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สารจาก
นายกสมาคมวิชาชีพก�ำจัดแมลง
ปี 2560 ครบรอบการจัดตั้งสมาคมว ิชาชีพก�ำจัดแมลงเป็นปีที่ 5
้ มขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านทีใ่ ห้เกียรติสนับสนุนและไว้วางใจให้
โอกาสนีผ
ด�ำรงต�ำแหน่งนายกสมาคมฯ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกท่านได้ร่วม
แรงร่วมใจกันปฏิบัติตามพันธกิจจนท�ำให้งานต่างๆ ของสมาคมฯ ส�ำเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี ที่ส�ำคัญท�ำให้องค์กรแห่งนี้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับ
ในสังคมอย่างกว้างขวางมากขึ้น
ก้าวต่อไปของสมาคมว ิชาชีพก�ำจัดแมลงยังจะสานต่อเจตนารมณ์
่ แลกเปลีย
่ นความ
ในการเป็นศูนย์รวมของผูป
้ ระกอบธุรกิจก�ำจัดแมลง เพือ
่ ยกระดับมาตรฐาน
รู้ ประสบการณ์ในการประกอบว ิชาชีพก�ำจัดแมลง เพือ
คุณภาพ การบร ิการให้เป็นที่เชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของภาครัฐ องค์กร
ธุรกิจ และประชาชนทัว่ ไป ตามวัตถุประสงค์หลักในการจัดตัง้ สมาคมฯ ที่
ก�ำหนดไว้ว่า ให้สมาคมฯ เป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิก หน่วยงานของรัฐ
และผู้บร ิโภคในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ ใหม่ๆ ด้านก�ำจัดแมลง, ส่งเสร ิม
สนับสนุนให้ความช่วยเหลือในด้านอุปสรรคปัญหาต่างๆ ของสมาชิก, ดูแล
และติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ในแวดวงก�ำจัดแมลง เป็นต้น
ทัง้ นี้ เพื่อให้การประกอบธุรกิจก�ำจัดแมลงเป็นไปอย่างมืออาชีพตาม
หลักว ิชาการ พร้อมทั้งดูแลด้านผลกระทบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย
เฉพาะโลกในยุคดิจิทัลถ้าสมาชิกท่านใดมีข่าวสาร นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เห็น
ว่าเป็นประโยชน์กับสมาชิกก็สามารถส่งมาได้ท่ีสมาคมฯ ซึ่งทางสมาคมฯ
จะได้น�ำไปเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ต่อไป เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ให้กับสมาชิกและผู้ท่ีสนใจทั่วไป รวมถึงน�ำมาเผยแพร่ในนิตยสาร
Thai Propma News ในโอกาสต่อไปด้วย
ปิดท้ายต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่แบ่งเวลาเขียนบทความ และ
มุมมองแง่คิดดีๆ ที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจก�ำจัดแมลง รวมถึงผู้ท่ใี ห้การ
้ วังว่าสมาชิกและผูอ
สนับสนุนด้วยดีตลอดมาทุกท่านด้วย สุดท้ายนีห
้ า่ นทุกท่าน
จะได้รับสาระและความรู้จากการอ่านนิตยสารเล่มนี้ไม่มากก็น้อยนะครับ

ธนาวุฒิ ศิร ิเร ือง

นายกสมาคมว ิชาชีพก�ำจัดแมลง
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สมาคมวิชาชีพก�ำจัดแมลง
ส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 212 ถ.เจริญพั ฒนา แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กทม.10510
โทร 0-2540-6781-2 www.thaipropma.com

สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมวิชาชีพก�ำจัดแมลง” มีช่อ
ื เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า THAI PROFESSIONAL PEST MANAGEMENT ASSOCIATION

สมาชิกของสมาคมมี ๔ ประเภท คือ

วัตถุประสงค์
๑. ส่งเสร ิมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจก�ำจัดแมลงทัง้ ในทางปฏิบัติและทางว ิชาการ

u

๒. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ ในการประกอบการค้า

ให้บร ิการก�ำจัดแมลงที่ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุม

ของสมาชิก

่ ใช้รับจ้างก�ำจัดแมลงและสัตว์อน
่ื ในบ้าน
การใช้วต
ั ถุอน
ั ตรายเพือ

๓. เป็ น สื่ อ ประสานงานการประกอบการกั บ หน่ ว ยราชการและผู้ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้
การประกอบธุรกิจก�ำจัดแมลงด�ำเนินไปโดยเร ียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เร ือนหร ือทางสาธารณสุข

u

๔. เป็ น สื่ อ กลางระหว่ า งสมาชิ ก เพื่ อ ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความรู้

ก�ำจัดแมลง

u

๕. ส่ ง เสร ม
ิ และสนั บ สนุ น ว ิชาชี พ ก� ำ จั ด แมลงให้ มี ม าตรฐานที่ ดี แ ละถู ก หลั ก ว ิธี ก าร

แมลง

u

่ นไหวภาวะตลาดก�ำจัดแมลง เคมี อุปกรณ์การให้บร ิการ
๗. สอดส่อง ติดตามความเคลือ
ก�ำจัดแมลงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๘. ส่งเสร ิมและเผยแพร่เกียรติคุณของสมาชิกผู้ด�ำเนินการว ิชาชีพก�ำจัดแมลง ให้เป็น

สมาชิกว ิสามัญ (ข) ได้แก่ บุคคลหร ือนิติบุคคลผู้เกี่ยวข้องใน
การประกอบการค้าอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจก�ำจัด

ในการให้บร ิการ เพื่อประโยชน์และความเป็นธรรม ต่อผู้บร ิโภครวมถึงผู้ให้บร ิการ
๖. ส่งเสร ิมการสร้างสุขภาพพลานามัย และจัดให้มีกิจกรรมเป็นครั้งคราว

่ ระกอบว ิสาหกิจ
สมาชิกว ิสามัญ (ก) ได้แก่ บุคคลหร ือนิตบ
ิ ค
ุ คลทีป
เกี่ ย วข้ อ งในทางการค้ า อุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ธุ ร กิ จ

ความช�ำนาญ ในการประกอบธุรกิจก�ำจัดแมลง เพื่อให้ความช่วยเหลือทางว ิชาการ
และทางปฏิบัติ ในการประกอบธุรกิจก�ำจัดแมลงร่วมกัน

สมาชิ ก สามั ญ ได้ แ ก่ บุ ค คลหร ือนิ ติ บุ ค คลที่ ป ระกอบอาชี พ

สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หร ือทรงคุณวุฒิ
หร ือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญ
เข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

ที่เชื่อถือแก่ประชาชนและภาครัฐ
๙. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

บริษัท เอสพี เอ็น กรุ๊ป (1996) จ�ำกัด
พบปัญหาปลวกและ
แมลงโปรดคิดถึงเรา
SPN PEST CONTROL
DIVISION
เรามีงานบร ิการต่างๆ
ไว้คอยบร ิการท่านคือ
ก�ำจัดปลวก มด แมลงสาบ
หนู ยุง นก เห็บ หมัด
และแมลงคลานทุกชนิด
ด้วยระบบต่างๆ

บริการตรวจเช็กปัญหาปลวก
โทรศัพท์ 0-2539-4427-8

Call Center 095-250-1996

ระบบวางท่อ
ระบบเจาะอัดน�้ำยาลงดิน และฉีดพ่ นหน้าดิน
ระบบเหยื่อก�ำจัดปลวก
ด้วยผู้เชี่ยวชาญ และทีมงานมืออาชีพ
เลขที่ 8/2558 (ชนิดที่ 2)
เลขที่ 13/2558 (ชนิดที่ 3)

ี
ร
ฟ

บรษัิ ท เอสพีเอ็น กรุ๊ป (1996) จ�ำกัด
73 ซ.ลาดพร้าววังหิน14 ถ.ลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230
โทร.0-2539-4427-8 แฟกซ์ 0-2933-3618 E-mail : spngroup1996@gmail.com
สมาชิกสมาคมวชาชี
ิ
พก�ำจัดแมลงเลขที่ TPO27/A58

คณะกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพก�ำจัดแมลง
ปี 2560–2561
		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

นายธนาวุฒิ 		
นายสุทิยา 		
นายศุภากร 		
นายทนงศักดิ์ 		
นายเรวัติ 		
นายภัทร์ชิรพงษ์
คุณนันท์นภัส 		
นายพรชัย 		
นายณภัทร 		
นายพงศธร 		
นายว ิเชียร 		

ศิร ิเร ือง
ศิร ิเจร ิญ
ปี่ เพาะ
เพ็งเพียร
มะนัส
อุปัชฌาย์
ภู่ทรัพย์
ประเจร ิญ
อุ่นไพร
เกตุขาว
ความคิดดี

นายกสมาคมฯ
อุปนายกฝ่ายบร ิหาร
อุปนายกฝ่ายว ิชาการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและนายทะเบียน
กรรมการและปฏิคม
กรรมการและประชาสัมพันธ์
กรรมการฝ่ายบร ิหาร
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการฝ่ายบร ิหาร
กรรมการฝ่ายบร ิหาร

คณะที่ปรึกษาสมาคมวิชาชีพก�ำจัดแมลง
นายเฉลิม 		 ถาวรพานิช

ประธานที่ปร ึกษากิตติมศักดิ์

			

นายพิทยา 		 เพชรพลอย

ที่ปร ึกษาด้านกฎหมาย

			

นายยุทธนา 		 ภู่ทรัพย์

ที่ปร ึกษาด้านว ิชาการ

			

นายสมบูรณ์ 		 ภู่เนตร

ที่ปร ึกษาด้านว ิศวกรรม

			

รายชื่อบริษัทที่เป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพก�ำจัดแมลง
TP001/A56

บร ิษัท ศิร ิเจร ิญ โฮม เซอร์ว ิส จ�ำกัด

0-2888-0730-2 Fax : 0-2888-0342  	

sutiyasiri@yahoo.co.th

TP002/A56

บร ิษัท ไบโอพลัส แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด

0-2540-6780-1 Fax : 0-2540-6781 ต่อ 9

biopluscorpo.com

TP003/A56

บร ิษัท เอ็ม ซี เอ็น ไวรอนเม็นทัล เซอร์ว ิส จ�ำกัด

0-2923-4430-1 Fax : 0-2923-4432

mc.mcen@gmail.com

TP004/A56

่ แนล จ�ำกัด
บร ิษัท ไบโอพลัส อินเตอร์เนชัน

038-763-254-5 Fax : 038-763-253

bioplusinter@biopluscorpo.com

TP007/A56

่ แนล จ�ำกัด
บร ิษัท ไบโอพลัสโปรเฟชชัน

032-756-758 Fax : 032-522-311

sompopbioplus@hotmail.com

TP008/A56

บร ิษัท ไบโอพลัสนอร์ทเทิร์น จ�ำกัด

053-447-041 Fax : 053-447-042

bioplusnorthern@biopluscorpo.com

TP009/A56

บร ิษัท ไมโครเพสท์แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

0-2570-9172-4 Fax : 0-2570-9170

micropest2507@gmail.com

TP010/A56

บร ิษัท เดอะเบสท์เอสเอสพี จ�ำกัด

0-2581-1277-8 Fax : 0-2581-4844

ssppest@hotmail.com

TP012/A56

บร ิษัท ซีพีเอ็มเอฟโวลูชน
ั่ จ�ำกัด

0-2899-3820-2 Fax : 0-2899-3823 	

cpm.thai@hotmail.com

TP013/A56

บร ิษัท เอ็ม.เอส.ซี.เอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด

0-2412-6459-60 Fax : 0-2412-2893 	

mscsdh@hotmail.com

TP014/A56

บร ิษัท เอพี พลัส จ�ำกัด

0-2791-3602-3 Fax : 0-2944-6348

naphat@applusthai.com

TP017/A56

บร ิษัท มิสเตอร์กร ีนเพสท์ คอนโทรล จ�ำกัด

0-2578-1438 Fax : 0-2578-1439

admin@mrgreen.co.th

TP006/A56

บร ิษัท ไบโอพลัส กรุ๊ป จ�ำกัด

0-2991-8494 Fax : 0-2992-8177

bioplusgroup.group@gmail.com

TP019/A56

บร ิษัท พีเออี (เทรดดิ้ง) จ�ำกัด

0-2274-9435 Fax : 0-2275-5133

pae_norachit@yahoo.com

TP020/A56

บร ิษัท เอ็นซิสเท็กส์ จ�ำกัด

0-2191-5816 Fax : 0-2522-2578

support_th@ensytex.com

TP021/A56

บร ิษัท โฟร์ทเคม เทรดดิ้ง จ�ำกัด

0-2918-1919 Fax : 0-2918-1225

fourthchem@yahoo.com

TP023/A56

บร ิษัท ว ินเวฟซัพพลาย จ�ำกัด

0-2519-8388

yok2498@hotmail.com

TP025/A56

บร ิษัท โปรเจ็คฟิลด์ จ�ำกัด

0-2791-2999 Fax : 0-2539-3510

duangpen.t@projectfield.com

TP026/A56

บร ิษัท ดับบลิว. เค.ดี. เอ็นไวรอนเม้นท์ จ�ำกัด

038-756-758 Fax : 038-231-491

kwamkiddee@hotmail.com

TP029/A56

บร ิษัท ไอเพสท์ จ�ำกัด

0-2870-9795 Fax : 0-2870-9775

www.ipestthai.com

TP027/A56

บร ิษัท เอสพีเอ็น กรุ๊ป (1996) จ�ำกัด

0-2539-4427-8 Fax : 0-2933-3618

spngroup1996@gmail.com

TP028/C59

บร ิษัท เคมฟลีท จ�ำกัด

0-2454-8994-5  Fax : 0-2454-8993

chalerm@chemfleet.co.th

TP030/A59

บร ิษัท เอส.พี.เพสท์เทคโนโลยี่ จ�ำกัด

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

บร ิษัท โปรเพสท์ เคมีคอล จ�ำกัด

0-2415-9909 Fax : 0-2415-9910

sitthawee.propest@gmail.com

TP033/A60

บร ิษัท พรชัย เพสท์แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

0-2943-1426 Fax : 0-2943-1868

ppmpestmanagement@hotmail.com

TP034/A60

หจก.ยู.เอ.เคมีคอลแอนด์ เซอร์ว ิส

0-2943-1426 Fax : 0-2943-1858

TP035/C60

บร ิษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)

0-2320-2288 Fax : 0-2320-0670

TP036/A60

่ แนล จ�ำกัด
บร ิษัท เวลคัม เฮอร์ร ิเทจ อินเตอร์เนชัน

0-2438-6132 Fax : 0-2438-6133

vawhi@hotmail.com

TP037/C60

บร ิษัท เอ็กซ์เปอร์ทเพสท์ซิสเต็ม จ�ำกัด

0-2884-0004 Fax: 0-2884-0004

sopon.p@expertpestsystem.com

TP015 /A56

บร ิษัท เซ็นเตอร์ ก�ำจัดแมลง จ�ำกัด

0-2973-1142-3 Fax: 0-2973-0920

asomboon-cpc@hotmail.com

ua_chemicak@hotmail.com
 	 muntana@sherwood.co.th

นิตยสารของสมาคมวิชาชีพกำ�จัดแมลง
ฉบับประจำ�เดือนธันวาคม 2560

7

สมาคมว ิชาชีพก�ำจัดแมลง จัดงานประชุมใหญ่

สามัญประจ�ำปี 2560 เปิดตัวงานวจัิ ยระบบท่อป้องกัน

และก� ำ จั ด ปลวก เมื่ อ วั น ที่ 20 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560

ณ โรงแรมมิ ร าเคิ ล แกรนด์ ถนนว ิภาวดี รั ง สิ ต
กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการสมาคมว ิชาชีพก�ำจัดแมลง ร่ วมงาน FAOPMA – Pest Summit 2017 ระหว่าง

วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
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นิตยสารของสมาคมวิชาชีพกำ�จัดแมลง
ฉบับประจำ�เดือนธันวาคม 2560

สมาคมว ิชาชีพก�ำจัดแมลง จัดสัมมนาอบรมการจัดการแมลงแบบมือ

อาชีพ ภาค 5 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม ทาวน์อินทาวน์
กรุงเทพมหานคร

นิตยสารของสมาคมวิชาชีพกำ�จัดแมลง
ฉบับประจำ�เดือนธันวาคม 2560
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สมาคมว ิชาชีพก�ำจัดแมลง จัดกิจกรรมงานบร ิจาคเงิน

สมทบซ่ อ มสะพานมอญ อ� ำ เภอสั ง ขละ จั ง หวั ด กาญจนบุ ร ี
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

สมาคมว ิชาชีพก�ำจัดแมลง จัดกิจกรรมแข่งขัน

โบว์ ล่ิ ง การกุ ศ ล บร ิจาคเงิ น จั ด ซื้ อ เคร อื่ งมื อ แพทย์

่
โรงพยาบาลนพรัตน์ เขตมีนบุร กรุ
ี งเทพมหานคร เมือ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2560

สมาคมว ิชาชี พ ก� ำ จั ด แมลง จั ด สั ม มนาอบรม

ก ารจั ด การแมลงแบบมื อ อาชี พ ภาค 4 เมื่ อ วั น ที่

29 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมมิ ร าเคิ ล แกรนด์
ถนนว ิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

นิตยสารของสมาคมวิชาชีพกำ�จัดแมลง
ฉบับประจำ�เดือนธันวาคม 2560

พระเมรุมาศพิมานนฤมิต
่ มเด็จพระเจ้าอยูห
ตามทีส
่ ว
ั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระ

่ งในงานพระราชพิธถ
ราชานุญาตให้จด
ั นิทรรศการเนือ
ี วายพระเพลิงพระบรม

ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ

บร ิเวณสถานที่ที่เคยใช้เป็นพระเมรุมาศท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 2-30
พฤศจิกายน 2560
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่ งมาจากพระราชด�ำร ิจากภาคเหนือ
โครงการอันเนือ

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขนาดความสูง 5
เมตร 80 เซนติเมตร ยาว 12 เมตร ประดับมุข

่ งั่ ทรงธรรม (ยืนหันหน้าเข้าสู่
ด้านขวาของพระทีน

่ งั่ ทรงธรรม เป็นภาพ
พระเมรุมาศ) มุขกลางพระทีน

จิ ต รกรรมฝาผนั ง โครงการส่ ว นพระองค์ ส วน

้ ทีก
่ รุงเทพมหานคร
จิตรลดาและพระราชด�ำร ิในพืน
และปร ิมณฑล รวม 19 โครงการ มุขซ้ายประดับ
่ งมาจาก
ภาพจิตรกรรมฝาผนังฝั่ งโครงการอันเนือ

พระราชด�ำร ิจากภาคกลางและภาคใต้ 14 โครงการ

ภายในโถงพระที่ นั่ ง ทรงธรรมจั ด แสดง

นิทรรศการเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จัด

่ งั้ ชือ
่ ร้อย
นิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ แบ่งเป็น 5 หัวข้อทีต

้ ภายใต้ชอ
่ื พระเมรุมาศพิมานนฤมิต สรรพศาสตร์ ศิลป์พร้อม น้อมถวาย
ขึน

เร ียงอย่างไพเราะ ดังนี้

ประวัติ พระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำร ิ พร้อม

ภาพถ่ า ยส� ำ เนาลายพระราชหั ต ถ์ พ ระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว

พระราชาผู้ทรงธรรม เพื่อน้อมร� ำลึกถึงพระมหากรุ ณาธิคุณผ่านพระราช

่ เสด็จอวตาร - น�ำเสนอเรอื่ งราวตัง้ แต่เสด็จพระราชสมภพ อาทิ
1) เมือ

กับเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เร ียนรู้ขนบธรรมเนียมโบราณ

พระราชทานพระนาม พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า “ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช” ความว่า

ซึ่งได้รับการสืบทอดและอนุรักษ์ไว้ มาตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ja เขียนอย่างออกเสียง (Poomipon)”

ถวายพระราชาผู้ทรงธรรม ประกอบด้วยการจัดแสดง 5 ส่วน ดังนี้

ประทับแห่งแรกในประเทศไทย อาทิ การจ�ำลอง ‘ตู้ขายของของเจ๊กตู้’ ที่มา

ราชประเพณีไทย ทีเ่ ป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมป
ิ ญ
ั ญาอันล�ำ้ ค่าของไทย
นิทรรศการ พระเมรุมาศพิมานนฤมิต สรรพศาสตร์ ศิลป์พร้อม น้อม
1.พระเมรุมาศ : อนุญาตให้เดินชมได้โดยรอบ ‘ลานอุตราวรรต’ หร ือ

้ รอบฐานพระเมรุมาศ มีสระอโนดาตทัง้ สีท
่ ศ
พืน
ิ และเขามอจ�ำลอง ภายในสระ

“เขียนอย่างว ิธีแปลงอักษรตามแบบรัชกาลที่ ๖ Bhumibala Aduladeเรอื่ งราวเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องด้วย ‘วังสระปทุม’ ที่

ของของเล่นเมื่อครั้งทรงพระเยาว์

2) รัชกาลทีร่ ม
่ เย็น - น�ำเสนอข้อมูลการทรงงานด้านต่างๆ นับตัง้ แต่การ

ประดับด้วยประติมากรรมสัตว์หิมพานต์ ได้แก่ ช้าง โค สิงห์ ม้า และสัตว์

่ มราษฎรในถิน
เสด็จฯ ออกเยีย
่ ทุรกันดาร ทรงร ิเรมิ่ ออกแบบและทดลองโครงการ

2.พระที่นั่งทรงธรรม : ผู้เข้าชมนิทรรศการจะมีโอกาสได้ชมภาพ

‘อุปกรณ์ทรงงาน’ หลายอย่าง ซึ่งเป็นอุปกรณ์จ�ำลอง โดยใช้ของรุ่นเดียวกัน

หิมพานต์ตระกูลต่างๆ

จิ ต รกรรมฝาผนั ง ขนาดใหญ่ จ� ำ นวน 3 ภาพ คื อ ภาพจิ ต รกรรมฝาผนั ง

ด้านต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนชาวไทยผ่านการจัดแสดง
แต่ไม่ใช่ที่ใช้งานจร ิง อาทิ โต๊ะทรงงาน, และภาพยนตร์ส่วนพระองค์
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นิตยสารของสมาคมวิชาชีพกำ�จัดแมลง
ฉบับประจำ�เดือนธันวาคม 2560

นิทรรศการจัดแสดงภายในพระที่นั่งทรงธรรม

“ตาข่ายดอกรักชั้นที่ 9” ฝีพระหัตถ์ทรงถัก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อักษรเบรลล์ อ่านได้ว่า “ศิลปะการซ้อนไม้ส�ำหรับตกแต่งอาคาร”
รวมทั้งงานมัลติมีเดียผ่านการใช้ QR Code ของสมาร์ทโฟนผู้เข้าชม

4) น�ำพระราชไมตร ี - น�ำเสนอการทรงงานด้านการต่างประเทศ นับ

นิทรรศการ อาทิ คลิปพระสุรเสียง ‘รัชกาลที่ 9’ ขณะทรงติดต่อสนทนากับ

ตัง้ แต่แรกทรงครองสิร ิราชสมบัติ คือการทรงต้อนรับพระราชอาคันตุกะและ

ช่วงปี พ.ศ.2528 ซึง่ กรุงเทพฯ เกิดน�ำ้ ท่วม ทรงแนะน�ำเรอื่ งการใช้ว ิทยุสอ
ื่ สาร

ประเทศสหรัฐอเมร ิกา ต่อด้วย 13 ประเทศในทว ีปยุโรป และประเทศอื่นอีก

‘ศูนย์ควบคุมค่ายว ิทยุสายลม’ โดยทรงใช้สัญญาณเร ียกขาน VR009 ใน

ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการแก้ปัญหาน�้ำท่วมในครั้งนั้น ทรงใช้ค�ำพูด
ในการสนทนาแบบเร ียบง่าย

3) เพ็ ญ พระราชธรรม - อธิ บ าย ‘ทศพิ ธ ราชธรรม’ จากหนั ง สื อ

‘พระเจ้ า อยู่ หั ว แห่ ง ประเทศไทยทรงครองราชย์ ค รบหมื่ น วั น ’ จั ด พิ ม พ์

การเสด็จพระราชด�ำเนินเยือนมิตรประเทศในเอเชีย จากนั้นจึงเสด็จเยือน
หลายประเทศ

จนถึงครั้ งที่เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดสะพานข้ามแม่น�้ำโขง

หนองคาย-เว ียงจันทน์ พ.ศ.2537

นอกจากเผยแพร่พระเกียรติคณ
ุ ให้นานาประเทศรู้จก
ั ผลจากการเสด็จ

พระราชทานในการพระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร ถวาย

พระราชด�ำเนินเยือน ยังน�ำมาซึ่งสัมพันธไมตร ีที่ดีกับมิตรประเทศเหล่านั้น

คลุมทศพิธราชธรรม 10 ประการ จากธรรมกถาในพิธีบ�ำเพ็ญจิตภาวนา

5) พระจักร ีนิวต
ั ฟ้า - ประมวลภาพหลังการประกาศ ‘ในหลวงรัชกาล

้ หาครอบ
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช เนือ

ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและความร่วมมืออีกมากมายตราบปัจจุบัน

พุทโธโดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปร ิณายก

ที่ 9’ เสด็จสวรรคตของส�ำนักพระราชวัง ประชาชนแต่งกายไว้ทุกข์ชุดด�ำ

่ พระราชทานแก่จงั หวัด
ราชบพิตร’ ซึง่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงออกแบบเพือ

ทั่วทุกสารทิศเดินทางกราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม

นิทรรศการความเป็นมา รูปลักษณ์ และความหมายของ ‘พระพุทธนว

ต่างๆ ทัว่ ประเทศเมื่อปีพ.ศ.2509

่ นับแสนหลัง่ ไหลเพือ
่ ให้ได้เฝ้าส่งเสด็จขบวนพระบรมศพ ภาพประชาชน
นับหมืน

พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560 พร้อมทัง้ ผูน
้ ำ� ประเทศต่างๆ ทีร่ ่วม

นิตยสารของสมาคมวิชาชีพกำ�จัดแมลง
ฉบับประจำ�เดือนธันวาคม 2560

ช่อไม้จันทน์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10,
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9,
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ส่วนประกอบของดอกไม้ไหวรูปดอกปาริชาติ
(ประดับบนแผงหยวกชั้นรัดเกล้า)

รั บ รู้ ค วามรู้ สึ ก สู ญ เสี ย บุ ค คลส� ำ คั ญ ของโลก โดยมี พ ระราชสาส์ น และ

แถลงการณ์แสดงความอาลัย มายังพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนชาว
ไทยโดยทัว่ กัน

3.ศาลาลูกขุน 6 หลัง : จัดแสดงนิทรรศการพระเมรุมาศและสิ่งปลูก

สร้างประกอบ งานบูรณปฏิสงั ขรณ์ราชรถและพระยานมาศ แยกตาม ‘ศาลา
ลูกขุน’ ดังนี้

ศาลาลู ก ขุ น หลั ง ที่ 1 “สมมติ เ ทวพิ ม าน” จั ด แสดงนิ ท รรศการ

่ เกีย
่ วกับการก่อสร้าง
สถาปัตยกรรมพระเมรุมาศ เล่าเรอื่ งแนวคิด คติความเชือ

่ ราบ
เทวดาพนมนั่งราบ ยักษ์พนมนัง
ประติมากรรมเทพชุมนุมประดับรอบฐานพระเมรุมาศ

พระเมรุ ม าศที่ สื บ ทอดมาจากสมั ย สุ โ ขทั ย ซึ่ ง มี พั ฒ นาการเชิ ง รู ป แบบ
สถาปัตยกรรมและความหมายที่เป็นต้นแบบของพระเมรุมาศรัชกาลที่ 9

ศาลาลูกขุนหลังที่ 2 “ณ ว ิธานสถาปกศาลา” เล่าเรอื่ งขั้นตอนการ

ออกแบบ-ก่อสร้างพระเมรุมาศ และอาคารประกอบ โดยจ�ำลองบรรยากาศ
้ ตอนส�ำคัญ
‘ว ิธานสถาปกศาลา’ หร ือ ‘โรงแบบขยายแบบเท่าจร ิง’ ซึง่ เป็นขัน

ได้แรงสนับสนุนจากจิตอาสาเข้ามาช่วยงานในหลายส่วน

ศาลาลูกขุนหลังที่ 6 “ตระการว ิจิตรศิลปกรรม” จัดแสดงงานประณีต

ศิลป์ในพระราชพิธี ประกอบด้วยการเล่าขั้นตอนการจัดสร้างและชิ้นส่วน

่ ล
ของงานสถาปัตยกรรมไทยประเพณี ทีม
ี ก
ั ษณะเฉพาะและมีระเบียบแบบแผน

ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นพระโกศจันทน์ จัดแสดงฟืนไม้จันทน์ ภาพพระโกศ

่ ตรวจทานมิให้รูปแบบผิดเพีย
้ น โดยเฉพาะรูปแบบ ‘เร ือนยอด’ ทีม
่ ล
เพือ
ี ก
ั ษณะ

สถาบันสิร ิกิติ์

ในการวางองค์ประกอบ จึงต้องขยายแบบเท่าจร ิงลงบนกระดาษขนาดใหญ่
่ งู พุง่
เร ียวแหลม อาจท�ำให้เกิดปรากฏการณ์ ‘อากาศกิน’ คือมวลของยอดทีส

ทรงพระบรมอัฐิทองค�ำลงยา จ�ำนวน 6 องค์ จัดท�ำโดยกรมศิลปากรและ
จัดแสดงแบบเครอื่ งสังเค็ด ภาพแสดงขั้นตอนการท�ำ ‘ช่อไม้จันทน์’

ไปในอากาศจะถูกมองเห็นว่าเล็กลีบเกินความเป็นจร ิง ซึง่ ไม่สามารถคาดเดา

ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งมีความ

ตรวจทานมุมมองที่อยู่สูงขึ้นไป

่ ให้ชอ
การสร้างงานเป็นการแกะสลักไม้จน
ั ทน์ในลักษณะนูนต�ำ่ เพือ
่ ไม้จน
ั ทน์

่
หร ือค�ำนวณการถูกอากาศกินได้ จึงจ�ำเป็นต้องเขียนแบบเท่าขนาดจร ิง เพือ

ศาลาลูกขุนหลังที่ 3 “ประติมาสร้างสรรค์” จัดแสดงล�ำดับขั้นตอนการ

จัดสร้างงานประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ ซึง่ เป็นการท�ำงานของ ‘ส�ำนัก

แตกต่างจากเดิมที่มีลักษณะเป็นงานซ้อนไม้ลายใบเทศ โดยเปลี่ยนเทคนิค
มีมิติเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังจัดแสดงตัวอย่าง ‘งานเครอื่ งสด’ ทั้งภาพและชิ้นงานจร ิง

ช่างสิบหมู’่ ร่วมกับ ช่างปั้ นปูนสดเมืองเพชรบุร ี คณาจารย์จากมหาว ิทยาลัย

อาทิ ฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี ทรงถัก

ศิลปาชีพเกาะเกิดและสีบัวทอง รวมทัง้ จิตรกรจิตอาสา

สดประดับพระจิตกาธาน

‘ฉากบังเพลิง’ ทั้ง 4 ทิศของพระเมรุ มาศ ในอัตราส่วน 1 : 2 โดยการถ่าย

จัดแสดงแผนผังบร ิเวณมณฑลพิธีแบบนูนต�่ำ พร้อมอักษรเบรลล์ก�ำกับให้

่ งมาจากพระราชด�ำร ิ
กล่าวถึงการจัดสร้างจิตรกรรมฝาผนังโครงการอันเนือ

หิมพานต์ให้ได้ลองสัมผัส

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว ิทยาเขตเพาะช่าง และกลุม
่ ช่างฝีมอ
ื ศูนย์
ศาลาลูกขุนหลังที่ 4 “สวรรค์บรรจงวาด” จ�ำลองภาพจิตรกรรมบน

ภาพและพิมพ์ลงบนผืนผ้าใบ เพื่อให้เห็นรายละเอียดอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง

ที่ติดตัง้ บนผนังขนาดใหญ่ 3 ผนังของพระที่นงั่ ทรงธรรม

ศาลาลูกขุนหลังที่ 5 “ยาตรากฤษฎาธาร” จัดแสดงเรอื่ งราวการท�ำงาน

้ เร ือนยอด 9 ชัน
้ ในงานเครอื่ ง
้ ที่ 9’ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของชัน
‘ตาข่ายดอกรักชัน

่ ผูพ
4.ทับเกษตร : “น�ำสัมผัสพระสุเมรุ” นิทรรศการเพือ
้ ก
ิ ารทางสายตา

ทราบแต่ละส่วนคืออาคารใด พระเมรุ มาศจ�ำลองขนาดย่อส่วน และสัตว์
5.ภูมิทัศน์ด้านหน้าพระเมรุ มาศ : สะท้อนให้เห็นพระราชกรณียกิจ

่ งมาจากโครงการพระราชด�ำร ิ อาทิ จัดแสดงพันธุ์
ในหลวงรัชกาลที่ 9 อันเนือ

ในส่วนการบูรณปฏิสงั ขรณ์ราชรถและพระยานมาศ รวมทัง้ ราชรถราชยาน

ข้าวพระราชทาน หญ้าแฝก ต้นยางนา มะม่วงมหาชนก กังหันชัยพัฒนา

่ งั่ ราเชนทรยานน้อย’ เพือ
่ ใช้อญ
อุตราวรรตรอบพระเมรุมาศ และ ‘พระทีน
ั เชิญ

ชมระหว่างวันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2560 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล

ที่สร้างขึ้นใหม่ครั้งนี้ คือ ‘ราชรถปืนใหญ่’ เพื่อใช้อัญเชิญพระบรมโกศเว ียน
พระบรมราชสร ีรางคารแทนพระวอสีว ิกากาญจน์ ซึง่ เป็นการท�ำงานร่วมกัน

ระหว่างกรมศิลปากร กรมสรรพาวุธทหารบก และกรมอู่ทหารเร ือ รวมทั้ง

รัฐบาลก�ำหนดเปิดนิทรรศการ พระเมรุ มาศพิมานนฤมิต ให้ประชาชนเข้า
ที่ 10 โปรดเกล้าฯ ให้ขยายเวลาเข้าชมถึง 31 ธ.ค. 2560

ขอบคุณข้อมูลจาก นสพ. กรุงเทพธุรกิจ
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การแบ่งกลุ่ม..
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สารป้องกันก�ำจัดปลวก
นายพฤทธิชาติ ปุญวัฒโท

นักกีฏวิทยาช�ำนาญการพิ เศษ
ส�ำนักวิจัยพั ฒนาการ อารักขาพื ช กรมวิชาการเกษตร

ว ิธี ก ารในการป้ อ งกั น การเข้ า

ท�ำลายของปลวกในอาคารบ้านเรอน
ื
นั้นมีอยู่ด้วยกันหลายวธีิ การใช้สาร

่ ทีน
่ ย
เคมีเป็นวธีิ การหนึง
ิ มใช้กน
ั อย่าง

แพร่หลายทั้งในอดีตที่ผ่านมาและใน

ปัจจุบัน เนื่องจากเป็นวธีิ การที่ให้ผล
เร็วและมีประสิทธิภาพในการป้องกันก�ำจัด สารเคมีท่ี
บรษัิ ทก�ำจัดแมลงนิยมน�ำมาใช้ในการป้องกันก�ำจัดปลวก

ในประเทศไทย ถ้ า แบ่ ง ตามโครงสร้ า งของสารเคมี
สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

อิมิดาโคลพร ิด

ปัจจุบน
ั มีการปรับปรุงการแบ่งกลุม
่ ของสารป้องกันก�ำจัดแมลงไว้ตาม

กลไกการออกฤทธิห
์ ร ือต�ำแหน่งของการออกฤทธิ์ (Mode of Action หร ือ

Site of Action) ที่ จั ด กลุ่ ม โดย Insecticide Resistance Action
Committee (IRAC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในการจัดการ

ความต้านทานของแมลงต่อสารป้องกันก�ำจัดแมลง (Insecticides Re-

sistance Management) จากการแบ่งกลุม
่ ดังกล่าว ท�ำให้สารเคมีทก
ี่ ล่าว
่ อ
กลุม
่ ออร์กาโนฟอสเฟต เป็นสารทีม
ี งค์ประกอบด้วยฟอสเฟต (PO4

และ P2O5) เป็นสารที่มีคุณสมบัติถูกตัวตาย กินตาย และออกฤทธิ์ดูดซึม
(Systemic) มีพิษสูงต่อสัตว์เลือดอุ่น สารในกลุ่มนี้ที่นิยมน�ำมาใช้ป้องกัน

ก�ำจัดปลวก ได้แก่ คลอร์ไพร ิฟอส กลุ่มคาร์บาเมต เป็นสารที่เป็นอนุพันธ์ท่ี

ข้างต้น จัดอยู่ใน IRAC กลุ่มที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามล�ำดับ ซึ่งมีกลไกการออก
ฤทธิ์ ดังนี้

กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต

กลไกการออกฤทธิ์ของสารทั้ง 2 ชนิดนี้ จัดอยู่ใน IRAC กลุ่มที่ 1 จะ

สังเคราะห์เลียนแบบสาร Phytostignin ซึ่งเป็นสาร alkaloid ที่มีในถั่ว

ยับยั้งเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส (Acetylcholinesterase Inhibitors)

ตัวตาย กินตาย และออกฤทธิ์ดูดซึม (Systemic) มีพิษสูงต่อสัตว์เลือดอุ่น

ของเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส (Acetylcholinesterase : AChE) ก่อให้

caraba bean, Phytostigma venonesum เป็นสารที่มีคุณสมบัติถูก

้ ะออกฤทธิก
สารในกลุม
่ นีจ
ั ระบบประสาท (Nerve action) ยับยัง้ การท�ำงาน
์ บ

สารในกลุ่มนี้ที่นิยมน�ำมาใช้ป้องกันก�ำจัดปลวก ได้แก่ ฟีโนบูคาร์บ

เกิดการสะสม Acetylcholine ที่จุดต่อระหว่างเซลล์ประสาท (Synaptic

กลุ่มฟีนิลไพราโซล ใช้ก�ำจัดแมลงที่มีความต้านทานต่อสารกลุ่มออร์

กาโนฟอสเฟต และไพร ีทรอยด์สงั เคราะห์ เป็นสารชนิดดูดซึม ไม่ขบ
ั ไล่แมลง

ก�ำจัดแมลงโดยการสัมผัสและการกิน สารในกลุ่มนี้ที่นิยมน�ำมาใช้ป้องกัน

transmission)

กลุ่มฟีนิลไพราโซล

กลไกการออกฤทธิข
่ นี้ จัดอยูใ่ น IRAC กลุม
่ ที่ 2 จะขัดขวาง
์ องสารกลุม

ก�ำจัดปลวก ได้แก่ ฟิโพรนิล

ช่องเปิดคลอไรด์และการท�ำงานของแกมม่าอะมิโนบิวทิลลิกแอสิด (GA-

Pyrethrins ในดอกไพร ีทรัม

กับระบบประสาท (Nerve action) ในช่องว่างระหว่าง Synaptic trans-

การใช้กันมานาน จนกระทั่งปี 2458 ญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกที่ผลิตเป็นการ

มาอะมิโนบิวทิลลิดแอสิด (Gamma Amino Butylic Acid : GABA) และ

ก�ำจัดแมลงสูง ไม่สะสมในสัตว์เลือดอุน
่ และสลายตัวได้รวดเร็วในสิง่ แวดล้อม

จะขัดขวางการส่ง GABA โดยการขัดขวางหร ือแย่งต�ำแหน่งการจับ (Bind-

กลุ่ ม ไพร ีทรอยด์ สั ง เคราะห์ สารในกลุ่ ม นี้ เ กิ ด จากการค้ น พบสาร

้ ะออกฤทธิ์
BA-gated chloride channel antagonists) สารในกลุม
่ นีจ

Chrysanthemum cinerariaefolium ซึง่ ประเทศจีนและยุโรปมี

mission ซึ่งจะมีสารเคมีในการน�ำส่งกระแสประสาทอีกชนิดหนึ่งคือ แกม

้ ค
ค้า สารในกลุม
่ นีม
ี วามเป็นพิษต�ำ่ ต่อสัตว์เลือดอุน
่ แต่มป
ี ระสิทธิภาพในการ

มีความเชื่อมโยงต่อการเข้าออกของคลอไรด์อีกด้วย ลักษณะการออกฤทธิ์

สารในกลุ่มนี้ท่ีนิยมน�ำมาใช้ป้องกันก�ำจัดปลวก ได้แก่ ไปเฟนทร ิน ไซเพอร์

ing site) ของ GABA

เมทร ิน เดลต้าเมทร ิน เป็นต้น

กลุ่มนีโอนิโคตินอยด์ สารในกลุ่มนี้มีการเร ียกหลายชื่อ เช่น Neon-

กลุ่มไพร ีทรอยด์สังเคราะห์

กลไกการออกฤทธิ์ของสารกลุ่มนี้ จัดอยู่ใน IRAC กลุ่มที่ 3 จะรบกวน

icotinoids, Chloronicotinyl insecticides การเกิดพิษในลักษณะ

ความสมดุลของโซเดียม (Sodium channel modulators) สารในกลุ่ม

ตาย กินตาย และออกฤทธิ์ดูดซึม (Systemic) มีพิษต�่ำต่อสัตว์เลือดอุ่น มี

่ นทีข
่ องกระแสประสาทภายในเซลล์จะ
(Axonic transmission) การเคลือ

ของหนทางการเข้าท�ำลาย (Mode of entry) เป็นสารที่มีคุณสมบัติถูกตัว
้ น
่ี ย
ความเฉพาะเจาะจงสูง สารในกลุม
่ นีท
ิ มน�ำมาใช้ปอ
้ งกันก�ำจัดปลวก ได้แก่

้ ะออกฤทธิก
นีจ
ั ระบบประสาท (Nerve action)ในบร ิเวณส่วนของ Axon
์ บ

เคลื่อนที่โดยเกิดความต่างศักย์ของธาตุโซเดียม โดยเรมิ่ จากปลายประสาท
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(Dendrite) รับความรู้สึกจาก Sensory organ จะเปลี่ยนกระแสประสาท
่ จะส่งต่อไปยังระบบประสาทส่วนกลาง การ
เป็นประจุไฟฟ้า (Impulse) เพือ

ที่กระแสประสาทจะเคลื่อนที่ได้นั้น เซลล์ประสาทจะต้องเกิดความต่างศักย์

้ เยือ
่ หุม
ไฟฟ้าทีเ่ นือ
้ ผนังเซลล์ ปกติภายในเซลล์จะมีประจุลบ ส่วนผนังภายนอก
จะมีประจุบวกจากโซเดียมอิออน (Na+) การเคลื่อนที่เข้าออกของโซเดียม

้ ะไปท�ำปฏิกริ ิยา
อิออนจะท�ำให้กระแสประสาทเดินทางต่อไปได้ สารในกลุม
่ นีจ

้ นอกของเซลล์ประสาทท�ำให้กระตุน
กับผนังชัน
้ การเข้าออกของโซเดียม ท�ำให้
ระบบประสาทถูกกระตุน
้ ด้วย Impulse จ�ำนวนมากท�ำให้เกิดอาการกระตุก
ของกล้ามเนื้อ เป็นอัมพาตและตายในที่สุด
กลุ่มนีโอนิโคตินอยด์

กลไกการออกฤทธิ์ของสารกลุ่มนี้ จัดอยู่ใน IRAC กลุ่มที่ 4 จะเลียน

แบบสารอะซิ ติ ล โคลี น และขั ด ขวางบร ิเวณจุ ด รั บ นิ โ คติ นิ ก อะซิ ติ ล โคลี น
(Nicotinic acetylcholine receptor agonists) สารในกลุ่มนี้จะออก
ฤทธิ์กับระบบประสาท (Nerve action) ในช่องว่างระหว่าง Synaptic

transmission ซึ่งจะมีสารเคมีในการน�ำส่งกระแสประสาทอีกชนิดหนึ่ง

Acetylcholine แต่สารในกลุ่มนี้จะไม่ไปรบกวนการท�ำงานของเอ็นไซม์
Acetylcholinesterase โดยตรงเหมือนกับสารในกลุม
่ คาร์บาเมทและออร์

กาโนฟอสเฟต แต่จะไปขัดขวางจุดที่รับ (Receptors) หร ือบร ิเวณที่เร ียก

ว่า “Post synaptic” โดยสารในกลุ่มนี้จะไปเลียนแบบการท�ำงานของสาร
acetylcholine และไปเกาะที่จุดรั บโปรตีนในส่วนของผนังใยประสาท

(Nerve fiber membrane) แทนสาร Acetylcholine ซึ่งสาร Acetyl-

choline จะถูกย่อยสลายได้โดยง่ายด้วย เอ็นไซม์ Acetylcholinesterase

แต่สารในกลุ่มนิโคตินอยด์ จะถูกย่อยสลายได้ยากและช้ากว่า ท�ำให้การส่ง
กระแสประสาทขัดข้อง

เอกสารอ้างอิง

จารุณี วงศ์ข้าหลวง ยุพาพร สรนุวัตร ขวัญชัย เจร ิญกรุง และ ศจิษฐ์
ชุติภาปกรณ์. 2548. ลักษณะทางชีวว ิทยาและวงจร
ชีว ิตของปลวก. หน้า 248-255 ใน : เอกสารประชุมว ิชาการป่าไม้.
กรุงเทพฯ
สุเทพ สหายา. 2560. สารป้องกันก�ำจัดแมลงและไรศัตรูพืช. เอกสาร
ว ิชาการประกอบการบรรยายในการฝึกอบรมเทคนิค
การใช้สารป้องกันก�ำจัดศัตรู พืช. ส�ำนักว ิจัยพัฒนาการอารั กขาพืช.
กรมว ิชาการเกษตร. 104 หน้า.
สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง. 2556. ความต้านทานต่อสารฆ่า
แมลงและการบร ิหารจัดการ. เอกสารว ิชาการประกอบการ
บรรยายในการฝึกอบรม แมลง-สัตว์ศัตรู พืชและการป้องกันก�ำจัด
ครั้งที่ 16. ส�ำนักว ิจัยพัฒนาการอารักขาพืช.
กรมว ิชาการเกษตร. 22 หน้า.
IRAC. 2017. IRAC Mode of action Classification V 8.1
(Online). Available. http://www.irac.online.org
(Jan 1, 2017).
ขอบคุ ณ รู ป ภาพจาก : content.architect-bkk.com และ
www.exitbug.com

บริษัท เดอะเบสท์ เอสเอสพี จ�ำกัด
The Best SSP Co.,Ltd.
่ วชาญในการก�ำจัดปลวกระบบเหยือ
่
เป็นผูเ้ ชีย
และเคมี สัตว์รบกวนในบ้านและอาคารส�ำนักงาน
เราพร้อมให้ค�ำปร ึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ด้วย
ประสบการณ์ การบร กิ ารและบร ห
ิ ารโดยนั ก
กีฏว ิทยา เราเป็ นบร ิษั ทสร้ างสรรค์ งานบร ิการ
สุ ข อนามั ย และก� ำ จั ด แมลงที่ ล�้ ำ สมั ย มี คุ ณ ภาพ
มาตรฐานและความปลอดภั ย ซึ่ ง รั บ รองโดย
สมาคมว ิชาชีพก�ำจัดแมลงแห่งประเทศไทย โดย
มีกระทรวงสาธารณสุข รับรองความปลอดภัย

บร ิษัท เดอะเบสท์ เอสเอสพีจ�ำกัด
120/42 หมู่ 2 ถนนกรุงเทพ-ปทุม ต�ำบลบางหลวง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 0-2581-1277-8 โทรสาร 0-2581-4844
สายด่วน 087-008-5444

ใบอนุญาต อย. เลขที่ วอส.40/2547
เราเป็ น สมาชิ ก สมาคมว ชิ าชี พ ก� ำ จั ด แมลง และมี
ใบอนุญาตอย่างถูกต้อง
่ ใจได้วา่ บร ิการของเราจะปลอดภัยต่อชีว ิต
ท�ำให้คณ
ุ มัน
่ ุณรัก
คุณและคนทีค

นิตยสารของสมาคมวิชาชีพกำ�จัดแมลง
ฉบับประจำ�เดือนธันวาคม 2560

โดย หมากเมือง
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‘เหตุสุดวิสัย’ เป็นอย่างไรฤา
พระราชบั ญ ญั ติ วั ต ถุ อั น ตราย

เกิดแต่เหตุสด
ุ ว ิสัย หร ือ เกิดเพราะความ

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑

้ เอง
ผิดของผู้เสียหายนัน

มาตรา ๖๓ “ผู้ ผ ลิ ต ผู้ น� ำ เข้ า ผู้

ในส่วนที่เป็นหลักคงไม่ยากนัก

ขนส่ง หร ือ ผูม
้ ไี ว้ในครอบครองซึง่ วัตถุ

ที่จะเข้าใจ แต่ส่วนที่เป็นข้อยกเว้นว่า

อันตรายต้องรั บผิดชอบเพื่อการเสีย

ด้วย “เหตุสด
ุ ว ิสัย” อาจจะเข้าใจยากอยู่

หายอั น เกิ ด แต่ วั ต ถุ อั น ตรายที่ อ ยู่ ใ น

สักหน่อยว่า เหตุอะไรเล่าจะถือว่าเป็น

ความครอบครองของตน เว้ น แต่ จ ะ

“เหตุสุดว ิสัย”

พิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า ความเสี ย หายนั้ น เกิ ด แต่

ตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และ

เหตุสุดว ิสัย หร ือ เกิดเพราะความผิด

พ าณิ ช ย์ มาตรา ๘ ได้ ใ ห้ ค� ำ นิ ย าม

้ เอง”
ของผู้เสียหายนัน

เหตุสุดว ิสัยไว้ว่า “ค�ำว่า “เหตุสุดว ิสัย”

ในมาตราดังกล่าว สามารถแยก

หมายความว่า เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็

่ คือ ส่วนทีเ่ ป็น
ได้เป็น ๒ ส่วนส�ำคัญ นัน

ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจ

หลัก และ ส่วนที่เป็นข้อยกเว้น

ป้องกันได้แม้ทั้งบุค คลผู้ ต้ องประสบ

หร ือใกล้จะต้องประสบเหตุน้ัน จะได้
จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึง

“ค�ำว่า “เหตุสุดวิสัย”
หมายความว่า เหตุใดๆ
อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิ บัติก็ดี
เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้
แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบ หรือใกล้
จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการ
ระมัดระวังตามสมควร
อันพึ งคาดหมายได้จากบุคคล
ในฐานะและภาวะเช่นนั้น”
ส่วนทีเ่ ป็นหลัก คือ ผูผ
้ ลิต ผูน
้ ำ� เข้า ผูข
้ นส่ง หร ือ ผูม
้ ไี ว้ในครอบ

่ การเสียหายอันเกิดแต่วต
ครองซึง่ วัตถุอน
ั ตรายต้องรับผิดชอบเพือ
ั ถุ
อันตรายที่อยู่ในความครอบครองของตน

้
ส่วนทีเ่ ป็นข้อยกเว้น คือ เว้นแต่จะพิสจ
ู น์ได้วา่ ความเสียหายนัน

้ ”
คาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนัน

ตัวอย่างเช่น ขับรถยนต์แล้ว ห้ามล้อรถยนต์เกิดขัดข้องใช้ไม่ได้

หร ือ ที่เร ียกว่า “เบรกแตก” ท�ำให้รถยนต์ไปชนผู้อ่ืนเสียหาย การที่
ห้ามล้อขัดข้องนั้นเมื่อสามารถป้องกันได้ถ้าใช้ความระมัดระวังตาม

สมควรโดยเฉพาะอยู่ตลอดเวลา หร ืออันสมควร ตรวจสอบน�้ำมัน
เบรกแล้ว การที่จะเกิดเบรกแตกอย่างกะทันหันก็ย่อมไม่เกิดขึ้นเช่น

้ จ
นีก
็ ะอ้างว่าเป็นเหตุสด
ุ ว ิสัยไม่ได้ (ค�ำพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๔/๒๕๒๘)

้ ผูผ
ดังนัน
้ ลิต ผูน
้ ำ� เข้า ผูข
้ นส่ง หร ือ ผูม
้ ไี ว้ในครอบครองซึง่ วัตถุ

อันตราย ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๑

่ ยู่
มาตรา ๖๓ จึงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างดียง่ิ ต่อวัตถุอน
ั ตรายทีอ
่ เกิดการเสียหายอันเกิดแต่วต
ในความครอบครองของตน เพราะเมือ
ั ถุ
้ จะต้องรับผิดชอบ
อันตรายที่อยู่ในความครอบครองของตนผู้นัน

ยิ่งเมื่อเป็น “วัตถุอันตราย” ความระมัดระวังจึงยิ่งควรต้อง

สูงตามส่วนไปด้วย ดังนั้น เราต้องเอาใจใส่ต่อ “วัตถุอันตราย” ให้

ดี ค รั บ เพราะเหตุ บ างเหตุ ท่ี เ ราเห็ น เป็ น เหตุ สุ ด ว ิสั ย แต่ ใ นทาง

กฎหมายอาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับ

บร ิษัท พรชัย เพสท์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

บริการก�ำจัดปลวก
และแมลงทุกชนิด

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

พบปัญหาปลวกแมลงเราพร้อมยินดี

ให้ค�ำปรึกษางานระบบและส�ำรวจ

ี
ร
ฟ

Corporation
Hours
Fast
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Service

‘ไบโอ พลัส คอร์ปอเรชั่น กลุ่มบริษัทฯ ที่สร้างรูปแบบงานบริการล�้ำสมัย
ผสานนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่ มมาตรฐาน เพิ่ มความปลอดภัยเพื่ อชีวิตและสิ่งแวดล้อม’
การบร ิการ..
l บร ิการก�ำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู แมลงวัน

ยุง และสัตว์รบกวนต่างๆ

l การวางระบบป้ อ งกั น แมลงและสั ต ว์ ร บกวน

ภายในอาคารบ้านเร ือน อาคารส�ำนักงาน อาคาร

ชุด อาคารโรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ
Technician
Team

Technician
Team

l มีระบบการป้องกันก�ำจัดแมลงแบบบูรณาการ

Bio Protect Pest Management System

[BPPMS] ทีเ่ หมาะส�ำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
อาหารผลิตภัณฑ์ยาและโรงงาน Packing

l การป้องกันก�ำจัดปลวก บ้านเร ือนที่สร้างเสร็จ

แล้ ว = การเจาะพื้ น อั ด น�้ ำ ยาลงใต้ ดิ น ภายใน
่ ก�ำจัดและป้องกันปลวก
ภายนอก บ้านเร ือนเพือ

Technician
Team

ใต้ดิน (Sub Soil Treatment)

l การป้องกันปลวกก่อนการก่อสร้ างบ้านเร ือน

= วางระบบท่อเคมีใต้พ้ืนอาคาร (Pipe Treat

Pest Identification Service

Termite Detection System

ment)

l นวั ต กรรมใหม่ ก� ำ จั ด ปลวกด้ ว ยระบบเหยื่ อ

Termites Baiting System

บริการด้วยคุณภาพ มาตรฐานที่ท่านวางใจได้

Bio Protect Pest Management
(BPPM System)
ระบบการจัดการป้องกันแมลงและสัตว์รบกวนแบบบูรณาการที่มี
ประสิทธิภาพ
เครอื่ งก�ำจัดหนู Goodnatuer E2 การ
ก�ำจัดหนูทรี่ วดเร็วแบบธรรมชาติไม่มพ
ี ษ
ิ
ทนทานปลอดภัยพร้อมท�ำงานตลอดเวลา

กล่องก�ำจัดหนู รุ่น BRC การจัดการหนู
ที่รวดเร็วและง่ายมั่นใจกับการท�ำงานได้
้ ตอน
ทุกขัน

กั บ ดั ก จิ้ ง จก รุ่ น B การจั ด การจิ้ ง จกที่
ปลอดภัยไร้มลพิษ

Company profile
ไบโอพลัส เป็นกลุ่มบร ิษั ทฯ ด�ำเนินธุรกิจด้านบร ิการก�ำจัดแมลง
และบร ิการสุขอนามัย มีความห่วงใยในการดูแลรักษาอาคารบ้านเร ือน
เรอื่ งของการควบคุมก�ำจัดแมลงและสัตว์รบกวน เรามีทีมงานที่มีความ
รู้ ความสามารถผ่านการอบรมหลักสูตร “ผูค
้ วบคุมการใช้วต
ั ถุอน
ั ตราย
เพื่ อ ใช้ รั บ จ้ า งก� ำ จั ด แมลงและสั ต ว์ ฟั น แทะ ในบ้ า นเร ือนหร ือทาง
สาธารณสุข” จาก อย.และประสบการณ์มานานกว่า 25 ปี พร้อมที่จะ
แนะน� ำ ให้ ค� ำ ปร กึ ษาหร อื แก้ ไ ขปั ญ หาท่ า นด้ ว ยความรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพ ใช้สารเคมีที่ปลอดภัยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
อาหารและยา (FDA THAILAND) ว่าสามารถใช้กำ� จัดแมลงตามอาคาร
บ้านเร ือนแล้วทั้งสิ้น ท�ำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารจึงเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมด้วยค่าบร ิการเป็นกันเอง สมเหตุผลเพื่อให้ท่านสบายใจ
และหมดกังวล

บรการ
ิ
ก�ำจัดแมลง
Pert Control Service
ปลวก (Termites)

ภั ย เงี ย บใต้ ดิ น ผู้ ส ร้ า งความเสี ย หายให้ กั บ มวลมนุ ษ ยชาติ

เครอื่ งดักแมลงบิน รุ่ น I – Trap 50E
การจั ด การแมลงบิ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ปราศจากการปนเปื้ อน

ทั่ ว โลกปี ล ะนั บ หมื่ น ล้ า นบาท อย่ า ปล่ อ ยให้ ป ลวกยึ ด ครอง
บ้านเร ือนท่านอีกต่อไป ทีมงาน ไบโอ พลัส พร้อมให้คำ� ปร ึกษา
ป้องกันก�ำจัด
มด (Ants)

แมลงร้ายตัวเล็กที่เป็นตัวสร้างความร�ำคาญในบ้าน และสร้าง

เครอื่ งดักแมลงบิน รุ่ น I-Trap 100E
การจั ด การแมลงบิ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ปราศจากการปนเปื้ อน ครอบคลุมพื้นที่
ได้มากกว่า

ความเจ็บปวด เป็นภัยต่อบุตรหลานของท่านจึงจ�ำเป็นต้อง
ก�ำจัดด้วยว ิธีที่ถูกต้อง

แมลงสาบ (Cockroaches)

ตัวเหม็นเดินน่าขยะแขยง แพร่พันธุ์รวดเร็วแถมยังน�ำพาซึ่ง

เชื้อโรคร้ายท�ำลายสุขภาพของท่านอย่างไม่รู้สึกตัวเพราะกิน

่ นเปื้ อนมูลสิง่ สกปรกจากตัวแมลงสาบ ท่านอาจป่วย
อาหารทีป

การบร ิหารการจั ด การที ม งานประเมิ น
ว ิเคราะห์ปญ
ั หาและรายงานผลการควบคุม
แมลงสั ต ว์ พ าหะที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก สภาพ
พื้นที่

เพิ่มความมั่นใจในการบร ิการ
ด้วยกรมธรรม์ประกันภัยวงเงิน
สูงสุด 1 ล้านบาท
เครอื่ งตรวจค้นหาปลวก TDS
(Termite Detection System)
มีขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพในการ
ตรวจค้นหาเจ้าวายร้าย “ปลวก” ชนิดแม่น
ย�ำสุดๆ ช่วยท่านป้องกันความสูญเสียทีเ่ กิด
จากการบุกรุกกัดกิน ท�ำลายบ้านราคาแพง
ของท่าน
l ได้ผลแน่นอน 100%
l เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
l ตรวจหาแหล่งปลวกและตัวปลวกแม้จะอยู่ในผนัง
้
l ตรวจเฉพาะ “ปลวก” ตัวเป็นๆ เท่านัน
l ประหยัดเวลาและแม่นย�ำในการตรวจหาต�ำแหน่งปลวก

เป็นโรคบิดโรคอหิวาต์ หร ือโรคที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารได้
หนู (Rats)

้ งลูกด้วยนมทีข
่ ยายพันธุเ์ ร็วอยูค
สัตว์เลีย
่ ก
ู่ บ
ั มนุษย์มานาน แอบ
ขโมยของกินเวลากลางคืนมักจะกัดท�ำลายสิง่ ของมีคา่ อยูเ่ สมอ

สร้ างความเสียหายมหาศาลต่อระบบธุรกิจอยู่เนืองๆและยัง
เป็นพาหะที่น�ำโรคหลายชนิดสู่คน เช่น โรคฉี่หนู

บร ิษัท ไบโอ พลัส แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด ส�ำนักงานใหญ่
เลขที่ 73 ซอยเจร ิญพัฒนา 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
บร ิษัท ไบโอ พลัส กรุ๊ป จ�ำกัด ส�ำนักงาน สายไหม
เลขที่ 129/119 (หมูบ้านสายไหมว ิลล่า) ถ.สายไหม77 แขวงสายไหม เขตสายไหม
กรุงเทพฯ 10220
Tel : 0-2991-8494 Fax : 0-2992-8177 Mobile : 081-7522549
E-Mail : bioplusgroup.group@gmail.com
บร ิษัท ไบโอ พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ส�ำนักงาน ศร ีราชา
เลขที่ 190/3 ม.5 ต.หนองขาม อ.ศร ีราชา จ.ชลบุร ี 20280
Tel : 0-3876-3254-5 Mobile : 086-385-0487
E-Mail : bioplusinter@biopluscorpo.com
บร ิษัท ไบโอ พลัส โปรเฟชชั่นเนล จ�ำกัด ส�ำนักงาน 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
บร ิษัท ไบโอ พลัส นอร์ทเทิร์น จ�ำกัด ส�ำนักงาน 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
บร ิษัท ไบโอ พลัส โปรเฟชชั่นแนล จ�ำกัดส�ำนักงาน หัวหิน
เลขที่ 60/10 ซ.หัวหิน 6 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหินจ.ประจวบคีร ีขันธ์ 77110
Tel : 0-3252-2310 Fax : 0-3252-2311 Mobile : 081-762-3534
E-Mail : sompopbioplus@hotmail.com
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วิธีการก�ำจัดแมลงสาบตัวเล็ก

ให้หมดไปจากบ้านเราสักที!

นอกจากเจ้าแมลงสาบไซส์ใหญ่ท่ีเราเห็นจนชินตาแล้ว ยังมีแมลงสาบตัว

เล็กๆ ที่คอยสร้างปัญหาให้กับเราและพบได้บ่อยตามบ้านหรอคอนโดฯ
ื
นั่นก็คือ
แมลงสาบเยอรมัน หรอื เยอรมัน คอกโรช (German Cockroach) แมลงสาบ

่ อบอาศัยอยูต
่ บ
้ และเปียกแฉะ อย่างในห้องครัว
ตัวเล็ก สีน้ำ� ตาลอ่อน ทีช
่ ามทีอ
ั ชืน

้ ผ้า แม้จะมีดก
ห้องเก็บของ และตูเ้ สือ
ี รความสกปรกไม่
ี
มากเท่าแมลงสาบตัวใหญ่
แต่แมลงสาบเยอรมัน แมลงสาบตัวเล็ก ๆ เหล่านี้ก็สร้างความน่าร�ำคาญให้กับ

เราไม่นอ
้ ยเลย กระปุกดอทคอมเลยรวบรวมวธีิ กำ� จัดแมลงสาบตัวเล็กๆ ไว้สำ� หรับ
ไล่แมลงสาบเยอรมันมาบอกต่อแล้วค่ะ

1.วางยาในอาหาร

หายาเบื่อแมลงสาบมาผสมในอาหารที่ใช้เป็นเหยื่อล่อ ใส่ไว้ในกล่อง

้ แล้วน�ำไปวางใต้อา่ งล้างจาน บร ิเวณถังขยะ ใต้
่ ข
พลาสติกหร ือถาดทีม
ี อบกัน
ตู้เย็น บร ิเวณเตา และที่อับชื้นต่างๆ ในบ้าน แมลงสาบตัวเล็กก็จะพากันมา

่ จนหมด แล้วก็หมดลมหายใจทันที แต่บา้ นทีม
่ เี ด็กเล็กและสัตว์เลีย
้ ง
กินเหยือ

ต้องระวังอย่าให้เข้าใกล้กับดักโดยเด็ดขาด

2.โรยผงกรดบอรกิ

้ ผงกรดบอร ิกมาโรยไว้รอบๆ เครอื่ งใช้ไฟฟ้าและบร ิเวณทีม
่ ค
หาซือ
ี วาม

อับชื้น เมื่อแมลงสาบตัวเล็กมาตกหลุมพราง และเห็นว่าแมลงสาบตัวเล็ก

้ ทันที อย่าปล่อยให้ผงปลิวไป
ตายสนิทแล้วควรร ีบท�ำความสะอาดบร ิเวณนัน

เกาะตามอุปกรณ์ต่างๆ ในบ้านได้

3.กับดักเจล

พับกระดาษเป็นรูปกรวย แล้วน�ำเจลก�ำจัดแมลงสาบป้ายไว้ดา้ นในกรวย

้ น�ำไปวางไว้ตามจุดทีแ
่ มลงสาบ เมือ
่ มีหนึง่ ในแมลงสาบหลงกล
ให้ทวั่ จากนัน

มาโดนเจลมันก็จะติดเชื้อและน�ำเชื้อกลับไปแพร่

ต่อที่รังของตัวเอง

4.กวาดบ้านให้เกลี้ยง

สาเหตุหลักที่ท�ำให้เจ้าแมลงสาบอยากบุก

้ ก็คงหนีไม่พ้นความสกปรก ดังนัน
้ ลุกขึ้น
บ้านนัน
มากวาดบ้านและก�ำจัดเศษขยะจากทุกซอกทุกมุม

ในบ้านให้หมด เมื่อแมลงสาบตัวเล็กไม่มีอาหาร
พวกมันก็จะอพยพออกไปเอง

นิตยสารของสมาคมวิชาชีพกำ�จัดแมลง
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5.ท�ำเหยื่อล่อด้วยดินเบา

8.จัดห้องครัวให้เป็นระเบียบ

ก่อนน�ำมาท�ำเหยื่อล่อกับดักแมลงสาบ ควรใส่ถุงมือและหน้ากากให้มิดชิด

เป็นเคาน์เตอร์ โต๊ะอาหาร หร ือแม้กระทัง่ ถังขยะ ส่วนอาหารทีเ่ หลือจากการ

่ บแมลงสาบตัวเล็กบ่อยๆ แต่อย่าวางไว้ใกล้บร ิเวณอาหาร
แล้ววางไว้ในจุดทีพ

่ ไม่ให้แมลงสาบตัวเล็กมีอาหารไว้หล่อ
อย่าลืมน�ำขยะไปทิง้ นอกบ้านด้วย เพือ

ดินเบา เป็นสารสกัดจากไดอะตอมไมท์ ที่มีซิลิกาจ�ำนวนมาก ดังนั้น

เพราะถ้าสูดดมเข้าไปก็จะเป็นอันตรายได้ โดยน�ำดินเบามาผสมรวมกับอาหาร

โดยเด็ดขาด เมื่อแมลงสาบเข้าใกล้ ดินเบาก็จะดูดไขมันและความชื้นที่ผิว

ด้านนอกของมัน ก็จะท�ำให้แมลงสาบขาดน�้ำและตายในที่สุด

6.เบกกิ้งโซดา

อีกหนึ่งกับดักล่อแมลงสาบที่ท�ำเองได้ง่ายๆ จากในครัว เรมิ่ จากผสม

น�้ำตาลและเบกกิ้งโซดาในปร ิมาณที่เท่าๆ กันลงในน�้ำเปล่า จากนั้น เทใส่
กระป๋องหร ือขวดพลาสติก กลิน
่ หวานๆ จะล่อให้แมลงสาบเข้ามากินน�ำ้ แล้ว

เบกกิ้งโซดาก็ท�ำให้ท้องของแมลงสาบอัดแน่นไปด้วยแก๊สและขาดใจตายใน
ที่สุด

7.กับดักกากกาแฟ

้ ามารถท�ำได้งา่ ยๆ โดยน�ำกากกาแฟไปแช่ในน�ำ้ เปล่าทิง้ ไว้ น�ำ
กับดักนีส

กากกาแฟแช่นำ�้ ใส่ลงไปในขวดโหล ม้วนกระดาษเป็นรูปกรวยแล้วเสียบไว้ท่ี
ปากขวด ตัง้ ทิ้งไว้ 1 คืน เมื่อแมลงสาบได้กลิ่นก็จะปีนเข้าไปในขวดโหลและ

ตายด้วยกลิ่นของกาเฟอีน

หลังการท�ำครัวทุกครั้งควรท�ำความสะอาดให้เร ียบร้อยทันที ไม่ว่าจะ

่ ด
กินก็อย่าวางทิง้ ไว้โดยเด็ดขาด ให้เก็บเข้าตูก
้ บ
ั ข้าวหร ือหาทีป
ิ ให้มด
ิ ชิด แล้ว
เลี้ยงชีว ิต

9.สเปรย์น�้ำมันสะเดา

ว ิธีไล่แมลงสาบแบบธรรมชาติกส
็ ามารถท�ำได้ โดยหาน�ำ้ มันสะเดาสกัด

ส�ำเร็จรูปมาผสมกับน�้ำเปล่า แล้วน�ำไปวางไว้ตามจุดที่แมลงสาบซ่องสุมอยู่
หร ือเทใส่ขวดสเปรย์แล้วฉีดไปบร ิเวณที่มีแมลงสาบอยู่โดยตรงเลยก็ได้

10.สเปรย์น�้ำยาปรับผ้านุ่ม

่ ม
จุดอ่อนของแมลงสาบตัวเล็กๆ ก็คอ
ื พวกมันไม่สามารถหายใจในทีท
ี่ ี

้ จึงสามารถก�ำจัดพวกมันได้ดว้ ยการผสมน�ำ้ ยาปรับผ้า
กลิน
่ น�ำ้ หอมได้ ฉะนัน
นุ่ม 1 ฝากับน�้ำเปล่า ½ ถ้วยตวงให้เข้ากัน แล้วเทใส่ขวดสเปรย์ จากนั้นก็
น�ำไปพ่นตามที่ที่แมลงสาบชอบเข้าไปอยู่

่ ยะแขยงแมลงสาบเข้าเส้น เพราะต่อไปนี้
ยินดีดว้ ยนะคะส�ำหรับคนทีข

คุณจะมีสูตรดี ๆ ไว้ก�ำจัดเจ้าแมลงสาบตัวเล็กๆ แล้ว จะได้ไม่ต้องปวดหัว
กับปัญหาที่มาพร้อมเจ้าพวกนี้อีกต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก: เว็บไซต์ kapook.com

บร ิษัท ไมโคร เพสท์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

บริการก�ำจัดปลวกและแมลงรบกวน
29 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 18 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230
โทร.0-2570-9172,4 Fax.0-2570-9170
Email: micropest2507@gmail.com
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‘กรมอนามัย’ เตือน

้ โรคเพี ยบ
แมลงสาบพาหะน�ำเชือ

1.เป็ น พาหะน� ำ โรค ทั้ ง PROTOZOA,

้
BACTERIA  และ  VIRUS ถึง 40 ชนิด พบเชือ
รามีพิษ และไข่พยาธิบางชนิด

หนอนพยาธิ ไข่ ข องพยาธิ ท่ี ต รวจพบใน

อุจจาระของแมลงสาบมีพวกไข่พยาธิเข็มหมุด,

ไข่พยาธิปากขอ, ไข่พยาธิไส้เดือน, ไข่พยาธิตวั ตืด,
ไข่พยาธิตัวจี๊ด

พ ว ก โ ป ร โ ต ซั ว    ที่ พ บ ไ ด้ แ ก่ G i -

ardia lambia, Balantidium coli, Entamoeba histolytica

พวกแบคทีเร ีย Salmonella, Polio-

myelitis Infectious hepatitis

พวกไวรัส (VIRUS) เช่น Poliomye-

litis Infectious hepatitis

พวกเชื้อรา พบว่ามีติดมาตามขา, ปีก,

กรมอนามัยเตือนโรคและโทษจากแมลงสาบ

พืชและสัตว์ ตั้งแต่อาหารที่สกปรก ของเน่าเสีย

ล�ำตัวและปาก ฯลฯ

2.เป็นตัวกลางของพยาธิบางชนิด (INTER-

ตามกองขยะ จนถึงอาหารที่คนกินเข้าไปด้วย ใน

MEDIATE  HOST) เช่น พยาธิตัวตืดบางชนิด

ร� ำ คาญและสามารถน� ำ โรคมาสู่ ค นมาก  ทั้ ง นี้

ตามตั ว หร อื อยู่ ภ ายในกระเพาะของแมลงสาบ

3.ท�ำให้เกิดอาการแพ้ พวกเศษของปีกหร ือ

ท�ำลายสิง่ ของเครอื่ งใช้ภายในบ้านและมีกลิน
่ เหม็น

ส�ำรอกหร ือไม่ก็ถ่ายลงบนอาหารนั้นด้วย ท�ำให้ผู้

โดย เว็บไซต์ www.anamai.moph.go.th ระบุวา่

แมลงสาบจั ด เป็ น แมลงที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาเหตุ
เพราะแมลงสาบมีปากเป็นแบบกัด มีนส
ิ ย
ั ชอบกัด

เฉพาะซึ่ ง ขั บ ออกมาจากต่ อ ม และเนื่ อ งจาก

แมลงสาบสามารถกินอาหารได้แทบทุกชนิดทั้ง

การน�ำโรคของแมลงสาบ เชื้อโรคสามารถติดมา

Hymenolepis nana, และ Raillietina  spp.

ได้ เวลาที่แมลงสาบกินหร ือเดินผ่านอาหาร ก็จะ

ชิน
้ ส่วนต่าง ๆ ของแมลงสาบ  ถ้าหายใจเข้าไปอาจ

กินอาหารได้รับเชื้อโรค และเจ็บป่วยได้ ซึ่งโรคที่

ขอบคุณรูปภาพประกอบจาก :

แมลงสาบมีการแพร่เชื้อมี ดังนี้

ท�ำให้เกิดอาการแพ้ได้

stood.com และ cnkservicecenter.com
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อากาศยานไร้คนขับ
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VS งานบริการก�ำจัดแมลง

นายพฤทธิชาติ ปุญวัฒโท
นักกีฏวิทยาช�ำนาญการพิ เศษ
ส�ำนักวิจัยพั ฒนาการ

อารักขาพื ช กรมวิชาการเกษตร

อากาศยานไร้ ค นขั บ หร ือ
ยู เ อว ี (Unmanned Aerial
Vehicle : UAV) เป็นอากาศยาน
่ื ง
ทีไ่ ม่มน
ี ก
ั บินประจ�ำการอยูบ
่ นเครอ

เป็นอากาศยานทีไ่ ร้คนขับหรอนั
ื กบินแต่สามารถควบคุมได้ อากาศยานไร้คนขับมี
รูปร่าง ขนาด รูปแบบ และเอกลักษณ์ท่แ
ี ตกต่างกัน เป็นอากาศยานที่ควบคุมจาก
ระยะไกล ใช้การควบคุมอัตโนมัติซ่ง
ึ มีอยู่ 2 ลักษณะ คือ การควบคุมอัตโนมัติจาก
ระยะไกล และการควบคุมแบบอัตโนมัติโดยใช้ระบบการบินด้วยตนเอง ซึ่งต้อง
อาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีระบบที่ซับซ้อนแล้วมีการติดตั้งไว้ในอากาศยาน
ในประเทศไทยได้มีการน�ำเข้ามาเพื่อใช้ในงานด้านต่างๆ เช่น การส�ำรวจ การถ่าย
ภาพ ตลอดจนงานด้านการเกษตร เป็นต้น ส�ำหรับงานในด้านการเกษตรจะแบ่ง
อากาศยานไร้คนขับออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

2. เฮลิคอปเตอร์แบบไร้คนขับ

นอกจากโดรนแล้ ว ยั ง มี เ ทคโนโลยี

เฮลิ ค อปเตอร์ แ บบไร้ ค นขั บ (ภาพที่ 2) ที่ ใ ช้

ส� ำ หรั บการพ่ น สาร การให้ ปุ๋ย และการหว่ าน
เมล็ดพันธุ์

ในปั จ จุ บั น เฮลิ ค อปเตอร์ แ บบไร้ ค นขั บ

ที่ มี ก ารน� ำ เข้ า มาใช้ ใ นประเทศไทย ได้ แ ก่

เฮลิคอปเตอร์แบบไร้คนขับของบร ิษัทไทยยามา

ฮ่ามอเตอร์ รุ่น Yamaha FAZER เครอื่ งรุ่นนี้

1. โดรน

โดรน เรมิ่ ต้นมีรูปร่างคล้ายกับเครอื่ งบิน สามารถขึ้น-ลงในแนวตัง้ ได้

โดยทัว่ ไปโดรนจะมี 1 ใบพัด 4 ใบพัด หร ือ 8 ใบพัด ขึ้นอยู่กับการออกแบบ

ของผู้ผลิต อย่างไรก็ตาม โดรนทุกชนิดที่จะน�ำมาใช้พ่นสารทางการเกษตร

่ พ่นเป็นละอองน�ำ้ ลงบน
จะออกแบบให้มถ
ี งั บรรจุนำ�้ และสายยางต่อลงไปเพือ
่ ถ่ายภาพทางอากาศ และเซ็นเซอร์เพือ
่ วัดความชืน
้ ของ
ต้นพืช มีกล้องติดเพือ
อากาศ โดรนบางรุ่ นจะมีระบบล็อกความสูง ระบบกันหลงทางที่สามารถ

โปรแกรมให้บินกลับมาต�ำแหน่งเดิม การควบคุมมีท้ังควบคุมด้วยมือ หร ือ

โปรแกรมให้ โ ดรนท� ำ งานอั ต โนมั ติ ส� ำ หรั บ ในประเทศไทยมี ก ารน� ำ มาใช้
ในการพ่นสารป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย และฮอร์โมน (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 2 เฮลิคอปเตอร์แบบไร้คนขับของบร ิษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์
รุ่น Yamaha FAZER

ตัวเครอื่ งมีน�้ำหนักรวมประมาณ 70 กิโลกรัม มีถังบรรจุสาร 2 ข้าง ข้างละ

12 ลิตร สามารถบินสูงได้ถึง 400 เมตร และบินได้นานถึง 2 ชัว่ โมง โดยใช้

น�้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ 8 ลิตรต่อการบิน 1 ครั้ง จุดเด่นของ Yamaha
FAZER คือความสามารถในการควบคุมต�ำแหน่งความสูงที่ถูกต้องแม่นย�ำ

และความมีเสถียรภาพของอากาศยาน อีกทัง้ ยังมีความแม่นย�ำสูงในการหว่าน
เมล็ดพืช การให้ปุ๋ย และการพ่นสารฆ่าแมลง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลด
ต้นทุนการผลิต ลดความเสี่ยงในการใช้ยาฆ่าแมลง
ภาพที่ 1 โดรนพ่นสาร

นอกจากเฮลิคอปเตอร์แบบไร้คนขับของบร ิษั ทไทยยามาฮ่ามอเตอร์

แล้ว ได้มีบร ิษั ทผู้ผลิตในประเทศ ผลิตเฮลิคอปเตอร์แบบไร้คนขับมาใช้ใน
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งานทางการเกษตร เช่น การพ่นปุ๋ย และการพ่น
สารป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช (ภาพที่ 3)

ยังสามารถน�ำมาใช้ในการพ่นสารป้องกันก�ำจัด

อัตราการพ่นที่เหมาะสม การปลิวสู่พ้น
ื ที่นอกเป้า

สามารถปฏิบต
ั งิ านได้อย่างรวดเร็ว ลดการสัมผัส

รวมไปถึงการออกกฎหมายควบคุมการใช้งาน โดย

งานได้อีกด้วย

ออกใบอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่

แมลงในพื้นที่กว้าง ซึ่งนอกจากจะสะดวกแล้ว ยัง

่ ะเกิดกับผูป
สารเคมี ตลอดจนลดอันตรายทีจ
้ ฏิบต
ั ิ
อย่างไรก็ตาม ในอนาคตก่อนน�ำมาใช้งาน

จร ิง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรอื่ งของการน�ำมาใช้ใน

การพ่นสาร จ�ำเป็นต้องท�ำการศึกษาและทดสอบ
ภาพที่ 3 เฮลิคอปเตอร์แบบไร้คนขับ
ของบร ิษัทผู้ผลิตในประเทศ

ในอนาคตตามทรรศนะของผู้เขียน เห็นว่า

โดรนและเฮลิคอปเตอร์แบบไร้คนขับ สามารถน�ำ

มาประยุกต์ใช้ในงานบร ิการก�ำจัดแมลงได้ โดย
การน�ำลักษณะเด่นของเครอื่ งดังกล่าวในเรอื่ งของ

การถ่ายภาพมาประยุกต์ในการส�ำรวจแมลง หร ือ
การประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีอ่ืนๆ เช่น การ
ประยุกต์ใช้ร่วมกับเซ็นเซอร์ ตรวจจับความร้ อน

เพื่ อ ใช้ ใ นการส� ำ รวจการเข้ า ท� ำ ลายของแมลง
บร ิเวณที่สูง หร ือสถานที่ท่ีเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย

้ ล้ว
กับผูเ้ ข้าส�ำรวจ เป็นต้น นอกจากการส�ำรวจนีแ

เพื่อหาข้อมูลพื้นฐานที่ส�ำคัญในหลายๆ ด้าน เช่น

หมาย ระดับความสูงในการพ่นทีเ่ หมาะสม เป็นต้น

ผู้ที่จะน�ำไปรับจ้างใช้ต้องได้รับการฝึกอบรมและ
กรมการบินพลเร ือนและส�ำนักงานคณะกรรมการ

่ ป้องกันปัญหาทีจ
่ ะตามมาทัง้ ใน
อาหารและยา เพือ

เรอื่ งของประสิทธิภาพ ความปลอดภัยต่อมนุษย์

และสิ่งแวดล้อม
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ปี 2560 เป็นอีกปีหนึ่งที่ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัยอย่าง

หนักกันทั่วประเทศ ซึ่งภาวะน�้ำท่วมไม่เพียงน�ำมาซึ่งความเสียหายต่อ
ทรัพย์สิน เรอกสวนไร่
ื
นา และธุรกิจเท่านั้น แต่น้�ำท่วมยังน�ำโรคภัยไข้

เจ็บต่างๆ มาด้วย โดยโรคที่มากับน�้ำท่วมมีหลากหลายชนิด ซึ่งแต่ละ

้ แต่สร้างความร�ำคาญ จนถึงสามารถท�ำให้เสียชีวติ
โรคมีความรุนแรงตัง
ได้ ได้แก่ โรคเครยดว
ี
ตกกั
ิ
งวล โรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร โรคน�้ำ

กัดเท้า โรคปอดอักเสบ โรคตาแดง โรคอหิวาตกโรค ไข้ไทฟอยด์ โรคฉี่
หนู และโรคไข้เลือดออก
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มาให้บร ิการในพื้นที่โดยด่วน

โรคไข้เลือดออก เป็นโรคที่อยู่กับสังคมไทย

เลยที เ ดี ย วก็ ว่ า ได้ โดยเฉพาะหน้ า ฝนและเกิ ด
ภาวะน�้ ำ ท่ ว มใหญ่ โ รคนี้ มั ก ระบาดอย่ า งหนั ก

เนื่องจากมียุงลายชุกชุม แต่ละปีมีผู้ป่วยจากทุก
ภาคเป็นจ�ำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีอายุต่�ำ

กว่า 15 ปี คนที่เป็นไข้เลือดออกบางคนเดินเข้า
โรงพยาบาลไปนอนรักษาง่ายๆ ไม่กว่ี น
ั ก็กลับบ้าน

โรคฉี่หนู–ไข้เลือดออก

ภัยเงียบที่มากับน�้ำท่วม

้ เข้าห้อง
แต่บางคนสามารถมีอาการหนักจนถึงขัน

ไอซียู ให้เลือด ให้นำ�้ เกลือ หากร่างกายอ่อนแอจน
้ ใน
ไม่สามารถต้านทานไหว หร ือเข้าสูภ
่ าวะติดเชือ
กระแสเลือด ก็อาจเสียชีว ิตภายในเวลาไม่กี่วันได้

เช่นกัน

ส�ำหรับยุงลายที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือด

้ คือ ยุงลายตัวเมีย มีลก
ออกนัน
ั ษณะเป็นลายสีขาว

ว ิธีป้องกันโรคฉี่หนู
u หลีกเลี่ยงการลุยน�้ำท่วม หร ือแช่น�้ำ หร ือ
โคลนนานๆ โดยเฉพาะเมื่อมีบาดแผลตาม
แขน ขา มือ เท้า
uถ้ามีความจ�ำเป็นต้องย�ำ่ หร ือแช่นำ�้ ควรสวม
รองเท้าบู๊ทสวมถุงมือยาง
่ เี้ ราจะเขียนถึงโรคทีม
่ ค
แต่ในทีน
ี วามอันตราย

ตา จมูก ปาก อาการหลังจากได้รับเชื้อประมาณ

uช�ำระล้างร่างกาย โดยเฉพาะบร ิเวณบาดแผล
ให้สะอาด หลังจากลุยน�้ำ/ขึ้นจากน�้ำ ทันที

ออก เท่านั้น โดยโรคฉี่หนู หร ือ เลปโตสไปโรสิส

่
และศีรษะมาก บางรายมีอาการตาแดง เจ็บคอ เบือ

uดูแลที่พักให้สะอาด ปราศจากสัตว์กัดแทะ
โดยเฉพาะหนู

้ อาจถึงขัน
้ เยือ
่ หุม
้
มิเช่นนัน
้ สมองอักเสบ กล้ามเนือ

uเก็บกวาด ทิ้งขยะให้มิดชิดไม่ให้เป็นแหล่ง
อาหารของหนู

่ ล่าวมาหลังจากไปลุยน�้ำท่วม
ถ้ามีอาการทีก

uรับประทานอาหารที่ปรุ งสุกแล้วทันที หร ือ
เก็บอาหารในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด

ควรนึกถึงโรคนีไ้ ม่ควรหายามากินเอง ต้องร ีบไป

่ ก
่ ยูอ
uดูแลทีพ
ั ให้สะอาด ไม่ให้เป็นทีอ
่ าศัยของ
หนูเก็บกวาด ทิง้ ขยะให้มด
ิ ชิดไม่ให้เป็นแหล่ง
อาหารของหนู

ถึงชีว ิต 2 ชนิด ได้แก่ โรคฉี่หนู และโรคไข้เลือด
เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สค
ู่ น มีหนูเป็นพาหะในการ
แพร่เชื้อโรค ที่ส�ำคัญสามารถติดต่อจากหนูสู่คน

้ั จะฉีล
่ งน�ำ้
ได้ผา่ นทางปัสสาวะของหนู ไม่วา่ หนูนน

ที่ท่วมขัง หร ือฉี่ลงไปในอาหารที่เรารั บประทาน
่ งน�ำ้ เชือ
้ โรคนีจ
้ ะแพร่กระจาย
ภายหลังจากหนูฉีล

่ วิ หนัง
อยูใ่ นน�ำ้ จะเข้าสูร่ า่ งกายเราผ่านทางแผลทีผ
่ ม
่ บุ
ทีส
ั ผัสน�ำ้ หร ือรอยขีดข่วน หร ือไชเข้าตามเยือ

้ ปวดหลัง
4-10 วัน จะมีไข้สงู ทันที ปวดกล้ามเนือ
อาหาร ท้องเดินร่วมด้วย จ�ำเป็นต้องร ีบพบแพทย์
หัวใจอักเสบ และเสียชีว ิตได้

ยืนแช่น้ำ� ย�่ำโคลนมา 2-26 วัน (เฉลี่ย 10 วัน)

่ี อก
พบแพทย์ทโ่ี รงพยาบาล หร ือหน่วยแพทย์ทอ
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สลั บ ด� ำ ที่ ท้ อ ง ล� ำ ตั ว และขา พบมากตามบ้ า น

อยู่อาศัย และในสวน ออกหากินในเวลากลางวัน
และขยายพันธุ์โดยวางไข่ในน�้ำนิ่ง พบบ่อยตาม

ภาชนะที่ มี น�้ ำ ขั ง เช่ น โอ่ ง น�้ ำ แจกั น ดอกไม้

จานรองขาตูก
้ บ
ั ข้าว ยางรถยนต์เก่า และเศษวัสดุ
อื่นๆ เป็นต้น

โรคนี้จะติดต่อจากคนไปสู่คน ซึ่งมียุงลาย

เป็นตัวพาหะที่ส�ำคัญ โดยยุงตัวเมียจะกัดและดูด

เลือดของผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสเดงกี จากนั้นเชื้อจะ

เข้าไปฟักตัวและเพิ่มจ�ำนวนในตัวยุงลาย ท�ำให้มี

เชื้อไวรัสอยู่ในตัวของยุงตลอดระยะเวลาของมัน
ประมาณ 1-2 เดือน แล้วถ่ายทอดเชื้อไปสู่คนที่

ถูกกัดได้ ผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออกบางรายแค่มี
อาการไข้ขึ้นสูง พอไข้ลดก็กลับบ้านได้เลย แต่ผู้

้ อยูเ่ ชือ
้ ทีไ่ ด้รับจาก
ป่วยบางรายอาการหนัก ซึง่ ขึน
ยุงมีมากน้อยแค่ไหน และภูมต
ิ า้ นทานโรคของตัวผู้

ป่วยเอง จึงท�ำให้ความรุนแรงของอาการไข้เลือด
ออกในแต่ละคนไม่เท่ากัน

ในช่วงทีร่ ก
ั ษาตัวจนไข้ลด ภายใน 48 ชัว่ โมง

ว ิธีป้องกันไม่ให้ถูกยุงลายกัด

ในเนื้อเยื่อข้างเคียง ความดันเลือดลดลง จนเกิด

อาการช็อกตามมา แต่หากไม่แสดงอาการใดๆ ก็

1.นอนในมุ้ง หร ือในห้องที่มีมุ้งลวด

จะถือว่าปลอดภัยแล้ว

2.จุดยากันยุง หร ือใช้ยาทาหร ือยาฉีดกันยุง

อาการของโรคไข้เลือดออก แบ่งเป็น 3 ระยะ

่ บ
3.ไม่ควรอยูใ่ นบร ิเวณทีอ
ั ลมหร ือเป็นมุมมืด

้
ได้แก่ ระยะที่ 1 ระยะไข้สงู ผูป
้ ว่ ยจะมีไข้สงู เกิดขึน

มีแสงสว่างน้อย

ฉับพลันและไข้จะสูงลอยตลอดเวลาอยู่ประมาณ

4.หมั่นอาบน�้ำช�ำระร่างกายให้สะอาดเพราะ

2-7 วัน กินยาลดไข้ ไข้มก
ั จะไม่ลด หน้าแดง ตาแดง

เหงื่อจะดึงดูดให้ยุงลายกัด

ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ กระหายน�้ำ เบื่อ

่ อ
ผูป
้ ว่ ยทีม
ี าการหนักอาจเกิดอาการช็อก หร ือเลือด

อาหาร อาเจียน ซึม บางรายอาจปวดท้องบร ิเวณ

้ ม
นีก
็ าจากอาการช็อก ร่างกายขาดน�ำ้ อย่างรุนแรง

อาจมีทอ
้ งผูกหร ือถ่ายเหลวร่วมด้วย ส่วนมากมัก

ขาและล�ำตัวอยู่ประมาณ 2-3 วัน บางรายอาจมี

รายอาจมีอาการเจ็บคอ คอแดงและไอเล็กน้อย

้ ตามหน้า แขนขา ซอกรักแร้ ใน
จุดสีแดงเล็กๆ ขึน

ออกตามร่างกาย ซึง่ สาเหตุจากการเสียชีว ิตในโรค

แม้ ว่ า เราจะไม่ เ ห็ น ผู้ ป่ ว ยมี อ าการขาดน�้ ำ จาก
ภายนอกแต่อย่างใด น�ำ้ ในหลอดเลือดจะไหลไปอยู่

ใต้ลน
ิ้ ปี่ หร ือชายโครงขวาหร ือปวดท้องทัว่ ไป และ

ประมาณวันที่ 3 อาจมีผ่น
ื แดง ไม่คันขึ้นตามแขน

ไม่มีอาการคัดจมูก น�้ำมูกไหลหร ือไอมากแต่บาง

้ ซึง่ มีลก
จ�ำ้ เขียวหร ือจุดเลือดออกเกิดขึน
ั ษณะเป็น

บริษัท เวลคัมเฮอร์ริเทจ
่ แนล จ�ำกัด
อินเตอร์เนชัน
บร ิการก�ำจัดปลวก ยุง มด หนู แมลงสาบ แมลงวัน เรามีบุคลากรที่มีความช�ำนาญในการป้องกัน
ก�ำจัดปลวกอย่างมืออาชีพกว่า 35 ปี ขอแนะน�ำ EXTERRA นวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่สามารถก�ำจัดปลวก
แบบตายยกรั ง และรั บประกันความเสียหายที่เกิดจากปลวก เป็นที่ยอมรั บทั้งในสหรั ฐอเมร ิกา ยุโรป
่ ป
่
ออสเตรเลีย และเอเชีย การดูแลการปฏิบต
ั งิ านโดยบุคลากรทีม
ี ระสบการณ์ มีความรู้ความช�ำนาญ เพือ
ความมั่นใจ และความอุ่นใจให้กับคุณและบ้านที่คุณรัก ภายใต้การจัดการในรูปแบบระบบ Integrated
Pest Management (IPM)
่ แนล จ�ำกัด มีปณิธานและความตัง้ ใจที่แน่วแน่ในการด�ำเนิน
บร ิษัท เวลคัมเฮอร์ร ิเทจ อินเตอร์เนชัน
ธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์
ตรงต่อเวลา และใส่ใจในคุณภาพการบร ิการ โดยบร ิษัทฯ จะพัฒนาองค์กร และน�ำเทคโนโลยีที่ทัน
สมัยมาใช้ในการบร ิการ
เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้ค�ำขวัญ “Green Services”

ส�ำนักงานกรุงเทพ

่ แนล จ�ำกัด
บร ิษัท เวลคัมเฮอร์ร ิเทจ อินเตอร์เนชัน
เลขที่ 382/1 ถนนเจร ิญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร 0-2438-6132 แฟกซ์ 0-2438-6133 www.wellcome-hi.com

ส�ำนักงานเชียงใหม่

บร ิษัท เว ิลด์เพสท์ เซอร์ว ิส จ�ำกัด
เลขที่ 92/5 หมู่ 4 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทร 053-1280284-6 แฟกซ์ 053-4220316
www.worldpestservice.co.th
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ว ิธีควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
1. ก�ำจัด-ท�ำลาย-ฝัง-เผา เศษภาชนะไม่ให้มีน�้ำขัง
2. ควรปิดฝาโอ่งน�้ำดื่ม น�้ำใช้ ให้สนิท
3. ใส่ผงซักฟอกหร ือน�ำ้ ส้มสายชู หร ือเกลือแกง หร ือขีเ้ ถ้าหร ือทรายอะเบท
หร ือเทน�้ำเดือดลงในจานรองขาตู้ทุกสัปดาห์
4. ใส่ปลาหางนกยูงลงในอ่างบัว ถังเก็บน�้ำในห้องน�้ำเพื่อกินลูกน�้ำ 
5. ขัดล้างภาชนะเก็บกักน�้ำ เพื่อขจัดยุงลาย
6. เปลี่ยนน�้ำในแจกันดอกไม้ทุก 7 วัน เพื่อท�ำลายไข่ยุงลาย
7. ท�ำความสะอาดรางระบายน�้ำฝนให้สะอาด
8. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบบ้าน ชุมชน ให้สะอาด
้ ได้ ในระยะนีถ
้ า้ มีอาการรุนแรง
ช่องปาก และอาจคล�ำพบตับโตกดเจ็บเกิดขึน

จะปรากฏอาการระยะที่ 2 ต่อไป
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คือ เรมิ่ รับประทานอาหารได้ ลุกนั่งได้ และร่างกายจะค่อยๆฟื้ นตัวสู่สภาพ
ปกติ ระยะนี้อาจกินเวลาประมาณ 2-3 วัน รวมระยะเวลาของโรคไข้เลือด

ออกที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนประมาณ 7-10 วัน

การรักษาโรคไข้เลือดออกนั้นยังไม่มียาต้านเชื้อไวรัสที่มีฤทธิ์เฉพาะ

ตัวส�ำหรับก�ำจัดเชื้อไวรัสเดงกี การรักษาตามอาการจึงเป็นสิ่งที่สมควรท�ำ

้ แรกเมือ
่ ด
่ มีไข้สงู จะให้ยาพาราเซตามอล ห้ามให้ใช้ยาแอสไพร ิน
มากทีส
ุ ในขัน
เด็ดขาด เพราะจะท�ำให้เลือดออกรุนแรงขึ้น หากมีอาการคลื่นไส้อาเจียนให้

ใช้ยาแก้คลื่นไส้และให้ดื่มน�้ำเกลือแร่ หร ือน�้ำผลไม้ครั้งละน้อยๆ แต่บ่อย รวม

่ ไม่ให้เกิดภาวะช็อกได้ ซึง่ ภาวะช็อกส่วนใหญ่
ถึงสังเกตอาการอย่างใกล้ชด
ิ เพือ
มักเกิดขึ้นในช่วงที่ไข้ลด ผู้ปกครองควรทราบอาการ ได้แก่ อาการปวดท้อง

ปัสสาวะน้อยลง มีอาการกระสับกระส่าย หร ือเซื่องซึม มือเท้าเย็นพร้อมๆ กับ

ไข้ลด หน้ามืด เป็นลมง่าย หากเกิดอาการเช่นนีใ้ ห้ร ีบน�ำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
ผู้ป่วยไข้เลือดออกที่ดูแลตัวเอง ในระยะ 2-3 วันแรกของการเป็นไข้

่ น�ำ้ ได้ ไม่อาเจียน ไม่ปวดท้อง ไม่มจ
้
ถ้ายังรับประทานอาหารและดืม
ี ำ�้ เลือดขึน

ระยะที่ 2 ระยะช็อกและมีเลือดออก อาการมักจะเกิดช่วงวันที่ 3-7 ของ

และยังไม่มีอาการเลือดออกหร ือภาวะช็อกเกิดขึ้น ควรพักผ่อนมากๆ แต่ถ้า

มีอาการทรุดหนักและมีภาวะช็อกเกิดขึ้น คือ กระสับกระส่าย เหงื่อออก ตัว

ประทาน 1-2 เม็ด เด็กโต ½ - 1 เม็ด เด็กเล็กใช้ชนิดน�้ำเชื่อม 1- 2 ช้อนชา

โรคซึ่งถือว่าเป็นช่วงว ิกฤติ โดยอาการไข้จะลดลงอย่างรวดเร็วแต่ผู้ป่วยมัก

เย็น มือเท้าเย็น ปัสสาวะออกน้อย ชีพจรเต้นเบาแต่เร็ว ความดันเลือดต�ำ่ ซึม

้ าจมีเลือดออกตามผิวหนังหร ือมีจำ�้ เขียวพรายย�ำ้ ขึน
้ เลือดก�ำเดา
นอกจากนีอ

้ น
ไหล อาเจียน และถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดๆ หร ือเป็นสีกาแฟ ระยะนีก
ิ เวลา

มีไข้สูงให้ใช้ผ้าชุบน�้ำเช็ดตัวบ่อยๆ และให้ยาลดไข้พาราเซตามอล ผู้ใหญ่รับ

ถ้ายังมีไข้รับประทานซ�้ำได้ทุก 6 ชั่วโมง ห้ามให้ยาแอสไพร ิน โดยเด็ดขาด
เพราะอาจท�ำให้มีเลือดออกได้ง่ายขึ้น

อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับผู้ป่วยเด็กและเคยชัก ควรให้รับประทานยากัน

ประมาณ 24–48 ชั่วโมง ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีอาจอันตรายถึง

ชักไว้ก่อน และรับประทานอาหารอ่อนๆ เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก และดื่มน�้ำมากๆ

ระยะที่ 3 ระยะฟื้ นตัว ในรายที่ได้รับการรั กษาถูกต้องและทันท่วงที

แต่ถ้าผู้ป่วยอาเจียนมากหร ือมีเลือดออกหร ือมีภาวะช็อกเกิดขึ้น

ชีว ิตได้ แต่ถ้าผู้ป่วยสามารถผ่านช่วงว ิกฤตินี้ไปได้ก็จะเข้าสู่ระยะที่ 3

้ึ และอาการทีแ
่ สดงว่าผูป
้ึ
ภาวะช็อกไม่รุนแรงอาการต่างๆจะเรมิ่ ดีขน
้ ว่ ยดีขน

เฝ้าสังเกตอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด
ควรร ีบส่งโรงพยาบาล
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

กินน�ำ้ พริกตาแดงเพื่ อสุขภาพ
นอกจากนี้ ผลการว ิจั ย ยั ง พบว่ า น�้ ำ พร กิ

่ ยูค
น�ำ้ พร ิกตาแดง เป็นอาหารไทยทีอ
่ ก
ู่ บ
ั

ตาแดงสามารถลดระดับน�้ำตาลในเลือดของหนู

คนไทยมานาน มีส่วนประกอบเป็นเครอื่ งเทศ

ขาวที่เป็นเบาหวานที่บร ิโภคน�้ำพร ิกตาแดง 1-2

สมุนไพรหลายชนิด ได้แก่ พรกแห้
ิ
ง กระเทียม

เดือน น�้ำพร ิกตาแดง เป็นอาหารที่มีรสชาติเผ็ด

หอมแดง น�้ำมะขามเปียก กะปิ ส่วนประกอบ

จึงมักน�ำมาคลุกข้าวและทานร่ วมกับผักสดหร ือ

เหล่านี้ มีสารต้านอนุมูลอิสระที่แตกต่างชนิด

่ ลดความเผ็ด ซึง่ จะท�ำให้ร่างกายได้รับ
ผักลวกเพือ

กั น ได้ แ ก่ สารแคปไซซิ น อั ล ลิ ซิ น เคอซิ ติ น

ว ิตามิน และใยอาหารที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพ

่ น�ำมาต�ำรวม
วตามิ
ิ นซี และ เปปไทน์ เป็นต้น เมือ
กันจะเสรมฤทธิ
ิ
ก
ั ท�ำให้มฤ
ี ทธิใ์ นการต้านอนุมล
ู
์ น

อิสระสูง หากบรโภคเป็
ิ
นประจ�ำจะช่วยให้สข
ุ ภาพ
่ งของการเกิดโรคไม่ตด
ดี ลดความเสีย
ิ ต่อเรอื้ รัง

เช่น โรคเบาหวาน ความดัน โรคมะเร็ง และช่วย
่ มของเซลล์เนือ
้ เยือ
่ ร่างกายหร ือ
ชะลอความเสือ

ความแก่

จากการศึกษาว ิจัยของผูเ้ ขียนเอง ได้ทำ� การ

ทดสอบประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระของ
น�้ำพร ิกตาแดงด้วย 3 ว ิธีทดสอบที่แตกต่างกัน

พบว่า น�้ำพร ิกตาแดง มีประสิทธิภาพต้านอนุมูล
อิสระสูงในทัง้ 3 ว ิธีทดสอบ

่ น�ำไปทดลองในหนูขาว โดยการผสม
และเมือ

่ า่ นการท�ำให้แห้งลงในอาหารหนู
น�ำ้ พร ิกตาแดงทีผ
ในปร ิมาณที่ให้หนูได้รับน�้ำพร ิกตาแดง 0.3-0.6

กรั ม /กิ โ ลกรั ม น�้ ำ หนั ก ตั ว ซึ่ ง เที ย บเท่ า กั บ ที่ ค น

้ ต่อวัน เป็นเวลา
รับประทานน�ำ้ พร ิกตาแดง 1-2 มือ
1 เดือน พบว่า หนูมป
ี ระสิทธิภาพในการต้านอนุมล
ู

ด้วย อาหารไทยมีเมนูน�้ำพร ิกหลายชนิด น�้ำพร ิก

ชนิ ด ต่ า งๆ ประกอบด้ ว ยเคร อื่ งเทศสมุ น ไพรที่
คล้ายคลึงกัน แตกต่างกันที่ปร ิมาณและว ิธีการ

ปรุง การจะท�ำน�้ำพร ิกบร ิโภคให้ได้สุขภาพที่ดี สิ่ง

่ ะอาด ผักทีน
่ ำ� มา
ส�ำคัญคือต้องเลือกใช้วต
ั ถุดบ
ิ ทีส
เป็นเครอื่ งเคียงต้องล้างให้สะอาด หร ือเลือกใช้ผก
ั

อิสระในเลือดดีข้ึนเปร ียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ให้

้ แบบส�ำเร็จรูปต้องเลือก
ปลอดสารพิษ แต่หากซือ

่ จ�ำลองมลพิษในสภาพ
อนุมล
ู อิสระจากควันบุหรเี่ พือ

สดใหม่ไม่เก็บไว้นาน ดังนั้น การบร ิโภคน�้ำพร ิก

ประจ�ำสามารถต้านทานสารอนุมูลอิสระในเลือด

่ ดสะอาด จะท�ำให้มส
ร่วมกับผักเคียงต่างๆ ทีส
ี ข
ุ ภาพ

บุหรไี่ ด้

เรอื้ รังต่างๆ และยังช่วยชะลอวัยอีกด้วย

กินน�้ำพร ิกตาแดง และเมื่อให้หนูได้รับสารต้าน

แวดล้ อ ม พบว่ า หนู ท่ีไ ด้ รั บ น�้ ำ พร ิกตาแดงเป็ น
และต้านทานการอักเสบของปอดที่เกิดจากควัน

ซื้อจากร้ านที่สะอาดไว้ใจได้ ไม่มีสารเคมีกันบูด

เป็นประจ�ำวันละ 1-2 มื้อ (1-2 ช้อนโต๊ะต่อวัน)

ร่างกายดี ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ

บร ิษัท ไอเพสท์ จ�ำกัด
เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ ชั้น 32-33
ถนนสุขม
ุ ว ิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ 081-8179237,
02-6603844 โทรสาร.02-6603881
Email: khanittha@ipestasia.com
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ยุงลาย : พาหะน�ำโรคร้ายสู่มวลมนุษย์
ดร.อุษาวดี ถาวระ, ดร.อภิวัฏ ธวัชสิน
สถาบันว ิจัยว ิทยาศาสตร์สาธารณสุข, กรมว ิทยาศาสตร์การแพทย์
น�้ำเลี้ยงสัตว์ เศษภาชนะ เช่น โอ่งแตก เศษกระป๋อง กะลา เป็นต้น ในขณะที่
ยุงลายสวนชอบวางไข่นอกบ้านตามกาบใบของพืชจ�ำพวกกล้วย สับปะรดสี
พลับพลึง บอน ก้ามกุ้ง รูต้นไม้ กะลา กระบอกไม้ไผ่ท่ีมีน�้ำขัง นอกจากนี้ยัง
มีภาชนะอื่นที่ส�ำคัญ ได้แก่ ถ้วยเก็บน�้ำยางที่มีน�้ำขัง ขวดน�้ำพลาสติก ฯลฯ
มาตรการที่ใช้ควบคุมยุงลาย
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรค
ไข้ซิก้า มีมาตรการหลักมุ่งเน้นที่การควบคุมยุงลายที่เป็นพาหะน�ำโรค ทั้งนี้
ยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) และยุงลายสวน (Aedes albo-

pictus) เป็นพาหะน�ำโรคทีเ่ กิดจากไวรัสหลายชนิด เช่น โรคไข้เลือดออก
(Dengue Haemorrhagic Fever) โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikun-

้ ังไม่มีวัคซีน
gunaya) และโรคไข้ซิก้า (Zika) เป็นต้น ถึงแม้โรคเหล่านีย

ทีใ่ ช้ในการป้องกัน แต่เราสามารถป้องกันและควบคุมได้ด้วยการป้องกัน
การกัดของยุงลาย รวมทัง้ การควบคุมก�ำจัดลูกน�้ำยุงลาย
กลไกการเกิดและแพร่กระจายโรค

ยุ ง ลายตั ว เมี ย ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ จ ะกั ด ในเวลากลางวั น และชอบดู ด เลื อ ด

การด�ำเนินการจะไม่สามารถประสบผลส�ำเร็จได้ถ้าหากขาดการมีส่วนร่วม
้ ต้องด�ำเนินการในทุก
ของชุมชน การก�ำจัดหร ือควบคุมยุงลายจะได้ผลดีนัน
ระยะของยุง ได้แก่ ไข่ ลูกน�้ำ ตัวโม่ง และยุงตัวเต็มวัย
1. การก�ำจัดหร ือลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
- การปิดภาชนะเก็บน�้ำด้วยฝาปิดขนาดพอเหมาะ เช่น ฝาตุ่ม, ผ้ามุ้ง,
ผ้ายาง, ผ้าพลาสติก ฯลฯ
มีข้อสังเกตว่าการปิดภาชนะที่ไม่มิดชิดซึ่งท�ำให้มีส่วนที่ยุงลายสามารถ
ผ่านเข้าออกได้ จะท�ำให้ยงุ ลายชอบไปวางไข่มากกว่าภาชนะทีเ่ ปิดโล่งไม่มเี งามืด
- การเปลี่ยนน�้ำในแจกันประดับต่างๆ ทุก 5 วัน

คนเป็นอาหาร กัดดูดเลือดผู้ป่วยในระยะไข้สูงซึ่งจะเป็นระยะที่มีไวรัสอยู่ใน

- การคว�่ำภาชนะที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อมิให้รองรับน�้ำ

กระแสเลือด เชื้อไวรัสจะเข้าสู่ตัวยุงและเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้น แล้วเดินทางเข้า

- การเผา ฝัง ท�ำลาย หร ือกลบทิง้ เศษวัสดุที่อาจเป็นที่รับน�้ำซึ่งจะเป็น

่ ะแพร่เข้าไปสูค
่ ก
สูต
่ อ
่ มน�ำ้ ลาย พร้อมทีจ
่ นทีถ
ู กัดในครั้งต่อไป ซึง่ ระยะฟักตัว

แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้

ในยุงนี้ประมาณ 8-12 วัน เมื่อยุงตัวนี้ไปกัดคนอื่นอีก ก็จะปล่อยเชื้อไวรัส

2. การก�ำจัดลูกน�้ำยุงลาย

่ี ก
่ เชือ
้ เข้าสูร่ ่างกายคนและผ่านระยะฟักตัวนานประมาณ
ไปยังผูท
้ ถ
ู กัดได้ เมือ

- การใช้สารเคมี เช่น ทรายอะเบท และซีโอไล้ท์ก�ำจัดลูกน�้ำยุงลาย ซึ่ง

5-8 วัน ก็จะท�ำให้เกิดอาการของโรค จากการว ิจัยพบว่ายุงลายสามารถ

ศึกษาแล้วว่าป้องกันลูกน�ำ้ ยุงลายได้ประมาณสามเดือน ส่วนสารก�ำจัดแมลง

ถ่ายทอดเชื้อไวรัสเดงกีและชิคุนกุนยาจากแม่ยุงไปสู่รุ่นลูกได้ นอกจากนี้ยุง

ชนิ ด อื่ น เช่ น น�้ ำ ส้ ม สายชู ผงซั ก ฟอก ปู น แดง สารส้ ม ต้ อ งใส่ ซ�้ ำ ทุ ก ครั้ ง

ลายยังออกมากัดคนในช่วงกลางคืนด้วยถ้าในช่วงกลางวันไม่มีใครอยู่บ้าน

ที่พบลูกน�้ำยุงลาย จึงจ�ำเป็นต้องตรวจดูลูกน�้ำทุกสัปดาห์ ฯลฯ

้ เราจึงควรป้องกันไม่ให้ยงุ ลายกัดตลอดเวลา ถึงแม้บร ิเวณใกล้เคียงจะ
ดังนัน

- การใช้ว ิธีทางชีวว ิทยา ได้แก่ การใช้ตัวห�้ำ เช่น ปลาหางนกยูง ปลากัด

ไม่มีรายงานผู้ป่วยแต่ท่านอาจติดเชื้อจากยุงได้ เนื่องจากผู้ที่ได้รับเชื้อบาง

ฯลฯ ต้องตรวจดูว่ายังมีลูกน�้ำยุงหร ือตัวโม่งเหลือรอดหร ือไม่ หากยังพบต้อง

้ ไวรัสได้ จึงไม่ควรประมาทเนือ
่ งจาก
คนไม่แสดงอาการแต่ยงั สามารถแพร่เชือ

เพิม
่ จ�ำนวนตัวห�้ำเนื่องจากมีข้อจ�ำกัดเรอื่ งการกินและการอยู่รอด

้
โรคเหล่านี้เกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัยไม่ใช่เพียงเฉพาะเด็กเท่านัน

- ว ิธีอ่น
ื ๆ เช่น ใช้สว ิงช้อนลูกน�้ำ ใช้กับดักไข่ยุง ฯลฯ

วงจรชีว ิตของยุงลาย

3. การก�ำจัดยุงลายตัวเต็มวัย โดยการพ่นสารเคมี

วงจรชีว ิตของยุงลายประกอบด้วยระยะต่างๆ

ก�ำจัดแมลง

4 ระยะ ได้แก่ ระยะไข่ ระยะลูกน�้ำ ระยะตัวโม่ง

- การฉีดพ่นผลิตภัณฑ์สเปรย์กระป๋องก�ำจัดยุง

และ ระยะตัวเต็มวัย ทั้ง 4 ระยะมีความแตกต่าง

ว ิธีนเี้ จ้าของบ้านสามารถด�ำเนินการได้ดว้ ยตนเอง โดย

กันทัง้ รูปร่างลักษณะและการด�ำรงชีว ิต จากระยะ

ฉีดพ่นบร ิเวณมุมอับของห้อง ใต้โต๊ะหร ือเตียง บร ิเวณ

ไข่ไปจนถึงตัวเต็มวัยใช้เวลาประมาณ 7–10 วัน

ห้อยแขวนเสื้อผ้า ฯลฯ จากด้านในแล้วเดินถอยออกมา

้ อาจจะใสสะอาดหร ือไม่ก็ได้ น�้ำหมัก
ยุงลายจะวางไข่ตามภาชนะขังน�้ำ น�้ำนัน

นอกห้อง และปิดห้องอบทิง้ ไว้ 15-30 นาที

่ งุ ลายชอบวางไข่มากกว่าน�ำ้ ใสหร ือน�ำ้ ธรรมชาติ
ใบไม้หร ือวัชพืชมักเป็นน�ำ้ ทีย

- การพ่นหมอกควัน (Thermal fogging) โดยใช้อากาศร้อนพ่นเป็น

้ แหล่งเพาะพันธุข
ดังนัน
์ องยุงลายนอกบ้านจึงมักอยูต
่ ามวัสดุเหลือทิง้ ทีร่ ับน�ำ้

่ ให้สม
หมอกควันพาสารเคมีกำ� จัดแมลงให้ฟงุ้ กระจายลอยไปในอากาศเพือ
ั ผัส

่ ำ� คัญคือ โอ่งน�ำ้ ดืม
่ และน�ำ้
ฝน นอกจากทีเ่ ราทราบกันดีว่าแหล่งเพาะพันธุท
์ ีส

้ี อ
่ ค
่ งุ ออก
กับตัวยุง ว ิธีนต
้ งอาศัยบุคลากรทีม
ี วามช�ำนาญสูง โดยพ่นในช่วงทีย

ใช้ท่ไี ม่ปิดฝา ทัง้ ภายในและภายนอกบ้าน บ่อซีเมนต์ในห้องน�้ำ จานรองขาตู้

หากินตอนกลางวัน หร ือพ่นก่อนพระอาทิตย์ตกดินจะก�ำจัดได้ทัง้ ยุงลายและ

กันมด จานรองกระถางต้นไม้ แจกัน อ่างล้างเท้า ยางรถยนต์ ไห ภาชนะใส่

ยุงร� ำคาญที่หลบอยู่ในบ้านและบร ิเวณโดยรอบบ้าน แต่ท้ังนี้ต้องค�ำนวณ
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- การใช้สารทาป้องกันยุงทาบร ิเวณนอกเสื้อผ้าให้ท่ัว เพราะสารทา

ปร ิมาณน�้ำยาให้เหมาะสม และปิดห้องอบทิ้งไว้ 15-30 นาที จึงจะได้ผลดี
- การพ่นละอองฝอยหร ือพ่นแบบ Ultra Low Volume (ULV) โดย
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้
ป้องกันยุงจะสามารถป้องกันผิวหนังเฉพาะบร ิเวณที่ทาเท่านัน

พ่นสารเคมีก�ำจัดแมลงจากเครอื่ งพ่นที่มีแรงอัดอากาศสูงผ่านรูพ่นกระจาย

- การใช้ยาจุดกันยุง/เครอื่ งไล่ยุงไฟฟ้า/ไม้ตียุงไฟฟ้า

ออกมาเป็นละอองฝอยขนาดเล็กมาก ซึ่งจะลอยกระจายอยู่ในอากาศและ

- การนอนในมุ้ง ใช้มุ้งหร ือเต๊นท์ชุบสารเคมีป้องกันยุง นอนในบ้านที่

้ี อ
่ ค
สัมผัสกับตัวยุง ว ิธีนต
้ งอาศัยบุคลากรทีม
ี วามช�ำนาญสูงเช่นเดียวกัน แต่

ติดมุ้งลวด

การพ่นแบบนี้มีข้อดี คือ ไม่มีควันและมลภาวะจากน�้ำมัน
4. การป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกยุงลายกัด

้ ผ้ามิดชิดหร ือเสือ
้ เคลือบสารป้องกันยุง เมือ
่ เข้าไปในบร ิเวณ
- การใส่เสือ
ที่มียุงชุกชุมนอกบ้าน

นวัตกรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการป้องกันก�ำจัดยุงลาย

ซีโอไล้ท์ ก�ำจัดลูกน�้ำยุงลาย
(Zeolite temephos)
่ าจากธรรมชาติ มีรูพรุน
ซีโอไล้ทเ์ ป็นสารทีม
จึ ง เหมาะส� ำ หรั บ ดู ด ซึ ม สารที่ มี ก ลิ่ น และเพิ่ ม
คุณสมบัตใิ นการก�ำจัดลูกน�ำ้ ยุงลายได้ดี เช่น ทีมี
ฟอส ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ที่ใส่ไปในน�้ำไม่มีกลิ่นเหม็น
และไม่เกิดฝ้าลอยบนผิวน�้ำ ต่างจากทรายก�ำจัด
ลูกน�้ำยุงลายทัว่ ไป

กับดักไข่ยุง LeO-Ttrap 
โลชั่นกันยุงร ีเพลมอส
(RepelMos)
uมี Deet เป็นสารออกฤทธิ์
u ป้ อ งกั น การกั ด ของยุ ง ลายบ้ า น ยุ ง ลายสวน
ยุงร�ำคาญ ยุงก้นปล่อง ยุงเสือ ยุงแม่ไก่
uป้องกันการกัดของรนิ้ ด�ำ (คุน
่ ), รนิ้ น�ำ้ เค็ม (ปึ่ ง)
uป้องกันการดูดเลือดของทาก

uยุงลายจะบินเข้ามาตามช่องในกับดัก โดยมีสาร
ดึงดูดเป็นตัวกระตุ้นให้ยุงบินเข้ามาวางไข่
uสารก�ำจัดลูกน�้ำยุงลายซึ่งอยู่ภายในกับดัก ก็จะ
่ ก
ฆ่าลูกน�ำ้ ทีฟ
ั ออกมาจากไข่ ท�ำให้ยงุ ไม่สามารถ
แพร่พันธุ์ต่อไปได้
u ลดการใช้ ส ารก� ำ จั ด ลู ก น�้ ำ ยุ ง ลายที่ ต้ อ งใส่ ใ น
ภาชนะขังน�้ำ ตามบ้านเร ือน
uลดการปนเปื้ อนของสารเคมีในสิ่งแวดล้อม
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สถาบันวิจย
ั วิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2
Rakuno Gakuen University, Hokkaido, Japan

การใช้กบ
ั ดัก SASA99 ในการลดจ�ำนวนเหลือบ

่ ๆ ในบริเวณคอกสัตว์
และแมลงดูดเลือดอืน

การประดิษฐ์กับดัก SASA99

กับดัก SASA99 เป็นเครอื่ งมือที่มีประสิทธิภาพชนิดหนึ่งในการก�ำจัดเหลือบและ

่ ๆในบร ิเวณคอกสัตว์ โดยไม่ตอ
แมลงดูดเลือดอืน
้ งใช้สารเคมีกำ� จัดแมลงใดๆ จึงปราศจาก

ปัญหาสารเคมีก�ำจัดแมลงตกค้างบนตัวสัตว์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถดัก
จับเหลือบและแมลงดูดเลือดได้หลายชนิด นอกจากนี้ยังเป็นกับดักที่ประดิษฐ์ได้ง่าย

และมีราคาถูก

หลักการของกับดัก SASA99
เหลื อ บและแมลงดู ด เลื อ ดอื่ น ๆ จะถู ก
ดึงดูดด้วยสีของกับดักและสารดึงดูด (Attractant) ให้บน
ิ มาเข้ากับดักได้จากระยะไกลๆ และ
่ บินเข้าไปในกับดักแล้วก็ไม่สามารถบินกลับ
เมือ
่ ระสิทธิภาพของกับดักเหลือบ
ออกมาได้โดยทีป
จะขึ้ น อยู่ กั บ สารดึ ง ดู ด ที่ น� ำ มาใช้ ทั้ ง นี้ พ บว่ า
น�ำ้ แข็งแห้ง (Dry ice) และ ออกทีนอล (Octenol) มีประสิทธิภาพสูงในการดึงดูดแมลงเหล่านี้
อย่างไรก็ตามเราสามารถใช้ส่ิงที่มีอยู่ในฟาร์ม
เป็นสารดึงดูดได้เช่นกัน เช่น ปัสสาวะของวัว
่ มักไว้ 3-5 วัน เพียงแต่ประสิทธิภาพ
หร ือม้าทีห
จะต�่ำกว่าการใช้น�้ำแข็งแห้งและออกทีนอล

ชนิดของแมลงที่ดักจับได้ด้วย
กับดัก SASA99
- เหลือบ หลายสกุล เช่น Tabanus, Haematopota, Chrysops
- แมลงวัน หลายสกุล เช่น Musca, Fannia,
Stomoxy, Haematobia
- ยุงกลางคืน หลายสกุล เช่น Anopheles,
Culex

บ.เอ็มซีเอ็นไวรอนเม็นทัล
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มหานครนิวยอร์ก ประกาศศึกใหญ่ไม่

ขออยูร
่ ว
่ มกับหนู ทุม
่ เงินราวๆ 1,100 ล้าน
่ ี
บาท ทลายอาณาจักรหวังกวาดล้างหนูทีม

มากกว่า 2 ล้านตัว ให้หมดไปร้อยละ 70
ภายในปี 2018 เช่นเดียวกับมหานครปาร ีส
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‘มหานครปารีส-นิวยอร์ก’
ประกาศทลายอาณาจักรหนู

นายกเทศมนตร ีก็ออกมาตรการกวาดล้าง
หนู โดยทุ่มเงินประมาณ 1.5 ล้านยูโร

ส� ำ นั ก ข่ า วรอยเตอร์ รายงานว่ า “บิ ล เดอ

บลาซิโอ” นายกเทศมนตร ีนครนิวยอร์ก สหรัฐ-

อเมร ิกา ได้บอกถึงเเผนการกวาดล้างประชากร
หนู ทีเ่ ป็นภัยต่อสุขอนามัย และท�ำให้คณ
ุ ภาพชีว ิต
ของชาวเมืองตกต�่ำ ว่าจะใช้งบประมาณถึง 32

ล้านดอลลาร์ สหรั ฐ หร ือราวๆ 1,100 ล้านบาท
โดยจะเน้นไปที่ 3 เขตใหญ่อย่าง แมนแฮทตัน,
บร็ องคซ์ และ บรู คลิน ซึ่งเป็นเขตที่พบหนูแพร่

่ ด
้ี น่วยงานด้านสาธารณสุข
พันธุม
์ ากทีส
ุ โดยปีนห
ของนิวยอร์กได้รับเรอื่ งร้องเร ียนว่ามีผพ
ู้ บเห็นหนู
ภายในบ้านกว่า 10,000 ครั้ง

“เราไม่ยอมรับว่าหนูเป็นส่วนหนึ่งของชีว ิตในมหานครนิวยอร์ก”

นายกเทศมนตร ีกล่าว

ส�ำหรับแผนการนี้เรมิ่ ขึ้นภายในเดือนกันยายน 2560 โดยการร่วมมือ

ประชาชนเเล้ว หนูยังเป็นสัตว์พาหะน�ำโรคที่ร้ายแรงที่อันตรายถึงชีว ิต เช่น
กาฬโรค, โรคฉี่หนู, โรคไข้หนูกัด เป็นต้น

ทางด้านส�ำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า Anne Hidalgo นายกเทศมนตร ี

ของหน่วยงานต่างๆ ของเมือง รวมไปถึงส่วนของสวนสาธารณะและหน่วย

ก็ได้ประกาศจะใช้เงินราว 1.5 ล้านยูโร เพื่อก�ำจัดหนูที่ในเมืองหลวง และจะ

แหล่งอาหารของหนู

10 จุดมุ่งหมายที่จะท�ำให้เมืองสะอาดมากขึ้น ซึ่งมาตรการดังกล่าวรวมถึง

งานสาธารณสุ ข ซึ่ ง จะมี ก ารจั ด เก็ บ ขยะให้ ร วดเร็ ว และสะอาดเพื่อ ก� ำ จั ด
นอกจากนี้ จะมีการใช้ถังขยะที่มีระบบบีบอัดขยะจากพลังงานแสง

ติดตั้งที่เขี่ยบุหรสี่ าธารณะเพื่อให้เมืองสะอาดมากขึ้น โดยได้ออกมาตรการ
การเพิ่มเจ้าหน้าที่สุขาภิบาล เพิ่มชั่วโมงในการเก็บขยะมากขึ้น และกระตุ้น

อาทิตย์ แทนถังขยะแบบเดิมที่ใช้มานานกว่า 20 ปี และการเปลี่ยนถังขยะ

ให้ร้านอาหารและอาคารต่างๆ เพิ่มที่เขี่ยบุหรบี่ ร ิเวณทางเข้า-ออกเพิ่มด้วย

โดยเชื่อว่าเป็นว ิธีท�ำลายแหล่งอาหารของหนูเป็นว ิธีก�ำจัดหนูที่ดีที่สุด

ของเสียไว้ปล
ี ะ 500 ล้าน ในการจัดการด้านความสะอาดและจัดการเรอื่ ง

่ มีประชากรมุนษย์อาศัยอยูร่ าว 8.4 ล้านคน เเต่มห
เงินเเละเเฟชัน
ี นูเเพร่พน
ั ธุ์

นายกเทศมนตร ีกล่าว และว่า ในเมืองที่มีความเป็นอารยธรรมความสะอาด

ทรงตาข่ายซึ่งหนูสามารถเข้าไปหาอาหารได้ เป็นถังขยะเหล็กที่ปิดมิดชิด
ทัง้ นี้ มหานครนิวยอร์ก เป็นเมืองใหญ่ซึง่ เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การ

อยู่ถึง 2 ล้านตัว

หนูถือเป็นสัตว์ที่เเพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อมันมีอายุได้ 3-4 เดือน

ก็สามารถออกลูกได้ตลอดทัง้ ปี ปีละประมาณ 10-12 ครอก ซึ่งแต่ละครอก
มี ป ระมาณ 7-8 ตั ว นอกจากจะสร้ า งความเดื อ ดร้ อ นให้ บ้ า นเร อื น

“เราได้จัดสรรงบประมาณด้านการท�ำความสะอาด และการก�ำจัด

ของเสีย ซึ่งสถานการณ์มันก็เรมิ่ ดีขึ้น แต่ปาร ีสยังสะอาดไม่เพียงพอ”
เป็นเรอื่ งของทุกคน และเร ียกร้องให้ผู้ที่อยู่อาศัยเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย

อย่างไรก็ตาม ในประกาศแคมเปญต่อต้านหนูท่จ
ี ะใช้เงิน 1.5 ล้านยูโรนี้

จะใช้ซ้อ
ื ที่ดักหนูอันใหม่ และถังขยะจ�ำนวน 3 หมื่นถังทัว่ ทัง้ เมืองเลย

ขอบคุณข้อมูลจาก นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

ÃÐºº¡ÒÃÇÒ§·‹Í·ÕèÊÁºÙÃ³áººÃÐËÇ‹Ò§¡‹ÍÊÃŒÒ§ºŒÒ¹

Perfect termite control piping system during the construction
(PIPE TREATMENT SYSTEM) PIPE ÃÐºº·‹ÍÍÂÙ¤‹ ºÙ‹ ÒŒ ¹¹Ò¹ËÅÒÂ 10 »‚
¡Ó¨Ñ´»ÅÇ¡ µÒÁ¢Ñé¹µÍ¹¢Í§ MSCS ãªŒÃÐººËÑÇÍÑ´¹éÓÂÒà¢ŒÒ·‹Í
2 ·ÔÈ·Ò§ ÊÒÁÒÃ¶ÅŒÒ§·‹Íä´ŒäÁ‹ÍØ´µÑ¹ ¹éÓÂÒ¤ÃÍº¤ÅØÁµÒÁá¹Ç
¤Ò¹¤Í´Ô¹ä´Œ¼Å´Õ ÊÒÃ¿â»Ã¹ÔÅ 5% (FIPRONIL 5%) ¡Ó¨Ñ´»ÅÇ¡
ä´Œ¼Å´Õ ä´Œ¤Ø³ÀÒ¾ ä´Œ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ
¹éÓÂÒ¤ÃÍº¤ÅØÁä´Œ·ÑèÇ¶Ö§µÒÁá¹Ç¤Ò¹¤Í´Ô¹
ä´Œà»š¹ÍÂ‹Ò§´Õ ÃÙ©Õ´¹éÓÂÒäÁ‹ÍØ´µÑ¹ äÁ‹áµ¡ äÁ‹à»š¹Ê¹ÔÁ

ÃÐºº¡ÒÃà¨ÒÐ¾×é¹ à¾×èÍÍÑ´¹éÓÂÒà¤ÁÕà¢ŒÒãµŒ¾×é¹´Ô¹

Termite control with surface drilling operation
ÃÐºº¡ÒÃà¨ÒÐ¾×¹é ¡Ó¨Ñ´»ÅÇ¡ ÍÑ´¹éÓÂÒà¢ŒÒãµŒ¾¹é× ´Ô¹
¹é Ó ÂÒ¡ÃÐ¨ÒÂ¤ÃÍº¤ÅØ Á ¶Ö §ãµŒ ¼ Ô Ç ´Ô ¹ ä´Œ ¼ Å´Õ
ÊÒÃ¿â»Ã¹ÔÊ 5% (FIPRONIL 5%) ¡Ó¨Ñ´»ÅÇ¡
ä´Œ¼Å´Õ ä´Œ¤³
Ø ÀÒ¾ ä´Œ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

ÃÐººàËÂ×èÍ¡Ó¨Ñ´»ÅÇ¡àÅºÕéÃÔé¹¸

Labyrinth termite bait system
ÃÐººàËÂ×èÍ¡Ó¨Ñ´»ÅÇ¡àÅºÕéÃÔé¹¸ à·¤â¹âÅÂÕ ¡Ó¨Ñ´»ÅÇ¡ ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÊÙ§
¨Ò¡ÍàÁÃÔ¡Ò ¼‹Ò¹¡ÒÃ·´ÊÍºáÅŒÇ ÁÕ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ áÅÐà»š¹ÁÔµÃµ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

