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ชดุตรวจพยาธิใบไม้ 

 
 
 โรคพยาธใิบไมใ้นตบั พยาธใิบไมใ้นกระเพาะอาหารที่เกดิกบัปศุสตัว์ ววั ควาย แพะ แกะ รวมถึง
มนุษย ์มรีะบาดในเขตรอ้นทัว่โลก รวมถงึไทย 
 สาเหตุเกดิจากสตัวห์รอืมนุษยก์นิพชืน ้าทีม่ตีวัออ่นพยาธเิขา้ไปจนตวัอ่อนไปเจรญิเตบิโตเป็นตวัเตม็
วยัที่ถุงน ้าดใีนตบั กระเพาะอาหาร จากนัน้พยาธจิะท าลายเซลล์ตบั อุดตนัท่อน ้าด ีกระเพาะอาหาร และ
ล าไส ้พรอ้มกบัปล่อยสารพษิออกมาขดัขวางการสรา้งเมด็เลอืดแดง ท าใหส้ตัวเ์ติบโตชา้ในปศุสตัวเ์น้ือ ขน 
รวมทัง้การใหน้มลดลง และในสตัวท์ีม่กีารตดิเชือ้อยา่งรุนแรงอาจตายได ้สรา้งความสูญเสยีทางเศรษฐกจิปี
ละ 300-400 ลา้นบาท 
 การวนิิจฉยัโรคเดมิ จะใชว้ธิตีรวจนับไขพ่ยาธใินอุจจาระสตัว์โดยส่องกลอ้งจุลทรรศน์ จะพบเชื้อได้
ต่อเมื่อมกีารตดิเชือ้มาแลว้ระยะหน่ึง และตอ้งใชเ้วลาตรวจนาน ผลทีไ่ดย้งัไม่แม่นย าพอ แถมตอ้งใชผู้ต้รวจ
ทีม่คีวามช านาญอกีต่างหาก แต่ต่อไปน้ีอุปสรรคทีว่า่มาจะหมดไป รศ.ดร.น.สพ.ปณฐั อนุรกัษ์ปรดีา นักวจิยั
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) จากสถาบนัชวีวทิยาศาสตร์โมเลกุล มหาวทิยาลยัมหดิล ได้
พฒันา ชุดทดสอบอมิมโูนวนิิจฉยัส าเรจ็รปู ประสทิธภิาพและความแม่นย าสูง ทีม่คีวามไวและความจ าเพาะ
ในการตรวจหาเชื้อน้ีโดยเฉพาะ ประกอบไปด้วย ถาดทดสอบที่เคลอืบดว้ยแอนติบอดี้จ าเพาะ และน ้ายา
ส าหรบัการทดสอบ ทีส่ามารถตรวจวนิิจฉยัโรคไดส้ะดวกรวดเรว็ ดว้ยเวลาแค่ 4 ชัว่โมง มคีวามแม่นย าและ
น่าเชื่อถือค่อนขา้งสูง สามารถใชไ้ดท้ัง้ในระดบัหอ้งปฏบิตักิารและภาคสนาม ใชง้านง่าย ราคาถูก 5,000 
บาท จากเดมิตอ้งจ่ายถงึ 20,000 บาท แถมการตรวจตวัอยา่งแต่ละครัง้สามารถท าไดจ้ านวนมาก ทีส่ าคญั
สามารถตรวจหาเชือ้พยาธไิดต้ัง้แต่วนัแรกทีต่ดิเชือ้ เกษตรกรสามารถท าไดเ้อง 
 ขณะน้ีทมีวจิยัก าลงัพฒันาต่อยอด เพื่อใหน้ าไปใชว้นิิจฉยัโรคพยาธใินกลุ่มอื่นๆ ทีย่งัตรวจวเิคราะห์
ได้ยากต่อไปในอนาคต ภาคเอกชนที่สนใจต่อยอดชุดทดสอบในเชิงพาณิชย์ สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่าย
อุตสาหกรรม สกว. 0-2278-8243 
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ฮอรติ์+อะกริเทคนิก้า+วิฟ มหกรรมงานเกษตรระดบัโลก 

 
 
 15-17 มี.ค.น้ี เป็นครัง้แรกของประเทศไทย ที่มกีารจดังานเกษตรระดบัโลก รวมกนั 3 งาน ในที่
เดยีวกนั... “ฮอรต์ ิเอเชยี 2017”, “อะกรเิทคนิกา้ เอเชยี 2017” และ “วฟิ เอเชยี 2017” ณ ไบเทค บางนา 
3 งานมหกรรมดา้นเกษตรครัง้น้ี มอีะไรดเีดน่ดงั...ตามไปดกูนั 
 

  
 

 ฮอร์ติ เอเชีย 2017 งานแสดงเทคโนโลยีและนวตักรรมด้านพชืพรรณ ผกั ผลไม้ ดอกไม้ และ
กลว้ยไมข้องเอเชยี ทีจ่ดัขึน้เป็นครัง้ที ่5...สิง่ทีน่่าสนใจเป็นไฮไลต์ ผกักาดกรีนโอค๊ VIZIR พนัธุพ์เิศษเพื่อ
การผลติแบบไฮโดรโปนิคในเขตรอ้นชืน้ ใบใหญ่แขง็แรงสม ่าเสมอ ทนทานสูง ลดความเสีย่งเกดิโรคจุดใบที่
มกัเกดิในฤดูฝน หอมแดงพนัธุใ์หม่ เหมาะกบัพืน้ที่เขตรอ้นโดยเฉพาะ ผลแดงเขม้ โตไว ระยะเกบ็เกี่ยว
สัน้แค่ 40-45 วนั ใหผ้ลผลติสูงไร่ละ 5 ตนั รากแขง็แรง เหมาะเก็บเกี่ยวในฤดูฝน...ฟิลม์คลุมแปลง อายุ
การใชง้านนานกว่า 15 ปี ช่วยคุมความชื้นไดด้ ีท าใหผ้ลผลติเพิม่ สามารถเก็บเกี่ยวไดก้่อนฤดูและยบัยัง้
การเจรญิเตบิโตของวชัพชื 

 
 อะกรเิทคนิกา้ เอเชยี 2017 งานแสดงเทคโนโลย ีนวตักรรม ดา้นเครื่องจกัรกลการเกษตรครบวงจร
อนัดบั 1 ของโลกจากเยอรมนี ทีจ่ดัขึน้เป็นครัง้แรกในทวปีเอเชยี...ไฮไลต์ของงาน LOVOL Rice Combine 
Harvester AF88G รถเก่ียวข้าวความเรว็สงู 40 ตนัต่อชัว่โมง ขนาด 88 แรงมา้ 4 สูบ เทอรโ์บชารจ์เจอร ์
กนิพลงังานน้อยกวา่ แต่ใหแ้รงบดิทีม่ากกวา่ นวดขา้วประสทิธภิาพสงู 
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 Precision Rice Hilldrop Drilling Machine เคร่ืองหว่านเมลด็ข้าว หยอดเมลด็แม่นย า พรอ้ม
อุปกรณ์การขุดเจาะและเปิดร่องน ้า สรา้งคนัดนิพรอ้มหว่านพชืในเวลาเดยีวกนั ให้ผลผลติมากกว่าหว่าน
ขา้วด้วยมอืกว่า 10%...เคร่ืองพ่นความเรว็สูงอตัโนมติั ขบัเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ 12 โวลต์ สามารถ
น าไปใชไ้ดทุ้กที ่ไมต่อ้งใชส้ายไฮโดรลคิ หรอืเครื่องยนต์ 

 
 
 ส่วน วฟิ เอเชยี 2017 งานแสดงสนิคา้และนิทรรศการดา้นเทคโนโลยปีศุสตัว์และสตัว์น ้าครบวงจร 
ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดในเอเชยี ไฮไลต์ของงานน้ีอยูท่ี.่..ชุดแสงสว่างในโรงเรอืน ซูส Zeus เพิม่เลนสพ์เิศษส าหรบัใช้
ในโรงเรอืนสตัว์ปีก สามารถควบคุมแสงสว่างและเปลี่ยนสไีฟได ้ควบคุมดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์ช่วยการ
เจรญิเติบโตของไก่ กระตุ้นความสมบูรณ์การเจรญิพนัธุ์ ช่วยประหยดัพลงังาน ทนทาน ตดิตัง้ง่ายกบัทุก
พืน้ผวิฝาผนงั 
 แอพพลเิคชัน่อ านวยความสะดวกบนัทกึขอ้มลูโรคส าหรบัโรงฆ่าสตัว ์ระบบประมวลผลอตัโนมตัเิพื่อ
ส่งไปยงัฐานขอ้มูลคอมพวิเตอร ์ช่วยประหยดัเวลา ปลอดภยัจากโรคตดิต่อจากการสมัผสัสตัว์ รายงานผล
แมน่ย าตามมาตรฐานสากล...โรเซลลโ์ชว ์เทคโนโลยลีบคมปากไก่แบบธรรมชาต ิดว้ยถาดอาหาร 

กรวฒัน์ วีนิล 
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“ไอเอม็เอฟ” ช้ีเศรษฐกิจไทยเช่ืองช้า 

 
 
แนะใช้ค่าบาทอ่อน-ลดดอกเบี้ย เพิม่ยากระตุ้นการเงิน-การคลงั 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองทุนการเงนิระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ได้สรุปผลการประเมินภาวะ
เศรษฐกจิไทยประจ าปี 2560 (2017 Article IV Consultation) จากการเดนิทางมาเยอืนไทยระหว่างวนัที ่16 
ก.พ.-1 ม.ีค.2560 โดยระบุว่า เศรษฐกิจไทยจะฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ระยะขา้งหน้ายงัเผชญิกบั
ความไมแ่น่นอน และปจัจยัเสีย่งทีจ่ะขยายตวัต ่า โดยบทบาทหลกัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิตามแผนลงทุน
โครงสรา้งพืน้ฐานของภาครฐัที่เพิม่ขึน้ ในระยะ 2-3 ปีขา้งหน้าจะช่วยกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนในระยะ
ต่อไป ขณะทีเ่งนิเฟ้อทัว่ไปปี 2560 จะเพิม่ขึน้ตามแนวโน้มราคาพลงังาน แต่ยงัคงต ่ากว่าเป้าหมายเงนิเฟ้อ
ที ่2.5% ต่อไปอกีหลายปี 
 ทัง้น้ี ปจัจยัเสีย่งจากต่างประเทศของไทยจะมาจากผลของการปฏริูปโครงสรา้งเศรษฐกจิจนีและการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจสหรฐัฯ และปจัจยัเสี่ยงในประเทศ ไดแ้ก่ การลงทุนภาคเอกชนที่ยงัอยู่ใน
ระดบัต ่าและหน้ีครวัเรือนที่ยงัอยู่ในระดบัสูงจะเป็นอุปสรรคต่อการบริโภคและการเติบโตของเศรษฐกิจ
มากกวา่ทีค่าด ทัง้น้ี เศรษฐกจิไทยเตบิโตเชื่องชา้และอตัราเงนิเฟ้อต ่า จงึแนะน าใหใ้ชน้โยบายผสมผสานทัง้
การคลงัและการเงนิ รวมทัง้ปฏริูปเชงิโครงสรา้งเพื่อสนับสนุนก าลงัซื้อระยะสัน้ และเพิม่ศกัยภาพในระยะ
ยาว ทัง้น้ี กลยุทธ์ดงักล่าวยงัจะช่วยลดการเกนิดุลบญัชเีดนิสะพดั ซึ่งจะลดแรงกดดนัค่าเงนิบาทที่แขง็ค่า
และจะช่วยให้อตัราแลกเปลี่ยนที่แท้จรงิปรบัสูงขึ้นเพื่อเพิม่รายไดท้ี่แท้จรงิ โดยการเคลื่อนไหวของอตัรา
แลกเปลีย่นควรเป็นปราการด่านแรกทีจ่ะช่วยรองรบัผลกระทบจากปจัจยัภายนอก ซึ่งทางการสามารถเขา้
ดแูลไดเ้มื่อจ าเป็นทีเ่กดิความผนัผวนผดิปกต ิ
 ไอเอม็เอฟยงัเสนอแนะใหใ้ชน้โยบายการเงนิแบบผอ่นปรนควบคูก่บัการปรบัปรุงการสื่อสารนโยบาย
เพื่อช่วยให้ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจสมดุลมากขึ้น และเอื้อให้เงนิเฟ้อเข้าสู่เป้าหมาย ซึ่งจะช่วยเสริม
ประสทิธภิาพการสง่ผา่นนโยบายการเงนิ ขณะทีก่ารใชน้โยบาย macroprudential หรอืการดูแลเสถยีรภาพ
เฉพาะจุดและการปฏริูปเกณฑก์ ากบัดูแลจะช่วยจดัปญัหาความเปราะบางของภาคการเงนิได ้ทัง้น้ี ส าหรบั
ขอ้กงัวลที่ว่าการลดอตัราดอกเบี้ยนโยบายจะก่อให้เกิดความเสี่ยงเชงิระบบสามารถใช้ macroprudential 
ปิดชอ่งโหวไ่ด ้
 


