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นิพนธ์ ลักขณาอดิศร 

วิศวกรควบคุม ระดับสามัญวิศวกรโยธา

ใน
ตอนทีแ่ล้วผมได้กล่าวถึงวธีิป้องกัน และก�าจดัปลวกไม่ให้เข้า

มาสร้างความเสียหายกับทรัพย์สินที่เรารัก โดยแบ่งตามช่วง

ของงานก่อสร้าง โดยแบ่งเป็นกรณก่ีอน และระหว่างท�าการปลกูสร้าง

อาคาร จนมาถงึช่วงทีเ่ข้ามาอยูอ่าศยัในบ้านแล้ว โดยวธิกีารแรก คอื 

การรักษาความเป็นพิษในดินรอบๆ บ้านเอาไว้ เพื่อไม่ให้ปลวก

สามารถเข้ามาสร้างรังหรืออาศัยในบริเวณรอบๆ บ้านหรือแม้แต่

บริเวณดินใต้พื้นชั้นล่างของบ้าน ตอนนี้จะมาถึงวิธีการต่อไป ดังนี้

2) การใช้เหยื่อล่อ เป็นวิธีการอีกวิธีการหนึ่งที่ทันสมัย และ

ได้ผลดี เหมาะกับการก�าจัดปลวกบ้าน (Coptotermes) หลังได้รับ

ความเสียหายแล้ว ซึ่งได้รับความนิยมสูงเพราะค่อนข้างมีความ

แน่นอนท่ีจะสามารถก�าจัดปลวกได้ทั้งหมด (กรณีถูกปลวกเข้า

ท�าความเสยีหายแล้ว) และมคีวามปลอดภัยต่อคน สัตว์เล้ียงทีอ่าศยั

อยู่ในบ้าน แต่มีข้อเสียคือมีค่าใช้จ่ายสูง และต้องใช้เวลาในการ

ด�าเนินการค่อนข้างนานกว่าจะเห็นผล กรณีที่ปลวกเข้าท�าความเสีย

หายแล้วเจ้าของบ้านต้องใช้ชีวิตร่วมกับปลวกอยู ่อีกเป็นเดือน 

(ประมาณ 2-3 เดอืน) กว่าจะก�าจดัได้ทัง้หมด ซึง่ไม่เหมอืนการใช้สาร

เคมีฉีดพ่นซึ่งจะเห็นผลทันที 

หลักการของวิธีน้ีคือจะติดตั้งกล่องสถานีเพื่อใส่เหยื่อล่อ

ปลวกไว้ใกล้ๆ จุดที่ปลวกอาศัยอยู่ จากนั้นจะท�าการวางเหยื่อล่อไว้

ในกล่อง เพื่อให้ปลวกงานน�าเหย่ือน้ีไปป้อนให้กับปลวกท้ังรัง เหยื่อ

ล่อนี้จะมีฤทธ์ิท�าให้ปลวกไม่สามารถลอกคราบได้ เป็นผลให้ปลวก

งานตาย เมื่อปลวกงานตายไปปริมาณมากๆ ท�าให้สัดส่วนประชากร

ของสังคมปลวกผิดเพ้ียนไป ส่งผลให้ความเป็นอยู่ภายในรังขาด

สมดุล สุดท้ายปลวกทหาร ปลวกราชา นางพญาปลวกก็ไม่มีปลวก

งานคอยหาอาหารให้จึงตายในที่สุด เหยื่อล่อนี้เป็นลักษณะเป็นผง

ผสมน�า้สะอาดพอหมาดๆ ให้ป้ันได้ ปรมิาณเหยือ่ล่อนีจ้ะมสีดัส่วนใน

การผสม และปริมาณที่ก�าหนดให้เหมาะสมที่จะใช้ก�าจัดปลวกให้

ตายยกรงั ซึง่จะก�าหนดโดยผูผ้ลติเหยือ่รายนัน้ๆ จากนัน้กน็�าเหย่ือไป

วางในสถานทีติ่ดต้ังไว้ แล้วคอยติดตามความคืบหน้าทกุๆ 10-15 วนั 

เพื่อดูว่าปลวกกินเหยื่อล่อไปอย่างไรบ้าง ถ้าหมดก็เติมเหยื่อเพิ่มจน

กระทั่งปลวกกินเหยื่อไม่หมด แสดงว่าปริมาณประชากรปลวกเหลือ

น้อยแล้ว จนปลวกตายยกรัง

วิธีนี้ช่วยแก้ปัญหากรณีที่ปลวกเข้าโจมตีบ้านเรา แต่เราไม่

สามารถฉดีพ่นยาเพือ่ก�าจดัได้คลอบคลมุทัว่พืน้ทีไ่ด้ เนือ่งจากรงัของ

มันอยู่ใต้ดินหรือตามซอกที่เราคาดไม่ถึงหรือในบางกรณีที่เราไม่

สามารถมองเห็นเส้นทางปลวกได้ทั่วทั้งหมด

สารเคมีที่ ในการป้องกันก�าจัดปลวกท�าลายไม้

1. สารเคมีในกลุ่ม Synthetic pyrethroid ไม่มี Cyno  

Group อยู่ในโครงสร้าง

1.1 Bifenthin 240% (BiflexTC) ใช้ความเข้มข้น 0.05-0.1% 

ผสม 1 ลิตรต่อน�้า 240-280 ลิตร

1.2 Bifenthin 2.5% (Chemdrite TC) ใช้ความเข้มข้น  

0.05-0.1% ผสม 2-4 ลิตร ต่อน�้า 100 ลิตร (2.5%) ผสม 2.5-5 ลิตร 

ต่อน�้า 100 ลิตร (2%)

1.3 Permethrin 38.4% ใช้ความเข้มข้น 0.5-1.0% ผสม 

2.75-5.5 ลิตร ต่อน�้า 100 ลิตร

2. สารเคมใีนกลุม่ Synthetic pyrethroid ทีม่ ีCyano Group 

อยู่ในโครงสร้าง

2.1 Alphacypermethrin ใช้ความเข้มข้น 0.1-0.2% ผสม 

2.5-5.0 ลิตร ต่อน�้า 100 ลิตร (4%)

2.2 Cypermethrin ใช้ความเข้มข้น 0.5-1.0% ผสม 2-4 ลิตร 

ต่อน�้า 100 ลิตร (25%)

3. สารเคมีในกลุ่ม Organophosphate

3.1 Chlorpyrifos-ethyl ใช้ความเข้มข้น 0.5-2.0% (40%) 

ผสม 1.25-5 ลิตร ต่อน�้า 100 ลิตร
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เข้ามาให้บริการตามวัน และเวลาตามที่ก�าหนดเอาไว้

ผมมกัจะได้ยนิเจ้าของบ้านมาบ่นเสมอว่า “ซือ้บ้านราคาแพง 

ท�าไมยังมีปลวกขึ้น?” คืออยากจะบอกว่าเจ้าปลวกมันไม่ได้เลือกขึ้น

เฉพาะบ้านราคาถูกๆ นะครับ บ้านแพงๆ มันก็ขึ้นได้ ถ้ามีภาวะ 

เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของมัน “ อ้าว! แล้วบ้านแพงๆ เขา ไม่มีวิธี

ป้องกันปลวกได้ 100% เหรอ?” ต้องยอมรับครับว่าบ้านราคาแพง ก็

มวิีธกีารป้องกันทีดี่กว่าบ้านราคาถูก แต่ปัจจบุนัยังไม่มวิีธไีหนป้องกนั

ได้ 100% ฉะนัน้พวกบรษิทัทีร่บัก�าจดัปลวกมอือาชพีทัง้หลายในบ้าน

เราก็ไม่มีบริษัทไหนที่กล้ารับประกันว่าจะไม่มีปลวกมาขึ้นบ้านท่าน

ได้อีก เพียงแต่อาจมีการตลาดมาช่วยให้เรามั่นใจในการใช้บริการ

มากขึ้นเช่น การรับประกันด้วยการเข้ามาก�าจัดให้ฟรีหรือการจ่าย 

ค่าชดเชยให้หากเกิดเหตุขึ้น เท่านั้น

เราในฐานะเจ้าของบ้าน คงต้องนัดบริษัทก�าจัดปลวกเข้ามา

ให้บริการตามที่คู ่มือก�าหนดเอาไว้ และไม่สร้างบรรรยากาศที่ 

เอื้ออ�านวยต่อการท�ารังของปลวก นั่นคือการปล่อยให้มีความชื้น

สะสมเกิดขึ้นหรือพื้นที่บริเวณนั้นค่อนข้างสงบ นั่นละครับบริเวณที่

ปลวกชอบ เจ้าปลวกมักจะเข้ามาในบ้านจากท่อร้อยสายงานระบบ

ไฟฟ้า กรณทีีเ่ป็นระบบไฟฟ้าใต้ดนิ ฉะนัน้ เราต้องท�าการปิดรบูรเิวณ

ห้องไฟฟ้าไม่สามารถให้แมลงเดินไต่จากท่อเข้ามาในบ้านได้ บรเิวณ

ที่ปลวกจะโจมตีก่อนเป็นแห่งแรกนั่นก็คือ ห้องเก็บของ วงกบประตู

หลังบ้าน แม้ว่าจะปฏิบัติตามก�าหนดของบริษัทก�าจัดปลวกเอาไว้

เรียบร้อยแล้ว ก็ยังมีความเส่ียงจาการถูกปลวกโจมตีอยู่ดี สังเกต 

ได้ว่าไม่มีการรับประกันจากบริษัทรับก�าจัดปลวกว่าจะสามารถ

ป้องกันปลวกได้ 100% ฉะนั้น เราในฐานะเจ้าของบ้านจะต้องหมั่น

ตรวจสอบดแูลบ้านของเรา หากพบปลวกในบ้านจะต้องรบีก�าจัดก่อน

ที่จะลุกลามไปยังที่ต่างๆ ของบ้าน

อ้างองิข้อมลูจาก ดร.จารณุ ีวงศ์ข้าหลวง,ดร.ยพุาพร สรนวัุตร 

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจและผลิตผลป่าไม้ กรมป่าไม้

หากคุณมีค�าถาม ปัญหา อยากเข ้ามาร ่วมแบ่งป ัน

ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้าง หรือมีข้อเสนอแนะ ติชม 
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4. สารเคมีในกลุ่มอื่นๆ

4.1 Imidachlorpid ใช้ความเข้มข้น 0.05-0.1% ผสม 250-

500 CC ต่อน�้า 100 ลิตร (20%)

4.2 Fipronil ใช้ความเข้มข้น 0.025-0.05% ผสม 1-2 ลิตร 

ต่อน�้า 100 ลิตร (2.5%)

ปัจจุบันน�้ายาก�าจัด และป้องกันปลวกมีมากมายให้เลือกใช้ 

โดยที่นิยมใช้ในตลาดมีอยู่ 2 กลุ่ม คือ Fipronil และ Bifenthrin  

ซึ่งน�้ายาที่มีประสิทธิภาพดี และปลอดภัยที่สุดในปัจจุบันคือ 

กลุ่มน�้ายา Fipronil เนื่องจากน�้ายา Fipronil ออกฤทธิ์ก�าจัดปลวก 

โดยมีฤทธิ์ต่อเนื่องเมื่อปลวกตัวที่ถูกน�้ายาไปแตะตัวอื่นๆ ก็จะท�าให้

ตัวอื่นตายไปด้วย โดยน�้ายา Fipronil จะไม่มีสีไม่มีกลิ่น ท�าให้ปลวก

ไม่รู้ตัวว่าอยู่ในบริเวณท่ีน�้ายาออกฤทธ์ิหรือไม่ เม่ือปลวกเดินผ่าน

บรเิวณทีน่�า้ยาออกฤทธิ ์แล้วไปแตะปลวกตวัอ่ืนๆ ในรงัจะท�าให้ปลวก

ตายยกรังในท่ีสุด ซึ่งต่างจากน�้ายา Bifenthrin จะมีกลิ่นที่ปลวกไม่

ชอบ ท�าให้ปลวกไม่กล้าเข้ามาในบริเวณที่น�้ายาออกฤทธิ์ Bifentrin 

มีหน้าที่ขับไล่ปลวกเสียมากกว่าจะก�าจัดปลวกซึ่งต่างจาก Fipronil

ในบ้านเราปลวกที่มักเข้ามาท�าลายบ้านคือ ชนิด Copto-

termes เป็นปลวกใต้ดนิ (Subterranean termites) แสดงว่าเจ้าปลวก

สร้างรังบริเวณใต้ดนิก่อน แล้วจงึเดนิทางเข้ามาท�าความเสยีหายกบั

ตัวบ้าน ประเทศเราเป็นเขตร้อนชื้น ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของเจ้าปลวก

พวกนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงมีความเสี่ยงอย่างยิ่งที่จะถูกพวกมัน

โจมตี 

ส�าหรับความเชื่อที่ว่าซื้อบ้านราคาแพง แล้วจะไม่พบปัญหา

เกี่ยวกับปลวก ขอเรียนตามตรงว่าจากประสบการณ์การท�างานของ

ผม พบว่าปลวกมันไม่เลือกหรอกครับว่าจะเข้าท�าความเสียหายแต่

เฉพาะบ้านราคาไม่แพง ถ้าบริเวณไหนมีสภาพแวดล้อมเหมาะสม

มันไปหมดแหละครับ เพียงแต่ว่าบ้านราคาแพงอาจมีการค�านึงถึง

การออกแบบบ้านเพื่อป้องกันปลวกตามที่แนะน�าไปไว้ข้างต้น และ

บ้านราคาแพงมักจะมีระบบในการดแูลป้องกันเอาไว้อย่างด ีไม่ว่าจะ

เป็นการฉีดพ่นน�้ายาโดยการอัดน�้ายาลงในระบบท่อ HDPE ใต้พื้น 

ชัน้ล่าง และการเลอืกใช้น�า้ยาทีม่ปีระสทิธภิาพในการก�าจดัหรอืยับย้ัง 

จากประสบการณ์พบว่า มักจะเป็นความประมาทเลินเล่อของ 

ผู้อยู่อาศัยเสียมากกว่าที่มักจะไม่เรียกเจ้าหน้าที่บริษัทก�าจัดปลวก
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