
ไส้เดือนฝอยพิฆาตปลวก
หนึ่งทางเลือก....ไม่ใช้สารเคมี

ปลวก  ปลวก  ปลวก  แมลงตัวน้อยนิด
แต่มีฤทธิ์ร้ายเหลือ  คงไม่ต้องบอกกันนะคะว่า
เจ้าปลวกเน่ียสร้างความเสียหายให้คนรักบ้านอย่างเราๆ
ท่านๆ ได้มากมายเพียงไร  และวิธีกำจัดปัจจุบัน
ดว้ยการฉดียานัน้  กไ็มช่ะงดัแนน่อน  เพราะปลวก
ย้ายท่ีได้ เม่ือน้ำยาหมดอานภุาพ ก็จะยกโขยงกลบัมา
ทีบ่า้นเราใหม ่ ทำใหต้อ้งฉดีปลวกซำ้ซากไมจ่บสิน้
เสียที

ก่อนจะกำจัดปลวก  มาเรียนรู้ธรรมชาติของ
ปลวกกันก่อน  ปลวกจะมีนางพญาเกิดใหม่ทุกปีๆ ละ
2  คร้ัง  คือ ช่วงตน้หนา้ฝน  พ.ค. - มิ.ย.  และตน้หนา้
หนาว  พ.ย. - ธ.ค.  ท่ีเรามักเห็นแมงเมา่บินมาเลน่ไฟ
ในบ้านเรา นั่นแหละคือเจ้าปลวกรุ ่นหนุ ่มสาว
ที่บินจากรังมาเพื่อผสมพันธุ์  เมื่อเสร็จภารกิจก็จะ
สลัดปกีลงดนิหาทีท่ำรงั  ส่วนตวัเมยีท่ีสมบรูณ์ท่ีสุด
เมื่อผสมพันธุ์เสร็จเรียบร้อย  ก็เตรียมตัวลงดินนั่ง
บัลลังก์เป็นนางพญา แค่เวลาเพียง 1-2 เดือน
ก็สามารถวางไข่ออกลูกมาสร้างปัญหากัดกินบ้านเรา
ได้แล้ว

ปลวกเป็นแมลงซึ ่งอยู ่ค ู ่โลกมาช้านาน
จึงมีการปรับตัวเก่งพอดู  ดังนั้นเรื่องสารเคมีกำจัด
ปลวกจงึใชไ้มค่อ่ยไดผ้ล เพราะอาการดือ้ยามาเยือน
แต่วันนี้ เมืองไทยเรามีข่าวดีมาบอกเคล็ดไม่ลับแต่
ได้ผลชะงัดคราวนี้ คือ “ไส้เดือนฝอย” พระเอก
ในการพิฆาตปลวกนั ่นเอง  ผลงานวิจัยของ

ดร.นุชนารถ  ตั้งจิตสมคิด  สำนักงานวิจัยพัฒนา
อารักขาพืช  กรมวิชาการเกษตร โทร. 0-2579-9586

ไส้เดือนฝอยพิฆาตปลวก ที ่ว่านี ้
เป็นสายพันธุ ์ไทย  มีชื ่อทางวิทยาศาสตร์ว่า
Steinernema sp.  แยกได้จาก จังหวัดกาญจนบุรี

ไส้เดือนฝอยไม่ใช่ไส้เดือนผอมตัวเล็กเท่า
เส้นด้าย  แต่เป็นไส้เดือนสีขาว  ตัวเล็กจ๋ิวมาก  ขนาด
ว่ามองด้วยตาเปล่าไม่เห็น  ต้องส่องกล้องจุลทรรศน์
จงึจะยลโฉมได.้..ปานนัน้  และกเ็ปน็สตัวไ์มใ่ชส่าร
เคมี  ก็เลยปลอดภัยต่อคน  สัตว์เล้ียงและส่ิงแวดล้อม
ยิ่งนัก  เพราะเจ้าไส้เดือนฝอยนี้ไม่เป็นอันตรายต่อ
สัตว์เลือดอุ่น  มันจะเป็นอันตรายมหันต์ต่อสัตว์เลือด
เย็นไม่มีกระดูกสันหลัง  จำพวกแมลงและหนอน
เท่านั้น ที่สำคัญเมื่อใช้ไปแล้ว ปลวกไม่เกิดอาการ
ดื้อยาแบบใช้สารเคมีทั่วไป

วิธีการก็คือ  เอาไส้เดือนฝอยมาผสมนำ้  ฉีด
พ่นไปบนตัวปลวก  และเน้ือไม้ท่ีปลวกกัดกิน  คราวน้ี
ก็เสรจ็เรา  เพราะนสัิยเจา้ปลวกนัน้ เวลาเดนิไปไหน
เจอหน้ากันก็จะเลียทักทายกัน เลียไปก็กินไส้เดือน
ฝอยเขา้ไป เจา้ไสเ้ดอืนฝอยเมือ่เขา้ไปในทอ้งปลวก
ก็จะออกลูกออกหลานทำให้ปลวกป่วยและตายอนาถ
ในท่ีสุด  เร่ืองยังไม่จบเท่าน้ัน  เพราะธรรมชาตปิลวก
จะมีนิสัยประหยัดแบบหารสองอยู่แล้ว ปลวกที่
ตายแลว้จะถกูพรรคพวกรมุกดักนิครึง่หนึง่ ส่วนอกี
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ครึ่งหนึ่งจึงจะขนเอาไปทิ้ง  ปลวกกินศพปลวก
ก็เท่ากับบุฟเฟ่ต์ไส้เดือนฝอยเข้าไปด้วย  เลยพากัน
ตายอนาถแบบลกูโซ่ยกรัง  เกิดโศกนาฏกรรมปลวก
ข้ึน โดยหลังจากปลวกกินไส้เดือนฝอยเข้าไป 12 ชม.
ก็จะเกิดอาการช็อก  ผ่านไปภายในเวลาไม่เกิน 48 ชม.
ก็จะตาย

เคล็ดเด็ดขาดในการใชไ้ส้เดือนฝอย  ต้องทำ
ตอนกลางคืน  เพราะพระเอกของเราแพ้แสงแดด
อาจตายก่อนโชว์หากเจอแดด ขั้นแรกหารังปลวก
หรือชุมชนปลวกให้เจอก่อน เมื่อเจอแล้วได้เวลา
พอเหมาะก็เอาไส้เดือนฝอยพ่นน้ำฉีดลงไปให้ทั่ว
ทั้งตัวปลวก และไม้ที่กัดกินหลังจากนั้นก็ปล่อย
พระเอกเราจัดการ

ข้อเสียของไสเ้ดือนฝอย  เนือ่งจากเปน็ของ
ธรรมชาต ิ  จงึเกบ็ไวไ้ดไ้ม่นาน เพยีง 3 เดอืนเทา่นัน้
แต่ยังดีท่ีการเก็บรักษาง่ายไม่ต้องแช่ตู้เย็น ระวังเพียง
อย่าให้โดนแสงแดดเทา่น้ัน  ทางท่ีดีซ้ือมาแล้วควรใช้
ให้หมด

การกำจดัปลวกแบบถาวร  เนือ่งจากปลวก
ยังมนีางพญา  ทีเ่กดิใหมป่ลีะ 2 หน  ปกตแิลว้ปลวก
ท่ีทำลายขา้วของบา้นเรา  95% ทำรงัใตดิ้น  หลังจาก
สรา้งรงัเสรจ็กจ็ะขึน้มาหาอาหารบนดนิ โดยการทำ
อุโมงค์เดินตรงไปยังแหล่งอาหาร  ปลวกพันธุ์นี้
สังเกตง่าย  เม่ือกัดกินไม้ส่วนไหน  ผิวไม้ภายนอกจะ
ดปูกต ิ  แตเ่นือ้ไมจ้ะกลวงยุย่  ตา่งกบัปลวกไมแ้หง้
ที่กัดกินแล้วจะมีขี้เป็นเม็ดเล็กๆ  ออกมาจากรู จะ
กำจัดปลวกใต้ดินแบบถาวร  ต้องสร้างกับดักล่อ
ปลวก  โดยการสรา้งกบัดกัรอบๆ บา้น  ขุดหลมุเล็กๆ
ลึกเพียง 1 คืบ  แล้วเอาเศษไม้ยาง  ไม้สนใส่ลงในหลุม
1-2 ช้ิน  จากน้ันก็หาอะไรมาปิดปากหลุมป้องกันแดด
ปลวกผู้อายแดดจะได้มากินกันให้อิ ่มหนำตายใจ
ปล่อยเวลาผ่านไปประมาณ1เดือน/ โดยอาทิตย์ละคร้ัง

มาเปิดดูเศษไม้  หากมีก็แปลว่ามีนางพญาปลวกมาสร้าง
รังแถวบ้านเรา  ก็เอาไส้เดือนฝอยฉีดพ่นลงในหลุม
ปิดฝาหลุม  อ่อยเหย่ือให้ปลวกเจริญอาหารผสมเปิบ
ไส้เดือนฝอย รอเวลาท่ีพระเอกเราจัดการปลวกต่อไป

ดร. นุชนารถ  ต้ังจิตสมคิด กล่าวว่า ข้อสำคัญ
ในการใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยกำจัดปลวกให้
ประสบผลสำเรจ็ จะต้องฉีดพ่นให้โดนตัวปลวกหรือ
ใกล้ปลวกให้มากที ่ส ุด ทั ้งนี ้อาจไม่ได้ผล หาก
อุณหภูมิ ความชื้นไม่เหมาะสมหรือแสงแดดมาก
เกินไป ดังนั้นถ้าเกษตรกรใช้ในแปลงจะต้องทำ
ในตอนเยน็

ไส้เดือนฝอย  ยังสามารถกำจดัแมลงสาบได้
เช่นกนั  แตวิ่ธีฉีดพน่ไมไ่ดผ้ล  ก็เลยตอ้งเอาไสเ้ดอืน
ฝอยคลุกอาหารไปอ่อยแมลงสาบให้มาเปิบตอนกลางคืน
เพราะนิสัยแมลงสาบเหมือนปลวกท้ังชอบเลียทักทาย
และกินศพพวกเดียวกันเองเช่นกัน

ถึงตอนนี ้อยากรู ้ก ันแล้วใช่ไหมคะว่า
“ไส้เดือนฝอย”  หาซ้ือได้ท่ีไหน  ติดต่อบริษัท โนฮาว
จำกัด  เป็นผู้จัดจำหน่าย  โทร. 0-2889-7340-6
ไส้เดือนฝอยเป็นซองเล็กๆ บรรจุถึง 10 ล้านตัว
10 ซอง/1 กล่อง  ราคา 500บาท / กล่อง  ขายยกกล่อง

เพ็ญธิรัตน ์ อัครผลสุวรรณ   รวบรวมจาก :
แมท่องตอ่  พ่อประหยดั,  “ไสเ้ดอืนฝอยพฆิาตปลวก,”

ไทยรฐั ตุลาคม 2546
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คลังข้อมูล สพท. เพ่ือเผยแพรข้่อมูลข่าวสาร  เทคโนโลย ี  วิชาการดา้นสง่เสรมิและสือ่สารการเกษตร รวมทัง้ขอ้มูลอ่ืนๆ
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและผู้สนใจทั่วไป

จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยกีารเผยแพร ่  สำนกัพัฒนาการถา่ยทอดเทคโนโลย ี กรมสง่เสรมิการเกษตร
โทร.  02-5793852  E-mail : agritech51@doae.go.th

ท ่ านสามารถสำ เนาข ้อม ูล เร ื ่ องน ี ้ และเรื่องอื่นๆ
ในงานสง่เสรมิการเกษตรไดท่ี้

เว็บไซดส่์วนพัฒน าเทคโนโลยกีารเผยแพรแ่ละฝกึอบรม
 http://agritech.doae.go.th/actech


