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บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินหาฤทธิ์ของน้ําสมควันไมยูคาลิปตัสตอเห็บโค โดยใชโคพันธุ

พื้นเมืองจํานวน 25 ตัว ทําการกําหนดพื้นที่บนผิวหนังโคและนับจํานวนเห็บบริเวณที่ทําเครื่องหมายไว จากนั้นฉีด

พนสารละลายน้ําสมควันไมความเขมขน 50 เปอรเซ็นตลงไป ทําการนับจํานวนเห็บอีกครั้งที่เวลา 12 และ 24 

ชั่วโมง จากผลการทดลองพบวา จํานวนเห็บกอนฉีดมีคาเฉลี่ยเทากับ 29±4 ( ±SD) ตัว หลังจากฉีดที่เวลา 12 และ 

24 ชั่วโมงมีคาเฉลี่ยเทากับ 17±5 ( ±SD) และ 14±5 ( ±SD) ตัว ตามลําดับ จากการศึกษาครั้งนี้สรุปไดวา 

สารละลายน้ําสมควันไมยูคาลิปตัสที่ความเขมขน 50 เปอรเซ็นต มีฤทธิ์ในการลดจํานวนเห็บโคไดที่เวลา 12 และ 

24 ชั่วโมง อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) อยางไรก็ตาม ระยะเวลาการออกฤทธิ์ ความเขมขนและชนิดของน้ําสมควัน

ไมอาจมีประสิทธิภาพตอเห็บโคไดแตกตางกัน  

คําสําคัญ : น้ําสมควันไมยูคาลิปตัส  เห็บโค 
 

ABSTRACT 
                    Activity of Eucalyptus wood vinegar (Eucalyptus melliodora) against cattle  tick (Boophilus 

spp.) was investigated in 25 native cattle. The skin of cattle were marked and count the ticks before 

spraying with 50 % (v/v) Eucalyptus wood vinegar solution. Then, the ticks in the same area were 

counted at 12 and 24 hours. The results showed that the mean number of tick before spraying was 

289±4 ( ±SD), and the mean number of tick after spraying at 12 and 24 hours were 17±5 ( ±SD)   and 

14±5 ( ±SD), respectively.  The study concluded that 50% Eucalyptus wood vinegar solution had 

statistically significant reduced the ticks at 12 and 24 hours (p<0.05). However, the duration of action, 

concentrations, and types of wood vinegar may be effective against cattle ticks differently.   

Key Words : Eucalyptus wood vinegar and cattle ticks 
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คํานํา 
    เห็บโค (Boophilus microplus) เปนปรสิตภายนอกที่มีความสําคัญตอโคและกระบือในเขตรอนชื้น โดย

เมื่อสัตวดังกลาวถูกเห็บเกาะดูดเลือดจะสงผลตอการสูญเสียเลือด จากการที่เห็บทุกระยะในชีพจักรตองการเลือด

เพื่อใชในการเปลี่ยนแปลง เชน เห็บระยะตัวออน (larvae) ตองดูดกินเลือดจนอิ่มตัวกอนจะลอกคราบเปนระยะ

ตัวกลางวัย (nymph) หรือในเห็บระยะตวัเต็มวัย (adult) เห็บจะเกาะและอาศัยบนตัวโคในทุกระยะของการ

เจริญเติบโต จากนั้นเพศเมียจะตองกินเลือดจนอิ่มตัว (engorge) กอนที่จะลงสูพื้นเพื่อหาที่เหมาะสมในการวางไข 

(ณรงคและคณะ, 2542) สัตวที่มีเห็บเกาะดูดเลือดจํานวนมากจะสงผลตอสุขภาพโดยตรง ทําใหเกิดภาวะโลหิตจาง 

(anemia) ในสัตวอายุนอยจะทําใหการเจริญเติบโตชา แคระแกรน สวนในสัตวที่โตเต็มที่อาจซูบผอม ผลผลิตน้ํานม

ลดลง นอกจากนี้เห็บยังเปนพาหะนําโรครายแรงที่มีผลตอสุขภาพของสัตวโดยตรงไดซึ่งไดแก โรค babesiosis 

(Bastos et al., 2010)  anaplasmosis (Wen et al., 2002),(Futse et al., 2003) และtheileriosis (Muhammad et 

al., 1999) เปนตน ในการกําจัดเห็บโคเกษตรกรสวนใหญนิยมใชยาฆาแมลงสังเคราะหในกลุม organophosphate 

(Miller et al., 2005) ซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพโค และเกษตรกรผูเล้ียง ที่สําคัญคือเห็บโคในตระกูล Boophilus 

microplus สามารถสรางสายพันธุที่ดื้อตอยาฆาแมลงที่เปนสารสังเคราะหหลายชนิด (Bowman, 2009)(Taylor., et 

al., 2007)  นอกจากนี้ยาฆาแมลงสวนใหญจะเปนผลิตภัณฑเคมีที่นําเขามาจากตางประเทศซึ่งมีราคาคอนขางสูง 

สงผลตอรายจายของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้น การกําจัดเห็บที่ไดผลอีกวิธีการหนึ่งคือการใชยา ivermectin ทั้งวิธีการกิน

หรอืฉีดใตผิวหนังและไดผลดีในการกําจัดเห็บโดยเฉพาะ engorged female tick (Pegram and Lemche, 1985),        

(Cramer et al., 1988)  แตการใช ivrmectin สามารถทําใหเกิดผลขางเคียงตอสัตวได ในปจจบุันจึงมีการศึกษาหา

พืชหรือสมุนไพรที่มีอยูทั่วไปในธรรมชาติมาใชเปนสารกําจัดเห็บโคแทนยาฆาแมลง เชน สารสกัดจากผล Melia 

azedarach (Borges et al.,2003) สําหรบัการศึกษาในประเทศไทยเองพบวามีการศึกษาสมุนไพรหลายชนิด เชน 

การศึกษาฤทธิ์ของน้ํามันหอมระเหยจากตะไครและตะไครหอมในการฆาตวัออนเห็บโค และตัวเต็มวัย พบวาไดผลดี

ยิ่งขึ้นเมื่อใชน้ํามันหอมระเหยโดยตรง (Chungsamarnyart and Jiwajinda, 1992)  การศึกษาสารสกัดจากเมล็ด

นอยหนา (Chungsamarnyart et al.,1991) และเปลือกผลสมซึ่งมีสารออกฤทธิ์คือ ดีไลโมนีน เปนหลัก เมื่อใชฉีด

พนบนตัวโคพบวาสามารถกาํจัดตัวออน,ตัวแกของเห็บโคได (Chungsamarnyart and Jansawan, 1996)  

การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากหนอนตายหยากที่ความเขมขน 50 เปอรเซ็นต ม ีประสิทธิภาพในการกาํจัด เห็บโค

ในระยะตัวออนและเห็บตัวเต็มวัยได (นงนุชและคณะ, 2536) การศึกษาสารสกัดจากรากหญาแฝกแหงที่ปลูกใน

จังหวัดอุทยัธานีโดยวิธีกล่ัน มีฤทธิ์ฆาตัวออนและตัวเต็มวัยของเห็บโคไดประมาณ 50 และ 20 เปอรเซ็นต 

ตามลําดับ (ราเชนทร และคณะ, 2538) ซึ่งสารสกัดจากพืชสวนใหญสามารถเสื่อมสลายไดเองตามธรรมชาติ จึงมี

โอกาสตกคางคอนขางนอย  

คณะผูวิจัยจึงไดใหความสนใจที่จะทําการศกึษาฤทธิ์ของน้าํสมควันไมยูคาลิปตัสในการกําจัดเห็บบนตัวโค 

ซึ่งน้ําสมควันไมนั้นเปนผลพลอยไดจากการเผาถานไมภายใตสภาพอับอากาศ เมื่อผานควันที่เกิดจากการเผาไหม

ไมใหสัมผัสอากาศเย็น จะทําใหไอระเหยกลั่นตัวกลายเปนของเหลว ซึ่งมสีารประกอบอนิทรียตางๆ กวา 200 ชนิด 

เชน กรดอะซิตคิ ฟอรมัลดีไฮด เมทานอล อะซิโตน และทาร เปนตน (Mitsuyoshi et al., 2002)  ปจจบุันมีการนํา

น้ําสมควันไมไปใชประโยชนมากมายทางดานเกษตรกรรม และ ปศุสัตว เชน ผสมในปุยเพื่อเพิ่มผลผลิต ประยุกต 

ใชในการไลแมลง  เปนตน (มงคล, 2549)  
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อุปกรณและวิธีการ 
ทําการศึกษาและทดลองเห็บที่เกาะบนผิวหนังโคพันธุพื้นเมืองจํานวน 25 ตัว ของชาวบานหมูบานโคกฟน

โปง ต.บานเปด  อ.เมือง  จ.ขอนแกน ระหวาง เดือนมีนาคม ถึงเดือน สิงหาคม ป พ.ศ. 2554  ทําการเลือกสุมหาโค 

และกําหนดพื้นที่โดยใชปากกาสีตีเสนกรอบทําขอบเขต จากนั้นนับและบันทึกจํานวนเห็บโคภายในในชองที่ตีกรอบ

ไว โดยเลือกพื้นที่ ที่มีเห็บจํานวนเฉลี่ยระหวาง 25 ถึง 30 ตัว เพื่อใชเปนพื้นที่ในการฉีดพน สําหรับเห็บที่ใชใน

การศึกษาเปนเห็บที่อยูบนผิวหนังโคตามธรรมชาติ คละระยะทั้งเห็บออนและตัวแก สวนน้ําสมควันไมเปนน้ําสม 

ควันไมยูคาลิปตัส (Eucalyptus  melliodora) สําเร็จรูปเครื่องหมายการคายี่หอ พรีเวนท  (Prevent) 

ผลิตโดยชมรมเกษตรปลอดสารพิษประเทศไทย ซึ่งเปนน้ําสมควันไมที่ไดจากการนําไมยคูาลิปตัสมาผานกระบวน 

การเผาถานแบบอับอากาศ เมื่อควันไมกระทบกับอากาศเย็นจะจบัตัวเปนหยดน้ําลักษณะสีน้ําตาลใส โดยนํามา

ผสมน้ําประปาทําเปนสารละลายน้ําสมควันไมที่มีความเขมขน 50 เปอรเซ็นต จากนั้นบรรจุใสในขวดสเปรยสําหรับ

ฉีดพนบนผิวหนังโค และใชน้ําประปาสําหรับฉีดพนแทนสารละลายน้ําสมควันไมในพื้นที่ควบคุมบนโคตัวเดียวกัน 

หลังจากนั้นตรวจนับและบันทึกจํานวนเห็บโคในขอบเขตที่กําหนดไวอีกครั้งเมื่อ เวลาผานไป  12  และ 24 ชั่วโมง 

นําผลการนับจํานวนเห็บโคที่ไดจากการทดลอง มาคิดเปนจํานวนเห็บโคเฉลี่ย โดยเปรียบเทียบกันในชวงเวลากอน

ฉีด หลังฉีด 12 ชั่วโมง และ หลังฉีด 24 ชั่วโมง บันทึกผลและวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) เปรียบเทียบความ

แตกตางจํานวนเห็บกอนและหลังฉีดพน 

 

ผลการทดลองและวิจารณ 
จากการทดลองในโค 25 ตัว พบวา มีจํานวนเห็บโคเฉลี่ยกอนฉีด 29±4  ( ±SD) ตัว  หลังจากฉีด

สารละลายน้ําสมควันไมแลว 12 ชั่วโมงพบวาจํานวนเห็บโคมีจํานวนลดลงเฉลี่ยเหลือ  17±5 ( ±SD) ตัว และ

หลังจากฉีดสารละลายน้ําสมควันไมที่เวลา 24 ชั่วโมง พบวาคาเฉลี่ยจํานวนเห็บโคมีการลดลงเหลือ  14±5      ( ±

SD) ตัว ซึ่งจํานวนเห็บลดลงจากกอนพนอยางมีนัยสําคัญทั้งสองชวงเวลา (p<0.05) (ตารางที่ 1) ในสวนบริเวณ

ควบคุมที่ฉีดพนดวยน้ําประปาแทนน้ําสมควันไม ผลปรากฏวาจํานวนเห็บมีจํานวดลดลงเพียงเล็กนอยและไมมี

นัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนเห็บกอนการฉีดพนน้ําประปา  การลดลงของเห็บจากพื้นที่ผิวที่ไดกําหนดไวนั้น

อาจเกิดจากเห็บนั้นตายและหลุดออกมา หรือไมก็อาจเกิดจากเห็บนั้นไดออกจากพื้นที่และไปเกาะดูดเลือดบริเวณ

ใกลเคียงอื่นๆ จากการศึกษาของพิทยา และคณะ (2553) ไดทําการทดลองจุมเห็บโคระยะตัวออน และตัวเต็มไวใน

น้ําสมควันไมยูคาลิปตัสที่มีความเขมขน 50 เปอรเซ็นต นั้นปรากฏวาใหผลในการทําลายเห็บโคไดประมาณ 90 – 

100 เปอรเซ็นต แตในการศึกษาบนตัวโคในครั้งนี้ใหผลที่แตกตางกันโดยที่เห็บมีจํานวนลดลงเพียง 50 เปอรเซ็นต 

สาเหตุอาจเกิดจากหลายปจจัย เชน การเกาะของเห็บบนตัวโคนั้น เห็บยังคงไดรับอาหารจากการดูดเลือดโคทําให

เห็บดํารงชีวิตอยูไดนานกวา นอกจากนี้สภาวะแวดลอมภายนอกอาจเหมาะสมตอการมีชีวิตของเห็บมากกวาทําการ

ทดสอบในหองทดลอง เปนตน จากการศึกษาของ Mitsuyoshi et al., (2002) พบวา สารออกฤทธิ์ที่เปน

องคประกอบหลักที่มีมากที่สุดในน้ําสมควันไมไดแก กรดอะซิติก ซึ่งเปนกรดอินทรียที่มีกล่ินฉุน รสเปรี้ยว ทําให

รบกวนตอการดํารงชีพของเห็บบนตัวโค การทดลองครั้งนี้เปนการทดลองโดยสุมคละยะยะตางๆของเห็บ ซึ่ง

ความสามารถตานฤทธิ์ของน้ําสมควันไมในเห็บแตละระยะอาจจะมีความแตกตางกันทําใหอัตราการลดลงมีความ

แตกตางกันตามกลุมระยะของเห็บที่เกาะบนพื้นที่ ที่ทําการศึกษา 
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ตารางที่ 1  แสดงจํานวนของเห็บโคกอน และหลังจากการฉีดพนน้ําสมควันไมที่ความเขมขน 50 เปอรเซ็นต   

ที่ระยะเวลา 12 และ 24 ชั่วโมง 

 

      กอนฉีดพน                                     หลังฉีดพน 

                       12 ชั่วโมง  24  ชั่วโมง 

   ( ±SD)  (n)                         ( ±SD) (n)   ( ±SD) (n)  

     

กลุมทดลอง           

29±4a (25) 

กลุมควบคุม 

28±2  (25) 

                   

                    17±5b (25) 

 

                     27±9 (25) 

        

 14±5b,c (25) 

 

  27±1   (25) 

 

b significance difference from a (p<0.05) 
c significance difference from b (p<0.05) 

 

สรุปและเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาสารละลายน้ําสมควันไมจากไมยูคาลิปตัส ความเขมขน 50 เปอรเซ็นต มี

ฤทธิ์สามารถลดจํานวนเห็บบนตัวโคได โดยสามารถทําใหจํานวนเห็บที่เกาะอยูบนตัวโคลดลงไดถึง 50 เปอรเซ็นต 

ภายในเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งถือวาเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรผูเล้ียงโคสามารถนําไปใชในการควบคุมปริมาณ

เห็บ เพื่อหลีกเลี่ยงการใชสารเคมีที่อันตราย และมีราคาแพง อยางไรก็ตามยังมีการทดสอบโดยใชน้ําสมควันไมที่ได

จากไมชนิดอื่นอีกเชน การใชไมสนพบวาใหผลทดสอบในการตอตานแมลงกลุมอื่นเชน ปลวก (Reticulitermes 

speratus) ไดดีมากที่สุดภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากฉีดพน อยางไรก็ตามการทดสอบระยะเวลาในการจะออกฤทธิ์

สูงสุดบนผิวโคหลังจากฉีดนานเทาใด เชน มากวา 24 ชั่วโมง เปนตน หรือตองเพิ่มความเขมขนใหสูงขึ้นจากการ

ทดลองในหองปฏิบัติการ รวมถึงการสงผลขางเคียงตางๆบนผิวหนังโคหลังจากการใชหรือไม ซึ่งเปนสิ่งที่ตอง

ทําการศึกษาตอไป นอกจากนี้ควรศึกษาเปรียบเทียบชนิดของไมที่นํามาใชเปนวัตถุดิบสําหรับทําน้ําสมควันไม

เนื่องจากไมแตละชนิดที่นํามาทําเปนน้ําสมควันไมอาจมีสารออกฤทธิ์และองคประกอบทางเคมีที่แตกตางกันทําให

ประสิทธิภาพในการกําจัดเห็บโคอาจไมเทากัน เพื่อที่จะสามารถนําสารละลายน้ําสมควันไมดังกลาวไปประยุกตใช

ในการทําปศุสัตวเพื่อกําจัดปรสิตภายนอกในฟารมโคหรือการเลี้ยงสัตวอื่นๆ ตอไป 

 

เอกสารอางอิง 
ณรงค จึงสมานชาติ, ธเนศร ทิพยรักษ และ ทวีวัฒน ทัศนวัฒน. 2542. การผลิตสารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์ฆาเห็บโค. 

เอกสารเผยแพรทางวิชาการโครงการสรางอาชีพใหมใหผูวางงาน. โรงพิมพบริษัทออฟเซ็ท ครีเอชั่น 

จํากัด. กรุงเทพฯ. 

นงนุช จันทราช, สถาพร จิตตปาลพงศ และ วีรพล จันทรสวรรค. 2536.  ประสิทธิภาพของสารสกัดจากหนอน

ตายหยากตอเห็บโค.วารสารเกษตรศาสตร(วิทยาศาสตร). 27(3): 336-340. 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
 

 1341 

พิทยา ภาภิรมย, สุรสิทธิ์ อวนพรมมา, นริศร นางาม, อิศรพงษ แสวงศรี, บัณฑิต ชาแทน และ ไพลิน ธีระวิวัฒนกิจ. 

2552. ฤทธิ์ของน้ําสมควันไมยูคาลิปตัส (Eucalyptus melliodora) ตอเห็บโค(Boophilus microplus). 

ใน รายงานการประชุมวิชาการ มอ. วิจัย ครั้งที่ 2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต. ภูเก็ต. 

มงคล ตะอุน. 2549.  การประยุกตใชน้ําสมควันไมเพื่อการผลิตพืช. วารสารศูนยบริการวิชาการ. 14(3):7-9. 

ราเชนทร ถิรพร, สุวพงษ สวัสดิ์พาณิชย, สุรัตนวดี จิวะจินดา, ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล และ รุงนภา  

กอประดิษฐสกุล. 2538. การใชสารสกัดจากรากหญาแฝกในการควบคุมเห็บโค. การประชุมทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 33, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. กรุงเทพฯ. 

Bastos, R.G., Ueti, M. W., Knowles, D. P and Scoles, G. A. 2010. The Rhipicephals (Boophils) micriplus  

BM 86 gene play s a critical role in the fitness of ticks fed on cattle during acute Babesia bovis 

infection. Parasites & vectors. 3:111.  

Bowman, D.D. 2009. Georgis’ Parasitology for Veterinarians. 9th edition Suanders Elevier Inc. Missouri 

USA. 

Borges, L.M., Ferri, P. H. Silva, W. J. Silva. W.C and Silva, J.G.  2003.  In vitro, efficancy of extracts 

Melia azedarach against the tick Boophilus microplus. Medical and Veterinary Entermology. 

17(2): 228-231. 

Chungsamarnyrart, N., Jiwajinda, S., Rattanakreetakul, C and Jansawan, W. 1991. Practical extraction 

of sugar apple seed against tropical cattle ticks. Kasetsart J. (Nat. Sci. suppl.), 25, 101-105. 

Chungsamarnyart, N. and S. Jiwajinda. 1992. Acaricidal activity of volatile oil from lemon and citronella 

grasses on tropical cattle ticks. Kasetsart J. (Nat. Sci. Suppl.) 26: .46-51 

Chungsamarnyart, N. and W. Jansawan. 1996 .  Acaricidal activity of peel oil of citrus spp. on Boophilus 

microplus. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 30: 112 -117. 

Cramer, L.G.,carhalvo, L.A.F., Bridi, A.A.,Amaral, N.K. and Barrick, R. A. 1988. Efficacy of tropically 

applied ivermectin against Boophilus microplus (Canestrini, 1887) in cattle. Veterinary 

Parasitology. 29(4): 341-349.   

Futse, J. E. Ueti, M. W., Knoeles, D.P and Palmer, G. H. 2003. Transmission of Anaplasma marginale by 

Boophilus microplus: Retention of vector Competence in the Absence of Vector-Pathogen 

Interaction. Journal of Clinical  Microbiology. 41(8): 3829-3834. 

Miller, R.J., Davey, R. B and George, J.E. 2005.  First Report of Organophosphate-resistant Boophilus 

microplus (AcariIIxodidae) within the United State. Journal of Medical Entomology. 42(5): 912-

917. 

Mitsuyoshi, Y., Madoka, N, Keko H., Tatsuro, O. and Akira, S. 2002. Termiticidal activity of wood 

vinegar, its components and their homologues. Journal of Wood Science. 48: 338-342. 

Muhammad,G., Saqib, M., Athar, M., Khan, M. Z and Asi, M.N. 1999. Clinico-Epidemiological and 

Therapeutic Aspects of Bovine Thaileriosis. Pakistan Vet. J. 19 (2): 64-71. 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
 

 1342 

Pegram, R.G and Lemche, J. 1985. Observation s on the efficacy of ivermectin in the control of cattle 

ticks in Zambia. Veterinary Record. 117: 551-554. 

Taylor, M.A., Coop, R.L and Wall, R.L. 2007. Veterinary Parasitology 3rd edition Blackwell Publishing Ltd. 

UK. 

Wen, B., Jian, R., Zhang, Y and Chen, R. 2002. Simultaneous Detection of Anaplasma marginale and a 

New Ehrlichia Species Closely Relate of Ehrlichia chaffeensis by sequence Analyses of 16S 

Ribisomal DNA in Boophilus micriplus Ticks from Tibet. Journal of Clinical Microbiology. 40(9): 

3286-3290.                    



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /THA ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


