออีกมากมายตราบปัจจุบัน

5) พระจกัรนีวิตัฟา้ - ประมวลภาพหลงัการประกาศ ‘ในหลวงรัชกาล
ที่ 9’ เสด็จสวรรคตของส�านักพระราชวัง ประชาชนแต่งกายไว้ทุกข์ชุดด�า
นับหมืน่นับแสนหลัง่ไหลเพือ่ให้ไดเ้ฝา้สง่เสดจ็ขบวนพระบรมศพ ภาพประชาชน
ทั่วทุกสารทิศเดินทางกราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 
พ.ศ.2559 ถึงวันที ่5 ตลุาคม พ.ศ.2560 พร้อมทัง้ผูน้�าประเทศตา่งๆ ทีร่่วม

รวมทั้งงานมัลติมีเดียผ่านการใช้ QR Code ของสมาร์ทโฟนผู้เข้าชม
นิทรรศการ อาทิ คลิปพระสุรเสียง ‘รัชกาลที่ 9’ ขณะทรงติดต่อสนทนากับ 
‘ศูนย์ควบคุมค่ายวทิยุสายลม’ โดยทรงใช้สัญญาณเรยีกขาน VR009 ใน
ชว่งปี พ.ศ.2528 ซึง่กรุงเทพฯ เกดิน�า้ทว่ม ทรงแนะน�าเร ือ่งการใชว้ทิยุสือ่สาร
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการแก้ปัญหาน�้าท่วมในคร้ังนั้น ทรงใช้ค�าพูด
ในการสนทนาแบบเรยีบง่าย

3) เพ็ญพระราชธรรม - อธิบาย ‘ทศพิธราชธรรม’ จากหนังสือ 
‘พระเจ้าอยู่หัวแห่งประเทศไทยทรงครองราชย์ครบหมื่นวัน’ จัดพิมพ์
พระราชทานในการพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร ถวาย
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช เนือ้หาครอบ
คลุมทศพิธราชธรรม 10 ประการ จากธรรมกถาในพิธีบ�าเพ็ญจิตภาวนา
พทุโธโดยสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก

นิทรรศการความเป็นมา รูปลักษณ์ และความหมายของ ‘พระพุทธนว
ราชบพติร’ ซึง่ในหลวงรัชกาลที ่9 ทรงออกแบบเพือ่พระราชทานแกจ่งัหวัด
ต่างๆ ทัว่ประเทศเมื่อปีพ.ศ.2509

นิทรรศการจัดแสดงภายในพระที่นั่งทรงธรรม

“ตาข่ายดอกรักชั้นที่ 9” ฝีพระหัตถ์ทรงถัก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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รับรู้ความรู้สึกสูญเสียบุคคลส�าคัญของโลก โดยมีพระราชสาส์นและ
แถลงการณ์แสดงความอาลัย มายังพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนชาว
ไทยโดยทัว่กัน

3.ศาลาลูกขุน 6 หลัง : จัดแสดงนิทรรศการพระเมรุมาศและสิ่งปลูก
สร้างประกอบ งานบรูณปฏสิงัขรณร์าชรถและพระยานมาศ แยกตาม ‘ศาลา
ลูกขุน’ ดังนี้

ศาลาลูกขุนหลังที่  1 “สมมติเทวพิมาน” จัดแสดงนิทรรศการ
สถาปัตยกรรมพระเมรุมาศ เลา่เร ือ่งแนวคดิ คตคิวามเชือ่เกีย่วกบัการกอ่สร้าง
พระเมรุมาศที่สืบทอดมาจากสมัยสุโขทัย ซึ่งมีพัฒนาการเชิงรูปแบบ
สถาปัตยกรรมและความหมายที่เป็นต้นแบบของพระเมรุมาศรัชกาลที่ 9

ศาลาลูกขุนหลังที่ 2 “ณ วธิานสถาปกศาลา” เล่าเร ื่องขั้นตอนการ
ออกแบบ-ก่อสร้างพระเมรุมาศ และอาคารประกอบ โดยจ�าลองบรรยากาศ 
‘วธิานสถาปกศาลา’ หรอื ‘โรงแบบขยายแบบเท่าจรงิ’ ซึง่เป็นขัน้ตอนส�าคญั
ของงานสถาปัตยกรรมไทยประเพณ ีทีม่ลีกัษณะเฉพาะและมรีะเบยีบแบบแผน
ในการวางองค์ประกอบ จึงต้องขยายแบบเท่าจรงิลงบนกระดาษขนาดใหญ ่
เพือ่ตรวจทานมใิหรู้ปแบบผดิเพีย้น โดยเฉพาะรูปแบบ ‘เรอืนยอด’ ทีม่ลีกัษณะ
เรยีวแหลม อาจท�าใหเ้กดิปรากฏการณ ์‘อากาศกนิ’ คอืมวลของยอดทีส่งูพุ่ง
ไปในอากาศจะถกูมองเหน็ว่าเลก็ลบีเกนิความเป็นจรงิ ซึง่ไมส่ามารถคาดเดา
หรอืค�านวณการถกูอากาศกนิได ้จงึจ�าเป็นตอ้งเขยีนแบบเทา่ขนาดจรงิ เพือ่
ตรวจทานมุมมองที่อยู่สูงขึ้นไป

ศาลาลูกขุนหลังที่ 3 “ประติมาสร้างสรรค์” จัดแสดงล�าดับขั้นตอนการ
จดัสร้างงานประตมิากรรมประดบัพระเมรุมาศ ซึง่เป็นการท�างานของ ‘ส�านกั
ช่างสิบหมู’่ ร่วมกบั ช่างป้ันปนูสดเมอืงเพชรบุร ีคณาจารย์จากมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ วทิยาเขตเพาะชา่ง และกลุม่ชา่งฝมีอืศูนย์
ศิลปาชีพเกาะเกิดและสีบัวทอง รวมทัง้จิตรกรจิตอาสา

ศาลาลูกขุนหลังที่ 4 “สวรรค์บรรจงวาด” จ�าลองภาพจิตรกรรมบน 
‘ฉากบังเพลิง’ ทั้ง 4 ทิศของพระเมรุมาศ ในอัตราส่วน 1 : 2 โดยการถ่าย
ภาพและพิมพ์ลงบนผืนผ้าใบ เพื่อให้เห็นรายละเอียดอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง
กลา่วถงึการจดัสร้างจติรกรรมฝาผนงัโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ
ที่ติดตัง้บนผนังขนาดใหญ่ 3 ผนังของพระที่นัง่ทรงธรรม

ศาลาลูกขนุหลังที ่5 “ยาตรากฤษฎาธาร” จดัแสดงเร ือ่งราวการท�างาน
ในสว่นการบูรณปฏสิงัขรณร์าชรถและพระยานมาศ รวมทัง้ราชรถราชยาน
ที่สร้างขึ้นใหม่คร้ังนี้ คือ ‘ราชรถปืนใหญ่’ เพื่อใช้อัญเชิญพระบรมโกศเวยีน
อุตราวรรตรอบพระเมรุมาศ และ ‘พระทีนั่ง่ราเชนทรยานน้อย’ เพือ่ใชอ้ญัเชญิ
พระบรมราชสรรีางคารแทนพระวอสวีกิากาญจน ์ซึง่เป็นการท�างานร่วมกนั
ระหว่างกรมศิลปากร กรมสรรพาวุธทหารบก และกรมอู่ทหารเรอื รวมทั้ง

ได้แรงสนับสนุนจากจิตอาสาเข้ามาช่วยงานในหลายส่วน
ศาลาลกูขุนหลงัท่ี 6 “ตระการวจิติรศลิปกรรม” จดัแสดงงานประณตี

ศิลป์ในพระราชพิธี ประกอบด้วยการเล่าขั้นตอนการจัดสร้างและชิ้นส่วน
ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นพระโกศจันทน์ จัดแสดงฟืนไม้จันทน์ ภาพพระโกศ
ทรงพระบรมอัฐิทองค�าลงยา จ�านวน 6 องค์ จัดท�าโดยกรมศิลปากรและ
สถาบันสิรกิิติ์

จัดแสดงแบบเคร ื่องสังเค็ด ภาพแสดงขั้นตอนการท�า ‘ช่อไม้จันทน์’ 
ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งมีความ
แตกต่างจากเดิมท่ีมีลักษณะเป็นงานซ้อนไม้ลายใบเทศ โดยเปลี่ยนเทคนิค
การสร้างงานเป็นการแกะสลักไมจ้นัทน์ในลกัษณะนูนต�า่ เพือ่ใหช้อ่ไมจั้นทน์
มีมิติเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังจัดแสดงตัวอย่าง ‘งานเคร ื่องสด’ ทั้งภาพและชิ้นงานจรงิ 
อาทิ ฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงถัก 
‘ตาขา่ยดอกรักชัน้ที ่9’ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของชัน้เรอืนยอด 9 ชัน้ในงานเคร ือ่ง
สดประดับพระจิตกาธาน

4.ทบัเกษตร : “น�าสมัผสัพระสเุมรุ” นทิรรศการเพือ่ผูพ้กิารทางสายตา 
จัดแสดงแผนผังบรเิวณมณฑลพิธีแบบนูนต�่า พร้อมอักษรเบรลล์ก�ากับให้
ทราบแต่ละส่วนคืออาคารใด พระเมรุมาศจ�าลองขนาดย่อส่วน และสัตว์
หิมพานต์ให้ได้ลองสัมผัส

5.ภูมิทัศน์ด้านหน้าพระเมรุมาศ : สะท้อนให้เห็นพระราชกรณียกิจ
ในหลวงรัชกาลที ่9 อนัเนือ่งมาจากโครงการพระราชด�าร ิอาท ิจดัแสดงพนัธุ์
ข้าวพระราชทาน หญ้าแฝก ต้นยางนา มะม่วงมหาชนก กังหันชัยพัฒนา
รัฐบาลก�าหนดเปิดนิทรรศการ พระเมรุมาศพิมานนฤมิต ให้ประชาชนเข้า
ชมระหว่างวันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2560 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ที่ 10 โปรดเกล้าฯ ให้ขยายเวลาเข้าชมถึง 31 ธ.ค. 2560 

ช่อไม้จันทน์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10, 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9, 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ส่วนประกอบของดอกไม้ไหวรูปดอกปาริชาติ
(ประดับบนแผงหยวกชั้นรัดเกล้า)

เทวดาพนมนั่งราบ ยักษ์พนมนั่งราบ 
ประติมากรรมเทพชุมนุมประดับรอบฐานพระเมรุมาศ

ขอบคุณข้อมูลจาก นสพ. กรุงเทพธุรกิจ
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การแบ่งกลุ่ม..
สารปอ้งกนัก�าจดัปลวก

วธีิการในการป้องกันการเข้า
ท�าลายของปลวกในอาคารบ้านเรอืน
นั้นมีอยู่ด้วยกันหลายวธิี การใช้สาร
เคมเีปน็วธิกีารหนึง่ท่ีนิยมใชกั้นอยา่ง
แพร่หลายทั้งในอดีตที่ผ่านมาและใน
ปัจจุบัน เนื่องจากเป็นวธิีการที่ให้ผล

กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต เป็นสารทีม่อีงคป์ระกอบด้วยฟอสเฟต (PO4 
และ P2O5) เป็นสารที่มีคุณสมบัติถูกตัวตาย กินตาย และออกฤทธิ์ดูดซึม 
(Systemic) มีพิษสูงต่อสัตว์เลือดอุ่น สารในกลุ่มนี้ที่นิยมน�ามาใช้ป้องกัน
ก�าจัดปลวก ได้แก่ คลอร์ไพรฟิอส  กลุ่มคาร์บาเมต เป็นสารที่เป็นอนุพันธ์ที่
สังเคราะห์เลียนแบบสาร Phytostignin ซึ่งเป็นสาร alkaloid ที่มีในถั่ว 
caraba bean, Phytostigma venonesum เป็นสารที่มีคุณสมบัติถูก
ตัวตาย กินตาย และออกฤทธิ์ดูดซึม (Systemic) มีพิษสูงต่อสัตว์เลือดอุ่น 
สารในกลุ่มนี้ที่นิยมน�ามาใช้ป้องกันก�าจัดปลวก ได้แก่ ฟีโนบูคาร์บ

กลุ่มฟนีิลไพราโซล ใช้ก�าจัดแมลงที่มีความต้านทานต่อสารกลุ่มออร์
กาโนฟอสเฟต และไพรทีรอยด์สังเคราะห์ เป็นสารชนิดดดูซมึ ไมข่บัไลแ่มลง 
ก�าจัดแมลงโดยการสัมผัสและการกิน สารในกลุ่มนี้ที่นิยมน�ามาใช้ป้องกัน
ก�าจัดปลวก ได้แก่ ฟิโพรนิล

กลุ่มไพรทีรอยด์สังเคราะห์ สารในกลุ่มนี้เกิดจากการค้นพบสาร 
Pyrethrins ในดอกไพรทีรัม 

Chrysanthemum cinerariaefolium ซึง่ประเทศจนีและยโุรปมี
การใช้กันมานาน จนกระทั่งปี 2458 ญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกที่ผลิตเป็นการ
คา้ สารในกลุม่นีม้คีวามเป็นพิษต�า่ต่อสตัว์เลอืดอุ่น แตม่ปีระสทิธภิาพในการ
ก�าจดัแมลงสงู ไมส่ะสมในสตัว์เลอืดอุน่ และสลายตวัได้รวดเร็วในสิง่แวดลอ้ม 
สารในกลุ่มนี้ที่นิยมน�ามาใช้ป้องกันก�าจัดปลวก ได้แก่ ไปเฟนทรนิ ไซเพอร์
เมทรนิ เดลต้าเมทรนิ เป็นต้น

กลุ่มนีโอนิโคตินอยด์ สารในกลุ่มนี้มีการเรยีกหลายชื่อ เช่น Neon-
icotinoids, Chloronicotinyl insecticides การเกิดพิษในลักษณะ
ของหนทางการเข้าท�าลาย (Mode of entry) เป็นสารที่มีคุณสมบัติถูกตัว
ตาย กินตาย และออกฤทธิ์ดูดซึม (Systemic) มีพิษต�่าต่อสัตว์เลือดอุ่น มี
ความเฉพาะเจาะจงสงู สารในกลุม่นีท้ีน่ยิมน�ามาใชป้อ้งกนัก�าจดัปลวก ได้แก่ 

นายพฤทธิชาติ ปญุวัฒโท
นักกีฏวิทยาช�านาญการพิเศษ
ส�านักวิจัยพัฒนาการ อารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

อิมิดาโคลพรดิ
ปัจจบัุนมกีารปรับปรุงการแบ่งกลุม่ของสารป้องกันก�าจัดแมลงไว้ตาม

กลไกการออกฤทธิห์รอืต�าแหนง่ของการออกฤทธิ ์(Mode of Action หรอื 
Site of Action) ท่ีจัดกลุ่มโดย Insecticide Resistance Action 
Committee (IRAC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในการจัดการ
ความต้านทานของแมลงต่อสารป้องกันก�าจัดแมลง (Insecticides Re-
sistance Management) จากการแบ่งกลุม่ดงักลา่ว ท�าใหส้ารเคมีทีก่ลา่ว
ข้างต้น จัดอยู่ใน IRAC กลุ่มที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามล�าดับ ซึ่งมีกลไกการออก
ฤทธิ์ ดังนี้

กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต 
กลไกการออกฤทธิ์ของสารทั้ง 2 ชนิดนี้ จัดอยู่ใน IRAC กลุ่มที่ 1 จะ

ยับย้ังเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส (Acetylcholinesterase Inhibitors) 
สารในกลุม่นีจ้ะออกฤทธิก์บัระบบประสาท (Nerve action) ยบัยัง้การท�างาน
ของเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส (Acetylcholinesterase : AChE) ก่อให้
เกิดการสะสม Acetylcholine ที่จุดต่อระหว่างเซลล์ประสาท (Synaptic 
transmission)

กลุ่มฟนีิลไพราโซล 
กลไกการออกฤทธิข์องสารกลุม่นี ้จัดอยูใ่น IRAC กลุม่ที ่2 จะขดัขวาง

ช่องเปิดคลอไรด์และการท�างานของแกมม่าอะมิโนบิวทิลลิกแอสิด (GA-
BA-gated chloride channel antagonists) สารในกลุ่มนีจ้ะออกฤทธิ์
กับระบบประสาท (Nerve action) ในช่องว่างระหว่าง Synaptic trans-
mission ซึ่งจะมีสารเคมีในการน�าส่งกระแสประสาทอีกชนิดหนึ่งคือ แกม
มาอะมโินบิวทิลลดิแอสิด (Gamma Amino Butylic Acid : GABA) และ
มีความเชื่อมโยงต่อการเข้าออกของคลอไรด์อีกด้วย ลักษณะการออกฤทธิ์
จะขดัขวางการสง่ GABA โดยการขดัขวางหรอืแยง่ต�าแหน่งการจบั (Bind-
ing site) ของ GABA

กลุ่มไพรทีรอยด์สังเคราะห์ 
กลไกการออกฤทธิ์ของสารกลุ่มนี้ จัดอยู่ใน IRAC กลุ่มที่ 3 จะรบกวน

ความสมดุลของโซเดียม (Sodium channel modulators) สารในกลุ่ม
นีจ้ะออกฤทธิกั์บระบบประสาท (Nerve action)ในบรเิวณสว่นของ Axon 
(Axonic transmission) การเคลือ่นทีข่องกระแสประสาทภายในเซลลจ์ะ
เคลื่อนที่โดยเกิดความต่างศักย์ของธาตุโซเดียม โดยเร ิ่มจากปลายประสาท 

เร็วและมีประสิทธิภาพในการป้องกันก�าจัด สารเคมีที่
บรษัิทก�าจดัแมลงนยิมน�ามาใชใ้นการป้องกันก�าจดัปลวก
ในประเทศไทย ถ้าแบ่งตามโครงสร้างของสารเคมี 
สามารถแบ่งออกได้เปน็ 5 กลุ่ม ได้แก่
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(Dendrite) รับความรู้สึกจาก Sensory organ จะเปลี่ยนกระแสประสาท
เป็นประจไุฟฟา้ (Impulse) เพือ่จะสง่ตอ่ไปยงัระบบประสาทสว่นกลาง การ
ที่กระแสประสาทจะเคลื่อนที่ได้นั้น เซลล์ประสาทจะต้องเกิดความต่างศักย์
ไฟฟ้าทีเ่นือ้เย่ือหุม้ผนงัเซลล ์ปกติภายในเซลลจ์ะมปีระจลุบ สว่นผนังภายนอก
จะมีประจุบวกจากโซเดียมอิออน (Na+) การเคลื่อนที่เข้าออกของโซเดียม 
อิออนจะท�าให้กระแสประสาทเดินทางตอ่ไปได้ สารในกลุม่นีจ้ะไปท�าปฏกิริยิา
กบัผนงัชัน้นอกของเซลลป์ระสาทท�าใหก้ระตุน้การเขา้ออกของโซเดยีม ท�าให้
ระบบประสาทถกูกระตุน้ด้วย Impulse จ�านวนมากท�าใหเ้กดิอาการกระตุก
ของกล้ามเนื้อ เป็นอัมพาตและตายในที่สุด

กลุ่มนีโอนิโคตินอยด์
กลไกการออกฤทธิ์ของสารกลุ่มน้ี จัดอยู่ใน IRAC กลุ่มที่ 4 จะเลียน

แบบสารอะซิติลโคลีนและขัดขวางบรเิวณจุดรับนิโคตินิกอะซิติลโคลีน 
(Nicotinic acetylcholine receptor agonists) สารในกลุ่มนี้จะออก
ฤทธิ์กับระบบประสาท (Nerve action) ในช่องว่างระหว่าง Synaptic 
transmission ซ่ึงจะมีสารเคมีในการน�าส่งกระแสประสาทอีกชนิดหนึ่ง 
Acetylcholine แต่สารในกลุ่มน้ีจะไม่ไปรบกวนการท�างานของเอ็นไซม์ 
Acetylcholinesterase โดยตรงเหมอืนกบัสารในกลุม่คาร์บาเมทและออร์
กาโนฟอสเฟต แต่จะไปขัดขวางจุดท่ีรับ (Receptors) หรอืบรเิวณที่เรยีก
ว่า “Post synaptic” โดยสารในกลุ่มน้ีจะไปเลียนแบบการท�างานของสาร 
acetylcholine และไปเกาะที่จุดรับโปรตีนในส่วนของผนังใยประสาท 
(Nerve fiber membrane) แทนสาร Acetylcholine ซึ่งสาร Acetyl-
choline จะถกูย่อยสลายไดโ้ดยงา่ยดว้ย เอน็ไซม ์Acetylcholinesterase 
แต่สารในกลุ่มนิโคตินอยด์ จะถูกย่อยสลายได้ยากและช้ากว่า ท�าให้การส่ง
กระแสประสาทขัดข้อง

เป็นผูเ้ชีย่วชาญในการก�าจดัปลวกระบบเหยือ่
และเคม ีสตัว์รบกวนในบา้นและอาคารส�านักงาน 
เราพร้อมให้ค�าปรกึษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ด้วย
ประสบการณ์ การบรกิารและบรหิารโดยนัก
กีฏวทิยา เราเป็นบรษัิทสร้างสรรค์งานบรกิาร 
สุขอนามัยและก�าจัดแมลงที่ล�้าสมัยมีคุณภาพ 
มาตรฐานและความปลอดภัยซึ่งรับรองโดย 
สมาคมวชิาชีพก�าจัดแมลงแห่งประเทศไทย โดย
มีกระทรวงสาธารณสุข รับรองความปลอดภัย

บริษัท เดอะเบสท์ เอสเอสพี จ�ำกัด
The Best SSP Co.,Ltd.

บรษัิท เดอะเบสท์ เอสเอสพีจ�ำกัด 
120/42 หมู่ 2 ถนนกรุงเทพ-ปทุม ต�ำบลบำงหลวง 

อ�ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธำนี 12000 
โทร. 0-2581-1277-8 โทรสำร 0-2581-4844 

สำยด่วน 087-008-5444
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นิตยสารของสมาคมวิชาชีพกำาจัดแมลง
ฉบับประจำาเดือนธันวาคม 2560 17

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๖๓ “ผู้ผลิต ผู้น�าเข้า ผู้
ขนสง่ หรอื ผูม้ไีว้ในครอบครองซึง่วัตถุ
อันตรายต้องรับผิดชอบเพื่อการเสีย
หายอันเกิดแต่วัตถุอันตรายที่อยู่ใน
ความครอบครองของตน เว้นแต่จะ
พิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดแต่
เหตุสุดวสิัย หรอื เกิดเพราะความผิด
ของผู้เสียหายนัน้เอง”

ในมาตราดังกล่าว สามารถแยก
ไดเ้ป็น ๒ สว่นส�าคัญ นัน่คอื ส่วนทีเ่ป็น
หลัก และ ส่วนที่เป็นข้อยกเว้น

‘เหตุสุดวิสัย’ เป็นอย่างไรฤา

บริกำรก�ำจัดปลวก
และแมลงทุกชนิด

บรษิัท พรชัย เพสท์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
บริกำรก�ำจัดปลวก
และแมลงทุกชนิด

เลขที่ 47/66 ถนนเลียบคลองสอง 6 
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
 โทร. 0-2943-1426 Fax : 0-2943-1868
Email : ppmpestmanagement@hotmail.com

เกดิแตเ่หตสุุดวสิยั หรอื เกดิเพราะความ
ผิดของผู้เสียหายนัน้เอง

 ในส่วนที่เป็นหลักคงไม่ยากนัก
ที่จะเข้าใจ แต่ส่วนที่เป็นข้อยกเว้นว่า
ดว้ย “เหตสุดุวสิยั” อาจจะเขา้ใจยากอยู่
สักหน่อยว่า เหตุอะไรเล่าจะถือว่าเป็น 
“เหตุสุดวสิัย”

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พ าณิชย์ มาตรา ๘ ได้ให้ค�านิยาม
เหตุสุดวสิัยไว้ว่า “ค�าว่า “เหตุสุดวสิัย” 
หมายความว่า เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็
ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจ
ป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบ 
หรอืใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้
จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึง

คาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนัน้”
ตวัอยา่งเชน่ ขบัรถยนตแ์ลว้ หา้มลอ้รถยนต์เกดิขดัขอ้งใชไ้มไ่ด ้

หรอื ที่เรยีกว่า “เบรกแตก” ท�าให้รถยนต์ไปชนผู้อื่นเสียหาย การที่
ห้ามล้อขัดข้องนั้นเมื่อสามารถป้องกันได้ถ้าใช้ความระมัดระวังตาม
สมควรโดยเฉพาะอยู่ตลอดเวลา หรอือันสมควร ตรวจสอบน�้ามัน
เบรกแล้ว การที่จะเกิดเบรกแตกอย่างกะทันหันก็ย่อมไม่เกิดขึ้นเช่น
นีก้จ็ะอา้งว่าเป็นเหตสุดุวสิยัไมไ่ด้ (ค�าพพิากษาฎกีาที ่๑๗๔/๒๕๒๘)

ดงันัน้ ผูผ้ลติ ผูน้�าเขา้ ผูข้นสง่ หรอื ผูม้ไีว้ในครอบครองซึง่วัตถุ
อันตราย ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๑ 
มาตรา ๖๓ จงึตอ้งใชค้วามระมดัระวังอยา่งดียิง่ตอ่วัตถอัุนตรายท่ีอยู่
ในความครอบครองของตน เพราะเมือ่เกดิการเสยีหายอนัเกดิแต่วัตถุ
อันตรายที่อยู่ในความครอบครองของตนผู้นัน้จะต้องรับผิดชอบ

ยิ่งเม่ือเป็น “วัตถุอันตราย” ความระมัดระวังจึงยิ่งควรต้อง
สูงตามส่วนไปด้วย ดังนั้น เราต้องเอาใจใส่ต่อ “วัตถุอันตราย” ให้
ดีครับ เพราะเหตุบางเหตุที่เราเห็นเป็นเหตุสุดวสิัย แต่ในทาง
กฎหมายอาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับ

สว่นทีเ่ปน็หลกั คอื ผู้ผลิต ผูน้�าเขา้ ผูข้นสง่ หรอื ผูมี้ไว้ในครอบ
ครองซึง่วัตถอุนัตรายตอ้งรับผดิชอบเพือ่การเสยีหายอันเกดิแต่วัตถุ
อันตรายที่อยู่ในความครอบครองของตน

สว่นทีเ่ปน็ขอ้ยกเวน้ คอื เว้นแตจ่ะพสิจูนไ์ดว่้าความเสยีหายน้ัน

“ค�าว่า “เหตุสุดวิสัย” 
หมายความว่า เหตุใดๆ 

อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี 
เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้

แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบ หรือใกล้
จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการ

ระมัดระวังตามสมควร
อันพึงคาดหมายได้จากบุคคล

ในฐานะและภาวะเช่นนั้น”

โดย หมากเมอืง



พบปัญหาปลวกแมลงเราพร้อมยินดี
ให้ค�าปรึกษางานระบบและส�ารวจ ฟรี

‘ไบโอ พลัส คอร์ปอเรชั่น กลุ่มบริษัทฯ ที่สร้างรูปแบบงานบริการล�้าสมัย
ผสานนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ิมมาตรฐาน เพ่ิมความปลอดภัยเพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อม’

การบรกิาร..
l	บรกิารก�าจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู แมลงวัน  
 ยุง และสัตว์รบกวนต่างๆ

l	การวางระบบป้องกันแมลงและสัตว์รบกวน 
 ภายในอาคารบา้นเรอืน อาคารส�านักงาน อาคาร 
 ชุด อาคารโรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

l	มีระบบการป้องกันก�าจัดแมลงแบบบูรณาการ  
 Bio Protect Pest Management System  
 [BPPMS] ทีเ่หมาะส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรม 
 อาหารผลิตภัณฑ์ยาและโรงงาน Packing

l	การป้องกันก�าจัดปลวก บ้านเรอืนที่สร้างเสร็จ 
 แล้ว = การเจาะพื้นอัดน�้ายาลงใต้ดินภายใน 
 ภายนอก บา้นเรอืนเพือ่ก�าจดัและปอ้งกนัปลวก 
 ใต้ดิน (Sub Soil Treatment)

l	การป้องกันปลวกก่อนการก่อสร้างบ้านเรอืน  
 = วางระบบท่อเคมีใต้พื้นอาคาร (Pipe Treat 
 ment)

l	นวัตกรรมใหม่ก�าจัดปลวกด้วยระบบเหยื่อ  
 Termites Baiting System 

บริการด้วยคุณภาพ มาตรฐานที่ท่านวางใจได้

Technician
Team

Pest Identification Service Termite Detection System

Hours
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Service

24
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Technician
Team

Corporation



เคร ื่องก�าจัดหนู Goodnatuer E2 การ
ก�าจดัหนูทีร่วดเร็วแบบธรรมชาตไิมม่พีษิ 
ทนทานปลอดภยัพร้อมท�างานตลอดเวลา

กล่องก�าจัดหนู รุ่น BRC การจัดการหนู
ที่รวดเร็วและง่ายมั่นใจกับการท�างานได้
ทุกขัน้ตอน

กับดักจิ้งจก รุ่น B การจัดการจิ้งจกท่ี
ปลอดภัยไร้มลพิษ

เคร ื่องดักแมลงบิน รุ่น I – Trap 50E 
การจัดการแมลงบินที่มีประสิทธิภาพ
ปราศจากการปนเปื้ อน

เคร ื่องดักแมลงบิน รุ่น I-Trap 100E 
การจัดการแมลงบินที่มีประสิทธิภาพ
ปราศจากการปนเปื้ อน ครอบคลุมพื้นที่
ได้มากกว่า

การบรหิารการจัดการทีมงานประเมิน
วเิคราะหปั์ญหาและรายงานผลการควบคมุ
แมลงสัตว์พาหะที่ครอบคลุมทุกสภาพ
พื้นที่

เพิ่มความมั่นใจในการบรกิาร
ดว้ยกรมธรรมป์ระกนัภยัวงเงิน
สูงสุด 1 ล้านบาท

ไบโอพลัส เป็นกลุ่มบรษัิทฯ ด�าเนินธุรกิจด้านบรกิารก�าจัดแมลง
และบรกิารสุขอนามัย มีความห่วงใยในการดูแลรักษาอาคารบ้านเรอืน 
เร ื่องของการควบคุมก�าจัดแมลงและสัตว์รบกวน เรามีทีมงานที่มีความ
รู้ ความสามารถผา่นการอบรมหลกัสตูร “ผูค้วบคมุการใช้วัตถอุนัตราย
เพื่อใช้รับจ้างก�าจัดแมลงและสัตว์ฟันแทะ ในบ้านเรอืนหรอืทาง
สาธารณสุข” จาก อย.และประสบการณ์มานานกว่า 25 ปี พร้อมท่ีจะ
แนะน�าให้ค�าปรกึษาหรอืแก้ไขปัญหาท่านด้วยความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ใช้สารเคมีที่ปลอดภัยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
อาหารและยา (FDA THAILAND) ว่าสามารถใชก้�าจดัแมลงตามอาคาร
บ้านเรอืนแล้วทั้งสิ้น ท�าให้ไม่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารจึงเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมด้วยค่าบรกิารเป็นกันเอง สมเหตุผลเพื่อให้ท่านสบายใจ
และหมดกังวล

Bio Protect Pest Management 
(BPPM System)

ระบบการจัดการป้องกันแมลงและสัตว์รบกวนแบบบูรณาการที่มี
ประสิทธิภาพ

มีขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพในการ
ตรวจค้นหาเจ้าวายร้าย “ปลวก” ชนิดแม่น
ย�าสดุๆ ชว่ยทา่นปอ้งกนัความสญูเสยีทีเ่กดิ
จากการบุกรุกกัดกิน ท�าลายบ้านราคาแพง
ของท่าน
l	ได้ผลแน่นอน 100%
l	เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
l	ตรวจหาแหล่งปลวกและตัวปลวกแม้จะอยู่ในผนัง
l	ตรวจเฉพาะ “ปลวก” ตัวเป็นๆ เท่านัน้
l	ประหยัดเวลาและแม่นย�าในการตรวจหาต�าแหน่งปลวก 

เคร ื่องตรวจค้นหาปลวก TDS 
(Termite Detection System)

Company profile

ปลวก (Termites)
ภัยเงียบใต้ดิน ผู้สร้างความเสียหายให้กับมวลมนุษยชาติ 
ทั่วโลกปีละนับหมื่นล้านบาท อย่าปล่อยให้ปลวกยึดครอง 
บา้นเรอืนทา่นอกีตอ่ไป ทมีงาน ไบโอ พลสั พร้อมให้ค�าปรกึษา
ป้องกันก�าจัด

มด (Ants) 
แมลงร้ายตัวเล็กที่เป็นตัวสร้างความร�าคาญในบ้าน และสร้าง
ความเจ็บปวด เป็นภัยต่อบุตรหลานของท่านจึงจ�าเป็นต้อง
ก�าจัดด้วยวธิีที่ถูกต้อง

แมลงสาบ (Cockroaches)
ตัวเหม็นเดินน่าขยะแขยง แพร่พันธุ์รวดเร็วแถมยังน�าพาซึ่ง
เชื้อโรคร้ายท�าลายสุขภาพของท่านอย่างไม่รู้สึกตัวเพราะกิน
อาหารทีป่นเปื้ อนมลูส่ิงสกปรกจากตวัแมลงสาบ ท่านอาจป่วย
เป็นโรคบิดโรคอหิวาต์ หรอืโรคที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารได้

หนู (Rats)
สตัว์เลีย้งลกูดว้ยนมทีข่ยายพันธ์ุเร็วอยูคู่กั่บมนษุยม์านาน แอบ
ขโมยของกนิเวลากลางคนืมกัจะกดัท�าลายสิง่ของมคีา่อยูเ่สมอ 
สร้างความเสียหายมหาศาลต่อระบบธุรกิจอยู่เนืองๆและยัง
เป็นพาหะที่น�าโรคหลายชนิดสู่คน เช่น โรคฉี่หนู

บรกิาร ก�าจัดแมลง 
Pert Control Service

บรษัิท ไบโอ พลัส แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด ส�านักงานใหญ่
เลขที่ 73 ซอยเจรญิพัฒนา 11 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
Tel : 0-2540-6780-1 Fax : 0-2540-6781 กด 9 Mobile : 086-3866967 086-0125777
E-Mail : bioplusman@msn.com www.biopluscorpo.com

บรษัิท ไบโอ พลัส กรุ๊ป จ�ากัด ส�านักงาน สายไหม
เลขที่ 129/119 (หมูบ้านสายไหมวลิล่า) ถ.สายไหม77 แขวงสายไหม เขตสายไหม 
กรุงเทพฯ 10220
Tel : 0-2991-8494 Fax : 0-2992-8177 Mobile : 081-7522549
E-Mail : bioplusgroup.group@gmail.com

บรษัิท ไบโอ พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ส�านักงาน ศรรีาชา
เลขที่ 190/3 ม.5 ต.หนองขาม อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ี20280
Tel : 0-3876-3254-5 Mobile : 086-385-0487
E-Mail : bioplusinter@biopluscorpo.com

บรษัิท ไบโอ พลัส โปรเฟชชั่นเนล จ�ากัด ส�านักงาน สระบุร ี
 6 ม.14 ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุร ี18230 
 Tel : 0-3633-7073 Fax : 0-3633-7073 Mobile : 081-756-7755
 E-Mail : weraphol_bioplus@windowslive.com

บรษัิท ไบโอ พลัส นอร์ทเทิร์น จ�ากัด ส�านักงาน เชียงใหม่
เลขที่ 74/1 หมู่ 4 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
Tel : 0-5344-7041 Fax : 053-447042
Mobile : 081-8830981 088-2675557
E-Mail : bioplusnorthern@hotmail.co.th

บรษัิท ไบโอ พลัส โปรเฟชชั่นแนล จ�ากัดส�านักงาน หัวหิน
เลขที่ 60/10 ซ.หัวหิน 6 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหินจ.ประจวบคีรขีันธ์ 77110
Tel : 0-3252-2310 Fax : 0-3252-2311 Mobile : 081-762-3534 
E-Mail : sompopbioplus@hotmail.com
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1.วางยาในอาหาร
หายาเบื่อแมลงสาบมาผสมในอาหารที่ใช้เป็นเหยื่อล่อ ใส่ไว้ในกล่อง

พลาสตกิหรอืถาดทีม่ขีอบกัน้ แลว้น�าไปวางใตอ้า่งลา้งจาน บรเิวณถงัขยะ ใต้
ตู้เย็น บรเิวณเตา และที่อับชื้นต่างๆ ในบ้าน แมลงสาบตัวเล็กก็จะพากันมา
กินเหย่ือจนหมด แลว้ก็หมดลมหายใจทนัท ีแตบ่า้นทีม่เีด็กเลก็และสตัว์เลีย้ง
ต้องระวังอย่าให้เข้าใกล้กับดักโดยเด็ดขาด
2.โรยผงกรดบอรกิ 

หาซือ้ผงกรดบอรกิมาโรยไว้รอบๆ เคร ื่องใชไ้ฟฟา้และบรเิวณท่ีมคีวาม
อับชื้น เม่ือแมลงสาบตัวเล็กมาตกหลุมพราง และเห็นว่าแมลงสาบตัวเล็ก
ตายสนทิแลว้ควรรบีท�าความสะอาดบรเิวณนัน้ทนัท ีอยา่ปลอ่ยใหผ้งปลวิไป
เกาะตามอุปกรณ์ต่างๆ ในบ้านได้
3.กับดักเจล

พบักระดาษเป็นรูปกรวย แลว้น�าเจลก�าจดัแมลงสาบปา้ยไว้ด้านในกรวย
ให้ทัว่ จากนัน้น�าไปวางไว้ตามจดุทีแ่มลงสาบ เมือ่มหีนึง่ในแมลงสาบหลงกล

วิธีการก�าจัดแมลงสาบตัวเล็ก
ให้หมดไปจากบ้านเราสักที!

นอกจากเจ้าแมลงสาบไซส์ใหญ่ท่ีเราเห็นจนชินตาแล้ว ยังมีแมลงสาบตัว
เล็กๆ ที่คอยสร้างปัญหาให้กับเราและพบได้บ่อยตามบ้านหรอืคอนโดฯ นั่นก็คือ 
แมลงสาบเยอรมนั หรอื เยอรมนั คอกโรช (German Cockroach) แมลงสาบ
ตวัเลก็ สนี�้าตาลออ่น ทีช่อบอาศยัอยูต่ามทีอ่บัชืน้และเปยีกแฉะ อยา่งในหอ้งครัว 
หอ้งเก็บของ และตูเ้สือ้ผา้ แมจ้ะมดีกีรคีวามสกปรกไมม่ากเทา่แมลงสาบตวัใหญ่ 
แต่แมลงสาบเยอรมัน แมลงสาบตัวเล็ก ๆ เหล่านี้ก็สร้างความน่าร�าคาญให้กับ
เราไมน่อ้ยเลย กระปุกดอทคอมเลยรวบรวมวธิกี�าจดัแมลงสาบตวัเล็กๆ ไว้ส�าหรับ
ไล่แมลงสาบเยอรมันมาบอกต่อแล้วค่ะ

มาโดนเจลมันก็จะติดเชื้อและน�าเชื้อกลับไปแพร่
ต่อที่รังของตัวเอง 
4.กวาดบ้านให้เกลี้ยง 

สาเหตุหลักท่ีท�าให้เจ้าแมลงสาบอยากบุก
บ้านนัน้ก็คงหนีไม่พ้นความสกปรก ดังนัน้ ลุกขึ้น
มากวาดบ้านและก�าจดัเศษขยะจากทกุซอกทกุมุม
ในบ้านให้หมด เมื่อแมลงสาบตัวเล็กไม่มีอาหาร 
พวกมันก็จะอพยพออกไปเอง 

10
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บรษิัท ไมโคร เพสท์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

29 ซอยสุคนธสวัสดิ ์18 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 10230
โทร.0-2570-9172,4 Fax.0-2570-9170
Email: micropest2507@gmail.com

บริกำรก�ำจัดปลวกและแมลงรบกวน

5.ท�าเหยื่อล่อด้วยดินเบา 
ดินเบา เป็นสารสกัดจากไดอะตอมไมท์ ท่ีมีซิลิกาจ�านวนมาก ดังนั้น 

ก่อนน�ามาท�าเหยื่อล่อกับดักแมลงสาบ ควรใส่ถุงมือและหน้ากากให้มิดชิด 
เพราะถา้สดูดมเขา้ไปกจ็ะเป็นอนัตรายได ้โดยน�าดนิเบามาผสมรวมกับอาหาร 
แลว้วางไว้ในจดุทีพ่บแมลงสาบตวัเลก็บอ่ยๆ แต่อยา่วางไว้ใกลบ้รเิวณอาหาร
โดยเด็ดขาด เมื่อแมลงสาบเข้าใกล้ ดินเบาก็จะดูดไขมันและความชื้นที่ผิว
ด้านนอกของมัน ก็จะท�าให้แมลงสาบขาดน�้าและตายในที่สุด
6.เบกกิ้งโซดา

อีกหนึ่งกับดักล่อแมลงสาบที่ท�าเองได้ง่ายๆ จากในครัว เร ิ่มจากผสม
น�้าตาลและเบกกิ้งโซดาในปรมิาณที่เท่าๆ กันลงในน�้าเปล่า จากนั้นเทใส่
กระปอ๋งหรอืขวดพลาสตกิ กลิน่หวานๆ จะลอ่ใหแ้มลงสาบเขา้มากนิน�า้ แลว้
เบกกิ้งโซดาก็ท�าให้ท้องของแมลงสาบอัดแน่นไปด้วยแก๊สและขาดใจตายใน
ที่สุด 
7.กับดักกากกาแฟ

กบัดกันีส้ามารถท�าได้ง่ายๆ โดยน�ากากกาแฟไปแชใ่นน�า้เปลา่ทิง้ไว้ น�า
กากกาแฟแชน่�า้ใส่ลงไปในขวดโหล มว้นกระดาษเป็นรูปกรวยแลว้เสยีบไว้ท่ี
ปากขวด ตัง้ทิ้งไว้ 1 คืน เมื่อแมลงสาบได้กลิ่นก็จะปีนเข้าไปในขวดโหลและ
ตายด้วยกลิ่นของกาเฟอีน

8.จัดห้องครัวให้เป็นระเบียบ
หลังการท�าครัวทุกคร้ังควรท�าความสะอาดให้เรยีบร้อยทันที ไม่ว่าจะ

เป็นเคานเ์ตอร์ โต๊ะอาหาร หรอืแมก้ระท่ังถังขยะ ส่วนอาหารทีเ่หลอืจากการ
กนิก็อยา่วางทิง้ไว้โดยเดด็ขาด ใหเ้กบ็เขา้ตู้กบัขา้วหรอืหาทีป่ดิใหม้ดิชดิ แลว้
อยา่ลมืน�าขยะไปทิง้นอกบา้นดว้ย เพือ่ไมใ่หแ้มลงสาบตัวเล็กมอีาหารไว้หลอ่
เลี้ยงชีวติ
9.สเปรย์น�้ามันสะเดา

วธิไีลแ่มลงสาบแบบธรรมชาตกิส็ามารถท�าได ้โดยหาน�า้มนัสะเดาสกดั
ส�าเร็จรูปมาผสมกับน�้าเปล่า แล้วน�าไปวางไว้ตามจุดที่แมลงสาบซ่องสุมอยู่ 
หรอืเทใส่ขวดสเปรย์แล้วฉีดไปบรเิวณที่มีแมลงสาบอยู่โดยตรงเลยก็ได้
10.สเปรย์น�้ายาปรับผ้านุ่ม

จดุอ่อนของแมลงสาบตวัเลก็ๆ กค็อืพวกมนัไมส่ามารถหายใจในทีท่ีม่ี
กลิน่น�า้หอมได ้ฉะนัน้จงึสามารถก�าจดัพวกมนัไดด้ว้ยการผสมน�า้ยาปรับผา้
นุ่ม 1 ฝากับน�้าเปล่า ½ ถ้วยตวงให้เข้ากัน แล้วเทใส่ขวดสเปรย์ จากนั้นก็
น�าไปพ่นตามที่ที่แมลงสาบชอบเข้าไปอยู่

ยนิดดีว้ยนะคะส�าหรับคนท่ีขยะแขยงแมลงสาบเข้าเสน้ เพราะตอ่ไปนี้
คุณจะมีสูตรดี ๆ ไว้ก�าจัดเจ้าแมลงสาบตัวเล็กๆ แล้ว จะได้ไม่ต้องปวดหัว
กับปัญหาที่มาพร้อมเจ้าพวกนี้อีกต่อไป 

ขอบคุณข้อมูลจาก: เว็บไซต์ kapook.com
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กรมอนามัยเตอืนโรคและโทษจากแมลงสาบ 
โดย เว็บไซต ์www.anamai.moph.go.th ระบวุ่า 
แมลงสาบจัดเป็นแมลงท่ีก่อให้เกิดปัญหาเหตุ
ร�าคาญและสามารถน�าโรคมาสู่คนมาก  ทั้งนี้ 
เพราะแมลงสาบมปีากเป็นแบบกดั มนิีสยัชอบกัด
ท�าลายสิง่ของเคร ือ่งใชภ้ายในบา้นและมกีลิน่เหมน็
เฉพาะซึ่งขับออกมาจากต่อม และเนื่องจาก
แมลงสาบสามารถกินอาหารได้แทบทุกชนิดทั้ง

‘กรมอนามัย’ เตือน
แมลงสาบพาหะน�าเช้ือโรคเพียบ

พืชและสัตว์ ตั้งแต่อาหารที่สกปรก ของเน่าเสีย
ตามกองขยะ จนถึงอาหารที่คนกินเข้าไปด้วย ใน
การน�าโรคของแมลงสาบ เชื้อโรคสามารถติดมา
ตามตัวหรอือยู่ภายในกระเพาะของแมลงสาบ
ได้ เวลาที่แมลงสาบกินหรอืเดินผ่านอาหาร ก็จะ
ส�ารอกหรอืไม่ก็ถ่ายลงบนอาหารนั้นด้วย ท�าให้ผู้
กินอาหารได้รับเชื้อโรค และเจ็บป่วยได้ ซึ่งโรคท่ี
แมลงสาบมีการแพร่เชื้อมี ดังนี้

1.เป็นพาหะน�าโรค ทั้ง PROTOZOA, 
BACTERIA  และ  VIRUS ถงึ 40 ชนดิ พบเชือ้
รามีพิษ และไข่พยาธิบางชนิด 

หนอนพยาธิ ไข่ของพยาธิที่ตรวจพบใน
อุจจาระของแมลงสาบมีพวกไข่พยาธิเข็มหมุด, 
ไขพ่ยาธปิากขอ, ไขพ่ยาธไิสเ้ดอืน, ไขพ่ยาธตัิวตดื, 
ไข่พยาธิตัวจี๊ด

พ ว ก โ ป ร โ ต ซั ว   ที่ พ บ ไ ด้ แ ก่  G i -
ardia lambia, Balantidium coli, En-
tamoeba histolytica

พวกแบคทีเรยี Salmonella, Polio-
myelitis Infectious hepatitis

พวกไวรัส (VIRUS) เช่น Poliomye-
litis Infectious hepatitis

พวกเชื้อรา พบว่ามีติดมาตามขา, ปีก,  
ล�าตัวและปาก ฯลฯ

2.เป็นตัวกลางของพยาธิบางชนดิ (INTER-
MEDIATE  HOST) เช่น พยาธิตัวตืดบางชนิด 
Hymenolepis nana, และ Raillietina  spp.

3.ท�าใหเ้กดิอาการแพ ้พวกเศษของปกีหรอื
ชิน้สว่นตา่ง ๆ ของแมลงสาบ  ถา้หายใจเขา้ไปอาจ
ท�าให้เกิดอาการแพ้ได้

ขอบคุณรูปภาพประกอบจาก : 
stood.com และ cnkservicecenter.com
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1. โดรน
โดรน เร ิ่มต้นมีรูปร่างคล้ายกับเคร ื่องบิน สามารถขึ้น-ลงในแนวตัง้ได้ 

โดยทัว่ไปโดรนจะมี 1 ใบพัด 4 ใบพัด หรอื 8 ใบพัด ขึ้นอยู่กับการออกแบบ
ของผู้ผลิต อย่างไรก็ตาม โดรนทุกชนิดที่จะน�ามาใช้พ่นสารทางการเกษตร
จะออกแบบใหม้ถีงับรรจนุ�า้ และสายยางตอ่ลงไปเพือ่พน่เป็นละอองน�า้ลงบน
ตน้พชื มกีลอ้งติดเพือ่ถา่ยภาพทางอากาศ และเซน็เซอร์เพือ่วัดความชืน้ของ
อากาศ โดรนบางรุ่นจะมีระบบล็อกความสูง ระบบกันหลงทางที่สามารถ
โปรแกรมให้บินกลับมาต�าแหน่งเดิม การควบคุมมีทั้งควบคุมด้วยมือ หรอื
โปรแกรมให้โดรนท�างานอัตโนมัติ ส�าหรับในประเทศไทยมีการน�ามาใช ้
ในการพ่นสารป้องกันก�าจัดศัตรูพืช ปุ๋ย และฮอร์โมน (ภาพที่ 1)

นายพฤทธิชาติ ปญุวัฒโท
นักกีฏวิทยาช�านาญการพิเศษ
ส�านักวิจัยพัฒนาการ
อารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

อากาศยานไร้คนขับหรอื 

ยูเอว ี(Unmanned Aerial 

Vehicle : UAV) เป็นอากาศยาน

ทีไ่ม่มีนักบินประจ�าการอยูบ่นเคร ือ่ง 

VS งำนบริกำรก�ำจัดแมลง
อำกำศยำนไร้คนขับ 

เปน็อากาศยานทีไ่ร้คนขบัหรอืนกับนิแตส่ามารถควบคมุได ้อากาศยานไร้คนขับมี

รูปร่าง ขนาด รูปแบบ และเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน เป็นอากาศยานที่ควบคุมจาก

ระยะไกล ใช้การควบคุมอัตโนมัติซึ่งมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ การควบคุมอัตโนมัติจาก

ระยะไกล และการควบคุมแบบอัตโนมัติโดยใช้ระบบการบินด้วยตนเอง ซึ่งต้อง

อาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีระบบท่ีซับซ้อนแล้วมีการติดตั้งไว้ในอากาศยาน 

ในประเทศไทยได้มีการน�าเข้ามาเพื่อใช้ในงานด้านต่างๆ เช่น การส�ารวจ การถ่าย

ภาพ ตลอดจนงานด้านการเกษตร เป็นต้น ส�าหรับงานในด้านการเกษตรจะแบ่ง

อากาศยานไร้คนขับออกเปน็ 2 ประเภท ได้แก่

2. เฮลิคอปเตอร์แบบไร้คนขับ
นอกจากโดรนแล้ว ยังมี เทคโนโลยี

เฮลิคอปเตอร์แบบไร้คนขับ (ภาพที่ 2) ที่ใช้
ส�าหรับการพ่นสาร การให้ปุ๋ย และการหว่าน
เมล็ดพันธุ์ 

ในปัจจุบันเฮลิคอปเตอร์แบบไร้คนขับ 
ที่มีการน�าเข้ามาใช้ในประเทศไทย ได้แก่ 
เฮลคิอปเตอร์แบบไร้คนขับของบรษัิทไทยยามา
ฮ่ามอเตอร์ รุ่น Yamaha FAZER เคร ื่องรุ่นนี้

ภาพที่ 1 โดรนพ่นสาร

ภาพที่ 2 เฮลิคอปเตอร์แบบไร้คนขับของบรษัิทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ 
รุ่น Yamaha FAZER

ตัวเคร ื่องมีน�้าหนักรวมประมาณ 70 กิโลกรัม มีถังบรรจุสาร 2 ข้าง ข้างละ 
12 ลิตร สามารถบินสูงได้ถึง 400 เมตร และบินได้นานถึง 2 ชัว่โมง โดยใช้
น�้ามันเชื้อเพลิงประมาณ 8 ลิตรต่อการบิน 1 คร้ัง จุดเด่นของ Yamaha 
FAZER คือความสามารถในการควบคุมต�าแหน่งความสูงที่ถูกต้องแม่นย�า
และความมเีสถียรภาพของอากาศยาน อกีทัง้ยงัมคีวามแมน่ย�าสงูในการหว่าน
เมล็ดพืช การให้ปุ๋ย และการพ่นสารฆ่าแมลง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลด
ต้นทุนการผลิต ลดความเสี่ยงในการใช้ยาฆ่าแมลง

นอกจากเฮลิคอปเตอร์แบบไร้คนขับของบรษัิทไทยยามาฮ่ามอเตอร์
แล้ว ได้มีบรษัิทผู้ผลิตในประเทศ ผลิตเฮลิคอปเตอร์แบบไร้คนขับมาใช้ใน
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บริษัท ซีพีเอ็ม เอฟโวลูชั่น จ�ำกัด
รับก�ำจัดปลวก มด แมลงสำบและแมลงต่ำงๆ

0-2123-1710 0-2899-3820-2
www.cpmevolution.com

งานทางการเกษตร เช่น การพ่นปุ๋ย และการพ่น
สารป้องกันก�าจัดศัตรูพืช (ภาพที่ 3)
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ในอนาคตตามทรรศนะของผู้เขียน เห็นว่า
โดรนและเฮลคิอปเตอร์แบบไร้คนขบั สามารถน�า
มาประยุกต์ใช้ในงานบรกิารก�าจัดแมลงได้ โดย
การน�าลกัษณะเดน่ของเคร ือ่งดงักลา่วในเร ือ่งของ
การถา่ยภาพมาประยุกตใ์นการส�ารวจแมลง หรอื
การประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น การ
ประยุกต์ใช้ร่วมกับเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อน
เพื่อใช้ในการส�ารวจการเข้าท�าลายของแมลง
บรเิวณที่สูง หรอืสถานที่ที่เสี่ยงที่จะเกิดอันตราย
กบัผูเ้ขา้ส�ารวจ เป็นต้น นอกจากการส�ารวจน้ีแลว้

ยังสามารถน�ามาใช้ในการพ่นสารป้องกันก�าจัด
แมลงในพื้นที่กว้าง ซึ่งนอกจากจะสะดวกแล้ว ยัง
สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งรวดเร็ว ลดการสมัผสั
สารเคม ีตลอดจนลดอนัตรายท่ีจะเกิดกับผูป้ฏบัิติ
งานได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตก่อนน�ามาใช้งาน
จรงิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร ื่องของการน�ามาใชใ้น
การพ่นสาร จ�าเป็นต้องท�าการศึกษาและทดสอบ
เพื่อหาข้อมูลพื้นฐานที่ส�าคัญในหลายๆ ด้าน เช่น 

อัตราการพ่นที่เหมาะสม การปลิวสู่พ้ืนที่นอกเป้า
หมาย ระดบัความสงูในการพน่ทีเ่หมาะสม เป็นตน้ 
รวมไปถึงการออกกฎหมายควบคุมการใชง้าน โดย
ผู้ที่จะน�าไปรับจ้างใช้ต้องได้รับการฝึกอบรมและ
ออกใบอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
กรมการบินพลเรอืนและส�านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา เพือ่ป้องกันปัญหาทีจ่ะตามมาทัง้ใน
เร ื่องของประสิทธิภาพ ความปลอดภัยต่อมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม

ภาพที่ 3 เฮลิคอปเตอร์แบบไร้คนขับ
ของบรษัิทผู้ผลิตในประเทศ
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ภัยเงียบที่มากับน�้าท่วม

ปี 2560 เป็นอีกปีหนึ่งที่ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัยอย่าง
หนักกันทั่วประเทศ ซึ่งภาวะน�้าท่วมไม่เพียงน�ามาซึ่งความเสียหายต่อ
ทรัพย์สิน เรอืกสวนไร่นา และธุรกิจเท่านั้น แต่น�้าท่วมยังน�าโรคภัยไข้
เจ็บต่างๆ มาด้วย โดยโรคที่มากับน�้าท่วมมีหลากหลายชนิด ซึ่งแต่ละ
โรคมคีวามรุนแรงตัง้แตส่ร้างความร�าคาญ จนถงึสามารถท�าใหเ้สยีชวีติ
ได้ ได้แก่ โรคเครยีดวติกกังวล โรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร โรคน�้า
กัดเท้า โรคปอดอักเสบ โรคตาแดง โรคอหิวาตกโรค ไข้ไทฟอยด์ โรคฉี่
หนู และโรคไข้เลือดออก

แต่ในทีน่ีเ้ราจะเขยีนถงึโรคทีม่คีวามอนัตราย
ถึงชีวติ 2 ชนิด ได้แก่ โรคฉี่หนู และโรคไข้เลือด
ออก เท่าน้ัน โดยโรคฉี่หนู หรอื เลปโตสไปโรสิส 
เป็นโรคตดิตอ่จากสตัว์สูค่น มหีนเูป็นพาหะในการ
แพร่เชื้อโรค ที่ส�าคัญสามารถติดต่อจากหนูสู่คน
ไดผ้า่นทางปัสสาวะของหน ูไมว่่าหนูน้ันจะฉ่ีลงน�า้
ที่ท่วมขัง หรอืฉี่ลงไปในอาหารที่เรารับประทาน 
ภายหลงัจากหนฉูีล่งน�า้ เชือ้โรคนีจ้ะแพร่กระจาย
อยูใ่นน�า้ จะเขา้สูร่่างกายเราผา่นทางแผลทีผ่วิหนัง
ทีส่มัผสัน�า้ หรอืรอยขดีขว่น หรอืไชเขา้ตามเยือ่บุ

uหลีกเลี่ยงการลุยน�้าท่วม หรอืแช่น�้า หรอื 
 โคลนนานๆ โดยเฉพาะเมื่อมีบาดแผลตาม 
 แขน ขา มือ เท้า
uถา้มคีวามจ�าเป็นต้องย�า่หรอืแชน่�า้ ควรสวม 
 รองเท้าบู๊ทสวมถุงมือยาง
uช�าระล้างร่างกาย โดยเฉพาะบรเิวณบาดแผล 
 ให้สะอาด หลังจากลุยน�้า/ขึ้นจากน�้า ทันที
uดูแลที่พักให้สะอาด ปราศจากสัตว์กัดแทะ 
 โดยเฉพาะหนู
uเก็บกวาด ทิ้งขยะให้มิดชิดไม่ให้เป็นแหล่ง 
 อาหารของหนู
uรับประทานอาหารที่ปรุงสุกแล้วทันที หรอื 
 เก็บอาหารในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด
uดแูลท่ีพกัให้สะอาด ไมใ่หเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยัของ 
 หนเูกบ็กวาด ท้ิงขยะให้มดิชดิไมใ่หเ้ป็นแหลง่ 
 อาหารของหนู

วธิีป้องกันโรคฉี่หนู

มาให้บรกิารในพื้นที่โดยด่วน
โรคไข้เลือดออก เป็นโรคที่อยู่กับสังคมไทย

เลยทีเดียวก็ว่าได้ โดยเฉพาะหน้าฝนและเกิด 
ภาวะน�้าท่วมใหญ่โรคน้ีมักระบาดอย่างหนัก 
เนื่องจากมียุงลายชุกชุม แต่ละปีมีผู้ป่วยจากทุก
ภาคเป็นจ�านวนมาก ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีอายุต�่า
กว่า 15 ปี คนที่เป็นไข้เลือดออกบางคนเดินเข้า
โรงพยาบาลไปนอนรักษางา่ยๆ ไม่กีวั่นกก็ลบับา้น 
แต่บางคนสามารถมอีาการหนกัจนถงึขัน้เขา้หอ้ง
ไอซยี ูใหเ้ลือด ให้น�า้เกลอื หากร่างกายออ่นแอจน
ไมส่ามารถตา้นทานไหว หรอืเขา้สูภ่าวะตดิเชือ้ใน
กระแสเลือด ก็อาจเสียชีวติภายในเวลาไม่กี่วันได้
เช่นกัน

ส�าหรับยุงลายท่ีเป็นพาหะของโรคไข้เลือด
ออกนัน้ คือ ยงุลายตัวเมยี มลีกัษณะเป็นลายสขีาว

ตา จมูก ปาก อาการหลังจากได้รับเชื้อประมาณ 
4-10 วัน จะมไีขส้งูทันที ปวดกลา้มเนือ้ ปวดหลงั 
และศรีษะมาก บางรายมอีาการตาแดง เจบ็คอ เบือ่
อาหาร ทอ้งเดินร่วมดว้ย จ�าเป็นต้องรบีพบแพทย์ 
มเิชน่นัน้อาจถงึขัน้เยือ่หุม้สมองอกัเสบ กลา้มเนือ้
หัวใจอักเสบ และเสียชีวติได้ 

ถา้มีอาการทีก่ล่าวมาหลังจากไปลุยน�้าทว่ม 
ยืนแช่น�้า ย�่าโคลนมา 2-26 วัน (เฉลี่ย 10 วัน) 
ควรนึกถงึโรคนีไ้มค่วรหายามากนิเอง ตอ้งรบีไป
พบแพทยท์ีโ่รงพยาบาล หรอืหนว่ยแพทยท์ีอ่อก

โรคฉี่หน–ูไข้เลือดออก



นิตยสารของสมาคมวิชาชีพกำาจัดแมลง
ฉบับประจำาเดือนธันวาคม 256026

สลับด�าที่ท้อง ล�าตัวและขา พบมากตามบ้าน 
อยู่อาศัย และในสวน ออกหากินในเวลากลางวัน
และขยายพันธุ์โดยวางไข่ในน�้านิ่ง พบบ่อยตาม
ภาชนะที่มีน�้าขัง เช่น โอ่งน�้า แจกันดอกไม้  
จานรองขาตูก้บัขา้ว ยางรถยนตเ์กา่ และเศษวัสดุ
อื่นๆ เป็นต้น

โรคนี้จะติดต่อจากคนไปสู่คน ซึ่งมียุงลาย
เป็นตัวพาหะที่ส�าคัญ โดยยุงตัวเมียจะกัดและดูด
เลือดของผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสเดงกี จากน้ันเช้ือจะ
เข้าไปฟักตัวและเพ่ิมจ�านวนในตัวยุงลาย ท�าให้มี
เชื้อไวรัสอยู่ในตัวของยุงตลอดระยะเวลาของมัน
ประมาณ 1-2 เดือน แล้วถ่ายทอดเชื้อไปสู่คนที่
ถูกกัดได้ ผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออกบางรายแค่มี
อาการไข้ขึ้นสูง พอไข้ลดก็กลับบ้านได้เลย แต่ผู้
ปว่ยบางรายอาการหนกั ซึง่ขึน้อยูเ่ชือ้ทีไ่ดรั้บจาก
ยงุมมีากนอ้ยแคไ่หน และภมิูตา้นทานโรคของตวัผู้
ป่วยเอง จึงท�าให้ความรุนแรงของอาการไข้เลือด
ออกในแต่ละคนไม่เท่ากัน

ในชว่งทีรั่กษาตวัจนไขล้ด ภายใน 48 ชัว่โมง 
ผูป้ว่ยทีม่อีาการหนกัอาจเกิดอาการชอ็ก หรอืเลือด
ออกตามร่างกาย ซึง่สาเหตจุากการเสยีชีวติในโรค
นีก้ม็าจากอาการชอ็ก ร่างกายขาดน�า้อยา่งรุนแรง 
แม้ว่าเราจะไม่เห็นผู้ป่วยมีอาการขาดน�้าจาก
ภายนอกแตอ่ย่างใด น�า้ในหลอดเลอืดจะไหลไปอยู่

ในเนื้อเยื่อข้างเคียง ความดันเลือดลดลง จนเกิด
อาการช็อกตามมา แต่หากไม่แสดงอาการใดๆ ก็
จะถือว่าปลอดภัยแล้ว

อาการของโรคไข้เลอืดออก แบ่งเป็น 3 ระยะ
ไดแ้ก ่ระยะที ่1 ระยะไขส้งู ผูป้ว่ยจะมีไขส้งูเกดิขึน้
ฉับพลันและไข้จะสูงลอยตลอดเวลาอยู่ประมาณ 
2-7 วัน กนิยาลดไข ้ไขม้กัจะไมล่ด หน้าแดง ตาแดง 
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ กระหายน�้า เบื่อ
อาหาร อาเจียน ซึม บางรายอาจปวดท้องบรเิวณ
ใตล้ิน้ปี่ หรอืชายโครงขวาหรอืปวดทอ้งทัว่ไป และ
อาจมทีอ้งผกูหรอืถ่ายเหลวร่วมดว้ย สว่นมากมกั
ไม่มีอาการคัดจมูก น�้ามูกไหลหรอืไอมากแต่บาง
รายอาจมีอาการเจ็บคอ คอแดงและไอเล็กน้อย

1.นอนในมุ้ง หรอืในห้องที่มีมุ้งลวด

2.จุดยากันยุง หรอืใช้ยาทาหรอืยาฉีดกันยุง 

3.ไมค่วรอยูใ่นบรเิวณทีอ่บัลมหรอืเป็นมุมมืด  
 มีแสงสว่างน้อย

4.หมั่นอาบน�้าช�าระร่างกายให้สะอาดเพราะ 
 เหงื่อจะดึงดูดให้ยุงลายกัด

วธิีป้องกันไม่ให้ถูกยุงลายกัด 

ประมาณวันที่ 3 อาจมีผื่นแดง ไม่คันขึ้นตามแขน
ขาและล�าตัวอยู่ประมาณ 2-3 วัน บางรายอาจมี
จ�า้เขยีวหรอืจดุเลอืดออกเกดิขึน้ซึง่มลีกัษณะเป็น
จดุสีแดงเลก็ๆ ขึน้ตามหนา้ แขนขา ซอกรักแร้ ใน

ส�านักงานกรุงเทพ
บรษัิท เวลคัมเฮอร์รเิทจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ�ากัด
เลขที่ 382/1 ถนนเจรญินคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร 0-2438-6132 แฟกซ์ 0-2438-6133 www.wellcome-hi.com

ส�านักงานเชียงใหม่
บรษัิท เวลิด์เพสท์ เซอร์วสิ จ�ากัด
เลขที่ 92/5 หมู่ 4 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทร 053-1280284-6 แฟกซ์ 053-4220316
www.worldpestservice.co.th

บรกิารก�าจัดปลวก ยุง มด หนู แมลงสาบ แมลงวัน เรามีบุคลากรท่ีมีความช�านาญในการป้องกัน
ก�าจัดปลวกอย่างมืออาชีพกว่า 35 ปี ขอแนะน�า EXTERRA นวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่สามารถก�าจัดปลวก
แบบตายยกรัง และรับประกันความเสียหายที่เกิดจากปลวก เป็นที่ยอมรับทั้งในสหรัฐอเมรกิา ยุโรป 
ออสเตรเลยี และเอเชยี การดูแลการปฏิบตังิานโดยบุคลากรทีมี่ประสบการณ ์มคีวามรู้ความช�านาญ เพือ่
ความมั่นใจ และความอุ่นใจให้กับคุณและบ้านท่ีคุณรัก ภายใต้การจัดการในรูปแบบระบบ Integrated 
Pest Management (IPM)

บรษัิท เวลคัมเฮอร์รเิทจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ�ากัด มีปณิธานและความตัง้ใจที่แน่วแน่ในการด�าเนิน
ธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์

ตรงต่อเวลา และใส่ใจในคุณภาพการบรกิาร โดยบรษัิทฯ จะพัฒนาองค์กร และน�าเทคโนโลยีที่ทัน
สมัยมาใช้ในการบรกิาร

เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้ค�าขวัญ “Green Services” 

บริษัท เวลคัมเฮอร์ริเทจ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ�ำกัด
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ชอ่งปาก และอาจคล�าพบตบัโตกดเจบ็เกดิขึน้ได ้ในระยะนีถ้า้มอีาการรุนแรง
จะปรากฏอาการระยะที่ 2 ต่อไป

ระยะที ่2 ระยะชอ็กและมเีลอืดออก อาการมกัจะเกดิชว่งวันท่ี 3-7 ของ
โรคซึ่งถือว่าเป็นช่วงวกิฤติ โดยอาการไข้จะลดลงอย่างรวดเร็วแต่ผู้ป่วยมัก
มีอาการทรุดหนักและมีภาวะช็อกเกิดขึ้น คือ กระสับกระส่าย เหงื่อออก ตัว
เยน็ มอืเทา้เยน็ ปัสสาวะออกนอ้ย ชพีจรเตน้เบาแตเ่ร็ว ความดนัเลือดต�า่ ซมึ 
นอกจากนีอ้าจมเีลอืดออกตามผวิหนังหรอืมจี�า้เขยีวพรายย�า้ขึน้ เลอืดก�าเดา
ไหล อาเจียน และถ่ายอจุจาระเป็นเลือดสดๆ หรอืเป็นสีกาแฟ ระยะนีกิ้นเวลา
ประมาณ 24–48 ชั่วโมง ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีอาจอันตรายถึง
ชีวติได้ แต่ถ้าผู้ป่วยสามารถผ่านช่วงวกิฤตินี้ไปได้ก็จะเข้าสู่ระยะที่ 3

 ระยะที่ 3 ระยะฟ้ืนตัว ในรายท่ีได้รับการรักษาถูกต้องและทันท่วงที 
ภาวะชอ็กไมรุ่นแรงอาการตา่งๆจะเร ิ่มดีขึน้ และอาการทีแ่สดงว่าผูป้ว่ยดขีึน้ 

วธิีควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
1. ก�าจัด-ท�าลาย-ฝัง-เผา เศษภาชนะไม่ให้มีน�้าขัง
2. ควรปิดฝาโอ่งน�้าดื่ม น�้าใช้ ให้สนิท
3.  ใสผ่งซกัฟอกหรอืน�า้สม้สายช ูหรอืเกลอืแกง หรอืขีเ้ถา้หรอืทรายอะเบท  
 หรอืเทน�้าเดือดลงในจานรองขาตู้ทุกสัปดาห์
4. ใส่ปลาหางนกยูงลงในอ่างบัว ถังเก็บน�้าในห้องน�้าเพื่อกินลูกน�้า 
5.  ขัดล้างภาชนะเก็บกักน�้า เพื่อขจัดยุงลาย
6.  เปลี่ยนน�้าในแจกันดอกไม้ทุก 7 วัน เพื่อท�าลายไข่ยุงลาย
7.  ท�าความสะอาดรางระบายน�้าฝนให้สะอาด
8.  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบบ้าน ชุมชน ให้สะอาด

คือ เร ิ่มรับประทานอาหารได้ ลุกนั่งได้ และร่างกายจะค่อยๆฟื้ นตัวสู่สภาพ
ปกติ ระยะนี้อาจกินเวลาประมาณ 2-3 วัน รวมระยะเวลาของโรคไข้เลือด
ออกที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนประมาณ 7-10 วัน

 การรักษาโรคไข้เลือดออกนั้นยังไม่มียาต้านเชื้อไวรัสที่มีฤทธิ์เฉพาะ
ตัวส�าหรับก�าจัดเชื้อไวรัสเดงกี การรักษาตามอาการจึงเป็นสิ่งที่สมควรท�า
มากทีส่ดุ ในขัน้แรกเมือ่มไีขส้งูจะใหย้าพาราเซตามอล หา้มใหใ้ชย้าแอสไพรนิ
เด็ดขาด เพราะจะท�าให้เลือดออกรุนแรงข้ึน หากมีอาการคลื่นไส้อาเจียนให้
ใช้ยาแก้คลื่นไส้และให้ดื่มน�้าเกลือแร่ หรอืน�้าผลไม้คร้ังละน้อยๆ แต่บ่อย รวม
ถงึสงัเกตอาการอยา่งใกล้ชดิ เพือ่ไมใ่หเ้กดิภาวะชอ็กได้ ซึง่ภาวะชอ็กสว่นใหญ่
มักเกิดขึ้นในช่วงที่ไข้ลด ผู้ปกครองควรทราบอาการ ได้แก่ อาการปวดท้อง 
ปัสสาวะน้อยลง มีอาการกระสับกระส่าย หรอืเซื่องซึม มือเท้าเย็นพร้อมๆ กับ
ไขล้ด หน้ามดื เป็นลมงา่ย หากเกดิอาการเชน่นีใ้หร้บีน�าตวัสง่โรงพยาบาลทนัที

 ผู้ป่วยไข้เลือดออกที่ดูแลตัวเอง ในระยะ 2-3 วันแรกของการเป็นไข้ 
ถา้ยงัรับประทานอาหารและดืม่น�า้ได ้ไมอ่าเจยีน ไม่ปวดทอ้ง ไมม่จี�า้เลอืดขึน้
และยังไม่มีอาการเลือดออกหรอืภาวะช็อกเกิดขึ้น ควรพักผ่อนมากๆ แต่ถ้า
มีไข้สูงให้ใช้ผ้าชุบน�้าเช็ดตัวบ่อยๆ และให้ยาลดไข้พาราเซตามอล ผู้ใหญ่รับ
ประทาน 1-2 เม็ด เด็กโต ½ - 1 เม็ด เด็กเล็กใช้ชนิดน�้าเชื่อม 1- 2 ช้อนชา 
ถ้ายังมีไข้รับประทานซ�้าได้ทุก 6 ชั่วโมง ห้ามให้ยาแอสไพรนิ โดยเด็ดขาด 
เพราะอาจท�าให้มีเลือดออกได้ง่ายขึ้น

 อย่างไรก็ตาม ส�าหรับผู้ป่วยเด็กและเคยชัก ควรให้รับประทานยากัน
ชักไว้ก่อน และรับประทานอาหารอ่อนๆ เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก และดื่มน�้ามากๆ 
เฝ้าสังเกตอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

 แต่ถ้าผู้ป่วยอาเจียนมากหรอืมีเลือดออกหรอืมีภาวะช็อกเกิดขึ้น
ควรรบีส่งโรงพยาบาล
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กินน�ำ้พริกตำแดงเพ่ือสุขภำพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์ 
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

จากการศกึษาวจิยัของผูเ้ขยีนเอง ไดท้�าการ
ทดสอบประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระของ
น�้าพรกิตาแดงด้วย 3 วธิีทดสอบที่แตกต่างกัน 
พบว่า น�้าพรกิตาแดง มีประสิทธิภาพต้านอนุมูล
อิสระสูงในทัง้ 3 วธิีทดสอบ 

และเมือ่น�าไปทดลองในหนูขาว โดยการผสม

น�า้พรกิตาแดง เป็นอาหารไทยทีอ่ยูคู่ก่บั
คนไทยมานาน มีส่วนประกอบเป็นเคร ื่องเทศ
สมุนไพรหลายชนิด ได้แก่ พรกิแหง้ กระเทยีม 
หอมแดง น�้ามะขามเปียก กะปิ ส่วนประกอบ
เหล่านี้ มีสารต้านอนุมูลอิสระที่แตกต่างชนิด
กัน ได้แก่ สารแคปไซซิน อัลลิซิน เคอซิติน 
วติามนิซ ีและ เปปไทน ์เป็นตน้ เมือ่น�ามาต�ารวม
กนัจะเสรมิฤทธิก์นัท�าให้มฤีทธิใ์นการต้านอนมุลู
อสิระสงู หากบรโิภคเป็นประจ�าจะชว่ยให้สขุภาพ
ด ีลดความเสีย่งของการเกดิโรคไมติ่ดต่อเร ือ้รัง 
เชน่ โรคเบาหวาน ความดนั โรคมะเร็ง และชว่ย
ชะลอความเสือ่มของเซลล์เนือ้เยือ่ร่างกายหรอื
ความแก่ 

บรษัิท ไอเพสท์ จ�ากัด
เลขท่ี 399 อาคารอินเตอร์เชนจ ชั้น 32-33  
ถนนสขุุมวทิ  แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ 081-8179237,
02-6603844 โทรสาร.02-6603881
Email: khanittha@ipestasia.com

นอกจากนี้ ผลการวจิัยยังพบว่า น�้าพรกิ
ตาแดงสามารถลดระดับน�้าตาลในเลือดของหนู
ขาวที่เป็นเบาหวานที่บรโิภคน�้าพรกิตาแดง 1-2 
เดือน น�้าพรกิตาแดง เป็นอาหารที่มีรสชาติเผ็ด 
จึงมักน�ามาคลุกข้าวและทานร่วมกับผักสดหรอื
ผกัลวกเพือ่ลดความเผ็ด ซึง่จะท�าให้ร่างกายได้รับ
วติามิน และใยอาหารท่ีเป็นประโยชน์กับสุขภาพ
ด้วย อาหารไทยมีเมนูน�้าพรกิหลายชนิด น�้าพรกิ
ชนิดต่างๆ ประกอบด้วยเคร ื่องเทศสมุนไพรท่ี
คล้ายคลึงกัน แตกต่างกันที่ปรมิาณและวธิีการ
ปรุง การจะท�าน�้าพรกิบรโิภคให้ได้สุขภาพที่ดี สิ่ง
ส�าคัญคือต้องเลอืกใช้วัตถุดบิท่ีสะอาด ผักทีน่�ามา
เป็นเคร ื่องเคยีงต้องลา้งใหส้ะอาด หรอืเลอืกใชผั้ก
ปลอดสารพิษ แต่หากซือ้แบบส�าเร็จรูปตอ้งเลอืก
ซื้อจากร้านที่สะอาดไว้ใจได้ ไม่มีสารเคมีกันบูด 
สดใหม่ไม่เก็บไว้นาน ดังนั้น การบรโิภคน�้าพรกิ
เป็นประจ�าวันละ 1-2 มื้อ (1-2 ช้อนโต๊ะต่อวัน) 
ร่วมกบัผักเคยีงตา่งๆ ทีส่ดสะอาด จะท�าให้มีสขุภาพ
ร่างกายดี ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ
เร ื้อรังต่างๆ และยังช่วยชะลอวัยอีกด้วย

น�า้พรกิตาแดงท่ีผา่นการท�าให้แห้งลงในอาหารหนู 
ในปรมิาณที่ให้หนูได้รับน�้าพรกิตาแดง 0.3-0.6 
กรัม/กิโลกรัมน�้าหนักตัว ซึ่งเทียบเท่ากับที่คน 
รับประทานน�า้พรกิตาแดง 1-2 มือ้ตอ่วัน เป็นเวลา 
1 เดอืน พบว่า หนูมปีระสทิธภิาพในการต้านอนมุลู
อิสระในเลือดดีขึ้นเปรยีบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ให้
กินน�้าพรกิตาแดง และเมื่อให้หนูได้รับสารต้าน
อนมุลูอิสระจากควันบุหร ีเ่พ่ือจ�าลองมลพิษในสภาพ
แวดล้อม พบว่า หนูที่ได้รับน�้าพรกิตาแดงเป็น
ประจ�าสามารถต้านทานสารอนุมูลอิสระในเลือด
และต้านทานการอักเสบของปอดที่เกิดจากควัน
บุหร ี่ได้
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ดร.อุษาวดี ถาวระ, ดร.อภิวัฏ ธวัชสิน
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสขุ, กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

ยุงลาย : พาหะน�าโรคร้ายสู่มวลมนุษย์

ยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) และยุงลายสวน (Aedes albo- 
pictus) เป็นพาหะน�าโรคทีเ่กดิจากไวรัสหลายชนดิ เชน่ โรคไข้เลอืดออก 
(Dengue Haemorrhagic Fever) โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikun-
gunaya) และโรคไข้ซิก้า (Zika) เป็นต้น ถึงแม้โรคเหล่านีย้ังไม่มีวัคซีน
ทีใ่ช้ในการป้องกัน แต่เราสามารถป้องกันและควบคุมได้ด้วยการป้องกัน
การกัดของยุงลาย รวมทัง้การควบคุมก�าจัดลูกน�้ายุงลาย

กลไกการเกิดและแพร่กระจายโรค
ยุงลายตัวเมียซึ่งส่วนใหญ่จะกัดในเวลากลางวันและชอบดูดเลือด 

คนเป็นอาหาร กัดดูดเลือดผู้ป่วยในระยะไข้สูงซึ่งจะเป็นระยะที่มีไวรัสอยู่ใน
กระแสเลือด เชื้อไวรัสจะเข้าสู่ตัวยุงและเพิ่มจ�านวนมากขึ้น แล้วเดินทางเข้า
สูต่อ่มน�า้ลาย พร้อมทีจ่ะแพร่เขา้ไปสูค่นทีถ่กูกดัในคร้ังตอ่ไป ซึง่ระยะฟักตวั
ในยุงนี้ประมาณ 8-12 วัน เมื่อยุงตัวน้ีไปกัดคนอื่นอีก ก็จะปล่อยเชื้อไวรัส 

ไปยงัผูท้ีถ่กูกดัได ้เมือ่เชือ้เขา้สูร่่างกายคนและผา่นระยะฟักตวันานประมาณ 
5-8 วัน ก็จะท�าให้เกิดอาการของโรค จากการวจิัยพบว่ายุงลายสามารถ
ถ่ายทอดเชื้อไวรัสเดงกีและชิคุนกุนยาจากแม่ยุงไปสู่รุ่นลูกได้ นอกจากนี้ยุง
ลายยังออกมากัดคนในช่วงกลางคืนด้วยถ้าในช่วงกลางวันไม่มีใครอยู่บ้าน 
ดงันัน้เราจงึควรปอ้งกนัไมใ่หย้งุลายกดัตลอดเวลา ถงึแมบ้รเิวณใกล้เคยีงจะ
ไม่มีรายงานผู้ป่วยแต่ท่านอาจติดเชื้อจากยุงได้ เนื่องจากผู้ที่ได้รับเชื้อบาง
คนไมแ่สดงอาการแตยั่งสามารถแพร่เชือ้ไวรัสได ้จงึไมค่วรประมาทเนือ่งจาก
โรคเหล่านี้เกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัยไม่ใช่เพียงเฉพาะเด็กเท่านัน้

วงจรชีวติของยุงลาย
วงจรชวีติของยุงลายประกอบดว้ยระยะตา่งๆ 

4 ระยะ ได้แก่ ระยะไข่ ระยะลูกน�้า ระยะตัวโม่ง 
และ ระยะตัวเต็มวัย ทั้ง 4 ระยะมีความแตกต่าง
กนัทัง้รูปร่างลกัษณะและการด�ารงชวีติ จากระยะ
ไข่ไปจนถึงตัวเต็มวัยใช้เวลาประมาณ 7–10 วัน 
ยุงลายจะวางไข่ตามภาชนะขังน�้า น�้านัน้อาจจะใสสะอาดหรอืไม่ก็ได้ น�้าหมัก
ใบไมห้รอืวัชพืชมกัเป็นน�า้ทีย่งุลายชอบวางไขม่ากกว่าน�า้ใสหรอืน�า้ธรรมชาติ 
ดงันัน้แหลง่เพาะพนัธุข์องยงุลายนอกบา้นจงึมักอยู่ตามวัสดเุหลอืทิง้ทีรั่บน�า้
ฝน นอกจากทีเ่ราทราบกนัดว่ีาแหลง่เพาะพนัธุท์ีส่�าคญัคอื โอง่น�า้ดืม่และน�า้
ใช้ที่ไม่ปิดฝา ทัง้ภายในและภายนอกบ้าน บ่อซีเมนต์ในห้องน�้า จานรองขาตู้
กันมด จานรองกระถางต้นไม้ แจกัน อ่างล้างเท้า ยางรถยนต์ ไห ภาชนะใส่

น�้าเลี้ยงสัตว์ เศษภาชนะ เช่น โอ่งแตก เศษกระป๋อง กะลา เป็นต้น ในขณะที่
ยุงลายสวนชอบวางไข่นอกบ้านตามกาบใบของพืชจ�าพวกกล้วย สับปะรดสี 
พลับพลึง บอน ก้ามกุ้ง รูต้นไม้ กะลา กระบอกไม้ไผ่ท่ีมีน�้าขัง นอกจากนี้ยัง
มีภาชนะอื่นที่ส�าคัญ ได้แก่ ถ้วยเก็บน�้ายางที่มีน�้าขัง ขวดน�้าพลาสติก ฯลฯ 

มาตรการที่ใช้ควบคุมยุงลาย
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลอืดออก โรคไข้ปวดข้อยงุลาย และโรค

ไข้ซิก้า มีมาตรการหลักมุ่งเน้นที่การควบคุมยุงลายที่เป็นพาหะน�าโรค ทั้งนี้
การด�าเนินการจะไม่สามารถประสบผลส�าเร็จได้ถ้าหากขาดการมีส่วนร่วม
ของชุมชน การก�าจัดหรอืควบคุมยุงลายจะได้ผลดีนัน้ต้องด�าเนินการในทุก
ระยะของยุง ได้แก่  ไข่ ลูกน�้า ตัวโม่ง และยุงตัวเต็มวัย 
1. การก�าจัดหรอืลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

- การปิดภาชนะเก็บน�้าด้วยฝาปิดขนาดพอเหมาะ เช่น ฝาตุ่ม, ผ้ามุ้ง, 
ผ้ายาง, ผ้าพลาสติก ฯลฯ 

มีข้อสังเกตว่าการปิดภาชนะที่ไม่มิดชิดซึ่งท�าให้มีส่วนที่ยุงลายสามารถ
ผ่านเขา้ออกได ้จะท�าให้ยุงลายชอบไปวางไขม่ากกว่าภาชนะทีเ่ปดิโลง่ไมมี่เงามดื

- การเปลี่ยนน�้าในแจกันประดับต่างๆ ทุก 5 วัน
- การคว�่าภาชนะที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อมิให้รองรับน�้า
- การเผา ฝัง ท�าลาย หรอืกลบทิ้งเศษวัสดุที่อาจเป็นที่รับน�้าซึ่งจะเป็น

แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้
2. การก�าจัดลูกน�้ายุงลาย

- การใช้สารเคมี เช่น ทรายอะเบท และซีโอไล้ท์ก�าจัดลูกน�้ายุงลาย ซึ่ง
ศึกษาแลว้ว่าป้องกันลกูน�า้ยุงลายไดป้ระมาณสามเดอืน สว่นสารก�าจดัแมลง
ชนิดอ่ืน เช่น น�้าส้มสายชู ผงซักฟอก ปูนแดง สารส้ม ต้องใส่ซ�้าทุกคร้ัง 
ที่พบลูกน�้ายุงลาย จึงจ�าเป็นต้องตรวจดูลูกน�้าทุกสัปดาห์ ฯลฯ

- การใช้วธิีทางชีววทิยา ได้แก่ การใช้ตัวห�้า เช่น ปลาหางนกยูง ปลากัด 
ฯลฯ ต้องตรวจดูว่ายังมีลูกน�้ายุงหรอืตัวโม่งเหลือรอดหรอืไม่ หากยังพบต้อง
เพิ่มจ�านวนตัวห�้าเนื่องจากมีข้อจ�ากัดเร ื่องการกินและการอยู่รอด

- วธิีอื่นๆ เช่น ใช้สวงิช้อนลูกน�้า ใช้กับดักไข่ยุง ฯลฯ 
3. การก�าจัดยุงลายตัวเต็มวัย โดยการพ่นสารเคมี
ก�าจัดแมลง 

- การฉีดพ่นผลิตภัณฑ์สเปรย์กระป๋องก�าจัดยุง 
วธีินีเ้จา้ของบา้นสามารถด�าเนนิการไดด้ว้ยตนเอง โดย
ฉีดพ่นบรเิวณมุมอับของห้อง ใต้โต๊ะหรอืเตียง บรเิวณ
ห้อยแขวนเสื้อผ้า ฯลฯ จากด้านในแล้วเดินถอยออกมา 

นอกห้อง และปิดห้องอบทิ้งไว้ 15-30 นาที 
- การพน่หมอกควัน (Thermal fogging) โดยใชอ้ากาศร้อนพน่เป็น

หมอกควันพาสารเคมกี�าจดัแมลงใหฟุ้้งกระจายลอยไปในอากาศเพือ่ใหส้มัผสั
กบัตวัยุง วธินีีต้อ้งอาศัยบคุลากรทีม่คีวามช�านาญสูง โดยพน่ในชว่งท่ียงุออก
หากินตอนกลางวัน หรอืพ่นก่อนพระอาทิตย์ตกดนิจะก�าจดัได้ทัง้ยงุลายและ
ยุงร�าคาญท่ีหลบอยู่ในบ้านและบรเิวณโดยรอบบ้าน แต่ท้ังนี้ต้องค�านวณ
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ซโีอไลท์้เป็นสารทีม่าจากธรรมชาต ิมรูีพรุน 
จึงเหมาะส�าหรับดูดซึมสารที่มีกลิ่น และเพิ่ม
คณุสมบตัใินการก�าจดัลกูน�า้ยงุลายไดด้ ี เชน่ ทมีี
ฟอส ท�าให้ผลิตภัณฑ์ที่ใส่ไปในน�้าไม่มีกลิ่นเหม็น 
และไม่เกิดฝ้าลอยบนผิวน�้า ต่างจากทรายก�าจัด
ลูกน�้ายุงลายทัว่ไป

uยุงลายจะบินเข้ามาตามช่องในกับดัก โดยมีสาร 
 ดึงดูดเป็นตัวกระตุ้นให้ยุงบินเข้ามาวางไข่
uสารก�าจัดลูกน�้ายุงลายซึ่งอยู่ภายในกับดัก ก็จะ 
 ฆา่ลกูน�า้ทีฟั่กออกมาจากไข ่ท�าให้ยงุไม่สามารถ 
 แพร่พันธุ์ต่อไปได้
uลดการใช้สารก�าจัดลูกน�้ายุงลายที่ต้องใส่ใน 
 ภาชนะขังน�้า ตามบ้านเรอืน
uลดการปนเปื้ อนของสารเคมีในสิ่งแวดล้อม

uมี Deet เป็นสารออกฤทธิ์
uป้องกันการกัดของยุงลายบ้าน ยุงลายสวน         
 ยุงร�าคาญ ยุงก้นปล่อง ยุงเสือ ยุงแม่ไก่
uปอ้งกนัการกัดของร ิ้นด�า (คุน่), ร ิ้นน�า้เค็ม (ป่ึง)
uป้องกันการดูดเลือดของทาก

กับดักไข่ยุง LeO-Ttrap 

ซีโอไล้ท์ ก�าจัดลูกน�้ายุงลาย 
(Zeolite temephos) โลชั่นกันยุงรเีพลมอส

(RepelMos)

ปรมิาณน�้ายาให้เหมาะสม และปิดห้องอบทิ้งไว้ 15-30 นาที จึงจะได้ผลดี
- การพ่นละอองฝอยหรอืพ่นแบบ Ultra Low Volume (ULV) โดย

พ่นสารเคมีก�าจัดแมลงจากเคร ื่องพ่นที่มีแรงอัดอากาศสูงผ่านรูพ่นกระจาย
ออกมาเป็นละอองฝอยขนาดเล็กมาก ซึ่งจะลอยกระจายอยู่ในอากาศและ
สมัผสักบัตวัยงุ วธินีีต้อ้งอาศยับคุลากรทีม่คีวามช�านาญสงูเชน่เดยีวกัน แต่
การพ่นแบบนี้มีข้อดี คือ ไม่มีควันและมลภาวะจากน�้ามัน 
4. การป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกยุงลายกัด 

- การใช้สารทาป้องกันยุงทาบรเิวณนอกเสื้อผ้าให้ทั่ว เพราะสารทา
ป้องกันยุงจะสามารถป้องกันผิวหนังเฉพาะบรเิวณที่ทาเท่านัน้ 

- การใช้ยาจุดกันยุง/เคร ื่องไล่ยุงไฟฟ้า/ไม้ตียุงไฟฟ้า
- การนอนในมุ้ง ใช้มุ้งหรอืเต๊นท์ชุบสารเคมีป้องกันยุง นอนในบ้านที่

ติดมุ้งลวด
- การใสเ่สือ้ผา้มดิชดิหรอืเสือ้เคลอืบสารป้องกนัยงุ เมือ่เข้าไปในบรเิวณ

ที่มียุงชุกชุมนอกบ้าน

นวัตกรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการป้องกันก�าจัดยุงลาย
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หลักการของกับดัก SASA99
เหลือบและแมลงดูดเลือดอื่นๆ จะถูก

ดงึดดูดว้ยสขีองกบัดกัและสารดงึดดู (Attract-
ant) ใหบ้นิมาเข้ากับดกัไดจ้ากระยะไกลๆ และ
เมือ่บนิเขา้ไปในกับดกัแลว้ก็ไมส่ามารถบินกลบั
ออกมาได้โดยทีป่ระสทิธภิาพของกับดกัเหลอืบ
จะขึ้นอยู่กับสารดึงดูดที่น�ามาใช้ ทั้งนี้พบว่า
น�า้แขง็แห้ง (Dry ice) และ ออกทีนอล (Octen-
ol) มีประสทิธภิาพสูงในการดงึดดูแมลงเหล่านี้ 
อย่างไรก็ตามเราสามารถใช้สิ่งที่มีอยู่ในฟาร์ม
เป็นสารดึงดูดได้เช่นกัน เช่น ปัสสาวะของวัว
หรอืมา้ทีห่มกัไว้ 3-5 วัน เพียงแตป่ระสทิธภิาพ
จะต�่ากว่าการใช้น�้าแข็งแห้งและออกทีนอล

ใบอนุญาตกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ นบ 3/2556
ที่อยู่บรษัิท เลขที่  107/337-338 หมู่ 3 ต�าบลพิมล
ราช อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี11110
www.mcenvironmentalservices.com
e-mail : mc.mcen@gmail.com

บ.เอ็มซีเอ็นไวรอนเม็นทัล
เซอร์วิส

การใชก้บัดกั SASA99 ในการลดจ�านวนเหลือบ
และแมลงดดูเลือดอืน่ๆ ในบรเิวณคอกสัตว์

ดร.อภิวัฏ ธวัชสิน1  ดร.อุษาวดี ถาวระ1  Dr.Hitoshi Sasaki2
1สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรส์าธารณสุข กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์
2Rakuno Gakuen University, Hokkaido, Japan

ชนิดของแมลงที่ดักจับได้ด้วย
กับดัก SASA99

- เหลือบ หลายสกุล เช่น Tabanus, Hae-
matopota, Chrysops
- แมลงวัน หลายสกุล เช่น Musca, Fannia, 
Stomoxy, Haematobia
- ยุงกลางคืน หลายสกุล เช่น Anopheles, 
Culex

กับดัก SASA99 เป็นเคร ื่องมือที่มีประสิทธิภาพชนิดหนึ่งในการก�าจัดเหลือบและ
แมลงดดูเลอืดอืน่ๆในบรเิวณคอกสตัว ์โดยไมต่อ้งใชส้ารเคมีก�าจดัแมลงใดๆ จงึปราศจาก
ปัญหาสารเคมีก�าจัดแมลงตกค้างบนตัวสัตว์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถดัก
จับเหลือบและแมลงดูดเลือดได้หลายชนิด นอกจากนี้ยังเป็นกับดักที่ประดิษฐ์ได้ง่าย 
และมีราคาถูก

การประดิษฐ์กับดัก SASA99
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“เราไม่ยอมรับว่าหนูเป็นส่วนหน่ึงของชีวติในมหานครนิวยอร์ก” 
นายกเทศมนตรกีล่าว

ส�าหรับแผนการนี้เร ิ่มขึ้นภายในเดือนกันยายน 2560 โดยการร่วมมือ
ของหน่วยงานต่างๆ ของเมือง รวมไปถึงส่วนของสวนสาธารณะและหน่วย
งานสาธารณสุข ซ่ึงจะมีการจัดเก็บขยะให้รวดเร็วและสะอาดเพ่ือก�าจัด 
แหล่งอาหารของหนู

นอกจากนี้ จะมีการใช้ถังขยะท่ีมีระบบบีบอัดขยะจากพลังงานแสง
อาทิตย์ แทนถังขยะแบบเดิมที่ใช้มานานกว่า 20 ปี และการเปลี่ยนถังขยะ
ทรงตาข่ายซึ่งหนูสามารถเข้าไปหาอาหารได้ เป็นถังขยะเหล็กที่ปิดมิดชิด 
โดยเชื่อว่าเป็นวธิีท�าลายแหล่งอาหารของหนูเป็นวธิีก�าจัดหนูที่ดีที่สุด

ทัง้นี ้มหานครนวิยอร์ก เป็นเมอืงใหญซ่ึง่เป็นศนูยก์ลางเศรษฐกิจ การ
เงนิเเละเเฟชัน่ มปีระชากรมนุษยอ์าศยัอยูร่าว 8.4 ลา้นคน เเตม่หีนเูเพร่พนัธุ์
อยู่ถึง 2 ล้านตัว

หนูถือเป็นสัตว์ที่เเพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อมันมีอายุได้ 3-4 เดือน 
ก็สามารถออกลูกได้ตลอดทัง้ปี ปีละประมาณ 10-12 ครอก ซึ่งแต่ละครอก
มีประมาณ 7-8 ตัว นอกจากจะสร้างความเดือดร้อนให้บ้านเรอืน 

ประชาชนเเล้ว หนูยังเป็นสัตว์พาหะน�าโรคที่ร้ายแรงท่ีอันตรายถึงชีวติ เช่น 
กาฬโรค, โรคฉี่หนู, โรคไข้หนูกัด เป็นต้น

ทางดา้นส�านักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า Anne Hidalgo นายกเทศมนตร ี
ก็ได้ประกาศจะใช้เงินราว 1.5 ล้านยูโร เพื่อก�าจัดหนูที่ในเมืองหลวง และจะ
ติดตั้งที่เขี่ยบุหร ี่สาธารณะเพื่อให้เมืองสะอาดมากขึ้น โดยได้ออกมาตรการ 
10 จุดมุ่งหมายท่ีจะท�าให้เมืองสะอาดมากขึ้น ซึ่งมาตรการดังกล่าวรวมถึง
การเพิ่มเจ้าหน้าที่สุขาภิบาล เพิ่มชั่วโมงในการเก็บขยะมากขึ้น และกระตุ้น
ให้ร้านอาหารและอาคารต่างๆ เพิ่มที่เขี่ยบุหร ี่บรเิวณทางเข้า-ออกเพิ่มด้วย

“เราได้จัดสรรงบประมาณด้านการท�าความสะอาด และการก�าจัด
ของเสียไว้ปลีะ 500 ล้าน ในการจดัการดา้นความสะอาดและจดัการเร ือ่ง
ของเสีย ซึ่งสถานการณ์มันก็เร ิ่มดีขึ้น แต่ปารสียังสะอาดไม่เพียงพอ” 
นายกเทศมนตรกีล่าว และว่า ในเมืองท่ีมีความเป็นอารยธรรมความสะอาด
เป็นเร ื่องของทุกคน และเรยีกร้องให้ผู้ที่อยู่อาศัยเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย

อย่างไรก็ตาม ในประกาศแคมเปญต่อต้านหนูที่จะใช้เงิน 1.5 ล้านยูโรนี้ 
จะใช้ซื้อที่ดักหนูอันใหม่ และถังขยะจ�านวน 3 หมื่นถังทัว่ทัง้เมืองเลย

ขอบคุณข้อมูลจาก นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

มหานครนวิยอร์ก ประกาศศึกใหญไ่ม่
ขออยูร่่วมกบัหน ูทุม่เงนิราวๆ 1,100 ลา้น
บาท ทลายอาณาจกัรหวงักวาดลา้งหนูทีม่ี
มากกว่า 2 ล้านตัว ให้หมดไปร้อยละ 70 
ภายในปี 2018 เชน่เดยีวกบัมหานครปารสี 
นายกเทศมนตรกีอ็อกมาตรการกวาดลา้ง
หนู โดยทุ่มเงินประมาณ 1.5 ล้านยูโร

‘มหานครปารีส-นิวยอร์ก’ 
ประกาศทลายอาณาจักรหนู

ส�านักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า “บิล เดอ  
บลาซิโอ” นายกเทศมนตรนีครนิวยอร์ก สหรัฐ-
อเมรกิา ได้บอกถึงเเผนการกวาดล้างประชากร
หน ูท่ีเป็นภยัตอ่สุขอนามยั และท�าใหค้ณุภาพชีวติ
ของชาวเมืองตกต�่า ว่าจะใช้งบประมาณถึง 32 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรอืราวๆ 1,100 ล้านบาท 
โดยจะเน้นไปที่ 3 เขตใหญ่อย่าง แมนแฮทตัน,  
บร็องคซ์ และ บรูคลิน ซ่ึงเป็นเขตที่พบหนูแพร่
พนัธ์ุมากทีส่ดุ โดยปนีีห้นว่ยงานดา้นสาธารณสขุ
ของนวิยอร์กได้รับเร ื่องร้องเรยีนว่ามผีูพ้บเหน็หนู
ภายในบ้านกว่า 10,000 คร้ัง
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Perfect termite control piping system during the construction

ÃÐºº¡ÒÃà¨ÒÐ¾×é¹ à¾×èÍÍÑ´¹éÓÂÒà¤ÁÕà¢ŒÒãµŒ¾×é¹´Ô¹
Termite control with surface drilling operation

ÃÐººàËÂ×èÍ¡Ó¨Ñ´»ÅÇ¡àÅºÕéÃÔé¹¸�
Labyrinth termite bait system


