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หมวดที ่  8 งานกำจัดปลวก 
 

1.ขอบเขตงาน 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแรงงาน , วัสดุ , อุปกรณ์  และกำจัดปลวก 
 

2. ข้อกำหนดทั่วไป 
           2.1 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและประสานงานกับบริษัทผู้ติดตั้ง  ระบบป้องกันและกำจัดปลวก ที่ 
ได้รับอนุญาตมีไว้ครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตราย  และใบสำคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุมีพิษ 
           2.2  ผู้รับจางจะต้องทำ  Shop  Drawing  แสดงวิธี  และระบบป้องกัน และกำจัดปลวก  นำเสนอ
เพ่ือ ขออนุมัติผู้ควบคุมงานก่อนลงมือปฏิบัติงาน 
2.3  เพ่ือผลสูงสุดในการปฏิบัติงาน  ผู้รับจ้างจะต้องให้ความสำคัญในการผสมน้ำยาตามอัตราส่วน และวิธีการ
ที่บ่งไว้ในเอกสารกำกับยาของบริษัทที่ผลิต 
2.4  ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันผลงานเป็นระยะเวลา  3  ปี และออกใบรับประกัน (Warranty  Certificate) 
ให้เมื่อปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว  และให้บริการตรวจเช็คโดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ  ทุกๆ 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาประกัน หากมีการพบปลวกข้ึนในพ้ืนที่ซึ่งผู้รับจ้างรับผิดชอบ ผู้รับจ้างจะต้องส่งเจ้าหน้าที่มาทำการ
แก้ไขและบริการพิเศษ  โยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น 
2.5  ให้ผู้รับจ้างเสนอคุณสมบัติของน้ำยาที่สามารถป้องกันปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีความปลอดภัย
ต่อสัตว์เลือดอุ่น 
 
3. ระบบป้องกันและกำจัดปลวก  
           3.1  Soil Treatment System 
 ให้ผู้รับจ้างดำเนินการฉีดพ่นน้ำยากจัดปลวก  โดรอบอาคารหลังจากท่ีได้รับการปรับพ้ืนที่ภายนอก
รอบๆตัวอาคารแล้ว  ให้ดำเนินการอัดน้ำยาลงใต้ดินลึกประมาณ 1- 15 ฟุต ห่างจากฐานประมาณ 20 ซม. 
และท้ิงระยะห่างต่อจุดประมาณ 1 เมตร  ตามแนวยาวโดยใช้น้ำยาผสมเสร็จในปริมาณ 5 ลิตรต่อ 1 จุด 
หลังจากนั้นที่ทำการฉีดพ่นน้ำยาเคลือบผิวหน้าดินตลอดระยะห่าง 1 เมตร รอบๆฐานอาคารเพ่ือให้น้ำยาซึมลง
ไปประสานกับน้ำยาที่อัดไว้ใต้ผิวดิน โดยใช้น้ำยาผสมเสร็จในปริมาณเฉลี่ย 15 ลิตรต่อทุกๆ 7 เมตร 

3.2 Sprinker Chemical Pipe System 
เป็นระบบวางท่ออัดน้ำยาใต้พ้ืนอาคารระหว่างการก่อสร้าง  โดยให้ดำเนินการในช่วงการก่อสร้างก่อน เทพ้ืน
ชั้นล่าง ท่อที่นำมาใช้ให้เป็นท่อ LDPE ที่สามารถทนแรงอัดได้สูง และมีความทนทานเป็นพิเศษ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 มม. โดยมีระยะวาวฉีดน้ำยาบนท่อทุกๆ ระยะ 0.50 เมตร และมีหัวอัดรอบ
อาคารเป็นช่วงๆ โดยมีหัวอัด 1 จุด ทุกๆความยาว 15 - 20 เมตรของท่อและเมื่อดำเนินงานวางท่อตามแบบ
แปลนแล้วให้ดำเนินการอัดสารเคมีตามข้อ 3.1 
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4.  วิธีการป้องกันกำจัดปลวก  
ระบบเจาะและอัดสารเคมีลงใต้พื้นดิน (Soil Treatment System) 
ระบบอัดสารเคมีลงใต้ดิน (Soil Treatment) มี 2 วิธี 

1. ใช้สว่านเจาะพ้ืนลงใต้ดิน (กรณีเทพ้ืนซีเมนต์ทับ) 
2. อัตราสารเคมีตามท่อลงใต้ดิน (กรณีวางท่อลงใต้ดินไว้แล้ว) 

สารเคมีที่ใช้ ตามเกณฑ์และวิธีใช้ตามที่ระบุไว้ สารเคมีซึ่งได้ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายรับรองจากสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ไว้ถูกต้อง 
ขั้นตอนการดำเนินการป้องกันกำจัดปลวก 

1.  ใช้สว่านเจาะลงพ้ืนใต้ดินลึกประมาณ 30- 85 เซนติเมตร  โดยรูที่เจาะจะมีขนาด 5       หุน 
(16มม.)  ระยะห่างประมาณ 1.5-2 เมตร โดยรอบภายนอกและภายในตัวอาคารบรเิวณเสาตีนบันได และรอย
ร้าวต่าง ๆ ของภายในอาคารแล้วปิดรูเจาะด้วยซีเมนต์ให้เรียบร้อย 

(กรณีพ้ืนเทซีเมนต์ทับ) 
2.  ใช้หัวอัดน้ำยาเคมี  (HIGHTPRESSUR INJECTOR) ต่อสายกับเครื่องพ่นยาอัดลงบริเวณท่ีขุดเจาะลง

ใต้ดินลึกประมาณ 30 -85 เซนติเมตร ในอัตรา 10 - 25 ปอนด์ จุดละประมาณ2-3 นาทีหรือหรือปริมาณน้ำยา
ที่ผสมแล้วในอัตรา 5 ลิตรต่อตารางเมตร 

3.  ภายนอกอาคารทำการฉีดพ่นน้ำยาเคมีบริเวณแนวขอบพ้ืนคอนกรีตนอกอาคารให้ฉีดพ่นน้ำยาเคมี
ลงไปในดินเป็นแนวยาว  ในอัตรา 7 ลิตร โดยคำนึงถึงอันตรายต่อที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 

4. ใช้ยาผงซึ่งเป็นใช้เฉพาะที่  โรยหรือพ่นบาง ๆ ตามจุดต่าง ที่มีปลวกหรือรังของปลวกตามรอยต่อรอย
แยก จุด ทั่วเป็นระยะ ๆ บริเวณชั้นล่าง และชั้นบน ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีปลวกโดยมิให้ตกค้างอยู่ภายนอก  ซึ่ง
ตกค้างอยู่ภายนอกซ่ึงอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยหรือสัตว์เลี้ยงได้ 

5.  กรณีพ้ืนที่เจาะอัดน้ำยาเป็นคอนกรีต  พ้ืนกระเบื้องยางพ้ืนหินขัด หรือพ้ืนอ่ืน ๆ ทางบริษัทนำวัสดุที่
เหมือนกันอุดรูน้ำยานั้น ๆ ให้เรียบร้อยทุกจุด  

6. ให้ผู้รับจ้างดำเนินการอัดน้ำยากันปลวกในงวดสุดท้ายด้วย 
เครื่องมือ/ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

1.  เครื่องพ่นยา  จำนวน  1  เครื่อง  ใช้เครื่องที่มีแรงดันต่ำระบบน้ำหมุนไหลเวียน มีแรงดันไม่เกิน 50 
ปอนด์ 

2.  หัวอัดน้ำยาเคมีขนาดประมาณ 4 - 5 หุน  มีความยาวประมาณ 30 - 60 เซนติเมตร 
3.  สายยางพ่นยายาวประมาณ 20 -40 เมตร 
4.  สว่านกระแทกที่ใช้กับดอกสว่านขนาด 16 –60 มม. 
5.  อุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งรูที่เจาะอัดเคมี 
6.  ปูนซีเมนต์  สี  จุกคอร์ก  ฝาปิดรู ท่อ พี วี ซี หรืออุปกรณ์ตกแต่ง 
7.  ถุงมือ หน้ากากปิดจมูกและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม 
8.  สารเคมีป้องกันกำจัดปลวก  ชนิดเหลวและชนิดผง 
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5. กลุ่มสารเกิดพิษและอาการเกดิพิษของวัตถุอันตรายแต่ละกลุ่ม 
   กลุ่ม                             อาการเกิดพิษ 
กลุ่มออร์กาโนคลอรีน 
1.  ดินเดน  (lindane) 
2.  อัลดริน (aldrin) 
3. คลอร์เดน (chlordane) 
4.  ดีลดริน    (dieldrin) 
5.  บีเอชซี   (BHC) 
6.  เฮ็บตาคลอร์  (heptachlor) 

 
1. เมื่อไดร้ับสารกลุม่นี้เข้าไปจะกระตุ้นระบบประสาทอย่าง 

รุนแรงทำให้เกิดอาการปวดศรีษะ  คลื่นไส้ อาเจียน มึนงงกล้ามขาดการ
ประสานงาน  ทำให้มีอาการสั่น ถา้อาการรุนแรงอาจชักได ้

2. ในรายที่มีอาการรุนแรงจะหมดสต ิ

กลุ่มออกาโนฟอสเฟต 
1.  ไดคลอร์วอสหรือดดีีวีพ ี
(dichlorvos or DDVP) 
2.  มาลาไธออน(malathos) 
3.  เทมีฟอส(temephos) 
4.  คลอร์ไฟรีฟ(chlorpyriphos) 
5.  ไดอะซีนอน  (diazion) 
 

        1.   เมื่อได้รับทั้งทางปาก ผิวหนังและสดูดม จะมีอาการมึนงงปวดศีรษะ  
อ่อนเพลีย  กระวนกระวาย อาการสั่นท่ีปลายลิ้นและเปลือกตา  มา่นตาหรี่  คลื่นไส้  
อาเจียน  น้ำตาและ น้ำลายไหล  เหง่ือออกมาก  ปวดท้องเกร็งชีพจรเต้นช้า  
กล้ามเนื้อเกร็ง 

2.  ในรายที่มีอาการรุนแรงจะท้องเสีย  ตาหรี่  หายใจลำบากปวดบวมขาด
ออกซิเจน  ตัวเขียวคล้ำ  (cyanosis) กล้ามเนื้อหรููดไม่ทำงาน  ชักและตายเพราะ
หัวใจไม่ทำงาน   

3.  ในรายที่มีพิษสะสม  ระบบประสาทถูกทำลายและกล้ามอ่อนเปลี้ย 

กลุ่มคาร์บาเมต 
1.  โปรพ็อกช่ัวร์(propoxur) 
2.  คาร์บารีล  (carbaryl) 
3.  เบนดิโอคาร์บ(bendiocarb) 

 
ผู้ไดร้ับพิษจะมีอาการเวยีนศีรษะ  คลื่นไส้  อาเจียนปวดเกร็งช่องท้อง   

ท้องร่วง  ม่านตาหรี่   หายใจหอบ   เหง่ือออกมาก 

กลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ 
1. อัลเลทริน  (allethrin) 
2. ไบโออัลเลทริน  ( bioallethrin) 
3. ไบโอเรสเมทริน ( bioresmethrin)  
4. ไซเพอร์เมทรีน ( permethrin )  
5. ไซฟลูทรีน ( Cyflumethrin) 
6. ไพนามิน ( pynamin) 

1. ผู้ไดร้ับจะมีอาการคัน   ผื่นแดง  บางรายก็มีอาการจามคัดจมูก   
โดยเฉพาะในรายที่เคยเป็นโรคหอบ   เมื่อสูดหายใจเอาวัตถุอันตรายพวกนี้เข้าไปจะ
มีอาการหอบปรากฏขึ้นมาอีก 

สารกลุ่มอืน่ ๆ เช่น 
1. กลุ่มเฟนนีลไฟราโซล (Phenylpyrazole) 
เช่น  fipronil 

เนื่องจาก fipronil  เป็น reversible  GABA  receptor  inhibitor อาการ
พิษเกิดขึ้น   จึงมีผลต่อการกระตุน้ประสาท   และอาการชักเกิดขึ้น   ส่วนใหญ่
เกิดขึ้นที่ระบบ Central  nervous system  ทำให้เกิด hyperexcitability 

2. กลุ่มคลอโรนิโคตินิล (chloronicuetinyl) 
เช่น imidacloprid  

ซึม   หายใจขัด  และมีอาการสั่นกระตุก   ถ้ามีอาการดังกล่าวเกดิขึน้อย่าง
ใดอย่างหนึ่งให้หยุดทำงาน  ทำการปฐมพยาบาลแล้วรีบไปพบแพทย์ 

3. สารควบคุมการเจริญเติบโตของแมลง      
( Insect  growth  regulators ) เช่น hexaflumuron 

สารกลุ่มนี้มีพิษตำ่ต่อสตัว์เลือดอุ่น   ไม่พบอาการเกิดพิษ 
 

 


