ตอน จบ

ปลวก

ต่อ จากฉบับที่แล้ว

ใน

ตอนทีแ่ ล้วผมได้กล่าวถึงวิธปี อ้ งกัน และก�ำจัดปลวกไม่ให้เข้า
มาสร้างความเสียหายกับทรัพย์สินที่เรารัก โดยแบ่งตามช่วง
ของงานก่อสร้าง โดยแบ่งเป็นกรณีกอ่ น และระหว่างท�ำการปลูกสร้าง
อาคาร จนมาถึงช่วงทีเ่ ข้ามาอยูอ่ าศัยในบ้านแล้ว โดยวิธกี ารแรก คือ
การรักษาความเป็นพิษในดินรอบๆ บ้านเอาไว้ เพื่อไม่ให้ปลวก
สามารถเข้ามาสร้างรังหรืออาศัยในบริเวณรอบๆ บ้านหรือแม้แต่
บริเวณดินใต้พื้นชั้นล่างของบ้าน ตอนนี้จะมาถึงวิธีการต่อไป ดังนี้
2) การใช้เหยื่อล่อ เป็นวิธีการอีกวิธีการหนึ่งที่ทันสมัย และ
ได้ผลดี เหมาะกับการก�ำจัดปลวกบ้าน (Coptotermes) หลังได้รับ
ความเสียหายแล้ว ซึ่งได้รับความนิยมสูงเพราะค่อนข้างมีความ
แน่นอนที่จะสามารถก�ำจัดปลวกได้ทั้งหมด (กรณีถูกปลวกเข้า
ท�ำความเสียหายแล้ว) และมีความปลอดภัยต่อคน สัตว์เลีย้ งทีอ่ าศัย
อยู่ในบ้าน แต่มีข้อเสียคือมีค่าใช้จ่ายสูง และต้องใช้เวลาในการ
ด�ำเนินการค่อนข้างนานกว่าจะเห็นผล กรณีที่ปลวกเข้าท�ำความเสีย
หายแล้ ว เจ้ า ของบ้ า นต้ อ งใช้ ชี วิ ต ร่ ว มกั บ ปลวกอยู ่ อี ก เป็ น เดื อ น
(ประมาณ 2-3 เดือน) กว่าจะก�ำจัดได้ทงั้ หมด ซึง่ ไม่เหมือนการใช้สาร
เคมีฉีดพ่นซึ่งจะเห็นผลทันที
หลักการของวิธีนี้คือจะติดตั้งกล่องสถานีเพื่อใส่เหยื่อล่อ
ปลวกไว้ใกล้ๆ จุดที่ปลวกอาศัยอยู่ จากนั้นจะท�ำการวางเหยื่อล่อไว้
ในกล่อง เพื่อให้ปลวกงานน�ำเหยื่อนี้ไปป้อนให้กับปลวกทั้งรัง เหยื่อ
ล่อนี้จะมีฤทธิ์ท�ำให้ปลวกไม่สามารถลอกคราบได้ เป็นผลให้ปลวก
งานตาย เมื่อปลวกงานตายไปปริมาณมากๆ ท�ำให้สัดส่วนประชากร
ของสังคมปลวกผิดเพี้ยนไป ส่งผลให้ความเป็นอยู่ภายในรังขาด
สมดุล สุดท้ายปลวกทหาร ปลวกราชา นางพญาปลวกก็ไม่มีปลวก
งานคอยหาอาหารให้จึงตายในที่สุด เหยื่อล่อนี้เป็นลักษณะเป็นผง
ผสมน�ำ้ สะอาดพอหมาดๆ ให้ปน้ั ได้ ปริมาณเหยือ่ ล่อนีจ้ ะมีสดั ส่วนใน
การผสม และปริมาณที่ก�ำหนดให้เหมาะสมที่จะใช้ก�ำจัดปลวกให้
ตายยกรัง ซึง่ จะก�ำหนดโดยผูผ้ ลิตเหยือ่ รายนัน้ ๆ จากนัน้ ก็น�ำเหยือ่ ไป
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นิพนธ์ ลักขณาอดิศร

วิศวกรควบคุม ระดับสามัญวิศวกรโยธา

วางในสถานทีต่ ดิ ตัง้ ไว้ แล้วคอยติดตามความคืบหน้าทุกๆ 10-15 วัน
เพื่อดูว่าปลวกกินเหยื่อล่อไปอย่างไรบ้าง ถ้าหมดก็เติมเหยื่อเพิ่มจน
กระทั่งปลวกกินเหยื่อไม่หมด แสดงว่าปริมาณประชากรปลวกเหลือ
น้อยแล้ว จนปลวกตายยกรัง
วิธีนี้ช่วยแก้ปัญหากรณีที่ปลวกเข้าโจมตีบ้านเรา แต่เราไม่
สามารถฉีดพ่นยาเพือ่ ก�ำจัดได้คลอบคลุมทัว่ พืน้ ทีไ่ ด้ เนือ่ งจากรังของ
มันอยู่ใต้ดินหรือตามซอกที่เราคาดไม่ถึงหรือในบางกรณีที่เราไม่
สามารถมองเห็นเส้นทางปลวกได้ทั่วทั้งหมด

สารเคมีที่ ในการป้องกันกำ�จัดปลวกทำ�ลายไม้

1. สารเคมีในกลุ่ม Synthetic pyrethroid ไม่มี Cyno
Group อยู่ในโครงสร้าง
1.1 Bifenthin 240% (BiflexTC) ใช้ความเข้มข้น 0.05-0.1%
ผสม 1 ลิตรต่อน�้ำ 240-280 ลิตร
1.2 Bifenthin 2.5% (Chemdrite TC) ใช้ความเข้มข้น
0.05-0.1% ผสม 2-4 ลิตร ต่อน�้ำ 100 ลิตร (2.5%) ผสม 2.5-5 ลิตร
ต่อน�้ำ 100 ลิตร (2%)
1.3 Permethrin 38.4% ใช้ความเข้มข้น 0.5-1.0% ผสม
2.75-5.5 ลิตร ต่อน�้ำ 100 ลิตร
2. สารเคมีในกลุม่ Synthetic pyrethroid ทีม่ ี Cyano Group
อยู่ในโครงสร้าง
2.1 Alphacypermethrin ใช้ความเข้มข้น 0.1-0.2% ผสม
2.5-5.0 ลิตร ต่อน�้ำ 100 ลิตร (4%)
2.2 Cypermethrin ใช้ความเข้มข้น 0.5-1.0% ผสม 2-4 ลิตร
ต่อน�้ำ 100 ลิตร (25%)
3. สารเคมีในกลุ่ม Organophosphate
3.1 Chlorpyrifos-ethyl ใช้ความเข้มข้น 0.5-2.0% (40%)
ผสม 1.25-5 ลิตร ต่อน�้ำ 100 ลิตร
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4. สารเคมีในกลุ่มอื่นๆ
4.1 Imidachlorpid ใช้ความเข้มข้น 0.05-0.1% ผสม 250500 CC ต่อน�้ำ 100 ลิตร (20%)
4.2 Fipronil ใช้ความเข้มข้น 0.025-0.05% ผสม 1-2 ลิตร
ต่อน�้ำ 100 ลิตร (2.5%)
ปัจจุบันน�้ำยาก�ำจัด และป้องกันปลวกมีมากมายให้เลือกใช้
โดยที่นิยมใช้ในตลาดมีอยู่ 2 กลุ่ม คือ Fipronil และ Bifenthrin
ซึ่ ง น�้ ำ ยาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี และปลอดภั ย ที่ สุ ด ในปั จ จุ บั น คื อ
กลุ่มน�้ำยา Fipronil เนื่องจากน�้ำยา Fipronil ออกฤทธิ์ก�ำจัดปลวก
โดยมีฤทธิ์ต่อเนื่องเมื่อปลวกตัวที่ถูกน�้ำยาไปแตะตัวอื่นๆ ก็จะท�ำให้
ตัวอื่นตายไปด้วย โดยน�้ำยา Fipronil จะไม่มีสีไม่มีกลิ่น ท�ำให้ปลวก
ไม่รู้ตัวว่าอยู่ในบริเวณที่น�้ำยาออกฤทธิ์หรือไม่ เมื่อปลวกเดินผ่าน
บริเวณทีน่ ำ�้ ยาออกฤทธิ์ แล้วไปแตะปลวกตัวอืน่ ๆ ในรังจะท�ำให้ปลวก
ตายยกรังในที่สุด ซึ่งต่างจากน�้ำยา Bifenthrin จะมีกลิ่นที่ปลวกไม่
ชอบ ท�ำให้ปลวกไม่กล้าเข้ามาในบริเวณที่น�้ำยาออกฤทธิ์ Bifentrin
มีหน้าที่ขับไล่ปลวกเสียมากกว่าจะก�ำจัดปลวกซึ่งต่างจาก Fipronil
ในบ้านเราปลวกที่มักเข้ามาท�ำลายบ้านคือ ชนิด Coptotermes เป็นปลวกใต้ดนิ (Subterranean termites) แสดงว่าเจ้าปลวก
สร้างรังบริเวณใต้ดนิ ก่อน แล้วจึงเดินทางเข้ามาท�ำความเสียหายกับ
ตัวบ้าน ประเทศเราเป็นเขตร้อนชื้น ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของเจ้าปลวก
พวกนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงมีความเสี่ยงอย่างยิ่งที่จะถูกพวกมัน
โจมตี
ส�ำหรับความเชื่อที่ว่าซื้อบ้านราคาแพง แล้วจะไม่พบปัญหา
เกี่ยวกับปลวก ขอเรียนตามตรงว่าจากประสบการณ์การท�ำงานของ
ผม พบว่าปลวกมันไม่เลือกหรอกครับว่าจะเข้าท�ำความเสียหายแต่
เฉพาะบ้านราคาไม่แพง ถ้าบริเวณไหนมีสภาพแวดล้อมเหมาะสม
มันไปหมดแหละครับ เพียงแต่ว่าบ้านราคาแพงอาจมีการค�ำนึงถึง
การออกแบบบ้านเพื่อป้องกันปลวกตามที่แนะน�ำไปไว้ข้างต้น และ
บ้านราคาแพงมักจะมีระบบในการดูแลป้องกันเอาไว้อย่างดี ไม่วา่ จะ
เป็นการฉีดพ่นน�้ำยาโดยการอัดน�้ำยาลงในระบบท่อ HDPE ใต้พื้น
ชัน้ ล่าง และการเลือกใช้นำ�้ ยาทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการก�ำจัดหรือยับยัง้
จากประสบการณ์ พ บว่ า มั ก จะเป็ น ความประมาทเลิ น เล่ อ ของ
ผู้อยู่อาศัยเสียมากกว่าที่มักจะไม่เรียกเจ้าหน้าที่บริษัทก�ำจัดปลวก
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เข้ามาให้บริการตามวัน และเวลาตามที่ก�ำหนดเอาไว้
ผมมักจะได้ยนิ เจ้าของบ้านมาบ่นเสมอว่า “ซือ้ บ้านราคาแพง
ท�ำไมยังมีปลวกขึ้น?” คืออยากจะบอกว่าเจ้าปลวกมันไม่ได้เลือกขึ้น
เฉพาะบ้านราคาถูกๆ นะครับ บ้านแพงๆ มันก็ขึ้นได้ ถ้ามีภาวะ
เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของมัน “ อ้าว! แล้วบ้านแพงๆ เขา ไม่มีวิธี
ป้องกันปลวกได้ 100% เหรอ?” ต้องยอมรับครับว่าบ้านราคาแพง ก็
มีวธิ กี ารป้องกันทีด่ กี ว่าบ้านราคาถูก แต่ปจั จุบนั ยังไม่มวี ธิ ไี หนป้องกัน
ได้ 100% ฉะนัน้ พวกบริษทั ทีร่ บั ก�ำจัดปลวกมืออาชีพทัง้ หลายในบ้าน
เราก็ไม่มีบริษัทไหนที่กล้ารับประกันว่าจะไม่มีปลวกมาขึ้นบ้านท่าน
ได้อีก เพียงแต่อาจมีการตลาดมาช่วยให้เรามั่นใจในการใช้บริการ
มากขึ้นเช่น การรับประกันด้วยการเข้ามาก�ำจัดให้ฟรีหรือการจ่าย
ค่าชดเชยให้หากเกิดเหตุขึ้น เท่านั้น
เราในฐานะเจ้าของบ้าน คงต้องนัดบริษัทก�ำจัดปลวกเข้ามา
ให้ บ ริ ก ารตามที่ คู ่ มื อ ก� ำ หนดเอาไว้ และไม่ ส ร้ า งบรรรยากาศที่
เอื้ออ�ำนวยต่อการท�ำรังของปลวก นั่นคือการปล่อยให้มีความชื้น
สะสมเกิดขึ้นหรือพื้นที่บริเวณนั้นค่อนข้างสงบ นั่นละครับบริเวณที่
ปลวกชอบ เจ้าปลวกมักจะเข้ามาในบ้านจากท่อร้อยสายงานระบบ
ไฟฟ้า กรณีทเี่ ป็นระบบไฟฟ้าใต้ดนิ ฉะนัน้ เราต้องท�ำการปิดรูบริเวณ
ห้องไฟฟ้าไม่สามารถให้แมลงเดินไต่จากท่อเข้ามาในบ้านได้ บริเวณ
ที่ปลวกจะโจมตีก่อนเป็นแห่งแรกนั่นก็คือ ห้องเก็บของ วงกบประตู
หลังบ้าน แม้ว่าจะปฏิบัติตามก�ำหนดของบริษัทก�ำจัดปลวกเอาไว้
เรียบร้อยแล้ว ก็ยังมีความเสี่ยงจาการถูกปลวกโจมตีอยู่ดี สังเกต
ได้ว่าไม่มีการรับประกันจากบริษัทรับก�ำจัดปลวกว่าจะสามารถ
ป้องกันปลวกได้ 100% ฉะนั้น เราในฐานะเจ้าของบ้านจะต้องหมั่น
ตรวจสอบดูแลบ้านของเรา หากพบปลวกในบ้านจะต้องรีบก�ำจัดก่อน
ที่จะลุกลามไปยังที่ต่างๆ ของบ้าน
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