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หนูเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อมนุษย์ เป็นศัตรูในแหล่งเพาะปลูกพีชเศรษฐกิจหลายชนิดและโนโรงเก็บผลผลิตทางการเกษตร
ความเลืยหายที่เกิดขึ้นจากการกัดทำลาย รวมทั้งการปนเปิอนจากของเสียของหนู คิดเป็นมูลค่าไม่ตากว่าป็ละ 4,000 ล้านบาท นอกจาก
นี้ยังเป็นศัตรูของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และชุมชนต่าง ๆ ทั้งกัดแทะสัตว์เลี้ยง ขโมยกินอาหารสัตว์และอาหารของมนุษย์ ตลอดจนกัด

และในอาคารสำนักงาน และโดยเฉพาะอย่างร่ง หนูยังเป็นแหล่งรังโรคและพาหะนำโรคหลายชนิด
ที่ถ่ายทอดลู่มนุษย์และสัตว์เลี้ยง เชิ่น กาฬโรค โรคไข้ฉี่หนู โรคสครบไทฟ้ส เป็นต้น
การควบคุมหนูมีหลายวิธี แต่ที่นิยมมาก คีอ การใข้สารเคมีกำจัดหนู ชื่งมีความเป็นพิษสูงต่อมนุษย์และสัตว์อื่นๆ โดย
เฉพาะสัตว์ที่ล่าหนูเป็นอาหาร การใช้ปรสีตหรือเขึ้อโรค เป็นวิธีการปราบหนูโดยชีววิธี รกวิธีหนี้ง ที่มีผลต่อการขยายพ้ฆธุของหนู หรือ

ทำลายสิงของต่างๆ โนบ้านเรือน

ทำให้หนูป่วยและตายได้ ชื่งปรลิตโปรโตชัว Sarcocystis singaporensis ที่พบโนหนูตามธรรมชาติ เป็นจุลินทรีย์ชนิดใหม่ ที่โด้มี

การวิจัยแล้วว่า

มีศักยภาพสูงโนการกำจัดหนู

?' วงจรชีวิต การแพร่กระจาย และการผลิ
Sarcocystis singaporensis เป็นปรลิตโปรโตธัว

ที่พบเฉพาะในหนูและงูเหสีอม มีการขยายพัน3แบบไม่มี
เพศบริเวณเชลล์บุผิวภายในหลอดเลือดของหนู และ
สุดท้ายสร้างเป็นชีสต์ตามกล้ามเนี้อสำตัว (sarcocysts) เนี้อ
งูเหสีอมกินหนูติดเขึ้อ โปรโตธัวจะขยายพันธุแบบอาศัย
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เพศบริเวณเชลล์ผนังของสำไล้ และผลิตสปอร์โรชิสต

(sporocysts) ชิงเป็นระยะสุดท้ายของการเจริญเติบโต และ

ถูกขับถ่ายปะปนออกมาพร้อมมูลงู

้
โป'รโตชัวธนิดนี'พบ

ระบาดแพร่หลายในหนูและงูเหลือมในแถบเอเชิยตะวันออก
เฉียงใต้ และปริมาณเขึ้อโปรโตซัวที่พบในธรรมชาติมีน้อย
จึงไม่เป็นอันตรายต่อการดำรงชีวิตของมัน
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ระยะสปอร์โรชีสต์เท่านั้นที่ทำให้หนูป่วยและ
ตายไต้ จึงมีการนำโปรโตชัวระยะนี้ไนปริมาณสูงมาใช้
กำจัดหนู การผลิตสปอร์โรชิสต์ของปรสิตโปรโตชัวชนิดนี้
ให้โต้จำนวนมากนั้น ต้องมีการเลี้ยงงูเหลือมและหนูติดเขึ้อ
ภายในโรงเรือน โดยพบว่างูเหลือมขนาดสำตัวยาวประมาณ
2.5 เมตร สามารถผลิตสปอร์โรชีสฅ์โด้โม่ต่ากว่า 1,400
ล้านชีสด์ ชึ่งใช้กำจัดหนูได้โม่น้อยกว่า 5,000 ตัว หรือใช้
ปราบหนูในนาข้าวได้ประมาณ 300 ไร่

สาเหตุการตายของหน
ภายหลังหนูได้รับเธอโปรโตชัวรรยรสปอร์โรชีสต์แล้ว 10- 15 วัน จึงแสดงอาการป่วยแลรตายในที่สุด ด้วยสาเหตุจาก
อาการนาท่วมปอด ซึ่งทำให้ทบบการหายใจล้มเหลว ห่รีออาจทำให้โตวายได้
I

แต่ละโปวโตซัวซยายพ้นธุโดยการแบ่งตัวอย่างรวดเร็ว
ภายในเชลล์ผนังหลอดเสีอดที่ปอด ทำให้เชลล์เสียหาย

ของเหลวจากเชลล์เหล่านี้ จึงไหลท่วมช่องอก
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หนี้งสปอร์โรชิสต

4 โปรโตซัว

ป่วยและตาย
แตกตัวในลำไล้ แล้วเข้า
หลอดเลอดของปอด ดับ ไต

รพสิตุเหยื่อโปรโตุซัวสำเรจรูป
เหยื่อโปรโตชัว เรนเหยื่อแบบนุ่ม ขนาด 1 กรัม แลร:

มีเธอโปรโตชัว บรรจุอปูตรงกลางจำนวน 200,000
สปอร์โรซีสต์ต่อกอน เหยื่อโปรโตซัวสำเร็จรูป

จรถูกนำไป

วางในรูหนู หรือทางเดินหนู หรือบริเวณที่พบร่องรอยหนู
ภายโนโรงเรือนควรวางในภาธนรสำหรับใส่เหยื่อ เพื่อให้หนู

เสืกปลอดภัยขณรที่กินเหยื่อโปรโตชัว
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เหยื่อโปรโตซัวสำเร็จรูป
ใช้ปราบหนูใน ...
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ราคารบ้านเร่รน

หน ไท

แร:aทานทฃื่น ๆ

ทบปัญหาเรื่อป้หน

วิธีการใช้

o ในสภาพไร่'นาแล สวน วางเหยื่อโปรโตช้าสำเร็จรูป
£

20-24 ก้อนต่อไร่

o ในสภาพโรงเรือน ใช้ภาซนรสำหรับใส่เหยื่อ 1 อ้น

ต่อพื้นที่ 25

-

27 ตารางเมตร แล้วใส่เหยื่อโปรโตช้ว

สำเร็จรูป 2 - 3 ก้อน

ต่อ

ภาชนร:

If

ย้อดีของเหยื่อโปรโตซัว

ร.

singaporensis

© มีความเฉพานจาร:จงสูงต่อหนูพุก (Bandicota sp.) แลร:

o

หนูท้อ•งขาว (Ratfus sp.)

มีความปลอดภัยต่อสัตว์ที่กินหนูเป็นอาหาร
นกแสก เหยี่ยว

©

งู พังพอน

เช่น

แมวป่า เป็นต้น

มีความปลอดภัยต่อมนูษย'แลรสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว

ไก่ เป็นต้น

© เหยื่อโปรโตช้วสำเร็จรูป 1 ก่อน สามารถฆ่าหนูได้ 1 ตัว
© หนูไม่เกิดการเข็ดขยาดต่อเหยื่อขนิดนี้ เยื่องจากการ

©
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ตายจรเกิดภายหลังหนูได้รับเชื้อโปรโตซัวแล้ว 10 วัน
ไม่ทำให้เกิดพิษตกด้างในสิ่งแวดล้อม
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สอบกานรายละเอียดเพนเติบใต้ที่
กลุ่มงานสัตววิทยาการเกษตร

โทร. 0-2579-4535 ต่อ 159, 160, 161

-

e mail ; agrizoo@loxinfocoth
uoya/mw ; qoคักบท] บอประเสรัว
ปีกพิมพ์ : 2548
พินฟท : โรป้พิพุ่บนฺนแททรณ่ทารเทนทรแท่!)บร:เทศ!กเ) aim

Ins. 0-2561-4567. 0-2561-4590-6 Insihs 0 2941 1230

