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บทคัดยอ
จากการศึกษาความเปนไปไดในการใชเหยื่อพิษ ในการปองกันกําจัดปลวกทําลายไมในอาคารบานเรือน ใน
เขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล พบวา การใชเหยื่อพิษชนิด Sentricon bait system ฝงลงในดินบริเวณรอบๆ
อาคาร หรือการใชเหยื่อพิษชนิดกลอง Recruit AG ซึ่งติดตั้งไวบนอาคารเหนือพื้นดิน สามารถลดจํานวนประชากรของ
ปลวก ชนิดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 2 ชนิด; Coptotermes gestroi (Wasmann) และ Coptotermes havilandi
Holmgren ใหหมดไปไดภายในระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน ภายหลังการวางเหยื่อ ปริมาณของเหยื่อพิษ ที่ปลวกกิน
เขาไป จนมีผลทําใหปลวกตายไดหมดทั้งรัง อาจแตกตางกันไปตามขนาดของรังปลวกในแตละพื้นที่ตั้งแต 53.0-368.3
กรัม และจากการติดตามผลในการปองกันกําจัด อยางตอเนื่องเปนระยะเวลาประมาณ 1 - 2 ป ยังไมพบการกลับเขามา
ของปลวกในอาคาร

Abstract
Possibilities of using baiting system for prevention and control of termite in building were investigated
in few residential areas in and around Bangkok. Results revealed that the use of in ground baiting system
(Sentricon) around building construction and/or above ground bait box (Recruit AG) in building can eliminate
colony of termite, Coptotermes gestroi (Wasmann) and/or Coptotermes havilandi Holmgren within 2-3 months
after the installation. According to the size of colony in each location, the amount of bait consumption until
completely elimination of the colony varied from 53.0 to 368.3 g. Routine investigation of bait stations after
completely elimination of the colony revealed no reinfestation 1-2 years thereafter.
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คํานํา
ปลวกจัดเปนแมลงศัตรูทําลายไมที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจมาก
โดยเฉพาะอยางยิ่งปลวกใตดินชนิด
Coptotermes gestroi มักพบเขาทําลายและกอใหเกิดความเสียหายในอาคารบานเรือน โดยเฉพาะในเขตเมือง โครง
สรางไมตางๆ ภายในอาคาร ตลอดจนวัสดุขาวของ เครื่องเรือน เครื่องใชตางๆ ที่ทํามาจากไม หรือวัสดุที่มีเซลลูโลส
เปนองคประกอบ ลวนไดรับความเสียหายจากการเขาทําลายของปลวกชนิดนี้แทบทั้งสิ้น (Sornnuwat, 1996)
ในการเขาสูอาคารบานเรือนของปลวกชนิดนี้ ปลวกมักทําเปนทอทางเดินดินเจาะทะลุขึ้นมาจากรังใตพื้นดิน
แลวเขาสูโครงสรางไมตางๆ ภายในอาคารบานเรือน ตามรอยแตกแยกของพื้นคอนกรีต เสา หรือรอยตอเชื่อมระหวาง
เสา ผนังหรือคานคอดิน และอาศัยหลบซอนอยูภายในโครงสรางอาคาร บริเวณที่อับชื้น มืด เงียบสงบ และปราศจาก
การรบกวนเปนระยะเวลานานๆ ทําใหยากตอการสังเกตชองทางการเขาทําลายของปลวก และเปนการยากที่จะกําจัดให
หมดสิ้นไป
การใชสารเคมีฉีดพนในอาคารที่พบวามีการเขาทําลายของปลวก เปนวิธีการปองกันกําจัดปลวกที่นิยมใชกัน
อยางแพรหลายอยูในปจจุบัน แตก็ยังไมสามารถที่จะกําจัดปลวกใหหมดสิ้นไปได ทําใหตองมีการฉีดพนสารเคมีเขาไป
ตามโครงสรางตางๆ ที่พบมีการเขาทําลายใหมๆ อยูเสมอ จึงเปนเหตุใหเกิดการสะสมของสารเคมีภายในอาคารที่อยู
อาศัย ที่อาจเปนพิษทั้งทางตรงและทางออมตอคน สัตว และสิ่งแวดลอมในระยะยาว จัดเปนปญหาใหญที่หลายประเทศ
ทั่วโลกไดตระหนักถึง และหันมารวมมือกันแกไข โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดมีการศึกษาและพัฒนา
นําเอาสารเคมีประเภทออกฤทธิ์ชา หรือสารสังเคราะหพวกฟโรโมน หรือ Insect growth regulator มาใชในการปองกัน
กําจัดปลวกทดแทนสารเคมีกันอยางกวางขวางในลักษณะของเหยื่อพิษ (Bait) hexaflumuron เปนสารชนิดหนึ่ง ซึ่งได
ทดสอบแลวพบวามีผลตอปลวก โดยเฉพาะอยางยิ่งปลวก Coptotermes formosanus และ Reticulitermes flavipes ซึ่ง
เปนปลวกชนิดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา และหลายประเทศในทวีปยุโรปและเอเชีย โดยสารนี้จะไป
ยับยั้งขบวนการสรางผนังลําตัว (Chitin synthesis inhibitor) ทําใหปลวกลอกคราบไมได และไมสามารถเจริญเติบโตได
ตามปกติ ทําใหประชากรปลวกลดลงไปอยางชาๆ จนตายหมดทั้งรังได (Su, 1991; 1994; 1995; Su และคณะ, 1991;
1993; Su และ Scheffrehn, 1988; 1990; 1991; 1993)
สําหรับประเทศไทยเรา การนําเหยื่อพิษเขามาใชในการปองกันกําจัดปลวกภายในอาคารนี้ จัดเปนนวัตกรรม
ใหม ที่จะตองศึกษาความเปนไปไดในการนําเขามาใชในอนาคต ทดแทนการใชสารเคมีซึ่งมีพิษสูง และมีผลตกคางที่มี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดังนั้นกอนที่จะนําวิธีการนี้มาเผยแพรและแนะนําใชตอไปจึงจําเปนตองมีการศึกษา และ
ทดสอบประสิทธิภาพของเหยื่อพิษในการปองกันกําจัดปลวกทําลายไมชนิดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ
เราเสียกอน อีกทั้งตองมีการศึกษาเพื่อใหทราบถึงขั้นตอน และวิธีการวางและเลือกใชเหยื่อพิษ ในรูปแบบที่ถูกตอง
เหมาะสมกับชนิดของปลวก ลักษณะของอาคาร และสภาวะแวดลอมของประเทศเราดวย

อุปกรณและวิธีการ
1. ผลิตภัณฑที่ทําการทดสอบ
ทําการทดสอบผลิตภัณฑ 2 รูปแบบคือ
1.1 ผลิตภัณฑเหยื่อพิษติดตั้ง
ภายนอกอาคาร (Sentricon bait system)
1.2 ผลิตภัณฑเหยื่อพิษติดตั้ง
ภายในอาคาร (Recruit AG)
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Stake ไมยางพารา ขนาด 2.5 ซม. X 5.0 ซม. ยาว 30.0 ซม.
ทอ PVC ขนาดเสนผานศูนยกลาง15 ซม. สูง 35 ซม. พรอมฝาปด
มวนกระดาษลูกฟูก ซึ่งพันรอบแกนไมยางพาราขนาด 2.5 ซม. X 2.5 ซม. ยาว 20.0 ซม.
สียอม Nile Blue A เขมขน 0.05%
เหยื่อพิษที่ใชในการทดสอบคือ Sentricon bait system และ Recruit AG เปนผลิตภัณฑที่นําเขามาโดยบริษัท
Dow AgroSciences มีสารออกฤทธิ์สําคัญคือ hexaflumuron ซึ่งจัดเปนสารประเภท insect growth regulator อยูใน
กลุม Benzoyl urea มีชื่อทางเคมีวา N(((3,5-dichloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy) phenyl) amino) carbonyl)-2,6difluorobenzamide มีคุณสมบัติเปนสารออกฤทธิ์ชา ไมมีกลิ่น มีความปลอดภัยตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมสูง มีประ
สิทธิภาพในการขัดขวางขบวนการสรางผนังลําตัวของแมลง (Chitin synthesis inhibitors) ทําใหปลวกออนแอ ไม
สามารถดํารงชีวิตไปตามปกติได มีผลทําใหจํานวนประชากรลดลง จนถึงระดับที่ไมกอใหเกิดความเสียหาย
วิธีดําเนินการ
1. สํารวจและเลือกอาคารบานเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล เพื่อใชในการศึกษาทดลอง
ทําการศึกษาทดสอบในอาคารรวม 12 หลัง ตามรายละเอียดดังนี้
1.1 Chatuchak เปนอาคารคอนกรีตสองชั้น พื้นติดดิน (Slab on ground) เปนบานรางอยูในเขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
1.2 Royal Forest Office เปนอาคารสํานักงานปาไมจังหวัดนครปฐม ลักษณะเปนอาคารไมยกพื้นสูงจากพื้น
ดินเล็กนอย (Crawled space) มีพื้นที่บางสวนเปนอาคารโรงเก็บรถยนต และอาคารบานพักพนักงาน
1.3 Krisdanakorn เปนอาคารคอนกรีตสองชั้นพื้นติดดิน เปนบานรางในหมูบานกฤษดานคร จ. นครปฐม
1.4 Pachauthid เปนอาคารคอนกรีตสองชั้น พื้นที่สวนใหญติดดิน แตมีบางสวนของอาคารที่ยกพื้นเหนือพื้น
ดินเล็กนอย อยูในหมูบานประชาอุทิศ กรุงเทพมหานคร
1.5 Laddarom เปนอาคารคอนกรีตสองชั้น พื้นที่สวนใหญติดดิน แตมีบางสวนของอาคารที่ยกพื้นเหนือพื้น
ดินเล็กนอย อยูในหมูบานลัดดารมย จ. นนทบุรี
1.6 Thiptidaland 1 เปนอาคารคอนกรีตชั้นเดียว พื้นติดดิน เปนบานรางในหมูบานทิพธิดาแลนด จ.ปทุมธานี
1.7 Thiptidaland 2 เปนอาคารคอนกรีตชั้นเดียว พื้นติดดิน เปนบานรางในหมูบานทิพธิดาแลนด จ.ปทุมธานี
1.8 Thiptidaland 3 เปนอาคารคอนกรีตชั้นเดียว พื้นติดดิน เปนบานรางในหมูบานทิพธิดาแลนด จ.ปทุมธานี
1.9 Benjaporn เปนอาคารคอนกรีต 2 ชั้น พื้นติดดิน ในหมูบานเบญจพร จ. ปทุมธานี
1.10 Siwalee เปนอาคารคอนกรีต 2 ชั้น พื้นติดดิน ในหมูบานสีวลี จ. นนทบุรี
1.11 Mulika เปนอาคารคอนกรีต 2 ชั้น พื้นติดดิน ในหมูบานมัลลิกา จ. นครปฐม
1.12 Midpracha เปนอาคารคอนกรีต 2 ชั้น พื้นติดดิน ในหมูบานมิตรประชา อ. บางใหญ จ. นนทบุรี
2. สํารวจเสนทางเดิน และ activity ของปลวกในอาคารกอนทําการทดลองประสิทธิภาพของเหยื่อพิษในการ
ปองกันกําจัดปลวก
2.1 การสํารวจในบริเวณพื้นดินรอบๆ อาคาร
สํารวจหาเสนทางเดินของปลวกใตดินโดยการปกไม stake ยางพาราขนาด 2.5 ซม. X 5.0 ซม. ยาว
30.0 ซม. ลงไปในดินบริเวณรอบๆ อาคาร ลึกประมาณ 20 ซม. และมีระยะหางกันประมาณ 1.0 - 1.5 เมตร ทิ้งไวเปน
ระยะเวลา 1 เดือน จึงทําการตรวจดูไม stake ที่ปกไว จากนั้นจึงทําการฝงทอ PVC ขนาดเสนผานศูนยกลาง 15 ซม.

สูง 35 ซม. ลงไปแทนที่ไม stake ในจุดที่พบมีการเขาทําลายของปลวก Coptotermes spp. ภายในทอ PVC ใสมวน
กระดาษลูกฟูกซึ่งพันไวรอบแกนไมยางพารา ที่มีขนาด 2.5 ซม. X 2.5 ซม. ยาว 20.0 ซม. ปดฝาทอ PVC ดวยแผน
กระเบื้องแลวทิ้งไว 2-4 สัปดาห จึงเปดฝาออกตรวจดู activity ของปลวกกอนวางเหยื่อพิษตอไป
2.2 การสํารวจภายในอาคาร
สํารวจหาเสนทางเดินดินของปลวก ที่สรางขึ้นมาในอาคารตามจุดอับตางๆ และตามโครงสรางอาคารที่
พบมีรองรอยการเขาทําลายของปลวก เชน ขอบบัว ฝาผนัง วงกบประตู หนาตาง หรือตามมุมหอง รอยแตกของเสา ใน
ตู หรือหองเก็บของ จากนั้นจึงวางกลอง Recruit AG ซึ่งบรรจุดวยกระดาษลูกฟูก ลงในบริเวณที่พบเสนทางเดินหรือ
บริเวณที่พบการเขาทําลายของปลวก ทิ้งไวเปนระยะเวลา 2-4 สัปดาห เพื่อตรวจดู activity ของปลวกกอนวางเหยื่อพิษ
3. การยอมสีปลวกเพื่อศึกษาขอบเขตการหากินของปลวกแตละรัง (colony)
ใชวิธีการยอมสีปลวกที่เรียกวา Triple mark recapture ซึ่ง Su และ Scheffrehn (1986) ใชเปนเทคนิคใน
การศึกษาจํานวนประชากร และขอบเขตในการออกหากินของปลวก Coptotermes formosanus โดยดักจับปลวกมา
จากจุดที่พบมีจํานวนปลวกเขาทําลายสูงสุดเพียงจุดเดียว มายอมสีภายในหองปฏิบัติการ โดยการปลอยใหกินกระดาษ
กรองที่ยอมสีดวยสียอม Nile Blue A 0.05% แลว เปนระยะเวลา 3 วัน ตัวปลวกจะเปลี่ยนเปนสีฟา จากนั้นจึงนํากลับ
ไปปลอยในพื้นที่เดิมบริเวณจุดที่เก็บปลวกมา หลังจากนั้นประมาณ 2 สัปดาหจึงกลับไปเก็บกระดาษลูกฟูกในทุกจุดที่
พบมีปลวกเขาทําลาย นําปลวกในแตละจุดกลับมาแยกเพื่อดูวาพบปลวกที่ติดสีฟาที่จุดใดบาง จากนั้นจึงทําการยอมสี
ซํ้าอีก และนํากลับไปปลอยที่เดิมอีก 2 ครั้ง โดยทําซํ้าเหมือนเดิม จุดที่พบปลวกที่ติดสีฟาจะแสดงใหเห็นขอบเขตของ
การออกหากินของปลวกที่มาจากรังเดียวกัน
4. การวางเหยื่อพิษภายในและบริเวณรอบๆ อาคาร
4.1 การวางเหยื่อพิษชนิดที่ฝงดินนอกตัวอาคาร (sentricon bait system)
เหยื่อพิษชนิดนี้เหมาะที่จะใชกับอาคารบานเรือน ที่พบรองรอยการเขาทําลายของปลวก แตสํารวจไมพบ
เสนทางเดินของปลวกหรือจุดที่ปลวกกําลัง active อยู จึงจําเปนตองสํารวจหาเสนทางเดินใตดินของปลวกในบริเวณ
รอบๆ อาคารเสียกอน ตามวิธีการสํารวจในขอ 2.1 แลวจึงทําการฝง sentricon bait system โดยเวนไวประมาณ 1-2
จุด ที่ยังคงใชทอ PVC ใสกระดาษลูกฟูกอยูภายใน เพื่อใชเปนจุดตรวจเช็ค activity ของปลวกที่เปลี่ยนแปลงไปภาย
หลังการกินเหยื่อพิษ แลวตรวจเช็คทุก 2 สัปดาห โดยจะเปลี่ยนใสเหยื่อใหมเมื่อเหยื่อถูกกินไปแลวประมาณ 60-80%
และทําการเปลี่ยนเหยื่อไปจนกวาจะไมพบปลวกในทอ PVC ที่ใชเปนจุดตรวจเช็ค activity ของปลวกในอาคารนั้น
4.2 การวางเหยื่อพิษชนิดติดตั้งภายในอาคาร (Recruit AG)
เหยื่อพิษชนิดนี้จะใชในอาคารบานเรือนที่พบการเขาทําลายของปลวกภายในอาคาร โดยที่บริเวณรอบๆ
อาคารไมสามารถตรวจสอบหาเสนทางเดินใตดินของปลวกไดเลย
โดยกลองเหยื่อพิษ Recruit AG จะถูกนําไปวางไวภายในอาคารแทนที่ในแตละจุดที่สํารวจพบ activity
ของปลวก โดยเวนไวประมาณ 1-2 จุด ซึ่งยังคงใชกระดาษลูกฟูกอยู เพื่อใชในการตรวจเช็ค activity ของปลวกที่เปลี่ยน
แปลงไปภายหลังการกินเหยื่อพิษ ทําการเปลี่ยนเหยื่อทุกระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห หรือเมื่อเหยื่อพิษถูกกินไปแลว
ประมาณ 60-80% และทําการเปลี่ยนเหยื่อไปจนกวาจะไมพบปลวกในจุดเช็คหรือในบริเวณของอาคารนั้นๆ เลย
5. การตรวจเช็คระยะเวลาที่จะพบการทําลายของปลวกในอาคารเดิม ภายหลังจากที่ไดกําจัดดวยเหยื่อพิษ
แลว
นําไม stake ยางพารา ขนาด 2.5 ซม. x 1.0 ซม. ยาว 20.0 ซม. 2 ชิ้น ใสลงไปแทนที่เหยื่อภายใน
sentricon bait system ที่ฝงดินไวเมื่อเริ่มทําการทดลอง ซึ่งไมพบปลวกเขาทําลายแลว ตรวจเช็คดูการกลับเขาทําลาย

ของปลวกในไมที่ระยะเวลา 3 เดือน, 6 เดือน และทุกระยะ 6 เดือน สําหรับในอาคารที่ใชวิธีวางกลองเหยื่อพิษ Recruit
AG จะใชกระดาษลูกฟูกใสไวในกลองแทนเหยื่อพิษ ทําการตรวจเช็คการกลับเขามาใหมของปลวกทุกระยะเวลา 3
เดือน

ผลและวิจารณผล
1. การสํารวจ
รายละเอียดของสถานที่ที่ทําการสํารวจและการเลือกชนิดของเหยื่อพิษ ไดสรุปไวใน Table 1
Table 1 Descriptive information concerning test locations and type of baits applied
Locations

Type of
building

Termite species

1. Chatuchak
Bangkok
2. Royal Forest Office
Nakornpathom
3. Krisdanakorn
Nakornpathom
4. Pachauthid
Bangkok
5. Laddarom
Nonthaburi
6. Thiptidaland 1
Pathumtanee
7. Thiptidaland 2
Pathumtanee
8. Thiptidaland 3
Pathumtanee
9. Benjaporn
Pathumtanee
10. Siwalee
Nonthaburi
11. Mulika
Nakornpathom
12. Mitpracha, Bangyai
Nonthaburi

SG**

1. Coptotermes gestroi
1. Coptotermes gestroi
2. Microcerotermes crassus
1. Coptotermes havilandi
2. Microcerotermes spp.
1. Coptotermes gestroi

CS*
SG**
SG**

Termite activity
prior baiting
Very high
High
Low
Low
Low
Very high

Type of bait
SBS
SBS
SBS + RAG
SBS + RAG

CS+SG**

1. Coptotermes gestroi

Very high

SBS + RAG

SG*

1. Coptotermes gestroi

Very high

RAG

SG*

1. Coptotermes gestroi

Moderate

RAG

SG*

1. Coptotermes gestroi

Low

RAG

SG**

1. Coptotermes havilandi

Moderate

RAG

SG+CS**

1. Coptotermes havilandi

High

RAG

SG**

1. Coptotermes havilandi

Moderate

RAG

SG**

1. Coptotermes havilandi

Low

RAG

Building type : SG = Slab on ground
CS = Crawl space
* = One story building
** = Two stories building

Type of bait :

2. ผลการศึกษา
ผลของการใชเหยื่อพิษ มีรายละเอียดโดยสรุปตาม Table 2

SBS = Sentricon bait system
RAG = Recruit AG

Table 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Locations, type of bait, bait consumption and period of completely eliminated colony of
termite, Coptotermes spp.

Location
(Type of building)
Chatuchak
Bangkok (SG)**
Royal Forest Office
Nakornpathom (CS)*
Krisdanakorn
Nakornpathom (SG)**
Pachauthid
Bangkok (SG)**
Laddarom
Nonthaburi (CS+SG)**
Thiptidaland 1
Pathumtanee (SG)*
Thiptidaland 2
Pathumtanee (SG)*
Thiptidaland 3
Pathumtanee (SG)*
Benjaporn
Pathumtanee (SG)**
Siwalee
Nonthaburi (SG+CS)**
Mulika
Nakornpathom (SG)**
Mitpracha, Bangyai
Nonthaburi (SG)**

Bait
consumption
249.2

Period of colony
eliminated
60 days
100 days

RAG

53.0
56.7
(25.0+31.7)
264.4
(72.5+196.9)
368.3
(105.0+263.3)
217.1

RAG

134

60 days

RAG

56.3

45 days

RAG

107.5

60 days

RAG

184.8

100 days

RAG

97.7

60 days

RAG

66.7

60 days

Type of bait
SBS
SBS
SBS + RAG
SBS + RAG
SBS + RAG

Building type : SG = Slab on ground
CS = Crawl space
* = One story building
** = Two stories building

Type of bait :

100 days
60 days
60 days
60 days

SBS = Sentricon bait system
RAG = Recruit AG

อาคารศึกษาที่ 1 : Chatuchak (Table 2 และ Figure 1 A)
เปนอาคารคอนกรีตสองชั้น พื้นติดดิน (slab on ground) อยูในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พบมี
ปลวกชนิด Coptotermes gestroi เขาทําลายโครงสรางไมตางๆ ภายในอาคารรุนแรงมาก จากการติดตามเสนทางใน
การออกหากินของปลวก โดยวิธีการยอมสี ทราบวาปลวกที่ทําลายอยูภายในอาคารและในดินบริเวณรอบๆ อาคารเปน
ปลวกที่มาจากรังเดียวกัน จากการศึกษา activity ของปลวกกอนทดลองใชเหยื่อพิษ พบวาภายในและภายนอกอาคารมี
จุดที่มี activity ของปลวกอยู 8 จุด และ 22 จุด ตามลําดับ
การศึกษาทดลองในอาคารนี้ใชเฉพาะเหยื่อพิษชนิดฝงดิน (sentricon bait system) เทานั้น โดยทํา
การฝงเหยื่อพิษจํานวน 8 ชุดลงในดินแทนที่จุดที่ปลวก active 19 จุด และติดตามผลหลังจากใสเหยื่อพิษแลว 1 เดือน
พบวาปลวกกินเหยื่อพิษไปประมาณ 191 กรัม ในระยะเดือนแรกนี้ activity ของปลวกในจุดเช็คอื่นๆ โดยทั่วไปยังไม
เปลี่ยนแปลงมากนัก แตสามารถสังเกตเห็นความผิดปกติของตัวปลวกงานในสัปดาหที่ 3 ถึง 4 วามีลําตัวสีขุนขาวมาก
ขึ้น ในชวงเดือนที่ 2 หลังจากใสเหยื่อพิษ ปลวกกินเหยื่อพิษเพิ่มขึ้นอีก 58.2 กรัม ระยะนี้สังเกตเห็นวามีรองรอยการ

ตายของปลวกงานเพิ่มมากขึ้น คงเหลือแตปลวกทหารอยูเปนสวนใหญ เมื่อติดตามผลตอไปในเดือนที่ 3 ไมพบปลวก
เขามากินเหยื่ออีก และไมพบปลวกอีกเลยในทุกๆ จุดเช็คเปนระยะเวลานานถึง 2 ป
ในระยะเดือนแรกของการศึกษาในอาคารนี้ พบวาปลวกเขากินเหยื่อไดอยางรวดเร็วในปริมาณมาก
ทั้งนี้เนื่องจากในอาคารนี้เปนอาคารราง ซึ่งถูกปลวกเขาทําลายมาแลวเปนระยะเวลานาน จนแทบไมมีแหลงอาหาร
เหลืออยูภายในอาคารเลย ดังนั้นเมื่อมีการทดลองฝงเหยื่อหรือใหอาหารลออื่นๆลงไปในพื้นที่ จึงดึงดูดใหปลวกเขาไป
กินเหยื่อพิษไดอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนผลดีในการที่จะชวยใหจํานวนประชากรปลวกลดลงอยางรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น
อาคารศึกษาที่ 2 : Royal Forest Office, Nakornpathom (Table 2 และ Figure 1 B และ C)
เปนอาคารสํานักงานปาไมจังหวัดนครปฐม
มีลักษณะเปนอาคารไมยกพื้นสูงจากพื้นดินเล็กนอย
(Crawled space) มีพื้นที่บางสวนเปนอาคารโรงเก็บรถยนต และอาคารบานพักพนักงาน พบมีการเขาทําลายของปลวก
Coptotermes gestroi อยูแตไมรุนแรงมากนัก สวนในพื้นที่บริเวณตอโรงรถ พบปลวก Microcerotermes crassus อยู
ดวย จากการศึกษายอมสีปลวกพบวาปลวก Coptotermes ที่เขาทําลายในบริเวณโรงรถ ในอาคารสํานักงานและใน
อาคารบานพัก เปนปลวกที่มาจากรังเดียวกัน การศึกษา activity ของปลวกกอนการวางเหยื่อพิษ พบปลวก
Coptotermes มี activity อยูในพื้นที่รอบๆ อาคารจํานวน 18 จุด และภายในอาคารสํานักงาน 1 จุด ในอาคารบานพัก
อีก 1 จุด ในอาคารศึกษานี้ไดทําการฝงเหยื่อพิษเฉพาะชนิด sentricon bait system จํานวน 8 จุดลงในจุดที่พบ activity
ของปลวก Coptotermes และ 4 จุดในจุดที่พบ activity ของปลวก Microcerotermes
จากการศึกษาในชวงเดือนแรกหลังการฝงเหยื่อพิษ พบวาปลวกยังไมเขากินเหยื่อพิษ เนื่องจากเปน
มีฝนตกชุกและเกิดสภาพนํ้าทวมขังในพื้นที่ศึกษาทั้งหมดเปนเวลา 2-3 วัน ภายหลังจากนํ้าแหงแลว จึงทําการเปลี่ยน
เหยื่อใหมลงไป ตอมาในเดือนที่ 2 พบวาปลวก Coptotermes เขามากินเหยื่อพิษไปประมาณ 30 กรัม และในเดือนที่ 3
และที่ 4 ปลวกกินเหยื่อพิษเพิ่มขึ้นอีก 2.4 กรัมและ 20.6 กรัม ตามลําดับ หลังจากนั้นไมพบปลวกภายในอาคารอีก รวม
ปริมาณเหยื่อพิษที่ปลวกกินไปทั้งสิ้น 53 กรัม จากการติดตามผลอยางตอเนื่อง เปนระยะเวลา 2 ป ไมพบปลวกกลับเขา
มาภายในอาคารอีก
ในกรณีอาคารศึกษาที่ 2 นี้ จะเห็นไดวาสภาวะฝนตกหนักและมีนํ้าทวมขังมีผลทําให sentricon bait
system เสียหายหมด จําเปนตองรอระยะเวลาจนกวานํ้าแหงจึงจะดําเนินการทดลองวางเหยื่อพิษใหมได ทําใหทราบถึง
ปญหาที่จะเกิดขึ้นจากการเลือกใชชนิดของเหยื่อพิษในการปองกันกําจัดปลวกในอาคารซึ่งอยูในที่ลุมที่มักมีนํ้าทวมขัง
ไดงาย ดังนั้นหากจําเปนตองมีการปองกันกําจัดปลวกในฤดูฝนก็ควรที่จะพิจารณาเลือกใชเหยื่อพิษชนิด Recruit AG
ซึ่งติดตั้งภายในตัวอาคารแทนการใช sentricon bait system นอกจากนี้ยังพบวา activity ของปลวกภายในดินและใน
อาคารไดลดลงไปจากเดิม ภายหลังจากเกิดสภาวะนํ้าทวมขัง ซึ่งอาจเปนไปไดวา ประชากรปลวกบางสวนตายไปเนื่อง
จากถูกนํ้าทวม ดังนั้นปริมาณเหยื่อพิษที่ปลวกกินจนทําใหประชากรตายหมดทั้งรังในอาคารศึกษาที่ 2 นี้ จึงใชเพียง
53 กรัม เทานั้น
อาคารศึกษาที่ 3 : Krisdanakorn (Table 2 และ Figure 1 D และ E)
เปนอาคารคอนกรีตสองชั้น พื้นติดดิน ในหมูบานกฤษดานคร จ.นครปฐม ในบริเวณพื้นดินรอบๆ
อาคารพบปลวก Coptotermes havilandi, Microcerotermes crassus และ Microcerotermes minutus เขาทําลายในไม
stake ที่ปกไวบริเวณพื้นดินรอบๆ อาคาร สวนภายในอาคารมีปลวกชนิด Coptotermes havilandi และปลวก
Microcerotermes crassus เขาทําลายโครงสรางไมตางๆ เชน วงกบ ประตู หนาตาง ฝาเพดาน บันไดและหองใตบันได
แตไมรุนแรงมากนัก
การศึกษาขอบเขตในการออกหากินของปลวกโดยวิธีการยอมสี
ไมสามารถใชยอมปลวกชนิด
Microcerotermes ได ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงไดทําการยอมสีเฉพาะปลวก Coptotermes havilandi ผลการศึกษา

พบวาปลวก
Coptotermes ที่พบอยูภายในอาคารและในพื้นดินบริเวณรอบนอกอาคาร เปนปลวกที่มาจากรังเดียวกัน
การสํารวจ activity ของปลวกในระยะกอนทดลองลงเหยื่อพิษ พบวาภายในอาคารมีจุดที่ปลวก Coptotermes มี activity
อยู 5 จุด ในดินบริเวณรอบๆ อาคารมี 10 จุด ในขณะที่ปลวก Microcerotermes มี activity อยูภายในอาคาร 3 จุด และ
ภายนอกอาคารอีก 20 จุด
การศึกษาทดลองในอาคารนี้ ไดทําการฝง sentricon bait system ลงในดินรอบๆ อาคารในจุดที่มีปลวก
Coptotermes จํานวนทั้งหมด 6 จุด และ 7 จุด สําหรับปลวก Microcerotermes สวนจุดอื่นๆ ที่เหลือใชเปนจุดสําหรับ
ตรวจเช็ค activity ของปลวกภายหลังการกินเหยื่อพิษ จากการติดตามผลที่ระยะเวลา 1 เดือนพบวา activity ของปลวก
ในพื้นดินรอบๆ อาคารไดลดลงในทุกๆ จุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสภาพอากาศที่รอนและแหงแลงมากในชวงนั้น แตกลับ
พบ activity อยูภายในอาคารเพิ่มมากขึ้นแทน ปริมาณเหยื่อพิษที่ใสในดินถูกกินเพียงเล็กนอยประมาณ 22.6 กรัม ดัง
นั้นเพื่อกําจัดปลวกใหหมดไปจากอาคารภายในระยะเวลาอันสั้น จึงเลือกใชเหยื่อพิษชนิด Recruit AG เขาไปติดตั้งไว
ภายในอาคารตามจุดตางๆ ที่พบมี activity ของปลวกทั้งหมด พบการกินเหยื่อพิษภายในอาคาร (Recruit AG) ของ
ปลวก Coptotermes มากถึง 62.2 กรัม ในระยะเดือนที่ 2 ปลวกกินเหยื่อในดิน (Sentricon bait system) เพิ่มขึ้นอีก
เพียง 2.4 กรัม สวนในอาคารไมมีการกินเหยื่อเพิ่มอีก แตยังพบปลวกอยูบางในบางจุด ในชวงประมาณเดือนที่ 3 เหยื่อ
พิษภายในอาคารถูกปลวกกินเพิ่มขึ้นอีก 31.7 กรัม รวมปริมาณเหยื่อพิษที่ปลวกกินเขาไปทั้งหมดจนทําใหประชากร
ปลวกตายหมดทั้งรังคือ 118.9 กรัม และจากการติดตามผลอยางตอเนื่อง เมื่อเวลาผานไปประมาณ 2 ป พบวามีปลวก
Coptotermes จากพื้นที่ขางเคียงกลับเขามาภายในบริเวณของอาคารอีกครั้ง
สําหรับปลวกชนิด Microcerotermes นั้น พบวาปริมาณเหยื่อพิษที่กินไปทั้งสิ้นประมาณ 27.4 กรัม ยังไม
สามารถกําจัดปลวกใหหมดไปจากพื้นที่ทั้งหมดได ทั้งนี้เนื่องจากอุปนิสัยในการกินอาหารของปลวกชนิดนี้ที่ชอบกินเนื้อ
ไมมากกวากระดาษ ทําใหปลวกไมคอยกินเหยื่อพิษแตกลับไปเลือกกินเนื้อไมในจุดอื่นๆแทน ทําใหปริมาณเหยื่อพิษที่
ปลวกไดรับไมเพียงพอที่จะไปมีผลในการลดจํานวนประชากรใหหมดทั้งรังได แตอยางไรก็ตาม จากการสังเกต พบวา
ปลวก
Microcerotermes
ที่ไดกินเหยื่อพิษเขาไปแลวจะมีลักษณะอาการผิดปกติไป
เชนเดียวกันกับปลวก
Coptotermes คือมีลําตัวสีขุนขาวและทําใหปลวกตายไดในระยะเวลาตอมา ดังจะเห็นไดวา activity ของปลวก
Microcerotermes ในพื้นที่นี้ไดลดลงไปมากกวาในชวงกอนทดลองวางเหยื่อพิษ
อาคารศึกษาที่ 4 และที่ 5 : Pachautid และ Laddarom (Table 2 และ Figure 2 A และ B)
เปนอาคารคอนกรีต สองชั้น พื้นที่สวนใหญติดดิน แตมีบางสวนของอาคารที่ยกพื้นเหนือพื้นดินเล็ก
นอย อยูในหมูบานประชาอุทิศ เขตกรุงเทพมหานคร และในหมูบานลัดดารมย จังหวัดนนทบุรี จากการสํารวจชนิดและ
ความรุนแรงในการเขาทําลายของปลวก กอนวางเหยื่อพิษ พบปลวกชนิด Coptotermes gestroi เขาทําลายในอาคาร
ทั้งสอง ทั้งภายในและบริเวณรอบๆ อาคารคอนขางรุนแรง โดยในการศึกษาทดลองในอาคารทั้งสองนี้ ไดใชเหยื่อพิษ
ชนิด sentricon bait system ฝงลงไปในดินบริเวณรอบอาคาร พรอมกับใชเหยื่อพิษชนิด Recruit AG ติดตั้งไวภายใน
อาคารในจุดที่พบปลวกทุกจุด ผลการศึกษาพบวา ภายในระยะเวลาประมาณ 60 วันหรือ 2 เดือน ก็สามารถลดจํานวน
ประชากรปลวกใหหมดไปจากพื้นที่ได โดยในอาคารศึกษาที่ 4 และ 5 ปริมาณเหยื่อพิษที่กินเขาไปรวมทั้งสิ้น 269.4
กรัม และ 368.3 กรัม ตามลําดับ จากการศึกษาติดตามผลตอเนื่อง พบวาในอาคารหมูบานประชาอุทิศ ยังไมพบปลวก
กลับเขามาในอาคาร ภายในระยะเวลา 2 ป สําหรับอาคารศึกษาที่ 5 ในหมูบานลัดดารมย พบวาในระยะเวลาเพียง 1 ป
ปลวกเริ่มกลับเขามาอยูในพื้นที่บริเวณสนามหญาขางๆ อาคารอีกครั้ง สันนิษฐานวานาจะเปนปลวกรังใหม สําหรับระยะ
เวลาในการกลับเขามาใหมของปลวกในแตละพื้นที่นี้ นาจะเกี่ยวของกับชนิดและปริมาณความรุนแรงของปลวกในพื้นที่
บริเวณขางเคียง และความเหมาะสมของสภาพแวดลอมในการอยูอาศัยของปลวก เชน มีแหลงอาหารและความชื้นเพียง
พอ

อาคารศึกษาที่ 6, 7 และ 8 : Thiptidaland 1, 2, 3 (Table 2 และ Figure 2 C, D และ E)
อาคารศึกษามีลักษณะแบบเดียวกันหมดทั้ง 3 หลังคือ เปนอาคารคอนกรีตชั้นเดียว พื้นติดดิน ใน
หมูบานทิพธิดาแลนด เขตจังหวัดปทุมธานี มีสภาพเปนบานราง มีหญารกรอบตัวอาคาร จากการสํารวจพบปลวกชนิด
Coptotermes gestroi เขาทําลายตามวงกบ ประตู หนาตาง ในอาคารทั้งสามนี้ไดทดลองวางกลองเหยื่อพิษชนิด
Recruit AG ภายในอาคารตามจุดที่พบมี activity ของปลวก ผลการศึกษาพบวา ภายในระยะเวลาประมาณ 60 วัน
สามารถหยุด activity ทั้งหมดภายในอาคารทั้งสามได โดยปริมาณเหยื่อพิษที่ปลวกกินเขาไปในอาคารที่ 6,7 และ 8 จน
ทําใหปลวกตายทั้งรังจะแตกตางกันคือ 217.1 กรัม, 134 กรัม และ 56.3 กรัม ตามลําดับ ซึ่งความแตกตางของปริมาณ
เหยื่อที่ใชในแตละพื้นที่ นาจะเกี่ยวของกับความแตกตางของประชากรภายในรังของปลวกเปนสําคัญ และจากการติด
ตามผลอยางตอเนื่องเปนระยะเวลาประมาณ 1 ปครึ่ง ไมพบปลวกกลับเขามาในอาคารอีก
อาคารศึกษาที่ 9 ถึง 12 : Benjaporn, Siwaree, Mulika และ Mitpracha (Table 2 และ Figure 3 A, B, C
และ D)
มีลักษณะเปนอาคารคอนกรีต 2 ชั้น พื้นติดดิน ในหมูบานเบญจพร จ. ปทุมธานี, หมูบานสีวลี จ.
นนทบุรี, หมูบานมัลลิกา จ. นครปฐม, และหมูบานมิตรประชา อ. บางใหญ จ. นนทบุรี พบปลวกชนิด Coptotermes
havilandi เขาทําลายโครงสรางไมตางๆ ภายในอาคาร จากการศึกษาทดลองใชเหยื่อพิษชนิด Recruit AG วางใน
อาคารตามจุดที่พบ activity ของปลวก พบวาภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน ก็สามารถหยุด activity ของปลวกใน
อาคารทั้งหมดได โดยมีปริมาณเหยื่อพิษที่ปลวกกินเขาไปในอาคารที่ศึกษาที่ 9 ถึง 12 ตามลําดับดังนี้คือ 184.8 กรัม,
97.7 กรัม, 107.5 กรัม และ 66.7 กรัม และจากการติดตามผลตอเนื่องเปนระยะเวลาประมาณ 2 ป ยังไมพบปลวกกลับ
เขามาในอาคารอีก
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E : Krisdanakorn : Microcerotermes spp.
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Figure 1 Number of active station after baiting
= Indicate in ground bait applications (SBS)
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Activity of termite colony in ground
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C : Thiptidaland 1 : Coptotermes gestroi
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Figure 2 Number of active station after baiting
= Indicate in ground bait applications (SBS)
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B : Siwalee : Coptotermes havilandi

A : Benjaporn : Coptotermes havilandi
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C : Mulika : Coptotermes havilandi

D : Mitpracha : Coptotermes havilandi
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Figure 3 Number of active station after baiting
= Indicate above ground bait applications (RAG)
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นวัตกรรมใหมในการปองกันกําจัดปลวก

a ใชสารเคมีออกฤทธิ์ชา และมีความปลอดภัยตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
a มีประสิทธิภาพในการขัดขวางกระบวนการตามธรรมชาติในการดํารงชีวิตของ
ปลวก สามารถลดจํานวนประชากร จนถึงระดับที่ไมกอใหเกิดความเสียหาย
a มีคุณสมบัติพิเศษที่ดึงดูดใหปลวกเขามากิน
ภายนอกอาคาร

ภายในอาคาร

อุปกรณที่ใช (Sentricon bait system)

อุปกรณที่ใช (Recruit AG)

สํารวจเสนทางปลวก โดยใชไมเปนเหยื่อลอ

ฝงเหยื่อพิษในจุดที่พบปลวก

ตรวจเช็คการเขาทําลาย และเปลี่ยนเหยื่อใหม
จนกวาจะไมพบปลวกอีก

สํารวจเสนทางเดินของปลวก และจุดวางเหยื่อ

ตรวจเช็คการเขาทําลาย และเปลี่ยนเหยื่อ
ใหมจนกวาจะไมพบปลวกอีก

ลักษณะการตายของปลวก ภายหลังการกินเหยื่อ

สรุปและขอเสนอแนะ
1. การใชเหยื่อพิษในการปองกันกําจัดปลวกในอาคารบานเรือน เปนวิธีการใหมที่มีประสิทธิภาพดี มีความปลอดภัย
สูงตอทั้งคน และสิ่งแวดลอม เหมาะสมที่จะนํามาใชแทนการใชสารเคมีที่เปนพิษอื่นๆ
2. เหยื่อพิษชนิด hexaflumuron มีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดปลวกชนิด Coptotermes gestroi และ/หรือ
Coptotermes havilandi ไดดีมากกวาปลวกชนิดอื่นๆ
3. ปริมาณเหยื่อพิษที่ปลวกไดรับเขาไปโดยการกินจนมีผลทําใหประชากรปลวก Coptotermes ตายหมดทั้งรังไดจะ
ขึ้นอยูกับจํานวนประชากรภายในรังของปลวกในแตละพื้นที่เปนสําคัญ
4. ระยะเวลาที่ใชในการปองกันกําจัดปลวก Coptotermes ใหหมดไปจากพื้นที่โดยสิ้นเชิงโดยวิธีการใชเหยื่อพิษนั้น
จะแตกตางกันไปตามขนาดและจํานวนประชากรภายในรังปลวกแตละรัง
5. เหยื่อพิษชนิดฝงดิน (Sentricon bait system) ไมเหมาะสมที่จะนําไปใชในการปองกันกําจัดปลวกในอาคารซึ่งอยู
ในที่ลุม มีปญหาการทวมขังของนํ้าเปนประจํา หรือไมเหมาะที่จะนําไปใชในชวงฤดูฝน
6. ในการปองกันกําจัดปลวกในอาคารที่มีการเขาทําลายรุนแรงมากทั้งภายในและบริเวณรอบๆ อาคาร ควรเลือกใช
เหยื่อพิษทั้งสองรูปแบบรวมกันไป (Sentricon bait system และ Recruit AG)
7. จํานวนประชากรภายในรังของปลวกในแตละพื้นที่อาจแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับปจจัยรวมหลายประการ เชน อายุ
ของรังปลวกแตละรัง และ/หรือไดรับผลกระทบมาจากสภาวะแวดลอม เชน ฝนตกหนัก เกิดนํ้าทวมขังอยางรวดเร็ว
หรือมีการฉีดพนสารเคมีในพื้นที่นั้นๆ จนทําใหประชากรสวนหนึ่งลดลงไปได
8. ในการปองกันกําจัดปลวกดวยวิธีการใชเหยื่อพิษนี้เพื่อใหไดผลดี และมีประสิทธิภาพ จําเปนตองดําเนินการโดยผู
ชํานาญการ หรือผูที่ผานการฝกอบรมมาโดยเฉพาะ ถึงขั้นตอนและวิธีการในการสํารวจเสนทางของปลวก ตลอด
จนวิธีการวางเหยื่อและติดตามผลอยางตอเนื่อง
9. ปญหาและอุปสรรคของวิธีการใชเหยื่อพิษ คือ
9.1 ปลวกไมยอมเขากินเหยื่อที่ติดทิ้งไว เนื่องจากมีแหลงอาหารอื่นๆ อยูมากมายในพื้นที่ ซึ่งปลวกชอบ มากกวา
ดังนั้นในการพัฒนาผลิตภัณฑเหยื่อพิษที่จะนํามาใชตอไปในอนาคต จึงควรเพิ่มสารบางอยางที่ชวยในการดึง
ดูดปลวกใหเขากินเหยื่อมากขึ้น
9.2 เหยื่อพิษที่ติดตั้งไวถูกรบกวนทําใหเสียหายไป อันเนื่องมาจากการทําลายของมนุษย สัตว หรือสภาวะสิ่งแวด
ลอม เชน ฝนตกหนัก เกิดนํ้าทวมขัง หรือเกิดสภาพที่รอนและแหงแลงมาก
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