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คำนำ 
 

 

 การจัดการแมลงและสตัวอ์ืน่ เปนกระบวนการใชเ้ทคนคิตา่ง ๆ อยา่งเหมาะสม เพือ่ปองกนักาํจัดแมลง

และสัตว์รบกวนอื่น ๆ ตั้งแต่ต้น ได้แก่ การสุขาภิบาล การดูแลจัดการอาคารบ้านเรือน สถานที่ การปดกั้น 

หรือปองกันไม่ให้แมลงและสัตว์ที่เปนปญหาเข้ามาทําลายภายในอาคารบ้านเรือน การจัดการทําความสะอาด 

ดูแลความเปนระเบียบเรียบร้อย ในกรณีเกิดปญหาการเข้าทำลายของแมลงและสัตว์รบกวน บางครั้งอาจต้อง

พึ่งพาบริการจากผู้ให้บริการกำจัดแมลงและสัตว์อื่นซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีเพื่อการจัดการแมลง

และสัตว์อื่นดังกล่าว 

 ผู้ประกอบการรับจ้างการจัดการแมลงและสัตว์อื่น จะเปนผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 

หรือชนิดที่ 3 เพื่อใช้ประกอบการให้บริการกำจัดแมลงและสัตว์อื่นตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 

2535 เข้าข่ายตอ้งขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 หรอืแจง้

ดำเนนิการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อ

ใช้รับจ้าง พ.ศ. 2550 กำหนดให้ผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายดังกล่าว ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมการใช้วัตถุ

อันตรายเพื่อใช้รับจ้าง เปนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบควบคุมการจัดการแมลงและสัตว์อื่น เพื่อให้มีการใช้

วัตถุอันตรายจัดการแมลงและสัตว์อื่นเปนไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยต่อ

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการ และสิ่งแวดล้อม โดยผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างต้องผ่านการอบรม

และทดสอบความรู้ตามหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด 

 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้จากการฝึกอบรม

ดังกล่าว จึงสนับสนุนให้มีการจัดทำ “คู่มือ ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง” เพื่อใช้ประกอบ

การอบรมและใชเ้ปนแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัต ิ เพือ่ใหม้กีารปฏบิตังิานอยา่งถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ 

ยงัประโยชนต์อ่ผูบ้รโิภคทีจ่ะได้รับบริการที่มีมาตรฐานต่อไป 

 

 

     สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

     กระทรวงสาธารณสุข 

         มีนาคม 2556 
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วัตถุอันตรายที่ใช้ป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์อื่น
ที่เป็นปัญหาในบ้านเรือนและทางสาธารณสุข 

ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ 

ผศ. ดร.อภิชัย ดาวราย 

รศ. ดร.สมนึก วงศ์ทอง 

 

 แมลงและสัตว์ฟนแทะหลายชนิดเปนต้นเหตุนำโรค นำความรำคาญ และความสูญเสียทาง

เศรษฐกิจอย่างมากมาสู่มนุษย์ ในอดีตมนุษย์พยายามหาวิธีควบคุม ปองกัน และกำจัดมาโดยตลอด 

เริ่มตั้งแต่การใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเปนต้นมา จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2485 ได้มีการนำสารดีดีที 

(dichlorodiphenyl trichloroethane; DDT) มาใช้กำจัดแมลงเปนครั้งแรก ต่อมาได้มีการใช้

สารอินทรีย์สังเคราะห์อื่น ๆ ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชกันอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก ในปจจุบันหลายประเทศ

รวมทั้งประเทศไทยได้ห้ามการใช้สารดีดีทีแล้วเนื่องจากมีข้อมูลความเปนพิษต่อมนุษย์และการตกค้าง

ยาวนานในสิ่งแวดล้อม นอกจากการใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงศัตรูพืชทางเกษตรแล้ว ยังมีการนำ

สารเคมีเหล่านี้มาใช้กำจัดแมลงที่เปนปญหาในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขด้วย 

 วัตถุอันตรายที่นำมาใช้เพื่อกำจัดแมลงและสัตว์ที่เปนปญหาในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข 

เช่น ยุง แมลงวัน ปลวก มด แมลงสาบ ไรฝุ่น และหนู เปนต้น มีหลายรูปแบบต่าง ๆ กัน เช่น ชนิด

ฉีดพ่นอัดก๊าซ ชนิดฉีดพ่นธรรมดา ชนิดขด ชนิดแผ่นใช้ไฟฟา ชนิดผง หรือชนิดเหยื่อ เปนต้น 

 

วัตถุอันตรายที่ใช้ในการควบคุมป้องกันและกำจัดแมลงและสัตว์อื่นที่เป็นปัญหาในบ้านเรือนหรือทาง

สาธารณสุข  

แบ่งตามคุณสมบัติทางเคมีเปน 3 กลุ่ม ดังนี้ 

 1.สารประกอบอนินทรีย์ 

    เปนสารประกอบของแร่ธาตุที่พบตามธรรมชาติ ไม่มีธาตุคาร์บอนในโมเลกุล มีความเสถียรมาก 

ไม่ระเหย ละลายน้ำได้ดี บางชนิดคงอยู่ได้นาน มีพิษสะสมต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สารประกอบของ

สารหนู ไซยาไนด์ ปรอท และแทลเลียม เปนต้น ปจจุบันแทบไม่มีการนำมาใช้แล้ว 

 2.สารสกัดจากธรรมชาติ(botanicalinsecticides) 

    ปจจุบันมีการส่งเสริมให้ใช้มากยิ่งขึ้น ได้แก่ สารสกัดจากต้นตะไคร้หอม (Cymbopogon nardus 

(L) Rendli) สารสกัดจากต้นหนอนตายหยาก (Stemona spp.) สารสกัดจากต้นโล่ติ๊น (Derris elliptica) 

เปนต้น 

 3.สารประกอบอินทรีย์ 

    เปนสารทีส่งัเคราะหข์ึน้มสีว่นผสมของธาตคุารบ์อน ไฮโดรเจน และธาตอุืน่ ๆ เช่น คลอรนี ออกซิเจน 

กำมะถัน ฟอสฟอรัส และไนโตรเจน แบ่งเปนหลายกลุ่ม ดังนี้  
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 3.1 สารประกอบออร์กาโนคลอรีน (organochlorine compounds) 

    เปนสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยธาตุคลอรีน ไฮโดรเจน คาร์บอน บางชนิดอาจมีออกซิเจนรวม

อยู่ด้วยเรียกว่า คลอริเนเต็ดไฮโดรคาร์บอน (chlorinated hydrocarbon) เปนสารกำจัดแมลงที่

ออกฤทธิ์ตกค้างนาน มีความคงตัว ไม่สลายตัว ไม่ละลายน้ำ ละลายได้ดีในน้ำมัน ลักษณะเปนผลึกสีขาว 

ไม่มีกลิ่น เปนสารกลุ่มแรกที่นำมาใช้ควบคุมแมลงในบ้านเรือน ปจจุบันสารในกลุ่มนี้หลายชนิดจัดเปน

วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 คือ ห้ามมิให้มีการผลิต นำเข้า 

ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง เพราะมีพิษต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ก่อให้เกิดมะเร็ง ตกค้างในสิ่งแวดล้อม 

แพร่กระจายและสะสมเพิ่มขึ้นในสัตว์ต่าง ๆ ตามลำดับในชั้นห่วงโซ่อาหาร สารในกลุ่มนี้ เช่น ดีดีที (DDT) 

คลอร์เดน (chlordane) อัลดริน (aldrin) บีเอชซี (BHC) ดีลดริน (dieldrin) เฮพตาคลอร์ 

(heptachlor) เปนต้น 

 3.2 สารประกอบออร์กาโนฟอสเฟต (organophosphate compounds) 

   เปนสารอินทรีย์ที่มีธาตุฟอสฟอรัสเปนส่วนประกอบสำคัญ ละลายได้ดีในน้ำและตัวทำละลาย

อินทรีย์ ออกฤทธิ์ทำให้แมลงตายโดยการสัมผัสและดูดซึมเข้าสู่ตัวแมลง มีฤทธิ์อยู่ได้นานกว่าสารกลุ่ม

ไพรีทรอยด์สังเคราะห์ นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์ชนิดฉีดพ่นและเหยื่อ นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติยับยั้งเอนไซม์

โคลีนเอสเตอเรส (cholinesterase) ซึ่งเปนเอนไซม์ที่ช่วยในการทำงานของระบบประสาทของมนุษย์และ

สัตว์ ดังนั้น จึงมีข้อควรระวังสำหรับผู้สัมผัสกับสารกลุ่มนี้ คือ จะต้องตรวจร่างกายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

เพื่อตรวจหาระดับซีรั่มโคลีนเอสเตอเรส สารในกลุ่มนี้ เช่น ไดคลอร์วอส หรือดีดีวีพี (dichlorvos or DDVP) 

ไดอะซินอน (diazinon) มาลาไทออน (malathion) คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) เทเมฟอส (temephos) 

เปนต้น 

 3.3 สารประกอบคาร์บาเมต (carbamate compounds) 

     เปนสารอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเปนส่วนประกอบสำคัญ มีฤทธิ์ตกค้างนานและมีพิษคล้าย

สารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต คือ ยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส ดังนั้น ผู้ที่สัมผัสสารดังกล่าวต้องตรวจร่างกาย

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจหาระดับซีรั่มโคลีนเอสเตอเรส สารในกลุ่มนี้ เช่น โพรพอกเซอร์ (propoxur) 

คาร์บาริล (carbaryl) เบนไดโอคาร์บ (bendiocarb) เปนต้น สารกลุ่มนี้นิยมใช้ในรูปแบบฉีดพ่นโดยผสมกับ

สารกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ 

 3.4 สารกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ (synthetic pyrethroids) 

   เปนสารเคมีสังเคราะห์ที่มีสูตรโครงสร้างคล้ายสารไพรีทรินส์ที่สกัดมาจากดอกเบญจมาศ ตระกูล 

Chrysanthemum สารไพรีทรินส์เปนสารกำจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัยในการใช้ มีพิษต่อสัตว์เลี้ยง

ลูกด้วยนมต่ำ แต่ด้วยคุณสมบัติที่ไม่ทนต่อแสงของสารนี้ จึงมีการผลิตสารไพรีทรอยด์สังเคราะห์ขึ้นแทนเพราะ

ทนต่อแสงได้นานกว่า สารกลุ่มนี้ออกฤทธิ์ในการกำจัดแมลงโดยเกิดพิษที่ระบบประสาทของแมลง แต่สำหรับ

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรวมทั้งมนุษย์พบว่า เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะถูกเปลี่ยนแปลงและถูกขับถ่ายออกโดยไม่สะสม

ในเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของร่างกาย ส่วนในสิ่งแวดล้อม ดิน และพืชจะเสื่อมสลายอย่างรวดเร็ว สารในกลุ่มนี้ เช่น 

อัลเลทริน (allethrin) ไบโออัลเลทริน (bioallethrin) ไบโอเรสเมทริน (bioresmethrin) ไซเพอร์เมทริน 
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(cypermethrin) เพอร์เมทริน (permethrin) ไซฟลูทริน (cyfluthrin) เปนต้น 

 3.5 สารกลุ่มคลอโรนิโคตินิล (chloronicotinyls) หรือ นีโอนิโคตินอยด์ (neonicotinoids) 

      เปนสารที่ออกฤทธิ์คล้ายนิโคตินแต่มีพิษต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้อยกว่า เปนสารกำจัดแมลง

ที่มีประสิทธิภาพสูง เปนสารชนิดดูดซึม ไม่ขับไล่แมลง ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท กำจัดแมลงได้ทั้งการ

สัมผัสและการกิน สารกลุ่มนี้ในปจจุบันมีการนำมาใช้กำจัดแมลงในบ้านเรือน พวกมด ปลวก และ

แมลงสาบได้ผลดี สารในกลุ่มนี้ เช่น อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) เปนต้น 

 3.6 สารกลุ่มเฟนนีลไพราโซล (phenylpyrazoles) 

     เปนสารกำจัดแมลงที่ใช้สำหรับกำจัดแมลงที่มีความต้านทานต่อสารเคมีกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต 

คาร์บาเมต และไพรีทรอยด์สังเคราะห์ เปนสารชนิดดูดซึม ไม่ขับไล่แมลง ออกฤทธิ์โดยการสัมผัส และ

การกิน สารในกลุ่มนี้ เช่น ฟโพรนิล (fipronil) เปนต้น 

 3.7 สารควบคุมการเจริญเติบโตของแมลง (insect growth regulators; IGRs) 

     สารกลุ่มนี้มีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมน (hormone mimics) เช่น เฮ็กซาฟลูมูรอน (hexaflumuron) 

เปนสารยับยั้งการสร้างผนังลำตัวแมลง (chitin synthesis inhibitors) ปจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่มีสารในกลุ่มนี้

ในรูปแบบเหยื่อกำจัดปลวกชนิดที่ติดตั้งภายในอาคารและชนิดฝงดินบริเวณรอบนอกอาคาร (termite bait 

station) ซึ่งในการนำเหยื่อกำจัดปลวกนี้ไปใช้จำเปนต้องอาศัยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม มีความรู้ทางชีววิทยา

และนิเวศวิทยาของปลวกเปนอย่างดี รวมทั้งควรมีความชำนาญในการที่จะแก้ไขระหว่างการวางและ

เปลี่ยนเหยื่อด้วย เนื่องจากเหยื่อที่นำเข้ามาใช้แก้ปญหาในปจจุบันยังมีประสิทธิภาพในการดึงดูดให้ปลวก

เข้ามากินได้ไม่ดีนัก นอกจากนี้ สารในกลุ่มนี้ยังนำมาใช้เปนผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุง และกำจัดแมลงวัน

อีกด้วย สารในกลุ่มนี้ เช่น ไพริพร็อกซิเฟน (pyriproxifen) เปนต้น 

 3.8 สารกำจัดหนู (rodenticides)  

   เช่น สารกำจัดหนูประเภทออกฤทธิ์ช้า ได้แก่ วอร์ฟาริน (warfarin) คูมาเตตระลิล 

(coumatetralyl) โบรดิฟาคูม (brodifacoum) โบรมาไดโอโลน (bromadiolone) โฟลคูมาเฟน 

(flocoumafen) ไดเฟไทอะโลน (difethialone) เปนต้น 

 

รูปแบบของสูตรผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย 

 ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในการควบคุม ปองกัน และกำจัดสัตว์ที่เปนปญหาในบ้านเรือนหรือ

ทางสาธารณสุขดังกล่าวข้างต้นที่วางจำหน่ายโดยทั่วไปนั้น นอกจากจะประกอบด้วยสารสำคัญแล้วยังมี

ส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ถูกใส่เข้าไปเพื่อลดความเปนอันตรายโดยการลดความเข้มข้นของสารสำคัญ เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อความสะดวกต่อการนำไปใช้และการขนย้าย ความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์

วัตถุอันตรายจะระบุเปนเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักสารสำคัญต่อน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ (%w/w) หรือ 

ต่อปริมาตรของผลิตภัณฑ์ (%w/v) 

 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้มีทั้งชนิดพร้อมใช้และชนิดเข้มข้นที่ต้องนำไปเจือจางด้วยน้ำหรือตัวทำละลาย

ก่อนใช้ ชนิดของสูตรตำรับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย มีดังนี้ 
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 1.ชนิดของสูตรผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่เข้มข้นต้องผสมน้ำก่อนนำไปใช้ 

     1.1 EC (emulsifiable concentrates) ลกัษณะเปนของเหลวทีผ่สมเปนเนือ้เดยีวกนั กอ่นใชต้้อง

เจือจางด้วยน้ำ จะได้สารอิมัลชั่นมีลักษณะขุ่นขาว 

     1.2 SC (suspension concentrates) ลักษณะเปนสารผสมแขวนลอยของสารออกฤทธิ์ใน

ของเหลว ไม่ตกตะกอน ก่อนใช้ต้องนำไปเจือจางด้วยน้ำ 

     1.3 SL (soluble concentrates) ลักษณะเปนของเหลวที่ผสมเปนเนื้อเดียวกัน ก่อนใช้ต้องนำไป

เจือจางด้วยน้ำ 

     1.4 SP (soluble powders) ลักษณะเปนผง ก่อนใช้ต้องนำไปละลายน้ำ 

     1.5 WP (wettable powders) ลักษณะเปนผง ก่อนใช้ต้องเจือจางด้วยน้ำจะได้สารละลายในรูป

ของสารแขวนลอย สตูรนีเ้หมาะสำหรบันำไปใช้ในการอัดวัตถุอันตรายลงดิน หรือฉีดพ่นบนพื้นดนิบริเวณรอบ ๆ 

อาคารบ้านเรือน 

    การพิจารณาเลือกใช้สูตรตำรับใด จึงขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ใช้หรือราคาของวัตถุอันตรายนั้น ๆ 

 2.ชนิดของสูตรผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่เข้มข้นต้องผสมตัวทำละลายอินทรีย์ก่อนนำไปใช้ 

    เช่น OL (oil miscible liquids) ลักษณะเปนของเหลวผสมเปนเนื้อเดียวกัน ก่อนใช้ต้องเจือจาง

ด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ สูตรนี้เหมาะที่จะนำไปใช้กับอุปกรณ์ชนิดเข็มหรือหลอดฉีดยา เพื่ออัดหรือฉีดพ่น

วัตถุอันตรายเข้าไปในโครงสร้างไม้ที่ถูกทำลายในแต่ละจุดเปนระยะ ๆ เพื่อช่วยในการแทรกซึมของวัตถุ

อันตรายเข้าไปในเนื้อไม้ได้ดีกว่าการใช้ตัวทำละลายที่เปนน้ำ และยังใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ฉีดพ่นหมอกควัน 

(fogging) ด้วย 

 3.ชนิดของสูตรผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่นำไปใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องเจือจางก่อน 

     เช่น DP (dustable powders) ลักษณะเปนผงละเอียด เหมาะจะนำไปใช้ในการฉีดพ่นโดยใช้

กับลูกยางบีบพ่น วัตถุอันตรายจะเข้าไปในเส้นทางเดินของแมลงหรือในโครงสร้างส่วนที่ถูกทำลายโดย

ไม่มีการเลอะเปรอะเปื้อน ต่างจากการใช้ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ต้องผสมกับตัวทำละลายที่เปนน้ำหรือ

สารอินทรีย์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับโครงสร้างของอาคารหรือวัสดุสิ่งของนั้น ๆ 

 4.ชนิดของสูตรผสมวัตถุอันตรายรูปแบบอื่นๆ 

     4.1 AE (aerosols) บรรจุในภาชนะปดมิดชิด ภายในมีแรงดันสูง เมื่อกดที่ฉีดสารละลายจะ

ถูกปล่อยออกมาเปนละอองฝอย 

     4.2 BA (bait ready for use) เปนเหยื่อล่อหรือดึงดูดแมลงหรือสัตว์ฟนแทะให้เข้ามากัดกินได้

เลยโดยไม่ต้องนำไปผสมอีก 

     4.3  UL (ultra low volume liquids) เปนสารผสมเนื้อเดียวกันใช้ได้ทันที โดยใช้กับเครื่อง

พ่นยูแอลวี (ULV) 

   4.4 Foams เปนอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้ในการอัดฉีดวัตถุอันตรายลงใต้พื้นล่างของอาคารที่เปน

คอนกรีต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนำพาวัตถุอันตรายให้แทรกซึม กระจายได้เร็วและทั่วถึง รวมทั้งสามารถ

แทรกซึมไปตามช่องว่างต่าง ๆ ภายใต้พื้นคอนกรีตได้  
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ความเป็นพิษของวัตถุอันตราย 

ความเป็นพิษ หมายถึง ความสามารถเฉพาะตัวของสารใดสารหนึ่งในการทำให้เกิดพิษต่อสิ่งมีชีวิต มี 2 

ลักษณะ ดังนี้ 

 1.ความเป็นพิษเฉียบพลัน 

   หมายถงึ ความเปนพษิจากวตัถอุนัตรายหลงัจากเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์หรือสัตวแ์ลว้เกดิการแสดง

อาการในทันที ทำให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น ระบบประสาท 

ทำให้มีอาการน้ำลายไหล เหงื่อออก ม่านตาหรี่ เปนต้น 

 2.ความเป็นพิษเรื้อรัง 

    หมายถึง ความเปนพิษที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับหรือสัมผัสกับวัตถุอันตรายในปริมาณเล็กน้อย

เปนเวลานาน โดยไมแ่สดงอาการในทนัท ีแตเ่กดิอนัตรายขึน้ในภายหลงั เชน่ การเกดิพษิตอ่เมด็เลอืด การเกิดพิษ

ต่อระบบสืบพันธุ์ การเกิดเนื้องอกและมะเร็ง เปนต้น 

 

ความแตกต่างระหว่าง“ความเป็นพิษ”(toxicity)และ“อันตราย”(hazard) 

 ความเปนพิษ หมายถึง คุณสมบัติที่มีอยู่ในสารที่จะทำให้เกิดความเสียหายและอันตราย ส่วนอันตราย 

หมายถึง โอกาสที่จะเกิดพิษจากการได้รับสัมผัสกับสาร 

 ดังนั้น วัตถุอันตรายกำจัดแมลงและสัตว์อื่นที่มีพิษมาก อาจจะมีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตต่ำก็ได้ หากผู้ที่นำ

ไปใช้ได้ปฏิบัติตามวิธีการใช้อย่างถูกต้องและเลือกใช้วัตถุอันตรายที่เหมาะสม 

 

วัตถุอันตรายสามารถเข้าสู่ร่างกายได้3ทางดังนี้ 

 1.ทางปาก โดยการกลืนกิน เช่น ขณะฉีดพ่น ฝุ่นหรือละอองวัตถุอันตรายปลิวเข้าปาก การดื่มน้ำหรือ

กินอาหารที่ปนเปื้อนวัตถุอันตราย ใช้ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อนวัตถุอันตราย ใช้ปากดูดวัตถุอันตรายขณะเตรียม

เพื่อใช้กับเครื่องมือฉีดพ่น ไม่ล้างมือหลังจากทำงาน ใช้มือจับอาหาร หรือการหกรดของวัตถุอันตรายบนอาหาร 

รวมถึงการกินเพื่อฆ่าตัวตายหรือกินโดยอุบัติเหตุ 

 2.ทางจมูก โดยการสูดหายใจเอาฝุ่น ละออง หรือไอของวัตถุอันตรายผ่านระบบทางเดินหายใจเข้าสู่

ร่างกายขณะฉีดพ่น 

 3.ทางผิวหนัง วัตถุอันตรายสามารถเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังของคนและสัตว์ได้ อาจเกิดจากการหก

รดร่างกายและเสื้อผ้าผู้ปฏิบัติงานระหว่างเตรียมฉีดพ่น หรือฝุ่น ละออง หรือไอของวัตถุอันตรายปลิวมาถูก

ร่างกายระหว่างฉีดพ่น หรืออาจจะเกิดจากการสัมผัสพืช วัสดุสิ่งของ หลังจากฉีดพ่น หรือขณะซ่อมเครื่องมือ

ที่มีสารดังกล่าวปนเปื้อน เปนต้น 

 

ระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตราย 

 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization; WHO) ได้จัดแบ่งระดับความเปนอันตรายของ

วัตถุอันตรายโดยพิจารณาจากระดับความเปนพิษเฉียบพลัน (LD
50

) ของสารหรือผลิตภัณฑ์ (The WHO 
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Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification) 

 

 ค่าความเป็นพิษเฉียบพลัน (LD
50
) หมายถึง ค่าตัวเลขที่แสดงเปนจำนวนมิลลิกรัมของสารต่อ

กิโลกรัมของน้ำหนักตัว ที่ทำให้สัตว์ทดลองตายร้อยละ 50 ถ้าค่า LD
50

 สูง ความเปนพิษของวัตถุอันตราย

จะน้อยลง การจำแนกความเปนพิษเฉียบพลันของวัตถุอันตรายตาม WHO แบ่งออกเปน 4 ชั้น ดังตารางที่ 1.1 

 

ตารางที่1.1 การจำแนกความเปนพิษเฉียบพลันของวัตถุอันตราย 

หมายเหตุ ของแข็ง และ ของเหลว หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์หรือสูตรตำรับ 
 

 การแบ่งกลุ่มค่าความเปนพิษเฉียบพลันในตารางนี้เปนจุดเริ่มต้นในการแบ่งกลุ่มของผลิตภัณฑ์แต่ถ้า

หากผลิตภัณฑ์นั้น ไม่มีข้อมูลของค่าความเปนพิษเฉียบพลัน มีวิธีการคำนวณ ดังนี้ 

 

 • กรณีประกอบด้วยสารสำคัญ 1 ตัว 

  LD
50  

ของผลิตภัณฑ์ =  LD
50
 ของสารสำคัญ X 100 

      % ของสารสำคัญในผลิตภัณฑ์ 

 • กรณีประกอบด้วยสารสำคัญ มากกว่า 1 ตัว 

  C
1
 /T

1
   +   C

2
/T

2
   +   …..C

n
/T

n
   =   100/T

m 

 โดย C =  ค่าความเข้มข้นของสารสำคัญตัวที่ 1, 2…..ถึง n 

  T =  ค่า LD
50
 ของสารสำคัญตัวที่ 1, 2…..ถึง n 

  Tm =  ค่า LD
50
  ของผลิตภัณฑ์ 

ชั้น 

LD
50
สำหรับหนูทดลอง(มิลลิกรัม/กิโลกรัมของน้ำหนักตัว) 

ทางปาก 

ของแข็ง ของแข็ง

ทางผิวหนัง

ของเหลว ของเหลว

 5 หรือน้อยกว่า     20 หรือน้อยกว่า       10 หรือน้อยกว่า      40 หรือน้อยกว่า 

  มากกว่า 5-50      มากกว่า 20-200      มากกว่า 10-100      มากกว่า 40-400 

มากกว่า 50-500   มากกว่า 200-2000   มากกว่า 100-1000   มากกว่า 400-4000 

  มากกว่า 500        มากกว่า 2000         มากกว่า 1000         มากกว่า 4000 

 

I เอ มีพิษ 

ร้ายแรงมาก 

I บี มีพิษ 

ร้ายแรง 

II มีพิษ 

ปานกลาง 

III มีพิษน้อย 
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อาการเกิดพิษ 

 โดยปกติวัตถุอันตรายที่ใช้ในการควบคุม ปองกัน กำจัดแมลงและสัตว์อื่น จะสามารถทำให้เกิด

อันตราย หรือเกิดพิษจากการได้รับสัมผัสวัตถุอันตรายทางภายนอก ได้แก่ ผิวหนัง ตา หรือระบบทางเดิน

หายใจ หรือการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทำให้เกิดความเปนพิษต่อระบบภายในร่างกาย หรืออาจก่อให้เกิด

การแพ้ได้ด้วย ความอันตรายหรือความเปนพิษจะขึ้นกับปริมาณที่ได้รับสัมผัสสารเคมีและความเปนพิษ

ของสารนั้น ๆ 

 ผลจากการรับสัมผัสทางภายนอก 

 อาการที่เกิดขึ้นจะมีอาการระคายเคืองทางผิวหนังหรือผิวหนังอักเสบ โดยอาจมีอาการคัน แดง 

มีผื่น เกิดตุ่มบวม หรือผิวหนังไหม้ และยังอาจทำให้ผิวหนังสีจางลงหรือด่าง 

 สารเคมีปองกันกำจัดแมลงและสัตว์อื่น อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือทำอันตรายต่อตาซึ่ง

ในบางครั้งก็ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตาอย่างถาวร มักพบอาการบวม แสบคัน หรือปวดแสบปวดร้อนที่ตา 

จมูก ปาก หรือในคอ 

 ผลต่อระบบภายในร่างกาย 

 ผลต่อระบบภายในร่างกายมนุษย์มักเกิดขึ้นเมื่อได้รับสารเคมีปองกันกำจัดแมลงและสัตว์อื่น ซึ่ง

ออกฤทธิ์ต่อระบบใดระบบหนึ่งของแมลงหรือสัตว์เปาหมาย โดยระบบนั้น ๆ มีความคล้ายคลึงกับระบบใน

ร่างกายของมนุษย์ เช่น ระบบประสาทของแมลงจะมีส่วนคล้ายคลึงกับระบบประสาทของมนุษย์ ดังนั้น 

สารเคมีปองกันกำจัดแมลงและสัตว์อื่นที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทของแมลงจึงมีผลก่อให้เกิดอันตราย

ต่อระบบประสาทของมนุษย์ได้เช่นกันหากได้รับในขนาดที่เปนพิษ หรือสารที่ออกฤทธิ์ต่อระบบเลือดของหนู 

ซึ่งคล้ายคลึงกับระบบเลือดของมนุษย์ ก็จะมีผลทำให้เกิดความเปนพิษต่อมนุษย์เช่นเดียวกัน 

 อาการที่เกิดต่อระบบของร่างกายอาจมี ดังนี้ 

 • คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย หรือปวดท้อง 

 • ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ อ่อนเพลีย สับสน 

 • เหงื่อออกมาก น้ำตาไหล หนาวสั่น กระหายน้ำ 

 • ปวดแน่นหน้าอก 

 • หายใจลำบาก 

 • ปวดเมื่อยร่างกาย และกล้ามเนื้อเกร็งเปนตะคริว 

 ผลในเรื่องการก่อให้เกิดการแพ้ 

 การเกิดการแพ้สารเคมี เปนผลที่ทำให้คนกลุ่มหนึ่งเกิดอาการจากปฏิกิริยาในร่างกายต่อสาร ซึ่ง

ปกติจะไม่เกิดในคนทั่วไป การแพ้สารเคมีอาจก่อให้เกิดอาการตั้งแต่ ผิวหนังอักเสบ เปนตุ่มที่ผิวหนัง 

หรือเกิดลมพิษ และในบางครั้ งอาจเกิดอาการรุนแรงถึงขั้นเกิดหอบหืด หรือเกิดอาการช็อค เปน

อันตรายถึงตายได้ การแพ้ต่อสารเคมีปองกันกำจัดแมลงและสัตว์อื่นก็คล้ายคลึงกับการแพ้สารเคมีทั่วไป 

รวมถึงอาการแสบหรือคันตา ทั้งนี้ เราไม่อาจคาดเดาได้ว่าบุคคลใดอาจจะเกิดการแพ้ต่อสารใด 



 

คู่มือ ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง 9

ตารางที่1.2  อาการเกิดพิษของวัตถุอันตรายแต่ละกลุ่ม 

กลุ่มออร์กาโนคลอรีนเช่น 

1. ลินเดน (lindane) 

2. อัลดริน (aldrin) 

3. คลอร์เดน (chlordane) 

4. ดีลดริน (dieldrin) 

5. บีเอชซี (BHC) 

6. เฮพตาคลอร์ (heptachlor) 

กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต เช่น 

1. ไดคลอร์วอส หรือดีดีวีพี 

   (dichlorvos or DDVP) 

2. มาลาไทออน (malathion) 

3. เทเมฟอส (temephos) 

4. คลอร์ไพริฟอส (chlorpyriphos) 

5. ไดอะซินอน (diazinon) 

เมื่อได้รับสารกลุ่มนี้เข้าไปจะกระตุ้นระบบประสาท

อย่างรุนแรงทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ 

อาเจียน มึนงง กล้ามเนื้อขาดการประสานงาน ทำให้

มีอาการสั่น ถ้าอาการรุนแรงอาจชักได้ 

ในรายที่มีอาการรุนแรงจะหมดสติ 

1. 

 

 

 

2. 

กรณีที่ได้รับพิษไม่รุนแรง จะมีอาการอ่อนเปลี้ย ปวด

ศีรษะ เวียนศีรษะ ตาพร่า เหงื่อและน้ำลายออกมาก 

คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย 

ในรายที่ได้รับพิษรุนแรงปานกลาง จะมีอาการเดิน

ไม่ไหว อ่อนเพลีย แน่นหน้าอก รูม่านตาหรี่ และมี

อาการคล้ายกรณีที่ได้รับพิษไม่รุนแรงแต่อาการจะ

รุนแรงขึ้น 

ในรายที่ได้รับพิษรุนแรงมาก จะมีอาการหมดสติ 

รูม่านตาหรี่มาก กล้ามเนื้อกระตุก น้ำมูกไหลมาก 

หายใจขัด โคม่า และตายได้ 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

กลุ่ม      อาการเกิดพิษ 

กลุ่มคาร์บาเมต เช่น 

1. โพรพอกเซอร์ (propoxur) 

2. คาร์บาริล (carbaryl) 

3. เบนไดโอคาร์บ (bendiocarb) 

กลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์เช่น 

1. อัลเลทริน (allethrin) 

2. ไบโออัลเลทริน (bioallethrin) 

3. ไบโอเรสเมทริน (bioresmethrin) 

4. ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) 

5. เพอร์เมทริน (permethrin) 

6. ไซฟลูทริน (cyfluthrin) 

จะมีอาการเช่นเดียวกับผู้ได้รับพิษในกลุ่มออร์กาโน

ฟอสเฟต 

เมื่อได้รับสารกลุ่มนี้เข้าไปจะมีอาการคัน ผื่นแดง 

บางรายก็มีอาการจาม คัดจมูก โดยเฉพาะในราย

ที่เคยเปนโรคหอบ เมื่อสูดหายใจเอาวัตถุอันตราย

พวกนี้เข้าไปจะมีอาการหอบปรากฏขึ้นมาอีก 

ในรายที่ได้รับเข้าไปจำนวนมาก จะทำให้มีอาการ

ชักกระตุก กล้ามเนื้อกระตุก และขั้นสุดท้ายจะเปน

อัมพาต 

1. 

 

 

 

2. 
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กลุ่ม      อาการเกิดพิษ

กลุ่มเฟนนีลไพราโซล เช่น  

ฟโพรนิล (fipronil) 

 

กลุ่มคลอโรนิโคตินิลเช่น 

อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) 

กลุ่มสารควบคุมการเจริญเติบโตของแมลง 

เช่น 

     เฮกซาฟลูมูรอน (hexaflumuron) 

เนื่องจาก fipronil เปน reversible GABA 

receptor inhibitor อาการพิษ จึงมีผลต่อการ

กระตุ้นประสาท และการเกิดอาการชัก ส่วนใหญ่

เกิดขึน้ทีร่ะบบประสาทสว่นกลาง (central nervous 

system; CNS) ทำให้เกิด hyperexcitability 

มีอาการซึม หายใจขัด และมีอาการสั่นกระตุก ถ้ามี

อาการดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งให้หยุด

ทำงาน ทำการปฐมพยาบาลแล้วรีบไปพบแพทย์ 

สารกลุ่มนี้มีพิษต่ำต่อสัตว์เลือดอุ่น ไม่พบอาการเกิดพิษ 

กลุ่มสารกำจัดหนูประเภทออกฤทธิ์ช้า

เช่น 

1. วอร์ฟาริน (warfarin) 

2. คูมาเตตระลิล (coumatetralyl) 

3. โบรดิฟาคูม (brodifacoum) 

4. โบรมาไดโอโลน (bromadiolone) 

5. โฟลคูมาเฟน (flocoumafen) 

6. ไดเฟไทอะโลน (difethialone) 

หากได้รับประทานวัตถุอันตรายนี้ในปริมาณมาก ๆ

หรือติดต่อกันเปนเวลานาน จะทำให้เกิดการตกเลือด 

โดยอาจมีเลือดออกมากับอุจจาระ เลือดกำเดาไหล มี

เลือดออกตามเหงือก อาจมีอาการปวดท้องและหลัง

เนื่องจากมีการตกเลือดภายในช่องท้อง อ่อนเพลีย 

ตัวซีด อาจตายได้เนื่องจากเสียเลือดมาก 

ปัญหาผลกระทบจากการใช้วัตถุอันตราย 

 ปญหาผลกระทบจากการใช้สารเคมีสังเคราะห์เพื่อประโยชน์ต่อการกำจัดแมลงและสัตว์อื่น 

นอกจากความเปนพิษต่อมนุษย์และสัตว์แล้ว ยังอาจก่อให้เกิดปญหาผลกระทบอื่น ๆ ดังนี้ 

 1. ทำให้แมลงและสัตว์ฟนแทะพัฒนาความต้านทานต่อวัตถุอันตราย 

   การใช้วัตถุอันตรายบ่อย ๆ อาจทำให้แมลงและสัตว์ฟนแทะสามารถสร้างความต้านทานต่อวัตถุ

อันตรายที่ใช้ โดยแมลงจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านสรีระและอุปนิสัย เช่น ความสามารถในการพัฒนาให้มี

ผนังลำตัวหนาขึ้นจนวัตถุอันตรายซึมผ่านไม่ได้ หรือสร้างเอนไซม์ขึ้นมาย่อยสลายสารพิษทำให้แมลงและสัตว์ที่

รอดชีวิตมาสามารถให้กำเนิดลูกหลานที่แข็งแรงต่อวัตถุอันตรายมากขึ้น ทำให้ปริมาณของวัตถุอันตรายที่เคยใช้



 

คู่มือ ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง 11

ได้ผลกับรุ่นก่อนใช้ไม่ได้กับรุ่นหลังที่มีความทนทานมากขึ้น สำหรับการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยนั้น เนื่องจาก

แมลงและสัตว์ฟนแทะมีความสามารถในการปรับตัว เช่น ไม่ไปหากินในที่ที่เคยได้รับวัตถุอันตรายแต่จะไปที่อื่น

แทน เปนต้น 

 2. ทำให้แมลงและสัตว์ฟนแทะกลับมาระบาดรุนแรงกว่าเดิม 

   ในธรรมชาติมีแมลงหลายชนิดที่เปนประโยชน์ ดังนั้น การใช้วัตถุอันตรายจะทำให้แมลงที่เปน

ประโยชน์ที่สามารถควบคุมแมลงด้วยกัน เช่น ตัวห้ำ และตัวเบียน จะถูกกำจัดไปด้วย ดังนั้น ถ้าระบบนิเวศ

มีปริมาณตัวห้ำและตัวเบียนน้อยกว่าสิ่งมีชีวิตที่เปนศัตรูพืชอยู่แล้ว ผลที่ตามมา คือ แมลงที่ต้องการกำจัด

จะกลับมีปริมาณสูงขึ้น เพราะขาดตัวควบคุมปริมาณตามธรรมชาติ และในบางครั้งวัตถุอันตรายที่ใช้อาจไป

กระตุ้นการเพาะพันธุ์เพิ่มจำนวนของแมลงอีกชนิดหนึ่งได้ 

 3. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

    วัตถุอันตรายกำจัดแมลงและสัตว์อื่นบางชนิดสามารถตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ ทำให้ไปสะสม

ในสิ่งมีชีวิตสูงขึ้น เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างทศวรรษ 1950-1960 พบว่าชนิดและจำนวนนก

ลดลงมาก เมื่อศึกษาพบว่านกได้รับสารดีดีทีจากปลาที่กินและสะสมไว้ในร่างกาย สารดังกล่าวมีผลรบกวนต่อ

การนำแคลเซียมไปใช้ประโยชน์ ทำให้เปลือกไข่นกบางลงและแตกง่าย ลูกนกจึงมีอัตราการตายสูง หรือออกไข่

น้อยลง หรอืชา้กวา่ปกต ินอกจากนี ้ยงัมีผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ได้แก่ การปนเปือ้นในสิง่แวดลอ้ม ดังนี้ 

     3.1  การแพร่กระจายในดิน 

  วัตถุอันตรายที่ใช้ในการปองกันและกำจัดแมลงและสัตว์อื่นทั้งในอาคารบ้านเรือนหรือที่ใช้ใน

ทางการเกษตร มีโอกาสสะสมในดินสูงมาก เพราะดินเปนแหล่งรองรับโดยตรง สารที่ตกค้างในดินมีการ

เปลี่ยนแปลงได้หลายลักษณะ เช่น เกิดการสลายตัว ระเหยเข้าสู่บรรยากาศ ดังนั้น วัตถุอันตรายที่มีความคงทน 

สลายตัวยากจึงเปนอันตรายมาก 

     3.2 การแพร่กระจายในน้ำ 

   วัตถุอันตรายแพร่กระจายเข้าสู่แหล่งน้ำได้ ทั้งจากการฉีดพ่นโดยตรง หรือจากการชะล้าง

ของน้ำที่ไหลผ่านผิวดิน หรือจากน้ำทิ้งจากบ้านเรือนและอุตสาหกรรม หรือการทิ้งหรือการล้างภาชนะบรรจุ

วัตถุอันตราย หรือการใช้วัตถุอันตรายในพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำ และเมื่อเข้าสู่แหล่งน้ำส่วนใหญ่จะถูกดูดซับด้วย

อนุภาคดิน สารอินทรีย์ และสารตะกอนแขวนลอยที่อยู่ ในน้ำแล้วจมลงสู่ท้องน้ำ อาจมีบ้างที่ระเหยสู่

บรรยากาศและซึมผ่านลงในแหล่งน้ำใต้ดิน 

     3.3 การตกค้างในพืช 

  การตกค้างในพืชที่เปนอาหารอาจเกิดจากการฉีดพ่นวัตถุอันตราย หรือจากการดูดซึมจาก

น้ำใต้ดิน หรือจากสารที่ปลิวในอากาศ 

     3.4 การตกค้างในสัตว์ 

  สัตว์อาจได้รับวัตถุอันตรายโดยตรงจากการฉีดพ่น หายใจ และซึมผ่านผิวหนัง หรือได้รับจาก
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อาหารตามลำดับชั้นในห่วงโซ่อาหาร เช่น การตรวจพบดีดีทีสะสมอยู่ในชั้นไขมันในนกเพนกวินที่ขั้วโลก เปนต้น 

     3.5 การสะสมในร่างกายมนุษย์ 

  การได้รับวัตถุอันตรายของมนุษย์คล้ายกับสัตว์ คือ กลุ่มผู้ใช้วัตถุอันตรายอาจได้รับโดยตรง

จากการฉีดพ่น การกินอาหารหรือดื่มน้ำที่มีวัตถุอันตรายเจือปน อาการพิษที่เกิดขึ้นมีทั้งแบบเฉียบพลัน

หลังจากได้รับวัตถุอันตรายในปริมาณมากและระยะเวลาสั้น ๆ เช่น วิงเวียน อาเจียน หมดสติ เสียชีวิต เปนต้น 

ส่วนอาการพิษเรื้อรังหลังจากการได้รับพิษสะสมทีละน้อยเข้าสู่ร่างกาย หลังจากที่บางส่วนถูกขับออกจาก

ร่างกายไปแล้วที่เหลือจะสะสมในเนื้อเยื่อจนเมื่อถึงจุดที่ร่างกายทนไม่ได้จึงแสดงอาการออกมา เช่น ทำให้เซลล์

แบ่งตัวผิดปกติ เกิดมะเร็ง (carcinogenicity) หรือเกิดความผิดปกติทางพันธุกรรม (mutagenicity) เปนต้น 

 

เมื่อมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับการใช้วัตถุอันตรายเกิดขึ้นควรปฏิบัติดังนี้ 

 1. สอบถามข้อมูลจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ ได้แก่ ชื่อผู้ป่วย ปริมาณที่ได้รับ วิธีที่ได้รับ ระยะเวลาที่ได้รับ 

อาการเจบ็ปว่ยทีเ่กดิขึน้ และขอ้มลูอืน่ ๆ เกีย่วกบัผูป้ว่ย เชน่ การดืม่สรุา หรอืประวตักิารรบัประทานยา เปนตน้ 

 2. ค้นหาภาชนะบรรจุ ฉลาก และอุปกรณ์ที่ใช้ฉีดพ่นวัตถุอันตราย ร่องรอยที่หกรดบนพื้นหรือเสื้อผ้า 

และการชำรุดของเครื่องมือที่ใช้ 

 3. ดมกลิ่น สังเกตดูว่ามีกลิ่นผิดปกติหรือไม่ 

   การปฏิบัติดังกล่าวนี้ จะช่วยให้ทราบถึงรายละเอยีดตา่ง ๆ ของผูป้ว่ย สาเหตุ และที่มาของการเกิด

อุบัติเหตุ ชนิดของสารที่ทำให้เกิดพิษ และบริเวณที่ได้รับพิษ ซึ่งจะช่วยให้การปฐมพยาบาลผู้ป่วยดียิ่งขึ้น 

 

การปฐมพยาบาล

 กรณีที่สัมผัสถูกผิวหนัง 

ควรจัดเตรียมน้ำในปริมาณที่เพียงพอไว้ในบริเวณที่สารเคมีปองกันกำจัดแมลงและสัตว์อื่นอาจ

สัมผัสถูกผิวหนัง 

ให้ถอดเสื้อผ้าที่ถูกสารเคมีปองกันกำจัดแมลงและสัตว์อื่นออกทันที 

ล้างบริเวณผิวหนังและเส้นผมที่สัมผัสถูกสารเคมีปองกันกำจัดแมลงและสัตว์อื่น ด้วยน้ำและสบู่ 

หลีกเลี่ยงการขัดถูอย่างรุนแรง เพราะอาจทำให้สารถูกดูดซึมมากขึ้น 

ค่อย ๆ เช็ดบริเวณที่สัมผัสสารเคมีปองกันกำจัดแมลงและสัตว์อื่นให้แห้ง และอาจห่อด้วยผ้าอย่าง

หลวม ๆ หากจำเปน 

หากผิวหนังเกิดอาการไหม้ ให้ห่อด้วยผ้าสะอาดอย่างหลวม ๆ หลีกเลี่ยงการทาขี้ผึ้ง ครีมเหนียว 

แปง หรือยาอื่นใด ยกเว้นกรณีที่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ 

ให้ทิ้งเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนถูกสารเคมีปองกันกำจัดแมลงและสัตว์อื่น โดยใส่ถุงพลาสติกแล้วแยกทิ้งใน

ถังขยะอันตราย หรือหากจะนำไปซักให้แยกซักจากเสื้อผ้าปกติ 

• 

 

• 

• 

 

• 

 

• 

 

• 
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 กรณีเข้าตา 

 เนื่องจากสารที่เข้าตาจะถูกดูดซึมอย่างรวดเร็ว จึงต้องรีบปฏิบัติดังนี้ 

ดึงหนังตาแล้วรีบล้างออกด้วยน้ำสะอาด ห้ามใช้สารเคมีหรือยาอื่น ยกเว้นกรณีที่ได้รับคำแนะนำ

จากแพทย์ 

การล้างตา ให้ล้างผ่านตาไม่ใช่ล้างน้ำตรงเข้าไปในตา 

ล้างตาอย่างต่อเนื่องเปนเวลานาน 15 นาที และหากเปนที่ตาข้างเดียว ต้องระวังไม่ให้ถูกตา

อีกข้างหนึ่ง 

ปดตาด้วยผ้าสะอาด แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที 

• 

 

• 

• 

 

• 

 กรณีสูดดม 

ให้รีบนำผู้ป่วยไปยังบริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวก (ไม่ควรให้ผู้ป่วยเดินเอง) 

อย่าพยายามเข้าไปช่วยผู้ป่วยในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของสารพิษโดยไม่มีอุปกรณ์ปองกันตัว 

หากมีคนอยู่ในบริเวณนั้น ให้รีบแจ้งเตือนให้ออกจากบริเวณดังกล่าว 

ให้ผู้ป่วยนอนลง และคลายเสื้อผ้าของผู้ป่วยให้หลวม 

ทำให้ผู้ป่วยอบอุ่นและสงบ ระวังมิให้ผู้ป่วยหนาวหรือร้อนเกินไป 

หากผู้ป่วยมีอาการชัก ให้ระวังไม่ให้ศีรษะของผู้ป่วยชนสิ่งใด และสังเกตดูการหายใจของผู้ป่วย 

จับให้ผู้ป่วยเงยหน้าเพื่อให้ช่องคอเปด และหายใจสะดวก 

หากผู้ป่วยไม่หายใจหรือหายใจผิดปกติ ให้ทำการช่วยหายใจ 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

หากไดร้บัสารเคมปีองกนักำจดัแมลงและสตัวอ์ืน่เขา้ทางปาก หากยงัไมก่ลนืเขา้ไปใหร้บีลา้งบ้วนปาก

ด้วยน้ำจำนวนมาก จากนั้นให้ดื่มนมหรือน้ำจำนวนมาก 

หากกลืนกินเข้าไปแล้ว สิ่งที่ต้องพิจารณา คือ ควรจะทำให้ผู้ป่วยอาเจียนหรือไม่ ซึ่งการทำให้

อาเจียนจะทำได้เฉพาะกรณีที่ฉลากแนะนำไว้เท่านั้น เนื่องจากสารเคมีปองกันกำจัดแมลงและสัตว์

อื่นบางชนิดอาจทำให้เกิดอันตรายจากการทำให้อาเจียนมากกว่าการที่ปล่อยทิ้งไว้เสียอีก 

ห้ามทำให้อาเจียนในกรณีดังต่อไปนี้ 

• 

 

• 

 

ผู้ป่วยหมดสติ หรือมีอาการชัก 

สารที่กินเปนสารกัดกร่อน เช่น กรด หรือด่าง เนื่องจากการอาเจียนจะทำให้สารย้อนกลับขึ้น

มาทำลายเนื้อเยื่อที่คอและปากอีกครั้ง นอกจากนี้ ยังอาจสำลักสารเข้าสู่ปอดทำให้เกิดการ

ไหม้และทำลายเนื้อเยื่อปอดได้ 

สารที่กินเปนผลิตภัณฑ์ประเภท EC (emulsifiable concentrates) หรือ OL (oil miscible 

liquids) ซึ่งมีส่วนผสมของตัวทำละลายประเภทปโตรเลียม ซึ่งอาจทำให้ถึงตายได้หากสำลัก

เข้าสู่ปอดในขณะที่ทำให้อาเจียน  

• 

• 

 

 

• 

 กรณีเข้าปาก 
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ข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายจากผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย 

เลือกใช้ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายให้ถูกต้องกับอุปกรณ์หรือเครื่องมือ 

ผู้ใช้จะต้องสวมชุดปฏิบัติงานและอุปกรณ์ปองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม 

หลีกเลี่ยงการสัมผัสวัตถุอันตรายนั้น หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ควรทำงานไม่เกินเวลาที่

กำหนด ล้างผิวหนังที่สัมผัสกับวัตถุอันตรายบ่อย ๆ ระหว่างการทำงาน และให้ซักเสื้อผ้าและ

อุปกรณ์ที่ใช้บ่อย ๆ 

ต้องเรียนรู้เทคนิคของเครื่องมือที่ใช้ 

ต้องเปดภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายด้วยความระมัดระวัง อย่าใช้ปากเปด 

เทวัตถุอันตรายที่เข้มข้นออกจากภาชนะด้วยความระมัดระวัง 

ผสมวัตถุอันตรายภายนอกอาคารหรือบริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวก 

ขณะฉีดพ่นวัตถุอันตรายต้องอยู่เหนือลม 

ระวังอย่าให้วัตถุอันตรายสัมผัสผิวหนัง กรณีที่สัมผัสให้ล้างออกทันที 

อย่าให้เด็กและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในสถานที่เก็บ และสถานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 

อย่าเก็บวัตถุอันตรายร่วมกับอาหารและเครื่องดื่ม เพราะจะทำให้เกิดการปนเปื้อนได้ 

อย่ารับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน 

อย่านำภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายที่ใช้หมดแล้วมาบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม 

ต้องเก็บภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายในที่ที่เหมาะสม 

อย่าถ่ายวัตถุอันตรายใส่ภาชนะบรรจุอื่น ๆ ที่ไม่มีฉลาก 

อ่านฉลากก่อนใช้ เพราะฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายเปนสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้สามารถศึกษา

รายละเอียดต่าง ๆ ได้ 

 

1. 

2. 

3. 

 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

 

สำรวจสถานที่ก่อนและภายหลังการทำบริการ 

เลือกใช้วัตถุอันตรายให้เหมาะสมกับปัญหาและระดับการระบาด 

เลือกใช้ชนิดและรูปแบบของวัตถุอันตรายให้เหมาะสมกับสถานที่รับบริการ 

ผสมวัตถุอันตรายในอัตราส่วนความเข้มข้นที่เหมาะสม ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากของผลิตภัณฑ์ 

ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับรูปแบบของวัตถุอันตรายและใช้ให้ถูกวิธี 

ประสานงานกับผู้รับบริการให้ทราบถึงแผนการปฏิบัติงาน และแนะนำวิธีการเก็บ การเตรียม

สถานที่ เช่น แจกเอกสารหรือใบปลิวที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ “ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

ในการรับบริการกำจัด....” เป็นต้น ให้กับผู้รับบริการเพื่อเตรียมตัวล่วงหน้า 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

 

บัญญัติ 10 ประการในการใช้วัตถุอันตรายให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด 
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ระวังการปนเปื้อนของวัตถุอันตรายในภาชนะบรรจุอาหารและสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้ฉีดพ่น

วัตถุอันตรายลงบนพื้นที่เป้าหมายเท่านั้น 

ประเมินผลหลังการทำบริการว่าปริมาณแมลงและสัตว์ฟันแทะที่ต้องการกำจัดลดลงหรือไม่

เพียงใด พร้อมทำรายงานให้กับผู้รับบริการทราบ กรณีที่ได้มีการตกลงกันไว้ 

ไม่ควรใช้วัตถุอันตรายเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือตัวใดตัวหนึ่งติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้ 

เพื่อป้องกันปัญหาการสร้างความต้านทานต่อวัตถุอันตรายนั้น 

ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขขั้นตอน วิธีการ และแนวทางการจัดการให้ดียิ่งขึ้น 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 
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เอกสารประกอบการเรียบเรียง 
 

กองควบคุมวัตถุมีพิษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2536. การปองกัน การวินิจฉัย และการรักษา  

 การเกิดพิษจากสารกำจัดแมลง. 

กองควบคุมวัตถุมีพิษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2537. คู่มือการรักษาอาการเกิดพิษและวิธีการ 

 ปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์ 

 การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

Chavarse D.C. and H.H. Yap, 1997. Chemical Method for the Control of Vector and Pests  

 Public Health Importance, World Health Organization. 

Dean T.W. and O.N. Nesheim, 1998. Applying Pesticides Correctly, A Guide for Pesticide 

 Applicators, University of Florida. 



 

คู่มือ ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง 17

บทที่2
 อุปกรณ์เครื่องมือและวิธีการใช้ 
 
 นายนิรันดร์ จอนแจ้ง 

 นายสุชาติ ลีละยุทธโยธิน 
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อุปกรณ์เครื่องมือและวิธีการใช้ 

นายนิรันดร์ จอนแจ้ง 

นายสุชาติ ลีละยุทธโยธิน 

 

 การเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพื่อปองกันและกำจัดแมลงและสัตว์ฟนแทะนั้น 

ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์ด้วย เพราะอุปกรณ์และเครื่องมือแต่ละชนิดมีคุณลักษณะและ

ความเหมาะสมกับงานแตกต่างกัน นอกจากนี้ การดูแลรักษาเครื่องมือให้อยู่ในสภาพที่ดีนับเปนสิ่งจำเปน

อย่างยิ่ง เพราะช่วยให้การปฏิบัติงานทำได้อย่างมีคุณภาพ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปองกันและ

กำจัดแมลงและสัตว์ฟนแทะ แบ่งตามชนิดของงานได้ ดังนี้ 

 

 1.อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้สำหรับกำจัดแมลง

 1.1 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้กับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดผงหรือฝุ่น(duster)

  1.1.1 ลูกยาง

   ลักษณะ ทรงกลมหรือรูปไข่ ทำมาจากยาง ภายในบรรจุวัตถุอันตรายชนิดผง

ปริมาณประมาณ 100–200 กรัม ส่วนปลายของลูกยางประกอบด้วย หลอดหรือท่อโลหะขนาดเล็ก ขณะ

ใช้ วัตถุอันตรายจะพ่นออกมาเปนผง กระจายอยู่ในวงจำกัด 

   ข้อบ่งใช้ เหมาะสำหรับนำไปใช้กำจัดมด แมลงสาบ ปลวกตามบริเวณรอยแตก 

รอยร้าวเล็ก ๆ และบริเวณที่เข้าถึงยากหรือบริเวณที่ไม่ต้องการใช้น้ำ เช่น บริเวณที่มีไฟฟา เปนต้น 

   ข้อควรระวัง

   •  อุปกรณ์ชนิดนี้ขณะใช้อาจฟุงกระจายออกนอกพื้นที่เปาหมายได้ 

   •  อาจเกิดการระคายเคืองต่อ ผิวหนัง ตา และระบบทางเดินหายใจ 

   •  ไม่ติดทนพื้นผิวที่ใช้งาน 

   การบำรุงรักษา หลังการใช้ต้องทำความสะอาดทันที 

 

 

 

 

 

 

รูปที่2.1ลูกยางทรงกลมและรูปไข่ 
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 1.2 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้กับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดน้ำหรือน้ำมัน

  1.2.1 ถังฉีดแบบอัดลม(handsprayer)

   ลักษณะ  เปนทรงกระบอก ความจุประมาณ 1 ลิตร 5 ลิตร และ 10 ลิตร หัวฉีดที่ใช้

ทั่วไปมี 3 ชนิด ได้แก่ แบบรูปพัด แบบโคนหรือแบบกรวยที่สามารถปรับขนาดการฉีดได้ และแบบเจ็ทที่

สามารถใช้ฉีดในระยะไกลหรือฉีดเข้าซอกแคบ ๆ หัวฉีดชนิดนี้จะต้องใช้แรงอัดลมที่เกิดจากการป้มกระบอกสูบ

ด้วยมือ 

   ข้อบ่งใช้ใช้สำหรับฉีดวัตถุอันตรายกำจัดแมลงที่ต้องการให้มีฤทธิ์ตกค้าง เช่น มด 

แมลงสาบ ยุง แมลงวัน เปนตน้ การฉดีจะตอ้งฉดีรอบ ๆ ทัง้ภายในและภายนอกอาคาร วตัถอุนัตรายที่จะนำมา

ใช้จะต้องผสมกับน้ำก่อน นับเปนเครื่องมือที่นิยมใช้มากในงานกำจัดแมลง 

 

 

 

 

 

 

รูปที่2.2 ถังฉีดแบบอัดลม (hand sprayer) 

 

  1.2.2 เครื่องยนต์ฉีดแรงอัดต่ำ(lowpressurepump) 

   ลักษณะ เปนเครื่องมือที่มีแรงอัดสูง ขับเคลื่อนโดยใช้ไฟฟา มอเตอร์ เครื่องยนต์

เบนซิน 

   ข้อบ่งใช้ ใช้กับวัตถุอันตรายที่ต้องผสมน้ำก่อนใช้ เหมาะสำหรับใช้ฉีดในงานที่มีพื้นที่

กว้าง หรืองานที่ต้องใช้แรงอัดสูง เช่น ฉีดใต้ต้นไม้ สนามหญ้า ใต้ถุน เปนต้น หรือใช้ในการฉีดเพื่อปองกันและ

กำจัดปลวก 

 

 

 

 

 

 

รูปที่2.3 เครื่องยนต์ฉีดแรงอัดต่ำ (low pressure pump) 
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  1.2.3 หัวอัดวัตถุอันตรายลงดิน(injectorrod) 

   ลักษณะ รูปร่างเปนท่อโลหะขนาดยาวประมาณ 1 เมตร คล้ายตัว T ขนาดความ

กว้างของท่อที่ใช้ประมาณ 5/8 นิ้ว หรือ 4/8 นิ้ว หรือ 3/8 นิ้ว วัสดุที่ใช้ทำท่อส่วนมากเปนแสตนเลสเพราะ

ไม่เปนสนิม ส่วนปลายของหัวอัดจะมีรูเล็ก ๆ จำนวน 2–4 รู ตามความต้องการของผู้ใช้เพื่อเปนทางออกของ

วัตถุอันตราย ส่วนปลายท่อจะตันค่อนข้างแหลมเพื่อสะดวกเวลากดลงดิน อุปกรณ์ชนิดนี้ในต่างประเทศจะมี

เครื่องมือสำหรับบอกปริมาณการไหลของวัตถุอันตรายติดไว้ที่ด้ามจับหรือบริเวณที่ต่อกับสายยางที่มาจาก

เครื่องยนต์ฉีดแรงดันต่ำ 

   ข้อบ่งใช้เปนอุปกรณ์ที่ใช้ในการอัดวัตถุอันตรายลงใต้ดิน 

  

 

 

 

 

 

รูปที่2.4 หัวอัดวัตถุอันตรายลงดิน (injector rod) 

 

  1.2.4 เครื่องพ่นหมอกควัน(thermalfogger) 

   ลักษณะเปนเครื่องมือที่ใช้กับวัตถุอันตรายชนิดที่ต้องผสมน้ำมันดีเซลหรือน้ำมันก๊าด

ก่อนใช้ มี 2 ชนิด คือ ชนิดขับเคลื่อนโดยใช้ไฟฟา และใช้เครื่องยนต์เบนซิน 

   ข้อบ่งใช้เหมาะสำหรบัใชก้ำจดัยงุ แมลงวนั แมลงสาบ และแมลงบนิอืน่ ๆ ในการอบ

ควันจะต้องปดอาคารเพื่อไม่ให้มีอากาศถ่ายเทเปนเวลา 1–2 ชั่วโมง 

   ปจจุบันได้มีการพัฒนาเครื่องพ่นหมอกควันชนิดใหม่ที่ออกแบบมาให้มีการเผาผลาญ

ที่สมบูรณ์จึงไม่ก่อมลภาวะ มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพสูง สะดวกต่อการใช้ฉีดพ่นได้ทั้ง 

2 ทิศทาง คือ ทั้งซ้ายและขวา ดูแลง่ายและมีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงชนิดต่าง ๆ เช่น ยุง แมลงวัน 

แมลงสาบ มด ขณะใชว้ตัถอุนัตรายจะแตกกระจายเปนละอองเลก็ ๆ ซึง่ขึน้อยูก่บัการปรบัอตัราการไหลของนำ้ยา 

 

 

 

 

 

 

รูปที่2.5 เครื่องพ่นหมอกควัน (thermal fogger) 
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  1.2.5 เครื่องพ่นยูแอลวี(ultralowvolumesprayer)

   ลักษณะ  เปนเครื่องมือที่ใช้กับวัตถุอันตรายที่ต้องผสมน้ำหรือน้ำมันก๊าด มี 2 ชนิด 

คือ ชนิดขับเคลื่อนโดยใช้ไฟฟา และใช้เครื่องยนต์เบนซิน เครื่องมือชนิดนี้มีคุณสมบัติพิเศษ คือ สามารถพ่น

วัตถุอันตรายออกมาเปนละอองเลก็ ๆ มคีวามละเอยีดและลอยปะปนในอากาศไดเ้ปนเวลานาน ทำใหอ้ากาศใน

บริเวณที่พ่นมีวัตถุอันตรายสูง 

   ข้อบ่งใช้ใชก้ำจดัแมลงบนิชนดิตา่ง ๆ ไดเ้ปนอยา่งด ีเชน่ ยงุ แมลงวนั แมลงบนิอื่น ๆ 

เครื่องมือชนิดนี้มีหลายขนาดทั้งที่ใช้กับงานขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ในการฉีดพ่นจะต้องปดอาคารให้มิดชิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่2.6 เครื่องพ่นยูแอลวี (ultra low volume sprayer) 

     

 1.3 กับดักแสงไฟ(lighttrap) 

  ลักษณะ เครื่องมือชนิดนี้ไม่มีการใช้วัตถุอันตรายเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ใช้แสงไฟล่อแมลงให้มา

เล่นไฟแล้วติดกับดัก แสงไฟที่ใช้ คือ แสงที่เกิดจากหลอดไฟสีฟาม่วง (black–light) 

  ข้อบ่งใช้ ใช้สำหรับดักแมลงภายในอาคาร เช่น แมลงวัน แมลงเล่นไฟ เปนหลัก อาจรวมถึง

ยุงด้วย 
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รูปที่2.7 กับดักแสงไฟ (light trap) 

 

 1.4 อุปกรณ์และเครื่องมืออื่นๆ 

  1.4.1สว่านเจาะ(hammerdrill)ใช้เจาะพื้นผิวเพื่ออัดวัตถุอันตรายลงไปในพื้นผิวต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่2.8สว่านเจาะ (hammer drill) 
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  1.4.2 กล่องใส่เหยื่อกำจัดปลวก(termitebaitstation)

   ลักษณะและข้อบ่งใช้มี 2 ชนิด คือ  

กล่องใส่เหยื่อบรรจุชิ้นไม้หรือกระดาษที่ชุบวัตถุอันตราย กล่องใส่เหยื่อชนิดนี้

มี 2 แบบ คือ กล่องใส่เหยื่อที่ใช้สำหรับปลวกที่อยู่ใต้ดินและกล่องใส่เหยื่อที่ใช้

สำหรับปลวกที่อยู่เหนือดิน  

กล่องใส่เหยื่อบรรจุชิ้นไม้หรือกระดาษที่ไม่ได้ชุบวัตถุอันตราย เปนกล่องที่นำไป

วางไว้ที่สถานีตรวจปลวกเพื่อล่อปลวกให้มากินเหยื่อ 

 

(1) 

 

 

(2) 

  

 

  

รูปที่2.9 กล่องใส่เหยื่อกำจัดปลวก (termite bait station) 

 

  1.4.3 ปนหยอดเจลหรือเหยื่อกำจัดแมลงสาบ(baitguncockroachgel)

   ลักษณะและข้อบ่งใช้ มีรูปร่างลักษณะคล้ายปืนสำหรับไว้หยอดเจลเพื่อกำจัด

แมลงสาบหรือมด บางชนิดสามารถกำหนดให้เจลไหลออกมาเปนหยด ๆ ได้ขนาดเท่า ๆ กัน ปืนหยอดเจล

จะต้องใช้คู่กับเจลชนิดที่เปนหลอดและต้องมีขนาดที่พอดีกับปืนนั้น ๆ 
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รูปที่2.10 ปืนหยอดเจลหรือเหยื่อกำจัดแมลงสาบ (bait gun cockroach gel) 

 

  1.4.4 กาวดักแมลงวันและกาวดักแมลงสาบ(flytrapandcockroachtrap)

   ลักษณะและข้อบ่งใช้ เปนแผ่นกาวหรือกาวเหนียวใช้เพื่อดักจับแมลง มีรูปร่าง

แตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน ดังนี้ 

   ถา้ใชด้กัจบัแมลงบนิ จะใชแ้ผ่นกาวที่มีลักษณะคล้ายริบบิ้นหรือกล่องที่ใส่สารฟีโรโมน

แขวนไว้เพื่อล่อให้แมลงมาเกาะ หรืออาจมีลักษณะเปนกาวบรรจุขวด เมื่อจะใช้ให้ใช้แท่งไม้พันด้วยกาวเหนียว 

ติดตั้งไว้ที่บริเวณที่มีแมลงชุกชุม เมื่อแมลงมาเกาะจะติดกาวที่ดักไว้ 

   ถ้าใช้ดักจับแมลงคลาน จะใช้กาวชนิดแผ่นวางไว้ในที่มีแมลงคลานชุกชุม อาจใช้

ร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟากำจัดแมลงได้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปที่2.11 กาวดักแมลงวันและกาวดักแมลงสาบ (fly trap and cockroach trap) 
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  1.4.5 เครื่องมือตรวจหาปลวก(termitedetector)

   ลักษณะและข้อบ่งใช้ เปนเครื่องมือช่วยตรวจหาปลวกโดยใช้ระบบฟงเสียง หรือ

ระบบจับการเคลื่อนไหวของปลวก หรือจับหาอุณหภูมิที่แตกต่าง หรือระบบอื่น ๆ ของปลวกที่อาศัยอยู่ภายใน

โครงสร้างของอาคาร เช่น ในช่องว่างของผนังปูน ผนังไม้ ในอิฐก่อตู้ประกอบแบบ built-in ด้วยเนื้อไม้ 

ใต้กระเบื้อง เปนต้น ข้อดีของอุปกรณ์ชนิดนี้ คือ 

   • บอกทิศทางการติดตามปลวกโดยคลื่น ไม่เปนการรบกวนหรือทำให้ปลวกหนี 

   • บอกทางเข้าของปลวกได้ 

   • บอกตำแหน่งที่อยู่ของปลวก 

   • บอกจำนวนประชากรปลวก 

   • สามารถนำไปใชใ้นการวางแผนการปฏบิตักิาร ทำใหใ้ชว้ตัถอุนัตรายไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

    

 

    

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่2.12เครื่องมือตรวจหาปลวก (termite detector) 
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 2.อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้สำหรับกำจัดหนู

 ลักษณะและข้อบ่งใช้ เปนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ร่วมกับวัตถุอันตรายกำจัดหนูชนิดเหยื่อสำเร็จรูปซึ่ง

ได้ผลดีและปลอดภัยกว่าการใช้วัตถุอันตรายเบื่อหนูโดยตรง และสามารถปองกันอันตรายที่อาจจะเกิดกับ

คนและสัตว์เลี้ยงได้ ลักษณะของอุปกรณ์ชนิดนี้มีรูปแบบแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความเหมาะสม สภาพของงาน 

สิ่งแวดล้อม และนิสัยของหนู เช่น กล่องใส่วัตถุอันตรายกำจัดหนู (rat bait station) กับดักตีตาย (snap 

trap) หรือกรงดักหนู เปนต้น 

 

 

 

 

 

  

รูปที่2.13กล่องใส่วัตถุอันตรายกำจัดหนู (rat bait station) 

 

  

 

 

 

 

 

รูปที่2.14 กรงดักหนู (ขวา) และกับดักตีตาย (snap trap) (ซ้าย) 
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บทที่3

 หลักการจัดการแมลงและสัตว์อื่นที่เป็นปัญหา

 ในบ้านเรือนและทางสาธารณสุข
 

 รศ. ดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล 

 รศ. ดร.สุรเชษฐ จามรมาน 
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หลักการจัดการแมลงและสัตว์อื่นที่เป็นปัญหาในบ้านเรือน
และทางสาธารณสุข 

รศ. ดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล 

รศ. ดร.สุรเชษฐ จามรมาน 

 

 แมลงและสัตว์อื่นที่เปนปญหาในบ้านเรือนและทางสาธารณสุขตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า “pest” 

ซึ่งคนส่วนใหญ่แปลเปนภาษาไทยว่า “ศัตรูพืช” แต่ความหมายที่สมบูรณ์ของคำว่า pest จะครอบคลุมถึง

สิ่งมีชีวิตซึ่งลดและ/หรือ ทำลายทั้งปริมาณ คุณภาพ และราคา (หรือคุณค่า) ของทรัพย์สมบัติและทรัพยากร

ของมนุษย์ ซึ่งรวมทั้งพืชและสัตว์ที่มนุษย์ปลูกและเลี้ยงไว้เพื่อเปนปจจัยสี่หรือเพื่อความบันเทิงของมนุษย์ 

นอกจากนั้น ยังรวมถึงพวกที่มีผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของมนุษย์โดยตรง ดังนั้น ถ้าจะแปลคำว่า 

pest เปน “ศัตรูมนุษย์” ก็น่าจะเหมาะสมมากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม แมลงและสัตว์เหล่านี้ก็เปนสิ่งมีชีวิตที่

อยู่ร่วมและสร้างปญหาให้กับมนุษย์มาแต่ดึกดำบรรพ์ และแม้ว่ามนุษย์จะพยายามหาทางกำจัดให้หมดไปจาก

สภาพแวดล้อมแต่ก็เปนเรื่องที่เปนไปได้ยากมากหรือเปนไปไม่ได้เลย ดังนั้น มนุษย์จึงต้องเรียนรู้ที่จะจัดการ

กับปญหาเหล่านี้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 กลุ่มของสัตว์ที่สร้างปญหาในบ้านเรือนและทางสาธารณสุขมีทั้งกลุ่มแมลง เช่น ปลวก มด แมลงสาบ 

ยุง แมลงวัน หมัด เหา เรือด กลุ่มแมง เช่น ไรฝุ่น เห็บ แมงมุม แมงป่อง และกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง เช่น 

นก หนู สัตว์เลื้อยคลานต่าง ๆ สัตว์เหล่านี้ต้องการปจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิต 3 ประการ ได้แก่ 

อาหาร น้ำ และที่อยู่อาศัย เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ดังนั้น หากมนุษย์สามารถควบคุมปจจัยใดปจจัยหนึ่งให้

ไม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพวกมันก็จะทำให้ปญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นลดลงได้ 

 

การจัดการ“ศัตรูมนุษย์”แบบผสมผสาน 

 การจัดการ (management) หมายถึง กระบวนการที่เปนระบบ ซึ่งทำให้งานหรือกิจกรรมอย่างใด

อย่างหนึ่งสำเร็จลุล่วงไปได้ โดยที่ผู้จัดการมีหน้าที่ในการวางแผนอย่างเปนขั้นตอนและประสานให้งานนั้น

ดำเนนิไปดว้ยความราบรืน่ แนวคิดในการจัดการแมลงและสัตว์อื่นที่เปนปญหาในบ้านเรือนและทางสาธารณสุข

แบบผสมผสานนั้นพัฒนามาจาก การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (integrated pest management; IPM) 

ในภาคการเกษตร ซึง่หมายถงึ การเลอืก การรวม และการนำวธิกีารควบคมุศตัรพูชืแบบตา่ง ๆ ไปใชผ้สมผสานกัน 

โดยคำนึงถึงผลที่ตามมาในแง่ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ การยอมรับของผู้บริโภคและสังคมโดยรวม และ

อันตรายหรือปญหาที่อาจเกิดกับสิ่งแวดล้อม สำหรับวิธีการควบคุมศัตรูพืชที่สามารถนำมาพิจารณาเลือกใช้ 

ได้แก่ การใช้วิธีทางเขตกรรม (cultural control) การใช้พันธุ์ต้านทานศัตรูพืช การใช้วิธีกลและ/หรือวิธี

ทางกายภาพ การใช้วิธีการทางพันธุศาสตร์ วิธีทางกฎหมาย การใช้ชีววิธี และรวมถึงการใช้สารเคมี ทั้งนี้ 

หลักการของการจัดการศัตรูพืชโดยแบบผสมผสาน คือ 
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ศัตรูพืชไม่ได้ถูกกำจัดให้หมดสิ้นไป แต่ยังคงมีอยู่ในระดับหนึ่งซึ่งเปนระดับที่ยอมรับได้ 

การจัดการศัตรูพืชต้องพิจารณาทั้งระบบนิเวศ 

มีการใช้การควบคุมโดยธรรมชาติมากที่สุด 

พึงตระหนักอยู่เสมอว่าวิธีการควบคุมศัตรูพืชวิธีใดก็ตามอาจก่อให้เกิดผลเสียได้เสมอ 

การประสานความร่วมมือระหว่างสายงานต่าง ๆ เปนสิ่งจำเปน 

• 

• 

• 

• 

• 

 จากหลักการดังกล่าว เราสามารถนำมาพัฒนาใช้กับแมลงและสัตว์อื่นที่เปนปญหาในบ้านเรือนและ

ทางสาธารณสุขได้ โดยผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการปญหาดังกล่าวจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ

ใช้สารเคมีในการแก้ปญหา ทั้งนี้จะต้องดำเนินการ ดังนี้ 

ทำการวิเคราะห์ชนิดของศัตรูที่เปนปญหาหรืออาจเปนปญหา ต้องศึกษาข้อมูลทางชีววิทยาและ

นิเวศวิทยาโดยละเอียดเพื่อหาวิธีการหรือแนวทางปองกันการเกิดปญหา พร้อมทั้งหาระยะหรือ

ช่วงเวลาที่เปนจุดอ่อนเพื่อให้สามารถจัดการได้ง่ายและมีโอกาสประสบผลสำเร็จมากที่สุด 

สำรวจ ตรวจสอบบ้านเรือนหรือพื้นที่เปาหมายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทราบแนวโน้มการเกิด

ปญหาและ/หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งในเรื่องขอบเขตและความรุนแรงของปญหาว่ามี

มากน้อยเพียงใด มีความจำเปนต้องดำเนินการหรือไม่ และต้องดำเนินการเมื่อใด 

ศึกษาทางเลือกต่าง ๆ ในการปองกันและแก้ไขปญหาที่เกิดขึ้น และพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม

โดยอาจใช้หลาย ๆ วิธีผสมผสานกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ในขณะที่เปน

อันตรายต่อผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาโดยถี่ถ้วน

ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของมาตรการการแก้ปญหาที่เลือกมาใช้ 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

วิธีการจัดการแมลงและสัตว์อื่นที่เป็นปัญหาในบ้านเรือนและทางสาธารณสุข 

 การจัดการแมลงและสัตว์อื่นที่เปนปญหาในบ้านเรือนและทางสาธารณสุขประกอบด้วยขั้นตอน

พื้นฐาน ดังนี้ 

 

 1.การสำรวจหรือตรวจสอบ(inspection) 

    การสำรวจหรือตรวจสอบสามารถแบ่งออกเปน 2 ขั้นตอน คือ การสำรวจก่อนการปฏิบัติงานและ

ภายหลังการปฏิบัติงาน การสำรวจทัง้สองขัน้ตอนควรเปนการสำรวจตามมาตรฐาน “การสำรวจอย่างละเอียด” 

หรือ “a thorough survey” โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องสวมใส่เสื้อผ้ามิดชิด มีอุปกรณ์ปองกันอันตรายส่วนบุคคล

เพื่อความปลอดภัย เช่น หมวกกันกระแทก หน้ากาก รองเท้านิรภัย เปนต้น นอกจากนี้ ยังต้องมีอุปกรณ์การ

สำรวจ เช่น ไฟฉาย ไขควง หลอดเก็บตัวอย่าง กระดานรองเขียน เปนต้น 
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   1.1 การสำรวจก่อนการปฏิบัติงาน 

  เปนการสำรวจเพื่อนำมาใช้ในการจัดทำแผนผังของสถานที่ภายในตัวอาคารรวมทั้งสภาพ

แวดล้อม เพื่อหาการมีอยู่ของแมลงและสัตว์ ทั้งในด้านชนิด จำนวน และความเสียหายจากการทำลาย เพื่อ

บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งหลบซ่อนอาศัย แหล่งอาหาร และอื่น ๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการเข้ามาระบาดของแมลง

และสัตว์ 

     1.2 การสำรวจภายหลังการปฏิบัติงาน 

  เปนการตรวจติดตามและประเมินผลภายหลังการให้บริการ โดยมีวิธีการและจุดที่ควรสำรวจ

หรือตรวจ ดังนี้ 

  1.2.1 แหล่งที่แมลงชอบหลบซ่อนอาศัย (pest hot spot) เช่น ล็อกเกอร์พนักงาน ห้อง

เก็บของแม่บ้าน ห้องซักรีด ห้องครัว ห้องเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ใต้ถุนอาคาร บริเวณที่ทิ้งขยะ 

ท่อชาฟท์ และท่อระบายน้ำ สำหรับบริเวณที่มีความอับชื้นจะต้องตรวจโดยละเอียดเปนพิเศษ 

  1.2.2 สอบถาม หรือสัมภาษณ์เจ้าของสถานที่ (client interview) หรือผู้ที่อยู่อาศัย

เปนประจำ ผู้ที่พบปญหา และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

  1.2.3 การสุ่มตรวจด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ เชน่ กลอ่งดกั กลอ่งหรือกระดาษกาวกับดัก หรือกรง

กับดัก เปนต้น 

 

 2.  การจำแนกชนิดแมลงและสัตว์(identification) 

  การจำแนกชนิดของแมลงหรือสัตว์อย่างถูกต้องจะช่วยให้สามารถหาข้อมูลด้านชีววิทยาและ

นิเวศวิทยาของแมลงและสัตว์ที่สำรวจพบได้ง่ายขึ้น ซึ่งสามารถนำมาใช้เปนข้อมูลในการวางแผนการจัดการได้

อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ พึงตระหนักว่าไม่จำเปนที่แมลงหรือสัตว์ที่ตรวจพบทุกชนิดจะต้องเปนตัวที่ก่อให้เกิด

ปญหาทั้งหมด 

 

 3.  การสุขาภิบาล(sanitation)  

   เปนการดูแลด้านสุขวิทยาและการสุขาภิบาล โดยปรับปรุง แก้ไขอาคารบ้านเรือนและสถานที่เพื่อ

ทำการปดกั้นหรือสกัดกั้นไม่ให้แมลงและสัตว์ที่เปนปญหาเข้ามาภายในได้ รวมทั้งการดูแลจัดการเรื่อง

ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบร้อย ข้อมูลเหล่านี้ส่วนหนึ่งได้มาจากผู้ให้บริการที่มาทำการสำรวจ

สถานที่ก่อนการปฏิบัติงานและได้ทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะให้กับฝ่ายผู้รับบริการเพื่อพิจารณาดำเนินการ 

   การสร้างวัฒนธรรมภายในบ้านเรือนหรือองค์กร โดยการชี้แจงให้เจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัย หรือ

รณรงค์ให้พนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักและมีส่วนร่วม อาจทำได้โดยการกำหนดระเบียบปฏิบัติตามหลัก 

5ส. เพื่อช่วยให้การจัดการแมลงและสัตว์อื่นที่เปนปญหาประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้นได้ ดังนี้ 
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แยกและกำจัดของที่ไม่จำเปนทิ้ง ไม่ให้สกปรกรกรุงรังอันจะเปนแหล่งอาศัยและ

เพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์ 

จัดวางสิ่งของให้เปนระเบียบ มีระยะห่างที่เหมาะสมและควรจัดวางบนชั้นเพื่อให้

สามารถสำรวจตรวจสอบปญหาไดโ้ดยงา่ย ไมค่วรตั้งวางสิ่งของติดผนังหรอืวางบนพื้น

โดยตรง ควรตั้งวางบนที่รองรับ 

ทำความสะอาดอาคารบ้านเรือนและสถานที่ทั้งภายในและภายนอก กำจัดแหล่งน้ำ 

แหล่งอาหาร และแหล่งหลบซ่อนอาศัยของแมลงและสัตว์ จัดให้มีการล้าง

ทำความสะอาดท่อระบายน้ำเพื่อปองกันการอุดตันหรือหมักหมมของเศษขยะ

และอาหาร การจัดให้มีการระบายและถ่ายเทอากาศได้ดีจะช่วยลดปญหาแมลงและ

สัตว์อื่นบางชนิดที่ชอบสภาพอับชื้น 

จัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านเรือนและสถานที่ต่าง ๆ ให้สะอาดและถูกหลัก

สุขอนามัย เน้นการดูแลจุดที่สำคัญ โดยการอุด ปดกั้น สกัดกั้น ปดทางเข้า-ออก 

ซ่อมแซมรอยแตก รอยร้าว หรือรอยทรุดตัวของอาคารไม่ให้เปนแหล่งหลบซ่อน

อาศัยของแมลงและสตัว ์จดัทีท่ิง้ขยะใหม้ฝีาปดมดิชดิและนำมาทิง้ในเวลาอนัเหมาะสม 

ขยะเปียกและขยะประเภทเศษอาหารควรมีห้องขยะที่สามารถปดกั้นแมลงและ

สัตว์ไม่ให้เข้ามาอาศัยและเปนแหล่งในการแพร่ระบาดต่อไปได้ 

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การจัดความเปนระเบียบเรียบร้อยในหน่วยงานให้เปนไปอย่าง

ต่อเนื่อง พร้อมทั้งช่วยกันดูแลสอดส่องไม่ให้มีการระบาดของแมลงและสัตว์ในพื้นที่

รับผิดชอบของตนเอง 

สะสาง

 

สะดวก 

 

 

สะอาด 

 

 

 

 

สุขลักษณะ

 

 

 

 

 

สร้างนิสัย 

 

 4.การจัดการ“ศัตรูมนุษย์”(integratedpestmanagement) 

    หลังจากดำเนินการปองกัน การปดกัน้ และการสุขาภิบาลแล้ว จึงมาถึงขั้นตอนการควบคุมแมลง

และสัตว์ที่เปนปญหาเหล่านี้ซึ่งวิธีการที่สามารถใช้ได้อาจแบ่งได้เปน 2 กลุ่ม ดังนี้ 

 4.1 การจัดการโดยไม่ใช้สารเคมี 

  วิธีการที่สามารถนำมาใช้ในการแก้ปญหาแมลงและสัตว์อื่นที่เปนปญหาในบ้านเรือนและทาง

สาธารณสุข ได้แก่ 

  4.1.1 การควบคุมโดยวิธีกล (mechanical control) เช่น การใช้กาวดัก กล่องหรือกรงดัก 

และเครื่องดักจับแมลงแบบต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เครื่องดูดฝุ่นในการทำความสะอาดเปนประจำ 

  4.1.2 การควบคุมโดยวธิกีายภาพ (physical control) เชน่ การสำรวจตรวจสอบวสัดุ สิ่งของ 

สินค้า และวัตถุดิบที่จะนำเข้ามาจากภายนอกว่ามีแมลงสาบหรือไข่ของแมลงติดเข้ามาด้วยหรือไม่ โดยการใช้

เครื่องดูดฝุ่นดูดจับแมลง การใช้ไม้ตีหรือช็อต และการใช้สวิงตัก เปนต้น 
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  4.1.3 การควบคุมโดยชีววิธี (biological control) คือ การใช้สิ่งมีชีวิตที่เปนศัตรูทาง

ธรรมชาติ ได้แก่ ตัวห้ำ (predators) ตัวเบียน (parasites) และจุลินทรีย์ (microorganisms) ต่าง ๆ 

  4.1.4 การควบคุมโดยวิธีอื่น ๆ เช่น การใช้สารไล่ (repellents) การใช้สารดึงดูดทางเพศล่อ 

(sex pheromones) การใช้อาหารล่อ (food attractants) และการใช้สารกลุ่มควบคุมการเจริญเติบโต

ของแมลง (insect growth regulators; IGRs) เปนต้น 

 4.2 การจัดการโดยใช้สารเคมี(chemicalcontrol) 

  หมายถึง การใช้สารเคมีสังเคราะห์ที่ออกฤทธิ์ในการฆ่าแมลงและสัตว์อื่นที่เปนปญหา โดย

ปกติแล้วการใช้สารเคมีเหล่านี้ควรเปนทางเลือกสุดท้าย เมื่อการใช้วิธีการอื่น ๆ ไม่ประสบผลสำเร็จแล้ว

เท่านั้น และควรเลือกใช้สารเคมีที่มีความเปนพิษต่ำถึงปานกลาง ใช้สารเคมีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา และนำมาใช้เท่าที่จำเปนและเหมาะสมกับสถานที่ที่รับบริการเท่านั้น ทั้งนี้ 

ประสิทธิผลของการจัดการโดยใช้สารเคมีจะขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้ให้บริการ 

การใช้อุปกรณ์และวิธีการที่ถูกต้อง รวมทั้งการเลือกใช้สารเคมีที่มีคุณภาพและอัตราความเข้มข้นที่เหมาะสม 

  ตัวอย่างกิจกรรมการจัดการแมลงและสัตว์อื่นที่เปนปญหาในบ้านเรือนและทางสาธารณสุข

ที่สามารถปฏิบัติได้ เช่น การปองกันโดยซ่อมแซมรอยรั่ว รอยแตกร้าว ช่องทางเข้าของระบบไฟฟา ประปา 

ใช้ตาข่ายปดช่องระบายตา่ง ๆ เพือ่ปองกันแมลงและสัตว์อื่นเข้าสู่ภายในอาคารบา้นเรอืน ปดประตทูางเข้า-ออก

ให้สนิทและรวดเร็วเพื่อปองกันแมลงบิน ออกแบบและจัดการแสงไฟ ไม่ติดโคมไฟเหนือบริเวณทางเข้า-ออก 

ไฟสนามให้ใช้หลอดไฟสีเหลืองจะดึงดูดแมลงน้อยกว่าสีขาวปกติ หลีกเลี่ยงการเปดไฟบริเวณระเบียงทิ้งไว้

ตลอดเวลา เก็บขยะในถังปดฝามิดชิด ทำความสะอาดถังเปนประจำ กำจัดขยะในครัวทุกวัน ไม่สะสมผ้า 

เศษไม้ กระดาษ และหนังสือพิมพ์ในโรงรถและห้องเก็บของ 

  การกำจัดสามารถทำได้โดย การใช้กาวดัก แผ่นจับแมลงวัน ใช้กับดักแสงไฟ (แต่จะไม่ได้ผล

หากใช้ภายนอกอาคาร) แช่เมล็ดธัญพืชในช่องแช่แข็งเพื่อกำจัดแมลง หรือการใช้สารฆ่าแมลงในกรณีจำเปน 

 

 5.การติดตามประเมินผล(evaluation) 

    เปนการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานเพื่อประเมินระดับการระบาดของแมลงและสัตว์อื่นว่า

ลดลงหรือไม่เพียงใด โดยการสำรวจด้วยตนเองหรือสอบถามจากเจ้าของสถานที่ พร้อมจัดทำบันทึกรายงาน

การติดตามผล (follow–up inspection report) นำเสนอให้ผู้รับบริการ หรือเพื่อเก็บไว้อ้างอิงตรวจสอบ 

รวมทั้งใช้ในการวางแผนปรับปรุงการให้บริการครั้งถัดไปให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ทั้งนี้ อาจทำการประเมินผล

ทุกครั้งที่เข้าดำเนินการหรือเปนช่วงระยะเวลา ขึ้นอยู่กับความจำเปนหรือเงื่อนไขข้อตกลง 
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 จะเห็นว่าการจัดการแมลงและสัตว์อื่นที่เปนปญหาในบ้านเรือนและทางสาธารณสุขให้ได้ผลและ

ได้ประโยชน์สูงสุดนั้น จะต้องดำเนินการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นทั้งหมด เพราะนอกจากจะช่วยลดปญหา

ผลกระทบจากการใช้สารเคมีต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยทำให้เกิดความประหยัด ปลอดภัย และยังช่วยปองกัน

ปญหาแมลงต้านทานต่อสารเคมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการแมลงและสัตว์อื่นที่เป็นปัญหาในบ้านเรือนและทางสาธารณสุข 

 ความสำเร็จในการจัดการแมลงและสัตว์อื่นที่เปนปญหาในบ้านเรือนและทางสาธารณสุขขึ้นอยู่กับ

ปจจัยหลายประการ เช่น 

วัตถุดิบหรือบรรจุภัณฑ์ที่นำเข้ามาจากภายนอกอาคารอาจมีแมลงและสัตว์อื่นติดเข้ามาได้ 

กลิ่นอาหาร เศษอาหาร และขยะจากบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย และสถานประกอบการอาจมีส่วน

สำคัญในการดึงดูดแมลงและสัตว์อื่นเข้ามายังสถานที่ดังกล่าว 

แสงไฟส่องสว่างโดยรอบอาคารบ้านเรือน ทำให้แมลงกลางคืนบินเข้าหาอาคารและอาจเล็ดรอด

เข้าสู่ภายในอาคารบ้านเรือนได้ 

อาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่มีอุณหภูมิอบอุ่นและ/หรือความชื้นเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของแมลง

และสัตว์ต่าง ๆ 

เครื่องจักรกล ฝาประกบ ช่องว่าง ซอก และรอยแตกของโครงสร้างอาคารบ้านเรือนเปนแหล่ง

หลบซ่อนอาศัยของแมลงและสัตว์อื่นได้เปนอย่างดี 

สภาพอาคารสถานที่บางแห่งเก่าแก่ อุปกรณ์หมดอายุการใช้งาน ทำให้ยากแก่การบำรุงรักษาและ

ทำความสะอาด 

สถานประกอบการบางแห่งมีการผลิตหรือปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้การดำเนินการจัดการ

แมลงและสัตว์อื่นเปนไปได้ยาก 

ฝุ่น คราบไขมัน อุณหภูมิ และความชื้นที่สูงเปนระยะเวลานานและต่อเนื่อง อาจมีผลทำให้

ประสิทธิภาพของสารเคมีลดลง 

มาตรการในการทำความสะอาดอาคารบ้านเรือนและสถานที่ ทำให้เกิดการชะล้างหรือทำลายฤทธิ์

ตกค้างของสารเคมี 

การทำความสะอาดพื้นที่ และรถฟอร์คลิฟท์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ อาจสร้างความเสียหายให้กับ

อุปกรณ์ดักจับแมลงและหนูได้มาก ทำให้มีผลกระทบต่อการจัดการปญหา 

ข้อกำหนดในการไม่อนุญาตให้ใช้สารเคมีภายในสถานประกอบการบางประเภท เช่น ร้านอาหาร 

ภัตตาคาร หรือกฎระเบียบของหน่วยราชการที่กำกับดูแล ทำให้ไม่สามารถใช้สารเคมีในการ

กำจัดได้ 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 
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 ดังนั้น การดำเนินการเพื่อขจัดหรือลดอุปสรรคเหล่านี้ย่อมมีผลให้โอกาสที่การจัดการแมลงและสัตว์อื่น

ที่เปนปญหาในบ้านเรือนและทางสาธารณสุขจะประสบความสำเร็จมีมากยิ่งขึ้น 

 

เจ้าของบ้านหรือผู้บริหารของสถานที่ลังเลใจที่จะลงทุนหรือเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการแมลงและ

สัตว์อื่นที่เปนปญหา 

12. 
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บทที่4

 ความสำคัญของสัตว์ที่เป็นปัญหาในบ้านเรือน

 และทางสาธารณสุข
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4.1

 มด
 

 ดร.อุรุญากร จันทร์แสง 

 รศ. ดร.ชิตาภา เกตวัลห์ 

 รศ. ดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา 
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มด 

ดร.อุรุญากร จันทร์แสง 

รศ. ดร.ชิตาภา เกตวัลห์ 

รศ. ดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา 

 

 มดเปนแมลงชนิดหนึ่งที่สามารถพบได้ทั่วไปตั้งแต่เขตร้อน (tropics) จนถึงบริเวณใกล้เขตขั้วโลก 

(subarctic) สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ดีทั้งในสภาพแวดล้อมทั่วไปในพื้นที่เกษตรกรรมและบริเวณที่อยู่อาศัย 

จนมีคำกล่าวว่า มดครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของพื้นดิน มีการประมาณการว่าทั่วโลกพบมดที่จำแนกชนิดแล้ว

มากกว่า 13,000 ชนดิ สว่นในประเทศไทย คณะวนศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์รายงานวา่ มกีารพบมด

แล้วทั้งหมด 12 วงศ์ย่อย มากกว่า 700 ชนิด มดจัดเปนแมลงสังคมชนิดหนึ่งที่มีพฤติกรรมความเปนอยู่

แตกต่างจากแมลงอื่น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วแมลงสังคมมีอยู่ 2 อันดับ คือ อันดับ Hymenoptera ได้แก่ กลุ่มของ 

ผึ้ง ต่อ แตน และมด และอันดับ Isoptera ได้แก่ ปลวก 

 มดเปนแมลงสังคมที่อยู่ในวงศ์ Formicidae จัดเปนแมลงสังคมแท้จริงชั้นสูงที่รังมีประชากรเปน

จำนวนมาก มีการสร้างรังอย่างประณีต และสมาชิกภายในรังมีการแบ่งชั้นวรรณะแยกออกจากกันอย่างชัดเจน 

ทั้งรูปร่าง ลักษณะ และหน้าที่ โดยมีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างสมาชิกภายในรัง มดมีบทบาทต่อคนในหลาย

ลักษณะ ทั้งที่เปนประโยชน์และเปนโทษ โดยในแง่ที่เปนโทษนั้น มดเปนแมลงศัตรูทำลายพืชผลทางการเกษตร

ในแปลงปลูกและในโรงเก็บ ทำความเสียหายทางด้านปศุสัตว์โดยเข้ากัดกินตัวอ่อน ส่วนในบ้านเรือนของคนนั้น 

มดจะเข้ามาก่อความรำคาญและทำความเสียหาย โดยเข้ามามีส่วนแบ่งในอาหารและที่อยู่อาศัยของคน 

นอกจากนั้น มดยังสามารถทำอันตรายกับคนโดยตรง โดยมดบางชนิดสามารถกัด หรือต่อยด้วยเหล็กใน หรือ

ทั้งกัดและต่อยทำให้เกิดความเจ็บปวด เกิดอาการแพ้ หรือเกิดเปนแผลติดเชื้อซ้ำบริเวณที่ถูกกัดหรือต่อยนั้น 

จากสาเหตุดังกล่าวมดบางชนิดจึงจัดเปนทั้งแมลงที่ก่อให้เกิดปญหาทางด้านสุขภาพและทางเกษตรกรรม 

 

ลักษณะที่สำคัญโดยทั่วไปของมด(วรรณะมดงาน) 

 ร่างกายมดแบ่งออกเปน 3 ส่วน คือ ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง แต่ละส่วนจะมีอวัยวะหรือ

ลักษณะที่สำคัญต่าง ๆ ปรากฏอยู่ ลักษณะเหล่านี้จะแตกต่างกันไปในมดแต่ละกลุ่มซึ่งใช้ในการจำแนกชนิดมด 

มดมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากแมลงชนิดอื่น (รูปที่ 4.1.1) คือ หนวดมีลักษณะหักงอแบบข้อศอก 

(แบบ geniculate) แบ่งออกได้เปนส่วน scape และ funicle ซึ่งในเพศเมียจำนวนปล้องหนวดจะมี 4–12 

ปล้อง ส่วนเพศผู้มี 9–13 ปล้อง นอกจากนั้น มดจะมีก้านท้อง เรียกว่า abdominal pedicel หรือ 

abdominal petiole หรือเอว (waist) ซึ่งอาจจะมีปุ่มนูนขึ้นมา 1-2 ปุ่ม หรือไม่มีก็ได้ ส่วนท้องปล้องที่เหลือ

จากก้านท้องรวมเรียกว่า gaster มดมีปากแบบกัดกิน มีฟน หรือกราม เรียกว่า mandible ซึ่งมดบางชนิดจะมี
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ฟนที่ใหญ่มองเห็นได้เด่นชัด มดบางชนิดจะมีเหล็กในยื่นออกมาให้เห็นจากปลายของส่วนท้องซึ่งจะเชื่อมต่อกับ

ต่อมพิษที่อยู่ภายในท้อง มดจะมีตารวมขนาดใหญ่ 1 คู่ (compound eyes) บางชนิดมีตาเดี่ยว (ocelli) 

ซึ่งโดยทั่วไปจะมี 3 ตา อยู่เหนือระหว่างตารวม โดยตาเดี่ยวไม่ได้ทำหน้าที่ในการรับภาพแต่อย่างใด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่4.1.1 ลักษณะที่สำคัญโดยทั่วไปของมด 

 

ความสำคัญทางการแพทย์และสาธารณสุขของมด 

 มีมดมากมายหลายชนิดที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ในแง่ที่เปนโทษ มดจะเข้ามามีส่วนแบ่ง

ในอาหารและที่อยู่อาศัย ทำให้ต้องเสียเงินเปนจำนวนมากทุกปีในการปองกันกำจัด นอกจากนั้น ยังทำ

อันตรายกับมนุษย์ได้โดยตรงโดยการกัด หรือต่อย พร้อมทั้งปล่อยสารพิษลงไปในรอยแผลที่กัดหรือต่อยนั้น

ทำให้รู้สึกเจ็บปวด มดเกือบทุกชนิดใช้ปากกัด แต่บางชนิดก็ต่อยด้วยเหล็กในที่อยู่ปลายท้อง และมีบางชนิด

ที่ทำอันตรายมนุษย์ได้ทั้งกัดและต่อยทำให้บริเวณนั้นมีอาการคัน ปวดบวม หรือปวดแสบปวดร้อน ซึ่ง

อาการจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอาการแพ้ของแต่ละคน อายุ และตำแหน่งของร่างกายที่ถูกกัดต่อย 

ตัวอย่างเช่น มดคันไฟ (Solenopsis spp.) ที่เริ่มทำอันตรายเหยื่อด้วยการกัด และพบว่าการกัดจะกระตุ้น

ให้เหล็กในเริ่มทำงานและต่อยศัตรูพร้อมกับปล่อยสารพิษจากเหล็กในใส่เหยื่อหลังจากการกัดนั้น มด

สามารถต่อยด้วยเหล็กในอันเดิมได้หลายครั้ง ซึ่งจะต่างจากผึ้งที่ต่อยได้เพียงครั้งเดียวและจะทิ้งเหล็กในไว้

ในบริเวณที่ถูกต่อย จากการศึกษาสารพิษของมดคันไฟพบว่า ประกอบด้วยสารสำคัญหลัก 2 ชนิด คือ 

ส่วนหัว มีตารวมอยู่ 1 คู่ ส่วนอก (thorax) 
มี 3 ปล้อง 

ก้านท้อง (pedicel)  
มีปุ่มนูนขึ้นมา 1-2 ปุ่ม 
มีลักษณะต่าง ๆ กัน 

gaster (ส่วนท้อง
ปล้องที่เหลือจาก 
pedicel) 

เหล็กใน (sting)  
 

ส่วนขา มี 3 คู่ 

ฟน (mandible) 
ใช้กัดเหยื่อ 

หนวดแบบ geniculate 
ลักษณะหักงอแบบข้อศอก 
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สารอัลคาลอยด์ และสารโปรตีนชนิดต่าง ๆ โดยสารพิษจะผลิตออกมาจากต่อมที่อยู่ภายในท้องซึ่งเชื่อมต่อ

กับเหล็กในที่เราเห็นยื่นจากปลายท้องของมด สารอัลคาลอยด์จะเปนพิษกับเซลล์ ทำให้เซลล์นั้นเกิดการตาย 

จากนั้นจะมีเม็ดเลือดขาวมาล้อมรอบเซลล์ที่ตายตามกลไกภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำให้บริเวณที่ถูกต่อยเกิด

เปนตุ่มหนอง (รูปที่ 4.1.2) และถ้าตุ่มหนองนั้นแตกออกและไม่มีการรักษาความสะอาดอาจทำให้เกิดการ

ติดเชื้อซ้ำจากแบคทีเรีย (secondary infection) ทำให้เปนโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังได้ สำหรับสารโปรตีนนั้น

อาจทำให้เกิดอาการแพ้ ทั้งแบบไม่รุนแรงจนถึงแบบรุนแรงที่มีอาการช็อค (anaphylactic shock) โดยเฉพาะ

ในรายที่แพ้มาก ๆ นอกจากนั้น มดยังสามารถเปนตัวพาเชื้อโรคต่าง ๆ โดยเชื้อโรคจะติดมาตามร่างกายของมด 

ซึ่งเมื่อมดพวกนีเ้ขา้มาในบา้นและขึน้มากนิอาหารของคน เชือ้โรคเหลา่นีก้จ็ะปนเปือ้นอยูใ่นอาหาร (mechanical 

transmission) ได้ 

 

รูปที่4.1.2 ลักษณะตุ่มหนองที่เกิดจากการกัดและต่อยของมด 

ที่มา: http://www. google.co.th/imgres?q=ant+bite&hl=en&tbo=d&biw=1069&bih= 788& 

 tbm= =http://ants-termites.net/images/ant-bite4 

 

ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของมด 

 

วงจรชีวิต 

 มดเปนแมลงที่มีการเจริญเติบโตแบบมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างสมบูรณ์ (complete 

metamorphosis) ในวงจรชีวิตประกอบด้วย ระยะไข่ ตัวอ่อน ดักแด้ และตัวเต็มวัย (รูปที่ 4.1.3) 
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รูปที่4.1.3 วงจรชีวิตของมด 

 ที่มา: http://www.Fireant.tamu.edu/materials/graphics/photo/txt.html 

 

 เนื่องจากมดเปนแมลงสังคม สมาชิกที่อยู่ในรังจะมีการแบ่งชั้นวรรณะและแบ่งหน้าที่แยกออก

จากกันอย่างชัดเจน (รูปที่ 4.1.4) ประกอบด้วย 3 วรรณะ คือ 

 1.วรรณะมดแม่รังหรือมดราชินี 

    มีขนาดใหญ่กว่ามดตัวอื่นที่อยู่ในรัง อกหนา ท้องใหญ่ และมักมีตาเดี่ยว สามารถสืบพันธุ์ได้ 

ทำหน้าที่ในการเริ่มต้นสร้างรังและวางไข่เพื่อผลิตสมาชิกวรรณะอื่น ๆ ภายในรัง ตลอดจนควบคุมกิจกรรม

ต่าง ๆ ภายในรัง 

 2.วรรณะสืบพันธุ์ 

   ประกอบด้วยมดเพศผู้และมดเพศเมียที่สามารถผสมพันธุ์ได้ โดยทั่วไปจะมีปีก และมีขนาด

ใหญ่กว่ามดงานแต่เล็กกว่ามดแม่รัง มดวรรณะนี้จะผลิตออกมาเมื่อรังมีขนาดใหญ่และสมาชิกภายในรัง

มีมาก โดยจะมีหน้าที่ผสมพันธุ์เพื่อขยายรังใหม่ พบเปนจำนวนน้อยกว่ามดงานในแต่ละรัง 

 3.วรรณะมดงาน 

   เปนมดเพศเมียที่ เปนหมัน ไม่มีปีก เปนมดที่ออกหาอาหารและพบอยู่ เสมอภายนอกรัง 

นอกจากหาอาหารแล้ว มดงานยังมีหน้าที่ในการสร้างรัง รักษารัง ดูแลตัวอ่อนและราชินี และปองกัน

รัง มดงานบางชนิดสามารถแบ่งรูปร่างออกได้เปนมดงานที่มีรูปร่างแบบเดียว (monomorphic form) 

มดงานที่มีรูปร่าง 2 รูปแบบ (dimorphic form แบ่งออกเปน major worker และ minor worker) 

และมดงานที่มีรูปร่างได้หลายแบบ (polymorphic form) 

ระยะไข่ 

ระยะดักแด้ ระยะตัวเต็มวัย 

ระยะตัวอ่อน มีการลอกคราบ 2-3 ครั้ง 
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มดขนาดใหญ่ คือ มดวรรณะราชินี เปรียบเทียบขนาดกับมดงาน 

มดขนาดใหญ่ คือ มดวรรณะสืบพันธุ์เพศเมีย  

มดขนาดเล็ก คือ มดวรรณะสืบพันธุ์เพศผู้ 

มดวรรณะมดงานชนิดเดียวกันแต่มีรูปร่างและ

ขนาดต่างกัน (dimorphic form) ขนาดใหญ่ 

คือ มดทหาร ขนาดเล็ก คือ มดงาน 

รูปที่4.1.4 มดวรรณะต่าง ๆ 

 ที่มา: http://s.google.co.th/images?q=Solenopsis+male+female&gbv และ 

  http://lancaster.unl.edu/enviro/Images/Insects/bcarpant_queen.jpg 

 

พฤติกรรมของมด 

 มดเปนแมลงที่กำเนิดมาช้านาน โดยเมื่อศึกษาจากซากฟอสซิลนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า มดกำเนิด

เมื่อ 50 ล้านปี มาแล้ว มดเปนแมลงที่มีวิวัฒนาการสูง สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและสามารถ

อยู่รอดได้ดี เนื่องจากมดมีพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต พฤติกรรมเหล่านี้ประกอบด้วย 

 1.พฤติกรรมการผสมพันธุ์และการสร้างรัง 

    เมื่อประชากรภายในรังมีความหนาแน่นมากและต้องการขยายรัง สมาชิกมดในวรรณะสืบพันธุ์

ทั้งเพศผู้และเพศเมียจะบินออกจากรังเดิมเพื่อจับคู่กับมดจากรังอื่น โดยมดงานจะช่วยขุดรูให้เปนทางออก

ของมดในวรรณะสืบพันธุ์ดังกล่าว มดที่มีวิวัฒนาการสูงจะจับคู่และผสมพันธุ์บนที่สูง เช่น บนต้นไม้ ส่วน

มดที่มีวิวัฒนาการต่ำจะผสมพันธุ์บนพื้นดิน หลังจากผสมพันธุ์แล้วเฉพาะมดเพศเมียจะหาพื้นที่ที่เหมาะสม 

ในการสร้างรังซึ่งจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของมด แล้วเริ่มต้นสร้างรังใหม่ โดยจะสลัดปีกออกกลายเปน

มดราชินีและเริ่มต้นวางไข ่ การวางไขค่รัง้แรกจะวางเปนกลุม่เลก็ ๆ มดรุน่แรกนีจ้ะเปนมดงานเพยีงวรรณะเดียว 

โดยมดราชินีจะทำหน้าที่หาอาหารมาเลี้ยงดูตัวอ่อนชุดแรกเอง โดยการให้กินไข่ชุดที่ไม่ได้รับการผสมพันธุ์
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จนมดงานรุ่นแรกนี้เจริญเติบโตเปนมดงานที่ทำหน้าที่ออกหาอาหารเองได้ และเมื่อมีมดงานตัวเต็มวัยมากขึ้น 

มดราชินีจะทำหน้าที่วางไข่และควบคุมพฤติกรรมภายในรังเพียงอย่างเดียว (รูปที่ 4.1.5) ทั้งนี้ ฤดูกาล

และสภาพอากาศ ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น ตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ของอาหารจะมีอิทธิพลต่อการ

ผสมพันธุ์ เมื่อภายในรังมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นมดราชินีจะมีการผลิตมดวรรณะสืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมีย

เพื่อทำหน้าที่ผสมพันธุ์ขยายรังต่อไป 

รูปที่4.1.5 พฤติกรรมภายในรังมด ซึ่งมดราชินีควบคุมกิจกรรมภายในรัง 

           ที่มา: http://www.antcolony.org/fire_antshtm 

 

 2.พฤติกรรมการหาอาหาร 

    มดงานออกหาอาหารได้ทั้งกลางวันและกลางคืนแต่ส่วนใหญ่จะพบมากในเวลากลางวัน มดงาน

กินอาหารได้หลากหลาย ทั้งสามารถเปนตัวห้ำกินสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ กินสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้ว และกินได้ทั้ง

เมล็ดพืชหรือดูดกินอาหารที่เปนของเหลว มดงานบางชนิดสามารถเก็บอาหารที่เปนของเหลวไว้ในกระเพาะ

จนเต็มแล้วนำกลับไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกตัวอื่น ๆ ภายในรังได้ โดยใช้วิธีสำรอกออกมาในเวลาประมาณ

ไม่เกิน 20 ชั่วโมง 

 3.พฤติกรรมการติดต่อสื่อสาร 

   มดมีการติดต่อสื่อสารโดยปล่อยสารที่เรียกว่า ฟีโรโมน (pheromone) ที่มดตัวอื่นจะรับการ

ติดต่อได้โดยอาศัยหนวดและขาคู่หน้า ฟีโรโมนมีหลายชนิด เช่น 

   3.1 ฟีโรโมนนำทาง (trail pheromone) โดยมดจะปล่อยไว้ตามทางที่มันเดินผ่านเพื่อให้

สมาชิกตามไปยังแหล่งอาหารได้ถูกต้อง และเมื่อพบอาหารปริมาณมาก ๆ มดจะช่วยกันปล่อยฟีโรโมนทำ

มดราชินีวางไข่ภายในรัง 

มดงานเลี้ยงดูตัวอ่อน 
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ให้มีมดเปนจำนวนมากกรูมาที่อาหารอย่างรวดเร็วเพื่อนำอาหารกลับไปเลี้ยงสมาชิกตัวอื่น ๆ ภายในรัง 

      3.2 ฟีโรโมนเตือนภัย (alarm pheromone) พบว่าเปนฟีโรโมนที่ เมื่อปล่อยออกมาใน

ปริมาณน้อย ๆ จะใช้สื่อสารด้านการเตือนภัย แต่ถ้าปล่อยออกมาในปริมาณมาก ๆ จะสามารถควบคุม

พฤติกรรมบางอย่างของมดได้ด้วย เช่น ให้เข้าโจมตีศัตรู หรือขุดรูเพื่อหลบภัย และพบว่าฟีโรโมนชนิดนี้

จะไม่จำเพาะเจาะจงกับชนิดของมดเหมือนกับฟีโรโมนนำทาง 

     3.3 ฟีโรโมนอื่น ๆ มดจะปล่อยออกมาในเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น มดตัวอ่อนสามารถปล่อย 

ฟีโรโมนกระตุ้นให้มดงานปอนอาหารให้เมื่อมันรู้สึกหิว หรือฟีโรโมนที่มดราชินีปล่อยออกมาเพื่อควบคุม

กิจกรรมของประชากรภายในรัง 

 4.พฤติกรรมการใช้เสียง 

   มีรายงานว่ามดบางชนิดสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยใช้ เสียงเพื่อเปนการเตือนภัยเรียก

สมาชิกตัวอื่น ๆ ให้มาอยู่รวมกันเมื่อพบศัตรู หรือเรียกมาช่วยเมื่อมีอันตรายเกิดขึ้น 

 

อนุกรมวิธานและชนิดมดที่สำคัญ 

 มีมดอยู่หลายชนิดที่มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์และพบได้เสมอบริเวณบ้านเรือน ตัวอย่างเช่น 

 1.มดคันไฟ(Solenopsis geminata) 

    ลักษณะสำคัญ มีสีเหลืองแดง มีขนที่หัวและตัว หนวดมี 10 ปล้อง อกแคบ โดยอกปล้องแรก 

(pronotum) กลม เส้นแบ่งอกปล้องแรกและปล้องที่สอง (pro-mesonotal suture) เห็นชัดเจน 

pedicle มี 2 ปุ่ม ท้องรูปไข่มีลายขวางสีน้ำตาล มีเหล็กใน มีความยาว 7-8 มิลลิเมตร 

    ลักษณะทางชีววิทยา ทำรังอยู่ใต้ดินที่ร่วนซุย ดินทราย โดยรังหนึ่ง ๆ มีรูทางเข้า-ออกเล็ก ๆ 

บนพื้นดินได้หลายรู กินแมลงและซากสัตว์เล็ก ๆ เปนอาหาร รวมทั้งเศษอาหารที่คนทิ้งไว้ 

    ความสำคัญทางการแพทย์ ทำอันตรายกับคนได้ทั้งการกัดและการใช้เหล็กในต่อย ผู้ถูกต่อย

จะรู้สึกเจ็บแสบคล้ายถูกไฟลวกจึงเรียกว่า มดคันไฟ หลังจากถูกต่อยบริเวณแผลจะมีอาการบวมแดงขยาย

กว้างขึ้นและจุดที่ถูกต่อยจะใสคล้ายถูกไฟลวก และจะมีอาการคันมาก เมื่อเกาผิวหนังจะบวมแดงแผ่

กว้างขึ้น 
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รูปที่4.1.6 มดคันไฟ (Solenopsis geminata) 

ที่มา: http://www.Fireant.tamu.edu/materials/graphics/photo/txt.html 

 

 2.มดในกลุ่มของมดละเอียดMonomoriumspp. ประกอบด้วย 

     2.1มดละเอียดMonomorium indicum 

  ลักษณะสำคัญ มีสีแดงสนิมปนสีน้ำตาลเข้ม ส่วนท้องใส หนวดมี 12 ปล้อง อกยาวแคบ 

เห็นเส้นแบ่งอกปล้องที่ 2 และปล้องที่ 3 (meso-metanotal suture) ชัดเจน pedicle มี 2 ปุ่ม รูปไข่ 

มีความยาว 2.5–3.5 มิลลิเมตร 

  ลักษณะทางชีววิทยา ทำรังอยู่ในดิน พบตามบ้านที่อยู่อาศัย ชอบกินของหวาน เมื่อมา

กินอาหารแล้วจะปล่อยสิ่งขับถ่ายทำให้อาหารมีรสชาติเปลี่ยนไป เคลื่อนไหวรวดเร็ว มักเห็นเดินบน

กำแพง หรือฝาห้องมากกว่าบนพื้น 

  ความสำคัญทางการแพทย์ เมื่อถูกรบกวนจะปองกันตัวโดยการกัด ผู้ถูกกัดจะรู้สึกเจ็บ

และคันเพียงเล็กน้อย 

รูปที่4.1.7 มดละเอียด Monomorium indicum 

ที่มา: http://www.google.co.th/imgres?q=monomorium+indicum 



 

คู่มือ ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง 47

  2.2มดละเอียดMonomorium pharaonis 

  ลักษณะสำคัญ มีสีเหลืองจนถึงสีน้ำตาลอ่อน หรือสีแดงสว่างใส หนวดมี 12 ปล้อง

โดย 3 ปล้องสุดท้ายใหญ่เปนรูปกระบอง ตาเล็ก อกยาวแคบเห็นเส้นแบ่งอกปล้องที่ 2 และปล้องที่ 3 

(meso-metanotal suture) ชัดเจน pedicel มี 2 ปุ่ม รูปไข่ มีขนปกคลุมทั่วร่างกาย มีความยาว 1.5–2 

มิลลิเมตร 

  ลักษณะทางชีววิทยา เปนมดที่ทำรังหลักหรือรังใหญ่ (mother colony) อยู่ภายนอก

บ้าน แต่มดงานจะเข้ามาหาอาหารภายในบ้านเรือน รังจะมีขนาดต่าง ๆ กัน ตั้งแต่รังขนาดเล็กจนถึงรัง

ขนาดใหญ่ที่มีประชากรเปนหมื่นเปนแสนตัว และพบว่ามดชนิดนี้สามารถสร้างรังย่อย (daughter colony) 

แตกออกมาจากรังหลัก กระจายอยู่ในบ้านหรือตามที่อยู่อาศัยต่าง ๆ ของคน เช่น อพาร์ตเมนต์ โรงงาน 

โรงพยาบาล เปนต้น รังย่อยเหล่านี้จะซ่อนอยู่ตามรอยแตกของผนัง ช่องว่างตามกำแพง กล่องสวิตช์ไฟ 

นอกจากนี้ ภายในรังเดียวกันสามารถมีมดราชินีได้มากกว่า 1 ตัว มดละเอียดเปนมดที่ผสมพันธุ์ภายในรัง

และผสมพันธุ์ได้ทั้งปี หลังผสมพันธุ์แล้วราชินีตัวใหม่จะออกจากรังเดิมเพื่อไปสร้างรังใหม่ 

  มดละเอียดชนิดนี้กินอาหารได้หลายชนิด โดยกินได้ทั้งน้ำตาลและโปรตีนพวกเนื้อสัตว์ 

เศษซากแมลงที่ตายแล้ว เลือด น้ำเหลือง และสารคัดหลั่งอื่น ๆ จากร่างกายของคน เปนมดที่จัดได้ว่า

ทำการควบคุมได้ยาก เนื่องจากเปนมดที่มีขนาดเล็กหลบซ่อนตัวได้ง่าย หากินไกลออกไปจากรัง มีทั้ง

รังหลักและรังย่อยซึ่งยากต่อการค้นหา และพบว่าการใช้สารเคมีในการฉีดพ่นที่รังใดรังหนึ่งและทำให้

ประชากรแตกกระจายบางครั้งจะทำให้มดชนิดนี้ยิ่งแตกออกเปนรังย่อย ๆ หรือที่เรียกว่า budding ซึ่ง

ทำให้การควบคุมทำได้ยากยิ่งขึ้น 

  ความสำคัญทางการแพทย์ มีเหล็กในแต่ไม่ปรากฏให้เห็น เมื่อถูกรบกวนจะปองกันตัว

โดยการกัด ผู้ถูกกัดจะรู้สึกเจ็บและคันเพียงเล็กน้อย ปญหาทางการแพทย์ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อมดชนิด

นี้เข้ามาสร้างรังย่อยอยู่ในโรงพยาบาล และมดงานออกหาอาหารภายในโรงพยาบาลซึ่งจะทำให้เกิดการ

ปนเปื้อนหรือการแพร่กระจายของเชื้อโรคระหว่างพื้นที่ต่าง ๆ ในโรงพยาบาลได้ 

รูปที่4.1.8 มดละเอียด Monomorium pharaonis 

ที่มา: http://creatures.ifas.ufl.edu/urban/ants/pharaoh-ant.htm 
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 2.3มดละเอียดMonomorium destructer 

  ลักษณะสำคัญ สีเหลืองจนถึงน้ำตาลอ่อน หนวดมี 12 ปล้อง 3 ปล้องสุดท้ายใหญ่ 

ท้องสีเข้มกว่าลำตัว ก้าน pedicel มี 2 ปุ่ม ขนาดไม่เท่ากัน มีความยาว 1.8-3.5 มิลลิเมตร 

  ลักษณะทางชีววิทยาและความสำคัญทางการแพทย์  คล้ายคลึงกับมดละเอียด 

Monomorium pharaonis 

รูปที่4.1.9มดละเอียด Monomorium destructer 

 3.มดละเอียดหรือมดเหม็น(Tapinoma melanocephalum)

   ลักษณะสำคัญ หัวและอกสีดำ ท้องสีน้ำตาลอ่อน ปล้องหนวดมี scape และ funicle ยาว 

ตารวมใหญ่อยู่ด้านหน้า ปล้อง pedicel มีปุ่ม 1 ปุ่ม ลักษณะแบน ปล้องท้องส่วน gaster ยื่นไปปกคลุม

ส่วน pedicel 

    ลักษณะทางชีววิทยา ทำรังบนดินร่วนบริเวณโคนต้นไม้ เช่น ต้นไผ่ โดยชอบซ่อนตัวตามกาบใบ

ที่มีความชื้นสูง 

    ความสำคัญทางการแพทย์ เมื่อเข้ามาหาอาหารในบ้านเรือนจะขับมูลทำให้เกิดการปนเปื้อน

ในอาหารและมีกลิ่นเหม็น ทำอันตรายคนโดยการกัด ผู้ถูกกัดจะรู้สึกเจ็บและคันเพียงเล็กน้อย 

รูปที่4.1.10 มดละเอียดหรือมดเหม็น (Tapinoma melanocephalum) 

ที่มา: http://ant.edb.miyakyo-u.ac.jp/E/Taxo/F70301.html 
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รูปที่4.1.11 มดดำ (Paratrechina longicornis) 

ที่มา: http://evergreen.edu/ants/genera/paratrechina/species/longicornis.html 

 4.มดดำ(Paratrechina longicornis) 

   ลักษณะสำคัญ มีสีน้ำตาลเข้มบางส่วนสีดำ ขนสีน้ำตาลเหลืองปกคลุมอยู่ทั่วไป หนวดมี 12 

ปล้อง ลักษณะยาวเห็นได้ชัด อกแต่ละปล้องมีเส้นแบ่งชัดเจน ขายาวมาก pedicel มี 1 ปุ่ม รูปไข่นูนเล็ก

น้อย ท้องรูปไข่ มีความยาว 2.3–3 มิลลิเมตร 

    ลักษณะทางชีววิทยาพบเห็นได้ทั่วไปทั้งในที่อยู่อาศัยและภายนอกบ้าน มดงานออกหากิน

ไกลออกไปจากรัง ดังนั้น จึงยากที่จะควบคุมมดชนิดนี้ได้ทั้งรัง เปนมดที่เคลื่อนที่ได้เร็วมากโดยไม่ติดตาม

ฟีโรโมนของมดตัวอื่น ๆ พบแพร่กระจายอยู่ทั่วโลก ทำรังตามรอยแตกของต้นไม้ หรือในดินใต้วัสดุต่าง ๆ 

ชอบกินน้ำหวาน บางครั้งอาจพบเห็นมดชนิดนี้ขนย้ายไข่ มดชนิดนี้จะไม่ทำอันตรายคนแม้ถูกรบกวน 

     ความสำคัญทางการแพทย์เปนมดที่ทำให้เกิดความรำคาญมากกว่าทำให้เกิดอันตราย 

 5.มดง่าม(Pheidologeton diversus) 

   ลักษณะสำคัญ มีสีน้ำตาลเข้ม กรามใหญ่ หนวดมี 11 ปล้อง อกปล้องแรกและปล้องที่ 2 นูน

เห็นได้ชัด ในขณะที่อกปล้องที่ 3 เว้าลงและมีหนามแหลมเห็นได้ชัด pedicle มี 2 ปุ่ม ส่วนท้องกว้างรูป

ไข่ มีความยาว 4.5–13 มิลลิเมตร 

   ลักษณะทางชีววิทยา ทำรังอยู่ในดินร่วน มองผิวดินจะเห็นเปนเพียงรูเปดเล็ก ๆ และมีดินร่วน

กองอยู่รอบ ๆ ของขอบรูเข้า-ออก ชอบทำรังในที่ร่มชื้น กินแมลงและเนื้อสัตว์เปนอาหาร 

   ความสำคัญทางการแพทย์ทำอันตรายต่อคนโดยการกัด โดยอาการจะคล้ายคลึงกับอาการ

ของคนที่ถูกมดคันไฟต่อยมาก 
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รูปที่4.1.12 มดง่าม (Pheidologeton diversus) 

ที่มา: http://ant.edb.miyakyo-u.ac.jp/E/Taxo/F41301.html 

รูปที่4.1.13มดแดง (Oecophylla smaragdina) 

ที่มา: http://anic.ento.csiro.au/ants/image_details.aspx?ImageID=1253 

 6.มดแดง(Oecophylla smaragdina) 

    ลักษณะสำคัญ มีสีแดงสนิม หัวและส่วนอกมีขนสั้น ๆ สีขาว หนวดมี 12 ปล้อง อกยาว โดย

อกปล้องแรกโค้ง อกปล้องที่ 2 คอดคล้ายอาน และอกปล้องที่ 3 กลม ขาเรียวยาว pedicle มี 1 ปุ่ม 

ท้องสั้น มีความยาว 7–11 มิลลิเมตร 

    ลักษณะทางชีววิทยาทำรังบนต้นไม้ใหญ่ เช่น ต้นมะม่วง ชมพู่ โดยใช้ใบไม้เหล่านี้ประกอบ

เปนรังโดยตัวอ่อนจะปล่อยสารเหนียวออกมาเชื่อมใบไม้ให้ประกบกัน เมื่อพบเหยื่อจะทำร้ายเหยื่อโดยการ

กัดและฉีดสารพิษออกมาทางปลายท้อง เมื่อเหยื่อได้รับบาดเจ็บจะช่วยกันลากกลับรัง 

    ความสำคัญทางการแพทย์เมื่อถูกรบกวนจะทำอันตรายคนโดยการกัด ผู้ถูกกัดจะรู้สึกเจ็บปวด

มาก ต่อมาจะเกิดอาการบวมคัน 
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 7.มดตะนอย(Tetraponera rufonigra) 

   ลักษณะสำคัญ มีสีดำปนน้ำตาลเหลือง มีขนกระจายบาง ๆ ไม่เปนระเบียบ หนวดมี 12 ปล้อง 

อกยาวโดยปล้องแรกกว้าง ปล้องที่ 2 เล็กแบนรูปไข่ อกปล้องที่ 3 รูปไข่นูน pedicle มี 2 ปุ่ม ท้องรูปไข่

เล็กปลายแหลมโค้ง มีเหล็กในที่ปลาย มีความยาว 10.5–13 มิลลิเมตร 

   ลักษณะทางชีววิทยา ทำรังบนต้นไม้ใหญ่ที่ตายแล้ว เช่น ต้นก้ามปู ทำให้ต้นไม้เปนโพรงอยู่

ภายใน หากินบนต้นไม้และพื้นดินใกล้เคียง เปนมดที่กินเนื้อเปนอาหาร 

   ความสำคัญทางการแพทย์จะต่อยโดยใช้เหล็กใน ผู้ถูกต่อยจะปวดคล้ายถูกผึ้งต่อย เหล็กใน

จะทำให้เกิดความเจ็บปวดและอาการบวม ต่อมาจะคันมาก 

 

รูปที่4.1.14 มดตะนอย (Tetraponera rufonigra) 

ที่มา: http://www.google.co.th/imgres?q=tetraponera+rufonigra 

วิธีการควบคุมมด 

 การควบคุมกำจัดมดถ้าต้องการให้ได้ผลดีและยั่งยืนเช่นเดียวกับการกำจัดแมลงทั่วไป อันดับ

แรก ต้องทราบชนิดของมดที่เราต้องการควบคุม รวมทั้งต้องทราบลักษณะ อุปนิสัย อาหารที่ชอบและ

แหล่งที่อยู่อาศัย เพื่อสามารถหาวิธีที่เหมาะสมในการกำจัดมดแต่ละชนิด และควรใช้หลายวิธีร่วมกัน 

วิธีการควบคุมโดยทั่วไป ได้แก่ 

 1.การควบคุมโดยใช้สารเคมี(chemicalcontrol) 

 1.1 เลือกสารเคมีชนิดที่หาได้ง่ายในบ้านเรือน เช่น น้ำมันหล่อลื่น น้ำส้มสายชู หยอดลง

ไปตามช่องที่มดเดินเข้า–ออก จะสามารถฆ่ามดพวกนี้ได้ 

 1.2 วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน ส่วนใหญ่จะเน้นสารในกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ 

(synthetic pyrethro ids )  หรือวัตถุ อั นตรายที่ มี ฤทธิ์ ตกค้ า งนานในกลุ่ มออร์ ก าโนฟอสเฟต 

(organophosphates) และคาร์บาเมต (carbamates) ดังตัวอย่างในตารางที่ 4.1.1 
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ตารางที่4.1.1 ตัวอย่างวัตถุอันตรายที่ใช้ในการกำจัดมดที่ผ่านการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ 

  อาหารและยา 

อัลฟ่า-ไซเพอร์เมทริน 

(alpha-cypermethrin) 

ไบเฟนทริน 

(bifenthrin) 

ไซเพอร์เมทริน 

(cypermethrin) 

ไซฟลูทริน 

(cyfluthrin) 

เพอร์เมทริน 

(permethrin) 

ซีต้า-ไซเพอร์เมทริน 

(zeta-cypermethrin) 

 

คลอร์ไพริฟอส 

(chlorpyrifos) 

ไดอะซินอน 

(diazinon) 

ไดคลอร์วอส หรือดีดีวีพี 

(dichlorvos or DDVP) 

เฟนิโตรไทออน 

(fenitrothion) 

พิริมิฟอส-เมทิล 

(pirimiphos-methyl) 

 

 

เบนไดโอคาร์บ 

(bendiocarb) 

โพรพอกเซอร์ 

(propoxur) 

 

กลุ่มpyrethroids กลุ่มorganophosphates กลุ่มcarbamates

   1.3 เหยื่อพิษ การใช้เหยื่อพิษเปนวิธีที่ดีวิธีหนึ่งในการควบคุมกำจัดมด เหยื่อพิษที่ดีต้องไม่มี

ส่วนผสมของสารไล่ (repellents) แต่จะประกอบด้วยอาหารที่สามารถดึงดูดให้มดมากินเหยื่อ สารเคมีที่

สามารถฆ่ามดได้ รวมทั้งสารที่ทำให้เหยื่อสามารถผสมกันและคงสภาพอยู่ได้ อาหารที่ผสมอยู่ในเหยื่อพิษ

จะแตกต่างกัน เช่น อาจเปนพวกโปรตีนหรือน้ำตาล ดังนั้น ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของมดซึ่งจะ

ชอบอาหารแตกต่างกัน ปกติสารเคมีที่ผสมอยู่ในเหยื่อพิษเพื่อฆ่ามดจะมี 2 ประเภท คือ ประเภทออก

ฤทธิ์เร็วฆ่ามดได้ทันทีซึ่งประเภทนี้จะให้ผลเร็ว กับสารเคมีประเภทออกฤทธิ์ช้า ซึ่งประเภทนี้จะเห็นผล

ช้ากว่าแต่ให้ผลดีในระยะยาวโดยใช้หลักการที่ทำให้มดนำเหยื่อพิษกลับไปปอนให้สมาชิกอื่น ๆ ภายในรัง 

(trophallaxis) เพื่อเปนการฆ่ามดวรรณะอื่น ๆ รวมทั้งตัวอ่อนที่อยู่ในรังด้วย 

 

  อย่างไรก็ตามการใช้เหยื่อพิษจะได้ผลดีเพียงไร จะขึ้นอยู่กับ 

    • ชนิดของมด นิสัยในการดำรงชีวิต และบริเวณที่สร้างรัง 

    • ตัวของเหยื่อเอง 

    • ช่วงเวลาที่วางเหยื่อ 

    • การเลือกบริเวณที่วาง 

    • อาหารที่ให้เลือก 
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  เทคนิคการวางเหยื่อพิษ 

    • เลือกเหยื่อให้เหมาะสมกับชนิดของมด 

    • วางเหยื่อบริเวณที่มดเข้ามา ทางเดิน และควรวางหลาย ๆ จุด 

    • วางเหยื่อบริเวณที่มดสามารถหาพบได้ง่าย 

    • วางเหยื่อบริเวณใกล้รัง ใกล้แหล่งน้ำ 

    • วางเหยื่อในปริมาณที่เพียงพอ 

    • มีการเติมเหยื่อที่พร่องไป และประเมินว่ามดมีการกินเหยื่อไปเท่าไร 

    • ประเมินเปนระยะ ๆ ว่าเหยื่อที่เลือกนำมาใช้ได้ผลหรือไม่ หรือต้องเปลี่ยนเปนเหยื่อ 

      ชนิดใหม่ 

    • ไม่มีกิจกรรมต่าง ๆ ในขณะวางเหยื่อ เช่น ซ่อมบ้าน ทาสี ถูบ้าน เปนต้น 

 2. การควบคุมโดยการปรับสภาพแวดล้อม (sani tat ion and envi ronmental

management)

   ไม่ควรให้มีแหล่งอาหารของมด โดยเฉพาะแหล่งอาหารตามธรรมชาติอยู่ในบ้านเรือนหรือ

บริเวณรอบบ้าน หมั่นสอดส่องดูแลภายในบ้านไม่ให้มีที่ที่เหมาะสมสำหรับมดมาทำรัง และไม่ควรปลูก

ต้นไม้ที่มีน้ำหวาน (honeydew) ไว้ใกล้บ้าน เนื่องจากมดบางชนิดอาศัยกินน้ำหวานบนต้นไม้ หรือ

มีความสัมพันธ์อยู่ร่วมกับเพลี้ยอ่อนที่อาศัยดูดกินน้ำหวานบนต้นไม้ โดยมดจะเลี้ยงดูปองกันภัยให้กับ

เพลี้ยอ่อน ขณะเดียวกันมดจะได้รับอาหารจากตัวเพลี้ยอ่อนที่ปล่อยออกมา ดังนั้น ถ้าปลูกต้นไม้ที่มี

น้ำหวานไว้ใกล้บ้านจะเปนช่องทางเดินให้มดเข้ามาอาศัยหากินหรือทำรังอยู่ในบ้านได้ 

 3.การควบคุมโดยวิธีกล(mechanicalcontrol) 

    โดยการใช้มือบี้หรือทำลาย ใช้ไม้กวาดกวาดทิ้ง หรือการทำลายรังโดยวิธีต่าง ๆ เช่น ใช้ไฟเผา 

ตัดรังทิ้งในกรณีที่รังอยู่บนต้นไม้ เปนต้น 

 

การจัดการมด 

    การจัดการกับมดที่ก่อให้เกิดปญหาในที่พักอาศัยทั้งในบ้านเรือนและบริเวณรอบบ้าน รวมทั้ง

ในอาคารสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเปนโรงพยาบาล ร้านค้า ร้านอาหาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือโกดังเก็บสินค้า

ประเภทอาหาร จะมีรายละเอียดของกลวิธีที่จะใช้แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับชนิดของมดและความ

ปลอดภัยของสถานที่ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความพอใจของเจ้าของสถานที่ การควบคุมควรให้เห็นผลทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาวซึ่งจะมีรูปแบบการควบคุมที่ต่างกัน โดยต้องนำวิธีการควบคุมต่าง ๆ มาใช้ร่วมกัน 

(pest management) ซึ่งมีวิธีหลัก ๆ ดังนี้ 
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 1.การประเมินสถานการณ์ของมด 

    การเริ่มต้นที่ดีจะนำไปสู่ผลสำเร็จที่ดีในการจัดการมด จึงควรเริ่มต้นด้วยการสำรวจพื้นที่นั้น ๆ 

ก่อนที่จะดำเนินการควบคุม ให้ตรวจสอบดูความหนาแน่นของประชากรและการแพร่กระจายของมด 

โดยดูจากร่องรอยทางเดินที่มดงานใช้เปนประจำเพื่อหาอาหารกลับไปเลี้ยงมดราชินีและตัวอ่อน สำรวจดู

รอยแตกตามฝาผนังหรือฝาเพดานที่มดใช้เปนที่อยู่อาศัยของรังย่อย (subcolony หรือ daughter 

colony) เนื่องจากมดบางชนิด เช่น มดละเอียด สามารถมีรังย่อยได้หลายรังที่แยกจากรังหลัก (main 

colony) เมื่อประชากรในรังหลักเริ่มมีความหนาแน่น มีอาหารและน้ำพอเพียง และมีสถานที่ที่เหมาะสม 

ควรทำการสำรวจทั้งในบ้านและบริเวณรอบ ๆ บ้าน เนื่องจากมดละเอียดที่ เปนปญหาสำคัญนั้นจะมี

รังหลักอยู่ภายนอกบ้านและจะมีทางเดินที่มดใช้เพื่อเดินทางจากรังหลักเข้ามาในบ้าน นอกจากนั้น มดงาน

จากรังหลักและรังย่อยยังสามารถเดินทางติดต่อระหว่างรังได้ หลังจากที่ได้สำรวจอย่างละเอียดแล้วควร

บันทึกและทำแผนที่แสดงรายละเอียดของจุดที่ ได้สำรวจและจุดที่จะดำเนินการควบคุม และในขณะ

ทำการสำรวจมดต้องทำการเก็บตัวอย่างมดที่พบในบริเวณที่สำรวจนำมาศึกษาว่าเปนมดชนิดใด ซึ่งบางครั้ง

อาจะพบมดมากกว่าหนึ่งชนิดในบ้านก็ได้ จากข้อมูลที่ ได้จะทำให้ทราบข้อมูลอื่น ๆ ของมดด้วย เช่น 

ลักษณะการสร้างรัง ชนิดอาหารที่มดชอบ อุปนิสัยในการหาอาหาร และวงจรชีวิต เพื่อนำมาประกอบ

การตัดสินใจเลือกวิธีการควบคุมที่เหมาะสมต่อไป 

 

 2.การเลือกใช้วิธีต่างๆเพื่อนำมาใช้ร่วมกันในการบริหารจัดการมด

 2.1 การจัดการโดยวิธีการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

  เนื่องจากมดต้องการอาหารและน้ำเพื่อการดำรงชีวิต ดังนั้น การที่มดเข้ามาในที่พักอาศัย

ก็เพื่อเข้ามาทั้งกินอาหารและนำกลับไปเลี้ยงมดราชินี ตัวอ่อน และมดงานที่ทำงานในรัง ดังนั้น ถ้ามี

อาหารและน้ำอย่างพอเพียงและต่อเนื่อง ปริมาณของมดที่พบเข้ามาในบ้านจะมากขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงอาจ

เข้ามาสร้างรังย่อยในบ้านได้ ทำให้การปองกันกำจัดมดจะทำได้ยากขึ้น วิธีการที่สำคัญ คือ ควรทำความ

สะอาดบ้าน ควบคุมแหล่งอาหาร เก็บอาหารไว้ในที่ที่มดไม่สามารถเข้าไปได้ ดูแลไม่ให้มีเศษอาหาร

ตกหล่น และหมั่นเก็บขยะทิ้งให้เรียบร้อย การควบคุมโดยใช้หลักสุขาภิบาลนั้น มีความจำเปนต้องทำอย่าง

สม่ำเสมอและต่อเนื่อง จะสามารถลดปริมาณของมดลงได้เปนอย่างดี 

   2.2 การใช้วิธีการทำลายรังที่อยู่อาศัยของมด 

  มดท่ีเราพบเห็นอยู่เสมอ คือ มดงาน การควบคุมทำลายมดงานที่พบเห็นไม่ว่าจะโดยวิธีใด

ก็ตามจะได้ผลเพียงในระดับหนึ่งในแง่ของการลดปริมาณของมด แต่ถ้าสามารถสำรวจให้พบรังของมด

และทำลายมดได้ทั้งรังจะได้ผลดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การที่จะพบรังหลักของมดเปนเรื่องยาก สิ่งที่อาจ

ทำได้ คือ การสำรวจให้พบรังย่อยของมดที่กระจายอยู่ในบ้าน และดำเนินการกำจัดรังย่อย ๆ เหล่านั้น 

ในการตามหารังของมดเราอาจสังเกตได้จากร่องรอยที่มดทิ้งไว้ ซึ่งมดจะใช้ทางเดินซ้ำ ๆ ในการเข้ามาหา
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อาหาร บางครั้งเราอาจวางอาหารหรือเหยื่อพวกน้ำตาลหรือโปรตีนที่ปราศจากสารพิษ (survey bait) 

เพื่อล่อให้มดเข้ามา ซึ่งอาจต้องทำซ้ำ ๆ แล้วติดตามเพื่อค้นหารังของมดให้พบแล้วทำลายรังเหล่านั้น 

 2.3 การปรับสภาพแวดล้อมของสถานที่

  วิธีนี้เปนการปรับปรุงสถานที่ไม่ให้มีความเหมาะสมที่มดจะเข้ามาสร้างรังย่อยภายในบ้าน 

เช่น ถ้าพบรอยแตก หรือช่องทางเดินตามบ้านที่มดใช้เปนทางเดินจากภายนอกเข้ามาในอาคารเพื่อหา

อาหารและน้ำ ให้ทำการอุดหรือปดช่องทางเดินเหล่านั้น วิธีนี้จะเปนผลดีช่วยปองกันไม่ให้มดกลับเข้ามา

ได้อีก หลังจากได้ควบคุมมดนั้นแล้วด้วยวิธีต่าง ๆ ควรหมั่นสอดส่องดูแลภายในบ้านไม่ให้มีที่ที่เหมาะสม

สำหรับมดใช้เปนที่ทำรังย่อย เช่น ทำการซ่อมแซมรอยแตกของบ้าน ตามฝาเพดาน หรือฝาผนัง ไม่ควร

ปลูกต้นไม้ที่มีน้ำหวานไว้ใกล้บ้าน เนื่องจากน้ำหวานเปนอาหารทางธรรมชาติของมดละเอียดบางชนิด ซึ่ง

เมื่อมดขึ้นมากินน้ำหวานบนต้นไม้ที่ปลูกอยู่ ใกล้บ้าน ต้นไม้นั้นจะเปนทางให้มดเข้ามารบกวนหรือเข้ามา 

สร้างรังย่อยในบ้านได้ หรือมดที่อยู่ร่วมกับเพลี้ยอ่อนซึ่งอาศัยกินน้ำหวานจากต้นไม้ก็สามารถอาศัยต้นไม้

เข้ามาในบ้านได้เช่นกัน 

 2.4 การจัดการมดโดยใช้สารเคมี

  เปนทางเลือกหนึ่งที่ต้องกระทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ ควรเลือกใช้สารเคมี

เมื่อประชากรมดมีจำนวนมากจนถึงระดับที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือเจ้าของบ้านไม่สามารถยอมรับได้ 

การพิจารณาเลือกชนิดของวัตถุอันตรายต้องเลือกใช้ตามสถานการณ์และสถานที่ รวมทั้งดูว่าเปนการใช้

เพื่อควบคุมมดในบ้านหรือนอกบ้าน เพราะประเภทของวัตถุอันตรายที่ใช้จะมีพิษตกค้างที่แตกต่างกัน 

  การเลือกใช้วัตถุอันตรายมีหลักการ ดังนี้ 

ต้องมีประสิทธิภาพสูง ออกฤทธิ์เร็วต่อแมลงที่ต้องการกำจัด โดยใช้ข้อมูลทางวิชาการ

ประกอบการตัดสินใจ 

เปนพิษต่ำต่อคน สัตว์อื่น ๆ และแมลงที่มีประโยชน์ เช่น แมลงศัตรูธรรมชาติ โดยมี

ค่า LD
50

 สูง 

ต้องมีความคงตัวและสามารถตระเตรียมได้ง่าย 

ไม่ติดไฟง่าย ไม่มีกลิ่นเหม็น 

ไม่มีคุณสมบัติกัดกร่อนและเปรอะเปื้อนหลังจากการใช้ 

รูปแบบของวัตถุอันตรายนั้นต้องเหมาะสมกับสถานที่ที่จะใช้ เช่น ใช้ในบ้านหรือนอก

บ้าน โดยพิจารณาจากการมีพิษตกค้างเปนหลัก 

ต้องใช้ตามความเข้มข้นที่เหมาะสม ตามที่ฉลากแนะนำ 

ใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับรูปแบบของวัตถุอันตราย และใช้ให้ถูกวิธี 

• 

 

• 

 

• 

• 

• 

• 

 

• 

• 



 

คู่มือ ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง 56

 2.5การใช้วิธีแบบผสมผสาน 

  ได้แก่ การใช้วิธีต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้วร่วมกันตามความเหมาะสม แล้วแต่ชนิดของมดนั้น 

เพื่อให้ได้ผลดีในการจัดการ 

 โดยสรุปในการควบคุมมดนั้น เมื่อใดก็ตามที่พบมดเข้ามารบกวนภายในบ้าน การฆ่ามดที่เห็นแม้

จะเปนจำนวนมากจะไม่สามารถแก้ปญหาที่เกิดขึ้นได้ กุญแจที่สำคัญในการควบคุมมด คือ การหารังมด

ให้พบ โดยจะต้องทราบชนิดของมดนั้นก่อน โดยเราอาจวางอาหารพวกน้ำตาลหรือโปรตีนเพื่อล่อให้มด

เข้ามากิน แล้วติดตามเพื่อค้นหารังมดที่อยู่นอกบ้านบนพื้นดินหรือใต้พื้นดิน อาจสังเกตรังมดนอกบ้าน

ใต้พื้นดินจากกองดินพูนขึ้นมาหรือมีขุยดินที่มีช่องทางที่มดเข้า–ออกอยู่บนดิน ส่วนมดที่สร้างรังภายในบ้าน

อาจสร้างรังอยู่ตามฝาบ้าน บางครั้งเมื่อพบรังมดอยู่ตามรอยแตกของบ้านหรือมดที่เข้ามาหาอาหารในบ้าน 

เราต้องทราบว่ารังหลักของมดนั้นอาจอยู่ไกลออกไปจากบริเวณนั้น 

 ในการใช้วัตถุอันตรายเพื่อกำจัดมดนั้น อาจใช้เพื่อปองกันหรือตัดทางเดินไม่ให้มดเข้ามาในบ้าน 

รวมทั้งเราสามารถใช้อุปกรณ์กีดขวางกั้นบริเวณกรอบประตู-หน้าต่าง รอยแตกของบ้าน และทางเดิน

ระหว่างกำแพงกับพื้นบ้าน วัตถุอันตรายที่ใช้อาจเปนรูปผงหรือเม็ดเคลือบขนาดเล็กซึ่งจะได้ผลดี เนื่องจาก

มดจะขนกลับไปที่รังและฆ่าสมาชิกที่อยู่ในรังได้ การใช้วัตถุอันตรายเปนตัวกั้นมีผลดี คือ สามารถปองกัน

การเข้ามาขยายรังในบ้านของมดบางชนิดได้ ส่วนการใช้วัตถุอันตรายเพื่อกำจัดรังมดนั้น ถ้าไม่สามารถ

ค้นหารังได้อาจโรยวัตถุอันตรายบริเวณที่คิดว่าใกล้รังมดมากที่สุด วัตถุอันตรายที่ ใช้ควรเปนชนิดผง

เนื่องจากสามารถฟุงกระจายเข้าไปข้างในรังได้ดี มีฤทธิ์ตกค้างได้นาน และมดสามารถขนกลับไปที่รังได้ 

 ส่วนการใช้เหยื่อพิษจะให้ผลดีถ้าเหยื่อนั้นสามารถดึงดูดให้มดเข้ามากินได้ การวางเหยื่อพิษ

ควรวางบริเวณทางเดินซ้ำ ๆ ที่มดเคยเข้ามากินอาหาร ในบริเวณนั้นต้องไม่มีอาหารอย่างอื่นให้มดได้เลือก

รวมทั้งน้ำ และควรวางหลาย ๆ วันติดต่อกัน โดยไม่คิดหวังผลในวันเดียว วัตถุอันตรายที่ใช้ผสมในเหยื่อพิษ

ส่วนใหญ่ เช่น กรดโบริก (boric acid) ไฮดราเมทิลนอน (hydramethylnon) อะบาเมคทิน 

(abamectin) เปนต้น ผสมกับอาหารชนิดต่าง ๆ 

 การดำเนินการควบคุมมด ถ้าจะให้ได้ผลดีควรใช้หลาย ๆ วิธีร่วมกันและต้องดำเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง เลือกใช้วิธีที่เหมาะสมกับบ้านและคอยสังเกตพฤติกรรมของมดชนิดที่พบ อาจพบมดชนิดเดียว

หรือพบพร้อม ๆ กัน 2-3 ชนิด ในบ้านได้ การควบคุมสามารถจะทำไปพร้อม ๆ กัน สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้อง

ไม่ลืม คือ ความสะอาด ดูแลเกี่ยวกับสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมในบ้านให้ดี 

 

 3.การประเมินสถานการณ์ของมดหลังการควบคุม

  การประเมินสถานการณ์ของมดหลังจากที่ได้ดำเนินการควบคุมตามหลักการจัดการแบบผสมผสาน

แล้ว จะช่วยให้ทราบว่าวิธีต่าง ๆ ที่เลือกใช้นั้นมีความถูกต้องเพียงไร สามารถลดปริมาณของมดจนถึง

ระดับที่เราพอใจหรือจนถึงระดับที่ไม่พบมดในบ้านเลยได้หรือไม่ ถ้าสามารถทำได้หมายถึงความสำเร็จใน
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การจัดการมดในบ้านเรือน แต่ถ้าได้ผลยังไม่เปนที่พอใจ การประเมินสถานการณ์ของมดหลังจากการ

ควบคุมจะช่วยให้เราปรับหาวิธีการจัดการมดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพได้ต่อไป 

 

ตัวอย่างรูปแบบการจัดการมด 

แบบที่1 

ใช้สารไล่มด (ant repellents formulated) บริเวณโดยรอบพื้นที่ที่ต้องการควบคุม เพื่อเปน

แนวทางปองกัน โดยสารไล่นี้ถึงแม้ไม่สามารถฆ่ามดได้ แต่จะเปนตัวช่วยเสริมด้านเวลาให้วิธี

อื่น ๆ ทำงานได้ดีขึ้น 

วางเหยื่อพิษตามบริเวณที่เราได้สำรวจไว้ ซึ่งควรเปนเหยื่อพิษที่มีทั้งตัวสารออกฤทธิ์และรูปแบบ

เปนประเภทออกฤทธิ์ช้า เช่น สารในกลุ่มที่ ไปยับยั้ ง เมตาบอลิซึมของมด ตัวอย่างเช่น 

ไฮดราเมทิลนอน (hydramethylnon) และ ซัลฟลูรามิด (sulfluramid) เปนต้น และควร

เลือกเหยื่อชนิดที่มีประสิทธิภาพในช่วงความเข้มข้นและปริมาณการใช้ที่กว้างเพื่อครอบคลุม

ชนิดของมดที่ต้องการกำจัด 

เลือกใช้สารกลุ่มควบคุมการเจริญเติบโตของแมลง (insect growth regulators; IGRs) 

ควบคู่กับการใช้เหยื่อพิษ ซึ่งพบว่าสารเฟนอกซิคาร์บ (fenoxycarb) ไพริพร็อกซิเฟน 

(pyriproxifen) หรือ ทีฟลูเบนซูรอน (teflubenzuron) ใช้ได้ผลดีกับมดเช่นกัน 

ประเมินผลการทำงานโดยดูจากจำนวนมดที่ลดลงเทียบกับการประเมินก่อนการควบคุม 

• 

 

 

• 

 

 

 

 

• 

 

 

• 

แบบที่2 

ฉีดพ่น หรือโรยสารเคมีบริเวณโดยรอบพื้นที่ที่ต้องการควบคุม เช่น การใช้ฟโพรนิล (fipronil) 

0.06% อย่างเดียว หรือ ฟโพรนิล 0.06% ร่วมกับการใช้ ไบเฟนทริน (bifenthrin) 0.2% 

ซึ่งพบว่าสามารถกำจัดมดได้ดีตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เริ่มใช้ 

ใช้เหยื่อพิษวางกระจายทั้งโดยรอบ ชิดบริเวณตัวอาคาร และภายในอาคาร เลือกประเภท

เหยื่อพิษดังที่กล่าวมาแล้ว 

สำรวจจุดบริเวณที่ยังพบมดอยู่ แล้วพ่นสารเคมีแบบ spot spray ในบริเวณนั้น ๆ 

ประเมินผลการทำงานโดยดูจากจำนวนมดที่ลดลงเทียบกับการประเมินก่อนการควบคุม 

 

• 

 

 

• 

 

• 

• 
 

แบบที่3 

ฉีดพ่นหรือโรยสารเคมีบริเวณโดยรอบพื้นที่ที่ต้องการควบคุม โดยการใช้สารเคมีตัวใดตัวหนึ่ง

ที่พบว่าให้ผลดี 

• 

 



 

คู่มือ ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง 58

ใช้สารเคมีที่ต่างจากที่ใช้บริเวณโดยรอบบ้าน ฉีดพ่นหรือโรยเปนจุด ๆ เสริมเพิ่มเติมในเวลา

เดียวกัน 

วางเหยื่อพิษโดยเน้นบริเวณในบ้านเพื่อกำจัดมดที่เข้ามาทำรังย่อยในบ้านเรือน 

ประเมินผลการทำงานโดยดูจากจำนวนมดที่ลดลงเทียบกับการประเมินก่อนการควบคุม 

• 

 

• 

• 

 อย่างไรก็ตาม การจะเลือกใช้รูปแบบการจัดการมดแบบใดต้องดูตามความเหมาะสม ได้แก่ 

ความรุนแรงของปญหา ลักษณะและขนาดของสถานที่ ชนิดของมดที่ต้องการควบคุม ระยะเวลาของ

การดำเนินการ รวมทั้งงบประมาณที่มีอยู่ เพื่อให้สามารถเห็นผลที่ดีและเด่นชัดในการควบคุมกำจัดมด 

คือ สามารถกำจัดมดได้ร้อยละ 90-100 
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4.2

 ปลวก
 

 ดร.จารุณี วงศ์ข้าหลวง 

 ผศ. ดร.วีรวรรณ อมรศักดิ์ 

 นายสุชาติ ลีละยุทธโยธิน  

 นายขวัญชัย เจริญกรุง 
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ปลวก 

ดร.จารุณี วงศ์ข้าหลวง 

ผศ. ดร.วีรวรรณ อมรศักดิ์ 

นายสุชาติ ลีละยุทธโยธิน 

นายขวัญชัย เจริญกรุง 

 

 ปลวกเปนแมลงที่มีความสำคัญในแง่เศรษฐกิจมาก มีทั้งคุณและโทษ ในแง่ประโยชน์ ปลวกจัดเปน

ส่วนหนึ่งของสังคมป่าไม้ที่สำคัญมาก เปนทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายในระบบนิเวศน์ โทษของปลวกนั้นเกิดขึ้น

เพราะว่าปลวกเปนแมลงทีต่อ้งการเซลลโูลสซึง่เปนส่วนประกอบที่สำคัญในไม้และเสน้ใยตา่ง ๆ เปนอาหารหลัก

ในการดำรงชีวิต ดังนั้น เราจึงพบปลวกเข้าทำความเสียหายอย่างรุนแรงให้แก่ไม้หรือโครงสร้างไม้ภายใน

อาคารบ้านเรือน รวมถึงวัสดุข้าวของ เครื่องเรือน เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ทำมาจากไม้ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มี

เซลลูโลสเปนส่วนประกอบ 

 ในประเทศไทยมีปลวกแพร่กระจายอยู่กว่าสองร้อยชนิด แต่มีเพียงสิบกว่าชนิดเท่านั้นที่ก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อไม้ที่นำไปใช้ประโยชน์ ปลวกใต้ดินจัดเปนปลวกที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจสูงที่สุด ก่อให้เกิด

ความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนคิดเปนมูลค่าปีละหลายร้อยล้านบาท การเข้าทำลายของปลวกชนิดนี้เริ่มขึ้น

จากปลวกที่อาศัยอยู่ใต้พื้นดินทำท่อทางเดินดินทะลุขึ้นมาตามรอยแตกของพื้นคอนกรีต หรือรอยต่อเชื่อม

ระหว่างผนงั เสา หรอืคานคอดนิ เพือ่เขา้ไปทำลายโครงสรา้งไมต้า่ง ๆ ภายในอาคาร เชน่ เสา คานไม ้พืน้ปาร์เก้ 

คร่าวเพดาน คร่าวฝา ไม้วงกบ ประตู และหน้าต่าง เปนต้น 

 ในการดำรงชีวิตของปลวกใต้ดิน นอกจากอาหารแล้ว ความชื้นเปนปจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตของ

ปลวกอีกประการหนึ่ง ข้อมูลทางชีววิทยาและนิเวศวิทยาของปลวกจะช่วยให้สามารถวางแผนแนวทางในการ

ปองกันกำจัดปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิธีดำเนินการหลายวิธี เช่น การทำให้พื้นดินภายใต้อาคาร

เปนพิษ การทำแนวปองกันใต้อาคารที่ปลวกใต้ดินไม่สามารถเจาะผ่านได้ หรือการทำให้เนื้อไม้เปนพิษทำให้

ปลวกใช้เปนอาหารไม่ได้ การดำเนินการมีทั้งการใช้สารเคมีและไม่ใช้สารเคมี ซึ่งหลาย ๆ ขั้นตอนในการปองกัน

กำจัดปลวกนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเองเพื่อช่วยลดความเสียหาย และช่วยยืดอายุการ

ใช้ประโยชน์ไม้ให้คงทนถาวรยิ่งขึ้น 

 

ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของปลวก 

 

ชีวิตความเป็นอยู่ของปลวก 

 ปลวกเปนแมลงที่มีชีวิตความเปนอยู่แบบสังคม มักอยู่รวมกันเปนกลุ่มใหญ่ภายในรัง โดยทั่วไปมีนิสัย
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ไม่ชอบแสงสว่าง ชอบที่มืด และอับชื้น ประชากรปลวกมีการแบ่งแยกหน้าที่การทำงานออกไปตามวรรณะ

ต่าง ๆ รวม 3 วรรณะ คือ 

 1.วรรณะสืบพันธุ์หรือแมลงเม่า 

   ประกอบด้วยตัวเต็มวัยที่มีปีก มีทั้งเพศผู้และเพศเมีย ทำหน้าที่สืบพันธุ์และขยายพันธุ์ โดยจะบิน

ออกจากรังเมื่อมีสภาพอากาศเหมาะสม จับคู่กันแล้วสลัดปีก ผสมพันธุ์ จากนั้นจะหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อ

วางไข่ 

 2.วรรณะกรรมกรหรือปลวกงาน 

   เปนปลวกตัวเล็กที่พบเห็นกันมาก โดยทั่วไปมีสีขาวนวล ไม่มีปีก ไม่มีเพศ ไม่มีตา ใช้หนวดเปน

อวัยวะรับความรู้สึก คลำทาง ทำหน้าที่เกือบทุกอย่างภายในรัง เช่น หาอาหารมาปอนราชินี ราชา ตัวอ่อนและ

ทหาร ซึ่งจะไม่หาอาหารกินเอง นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่สร้างรัง ทำความสะอาดรัง ดูแลไข่ เพาะเลี้ยงเชื้อรา 

และซ่อมแซมรังที่ถูกทำลาย 

 3.วรรณะทหาร 

   เปนปลวกที่มีหัวขนาดใหญ่ สีเข้ม มีโครงสร้างผนังลำตัวที่แข็งแรงกว่าในวรรณะอื่น มีกรามขนาด

ใหญ่ซึ่งดัดแปลงไปเปนอวัยวะคล้ายคีมที่มีปลายแหลมคมสำหรับใช้ในการต่อสู้กับศัตรูที่มารบกวนสมาชิก

ภายในรัง ไม่มีปีก ไม่มีตา ไม่มีเพศ บางชนิดจะดัดแปลงส่วนของหัวให้ยื่นยาวออกไปเปนงวง ที่สามารถผลิต

สารที่มีลักษณะเหนียวข้นสำหรับพ่นไปติดตัวศัตรู ทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้ หรืออาจทำให้ตายได ้สารที่มีลักษณะเหนียวข้นสำหรับพ่นไปติดตัวศัตรู ทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้ หรืออาจทำให้ตายได้

รูปที่4.2.1ปลวกวรรณะต่าง ๆ 
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การสร้างอาณาจักรหรือนิคมของปลวก 

 การสร้างอาณาจักรหรือนิคมของปลวกเริ่มต้นขึ้นเมื่อถึงฤดูกาลที่เหมาะสม ส่วนใหญ่มักเปนช่วงต้น

ฤดูฝนภายหลังฝนตกซึ่งจะมีปริมาณความชื้นในอากาศสูง โดยแมลงเม่าเพศผู้และเพศเมียจะบินออกจากรังใน

ช่วงเวลาพลบค่ำเพื่อมาเล่นไฟจับคู่ผสมพันธุ์กัน จากนั้นจะสลัดปีกทิ้งไปแล้วลงไปสร้างรังในดินในบริเวณที่มี

แหล่งอาหารและความชื้นเหมาะสม หลังจากปรับสภาพดินเปนที่อยู่อาศัยแล้วประมาณ 2-3 วัน จึงเริ่มวางไข่

เปนฟองเดี่ยว ๆ และเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ จนอาจถึงวันละหลายพันฟอง ไข่จะฟกออกมาเปนตัวอ่อน 

(larva) และเจริญเติบโตโดยมีการลอกคราบจนเปนตัวเต็มวัย ไข่รุ่นแรกจะฟกออกมาเปนปลวกไม่มีปีก และ

เปนหมัน สารเคมีที่เรียกกันว่า ฟีโรโมน หรือสารที่ผลิตออกมาจากทวารหนักของราชินีเพื่อให้ตัวอ่อนกินจะเปน

ตัวกำหนดให้ตัวอ่อนพัฒนาไปเปนปลวกวรรณะต่าง ๆ เช่น ปลวกงาน (worker) ปลวกทหาร (soldier) โดย

บางส่วนของตัวอ่อนจะเจริญไปเปนปลวกที่มีปีกสั้นไม่สมบูรณ์ (nymph) เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์จะเจริญไปเปน

แมลงเม่าซึ่งมีปีกยาวสมบูรณ์เต็มที่บินออกไปผสมพันธุ์ต่อไป ตัวอ่อนบางส่วนจะเจริญเติบโตไปเปนปลวก

วรรณะสืบพันธุ์รอง (supplementary reproductive) ซึ่งจะทำหน้าที่ผสมพันธุ์ และออกไข่เพิ่มจำนวน

ประชากรแทนราชาหรือราชินี ในกรณีที่ราชา (king) หรือราชินี (queen) ของรังถูกทำลายไป 

รูปที่4.2.2วงจรชีวิตของปลวก 

Reproductive 
after loss of wings 

King 
Queen 

Larva 

ColonyLifeCycle

Alate or winged 
reproductive 

(male or female) 

Supplementary 
reproductive 

(male or female) 

Eggs 

Nymph 

Worker 

Soldier 
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นิเวศวิทยาของปลวก 

 สภาพความเปนอยู่หรือสภาพทางนิเวศวิทยา รวมถึงอุปนิสัยในการกินอาหารของปลวก แตกต่างกัน

ออกไปแล้วแต่ชนิดและประเภทของปลวก ซึ่งสามารถจำแนกอย่างกว้าง ๆ เปน 2 ประเภท โดยใช้แหล่งที่อยู่

อาศัยเปนหลักได้ ดังนี้ 

 1.ปลวกที่อาศัยอยู่ในไม้ 

   ปลวกประเภทนี้ตลอดชีวิตจะอาศัยและกินอยู่ภายในเนื้อไม้ โดยไม่มีการสร้างทางเดินมาติดต่อกับ

พื้นดินเลย ลักษณะโดยทั่วไปที่บ่งชี้ว่ามีปลวกในกลุ่มนี้เข้าทำลายไม้ คือ พบวัสดุแข็งเปนเม็ดกลมรีอยู่ภายใน

เนื้อไม้ที่ถูกกินเปนโพรง หรืออาจร่วงหล่นออกมาภายนอกตามรูที่ผิวไม้ เราอาจแบ่งปลวกประเภทนี้เปนกลุ่ม

ย่อยลงไปอีกตามลักษณะความชื้นของไม้ที่ปลวกเข้าทำลาย ดังนี้ 

 1.1 ปลวกไม้แห้ง(Dry-woodtermites) 

  ปลวกชนิดนี้อาศัยอยู่ในไม้ที่แห้ง หรือไม้ที่มีอายุการใช้งานมานานและมีความชื้นต่ำ โดยปกติ

มักจะไม่ค่อยเห็นตัวปลวกชนิดนี้อยู่นอกชิ้นไม้ แต่จะพบวัสดุแข็งรูปกลมรี ก้อนเล็ก ๆ กองอยู่บนพื้นบริเวณโคน

เสา ฝาผนัง หรือโครงสร้างไม้ที่ถูกทำลาย โดยทั่วไปปลวกชนิดนี้จะทำลายไม้เฉพาะภายในชิ้นไม้โดยเหลือผิวไม้

ด้านนอกบาง ๆ ทำให้มองดูภายนอกเหมือนไม้ยังอยู่ในสภาพดี 

 1.2 ปลวกไม้เปียก(Damp-woodtermites) 

  ปลวกชนิดนี้มักอาศัยและกินอาหารอยู่ภายในเนื้อไม้ของไม้ยืนต้น หรือไม้ท่อนซุงล้มตายที่มี

ความชื้นภายในเนื้อไม้สูง ส่วนใหญ่จะพบในบริเวณป่าดิบชื้น ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,000 เมตร ขึ้นไป 

โดยเฉพาะปลวกในสกลุ Archotermopsis ซึง่จดัเปนปลวกชนดิดกึดำบรรพ ์ พบหลกัฐานวา่มชีวีติอยูใ่นยคุเดียว

กับไดโนเสาร์ 

 2.ปลวกที่อาศัยอยู่ในดิน 

   ปลวกประเภทนี้จะอาศัยอยู่ในดินแล้วออกไปหาอาหารที่อยู่ตามพื้นดินหรือเหนือพื้นดินขึ้นไป โดย

ส่วนใหญ่จะทำท่อทางเดินดินเพื่อปองกันการสูญเสียความชื้นและปองกันอันตรายจากศัตรูภายนอก จำแนก

เปน 3 กลุ่ม คือ 

     2.1 ปลวกใต้ดิน(Subterraneantermites) 

  เปนปลวกที่อาศัยและทำรังอยู่ใต้ดิน มีลักษณะของการเข้าทำลายไม้และที่อยู่อาศัยเฉพาะ

เจาะจงไปแต่ละสกุล เช่น ปลวกในสกุล Coptotermes, Microtermes, Ancistrotermes และ 

Hypotermes เปนต้น 

     2.2 ปลวกที่อยู่ตามจอมปลวก(Mound-buildingtermites)

  เปนปลวกที่สร้างรังขนาดกลางถึงขนาดใหญ่อยู่บนพื้นดิน เช่น ปลวกในสกุล Globitermes, 

Odontotermes และ Macrotermes เปนต้น ลักษณะของรังแต่ละสกุลจะแตกต่างกันไป ผู้ที่มีความชำนาญ

สามารถจำแนกชนิดเบื้องต้นได้จากรูปร่าง ขนาด และลักษณะส่วนประกอบของรังปลวก 
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    2.3 ปลวกที่อยู่ตามรังขนาดเล็ก(Carton-nestbuildingtermites)

  เปนปลวกที่สร้างรังขนาดเล็กอยู่บนดินหรือเหนือพื้นดิน เช่น ตามกิ่งไม้ ต้นไม้ เสาไฟฟา หรือ 

โครงสร้างอื่น ๆ ภายในอาคาร เช่น ปลวกในสกุล Microcerotermes, Termes, Dicuspiditermes, 

Nasutitermes และ Hospitalitermes เปนต้น ลักษณะของรังปลวกประเภทนี้ก็แตกต่างกันไปในแต่ละสกุล 

สามารถใช้เปนข้อมูลในการจำแนกชนิดได้เช่นกัน 

รูปที่4.2.3ปลวกไม้แห้งและปลวกใต้ดิน 

แหล่งอาหารของปลวก จำแนกออกเปน 4 ประเภท คือ 

 1. ไม้ (wood) 

 2. ดิน และฮิวมัส (soil and humus) 

 3. ใบไม้ และเศษซากพืชที่ทับถมกันอยู่บนพื้นดิน (leaves and litter) 

 4. ไลเคน และมอส (lichen and moss)   

 ปลวกส่วนใหญ่จะกินอาหารประเภทเนื้อไม้ เปลือกไม้ เศษไม้ ใบไม้ หรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีเซลลูโลสเปน

องค์ประกอบ โดยในระบบทางเดินอาหารของปลวกจะมีสัตว์เซลล์เดียว คือ โปรโตซัวในปลวกชั้นต่ำ หรือ

จุลินทรีย์ ได้แก่ แบคทีเรียและเชื้อราในปลวกชั้นสูง ซึ่งจะทำหน้าที่ผลิตเอนไซม์ช่วยในการย่อยอาหารประเภท

เซลลูโลส หรือสารประกอบอื่น ๆ ให้กลายเปนอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายปลวก 

 

บทบาทของปลวกในระบบนิเวศน์

 

 ประโยชน์ที่ได้รับจากปลวก

 ปลวกเปนแมลงที่มีบทบาทสำคัญมากในระบบนิเวศวิทยาป่าไม้ คือ 

  1. ช่วยย่อยสลายอินทรียว์ตัถตุา่ง ๆ ไดแ้ก ่เศษไม ้ทอ่นไม ้กิง่ไม ้ใบไม ้และสว่นตา่ง ๆ ของพืช 

ที่หักร่วงหล่นหรือล้มตายทับถมกันอยู่ในป่าแล้วเปลี่ยนให้กลายสภาพเปนฮิวมัสในดิน เปนต้นกำเนิดของ
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ขบวนการหมุนเวียนของธาตุอาหารจากพืชไปสู่ดิน ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลให้พรรณพืชทุกระดับ

ในป่าธรรมชาติเจริญเติบโตสมบูรณ์ดี 

  2. มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศ นอกเหนือจากช่วยให้พรรณพืชในป่าเจริญ

เติบโตดี ตัวปลวกเองยังเปนแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนของสัตว์ขนาดเล็กหลายชนิด เช่น ไก่ นก กบ 

คางคก และสัตว์เลื้อยคลานต่าง ๆ ซึ่งจะเปนอาหารของสัตว์ใหญ่ต่อไปเปนทอด ๆ 

  3. เปนแหล่งผลิตโปรตีนที่สำคัญของมนุษย์ ปลวกบางชนิดสามารถสร้างเห็ดโคน ซึ่งเปน

อาหารที่มีรสชาติอร่อยและมีราคาแพง สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ทั้งนี้ โดยมีเชื้อราที่อยู่ร่วมกันภายใน

รังปลวกหลายชนิดช่วยในการผลิต 

  4. จลุนิทรยีท์ีอ่าศยัอยูใ่นทางเดนิอาหารปลวกสามารถผลติเอนไซมบ์างชนดิทีม่ปีระสทิธภิาพสูง 

ซึ่งนำมาพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การเกษตร อุตสาหกรรม หรือใช้ในการแก้ไขและควบคุม

มลภาวะสิ่งแวดล้อมได้ในอนาคต เช่น การย่อยสลายสารกำจัดศัตรูพืชที่มีฤทธิ์ตกค้างนาน การกำจัดน้ำเสียจาก

โรงงานอุตสาหกรรม หรือการย่อยสลายขยะ เปนต้น 

 

 โทษที่เกิดจากปลวก 

 ปลวกเปนแมลงที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ ความเสียหายที่เกิดจากปลวกส่วนใหญ่เกิดจาก

การเข้าทำลายพืชเกษตร ไม้ และผลผลิตจากไม้ที่มีเซลลูโลสเปนองค์ประกอบ อาทิเช่น 

  •   กล้าไม้ และไม้ยืนต้น ในป่าธรรมชาติและสวนป่า 

  •   ไม้ใช้ประโยชน์ที่อยู่กลางแจ้ง 

  •   ไม้ใช้ประโยชน์ที่เปนโครงสร้างภายในอาคารบ้านเรือน 

  •   วัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ทำมาจากไม้ และพืชเส้นใย เช่น โต๊ะ ตู้ กระดาษ หนังสือ  

      พรม และเสื้อผ้า เปนต้น 

 

ปลวกทำลายไม้ที่มีความสำคัญบางชนิด 

 1.ปลวกไม้แห้ง 

    ชนิดที่สำคัญ คือ Cryptotermes thailandis ส่วนใหญ่พบเข้าทำความเสียหายรุนแรงต่ออาคาร

บ้านเรือนที่อยู่บริเวณชายฝ่งทะเล หรือพื้นที่ที่เปนเกาะ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกของ

ประเทศไทย 

 2.ปลวกใต้ดิน 

     ชนิดที่สำคัญ คือ Coptotermes gestroi จัดเปนปลวกชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจสูงที่สุด

ในประเทศ ร้อยละ 90 ของอาคารที่ถูกทำลาย เกิดจากการเข้าทำลายของปลวกชนิดนี้ และเกือบร้อยละ 100 

พบเข้าทำความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนที่อยู่ในเขตเมือง 
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 3.ปลวกสร้างรังขนาดเล็ก 

    ชนิดที่สำคัญ คือ Microcerotermes crassus โดยทั่วไปพบเข้าทำความเสียหายต่อไม้ใช้ประโยชน์

ภายนอกอาคารหรือในอาคารบ้านเรือนที่อยู่ในเขตชนบท โดยเฉพาะตามทุ่งนา แต่ในปจจุบันเนื่องจากมีการ

ขยายพื้นที่โครงการบ้านจัดสรรออกไปตามเขตชานเมืองที่เคยเปนทุ่งนามาก่อน จึงพัฒนาตัวเองกลายเปนศัตรู

ทำลายไม้ที่สำคัญของอาคารที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว โดยเฉพาะในระยะหลังจากปลูกสร้าง 1-2 ปี จากนั้น

จึงจะพบปลวก C. gestroi เข้าทำลายตามมา 

 4.ปลวกสร้างรังขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ 

   ชนิดที่สำคัญ คือ Globitermes sulphureus, Macrotermes gilvus และ Odontotermes 

longignathus มักพบเข้าทำความเสียหายต่อไม้ใช้ประโยชน์ภายนอก และไม้ในอาคารบ้านเรือนที่อยู่ในเขต

ชนบท  

 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาบางประการของปลวกวรรณะทหาร ที่ใช้ในการจำแนกสกุลของปลวกทำลายไม้

ที่สำคัญในประเทศไทยและลักษณะการเข้าทำลายไม้ใช้ประโยชน์ 

 

 1.ปลวกสกุลCoptotermes 

ส่วนหัวของปลวก Coptotermes ปลวกทหาร 

โครงสร้างไม้ที่ถูกทำลายเสียหายรุนแรง 

รูปที่4.2.4 ปลวกทหารและลักษณะการเข้าทำลายของปลวกสกุล Coptotermes 
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 รูปร่างส่วนหัวของปลวกวรรณะทหารเปนรูปไข่ สีเหลืองทอง มีความยาวของหัววัดถึงฐานกราม 

1.40-1.51 มิลลิเมตร ส่วนกว้างสุดประมาณ 1.15-1.24 มิลลิเมตร กรามยาว 0.82-0.93 มิลลิเมตร ใต้

ริมฝีปากบนมีรูเปดกว้างเรียกว่า fontanelle สำหรับปล่อยสารเหนียวสีขาวออกมาต่อสู้ศัตรู 

 ปลวกสกุลนี้ทำรังอยู่ใต้พื้นดิน หรือทำรังสำรองอยู่ภายในช่องว่างระหว่างผนัง หรือฝาสองชั้น

ภายในอาคาร ในการออกหาอาหาร ปลวกจะทำท่อทางเดินดินขึ้นมาเปนท่อกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

0.5-1 เซนติเมตร ลักษณะการกินเนื้อไม้ของปลวกสกุลนี้จะกินเข้าไปเปนร่องลึกตามแนวความยาวของเสี้ยนไม้ 

โครงสร้างที่ถูกทำลายมาก ๆ เนื้อไม้ภายในจะถูกเปลี่ยนเปนโครงสร้างดิน มีลักษณะเปนรูพรุนคล้ายฟองน้ำ 

ในขณะที่ผิวไม้ภายนอกยังดูปกติอยู่ เมื่อใช้มีดปลายแหลมทิ่มแทงลงไปจะทะลุเข้าไปได้ง่าย สำหรับเนื้อไม้

ที่ถูกทำลายไม่มาก ที่บริเวณพื้นผิวไม้จะมีร่องรอยของขี้ปลวกเปนจุดดำ ๆ กระจายอยู่ทั่วไป ปลวกสกุลนี้พบ

เข้าทำลายและก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงกับอาคารที่อยู่ในเขตเมืองเปนส่วนใหญ่ 

 

 2.ปลวกสกุลMicrocerotermes 

ส่วนหัวของปลวก Microcerotermes ปลวกทหาร 

การเข้าทำลายของปลวกภายในอาคาร 

รูปที่4.2.5ปลวกทหารและลักษณะการเข้าทำลายของปลวกสกุล Microcerotermes 
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 รูปร่างส่วนหัวของปลวกวรรณะทหารเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สีน้ำตาล มีความยาวของหัววัดถึง

ฐานกราม 1.43-1.75 มิลลิเมตร ส่วนกว้างสุดประมาณ 0.91-1.1 มิลลิเมตร กรามยาว 1.06-1.2 มิลลิเมตร 

รูปร่างคล้ายเคียว ด้านในกรามทั้งสองด้านมีลักษณะเปนฟนเลื่อย (serrate) 

 ปลวกสกุลนี้จัดเปนปลวกชนิดสร้างรังขนาดเล็กอยู่บนดิน ต้นไม้ หรือโครงสร้างของอาคาร ลักษณะ

ค่อนข้างกลม หรือทรงกรวยแหลม รังดินมักจะแข็งมากยากที่จะทุบให้แตก ผิวรังหยาบขรุขระ มีติ่งหรือ

กลีบเล็ก ๆ ยื่นออกมา โครงสร้างภายในมีช่องระบายอากาศขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วไป ในการออกหาอาหาร

ปลวกจะทำท่อทางเดินดินขึ้นมาเปนท่อกลม ลักษณะแห้งแข็ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.2-0.3 เซนติเมตร 

ลักษณะการกินเนื้อไม้ปลวกสกุลนี้จะกินไปตามแนวความยาวของเสี้ยนไม้ เปนร่องลึกเข้าไป เนื้อไม้ที่ถูก

ทำลายจะไม่มีร่องรอยเปนจุดดำ ๆ ของขี้ปลวกกระจายอยู่ และเมื่อถูกทำลายมาก ๆ จะไม่พบโครงสร้างของ

ดินที่มีลักษณะคล้ายฟองน้ำเช่นเดียวกับปลวกในสกุล Coptotermes ปลวกสกุลนี้ส่วนใหญ่พบเข้าทำลาย

และก่อให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนที่อยู่ในเขตชนบท จัดเปนปลวกทำลายไม้ที่มีความสำคัญ

รองลงมาจากปลวก Coptotermes  

 

 3.ปลวกสกุล Globitermes 

ส่วนหัวของปลวก Globitermes ปลวกทหาร 

การเข้าทำลายโครงสร้างไม้ 

ใช้ประโยชน์ภายนอกอาคาร 

รังปลวก Globitermes 

รูปที่4.2.6 ปลวกทหารและลักษณะการเข้าทำลายของปลวกสกุล Globitermes 
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รูปที่4.2.7 ปลวกทหารและลักษณะการเข้าทำลายของปลวกสกุล Cryptotermes 

 รูปร่างส่วนหัวของปลวกวรรณะทหารมีลักษณะค่อนข้างกลมมน สีเหลืองน้ำตาล ขนาดความยาว

ของหัววัดถึงฐานกราม 0.75-0.98 มิลลิเมตร ส่วนกว้างสุดประมาณ 0.8-1.09 มิลลิเมตร กรามยาว 

0.65-0.93 มิลลิเมตร มีลักษณะโค้งมากที่ส่วนปลาย กรามด้านในทั้งสองข้างมีฟนขนาดเล็กยื่นออกมา 

ตรงกลางข้างละ 1 ซี่ ส่วนท้องของปลวกวรรณะทหารมีสีเหลืองของกำมะถันสังเกตเห็นได้ชัดเจนมาก 

 ปลวกสกุลนี้สร้างรังบนดินขนาดกลางถึงขนาดค่อนข้างใหญ่ ลักษณะรูปร่างคล้ายโดม มีเส้น

ผ่าศูนย์กลางฐานรังตั้งแต่ 30-80 เซนติเมตร สูงประมาณ 50-100 เซนติเมตร ผิวรังชั้นนอกสุดมีลักษณะ

เปนชั้นดินบาง ๆ เคลือบไว้ โครงสร้างรังในชั้นที่ 2 จะแข็งแรงมาก และมีช่องระบายอากาศกระจายอยู่

ทั่วไป และชั้นในสุดของรังมีลักษณะคล้ายก้อนสมองซึ่งจะยุ่ยและแตกง่าย ภายในบริเวณนี้จะพบตัวอ่อน

อยู่มากมาย ลักษณะการเข้าทำลายไม้ของปลวกสกุลนี้ไม่แน่นอน อาจนำดินเคลือบไปตามผิวไม้หรือทำ

ท่อทางเดินดินขึ้นไปหาอาหาร และกัดกินเนื้อไม้เข้าไปตามแนวความยาวและแนวขวางของเสี้ยนไม้ ปลวก

สกุลนี้พบเข้าทำลายและก่อให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนที่อยู่ในเขตชนบท ตลอดจนไม้ใช้

ประโยชน์ที่อยู่กลางแจ้ง 

 

 4.ปลวกสกุลCryptotermes 

ส่วนหัวของปลวก Cryptotermes 
ปลวกทหาร 

โครงสร้างไม้ที่ถูกทำลายจากปลวก 

 Cryptotermes 

ขี้ปลวก ลักษณะคล้ายเมล็ดฝ่น 
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 รูปร่างส่วนหัวของปลวกวรรณะทหารเปนรูปสี่เหลี่ยมจุตรัส ส่วนหน้าลักษณะตัดสั้นทู่ สีน้ำตาลเข้ม 

มีขนาดความยาวและความกว้างของหัวประมาณ 1.26 มิลลิเมตร กรามมีขนาดสั้นมากยาวประมาณ 

0.64 มิลลิเมตร เมื่อมองด้านข้างจะมีลักษณะโค้งขึ้นคล้ายนอแรด ปลวกสกุลนี้อาศัยอยู่เฉพาะภายใน

เนื้อไม้ โดยไม่ทำท่อทางเดินดินเหมือนกับปลวกใต้ดินชนิดอื่น ๆ 

 ลักษณะการเข้าทำลายของปลวกกินไม้สกุลนี้ จะสังเกตได้จากการพบขี้ปลวกที่มีลักษณะเปนเม็ด

เล็ก ๆ แข็ง ๆ ขนาดเท่าเมล็ดฝ่นร่วงหล่นออกมากองอยู่บนพื้น โครงสร้างไม้ที่ถูกทำลายหากมองจากผิว

ภายนอกดูเหมือนว่ายังคงปกติอยู่ แต่โครงสร้างภายในที่ถูกทำลายนั้นจะมีลักษณะเปนโพรง มีขี้ปลวก

และตัวอ่อนบรรจุอยู่ โครงสร้างที่ถูกทำลายเพียงเล็กน้อยอาจสังเกตเห็นรูเปดหรือรูปดที่พบอยู่ตามบริเวณ

ผิวไม้ได้ ปลวกสกุลนี้พบเข้าทำลายและก่อให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนที่อยู่บริเวณแถบ

ชายฝ่งทะเล 

 

 5.ปลวกสกุลMacrotermes 

ส่วนหัวของปลวก Macrotermes ปลวกทหาร 

ไม้ใช้ประโยชน์กลางแจ้งที่ถูกปลวก  

Macrotermes เข้าทำลาย 

ความเสียหายของอาคารบ้านเรือน  

ที่ถูกปลวกเข้าทำลาย 

รูปที่4.2.8ปลวกทหารและลักษณะการเข้าทำลายของปลวกสกุล Macrotermes 

hyaline tip 
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ส่วนหัวของปลวก Odontotermes ปลวกทหาร 

 ไม้ใช้ประโยชน์กลางแจ้งที่ถูกปลวก Odontotermes เข้าทำลาย 

รูปที่4.2.9ปลวกทหารและลักษณะการเข้าทำลายของปลวกสกุล Odontotermes 

 ปลวกในสกุลนี้มีวรรณะทหารสองขนาด คือ ปลวกทหารขนาดใหญ่ (major soldier) รูปร่างส่วนหัว

มีลักษณะค่อนข้างสี่เหลี่ยม ส่วนหน้าแคบกว่าส่วนท้าย สีน้ำตาลแดงหรือสีดำ ขนาดความยาวของหัววัดถึง

ฐานกราม 3.24-4.9 มิลลิเมตร ส่วนกว้างสุดประมาณ 2.36-4.0 มิลลิเมตร กรามยาว 1.42-2.52 มิลลิเมตร 

และปลวกทหารขนาดเล็ก (minor soldier) มีความยาวของหัววัดถึงฐานกราม 1.82-2.28 มิลลิเมตร 

ส่วนกว้างสุดประมาณ 1.50-1.97 มิลลิเมตร กรามยาว 1.14-1.50 มิลลิเมตร 

 ปลวกสกุลนี้สร้างรังขนาดใหญ่อยู่บนพื้นดิน รังมีรูปร่างลักษณะที่ไม่แน่นอนแล้วแต่ชนิดของปลวก 

ปลวกสกุลนี้จะเข้าทำลายไม้โดยนำดินมาเคลือบไว้ตามพื้นผิวไม้ ลักษณะเปนแผ่นบาง ๆ และกัดกินเนื้อไม้

จากผิวเข้าไปเปนพื้นที่กว้างตามแนวขวางเสี้ยนไม้ พบเข้าทำความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือนที่อยู่ในเขต

ชนบท และไม้ใช้ประโยชน์กลางแจ้ง 

 

 6.ปลวกสกุลOdontotermes 
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 รูปร่างส่วนหัวของปลวกวรรณะทหารจะมีตั้งแต่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ค่อนข้างสี่เหลี่ยมจนถึงค่อนข้างกลม

รี มีส่วนหน้าแคบกว่าส่วนท้าย สีเหลืองน้ำตาลถึงน้ำตาลแดง ขนาดความยาวของหัววัดถึงฐานกราม 1.14-2.89 

มิลลิเมตร ส่วนกว้างสุดประมาณ 1.02-2.37 มิลลิเมตร กรามยาว 0.65-1.45 มิลลิเมตร ลักษณะเด่นของปลวก

ในสกุลนี้ คือ ที่กรามด้านซ้ายจะมีฟนแหลมยื่นออกมา 1 ซี่ (tooth) ในตำแหน่งที่แตกต่างไปตามชนิดของ

ปลวก 

 ปลวกสกุลนี้อาจพบได้ทั้งชนิดที่ทำรังอยู่ใต้พื้นดินและชนิดที่ทำรังขนาดใหญ่อยู่บนพื้นดิน การเข้า

ทำลายไม้มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันกับปลวกในสกุล Macrotermes  

 

 7.ปลวกสกุลNasutitermes

 

 7.ปลวกสกุลNasutitermes

ส่วนหัวของปลวก Nasutitermes ปลวกทหาร 

ลักษณะการเข้าทำลายของปลวก Nasutitermes ภายในอาคารบ้านเรือน 

รูปที่4.2.10ปลวกทหารและลักษณะการเข้าทำลายของปลวกสกุล Nasutitermes 
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 รูปร่างส่วนหวัของปลวกวรรณะทหารมลีกัษณะคอ่นขา้งกลมสนีำ้ตาลแดง กรามทัง้สองขา้งลดรปูหายไป 

เปลี่ยนรูปร่างไปเปนงวง (nasus) ยืน่ยาวออกไปดา้นหนา้เพือ่ฉดีพน่สารเคมอีอกมาตอ่สูก้บัศตัร ู ขนาดความยาว

ของหัววัดถึงงวงยาว 1.61-1.89 มิลลิเมตร ความยาวส่วนหัวถึงฐานกรามไม่รวมงวง 1.01-1.22 มิลลิเมตร 

ความกว้างของส่วนหัวประมาณ 1.04-1.27 มิลลิเมตร  

 ปลวกในสกุลนี้สร้างรังดินขนาดเล็กอยู่บนต้นไม้สูง ๆ หรือบางครั้งอาจพบทำรังอยู่บนโครงสร้างภายใน

อาคารบ้านเรือนได้ ลักษณะรังค่อนข้างกลม ถึงกลมรี สีน้ำตาลเข้ม ผิวรังเรียบ และเปราะบาง การออกหา

อาหารจะทำเปนท่อทางเดินดินที่ค่อนข้างแบน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร สีน้ำตาลเข้ม 

ลักษณะการเข้าทำลายมักจะกินเข้าไปภายในเนื้อไม้เปนร่องลึกไปตามความยาวของเสี้ยนไม้ พบเข้าทำลายไม้

ในอาคารบ้านเรือนในเขตชนบท 

 

การป้องกันกำจัดปลวก 

 ปลวกโดยส่วนมากจะมีช่องทางการเข้าทำลายอาคารบ้านเรือนอยู่หลายช่องทาง อาทิเช่น ตามรอย

แตกร้าวของพื้นคอนกรีต บันได หรือรอยต่อระหว่างพื้นคอนกรีตและผนังอาคาร ท่อประปา ท่อน้ำทิ้ง และตาม

ปล่องท่อสายไฟ การปองกันและกำจัดปลวกนั้น มีวิธีการดังต่อไปนี้ 

 

 1.การป้องกันโดยใช้สารเคมี 

  1.1 การใช้สารป้องกันกำจัดปลวก(termiticides) 

  เปนการกำจัดโดยการฉีดพ่นหรืออัดสารเคมีลงไปในพื้นดินใต้อาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อ

ทำให้ดินมีสภาพเปนพิษ ปลวกไม่สามารถเจาะทะลุผ่านได้ หรืออาจใช้สารเคมีกำจัดปลวกโรยหรือฉีดพ่นให้โดน

ตัวปลวกโดยตรง วิธีการใชส้ารเคมนีีใ้นปจจบุนัพบว่าเปนวิธีปองกันกำจดัปลวกทีไ่ดผ้ลดทีีส่ดุ สารเคมกีลุม่ต่าง ๆ 

ที่นิยมใช้ในประเทศไทย อาทิเช่น 

  • กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต (organophosphates) ได้แก่ คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) 

เปนต้น 

  • กลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ (synthetic pyrethroids) ได้แก่ ไซเพอร์เมทริน 

(cypermethrin) อัลฟ่า-ไซเปอร์เมทริน (alpha-cypermethrin) เพอร์เมทริน (permethrin) ไบเฟนทริน 

(bifenthrin) เฟนวาเลอเรต (fenvalerate) และเดลต้าเมทริน (deltamethrin) เปนต้น 

  •  กลุ่มอื่น ๆ เช่น กลุ่มคลอโรนิ โคตินิล (chloronicotinyls) ได้แก่ อิมิดาโคลพริด 

(imidacloprid) กลุ่มเฟนนีลไพราโซล (phenylpyrazoles) ได้แก่ ฟโพรนิล (fipronil) และกลุ่มไพรอล 

(pyrroles) ได้แก่ คลอเฟนนาเพอร์ (chlorfenapyr) เปนต้น 
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 รูปแบบของสูตรผสมที่มีการนำไปใช้ในการป้องกันกำจัดปลวก 

        • สูตรผสมชนิดเข้มข้นใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย 

  EC (emulsifiable concentrates) สารออกฤทธิ์ละลายอยู่ในตัวทำละลาย เมื่อผสมน้ำ

สารผสมจะเปนเนื้อเดียวกันและมีลักษณะสีขาวขุ่น 

  SC (suspension concentrates) สารออกฤทธิ์ไม่ละลายในตัวทำละลาย เมื่อผสมน้ำจะเปน

สารผสมแขวนลอยในสภาพคงที่ ไม่ตกตะกอน 

  SL (soluble concentrates) มีลักษณะเปนของเหลวที่ผสมเปนเนื้อเดียวกัน เมื่อผสมด้วย

น้ำส่วนใหญ่จะไม่มีสี 

  SP (soluble powders) มีลักษณะเปนผง ก่อนใช้ต้องผสมน้ำ สารออกฤทธิ์จะละลายในน้ำ 

  WP (wettable powders) มีลักษณะเปนผง ก่อนใช้ต้องเจือจางด้วยน้ำซึ่งจะได้สารละลาย

ในรูปของสารแขวนลอย สูตรนี้เหมาะสำหรับใช้ในการอัดสารปองกันปลวกลงดิน หรือฉีดพ่นบนพื้นดินบริเวณ

รอบ ๆ อาคารบ้านเรือน 

        • สูตรผสมชนิดเข้มข้นใช้สารอินทรีย์(organicsolvent)เป็นตัวทำละลาย 

  OL (oil miscible liquids) สารผสมเนื้อเดียวกัน ต้องผสมกับตัวทำละลายอินทรีย์ สูตรนี้

เหมาะที่จะนำไปใช้กับอุปกรณ์ชนิดเข็มหรือหลอดฉีดยา เพื่ออัดหรือฉีดพ่นสารปองกันกำจัดปลวกเข้าไปใน

โครงสรา้งไมท้ีถ่กูทำลาย เพือ่ชว่ยใหม้กีารแทรกซมึของตวัยาเขา้ไปในเนือ้ไมไ้ดด้กีวา่การใชต้วัทำละลายที่เปนน้ำ 

        • สูตรผสมของสารกำจัดปลวกที่ใช้ได้ทันทีไม่ต้องเจือจาง 

  DP (dustable powders) มีลักษณะเปนผงละเอียด สูตรนี้เหมาะที่จะนำไปใช้กับอุปกรณ์

ชนิดลูกยางบีบพ่นผง เพื่อพ่นสารปองกันกำจัดปลวกเข้าไปในเส้นทางเดินของปลวก หรือในโครงสร้างส่วนที่ถูก

ทำลาย ที่จะเกิดความเสียหายเมื่อสัมผัสกับน้ำหรือความชื้น  

        • สูตรผสมของสารกำจัดปลวกสูตรใช้เฉพาะอย่าง

  AE (aerosol) มีลักษณะบรรจุในภาชนะปดมิดชิด มีลิ้นบังคับการเปดปด เมื่อลิ้นเปด

สารละลายจะถูกปล่อยออกมาเปนละอองฝอย 

  BA (Bait ready for use) เปนเหยื่อล่อใช้ดึงดูดแมลงให้เข้ามากัดกิน โดยไม่ต้องผสมอีก 

  Foams เปนรูปแบบตัวทำละลายซึ่งผสมกับสารปองกันกำจัดปลวก ใช้ฉีดหรืออัดสารเคมี

ลงไปในดินใต้พื้นล่างของอาคารที่เปนคอนกรีตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำพาสารเคมีให้แทรกซึมกระจาย

ได้เร็วและทั่วถึง สามารถแทรกซึมไปตามช่องว่างต่าง ๆ ภายใต้พื้นคอนกรีตได้ 

  Granules (GR) มีลักษณะเปนเกร็ดหรือผลึก ใช้โรยบนดินโดยไม่ต้องผสมน้ำ 
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 การเลือกใช้สารกำจัดปลวกชนิดต่างๆมีข้อพิจารณา ดังนี้ 

  (1) เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สารปองกันกำจัดปลวก ซึ่งได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ และได้

ทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้วเท่านั้น 

  (2) เลือกใช้สารปองกันกำจัดปลวกในอัตราความเข้มข้นที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของการ

ปองกันกำจัดว่าต้องการหวังผลในการปองกันในระยะสั้นหรือระยะยาว เช่น เลือกใช้ในอัตราความเข้มข้นต่ำสุด

ที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดปลวก เพื่อช่วยลดปญหาในด้านฤทธิ์ตกค้างและความเปนพิษที่มีต่อมนุษย์ สัตว์ 

และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเปนการประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสารเคมีอีกด้วย โดยเฉพาะกรณีที่ใช้ในการกำจัด

เฉพาะจุดที่ไม่หวังผลในการปองกันในระยะยาว 

  (3) เลือกรูปแบบของสูตรผสมให้เหมาะสมกับลักษณะของการนำไปใช้งาน 

  (4) เลือกอุปกรณ์และวิธีการที่เหมาะสมกับชนิดของสารปองกันกำจัดปลวก เช่น ในการเลือก

ใช้สารปองกันกำจัดปลวกเพื่อการฉีดพ่น หรืออัดลงในดิน ควรเลือกสูตรผสมชนิดเข้มข้นซึ่งต้องผสมน้ำก่อนนำ

ไปฉีด โดยใช้เครื่องพ่นแบบสูบโยกสะพายหลังชนิดใช้แรงลมหรือใช้เครื่องพ่นแรงดันสูง สำหรับในโครงสร้างไม้

ที่ถูกทำลายโดยเฉพาะในบริเวณซอกมุม อาจเลือกใช้สูตรผสมที่ใช้สารอินทรีย์เปนตัวทำละลาย โดยใช้อุปกรณ์

เข็มฉีดยา หรือเครื่องพ่นขนาดเล็ก ฉีดพ่นเข้าไปตามร่อง รอยแตกของโครงสร้างอาคารที่ถูกทำลาย ในบางกรณี

อาจจำเปนต้องเลือกใช้สูตรผสมชนิดผง โดยใช้ลูกยางบีบพ่นผง หรืออาจเลือกใช้ในรูปของแอโรซอล (aerosol) 

ซึ่งมีหัวฉีดพ่นเข้าไปภายในโครงสร้างที่ถูกทำลาย 

  1.2 การใช้สารป้องกันรักษาเนื้อไม้(woodpreservatives) 

  จัดเปนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทำให้เนื้อไม้เปนพิษต่อปลวก ซึ่งอาจเปนชนิดละลายในน้ำ ชนิด

ละลายในน้ำมัน หรือชนิดพร้อมใช้ ลักษณะการใช้สารปองกันรักษาเนื้อไม้อาจเลือกใช้วิธีการทา จุ่ม แช่ หรืออัด

ด้วยความดัน สารปองกันรักษาเนื้อไม้ที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปในปจจุบันนี้มีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท คือ 

  1.2.1 สารป้องกันรักษาเนื้อไม้ประเภทน้ำมัน 

   เปนสารที่ได้มาจากการกลั่นน้ำมันดิบเรียกกันโดยทั่วไปว่า ครีโอโสท เปนสารเหนียว 

ข้น สีน้ำตาลเข้มเกือบดำ มีกลิ่นฉุน มีคุณสมบัติเปนทั้งสารกำจัดแมลงและสารกำจัดเชื้อรา สลายตัวยาก ถูก

ชะล้างและระเหยได้ยาก นิยมใช้ในการอาบน้ำยาไม้ที่ใช้กลางแจ้ง ภายนอกอาคาร เนื่องจากมีกลิ่นและทำให้

เนื้อไม้เปลี่ยนสีเปนสีดำไม่สวยงาม ทาสีทับไม่ได้ 

  1.2.2 สารป้องกันรักษาเนื้อไม้ประเภทเกลือเคมีละลายในสารทำละลายอินทรีย์

   เปนสารประกอบซึ่งเกิดจากการผสมสารปองกันกำจัดแมลงและเชื้อรา และเติมสาร

แทรก (additives) เข้าไป สารที่เคยนิยมใช้กันมากในอดีต คือ เพนตะคลอโรฟีนอล (pentachlorophenol) 

และลินเดน (lindane) แต่ปจจุบันสารประกอบทั้งสองชนิดถูกจำกัดการใช้ลงมาก เนื่องจากเปนสารในกลุ่มที่

เชื่อกันว่าก่อให้เกิดมะเร็งกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเปนวัตถุอันตรายชนิด

ที่ 4 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 คือ ห้ามมิให้มีการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ครอบครอง 
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   สารปองกันรักษาเนื้อไม้ประเภทนี้มักมีราคาแพง เนื่องจากตัวทำละลายอินทรีย์

มักมีราคาค่อนข้างแพง จึงได้คิดค้นสูตรขึ้นมาใหม่ให้สามารถใช้น้ำเปนตัวทำละลาย เพื่อให้ได้สารปองกันรักษา

เนื้อไม้ที่มีราคาต้นทุนต่ำกว่า 

  1.2.3 สารป้องกันรักษาเนื้อไม้ประเภทเกลือเคมีละลายในน้ำ 

   สารจำพวกนี้ประกอบด้วยส่วนผสมของเกลือเคมีหลายอย่างผสมกันโดยมีน้ำเปนตัว

ทำละลาย สารประเภทนี้แม้จะละลายในน้ำแต่เมื่ออัดเข้าไปในเซลล์ของไม้แล้วจะเปลี่ยนรูปไปเปนสารเคมี

ตัวอื่นซึ่งจะเกาะติดอยู่ภายในไม้ได้ดี ไม่ถูกชะล้างหรือระเหยออกไปจากไม้ง่าย สารที่นิยมใช้กันทั่วไปใน

ประเทศไทยในปจจุบัน คือ Copper-Chrome-Arsenate (CCA) ซึ่งมีส่วนประกอบของ ทองแดง โครเมี่ยม 

และสารหนู และ Copper-Chrome-Boron (CCB) ซึ่งมีส่วนประกอบของ ทองแดง โครเมี่ยม และโบรอน ซึ่ง

ทองแดงจะออกฤทธิ์ในการปองกันและกำจัดเชื้อรา สารหนูและโบรอนมีฤทธิ์ในการปองกันและกำจัดแมลง 

ส่วนโครเมี่ยมจะช่วยให้สารอื่น คือ ทองแดง สารหนู โบรอน ติดอยู่ในเนื้อไม้ได้นาน เกลือเคมีอีกชนิดหนึ่งที่

เปนที่นิยมใช้มากในประเทศไทยเช่นกัน คือ สารประกอบของโบรอน เช่น ทิมบอร์ (Timbor) และ บอราแคร์ 

(Boracare) เปนต้น 

    1.3การควบคุมโดยใช้ระบบเหยื่อปลวก(termitebaitsystemcontrol)

  เปนการควบคุมที่ทำให้ปลวกที่ได้รับวัตถุอันตรายเกิดการตายต่อเนื่อง ซึ่งเปนวิธีการรูปแบบ

ใหม่ในการปองกันกำจัดปลวก มีหลักการดังนี้ 

  • ใช้วัตถุอันตรายที่ออกฤทธิ์ช้า ซึ่งมีกลไกการออกฤทธิ์ในการขัดขวางกระบวนการเจริญ

เติบโตตามธรรมชาติของปลวก ทำให้สามารถลดจำนวนประชากรของปลวกจนถึงระดับที่ไม่ก่อให้เกิดความเสีย

หาย หรือเกิดการตายต่อเนื่องจนหมดทั้งรัง 

  • ใช้วัตถุอันตรายที่มีคุณสมบัติพิเศษที่ดึงดูดให้ปลวกเข้ามากิน และสามารถคงสภาพอยู่

ภายในตัวปลวกได้ดีในระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะเกิดการถ่ายทอดไปสู่สมาชิกอื่น ๆ ภายในรังได้ 

  เหยื่อปลวกเปนผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุอันตรายซึ่งมีกลไกการออกฤทธิ์ขัดขวางการเจริญเติบโตของ

ปลวก ส่งผลให้เกิดการตายอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เปนสารในกลุ่มควบคุมการเจริญเติบโตของแมลง (insect 

growth regulators; IGRs) เช่น เฮ็กซาฟลูมูรอน (hexaflumuron) ไดฟลูเบนซูรอน (diflubenzuron) 

บิสตริฟลูรอน (bistrifluron) เปนต้น ซึ่งเปนสารออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างผนังลำตัวแมลง (chitin synthesis 

inhibitors) หรือเปนสารที่ออกฤทธิ์ในระบบทางเดินอาหารของปลวกและสามารถถ่ายทอดไปยังปลวกตัวอื่น ๆ 

ได้ เช่น ไดโซเดียม ออกตะบอเรต เตตระ ไฮเดรต (disodium octaborate tetrahydrate; DOT) ในปจจุบันมี

ผลิตภัณฑ์เหยื่อกำจัดปลวกทั้งชนิดที่ติดตั้งภายในอาคารและชนิดฝงดินบริเวณภายนอกอาคาร ในการนำเหยื่อ

กำจัดปลวกนี้ไปใช้จำเปนตอ้งอาศยัผูท้ีผ่า่นการฝกึอบรมความรูท้างชวีวทิยาและนเิวศวทิยาของปลวกเปนอย่างดี 

และมีความชำนาญในการที่จะแก้ไขปญหาในระหว่างการวางและเปลี่ยนเหยื่อได้ เนื่องจากในประเทศไทยมี

การปลูกสรา้งอาคารในลกัษณะทีส่ลบัซบัซอ้น จงึจำเปนตอ้งดดัแปลงระบบการวางเหยือ่ใหเ้ขา้กบัแต่ละสถานการณ์

เพื่อล่อให้ปลวกเข้ากินเหยื่อให้เร็วที่สุด 
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     จุดสำคัญของโครงสร้างอาคารที่ควรคำนึงถึงในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดปลวก 

  (1) บริเวณขอบบัวของพื้นอาคาร และพื้นไม้ปาร์เก้ โดยเฉพาะตามมุมห้องต่าง ๆ บริเวณพื้น 

       ใต้บันได ผนงัอาคาร หลงัตูเ้กบ็ของ หอ้งเกบ็ของทีไ่มม่กีารเคลือ่นยา้ยของเปนเวลานาน ๆ 

  (2) บริเวณท่อระบายน้ำทิ้ง และท่อสุขภัณฑ์ ซึ่งมักจะก่อผนังปดหุ้มท่อไว้ 

  (3) บริเวณรอยแตกของเสาไม้ผนัง หรือพื้นคอนกรีต 

  (4) บริเวณคร่าวเพดานและฝาสองชั้น ที่มักจะบุด้วยไม้อัด หรือใช้ไม้เนื้ออ่อน 

  (5) พื้นล่างของอาคารที่เปนคอนกรีต 

   1.4 การใช้สารสกัดธรรมชาติจากพืช(plantnaturalextract)

  เช่น สารสกัดจากใบยูคาลิปตัส ใบเสม็ด ใบหรือเมล็ดสะเดา ใบกระเพรา เปนต้น 

 

 2.การป้องกันโดยไม่ใช้สารเคมี 

   เช่น การใช้แผ่นโลหะ โลหะผิวลื่น การใช้เศษหินบด เศษแก้วบด การใช้ไม้ที่มีความทนทานตาม

ธรรมชาติ การใช้กับดักแสงไฟ (light trap) ดึงดูดหรือขับไล่แมลงเม่า เพื่อลดปริมาณที่จะผสมพันธุ์และสร้างรัง

ปลวกใหม่ การใช้ศัตรูธรรมชาติ (pathogenic agents) เช่น การใช้เชื้อรา แบคทีเรีย และไส้เดือนฝอย เปนต้น 

 

การจัดการปลวก 

 จากการที่ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการ

ดำรงชีวิตของปลวกหลายชนิด ประกอบกับค่านิยมของคนไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการปลูกสร้าง

อาคารบ้านเรือนให้มีลักษณะที่แตกต่างไปจากอดีต โดยนำรูปแบบการปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนของชาว

ตะวันตกเข้ามาใช้ ส่วนใหญ่จะออกแบบให้มีลักษณะที่ปดทึบ มีการระบายอากาศน้อย มีการเลือกใช้วัสดุที่

สามารถเก็บความร้อนได้ดีเพื่อปองกันอากาศที่หนาวเย็น ซึ่งเปนลักษณะที่เหมาะสมต่อการสร้างรังและการ

ดำรงชีวิตของปลวกใต้ดิน จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดปญหาในด้านความเสียหายที่รุนแรงจากการเข้าทำลาย

ของปลวกในบ้านเรือน อีกประการหนึ่งลักษณะโครงสร้างอาคารที่ปดทึบจะทำให้ปลวกสามารถหลบซ่อนตัว

ได้ดียากในการควบคุมกำจัด นอกจากนี้ การปองกันและกำจัดปลวกในปจจุบันส่วนใหญ่จะนิยมใช้สารเคมี

ชนิดออกฤทธิ์เร็ว โดยมิได้คำนึงถึงอันตรายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อคน สัตว์ และ

สิ่งแวดล้อม 

 ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเกี่ยวกับปลวกทำลายอาคารบ้านเรือนในประเทศเปนไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และมีความปลอดภัย ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการดำเนนิการนอกจากจะตอ้งมคีวามรูพ้ืน้ฐานทางชวีวทิยาและนิเวศวิทยา

ของปลวกแต่ละชนดิเปนอยา่งดแีลว้ ยงัจะตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจกรรมวธิใีนการปองกนักำจดัทีม่อียูห่ลากหลาย

วิธีการ รู้จักผลิตภัณฑ์และสารเคมีชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการปองกันกำจัดปลวก เพื่อที่จะสามารถนำองค์ความรู้

ดังกลา่วมาบรูณาการ เพือ่วางแผนและแนวทางในการจดัการเกีย่วกบัปลวกรว่มกนัไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสมต่อไป 
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 คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติการ 

 การจัดการปลวกให้ประสบผลสำเร็จได้นั้น ผู้ปฏิบัติการควรต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ 

 1. เปนผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชีววิทยาและนิเวศวิทยาของปลวกเปนอย่างดี 

 2. เปนผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญในการสำรวจหรือวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของแหล่งที่เกิดปญหา 

และประเมินความเสียหายได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และสามารถนำข้อมูลไปวางแผนและแนวทางในการจัดการ

ปลวกได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป 

 3. เปนผู้ที่มีวิจารณญาณที่ดีในการพิจารณาเลือกใช้แนวทางในการจัดการว่าควรจัดการอย่างไร โดยใช้

กรรมวิธีใดบ้าง จุดที่ควรดำเนินการและระยะเวลาการดำเนินการควรเปนเช่นไรจึงมีความเหมาะสมในแต่ละ

สถานการณท์ีส่ดุ ทัง้นี ้ควรคำนงึถงึปจจยัอืน่ ๆ หรอืขอ้จำกดัตา่ง ๆ ทีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้งในการจดัการ เชน่ ทัศนคติ

ของบุคคลที่รับบริการ งบประมาณในการดำเนินงาน ประสิทธิผลในการควบคุม รวมถึงความปลอดภัย ระยะ

เวลา หรือความยุ่งยากในการดำเนินการ เปนต้น 

 4. เปนผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดของขั้นตอนในการปฏิบัติงานของแต่ละกรรมวิธีที่จะนำ

มาใช้ในการจัดการเปนอย่างดี 

 5. เปนผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง ซึ่งจะต้องมีการควบคุม ดูแล และติดตามประเมินผลของการปฏิบัติ

งานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะสามารถแก้ไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที 

 6. เปนผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ และความสามารถเพียงพอ ในการแก้ไขปญหาเฉพาะหน้าที่อาจ

เกิดขึ้นได้จากผลของการดำเนินงานที่ไม่เปนไปตามทฤษฎี 

 7. เปนผู้ที่มีความซื่อสัตย์และจิตสำนึกที่ดี ทั้งต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 

พัฒนาการของการจัดการปลวก 

 ในการจัดการปลวกแบบบรูณาการ เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพมากทีส่ดุจำเปนทีจ่ะตอ้งมกีารพฒันารูปแบบ 

วิธีการ และผลิตภัณฑ์ ที่จะนำมาดำเนินการร่วมกันอยู่เสมอ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจและสมควรที่จะ

พัฒนานำมาใช้ในอนาคต ได้แก่ 

 • สารสกัดธรรมชาติจากพืช เช่น ใบยูคาลิปตัส ใบเสม็ด ใบหรือเมล็ดสะเดา ใบกระเพรา ส่วนของ

เปลือกและเมล็ดของพืชในตระกูลพริกไทย และรากหญ้าแฝก เปนต้น ชนิดของสารสกัดที่อาจนำมาพัฒนาใช้ได้ 

ทั้งที่เปนน้ำมันหอมระเหยซึ่งจะมีฤทธิ์ที่รุนแรงเฉียบพลันมากแต่มีอายุความคงทนที่สั้น หรือสารสกัดใน

สารละลายชนดิตา่ง ๆ เชน่ ปโตเลยีม อเีทอร ์ (petroleum ether) คลอโรฟอรม์ (chloroform) เอทิลอะซีเทต 

(ethyl acetate) และเมทานอล (methanol) เปนต้น สารสกัดจากธรรมชาติเหล่านี้เหมาะสม ในการนำ

มาใช้ฉีดพ่นหรือกำจัดปลวกเฉพาะจุด โดยเฉพาะภายในอาคารบ้านเรือนที่ต้องการความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย

สูง และไม่ต้องการพิษตกค้างของสารเคมีระยะยาวในสิ่งแวดล้อม 
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 • ศัตรูธรรมชาติ ที่ได้มีการศึกษาทดลองและพบว่ามีศักยภาพที่สมควรจะพัฒนานำมาใช้ในการกำจัด

ปลวก ได้แก่ เชื้อรา (Fungi) ในสกุล Metarhizium และ Beauveria แบคทีเรียชนิด Bacillus thuringiensis 

และไส้เดือนฝอย (Nematode) ในสกุล Steinernema sp. เปนต้น 

 

ขั้นตอนในการจัดการปลวกทำลายอาคารบ้านเรือน

แบ่งออกเปน 2 วิธี ได้แก่ 

 

 1.การจัดการปลวกก่อนและในระหว่างการก่อสร้าง มีขั้นตอนควรปฏิบัติ ดังนี้ 

    1.1 การสำรวจพื้นที่ที่จะปลูกสร้างอาคาร

  ควรทำการสำรวจให้ทั่วอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อหาแหล่งที่อยู่อาศัยของปลวก ซึ่งสังเกตได้

จากรังหรือจอมปลวกบนพื้นดิน บนกิ่งไม้ ต้นไม้ สำหรับปลวกบางชนิดที่อาศัยทำรังอยู่ใต้พื้นดิน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งปลวกใต้ดินชนิด C. gestroi ซึ่งเปนชนิดที่พบเข้าทำลายในอาคารบ้านเรือนและก่อให้เกิดความ

เสียหายทางเศรษฐกิจมากที่สุดในประเทศไทยนั้น สามารถสำรวจพบได้จากทางเดินดินและร่องรอยการ

เข้าทำลายในพื้นที่ เช่น ตามท่อนไม้ เศษไม้ กิ่งไม้ ตอไม้ และรากไม้ที่อยู่บนพื้นดินหรือใต้ดิน เมื่อสำรวจพบว่ามี

ปลวกควรทำการกำจัดให้หมดสิ้นก่อนที่จะมีการปลูกสร้างอาคาร 

 1.2 การออกแบบอาคาร 

  การออกแบบลักษณะของอาคารบ้านเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้สามารถลดความรุนแรง

ในการเข้าทำลายของปลวกได้นั้น ควรดำเนินการดังต่อไปนี้ 

  1.2.1 ออกแบบอาคารให้มีการยกพื้นให้สูงขึ้นจากระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว เพื่อให้มี

การระบายอากาศที่ดี สามารถสังเกตเส้นทางเดินของปลวกที่ทำขึ้นสู่โครงสร้างส่วนบนของอาคารได้ชัดเจน ใน

กรณีที่สงสัยว่าภายใต้อาคารมีปลวกอาศัยอยู่ สามารถเข้าไปสำรวจและจัดการได้ 

  1.2.2 ออกแบบอาคารให้มีระบบการระบายความชื้นและระบายอากาศที่ดี ทั้งภายในและ

ภายนอกตัวอาคาร เช่น หลีกเลี่ยงการออกแบบอาคารในลักษณะที่มีพื้นลาดเอียง หรือมีการถมดินบริเวณ

รอบ ๆ อาคารให้สูงกว่าพื้นดินภายใต้อาคารซึ่งเปนสาเหตุที่ก่อให้เกิดการสะสมความชื้นภายใต้อาคาร อีกทั้ง

ควรหลีกเลี่ยงการปลูกต้นไม้ไว้ใกล้ชิดตัวอาคารซึ่งต้องมีการรดน้ำอยู่เสมอ ๆ อันเปนอีกสาเหตุที่ทำให้บริเวณ

รอบ ๆ อาคารเปนแหล่งสะสมความชื้นเปนปจจัยที่ชักนำให้ปลวกเข้ามาอาศัยอยู่ในบริเวณอาคาร นอกจากนี้ 

ในส่วนที่เปนหลังคาและชายคา ควรมีการวางรางระบายน้ำฝนและปองกันไม่ให้มีการรั่วไหลซึมของน้ำตามจุด

รอยต่อต่าง ๆ ที่จะทำให้เกิดความชื้นสะสมภายในตัวอาคารได้ 

  1.2.3 ออกแบบตัวอาคารให้มีแสงสว่างส่องได้ทั่วถึงและมีการระบายอากาศที่ดี เช่น อาคาร

ที่มีการยกพื้นให้สูงขึ้นจากพื้นดินเล็กน้อย (crawl space) และมีการก่ออิฐปดไว้โดยรอบเพื่อความสวยงามนั้น 

ควรออกแบบให้มีช่องระบายอากาศไว้โดยรอบอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะจุดที่มักจะเปนแหล่งสะสมความชื้น
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และเปนจุดอ่อนที่ปลวกชอบเข้าไปอยู่อาศัยและทำลายอยู่เสมอ ๆ เช่น บริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม หรือห้องครัว 

ทั้งนี้ เพื่อลดปจจัยเสี่ยงที่จะเอื้ออำนวยต่อการเข้าทำลายของปลวกที่รุนแรง 

  1.2.4 เลือกใช้วัสดุในการปลูกสร้างที่มีความคงทนต่อปลวก โดยเฉพาะในบริเวณฐานรากของ

อาคาร เช่น เสาหรือคานคอดิน รวมถึงส่วนของโครงสร้างอาคารที่ติดต่อกับพื้นดินโดยตรง เช่น บันได วงกบ

ประตู หรือผนังอาคารบริเวณส่วนล่าง ควรพิจารณาเลือกใช้วัสดุที่เปนคอนกรีต หรือวัสดุสังเคราะห์ต่าง ๆ ซึ่ง

ปจจุบันมีการผลิตขึ้นมาจำหน่ายทดแทนไม้ในท้องตลาด สำหรับโครงสร้างส่วนบนของอาคาร ซึ่งจำเปนต้องมี

การใช้ไม้มาตบแต่งอาคารนั้น ควรพิจารณาเลือกใช้ไม้ที่มีความทนทานต่อการเข้าทำลายของปลวก เช่น ไม้สัก 

ไม้เต็ง ไม้แดง ไม้ตะเคียน ไม้ตำเสา หรือไม้หลุมพอ เปนต้น หรือเลือกใช้ไม้ที่ผ่านกรรมวิธีในการปองกันรักษา

เนื้อไม้ เช่น พ่น ทา จุ่ม แช่ หรืออัดโดยใช้แรงดันเพื่อให้สารเคมีซึมเข้าไปในเนื้อไม้ 

   1.3 การวางแนวป้องกันปลวกใต้ดินที่จะขึ้นมาจากพื้นดินเข้าสู่ตัวอาคาร 

  1.3.1 การวางแนวปองกันโดยการใช้สารเคมีปองกันกำจัดปลวก (termiticide barrier)  

        เปนวิธีการทำใหพ้ืน้ดนิภายใตอ้าคาร และบรเิวณรอบ ๆ อาคารเปนพษิ ปลวกไมส่ามารถ

เจาะทะลุผ่านได้ ในการปองกันการเข้าทำลายของปลวกใต้ดินให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพสูง ควรปฏิบัติตาม

ขั้นตอนดังต่อไปนี้ คือ 

  สำหรับอาคารพื้นติดดิน 

  • ถมดินและปรับระดับพื้นดินใต้อาคารให้ได้ระดับที่ต้องการ เก็บเศษไม้ หรือเศษวัสดุที่จะ

เปนแหล่งอาหารของปลวกออกให้หมด 

  • ใช้สารปองกันกำจัดปลวกฉีดพ่น หรือราดลงบนพื้นผิวภายใต้ตัวอาคารให้ทั่ว ในอัตราสาร

เคมีผสมตามความเข้มข้นที่กำหนดในปริมาณ 5 ลิตร ต่อทุก ๆ 1 ตารางเมตร สำหรับบริเวณแนวคานคอดิน ให้

ขุดเปนร่องกว้างประมาณ 15 เซนติเมตร ลึกประมาณ 15-30 เซนติเมตร ทั้งด้านในและด้านนอก แล้วจึงใช้สาร

ปองกันกำจัดปลวกที่ผสมตามความเข้มข้นที่กำหนดเทราดลงไปตามร่องนั้น ในอัตราสารปองกันกำจัดปลวกที่

ผสมแล้ว 5 ลิตร ต่อทุกความยาวร่อง 1 เมตร 

  • ฉีดพ่นหรือราดด้วยสารปองกันกำจัดปลวกซ้ำอีกครั้งหนึ่งภายหลังจากที่ทำการถมดินหรือ

ถมทราย แล้วอัดพื้นให้แน่น ก่อนที่จะเทพื้นคอนกรีต 

  • บริเวณรอบ ๆ อาคาร ควรฉีดหรือพ่นสารปองกันกำจัดปลวกให้เปนแนวปองกันรอบนอก

อาคารอีกครั้ง โดยใช้สารปองกันกำจัดปลวกที่ผสมแล้วในอัตรา 5 ลิตร ต่อทุกระยะ 1 ตารางเมตร โดยรอบ

อาคาร 
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  สำหรับอาคารใต้ถุนสูง 

  ให้ขุดดนิตรงบรเิวณรอบ ๆ โคนเสา ตอมอ่ หรอืรอบ ๆ ทอ่ตา่ง ๆ ทีต่ดิตอ่ระหวา่งอาคารกับพื้น

ดินทุกแห่งให้เปนร่องโดยรอบ โดยให้มีขนาดความกว้าง 15 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร เทสารปองกันกำจัด

ปลวกลงไปในร่องในอัตรา 5 ลิตร ต่อทุกความยาวร่อง 1 เมตร หากใต้ถุนบางส่วนมีการเทพื้นคอนกรีต หรือ

ก่ออิฐถือปูน เช่น มีครัวที่ติดกับพื้นดิน พื้นซักล้าง และที่ฐานรองรับบันไดบ้าน ควรจะต้องใช้สารปองกันกำจัด

ปลวกเทราดให้ทั่วพื้นผิวดินก่อนที่จะเทคอนกรีต จะสามารถปองกันปลวกขึ้นอาคารบ้านเรือนได้เปนอย่างดี 

รูปที่4.2.11 ลักษณะการราดสารเคมีปองกันกำจัดปลวกสำหรับอาคารลักษณะต่าง ๆ 

ราดสารเคมีให้ทั่วพื้นที่ 
ภายใต้อาคารที่ติดดิน 

แนวคานคอดิน 

ราดสารเคมีรอบ ๆ อาคาร ในระยะห่าง 1 เมตร ราดสารเคมีโดยรอบระบบท่อต่าง ๆ ที่ติดดิน 

(ก)  ลักษณะการราดสารเคมีปองกันกำจัดปลวกสำหรับอาคารพื้นติดดิน 

(ข)  ลักษณะการราดสารเคมีปองกันกำจัดปลวกสำหรับอาคารที่มีการยกพื้น 

 

45 เซนติเมตร 
ระดับพ้ืนดิน 

เสา 

ราดสารเคมี 
5 ลิตรตอเมตร ราดสารเคมี 5 ลิตรตอตารางเมตร 
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  1.3.2 การวางแนวปองกันโดยไม่ใช้สารเคมี หรือโดยการใช้วิธีกล (physical barrier) 

  การใช้วัสดุหินบด วัสดุเศษแก้วบด หรือวัสดุธรรมชาติชนิดอื่น ๆ เปนวัสดุปูรองพื้นอาคาร

ก่อนเทพื้นคอนกรีต ปูรองก้นหลุม หรือปูไว้โดยรอบเสา หรือบริเวณส่วนของอาคารที่เชื่อมติดกับพื้นดิน เพื่อ

เปนแนวทางปองกันปลวกที่จะเจาะทะลุผ่านขึ้นมาจากพื้นดิน โดยลักษณะและคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุ

ที่นำมาใช้นั้นจะต้องมีหลักการ ดังต่อไปนี้ 

  • ขนาดของวัสดุที่จะนำมาใช้ จะต้องมีความสม่ำเสมอพอดี เมื่อนำมาปูหรืออัดรวมกันให้เปน

ชั้นแล้วจะต้องมีการเรียงตัวที่ชิดกันพอดีที่จะไม่ทำให้เกิดช่องว่างในระหว่างชั้นของวัสดุจนปลวกสามารถเดิน

ทะลุผ่านขึ้นไปได้ 

  • น้ำหนักของวัสดุ จะต้องมีน้ำหนักที่มากพอที่ปลวกจะไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกไปได้ 

  • ความแข็งของวัสดุ จะต้องมีความแข็งมากพอที่ปลวกจะไม่สามารถกัดให้แตกย่อยเปนขนาด

ที่เล็กลงไปได้อีก 

  สำหรับขนาดของวัสดุหินบดที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ปูพื้นเพื่อใช้เปนแนวปองกันเส้นทางเดิน

ของปลวกใต้ดินชนิด C. gestroi ซึ่งเปนชนิดที่เข้าทำลายไม้ภายในอาคารบ้านเรือนที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

มากที่สุดนั้น ต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดหินระหว่าง 1.7-2.4 มิลลิเมตร (ยุพาพร และจารุณี, 2536; 

ขวัญชัย และคณะ, 2542) จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า หินแกรนิตบดสามารถใช้ปองกันการเข้าทำลายของ

ปลวกใต้ดินได้ประมาณ 4 ปี หลังจากนั้นวัสดุหินจะเริ่มสึกกร่อนและเปลี่ยนแปลงสภาพและขนาดรูปร่างไป ใน

ประเทศออสเตรเลีย ได้มีการนำวัสดุหินบดนี้มาใช้ในการปองกันปลวก โดยมีจำหน่ายในชื่อการค้าว่า แกรนิต 

การ์ด (Granit guard) (French, 1989; French และ Ahmad, 1993; French และคณะ, 1993) ซึ่งเปนวัสดุ

หินแกรนิตบดที่มีความแข็งมากกว่าวัสดุหินบดที่ได้นำมาทดลองใช้ในประเทศไทยซึ่งเปนหินปูนและหินแกรนิต

ที่มีแหล่งมาจากจงัหวดัสระบรุ ี ดงันัน้ ในการคดัเลอืกวสัดทุีจ่ะนำมาใชจ้งึควรเลอืกใชว้สัดชุนดิทีม่คีวามแข็งแรงสูง 

เพื่อที่จะสามารถปองกันปลวกได้เปนระยะเวลาที่ยาวนานยิ่งขึ้น 

  การทำร่องซีเมนต์ไว้โดยรอบบริเวณโคนเสา แล้วหล่อด้วยน้ำหรือสารละลายที่เปนน้ำมัน ใน

อาคารที่มีลักษณะใต้ถุนสูงหรืออาคารที่ยกพื้นสูงจากพื้นดิน ให้ทำร่องซีเมนต์ให้มีขนาดความกว้าง ความยาว 

และความสูงประมาณ 10 เซนติเมตร เพื่อปองกันไม่ให้ปลวกเดินผ่านเข้าไปในอาคารได้ วิธีการนี้เหมาะสม 

ที่จะนำไปใช้ปองกันปลวกในอาคารบ้านเรือนที่อยู่ในชนบท หรืออาคารสิ่งก่อสร้างที่ไม่ต้องการความสวยงาม 

และต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย หรืออาจจะพิจารณานำไปใช้ในกรณีของอาคารที่อยู่ติดกับแหล่งน้ำและไม่

ต้องการให้มีการปนเปื้อนของสารเคมีไปสู่แหล่งน้ำ ในการปองกันโดยวิธีนี้จำเปนต้องหมั่นคอยเติมน้ำหรือ

น้ำมันอยู่เสมอ 

  การใช้กระบังโลหะผิวเรียบ (termite shield) โดยการนำแผ่นโลหะผิวเรียบที่เปนสนิมยาก 

เช่น แผ่นอลูมิเนียม หรือสแตนเลส มาทำเปนขอบหรือกระบังปองกันเส้นทางเดินของปลวกที่จะทำขึ้นมาตาม

เสา หรือท่อน้ำต่าง ๆ ที่มีส่วนที่ติดต่อกับพื้นดิน แผ่นโลหะที่ห่อหุ้มรอบเสานี้ควรมีความกว้างประมาณ 3-5 
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เซนติเมตร และทำมุมเอียงลง 45 องศา กับแนวของเสาหรือท่อน้ำ โดยวางตำแหน่งของกระบังโลหะให้อยู่ใน

ระดับที่สูงจากพื้นดินพอประมาณ เพื่อให้สามารถง่ายต่อการสังเกต เพื่อกำจัดหรือทำลายเส้นทางเดินของ

ปลวกได้ทันก่อนที่จะเข้าไปสู่ส่วนบนของอาคาร วิธีการนี้มีข้อจำกัด คือ แนวปองกันโลหะจะไม่สามารถปองกัน

ปลวกได้ในกรณีที่เสานั้นมีรอยแตก หรือมีต้นไม้ หรือวัสดุอื่น ๆ มาพาดพิงหรือต่อเชื่อมระหว่างพื้นดินและ

ตัวอาคาร 

  การใช้แผ่นตะแกรงสแตนเลส (stainless steel mesh) โดยการนำแผ่นตะแกรงที่มีขนาด

ของรูตะแกรงเล็กมากจนปลวกไม่สามารถเดินลอดผ่านขึ้นไปได้ มาปูรองพื้นอาคารในส่วนที่ติดกับพื้นดิน

ทั้งหมด สำหรับท่อน้ำทิ้ง กล่องสายไฟ หรือส่วนต่อของรางน้ำลงดินต้องหุ้มด้วยตะแกรงโลหะโดยรอบใน

ส่วนที่ติดดินด้วย ในประเทศออสเตรเลียมีแผ่นตะแกรงสแตนเลสจำหน่ายในชื่อการค้าว่า เทอร์มิ-เมส 

(Termi-mesh) (Lenz และ Runko, 1994) สำหรับประเทศไทยยังไม่มีตัวแทนจำหน่าย จำเปนต้องติดต่อ

ให้ผู้ชำนาญการมาวางแนวปองกันจากต่างประเทศ 

 

 2.การจัดการปลวกในอาคารที่ปลูกสร้างแล้ว 

   ขั้นตอนนี้ค่อนข้างยุ่งยากในทางปฏิบัติมากกว่าการปองกันในระยะก่อนการปลูกสร้างมาก จำเปน

ต้องมีผู้ชำนาญการโดยเฉพาะมาดำเนินการสำรวจอย่างละเอียดถี่ถ้วน และวางแผนถึงกรรมวิธีและแนวทางใน

การจัดการในแต่ละจุดให้ทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การปองกันกำจัดในระยะหลังการปลูกสร้าง

นี้จะหวังผลเต็มที่ 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะอาคารมักจะมีความซับซ้อนมาก ทำให้มีจุดที่

ปลวกอาจหลบซ่อนอยู่ภายในส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารโดยที่เราสำรวจไม่พบ นอกจากนี้ โครงสร้างของ

อาคารบางส่วนอาจเปนอุปสรรคทำให้ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการกำจัดในจุดนั้น ๆ ได้ เพื่อให้การจัดการ

เกี่ยวกับปลวกในอาคารที่ปลูกสร้างแล้วเปนไปอย่างมีประสิทธิภาพควรดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

 2.1 การสำรวจและตรวจสอบอาคาร 

  ทำการสำรวจหาจุดที่ปลวกเข้าทำลายอย่างถี่ถ้วน ทั้งภายในอาคารและบริเวณรอบ ๆ อาคาร 

จดบันทึกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงการเก็บตัวอย่างแมลงศัตรูที่พบเพื่อนำไปจำแนกตัวอย่างให้ทราบถึง

ชนิดของศัตรูที่เข้าทำลายว่าเปนชนิดใด เช่น ปลวกไม้แห้ง มอด หรือปลวกใต้ดิน และมีการเข้าทำลาย

ในโครงสร้างใดบ้าง มีลักษณะความรุนแรงในการเข้าทำลายมากน้อยเพียงใด ข้อมูลเหล่านี้เปนข้อมูลที่สำคัญยิ่ง

ในการวางแผนและแนวทางในการจัดการปลวกให้ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป 

 

    จุดสำคัญๆของอาคารที่ควรทำการสำรวจ 

    จุดที่เปนแหล่งอาหารของปลวก เช่น โครงสร้างไม้ภายในอาคารต่าง ๆ เสา คาน พื้นไม้ ขอบบัวของ

พื้น วงกบประตูและหน้าต่าง ฝาผนัง ไม้คร่าวต่าง ๆ เปนต้น โดยเฉพาะโครงสร้างที่อยู่ในบริเวณฐานราก ซึ่งจะ

เปนจุดที่ติดต่อกับพื้นดินโดยตรงและง่ายต่อการเข้าทำลายของปลวก นอกจากนี้ วัสดุอื่น ๆ ที่ทำมาจากไม้ เช่น 
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เครื่องเรือนเครื่องใช้ต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นการตบแตง่ภายในบรเิวณอาคารบา้นเรอืนและภายนอกอาคารในรปูแบบตา่ง ๆ 

รวมไปถึงต้นไม้ ตอไม้ เศษไม ้ทอ่นไม ้หรอืกองไมต้า่ง ๆ ทีอ่ยูใ่นบรเิวณรอบ ๆ อาคาร ลว้นเปนแหลง่อาหารของ

ปลวกแทบทั้งสิ้น 

  โครงสร้างต่าง ๆ ทีอ่ยูใ่นบรเิวณสภาพแวดลอ้มทีม่คีวามเสีย่งสงูตอ่การเขา้ทำลายและการเขา้มา

อยู่อาศัยของปลวก เช่น 

  • บริเวณจุดที่เกิดรอยแตกร้าว โดยเฉพาะบริเวณฐานรากของอาคารที่ติดกับพื้นดิน เช่น แนว

คานคอดิน เสา พื้นคอนกรีต ฐานบันได ฝาผนัง และบริเวณมุมห้อง เปนต้น นอกจากนี้ ในบริเวณที่มักจะเปน

แหล่งสะสมความชื้น หรือมีลักษณะเปนที่เงียบและมืดนั้น ควรต้องทำการสำรวจและตรวจสอบให้ละเอียด

ถี่ถ้วน 

  • บริเวณท่อระบายน้ำทิ้ง ท่อสุขภัณฑ์ ซึ่งมักก่อผนังปดหุ้มไว้ เปนจุดที่ปลวกมักจะทำทางเดิน

ขึ้นสู่ตัวอาคาร นอกจากนี้ โครงสร้างของอาคารที่มีลักษณะเปนฝาสองชั้น ส่วนใหญ่มักจะใช้ไม้เนื้ออ่อนมาทำ

เปนคร่าวอยู่ภายใน เปนจุดที่มักจะพบปลวกเข้าไปอาศัยและกินเนื้อไม้ ในบางครั้งอาจพบปลวกมาสร้างรัง

สำรองอยู่ภายในช่องว่างระหว่างฝาสองชั้น 

  • บริเวณห้องน้ำ ห้องครัว เปนจุดที่มักมีการสะสมความชื้นอยู่เสมอ ประกอบกับมีท่อน้ำ ก๊อก

น้ำ หรือโครงสรา้งอืน่ ๆ ทีอ่ยูใ่นลกัษณะทีป่ลวกจะสามารถใชเ้ปนเสน้ทางเชือ่มตอ่จากพืน้ดนิขึน้มาสูต่วัอาคารได้ 

  • บริเวณห้องเก็บของ ใต้บันได ตู้เก็บหนังสือหรือตู้เก็บเอกสารต่าง ๆ ที่มีสภาพที่มืด เงียบ 

และอับชื้น มีการระบายอากาศน้อย หรือมีข้าวของที่ถูกเก็บทิ้งไว้เปนระยะเวลานาน โดยไม่มีการเคลื่อนย้าย 

มักเปนจุดอ่อนที่พบปลวกเข้ามาทำลายอยู่เสมอ 

  • บริเวณแนวคานและแนวท่อต่าง ๆ ที่อยู่บนฝาเพดาน หรือบริเวณด้านใต้หรือด้านหลังของ

เครื่องปรับอากาศที่มีการรั่วซึมของน้ำจากเครื่องปรับอากาศ เปนจุดที่มีความชื้นและอุณหภูมิสูง เปนสภาวะที่

ปลวกชอบใช้เปนแหล่งสำหรับสร้างรังสำรอง 

  • บริเวณเชิงชายของหลังคา หรือคร่าวฝาเพดาน เปนอีกจุดหนึ่งที่ควรทำการสำรวจ เนื่องจาก

เปนจุดที่มักมกีารรัว่ซมึของน้ำฝนจากหลังคามาสะสมไวใ้นอาคาร และทำให้เกิดสภาพที่จะชกันำใหป้ลวกเข้ามา

ทำลายได้ 

 

  วิธีการสำรวจและตรวจหาปลวกที่เข้าทำลายภายในอาคาร 

  • สำรวจจากเส้นทางเดินที่ปลวกจะเข้าสู่ตัวอาคาร โดยสังเกตจากท่อทางเดินดินที่ปลวกสร้าง

ขึ้นมาตามรอยแตกร้าวของโครงสร้างอาคาร บริเวณฐานราก เช่น เสา คาน ผนัง วงกบประตู หน้าต่าง ตามแนว

คานบนฝาเพดาน หรือตามท่อระบายน้ำ เปนต้น อุปกรณ์ที่จำเปนต้องใช้ เช่น ไฟฉาย เพื่อช่วยส่องแสง

ในบริเวณที่เปนมุมมืด ให้สามารถสังเกตเห็นเส้นทางเดินของปลวกและการเข้าทำลายได้ชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ 

ในการสำรวจหาปลวกจำเปนอย่างยิ่งที่จะต้องเคลื่อนย้ายข้าวของต่าง ๆ ออกจากบริเวณตำแหน่งเดมิทีเ่คยวาง
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ทิ้งไว้เปนระยะเวลานาน โดยการเคลื่อนย้ายให้ห่างจากฝาผนังหรือมุมห้อง เพื่อให้สามารถสังเกตเห็นการเข้า

ทำลายของปลวกได้อย่างทั่วถึง 

  • สำรวจจากโครงสร้างไม้หรือวัสดุต่าง ๆ ที่มีร่องรอยการเข้าทำลายของปลวก ในการสำรวจ

อาจเลือกใชอ้ปุกรณแ์บบงา่ย ๆ ทัว่ไป เชน่ มดีปลายแหลม ไขควง หรอืเหลก็แหลม เพือ่ทิม่แทงหรอืเคาะไปตาม

แนวโครงสร้างไม้ เช่น คร่าวฝา คร่าวเพดาน เสา พื้นหรือผนังในระหว่างคร่าวฝานั้น ๆ เพื่อค้นหาจุดที่มีปลวก

อาศัยอยู่ หรือบริเวณที่มีการเข้าทำลาย ผู้มีประสบการณ์ในการสำรวจจะสามารถบอกความแตกต่างของ

ลักษณะเสียงที่เคาะไปตามโครงสร้างไม้ที่สำรวจได้ และสามารถสันนิษฐานได้ว่าบริเวณนั้น ๆ ได้ถูกปลวกเข้า

ทำลายไปแล้วหรือไม่ มากน้อยเพียงใด หรืออาจมีปลวกเข้าไปสร้างรังสำรองอยู่ตามช่องว่างในระหว่างฝาสอง

ชั้น ซึ่งจำเปนต้องรื้อโครงสร้างนั้นเพื่อกำจัดปลวกออกไป สำหรับโครงสร้างไม้เหล่านั้นหากถูกปลวกเข้าทำลาย 

เมื่อใช้มีดหรือเหล็กแหลมทิ่มแทงเข้าไปที่ผิวไม้ก็จะสามารถแทงทะลุเข้าไปภายในได้โดยง่าย เพราะเนื้อไม้ถูก

ปลวกทำลายจนเหลือแต่ผิวไม้บาง ๆ หุ้มอยู่ ส่วนภายในจะพบโครงสร้างที่เปนดิน มีรูระบายอากาศคล้าย

ฟองน้ำ ปจจุบันมีการพัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณ์สำหรับตรวจหาปลวกที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น 

อินเซ็กต้า-สโคป ดีเทกเตอร์ (Insecta-Scope Detector) หรือ เทอร์มิแทรป (Termitrap) โดยใช้หลักการที่

คล้ายกับการทำงานของเรดาร์ เพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวของปลวกในผนังปูน ผนังไม้ ช่องว่างในอิฐก่อ 

หรือตู้ประกอบติดผนัง (built-in) ทำให้สามารถพบปลวกได้โดยไม่ต้องเจาะผนังให้เกิดความเสียหาย แต่ในการ

ใช้อุปกรณ์นี้จำเปนตอ้งมกีารอบรมเพิม่ทกัษะและความชำนาญของผูป้ฏบิตังิาน รวมถงึการไดร้บัคำแนะนำในการ

แก้ไขปญหาต่าง ๆ จากผู้ชำนาญการ 

     2.2 การวางแผนและแนวทางในการป้องกันและกำจัดปลวก 

  เมื่อได้ทำการสำรวจและตรวจสอบอาคารอย่างละเอียด ทำให้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริง ตลอด

จนความรุนแรง หรือจุดต่าง ๆ ที่เกิดปญหา การพิจารณาวางแผนและแนวทางในการจัดการปลวกให้เหมาะสม

ต่อไป อาจแบ่งขั้นตอนได้ดังนี้ 

  2.2.1 การป้องกันและกำจัดปลวกเฉพาะจุด 

   ในอาคารบ้านเรือนที่สำรวจหากพบมีการเข้าทำลายของปลวกอย่างรุนแรง จำเปน

อย่างยิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการกำจัดเฉพาะจุดนั้น ๆ เสียก่อน เพื่อลดความเสียหายและความรุนแรงในการเข้า

ทำลายลงไปในระดับหนึ่งก่อน โดยในขั้นตอนนี้จำเปนต้องเลือกใช้วิธีการกำจัดที่สามารถจะลดจำนวน

ประชากรปลวกลงให้มากและเร็วที่สุด ซึ่งอาจดำเนินการโดยใช้วิธีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

   • ขนยา้ยชิน้สว่นหรอืวสัดตุา่ง ๆ เชน่ กลอ่ง ลงัเกบ็หนงัสอื หรอืโครงสรา้งของไมท้ีพ่บ

ว่ามีปลวกทำลายรุนแรงออกไปกำจัด โดยอาจใช้วิธีการเผา ใช้น้ำร้อนราด หรือเคาะตัวปลวกทิ้ง เปนต้น หรือ

อาจเลือกใช้สารปองกันกำจัดปลวกฉีดพ่นให้ทั่ว ในการเลือกใช้สารปองกันกำจัดปลวกนั้น ควรพิจารณาเลือกใช้

สารปองกันกำจัดปลวกชนิดที่มีฤทธิ์ตกค้างสั้น มีพิษต่ำ โดยควรใช้ในอัตราความเข้มข้นที่ต่ำสุดที่สามารถกำจัด

ปลวกได้ ทั้งนี้ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และช่วยลดอันตรายจากพิษของสารเคมีที่อาจเกิดต่อคน สัตว์ และ
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สิ่งแวดล้อม หรือเลือกใช้สารสกัดจากพืชชนิดต่าง ๆ ที่มีฤทธิ์ในการกำจัด เช่น สารสกัดจากใบหรือเมล็ดสะเดา 

สารสกัดจากใบยูคาลิปตัส หรือใบเสม็ด เปนต้น 

   • กำจัดเส้นทางเดินดินของปลวกที่ทำเข้าสู่โครงสร้างของอาคาร โดยการเขี่ยเอา

เส้นทางเดินของปลวกออก ปลวกจะไม่สามารถลุกลามขึ้นไปก่อความเสียหายในส่วนอื่น ๆ ของอาคาร 

ซึ่งผูต้รวจสอบและผูอ้ยูอ่าศัยเองจะต้องคอยสำรวจตรวจตราในบริเวณอาคารบา้นเรอืนอยูเ่สมอ ๆ โดยเฉพาะใน

จุดที่ติดต่อกับพื้นดินหรือจุดที่มักจะมีสภาพแวดล้อมที่ปลวกชอบ เช่น ในสภาพที่เงียบ มืด และอับชื้น เปนต้น 

   • การวางเหยื่ออาหารล่อปลวกไว้ภายในหรือภายนอกอาคาร วิธีการนี้สามารถใช้

ในการล่อปลวกจำนวนมากซึ่งเราไม่สามารถสำรวจพบได้ ให้เข้ามากินอาหารที่นำมาล่อไว้ ซึ่งเหยื่ออาหารที่นำ

มาล่ออาจเปนไม้หรือกระดาษก็ได้ จากนั้นนำไปกำจัดต่อไป จะสามารถลดจำนวนปลวกในพื้นที่นั้น ๆ ให้

น้อยลงได ้ซึง่สามารถชว่ยลดระดบัความรนุแรงในการเขา้ทำลายของปลวก ใหอ้ยูใ่นระดบัทีไ่มเ่กดิความเสียหายได้  

 

   วิธีการวางเหยื่ออาหารล่อปลวกมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 

   (1) สำรวจหาเส้นทางเดินใต้ดินของปลวกชนิดที่เข้าทำลายในอาคารบ้านเรือน 

(C. gestroi) โดยการนำชิ้นไม้ยางพารา ขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร หนา 2.5 เซนติเมตร 

ตัดส่วนปลายให้แหลมเพื่อง่ายต่อการนำไปฝงลงในดิน ฝงชิ้นไม้ลงไปในดินรอบ ๆ อาคาร เปนระยะห่างกัน

ประมาณ 1-1.5 เมตร ทิ้งไว้เปนระยะเวลาประมาณ 1 เดือน จากนั้นตรวจดูว่ามีปลวกเข้าทำลายตรงจุดไหน

บ้าง โดยถอนชิ้นไม้ที่ปกไว้ขึ้นมาตรวจสอบ ในแต่ละจุดที่พบการเข้าทำลายของปลวกในไม้จะทำให้ทราบถึงเส้น

ทางเดินใต้ดินของปลวก ทำการขุดหลุมในตำแหน่งที่พบปลวก ให้มีความลึกประมาณ 30 เซนติเมตร และ

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมประมาณ 50-90 เซนติเมตร หรือให้มีขนาดพอที่จะฝงท่อปูนซีเมนต์ ท่อพีวีซี 

หรือถังพลาสติกที่มีลักษณะเปดหัวเปดท้ายลงไปได้ จากนั้นตัดไม้ยางพาราจัดเรียงลงในกล่องกระดาษลูกฟูก

ให้เต็มกล่อง โดยพยายามจัดเรียงชิ้นไม้ให้พื้นผิวด้านกว้างชิดติดกันสนิท ให้ความชื้นโดยการรดน้ำให้ชุ่มชิ้นไม้ 

นำไปวางไว้ภายในบ่อหรือท่อที่ทำไว้ แล้วปดฝาทิ้งไว้เปนระยะเวลาประมาณ 1-2 เดือน ปลวกจะเข้ามากินชิ้น

ไม้ยางพาราที่เปนเหยื่อล่อภายในกล่องกระดาษ 

   (2) กำจัดและเปลี่ยนเหยื่อล่อ ปลวกที่เข้ามาอยู่กินภายในกล่องสามารถนำออกไป

กำจัด จากนั้นจึงนำกล่องเหยื่อไม้ยางพาราใหม่กลับเข้ามาวางไว้แทนที่จุดเดิม ทำการดักปลวกเปนระยะ ๆ ไป

เรื่อย ๆ ประมาณ 4-6 ครั้ง จะพบว่าปลวกเริ่มลดปริมาณลงไปจนไม่สามารถที่จะก่อให้เกิดความเสียหายที่

รุนแรงได้ เทคนิคในการดักเก็บปลวกโดยวิธีนี้สามารถนำไปเปนขั้นตอนการปฏิบัติงานร่วมกันกับวิธีการใช้สาร

ออกฤทธิ์ช้าชนิดอื่น ๆ หรือสารสกัดธรรมชาติที่มีลักษณะของการออกฤทธิ์เปนประเภทสารยับยั้งการเจริญ

เติบโตได้ และสามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้ร่วมกันกับการควบคุมหรือกำจัดปลวกโดยชีววิธีในอนาคตได้อีกด้วย 

เช่น การใช้ไส้เดือนฝอย หรือจุลินทรีย์บางชนิด ซึ่งปจจุบันในประเทศไทยยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการศึกษา

ทดลองภายในห้องปฏิบัติการ 
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   • การใช้แสงไฟช่วยในการดึงดูดหรือขับไล่แมลงเม่า ปลวกในวรรณะนี้จะพบในฤดู

ผสมพันธุ์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นปีละ 1-2 ครั้ง ขึ้นอยู่กับชนิดของปลวก โดยแมลงเม่าจะบินออกมาจากรังเพื่อออกไป

หาคู่ผสมพันธุ์ ซึ่งโดยทั่วไปมักจะบินมาเล่นไฟในช่วงเวลาพลบค่ำ บางครั้งอาจพบแมลงเม่าบินออกมาจากรัง

ภายหลังจากที่ฝนหยุดตกใหม่ ๆ ซึ่งเปนสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการผสมพันธุ์และสร้างรังใหม่ของปลวก 

การจัดการปลวกในระยะนี้จะสามารถช่วยลดปริมาณแมลงเม่าที่จะผสมพันธุ์และสร้างรังใหม่ภายในบริเวณ

อาคารได้ การดำเนนิการอาจใชว้ธิงีา่ย ๆ เชน่ การปดไฟภายในบา้นในชว่งระยะเวลาดงักลา่ว แลว้เปดไฟบริเวณ

ด้านนอกของอาคารแทน เพื่อที่จะดึงดูดให้แมลงเม่าออกไปเล่นไฟอยู่เฉพาะภายนอกอาคาร และจัดตั้งภาชนะ

ปากกว้างใส่นำ้ทิง้ไวเ้พือ่ดกัแมลงเมา่ จากนัน้จงึนำไปกำจดัหรอืนำไปใชเ้ปนอาหารของคนหรอืสตัวไ์ด ้ นอกจากนี้ 

การใช้หลอดไฟที่ห่อหุ้มด้วยพลาสติกชนิดเคลือบสารพิเศษ ซึ่งจะเรืองแสงอัลตร้าไวโอเลต (UV) เพื่อขับไล่แมลง

บินชนิดต่าง ๆ ในบริเวณรอบ ๆ อาคาร ก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่จะปองกันไม่ให้แมลงเม่าบินเข้ามาผสมพันธุ์และสร้าง

รังอยู่ภายในบริเวณอาคารได้ 

   • การดูแลสถานที่และการจัดวางเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในและภายนอกอาคาร 

เพื่อช่วยลดความรุนแรงในการเข้าทำลายของปลวก ควรหลีกเลี่ยงการวางข้าวของในลักษณะที่สัมผัสติดกับพื้น

ดินหรือพื้นอาคารโดยตรง ควรทำขาหรือชั้นวาง โดยยกระดับขึ้นให้เหนือจากพื้นดินหรือพื้นอาคารไม่น้อยกว่า 

15 เซนติเมตร หลีกเลี่ยงการวางข้าวของให้ชิดมุมหรือติดผนัง โดยควรให้อยู่ห่างจากมุมห้องหรือฝาผนังออกมา

เปนระยะไม่น้อยกว่า 5-10 เซนติเมตร เพื่อให้มีการระบายอากาศที่ดี และสามารถตรวจดูเส้นทางเดินของ

ปลวกได้ชัดเจน ควรเคลื่อนย้าย เปลี่ยนตำแหน่งในการจัดเก็บเครื่องเรือนเครื่องใช้อยู่เสมอ ๆ ซึ่งจะเปนการ

รบกวนปลวก เนื่องจากปลวกมักจะชอบอยู่อาศัยอยู่ในที่เงียบสงบและไม่มีการรบกวน 

   • หลีกเลี่ยงการปลกูต้นไม้ในลักษณะที่ชดิหรอืตดิกบัตวัอาคาร เนือ่งจากกิง่กา้นของ

ต้นไม้อาจจะเปนทางเชื่อมต่อเส้นทางเดินของปลวกให้เข้าสู่ตัวอาคารได้ และในบริเวณรอบ ๆ อาคารที่ปลูก

ต้นไม้ซึ่งต้องมีการรดนำ้อยู่เสมอจะทำให้พื้นดินบริเวณนี้กลายเปนแหล่งสะสมความชืน้ เปนปจจยัทีช่กันำปลวก

ให้เข้ามาอาศัยและทำลายได้มากขึ้น 
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4.3

 แมลงสาบ
 

 ดร.อภิวัฏ ธวัชสิน 

 รศ. ดร.สมนึก วงศ์ทอง 
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แมลงสาบ 

ดร.อภิวัฏ ธวัชสิน 

รศ. ดร.สมนึก วงศ์ทอง 

 

 แมลงสาบเปนแมลงดึกดำบรรพ์ที่อาศัยอยู่บนโลกนี้มานานประมาณ 250 ล้านปี โดยสันนิษฐานจาก

หลักฐานซึ่งเปนฟอสซิล (fossil) ที่ถูกค้นพบ ตามการจำแนกแมลงทางวิทยาศาสตร์ แมลงสาบถูกจัดกลุ่มไว้ใน

ชั้น (class) Insecta อันดับ (order) Orthoptera บางครั้งพบว่าในตำราบางเล่ม แมลงสาบอาจจะถูกจัดอยู่ใน

อันดับ Dictyoptera หรือ Blattodea ก็ได้ การจำแนกที่แตกต่างกันเหล่านี้ เกิดขึ้นจากการใช้ลักษณะ

บางอย่างที่แตกต่างกันมาใช้ในการจำแนก แมลงสาบถูกจำแนกย่อยออกเปนวงศ์ (family) ต่าง ๆ ได้ทั้งสิ้น 

5 วงศ์ คือ Blattidae, Blattellidae, Blaberidae, Cryptocercidae และ Polyphagidae จนกระทัง่ปจจบุันนี้ 

แมลงสาบที่พบทั่วโลกมีทั้งสิ้นประมาณ 4,000 ชนิด (species) 

 

ความสำคัญทางการแพทย์และสาธารณสุขของแมลงสาบ

 แมลงสาบมีความสำคัญทางการแพทย์และสาธารณสุข เนื่องจากเปนพาหะสำคัญที่สามารถนำเชื้อโรค

ต่าง ๆ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา หรือโปรโตชัว ติดต่อมาสู่มนุษย์ได้โดยที่เชื้อโรคเหล่านี้ติดมากับขาหรือลำตัว

แมลงสาบขณะออกหากินตามบริเวณที่สกปรก หรือเชื้อโรคเหล่านี้อาจถูกแมลงสาบกินเข้าไปสะสมในระบบ

ทางเดินอาหาร ทำให้เชื้อโรคต่าง ๆ สามารถปนเปื้อนในอาหารหรือภาชนะที่แมลงสาบเดินผ่านได้ กลไกการ

แพร่เชื้อโรคของแมลงสาบจึงเกิดจากพฤติกรรมการออกหาอาหารและการกินอาหารของแมลงสาบที่ชอบหา

อาหารตามสิ่งปฏิกูลและระหว่างเดินจะสำรอกและถ่ายมูลไปตลอดทาง ดังนั้น โรคที่นำโดยแมลงสาบส่วนใหญ่

จึงเปนโรคที่เกี่ยวกับทางเดินอาหาร เช่น อุจจาระร่วง บิด ไทฟอยด์ และอาหารเปนพิษ เปนต้น อย่างไรก็ตาม 

แมลงสาบยังสามารถเปนพาหะก่อให้เกิดโรคอื่น ๆ ได้ เช่น โรคเรื้อน กาฬโรค ตับอักเสบ หอบหืด ภูมิแพ้ หรือ

โรคผิวหนัง เปนต้น นอกจากนี้ มีรายงานว่าแมลงสาบสามารถเปนโฮสต์กึ่งกลาง (intermediate host) ของ

พยาธิหลายชนิด เช่น พยาธิปากขอ (Ancylostoma duodenale) พยาธิไส้เดือนกลม (Ascaris 

lumbricoides) พยาธิตืดแคระ (Hymenolepis nana) พยาธิตืดวัว (Taenia saginata) พยาธิใบไม้โลหิต 

(Schistosoma haematobium) เปนต้น 

 จากรายงานการวิจัยในประเทศไทยและต่างประเทศพบว่า แมลงสาบเปนตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิด

โรคภูมิแพ้และโรคหอบหืดโดยเฉพาะในผู้ป่วยเด็ก แมลงสาบจะปล่อยสารก่อภูมิแพ้ (allergen) ออกมาสู่

บริเวณที่เดินผ่าน หรือฟุงลอยอยู่ในอากาศ เมื่อมนุษย์สัมผัสสารก่อภูมิแพ้เหล่านี้ต่อเนื่องเปนระยะเวลา

พอสมควรจะทำให้เกิดโรคดังกล่าวได้ สารก่อภูมิแพ้เหล่านี้เชื่อว่าเกิดมาจากมูลหรือสารบางอย่างบนตัวของ

แมลงสาบ ผลการวิจัยจากหลาย ๆ ฉบับพบว่า มีผู้ป่วยโรคภูมิแพ้และโรคหอบหืดจำนวนไม่น้อยให้ผลการ
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ทดสอบที่เปนบวกต่อการทดสอบกับสารก่อภูมิแพ้ที่สกัดจากแมลงสาบอเมริกันและแมลงสาบเยอรมัน ดังนั้น 

จะเห็นได้ว่าแมลงสาบทั้งสองชนิดนี้เปนตัวการสำคัญหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคดังกล่าวของมนุษย์  

 

ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของแมลงสาบ 

 

วงจรชีวิต 

 แมลงสาบมีการเจริญเติบโตเปนแบบไม่สมบูรณ์ (incomplete metamorphosis) ซึ่งเปนการ

เจริญเติบโตที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปร่างและขนาด วงจรชีวิตประกอบด้วย 3 ระยะ คือ ไข่ (egg) ตัวอ่อน

หรือตัวกลางวัย (nymph) และตัวเต็มวัย (adult) ตัวอ่อนมีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยโดยตัวอ่อนระยะแรกที่

ออกจากไข่จะยังไม่มีปีก เมื่อผ่านการลอกคราบ 2–3 ครั้ง จะเริ่มมีปีกและอวัยวะสืบพันธุ์ค่อย ๆ เจริญเติบโต

ขึ้นจนเปนตัวเต็มวัยที่มีปีกเจริญเต็มที่และอวัยวะสืบพันธุ์สมบูรณ์ 

รูปที่4.3.1วงจรชีวิตของแมลงสาบ (แมลงสาบเยอรมัน) 

ที่มา: http://www.who.int/docstore/water_sanitation_health/vectcontrol/ch30.htm 

 ไข่ของแมลงสาบมีปลอกหุ้ม เรียกว่า ฝกไข่ (ootheca) ลักษณะคล้ายเมล็ดถั่ว ส่วนมากมีสีน้ำตาลแดง 

จำนวนของไข่แต่ละฝกจะแตกต่างกันในแต่ละชนิด โดยทั่วไปจะมีประมาณฝกละ 16-30 ฟอง แมลงสาบ

สามารถวางไขไ่ดห้ลายชดุ บางชนดิอาจจะวางเพยีง 4-8 ชดุ แตบ่างชนดิอาจวางไขไ่ดม้ากถงึ 90 ชดุ บางชนิดจะ

นำฝกไข่ติดตัวไปด้วยจนไข่ใกล้จะฟกจึงจะปล่อยออกจากลำตัว ลักษณะการวางไข่ของแต่ละชนิดแตกต่างกัน 
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รูปที่4.3.2ลักษณะที่สำคัญโดยทั่วไปของแมลงสาบตัวเต็มวัย (แมลงสาบเยอรมัน) 

ที่มา: http://www.who.int/docstore/water_sanitation_health/vectcontrol/ch30.htm 

ส่วนใหญ่ชอบวางไข่ในตู้ทึบ ลิ้นชัก หรือกล่องกระดาษ เปนต้น นอกจากนี้ อาจวางไข่อยู่ตามซอกหรือมุมห้อง 

บางครัง้อาจจะวางไขต่ดิกบัฝาผนงัหรอืเฟอรน์เิจอรต์า่ง ๆ ได ้ไขข่องแมลงสาบจะฟกภายในระยะเวลา 1–3 เดือน 

 ตัวอ่อนของแมลงสาบที่ฟกออกจากไข่ใหม่ ๆ มีสีขาวและไม่มีปีก เมื่ออายุได้ 3–4 สัปดาห์ จะมีการ

ลอกคราบเกิดขึ้น การลอกคราบนี้เกิดขึ้นหลายครั้งจนกระทั่งเปนตัวเต็มวัย จำนวนครั้งในการลอกคราบของ

ตัวอ่อนและระยะเวลาที่ใช้ในการเจริญเติบโตจนกระทั่งเปนตัวเต็มวัยแตกต่างกันตามแต่ละชนิดของแมลงสาบ  

 แมลงสาบตัวเต็มวัยมีลำตัวแบนรี รูปไข่ ความยาวของลำตัวตั้งแต่ 1–8 เซนติเมตร มีสีต่าง ๆ กันตั้งแต่ 

สีน้ำตาลอ่อนจนถึงดำ บางชนิดอาจมีสีอื่นที่ค่อนข้างแปลกตา เช่น สีส้มหรือสีเขียว โดยทั่วไปแมลงสาบ

ตัวเมียจะอ้วนกว่าตัวผู้ หัวมีลักษณะคล้ายผลชมพู่ คือ ด้านบนปานส่วนด้านล่างเรียวลง สามารถเคลื่อนไหวได้

อย่างอิสระ ส่วนหัวจะติดกับส่วนอกโดยมีส่วนคอเล็ก ๆ เชื่อมอยู่ แมลงสาบอาจมีปีกหรือไม่มีปีกก็ได้ ปกติ

พวกที่มีปีกเจริญดี จะมีปีก 2 คู่ ปีกคู่แรกจะแข็งกว่าปีกคู่หลัง ทั้งนี้ ปีกคู่หลังมีลักษณะเปนเยื่อบาง ๆ ซ้อนทับ

อยู่ใต้ปีกคู่แรก ปีกของแมลงสาบจะปกคลุมลำตัวด้านบนไว้เกือบทั้งหมดและบางชนิดอาจมีปีกที่กุดสั้นก็ได้ 

แม้ว่าแมลงสาบจะสามารถบินได้ก็ตามแต่โดยทั่วไปแล้วมักเดินหรือวิ่งมากกว่า จะบินกรณีที่ถูกรบกวนเท่านั้น 

 แมลงสาบมีขา 3 คู่ ขาคู่หน้าเล็กกว่าขาคู่หลัง ขามีลักษณะเปนขาสำหรับวิ่งจึงทำให้แมลงสาบวิ่งได้

เร็วมาก มีหนวดยาวเรียวแบบเส้นด้าย 1 คู่ มีขนเล็ก ๆ จำนวนมากอยู่รอบ ๆ หนวด ปากมีลักษณะเปนแบบ

กัดเคี้ยว สามารถกินอาหารได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเปนพืชหรือสัตว์ แต่ส่วนมากชอบกินเศษอาหารประเภทแปงหรือ

น้ำตาล ซากสัตว์หรือแมลงที่ตายแล้ว น้ำลาย เสมหะ อุจจาระ กระดาษหรือแม้แต่ผ้า เปนต้น แมลงสาบมีนิสัย



 

คู่มือ ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง 94

ชอบกินอาหารและถ่ายอุจจาระออกมาตลอดทางที่เดินผ่าน ชอบออกหากินเวลากลางคืนและมักอยู่รวมกัน

เปนกลุ่ม แต่มีบางชนิดที่ออกหากินในเวลากลางวัน 

 

นิเวศวิทยาของแมลงสาบ 

 แมลงสาบมีแหล่งกำเนิดอยู่ในเขตอบอุ่น ปจจุบันพบว่ามีการแพร่กระจายไปทั่วโลกอาจจะติดไปกับ

สินค้าจำพวกหีบห่อหรือลังไม้ที่ขนส่งไปทางเรือหรือรถบรรทุก อย่างไรก็ตาม ยังคงพบแมลงสาบในภูมิภาคที่มี

อากาศร้อนมากกว่าพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็น แมลงสาบชอบอาศัยอยู่ตามบ้านเรือน ท่อระบายน้ำ ร้านขาย

ของชำ ร้านอาหาร ห้องครัวในโรงพยาบาลหรือโรงแรม โกดังเก็บสินค้าทางการเกษตรหรือกระดาษ เปนต้น 

ชอบอาศัยในที่มืด อบอุ่น และมีความชื้นสูง ถ้าพบเห็นแมลงสาบแม้เพียงเล็กน้อยในเวลากลางวันแสดงว่าพื้นที่

นั้นมีแมลงสาบชุกชุม นอกจากนี้ การที่จะดูว่าแมลงสาบมีความชุกชุมหรือไม่ ยังสังเกตได้จากการพบซากของ

แมลงสาบที่ตายแล้ว คราบที่ลอกเมื่อแมลงสาบมีการเปลี่ยนวัย ฝกไข่ที่ฟกแล้ว รวมทั้งมูลของแมลงสาบ 

 

ชนิดแมลงสาบที่สำคัญ 

 จากผลการสำรวจของ Asahina และ Hasegawa (1981) Asahina (1983) สุวัฒนา (2527) และ 

Tawatsin และคณะ (2001) สรุปได้ว่าปจจุบันแมลงสาบที่พบในบ้านเรือนในประเทศไทยมีทั้งสิ้น 14 ชนิด 

 1.แมลงสาบอเมริกัน(Americancockroach,Periplanta americana) 

    เปนแมลงสาบทีม่ขีนาดใหญ่ที่สุดที่พบในบ้านเรือน ลำตัวสีนำ้ตาลแดง มนัวาว บน pronotum มีจุด

สีดำขนาดใหญ่ 2 จุด ล้อมรอบด้วยวงเส้นสีเหลืองอาจเต็มวงหรือมีเพียงครึ่งวงก็ได้ส่วนรอบนอกสุดเปนวงสีดำ 

หนวดเรียวและยาวกว่าลำตัว ตัวผู้ยาว 33–40 มิลลิเมตร ตัวเมียยาว  30–35 มิลลิเมตร ทั้งสองเพศมีปีกเจริญ

ดีและยาวถึงปลายของส่วนท้อง ปีกสีน้ำตาลแดงตลอดทั้งปีกและไม่มีแถบสีเหลืองที่ขอบปีก 

   แมลงสาบอเมริกันเปนแมลงสาบที่พบมากตามท่อระบายน้ำ ทำให้แมลงสาบชนิดนี้แพร่กระจายไป

ยังที่พักอาศัยอื่น ๆ ไดด้ ีรวมทัง้สามารถพบได้ตามบริเวณ ห้องน้ำ ในครัว ตู้กับข้าว หอ้งเกบ็ของ กล่องกระดาษ

ที่ใช้เก็บวัสดุสิ่งของ ตู้หนังสือ ลิ้นชัก และใต้ฝาเพดาน เปนต้น การควบคุมแมลงสาบชนิดนี้ในท่อระบายน้ำได้

สามารถลดความชุกชุมของแมลงสาบชนิดนี้ลงได้ 
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รูปที่4.3.3 แมลงสาบอเมริกัน (American cockroach, Periplanta americana) 

 2.แมลงสาบบรุนเนีย(Largebrowncockroach,Periplaneta brunnea) 

   เปนแมลงสาบที่มีขนาดเล็กกว่าแมลงสาบอเมริกันเพียงเล็กน้อย ลักษณะโดยทั่วไปคล้ายคลึงกับ

แมลงสาบอเมริกัน แต่ลำตัวมีสีน้ำตาลแดงคล้ำ บน pronotum มีจุดสีดำขนาดใหญ่ 2 จุด ล้อมรอบด้วยวงเส้น

สีเหลือง แต่วงเส้นสีเหลืองนี้ค่อนข้างพร่ามัวไม่ค่อยชัดเจนเหมือนของแมลงสาบอเมริกัน ส่วนรอบนอกสุดเปน

วงสีดำเหมือนกัน หนวดเรียวและยาวกว่าลำตัว ตัวผู้ยาว  30–37 มิลลิเมตร ตัวเมียยาว 28–35 มิลลิเมตร 

ทั้งสองเพศมีปีกเจริญดีและยาวถึงปลายของส่วนท้อง ปีกมีสีน้ำตาลแดงตลอดทั้งปีกและไม่มีแถบสีเหลือง

ที่ขอบปีก โดยมากมักพบแมลงสาบชนิดนี้ได้ทั่วไปในบ้านเรือนเช่นเดียวกับแมลงสาบอเมริกัน บางครั้งอาจพบ

แมลงสาบชนิดนี้กัดกระดาษ ผ้า สิ่งปรักหักพังที่ทับถมอยู่เพื่อนำมาปกคลุมหรือซ่อนฝกไข่ไว้ 

 3.แมลงสาบออสเตรเลีย(Australiancockroach,Periplaneta australasiae) 

  เปนแมลงสาบทีม่ขีนาดเลก็กวา่แมลงสาบอเมรกินัเพยีงเลก็นอ้ย ลกัษณะโดยทัว่ไปคลา้ยกบัแมลงสาบ

อเมริกัน แต่ลำตัวสีน้ำตาลแดงเข้มกว่าและปีกมีแถบสีเหลืองอ่อนบริเวณขอบปีกข้างละ 1 แถบ แถบนี้จะยาว

ประมาณ 1 ใน 3 ของความยาวปีก ลักษณะคล้ายสายสะพายเป บน pronotum มีจุดสีดำขนาดใหญ่ 2 จุด 

ล้อมรอบด้วยวงเส้นสีเหลืองเด่นชัดและรอบนอกสุดเปนวงสีดำ หนวดเรียวและยาวกว่าลำตัว ทั้งสองเพศมีปีก

รูปที่4.3.4แมลงสาบบรุนเนีย (Large brown cockroach, Periplaneta brunnea) 
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เจริญดีและยาวถึงปลายของส่วนท้อง ตัวผู้ยาว 30–33 มิลลิเมตร ตัวเมียยาว 28–31 มิลลิเมตร แมลงสาบ

ออสเตรเลียชอบสภาพแวดล้อมคล้ายกับแมลงสาบอเมริกัน อาจพบบริเวณนอกบ้านได้บ้าง เช่น ตามโรงเรือน

เพาะชำต้นไม้ โดยเข้ามากัดกินต้นไม้ในโรงเรือน 

รูปที่4.3.5แมลงสาบออสเตรเลีย (Australian cockroach, Periplaneta australasiae) 

รูปที่4.3.6แมลงสาบฟูลิจิโนซ่า (Smokybrown cockroach, Periplaneta fuliginosa) 

 4.แมลงสาบฟูลิจิโนซ่า(Smokybrowncockroach,Periplaneta fuliginosa)

    เปนแมลงสาบที่มีลักษณะใกล้เคียงกับแมลงสาบอเมริกัน แต่ลำตัวสีน้ำตาลเข้มมันวาว ทั้งตัวผู้และ

ตัวเมียยาวประมาณ 30–34 มิลลิเมตร หนวดเรียวและยาวกว่าลำตัว ทั้งสองเพศมีปีกเจริญดีและยาวคลุมถึง

ปลายของส่วนท้อง พบมากในสหรัฐอเมริกา หลายประเทศในทวีปยุโรป ญี่ปุ่น และจีน มีนิสัยชอบบินตอม

แสงไฟในเวลากลางคืน อาจพบได้ทั่วไปในโรงเก็บรถ กองไม้ และอาจเปนแมลงศัตรูในโรงเรือนเพาะชำได้ มี

รายงานการสำรวจพบแมลงสาบชนิดนี้เปนครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2544 (Tawatsin และคณะ, 

2001) สำรวจพบที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งในและนอกบ้าน บริเวณในบ้านที่สำรวจพบ คือ ห้องนอน และห้องครัว 
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รูปที่4.3.7แมลงสาบเยอรมัน (German cockroach, Blattella germanica) 

รูปที่4.3.8แมลงสาบลิทุริคอลิส (Smaller German cockroach, Blattella lituricollis) 

 5.แมลงสาบเยอรมัน(Germancockroach,Blattella germanica) 

    เปนแมลงสาบขนาดเล็ก มีหนวดเรียวและยาวกว่าลำตัว ตัวผู้ยาว 11–13 มิลลิเมตร ตัวเมียยาว 

11–15 มิลลิเมตร ทั้งสองเพศมีปีกเจริญดีปีกอาจยาวหรือสั้นกว่าส่วนท้องเล็กน้อย มีแถบสีดำอยู่ระหว่างตาทั้ง

สองข้าง ลำตัวสีน้ำตาลซีดแต่เปนประกาย ขามีสีอ่อนกว่าลำตัว pronotum มีสีพื้นเปนสีน้ำตาลอ่อนและมี

แถบสีดำ 2 แถบ พาดขนานตามแนวยาวของลำตัว ในอาคารบ้านเรือนจะพบได้ในห้องครัว ชั้นวางของ ลิ้นชัก 

ซอกโต๊ะ หรือกล่องเก็บของ เปนต้น ในช่วงเวลากลางวันจะพบหลบซ่อนตามพื้นที่ที่เข้าไม่ถึง เช่น พื้นที่ระหว่าง

อ่างน้ำและผนัง ถ้ามีความชุกชุมมากจะพบบนเพดานและช่องว่างระหว่างผนังห้อง นอกจากนั้น ยังพบได้ตาม

รอยแตกของทางเดินสนามหญ้า พุ่มไม้ และในถังขยะ 

 6.แมลงสาบลิทุริคอลิส(SmallerGermancockroach,Blattella lituricollis) 

   เปนแมลงสาบที่มีขนาดและลักษณะคล้ายกับแมลงสาบเยอรมันมาก มีหนวดเรียวและยาวกว่าลำตัว 

ทั้งตัวผู้และตัวเมียยาวประมาณ 11–13 มิลลิเมตร ทั้งสองเพศมีปีกเจริญดีและปีกยาวกว่าลำตัวมาก มีแถบสีดำ

อยู่ระหว่างตาทั้งสองข้าง ลำตัวสีน้ำตาลซีดอ่อนกว่าแมลงสาบเยอรมัน pronotum มีสีพื้นเปนสีน้ำตาลอ่อน

และมีแถบสีดำ 2 แถบ พาดขนานตามแนวยาวของลำตัว แต่แถบดำนี้ค่อนข้างเล็กกว่าแมลงสาบเยอรมัน 

ในบ้านพบว่าชอบเกาะอยู่ตามฝาผนัง ส่วนนอกบ้านพบตามพื้นรอบตัวบ้าน 
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 7.แมลงสาบผี(Harlequincockroach,Neostylopyga rhombifolia) 

   ชาวบ้านบางพื้นที่เรียกว่า แมลงสาบผี เปนแมลงสาบที่มีขนาดปานกลางจนถึงขนาดใหญ่ มีหนวด

เรียวและยาวกว่าลำตัว ตัวผู้ยาว 18–26 มิลลิเมตร ตัวเมียยาว 22–31 มิลลิเมตร ทั้งสองเพศปีกเห็นเปนเพียง

เกล็ดปีกและมีเฉพาะปีกหน้า pronotum มีจุดสีดำขนาดใหญ่ 2 จุด รอบ ๆ สองจุดนี้เปนสีเหลือง ส่วนรอบ

นอกสุดของ pronotum เปนสีดำ ลำตัวเปนลวดลายสวยงามสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำสลับกับสีเหลือง ในอาคาร

บ้านเรือนจะพบแมลงสาบชนิดนี้มากในกล่องกระดาษหรือภาชนะที่ใช้เก็บวัสดุสิ่งของ ห้องครัว ตู้กับข้าว 

หรือตู้เก็บของ ในต่างประเทศมีรายงานพบแมลงสาบชนิดนี้ตามไร่ของพืชชนิดต่าง ๆ เช่น ไร่มะเขือเทศ เปนต้น 

รูปที่4.3.9แมลงสาบผี (Harlequin cockroach, Neostylopyga rhombifolia) 

รูปที่4.3.10แมลงสาบซินเนเรีย (Lobster cockroach, Nauphoeta cinerea) 

 8.แมลงสาบซินเนเรีย(Lobstercockroach,Nauphoeta cinerea) 

    เปนแมลงสาบขนาดปานกลาง ลักษณะอ้วนเตี้ย ส่วนท้องค่อนข้างอ้วนกลมขาสั้น หนวดสั้นกว่า

ลำตัว ตัวผู้ยาว 22–28 มิลลิเมตร ตัวเมียยาว 22–33 มิลลิเมตร ทั้งสองเพศมีปีกเจริญดีสีน้ำตาลหม่น ปีกสั้น

กว่าส่วนท้องแต่ยาวกว่าครึ่งหนึ่งของส่วนท้อง ลำตัวสีน้ำตาลหม่นออกเทา pronotum มีลวดลายขยุก

ขยิกสีน้ำตาล ขอบทั้งสองข้างของ pronotum มีแถบสีขาวอยู่นอกสุดและถัดเข้ามาเปนแถบสีดำ ในอาคาร

บ้านเรือนพบบริเวณพื้นครัว ตู้เก็บของในห้องครัว กล่องเก็บวัสดุ หรืออาหารแห้ง 
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รูปที่4.3.11แมลงสาบเฟอร์นิเจอร์ (Brown-banded cockroach, Supella longipalpa) 

 9.แมลงสาบเฟอร์นิเจอร์(Brown-bandedcockroach,Supella longipalpa) 

    เปนแมลงสาบขนาดเล็ก มีหนวดเรียวยาวกว่าลำตัว ตัวผู้ยาว 12–14 มิลลิเมตร ตัวเมียยาว 9–13 

มิลลิเมตร ทั้งสองเพศมีปีกเจริญดี ปีกของตัวผู้จะเรียวยาวปกคลุมส่วนท้องทั้งหมด ปีกของตัวเมียสั้นและ

กลมกว่าของตัวผู้ ขอบปีกหน้ามีแถบสีน้ำตาลอ่อนพาดตามแนวขวางสองแถบ ลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อนไปจนถึง

สีน้ำตาลเข้ม pronotum มีสีดำเปนรูปคล้ายระฆังอยู่ตรงกลาง ขอบด้านข้างทั้งสองของ pronotum เปนสีขาว

หรือน้ำตาลอ่อน ส่วนมากพบในบ้านตามกล่องเก็บของ ตู้เก็บเอกสาร ตู้เสื้อผ้า หลังกรอบรูป ลิ้นชัก ใต้หรือ

หลังเฟอร์นิเจอร์ ไม่ค่อยพบในครัว ชอบวางไข่ตามขอบหรือภายในตู้เฟอร์นิเจอร์ บางคนจึงเรียก แมลงสาบ

เฟอร์นิเจอร์ (Furniture cockroach) 

 10.แมลงสาบสุรินัมหรือแมลงแกลบ(Surinamcockroach,Pycnoscelus surinamensis) 

      เปนแมลงสาบขนาดปานกลาง ตัวผู้ยาว 13–17 มิลลิเมตร ตัวเมียยาว 15–18 มิลลิเมตร หนวด

สั้นกว่าลำตัว ปีกเจริญดีมีสีอ่อนกว่าสีของลำตัว pronotum มีสีน้ำตาลเข้มจนเกือบดำ ขอบบนของ 

pronotum มีแถบสีเหลืองขยายยาวจนคลุมขอบด้านข้างหรืออย่างน้อยจะเปนแถบหรือจุดสีเหลืองตรงขอบ

ด้านข้าง ขอบหลังของ pronotum เปนมุมแหลมมน ส่วนท้องค่อนข้างอ้วนกลม แมลงสาบชนิดนี้ชอบอาศัยอยู่

ภายนอกอาคารบ้านเรือน มีรายงานว่าชอบขุดเจาะดินลงไปเพื่อใช้เปนที่ลอกคราบของตัวอ่อน และเพศเมียจะ

ใช้เปนที่ผลิตตัวอ่อนจึงพบแมลงสาบนี้ในโพรงดินหรือบริเวณที่มีก้อนหินทับหรือใต้แผ่นไม้กระดาน อาจพบใต้

ฟางข้าว ดินชื้นแฉะ หรือตามบริเวณรากของต้นพืชโดยกัดกินรากพืชหรือแทะเปลือกลำต้น และยังพบได้ตาม

โรงเรือนเพาะชำ บ่อยครั้งพบว่าเข้ามาอาศัยในบ้านเรือนได้เช่นกันโดยอพยพเข้ามาอยู่ใต้หลังคา 
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รูปที่4.3.12 แมลงสาบสุรินัม หรือแมลงแกลบ  

(Surinam cockroach, Pycnoscelus surinamensis) 

รูปที่4.3.13แมลงสาบอินดิคัส หรือแมลงแกลบ 

(Burrowing cockroach, Pycnoscelus indicus) 

 11.แมลงสาบอินดิคัสหรือแมลงแกลบ(Burrowingcockroach,Pycnoscelus indicus)

      เปนแมลงสาบที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกับแมลงสาบสุรินัม ตัวผู้ยาว 17–23 มิลลิเมตร ตัวเมียยาว 

16–24 มิลลิเมตร หนวดสั้นกว่าลำตัว ปีกเจริญดีมีสีน้ำตาลอ่อนตัดกับสีดำของลำตัว pronotum มีสีดำและ

ขอบด้านหน้าถึงด้านข้างมีแถบสีขาวหรือสีครีม หรืออาจจะมีแถบสีนี้เฉพาะที่ด้านหน้าเท่านั้นก็ได้ ขอบหลังของ 

pronotum เปนมุมแหลมมน แมลงสาบชนิดนี้มีรายงานพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

เพียงครั้งเดียว เมื่อปี พ.ศ. 2527 (สุวัฒนา, 1984) มักพบในบริเวณที่ค่อนข้างชื้นหรือมีดิน เช่น ใต้กระถาง

ต้นไม้ ถังขยะ หรือใต้แผ่นไม้ เปนต้น 

 12.แมลงสาบคอนซินนา(Hebardina concinna) 

      เปนแมลงสาบขนาดเล็ก ตัวผู้ยาว 18 มิลลิเมตร ตัวเมียยาว 15 มิลลิเมตร ลำตัวและปีกสีน้ำตาล

ดำ ขาสีอ่อนกว่าลำตัว มีปีกเจริญดีความยาวของปีกคลุมไปจนถึงปลายท้อง มีรายงานพบในประเทศไทยเพียง

ครั้งเดียว เมื่อปี พ.ศ. 2526 (Asahina, 1983) 
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รูปที่4.3.14แมลงสาบยักษ์มาดากัสการ์  

(Madagascan giant hissing cockroach, Gromphadorhina portentosa) 

 13.แมลงสาบยกัษม์าดากสัการ์(Madagascangianthissingcockroach,Gromphadorhina 

portentosa)

      เปนแมลงสาบที่ไม่พบในประเทศไทย แต่เริ่มเปนที่สนใจเนื่องจากมีผู้ลักลอบนำเข้ามาเพื่อเลี้ยง

ขายเปนสัตว์เลี้ยงแปลก ๆ หรือเปนอาหารเลี้ยงสัตว์อื่น เช่น ปลา ไก่ จัดอยู่ในวงศ์ Blattidae มีถิ่นกำเนิดอยู่ใน

เกาะมาดากัสการ์แถบชายฝ่งของทวีปแอฟริกา เปนแมลงสาบตัวโต มีขนาดความยาว 2–3 นิ้ว กว้าง 1.5 นิ้ว 

ลำตัวมีสีน้ำตาลเข้ม ไม่มีปีก ตัวผู้มีเขาข้างละ 1 อัน ที่ด้านข้างของอกปล้องแรกและจะมีความว่องไวกว่า

เพศเมีย วงจรชีวิตเหมือนกับแมลงสาบทั่วไป ประกอบด้วย ระยะไข่ ตัวอ่อน และตัวเต็มวัย ตัวเมียเริ่มผสมพันธุ์

เมื่ออายุ 6–7 เดือน ออกลูกเปนตัวจากฝกไข่ที่อยู่ในตัวแม่ ตัวอ่อนใช้เวลาเจริญเติบโตอยู่ในตัวแม่ 60–70 วัน 

ตัวเมียสามารถออกลูกได้ 3–4 ครั้งต่อปี แต่ละครั้งจะออกลูกประมาณ 20–40 ตัว ตัวอ่อนมีลักษณะคล้าย

ตัวเต็มวัยแต่ตัวเล็กกว่า ลอกคราบ 6 ครั้ง ใช้เวลา 6–7 เดือน จึงเปนตัวเต็มวัย ซึ่งตัวเต็มวัยมีอายุอยู่ได้ 2–5 ปี 

ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมและความอุดมสมบูรณ์ของอาหาร ปกติโดยทั่วไปแมลงสาบยักษ์มาดากัสการ์อาศัยอยู่

ในป่าตามพื้นดินและพืชรก เวลากลางวันซ่อนตัวอยู่ตามใต้ขอนไม้หรือท่อนซุงผุ ๆ ออกหากินในเวลากลางคืน 

กินเศษใบไม้และผลไม้ที่หล่นตามพื้นดิน 

     จากการศึกษาของศูนย์ WHO Salmonella and Shigella Center กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ได้ตรวจพบเชื้อแบคทีเรีย 3 ชนิด คือ Salmonella albany, Vibrio parahaemolyticus และ Bacillus 

cereus ตัวอ่อนของพยาธิตัวตืด และไข่ของพยาธิตัวจี๊ดในแมลงสาบยักษ์มาดากัสการ์ที่มีผู้ลักลอบนำเข้าใน

ประเทศไทย จึงควรหลีกเลี่ยงไม่นำสัตว์ดังกล่าวเข้ามาในประเทศ 

 14.แมลงสาบสมูท(Smoothcockroach, Symploce pallens) 

    เปนแมลงสาบที่มีขนาดเล็ก ลักษณะคล้ายแมลงสาบเยอรมันแต่ไม่มีแถบสีดำอยู่ระหว่างตาทั้งสอง

ข้าง และลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อนออกเหลืองเปนประกายมันวาว ปีกอาจยาวหรือสั้นกว่าส่วนท้องเล็กน้อย หนวด

เรียวและยาวกว่าลำตัว ตัวผู้ยาว 12-14 มิลลิเมตร ตัวเมียยาว 12-15 มิลลิเมตร ส่วนมากพบแมลงสาบชนิดนี้

ในตลาดสด ถังขยะ และในห้องครัว 
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รูปที่4.3.15แมลงสาบสมูท (Smooth cockroach, Symploce pallens) 

วิธีการควบคุมแมลงสาบ 

 1.การควบคมุโดยวธิกีารสขุาภิบาลและสุขาภบิาลสิง่แวดลอ้ม(sanitationandenvironmental

management)โดยใช้หลัก 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) 

 2.การควบคุมโดยวิธีกล(mechanicalcontrol)เช่น การใช้กับดัก เปนต้น 

 3.การควบคุมโดยวิธีกายภาพ(physicalcontrol) เช่น การตรวจสอบสินค้า วัสดุสิ่งของ และการ

ใช้เครื่องดูดฝุ่น เปนต้น 

 4.การควบคุมโดยใช้สารเคมี (chemical control)การควบคุมแมลงสาบโดยใช้สารเคมีนั้นเปน

วิธีการที่ถูกนำมาใช้มากที่สุดในบรรดาวิธีการทั้งหมด ทั้งนี้ เนื่องจากเปนวิธีการที่ให้ผลเร็วและมีรูปแบบของ

ผลิตภัณฑ์และสารเคมีให้เลือกใช้ได้หลากหลาย เช่น การพ่นสารเคมีกำจัดแมลงแบบของเหลว หมอกควัน 

สเปรย์อัดก๊าซ ฝุ่นหรือผง การใช้เหยื่อพิษ เปนต้น 

 

การจัดการแมลงสาบ 

 การจัดการแมลงสาบมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดแมลงสาบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อปองกันมิให้

แมลงสาบต้านทานต่อสารเคมีกำจัดแมลงที่ใช้ การจัดการแมลงสาบที่ดีที่สุดนั้นต้องบูรณาการวิธีการหลาย ๆ 

ชนิดเข้าด้วยกัน ได้แก่ การสำรวจแมลงสาบ การควบคุมแมลงสาบโดยวิธีต่าง ๆ ทั้งที่ไม่ใช้สารเคมีและการใช้

สารเคมี 

 

 1.การสำรวจแมลงสาบ 

   การสำรวจสถานที่บริการแบ่งเปน 2 ระยะ คือ การสำรวจก่อนการปฏิบัติงานและภายหลังการ

ปฏิบัติงาน ทั้งสองขั้นตอนควรเปนการสำรวจตามมาตรฐาน คือ “การสำรวจอย่างละเอียดถ้วนทั่ว (a through 

survey)” มีชุดสวมใส่โดยเฉพาะขณะปฏิบัติงาน มีอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จำเปน เช่น หมวกกันกระแทก 

หน้ากาก รองเท้านิรภัย เปนต้น และมีอุปกรณ์การสำรวจ เช่น ไฟฉาย ไขควง หลอดเก็บตัวอย่างแมลง กับดัก

แมลงสาบ กระดานรองเขียนเพื่อจดบันทึก เปนต้น 
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 1.1 การสำรวจก่อนการปฏิบัติงาน

  เพื่อตรวจหาชนิด จำนวน และความเสียหายจากการทำลายของแมลงสาบ จัดทำแผนผังของ

สถานที่ทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร รวมทั้งสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงโดยรอบที่จะส่งผลกระทบต่อ

การจัดการ แหล่งหลบซ่อนอาศัย แหล่งอาหารและปจจัยอื่น ๆ ที่จะเอื้ออำนวยต่อการระบาด รวมทั้งวางกับดัก

แมลงสาบเพื่อประเมินสภาพความชุกชุม เปนต้น พร้อมจัดทำรายงานผลการสำรวจ (survey finding report) 

เพื่อนำเสนอลูกค้าพร้อมการเสนอราคาหรือเมื่อมีการตกลงทำสัญญาบริการ รายงานดังกล่าวสามารถนำไปใช้

ในการวางแผนการเข้าทำบริการโดยฝ่ายบริการหรือฝ่ายปฏิบัติการได้ 

    1.2 การสำรวจภายหลังการปฏิบัติงาน

  เพื่อต้องการติดตามตรวจสอบผลการทำบริการว่าแมลงสาบลดลงหรือไม่ พร้อมจัดทำรายงาน

การติดตามผล (follow-up inspection report) ให้ลูกค้าทราบและเก็บบันทึกเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบ 

 

 2.การจัดการแมลงสาบโดยไม่ใช้สารเคมี 

   เปนการควบคุมเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี เพื่อลดปญหาการปนเปื้อนและการตกค้างของสารเคมี

ในผลิตภัณฑ์ สินค้า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อปองกันอันตรายจากสารเคมีที่อาจเกิดขึ้นกับทั้งผู้ให้

บริการ ผู้รับบริการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง อาจดำเนินการได้ดังนี้ 

     2.1 การจัดการโดยวิธีการสุขวิทยาและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

โดยใช้หลักการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (5ส.) ดังนี้ 

แยกและขจัดทิ้งของที่ไม่จำเปนเพื่อมิให้สกปรกรกรุงรังอันจะเปนแหล่ง

อาศัยและเพาะพันธุ์ของแมลงสาบ 

จัดวางสิ่งของให้เปนระเบียบ มีระยะห่างระยะเคียงที่เหมาะสมและจัดวาง

บนชั้นเพื่อให้สามารถสำรวจปญหาแมลงสาบได้โดยง่าย ไม่ควรวางสิ่งของ

ชิดติดผนังหรือวางบนพื้นโดยตรง 

ทำความสะอาดอาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอก กำจัดแหล่งน้ำ แหล่ง

อาหาร และแหล่งหลบซ่อนอาศัยของแมลงสาบ จัดให้มีการล้างทำความ

สะอาดท่อระบายน้ำเพื่อปองกันการอุดตันหรือหมักหมมของเศษขยะและ

อาหาร 

จัดสภาพแวดลอ้มในสถานทีท่ำงานและทีพ่กัอาศยัใหส้ะอาด ถกูหลกัอนามัย 

เน้นการดูแลจุดสำคัญ ดังนี้ 

สะสาง 

 

สะดวก 

 

 

สะอาด 

 

 

 

สุขลักษณะ

 

 อดุ ปดกัน้ สกดักัน้ โดยการปดทางเขา้–ออก ซอ่มแซมรอยแตก รอยร้าว 

หรือรอยทรุดตัวของอาคารไม่ให้เปนแหล่งหลบซ่อนพักอาศัยของแมลง 

• 
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สร้างนิสัย

จัดที่ทิ้งขยะที่มีฝาปดมิดชิด นำไปทิ้งในเวลาที่เหมาะสม ขยะเปียกและ

ขยะประเภทเศษอาหารควรมีห้องขยะที่สามารถปดกั้นไม่ให้แมลงสาบ

เข้ามาระบาดได้ 

• 

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การจัดความเปนระเบียบเรียบร้อยในหน่วยงานอย่าง

ต่อเนื่อง และช่วยกันดูแลสอดส่องไม่ให้มีการระบาดของแมลงในพื้นที่รับผิด

ชอบของตนเอง 

 2.2 การจัดการโดยวิธีกล 

  •  ใช้กาวดักแมลงสาบชนิดที่มีเหยื่อล่อ (food attractant) 

  •  ใช้กล่องดักจับแมลงสาบแบบต่าง ๆ (trapping station) 

   2.3 การจัดการโดยวิธีกายภาพ 

  •  สำรวจตรวจสอบวัสดุ สิ่งของ สินค้า และวัตถุดิบที่จะนำเข้ามาสู่อาคารว่ามีแมลงสาบหรือ 

     ไข่ของแมลงสาบติดเข้ามาด้วยหรือไม่ 

  •  ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดจับแมลงสาบที่แหล่งหลบซ่อนหรือเมื่อพบเห็นตัว 

 

 3.การจัดการแมลงสาบโดยใช้สารเคมี 

   เมื่อพบว่ามีแมลงสาบอยู่ภายในบ้านเรือนจำเปนต้องรีบควบคุมกำจัดให้หมดไปโดยเร็ว ซึ่งสามารถ

ดำเนินการโดยการใช้สารเคมี อย่างไรก็ตาม การนำสารเคมีมาใช้ในการควบคุมกำจัดแมลงสาบควรตั้งอยู่บน

หลักเกณฑ์การพิจารณาที่จะใช้สารเคมีกำจัดแมลงและการดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบ สารเคมีกำจัด

แมลงสาบที่แนะนำโดยองค์การอนามัยโลก (ตารางที่ 4.3.1) ได้แก่ สารในกลุ่มคาร์บาเมต (carbamates) 

ออร์กาโนฟอสเฟต (organophosphates) ไพรีทรอยด์สังเคราะห์ (synthetic pyrethroids) สารควบคุมการ

เจริญเติบโตของแมลง (insect growth regulators; IGRs) ไฮดราโซน (hydrazones) สารประกอบอนินทรีย์ 

(inorganic compounds) นีโอนิโคตินอยด์ (neonicotinoids) เฟนนีลไพราโซล (phenylpyrazoles) และ 

ซัลโฟนาไมด์ (sulfonamides) สารเคมีเหล่านี้ถูกนำมาพัฒนาให้เปนผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงสาบได้หลายรูปแบบ 

เช่น แบบของเหลว หมอกควัน สเปรย์อัดก๊าซ ฝุ่นหรือผงสำหรับโรย และเหยื่อพิษ โดยทั่วไปแล้วผลิตภัณฑ์

เหล่านี้ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีในการกำจัดแมลงสาบในบ้านเรือน อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรที่จะใช้สารเคมี

กำจัดแมลงแต่เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันเปนระยะเวลานาน ๆ เนื่องจากมีรายงาน

ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้แมลงสาบต้านทานต่อสารเคมีกำจัดแมลงที่ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารในกลุ่ม

ไพรีทรอยด์สังเคราะห์ ที่พบว่าเปนกลุ่มของสารเคมีที่แมลงสาบเกิดความต้านทานมากที่สุด และแมลงสาบ

เยอรมันก็เปนแมลงสาบที่มีความต้านทานต่อสารเคมีกำจัดแมลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับแมลงสาบชนิดอื่น ๆ 

ดังนั้น จึงควรที่จะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนกลุ่มของสารเคมีกำจัดแมลงที่ใช้ในการกำจัดแมลงสาบเพื่อปองกัน

ปญหาแมลงสาบต้านทานสารเคมีกำจัดแมลงในอนาคต โดยในระยะเริ่มแรกที่มีแมลงสาบชุกชุมมากนั้นให้ใช้
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สารเคมีกลุ่มใหม่ ๆ ที่มีรายงานว่ามีประสิทธิภาพดีในการกำจัดแมลงสาบ เช่น อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) 

ซึ่งเปนสารในกลุ่มนีโอนิโคตินอยด์ หรือ ฟโพรนิล (fipronil) ซึ่งเปนสารในกลุ่มเฟนนีลไพราโซล หลังจากนั้น

เมื่อปริมาณแมลงสาบลดลงเหลืออยู่ในระดับต่ำให้เปลี่ยนสารเคมีไปใช้ในกลุ่มอื่น ๆ เช่น คาร์บาเมต ออร์กาโน

ฟอสเฟต ไพรีทรอยด์สังเคราะห์ หรือสารควบคุมการเจริญเติบโตของแมลง สลับสับเปลี่ยนกันไป อย่างไรก็ตาม 

จะต้องมีการนำวิธีการต่าง ๆ ในการควบคุมแมลงสาบโดยไม่ใช้สารเคมีมาปฏิบัติควบคู่ไปพร้อมกันด้วย 

 

 การดำเนินการควบคุมแมลงสาบโดยใช้สารเคมี สามารถทำได้โดยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้  

     3.1 การพ่นสารเคมีกำจัดแมลงแบบของเหลว(liquidspray)

  การพน่สารเคมกีำจดัแมลงแบบของเหลวเปนการฉดีพน่สารเคมกีำจดัแมลงลงบนตวัแมลงสาบ

โดยตรง หรือฉีดเคลือบพื้นที่เปาหมายบริเวณที่เปนแหล่งหลบซ่อนอาศัยและแหล่งอาหารของแมลงสาบ เพื่อ

กำจัดหรือขับไล่แมลงสาบออกจากที่หลบซ่อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้แมลงสาบตายทันที หรือเพื่อ

ให้มีฤทธิ์ตกค้างเมื่อแมลงสาบคลานมาสัมผัสสารเคมีที่ฉีดเคลือบไว้ สารออกฤทธิ์ที่นิยมใช้ ได้แก่ ไบเฟนทริน 

(bifenthrin) เบต้า-ไซฟลูทริน (  -cyfluthrin)  ไซฟลูทริน (cyfluthrin) ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) 

เดลต้าเมทริน (deltamethrin) เพอร์เมทริน (permethrin) ไฮโดรพรีน (hydroprene) ฯลฯ การฉีดพ่นสาร

เคมีแบบของเหลวสามารถดำเนินการได้ทั้งการฉีดพ่นภายในและภายนอกตัวอาคาร 

 3.2 การพ่นสารเคมีกำจัดแมลงแบบหมอกควัน(fogging)

  การพ่นสารเคมีกำจัดแมลงแบบหมอกควันเปนวิธีที่เหมาะสำหรับการพ่นกำจัดแมลงสาบใน

พื้นที่ปด เช่น ห้องเก็บของ โกดัง หรือคลังสินค้าขนาดเล็ก โดยที่ต้องใช้สารเคมีกำจัดแมลงชนิดที่ออกฤทธิ์เร็ว 

และสามารถขับไล่แมลงสาบให้ออกจากที่หลบซ่อนได้ เช่น สารเคมีกำจัดแมลงในกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ 

(ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) เดลต้าเมทริน (deltamethrin) เพอร์เมทริน (permethrin) ฯลฯ) โดยเน้น

พ่นเข้าไปตามซอกมุม ใต้ชั้นวางของ หรือกองหีบห่อสินค้า จากนั้นทำการปดประตู-หน้าต่างอบไว้ สำหรับการ

ควบคุมกำจัดแมลงสาบตามท่อหรือรางระบายน้ำเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจำเปนต้องมีการฉีดพ่นสารเคมี

แบบของเหลวเคลือบบริเวณปากท่อ ร่อง หรือขอบฝาท่อเอาไว้ก่อน จากนั้นจึงทำการพ่นหมอกควันเข้าไปใน

ท่อระบายน้ำให้หนาแน่น สารเคมีกำจัดแมลงในรูปหมอกควันจะขับไล่และผลักดันแมลงสาบให้หนีขึ้นมาสัมผัส

สารเคมีแบบของเหลวที่ฉีดพ่นเคลือบเอาไว้ 

 3.3 การพ่นสารเคมีกำจัดแมลงแบบสเปรย์อัดกาซ(aerosol)

  การพ่นสารเคมีกำจัดแมลงแบบสเปรย์อัดก๊าซเปนการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลงลงบนตัว

แมลงสาบโดยตรง หรือฉีดเคลือบพื้นที่เปาหมายบริเวณที่เปนแหล่งหลบซ่อนพักอาศัยและแหล่งอาหารของ

แมลงสาบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้แมลงสาบตายทันที หรือเพื่อให้มีฤทธิ์ตกค้างเมื่อแมลงสาบคลาน

มาสัมผัส สารออกฤทธิ์ที่นิยมใช้สำหรับสเปรย์อัดก๊าซ ได้แก่ ไซฟลูทริน (cyfluthrin) ไซเพอร์เมทริน 

(cypermethrin) ไซฟีโนทริน (cyphenothrin) เดลต้าเมทริน (deltamethrin) เพอร์เมทริน (permethrin) 

ฯลฯ การฉีดพ่นสารเคมีแบบสเปรย์อัดก๊าซสามารถดำเนินการภายในบ้านเรือนได้โดยเจ้าของบ้าน  

(bifenthrin) เบต้า-ไซฟลูทริน (  -cyfluthrin)  ไซฟลูทริน (cyfluthrin) ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) 
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 3.4 การใช้สารเคมีกำจัดแมลงแบบฝุ่นหรือผง(dust)

  การใช้สารเคมีกำจัดแมลงแบบฝุ่นหรือผงเปนวิธีที่เหมาะสำหรับการใช้ควบคุมกำจัดแมลงสาบ

ในบริเวณที่ไม่สามารถฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลงแบบของเหลวได้ เช่น บริเวณแผงสวิทซ์ไฟ ปลั๊กไฟฟา 

เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ไฟฟาต่าง ๆ รอยแตกบนผนังอาคาร ฯลฯ สารออกฤทธิ์ที่นิยมใช้ ได้แก่ เบนไดโอคาร์บ 

(bendiocarb) คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) ไซฟลูทริน (cyfluthrin) ไดอะซินอน (diazinon) เดลต้าเมทริน 

(deltamethrin) เพอร์เมทริน (permethrin) ฯลฯ 

 3.5 การใช้เหยื่อพิษ(toxicbait)

  การใช้เหยื่อพิษนับว่าเปนวิธีการควบคุมกำจัดแมลงสาบที่ดำเนินการได้สะดวกทุกสถานที่ 

โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายคนและสิ่งของใด ๆ เปนวิธีที่มีการปนเปื้อนของสารเคมีกำจัดแมลงในสิ่งแวดล้อมน้อย

ที่สุด โดยที่ให้ผลในการกำจัดแมลงสาบค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับวิธีการอื่น ๆ ที่ต้องใช้สารเคมีกำจัดแมลง 

สารออกฤทธิ์ที่นิยมใช้ในเหยื่อพิษ ได้แก่ กรดโบริก (boric acid) ไฮดราเมทิลนอน (hydramethylnon) 

อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) ฟโพรนิล (fipronil) ซัลฟลูรามิด 

(sulfluramid) อะบาเมคทิน (abamectin) ฯลฯ เหยื่อพิษที่ใช้ในการกำจัดแมลงสาบมีหลายรูปแบบ เช่น 

เจล เม็ด และก้อน เปนต้น การใช้เหยื่อพิษนี้เหมาะสำหรับนำไปใช้ในบริเวณที่ไม่สะดวกหรือไม่ปลอดภัยที่จะ

ทำการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลงแบบของเหลว รวมทั้งการใช้แบบฝุ่นหรือผงได้ เช่น บริเวณที่เก็บอาหารสด/

แห้ง อุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับปรุงอาหาร เครื่องป้งขนมปง เครื่องชงกาแฟ ตู้เย็น ตู้แช่ เครื่องซักผ้า 

เครื่องอบผ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เครื่องแฟกซ์ ปลั๊กไฟ ฯลฯ 
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ตารางที่4.3.1 สารเคมีกำจัดแมลงที่องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ใช้ในการควบคุมกำจัดแมลงสาบ  

  (WHO, 2006) 
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หมายเหตุ 

ai = active ingredient  
a C = Carbamate; Hyd = Hydrazone; Inorganic = Inorganic compound; IGR = Insect growth 

regulator; Neo = Neonicotinoid; OP = Organophosphate; PY = Pyrethroid; Phe = 

Phenylpyrazole; Sul = Sulfonamide 
b class II, moderately hazardous;  

  class III, slightly hazardous;  

  class U, unlikely to pose an acute hazard in normal use;  

  N/A, not available. 
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4.4

 แมลงวัน
 

 รศ. ดร.ชิตาภา เกตวัลห์ 

 นายบุญเสริม อ่วมอ่อง 

 นายณัฐพงษ์ ณัฐพรพจน์ 

 ศ. ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ 
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แมลงวัน 
 

รศ. ดร.ชิตาภา เกตวัลห์ 

 นายบุญเสริม อ่วมอ่อง 

 นายณัฐพงษ์ ณัฐพรพจน์ 

 ศ. ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ  

 แมลงวันจัดอยู่ในวงศ์ Diptera พบได้แทบทุกแห่งในโลกเปนจำนวนมาก บางชนิดเปนพวกหากินอย่าง

อิสระ (free-living insect) เปนตัวเบียนของคนและสัตว์ ทำให้เกิดความรำคาญ หรือเปนพาหะถ่ายทอดเชื้อ

โรคต่าง ๆ เช่น โรค Trypanosomiasis, Leishmaniasis, Yaw สู่คนและสัตว์ เปนต้น นอกจากนี้ ยังมีแมลงวัน

บางชนิดที่ตัวเต็มวัยหากินอย่างอิสระ แต่ตัวอ่อนหรือตัวหนอนเจาะไชเข้าไปอาศัยอยู่ในแผลของคนและสัตว์ 

ทำให้เกิดอาการที่เรียกว่า “myiasis” หรือ เนื้อร้ายชนิดต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม มีแมลงบางชนิดในวงศ์นี้จัด

เปนแมลงที่มีประโยชน์ (beneficial insect) กล่าวคือ เปนตัวห้ำ หรือเปนตัวเบียนของแมลงศัตรูพืชหลายชนิด 

ตลอดจนตัวหนอนแมลงวันบางชนิดเปนพวก scavengers คือ กินซากพืช สัตว์ เปนต้น ในที่นี้จะกล่าวถึงแต่

เฉพาะแมลงวันที่มีความสำคัญในประเทศไทยที่พบบ่อย ๆ ตามอาคารบ้านเรือนและชุมชนเท่านั้น 

 

ความสำคัญทางการแพทย์และสาธารณสุขของแมลงวัน 

 1. เปนพาหะนำโรค แมลงวันบ้าน แมลงวันหัวเขียว และแมลงวันหลังลาย สามารถนำโรคติดต่อมนุษย์

ได้ โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น บิด ไทฟอยด์ พาราไทฟอยด์ อหิวาตกโรค อาหารเปนพิษ และโรค

หนอนพยาธิบางชนิด นอกจากนี้ ยังสามารถนำโรคเรื้อน โปลิโอ โรคผิวหนังบางชนิด เช่น คุดทะราด และโรค

ติดต่อทางตา เช่น โรคตาแดง แมลงวันหลายชนิดที่พบตามฟาร์มปศุสัตว์ยังเปนพาหะนำโรคระหว่างสัตว์ อาจ

ก่อให้เกิดปญหาด้านปศุสัตว์อย่างมหาศาลได้ 

 2. ก่อให้เกิดความรำคาญ ในพื้นที่ที่มีแมลงวันชุกชุมจะพบว่าแมลงวันเปนสาเหตุหรือเปนตัวที่ทำให้

เกิดความรำคาญมากที่สุด ทั้งในร้านค้า ร้านอาหาร ตลอดจนบริเวณที่พักผ่อนหย่อนใจ 

 3. เปนตัวนำพาไข่พยาธิต่าง ๆ โดยการที่แมลงวันไปหากินบนอาหารที่มีไข่พยาธิอยู่ ไข่พยาธิจะติดไป

กับตัวแมลงวันตามส่วนของลำตัวและในลำไส้ ซึ่งอาจถูกแมลงวันปล่อยให้หลุดลงไปปนกับอาหารที่คนกินได้ 

 4. เปนตัวนำเชื้อโรคบางชนิดในสัตว์เลี้ยง เช่น เปนตัวนำ Trypanosoma spp. ซึ่งทำให้เกิดโรค 

Trypanosomiasis ในม้าและลา 

 5. ในกรณีที่คนหรือสัตว์กินตัวหนอนของแมลงวันหัวเขียวและแมลงวันหลังลาย อาจทำให้คนและสัตว์

เกิดอาการ intestinal myiasis หรือการที่แมลงวันหัวเขียวมาวางไข่ตามบาดแผลคนและสัตว์ก็จะเกิด myiasis 

ได้เช่นกัน 
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ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของแมลงวัน 

 

 แมลงวันส่วนใหญ่มีชีววิทยาและวงจรชีวิตที่คล้ายคลึงกัน คือ ออกลูกเปนไข่ (oviparous) แมลงวัน

บางชนิด เช่น แมลงวันหลังลาย (Parasarcophaga spp.) ออกลูกเปนตัว (laviparous) ได้ ไข่จะถูกวางลงบน

อาหารที่เหมาะสมกับชนิดของแมลงวันเพื่อตัวอ่อนหรือหนอนแมลงวัน (maggot) สามารถดำรงชีวิตและ

เจริญเติบโตเปนตัวเต็มวัยได้ อาหารที่เหมาะสมสำหรับแมลงวันบ้าน (Musca domestica) ส่วนมากเปนสิ่ง

เน่าเปื่อยมีสภาพชื้นแฉะ อาหารของพวกแมลงวันหัวเขียว (Chysomyia megacephala) และแมลงวัน

หลังลาย (Parasarcophaga spp.) อาจจะเปนพวกเนื้อเน่าเสีย ซากสัตว์ สิ่งปฏิกูลที่เหลว หรืออุจจาระเหลว 

หนอนแมลงวันมีการเจริญเติบโตเปน 3 ระยะ จึงเข้าสู่ระยะดักแด้ ซึ่งมีผิวหนังของตัวอ่อนระยะที่ 3 เปนเปลือก

ห่อหุ้มดักแด้ไว้ภายใน เรียกว่า puparium เมื่อออกเปนตัวเต็มวัยจะใช้อวัยวะที่ เรียกว่า ptilinum ซึ่งเปน

สันคมแข็งคล้ายใบมีดอยู่ด้านหน้าของหัวกะเทาะเปลือกออกมา ตัวเต็มวัยจะบินหาที่มืดหลบซ่อนเพื่อให้ผนัง

ลำตัวเริ่มแข็งตัว ระยะเวลาในการเติบโตขึ้นกับปจจัยหลายประการ เช่น อาหาร ความชื้น และอุณหภูมิ 

การผสมพันธุ์ของตัวเต็มวัยเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1-2 ชั่วโมง 

 แมลงวันสามารถหาแหล่งวางไข่ที่เหมาะสมให้กับตัวอ่อนของมันโดยอาศัยสิ่งจูงใจ (attractants) 

ต่าง ๆ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ แอมโมเนีย และสารระเหยที่ฟุงขึ้นมาจากสิ่งเน่าเปื่อย ตัวเต็มวัยมักกินอาหาร

ประเภทเดียวกับหนอน ตัวแก่ชอบกินน้ำหวานจากดอกไม้และน้ำตาล อย่างไรก็ตาม แหล่งอาหารของแมลงวัน

แตกต่างกันไปตามชนิดของแมลงวัน 

 

วงจรชีวิต 

 แมลงวันมีวงจรชีวิตเฉลี่ยอยู่ในช่วง 6-12 วัน นับจากฟกตัวออกมาจากไข่ และพัฒนาเจริญเติบโต

จนกลายเปนตัวเต็มวัย ถ้าสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม เช่น ร้อน หรือหนาวเกินไป ไข่ของแมลงวันจะไม่ฟก 

แมลงวันเพศเมียสามารถออกไข่เฉลี่ย 100-200 ฟอง ในช่วงชีวิตของมัน วงจรชีวิตของแมลงวันแบ่งออกเปน 

4 ระยะ คือ 

 ระยะไข่(egg) 

 ตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ตามที่ชื้น เช่น ในกองขยะ และแหล่งที่มีเศษอาหาร ผัก ผลไม้เน่าเปื่อย 

ไข่มีสีขาว รูปร่างคล้ายกล้วย มีความยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร ไข่เหล่านี้ต้องการความชื้นสูงเพื่อความ

อยู่รอดที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส ไข่ฟกเปนตัวหนอนภายใน 6-8 ชั่วโมง 

 ระยะตัวหนอน(larvaหรือmaggot) 

 ตัวหนอนที่ฟกตัวออกมาจากไข่ เมื่อโตเต็มที่จะมีความยาว 12-13 มิลลิเมตร หนอนแมลงวันเรียกว่า 

maggot ไม่มีขา ตัวหนอนมี 3 ระยะ มีรูปร่างเรียวยาวคล้ายกล้วย สีขาว ส่วนหัวมีขนาดเล็ก ส่วนท้ายมี

ลักษณะมนปาน และมลีกัษณะคลา้ยลกูตาตดิอยูท่ีส่ว่นทา้ย 2 อนั ซึง่เปนรหูายใจทีร่บัออกซเิจนไปเลี้ยงร่างกาย 
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 ระยะตัวหนอนส่วนใหญ่เติบโตได้ดีที่อุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ความชื้นสูงและไม่ชอบแสง 

เมื่อตัวหนอนเติบโตเต็มที่จะหยุดกินอาหาร และจะเคลื่อนย้ายจากที่เย็นและชื้นไปสู่ที่แห้งกว่า หรือเคลื่อนตัว

มาสู่ผิวหน้า ตามขอบหรือริมกองขยะ เพื่อเข้าสู่ระยะดักแด้ 

 ปจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตในระยะไข่ ตัวหนอน และดักแด้ คือ สารอาหาร ความชื้น และ

อุณหภูมิ หนอนแมลงวันจะไม่ทนทานในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิสูงกว่า 45 องศาเซลเซียส 

 ระยะดักแด้(pupa) 

 เมื่อเข้าสู่ระยะดักแด้ใหม่ ๆ ในช่วง 1-2 ชั่วโมงแรก ผิวหนังจะอ่อนนุ่ม มีสีขาว หรือสีเหลืองหลังจาก 

24 ชั่วโมง ผ่านไป ผิวหนังจะแข็งและเปลี่ยนเปนสีน้ำตาลดำ 

 ระยะดักแด้จะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ได้แก่ ความชื้น และอุณหภูมิ ที่อุณหภูมิระหว่าง 35-40 องศา

เซลเซียส ดักแด้จะใช้เวลาในการเจริญเติบโต 3-4 วัน จึงจะเปนตัวเต็มวัย ดักแด้สามารถทนทานต่อความชื้นต่ำ

ได้ดีกว่าระยะตัวหนอน แต่ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 45 องศาเซลเซียส ดักแด้จะไม่สามารถทนอยู่ได้และตายไปใน

ที่สุด 

 ระยะตัวเต็มวัย(adult) 

 เมื่อตัวเต็มวัยออกมาจากดกัแด้ใหม่ ๆ จะมีลำตัวอ่อนนุ่มและไม่สามารถบินได้ หลังจากนั้นจะเคลื่อนตัว 

อย่างช้า ๆ เพื่อหาสถานทีท่ีเ่หมาะสมเพือ่ใชใ้นการพกัตวั โดยสว่นใหญแ่ลว้จะเลอืกทีม่ดื ๆ เพือ่ยดืปกีและรอให้

ผนังลำตัวมีสีเข้มและแข็งขึ้น สถานที่ที่แมลงวันพักตัวเปนส่วนสำคัญที่ใช้ในการควบคุมแมลงวัน 

 หลังจากตัวเต็มวัยออกมาจากดักแด้ 2 วัน ก็พร้อมสำหรับการผสมพันธุ์ ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสม

สำหรับการผสมพันธุ์ คือ 30 องศาเซลเซียส หลังจากผสมพันธุ์แล้ว 2-3 วัน เพศเมียจะวางไข่เปนกลุ่ม 

 ในแต่ละปี แมลงวันอาจมีการเจริญเติบโตได้ถึง 30 รุ่น และอาจมีมากกว่า ถ้าอุณหภูมิ ความชื้น 

และอาหารเหมาะสม ปกติความชุกชุมของแมลงวันขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของอาหาร ความสามารถในการ

ขยายพันธุ์ และสภาพแวดล้อม ได้แก่ อุณหภูมิ และความชื้นที่มีความเหมาะสม 

 ในประเทศเขตอบอุ่นหรือเขตหนาว แมลงวันสามารถดำรงชีวิตอยู่รอดและสามารถขยายพันธุ์ได้ในช่วง

ระยะฤดูร้อนเปนส่วนใหญ่ แต่ในฤดูหนาวแมลงวันสามารถเก็บตัวในอาคาร แมลงวันตัวเต็มวัยสามารถจำศีล

ในฤดูหนาวได้ นอกจากนั้น ยังพบว่าระยะหนอนโตเต็มที่และระยะดักแด้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในมูลสัตว์

ที่เย็นและแข็งตัวในฤดูหนาวได้ 

 ในประเทศไทยจะพบแมลงวันตลอดปี แต่ที่พบชุกชุมมาก ได้แก่ ในฤดูร้อนซึ่งเปนฤดูที่มีผลไม้ เช่น 

ทุเรียน มะม่วง เงาะ ลำไย ออกสู่ตลาดมาก และในบางท้องที่หรือจังหวัดที่มีฟาร์มปศุสัตว์ เช่น สุกร วัว ควาย 

จะพบแมลงวันจำนวนมากในต้นฤดูฝน เนื่องจากฟาร์มต่าง ๆ เหล่านี้มีปริมาณมูลสัตว์ซึ่งเปนแหล่งเพาะพันธุ์

อย่างดีของแมลงวัน 
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ลักษณะภายนอกที่สำคัญของแมลงวัน 

 แมลงในอันดับนี้มีลักษณะสำคัญ คือ มีปีกคู่หน้าเพียง 1 คู่ ปีกคู่ที่ 2 หรือคู่หลังดัดแปลงไปเปนติ่งเล็ก 

(halteres) เปนอวัยวะสำหรับทรงตัวในเวลาบิน แมลงวันบางชนิด เช่น แมลงวันบ้าน เหลือบ ที่ตรงโคนปีกจะ

มี membrane บาง ๆ เรียกว่า squamae, calypters หรือ alulae ช่วยในการพับปีกและการบิน พบตาเดี่ยว 

(ocelli) 3 ตา หนวดมีลักษณะต่าง ๆ กัน ปากมีวิวัฒนาการแตกต่างกันออกไปเพื่อประโยชน์ในการดูดกิน

อาหาร ขามีปล้องแรกยาว มีอวัยวะที่เรียกว่า pulvilli หรือ empodium อยู่ระหว่าง claw ส่วนอก (thorax) 

เห็นชัด ส่วนท้อง (abdomen) มี 4-9 ปล้อง 

 

นิเวศวิทยาของแมลงวัน 

 แหล่งเพาะพันธุ์ที่สำคัญของแมลงวัน ได้แก่ 

มูลของสัตว์ เช่น วัว ควาย ไก่ ตลอดจนมูลมนุษย์ที่กองกระจัดกระจายนอกบ้าน เปนแหล่ง

เพาะพันธุ์ที่เหมาะสมของแมลงวันบ้าน มูลสัตว์เหล่านี้จะมีความชื้นและความนุ่มเหมาะสมต่อการ

แพร่พันธุ์ของแมลงวัน บางภูมิภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดที่มีการทำฟาร์มสุกร พบว่า

แมลงวันมีความชุกชุมมาก เพราะมูลของหมูเปนแหล่งเพาะพันธุ์ที่ดีของแมลงวันหลายชนิด 

กองสิ่งปฏิกูลของเสียจากโรงงานผลิตอาหาร เศษขยะ เศษของเน่าเสีย ซึ่งมีสารอินทรีย์ ได้แก่ 

เศษอาหารต่าง ๆ กองขยะจากตลาด อาคารบ้านเรือน สิ่งปฏิกูลและของเสียที่เหลือทิ้งในการผลิต

อาหารและอุตสาหกรรมอาหาร เช่น เปลือกผลไม้ เศษพืชผักผลไม้ต่าง ๆ จะเปนแหล่งเพาะพันธุ์

ที่เหมาะสมของแมลงวันทั้งในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลรวมทั้งในเขตชนบทด้วย 

• 

 

 

 

• 

 แหล่งเกาะพัก 

 แมลงวนัชอบเกาะบนพืน้ผวิขรขุระมากกวา่พืน้เรยีบ ในประเทศเขตร้อนจะพบว่าแมลงวนัเกาะอยู่ทั่วไป

นอกอาคารบ้านเรือน เช่น ตลาด ตามสถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร หรืออาคารโรงเรือน ตามหญ้า

หรือวัชพืชต่าง ๆ รอบอาคาร แต่หากนอกอาคารมีความร้อนสูง มันจะเกาะในอาคาร ที่มีร่มเงา หรือที่เย็น 

ในพื้นที่ที่อากาศเย็นแมลงวันจะอยู่ภายในอาคารเปนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหรือลมแรง ในเขต

ชนบทแมลงวันจะอยู่กระจายตามร่มเงาหรือร่มไม้ ทุ่งหญ้า วัชพืชใกล้อาคาร หรือเกาะตามตัวสัตว์เลี้ยง เช่น วัว 

ควาย สุกร และตามคอกสัตว์เหล่านี้ 

 ในเวลากลางคืน ส่วนใหญ่จะเกาะพักในแหล่งที่ใกล้กับแหล่งที่มันหาอาหารในตอนกลางวัน เช่น เกาะ

พักตามใบไม้ ต้นไม้ หรือตามเส้นเชือกในอาคารบ้านเรือน ตลาด โรงเรือน คอกสัตว์ต่าง ๆ รั้ว หรือวัตถุขนาด

เล็ก ๆ โดยปกติจะพบเกาะในที่สูงกว่าพื้นมากกว่า 2 เมตร ในที่ที่ไม่ค่อยมีลมมารบกวน มีแมลงวันจำนวนมาก

เกาะตามเส้นเชือก สายไฟ หรือวัตถุเล็ก ๆ ที่ห้อยแขวนจากหลังคา หรือผูกเปนราวต่าง ๆ ตามอาคาร เราอาจ

สังเกตแหล่งเกาะพักของแมลงวันได้โดยตรวจคราบดำ ๆ ของสิ่งขับถ่ายของแมลงวันที่ติดตามวัสดุเหล่านั้น 

แหล่งเกาะพักเหล่านี้นับว่ามีความสำคัญมากในการกำหนดวิธีการในการควบคุมแมลงวันตัวเต็มวัย 
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 การแพร่กระจาย 

 แมลงวันเปนแมลงที่สามารถบินได้คล่องตัวมาก สามารถบินได้อย่างน้อย 6-8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

สามารถบินสวนทางลมทีพ่ดัออ่น ๆ ได ้ โดยธรรมชาตแิลว้แมลงวนัจะไมค่อ่ยเคลือ่นยา้ยและไมค่อ่ยบินเปนระยะ

ทางไกล จะบินอยู่รอบ ๆ แหล่งเพาะพันธุ์และแหล่งอาหารหากมันบินไปพบแหล่งอาหารที่เหมาะสม รวมทั้ง

แหล่งเพาะพันธุ์และเกาะพัก โดยปกติจะอยู่ในรัศมี 100-500 เมตร จากแหล่งเพาะพันธุ์ แต่อย่างไรก็ตาม ใน

สภาพอากาศที่เหมาะสมแมลงวันอาจจะมีการเคลื่อนกระจายออกไปในพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะในกรณีที่

แมลงวันมีการระบาดและมีความชุกชุมสูงมาก แมลงวันเหล่านี้จะเคลื่อนกระจายไปยังพื้นที่ใกล้เคียงระยะ 1-5 

กิโลเมตร อาจจะเปนกลุ่มบ้าน หมู่บ้าน หรือฟาร์มปศุสัตว์ใกล้เคียงก็ได้ 

 แมลงวันตอบสนองต่อสีแตกต่างกัน ชอบพื้นผิวค่อนข้างมืด สีดำหรือสีแดงโทนมืด บางชนิดชอบสี

ฟาเข้ม การตอบสนองของแมลงวันต่อหลอดไฟสีต่าง ๆ พบว่าในสถานที่อุณหภูมิต่ำ ๆ จะชอบหลอดสีทองหรือ

สีแดง การตอบสนองต่อสีที่แตกต่างกันของแมลงวันนี้มีความสำคัญในการสร้างกับดักแมลงวันแต่ละชนิด 

 

ชนิดแมลงวันที่สำคัญ 

 แมลงวันหลายชนดิชอบอยูใ่กล้ชิดคนทั้งในและนอกอาคารที่อยู่อาศัยหรือตามเขตชุมชน แมลงวนัทีพ่บ

เปนจำนวนมากตามอาคารบ้านเรือนในประเทศไทย มีดังนี้ 

 1.แมลงวันบ้าน(HouseFly,Musca domestica L.) 

    แมลงวันบ้านมีเขตแพร่กระจายทั่วโลก ในเขตชุมชน ตามอาคารบ้านเรือน แมลงวันบ้านเปนตัวแพร่

เชื้อโรคโดยเฉพาะอยา่งยิง่โรคทีเ่กดิกบัตา โรคทางเดนิอาหาร และโรคทอ้งรว่ง เชือ้โรคเปนจำนวนมากอาจติดมา

กับขาแมลงวันและปล่อยลงสู่อาหาร หรือออกมากับน้ำลายที่แมลงวันสำรอกออกมาขณะกินอาหารเพื่อละลาย

น้ำตาล อาหาร นอกจากนี้ การถ่ายของเสียออกมาทำให้พื้นที่ที่แมลงเกาะเปื้อนเปนจุด ๆ ตัวที่กินอิ่มจะถ่าย

ออกมาทุก ๆ 5 นาที แมลงวันอาจเปนตัวการสำคัญที่สุดของโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงในคนและสัตว์ นอกจากนี้ 

ยังพบว่าเชื้อ poliomyelitis ซึ่งอาจทำให้เกิดเปนอัมพาตในคน และไข่ของพยาธิที่มีขนาดเล็กกว่า 50 ไมครอน 

ก็อาจแพร่กระจายไปกับตัวแมลงวันบ้านได้ 

 ลักษณะภายนอกที่สำคัญ 

 ตัวแก่มีสีเทาดำขนาด 5-6 มิลลิเมตร มีแถบตามยาวสีเทาเข้มหรือดำ 4 เส้น ที่ด้านบนของส่วนอก 

ส่วนปากเปน sponging type เส้นปีกที่ 4 โค้งขึ้นไปหาเส้นปีกที่ 3 ชัด ขาทุกคู่มี tarsi 5 ปล้อง ปล้อง

สุดท้ายมี claw และ pulvilli ซึ่งเต็มไปด้วย glandular hairs ซึ่งทำหน้าที่กลั่นสารชนิดหนึ่งมีผลให้ pulvilli 

เปียกอยู่เสมอ เวลาแมลงวันบินไปเกาะบนสิ่งใดก็ตาม เศษชิ้นเล็ก ๆ ของสิ่งนั้นจะติด pulvilli ขึ้นมาด้วย 
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รูปที่4.4.1 แมลงวันบ้าน (House Fly, Musca domestica L.) 

ที่มา: http://aent.persianblog.ir/post/130/ 

 วงจรชีวิตของแมลงวันบ้าน 

 แมลงวันบ้านมีวงจรชีวิตแบบสมบูรณ์ (complete metamorphosis) มีการเจริญเติบโตแต่ละระยะ 

ดังนี้ 

 ระยะไข่ตัวแกช่อบวางไขต่ามมลูสตัว ์ โดยเฉพาะมลูสตัวใ์หม ่ๆ ตามกองขยะ ตามรอยหรอืตามร่องของ

อาหารหรือวัสดุที่เปนอาหาร ตัวเมียอาจวางไข่ครั้งเดียวเปนจำนวนมาก หรือวางเปนกลุ่มหลาย ๆ ครั้งก็ได้ 

ตัวเมียวางไข่ได้ถึง 2,000 ฟอง ไข่รูปร่างคล้ายกล้วย (banana-shaped) ยาวประมาณ 0.8–1.0 มิลลิเมตร 

ทางด้าน dorsal มีแนวตามยาว 2 แนว สีขาวนวล ไข่ฟกภายใน 6–12 ชั่วโมง 

 ระยะตัวหนอน สีขาวนวล โตเต็มที่มีขนาด 10–14 มิลลิเมตร ส่วนหัวเรียวและท้ายปาน มี 12 ปล้อง 

ทางด้านหัวมีอวัยวะคล้ายตะขอ (mouth hook) ใช้ช่วยในการกินอาหารและเคลื่อนที่ ส่วนท้ายลำตัวมี 

posterior spiracle 1 คู่ หนอนเจริญเติบโตโดยการลอกคราบ มี 3 ระยะ เจริญเต็มที่ในเวลา 5–6 วัน ที่

อุณหภูมิระหว่าง 27–30 องศาเซลเซียส เวลาเข้าสู่ระยะดักแด้จะคลานไปที่แห้งกว่า 

 ระยะดักแด้ ระยะดักแด้ใช้เวลาประมาณ 4–5 วัน ตัวเต็มวัยออกจากดักแด้โดยการใช้อวัยวะพิเศษ

เรียกว่า ptilinum ดันให้ฝาเปดออก 

 ระยะตัวเต็มวัยมีชีวิตอยู่ได้นานประมาณ 1 เดือน ตัวเมียแต่ละตัววางไข่ประมาณ 120–140 ฟอง

ต่อครั้ง และอาจวางไข่ได้ถึง 5–6 ครั้ง ตลอดช่วงชีวิต ดังนั้น แมลงพวกนี้จึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากในเวลา

อันสั้น ในเขตร้อนชื้นแมลงวันแพร่พันธุ์ได้ตลอดทั้งปี 
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รูปที่4.4.2 วงจรชีวิตของแมลงวันบ้าน 

ที่มา: http://science.howstuffworks.com/zoology/insects-arachnids/housefly4.htm 

 2.แมลงวันหัวเขียว(BlowFlies,Chrysomyia megacephala Fabricius) 

    แมลงวันหัวเขียวพบทั่วไปตามบ้านเรือน โดยเฉพาะตามแหล่งที่มีอาหารเน่าเสีย ซากสัตว์ที่ตาย

ใหม่ ๆ หรือตามกองขยะในเขตชุมชนจะเปนแหล่งเพาะพันธุ์ที่ดีของมัน แมลงวันหัวเขียววางไข่เปนกลุ่มมี

ขนาดยาว สีขาว พบบนซากสัตว์ที่ตายแล้วหรือบนบาดแผลของสัตว์ หลังจากตัวหนอนฟกออกมาจากไข่จะกิน

ซากสัตว์ที่แม่ของมันวางไข่ไว้ เมื่อตัวหนอนเจริญเติบโตเต็มที่จะเข้าสู่ระยะดักแด้บนซากสัตว์นั้นต่อไป บางครั้ง

ตัวหนอนที่อยู่บนเนื้อสัตว์อาจจะถูกมนุษย์รับประทานเข้าไปโดยบังเอิญ เปนสาเหตุให้เกิดโรค myiasis 

ในมนุษย์และในสัตว์เลี้ยงได้ ดังนั้น ในการรับประทานเนื้อสัตว์ควรจะปรุงให้สุกก่อนทุกครั้ง บางครั้งพบว่า

แมลงวันหัวเขียวสามารถวางไข่บนจมูก ปาก หู และตาของสัตว์เลี้ยงได้ 

 ลักษณะภายนอกที่สำคัญ 

 แมลงวันหัวเขียวมีลำตัวค่อนข้างใหญ่ ขนาดประมาณ 9–15 มิลลิเมตร สีเขียวอมน้ำเงินสะท้อนแสง มี

หนวดแบบ arista ที่มีขนทั้งด้านบนและด้านล่าง 

 วงจรชีวิต 

 อัตราการสืบพันธุ์ของแมลงวันหัวเขียวจะสูงในช่วงที่มีอาหารสมบูรณ์และอากาศอบอุ่น วงจรชีวิต

จากไข่จนกลายเปนตัวเต็มวัยใช้เวลา 11–16 วัน ที่อุณหภูมิ 27–30 องศาเซลเซียส ระยะไข่ใช้เวลา 6–12 

ชั่วโมง จึงฟกออกมาเปนตัวหนอน มีด้วยกันทั้งหมด 3 วัย คือ หนอนวัยที่ 1 หนอนวัยที่ 2 และหนอนวัยที่ 3 

ตัวหนอนจะใช้เวลาประมาณ 7 วัน จึงเข้าสู่ระยะดักแด้ หลังจากนั้นจะใช้เวลาอีกประมาณ 3 วัน จึงออกจาก

ดักแด้กลายเปนตัวเต็มวัยพร้อมที่จะสืบพันธุ์ต่อไป ตัวเต็มวัยมีชีวิตอยู่ได้เฉลี่ย 8–16 วัน ตัวผู้จะอยู่ได้นานกว่า

ตัวเมีย ตัวเมียวางไข่เปนกลุ่ม ๆ ละ 4–15 ฟอง ที่สภาพเหมาะสมตัวเมียวางไข่ได้สูงสุดถึงเกือบ 400 ฟอง 
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รูปที่4.4.3แมลงวันหัวเขียว (Blow Flies, Chrysomyia megacephala Fabricius) 

ที่มา: http://www.ru.ac.th/butterfly/newupdate/update010943/otherinsects/blowfly.htm 

รูปที่4.4.4 แมลงวันหลังลาย (Flesh Flies, Parasarcophaga ruficornis Fabricius) 

ที่มา: http://www.phsource.us/PH/ME/Insecta/Diptera/Sarcophagidae/index.htm 

 3.แมลงวันหลังลาย(FleshFlies,Parasarcophaga ruficornis Fabricius)

  ลักษณะภายนอกที่สำคัญ

    แมลงวันหลังลายมีลำตัวใหญ่สีเทา ขนาด 10–13 มิลลิเมตร ลักษณะเด่น คือ มีแถบดำ 3 เส้น 

ตามยาวที่ส่วนอก ส่วนท้องด้านบนมีลายรูปเหลี่ยมสีเทาเข้มหรือดำ แมลงวันหลังลายจะหากินตามน้ำหวาน

ดอกไม้ น้ำผลไม้ แตพ่วกมนัจะไวตอ่ขยะ ซากวตัถสุิง่มชีวีติทีเ่นา่เปือ่ย แผล และมลูสตัว ์แมลงวนัหลงัลายมักจะ

ไม่พบว่าเข้ามาทำความรำคาญในบ้านเรือน แต่จะพบเข้ามารบกวนถ้ามีสิ่งของเน่าเปื่อยมาก ตัวอ่อนของ

แมลงวันเหล่านี้จะเปนสาเหตุของโรค intestinal myiasis ในมนุษย์และสัตว์ 

 วงจรชีวิต 

   จากไข่ถึงตัวเต็มวัย ใช้เวลา 16–27 วัน ที่อุณหภูมิ 27–30 องศาเซลเซียส ตัวเมียจะวางไข่และเจริญ

เติบโตในวัตถุเน่าเปื่อย ซากสัตวใ์หม ่ๆ และอจุจาระ ระยะไขใ่ชเ้วลา 6–12 ชัว่โมง หรอื 1 วนั จงึฟกออกมาเปน

ตัวหนอน มีทั้งหมดด้วยกัน 3 วัย ระยะตัวหนอนจะใช้เวลาประมาณ 7 วัน จึงเข้าสู่ระยะดักแด้ ประมาณ 6 วัน 

จึงออกจากดักแด้กลายเปนตัวเต็มวัยพร้อมที่จะสืบพันธุ์ต่อไป ตัวเต็มวัยมีชีวิตอยู่ได้นานประมาณ 20 วัน 

ตัวเมียวางไข่เปนกลุ่ม ๆ ละ 3–36 ฟอง ตัวเมียแต่ละตัววางไข่ได้ 4–5 ครั้ง บางครั้งตัวเต็มวัยเพศเมียจะออกลูก

เปนตัวหนอนได้ครั้งละ 10–40 ตัว หรืออาจมากกว่านี้ ถ้ามีสภาพอาหารและอุณหภูมิเหมาะสม 
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วิธีการควบคุมแมลงวัน

 1.การควบคุมโดยชีววิธี(biologicalcontrol) 

   เปนการใช้สิ่งชีวิตที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ คือ ตัวห้ำ (predators) ตัวเบียน (parasites) และ

จุลินทรีย์ (microorganisms) มาช่วยในการกำจัดแมลงวัน เช่น ไรตัวเบียน แมงมุม จิ้งจก ตุ๊กแก ตั๊กแตน

ตำข้าว มด แตน ต่อ แมลงหางหนีบ กบ คางคก นก ไก่ เปนต้น 

 2.การควบคุมโดยใช้สารเคมี(chemicalcontrol) 

     ในท้องที่ที่ต้องการกำจัดแมลงวันให้หมดไปโดยเร็ว การพ่นสารเคมีฆ่าแมลงจะช่วยให้ได้ผลยิ่งขึ้น 

ตารางที่4.4.1 ตัวอย่างวัตถุอันตรายที่ใช้ในการกำจัดแมลงวันที่ผ่านการขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน 

  คณะกรรมการอาหารและยา 

ไบเฟนทริน 

(bifenthrin) 

ไซเพอร์เมทริน 

(cypermethrin) 

ไซฟลูทริน 

(cyfluthrin) 

เดลต้าเมทริน 

(deltamethrin) 

เพอร์เมทริน 

(permethrin) 

กลุ่มpyrethroids กลุ่มorganophosphatesกลุ่มcarbamatesกลุ่มอื่นๆ

อะซาเมไทฟอส 

(azamethiphos) 

เฟนิโตรไทออน 

(fenitrothion) 

เบนไดโอคาร์บ 

(bendiocarb) 

โพรพอกเซอร์ 

(propoxur) 

อิมิดาโคลพริด 

(imidacloprid) 

 3.การควบคุมโดยวิธีกล(mechanicalcontrol) 

    3.1 การใช้วัสดุกาวเหนียว 

    3.2 การใช้กับดักแสงไฟ 

   3.3 การใช้กับดักชนิดเหยื่อล่อ โดยอาศัยอาหารหรือสิ่งเน่าเปื่อยซึ่งมีกลิ่นที่แมลงวันชอบ มักทำ

เปนกล่องหรือกรง 

 4.การควบคุมโดยวิธีกายภาพ(physicalcontrol)

    โดยใช้ไม้ตีแมลงวัน หรือไม้แบดช็อตแมลง 
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การจัดการแมลงวัน 

 ในการจัดการเพื่อควบคุมจำนวนแมลงวัน ต้องใช้วิธีการหลายวิธีเพื่อมิให้มีการระบาด เช่น การรักษา

ความสะอาด การจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ และการใช้เหยื่อล่อ เปนต้น ซึ่งเปนวิธีการ

ที่ปลอดภัย ประหยัด ง่ายต่อการปฏิบัติ ปองกัน แก้ไข ณ จุดต้นตอของปญหา โดยการขจัดแหล่งอาหาร 

แหล่งเกาะพักอาศัย และแหล่งเพาะพันธุ์ โดยปดกั้น หรือสกัดกั้นไม่ให้แมลงวันเข้าถึงสถานที่ปรุงหรือผลิต

อาหาร รวมทั้งการจัดการเรื่องความสะอาดของอาคารสถานที่เพื่อไม่ให้มีกลิ่นอาหารที่เกิดจากการหมักหมม 

บูดเน่า ที่สามารถดึงดูดแมลงวันให้เข้ามาในพื้นที่ได้ 

 การพจิารณาการนำสารเคมซีึง่เปนวตัถอุนัตรายมาใชค้วรเปนทางเลอืกสดุทา้ย เมือ่การใชม้าตรการอื่น ๆ 

ไม่บังเกิดผลแล้ว และต้องตั้งอยู่บนหลักเกณฑ์การพิจารณาดำเนินการด้วยความละเอียด รอบคอบ โดยทั่วไป

การจัดการแมลงวันมีขั้นตอนในการปฏิบัติที่สำคัญ คือ 

 

 1.การสำรวจหรือตรวจสอบ(inspection) 

    เนื่องจากแมลงวันมีแหล่งระบาดแตกต่างกันออกไป จึงต้องตรวจสอบแหล่งที่แมลงระบาดให้ชัดเจน

การควบคุมกำจัดจึงจะได้ผล การสำรวจแมลงวันทำได้หลายวิธี แต่ที่นิยม ได้แก่  

 แผงสำรวจแมลงวัน(flygrillcountหรือscuddergrill)

    เปนวธิกีารซึง่เปนทีน่ยิมใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง แผงสำรวจทำดว้ยแผน่ไมข้นาดกวา้ง 3/4 นิว้ ประมาณ 

16–24 แผน่ โดยทำเปนแผงทีม่ชีอ่งวา่งเทา่ ๆ กนั มพีืน้ทีร่ะหวา่ง 0.8 ตารางเมตร (ขนาดใหญ)่ ถงึ 0.2 ตาราง

เมตร (ขนาดเล็ก) ขนาดใหญ่ใช้บริเวณนอกอาคารบ้านเรือน สำหรับขนาดกลาง และขนาดเล็กเหมาะกับการใช้

ในอาคาร ทั้งนี้ ขึ้นกับขนาดของอาคารบ้านเรือน 

   การสำรวจแมลงวันทำโดยเอาแผงสำรวจไปวางที่มีแมลงวันชุกชุมและนับจำนวนแมลงวันที่มาเกาะที่

แผงในระยะเวลา 30 วินาที ในการสำรวจแต่ละจุดควรทำ 3–5 ครั้ง แล้วหาค่าเฉลี่ย 

   วิธีนี้สามารถสำรวจจำนวนแมลงวันได้อย่างรวดเร็วและง่าย เหมาะกับอาคารที่อยู่อาศัย แต่มีข้อเสีย

ถ้าแมลงวันเกาะกระจัดกระจายจะนับลำบาก และขึ้นกับอุณหภูมิขณะสำรวจ ควรตรวจนับในเวลาเดียวกัน 

ทั้งก่อนดำเนินการควบคุมและประเมินผล 

    การสำรวจ 

   ในการวางแผนและการประเมินผลการควบคุมแมลงวัน จำเปนจะต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับความ

ชุกชุมของแมลงวัน รวมทั้งทราบการเปลี่ยนแปลงอันเปนผลมาจากการดำเนินการควบคุม 

    ในการสำรวจเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงความชุกชุมของแมลงวันตัวเต็มวัยมีหลายวิธีการ แต่

ทุก ๆ วิธีการไม่สามารถบอกจำนวนแท้จริงของแมลงวันในท้องที่นั้น ๆ ได้ ดังนั้น การสำรวจจึงเปนเพียงการ

บอกตัวเลขค่าดัชนีเพื่อเปนข้อมูลประกอบการวางแผนการจัดการควบคุมเท่านั้น 
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ตารางที่4.4.2 วิธีการสำรวจแมลงวัน ข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธี 

1. แผงสำรวจ  

   (fly grill count หรือ 

   scudder grill) 

 

 

 

2. การใช้เหยื่อ (count on bait) 

 

3. นับจำนวนบนพื้นที่ (count  

   on available surface) 

4. กับดักชนิดเหยื่อล่อ 

 

 

5. กับดักแบบกาว (sticky trap) 

 

 

6. กับดักแสงไฟ (light trap) 

 

 

 

 

7. การจับแมลงวัน (catching fly) 

 

ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว 

ใช้ได้ในโรงเรือนที่พบ

แมลงวันระบาด 

ประเมินความหนาแน่นของ

แมลงวันได้ 

 

ใช้สะดวกในที่ที่แมลงวัน 

ระบาดน้อย 

ใช้ง่าย และรวดเร็ว 

 

ใช้ได้เปนครั้งคราว เพื่อการ

จับแมลงวันมาทดลอง หรือ

แยกชนิด 

ใช้ได้เปนครั้งคราว เพื่อเก็บ

แมลงวันมาศึกษา 

 

ใช้ได้ผลในที่ที่แมลงวัน

ระบาดน้อย 

ใช้ได้กับแมลงวันไม่ว่ามาก

หรือน้อย 

ได้ผลดีในการนำมาศึกษา 

ใช้จับแมลงวันเพื่อการศึกษา 

 

• 

• 

 

• 

 

 

• 

 

• 

 

• 

 

 

• 

 

 

• 

 

• 

 

• 

• 

การนับจำนวนบางครั้งไม่

สะดวก 

ใช้ไม่ได้ในการสำรวจแมลงวัน

บนตัวสัตว์  

ถ้ามีจำนวนน้อยหรือมากไป

ข้อมูลอาจคลาดเคลื่อน 

เหยื่อบางชนิดแมลงวันไม่ชอบ 

ข้อมูลอาจผิดได้ 

ต้องอาศัยความชำนาญและมี

ประสบการณ์ 

ขึ้นกับชนิดของเหยื่อ และที่ตั้ง 

บางทีมีแมลงวันมาจากที่อื่น 

การติดตั้งลำบาก 

ขึ้นกับสถานที่  

ติดตั้งค่อนข้างไม่สะดวก  

ใช้เวลานาน ดูสกปรก 

แพง สิ้นเปลือง ใช้ได้เฉพาะใน

อาคาร แต่ใช้ได้ในบางท้องที่

ขึ้นกับอุณหภูมิ 

 

 

ได้ข้อมูลไม่ชัดเจน 

• 

 

• 

 

• 

 

• 

 

• 

 

• 

 

• 

• 

• 

• 

• 

 

 

 

 

• 

วิธีการสำรวจ   ข้อดี   ข้อเสีย
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 2.การจัดการแหล่งพักอาศัย 

    การเปลี่ยนแปลงสภาพที่อาศัยของแมลงวันทางด้านต่าง ๆ เช่น อาหาร ความชื้น การจัดการ

สภาพแวดล้อม จะมีผลกระทบต่อความอยู่รอดของแมลงวัน 

 

 3.การจัดการโดยวิธีการสุขวิทยาและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

     3.1 กำจัดและลดแหล่งเพาะพันธุ์ เช่น 

  • จัดเก็บขยะให้มิดชิดและนำออกกำจัดให้บ่อยเท่าที่สามารถจะทำได้ 

  • นำมูลสัตว์ไปฝงกลบหรือทำปุ๋ยคอก หากเปนฟาร์มปศุสัตว์ ควรจัดสถานที่เก็บมูลสัตว์ที่ 

      เหมาะสมและถูกหลักสุขาภิบาล 

     3.2 ปดกั้นหรือสกัดกั้นทางเข้า–ออก เช่น 

  • สร้างห้องเก็บขยะเปียกและขยะเศษอาหารต่างหาก เพื่อปองกันกลิ่นที่อาจดึงดูดแมลงวัน  

    และเพื่อปดกั้นไม่ให้เข้าถึงขยะได้ 

  • ติดตั้งมุ้งลวดที่ประตู หน้าต่าง และช่องระบายอากาศของห้องครัวและห้องอาหาร 

  • ติดตั้งม่านลม (air curtain) หรือแถบริ้วพลาสติก (plastic strip) ณ บริเวณทางเข้า-ออก 

    ของอาคารตามความเหมาะสม 

     3.3 ให้ความรู้แก่ผู้อาศัยในอาคารบ้านเรือนและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง และดึงให้เข้ามามีส่วนร่วม

ในการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เช่น 

  • ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการจดัการแมลงวันแก่ผู้ที่เกีย่วขอ้ง โดยการจัดอบรมให้กับผู้ที่อยู่ในชุมชน 

    หรือผู้ประกอบการประเภทโรงงานหรือสถานประกอบการขนาดใหญ่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  • จัดทำโปสเตอร์ แผ่นพับและสื่อสุขศึกษา เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการจัดการแมลงวัน 

 

 4.การจัดการโดยวิธีกล

     4.1 การใช้วัสดุกาวเหนียว เนื่องจากอุปนิสัยแมลงวันชอบเกาะพักตามสิ่งที่ห้อยแขวนหรือกิ่งก้าน

ของต้นไม้เตี้ย ๆ ดังนั้น การใช้กาวเหนียวทาลงบนพื้นที่ดังกล่าวจึงสามารถดักจับแมลงวันได้เปนจำนวนมาก 

ปจจุบันมีสินค้าจำหน่ายหลายชนิดทั้งที่เปนแถบ เปนแผ่น และกาวชนิดใช้พันกับก้านไม้ ซึ่งค่อนข้างสะดวก

ต่อการใช้งานเมื่อแมลงวันมาเกาะเต็มแล้วก็นำไปกำจัดทิ้ง 

     4.2 การใช้กับดักแสงไฟ เปนวิธีการใช้คลื่นแสงดึงดูดแมลงวันเข้ามาสู่กับดักแล้วถูกแผงไฟฟา

ช็อตหรือติดกับแผ่นกาวเหนียว คลื่นแสงดังกล่าวคือคลื่นแสงที่เรียกว่า black light ซึ่งแมลงชอบและมักบิน

เข้าหา 

     4.3 การใช้กับดักชนิดเหยื่อล่อ เปนวิธีการที่ออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับนิสัยของแมลงวันที่

ชอบตามกลิ่น โดยการสร้างกับดักให้แมลงวันหลงเข้ากับดัก โดยอาศัยกลิ่นที่แมลงวันชอบ มักทำเปนกล่อง
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หรือกรงและมีกรวยด้านบนเหนือเหยื่อ เมื่อแมลงวันกินเหยื่อก็จะบินขึ้นในแนวดิ่งเข้าสู่กับดักและไม่สามารถ

บินกลับออกมาได้ เมื่อขาดน้ำขาดอาหารก็จะตายไปเอง (ซากของแมลงวันอาจนำไปใช้เปนอาหารปลาได้) 

วิธีนี้จะได้ผลดีหากใช้ในพื้นที่ปด 

 

 5.การจัดการโดยวิธีกายภาพ

    โดยใช้ไม้ตีแมลงวัน หรือไม้แบดช็อตแมลง นิยมใช้ในบ้านเรือนที่มีแมลงวันไม่ชุกชุมมากนัก หรือ

แมลงวันที่บินพลัดหลงเข้ามา 

 

 6.การจัดการโดยชีววิธี

    เปนการใช้สิ่งที่มีชีวิตที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ คือ ตัวห้ำ (predators) ตัวเบียน (parasites) และ

จุลินทรีย์ (microorganisms) มาช่วยในการกำจัดแมลงวันในระยะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเปน ไข่ ตัวหนอน ดักแด้ 

หรือตัวเต็มวัย เปนวิธีที่มีความปลอดภัยสูงด้วยเหตุที่แมลงวันต่างมีศัตรูทางธรรมชาติคอยควบคุมอยู่แล้ว

ขึ้นอยู่กับตัวควบคุมว่าเปนชนิดใด เช่น ไร ตัวห้ำ แมงมุม จิ้งจก ตุ๊กแก ตั๊กแตนตำข้าว มด แตน ต่อ แมลง

หางหนีบ กบ คางคก นก ไก่ เปนต้น 

 

 7.การจัดการโดยใช้สารเคมี

    ข้อพิจารณาทั่วไปในการเลือกใช้วัตถุอันตราย 

  (1) เลือกใช้ชนิดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

  (2) มีประสิทธิภาพสูง ใช้ในปริมาณน้อย และแมลงวันสร้างความต้านทานยาก 

  (3) มีความเปนอันตรายน้อยต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายและขับถ่าย 

      ออกนอกร่างกายได้เร็ว 

  (4) ควรมีฤทธิ์คงทนได้ยาวนานในสภาพธรรมชาติและไม่สลายตัวเร็วเกินไป 

  (5) ไม่ติดไฟง่ายและไม่มีกลิ่นเหม็น 

    (6) ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน ทำให้เกิดการอุดตัน และเปรอะเปื้อนหลังการใช้งาน 

  (7) สะดวกต่อการใช้งาน ไม่ต้องใช้เครื่องมือที่สลับซับซ้อน 

   7.1 การใช้สารเคมีกำจัดตัวหนอน(maggot)

  การควบคุมแมลงวันระยะนี้เปนวิธีที่ได้ผลดีที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากในระยะตัวอ่อนการ

เคลื่อนไหวย่อมช้ากว่าตัวเต็มวัยซึ่งมีปีก การควบคุมระยะตัวอ่อนนี้นิยมใช้สารเคมีในกลุ่มควบคุมการเจริญ

เติบโตของแมลง (insect growth regulators; IGRs) ซึ่งสามารถกำจัดได้ทั้งระยะไข่และตัวหนอนโดยทำให้

หยุดลอกคราบ ไม่เจริญเติบโตเปนตัวเต็มวัยและตายไปในที่สุด 
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     7.2 การใช้สารเคมีชุบวัสดุห้อยแขวน 

  แมลงวันชอบเกาะพักตัวตามบริเวณที่เปนสิ่งห้อยแขวน ดังนั้น เราอาจควบคุมโดยการใช้

เชือกป่านหรือวัสดุที่เหมาะสมยาว 1–2 เมตร ชุบลงในน้ำตาลผสมกาวและสารเคมี เช่น ไดอะซินอน 

(diazinon) หรือ เฟนิโตรไทออน (fenitrothion) 8–10% แล้วทำให้เปนสีดำ เมื่อแมลงวันเกาะพัก

อาศัยก็จะได้รับสารเคมีและตายในที่สุด ควรเปลี่ยนเชือกทุก ๆ 2–3 วัน ขึ้นอยู่กับลักษณะสถานที่และระดับ

การระบาด 

 7.3 การฉีดพ่นสารเคมีแบบครอบคลุมพื้นที่ 

  วิธีการนี้ใช้ในกรณีพบปญหาแมลงวันชุกชุม ซึ่งการพ่นจะครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดเปน

บริเวณกว้าง จึงควรระวังเรื่องการปนเปื้อนและการฟุงกระจายไปยังพื้นที่ใกล้เคียงให้มากเปนพิเศษ วิธีการนี้

มักควบคุมแมลงวันได้ในระยะเวลาสั้น ๆ แต่จะให้ผลดีมากหากเปนการฉีดพ่นลงบนที่เพาะพันธุ์และแหล่ง

เกาะพักอาศัยของแมลงวัน 

  7.4 การใช้เหยื่อพิษ 

  เปนวิธีการที่นิยมใช้กันมานานและได้ผลดี สามารถฆ่าแมลงวันได้อย่างรวดเร็ว นิยมใช้ทั้ง

เหยื่อพิษที่เปนของแข็งและของเหลว ซึ่งส่วนมากจะประกอบด้วย น้ำตาล สารเคมี และสารดึงดูดแมลงวัน 

โดยทั่วไปไม่อนุญาตให้นำไปใช้ภายในบริเวณสถานที่ผลิตอาหาร นอกเสียแต่ว่าจะไม่มีการผลิตในขณะนั้น 

และต้องไม่นำไปวางไว้ใกล้กับอาหาร ต้องโรยเหยื่อหรือวางลงในกล่องหรือภาชนะรองรับ ไม่โรยหรือวางบน

พื้นโดยตรง การใช้เหยื่อพิษจะให้ได้ผลดีต้องทำการกำจัดอาหารหรือเหยื่อชนิดอื่นที่มีในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด

เพื่อไม่ให้แมลงวันมีทางเลือก 

 

 8.วิธีการบริการโดยใช้สารเคมี 

 8.1 การวางแผนการบริการ 

  ควรจัดทำตารางการวางแผนการใหบ้รกิาร (treatment plan) โดยกำหนดวธิกีารและความถี่

ห่างในการบริการ (mean and frequency of treatment) ให้เหมาะสมกับระดับการระบาดและลักษณะ

สถานที่รับบริการ ทั้งนี้ ควรนำสารเคมีมาใช้เท่าที่มีความจำเปนและมีการสลับสับเปลี่ยนสารเคมีและ

รูปแบบการให้บริการอยู่ในตัวเบ็ดเสร็จ เพื่อปองกันแมลงที่อาจสร้างความต้านทานสารเคมี รูปแบบของ

แผนการให้บริการอาจจัดทำตามตัวอย่างใน “ตัวอย่างแผนการให้บริการ” หน้า 141 ก็ได้ 

     8.2 การบริการ 

  เพื่อให้ฝ่ายปฏิบัติการหรือฝ่ายบริการทราบถึงรายละเอียดของวิธีการบริการตลอดจน

สารเคมีที่ใช้ให้เปนไปตามความเหมาะสมหรือข้อตกลงของแต่ละสถานที่รับบริการ จึงควรจัดทำรายละเอียด

การทำบริการ (treatment details) แนบติดไว้กับบัตรบริการด้วย ตามตัวอย่างใน “ตัวอย่างรายละเอียด

การทำบริการ” หน้า 142 
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  8.2.1 การฉีดพ่นสารเคมี (spraying) อาจเปนการฉีดพ่นครอบคลุมพื้นที่ซึ่งมีการระบาด 

เพื่อการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์หรือฉีดพ่นลงที่แหล่งเกาะพักอาศัย การฉีดพ่นที่แหล่งเพาะพันธุ์ควรใช้เครื่องพ่น

อัดแรงที่สามารถพ่นสารเคมีให้มีขนาดละอองใหญ่พอสมควร เพื่อทำให้พื้นผิวของแหล่งเพาะพันธุ์เปียกลึก

ได้ระหว่าง 10–15 เซนติเมตร โดยใช้สารเคมีกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต (organophosphates) หรือ 

คาร์บาเมต (carbamates) ส่วนผสมที่ใช้ 0.5–1.0 กรัมต่อตารางเมตร หรือใช้สารกลุ่มควบคุมการเจริญ

เติบโตของแมลง เช่น ไดฟลูเบนซูรอน (diflubenzuron) ส่วนผสมที่ใช้ 1.0 กรัมต่อตารางเมตร ตาม

ความเหมาะสมกับสถานที่รับบริการ 

   การฉีดพ่นเพื่อกำจัดตัวแมลงวัน ควรฉีดตอนเช้ามืดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นประมาณ 

1 ชั่วโมง ซึ่งเวลาดังกล่าวแมลงวันจะเกาะอยู่ตามที่เกาะพักอาศัยรอรับแสงแดดเพื่อบินออกหาอาหาร ไม่ควร

ฉีดในเวลาฝนตกหรือเมื่อความเร็วของลมเกินกว่า 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

  8.2.2 การใช้เหยื่อ (bait) กำจัดแมลงวัน ควรนำมาใช้เพื่อเสริมหรือประกอบกับโปรแกรม

การบริการโดยวิธีการฉีดพ่นสารเคมี เหยื่อชนิดของเหลวต่าง ๆ เช่น liquid sprinkle และ liquid 

dispenser bait ควรใช้พรมหรือหยดลงบนพื้นผิวที่แมลงวันเกาะพักอาศัยภายนอกอาคารหรือบนกองขยะ 

ในขณะที่เหยื่อชนิดแห้ง (dry scatter bait) อาจใช้โรยบริเวณรอบ ๆ ถังขยะ ตามขอบหน้าต่างหรือ

ตามบริเวณพื้นทางเดินที่มีแมลงวันระบาด หากต้องนำเหยื่อชนิดแห้งไปใช้ในพื้นที่เปียกหรือชื้นแฉะให้ใช้วิธี

โรยลงบนภาชนะรองรับ เช่น ถาดพลาสติก กระดาษแข็ง หรือกล่องที่จัดเตรียมไว้เปนพิเศษ 

  8.2.3 การพ่นสารเคมีแบบฟุงกระจาย (space spraying) วิธีนี้สามารถทำได้ทั้งภายใน

และภายนอกอาคารโดยการพ่นฝอยละออง (misting)  

   ก่อนการบริการพื้นที่ภายในอาคาร ต้องตรวจดูให้แน่ใจว่ามีการจัดเตรียมสถานที่ 

โดยการเก็บหรือปดคลุมภาชนะอุปกรณ์ต่าง ๆ เปนที่เรียบร้อยแล้ว 

   การบริการพื้นที่ภายนอกอาคาร ให้ดูทิศทางลมเพื่อเริ่มบริการจากใต้ลมเดิน

ทวนลมขึ้นมาเสมอ ทั้งนี้ ต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยและผลกระทบต่อผู้คนที่อยู่อาศัยในบริเวณ

ใกล้เคียงด้วย 

 

 9.การติดตามผล 

    การติดตามผลโดยการตรวจนับจำนวนแมลงวัน เก็บและวิเคราะห์ข้อมูล จะทำให้การควบคุม

ได้ผลยิ่งขึ้น 

  9.1 การวิเคราะห์ผล 

  การวิเคราะห์ผลสามารถทำได้โดยการนำผลสำรวจแต่ละจุดมารวมและคำนวณหาความ

ชุกชุมเฉลี่ย มีข้อควรระวังในเรื่องชนิดแผงสำรวจ ซึ่งต้องเปนขนาดเดียวกันจึงจะนำมารวมหาค่าเฉลี่ยได้ 

โดยทฤษฎีแล้วจำนวนแมลงวันที่นับได้แต่ละแผงสำรวจไม่ควรนำมาคำนวณ เปลี่ยนแปลงเพิ่มตามพื้นที่ 
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แต่ในทางปฏิบัติควรคำนวณปรับเปลี่ยนความชุกชุมของแมลงวันจากแผงสำรวจให้เปนจำนวนแมลงวันต่อ

พื้นที่ 1 ตารางเมตร 

 

 10.ข้อสังเกตในการกำจัดแมลงวัน 

      10.1 แมลงวันสามารถบินเข้าไปได้ในสถานที่ต่าง ๆ ตามบ้าน เช่น ห้องเพดาน ห้องเก็บของ 

ดังนั้น ควรคำนึงถึงสถานที่ให้ครบทุกแห่ง 

      10.2 การใช้กับดักชนิดเหยื่อล่อ สามารถกำจัดแมลงวันตัวเต็มวัยได้ และวิธีนี้ยังช่วยในการ

กำจัดแมลงที่แหล่งเพาะพันธุ์อีกด้วย 

     10.3 อย่าวางกับดักแสงไฟ (light trap) สำหรับดักแมลงวันตามสถานที่ต่าง ๆ เพราะจะดึงดูด

แมลงชนิดอื่น ๆ มาติดกับดักด้วย และอย่าติดตั้งกับดักแสงไฟใกล้กับแหล่งแสงไฟอื่น ๆ เช่น ตามตู้ขาย

เครื่องดื่มแบบอัตโนมัติ เปนต้น เพราะจะเปนการสิ้นเปลื้องโดยใช่เหตุ 

     10.4 กับดักแสงไฟอาจจะไม่เหมาะกับแมลงวันเนื่องจากแมลงวันจะออกหาอาหารในเวลา

กลางวัน 

     10.5 ไม่ควรใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตรายชนิดเดียวกันนานเกินไป เพราะแมลงวันจะเกิดความ

ต้านทานได้ 

     10.6 การสุขาภิบาลและจัดการสิ่งแวดลอ้ม จะได้ผลดีที่สุดถ้าทำในระดับชุมชนอย่างทั่วถึงและ

ต่อเนื่อง 
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ตารางที่4.4.3ตัวอย่างแผนการให้บริการ (TREATMENT PLAN) 
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ตารางที่4.4.4ตัวอย่างรายละเอียดการทำบริการ (TREATMENT DETAILS) 
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ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการรับบริการกำจัดแมลงวัน 

 

 ตามที่ทางบริษัทฯ ได้รับสัญญาว่าจ้างให้เข้ามาทำบริการกำจัดแมลงวัน ณ สถานที่ของท่านนั้น 

บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือในการจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับการทำบริการ ดังนี้ 

 

 สถานที่ทั่วไป

นำอาหารออกนอกพื้นที่ หรือนำเข้าเก็บในตู้เย็นหรือตู้แช่ให้มิดชิด 

หากมีตู้ปลาให้ทำการปดคลุมให้มิดชิด และปดเครื่องเติมอากาศในขณะทำบริการ 

นำสัตว์เลี้ยงขังกรงกรณีทำบริการในพื้นที่ใกล้เคียง หรือนำออกนอกพื้นที่หากเปนการบริการใน

พื้นที่ซึ่งมีสัตว์เลี้ยงอยู่ในกรง 

เก็บเสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้เข้าตู้และปดคลุมโต๊ะทำงาน โซฟาและเตียงนอนให้เรียบร้อย 

ปดคลุมภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ขนาดใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่บริการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือ

นำออกนอกพื้นที่บริการได้ 

 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

 อื่นๆ 

 1.   แจ้งให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงอพยพออกนอกพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนการให้บริการ 

 2.   ผู้ที่เปนโรคภูมิแพ้หรือแพ้กลิ่นสารเคมีไม่ควรอยู่ใกล้พื้นที่บริการ โดยเฉพาะบริเวณใต้ลม 

 

 ข้อควรระวัง 

ปดประกาศขึ้นปายหรือแจ้งให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องทราบถึงการบริการ เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิด

ขึ้น 

อย่ากลับเข้าไปในบริเวณที่พ่นฝอยละอองไว้แล้วเปนเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ภายหลังบริการ 

ระบายอากาศโดยการเปดประตู หน้าต่าง และไล่อากาศออกเปนเวลา 15–30 นาที ก่อนกลับ

เข้าไปใช้สถานที่ 

หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดสอบถามได้จากหัวหน้าทีมที่เข้ามาให้บริการหรือติดต่อบริษัทฯ 

ได้ที่สายด่วนหมายเลข……………………………… 

 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

             ขอขอบคุณ 

 

       ในนามบริษัท………….……………..………… 
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4.5

 ยุง
 

 ดร.อุษาวดี ถาวระ 

 ศ. ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ 
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ยุง 

ดร.อุษาวดี ถาวระ 

ศ. ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ 

 

 ยุง (mosquitoes) เปนแมลงดูดเลือดชนิดหนึ่งที่ก่อปญหาให้กับชุมชน ยุงบางชนิดสร้างความรำคาญ 

บางชนดิเปนพาหะนำโรค ยงุทีเ่ปนพาหะนำโรคทีส่ำคญั เชน่ ยงุลายเปนพาหะนำโรคไขเ้ลอืดออกและชคินุกนุยา 

ยุงก้นปล่องเปนพาหะนำโรคมาลาเรีย ยุงเสือเปนพาหะนำโรคเท้าช้าง เปนต้น  

 วงจรชีวิตของยุงเริ่มจากไข่ (egg) ไข่ฟกเปนลูกน้ำ (larva) ภายใน 2-3 วัน ลูกน้ำมี 4 ระยะ แต่ละ

ระยะกินอาหารและลอกคราบเพื่อเพิ่มขนาดของลำตัว อาหารของลูกน้ำ เช่น ตะไคร่น้ำ แพลงตอน หรือ 

อินทรยีส์ารตา่ง ๆ เปนตน้ ลกูนำ้ระยะสดุทา้ยจะกลายเปนตวัโมง่ (pupa) ตวัโมง่ของยงุไมก่นิอาหารและเคลือ่นไหว

ในแนวดิ่งเมื่อถูกรบกวน ระยะตัวโม่งใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน จึงเปนตัวเต็มวัย (adult) ยุงตัวผู้มักจะออกจาก

ตัวโม่งก่อนยุงตัวเมีย ในช่วงแรก ๆ ยุงตัวเต็มวัยจะหาน้ำหวานกินเปนอาหาร ซึ่งน้ำหวานเปนแหล่งพลังงาน 

ที่สำคัญในระยะแรก ยุงตัวเมียเท่านั้นที่ดูดเลือดในเวลาต่อมา ตัวเต็มวัยมีอายุประมาณ 1-2 เดือน 

 ยุง แบ่งออกเปน 3 subfamily ใหญ่ ๆ คือ Toxorynchitinae (ยุงยักษ์) Anophelinae 

(ยุงก้นปล่อง) และ Culicinae (ยุงลายและยุงรำคาญ) ยุงยักษ์ไม่ดูดเลือดเปนอาหาร ยุงก้นปล่องและยุงลาย

ดูดเลือดคนและสัตว์เปนอาหาร พฤติกรรมการเข้าหาเหยื่อของยุงแต่ละชนิดจะไม่เหมือนกัน ยุงลายชอบหากิน

ในเวลากลางวัน ในขณะที่ยุงก้นปล่องและยุงรำคาญหากินในเวลากลางคืน 

 ในประเทศไทยมียุงทั้งสิ้น 436 ชนิด ในจำนวนนี้เปนยุงก้นปล่อง 73 ชนิด ที่เหลือเปนยุงรำคาญ 

ยุงลาย และยุงอื่น ๆ 

 

ตารางที่4.5.1 โรคที่นำโดยยุงและแมลงปากกัดอื่น ๆ ในประเทศไทย 

ยุงก้นปล่อง (Anopheles) 

ยุงรำคาญ (Culex)  

ยุงลาย (Aedes) 

 

ยุงเสือ (Mansonia)  

ริ้นฝอยทราย (Phlebotomus, Lutzomyia) 

ริ้น (Ceratopogonidae) 

 

มาลาเรีย (Malaria) ฟลาเรีย (Filariasis) 

ฟลาเรีย ไข้สมองอักเสบ (Encephalitis) 

ไข้เลือดออก (Dengue haemorrhagic fever)  

ชิคุนกุนยา (Chikungunya) ฟลาเรีย 

ฟลาเรีย  

ลิชมาเนีย (Leishmaniasis) 

Mansonellosis 

พาหะ โรค 
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ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของยุง 

 

วงจรชีวิต 

 การพัฒนาการเจริญเติบโตของยุงเปนแบบสมบูรณ์ (complete metamorphosis) หมายถึง 

การเจริญเติบโตที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในแต่ละระยะที่แตกต่างกัน แบ่งเปน 4 ระยะ คือ ระยะไข่ (egg) 

ระยะลูกน้ำ (larva) ระยะตัวโม่ง (pupa) และระยะตัวเต็มวัย (adult) ระหว่างการเจริญเติบโตในแต่ละระยะ

ต้องมีการลอกคราบ (molting) ซึ่งถูกควบคุมโดยฮอร์โมนที่สำคัญ 3 ชนิด คือ brain hormone, ecdysone 

และ juvenile hormone 

 ระยะไข่(egg) 

 ไข่ยุงแต่ละชนิดมีขนาดและลักษณะไม่เหมือนกัน ลักษณะการวางไข่อาจบอกชนิดของกลุ่มยุงได้ 

ยุงชอบวางไข่บนผิวน้ำหรือบริเวณชื้น ๆ เช่น บริเวณขอบภาชนะเหนือระดับน้ำ การวางไข่ของยุงแบ่งออกเปน 

4 ประเภท 

 •  วางไข่ใบเดี่ยว ๆ บนผิวน้ำ เช่น ยุงก้นปล่อง 

 •  วางไข่เปนแพ บนผิวน้ำ เช่น ยุงรำคาญ 

 •  วางไข่เดี่ยว ๆ ตามขอบเหนือระดับน้ำ เช่น ยุงลาย 

 •  วางไข่ติดกับใบพืชน้ำเปนกลุ่ม เช่น ยุงเสือ หรือยุงฟลาเรีย 

รูปที่4.5.1 ไข่ยุงชนิดต่าง ๆ 

 ระยะไข่ใช้เวลา 2-3 วัน จึงฟกตัวออกเปนลูกน้ำ ในยุงบางชนิด เช่น ยุงลาย ไข่สามารถอยู่ในสภาพ

แห้งได้หลายเดือนจนกระทั่งเปนปี เมื่อมีน้ำก็จะฟกออกเปนลูกน้ำ แหล่งวางไข่ของยุงแต่ละชนิดแตกต่างกัน 

เช่น ยุงลายชอบวางไข่ในภาชนะที่มีน้ำขังที่มนุษย์สร้างขึ้น ส่วนยุงรำคาญชอบวางไข่ในแหล่งน้ำสกปรกต่าง ๆ 

น้ำเสียจากท่อระบายน้ำ แต่หากไม่พบสภาพน้ำที่ชอบยุงก็อาจวางไข่ในสภาพน้ำที่ผิดไป นักวิทยาศาสตร์

หลายคนรายงานวา่ปจจยัทีช่ว่ยใหย้งุตวัเมยีวางไขม่าจากสารเคมบีางอยา่งในนำ้ สารเคมอีาจเปน diglycerides 

ซึ่งผลิตโดยลูกน้ำยุงที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำนั้น หรือเปนกรดไขมัน (fatty acid) จากแบคทีเรีย หรือเปนสารพวก 

phenolic compounds จากพืชน้ำ เปนต้น 
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รูปที่4.5.2การลอยตัวเพื่อขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำของลูกน้ำยุงชนิดต่าง ๆ 

รูปที่4.5.3ตัวโม่งของยุงชนิดต่าง ๆ และลักษณะสำคัญของตัวโม่ง 

 ระยะลูกน้ำ(larva) 

 ลูกน้ำยุงแต่ละชนิดอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่ไม่เหมือนกัน เช่น ตามภาชนะขังน้ำต่าง ๆ ตามบ่อน้ำ หนอง 

ลำธาร โพรงไม้ หรือกาบใบไม้ที่อุ้มน้ำ เปนต้น ลูกน้ำยุงส่วนใหญ่ลอยตัวขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำ โดยมีท่อสำหรับ

หายใจ เรียกว่า siphon ยกเว้นยุงก้นปล่องไม่มีท่อหายใจ แต่จะวางตัวขนานกับผิวน้ำ โดยมีขนลักษณะคล้าย

ใบพัด (palmate hair) ช่วยให้ลอยตัวและหายใจทางรูหายใจ (spiracle) ส่วนยุงเสือจะใช้ท่อหายใจซึ่งสั้นและ

ปลายแหลมเจาะพวกพืชน้ำและหายใจเอาออกซิเจนผ่านรากของพืชน้ำ อาหารของลูกน้ำยุง ได้แก่ สิ่งมีชีวิต

เล็ก ๆ ในน้ำนั่นเอง เช่น แบคทีเรีย ยีสต์ สาหร่าย เปนต้น ลูกน้ำจะลอกคราบ 4 ครั้ง เมื่อลอกคราบครั้งสุดท้าย

กลายเปนตัวโม่ง การเจริญเติบโตในระยะลูกน้ำใช้เวลาประมาณ 7-10 วัน ขึ้นอยู่กับชนิดของลูกน้ำ อาหาร 

อุณหภูมิ และความหนาแน่นของลูกน้ำด้วย 

 ระยะตัวโม่ง(pupa) 

 ตัวโม่งรูปร่างผิดไปจากลูกน้ำ ส่วนหัวเชื่อมต่อกับส่วนอก รูปร่างลักษณะคล้ายเครื่องหมายจุลภาค ( , ) 

ระยะนี้ไม่กินอาหาร เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว มีท่อหายใจคู่หนึ่งที่ส่วนหัว เรียก trumpets ระยะนี้สั้นใช้เวลา

เพียง 1-3 วัน 
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 ระยะตัวเต็มวัย(adult) 

 ตัวยุงแบ่งออกเปน 3 ส่วน 

 ส่วนหัว (head) มีลักษณะกลมเชื่อมติดกับส่วนอก ประกอบด้วยตา 1 คู่ ตาของยุงเปนแบบตา

ประกอบ (compound eyes) มีหนวด (antenna) 1 คู่ มีระยางค์ปาก (labial palpi) 1 คู่ และมีอวัยวะ

เจาะดูด (proboscis) 1 อัน มีลักษณะเปนแท่งเรียวยาวคล้ายเข็ม สำหรับแทงดูดอาหาร หนวดของยุง

แบ่งเปน 15 ปล้อง สามารถใช้จำแนกเพศของยุงได้ แต่ละปล้องจะมีขนรอบ ๆ ในยุงตัวเมียขนนี้จะสั้นและ

ไม่หนาแน่น (sparse) เรียกว่า pilose antenna ส่วนยุงตัวผู้ขนจะยาวและเปนพุ่ม (bushy) เรียกว่า 

plumose antenna หนวดยุงเปนอวัยวะที่ใช้ในการรับคลื่นเสียง ยุงตัวผู้จะใช้รับเสียงการกระพือปีกของ

ยุงตัวเมีย ความชื้นของอากาศ และรับกลิ่น 

 ระยางค์ปาก (labial palpi) แบ่งเปน 5 ปล้อง อยู่ติดกับ proboscis ในยุงก้นปล่องตัวเมีย palpi 

จะตรงและยาวเท่ากับ proboscis ส่วนยุงตัวผู้ตรงปลาย palpi จะโป่งออกคล้ายกระบอง ในยุงอื่นที่

ไม่ใช่ยุงก้นปล่อง palpi ของตัวเมียจะสั้นประมาณ 1/4 ของ proboscis ส่วนยุงตัวผู้ palpi จะยาว แต่

ตรงปลายไม่โป่ง และมีขนมากที่สองปล้องสุดท้ายซึ่งจะงอขึ้น 

รูปที่4.5.4ลักษณะหนวดของยุงตัวเมียและยุงตัวผู้ 
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รูปที่4.5.5 ลักษณะที่สำคัญโดยทั่วไปของยุง 

 ส่วนอก(thorax)มีปีก 1 คู่ ด้านบนของอก ปล้องกลาง (mesonotum) ปกคลุมด้วยขนหยาบ ๆ 

และเกล็ด ซึ่งมีสีและลวดลายต่าง ๆ กัน เราใช้ลวดลายนี้สำหรับแยกชนิดยุงได้ ด้านข้างของอกมีเกล็ดและ

กลุ่มขนซึ่งใช้แยกชนิดของยุงได้เช่นกัน ด้านล่างของอกมีขาโดยขาแต่ละข้างจะประกอบด้วย coxa ซึ่งมี

ขนาดสั้นอยู่ที่โคนสุด ต่อไปเปน trochanter คล้าย ๆ บานพับ femur, tibia และ tarsus ซึ่งมีอยู่ 5 ปล้อง 

ปล้องสุดท้ายมีหนามงอ ๆ 1 คู่ เรียกว่า claws ขาก็มีเกล็ดสีต่าง ๆ ใช้แยกชนิดของยุงได้ ปีกมีลักษณะแคบ

และยาว มีลายเส้นปีก (veins) ซึ่งมีชื่อเฉพาะของแต่ละเส้นปีกจะมีเกล็ดสีต่าง ๆ กัน ตรงขอบปีกด้านหลังจะ

มีขนเรียงเปนแถวเรียก เกล็ด (fringe) และขนบนปีกนี้ก็ใช้ในการแยกชนิดของยุงได้เช่นกัน นอกจากนี้ ยังมี 

halteres 1 คู่ อยู่ที่อกปล้องสุดท้าย มีลักษณะเปนปุ่มเล็ก ๆ อยู่ต่อจากปีก เมื่อยุงบิน halteres จะสั่น

อย่างเร็วใช้ประโยชน์ในการทรงตัวของยุง 

 ส่วนท้อง (abdomen)มีลักษณะกลม ยาว ประกอบด้วย 10 ปล้อง แต่จะเห็นชัดเพียง 8 ปล้อง 

ปล้องที่ 9-10 จะดัดแปลงเปนอวัยวะสืบพันธุ์ ในยุงตัวผู้จะใช้ส่วนนี้แยกชนิดของยุงได้ 
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ชีวิตประจำวัน(dailylife) 

 อาหาร 

 ยุงตัวเต็มวัยทั้ง 2 เพศ กินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ แต่ส่วนใหญ่ยุงตัวเมีย

ยังต้องการโปรตีนจากเลือดมนุษย์หรือสัตว์เพื่อช่วยในการเจริญของไข่และใช้สร้างพลังงาน ดังนั้น ยุงตัวเมีย

เท่านั้นที่กัดคนและสัตว์ ยุงแต่ละชนิดชอบกินเลือดต่างกัน พวกที่ชอบกินเลือดสัตว์เรียก zoophilic ส่วน

พวกที่ชอบกินเลือดคน เรียก anthropophilic เลือดจะเข้าไปช่วยในการเจริญของไข่ การเจริญของไข่

เเบบที่ต้องการโปรตีนจากเลือด เรียก anautogeny มียุงไม่กี่ชนิดที่ไข่จะสุกได้โดยใช้อาหารที่สะสมไว้

โดยไม่ต้องกินเลือด เรียก autogeny เช่น ยุง Aedes togoi, Culex molestus เปนต้น เวลาที่ยุงออก

หากินก็ไม่เหมือนกัน เช่น ยุงลายชอบหากินในเวลากลางวัน ยุงรำคาญชอบหากินในเวลากลางคืน ยุงแม่ไก่

ชอบหากินตอนพลบค่ำและย่ำรุ่ง เปนต้น  

 การบิน 

 มีลักษณะเฉพาะสำหรับยุงแต่ละชนิด เช่น ยุงลายบ้านจะบินไปไม่ไกล บินได้ประมาณ 30-300 

เมตร ยุงลายสวนบินได้ประมาณ 400-600 เมตร ยุงก้นปล่องบินได้ประมาณ 0.5-2.5 กิโลเมตร ส่วน

ยุงรำคาญบินได้ตั้งแต่ 200 เมตร ถึงหลายกิโลเมตร ยุงพาหะนำโรคไข้สมองอักเสบบินได้ไกลถึง 50 กิโลเมตร 

ยุงตัวเมียสามารถบินได้ไกลกว่ายุงตัวผู้ 

 การผสมพันธุ์ 

 ยุงตัวผู้ลอกคราบโผล่ออกจากตัวโม่งก่อนยุงตัวเมีย และอยู่ใกล้ ๆ แหล่งเพาะพันธุ์ เมื่อตัวเมียออกมา 

1-2 วัน จะผสมพันธุ์กัน หลังจากผสมพันธุ์แล้วยุงตัวเมียจะออกหาแหล่งเลือด แต่ยุงบางชนิดต้องการ

เลือดก่อนการผสมพันธุ์ เช่น Anopheles culicifacies เปนต้น นอกจากนี้ ยุงก้นปล่องมีพฤติกรรมการ

บินว่อนเปนกลุ่มเพื่อการจับคู่ผสมพันธุ์ เรียก swarming ซึ่งมักเกิดขึ้นตอนพระอาทิตย์กำลังตก โดยแสง

ที่อ่อนลงอย่างรวดเร็วมีผลในการกระตุ้นกิจกรรมนี้ ส่วนยุงลายจับคู่ผสมพันธุ์โดยไม่ต้อง swarm ตัวผู้

จะตอบสนองต่อเสียงกระพือปีกของยุงตัวเมีย ยุงลายตัวผู้สามารถค้นหาตัวเมียได้ภายในระยะทาง 25 

เซนติเมตร 

 อายุของยุง 

 ยุงตัวผู้มักมีอายุสั้นกว่ายุงตัวเมีย โดยยุงตัวผู้มีอายุประมาณ 1 สัปดาห์ ยกเว้นในกรณีที่เลี้ยงดู

ด้วยอาหารสมบูรณ์และมีความชื้นเหมาะสมจะมีอายุอยู่ได้เปนเดือน ส่วนยุงตัวเมียมีอายุ 1-5 เดือน อายุ

ของยุงขึ้นอยู่กับปจจัยหลายอย่าง เช่น ในฤดูร้อน ยุงมีกิจกรรมมากทำให้อายุสั้น เฉลี่ยประมาณ 2 สัปดาห์ 

ในฤดูหนาวยุงมีกิจกรรมน้อยจึงอายุยืน ในบางพื้นที่ยุงสามารถจำศีลตลอดฤดูหนาว 
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ชนิดของยุงที่สำคัญ 

ชนิดของยุงที่สำคัญในทางการแพทย์ มี 4 สกุล ได้แก่ 

 •  ยุงลาย (Genus Aedes) 

 •  ยุงคิวเล็กซ์ หรือยุงรำคาญ (Genus Culex) 

 •  ยุงก้นปล่อง (Genus Anopheles) 

 •  ยุงเสือ หรือยุงฟลาเรีย (Genus Mansonia) 

รูปที่4.5.6ลักษณะการเกาะพักของยุงชนิดต่าง ๆ 

รูปที่4.5.7ยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) 

ที่มา: ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

 1.ยุงลายบ้าน(Aedes aegypti) 

   ตัวเต็มวัยยุงลายชอบอาศัยอยู่ในบ้านและหากินในบ้าน ดูดเลือดคนเปนอาหาร (indoor feeding 

mosquitoes) ชอบออกหากินในเวลากลางวัน มีช่วงออกหาอาหาร 2 ช่วง คือ เช้า (08.00-11.00 น.) 

และบ่าย (14.00-16.00 น.) หลังจากดูดเลือด 2-3 วัน จะวางไข่ในน้ำขังตามภาชนะต่าง ๆ ภายในบ้าน เช่น 

ตามจานรองขาตู้ แจกันดอกไม้ ตุ่มน้ำ อ่างอาบน้ำในห้องน้ำ เปนต้น หลังจากได้มีการรณรงค์ให้ทำลาย

แหล่งเพาะพันธุ์ในบ้าน พบว่ายุงลายบ้านออกไปวางไข่นอกบ้านมากขึ้น ตามภาชนะที่ทิ้งกระจัดกระจาย 

อาทิ ยางรถยนต์ กระป๋องน้ำ ถุงพลาสติก ขวดยา เปนต้น 
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 2.ยุงลายสวน(Aedes albopictus) 

   เปนยุงพาหะนำโรคไข้เลือดออกและเปนยุงท้องถิ่น พบในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มักพบ

ตามสวนผลไม้ สวนยางพารา ชอบหากินในเวลากลางวันเหมือนยุงลายบ้าน หลังจากกินเลือด 2-3 วัน 

ตัวเต็มวัยจะวางไข่ตามแหล่งน้ำขังต่าง ๆ นอกบ้าน ตามสวนผลไม้ หรืออาจพบลูกน้ำตามโพรงต้นไม้ที่มีน้ำขัง 

หลังจากที่มีการรณรงค์ทำความสะอาดหรือเก็บกวาดทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ เช่น ตามสวนผลไม้ ของยุง

ประเภทนี้อย่างต่อเนื่อง ยุงชนิดนี้เข้ามาวางไข่ในบ้านและอยู่ร่วมกับยุงลายบ้าน 

รูปที่4.5.8ยุงลายสวน (Aedes albopictus) 

 ที่มา: ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

รูปที่4.5.9ยุงก้นปล่องไดรัส (Anopheles dirus) 

ที่มา: ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ (Unpublished) 

 3.ยุงก้นปล่องไดรัส(Anopheles dirus) 

    ยุงก้นปล่องชนิดนี้เปนพาหะนำโรคมาลาเรียที่สำคัญในประเทศไทย มักพบในป่าลึกยากต่อการ

ควบคุม อาจพบลูกน้ำยุงชนิดนี้ตามน้ำขังของรอยเท้าสัตว์ บ่อพลอย หรือแอ่งน้ำขังนิ่งของโขดหินที่มีร่มเงา 

เปนต้น ตัวเต็มวัยออกหากินในเวลากลางคืน โดยสามารถบินได้หลายกิโลเมตรเพื่อหาเหยื่อ หลังจากดูดเลือด

ประมาณ 2-3 วัน จะวางไข่และไข่เจริญเปนลูกน้ำ ตัวโม่ง และตัวเต็มวัยต่อไป พบว่ายุงก้นปล่องไดรัส

ในประเทศไทยไม่ต้านทานหรือดื้อต่อสารเคมีที่ใช้ในการควบคุม ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากพฤติกรรมการ

หลีกหนีสารเคมี (avoidance behavior) ซึ่งจัดเปนพัฒนาการอย่างหนึ่งเพื่อความอยู่รอด 
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รูปที่4.5.10ยุงก้นปล่องแมกคูลาตัส (Anopheles maculatus) 

ที่มา: ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ (Unpublished) 

 4.ยุงก้นปล่องแมกคูลาตัส(Anopheles maculatus) 

   เปนยุงก้นปล่องที่เปนพาหะนำโรคมาลาเรียที่สำคัญอีกชนิดหนึ่ง พบมากทางภาคใต้ของประเทศ

ไทยตามสวนยางพาราและสวนผลไม้ ตัวอ่อนอาศัยอยู่ตามลำธารน้ำไหลริน ๆ มีหญ้าขึ้นปกคลุมและมี

แสงแดดส่องรำไร ตัวเต็มวัยบินออกหาอาหารในเวลากลางคืน โดยดูดกินเลือดโฮสต์ทั้งมนุษย์และสัตว์เลี้ยง 

พบว่ายุงในกลุ่มนี้จัดเปนยุงพาหะชนิดซับซ้อน (complex species) ในประเทศไทยมีมากกว่า 5 กลุ่ม

ย่อย แต่ละกลุ่มมีความสำคัญแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ (Baimai, 1989) 

 5.ยุงก้นปล่องมินิมัส(Anopheles minimus) 

    ยุงก้นปล่องมินิมัสจัดเปนพาหะนำโรคมาลาเรียซึ่งพบแพร่หลายในประเทศต่าง ๆ แถบทวีปเอเชีย

และเอเชียอาคเนย์รวมทั้งประเทศไทยด้วย ในประเทศไทยยุงก้นปล่องมินิมัสได้ถูกจัดเปนยุงพาหะชนิดซับซ้อน

ที่นำเชื้อมาลาเรียและแพร่กระจายอยู่ทั่วไป ยุงชนิดนี้มีแหล่งที่อยู่อาศัยตามบริเวณชายป่า หรือชายเขาที่มี

ธารน้ำไหลริน ๆ และมีนิสัยชอบดูดเลือดคนภายในบ้าน ต่อมาเมื่อสภาพนิเวศวิทยาเกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้

แหล่งที่อยู่อาศัยของยุงชนิดนี้ลดน้อยลงไป สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไปอันเนื่องมาจากการทำลายป่า 

รวมทั้งการใช้สารเคมีชนิดต่าง ๆ ทั้งทางด้านการเกษตรและทางด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้

ดีดีทีควบคุมมาลาเรียเปนเวลานาน ทำให้ยุงชนิดนี้มีการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมและมีการตอบสนองต่อ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยเข้ามาอยู่ใกล้ชิดมนุษย์มากขึ้น จนกลายเปนยุงพาหะที่มีความสำคัญในบางพื้นที่

ของประเทศไทย 
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รูปที่4.5.11ยุงก้นปล่องมินิมัส (Anopheles minimus) 

ที่มา: ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ (Unpublished) 

รูปที่4.5.12ยุงก้นปล่องแซนไดคัส (Anopheles sundaicus) 

ที่มา: www.montpellier.inra.fr/CBGP/photos/sundaicus 

 6.ยุงก้นปล่องแซนไดคัส(Anopheles sundaicus)

    ยุงก้นปล่องแซนไดคัสเปนพาหะนำโรคมาลาเรียในบริเวณพื้นที่ชายฝ่งทะเล บริเวณน้ำกร่อยของ

ประเทศไทย ในประเทศอินโดนีเซียและศรีลังกายุงชนิดนี้เพาะพันธุ์อยู่ในบ่อเลี้ยงปลาน้ำเค็ม ในบ่อมักมี

สาหร่ายสีเขียวลอยอยู่เปนจำนวนมาก ทำให้เกิดร่มเงาเหมาะสำหรับการเพาะพันธุ์ของยุงชนิดนี้เปนอย่างดี 

เนื่องจากสาหร่ายนี้เปนอาหารของปลาที่เลี้ยงไว้ การกำจัดสาหร่ายเพื่อควบคุมยุงก้นปล่องชนิดนี้จึงไม่เปนที่

ยอมรับของเจ้าของบ่อปลา วิธีการแก้ปญหาทำได้โดยการขุดคูลึกขึ้นโดยรอบบ่อเลี้ยงปลานั้น ย้ายปลาไปไว้ในคู

ที่ขุดใหม่ สูบน้ำส่วนใหญ่ออกจากบ่อ ทำให้สาหร่ายลงไปติดอยู่ที่ก้นบ่อแล้วก็ถูกเผาตายไป จากนั้นสูบน้ำกลับ

เข้าบ่อให้ลึกพอที่ทำให้เกิดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินที่ก้นบ่อได้อีก ปลาก็จะมีสาหร่ายกินแต่ไม่มีสาหร่ายลอยที่

ผิวน้ำ เมื่อขาดร่มเงายุงก้นปล่องแซนไดคัสก็จะไม่มาวางไข่ในบ่อนั้นอีก (สีวิกา, 2540) 
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รูปที่4.5.13 ยุงยักษ์ (Toxorhynchites sp.) 

ที่มา: ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

 7.ยุงยักษ์(Toxorhynchitessp.) 

    ยุงยักษ์แพร่พันธุ์ตามแหล่งน้ำขังทั่วไป ส่วนใหญ่มักเปนน้ำนิ่งที่มีเศษวัชพืช หรืออินทรีย์สาร 

พบมากตามบริเวณสวนผลไม้หรือสวนยางพารา ในประเทศไทยพบยุงยักษ์ได้ทั่วไปและมักอาศัยอยู่ร่วมกับ

ยุงลายบ้านและยุงลายสวน บางครั้งอาจพบอยู่ร่วมกับยุงรำคาญ โดยเฉพาะทางภาคใต้และภาคตะวันออก

ของประเทศไทย ยุงยักษ์ทั้งเพศผู้และเพศเมียไม่ดูดเลือดเปนอาหารเนื่องจากปากได้พัฒนาไว้สำหรับดูด

ของเหลวหรือน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ พบว่าลูกน้ำยุงยักษ์ในธรรมชาติช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายและยุงรำคาญ 

ประเทศในแถบอเมริกากลางและใต้นำยุงยักษ์ไปควบคุมยุงชนิดอื่น (McClelland, 1990) 

 8.ยุงรำคาญ Culex quinquefasciatus 

    พบมากในแอฟริกาและเอเชีย วางไข่เปนแพในน้ำเน่าเสีย ท่อระบายน้ำทิ้ง แหล่งเพาะพันธุ์มักอยู่

ใกล้บ้าน ไข่แพหนึ่งมีประมาณ 200-250 ฟอง ไข่ฟกภายใน 30 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 24-30 องศาเซลเซียส 

ออกหากินกลางคืน ชอบกินเลือดคน ในประเทศพม่า อินเดีย อินโดนีเชีย ยุงชนิดนี้เปนตัวการสำคัญในการ

นำโรคฟลาเรีย สำหรับประเทศไทยพบว่ายุงชนิดนี้สามารถนำเชื้อฟลาเรียได้เช่นกันแต่ยังมีข้อมูลจำกัด 

นอกจากนี้ อาจทำให้มีอาการคัน แพ้ และเกิดเปนแผลพุพองได้  

 9.ยุงรำคาญCulex tritaeniorhynchus 

    ยุงชนิดนี้เปนตัวนำเชื้อไวรัส Japanese encephalitis ซึ่งทำให้เกิดโรคไข้สมองอักเสบ พบทั่วไป

ในประเทศไทย แต่พบมากในจังหวัดภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย อุตรดิตถ์ น่าน เปนต้น แหล่ง

เพาะพันธุ์อยู่ตามท้องนา แหล่งน้ำที่เกิดจากรอยเท้าสัตว์ บ่อน้ำเล็ก ๆ ที่มีพืชน้ำ ลำธาร ชอบกินเลือดวัว 

ควาย สุกรมากกว่าเลือดคนและนก ออกหากินตั้งแต่พลบค่ำจนตลอดคืน ส่วนมากหากินนอกบ้าน 
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 10.ยุงรำคาญCulex gelidus 

    เปนตัวนำเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคไข้สมองอักเสบเช่นเดียวกับ Cx. tritaeniorhynchus แหล่ง

เพาะพันธุ์ เช่น สระน้ำ บ่อ หนอง น้ำล้างคอกสัตว์ คูน้ำ เปนต้น ชอบอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่มีพืชน้ำ หากิน

กลางคืน ชอบกินเลือดสัตว์รวมทั้งคน 

 11.ยุงรำคาญCulex fuscocephala 

     เปนตัวนำเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคไข้สมองอักเสบ พบตามหนองน้ำ บึงนาข้าว หากินกลางคืน 

ชอบกินเลือดสัตว์ เช่น วัว ควาย สุกร นก และเลือดคน 

รูปที่4.5.14 โครงสร้าง ลักษณะของยุงรำคาญสกุลต่าง ๆ 

ตารางที่4.5.2 ลักษณะทั่วไปของยุงที่สำคัญในประเทศไทย 

แหล่ง

เพาะพันธุ์ 

แหล่งน้ำสะอาด 

บริเวณบ้าน เช่น  

ตุ่มน้ำ อ่างน้ำ  

บ่อซีเมนต์ ไห  

กระป๋อง กะลา 

ยางรถยนต์ที่มีน้ำ

ขัง จานรองขาตู้ 

แจกัน กาบใบพืช  

โพรงไม้  

เปลือกผลไม้  

แหล่งน้ำขังบนดิน  

แอ่งหิน ท่อระบาย

น้ำ น้ำครำใต้ถุน

บ้าน น้ำในทุ่งนา 

รอยเท้าสัตว์ 

ภาชนะขังน้ำ 

ที่สกปรก 

แอ่งน้ำไหลเอื่อย ๆ 

ค่อนข้างสะอาด    

แอ่งหิน โพรงไม้ 

รวมทั้งในนาข้าว    

เปนต้น โดยมาก 

อยู่ไกลตัวเมือง  

ในป่า ชายเขา 

บึงน้ำที่มีพืชน้ำ 

เช่น จอก แหน  

ผักตบชวา  

ป่าพรุที่มีพืชน้ำ     

เปนต้น 

ลักษณะ
ทั่วไป

ยุงลาย
Aedes 

ยุงรำคาญ
Culex 

ยุงก้นปล่อง
Anopheles 

ยุงลายเสือ/ยุงฟิลาเรีย
Mansonia 
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การเกาะพัก 

รูปร่าง

ลักษณะ 

ลูกน้ำ 

ไข่ 

การออก

หากิน 

นำโรคสำคัญ 

ลำตัวขนานกับพื้น 

ลำตัว มีเกล็ดขาว

บนด้านหลังส่วนอก 

ปีก ค่อนข้างใส 

 

ปาก ตัวเมีย palpi 

สองข้างปากสั้น 

ท่อหายใจอ้วนสั้น  

ลอยทำมุมกับผิวน้ำ 

เคลื่อนไหวแบบ

ตวัดตัว 

เปนใบเดี่ยว ๆ 

ติดตามขอบภาชนะ

เหนือระดับน้ำ 

เล็กน้อย 

เวลากลางวัน  

ในบ้านและ 

ใกล้บ้าน 

ไข้เลือดออก และ

โรคฟลาเรียชนิด 

ที่มีพยาธิ  

W. bancrofti 

ลำตัวขนานกับพื้น 

ลำตัว มีสีน้ำตาล 

 

ปีก ค่อนข้างใส 

 

ปาก ตัวเมีย palpi 

สองข้างของปาก

สั้นและยาวไม่ถึง 

1/4 ของปาก 

ท่อหายใจเรียวยาว 

ลอยทำมุมกับผิวน้ำ 

เคลื่อนไหวเปนรูป

ตัวเอส (S) 

เปนแพ ลอยอยู่ 

บนผิวน้ำ 

เวลาพลบค่ำ  

ถึง เช้ามืด  

โดยมากหากิน 

นอกบ้าน 

ไข้สมองอักเสบ 

และโรคฟลาเรีย

ชนิดที่มีพยาธิ  

W. bancrofti 

ลำตัวและส่วนท้อง

ทำมุมกับผนัง 

ที่เกาะ ประมาณ 

45 องศา 

ลำตัว มีสีน้ำตาล

ค่อนข้างดำ 

ปีก มีเกล็ดเห็นเปน

สีซีดสลับเข้ม 

ปาก ตัวเมีย palpi 

สองข้างของปาก

ยาวเท่าความยาว

ของปาก 

ไม่มีท่อหายใจ 

ลอยขนานผิวน้ำ 

เคลื่อนไหวตรง ๆ 

สลับไปมาดูแข็ง ๆ 

เปนใบเดี่ยว ๆ ลอย

บนผิวน้ำ โดยมีทุ่น

ช่วย 

เวลากลางคืน 

นอกบ้าน 

โรคมาลาเรีย หรือ 

ไข้ป่า หรือไข้จับสั่น 

ลำตัวขนานกับพื้น 

ลำตัว มีเกล็ดหยาบ

สีน้ำตาลอ่อน ๆ 

ปีก มีเกล็ดหยาบ

ใหญ่เห็นได้ชัดเจน 

ปาก ตัวเมีย palpi 

สองข้างของปาก

ยาวกว่า Culex 

เล็กน้อย 

ท่อหายใจสั้นเปนฟน 

เลื่อยเจาะแทงในราก

พืชน้ำ เคลื่อนไหว

เปนรูปตัวเอส (S) 

เปนกลุ่ม ติดอยู่ใต้ใบ

พืชน้ำ 

เวลากลางคืน 

นอกบ้าน 

โรคฟลาเรียชนิด 

ที่มีพยาธิ  

Brugla malayi  

และ W. bancrofti 

ลักษณะ
ทั่วไป

ยุงลาย
Aedes 

ยุงรำคาญ
Culex 

ยุงก้นปล่อง
Anopheles 

ยุงลายเสือ/ยุงฟิลาเรีย
Mansonia 
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การจัดการยุง 

 

 1.การจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ 

   ขั้นตอนการดำเนินการเริ่มจากการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ ความชุกชุมของลูกน้ำและตัวยุงเพื่อ

วางแผนจัดการควบคุม ภายหลังการปฏิบัติงานต้องมีการประเมินผลโดยสำรวจแบบเดียวกับก่อนการควบคุม

เพื่อตรวจสอบว่ายุงลดลงหรือไม่ 

   แหล่งเพาะพันธุ์ของยุงแต่ละชนิดแตกต่างกัน ดังนั้น ต้องมีความรู้เกี่ยวกับชีววิทยาและนิเวศวิทยา

ของยุงที่ต้องการกำจัด ดังนี้ 

     1.1 ยุงลาย 

  เพาะพันธุ์ในภาชนะขังน้ำ เช่น โอ่งใส่น้ำดื่ม-น้ำใช้ บ่อคอนกรีตขังน้ำในห้องน้ำ แจกัน 

ภาชนะใส่ต้นไม้น้ำ การจัดการต้องเปนการหาวิธีปองกันไม่ให้ภาชนะดังกล่าวเปนแหล่งเพาะพันธุ์ เช่น 

ปดฝาภาชนะให้มิดชิดด้วยผ้า ตาข่าย อลูมิเนียม หรือแผ่นโลหะ ทำความสะอาดขัดล้างโอ่ง ระบายน้ำทิ้ง 

เปลี่ยนน้ำในแจกันทุก 4-5 วัน ในกรณีของวัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เช่น ยางรถยนต์เก่า โอ่ง-อ่างแตก ควร

แนะนำให้กำจัดทิ้งไป หรือนำไปดัดแปลงใช้ให้เกิดประโยชน์อื่น เช่น นำไปใส่ดินปลูกพืชสวนครัว เปนต้น 

สำหรับแหล่งเพาะพันธุ์ตามธรรมชาติ เช่น โพรงไม้ กาบใบพืช กระบอกไม้ไผ่ สามารถปองกันไม่ให้เปนแหล่ง

เพาะพันธุ์โดยใส่ดินหรือทราย หรืออุดด้วยซีเมนต์ หรือฉีดพ่นสารกำจัดลูกน้ำซึ่งอาจใช้สารเคมีหรือสารชีวภาพ 

  วิธีการจัดการกับวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เช่น ขวด กระป๋อง โอ่งแตก ไหแตก ถังพลาสติกชำรุด 

ยางรถยนต์ กะลามะพร้าว เปลือกทุเรียน ถ้วยยางพาราเก่า ๆ เปนต้น มีดังต่อไปนี้ 

  1.1.1 ฝง เผาทำลาย หรือเก็บรวบรวมใส่ถุง นำไปทำรองเท้ายาง ถังน้ำ ถังขยะ หรือนำ

ไปหลอมกลับมาใช้ใหม่ 

  1.1.2 ยางรถยนต์เก่าอาจนำไปดัดแปลงใช้ประโยชน์ เช่น ปลูกต้นไม้ ทำถังขยะ ชิงช้า

เด็กเล่น ทำรองเท้า ทำเก้าอี้ ทำแนวกั้นดินปองกันการถูกคลื่นเซาะทำลาย ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพยาง

มะตอย ใช้เปนเชื้อเพลิงในระดับอุตสาหกรรม 

  1.1.3 กะลามะพร้าว เปลือกทุเรียน นำไปใช้เปนเชื้อเพลิง 

  1.1.4 เรือบดเล็กหรือเรือชำรุดให้คว่ำไว้เมื่อไม่ใช้งาน 

  1.2 ยุงรำคาญ 

  เพาะพันธุ์อยู่ในท่อระบายน้ำ แหล่งน้ำขังที่มีมลภาวะสูง การจัดการปรับสภาพแวดล้อม

เพื่อไม่ให้เปนแหล่งเพาะพันธุ์ทำได้หลายวิธี เช่น 

  1.2.1 การเก็บขยะในแหล่งน้ำขัง เพื่อจะได้ไม่เปนอาหารของลูกน้ำ และเปนที่หลบซ่อน

ของลูกน้ำ จากการสังเกตพบว่าแอ่งน้ำขังหรือคลองที่ไม่มีขยะลอยอยู่ในน้ำจะไม่ค่อยมีลูกน้ำยุงรำคาญ

เพราะไม่มีแหล่งเกาะพักของลูกน้ำ ไม่มีร่มเงา 
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  1.2.2 การกำจัดต้นหญ้าที่อยู่ริมขอบบ่อ 

  1.2.3 การทำให้ทางระบายน้ำไหลได้สะดวก เพราะยุงรำคาญชอบอาศัยในแหล่งน้ำขัง

หรือน้ำนิ่ง ซึ่งมีเศษขยะลอยอยู่บนผิวน้ำ 

  1.2.4 การถมหรือระบายน้ำในแหล่งน้ำที่ไม่จำเปนออก เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ให้น้อยลง 

    1.3 ยุงก้นปล่อง 

  เปนพาหะโรคมาลาเรีย มีแหล่งเพาะพันธุ์ตามลำธาร บ่อพลอย แอ่งหิน แอ่งดิน คลอง

ชลประทาน สามารถปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้ไม่เหมาะสมโดยการกลบถมปรับปรุงความเร็วของกระแส

น้ำเพื่อรบกวนการวางไข่ของยุงและทำให้ไข่ยุงกระทบกระเทือน จัดการถางวัชพืชริมลำธาร ลดร่มเงาและ

แหล่งเกาะพัก นอกจากนี้ การใช้สารเคมีบางชนิด เช่น สารกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ (synthetic 

pyrethroids) ฉีดพ่นตามฝาบ้านเรือนด้านใน เพื่อไล่หรือฆ่าขณะที่ยุงก้นปล่องมาเกาะพัก 

   1.4 ยุงพาหะโรคเท้าช้าง

  มีแหล่งเพาะพันธุ์ตามป่าพรุ แหล่งน้ำที่มีพืชน้ำ ฉะนั้นการจัดการกับแหล่งเพาะพันธุ์ทำได้

โดยกลบถม หรือทำลายวัชพืช 

 

 2.การจัดการโดยชีววิธี 

    การนำสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติมาควบคุมยุงพาหะให้ได้ผลนั้น ต้องมีปริมาณมากพอที่จะควบคุม

ประชากรยุงพาหะได้ สามารถหาได้ในท้องถิ่น และไม่เปนอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นตลอดจนสิ่งแวดล้อม เช่น 

การให้ปลากินลูกน้ำ การจัดการโดยใช้ตัวห้ำ เชื้อรา แบคทีเรีย หรือโปรโตซัว เปนต้น 

 

 3.การจัดการโดยวิธีทางพันธุกรรม 

    เช่น การทำให้โครโมโซมของยุงพาหะเปลี่ยนไปจนไม่สามารถนำเชื้อได้ การทำให้ยุงเปนหมันโดย

ใช้กัมมันตรังสีหรือใช้วัตถุอันตราย เปนต้น 

 

 4.การจัดการโดยวิธีกล 

     การลดการสัมผัสระหว่างคนและยุงพาหะ เช่น การใช้มุ้ง มุ้งลวด การสวมเสื้อมิดชิด เปนต้น 

 

 5.การใช้สารในกลุ่มควบคุมการเจริญเติบโตของแมลง (insect growth regulators; IGRs) 

แบ่งเปน 2 กลุ่มคือ  

     5.1 สารคล้ายจูวิไนล์ฮอร์โมน (juvenile hormone analogues) เช่น เมโทพรีน 

(methoprene) เปนต้น 

     5.2 สารยับยั้งการสร้างผนังลำตัวแมลง (chitin synthesis inhibitors) เช่น ไดฟลูเบนซูรอน 

(diflubenzuron) เปนต้น 
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 6.การจัดการโดยใช้สารเคมี

   การใช้มาตรการควบคุมโดยใช้สารเคมีนี้จะต้องมีการวางแผนอย่างรัดกุมโดยอาศัยความรู้ทาง

ชีวนิสัยของยุงพาหะ ระบาดวิทยาของโรค ความเปนพิษของสารเคมีที่นำมาใช้ เนื่องจากสารเคมีที่นำมาใช้

ในทางสาธารณสุขแล้วมีความปลอดภัยนั้นมีจำนวนไม่มากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเคมีที่นำมาใช้พ่นชนิดที่มี

ฤทธิ์ตกค้าง หรือนำมาใช้ติดต่อกันเปนระยะเวลายาวนานทางการเกษตร เพราะอาจทำให้ยุงพาหะเกิด

ความต้านทานต่อสารเคมีนั้นได้ ดังนั้น การควบคุมยุงพาหะโดยการใช้วัตถุอันตรายจึงควรใช้ร่วมกับ

มาตรการอื่นด้วย 

     6.1 สารจากธรรมชาติ (natural products) เช่น สารไพรีทรินส์ซึ่งสกัดจากดอกเบญจมาศ สาร

นิโคตินจากใบยาสูบ สารสกัดจากสะเดา (Neem) โล่ติ๊น (Rotenone) เปนต้น 

     6.2 การใช้สารกำจัดลูกน้ำ (larvicides) เช่น เทเมฟอส (temephos) เฟนไทออน (fenthion) 

คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) เปนต้น temephos 1% เคลือบทราย (sand granules) หรือ

เคลือบซีโอไลท์ (zeolite granules) ความเข้มข้นที่แนะนำให้ใช้ 1 พีพีเอ็ม ในน้ำ (10 กรัม ในน้ำ 100 

ลิตร) มีฤทธิ์กำจัดลูกน้ำยุงลายได้ 8–20 สัปดาห์ ขึ้นกับพฤติกรรมการใช้น้ำ 

     6.3 การใช้สารกำจัดยุง ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้แก่ 

  6.3.1 กลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ (synthetic pyrethroids) เช่น เดลต้าเมทริน 

(deltamethrin) เพอร์เมทริน (permethrin) แลมป์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin) เปนต้น 

  6.3.2 กลุ่มออร์การ์โนคลอรีน (organochlorine compounds) เช่น ดีดีที (DDT) แต่

ปจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ซึ่งห้ามผลิต นำเข้า ส่งออกและมีไว้ใน

ครอบครองแล้ว 

  6.3.3 กลุ่มออรก์ารโ์นฟอสเฟต (organophosphate compounds) เชน่ เฟนิโตรไทออน 

(fenitrothion) มาลาไทออน (malathion) ไดคลอร์วอส (dichlorvos) เปนต้น 

  6.3.4 กลุ่มคาร์บาเมต (carbamate compounds) เช่น โพรพอกเซอร์ (propoxur) 

เบนไดโอคาร์บ (bendiocarb) เมโทมิล (methomyl) 

     6.4 สารไล่แมลง (repellents) ใช้ในกรณีที่จัดการยุงแล้วแต่ยังมียุงเหลืออยู่ หรือระหว่างที่มี

การระบาดของโรค ซึ่งจำเปนต้องใช้วิธีปองกันไม่ให้ยุงกัดด้วยการใช้สารไล่แมลงที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในการ

ปองกันตัวเองโดยการทาบริเวณผิวหนัง (topical application) หรือชุบเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ชุบมุ้ง 

(material impregnation) เช่น ดีอีอีที (DEET หรือ N, N-Diethyl-3 methylbenzamide) การเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์ที่มี DEET เปนสารออกฤทธิ์ควรพิจารณาปริมาณของสารออกฤทธิ์ว่ามีมากน้อยเพียงไร ผู้ใหญ่ควร

ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี DEET อยู่ระหว่าง 10-25% ส่วนเด็กควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี DEET น้อยกว่า 10% และไม่ควร

ใช้ต่อเนื่องและไม่ใช้กับเด็กอายุน้อยกว่า 4 ขวบ นอกจากนี้ ยังมีสารที่มีฤทธิ์ในการไล่อีกหลายตัว เช่น 

SS220 และ racemic 1-[3-cyclohexane-1-ylcarbonyl]-2-methylpiperidine เปนต้น 
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 7.การประเมินผลการควบคุมประชากรยุง

     7.1 การใช้กับดักยุงเพื่อการประเมินผลการควบคุมยุงรำคาญ 

  เครื่องสามารถล่อยุงได้ด้วยวิธีการโฟโต-คาตาไลซีส (Photo-catalysis) และปลดปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) เพื่อล่อยุงตัวเมียและแมลงดูดเลือดให้มาติดกับดัก เหมาะสำหรับการใช้งาน

ในพื้นที่ขนาดเล็ก กับดักชนิดนี้จำเปนต้องซื้ออุปกรณ์เสริมเพื่อผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

รูปที่4.5.15กับดักยุง โดยวิธี Photo-catalysis 

ที่มา: http://www.panscience.co.th 

รูปที่4.5.16กับดักยุง ชนิด BG-trap 

ที่มา: http://www.bg-sentinel.com 

     7.2 การประเมินผลการควบคุมยุงลาย 

  การใช้คนนั่งจับ และการใช้กับดักยุง ชนิด BG-trap จะใช้ได้ผลดีกว่าการใช้กับดักยุง

ชนิดอื่น 

 โดยสรุปการจัดการยุงไม่ใช่สิ่งที่ยากจนเกินความสามารถของมนุษย์ แต่ต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจ  

และการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 
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เอกสารประกอบการเรียบเรียง 
 

อุษาวดี ถาวระ. 2544. ยุงพาหะ. ใน: อุษาวดี ถาวระ บรรณาธิการ. ชีววิทยาและการควบคุมแมลงที่เปนปญหา 

 สาธารณสุข, นนทบุรี, บริษัท ดีไซร์ จำกัด, หน้า 13-22. 

อุษาวดี ถาวระ. 2544. ยุงพาหะโรคไข้เลือดออก. ใน: อุษาวดี ถาวระ บรรณาธิการ. ชีววิทยา นิเวศวิทยา และ 

 การควบคุมยุงในประเทศไทย, นนทบุรี, บริษัท ดีไซร์ จำกัด, หน้า 21-41. 
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4.6

 ไรฝุ่น
 

 ผศ. ดร.ณัฐ มาลัยนวล 

 รศ. พญ.สุภัทรา เตียวเจริญ 

 ศ. ดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ 
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ไรฝุ่น 

ผศ. ดร.ณัฐ มาลัยนวล 

รศ. พญ.สุภัทรา เตียวเจริญ 

ศ. ดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ 

 

 ไร เปนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่พบอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ ทั้งบนดิน ใต้ดิน ในน้ำ บนส่วนต่าง ๆ ของพืช 

ในกองฟาง ในอาหารสัตว์ ในผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งในบ้านเรือนและแหล่งอาศัยของสัตว์ต่าง ๆ 

ไรหลายชนิดมีประโยชน์ เช่น นำมาใช้กำจัดศัตรูพืชได้ ขณะที่มีไรอีกหลายชนิดเปนไรที่ให้โทษ เช่น นำโรค หรือ

เปนตัวก่อโรคมาสู่คน สัตว์ และพืช ไรฝุ่น เปนไรชนิดหนึ่งที่เปนสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคภูมิแพ้ในผู้ป่วย

ในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยด้วย 

 

ไรฝุ่นกับการก่อโรคภูมิแพ้ 

 โรคภูมิแพ้ เปนอาการที่เกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารที่

เรียกว่า “สารก่อภูมิแพ้” หรือ “allergen” อาการของโรคภูมิแพ้ที่เกิดในผู้ป่วย ได้แก่ จมูกอักเสบภูมิแพ้ 

(allergic rhinitis) เยื่อบุตาอักเสบภูมิแพ้ (allergic conjunctivitis) หืดภูมิแพ้ (atopic asthma) และผิวหนัง

อักเสบภูมิแพ้ (atopic dermatitis) อย่างไรก็ดี โรคภูมิแพ้นั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน แต่เกิดขึ้นเฉพาะกับบุคคล

ที่ระบบภูมิคุ้มกันมีภาวะภูมิไวเกิน (hypersensitivity) ต่อสารก่อภูมิแพ้เท่านั้น ประมาณร้อยละ 30 ของ

ประชากรเด็กคนไทยมีภาวะของโรคภูมิแพ้ ซึ่งนอกจากปจจัยทางด้านพันธุกรรมแล้ว การเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดล้อมในธรรมชาติและสภาพของที่อยู่อาศัยในปจจุบันก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ชักนำให้ประชากรเปน

โรคภูมิแพ้ได้ ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า ประมาณร้อยละ 70-80 ของผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ แสดงการตอบสนองต่อ

สารก่อภูมิแพ้ของไรฝุ่นมากกว่าสารก่อภูมิแพ้ชนิดอื่น ๆ 

 ณ ปจจุบันนี้ สารก่อภูมิแพ้ของไรฝุ่นได้ถูกจัดจำแนกตามคุณสมบัติทางชีวเคมีไว้ทั้งสิ้น 23 กลุ่ม 

(ตารางที่ 4.6.1) สารก่อภูมิแพ้เหล่านี้มีชื่อเรียกต่าง ๆ กันตามชื่อวิทยาศาสตร์ของไร เช่น สารก่อภูมิแพ้ชนิด 

Der p เปนสารก่อภูมิแพ้ที่มาจากไรฝุ่นชนิด Dermatophagoides pteronyssinus สารก่อภูมิแพ้ชนิด Der f 

เปนสารก่อภูมิแพ้ที่มาจากไรฝุ่นชนิด Dermatophagoides farinae เปนต้น ในบรรดาสารก่อภูมิแพ้ของไรฝุ่น

ทั้งหมด สารก่อภูมิแพ้กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ถูกจัดให้เปนสารก่อภูมิแพ้ชนิดหลัก (major allergen) เนื่องจาก

ในซีรัมของผู้ป่วยโรคภูมิแพ้มากกว่าร้อยละ 90 มีสารแอนติบอดี (antibody) ชนิด IgE ที่เฉพาะกับสารก่อ

ภูมิแพ้กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ในระดับสูง และยังพบอีกว่าเปนกลุ่มของสารก่อภูมิแพ้ที่มีปริมาณมากใน

ตัวไรฝุ่นด้วย จากงานวิจัยในหลายประเทศพบว่า การอยู่อาศัยในที่ ๆ มีปริมาณของสารก่อภูมิแพ้ของไรฝุ่น

สูงกว่า 2 ไมโครกรัม (ประมาณ 100 ตัวไรฝุ่น) ต่อฝุ่น 1 กรัม เปนระยะเวลานานสามารถกระตุ้นให้ร่างกาย
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สร้างภาวะภูมิไวเกินขึ้นได้ และหากผู้ป่วยโรคภูมิแพ้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีระดับของสารก่อภูมิแพ้ของไรฝุ่น

สูงกว่า 10 ไมโครกรัม (ประมาณ 500 ตัวไรฝุ่น) ต่อฝุ่น 1 กรัม สามารถเกิดอาการของหืดภูมิแพ้เฉียบพลันได้ 

ดังนั้น ในการปองกันและลดความเสี่ยงในการเกิดอาการของโรคภูมิแพ้ของผู้ป่วย ควรให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยง

การได้รับสารก่อภูมิแพ้ของไรฝุ่น โดยลดปริมาณของสารก่อภูมิแพ้ในที่อยู่อาศัยให้มีระดับต่ำกว่า 2 ไมโครกรัม

ต่อฝุ่น 1 กรัม หรือลดระดับของสารก่อภูมิแพ้ของไรฝุ่นลงให้ได้มากกว่า 10 เท่าของระดับสารก่อภูมิแพ้ที่มี

อยู่เดิม 

 

ตารางที่4.6.1 รายชื่อสารก่อภูมิแพ้ของไรฝุ่นชนิด Dermatophagoides pteronyssinus และ  

  Dermatophagoides farinae 

กลุ่ม 

Group 1 

Group 2 

Group 3 

Group 4 

Group 5 

Group 6 

Group 7 

Group 8 

Group 9 

Group 10 

Group 11 

Group 13 

Group 14 

Group 15 

Group 16 

Group 17 

Group 18 

Group 20 

Group 21 

Group 22 

Group 23 

 

ชนิด 

Der p 1, Der f 1 

Der p 2, Der f 2 

Der p 3, Der f 3 

Der p 4 

Der p 5 

Der p 6, Der f 6 

Der p 7, Der f 7 

Der p 8 

Der p 9 

Der p 10, Der f 10 

Der p 11, Der f 11 

Der f 13 

Der p 14, Der f 14 

Der f 15 

Der f 16 

Der f 17 

Der f 18 

Der p 20 

Der p 21 

Der f 22 

Der f 23 

 

คุณสมบัติทางชีวเคมี 

Cysteine protease 

NPC2 family 

Trypsin 

Alpha amylase 

Unknown 

Chymotrypsin 

Unknown 

Glutathione-S-transferase 

Serine protease 

Tropomyosin 

Paramyosin 

Fatty acid binding protein 

Apolipophorin 

Chitinase 

Gelsolin/villin 

Calcium binding protein 

Chitinase 

Arginine kinase 

unknown 

unknown 

homology to peritrophin- 

A domain 

 

น้ำหนักโมเลกุล

24, 27 kDa 

15 kDa 

31, 29 kDa 

60 kDa 

14 kDa 

25 kDa 

26, 30, 31 kDa 

27 kDa 

29 kDa 

36, 37 kDa 

103, 98 kDa 

14 kDa 

177 kDa 

98/109 kDa 

53 kDa 

53 kDa 

60 kDa 

unknown 

unknown 

unknown 

14 kDa 

 

ที่มา: International Union of Immunological Societies Allergen Nomenclature Sub-Committee,  
 http://www.allergen.org 
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 นอกจากการซักประวัติของผู้ป่วยแล้ว การตรวจวินิจฉัยอื่น ๆ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดโรค

ภูมิแพ้นั้นช่วยให้การรักษาโรคภูมิแพ้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ การทดสอบปฏิกิริยาการแพ้ที่ผิวหนังต่อ

สารก่อภูมิแพ้หลาย ๆ ชนิด (skin prick test) ซึ่งให้ผลรวดเร็วและค่าใช้จ่ายไม่สูง การตรวจวัดระดับ

แอนติบอดีชนิด IgE ที่จำเพาะต่อไรฝุ่นในซีรัม นอกจากนั้นแล้ว การตรวจวัดระดับสารก่อภูมิแพ้ของไรฝุ่นใน

ที่อยู่อาศัยจะช่วยสนับสนุนการวินิจฉัยและการติดตามการรักษาโรคของผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น 

 

ชนิดของไรฝุ่น 

 ชนิดของไรฝุ่นที่พบในบ้านเรือนได้บ่อยที่สุด ได้แก่  ไรฝุ่นชนิด Dermatophagoides 

pteronyssinus (รูปที่ 4.6.1) และ Dermatophagoides farinae (รูปที่ 4.6.2) ส่วนไรชนิดอื่น ๆ ที่สามารถ

พบในฝุ่นได้เช่นกัน ได้แก่ ไรชนิด Acarus siro, Tyrophagus putrescentiae, Blomia tropicalis, 

Lepidoglyphus destructor และ Glycyphagus domesticus นักวิทยาศาสตร์จัดกลุ่มไรทั้งหมดซึ่งพบ

ในที่อยู่อาศัยนี้ว่า “domestic mites” 

รูปที่4.6.1 ไรฝุ่นชนิด Dermatophagoides pteronyssinus (ซ้าย=ตัวผู้ ขวา=ตัวเมีย) 

รูปที่4.6.2 ไรฝุ่นชนิด Dermatophagoides farinae (ซ้าย=ตัวผู้ ขวา=ตัวเมีย) 
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รูปร่างลักษณะของไรฝุ่น 

 ไรฝุ่น หรือไรฝุ่นบ้าน (house dust mite) เปนสัตว์ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์ขาข้อเช่นเดียวกับเห็บ 

ไรฝุ่นมีขนาดเล็กประมาณ 0.1-0.3 มิลลิเมตร รูปร่างกลมรี สีขาวขุ่น มีขา 4 คู่ ไม่มีตา ไม่มีหนวด ส่วนปาก

ยื่นออกไปทางด้านหน้าของลำตัวคล้ายกับส่วนหัว ผิวลำตัวของไรทั้งด้านหลังและด้านใต้ท้องเปนร่องเล็ก ๆ 

ทำให้เกิดลวดลายคล้ายลายนิ้วมือมนุษย์ (finger print) ลำตัวมีขนยาวอยู่หลายเส้น ที่ปลายส่วนท้องของตัวผู้มี

อวัยวะคล้ายปุ่มอยู่ 1 คู่ ใช้ยึดเกาะตัวเมียในระหว่างการผสมพันธุ์ มีอวัยวะส่งถ่ายน้ำเชื้อซึ่งอยู่ระหว่างขาคู่ที่ 4 

ไรฝุ่นตัวเมียมีช่องเปดสำหรับออกไข่อยู่ทางด้านล่างบริเวณกลางลำตัว 

 

ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของไรฝุ่น 

 

 ไรฝุ่นไม่ชอบแสงสวา่ง จงึอาศยัหลบซอ่นตวัตามซอกมมุมดืตา่ง ๆ ในบา้น เชน่ หอ้งนอน ที่นอน หมอน 

ผ้าห่ม โซฟา พรม และเฟอร์นิเจอร์ที่บุด้วยวัสดุเส้นใยซึ่งสามารถสะสมฝุ่นได้ดี ไรฝุ่นกินเศษผิวหนังและรังแค

ของคนและสัตว์ สปอร์ของเชื้อรา และสารอินทรีย์ต่าง ๆ ในฝุ่นเปนอาหาร นอกจากอาหารแล้ว ปจจัยที่มีความ

สำคัญต่อการเจริญเติบโตของไรฝุ่น ได้แก่ อุณหภูมิ และความชื้น จากการศึกษาวิจัยพบว่า สภาพที่เหมาะสม

ต่อการเจริญเติบโตของไรฝุ่น คือ ที่อุณหภูมิระหว่าง 25-28 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 70-80 

ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้นจึงมีสภาพที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของไรฝุ่นเปนอย่างดี ไรฝุ่นมีการเจริญ

เติบโตแบบเปลี่ยนแปลงรูปร่างไม่สมบูรณ์ (incomplete metamorphosis) วงจรการเจริญเติบโตของไรฝุ่น 

(รูปที่ 4.6.3) ประกอบด้วย ระยะไข่ (egg) มีลักษณะกลมรี สีขาวขุ่น และมีสารเหนียวห่อหุ้มภายนอกเพื่อช่วย

ให้ยึดเกาะกับเศษฝุ่นได้ง่ายขึ้น ระยะตัวอ่อน 6 ขา (larva) ระยะตัวอ่อน 8 ขา (nymph) ซึ่งมีสีขาวใส และ

ระยะตัวเต็มวัย (adult) ไรฝุ่นใช้เวลาในการเจริญเติบโตจากระยะไข่จนเปนตัวเต็มวัยประมาณ 4 สัปดาห์ 

ตัวเต็มวัยมีอายุขัยประมาณ 1 เดือน ขึ้นกับสภาพอุณหภูมิและความชื้น ไรฝุ่นสามารถผสมพันธุ์กันได้หลายครั้ง 

ไรฝุ่นตัวเมียวางไข่ 1-3 ใบต่อวัน โดยเฉลี่ยแล้วไรฝุ่นหนึ่งตัววางไข่ได้ประมาณ 40-80 ฟอง 

 การสำรวจการแพร่กระจายของไรฝุ่นในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2534-2537 พบไรฝุ่นชนิด 

Dermatophagoides pteronyssinus และ Dermatophagoides farinae ตามที่อยู่อาศัยมากที่สุด 

(ร้อยละ 98 ของบ้านที่ทำการสำรวจ) โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครพบไรฝุ่นในปริมาณตั้งแต่ 100-10,000 ตัว

ในฝุ่น 1 กรัม นอกจากนั้นยังพบว่า ร้อยละ 90 ของที่อยู่อาศัยมีสารก่อภูมิแพ้ของไรฝุ่นในระดับที่สามารถ

กระตุ้นให้เกิดภาวะของโรคภูมิแพ้ได้ อย่างไรก็ดี ผู้ที่มีภาวะของภูมิไวเกินต่อไรฝุ่นบางรายไม่แสดงอาการของ

โรคภูมิแพ้แม้ว่าจะอาศัยอยู่ในที่ที่มีสารก่อภูมิแพ้ของไรฝุ่นในปริมาณที่สูงก็ตาม 
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รูปที่4.6.3 วงจรชีวิตของไรฝุ่น 

การควบคุมและจัดการไรฝุ่น 

 ในการควบคุมและจัดการไรฝุ่นนั้น สิ่งที่ควรพิจารณาเปนอันดับแรก คือ ความจำเปนของผู้ใช้บริการ

ในการจัดการไรฝุ่นว่ามีมากน้อยเพียงใด เช่น การป่วยเปนโรคภูมิแพ้ และการแพ้ต่อไรฝุ่นของบุคคลในที่อยู่

อาศัยนั้น หากผู้ใช้บริการเห็นความสำคัญและความจำเปนในการดำเนินการควบคุมไรฝุ่นจึงพิจารณาสิ่งอื่น ๆ 

ต่อไป ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับไรฝุ่นของผู้ใช้บริการเพื่อให้เกิดความเข้าใจในวิธีการดำเนินการ สภาพของสถานที่

ที่เปนแหล่งอาศัยของไรฝุ่น และวิธีการจัดการที่เหมาะสมซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพของสถานที่ ความสะดวกในการ

ปฏิบัติงาน ความปลอดภัยในกรณีต้องใช้สารเคมี รวมทั้งงบประมาณ ซึ่งวิธีการดำเนินการเหล่านั้นจะต้องมี

ประสิทธิภาพในการลดแหล่งสะสมของสารก่อภูมิแพ้ ลดประชากรของไรฝุ่น และปองกันการได้รับสารก่อ

ภูมิแพ้ของผู้ใช้บริการ อาจต้องมีการผสมผสานการควบคุมวิธีต่าง ๆ เข้าด้วยกันให้เหมาะสม ตัวอย่างของการ

ควบคุมและจัดการไรฝุ่น ได้แก่ 
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 1. การจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อลดปริมาณสารก่อภูมิแพ้ของไรฝุ่น เพื่อช่วยลดการเกิดอาการของ

โรคภูมิแพ้ในผู้ป่วย การจัดการสภาพแวดล้อมในห้องนอนซึ่งเปนแหล่งอาศัยของไรฝุ่น เช่น การเปดประตู-

หน้าต่างห้องนอนให้แสงแดดส่องและให้อากาศถ่ายเท เปนการลดการเจริญเติบโตของไรฝุ่นและเชื้อโรคต่าง ๆ 

จากการศึกษาวิจัยพบว่า ที่อุณหภูมิสูงกว่า 55 องศาเซลเซียส หรือที่ความชื้นสัมพัทธ์น้อยกว่าร้อยละ 50 

ไรฝุ่นไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ 

 2. การทำความสะอาดเครื่องนอนโดยการซักด้วยน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 60 องศาเซลเซียส ช่วย

กำจัดไรฝุ่นและสารก่อภูมิแพ้ การนำที่นอน หมอน ผ้าห่ม ออกไปตากแดดจัด ๆ พร้อมกับใช้ไม้ตบฝุ่นที่สะสม

ให้หลุดออกไปเปนวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณไรฝุ่นและสารก่อภูมิแพ้ของไรฝุ่นได้ แต่ควรระวังอย่าให้ผู้ที่เปน

โรคภูมิแพ้ต่อไรฝุ่นอยู่ในบริเวณนั้นเพราะอาจได้รับสารก่อภูมิแพ้และทำให้เกิดอาการของโรคภูมิแพ้ขึ้นได้ 

แม้แต่ผู้ที่ทำความสะอาดไม่ว่าจะใช้ไม้ตบ กวาดฝุ่น หรือดูดฝุ่นก็ควรใช้ผ้าปดปากปดจมูกไว้ด้วย 

 3. การเลือกใช้เครื่องเรือนก็เปนวิธีการหนึ่งในการลดปญหาเกี่ยวกับไรฝุ่น เช่น การปูพื้นด้วยไม้ลิ้น

หรือกระเบื้อง การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ผิวเรียบมันแทนเฟอร์นิเจอร์บุนวม เปนต้น การใช้พรมแบบผืนจะ

สะดวกต่อการนำไปทำความสะอาดได้ดีกว่าพรมแบบปูเต็มห้อง และไม่เปนที่สะสมของไรฝุ่นและสารก่อ

ภูมิแพ้ ทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดอีกด้วย 

 4. การใช้ผ้าชนิดพิเศษสำหรับกันไรฝุ่นเปนอีกวิธีการหนึ่งที่แพทย์มักแนะนำผู้ป่วย ผ้ากันไรฝุ่นเปน

ผ้าที่ทำขึ้นเปนพิเศษโดยมีรูขนาดเล็กมากจนไรฝุ่นและสารก่อภูมิแพ้ไม่สามารถผ่านทะลุไปได้ซึ่งคล้ายกับ

ผ้าพลาสติก แต่ผ้าชนิดพิเศษนี้ยอมให้อากาศถ่ายเทได้จึงนอนได้สบาย สามารถปองกันไม่ให้ผู้ป่วยได้รับสาร

ก่อภูมิแพ้ซึ่งอยู่ในที่นอน ผู้ป่วยก็จะไม่มีอาการป่วย แต่ไม่ได้หมายความว่าไรฝุ่นหรือสารก่อภูมิแพ้ของมันจะ

หมดไปเพราะไรฝุ่นยังคงอาศัยอยู่ภายในที่นอนซึ่งมีผ้ากันไรฝุ่นหุ้มอยู่นั่นเอง ดังนั้น จึงต้องระมัดระวัง

ไม่ใหผ้า้ขาด ปจจบุนัมผีลิตภัณฑ์ประเภทนี้ออกมาจำหน่ายหลายยี่ห้อจึงควรตรวจสอบการรบัรองประสทิธิภาพ

จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้เสียก่อน 

 5. การใช้เครื่องฟอกอากาศชนิดที่ใช้ไส้กรองแบบ HEPA filter ก็สามารถขจัดฝุ่นละอองต่าง ๆ 

รวมทั้งสารก่อภูมิแพ้ของไรฝุ่นได้ดี ซึ่งก็ช่วยได้ในระดับหนึ่ง คือ ช่วยลดโอกาสที่จะได้รับสารก่อภูมิแพ้ที่ฟุงอยู่

ในอากาศให้น้อยลงได้ แต่ไรฝุ่นและภูมิแพ้ยังอยู่ในที่นอน หมอน และผ้าห่ม 

 6. การควบคุมโดยใช้สารกำจัดแมลง 

    6.1 สารเคมีกำจัดแมลงบางชนิดมีฤทธิ์ในการกำจัดไรฝุ่น ได้แก่ เบนซิลเบนโซเอต (benzyl 

benzoate) ซึ่งอยู่ในรูปผง ใช้โรยบนพรม หรือบนที่นอน แล้วใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดออก ในปจจุบันมีผู้แทน

จำหน่ายในประเทศไทยแล้วแต่ไม่วางจำหน่ายทั่วไป 
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    6.2 การใช้วิธีรม (fumigation) ด้วยก๊าซ หรือไอระเหย การรมด้วยสารเคมีกำจัดแมลงใน

ห้องนอนไม่ค่อยปลอดภัยนัก ปจจุบันมีสารสกัดจากสมุนไพรสำหรับกำจัดไรฝุ่นจำหน่ายในท้องตลาด ซึ่งสาร

ออกฤทธิ์จากสมุนไพรบางชนิดมีฤทธิ์ในการกำจัดไรฝุ่นทั้งการสัมผัสและไอระเหย 

 อย่างไรก็ดี แม้ว่าไรฝุ่นจะถูกกำจัดด้วยสารเคมีแล้วก็ตาม สารก่อภูมิแพ้ของไรฝุ่นที่อยู่ในฝุ่นก็ไม่ได้

ถูกทำลายไปด้วย ดังนั้นจึงต้องทำการลดปริมาณของสารก่อภูมิแพ้ไปพร้อม ๆ กันด้วยการใช้เครื่องดูดฝุ่น 

เปนต้น 
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4.7

 หนู
 

 นางสาวยุวลักษณ์ ขอประเสริฐ 

 นายสุรพล แสงรัตนชัย 
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หนู 

นางสาวยุวลักษณ์ ขอประเสริฐ 

นายสุรพล แสงรัตนชัย 

 

 หนูเปนศัตรูที่สำคัญของมนุษย์ และนำความเสียหายนานับประการแก่เศรษฐกิจของมนุษย์เปนจำนวน

มหาศาลทั้งทางตรงและทางอ้อม ความเสียหายทางตรงที่เด่นชัด คือ การกัด แทะ กินพืชผลที่มนุษย์ปลูกตั้งแต่

ในไร่นา รวมทั้งการทำให้เกิดการปนเปื้อนในที่เก็บรักษา ในระหว่างการขนส่งและการแปรรูปผลิตผล 

จนกระทั่งอยู่ในมือผู้บริโภค นอกจากทำลายพืชผลทางการเกษตรแล้ว อาหารสัตว์และผลผลิตจากสัตว์เลี้ยง 

ผลิตภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคของมนุษย์ก็ถูกหนูทำลายเสียหายเช่นกัน นอกจากนี้ หนูยังเปนสัตว์พาหะ

สำคัญที่นำโรคหลายชนิดสู่คนและสัตว์เลี้ยง เช่น โรคไข้ฉี่หนู (leptospirosis) โรคไข้หนู (murine thyphus 

หรือ scrub thyphus) กาฬโรค (plaque) โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เปนต้น ส่วนความเสียหายทาง

อ้อมมักเกิดจากการกัดแทะเพื่อลับฟนของหนูตามวัสดุของสิ่งก่อสร้าง อาคารบ้านเรือน ของใช้ต่าง ๆ สายไฟ 

และอุปกรณ์ไฟฟาต่าง ๆ ภายในอาคาร ซึ่งอาจทำให้เกิดไฟฟาลัดวงจรเปนอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของ

มนุษย์ รวมทั้งการขุดรูอาศัยภายใต้อาคาร ตามคันดิน คันคลอง หรือในท่อระบายน้ำเสีย ทำให้พื้นอาคารทรุด 

ตลิ่งทรุด เกิดการอุดตันในท่อระบายน้ำ การทำลายที่เกิดขึ้นเหล่านี้เสียหายคิดเปนมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี 

ในปจจุบันระบบผลิตอาหารปลอดภัยนั้นจะต้องคำนึงถึงการผลิตทุกขั้นตอน โดยในแต่ละขั้นตอนจะต้องมี

หลักปฏิบัติและการควบคุมการผลิตเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่มีความปลอดภัยต่อ

ผู้บริโภค และการปองกันกำจัดหนูจึงเปนมาตรการหนึ่งในการรับรองมาตรฐานสุขอนามัยทุกกระบวนการผลิต 

เช่น ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานผลิตอาหารสำหรับคนและสัตว์ โรงสีข้าวที่ผลิตข้าวบรรจุถุงสำเร็จรูป ฯลฯ ดังนั้น 

จึงจำเปนต้องมีการปองกันและกำจัดหนูอย่างถูกต้องและเปนระบบ เพื่อปองกันการปนเปื้อนจากหนูในทุก

กระบวนการผลิต ซึ่งอาจก่อให้เกิดการติดต่อโรคจากหนูสู่คนและสัตว์เลี้ยงได้ 

 

ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของหนู 

 

ชีววิทยาของหนู 

 หนูเปนสัตว์เลี้ยงลูกดว้ยนมขนาดเลก็ม ี4 เทา้ รปูรา่งทรงกระบอก ลำตวัและสว่นหวัมขีนปกคลุมตลอด 

ดวงตากลม ใบหูใหญ่ บริเวณจมูกและปากมีขนพิเศษยื่นยาวออกมาเห็นเด่นชัด มีหางยาวเท่ากับหรือยาวกว่า

ความยาวหัวรวมลำตัว มักมีเกล็ดละเอียดและอาจมีขนสั้นอยู่ประปราย ขาหน้าเล็กมี 4 นิ้ว ส่วนขาหลังใหญ่

กว่าและมี 5 นิ้ว 

 หนูเปนสัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้เร็วและเกือบตลอดปี ปกติหนูเติบโตเต็มที่เมื่ออายุประมาณ 2 เดือน ขึ้นไป 

ระยะเปนสัด (estrus cycle) ในหนูเพศเมียประมาณ 4-8 วัน และยอมรับการผสมพันธุ์จากหนูเพศผู้เฉพาะ
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ช่วงที่เปนสัดเท่านั้น เพศเมียตั้งท้องนาน 20-23 วัน และออกลูกครอกละหลายตัว หลังคลอดลูกแล้ว 24 

ชั่วโมง แม่หนูสามารถรับการผสมพันธุ์ได้ทันที ดังนั้น ในปีหนึ่ง ๆ หนูจะออกลูกได้หลายครอก และมีการ

คำนวณว่าในเวลา 1 ปี หนู 1 คู่ สามารถขยายพันธุ์รวมกันได้มากกว่า 1,000 ตัว อย่างไรก็ตาม ประชากรของ

หนูในธรรมชาติจะไม่เพิ่มขึ้นมากจนเกินไป เพราะปริมาณหนูจะถูกควบคุมด้วยปจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต 

เช่น อาหาร น้ำ ที่อยู่อาศัย ศัตรูธรรมชาติ เชื้อโรค ฯลฯ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับชีววิทยาของหนูบ้าน

ที่พบในประเทศไทยแสดงไว้ใน ตารางที่ 4.7.1 

 

ตารางที่4.7.1 ชีววิทยาของหนูบ้าน (commensal or domestic rats) ในห้องปฏิบัติการ 

หนูนอรเว 

หนูท้องขาวบ้าน 

หนูจี๊ด 

หนูหริ่งบ้าน 

90-150 

70-90 

60-70 

60-70 

80-120 

60-90 

60-70 

30-40 

21-23 

21-23 

20-23 

20-22 

4-14 

1-9 

3–7 

4-12 

6-8 

2-8 

3–8 

8-10 

2-3 

1-2 

1-2 

2-3 

ชนิดของหนู
วัยเจริญพันธุ์(วัน) 

เพศผู้ 

ระยะตั้งท้อง
(วัน) 

จำนวนลูกต่อ
ครอก 

จำนวนครอก
ต่อปี 

อายุขัย
(ปี) เพศเมีย

 ลูกหนูที่เกิดใหม่ ลำตัวเปนสีแดง ส่วนตาและใบหูพับปดสนิท ขนเริ่มขึ้นเมื่ออายุ 2-4 วัน มีขนขึ้น

เต็มตัวและหูได้ยินเสียงเมื่ออายุ 8-12 วัน ตาเปดเมื่ออายุ 14-17 วัน ลูกหนูอายุ 3 สัปดาห์ จะเริ่มหย่านม และ

กินอาหารแข็ง ๆ เมื่ออายุ 1 เดือน อายุ 2-3 เดือน หนูจะโตเต็มวัยพร้อมผสมพันธุ์ได้และออกจากรัง อย่างไร

ก็ตาม ลกูหนสูามารถเรยีนรูอ้นัตรายจากเหยือ่พษิและกบัดกัทีแ่มข่องมนัประสบมา จงึทำใหล้กูหนหูลีกสิ่งอันตราย

เหล่านี้ได้ 

 

นิเวศวิทยาของหนู 

ลักษณะที่สำคัญอุปนิสัยแหล่งอาศัยและความสามารถของหนู 

 1. หนูเปนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก (small mammal) ที่สามารถดำรงชีวิตได้ดีตั้งแต่บริเวณ

อาร์กตกิ เขตทนุดรา ไปจนถงึเขตรอ้นชืน้ ทะเลทราย และภเูขาทราย และมคีวามหลากหลายในเรือ่งของอาหาร 

จึงทำให้พบแพร่กระจายเกือบทั่วโลก 

 2. หนูมีฟนแทะ (incisors) 2 คู่ คือ ที่กรามบน (upper jaw) 1 คู่ และอีก 1 คู่ อยู่ที่กรามล่าง 

(lower jaw) ทำให้มีนิสัยการกินแบบกัดแทะ เนื่องจากส่วนเคลือบฟน (enamel) ของฟนแทะมีความ

แข็งแกร่งมาก ซึ่งมีค่าระดับความแข็งของโมห์ส (Mohs scale) เท่ากับ 5 ในขณะที่ค่าความแข็งของตะกั่ว 

สังกะสี และเหล็กมีค่าเท่ากับ 1.5, 2.5 และ 4.5 ตามลำดับ ส่วนที่เปนเนื้อฟน (dentine) ของฟนแทะซึ่ง

อยู่ด้านหลังของเคลือบฟนจะสึกกร่อนได้ง่ายกว่า ดังนั้น การกัดแทะกินอาหารหรือสิ่งของต่าง ๆ ของหนู จึง
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ส่งผลให้เนื้อฟนด้านหลังกร่อนมากกว่าเคลือบฟนด้านหน้า จึงทำให้ฟนแทะมีลักษณะคล้ายสิ่ว ด้วยเหตุนี้หนู

จึงสามารถกัดแทะไม้ ปูน พลาสติก โลหะ หรือสายไฟเคเบิ้ลได้ไม่ยากนัก เนื่องจากฟนแทะของหนูงอกยาว

ได้ตลอดชีวิตเฉลี่ยประมาณปีละ 5 นิ้ว ฟนที่ยาวขึ้นมากนั้นจะทำให้กินอาหารไม่ได้ เพื่อไม่ให้ฟนแทะคู่หน้า

ยาวเกนิไป จงึทำใหห้นตูอ้งกดัแทะสิง่ตา่ง ๆ ทีอ่ยูต่ามทางเดนิของมนั เชน่ ตน้ไม ้เสาไม ้สายไฟ ฯลฯ โดยไมจ่ำเปน

ต้องเปนอาหารที่กินได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ฟนแทะคม ยาวพอเหมาะ และอยู่ในตำแหน่งที่จะกินอาหารได้สะดวก 

 3. หนูมีประสาทสัมผัสและรับความรู้สึกที่ดีเยี่ยม ปกติหนูเปนสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืน 

(nocturnal) แต่บางครั้งเมื่ออาหารขาดแคลน หรือมีประชากรหนูมากเกิน (over population) ก็อาจทำให้

หนูบางตัวต้องออกหากินในเวลากลางวัน สิ่งที่ช่วยให้หนูสามารถออกหากินในเวลากลางคืนได้เปนอย่างดี คือ 

หนวด(vibrissae) ซึ่งอยู่บริเวณด้านข้างใกล้จมูกทั้ง 2 ข้าง อุ้งตีน ทั้ง 4 ขา และ guardhair ที่มีความยาว

กว่าขนอื่น ๆ อยู่บริเวณใต้ท้องของลำตัวหนู ซึ่งบริเวณเหล่านี้มีประสาทสัมผัสที่ไวมาก หนูใช้หนวดในการคลำ

ทางหาอาหาร ส่วนขนที่ใต้ท้องและการสัมผัสของอุ้งตีนบนพื้นผิวที่มันวิ่งผ่านจะช่วยให้หนูเรียนรู้และจดจำถึง

สภาพพื้นที่ที่มันวิ่งผ่านได้เปนอย่างดี ดังนั้น หนูจึงมักออกหากินไปตามทางเดิมอยู่เสมอ ทำให้เกิดเปนรอย

ทางเดิน นอกจากประสาทสัมผัสที่ไวมากที่ขนดังกล่าวแล้ว หนูยังมีจมูกที่มีประสาทรับกลิ่นต่าง ๆ ที่ดีเยี่ยม ใช้

ดมกลิ่นเพื่อค้นหาแหล่งอาหารที่อยู่ไกล ๆ ได้เปนอย่างดี นอกจากนี้ ประสาทในการชิมรสอาหารที่ลิ้นก็ไวมาก

และสามารถตรวจหรือรับรู้รสแปลกปลอมที่เปนพิษในอาหารได้โดยง่าย จึงทำให้หนูเกิดการเข็ดขยาดต่อ

เหยื่อ (bait shyness) และจดจำได้นาน 2-5 เดือน 

 4. หนูสามารถส่งเสียงและรับฟงเสียงที่มีความถี่สูงถึง 45 กิโลเฮริท์ซ (Khz) หรือ ultrasound ในการ

สื่อสารเรื่องตำแหน่งแหล่งอาหาร หรืออันตรายได้ในระยะไกล ๆ 

 5. การมองเห็นภาพต่าง ๆ ของหนูไม่ดีนักเมื่อเทียบกับสายตามนุษย์ เนื่องจากระบบโครงสร้างในการ

มองเห็นภาพและการรับแสงของหนูซึ่งเรียกว่า จอตา (retina) ถูกสร้างขึ้นให้มีลักษณะคล้ายนิ้วมือ ทำให้เพิ่ม

พื้นที่รับแสงมากขึ้น เหมาะต่อการหากินในเวลากลางคืน และมีเซลล์รูปแท่ง (rod cell) ซึ่งเปนเซลล์ที่ไวต่อการ

รับแสงสว่าง แต่ไม่สามารถแยกความแตกต่างของสีได้ทำหน้าที่ในการรับภาพเท่านั้น จึงไม่สามารถให้ข้อมูล

เกี่ยวกับสีได้ จึงทำให้ภาพที่หนูมองเห็นเป็นสีขาวดำเท่านั้น 

 6. หนูเปนสัตว์ที่ว่ายน้ำและดำน้ำได้เปนอย่างดี เพราะจมูกหนูมีลักษณะงองุ้มและมีแผ่นเยื่อตาปดตา 

(eye lids) ขณะที่ดำน้ำ ได้มีการศึกษาความสามารถในการดำน้ำของหนูนอรเว พบว่าสามารถดำน้ำได้นาน

คราวละ 30 วินาที ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าหนูชนิดนี้สามารถดำน้ำผ่านท่อระบายน้ำจากนอกบ้าน

เข้าไปในบ้านได้ ปกติแล้วหนูสามารถว่ายน้ำได้เปนระยะทางไกล 600-1,000 เมตร และได้นาน 3-4 ชั่วโมง 

 7. หนูสามารถกระโดดได้สูงถึง 0.5 เมตร และกระโดดได้ไกลถึง 1.2 เมตร จากพื้นที่ราบ และสามารถ

กระโดดจากพื้นที่สูง 5-15 เมตร ลงสู่พื้นล่างได้อย่างปลอดภัยและได้ไกลอย่างน้อย 2 เมตร 

 8. หนูมีหางยาว เพื่อใช้ทรงตัวและบังคับทิศทาง จึงปีนป่ายในแนวดิ่งได้ดี และ/หรือเดินไต่ลวดที่มีเส้น

ผ่าศูนย์กลาง 1.6 มิลลิเมตร ได้เปนระยะทางหลายเมตร 
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ชนิดของหนูที่เป็นศัตรูของมนุษย์ 

 หนูศัตรูสำคัญในกระบวนการผลิตพืช–สัตว์ในเขตชุมชน และทางสาธารณสุขในประเทศไทย มีการจัด

ลำดับชั้น ดังต่อไปนี้ 

 

 Phylum (ไฟลั่ม)   Chordata (คอร์ดาต้า) 

 Subphylum (ซับไฟลั่ม)  Vertebrata (เวอร์เตบราต้า) 

 Class (คลาส)   Mammalia (แมมมาเลีย) 

 Order (อันดับ)   Rodentia (โรเด้นเทีย) 

 Family (วงศ์)   Muridae: rat and mice (มูริดี้: หนู) 

 

 หนูสกุลที่สำคัญและพบมากในประเทศไทย มี 3 สกุล คือ สกุลหนูพุก (Bandicota spp.) สกุล

หนูท้องขาว (Rattus spp.) สกุลหนหูริง่ (Mus spp.) และสามารถแบง่ตามแหลง่ทีพ่บอาศัยเปน 2 กลุ่มใหญ่ ๆ 

ดังนี้ 

 1.หนูป่าหรือหนูนา(wildorfieldrats)

    หนูกลุ่มนี้พบในธรรมชาติ ในสภาพพื้นที่ป่า ทุ่งหญ้า หรือตามแหล่งที่มีการปลูกพืช หนูกลุ่มนี้จะกิน

เมล็ดพืช รากพืช ใบ ผลของพืช แมลง หอย ปู ปลา ฯลฯ เปนอาหาร หนูหลายชนิดขุดรูอาศัยในดิน เช่น หนู

ในสกุลหนูพุก (Bandicota spp.) หนูสกุลท้องขาว (Rattus spp.) เปนต้น บางชนิดอาศัยอยู่ตามกอหญ้าหรือ

ขุดรูตามรอยแตกของหน้าดิน เช่น หนูในสกุลหนูหริ่ง (Mus spp.) เปนต้น บางชนิดอาศัยอยู่ในรังนกเก่า ๆ ใน

โพรงต้นไม้ หรือบนต้นไม้ เช่น หนูมือลิง หนูสกุลท้องขาวขนาดเล็ก หนูหริ่ง เปนต้น หนูกลุ่มนี้เปนตัวการสำคัญ

ในการนำโรคมาสู่มนุษย์และสัตว์เลี้ยง 

 2.หนูบ้านหรือหนูในแหล่งชุมชนหรือหนูในเมือง(commensalordomesticrats)

    เปนกลุ่มหนูที่พบอาศัยอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุด พบในแหล่งชุมชน หรือในเมือง กินอาหาร

เกือบทุกชนิดที่มนุษย์กินได้และเหลือทิ้ง มีทั้งที่สามารถขุดรูอาศัยในดิน หลบซ่อนอยู่ตามที่ต่าง ๆ ทั้งในและ

นอกอาคารบ้านเรือน หรือในท่อระบายน้ำ หรือในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หนูเหล่านี้ชอบกัดแทะทำลายของกิน ของใช้

ต่าง ๆ และยังเปนตัวการสำคัญในการนำโรคสู่มนุษย์และสัตว์เลี้ยง ตลอดจนเปนสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้

อันเนื่องจากไฟฟาลัดวงจร ได้แก่ หนูสกุลท้องขาว และหนูสกุลหนูหริ่ง เปนต้น 

    การจำแนกชนิดของหนูที่ใช้กันทั่ว ๆ ไป คือ จำแนกตามลักษณะภายนอก (external characters) 

เช่น ขนาด น้ำหนัก ลักษณะของสีขน จำนวนเต้านม (เพศเมีย) เปนต้น ลักษณะเหล่านี้ ต้องดูจากหนูที่โต

เต็มวัยแล้ว ซึ่งการจะรู้ว่าหนูโตเต็มวัยหรือไม่ ดูจากอวัยวะเพศ ถ้าเปนเพศผู้จะเห็นอัณฑะหย่อนลงถุงห้อย

บริเวณโคนหาง ส่วนเพศเมียจะมองเห็นช่องอวัยวะสืบพันธุ์เปดและเต้านม (mammae) ชัดเจน ส่วนการ

จำแนกชนิดหนูที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในสกุลเดียวกันนั้น จำเปนต้องศึกษาขนาดและลักษณะสัณฐานวิทยา

ของกะโหลกศีรษะ ฟนแทะ และฟนกราม ตลอดจนพฤติกรรมการดำรงชีวิตของหนูประกอบ 
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 ในประเทศไทยหนูที่พบในเขตเมืองหรือแหล่งชุมชนต่าง ๆ เปนหนูสกุลท้องขาว มี 3 ชนิด คือ 

 1.หนูนอรเว(Norwayrat,brownrat,habourrat,sewerrat,Rattus norvegicus 

(Berkenhout, 1769))

    เปนหนูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสกุลนี้ มีน้ำหนักตัวประมาณ 200-500 กรัม กินอาหารได้ทุกประเภท 

หากมีอาหารสมบูรณ์จะทำให้หนูชนิดนี้มีขนาดลำตัวใกล้เคียงหนูพุก หนูชนิดนี้ชอบอาศัยใกล้แหล่งน้ำ และ

มีชื่อเรียกขานหลายชื่อตามแหล่งที่อยู่อาศัยหรือแหล่งที่ออกหากิน เช่น หนูท่อ หนูขยะ หนูท่าเรือ และหนูเลา 

เปนต้น ปกติชอบขุดรูอาศัยในดินใกล้กองขยะ ใต้ถุนบ้าน หรือสนามบ้าน ที่ปากรูมีขุยดินกองใหญ่คล้ายของ

หนูนา หรือพบอาศัยในท่อระบายน้ำในแหล่งชุมชน ตามตลาด มีความยาวหัวรวมลำตัวประมาณ 233 

มิลลิเมตร หางสั้นกว่าความยาวหัวรวมลำตัว ยาว 201 มิลลิเมตร และมี 2 สี ด้านบนสีเข้มกว่าด้านล่าง หน้า

จะปานหรือทู่กว่าหนูท้องขาวบ้าน มีตาและใบหูเล็กกว่าเช่นกัน ขนด้านท้องสีเทา ด้านหลังขนสีน้ำตาลหรือสีดำ 

ตีนหลังใหญ่ขนาด 44 มลิลเิมตร และมขีนขาวตลอด เพศเมยีมเีตา้นม 3 คู ่ทีอ่กและ 3 คู ่ทีท่อ้ง พบทั่วประเทศ

ในเขตเทศบาลเมืองทุกแห่ง อาจพบในพื้นที่ทำการเกษตรที่ติดต่อกับเขตชุมชนใหญ่ ๆ เปนพาหะนำโรคที่สำคัญ

หลายชนิดสู่มนุษย์และสัตว์เลี้ยง  

   พฤติกรรมการอยู่รวมกันเปนกลุ่มใหญ่ของหนูนอรเว เปนแบบ pecking order โดยหนูเพศผู้ที่มี

ขนาดใหญ่และแข็งแรงเปนจ่าฝูง จึงเลือกที่อยู่และกินอาหารที่ดีที่สุดได้ก่อน และกำหนดเขตถิ่นอยู่อาศัยโดย

ใช้ปสสาวะและไขมันจากขน ในแต่ละกลุ่ม จะมีหนูเพศเมียมากกว่า 1 ตัว ลูกหนู และอาจมีหนูเพศผู้ตัวอื่น ๆ 

ที่อ่อนแอกว่า เปนหนูที่มีนิสัยดุร้ายและก้าวร้าวโดยเฉพาะเวลาที่แย่งถิ่นอาศัย อาหาร และหนูเพศเมีย 

ปกติแล้วหนูที่โตเต็มที่จะกินอาหาร 20-30 กรัมต่อคืน (ประมาณร้อยละ 10 ของน้ำหนักตัว) และสามารถ

เดินทางในแต่ละคืนเปนระยะทางไกล 2-3 กิโลเมตร เพื่อหาอาหาร 

รูปที่4.7.1 หนูนอรเว (Norway rat, brown rat, habour rat, sewer rat, Rattus norvegicus) 
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 2.หนูท้องขาวบ้าน(roofrat,shiprat,houserat,Rattus rattus (linnaeus, 1758))

    หนูชนิดนี้มีความหลากหลายในเรื่องของสีขน ซึ่งขึ้นอยู่กับภูมิประเทศที่พบ และมีชื่อเรียกต่าง ๆ 

ตามแหล่งที่อยู่อาศัย เช่น หนูหลังคา หนูเรือ หนูบ้าน และหนูสวน เปนต้น ตัวเต็มวัยมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 

90-250 กรัม ความยาวหัวรวมลำตัวเท่ากับ 182 มิลลิเมตร ปกติสีขนด้านหลังเปนสีน้ำตาลแกมเหลืองและ

กลางหลังมีขนแข็งสีดำแทรกอยู่ ขนด้านท้องสีขาวครีม บางครั้งมีแถบขนสีน้ำตาลคล้ำยาวจากส่วนคอถึง

กลางอก ขนบริเวณตนีหลงัสว่นใหญย่าวและมขีนดำแทรกปะปนบา้ง หางสดีำตลอด มเีกลด็ละเอยีดเล็ก ๆ และ

ยาวมากกว่าความยาวหัวรวมลำตัว ยาว 188 มิลลิเมตร จมูกแหลมจึงทำให้หน้าค่อนข้างแหลมด้วย ใบหูใหญ่ 

ตาโต เพศเมียมีเต้านม 2 คู่ ที่อก และ 3 คู่ ที่ท้อง (ในบางแห่ง เพศเมียมีเต้านม 3 คู่ แต่คู่ที่ 3 อยู่ชิดกับคู่ที่ 2 

หรือห่างกันน้อยกว่า 1 เซนติเมตร) ปีนป่ายเก่งมาก พบได้ทั่วประเทศ ตามเพดานของอาคารบ้านเรือน ยุ้งฉาง 

นาข้าว ในสวนผลไม้ มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน เปนต้น ปกติไม่ชอบขุดรูอาศัยในดิน มักอาศัยอยู่บนต้นไม้ บนที่สูง 

หรือใต้หลังคาในห้องต่าง ๆ ของอาคาร แต่ถ้าขุดรูมักไม่พบขุยดินบริเวณปากรูทางเข้า หรือมีขุยดินน้อยมาก 

ชอบกินผลไม้ ผัก และเมล็ดพืชมากกว่าเนื้อสัตว์ 

    พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันเปนกลุ่มพบในหนูชนิดนี้เช่นเดียวกันกับหนูนอรเว แต่มีจำนวนสมาชิก

น้อยกว่า จ่าฝูงมักเปนเพศผู้ หนูชนิดนี้มีรูปร่างที่เพรียวกว่าหนูนอรเว และชอบอาศัยอยู่ในที่สูง เช่น ใต้หลังคา

บ้าน ตามขื่อ และคานของโรงเก็บอาหารสำเร็จรูปต่าง ๆ บนต้นไม้ เปนต้น ในขณะที่หนูนอรเวชอบอาศัยใต้

อาคาร หรือขุดรูอยู่บริเวณนอกบ้าน หนูชนิดนี้มีความดุร้าย ก้าวร้าวน้อยกว่าหนูนอรเว ปกติแล้วมักละการต่อสู้

ด้วยการวิ่งหนีจากไปหรือย้ายแหล่งที่อยู่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่4.7.2 หนูท้องขาวบ้าน (roof rat, ship rat, house rat, Rattus rattus) 

 

 3.หนูจี๊ด(polynesianrat,burmesehouserat,Rattus exulans (Peal, 1848)) 

    เปนหนูที่มีขนาดเล็กที่สุดในสกุล Rattus มีน้ำหนักตัวอยู่ระหว่าง 27-60 กรัม ความยาวหัวรวม

ลำตัวเท่ากับ 115 มิลลิเมตร ตาโต ใบหูใหญ่ ตีนหลังยาว 23 มิลลิเมตร หางยาวกว่าความยาวหัวรวมลำตัวมาก
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ยาว 128 มิลลิเมตร และมีสีเดียวตลอด ขนด้านหลังมีสีน้ำตาลแก่ ขนด้านท้องสีเทา เพศเมียมีเต้านม 2 คู่ 

ที่อก และ 2 คู่ ที่ท้อง หนูชนิดนี้ปีนป่ายได้ดีและว่องไวมาก ชอบอาศัยในที่แห้งตามบ้านเรือนโดยเฉพาะใน

ห้องครัว ห้องเก็บของ ตู้ ลิ้นชัก และยุ้งฉางทั่วประเทศ กรณีที่พบในหมู่บ้านที่ติดกับพื้นที่ทำการเกษตร อาจพบ

หนูจี๊ดทำลายพืชในไร่นา สวนมะพร้าว สวนผลไม้ แปลงถั่วต่าง ๆ เช่น ถั่วมะคาเดเมีย ฯลฯ เช่นเดียวกันกับ

หนูนอรเว หนูชนิดนี้กินอาหารได้เกือบทุกประเภท 

รูปที่4.7.3 หนูจี๊ด (polynesian rat, burmese house rat, Rattus exulans) 

 

 4.หนูหริ่งบ้าน(housemouse,Mus musculus (Linnaeus, 1766))

    ในประเทศไทย หนูชนิดนี้มีขนาดเล็กกว่าหนูหริ่งบ้านที่พบในยุโรป แต่สีขนคล้ายกัน คือ สีขน

ด้านบนและด้านท้องคล้ำ ขนบนหลังเท้าดำ ยกเว้นปลายเล็บเท้าขาว สีหางมีสีเดียว ฟนเล็ก หน้าสั้น มี

น้ำหนักตัวประมาณ 12 กรัม ความยาวหัวรวมลำตัว 74 มิลลิเมตร หางยาว 79 มิลลิเมตร ตีนหลังยาว 

16 มิลลิเมตร ใบหูยาว 12 มิลลิเมตร เพศเมียมีเต้านม 3 คู่ ที่อก และ 2 คู่ ที่ท้อง เปนหนูที่ตกใจได้ง่าย 

และออกอาหารในเวลากลางคืนเช่นกัน ชอบอาศัยในที่มืดตามลิ้นชักตู้ หรือตามท่อเสาที่มีรูเปด และไม่กลัว

สิ่งใหม่ ๆ เมื่อสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง หนูชนิดนี้จะออกสำรวจสภาพแวดล้อมใหม่ทุกวัน 

 

การป้องกันและกำจัดหนู(rodentcontrol) 

 แบ่งออกเปน 2 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้ 

 

 1.การลดจำนวนหนู(rodentreduction) ได้แก่ 

    1.1 การใช้กับดัก กรงดัก กาวดัก เปนต้น 

    1.2 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมตามแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ โดยใช้หลักการสุขาภิบาล

สิ่งแวดล้อมที่ดี เน้นการรักษาความสะอาดบ้านเรือนและแหล่งชุมชน โดยการเก็บขยะมูลฝอยที่มิดชิด 

และการกำจัดขยะที่ถูกต้อง เปนวิธีการหนึ่งที่ช่วยลดปจจัยพื้นฐานที่หนูต้องการเพื่อการดำรงชีวิต 

    1.3 การใช้ศัตรูธรรมชาติของหนู เช่น นกแสก งู พังพอน แมว และเชื้อโรค เปนต้น 
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    1.4 การใช้วัตถุอันตรายที่สังเคราะห์ หรือสารสกัดจากพืช เช่น สารรม สารเคมีกำจัดหนู 

เปนต้น 

 

 2.การกั้นหนูมิให้เข้ามายังอาคารโรงเก็บฟาร์มเลี้ยงสัตว์(rodentexclusion)

     2.1 การใช้วัสดุที่แข็ง เช่น แผ่นสังกะสีหรือแสตนเลส ตาข่ายเหล็กหรือตาข่ายลวดที่มีขนาด

ตาข่าย 0.5–1.2 เซนติเมตร กั้นไม่ให้หนูเข้าสู่อาคารบ้านเรือน 

     2.2 การก่อสร้างโรงเรือน หรืออาคารที่มีที่กั้นหนูหรือติดตั้งอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ที่ปองกันหนู

เข้าไปในตัวอาคารได้ เช่น การกั้นบริเวณหน้าประตูด้วยฉากเหล็กสูงประมาณ 50–60 เซนติเมตร เปนต้น 

     2.3 การไล่หนูออกจากบริเวณที่ต้องการควบคุม เช่น ใช้เครื่องกำเนิดคลื่นเสียงอัลตราซาวด์ 

และสารไล่หนู เปนต้น 

 

การจัดการหนู(rodentmanagement)

 เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าหนูเปนสัตว์ที่ฉลาด สามารถหลบเลี่ยง หรือหลบหลีกวิธีการปฏิบัติ

ของมนุษย์ที่ใช้ควบคุมและลดปริมาณหนูได้ การปองกันและกำจัดหนูจึงต้องใช้วิธีการหลาย ๆ วิธีไปพร้อมกัน

จงึจะประสบความสำเรจ็ ดงันัน้ หลกัการจดัการหนแูบบบรูณาการ (integrated rodent pest management) 

จึงควรนำมาใช้เปนยุทธวิธีในการปองกัน ควบคุม และกำจัดหนู ซึ่งถือว่ามีความสำคัญยิ่งกว่าวิธีอื่นใด 

โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

 

 1. การสำรวจปริมาณหนูจากร่องรอยของหนูและประเมินปัญหาหนูในพื้นที่ ตลอดจนการทำ

แผนที่สภาพพื้นที่ต้องการควบคุมหนู ตำแหน่งที่วางภาชนะใส่เหยื่อพิษ และวางแผนการปฏิบัติงาน

โดย 

 1.1 สำรวจร่องรอยของหนู

  มีความสำคัญและจำเปนยิ่งต่อการปองกันและกำจัดหนู เพราะช่วยให้ทราบว่ามีหนูอยู่

บริเวณนั้นหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด ร่องรอยหนูที่สามารถสังเกตได้ มีดังนี้ 

  รอยกัดแทะ

  เนื่องจากหนูมีนิสัยชอบกัดแทะเพื่อกินอาหารและลับฟน หากเราพบรอยกัดแทะใหม่ ๆ 

ของอาหาร หรือสิ่งของต่าง ๆ สามารถยืนยันได้ว่า ณ ที่นั้นมีหนูอยู่ และอาจจำแนกชนิดของหนูที่มีอยู่ได้ว่า

เปนตัวเล็กหรือตัวใหญ่จากขนาดของร่องรอยกัดแทะนั้น 

  โพรงหรือรูหนู 

  หนูนอรเวชอบอาศัยในที่ที่มีลักษณะเปียก ชื้น เรียบมัน อาจขุดรูเปนโพรงลงในดิน และ

มักมีขุยดินมากมายกองหน้าปากรูทางเข้า หรืออาจอาศัยบริเวณที่พักและน้ำท่วมไม่ถึงภายในท่อระบายน้ำ 

สำหรับรูของหนูท้องขาวบ้านมักไม่พบขุยดิน  
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  รอยทางเดินและรอยตีนหนู 

  หนูใช้เส้นทางเดิมเวลาออกหากินเสมอ ถ้าพบหนูอาศัยภายนอกอาคารหรือโรงเรือน จะ

เห็นทางเดินเล็ก ๆ บนผิวดินบริเวณใกล้กำแพงเปนทางราบเรียบ ระหว่างต้นวัชพืช หรือลอดใต้กองฟาง 

หรือรอบต้นไม้ที่หนูชอบปีนป่ายไปหาอาหารหรือพักอาศัย หรือตามฝาผนัง กำแพงภายในอาคาร มักพบ

รอยคราบสกปรกดำ อันเนื่องจากไขมันจากขนบริเวณท้องและปสสาวะ นอกจากนี้ ยังพบรอยตีนหนู 

มูลหนู และขนของหนูด้วยเช่นกัน หากทางนั้นใช้เปนเวลานาน ๆ จะมองเห็นทางได้ชัดเจน 

  มูลหนูและปัสสาวะหนู 

  มูลของหนูใหม่ ๆ จะเปียก นุ่มเหนียว เปนมัน เวลากดเปลี่ยนรูปได้ง่าย มักพบบริเวณที่

กินอาหาร และบริเวณทำกิจกรรมต่าง ๆ ขนาดของมูลหนูอาจจำแนกชนิดของหนูเบื้องต้นได้ เช่น มูลของ

หนูนอรเว รูปที่ 4.7.4 (ก) มีขนาดใหญ่ ลักษณะคล้ายแคปซูลยา หัวท้ายมน ยาว 12-15 มิลลิเมตร สีดำมัน 

ส่วนมูลของหนูท้องขาวบ้าน (ข) มีขนาดเล็ก และแห้งกว่า รูปร่างคล้ายกระสวย ยาว 10-12 มิลลิเมตร 

นอกจากนี้ บริเวณที่พบมูลหนู มักพบรอยเปียกจากปสสาวะหนูในบริเวณที่หนูกินอาหารด้วย เช่น คราบ

หรือปสสาวะหนูบนกระสอบอาหาร เปนต้น  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่4.7.4มูล หรือขี้ของหนูชนิดต่าง ๆ 

 

  ลักษณะอื่นๆ 

  สามารถใช้เปนตัวบ่งชี้การมีอยู่ของหนูในบริเวณนั้นได้ด้วย เช่น เสียงร้อง เสียงวิ่ง กลิ่นสาบ 

ซากหนู เปนต้น สำหรับการพบเห็นหนูในเวลากลางวัน 1 ตัว ก็อาจประมาณได้ว่า ณ บริเวณนั้นมีหนู

ประมาณ 25 ตัว 

 

 2.การป้องกันและกำจัดหนูโดยวิธีการต่างๆ

 2.1 โดยวิธีการสุขวิทยาและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (sanitation and environmental

management) 
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  2.1.1 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมตามแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

โดยใช้หลักการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี ที่เน้นการรักษาความสะอาดบ้านเรือนแหล่งชุมชน ฯลฯ การเก็บ

ขยะมูลฝอยที่มิดชิด และการกำจัดขยะที่ถูกต้องเพื่อลดปจจัยพื้นฐานที่หนูต้องการในการดำรงชีวิต เช่น 

อาหาร น้ำ และที่อยู่อาศัย เปนต้น จะช่วยลดปริมาณหนู รวมถึงการแพร่เชื้อโรคสู่สัตว์เลี้ยงและมนุษย์ลงได้ 

สำหรับในโรงเรือนที่เก็บผลผลิตการเกษตร อาหาร และสินค้าอุปโภคชนิดต่าง ๆ ควรมีการจัดเก็บวางสินค้า

เหล่านี้บนชั้นวางของอย่างเปนระเบียบ หรือวางกระสอบผลผลิตทางการเกษตรบนชั้นไม้ หรือชั้นพลาสติก 

(palette) และอยู่สูงจากพื้นซีเมนต์ประมาณ 30 เซนติเมตร และวางห่างจากฝาผนังห้องประมาณ 0.5-1 

เมตร 

  2.1.2 การจัดการแหล่งที่อยู่อาศัยของหนู 

   • มีที่จัดเก็บอาหาร สินค้า สิ่งของ และวัสดุต่าง ๆ อย่างเปนระเบียบและถูกต้อง

ตามหลักสุขอนามัยที่ดี การจัดระเบียบและทำความสะอาดภายในอาคารอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยในการ

ลดที่อยู่อาศัยของหนูได้ 

   • ทำลายรูหนู หรือที่อยู่อาศัยของหนูภายนอกอาคาร ตลอดจนการตัดหญ้า และ

ตัดแต่งต้นไม้ที่หนาทึบ ทั้งบริเวณในและรอบบ้าน จะช่วยลดที่หลบซ่อนตัวของหนูลงได้ 

   • บริเวณรอบ ๆ ตัวอาคาร ต้องดูโล่งและเข้าถึงได้ทุกจุด ไม่มีบริเวณที่เปนมุมอับ

ที่หนูจะเข้ามาหลบซ่อนได้เช่นกัน 

  2.1.3 การปองกันไม่ให้หนูเข้าตัวอาคารหรือโรงเรือน 

   • ก่อนการสร้างอาคารหรือโรงเรือนใหม่ทุกครั้ง ต้องมีการออกแบบตัวอาคารที่

สามารถปองกันไม่ให้หนูเข้ามาภายในได้ 

   • สำหรับอาคารเก่าที่ไม่มีการวางแผนปองกันการเข้ามาของหนู ต้องทำการปดทาง

เข้าทุกทางที่หนูสามารถเข้าไปในตัวอาคารได้ เช่น ใช้กรวยสังกะสีหรือแผ่นอลูมิเนียมเรียบ ครอบเสาโรงเรือน

และยุ้งฉาง ใช้แผ่นสแตนเลสหรือลวดตาข่ายปดทางเข้าของหนูสู่ตัวอาคาร นอกจากนั้น การใช้แผ่นสังกะสีตี

ปดตามประตูทางเข้ายุ้งฉาง โรงเก็บ หรือทางเข้าอาคาร สูง 60 เซนติเมตร จะสามารถปองกันมิให้หนู

แทะประตูผ่านเข้ามาได้ 

   2.2 โดยวิธีกล(mechanicalcontrol)

  •  ใช้กรงดัก 

  •  ใช้กับดักแบบต่าง ๆ 

  •  ใช้กาวดัก 

  •  ใช้รั้วพลาสติก เปนต้น 
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   2.3 โดยวิธีกายภาพ(physicalcontrol) 

  • ใช้เครื่องกำเนิดเสียงอัลตราซาวด ์ หรอืคลืน่เสยีงแบบอืน่ ๆ ไลห่นอูอกจากบรเิวณทีต่อ้งการ

ควบคุม 

  •  ใช้รั้วไฟฟา 

  •  ใช้น้ำ กักให้ท่วมบริเวณที่ต้องการควบคุมเปนการชั่วคราว 

   2.4 โดยชีววิธี(biologicalcontrol)

  เปนการใช้ศัตรูธรรมชาติของหนูที่มีศักยภาพสูง เพื่อควบคุมประชากรหนูในระดับหนึ่ง 

ได้แก่ การใช้สัตว์ผู้ล่าหนูเปนอาหาร เช่น นกแสก งู พังพอน เปนต้น และการใช้ปรสิต (parasite) หรือ

เชื้อโรคที่พบในหนูกำจัดหนู เช่น เหยื่อโปรโตซัวกำจัดหนูสำเร็จรูป (Sarcocystis singaporensis) (ภาค

ผนวก 1) เปนต้น การปองกันและกำจัดหนูวิธีนี้เหมาะในรักษาความสมดุลของประชากรหนูไม่ให้สูงมากนัก 

และถ้าใช้ร่วมกับวิธีการปองกันกำจัดหนูวิธีอื่น ๆ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมหนูได้ดียิ่งขึ้น และ

เปนเวลานานขึ้น 

 2.5 โดยวิธีกำจัดหนูด้วยสารเคมี(chemicalcontrol)

  2.5.1 เปนการลดจำนวนหนูโดยใช้สารเคมีสังเคราะห์ หรือสารสกัดจากพืช ได้แก่ 

   (1) การใช้สารรม (fumigants) 

     วิธีการนี้เหมาะที่ใช้กำจัดหนูในบริเวณที่มีที่ปดมิดชิด เช่น ยุ้งฉาง โกดังเก็บ

สินค้าและของเหลือใช้ ที่เก็บของในเรือบรรจุสินค้า สารรมที่ใช้รมหนู ได้แก่ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (sulphur 

dioxide) เมทิลโบรไมด์ (methyl bromide) อลูมิเนียมฟอสไฟด์ (aluminium phosphide) เปนต้น 

อย่างไรก็ตาม ไม่ขอแนะนำวิธีดังกล่าวนี้หากเปนการใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข 

   (2) การใช้สารเคมีกำจัดหนู (rodenticides) 

       ถ้าแบ่งตามระยะเวลาการออกฤทธิ์ในการกำจัดหนู มี 2 ประเภท คือ 

 

      ก.สารกำจดัหนปูระเภทออกฤทธิเ์รว็(acutepoisonedrodenticidesหรอื 

singledoserodenticides)

         เปนสารที่ออกฤทธิ์เฉียบพลันทันที เมื่อหนูได้รับสารนี้เข้าไปเพียงครั้งเดียว 

(single dose) หรือช่วงระยะเวลาสั้น สารดังกล่าวนี้ออกฤทธิ์ทำลายระบบประสาททำให้หนูเปนอัมพาต

และตายในที่สุด นอกจากนั้น ยังไปทำลายตับ ไต ระบบหัวใจ ทำให้หัวใจล้มเหลวหรืออัมพาต หนูจะตาย

ภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมง ถึง 1 วัน สารประเภทนี้มักใช้ในอัตราความเข้มข้นที่สูง เช่น ซิงค์ฟอสไฟด์ 

(zinc phosphide) 0.8-1% เปนต้น อย่างไรก็ตาม สารดังกล่าวนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศ

เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 คือ ห้ามมิให้มีการผลิต นำเข้า 

ส่งออก หรือมีไว้ครอบครอง 
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      ข. สารกำจัดหนูประเภทออกฤทธิช์า้ (chronicpoisoned rodenticides,

slow acting posioned rodenticides, multiple dose rodenticides หรือ anticoagulant

rodenticides) 

         เปนสารกำจัดหนู ที่หนูต้องกินติดต่อกันช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือกินครั้งเดียว 

และสะสมพิษในร่างกายถึงปริมาณเพียงพอที่จะออกฤทธิ์ทำให้หนูตาย โดยเกิดอาการเลือดไม่แข็งตัว 

(anticoagulant) ทำให้เลือดไหลออกทางหลอดเลือดฝอย และช่องเปดของร่างกาย ตามบาดแผล ทำให้

มีเลือดคั่งในอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย และหนูตายในที่สุดภายในระยะเวลา 3–15 วัน เปนเหยื่อพิษ

สำเร็จรูปที่มีอัตราความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ ตั้งแต่ 0.005-0.1% แบ่งเปน 2 กลุ่มคือ 

          กลุ่มที่1 ได้แก่ วอร์ฟาริน (warfarin) ซึ่งผลิตขึ้นเปนชนิดแรก เพื่อใช้

ทดแทนสารกำจัดหนูประเภทออกฤทธิ์เร็ว และสามารถแก้ปญหาการเข็ดขยาดต่อเหยื่อพิษ (bait shyness) 

เพราะหนูไม่แสดงอาการป่วยกะทันหัน ความเปนพิษที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันกับสารกำจัดหนูออกฤทธิ์เร็ว 

หนูต้องกินเหยื่อพิษกลุ่มนี้หลายวันเพื่อสะสมพิษให้ถึงปริมาณที่ทำให้หนูตาย ซึ่งทำให้เกิดผลเสียที่ติดตาม

มาในภายหลัง คือ ในปี ค.ศ. 1958 มีรายงานความต้านทานของหนูหริ่งบ้าน (Mus musculus) และ

หนูนอรเว (Rattus norvegicus) ต่อสารกำจัดหนู warfarin ในหลายประเทศในทวีปยุโรป ทั้งใน

ประเทศสก๊อตแลนด์ อังกฤษ ฝรั่งเศส เดนมาร์ค และสหรัฐอเมริกา ทำให้การกำจัดหนูด้วย warfarin 

ไม่ประสบสำเร็จมากนัก ดังนั้น จึงได้มีการวิจัยพัฒนาและผลิตสารกำจัดหนูประเภทออกฤทธิ์ช้ากลุ่มนี้อีก

หลายชนิด เช่น ฟูมาริน (fumarin) คูมาคลอร์ (coumachlor) คูมาเตตระลิล (coumatetralyl) โดย

เฉพาะสาร coumatetralyl มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันแต่มีพิษต่อหนูมากกว่า จึงถูกนำมาใช้กำจัดหนูที่

ต้านทานต่อ warfarin และยังคงใช้อยู่ในปจจุบัน 

           กลุ่มที่2เปนสารกำจัดหนูประเภทออกฤทธิ์ช้าที่มีการพัฒนาและผลิตขึ้น

มาใช้กับหนูและสัตว์ฟนแทะที่ต้านทานต่อ warfarin สารกลุ่มนี้มีความเปนพิษสูงกว่าสารกำจัดหนูกลุ่ม

ออกฤทธิ์ช้าในกลุ่มแรก สามารถเอาชนะปญหาความต้านทานของหนูและสัตว์ฟนแทะได้ เช่น ไดฟีนาคูม 

(difenacoum) โบรดิฟาคูม (brodifacoum) โบรมาไดโอโลน (bromadiolone) โฟลคูมาเฟน 

(flocoumafen) ไดฟีไทรอะโลน (difethialone) ทั้ง 5 ชนิดนี้ เปนสารที่มีความเปนพิษคล้ายคลึงกับ

สารกำจัดหนูประเภทออกฤทธิ์ช้าอื่น ๆ แต่เปนสารกำจัดหนูที่กินเพียงครั้งเดียวก็ถึงตาย (single dose 

rodenticides หรือ one feed kill) และยังมีความเปนพิษสูงต่อสัตว์ที่ล่าหนูเปนอาหารโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งต่อนกนักล่า 

  2.5.2 การขับไล่หนูออกจากพื้นที่หรือไม่ให้กัดทำลายสิ่งของ ได้แก่ 

   การใช้สารไล่หนู (repellent) เพื่อปองกันการทำลายสิ่งของ และวัสดุอุปกรณ์

ต่างๆ ที่เก็บไว้ หรือผลิตผลที่เก็บไว้ หรือปองกันการปนเปื้อนจากหนู หรือปองกันหนูเข้ากัดแทะเมล็ดพืช

ที่ปลูก เช่น การใช้ เอนดริน (endrin) ทั้งนี้ สารดังกล่าวนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเปนวัตถุ

อันตรายชนิดที่ 4 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
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   นอกจากนั้น ยังมีสารไล่หนูที่ผู้ผลิตสายไฟฟานิยมใช้กับสายไฟที่เก็บไว้ในโกดัง

เพื่อปองกันการกัดแทะของหนูชั่วคราว ได้แก่ R-55 หรือ terbutyldimethyl trithio-peroxy-

carbonate และ bio met 12 หรือ tri-n-butyltinchloride 

 

 3.การประเมินผลหลังการดำเนินการการป้องกันและกำจัดหนู

   โดยการสำรวจร่องรอยหนูและปริมาณหนูอย่างสม่ำเสมอ และนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้แสดงผล

เปรียบเทียบในเชิงรูปภาพ ตลอดจนการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในการดำเนินการปองกันกำจัด 

 

 4. การสำรวจร่องรอยหนูอย่างสม่ำเสมอ และควรทำการป้องกันและกำจัดหนูอย่างน้อยทุก

3–6เดือน

 

การสำรวจและประเมินประชากรหนู 

 การปองกันและกำจัดหนูในบ้าน ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือโรงงาน ควรสำรวจและประเมินประชากรหนู

ก่อนและหลังการปราบหนูด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างน้อย 2 วิธี ด้วยกัน เพื่อต้องการทราบว่าการกำจัดหนู

ที่ได้กระทำไปนั้นได้ผลมากน้อยเพียงใด การสำรวจและประเมินประชากรหนูสามารถกระทำได้หลายวิธี 

ดังนี้ 

 

 1.วิธีจับหนูหลายครั้งออกจากพื้นที่(removalmethod) 

    เปนวิธีการประมาณประชากรหนู โดยใช้หลักการจับหนูในพื้นที่ที่ต้องการประมาณประชากรหนู

ด้วยกรงดักหนูหรือกับดักตีตาย โดยวางติดต่อกันนานประมาณ 3–9 วัน จำนวนวันในการวางกรงดักหนู

หรือกับดักตีตายจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนหนูที่ดักจับได้ ถ้ามีจำนวนลดน้อยลงต่อเนื่องนาน 3 วัน 

ให้หยุดการวางกรงดักหนูหรือกับดักตีตาย จดบันทึกข้อมูลจำนวนหนู ชนิด เพศหนู ที่ดักได้ และรายละเอียด

อื่น ๆ ไว้เพื่อเปนประโยชน์ในการศึกษาและพยากรณ์ นำข้อมูลจำนวนหนูที่ดักจับได้ในแต่ละวันไปสร้าง

กราฟ ให้แกน Y แทนด้วยจำนวนหนูที่จับได้ในแต่ละวัน ส่วนแกน X แทนจำนวนหนูที่ถูกจับได้ทั้งหมดตั้ง

แต่ต้นถึงวันก่อน นำข้อมูลการจับหนูได้มาพล็อตกราฟและลากเส้นกราฟให้ผ่านจุดที่พล็อตและลากเส้น

ต่อเนื่องมาให้ตัดกับแกน X ค่าตัวเลขที่ได้ ณ จุดตัดกราฟเส้นตรงที่แกน X คือ ค่าประมาณประชากรหนู 

หรือนำไปแทนค่าในสูตรสมการถดถอยเชิงเส้น (linear regression) เพื่อประมาณการประชากรหนูในพื้นที่ 

 

 สูตร  Y=A+BX 

 

 จำนวนประชากรหนู คือ ค่า X เมื่อแทนค่า Y = O 
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 2.วิธีวางเหยื่อที่หนูชอบ(baitconsumptionmethod) 

    เปนวิธีการประมาณความชุกชุมหนู โดยใช้เหยื่อที่หนูชอบใส่ในกล่องใส่เหยื่อหรือภาชนะนำไป

วางในพื้นที่ที่ต้องการประเมิน จำนวน 100 ชิ้น นานประมาณ 3 วัน นับจำนวนก้อนเหยื่อที่หนูกินทั้งหมด

เปนตัวแทนความชุกชุมหนู ในการตรวจวัดประมาณค่าโดยวิธีนี้สามารถใช้ตรวจวัดได้ดีในหนูบ้าน เพราะ

มีความสะดวกและมีความไวในการตรวจวัด ถึงแม้จำนวนหนูในพื้นที่จะมีจำนวนน้อยก็สามารถตรวจวัดได้ 

และนำมาคำนวณหาเปอร์เซ็นต์การลดลงของประชากรหนูได้ ดังนี้ 

 

    %P =B1–B2X100 

                 B1 

 

  โดย  P =  การลดลงของประชากรหนู 

    B1 =  จำนวนเหยื่อที่หนูกินก่อนปราบ 

    B2 =  จำนวนเหยื่อที่หนูกินหลังปราบ 

 

เช่นเดียวกันกับการประเมินประชากรหนูในข้อที่ 1 กรณีที่ต้องการประเมินค่าดัชนีประชากรหนูของแต่ละ

การสำรวจ สามารถคำนวณได้ด้วยสูตรข้างล่างนี้ 

 

    %P =BtX100 

           Bxd 

 

  โดย  P =  การลดลงของประชากรหนู 

    Bt =  ผลรวมของเหยื่อที่หนูกินทั้งหมด 

    B =  จำนวนเหยื่อที่ใช้วางใน 1 วัน  

    d =  จำนวนวันที่วางเหยื่อ 

 

 3.การใช้กรงดักหรือกับดักหนู(trappingmethod) 

   เปนการประเมินประชากรแบบนับจำนวนหนูที่ดักได้โดยตรง ควรทำติดต่อกันเปนเวลา 3-10 วัน 

เปนอย่างน้อย โดยวางกับดักหรือกรงดักหนูที่มีเหยื่อล่อ เช่น ข้าวโพดสด ฯลฯ ในและรอบนอกอาคาร 

หรือโรงเลี้ยง หรือโรงเก็บของขนาดใหญ่ จำนวน 50-100 อัน ระยะห่างระหว่างกับดักหรือกรงดักแต่ละอัน

ประมาณ 10-20 เมตร ตรวจนับจำนวนหนูที่ดักได้ และเปลี่ยนเหยื่อใหม่ทุกวัน วิธีการนี้ทำให้ทราบข้อมูล

ชนิดหนู ซึ่งมีผลต่อการวางแผนกำจัดหนูด้วย เมื่อได้ข้อมูลจำนวนหนูก่อนและหลังการรณรงค์ปราบหนู

แล้ว ก็สามารถคำนวณหาเปอร์เซ็นต์การลดลงของประชากรของหนูได้ ดังนี้ 
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    P(%)=A–BX100

     A 

 

  โดย  P =  การลดลงของประชากรหนู 

    A =  จำนวนหนูที่ดักได้ก่อนปราบ 

    B =  จำนวนหนูที่ดักได้หลังปราบ 

 

กรณีที่ต้องการประเมินประชากรหนูจากผลสำเร็จที่ดักหนู (T) ได้ของแต่ละการสำรวจสามารถ คำนวณ

ได้ด้วยสูตรข้างล่างนี้ 

 

    %T =tX100

     Ntxd 

 

  โดย  T =  ผลสำเร็จที่ดักหนู 

    t =  ผลรวมจำนวนหนูที่ดักได้ทั้งหมด 

    Nt =  จำนวนกรงดักหนูที่ใช้ในแต่ละคืน 

    d =  จำนวนวันที่ดักหนู 

 

 4.การตรวจนับรอยตีนหนูบนแผ่นกระเบื้องยาง(trackingtilesorboard)

   เปนการสำรวจประชากรหนูที่ออกหาอาหารหรือทำกิจกรรมอื่น ๆ ในบริเวณที่ต้องการศึกษา 

โดยเฉพาะในโรงเรือน หรือโรงเก็บผลิตผลการเกษตร โดยการวางแผ่นกระเบื้องยางสีขาวขนาด 23 x 23 

เซนติเมตร ที่ทาด้วยหมึกดำครึ่งแผ่น หรือทาแบบกากบาท หรือทาด้วยจารบีบาง ๆ หรือใช้ทรายขาวคลุม

แผ่นยางทั้งแผ่น เกลี่ยให้เรียบเสมอกัน แล้ววางตามทางเดินของหนูอย่างน้อย 2 คืน เมื่อหนูเดินผ่าน

จะประทับรอยตีนสีดำบนส่วนที่ยังมีสีขาว หรือรอยตีนบนจารบีหรือบนทรายขาวอย่างเห็นได้ชัดเจน รอยตีน

หนูเหล่านี้สามารถนำมาประเมินค่าดัชนีประชากรหนูก่อนและหลังการทดลองได้ 2 แบบ คือ 

     4.1 ให้คะแนนจำนวนรอยตีนหนูที่นับได้บนแผ่นกระเบื้องยางแต่ละแผ่นได้ดังนี้ 

   ไม่มีรอยตีน  =  0 

   1-5 รอยตีน  =  1 

   6-10 รอยตีน  =  2 

   11-15 รอยตีน  =  3 

   16-20 รอยตีน  =  4 

   มากกว่า 20 รอยตีน =  5 
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นำมาคำนวณผลรวมของรอยตีนหนูทั้งหมดบนแผ่นกระเบื้องยางทุกแผ่นที่ใช้ในการสำรวจทั้ง 2 วัน 

     4.2 หรือตรวจนับรอยตีนหนูโดยการใช้ตารางแผ่นใส 16 ช่อง ที่มีขนาดเดียวกันกับแผ่น

กระเบื้องยางที่ใช้ และคำนวณเปนเปอร์เซ็นต์ (ถ้าพบรอยตีนหนูทั้ง 16 ช่องจะเท่ากับ 100%) 

 

 วิธีการประเมินประชากรหนูที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ เปนวิธีการอย่างง่าย ๆ แต่เปนที่ยอมรับของ

ผู้พิชิตหนูที่ใช้ในการสำรวจประชากรหนูเมื่อต้องการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการควบคุมหนู

ไม่ว่าจะเปนการใช้วิธีใดในการกำจัดหนู และต้องใช้อย่างน้อย 2 วิธีการขึ้นไปในการประเมินประชากรหนู

ก่อนและหลังการทดลอง 
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บทที่5

 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการใช้รับจ้าง
 

 ภญ.สุนันทา พันธุ์วรรณ์ 

 ภญ. ดร.ดุลาลัย เสฐจินตนิน 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการใช้รับจ้าง 

ภญ.สุนันทา พันธุ์วรรณ์ 

ภญ. ดร.ดุลาลัย เสฐจินตนิน 

 

 การประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการรับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์รบกวนที่เปนปญหาใน

บ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข  มีกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 ฉบับ ที่ผู้ประกอบธุรกิจ  ผู้ควบคุม

การใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง และพนักงานผู้ให้บริการ ต้องศึกษาทำความเข้าใจและดำเนินการให้

ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด กฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าว ได้แก่ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการรับจ้าง

กำจัดแมลงและสัตว์รบกวนที่เปนปญหาในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข ดังนี้ 

 

1.พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพ.ศ.2535 

 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 

พ.ศ. 2551 เปนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมกำกับดูแลวัตถุอันตราย ครอบคลุมการควบคุมและกำกับ

ดูแลการผลิต การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ควบคุม ปองกัน บรรเทา หรือระงับอันตรายที่จะเกิดแก่ บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม จากการใช้

หรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตราย 

 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข เพื่อประโยชน์แก่การระงับ ปองกัน ควบคุม ไล่ 

กำจัดแมลงและสัตว์อื่น และการกำจัดสัตว์แทะ ซึ่งเปนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการประกอบกิจการรับจ้างกำจัด

แมลงและสัตว์รบกวนที่เปนปญหาในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข จัดเปนวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบ

ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวัตถุ

อันตราย พ.ศ. 2535 

 ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการรับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์รบกวนจึงเปนผู้มีไว้ใน

ครอบครองวัตถุอันตรายและมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติที่

เกี่ยวข้องภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

 

หลักการควบคุมวัตถุอันตราย

 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 คือ การควบคุมกำกับดูแลการผลิต 

การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย โดยแบ่งวัตถุอันตรายออกเปน 4 ชนิด 

ตามความจำเปนแก่การควบคุมและตามระดับความเปนอันตรายจากน้อยไปหามาก ได้แก่ วัตถุอันตราย
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ชนิดที่ 1 วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ซึ่งหลักเกณฑ์และ

ข้อกำหนดที่ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายจะต้องปฏิบัติหรือมีหน้าที่

รับผิดชอบจะขึ้นกับชนิดของวัตถุอันตรายที่ผู้ประกอบการดำเนินการ 

 รายชื่อวัตถุอันตรายหรือคุณสมบัติของวัตถุอันตราย ชนิดของวัตถุอันตราย และชื่อหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบจะถูกประกาศไว้ในบัญชีแนบท้าย “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุ

อันตราย” บัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกอบด้วย บัญชี 4.1 ซึ่ง

เปนการประกาศตามรายชื่อสารเคมี บัญชี 4.2 ซึ่งเปนการประกาศตามกลุ่มสารเคมีที่มีสูตรโครงสร้าง

หรือกลไกการออกฤทธิ์อย่างเดียวกัน และบัญชี 4.3 ซึ่งเปนการประกาศตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุประสงค์

การนำไปใช้ ประกาศฉบับที่ใช้อยู่ในปจจุบัน ได้แก่ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุ

อันตราย พ.ศ. 2556 ซึ่งได้มีการทบทวนปรับปรุงบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศดังกล่าวอยู่

เปนระยะ  

 เนื่องจากพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯ ครอบคลุมการกำกับดูแลสารเคมีจำนวนมากและมีหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบหลายหน่วยงาน ผู้ประกอบการจึงจำเปนต้องตรวจสอบว่าสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์เคมีที่ตน

ดำเนินการจัดเปนวัตถุอันตรายหรือไม่ หากเปนวัตถุอันตราย จัดเปนวัตถุอันตรายชนิดใด และอยู่ในการ

ควบคุมกำกับดูแลของหน่วยงานใด เพื่อที่จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด

โดยหน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลวัตถุอันตรายรายการนั้น ๆ  

 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข เปนหนึ่งในหน่วยงานที่มีอำนาจ

หน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลวัตถุอันตรายโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

ขอบเขตการกำกับดูแลครอบคลุมผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข ซึ่งสามารถ

แบ่งตามประเภทการใช้ได้เปน 8 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ 

 1. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับระงับ ปองกัน ควบคุม ไล่ กำจัดแมลงและสัตว์อื่น และผลิตภัณฑ์กำจัด

หนู/สัตว์แทะ เช่น 

     •  ผลิตภัณฑ์กำจัดยุง มด แมลงสาบ ปลวก หนู 

     •  ยาจุดกันยุง 

     •  โลชั่นทาไล่ยุง/ไล่แมลง 

     •  ผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บหมัด 

     •  ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่น/ไล่แมลง 

     •  ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุง เปนต้น  

รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับระงับ ปองกัน ควบคุม ไล่ กำจัดแมลงและสัตว์อื่น 

และกำจัดสัตว์แทะ นั้นด้วย 
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 2. ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคพื้น ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุอื่น ๆ 

 3. ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค/กำจัดกลิ่นในสระว่ายน้ำ 

 4. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุอื่น ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ล้างจาน 

ผลิตภัณฑ์ซักผ้า (ยกเว้นผงซักฟอก) ผลิตภัณฑ์ล้างรถ ผลิตภัณฑ์เช็ดกระจก ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพรม 

เปนต้น 

 5. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แก้ไขการอุดตันของท่อหรือทางระบายสิ่งปฏิกูล เช่น ผงขจัดท่ออุดตัน เปนต้น 

 6. ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว ผลิตภัณฑ์ซักแห้งผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ 

 7. ผลิตภัณฑ์ลบคำผิด/สารละลายที่ใช้เจือจางผลิตภัณฑ์ลบคำผิด เช่น ปากกาลบคำผิด เปนต้น 

 8. ผลิตภัณฑ์กาวที่มีสารสำคัญเปนสารกลุ่มอัลคิล ไซยาโนอะครีเลต ซึ่งมักรู้จักกันในชื่อ กาวช้าง 

 

 ด้วยเหตุที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข เพื่อประโยชน์แก่การระงับ ปองกัน ควบคุม 

ไล่ กำจัดแมลงและสัตว์อื่น และการกำจัดสัตว์แทะ ซึ่งเปนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการประกอบกิจการรับจ้างกำจัด

แมลงและสัตว์รบกวนที่เปนปญหาในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข  จัดเปนวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบ

ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการรับจ้างกำจัดแมลง

และสัตว์รบกวนจึงเป็นผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายและมีหน้าที่และความรับผิดชอบตาม

ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติที่กำหนด  

 

การแบ่งชนิดวัตถุอันตรายและการดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับวัตถุอันตรายแต่ละชนิด 

 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ได้จัดแบ่งชนิดวัตถุอันตรายเปน 4 ชนิด ตาม

ความจำเปนแก่การควบคุมโดยพิจารณาจากระดับความเปนอันตรายหรือความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 

ดังนี้ 

 

วัตถุอันตรายชนิดที่1 

 เปนวัตถุอันตรายที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือผลกระทบน้อยกว่าวัตถุอันตรายชนิดอื่น ในการดำเนินการ

เกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดนี้ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่กำหนด ซึ่งหากเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ไม่ต้องขอขึ้นทะเบียน หรือแจ้งดำเนินการ หรือขออนุญาต ต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่แต่ต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่กำหนด โดยจะต้องจัดทำฉลากและแสดงเลขที่รับแจ้งบนฉลากผลิตภัณฑ์ และดำเนินการตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการผลิต การนำเข้า และสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย ตามที่กำหนดไว้ใน

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้
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ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้างซึ่งวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2555  

 ปจจุบันผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหาร

และยาในกลุ่มผลิตภัณฑ์ปองกันไล่กำจัดแมลง มีจำนวน 1 รายการ คือ cintronella oil หรือน้ำมันตะไคร้หอม 

 

วัตถุอันตรายชนิดที่2 

 เปนวัตถุอันตรายที่มีความเปนอันตรายหรือความเสี่ยงสูงกว่าวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 กฎหมายจึง

กำหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย และผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ใน

ครอบครอง ต้องแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับการผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง 

แล้วแต่กรณี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนจึงจะดำเนินการได้ และการดำเนินการเกี่ยวกับการผลิต นำเข้า 

ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้

ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้างซึ่งวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2555 

และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ปองกัน ควบคุม ไล่ กำจัดแมลงและสัตว์อื่น จำแนกตามบัญชีแนบท้ายประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 เช่น ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่น/ไล่แมลงที่มีสาร

แนพทาลีน (naphthalene) เปนสารสำคัญ ผลิตภัณฑ์กำจัดตัวอ่อนยุงหรือแมลงที่ได้มาจากหรือเปนผลผลิต

ของเชื้อจุลินทรีย์ (microbial larvicides) (ยกเว้น Bacillus thuringiensis) เปนต้น   

 นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่มีวัตถุประสงค์การใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขเพื่อกำจัดสัตว์

แทะ หรือเพื่อระงับ ปองกัน ควบคุม ไล่ กำจัดแมลงและสัตว์อื่น ถึงแม้สารสำคัญหรือสารออกฤทธิ์จะไม่มี

รายชื่อหรืออยู่ในกลุ่มของสารเคมีตามบัญชี 4.1 และ 4.2 ก็ตาม ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะถูกจัดเปนวัตถุอันตราย

ชนิดที่ 2 ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาด้วยเช่นกัน ซึ่งการจำแนกดังกล่าว

เปนการจำแนกตามบัญชี 4.3 โดยเข้าข่ายตามเงื่อนไข “ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขเพื่อ

ประโยชน์แก่การกำจัดสัตว์แทะ” หรือ “ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขเพื่อประโยชน์แก่การ

ระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กำจัดแมลงและสัตว์อื่น” 

 

วัตถุอันตรายชนิดที่3 

 เปนวัตถุอันตรายที่มีความเปนอันตรายหรือความเสี่ยงสูงกว่าวัตถุอันตรายสองชนิดแรก กฎหมายจึง

กำหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย และผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ใน

ครอบครอง ต้องได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนจึงจะประกอบกิจการได้ โดยสถานที่

ผลิตและสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายจะต้องเปนไปตามข้อกำหนดในกฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และการดำเนินการเกี่ยวกับการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือ
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มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ

กระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการผลติ การนำเขา้ การสง่ออก และการมไีวใ้นครอบครอง

เพื่อใช้รับจ้างซึ่งวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2555 และข้อกำหนด

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ตวัอยา่งผลติภณัฑว์ตัถอุนัตรายชนดิที ่ 3 ในความรบัผดิชอบของสำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ปองกัน ควบคุม ไล่ กำจัดแมลงและสัตว์อื่น เช่น ฟโพรนิล (fipronil) คลอร์ไพริฟอส 

(chlorpyrifos) อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) สารในกลุ่มไพรีทรอยด์ เช่น เดลต้าเมทริน (deltamethrin) 

เปนต้น เชื้อจุลินทรีย์ Bacillus thuringiensis สำหรับกำจัดตัวอ่อนยุง และตัวอย่างในกลุ่มผลิตภัณฑ์กำจัด

สัตว์แทะ เช่น โบรมาไดโอโลน (bromadiolone) เปนต้น 

 

วัตถุอันตรายชนิดที่4 

 เปนวัตถุอันตรายที่มีความเปนอันตรายสูงหรือความเสี่ยงสูงจากคุณสมบัติของตัวสารเองหรือจาก

ลักษณะการใช้ เช่น สารก่อมะเร็ง สารก่อกลายพันธุ์ สารที่เปนพิษต่อระบบสืบพันธุ์ หรือสารที่ห้ามใช้โดย

อนุสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ กฎหมายจึงห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง 

 ตัวอย่างวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ในผลิตภัณฑ์ปองกันกำจัดแมลงที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เช่น ดีดีที (DDT) อัลดริน (aldrin) คลอร์เดน (chlordane) 

ดีลดริน (dieldrin) ลินเดน (lindane) นาเลด (naled) เฮพตาคลอร์ (heptachlor) อาร์เซนิกไตรออกไซด์ 

(arsenic trioxide) ซิงค์ฟอสไฟด์ (zinc phosphide) เปนต้น 

 

การประกอบกิจการใช้รับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์อื่นและการดำเนินการตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย

พ.ศ.2535 

 เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข เพื่อประโยชน์แก่การระงับ ปองกัน  ควบคุม 

ไล่  กำจัดแมลงและสัตว์อื่น  และการกำจัดสัตว์แทะ ซึ่งเปนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการประกอบกิจการรับจ้าง

กำจัดแมลงและสัตว์รบกวนที่เป็นปัญหาในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข จัดเป็นวัตถุอันตรายในความ

รับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ

รับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์รบกวนซึ่งเป็นการนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในลักษณะของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

มาใช้ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ จึงถือเป็น “ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง” 

ตามนิยามของการ “มีไว้ในครอบครอง” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 1   

1 มาตรา 4  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  “มีไว้ในครอบครอง” หมายความว่า  การมีไว้ในครอบครอง
ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น และไม่ว่าจะเปนการมีไว้เพื่อขาย เพื่อขนส่ง เพื่อใช้ หรือเพื่อประการอื่นใดและรวมถึงการทิ้งอยู่ 
หรือปรากฏอยู่ในบริเวณที่อยู่ในความครอบครองด้วย 
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 ผลติภณัฑส์ำเรจ็รปูทีน่ำมาใชใ้นการใหบ้รกิารซึง่สว่นใหญจ่ะเปนวตัถอุนัตรายชนดิที ่2 หรอืวตัถอุันตราย

ชนิดที่ 3 ก่อนวางจำหน่ายในท้องตลาดจะต้องผ่านการขึ้นทะเบียนเพื่อประเมินคุณภาพ  ประสิทธิภาพ และ

ความปลอดภัยจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยผู้ผลิต หรือผู้นำเข้า จะเปนผู้ขอขึ้นทะเบียน

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือนำเข้า ตามแต่กรณี ต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้ประกอบกิจการรับจ้าง

กำจัดแมลงต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมี

ขอ้สงัเกตสำหรบัผูป้ระกอบกจิการรบัจา้งกำจดัแมลงในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑท์ีข่ึน้ทะเบยีนแลว้ คอื บนฉลาก

ผลิตภัณฑ์จะต้องแสดงเลขทะเบียนวัตถุอันตรายที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งจะ

ปรากฏอยู่ในกรอบเครื่องหมาย อย. วอส. (รูปที่ 5.1) และข้อสำคัญที่ต้องระมัดระวัง คือ ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์

ที่จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4  

 

 

 

 

รูปที่5.1  เครื่องหมายการแสดงเลขทะเบียนวัตถุอันตรายที่ปรากฏบนฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ 

        ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว 

 

หน้าที่ของผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง 

 เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการรับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์รบกวนถือเปน “ผู้มีไว้ใน

ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง”  จึงมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ดังนี้ 

 

(1)หน้าที่ต้องแจ้งดำเนินการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่2ตามมาตรา22และหน้าที่ต้อง

     ขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่3ตามมาตรา23ตามแต่กรณี 

 ผู้มีไว้ครอบครองเพื่อใช้รับจ้างซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 มีหน้าที่ต้องแจ้งการดำเนินการมีไว้ใน

ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 22 ซึ่งกำหนดให้ผู้มีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้างซึ่ง

วัตถุอันตรายชนิดที่ 2  ต้องแจ้งดำเนินการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ก่อนจึงจะดำเนินการได้ โดยในการแจ้งดำเนินการให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

กำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในที่นี้ ได้แก่ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง  การแจ้ง  การออกใบรับแจ้ง การขอต่ออายุและการต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตรายชนิด

ที่ 2  ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2554 ซึ่งจะกล่าวถึงโดยละเอียดต่อไป 

 การมีไว้ครอบครองเพื่อใช้รับจ้างซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ก่อน  มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งเปนไปตามบทบัญญัติตามมาตรา 23  ซึ่งกำหนดให้ผู้มีไว้ใน
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ครอบครองเพื่อใช้รับจ้างซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 จะต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ก่อนจึงจะดำเนินการได้ โดยการขออนุญาตและการพิจารณาให้ได้รับอนุญาตให้เปนไปตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุญาต ปจจุบันมี  2 ฉบับ ได้แก่ 

กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวง 

ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งจะกล่าวถึงโดยละเอียด

ต่อไป 

 สำหรับสถานที่ในการยื่นใบแจ้งการดำเนินการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือยื่น

คำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 หากเปนสถานประกอบการที่มีสถานที่เก็บรักษาอยู่

ในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้ติดต่อยื่นใบแจ้งการดำเนินการหรือยื่นคำขออนุญาตที่สำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา  หากเปนสถานประกอบการที่มีสถานที่เก็บรักษาอยู่ในจังหวัดอื่น  ให้ติดต่อยื่นใบแจ้งการ

ดำเนินการหรือยื่นคำขออนุญาตที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตามเขตจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่ 

 

(2)หน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา20(1)และ(2) 

 นอกเหนือจากหน้าที่ในการแจ้งดำเนินการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และหน้าที่

ในการขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 แล้ว  ตามมาตรา 22 และ 23  กำหนดให้ผู้มีไว้

ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบที่ออกตามมาตรา 20 

(1) และ (2) โดยมาตรา 20 (1) เปนข้อกำหนดเกี่ยวกับการขนส่ง การเก็บรักษา การกำจัด การทำลาย  

การปฏิบัติกับภาชนะของวัตถุอันตราย หรือการใด ๆ เกี่ยวกับวัตถุอันตราย ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่

ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 20 (1) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการรับจ้างกำจัดแมลง ได้แก่ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต  การนำเข้า  การส่งออก และการมีไว้

ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้างซึ่งวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2555  โดยหมวดที่เกี่ยวข้อง คือ หมวด 4 การมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้าง และหมวด 5 การเก็บ

รักษา  

 สำหรบัมาตรา 20 (2) เปนการกำหนดใหม้ผีูเ้ชีย่วชาญหรอืบคุลากรเฉพาะรบัผดิชอบในการดำเนนิการ

เกี่ยวกับวัตถุอันตราย ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา 20 (2) และเกี่ยวข้องโดยตรง

กับการประกอบกิจการรับจ้างกำจัดแมลง ได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผู้ควบคุมการใช้วัตถุ

อันตรายเพื่อใช้รับจ้าง พ.ศ. 2550  ซึ่งจะกล่าวถึงโดยละเอียดหัวข้อถัดไป 

 

(3)บทกำหนดโทษ 

 หากผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดจะมีโทษตาม

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 กล่าวคือ 
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 กรณีไม่แจ้งดำเนินการและไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 

 • ผู้ไม่แจ้งดำเนินการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ซึ่งเปนการฝ่าฝืนมาตรา 22 วรรค

หนึ่ง จะมีบทลงโทษตามมาตรา 72 คือ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ

ทั้งจำทั้งปรับ 

 • หากผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามมาตรา 20 (1) และ (2) ได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2555 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 

ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง พ.ศ. 2550 เปนการฝ่าฝืนตามมาตรา 22 วรรคห้า จะมีบทลงโทษ

ตามมาตรา 71 คือ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 กรณีไม่ขออนุญาตและไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 

 • ผู้ไม่ขออนุญาตมไีวใ้นครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ซึ่งเปนการฝ่าฝืนมาตรา 23 วรรคหนึ่ง 

จะมีบทลงโทษตามมาตรา 73 คือ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำ

ทั้งปรับ 

 • หากผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามมาตรา 20 (1) และ (2)  ได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองซี่งวัตถุอันตรายที่สำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2555 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผู้ควบคุมการ

ใช้วัตถุอนัตรายเพือ่ใชร้บัจา้ง พ.ศ. 2550 เปนการฝา่ฝนืตามมาตรา 23 วรรคสาม จะมบีทลงโทษตามมาตรา 72 

คือ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 กรณีมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 

 • ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 (ห้ามผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง)  

ซึ่งเปนการฝ่าฝืนมาตรา 43 วรรคหนึ่ง จะมีบทลงโทษตามมาตรา 74 คือ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี 

หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  ถ้าเปนการกระทำโดยประมาท  ผู้กระทำต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกินแปดแสนบาท 

 กรณีมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน 

 • หากมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ซึ่งเปนวัตถุอันตรายที่

ต้องขึ้นทะเบียน แต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้ ซึ่งเปนการฝ่าฝืนมาตรา 45 (4) หากเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 จะมี

บทลงโทษตามมาตรา 78 คือ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  

หากเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 จะมีบทลงโทษตามมาตรา 79 คือ ต้องระวางโทษสองในสามของโทษที่
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บัญญัติไว้ในมาตรา 78 คือ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ทั้งนี้  ในกรณีที่นิติบุคคลกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 กรรมการ 

ผู้จัดการ หรือผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรเฉพาะหรือบุคคลใดซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการกระทำความผิดนั้น ต้อง

รับผิดตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทำนั้น ได้กระทำโดยตนมิได้รู้

เห็นหรือยินยอมด้วย ซึ่งได้บัญญัติไว้ในมาตรา 87/2 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

 

กฎระเบียบและข้อกำหนดเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง 

 กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่

ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และเกี่ยวข้องกับการประกอบการมีไว้ใน

ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างจัดการแมลงและสัตว์อื่น แบ่งออกได้เปน 3 กลุ่ม ตามลักษณะ

หน้าที่ที่ผู้ประกอบกิจการจะต้องปฏิบัติ ได้แก่ กฎระเบียบเกี่ยวกับการขออนุญาตและการแจ้งดำเนินการมี

ไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง กฎระเบียบเกี่ยวกับสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง  

มาตรการเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ และมาตรการในการเก็บรักษาวัตถุอันตราย  

และกฎระเบยีบเกีย่วกบัการจดัใหม้ผีูค้วบคมุการใชว้ตัถอุนัตรายเพือ่ใชร้บัจา้งเปนบคุลากรเฉพาะเพือ่รบัผดิชอบ

ควบคุมการดำเนินการเพื่อให้บริการใช้รับจ้างจัดการแมลงและสัตว์อื่น 

 

(1) กฎระเบียบเกี่ยวกับการขออนุญาตและการแจ้งดำเนินการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อ

 ใช้รับจ้าง  

 (1.1) การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่3เพื่อใช้รับจ้าง

  ในการขออนญุาตมไีวใ้นครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายชนดิที ่ 3 เพือ่ใชร้บัจา้ง ผูป้ระสงคจ์ะขออนญุาต

จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งเปนกฎระเบียบที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก และมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 

โดยในการขออนุญาต ผู้ขออนุญาตจะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง เรื่อง 

การกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย พ.ศ. 2552 ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียม

ที่ผู้ขออนุญาตจะต้องชำระในการขออนุญาต การขอใบแทนใบอนุญาต และการขอต่ออายุใบอนุญาต 

 

การยื่นคำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 

 ผู้ประสงค์จะครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เพื่อให้บริการรับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์รบกวนที่

เปนปญหาในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข  ให้ยื่นคำขออนุญาตตามแบบคำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่ง
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วัตถุอันตราย (แบบ วอ. 7) พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาคำขอตามที่ระบุท้ายแบบ วอ. 7 

(ตัวอย่างแบบฟอร์มในหน้า 209-210) และผู้ยื่นคำขอจะต้องแจ้งชื่อผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับ

จ้างตามที่ระบุในแบบ วอ. 7 โดยผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างจะต้องมีคุณสมบัติเปนไปตามที่

กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง พ.ศ. 2550 

 สถานที่ยื่นคำขออนุญาต 

 สำหรับสถานประกอบการที่มีสถานที่เก็บรักษาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขออนุญาตที่

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส่วนสถานประกอบการที่มีสถานที่เก็บรักษาอยู่ในจังหวัดอื่น ให้

ยื่นคำขออนุญาตที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตามเขตจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่ 

การจัดเตรียมสถานที่เพื่อขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เพื่อใช้รับจ้าง 

 ในการพิจารณาอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 พนักงานเจ้าหน้าที่จะพิจารณา

คำขออนุญาตและความถูกต้องของเอกสาร พร้อมตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย โดยสถานที่จะ

ต้องเปนไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน “หมวด 2 หลักเกณฑ์การพิจารณาคำขอ” และ “หมวด 4 หน้าที่

ของผู้ได้รับอนุญาต” ของกฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 

2535 และตามหลักเกณฑ์ใน “หมวด 4 การมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้าง” และ “หมวด 5 การเก็บ

รักษา” ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก 

และการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2555 

 ดังนั้น ในการขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ผู้มีไว้ในครอบครอง จะต้อง

ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎ

กระทรวง (พ.ศ. 2537)ฯ และประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการผลติ การนำเข้า 

การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ 

พ.ศ. 2555 ซึ่งจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหัวข้อ “กฎระเบียบเกี่ยวกับสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายเพื่อใช้

รับจ้าง มาตรการเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ และมาตรการในการเก็บรักษา

วัตถุอันตราย” 

การอนุญาต  

 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาคำขออนุญาตและความถูกต้องของเอกสาร พร้อมตรวจสอบสถานที่

เก็บรักษาวัตถุอันตรายแล้ว พิจารณาเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง (พ.ศ. 

2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  

หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้างซึ่งวัตถุ

อันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2555 แล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะออก

ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายตามแบบ วอ.8 (ตัวอย่างแบบ วอ. 8 ในหน้า 211-212) โดย
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ใบอนุญาตมีอายุ 3 ปี (นับถึงวันสิ้นปีปฏิทินแห่งปีที่สามนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต) และออกให้ตามแต่ละสถาน

ที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย 

การต่ออายุใบอนุญาต  

 เมื่อครบกำหนดตามอายุใบอนุญาต ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอ

ต่ออายุใบอนุญาตตามแบบ วอ. 9 (ตัวอย่างแบบฟอร์มในหน้า 214) ก่อนที่ใบอนุญาตจะสิ้นอายุ ซึ่งในทาง

ปฏิบัติ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะกำหนดให้ยื่นในเดือนพฤศจิกายนของปีที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ  

โดยให้ยื่นต่ออายุที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำหรับสถานประกอบการที่มีสถานที่เก็บรักษาอยู่

ในเขตกรุงเทพมหานคร  หรือให้ยื่นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่เปนผู้ออกใบอนุญาต   

 เพื่อเปนการควบคุมมาตรฐานสถานประกอบการมีใว้ในครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างให้เปน

ไปตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดในพื้นที่ที่สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายตั้งอยู่ จะดำเนินการตรวจประเมินสถานที่ก่อนการต่ออายุ

ใบอนุญาต และใช้ผลการตรวจสถานที่เปนเอกสารหลักฐานประกอบการต่ออายุใบอนุญาตต่อไป 

 เมื่อได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว จะถือว่าผู้ยื่นมีฐานะเสมือนผู้ได้รับอนุญาตและจะสามารถ

ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต   

 กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตมีความจำเปนต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต เช่น ขอเพิ่มหรือ

ยกเลิกรายการวัตถุอันตรายที่ประสงค์จะครอบครอง ขอเพิ่มหรือลดปริมาณวัตถุอันตรายที่ขออนุญาตมีไว้ใน

ครอบครอง  ขอเพิ่มหรือลดขนาดพื้นที่ในการเก็บรักษาวัตถุอันตราย  หรือแก้ไขรายการอื่น ๆ ในใบอนุญาต  

ให้ผู้รับใบอนุญาตทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต  โดยให้ยื่นหนังสือ

พร้อมใบอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือที่สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดที่เปนผู้ออกใบอนุญาต   

 ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อวัตถุอันตราย สูตรเคมี อัตราส่วน ลักษณะและสูตรของ

วัตถุอันตราย เนือ่งจากรายการดังกล่าวเปนคุณสมบัติเฉพาะของวัตถุอันตรายแตล่ะรายการทีผู่ผ้ลิตหรือผู้นำเข้า

ได้ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้  ผู้มีไว้ในครอบครองจึงไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการดังกล่าวได้ 

อัตราค่าธรรมเนียม 

 ในการขออนุญาตมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้างซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ผู้ขออนุญาตจะต้องชำระ

คา่ธรรมเนยีมตามอตัราทีก่ำหนดในกฎกระทรวง เรือ่ง กำหนดคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2552  

อัตราคา่ธรรมเนยีมในการขออนญุาตขึน้กบัปรมิาณทีข่อครอบครองและขนาดพืน้ทีใ่นการเกบ็รกัษาวตัถอุนัตราย  

โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมต่ำสุดฉบับละ 500 บาท สำหรับการขออนุญาตมีไว้ในครอบครองในปริมาณไม่ถึง 

10 เมตริกตันต่อปี และมีพื้นที่เก็บรักษาไม่ถึง 500 ตารางเมตร และสูงสุดฉบับละ 3,000 บาท สำหรับการ
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ขออนุญาตมีไว้ในครอบครองที่มีพื้นที่เก็บรักษาตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือประสงค์จะครอบครอง

ตั้งแต่ 100 เมตริกตันต่อปี ขึ้นไป 

 สำหรับค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตมีอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และหากมีความ

จำเปนต้องขอใบแทนใบอนุญาต เช่น กรณีชำรุดหรือสูญหาย ผู้ได้รับอนุญาตสามารถทำหนังสือแจ้งขอใบแทน

ใบอนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยยื่นที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำหรับสถาน

ประกอบการที่มีสถานที่เก็บรักษาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือยื่นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่เปน

ผู้ออกใบอนุญาต   



 

คู่มือ ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง 192

คูมือ ผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง  180 

คําขออนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย 
 

           วันที่ ……... เดือน ……….…………… พ.ศ …….….…. 
 ขาพเจา ……………………………………………………………..……… อายุ ………....… ป สัญชาติ ………………. 
 
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร  ………………….……………………………….…….………………………………………………….. 
สถานที่ติดตอของขาพเจาตั้งอยูเลขท่ี …….….. หมูที่ ……….. ตรอก/ซอย ………………………………………………….. 
ถนน ……………………………………. ตําบล/แขวง ……………………………….……. อําเภอ/เขต ..………………..………… 
จังหวัด …………………………… รหัสไปรษณีย ………………….. โทรศัพท …………….…………โทรสาร ...……………… 
สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย ชื่อ ………………………………………………………………..…………………………………… 
ตั้งอยูเลขที่ ……..…… หมูที่ …..…... ตรอก/ซอย ………………..……..…………… ถนน ………………..…………….……… 
ตําบล/แขวง ………………………………… อําเภอ/เขต …………..…………………... จังหวัด ………………………….………. 
รหัสไปรษณีย ……………………….……… โทรศัพท ……………………..…………… โทรสาร ..……………………..………… 
ชื่อผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการเก็บรักษา/การใชรับจาง (ในกรณีท่ีมีประกาศฯ ออกตาม
ความในมาตรา ๒๐ (๒) แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดใหตองมีผูเชี่ยวชาญหรือ 
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบฯ) ……........................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ขออนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย โดยมีวัตถุประสงคในการครอบครองเพ่ือ 

  ขาย   ขนสง      ใช    อ่ืน ๆ  (ระบุ) ................................ 
ชื่อวัตถุอันตราย (๑)  ที่ขออนุญาตมีไวในครอบครอง ………................................................................................. 
ชื่อทางการคาของวัตถุอันตราย (๒) ที่ขออนุญาตมีไวในครอบครอง …….............................................................. 
ทะเบียนเลขที่ ...................................................................................... 
ปริมาณการครอบครองรวมสูงสุด ……………......................................... 
พ้ืนที่เฉพาะในสวนของการครอบครองรวมสูงสุด …………… ตารางเมตร 
(ถามีหลายรายการใหระบุวา “ดังบัญชีรายชื่อแนบทาย”) 
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    แบบ วอ. ๗ 

(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 
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-๒- 

 
 สําเนาใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 
 หลักฐานแสดงการไดวัตถุอันตรายไวในครอบครอง 
 รายชื่อวตัถุอันตรายที่มีไวในครอบครองในกรณีท่ีมีมากกวาหนึง่รายการ 
 แผนที่สังเขปแสดงสถานที่เก็บรกัษาวัตถุอันตรายและบริเวณขางเคียง 
 แผนผังภายในของอาคารที่ใชเปนสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย (ในกรณีที่มปีระกาศฯ  

ออกตามความในมาตรา ๒๐ (๑) แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕  
ใหสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด) 

 เอกสารแสดงความรูความชํานาญของผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ 
สําหรับการเก็บรักษา 

 เอกสารแสดงระบบ/กรรมวิธี การปองกัน และอุปกรณในการบรรเทาความรุนแรงของ
อุบัติภัยของสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย 

 เอกสารแสดงวธิีการเก็บรักษาวตัถุอันตราย 
 เอกสารแสดงขอมูลความปลอดภัยของวัตถุอันตราย เชน Materials Safety Data Sheet 
 อ่ืน ๆ ( ระบ)ุ …………………...…………………………………………………........       

 
มาเพ่ือประกอบการพิจารณาดวย (๔) 

                                                                                                                                         
 

  (ลายมือชื่อ ) ……………………..………………… ผูขออนุญาต 
 
 
 

หมายเหตุ         (๑)  วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ใหระบุเฉพาะชื่อวัตถุอันตราย 
(๒)  วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ใหระบุเฉพาะ 

ช่ือทางการคา 
(๓)  เอกสารประกอบคําขออนุญาตดังกลาวขางตนตองแนบเฉพาะการขออนุญาตครั้งแรก  

หรือกรณีในที่เอกสารประกอบคําขออนุญาตมีการเปลีย่นแปลงขอความไปจากฉบับเดิม 
ที่ไดเคยมอบไว 

(๔)  ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความที่ตองการ 
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คู่มือ ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง 194

คูมือ ผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง  182 

 
 

 

 

ใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย 
 

ใบอนุญาตเลขท่ี ……………………                                           กรม/สํานักงาน ...…….…………….…….… 

                                                                                 กระทรวง ..…………............................... 

วันที่ …… เดือน ……………… พ.ศ. ……… 
อนุญาตให ………………………………………………………………………….………………. สัญชาติ …….…………………….. 
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร …………………………….…………….. 
สถานที่ติดตอของผูไดรับใบอนุญาตตั้งอยูเลขท่ี ……….… หมูที่ …………... ตรอก/ซอย ………….…………….…... 
ถนน …………………………………. ตําบล/แขวง ……………………………….……. อําเภอ/เขต ..………………..………… 
จังหวัด ………………………… รหัสไปรษณีย ………………….. โทรศัพท …………….…………โทรสาร ...……………… 
สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย ชื่อ .…………………………………………………………….……………………………………… 
ตั้งอยูเลขที่ ……..…… หมูที่ …..…... ตรอก/ซอย ……………….……..…………… ถนน ………………..………….……… 
ตําบล/แขวง ……………………………… อําเภอ/เขต …………..…………………... จังหวัด ………………………….………. 
รหัสไปรษณีย …………………….……… โทรศัพท ……………………..…………… โทรสาร ..……………………..………… 
ชื่อผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการเก็บรักษา/การใชรับจาง (ในกรณีที่มีประกาศฯ ออกตาม
ความในมาตรา ๒๐ (๒) แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดใหตองมีผูเชี่ยวชาญหรือ 
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบฯ) ……...................................................................................................................... 
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แบบ วอ. ๘ 
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                                                                                 กระทรวง ..…………............................... 

วันที่ …… เดือน ……………… พ.ศ. ……… 
อนุญาตให ………………………………………………………………………….………………. สัญชาติ …….…………………….. 
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร …………………………….…………….. 
สถานที่ติดตอของผูไดรับใบอนุญาตตั้งอยูเลขท่ี ……….… หมูที่ …………... ตรอก/ซอย ………….…………….…... 
ถนน …………………………………. ตําบล/แขวง ……………………………….……. อําเภอ/เขต ..………………..………… 
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ตําบล/แขวง ……………………………… อําเภอ/เขต …………..…………………... จังหวัด ………………………….………. 
รหัสไปรษณีย …………………….……… โทรศัพท ……………………..…………… โทรสาร ..……………………..………… 
ชื่อผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการเก็บรักษา/การใชรับจาง (ในกรณีที่มีประกาศฯ ออกตาม
ความในมาตรา ๒๐ (๒) แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดใหตองมีผูเชี่ยวชาญหรือ 
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบฯ) ……...................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ปริมาณการครอบครองรวมสูงสุด ……………………………………………..…… 
พ้ืนที่เฉพาะในสวนของการครอบครองรวมสูงสุด …………………………….. ตารางเมตร 
มีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย โดยมีวัตถุประสงคของการครอบครองเพ่ือ ................................................ 
ชื่อวัตถุอันตราย (๑)  ที่ไดรับอนุญาตมีไวในครอบครอง ..................................................................................... 
ชื่อทางการคาของวัตถุอันตราย (๒) ที่ไดรับอนุญาตมีไวในครอบครอง ............................................... ............... 
ทะเบียนเลขที่ ...………………………………………....................................................................... ............................ 
(ในกรณีทีม่ีวัตถุอันตรายไวในครอบครองมากกวา ๑ รายการ ใหระบุรายละเอียดเพิ่มเติมดานหลัง) 

แบบ วอ. ๘ 
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….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ใบอนุญาตนี้ใหใชไดจนถึงวันที่ ……. เดือน ……………………… พ.ศ. ………… 

 

(ลายมือชื่อ ) …………..………………….……… พนักงานเจาหนาที่ 

                                                                     (………………..…………………….……) 
-๑/๑- 

 
รายการดานหลังใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย 
ใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเลขท่ี ............................................ .............................................. 
รายชื่อวัตถุอันตรายที่ไดรับอนุญาตมีไวในครอบครอง 
๑.  ชื่อวัตถุอันตราย ............................................................................................................... .......................... 
     ชื่อทางการคา ........…………………………………………......................................................... ............................ 
     ทะเบียนเลขที่ ………….………………………………………………………….............................................................. 
  
 

                                                 (ลายมือชื่อ ) ……………………………………….. พนักงานเจาหนาที่ 

                                                                     (…………………………..…………………) 
 
(ระบุรายการเพิ่มเติมดานลาง) 
 

หมายเหตุ      (๑)  วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ใหระบุเฉพาะชื่อวัตถุอันตราย 
(๒)  วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ใหระบุเฉพาะชื่อทางการคา 

 
 
 
 
 
 
 

ครุฑ
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ใบอนุญาตนี้ใหใชไดจนถึงวันที่ ……. เดือน ……………………… พ.ศ. ………… 

 

(ลายมือชื่อ ) …………..………………….……… พนักงานเจาหนาที่ 

                                                                     (………………..…………………….……) 
-๑/๑- 

 
รายการดานหลังใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย 
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๑.  ชื่อวัตถุอันตราย ............................................................................................................... .......................... 
     ชื่อทางการคา ........…………………………………………......................................................... ............................ 
     ทะเบียนเลขที่ ………….………………………………………………………….............................................................. 
  
 

                                                 (ลายมือชื่อ ) ……………………………………….. พนักงานเจาหนาที่ 

                                                                     (…………………………..…………………) 
 
(ระบุรายการเพิ่มเติมดานลาง) 
 

หมายเหตุ      (๑)  วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ใหระบุเฉพาะชื่อวัตถุอันตราย 
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                                                 (ลายมือชื่อ ) ……………………………………….. พนักงานเจาหนาที่ 

                                                                     (…………………………..…………………) 
 
(ระบุรายการเพิ่มเติมดานลาง) 
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-๒- 
 

รายการตออายุใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเลขที่ …………………………………………..……. 

ที ่ ลงวันที่ 
อนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 

พนักงานเจาหนาที่ ครั้งที่ ใชไดถึง บันทึกการอนุญาตเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

 

-๓- 
 

บันทึกการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายเลขท่ี …………………… 

ครั้งที่ หนังสือ ที ่ ลงวันที่ รายการการแกไขเปลี่ยนแปลง พนักงานเจาหนาที่ 
      

คูมือ ผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง  184 

-๒- 
 

รายการตออายุใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเลขที่ …………………………………………..……. 

ที ่ ลงวันที่ 
อนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 

พนักงานเจาหนาที่ ครั้งที่ ใชไดถึง บันทึกการอนุญาตเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

 

-๓- 
 

บันทึกการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายเลขท่ี …………………… 

ครั้งที่ หนังสือ ที ่ ลงวันที่ รายการการแกไขเปลี่ยนแปลง พนักงานเจาหนาที่ 
      

ที่ ลงวันที่
อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต

บันทึกการอนุญาตเพิ่มเติมใช้ได้ถึงครั้งที่
พนักงานเจ้าหน้าที่

รายการการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือ ที่ ลงวันที่ครั้งที่ พนักงานเจ้าหน้าที่
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คําขอตออายุใบอนุญาต 
 

           วันที่ ….... เดือน …………………… พ.ศ ……….…. 
 ขาพเจา …………………………………………………………….…… อายุ ………....… ป สัญชาติ ……………… 
 
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร ………………….……………………………….……………………………………………………… 
สถานที่ติดตอของขาพเจาตั้งอยูเลขท่ี …….….. หมูที่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………………………….. 
ถนน …………………………………. ตําบล/แขวง ………………………….……. อําเภอ/เขต ..………………..…………… 
จังหวัด …………………………… รหัสไปรษณีย ………………….. โทรศัพท …………….………โทรสาร ...……………. 
สถานที่ผลิตวัตถุอันตราย ชื่อ ………………………………………………………..………………………………………………. 
ตั้งอยูเลขที่ ……..…… หมูที่ …..…... ตรอก/ซอย ………………..….…………… ถนน ………………..………….………… 
ตําบล/แขวง ………………………………… อําเภอ/เขต …………..………………... จังหวัด …………………….………... 
รหัสไปรษณีย …………………….……… โทรศัพท ……………………..…………… โทรสาร ..………………………………. 
สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย ชื่อ ………………………………………………………..……………………………………….. 
ตั้งอยูเลขที่ ……..…… หมูที่ …..…... ตรอก/ซอย ……………..……..…………… ถนน ………………..…………………… 
ตําบล/แขวง ………………………………… อําเภอ/เขต ………….…………………... จังหวัด …………………….………... 
รหัสไปรษณีย …………………….……… โทรศัพท ……………………..…………… โทรสาร ..……………………..………. 
เปนผูไดรับใบอนุญาต  ผลิตวัตถุอันตราย   สงออกวัตถุอันตราย 
    นําเขาวัตถุอันตราย  มีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย 
มีความประสงคขอตออายุใบอนุญาต ………………………………………………… 
ใบอนุญาตเลขท่ี ……………………………………………………………………………… 
พรอมกันนี้ขาพเจาไดสง  ใบอนุญาต 
    อ่ืนๆ ระบุ …………………..…………………..…………………… 

.………………………………………………….………………………. 
มาเพ่ือประกอบการพิจารณาดวย 
 
  
                    (ลายมือชื่อ) ………………………..……………………. ผูขออนุญาต 
 
หมายเหต ุ   ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความที่ตองการ 

แบบ วอ. ๙ 

(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 
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 (1.2) การแจ้งดำเนินการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่2เพื่อใช้รับจ้าง 

  ผู้ประสงค์จะมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 เพื่อใช้รับจ้าง จะต้องแจ้งการ

ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง 

การแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การขอต่ออายุและการต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2554 และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใน 

“หมวด 4 การมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้าง” และ “หมวด 5 การเก็บรักษา” ของประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองซึ่ง

วัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2555 

การแจ้งดำเนินการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 

 ผู้ประสงค์จะครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 เพื่อให้บริการรับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์รบกวนที่

เปนปญหาในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข ให้แจ้งการดำเนินการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (แบบ 

วอ./สธ 3) พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ระบุท้ายแบบ วอ./สธ. 3 (ตัวอย่างแบบฟอร์มในหน้า 217) และ

ผู้ยื่นคำขอจะต้องแจ้งชื่อผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างตามที่ระบุในแบบ วอ./สธ. 3 โดยผู้ควบคุม

การใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างจะต้องมีคุณสมบัติเปนไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง พ.ศ. 2550 

 การแจ้งดำเนินการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2  ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

 สถานที่ยื่นการแจ้งดำเนินการ 

 สำหรับสถานประกอบการทีม่สีถานที่เก็บรักษาอยู่ในเขตกรงุเทพมหานคร ใหย้ื่นใบแจ้งการดำเนินการ

ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส่วนสถานประกอบการที่มีสถานที่เก็บรักษาอยู่ในจังหวัดอื่น ให้ยื่น

ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตามเขตจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่  

การจัดเตรียมสถานที่สำหรับการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 เพื่อใช้รับจ้าง 

 ผูป้ระสงคม์ไีวใ้นครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายเพือ่ใชร้บัจา้งจะตอ้งจดัเตรยีมสถานทีเ่กบ็รกัษาวตัถุอันตราย

ให้เปนไปตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์ใน “หมวด 4 การมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้าง” และ “หมวด 5 

การเก็บรักษา” ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การ

ส่งออก และการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ 

พ.ศ. 2555 ซึ่งเปนข้อกำหนดเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้างทั้งสำหรับกรณีมีไว้ในครอบครอง

วัตถุอันตรายวัตถุอันตรายขนิดที่ 2 และชนิดที่ 3 ซึ่งจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหัวข้อ “กฎระเบียบเกี่ยวกับ

สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง มาตรการเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้รับ

บริการและมาตรการในการเก็บรักษาวัตถุอันตราย”



 

คู่มือ ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง 199

การออกใบรับแจ้งดำเนินการ  

 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับการแจ้งดำเนินการตามแบบ วอ./สธ. 3 และได้พิจารณาตรวจสอบ

เอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้งแล้ว หากถูกต้องเหมาะสม พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกใบรับแจ้งการ

ดำเนินการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ตามแบบ วอ/สธ. 4ง (ตัวอย่างแบบฟอร์มในหน้า 

218) โดยใบรับแจ้งการดำเนินการมีอายุ 3 ปี (นับถึงวันสิ้นปีปฏิทินแห่งปีที่สามนับแต่ปีที่ออกใบรับแจ้ง) 

และออกให้ตามแต่ละสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย    

การต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการ 

 เมื่อครบกำหนดตามอายุใบรับแจ้ง ผู้ประสงค์จะขอต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการมีไว้ในครอบครอง

ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 จะต้องยื่นคำขอต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ตามแบบ 

วอ./ สธ. 12 (ตัวอย่างแบบฟอร์มในหน้า 221) ภายใน 90 วัน ก่อนที่ใบรับแจ้งการดำเนินการจะสิ้นอายุ  

โดยให้ยื่นต่ออายุที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำหรับสถานประกอบการที่มีสถานที่เก็บรักษาอยู่

ในเขตกรุงเทพมหานคร  หรือให้ยื่นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่เปนผู้ออกใบรับแจ้ง   

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งการดำเนินการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2  

 กรณีที่ผู้ได้รับใบรับแจ้งการดำเนินการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 มีความจำเปนต้อง

ขอแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายการในใบรบัแจง้ เชน่ ขอเพิม่หรือยกเลิกรายการวัตถุอันตรายที่ประสงค์จะครอบครอง 

ขอเพิ่มหรือลดปริมาณวัตถุอันตรายที่มีไว้ในครอบครอง ขอเพิ่มหรือลดขนาดพื้นที่ในการเก็บรักษาวัตถุอันตราย  

หรือแก้ไขรายการอื่น ๆ ในใบรับแจ้ง ให้ยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งการดำเนินการวัตถุ

อันตรายชนิดที่ 2 ตามแบบ วอ./สธ. 11 (ตัวอย่างแบบฟอร์มในหน้า 220) โดยให้ยื่นคำขอพร้อมเอกสาร

และหลักฐานตามที่ระบุในแบบดังกล่าวที่เกี่ยวข้องที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำหรับสถานที่

เก็บรักษาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่เปนผู้ออกใบรับแจ้ง   

 ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อทางการค้า ชื่อและปริมาณวัตถุอันตราย (สารสำคัญ) 

เนื่องจากรายการดังกล่าวเปนคุณสมบัติเฉพาะของวัตถุอันตรายแต่ละรายการที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าได้ขึ้น

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้ ผู้มีไว้ในครอบครองจึงไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการดังกล่าวได้ 



 

คู่มือ ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง 200 คูมือ ผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง  188 

 
ใบแจงการดําเนินการวัตถุอันตราย ชนิดที่ ๒ 

 

 
                                                                  วันที ่  เดือน           พ.ศ.       

ขาพเจา                                                                            

 
อายุ  ป  สัญชาต ิ                 เลขประจําตัวผูเสยีภาษีอากร     
สถานที่ตดิตอผูแจงการดาํเนินการ ตั้งอยูเลขที่  หมูที่      ตรอก/ซอย         ถนน   
ตําบล/แขวง           อําเภอ/เขต          จังหวัด    
รหัสไปรษณีย   โทรศัพท            โทรสาร                e-mail address          
ขอแจงการดําเนินการเก่ียวกับวตัถุอันตรายชนดิที่ ๒ ตามพระราชบญัญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนี้ 

๑. ประเภทการดําเนินการ      ผลิต  นําเขา  สงออก  มีไวในครอบครองเพื่อใชรับจาง 
๒. ชื่อการคา           

                   ทะเบียนวตัถุอันตรายเลขที ่                    
(ถามีวัตถุอันตรายไวในครอบครองเพื่อใชรับจางมากกวา ๑ รายการะบุรายละเอียดเพิ่มเติมแนบทาย) 

๓. สถานที่ผลิต/นําเขา/มไีวในครอบครองฯ ตั้งอยูเลขที่  หมูที่        ตรอก/ซอย   
ถนน   ตําบล/แขวง              อําเภอ/เขต    
จังหวัด        รหัสไปรษณีย     โทรศัพท         โทรสาร   

๔. สถานที่เก็บรักษา ตั้งอยูเลขที่              หมูที่              ตรอก/ซอย               
ถนน   ตําบล/แขวง                อําเภอ/เขต                       
จังหวัด        รหัสไปรษณีย     โทรศัพท         โทรสาร        

๕. กรณีนําเขา   ชื่อสถานที่ผลติตางประเทศ                       ประเทศ                                                                                         
๖. กรณีสงออก  ประเทศปลายทาง                                                                           
๗. กรณีผลิต หรือนําเขา หรือสงออก ปริมาณตอป                   (ลิตรหรือกิโลกรัมหรือตัน) 

กรณีมีไวในครอบครองเพื่อใชรับจาง 
ปริมาณการครอบครองสูงสุด                                (ลิตรหรือกิโลกรัมหรือตัน) 
พื้นที่เฉพาะในสวนของการครอบครองสูงสุด                                     ตารางเมตร 

๘.  ชื่อผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการดําเนินการ (ในกรณีที่มีการประกาศตามมาตรา ๒๐ (๒) 
แหงพระราชบัญญตัิวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ บังคับใหตองมี)                               
พรอมกันนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานมาดวย จาํนวน ๒ ชุด คือ 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิตบิุคคลหรือสําเนาบตัรประจําตัวประชาชนและสําเนาใบ

ทะเบียนพาณชิย (ถามี) กรณีที่เปนบุคคลธรรมดา 
 หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ) 
 สําเนาใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  

วอ./สธ. ๓ 
 

(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 

คูมือ ผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง  188 

 
ใบแจงการดําเนินการวัตถุอันตราย ชนิดที่ ๒ 

 

 
                                                                  วันที ่  เดือน           พ.ศ.       

ขาพเจา                                                                            

 
อายุ  ป  สัญชาต ิ                 เลขประจําตัวผูเสยีภาษีอากร     
สถานที่ตดิตอผูแจงการดาํเนินการ ตั้งอยูเลขที่  หมูที่      ตรอก/ซอย         ถนน   
ตําบล/แขวง           อําเภอ/เขต          จังหวัด    
รหัสไปรษณีย   โทรศัพท            โทรสาร                e-mail address          
ขอแจงการดําเนินการเก่ียวกับวตัถุอันตรายชนดิที่ ๒ ตามพระราชบญัญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนี้ 

๑. ประเภทการดําเนินการ      ผลิต  นําเขา  สงออก  มีไวในครอบครองเพื่อใชรับจาง 
๒. ชื่อการคา           

                   ทะเบียนวตัถุอันตรายเลขที ่                    
(ถามีวัตถุอันตรายไวในครอบครองเพื่อใชรับจางมากกวา ๑ รายการะบุรายละเอียดเพิ่มเติมแนบทาย) 

๓. สถานที่ผลิต/นําเขา/มไีวในครอบครองฯ ตั้งอยูเลขที่  หมูที่        ตรอก/ซอย   
ถนน   ตําบล/แขวง              อําเภอ/เขต    
จังหวัด        รหัสไปรษณีย     โทรศัพท         โทรสาร   

๔. สถานที่เก็บรักษา ตั้งอยูเลขที่              หมูที่              ตรอก/ซอย               
ถนน   ตําบล/แขวง                อําเภอ/เขต                       
จังหวัด        รหัสไปรษณีย     โทรศัพท         โทรสาร        

๕. กรณีนําเขา   ชื่อสถานที่ผลติตางประเทศ                       ประเทศ                                                                                         
๖. กรณีสงออก  ประเทศปลายทาง                                                                           
๗. กรณีผลิต หรือนําเขา หรือสงออก ปริมาณตอป                   (ลิตรหรือกิโลกรัมหรือตัน) 

กรณีมีไวในครอบครองเพื่อใชรับจาง 
ปริมาณการครอบครองสูงสุด                                (ลิตรหรือกิโลกรัมหรือตัน) 
พื้นที่เฉพาะในสวนของการครอบครองสูงสุด                                     ตารางเมตร 

๘.  ชื่อผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการดําเนินการ (ในกรณีที่มีการประกาศตามมาตรา ๒๐ (๒) 
แหงพระราชบัญญตัิวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ บังคับใหตองมี)                               
พรอมกันนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานมาดวย จาํนวน ๒ ชุด คือ 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิตบิุคคลหรือสําเนาบตัรประจําตัวประชาชนและสําเนาใบ

ทะเบียนพาณชิย (ถามี) กรณีที่เปนบุคคลธรรมดา 
 หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ) 
 สําเนาใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  

วอ./สธ. ๓ 
 

(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 

คูมือ ผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง  189 

 แผนที่สงัเขปแสดงสถานทีป่ระกอบการและบริเวณใกลเคียง (กรณีเปนผูประกอบการรายใหม) 
 แผนผังของสถานประกอบการ (กรณีเปนผูประกอบการรายใหม) 
 เอกสารแสดงความรูความชาํนาญของผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบสําหรับการดาํเนินการ 

ในกรณีที่กําหนดตามประกาศมาตรา ๒๐ (๒)  
         
 

(ลงช่ือ)       ผูแจง/ผูรับมอบอํานาจ 
                         (              ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือ ผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง  189 

 แผนที่สงัเขปแสดงสถานทีป่ระกอบการและบริเวณใกลเคียง (กรณีเปนผูประกอบการรายใหม) 
 แผนผังของสถานประกอบการ (กรณีเปนผูประกอบการรายใหม) 
 เอกสารแสดงความรูความชาํนาญของผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบสําหรับการดาํเนินการ 

ในกรณีที่กําหนดตามประกาศมาตรา ๒๐ (๒)  
         
 

(ลงช่ือ)       ผูแจง/ผูรับมอบอํานาจ 
                         (              ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือ ผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง  188 

 
ใบแจงการดําเนินการวัตถุอันตราย ชนิดที่ ๒ 

 

 
                                                                  วันที ่  เดือน           พ.ศ.       

ขาพเจา                                                                            

 
อายุ  ป  สัญชาต ิ                 เลขประจําตัวผูเสยีภาษีอากร     
สถานที่ตดิตอผูแจงการดาํเนินการ ตั้งอยูเลขที่  หมูที่      ตรอก/ซอย         ถนน   
ตําบล/แขวง           อําเภอ/เขต          จังหวัด    
รหัสไปรษณีย   โทรศัพท            โทรสาร                e-mail address          
ขอแจงการดําเนินการเก่ียวกับวตัถุอันตรายชนดิที่ ๒ ตามพระราชบญัญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนี้ 

๑. ประเภทการดําเนินการ      ผลิต  นําเขา  สงออก  มีไวในครอบครองเพื่อใชรับจาง 
๒. ชื่อการคา           

                   ทะเบียนวตัถุอันตรายเลขที ่                    
(ถามีวัตถุอันตรายไวในครอบครองเพื่อใชรับจางมากกวา ๑ รายการะบุรายละเอียดเพิ่มเติมแนบทาย) 

๓. สถานที่ผลิต/นําเขา/มไีวในครอบครองฯ ตั้งอยูเลขที่  หมูที่        ตรอก/ซอย   
ถนน   ตําบล/แขวง              อําเภอ/เขต    
จังหวัด        รหัสไปรษณีย     โทรศัพท         โทรสาร   

๔. สถานที่เก็บรักษา ตั้งอยูเลขที่              หมูที่              ตรอก/ซอย               
ถนน   ตําบล/แขวง                อําเภอ/เขต                       
จังหวัด        รหัสไปรษณีย     โทรศัพท         โทรสาร        

๕. กรณีนําเขา   ชื่อสถานที่ผลติตางประเทศ                       ประเทศ                                                                                         
๖. กรณีสงออก  ประเทศปลายทาง                                                                           
๗. กรณีผลิต หรือนําเขา หรือสงออก ปริมาณตอป                   (ลิตรหรือกิโลกรัมหรือตัน) 

กรณีมีไวในครอบครองเพื่อใชรับจาง 
ปริมาณการครอบครองสูงสุด                                (ลิตรหรือกิโลกรัมหรือตัน) 
พื้นที่เฉพาะในสวนของการครอบครองสูงสุด                                     ตารางเมตร 

๘.  ชื่อผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการดําเนินการ (ในกรณีที่มีการประกาศตามมาตรา ๒๐ (๒) 
แหงพระราชบัญญตัิวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ บังคับใหตองมี)                               
พรอมกันนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานมาดวย จาํนวน ๒ ชุด คือ 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิตบิุคคลหรือสําเนาบตัรประจําตัวประชาชนและสําเนาใบ

ทะเบียนพาณชิย (ถามี) กรณีที่เปนบุคคลธรรมดา 
 หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ) 
 สําเนาใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  

วอ./สธ. ๓ 
 

(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 

คูมือ ผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง  188 

 
ใบแจงการดําเนินการวัตถุอันตราย ชนิดที่ ๒ 

 

 
                                                                  วันที ่  เดือน           พ.ศ.       

ขาพเจา                                                                            

 
อายุ  ป  สัญชาต ิ                 เลขประจําตัวผูเสยีภาษีอากร     
สถานที่ตดิตอผูแจงการดาํเนินการ ตั้งอยูเลขที่  หมูที่      ตรอก/ซอย         ถนน   
ตําบล/แขวง           อําเภอ/เขต          จังหวัด    
รหัสไปรษณีย   โทรศัพท            โทรสาร                e-mail address          
ขอแจงการดําเนินการเก่ียวกับวตัถุอันตรายชนดิที่ ๒ ตามพระราชบญัญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนี้ 

๑. ประเภทการดําเนินการ      ผลิต  นําเขา  สงออก  มีไวในครอบครองเพื่อใชรับจาง 
๒. ชื่อการคา           

                   ทะเบียนวตัถุอันตรายเลขที ่                    
(ถามีวัตถุอันตรายไวในครอบครองเพื่อใชรับจางมากกวา ๑ รายการะบุรายละเอียดเพิ่มเติมแนบทาย) 

๓. สถานที่ผลิต/นําเขา/มไีวในครอบครองฯ ตั้งอยูเลขที่  หมูที่        ตรอก/ซอย   
ถนน   ตําบล/แขวง              อําเภอ/เขต    
จังหวัด        รหัสไปรษณีย     โทรศัพท         โทรสาร   

๔. สถานที่เก็บรักษา ตั้งอยูเลขที่              หมูที่              ตรอก/ซอย               
ถนน   ตําบล/แขวง                อําเภอ/เขต                       
จังหวัด        รหัสไปรษณีย     โทรศัพท         โทรสาร        

๕. กรณีนําเขา   ชื่อสถานที่ผลติตางประเทศ                       ประเทศ                                                                                         
๖. กรณีสงออก  ประเทศปลายทาง                                                                           
๗. กรณีผลิต หรือนําเขา หรือสงออก ปริมาณตอป                   (ลิตรหรือกิโลกรัมหรือตัน) 

กรณีมีไวในครอบครองเพื่อใชรับจาง 
ปริมาณการครอบครองสูงสุด                                (ลิตรหรือกิโลกรัมหรือตัน) 
พื้นที่เฉพาะในสวนของการครอบครองสูงสุด                                     ตารางเมตร 

๘.  ชื่อผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการดําเนินการ (ในกรณีที่มีการประกาศตามมาตรา ๒๐ (๒) 
แหงพระราชบัญญตัิวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ บังคับใหตองมี)                               
พรอมกันนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานมาดวย จาํนวน ๒ ชุด คือ 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิตบิุคคลหรือสําเนาบตัรประจําตัวประชาชนและสําเนาใบ

ทะเบียนพาณชิย (ถามี) กรณีที่เปนบุคคลธรรมดา 
 หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ) 
 สําเนาใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  

วอ./สธ. ๓ 
 

(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 

คูมือ ผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง  188 

 
ใบแจงการดําเนินการวัตถุอันตราย ชนิดที่ ๒ 

 

 
                                                                  วันที ่  เดือน           พ.ศ.       

ขาพเจา                                                                            

 
อายุ  ป  สัญชาต ิ                 เลขประจําตัวผูเสยีภาษีอากร     
สถานที่ตดิตอผูแจงการดาํเนินการ ตั้งอยูเลขที่  หมูที่      ตรอก/ซอย         ถนน   
ตําบล/แขวง           อําเภอ/เขต          จังหวัด    
รหัสไปรษณีย   โทรศัพท            โทรสาร                e-mail address          
ขอแจงการดําเนินการเก่ียวกับวตัถุอันตรายชนดิที่ ๒ ตามพระราชบญัญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนี้ 

๑. ประเภทการดําเนินการ      ผลิต  นําเขา  สงออก  มีไวในครอบครองเพื่อใชรับจาง 
๒. ชื่อการคา           

                   ทะเบียนวตัถุอันตรายเลขที ่                    
(ถามีวัตถุอันตรายไวในครอบครองเพื่อใชรับจางมากกวา ๑ รายการะบุรายละเอียดเพิ่มเติมแนบทาย) 

๓. สถานที่ผลิต/นําเขา/มไีวในครอบครองฯ ตั้งอยูเลขที่  หมูที่        ตรอก/ซอย   
ถนน   ตําบล/แขวง              อําเภอ/เขต    
จังหวัด        รหัสไปรษณีย     โทรศัพท         โทรสาร   

๔. สถานที่เก็บรักษา ตั้งอยูเลขที่              หมูที่              ตรอก/ซอย               
ถนน   ตําบล/แขวง                อําเภอ/เขต                       
จังหวัด        รหัสไปรษณีย     โทรศัพท         โทรสาร        

๕. กรณีนําเขา   ชื่อสถานที่ผลติตางประเทศ                       ประเทศ                                                                                         
๖. กรณีสงออก  ประเทศปลายทาง                                                                           
๗. กรณีผลิต หรือนําเขา หรือสงออก ปริมาณตอป                   (ลิตรหรือกิโลกรัมหรือตัน) 

กรณีมีไวในครอบครองเพื่อใชรับจาง 
ปริมาณการครอบครองสูงสุด                                (ลิตรหรือกิโลกรัมหรือตัน) 
พื้นที่เฉพาะในสวนของการครอบครองสูงสุด                                     ตารางเมตร 

๘.  ชื่อผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการดําเนินการ (ในกรณีที่มีการประกาศตามมาตรา ๒๐ (๒) 
แหงพระราชบัญญตัิวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ บังคับใหตองมี)                               
พรอมกันนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานมาดวย จาํนวน ๒ ชุด คือ 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิตบิุคคลหรือสําเนาบตัรประจําตัวประชาชนและสําเนาใบ

ทะเบียนพาณชิย (ถามี) กรณีที่เปนบุคคลธรรมดา 
 หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ) 
 สําเนาใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  

วอ./สธ. ๓ 
 

(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 



 

คู่มือ ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง 201

คูมือ ผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง  190 

 

ใบรับแจงการดําเนินการมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ 
 

ใบรับแจงเลขที ่               กรม/สํานักงาน   
                 กระทรวงสาธารณสุข 

 
ใบรับแจงนี้ออกใหไวเพื่อแสดงวา                                               
สัญชาต ิ                             เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร                                              
สถานที่ตดิตอผูแจงการดาํเนินการ ตั้งอยูเลขที่  หมูที่     ตรอก/ซอย           
ถนน           ตําบล/แขวง       อําเภอ/เขต                          
จังหวัด         รหัสไปรษณีย         โทรศัพท                          โทรสาร               
ไดมาแจงตอพนักงานเจาหนาทีแ่ลววามีความประสงคจะดาํเนนิการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ เพื่อ
ใชรับจาง ตามรายละเอียดดังตอไปนี ้

ชื่อทางการคา            
ทะเบียนวตัถุอันตราย เลขที ่           
(ในกรณีที่มีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายมากกวา ๑ รายการ ใหระบุรายละเอียดเพิ่มเติมดานหลัง) 
ชื่อสถานที่เก็บรักษา                                
ตั้งอยูเลขที่        หมูที่                 ตรอก/ซอย                                      
ถนน                    ตําบล/แขวง                        อําเภอ/เขต                                                     
จังหวัด          รหัสไปรษณีย          โทรศัพท                 โทรสาร   
ปริมาณการครอบครองสูงสุด           
พื้นที่เฉพาะในสวนของการครอบครองสูงสุด               ตารางเมตร 
ชื่อผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผดิชอบสําหรับการดาํเนินการ (ในกรณีที่มีการประกาศตามมาตรา ๒๐ (๒) แหง
พระราชบญัญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ บังคับใหตองมี)       
                           
ใบรับแจงฉบบันี้ ออกใหโดยมีเงื่อนไข ดังตอไปนี้        
              
ใบรับแจงฉบบันี้  ออกใหเมื่อวันที่  เดือน    พ.ศ.    
ใบรับแจงฉบบันี้  ใหใชไดจนถึงวันที่  ๓๑  เดือน ธันวาคม พ.ศ.                                                          
 
             

            (ลงชื่อ)     พนักงานเจาหนาที ่
              (                                      ) 

    ตําแหนง      
 
 

วอ./สธ. ๔ง 

คูมือ ผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง  190 

 

ใบรับแจงการดําเนินการมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ 
 

ใบรับแจงเลขที ่               กรม/สํานักงาน   
                 กระทรวงสาธารณสุข 

 
ใบรับแจงนี้ออกใหไวเพื่อแสดงวา                                               
สัญชาต ิ                             เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร                                              
สถานที่ตดิตอผูแจงการดาํเนินการ ตั้งอยูเลขที่  หมูที่     ตรอก/ซอย           
ถนน           ตําบล/แขวง       อําเภอ/เขต                          
จังหวัด         รหัสไปรษณีย         โทรศัพท                          โทรสาร               
ไดมาแจงตอพนักงานเจาหนาทีแ่ลววามีความประสงคจะดาํเนนิการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ เพื่อ
ใชรับจาง ตามรายละเอียดดังตอไปนี ้

ชื่อทางการคา            
ทะเบียนวตัถุอันตราย เลขที ่           
(ในกรณีที่มีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายมากกวา ๑ รายการ ใหระบุรายละเอียดเพิ่มเติมดานหลัง) 
ชื่อสถานที่เก็บรักษา                                
ตั้งอยูเลขที่        หมูที่                 ตรอก/ซอย                                      
ถนน                    ตําบล/แขวง                        อําเภอ/เขต                                                     
จังหวัด          รหัสไปรษณีย          โทรศัพท                 โทรสาร   
ปริมาณการครอบครองสูงสุด           
พื้นที่เฉพาะในสวนของการครอบครองสูงสุด               ตารางเมตร 
ชื่อผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผดิชอบสําหรับการดาํเนินการ (ในกรณีที่มีการประกาศตามมาตรา ๒๐ (๒) แหง
พระราชบญัญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ บังคับใหตองมี)       
                           
ใบรับแจงฉบบันี้ ออกใหโดยมีเงื่อนไข ดังตอไปนี้        
              
ใบรับแจงฉบบันี้  ออกใหเมื่อวันที่  เดือน    พ.ศ.    
ใบรับแจงฉบบันี้  ใหใชไดจนถึงวันที่  ๓๑  เดือน ธันวาคม พ.ศ.                                                          
 
             

            (ลงชื่อ)     พนักงานเจาหนาที ่
              (                                      ) 

    ตําแหนง      
 
 

วอ./สธ. ๔ง คูมือ ผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง  190 

 

ใบรับแจงการดําเนินการมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ 
 

ใบรับแจงเลขที ่               กรม/สํานักงาน   
                 กระทรวงสาธารณสุข 

 
ใบรับแจงนี้ออกใหไวเพื่อแสดงวา                                               
สัญชาต ิ                             เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร                                              
สถานที่ตดิตอผูแจงการดาํเนินการ ตั้งอยูเลขที่  หมูที่     ตรอก/ซอย           
ถนน           ตําบล/แขวง       อําเภอ/เขต                          
จังหวัด         รหัสไปรษณีย         โทรศัพท                          โทรสาร               
ไดมาแจงตอพนักงานเจาหนาทีแ่ลววามีความประสงคจะดาํเนนิการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ เพื่อ
ใชรับจาง ตามรายละเอียดดังตอไปนี ้

ชื่อทางการคา            
ทะเบียนวตัถุอันตราย เลขที ่           
(ในกรณีที่มีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายมากกวา ๑ รายการ ใหระบุรายละเอียดเพิ่มเติมดานหลัง) 
ชื่อสถานที่เก็บรักษา                                
ตั้งอยูเลขที่        หมูที่                 ตรอก/ซอย                                      
ถนน                    ตําบล/แขวง                        อําเภอ/เขต                                                     
จังหวัด          รหัสไปรษณีย          โทรศัพท                 โทรสาร   
ปริมาณการครอบครองสูงสุด           
พื้นที่เฉพาะในสวนของการครอบครองสูงสุด               ตารางเมตร 
ชื่อผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผดิชอบสําหรับการดาํเนินการ (ในกรณีที่มีการประกาศตามมาตรา ๒๐ (๒) แหง
พระราชบญัญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ บังคับใหตองมี)       
                           
ใบรับแจงฉบบันี้ ออกใหโดยมีเงื่อนไข ดังตอไปนี้        
              
ใบรับแจงฉบบันี้  ออกใหเมื่อวันที่  เดือน    พ.ศ.    
ใบรับแจงฉบบันี้  ใหใชไดจนถึงวันที่  ๓๑  เดือน ธันวาคม พ.ศ.                                                          
 
             

            (ลงชื่อ)     พนักงานเจาหนาที ่
              (                                      ) 

    ตําแหนง      
 
 

วอ./สธ. ๔ง 
คูมือ ผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง  190 

 

ใบรับแจงการดําเนินการมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ 
 

ใบรับแจงเลขที ่               กรม/สํานักงาน   
                 กระทรวงสาธารณสุข 

 
ใบรับแจงนี้ออกใหไวเพื่อแสดงวา                                               
สัญชาต ิ                             เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร                                              
สถานที่ตดิตอผูแจงการดาํเนินการ ตั้งอยูเลขที่  หมูที่     ตรอก/ซอย           
ถนน           ตําบล/แขวง       อําเภอ/เขต                          
จังหวัด         รหัสไปรษณีย         โทรศัพท                          โทรสาร               
ไดมาแจงตอพนักงานเจาหนาทีแ่ลววามีความประสงคจะดาํเนนิการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ เพื่อ
ใชรับจาง ตามรายละเอียดดังตอไปนี ้

ชื่อทางการคา            
ทะเบียนวตัถุอันตราย เลขที ่           
(ในกรณีที่มีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายมากกวา ๑ รายการ ใหระบุรายละเอียดเพิ่มเติมดานหลัง) 
ชื่อสถานที่เก็บรักษา                                
ตั้งอยูเลขที่        หมูที่                 ตรอก/ซอย                                      
ถนน                    ตําบล/แขวง                        อําเภอ/เขต                                                     
จังหวัด          รหัสไปรษณีย          โทรศัพท                 โทรสาร   
ปริมาณการครอบครองสูงสุด           
พื้นที่เฉพาะในสวนของการครอบครองสูงสุด               ตารางเมตร 
ชื่อผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผดิชอบสําหรับการดาํเนินการ (ในกรณีที่มีการประกาศตามมาตรา ๒๐ (๒) แหง
พระราชบญัญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ บังคับใหตองมี)       
                           
ใบรับแจงฉบบันี้ ออกใหโดยมีเงื่อนไข ดังตอไปนี้        
              
ใบรับแจงฉบบันี้  ออกใหเมื่อวันที่  เดือน    พ.ศ.    
ใบรับแจงฉบบันี้  ใหใชไดจนถึงวันที่  ๓๑  เดือน ธันวาคม พ.ศ.                                                          
 
             

            (ลงชื่อ)     พนักงานเจาหนาที ่
              (                                      ) 

    ตําแหนง      
 
 

วอ./สธ. ๔ง 
ครุฑ

คูมือ ผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง  190 

 

ใบรับแจงการดําเนินการมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ 
 

ใบรับแจงเลขที ่               กรม/สํานักงาน   
                 กระทรวงสาธารณสุข 

 
ใบรับแจงนี้ออกใหไวเพื่อแสดงวา                                               
สัญชาต ิ                             เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร                                              
สถานที่ตดิตอผูแจงการดาํเนินการ ตั้งอยูเลขที่  หมูที่     ตรอก/ซอย           
ถนน           ตําบล/แขวง       อําเภอ/เขต                          
จังหวัด         รหัสไปรษณีย         โทรศัพท                          โทรสาร               
ไดมาแจงตอพนักงานเจาหนาทีแ่ลววามีความประสงคจะดาํเนนิการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ เพื่อ
ใชรับจาง ตามรายละเอียดดังตอไปนี ้

ชื่อทางการคา            
ทะเบียนวตัถุอันตราย เลขที ่           
(ในกรณีที่มีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายมากกวา ๑ รายการ ใหระบุรายละเอียดเพิ่มเติมดานหลัง) 
ชื่อสถานที่เก็บรักษา                                
ตั้งอยูเลขที่        หมูที่                 ตรอก/ซอย                                      
ถนน                    ตําบล/แขวง                        อําเภอ/เขต                                                     
จังหวัด          รหัสไปรษณีย          โทรศัพท                 โทรสาร   
ปริมาณการครอบครองสูงสุด           
พื้นที่เฉพาะในสวนของการครอบครองสูงสุด               ตารางเมตร 
ชื่อผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผดิชอบสําหรับการดาํเนินการ (ในกรณีที่มีการประกาศตามมาตรา ๒๐ (๒) แหง
พระราชบญัญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ บังคับใหตองมี)       
                           
ใบรับแจงฉบบันี้ ออกใหโดยมีเงื่อนไข ดังตอไปนี้        
              
ใบรับแจงฉบบันี้  ออกใหเมื่อวันที่  เดือน    พ.ศ.    
ใบรับแจงฉบบันี้  ใหใชไดจนถึงวันที่  ๓๑  เดือน ธันวาคม พ.ศ.                                                          
 
             

            (ลงชื่อ)     พนักงานเจาหนาที ่
              (                                      ) 

    ตําแหนง      
 
 

วอ./สธ. ๔ง 
คูมือ ผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง  190 

 

ใบรับแจงการดําเนินการมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ 
 

ใบรับแจงเลขที ่               กรม/สํานักงาน   
                 กระทรวงสาธารณสุข 

 
ใบรับแจงนี้ออกใหไวเพื่อแสดงวา                                               
สัญชาต ิ                             เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร                                              
สถานที่ตดิตอผูแจงการดาํเนินการ ตั้งอยูเลขที่  หมูที่     ตรอก/ซอย           
ถนน           ตําบล/แขวง       อําเภอ/เขต                          
จังหวัด         รหัสไปรษณีย         โทรศัพท                          โทรสาร               
ไดมาแจงตอพนักงานเจาหนาทีแ่ลววามีความประสงคจะดาํเนนิการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ เพื่อ
ใชรับจาง ตามรายละเอียดดังตอไปนี ้

ชื่อทางการคา            
ทะเบียนวตัถุอันตราย เลขที ่           
(ในกรณีที่มีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายมากกวา ๑ รายการ ใหระบุรายละเอียดเพิ่มเติมดานหลัง) 
ชื่อสถานที่เก็บรักษา                                
ตั้งอยูเลขที่        หมูที่                 ตรอก/ซอย                                      
ถนน                    ตําบล/แขวง                        อําเภอ/เขต                                                     
จังหวัด          รหัสไปรษณีย          โทรศัพท                 โทรสาร   
ปริมาณการครอบครองสูงสุด           
พื้นที่เฉพาะในสวนของการครอบครองสูงสุด               ตารางเมตร 
ชื่อผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผดิชอบสําหรับการดาํเนินการ (ในกรณีที่มีการประกาศตามมาตรา ๒๐ (๒) แหง
พระราชบญัญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ บังคับใหตองมี)       
                           
ใบรับแจงฉบบันี้ ออกใหโดยมีเงื่อนไข ดังตอไปนี้        
              
ใบรับแจงฉบบันี้  ออกใหเมื่อวันที่  เดือน    พ.ศ.    
ใบรับแจงฉบบันี้  ใหใชไดจนถึงวันที่  ๓๑  เดือน ธันวาคม พ.ศ.                                                          
 
             

            (ลงชื่อ)     พนักงานเจาหนาที ่
              (                                      ) 

    ตําแหนง      
 
 

วอ./สธ. ๔ง 
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-๒- 
 

บันทึกการแกไขเปลี่ยนแปลง 

ใบรับแจงการดําเนินการมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ เลขที่………………………………..……. 

ครั้งที่ เลขรับที่ ลงวันที่ รายการการแกไขเปลี่ยนแปลง พนักงานเจาหนาที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือ ผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง  192 

-๓- 
 

บันทึกการตออายุ 

ใบรับแจงการดําเนินการมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ เลขที่…………………………..……. 

เลขรับที่ ลงวันที่ 
อนุญาตใหตออายุใบรับแจงการดําเนินการฯ 

พนักงานเจาหนาที่ ครั้งที่ ใชไดถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเลขรับที่ ลงวันที่ครั้งที่ พนักงานเจ้าหน้าที่

เลขรับที่ ลงวันที่
อนุญาตให้ต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการฯ

ใช้ได้ถึงครั้งที่
พนักงานเจ้าหน้าที่



 

คู่มือ ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง 203
คูมือ ผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง  193 

 
คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจงการดําเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ 

 
วันที ่  เดือน    พ.ศ.    

ขาพเจา                                                                              

อายุ  ป สัญชาติ  เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร      

สถานที่ตดิตอของผูแจงการดําเนินการ ตั้งอยูเลขที่          หมูที่         ตรอก/ซอย                         
ถนนตําบล/แขวง          อําเภอ/เขต         
จังหวัด รหัสไปรษณีย       โทรศัพท              โทรสาร                           
e – mail address            
มีความประสงคขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจงการดําเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ประเภท 
   ผลิต    นําเขา 

 สงออก   มีไวครอบครองเพื่อใชรับจาง 

ใบรับแจงเลขที ่            
รายการที่ขอแกไขเปลี่ยนแปลง         
            
             
            
            
            
            
            
            
            
             
พรอมกันนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานมาดวย คือ 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนติิบุคคลและสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตร 
     ประจําตัวประชาชน  และสาํเนาใบทะเบียนพาณชิย (ถามี) กรณีที่เปนบุคคลธรรมดา 
 หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ) 
 หลักฐานที่เก่ียวของกับการขอแกไขเปลี่ยนแปลงตางๆ ระบุ      

                                                                                         
            
     (ลงชื่อ)     ผูแจง หรือผูรับมอบอํานาจ  
                                    (                                   ) 

 

(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 

วอ./สธ. ๑๑ 

คูมือ ผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง  193 

 
คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจงการดําเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ 

 
วันที ่  เดือน    พ.ศ.    

ขาพเจา                                                                              

อายุ  ป สัญชาติ  เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร      

สถานที่ตดิตอของผูแจงการดําเนินการ ตั้งอยูเลขที่          หมูที่         ตรอก/ซอย                         
ถนนตําบล/แขวง          อําเภอ/เขต         
จังหวัด รหัสไปรษณีย       โทรศัพท              โทรสาร                           
e – mail address            
มีความประสงคขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจงการดําเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ประเภท 
   ผลิต    นําเขา 

 สงออก   มีไวครอบครองเพื่อใชรับจาง 

ใบรับแจงเลขที ่            
รายการที่ขอแกไขเปลี่ยนแปลง         
            
             
            
            
            
            
            
            
            
             
พรอมกันนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานมาดวย คือ 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนติิบุคคลและสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตร 
     ประจําตัวประชาชน  และสาํเนาใบทะเบียนพาณชิย (ถามี) กรณีที่เปนบุคคลธรรมดา 
 หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ) 
 หลักฐานที่เก่ียวของกับการขอแกไขเปลี่ยนแปลงตางๆ ระบุ      

                                                                                         
            
     (ลงชื่อ)     ผูแจง หรือผูรับมอบอํานาจ  
                                    (                                   ) 

 

(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 

วอ./สธ. ๑๑ 

คูมือ ผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง  193 

 
คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจงการดําเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ 

 
วันที ่  เดือน    พ.ศ.    

ขาพเจา                                                                              

อายุ  ป สัญชาติ  เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร      

สถานที่ตดิตอของผูแจงการดําเนินการ ตั้งอยูเลขที่          หมูที่         ตรอก/ซอย                         
ถนนตําบล/แขวง          อําเภอ/เขต         
จังหวัด รหัสไปรษณีย       โทรศัพท              โทรสาร                           
e – mail address            
มีความประสงคขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจงการดําเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ประเภท 
   ผลิต    นําเขา 

 สงออก   มีไวครอบครองเพื่อใชรับจาง 

ใบรับแจงเลขที ่            
รายการที่ขอแกไขเปลี่ยนแปลง         
            
             
            
            
            
            
            
            
            
             
พรอมกันนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานมาดวย คือ 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนติิบุคคลและสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตร 
     ประจําตัวประชาชน  และสาํเนาใบทะเบียนพาณชิย (ถามี) กรณีที่เปนบุคคลธรรมดา 
 หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ) 
 หลักฐานที่เก่ียวของกับการขอแกไขเปลี่ยนแปลงตางๆ ระบุ      

                                                                                         
            
     (ลงชื่อ)     ผูแจง หรือผูรับมอบอํานาจ  
                                    (                                   ) 

 

(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 

วอ./สธ. ๑๑ 

คูมือ ผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง  193 

 
คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจงการดําเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ 

 
วันที ่  เดือน    พ.ศ.    

ขาพเจา                                                                              

อายุ  ป สัญชาติ  เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร      

สถานที่ตดิตอของผูแจงการดําเนินการ ตั้งอยูเลขที่          หมูที่         ตรอก/ซอย                         
ถนนตําบล/แขวง          อําเภอ/เขต         
จังหวัด รหัสไปรษณีย       โทรศัพท              โทรสาร                           
e – mail address            
มีความประสงคขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจงการดําเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ประเภท 
   ผลิต    นําเขา 

 สงออก   มีไวครอบครองเพื่อใชรับจาง 

ใบรับแจงเลขที ่            
รายการที่ขอแกไขเปลี่ยนแปลง         
            
             
            
            
            
            
            
            
            
             
พรอมกันนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานมาดวย คือ 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนติิบุคคลและสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตร 
     ประจําตัวประชาชน  และสาํเนาใบทะเบียนพาณชิย (ถามี) กรณีที่เปนบุคคลธรรมดา 
 หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ) 
 หลักฐานที่เก่ียวของกับการขอแกไขเปลี่ยนแปลงตางๆ ระบุ      

                                                                                         
            
     (ลงชื่อ)     ผูแจง หรือผูรับมอบอํานาจ  
                                    (                                   ) 

 

(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 

วอ./สธ. ๑๑ 
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คูมือ ผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง  194 

 
คําขอตออายุใบรับแจงการดําเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ 

 
 

วันที ่  เดือน                พ.ศ.   
     

ขาพเจา                                                                                          

อายุ         ป สัญชาติ                       เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร              

สถานที่ตดิตอผูแจงการดาํเนินการ ตั้งอยูเลขที่        หมูที่              ตรอก/ซอย                               

ถนน ตําบล/แขวง      อําเภอ/เขต                                       

จังหวัด รหัสไปรษณีย         โทรศัพท    โทรสาร                            

e – mail address            

มีความประสงคขอตออายุในใบรับแจงการดําเนนิการวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ประเภท 

  ผลิต   นําเขา 

  สงออก  มีไวครอบครองเพื่อใชรับจาง 

ใบรับแจง  เลขที ่   เพื่อใชตอไปในป พ.ศ.             ถึงป พ.ศ.    

 

พรอมกันนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานมาดวย คือ 

  หนังสือมอบอํานาจ  (กรณีมีการมอบอํานาจ) 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนติิบุคคลหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   และ

สําเนาใบทะเบียน พาณิชย  (ถามี) กรณีที่เปนบุคคลธรรมดา 

       

  

(ลงชื่อ) ผูแจง หรือผูรับมอบอํานาจ 

                                                     (                                     ) 

(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 

วอ./สธ. ๑๒ 

คูมือ ผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง  194 

 
คําขอตออายุใบรับแจงการดําเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ 

 
 

วันที ่  เดือน                พ.ศ.   
     

ขาพเจา                                                                                          

อายุ         ป สัญชาติ                       เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร              

สถานที่ตดิตอผูแจงการดาํเนินการ ตั้งอยูเลขที่        หมูที่              ตรอก/ซอย                               

ถนน ตําบล/แขวง      อําเภอ/เขต                                       

จังหวัด รหัสไปรษณีย         โทรศัพท    โทรสาร                            

e – mail address            

มีความประสงคขอตออายุในใบรับแจงการดําเนนิการวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ประเภท 

  ผลิต   นําเขา 

  สงออก  มีไวครอบครองเพื่อใชรับจาง 

ใบรับแจง  เลขที ่   เพื่อใชตอไปในป พ.ศ.             ถึงป พ.ศ.    

 

พรอมกันนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานมาดวย คือ 

  หนังสือมอบอํานาจ  (กรณีมีการมอบอํานาจ) 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนติิบุคคลหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   และ

สําเนาใบทะเบียน พาณิชย  (ถามี) กรณีที่เปนบุคคลธรรมดา 

       

  

(ลงชื่อ) ผูแจง หรือผูรับมอบอํานาจ 

                                                     (                                     ) 

(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 

วอ./สธ. ๑๒ 

คูมือ ผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง  194 

 
คําขอตออายุใบรับแจงการดําเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ 

 
 

วันที ่  เดือน                พ.ศ.   
     

ขาพเจา                                                                                          

อายุ         ป สัญชาติ                       เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร              

สถานที่ตดิตอผูแจงการดาํเนินการ ตั้งอยูเลขที่        หมูที่              ตรอก/ซอย                               

ถนน ตําบล/แขวง      อําเภอ/เขต                                       

จังหวัด รหัสไปรษณีย         โทรศัพท    โทรสาร                            

e – mail address            

มีความประสงคขอตออายุในใบรับแจงการดําเนนิการวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ประเภท 

  ผลิต   นําเขา 

  สงออก  มีไวครอบครองเพื่อใชรับจาง 

ใบรับแจง  เลขที ่   เพื่อใชตอไปในป พ.ศ.             ถึงป พ.ศ.    

 

พรอมกันนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานมาดวย คือ 

  หนังสือมอบอํานาจ  (กรณีมีการมอบอํานาจ) 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนติิบุคคลหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   และ

สําเนาใบทะเบียน พาณิชย  (ถามี) กรณีที่เปนบุคคลธรรมดา 

       

  

(ลงชื่อ) ผูแจง หรือผูรับมอบอํานาจ 

                                                     (                                     ) 

(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 

วอ./สธ. ๑๒ 

คูมือ ผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง  194 

 
คําขอตออายุใบรับแจงการดําเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ 

 
 

วันที ่  เดือน                พ.ศ.   
     

ขาพเจา                                                                                          

อายุ         ป สัญชาติ                       เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร              

สถานที่ตดิตอผูแจงการดาํเนินการ ตั้งอยูเลขที่        หมูที่              ตรอก/ซอย                               

ถนน ตําบล/แขวง      อําเภอ/เขต                                       

จังหวัด รหัสไปรษณีย         โทรศัพท    โทรสาร                            

e – mail address            

มีความประสงคขอตออายุในใบรับแจงการดําเนนิการวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ประเภท 

  ผลิต   นําเขา 

  สงออก  มีไวครอบครองเพื่อใชรับจาง 

ใบรับแจง  เลขที ่   เพื่อใชตอไปในป พ.ศ.             ถึงป พ.ศ.    

 

พรอมกันนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานมาดวย คือ 

  หนังสือมอบอํานาจ  (กรณีมีการมอบอํานาจ) 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนติิบุคคลหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   และ

สําเนาใบทะเบียน พาณิชย  (ถามี) กรณีที่เปนบุคคลธรรมดา 

       

  

(ลงชื่อ) ผูแจง หรือผูรับมอบอํานาจ 

                                                     (                                     ) 

(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 

วอ./สธ. ๑๒ 
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(2) กฎระเบียบเกี่ยวกับสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างมาตรการเพื่อความปลอดภัย

 สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการและมาตรการในการเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

 ผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างจะต้องจัดให้มีสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายเพื่อใช้

รับจ้างและจัดให้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการและมาตรการในการเก็บ

รักษาวัตถุอันตรายตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ผู้มี

ไว้ในครอบครองจะต้องดำเนินการจัดเตรียมสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างให้ถูกต้องตามหลัก

เกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน “หมวด 2  หลักเกณฑ์การพิจารณาคำขอ” และ “หมวด 4 หน้าที่ของผู้ได้รับอนุญาต” 

ของกฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ในส่วนว่าด้วยข้อ

กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย และผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง 

ไม่ว่าจะเปนกรณีมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 จะต้องจัดให้มี

มาตรการเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ และมาตรการในการเก็บรักษาวัตถุอันตราย

ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน “หมวด 4 การมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้าง” และ “หมวด 5 การเก็บรักษา”  

ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต  การนำเข้า  การส่งออก และการ

มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2555 ซึ่งเปน

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้าง ใช้สำหรับทั้งกรณีมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 

2 หรือวัตถุอันตรายชนิดที่ 3  

 ดังนั้น ผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างจึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการเกี่ยวกับสถานที่เก็บ

รักษาวัตถุอันตราย จัดให้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ และดำเนินการ

ตามมาตรการในการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และต้องมีการควบคุมดูแล

รักษาให้เปนไปตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ    

 ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตพื้นที่ที่สถานที่

เก็บรักษาวัตถุอันตรายตั้งอยู่ จะดำเนินการตรวจสอบเฝาระวังสถานประกอบการ ตลอดจนการตรวจสอบ

ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียน เพื่อเปนการควบคุมมาตรฐานของการประกอบกิจการเกี่ยวกับการให้บริการ

รับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์รบกวนที่เปนปญหาในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมี

ไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง โดยในการตรวจสอบเฝาระวังจะครอบคลุมสถานประกอบการ

ทุกแห่ง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะกำหนดความเหมาะสม

ของความถี่ในการตรวจสถานที่ตามความเสี่ยง หรือผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้บริโภค สังคม และ

สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ผลการตรวจสถานที่จะนำไปใช้เปนเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาต่ออายุใบ

อนุญาตหรือใบรับแจ้งดำเนินการต่อไป 

 (2.1) ข้อกำหนดเกี่ยวกับสถานที่มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่3 

  ในการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เพื่อใช้รับจ้าง ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุ

อันตรายจะต้องจัดเตรียมสถานที่ในการประกอบกิจการ ได้แก่ ทำเลที่ตั้งของสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย  
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และอาคารเก็บรักษาวัตถุอันตราย ให้เปนไปตามข้อกำหนดที่ระบุใน “หมวด 2 หลักเกณฑ์การพิจารณา

คำขอ” และ “หมวด 4 หน้าที่ของผู้ได้รับอนุญาต” ของกฎกระทรวง (พ.ศ. 2537)ฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

การมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้าง  ดังนี้  

สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายต้องตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมและปลอดภัยแก่การ

ขนส่งวัตถุอันตราย ไม่ก่อเหตุรำคาญ มลพิษ หรือผลกระทบใด ๆ ต่อแม่น้ำ  

ลำคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ หรือแหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ให้

คำนึงถึงปริมาณ คุณลักษณะ และสภาพของวัตถุอันตราย รวมทั้งความปลอดภัย

ของภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายนั้นประกอบด้วย 

อาคารเก็บรักษาวัตถุอันตรายต้องมั่นคงแข็งแรง เหมาะสมและมีบริเวณเพียงพอที่

จะประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายนั้น ๆ 

วัตถุที่ใช้ในการก่อสร้างต้องเหมาะสมกับการประกอบกิจการตามขนาดและ

คุณสมบัติของวัตถุอันตราย รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดการลุกลามของอัคคีภัย 

พื้นอาคารต้องมั่นคงแข็งแรง ไม่กักขังน้ำหรือลื่น อันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย  

และต้องไม่มีคุณสมบัติในการดูดซับวัตถุอันตราย   

อาคารเก็บรักษาวัตถุอันตรายต้องมีที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายเฉพาะตามคุณสมบัติ

ของวัตถุอันตราย มีขนาดและลักษณะเหมาะสมกับชนิดและปริมาณที่ขออนุญาต 

รวมทัง้มบีรเิวณเพยีงพอทีจ่ะอำนวยความสะดวกแกก่ารขนยา้ยวตัถอุนัตรายเขา้ออก 

ต้องจัดให้มี 

(2.1.1)  

 

 

 

 

(2.1.2) 

 

(2.1.3)  

 

(2.1.4)  

 

(2.1.5) 

 

 

(2.1.6)   

ที่อาบน้ำฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉินตามความจำเปนและเหมาะสมกับคุณสมบัติ

ของวตัถอุนัตรายและขนาดของการประกอบกจิการ เพือ่ทำความสะอาดรา่งกาย

ขั้นต้นเมื่อสัมผัสกับวัตถุอันตราย 

เครื่องปองกันอันตรายส่วนบุคคลตามความจำเปนและเหมาะสมกับการ

ปฏบิตังิานและตอ้งมมีาตรการสำหรบัการดแูลรกัษาเครือ่งปองกนัอนัตรายดงักล่าว

ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

เครื่องปฐมพยาบาลพร้อมทั้งคำแนะนำวิธีปฐมพยาบาลที่ เหมาะสมกับ

ประเภทของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการ 

เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับปองกัน ควบคุม ระงับหรือบรรเทา

อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นตามความจำเปนและเหมาะสมกับประเภทของวัตถุ

อันตรายและขนาดของการประกอบกิจการ และมาตรการสำหรับการดูแล

รักษาเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ดังกล่าวให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะ

ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

 

 

• 

 

 

• 

 

 

• 

 

• 
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 (2.2) ข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรการเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ 

  ผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ไม่ว่าจะเปนการครอบครองวัตถุอันตราย

ชนิดที่ 2 หรือวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 จะต้องจัดให้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้รับ

บริการ ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน “หมวด ๔ การมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้าง” ของประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองซึ่ง

วัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2555 

  ข้อกำหนดภายใต้หมวดนี้เปนข้อกำหนดที่ผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง

ต้องปฏิบัติ โดยแบ่งเปนข้อปฏิบัติเกี่ยวกับบุคลากรและการให้บริการ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการเพื่อความ

ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับความปลอดภัยและเอกสารอื่น

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

  (ก) ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับบุคลากรและการให้บริการ 

จัดให้มีผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างโดยให้เปนไปตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา 20 (2) แห่ง

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 2  

จัดให้มีการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ที่ถูกต้องกับลักษณะงานที่

ปฏิบัติและเข้าใจถึงพิษภัยของวัตถุอันตรายที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละหนึ่ง

ครั้ง และจัดให้มีหลักฐานการเข้ารับการอบรมของผู้ปฏิบัติงานไว้ด้วย 

จัดให้มีการปฏิบัติตามข้อความของฉลากด้วยความระมัดระวัง มิให้เกิด

อันตรายแก่ บุคคล  สัตว์  พืช  ทรัพย์  และสิ่งแวดล้อม 

ต้องสือ่สารขอ้มลูความเปนอนัตราย หรอืใหแ้จ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์วตัถอุนัตราย

ที่ใช้ปฏิบัติงานให้บริการหรือครอบครองแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ 

เช่น การส่งมอบฉลาก เอกสารข้อมูลความปลอดภัย หรือรายละเอียดของ

ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายตามที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าจัดทำขึ้น 

ใช้วัตถุอันตรายที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีฉลากที่ครบถ้วน และตรงตาม

วัตถุประสงค์ของวัตถุอันตรายชนิดนั้น ๆ  

จัดให้มีภาชนะหรือเครื่องมือที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับแบ่งวัตถุ

อันตรายที่จะนำไปใช้ พร้อมทั้งระบุชื่อวัตถุอันตรายให้เห็นชัดเจนไว้บน

ภาชนะที่ใช้ประจำกับวัตถุอันตรายชนิดนั้น และมีภาชนะรองรับปองกัน

การหกรดขณะแบ่งถ่ายวัตถุอันตราย 

(ก.1) 

 

 

(ก.2) 

 

 

(ก.3) 

 

(ก.4) 

 

 

 

(ก.5) 

 

(ก.6) 

2 ประกาศฉบับที่มีผลใช้บังคับในปจจุบัน คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง 
พ.ศ. 2550 
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ดูแลรักษา ทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ใน

สภาพเรียบร้อย มิให้มีการรั่วไหลของวัตถุอันตรายออกจากเครื่องมือหรือ

อุปกรณ์ขณะใช้งาน 

ต้องจัดการกับวัตถุอันตรายที่เหลือใช้แล้ว ภาชนะบรรจุ สิ่งที่สัมผัสกับวัตถุ

อันตรายให้ถูกต้องและปลอดภัยตามประเภทของวัตถุอันตรายนั้น ๆ โดย

คำนึงถึงวิธีการที่ผู้ผลิต  ผู้นำเข้า  ระบุไว้ 

จัดให้มีการปองกันกำจัดกลิ่น ละออง ไอระเหยของวัตถุอันตราย มิให้เกิด

เหตุเดือดร้อนรำคาญหรืออันตรายต่อผู้อยู่ข้างเคียง บุคคลหรือทรัพย์สิน  

และจัดให้มีแผ่นปายคำว่า “อันตรายห้ามเข้า” หรือ “สถานที่มีการใช้

วัตถุอันตราย” ขนาดใหญ่ เห็นได้ชัดเจน สำหรับปดแสดงไว้บริเวณทาง

เข้าสถานที่ พื้นที่อาคาร ที่มีการใช้วัตถุอันตรายในการใช้รับจ้าง 

จัดให้มีวัสดุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและปริมาณเพียงพอในการดูดซับวัตถุ

อันตรายที่อาจรั่วไหล เช่น ขี้เลื่อย ทราย เปนต้น และนำไปกำจัดทำลาย

อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

จัดให้มีสบู่และน้ำไว้ให้ผู้สัมผัสวัตถุอันตรายใช้ชำระล้าง 

ให้ผู้อยู่อาศัยและสัตว์เลี้ยงออกจากบริเวณที่จะได้รับอันตรายจากการใช้

วัตถุอันตรายดังกล่าวขณะปฏิบัติงาน 

(ก.7)  

 

 

(ก.8) 

 

 

(ก.9) 

 

 

 

 

(ก.10) 

 

 

(ก.11) 

(ก.12) 

  (ข) ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

จัดให้มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน  

ดังนี้ 

    •  เสื้อผ้าชุดปฏิบัติงาน 

    •  หมวก  ถุงมือ  รองเท้า 

    •  หน้ากาก  และแว่นตาปองกันสารเคมี 

    •  สิ่งกันเปื้อนที่ปองกันการสัมผัสวัตถุอันตราย 

จัดให้มีชุดปฐมพยาบาล พร้อมทั้งคำแนะนำวิธีการปฐมพยาบาลให้แก่ผู้

ปฏิบัติงานในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นจะได้ใช้ทันที 

จัดให้มีการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อ

ปองกันอันตรายจากการมีวัตถุอันตรายสะสมอยู่ในร่างกาย และถ้าเปนการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่มีสารประกอบออร์กาโนฟอสเฟตหรือ

สารคาร์บาเมต ต้องตรวจวิเคราะห์หาระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสด้วย 

พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนประวัติสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานแต่ละราย และหาก

(ข.1)  

 

 

 

 

 

(ข.2)  

 

(ข.3) 
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ตรวจพบความผิดปกติอันเนื่องจากการปฏิบัติงานกับวัตถุอันตราย  ต้อง

จัดให้ผู้นั้นได้รับการรักษาหรือไปปฏิบัติงานอื่นตามความเหมาะสม 

  (ค) ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับความปลอดภัยและเอกสารอื่นที่

   เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

จัดทำสัญญาในการให้บริการเปนลายลักษณ์อักษร โดยอย่างน้อยต้องแสดง

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งมีไว้ในครอบครองซึ่ง

วัตถุอันตราย รายชื่อวัตถุอันตรายที่ใช้พร้อมเลขทะเบียนวัตถุอันตราย 

รวมทั้งอาการเกิดพิษ วิธีแก้พิษ และคำเตือน  

จัดให้มีเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet) และ ข้อ

แนะนำความปลอดภัย เช่น คำเตือน วิธีปองกัน อาการเกิดพิษ วิธีแก้พิษ  

ประจำยานพาหนะขณะขนส่งวัตถุอันตรายทุกชนิด 

จัดให้มีเอกสารแสดงวิธีการใช้ การปองกันอันตรายที่จะเกิดแก่ บุคคล สัตว์ 

พืช ทรัพย์ และสิ่งแวดล้อม 

จัดให้มีบันทึกเกี่ยวกับสถานที่ที่ไปให้บริการโดยอย่างน้อยประกอบด้วยวัน

ทีใ่หบ้รกิาร ชือ่ผูว้า่จา้ง ชือ่ผลติภณัฑแ์ละเลขทะเบยีนวตัถอุนัตราย  ปริมาณ

ที่ใช้ อัตราส่วนการผสม ที่ตั้งสถานที่ไปให้บริการ และชื่อผู้ปฏิบัติงาน  

ทั้งนี้ ให้เก็บบันทึกไว้เปนระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบได้ 

(ค.1) 

 

 

 

(ค.2)  

 

 

(ค.3) 

 

(ค.4) 

 (2.3) ข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรการในการเก็บรักษาวัตถุอันตราย

  ผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ไม่ว่าจะเปนการครอบครองวัตถุอันตราย

ชนิดที่ 2 หรือวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 จะต้องจัดให้มีมาตรการในการเก็บรักษาวัตถุอันตรายตามข้อกำหนดที่

ระบุไว้ใน “หมวด 5 การเก็บรักษา” ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการ

ผลิต การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหาร

และยารับผิดชอบ พ.ศ. 2555 

  ข้อกำหนดภายใต้หมวดนี้เปนข้อกำหนดที่ผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง  

ต้องดำเนินการเกี่ยวกับสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ต้องมีสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายที่สามารถปองกันมิให้เกิดเหตุรำคาญ และ

เกิดอันตรายหรือความเสียหายต่อ บุคคล สัตว์ พืช  ทรัพย์ และสิ่งแวดล้อม 

ต้องมีที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายเฉพาะตามคุณสมบัติของวัตถุอันตรายมีขนาดและ

ลักษณะเหมาะสมกับคุณสมบัติและปริมาณที่ขออนุญาต สะดวกแก่การขนย้าย

วัตถุอันตรายเข้า-ออก 

(2.3.1) 

 

(2.3.2) 
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ในบริเวณทางเข้าอาคารหรือส่วนของอาคารที่เปนสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย

ให้มีแผ่นปายคำว่า “วัตถุอันตราย” ด้วยอักษรสีแดงบนพื้นสีขาว โดยแผ่นปาย

และตัวอักษรต้องมีขนาดที่เหมาะสมและเห็นได้ชัดเจน 

ในบริเวณที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย ต้องจัดให้มีแผ่นปายคำเตือนถึงอันตราย โดยมี

ข้อความของแผ่นปายคำเตือนตามท้ายประกาศฉบับนี้ (รายละเอียดของข้อความ

แผ่นปายคำเตอืนตามรปูที ่5.2) และจดัใหม้สีญัลกัษณแ์สดงอนัตรายของวัตถุอันตราย

อันเปนที่ทราบโดยทั่วไป เช่น สัญลักษณ์สารกัดกร่อน สารไวไฟ สารพิษ เปนต้น 

จัดให้มีเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet) ของวัตถุอันตรายที่

อยู่ในสถานที่เก็บหรือสถานที่ปฏิบัติงานนั้น 

ในกรณีเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน หรือเมื่อมีวัตถุอันตรายรั่วไหลหรือฟุงกระจาย 

ผู้มีไว้ในครอบครองหรือผู้ซึ่งควบคุมการปฏิบัติงานต้องให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่

ทำงานในบริเวณนั้น หรือบริเวณใกล้เคียงหยุดทำงานและออกไปให้พ้นรัศมีที่อาจ

ได้รับอันตราย และดำเนินการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและแก้ไขโดยมิชักช้า 

จัดให้มีการอบรมชี้แจงแนะนำผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจถึงอันตรายอันอาจเกิดขึ้นได้ใน

ขณะปฏิบัติงาน วิธีระมัดระวังปองกันอันตราย การแก้ไข และการฝึกอบรมเพื่อ

ปองกันเหตุฉุกเฉินให้พนักงานทุกคนอย่างน้อยปีละครั้ง 

จัดให้มีที่อาบน้ำฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉินตามความจำเปนและเหมาะสมกับคุณสมบัติ

และปรมิาณของวตัถุอันตรายและขนาดของการประกอบกจิการ เพือ่ทำความสะอาด

ร่างกายขั้นต้นเมื่อสัมผัสกับวัตถุอันตราย 

จัดให้มีอุปกรณ์ปองกันอันตรายส่วนบุคคลตามความจำเปนและเหมาะสมกับการ

ปฏิบัติงานและต้องมีมาตรการสำหรับการดูแลรักษาเครื่องปองกันอันตรายดังกล่าว

ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาลพร้อมทั้งคำแนะนำวิธีปฐมพยาบาลที่เหมาะสมกับ

ประเภทของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการ 

จัดให้มีเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับปองกัน ควบคุม ระงับหรือ

บรรเทาอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นตามความจำเปนและเหมาะสมกับประเภทของวัตถุ

อันตรายและขนาดของการประกอบกิจการ และต้องมีมาตรการสำหรับการดูแล

รักษาเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ดังกล่าว ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะใช้งาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

(2.3.3) 

 

 

(2.3.4) 

 

 

 

(2.3.5) 

 

(2.3.6) 

 

 

 

(2.3.7) 

 

 

(2.3.8) 

 

 

(2.3.9)  

 

 

(2.3.10)  

 

(2.3.11)  
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    คำเตือน 

 

1. สวมเสื้อผ้าสำหรับปฏิบัติงานให้ครบชุด ก่อนที่จะลงมือทำงาน 

2. ชำระล้างร่างกายเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้ง หลังจากปฏิบัติงาน 

3. ต้องล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่ 

4. เมื่อได้รับพิษจากวัตถุอันตราย ให้รีบนำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่เกิดเหตุ 

5. ถ้าถูกผิวหนัง ให้รีบล้างด้วยน้ำปริมาณมาก ๆ และสบู่ 

6. หากกระเด็นเข้านัยน์ตา ให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดมาก ๆ จนอาการระคายเคืองทุเลา  

   แล้วรีบไปพบแพทย์ 

7. หากมีอาการปวดศีรษะ มึนงง ตาพร่า คลื่นไส้ อาเจียน เหงื่อออกมาก อ่อนเพลีย   

   ให้รีบรายงานต่อหัวหน้าพนักงานเพื่อนำส่งแพทย์ทันที 

8. ห้ามทิ้งวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุ หรือล้างภาชนะบรรจุอุปกรณ์ลงในแม่น้ำ คู คลอง   

   แหล่งน้ำสาธารณะ 

9. เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติตามวิธีการตามที่กำหนดในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารนั้น 

รูปที่5.2 ข้อความของแผ่นปายคำเตือนท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 

  ในการผลิต การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้างซึ่งวัตถุอันตรายที่ 

  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2555 ซึ่งเปนแผ่นปายคำเตือนที่ต้อง 

  จัดให้มีในบริเวณที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย 

(3) กฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดให้มีผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างเป็นบุคลากรเฉพาะ

 เพื่อรับผิดชอบควบคุมการดำเนินการเพื่อให้บริการใช้รับจ้างจัดการแมลงและสัตว์อื่น 

 ตามที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่ามาตรา 20 (2) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

กำหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย และเมื่อ

พิจารณาถึงการประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการรับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์รบกวนที่เปนปญหาใน

บ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีที่อาจก่ออันตรายหรือผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต สัตว์  

พืช ทรัพย์ และสิ่งแวดล้อม บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจึงจำเปนต้องมีความรู้ความชำนาญทั้งในด้านเทคนิควิชาการ

การจัดการแมลงและสัตว์อื่น (pest mangement) และมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้

เพื่อการใช้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงานได้ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดตามที่

กฎหมายกำหนดไว้สำหรับการมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง 
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 ด้วยเหตุนี้ กฎหมายจึงกำหนดให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 เพื่อใช้

รับจา้ง  ตอ้งจดัใหม้ผีูค้วบคมุการใชว้ตัถอุนัตรายเพือ่ใชร้บัจา้ง โดยไดป้ระกาศไวใ้นประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง พ.ศ. 2550 ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ควบคุม

การใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง หน้าที่ของผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายในการต้องจัดให้มีผู้ควบคุม

การใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง  และหน้าที่ของผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง 

 (3.1) คุณสมบัติของผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง 

  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง พ.ศ. 

2550 ให้ความหมายของ “ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างว่า หมายถึง บุคลากรผู้รับผิดชอบ

สำหรับควบคุมการดำเนินการเพื่อให้บริการใช้รับจ้างการจัดการแมลงและสัตว์อื่นของสถานประกอบ

การมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง” และได้กำหนดคุณสมบัติผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตราย

เพื่อใช้รับจ้างไว้ ดังนี้  

มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 

มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานการจัดการแมลงและสัตว์อื่นในบ้านเรือนหรือ

ทางสาธารณสขุไมน่อ้ยกวา่ 3 ป ีหรอืจบการศกึษาไมต่ำ่กวา่ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ 

มีหนังสือรับรองว่าเปนผู้ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ตามหลักสูตรและ

หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และต้อง

อบรมหลักสูตรต่อเนื่องความรู้ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างการ

จัดการแมลงและสัตว์อื่น ทุก 3 ปี ตามหลักสูตรและหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง

จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อต่ออายุหนังสือรับรอง  

(3.1.1)  

(3.1.2)  

 

(3.1.3) 

  ดังนั้น ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างจึงต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่อเนื่อง

ทุก ๆ 3 ปี เพื่อไม่ให้หนังสือรับรองการอบรมขาดอายุ ซึ่งจะมีผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เปนผู้ควบคุมการ

ใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างต่อไปได้ 

หน่วยงานอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง 

 ตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง พ.ศ. 2550 

กำหนดให้ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ต้องมีหนังสือรับรองว่าเปนผู้ผ่านการฝึกอบรมและ

ทดสอบความรู้ตามหลักสูตรและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

และต้องอบรมหลักสูตรต่อเนื่องความรู้ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างการจัดการแมลงและสัตว์อื่น 

ทุก 3 ปี ตามหลักสูตรและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อต่อ

อายุหนังสือรับรอง  
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 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้ดำเนินการออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา เรื่อง การกำหนดหลักสูตรอบรม และหน่วยงานอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้

รับจ้าง ประกาศฉบับที่ใช้อยู่ในปจจุบันคือ ประกาศฉบับลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีสาระ

สำคัญกำหนดรายละเอียดหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง และหลักสูตรต่อเนื่องผู้ควบคุม

การใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง พร้อมทั้งคุณสมบัติของหน่วยงานที่จะจัดอบรมไว้ ซึ่งที่ผ่านมาจนถึง

ปจจุบันสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ประกาศให้ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ เปนหน่วยงานอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว  

 ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างจะได้รับหนังสือรับรองการ

อบรม ซึ่งมีอายุใช้ได้ 3 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง และสามารถสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่อ

เนื่องผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างได้ ภายใน 1 ปี ก่อนวันที่หนังสือรับรองหมดอายุ โดยหนังสือ

รับรองการอบรมหลักสูตรต่อเนื่องมีอายุใช้ได้ 3 ปี นับแต่วันที่หนังสือรับรองเดิมหมดอายุ 

 (3.2) หน้าที่ของผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายในการต้องจัดให้มีผู้ควบคุมการใช้วัตถุ

  อันตรายเพื่อใช้รับจ้าง 

  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง พ.ศ. 2550 

ได้กำหนดหน้าที่ของผู้มีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้างซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และชนิดที่ 3 ในการต้องจัด

ให้มีผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างไว้ ดังนี้ 

ผู้แจ้งดำเนินการมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้างซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือผู้ยื่น

คำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้างซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 จะต้องแจ้ง

ชื่อผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างเป็นบุคลากรผู้รับผิดชอบสำหรับ

ควบคุมการดำเนินการเพื่อให้บริการใช้รับจ้างการจัดการแมลงและสัตว์อื่น 

ประกอบการแจ้งดำเนินการหรือการยื่นขออนุญาต  

 ทั้งนี้ ผูค้วบคมุการใชว้ตัถอุนัตรายเพือ่ใชร้บัจา้ง จะตอ้งเปนพนกังานประจำ

ของสถานประกอบการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง และไม่มี

ชื่อเปนผู้ควบคุมอยู่ในสถานที่ประกอบการแห่งอื่นในช่วงเวลาเดียวกัน 

กรณีผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ไม่ประสงค์จะทำหน้าที่เปนผู้

ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างของสถานประกอบการแห่งนั้นต่อไป ต้อง

แจ้งให้หน่วยงานผู้รับแจ้งหรือผู้อนุญาตทราบล่วงหน้า เปนลายลักษณ์อักษรไม่น้อย

กว่า 7 วัน นับแต่วันที่จะไม่ทำหน้าที่ดังกล่าว 

กรณีผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง แจ้งความประสงค์จะไม่ทำหน้าที่

เปนผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างต่อไป  หรือตาย  หรือไม่สามารถ

(3.2.1) 

 

 

 

 

 

 

 

(3.2.2)  

 

 

 

(3.2.3)  
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ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ผู้แจ้งดำเนินการหรือผู้รับอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุ

อันตรายเพื่อใช้รับจ้างของสถานที่นั้น ต้องจัดหาผู้ควบคุมการใช้วัตถอุนัตรายเพือ่

ใช้รับจ้างแทนคนเดิม และแจ้งขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตราย

ต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากรณีสถานประกอบการอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่เปนผู้รับแจ้งหรือเปนผู้ออก

ใบอนุญาต ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง

คนเดิมไม่ทำหน้าที่ต่อไป 

 (3.3) หน้าที่ของผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง 

  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง พ.ศ. 2550  

ได้กำหนดหน้าที่ของผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างไว้ ดังนี้ 

ควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการแมลงและสัตว์อื่นให้ถูกต้อง

ตามหลักวิชาการ อย่างมีประสิทธิภาพ และปองกันอันตรายอันจะเกิดแก่ บุคคล 

สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม 

ควบคุมการปฏิบัติให้ เปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง 

หลักเกณฑ์วิธีการในการมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้างในส่วนที่เกี่ยวกับการ

ปองกันกำจัดแมลงและสัตว์อื่น การใช้ การเก็บรักษา และการขนส่งวัตถุอันตราย 

รวมทั้งมาตรการเพือ่ความปลอดภยัสำหรบัผูป้ฏบิตังิาน ผูร้บับรกิาร หรือสิ่งแวดล้อม 

 ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขตามนัยข้างต้น ได้แก่ ประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า 

การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2555 ในหมวด 4 การมีไว้ในครอบครองเพื่อ

ใช้รับจ้าง และหมวด 5 การเก็บรักษา  

(3.3.1) 

 

 

(3.3.2)  

  ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างจึงมีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติให้เปนไปข้อกำหนด

ในหมวด 4 และหมวด 5 ดังกล่าว ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อ “กฎระเบียบเกี่ยวกับสถานที่

เก็บรักษาวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างมาตรการเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการและ

มาตรการในการเก็บรักษาวัตถุอันตราย” ในส่วนนี้จึงขอสรุปหน้าที่ของผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อ

ใช้รับจ้างโดยจำแนกเปนหัวข้อในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้   

การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ได้แก่ การซื้อและการใช้วัตถุอันตรายที่

ถูกต้องตามกฎหมายและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้ของวัตถุอันตรายนั้น ๆ 

(ก) 
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การสื่อสารข้อมูลความเปนอันตรายของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ให้แก่

ผู้ปฏบิตังิานและผู้รับบริการ การแบ่งถ่ายวัตถุอันตรายอย่างถูกต้องเหมาะสม

และปลอดภัย และการกำจัดภาชนะเศษเหลือวัตถุอันตราย เปนต้น 

การจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมและปลอดภัย  

ตลอดจนการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

การดำเนินการเกี่ยวกับสถานที่เก็บรักษา เช่น การจัดให้มีแผ่นปายคำเตือนใน

สถานที่เก็บรักษาโดยมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนด การดูแลปองกันสถาน

ที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายมิให้เกิดเหตุรำคาญ และเกิดอันตรายหรือความเสีย

หายต่อบุคคล  สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม การจัดให้มีการจัดการอย่าง

เหมาะสมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือการหกรั่วไหล เปนต้น 

การจัดให้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน เช่น การจัดให้มี

อุปกรณ์ปองกันอันตรายส่วนบุคคลและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล การจัดให้มีการ

ตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานเปนประจำทุกปี การจัดให้มีการฝึกอบรมแก่

ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ที่ถูกต้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติและเข้าใจถึงพิษภัย

ของวัตถุอันตราย  

การดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการ เช่น การจัดทำสัญญาการให้บริการเปน

ลายลักษณ์อักษรแก่ผู้รับบริการโดยอย่างน้อยต้องแสดงรายละเอียดตามที่

กฎหมายกำหนด จัดให้มีการปองกันกำจัดกลิ่น ละอองลอย ไอระเหยของ

วัตถุอันตราย มิให้เกิดเหตุเดือดร้อน รำคาญ หรืออันตรายต่อผู้อยู่ข้างเคียง 

บุคคลหรือทรัพย์สิน และจัดให้มีแผ่นปายคำเตือนตามที่กฎหมายกำหนดปด

แสดงไว้ในสถานที่ที่มีการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง 

การจัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับความปลอดภัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน เช่น  จัดให้มีเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet) 

และข้อแนะนำความปลอดภัยประจำยานพาหนะขณะขนส่งวัตถุอันตราย

ทุกชนิด จัดให้มีเอกสารแสดงวิธีการใช้และการปองกันอันตรายที่อาจเกิดแก่

บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ และสิ่งแวดล้อม และจัดให้มีบันทึกเกี่ยวกับสถานที่ที่

ไปให้บริการโดยอย่างน้อยต้องแสดงรายละเอียดตามที่กฎหมายกำหนดและ

เก็บบันทึกไว้เปนระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี เพื่อการตรวจสอบของพนักงาน

เจ้าหน้าที่ 
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(ฉ) 

  ข้อพึงตระหนักสำหรับผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง คือ ผู้ควบคุมการใช้

วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างถือเปนบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 20 (2)  
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ดังนั้น หากเกิดกรณีที่สถานประกอบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ผู้

ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการกระทำความผิดนั้น จะต้องรับผิดตามที่

บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทำนั้น ได้กระทำโดยตนมิได้รู้เห็นหรือ

ยินยอมด้วย (มาตรา 87/23) ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายจึงต้องระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตาม

ที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด 

  เนื่องจากผู้ ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่ อ ใช้ รับจ้ างต้องควบคุมและจัดให้มี การ

ส่งมอบฉลากและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในการให้บริการตามที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าจัดทำ

ขึ้นให้แก่ผู้รับบริการ ควบคุมการจัดเก็บและการใช้วัตถุอันตรายให้เปนไปตามที่ระบุบนฉลากและเอกสาร

ข้อมูลความปลอดภัย จัดให้มีคำเตือน วิธีปองกัน อาการเกิดพิษ วิธีแก้พิษ เก็บไว้ ณ สถานที่เก็บวัตถุ

อันตรายและยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำและให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์

วัตถุอันตรายที่อยู่ในครอบครองแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเอกสารและแหล่งข้อมูลเหล่านี้คือฉลากและเอกสาร

ข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ซึ่งผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างจะต้องเรียกจากผู้ผลิต

หรือผู้จัดจำหน่ายทุกครั้งที่มีการจัดซื้อ 

  ฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยจึงเปนเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารข้อมูล

ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปสู่ผู้ใช้เพื่อให้การใช้ผลิตภัณฑ์เปนไปอย่างถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์และวิธีการใช้ 

ปลอดภัยและได้ประสิทธิภาพตามที่มุ่งหวัง ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างจึงต้องอ่านและทำความ

เข้าใจกับข้อความและคำแนะนำที่ปรากฏบนฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัย  

  สำหรับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ ใช้ ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข ข้อความและ

รายละเอียดบนฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายจะต้องเปนไปตามข้อกำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง ฉลากและระดับความเปนพิษของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่

รับผิดชอบ พ.ศ. 2538 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 ซึ่งเปนกฎระเบียบที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการแสดงฉลาก  

เครื่องหมายและข้อความที่จะต้องแสดงบนฉลากวัตถุอันตรายที่ผลิต ขายหรือมีไว้ในครอบครองในประเทศ 

  ทั้งนี้  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ ระหว่างดำเนินการนำระบบสากล 

GHS หรือระบบสากลการจำแนกประเภทความเปนอันตรายและการติดฉลากสารเคมีที่เปนระบบเดียวกัน

ทั่วโลก มาใช้กับการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข ซึ่งเมื่อมีการ

บังคับใช้การแสดงฉลากตามระบบสากล GHS กับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข 

ผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างและผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างมีหน้าที่ต้อง

สื่อสารความเปนอันตรายตามระบบสากล GHS ของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ให้บริการให้แก่ผู้รับบริการและ

ผู้ปฏิบัติงาน (ดูรายละเอียดในภาคผนวก 2) 

3 มาตรา 87/2  บัญญัติว่า “ในกรณีที่นิติบุคคลกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 กรรมการ 
ผู้จัดการ หรือผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรเฉพาะหรือบุคคลใดซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการกระทำความผิดนั้น ต้องรับผิดตามที่
บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทำนั้น ได้กระทำโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย 
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  สรุปหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของผูม้ไีวใ้นครอบครองวตัถอุนัตรายเพือ่ใชร้บัจา้งและการดำเนินการ

ตามประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 แสดงไว้ใน ตารางที่ 5.1  

 

ตารางที่5.1 สรุปหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างและ 

  การดำเนินการตามประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ

การขออนุญาตมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตรายชนิดที่3 

การแจ้งดำเนินการมี
ไว้ในครอบครองซึ่ง
วัตถุอันตรายชนิดที่2 

แบบฟอร์มที่ใช้ 
• แบบคำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่ง 
  วัตถุอันตราย (แบบ วอ. 7) 
• คำขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ วอ. 9) 
• การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตให้ 
  ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอแก้ไข 
สถานที่ยื่นคำขอ 
• สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำหรับ 
  สถานประกอบการที่มีสถานที่เก็บรักษา 
  อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
• สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำหรับ 
  สถานประกอบการที่มีสถานที่เก็บรักษา 
  อยู่ต่างจังหวัด 

แบบฟอร์มที่ใช้ 
• แบบแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2  
  (แบบ วอ./สธ. 3) 
• คำขอต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการ 
  วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 (แบบ วอ./สธ. 12) 
• คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้ง 
  การดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 
  (แบบ วอ./สธ. 11) 
สถานที่ยื่นคำขอ 
• สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำหรับ 
  สถานประกอบการที่มีสถานที่เก็บรักษา 
  อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
• สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำหรับ 
  สถานประกอบการที่มีสถานที่เก็บรักษา 
  อยู่ต่างจังหวัด 

กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) 
ออกตามความในพระราช
บัญญัติวัตถุอันตราย  
พ.ศ. 2535  
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4  
(พ.ศ. 2555) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535   
กฎกระทรวง เรื่อง  
การกำหนดค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับวัตถุอันตราย  
พ.ศ. 2552 

ประกาศสำนักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง การแจ้ง  การออก
ใบรับแจ้ง  การขอต่ออายุ
และการต่ออายุใบรับแจ้ง
การดำเนินการวัตถุอันตราย
ชนิดที่ 2 ที่สำนักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยา
รับผิดชอบ พ.ศ. 2554 

•  
 
 
 
• 
 
 
 
• 

การดำเนินการ ประกาศที่เกี่ยวข้อง
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หน้าที่ความ
รับผิดชอบ

การจัดให้มีสถานที่
เก็บรักษาวัตถุ
อันตรายเพื่อใช้
รับจ้างและการจัดให้
มีมาตรการเพื่อความ
ปลอดภัยสำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้รับบริการและ
มาตรการในการ
เก็บรักษา
วัตถุอันตราย 

การจัดให้มีผู้ควบคุม
การใช้วัตถุอันตราย
เพื่อใช้รับจ้าง 

กรณีวัตถุอันตรายชนิดที่3 
• จัดให้มีสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายให้ถูกต้อง 
  ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับอาคารและสถานที่ตั้ง 
  ของสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายตาม 
  หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัสถานทีเ่กบ็รกัษาวตัถอุนัตราย 
  ใน “หมวด 2 หลักเกณฑ์การพิจารณาคำขอ”  
  และ “หมวด 4 หน้าที่ของผู้ได้รับอนุญาต”  
  ของกฎกระทรวง (พ.ศ. 2537)ฯ 
• จัดให้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยสำหรับ 
  ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการและมาตรการ 
  ในการเก็บรักษาวัตถุอันตรายตามหลักเกณฑ์ที่ 
  กำหนดใน “หมวด 4 การมีไว้ในครอบครอง 
  เพื่อใช้รับจ้าง” และ “หมวด 5 การเก็บรักษา”  
  ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  
  หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต  การนำเข้า   
  การส่งออก  และการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุ 
  อันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหาร 
  และยารับผิดชอบ พ.ศ. 2555 
 
กรณีวัตถุอันตรายชนิดที่2 
• จัดให้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยสำหรับ 
  ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการและมาตรการ 
  ในการเก็บรักษาวัตถุอันตรายตามหลักเกณฑ์ 
  ที่กำหนดใน “หมวด 4 การมีไว้ในครอบครอง 
  เพื่อใช้รับจ้าง” และ “หมวด 5 การเก็บรักษา”  
  ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  
  หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต  การนำเข้า   
  การส่งออก  และการมีไว้ในครอบครองซึ่ง 
  วัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการ 
  อาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2555 

• ผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง 
  ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้ 
  รับจ้าง และต้องแจ้งชื่อผู้ควบคุมการใช้วัตถุ 
  อันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ประกอบการแจ้งดำเนิน 
  การหรือการยื่นขออนุญาต 

กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) 
ออกตามความในพระราช
บัญญัติวัตถุอันตราย  
พ.ศ. 2535  
ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการผลิต การนำเข้า  
การส่งออก และการมีไว้ 
ในครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตรายที่สำนักงาน 
คณะกรรมการอาหารและ
ยารับผิดชอบ พ.ศ. 2555 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการผลิต การนำเข้า  
การส่งออก และการมีไว้ 
ในครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตรายที่สำนักงาน 
คณะกรรมการอาหารและ
ยารับผิดชอบ พ.ศ. 2555 

ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ผู้ควบคุม
การใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้
รับจ้าง พ.ศ. 2550 

•  
 
 
 
• 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 

การดำเนินการ ประกาศที่เกี่ยวข้อง
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หน้าที่ความ
รับผิดชอบ

การดำเนินการ ประกาศที่เกี่ยวข้อง

• ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างต้อง 
  มีหนังสือรับรองว่าผ่านการอบรมหลักสูตรตาม 
  ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
  กำหนดและต้องอบรมหลักสูตรต่อเนื่องทุก 3 ปี 
• ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง 
  มีหน้าที่ 

(๑) ควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากร 
     เกี่ยวกับการจัดการแมลงและสัตว์อื่นให้ 
     ถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
     และปองกันอันตรายอันจะเกิดแก่ บุคคล   
     สัตว์ สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม 
(๒) ควบคุมการปฏิบัติให้เปนไปตามประกาศ 
     กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง  
     หลักเกณฑ์วิธีการในการมีไว้ในครอบครอง 
     เพื่อใช้รับจ้างในส่วนที่เกี่ยวกับการปองกัน 
     กำจัดแมลงและสัตว์อื่น การใช้ การเก็บ 
     รักษา และการขนส่งวัตถุอันตราย รวมทั้ง 
     มาตรการเพื่อความปลอดภัยสำหรับ 
     ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการ หรือสิ่งแวดล้อม  

2.พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535 

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 25354 เปนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองประชาชน

ด้านสุขลักษณะ และการอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ซึ่งหมายถึง การจัดการและ

ควบคุมปจจัยหรือสภาวะแวดล้อมที่เปนหรืออาจเปนอันตรายต่อสุขภาพและสภาวะความเปนอยู่ที่เหมาะสม 

ในการดำรงชีพของประชาชน   

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายที่มีการกระจายอำนาจไปสู่การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น โดยให้อำนาจ “ราชการส่วนท้องถิ่น”5 ในการออก “ข้อกำหนดท้องถิ่น”6 เช่น ข้อบัญญัติ

4 ดูรายละเอียดในภาคผนวก 3  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ฉบับรวบรวมโดยสำนักงานคณะกรรมการ 
  กฤษฎีกา 
5 ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล  สขุาภิบาล  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  หรือองค์การปกครองท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกำหนดให้เปน 
  ราชการส่วนท้องถิ่น 
6 ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 “ข้อกำหนดท้องถิ่น” หมายความว่า ข้อบัญญัติ  เทศบัญญัติ 
  หรือข้อบังคับซึ่งตราขึ้นโดยราชการส่วนท้องถิ่น 
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กรุงเทพมหานคร ขอ้บญัญตัจิงัหวดั ขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นตำบล เปนตน้ เพือ่ใชบ้งัคบัในเขตทอ้งถิ่นนั้น  

และให้อำนาจแก่ “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” ในการควบคุมกำกับดูแลโดยการออกคำสั่งให้แก้ไข ปรับปรุง การ

อนุญาต หรือไม่อนุญาต การสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต รวมทั้งการเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เมื่อราชการส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้ข้อกำหนดท้องถิ่นขึ้นมาบังคับใช้ตามที่

พระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ให้อำนาจไว้ ก็จะมีผลบังคับใช้ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งบุคคลใด

ก็ตามในเขตท้องถิ่นนั้นที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของท้องถิ่นจะมีความผิดและอาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด  

ดังนั้น   ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการรับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์รบกวนจึงต้องติดตามการประกาศ

ใช้ข้อกำหนดของท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการและต้องปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามที่กฎหมาย

กำหนด 

 บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แบ่งออกเปน 90 มาตรา 16 หมวด โดย

มีหมวดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์อื่น ได้แก่ 

หมวด 4 สุขลักษณะของอาคาร  หมวด 5 เหตุรำคาญ  และหมวด 7 กิจการที่เปนอันตรายต่อสุขภาพ โดย

อำนาจในการควบคุมของราชการส่วนท้องถิ่นตามหมวดดังกล่าว มีดังนี้ 

 

หมวด4สุขลักษณะของอาคาร 

    ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ได้กำหนดนิยาม “อาคาร” หมายความว่า 

ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้า

ใช้สอยได้ ดังนั้น จึงครอบคลุมอาคารประเภทต่าง ๆ ทุกชนิด ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ได้ให้

อำนาจราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการควบคุมเกี่ยวกับการใช้อาคารให้ถูกสุขลักษณะ และในการควบคุม

กำกับดูแลเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาคาร ราชการส่วนท้องถิ่นไม่จำเปนต้องออกเปนข้อกำหนดของท้องถิ่น 

เพราะพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ได้ให้อำนาจในการดำเนินการแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น หากปรากฏ

แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าอาคารไม่ถูกลักษณะ ดังนี้  

อาคารหรือส่วนของอาคารใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งต่อเนื่องกับอาคาร มีสภาพชำรุดทรุดโทรม 

หรือปล่อยให้มีสภาพรกรุงรังจนอาจเปนอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยหรือมีลักษณะไม่

ถูกต้องด้วยสุขลักษณะของการใช้เปนที่อยู่อาศัย   

อาคารมีสินค้า เครื่องเรือนหรือสัมภาระ สะสมไว้มากเกินสมควรหรือจัดสิ่งของเหล่านั้นซับ

ซ้อนกันเกินไป จนอาจเปนเหตุให้เปนที่อยู่อาศัยของสัตว์ให้โทษ หรืออาจเปนอันตรายต่อ

สุขภาพของผู้อยู่อาศัย หรือไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะของการใช้เปนที่อยู่อาศัย  

อาคารมีคนอยู่มากเกินไปจนอาจเปนอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่ในอาคารตามเกณฑ์

โดยการกำหนดจำนวนคนต่อพื้นที่ของอาคารที่ถือว่ามีคนอยู่มากเกินไปให้เปนไปตามข้อ

กำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

(1) 

 

 

(2) 

 

 

(3) 
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   เมื่อปรากฎว่าอาคารใดไม่ถูกสุขลักษณะ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเปนหนังสือให้

เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร จัดการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอนอาคาร ย้ายสินค้า เครื่องเรือนสัมภาระ  

หรือให้จัดเสียใหม่ แล้วแต่กรณีปญหา เพื่อมิให้เปนอันตรายต่อสุขภาพ หรือให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ และ

ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งภายในเวลาที่กำหนด เจ้าพนักงานท้องถิ่น

มีอำนาจดำเนินการแทนได้ โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองต้องเปนผู้เสียค่าใช้จ่าย  

 

หมวด5เหตุรำคาญ 

   ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ได้กำหนดกรณีที่ถือเปน “เหตุรำคาญ” ซึ่ง

หมายถึงกรณีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับ

เหตุนั้น  ไว้ดังนี้ 

แหล่งน้ำ ทางระบายน้ำ ที่อาบน้ำ ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือเถ้า หรือสถานที่อื่นใดซึ่งอยู่ใน

ทำเลที่ไม่เหมาะสม สกปรก หมักหมมสิ่งของ มีการเททิ้งสิ่งใดเปนเหตุให้มีกลิ่นเหม็นหรือ

ละอองสารพิษ หรือน่าจะเปนแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรค หรือก่อให้เกิดความเสื่อมหรือ

อาจเปนอันตรายต่อสุขภาพ  

การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจำนวนมากเกินสมควรจนเปนเหตุให้เสื่อมหรืออาจ

เปนอันตรายต่อสุขภาพ  

อาคารที่อยู่อาศัยของคนหรือสัตว์ โรงงานหรือสถานที่ประกอบใดไม่มีการระบายอากาศ 

การระบายน้ำ การกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารพิษ หรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้

ปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเปนพิษอย่างเดียวเพียงพอจนเปนเหตุให้เสื่อมหรืออาจ

เปนอันตรายต่อสุขภาพ   

การกระทำใด ๆ อันเปนเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่น

สะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเปนเหตุให้เสื่อมหรืออาจเปนอันตราย

ต่อสุขภาพ 

เหตุอื่นใดที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

(1) 

 

 

 

(2) 

 

(3) 

 

 

 

(4) 

 

 

(5) 

   ในการควบคมุเหตรุำคาญ ราชการส่วนท้องถิ่นไม่จำเปนต้องออกเปนขอ้กำหนดของทอ้งถิ่น เพราะ

พระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ได้ให้อำนาจในการดำเนินการแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในกรณีที่มีเหตุรำคาญ

เกิดขึ้น  ดังนี้  

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจห้ามผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ก่อเหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะ หรือ

สถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุรำคาญด้วย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษา

ถนน ทางบก ทางน้ำ รางระบายน้ำ คู คลอง และสถานที่ต่าง ๆ ในเขตของผู้นั้นให้

ปราศจากเหตุรำคาญด้วย 

(1) 
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ในกรณีที่มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ เจ้าพนักงานท้องถิ่น

มีอำนาจ ดังนี้  

(2) 

ออกคำสั่งเปนหนังสือให้บุคคลซึ่งเปนต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการก่อหรืออาจก่อ

ให้เกิดเหตุรำคาญนั้น ระงับหรือปองกันเหตุรำคาญภายในเวลาอันสมควร 

ถ้าผู้ได้รับคำสั่งไม่ปฏิบัติตามคำสั่งและเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นอาจเกิดอันตรายอย่าง

ร้ายแรงต่อสุขภาพ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเข้าระงับเหตุรำคาญนั้น และอาจจัดการ

ตามความจำเปนเพื่อปองกันมิให้เกิดเหตุรำคาญนั้นขึ้นอีก โดยบุคคลซึ่งเปนต้นเหตุ

หรือเกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดเหตุรำคาญต้องเปนผู้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการ

จัดการนั้น 

(2.1)   

 

(2.2)  

ในกรณีที่มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจ ดังนี้ (3) 

ออกคำสั่งเปนหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น ระงับเหตุรำคาญ

ภายในเวลาอันสมควรหรือปองกันไม่ให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคต  

ถ้าผู้ได้รับคำสั่งไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจเข้าระงับเหตุรำคาญนั้น

ได้ และอาจจัดการตามความจำเปนเพื่อปองกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นอีก และ

ถ้าเหตุรำคาญนั้นเกิดจากการกระทำ การละเลย หรือการยินยอมของเจ้าของหรือ

ผู้ครอบครองสถานที่นั้น ผู้นั้นต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วย 

กรณีที่เหตุรำคาญอาจเปนอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสภาวะ

ความเปนอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่ง

ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่นั้น จนกว่า

จะเปนที่พอใจว่าได้ระงับเหตุรำคาญนั้นแล้ว 

(3.1) 

 

(3.2)  

 

 

 

(3.3) 

 

หมวด7กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

    ตามแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จัดทำโดยกรมอนามัย  

กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ขอบเขตและความหมายของ “กิจการที่เปนอันตรายต่อสุขภาพ” หมายถึง 

กิจการที่มีกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีการผลิต ที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือสิ่งที่ทำให้เกิดโรค ซึ่งจะมีผลกระทบ

ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงนั้น ๆ ไม่ว่าจะเปนเรื่องมลพิษทางอากาศ ทางน้ำ 

ทางดิน ทางเสียง แสง ความร้อน ความสั่นสะเทือน รังสี ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า ฯลฯ  

   กิจการที่เปนอันตรายต่อสุขภาพจะต้องถูกประกาศไว้ในรายชื่อกิจการตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุขว่าด้วยกิจการที่เปนอันตรายต่อสุขภาพ   ซึ่งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ 5/2538 เรื่อง 

กิจการที่เปนอันตรายต่อสุขภาพ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2538  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่

เปนอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2546 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
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กิจการที่เปนอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 20 กันยายน 2550 กำหนดให้กิจการจำนวน 13 กลุ่ม

ประเภทกิจการ รวม 134 ประเภทกิจการ  เปนกิจการที่เปนอันตรายต่อสุขภาพ   

   ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมีไว้ในครอบวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างให้บริการรับจ้างกำจัดแมลงและ

สัตว์รบกวนที่เปนปญหาในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข ได้แก่ การกำหนดให้ “การผลิต  การบรรจุ  การ

สะสม การขนส่งสารกำจัดศัตรูพืชหรือพาหะนำโรค” จัดเปนกิจการที่เปนอันตรายต่อสุขภาพ โดย

ประกาศไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ 5/2538 เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายต่อสุขภาพ ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2538  กลุ่มประเภทกิจการที่ 12 กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลี่ยม  ถ่านหิน  สารเคมี  ประเภทกิจการ

ลำดับที่ (16)  

    ตามแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จัดทำโดยกรมอนามัย  

กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดให้ “การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่ง

สารกำจัดศัตรูพืชหรือพาหะนำโรค” จัดเปนกิจการที่เปนอันตรายต่อสุขภาพ ไว้ดังนี้ 

     ขอบเขตและความหมาย 

    หมายถึง  สถานที่ทำการผลิต บรรจุ เก็บ สะสมสารกำจัดศัตรูพืชหรือพาหะนำโรคทุกชนิด เช่น  

ยากันยุง  สารเคมีฉีดฆ่าแมลงวัน เปนต้น 

     ปญหาหลักต่อผู้ประกอบอาชีพ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

     •  ฝุ่นสารกำจัดศัตรูพืช 

     •  ไอระเหยจากตัวทำละลาย 

     •  เสียงดังจากเครื่องจักร 

     หลักการที่จะควบคุมปญหา 

     •  ปองกันการฟุงกระจายของกลิ่นโดยจัดให้มีการระบายอากาศเฉพาะที่ 

     •  ควบคุมการจัดเก็บ  การใช้สารเคมีอันตราย 

     •  ควบคุมให้มีระบบกำจัดกากเหลือใช้จากสารเคมี  และภาชนะบรรจุ 

     •  กำหนดเขตสถานที่ตั้งต้องเปนไปตามกฎกระทรวง 

 

การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

   เมื่อได้มีการประกาศกำหนดกิจการที่เปนอันตรายต่อสุขภาพแล้ว จะยังไม่มีผลใช้บังคับในเขต

ราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ราชการส่วนถิ่นจะต้องออก “ข้อกำหนดของท้องถิ่น” กำหนดให้เปน “กิจการที่

ต้องควบคุม” ในท้องถิ่นก่อน โดยอาจกำหนดทุกประเภทกิจการหรือบางประเภทกิจการก็ได้ ขึ้นกับว่า

กิจการนั้นเปนปญหาในท้องถิ่นหรือไม่ 

   ผู้ดำเนินกิจการในสถานประกอบกจิการประเภททีร่าชการส่วนท้องถิ่นได้ออกข้อกำหนดของท้องถิ่น

ให้เปนกจิการทีต่อ้งควบคมุและมผีลใชบ้งัคบัในทอ้งถิน่นัน้แลว้ มหีนา้ทีต่อ้งดำเนนิการใหเ้ปนไปตามกฎกระทรวง 
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กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 

2545 ซึ่งได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล การอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย และการควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถาน

ประกอบการของกิจการที่ต้องควบคุม7 

   ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการรับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์รบกวน และผู้ควบคุมการใช้

วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง จึงต้องติดตามการประกาศใช้ข้อกำหนดของท้องถิ่นว่าได้มีการประกาศให้กิจการ  

“การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกำจัดศัตรูพืชหรือพาหะนำโรค” เปน “กิจการที่ต้อง

ควบคุม” ในท้องถิ่นหรือไม่ และต้องปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของท้องถิ่น โดยพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุขฯ ได้ให้อำนาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับกิจการที่เปนอันตรายต่อสุขภาพไว้ ดังนี้  

 (1)อำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไป

  ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการออกข้อกำหนดของท้องถิ่นในการกำหนดหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะ และมาตรการปองกันอันตรายต่อสุขภาพเพื่อปองกัน

ไม่ให้มีการดำเนินกิจการโดยไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจเปนเหตุให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ชุมชนได้ ดังนี้  

การดแูลสภาพหรอืสขุลกัษณะของสถานทีท่ีใ่ชด้ำเนนิการ ซึง่หมายถงึ สภาพสขุาภบิาล

สิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ ทั้งในด้านการดูแลรักษาความสะอาด ความเปน

ระเบียบของโครงสร้างอาคาร การรักษาสภาพการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์ 

ระบบการระบายอากาศ แสง เสียง ระบบการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ให้อยู่ในสภาพ

ที่ใช้การได้ดี 

มาตรการปองกันอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งหมายถึง ระบบปองกันอุบัติภัย ระบบการ

กำหนดมลพิษ ระบบการปองกันการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหาร รวมทั้งระบบการ

ปองกันตนเองของผู้ปฏิบัติในสถานประกอบการนั้น ๆ ด้วย ทั้งนี้ เพื่อปองกันปญหา

ด้านมลพิษที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของคนงาน ชุมชนข้างเคียง และประชาชน

ทั่วไป 

(1.1) 

 

 

 

 

(1.2)  

7 ดูรายละเอียดในภาคผนวก 4 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการ
ที่เปนอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545   

 

 (2) อำนาจในการออกใบอนุญาตและอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขในใบอนุญาต 

  ผู้ประกอบกิจการใด ๆ ทีเ่ขา้ขา่ยเปนกิจการที่ต้องควบคุมในทอ้งถิน่ตามทีร่าชการสว่นท้องถิ่น

กำหนด และประกอบการในลักษณะที่เปนการค้าจะต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนดำเนินกิจการ 

และเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจกำหนดเงื่อนไขการปฏิบัติของผู้ประกอบการเพิ่มเติมจากที่ได้กำหนดใน

หลักเกณฑ์ทั่วไปได ้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความจำเปนของลกัษณะของกจิการนัน้ ๆ เพือ่การปองกนัอนัตรายตอ่สุขภาพ

ของสาธารณชน 
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  สรุปการควบคุมกำกับดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นในการคุ้มครองประชาชนด้านสุขลักษณะ 

และการอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

และสรุปการควบคุมกำกับดูแลกิจการที่เปนอันตรายต่อสุขภาพของราชการส่วนท้องถิ่น แสดงไว้ในรูปที่ 5.3 

และรูปที่ 5.4 ตามลำดับ 

หมายเหตุ * “การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารกำจัดศัตรูพืชหรือพาหะนำโรค”  จัดเปนกิจการที่เปน
อันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ 5/2538 เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายต่อสุขภาพ ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2538 

รูปที่5.3 แผนภมูสิรปุการควบคุมกำกับดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นในการคุ้มครองประชาชนด้านสุขลักษณะ  
   และการอนามยัสิ่งแวดล้อมหรือการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
   พ.ศ. 2535  
ที่มา: แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข. กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข. 2555. 

ิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารกำจัดศัตรูพืชหรือพาหะนำโรค”  จัดเปนกิจการที่เปน

• กิจการตลาด  • สถานที่สะสมอาหาร 

• กิจการร้านอาหาร • การเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 

• กิจการเก็บ ขน / กำจัดสิ่งปฏิกูล / มูลฝอย (ธุรกิจ) 

• กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ* (134 ประเภท) 

• การขายสินค้าในที่ / ทางสาธารณะ 

• บ้าน / ครัวเรือน 

• โรงเรียน / สถานศึกษา 

• วัด / ศาสนสถาน 

• สถานีขนส่ง / สถานีรถไฟฟา 

• สถานพยาบาล 

• สถานประกอบกิจการอื่น ๆ 

ต้องปฏิบัติให้ 
ถูกสุขลักษณะ 

ต้องขออนุญาต / แจ้ง ตอ้งกำจดั 
สิง่ปฏกิลู / มลูฝอย 

• เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

• ราชการส่วนท้องถิ่น 

• เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

• ราชการส่วนท้องถิ่น 
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รูปที่5.4  แผนภูมิสรุปการควบคุมกำกับดูแลกิจการที่ เปนอันตรายต่อสุขภาพของราชการส่วนท้องถิ่น 

    ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ที่มา: แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข. กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข. 2555. 

กำหนดรายชื่อกิจการฯ  
ที่ต้องควบคุมใน 

ท้องถิ่นนั้น 

กำหนดรายชื่อกิจการฯ  กำหนดรายชื่อกิจการฯ  
ที่ต้องควบคุมใน 

ท้องถิ่นนั้น 

ต้องขอใบอนุญาตต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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เอกสารประกอบการเรียบเรียง 
 

กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537)  ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535. ราชกิจจานุเบกษา 

 เล่ม 111 ตอนที่ 51 ก ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2537. 

กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย พ.ศ. 2552. ราชกิจจานเุบกษา เลม่ 126 ตอนที่ 85 ก 

 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552. 

กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่ เปนอันตราย 

 ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 86 ก ลงวันที่ 5 กันยายน 2545. 

กฎกระทรวง ฉบบัที ่4 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบญัญตัวิตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535. ราชกิจจานุเบกษา 

 เล่ม 129 ตอนที่ 25 ก ลงวันที่ 20 เมษายน 2555. 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ 5/2538 เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายต่อสุขภาพ. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 

 ตอนที่ 58 ง ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2538. 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง พ.ศ. 2550. ราชกิจจานุเบกษา 

 เล่ม 124  ตอนพิเศษ 115 ง ลงวันที่ 17 กันยายน 2550. 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต  การนำเข้า  การส่งออก และการมีไว้ 

 ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้างซึ่งวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่ 

 รับผิดชอบ พ.ศ. 2555. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 107 ง ลงวันที่ 6 กรกฏคม 2555. 

ประกาศสำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ง การกำหนดหลักสตูรอบรม และหน่วยงานอบรมผูค้วบคุม 

 การใชว้ตัถอุนัตรายเพือ่ใชร้บัจา้ง. ราชกจิจานเุบกษา เลม่ 125 ตอนพเิศษ 13 ง ลงวนัที ่21 มกราคม 2551. 

ประกาศสำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การแจ้ง  การออกใบรบัแจง้  การขอตอ่อายแุละการตอ่อายุ 

 ใบรับแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ  

 พ.ศ. 2554. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษ 139 ง ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554. 

พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535. ราชกจิจานเุบกษา เลม่ 109 ตอนที ่38 ลงวนัที ่5 เมษายน 2535. 

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 38 ก ลงวันที่ 25 

 กุมภาพันธ์ 2551. 

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109  ตอนที่ 39  วันที่ 6 เมษายน 2535. 

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข. กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 

 การสาธารณสุข. http://laws.anamai.moph.go.th/main.php?filename=e_book00001 
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บทที่6

 ฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
 

 ภญ.วนิดา ภิญโญวิวัฒน์ 
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ฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย 

ภญ.วนิดา ภิญโญวิวัฒน์ 

 

 ฉลาก ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 หมายถึง รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใด ๆ 

ซึ่งแสดงไว้ที่วัตถุอันตราย หรือภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อ หรือสอดแทรก หรือรวมไว้กับวัตถุอันตราย หรือ

ภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อ และหมายรวมถึงเอกสารหรือคู่มือประกอบการใช้วัตถุอันตราย ข้อความ

รายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งระบุไว้บนฉลากนี้เปนข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า ของผู้ผลิตวัตถุอันตรายที่เปนไป

ตามหลักการของการประเมินตามข้อกำหนดของกฎหมายที่จะต้องแสดงไว้ที่ภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อบรรจุ 

หรือสอดแทรก หรือรวมไว้กับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย อาจมีข้อความอื่น ๆ ที่เปนประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เพิ่ม

เติมไว้ได้เพื่อเปนการสื่อสารระหว่างผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ให้ใส่ใจในความปลอดภัยของ

วัตถุอันตราย นอกจากนี้ ฉลากยังเปนตัวแทนของระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่ผู้ใช้กฎหมายได้กำหนด เพื่อ

ให้ผู้บริโภคได้ศึกษาและปฏิบัติตามรายละเอียดบนฉลากก่อนใช้เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพ 

 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้มีไว้ครอบครองผลิตภัณฑ์

วัตถุอันตรายทีใ่ช้ในบ้านเรือนและทางสาธารณสุขในประเทศ ที่ขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายและ

ขออนุญาตสถานประกอบการต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะต้องจัดทำฉลากที่มีรายละเอียด

ต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้และรายละเอียดต่าง ๆ ดังกล่าวนี้สอดคล้องตามข้อกำหนด

ของมาตรฐานสากล 

 

ข้อความและรายละเอียดต่างๆบนฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย

 ข้อความและรายละเอยีดตา่ง ๆ บนฉลากผลติภณัฑว์ตัถอุนัตรายนัน้ ไดแ้สดงถงึสาระสำคญั 5 ประการ 

ดังนี้ 

 1.แสดงถึงเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ 

   ได้แก่ ชื่อสารสำคัญและความเข้มข้นของสารสำคัญ อาจเปนชื่อสามัญ หรือชื่อทางเคมีก็ได้ ที่มี

หน่วยเปนเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักสารสำคัญต่อน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ (%w/w) หรือ ต่อปริมาตรของผลิตภัณฑ์ 

(%w/v) เปนต้น 

 2.แสดงถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

  ได้แก่ ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่บ่งบอกให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีวัตถุประสงค์ในการใช้อย่างไร 

เพื่อผู้ใช้จะได้นำไปใช้ได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

 3.แสดงถึงรายละเอียดของขั้นตอนการใช้ปริมาณการใช้คำแนะนำหรือคำเตือนและการกำจัด

หรือการทำลายภาชนะบรรจุที่เหลือทิ้ง
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  เพื่อใหผู้น้ำไปใชไ้ดม้คีวามระมดัระวงัในการใชต้ามคำเตอืนทีป่รากฏบนฉลาก ทัง้นี ้ เพือ่ประสิทธิภาพ

และความปลอดภัยของผู้ใช้ 

 4.แสดงรายละเอียดของการเก็บรักษาและการแก้พิษเบื้องต้น 

    วิธีการเก็บรักษาที่เหมาะสมตามคุณสมบัติของวัตถุอันตรายนั้น ๆ นอกจากจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์นั้น

มีประสิทธิภาพนานขึ้นแล้วยังช่วยทำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้ด้วย 

   ในกรณีที่อาการเกิดพิษเกิดขึ้นจากการใช้วัตถุอันตราย สามารถแก้พิษเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที

ก่อนนำส่งแพทย์ ยังประโยชน์ต่อชีวิตของผู้ป่วย 

 5.รายละเอียดอื่นๆ 

     5.1 เครื่องหมาย สัญลักษณ์ความเปนอันตรายของวัตถุอันตราย เช่น 

  5.1.1 สัญลักษณ์ UN hazard symbol (ถ้ามี) 

  5.1.2 อันตรายทางกายภาพ เช่น สัญลักษณ์กัดกร่อน ไวไฟ เปนต้น 

  5.1.3 อันตรายต่อสุขภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย และข้อความแสดงระดับความเปนพิษ 

   ของผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี) 

รูปที่6.1 เครื่องหมาย สัญลักษณ์ความเปนอันตรายของวัตถุอันตราย 

 

  5.2 ชื่อการค้า เปนชื่อที่ผู้ผลิตกำหนดขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละสูตร เพื่อประโยชน์ทางด้าน

การค้า 

     5.3 เลขทะเบียนวัตถุอันตราย เปนตัวเลขที่หน่วยงานกำหนดขึ้นเพื่อบ่งบอกให้รู้ว่าผลิตภัณฑ์

นั้นผ่านการพิจารณาทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพมาแล้ว สำหรับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และ 3 ที่

อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กำหนดให้แสดงเลขทะเบียน เปน อย.วอส. 

ที่....../ปี พ.ศ. ที่ออกเลขทะเบียน ในกรอบเครื่องหมาย อย. ตัวอย่างเช่น 

“อย.”  หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

“วอส”  หมายถึง วัตถุอันตราย 

“1”  หมายถึง เลขที่ออกทะเบียนตำรับ 

“2556” หมายถึง ปีที่ออกทะเบียนตำรับ 
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   5.4 ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิต เพื่อต้องการให้ผู้บริโภคทราบชื่อและที่อยู่ผู้ผลิต เพื่อกรณีที่มีข้อสงสัย

สามารถติดต่อได้ 

  5.5 ขนาดการบรรจุ ซึ่งแสดงด้วยระบบเมตริก ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่เปนของแข็งจะแสดง

เปนหน่วยน้ำหนัก เช่น มิลลิกรัม เปนต้น ของเหลวจะแสดงหน่วยปริมาตร เช่น มิลลิลิตร เปนต้น  

 รายละเอยีดการแสดงฉลากเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง ฉลากและระดบัความเปนพษิ

ของวตัถอุนัตรายทีส่ำนกังานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538 และฉบับที่ 2 

พ.ศ. 2549 
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รูปที่6.2 ตัวอย่างฉลากผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง รูปแบบฉีดพ่นพื้นผิว 
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รูปที่6.3ตัวอย่างฉลากผลิตภัณฑ์ปองกันกำจัดปลวก รูปแบบเทราดลงดิน 
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เอกสารประกอบการเรียบเรียง 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากและระดับความเปนพิษของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการ 

 อาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากและระดับความเปนพิษของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการ 

 อาหารและยารับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2549 
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ภาคผนวก
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โปรโตซัวสารชีวินทรีย์กำจัดหนูชนิดใหม่ 

นางสาวยุวลักษณ์ ขอประเสริฐ 

นายสุรพล แสงรัตนชัย 

 

วงจรชีวิตและการแพร่กระจาย 

 โปรโตซัว Sarcocystis singaporensis เปนปรสิตที่มีวงจรชีวิตเฉพาะระหว่างหนูและงูเหลือม

เท่านั้น กล่าวคือ มีการขยายพันธุ์แบบไม่มีเพศภายในบริเวณเซลล์บุผิวหลอดเลือดที่ปอดของหนู เจริญเติบโต

และสุดท้ายสร้างเปนซีสต์ตามกล้ามเนื้อลำตัวหนู เมื่องูเหลือมกินหนูติดเชื้อ แต่ละโปรโตซัวเข้าไปขยายพันธุ์

แบบอาศัยเพศภายในเซลล์ผนังของลำไส้ และผลิตสปอร์โรซีสต์ (sporocysts) ซึ่งเปนระยะสุดท้ายของการ

เจริญเติบโต และถูกขับถ่ายปะปนออกมาพร้อมมูลของงูเหลือม 

ภาคผนวก1

รูปที่ภาคผนวก1.1 วงจรชีวิตของปรสิตโปรโตซัว Sarcocystis singaporensis 
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 โปรโตซวัชนดินีร้ะบาดแพรห่ลายในหนแูละงเูหลอืมในประเทศแถบเอเซยีตะวนัออกเฉยีงใต้ และปริมาณ

เชื้อโปรโตซัวที่พบในสัตว์อาศัยทั้งสองตามธรรมชาติมีน้อย จึงไม่เปนอันตรายต่อการดำรงชีวิตของมัน และ

ระยะสปอร์โรซีสต์เท่านั้นที่ infective ต่อหนูสูง (ทำให้หนูป่วยและตายได้) จึงมีการนำโปรโตซัวระยะนี้

จำนวน 200,000 สปอร์โรซีสต์ มาใช้ผลิตเหยื่อโปรโตซัวกำจัดหนู 

 

สาเหตุการตายของหนู 

 เมื่อหนูได้รับเชื้อโปรโตซัวระยะสปอร์โรซีสต์แล้ว 10–15 วัน จึงป่วยและตาย เนื่องจากการขยายพันธุ์

ของโปรโตซัวจำนวนมากที่แบ่งตัวอย่างรวดเร็วภายในเซลล์บุผิวหลอดเลือดของอวัยวะต่าง ๆ ทำให้เซลล์บุผิว

ภายในหลอดเลือดเกิดความเสียหายอย่างรุนแรง โดยเฉพาะบริเวณปอด ดังนั้น ของเหลวจากเซลล์ที่ถูกทำลาย 

จึงไหลออกสู่ช่องปอด ทำให้น้ำท่วมปอด ซึ่งเปนสาเหตุทำให้ระบบการหายใจล้มเหลว และ/หรือทำให้ไตวายได้ 

 

การใช้เหยื่อโปรโตซัวกำจัดหนูสำเร็จรูป

 เหยื่อโปรโตซวักำจดัหนสูำเรจ็รปูขนาด 1 กรมั ทีม่สีปอรโ์รซสีตข์องเชือ้โปรโตซวัจำนวน 200,000 ซีสต์ 

ในเหยือ่อาหารทีห่นชูอบมากทีส่ดุจะถกูนำไปวางในรหูน ูทางเดนิหน ูหรอืบรเิวณทีพ่บรอ่งรอยหน ูในสภาพไร่ นา 

สวน ควรใช้ 20-24 ก้อน ต่อไร่ ภายในอาคารบ้านหรือโรงเรือนควรวางในภาชนะใส่เหยื่อ 2–3 ก้อน ต่อภาชนะ 

เพื่อหนูรู้สึกปลอดภัยเมื่อกินเหยื่อกำจัดหนูชนิดนี้ และไม่ควรวางติดต่อกันเกิน 3 วัน ยกเว้นมีการย้ายภาชนะ

ใส่เหยื่อไปวางที่ใหม่ 

 

เหยื่อโปรโตซัวกำจัดหนูสำเร็จรูปใช้ปราบหนูใน 

 •  นาข้าว 

 •  ไร่ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว 

 •  สวนปาล์มน้ำมัน 

 •  ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เช่น สุกร ไก่ เปนต้น 

 •  อาคารบ้านเรือน และสถานที่อื่น ๆ ที่มีปญหาเรื่องหนู 

 

ข้อดีของเหยื่อโปรโตซัวกำจัดหนูสำเร็จรูป 

 1. มีความเฉพาะเจาะจงต่อหนูพุก (Bandicota sp.) และหนูท้องขาว (Rattus sp.) เท่านั้น 

 2. ปลอดภัยต่อสัตว์ที่กินหนูเปนอาหาร เช่น นกแสก เหยี่ยวขาว เหยี่ยวนกเขาซิครา งู พังพอน ฯลฯ 

 3. ปลอดภัยต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว ไก่ และผู้ใช้ 

 4. เหยื่อโปโตซัวสำเร็จรูป 1 ก้อน สามารถฆ่าหนูได้ 1 ตัว 
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 5. หนูไม่เกิดการเข็ดขยาดต่อเหยื่อชนิดนี้ เนื่องจากการตายจะปรากฏต่อเมื่อหนูได้รับเชื้อโปรโตซัว 

    แล้ว 10 วัน 

 6. ไม่มีพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม 

รูปที่ภาคผนวก1.2 เหยื่อโปรโตซัวกำจัดหนูสำเร็จรูป 
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การแสดงฉลากวัตถุอันตรายตามระบบสากลGHS 

ภญ. ดร.ดุลาลัย เสฐจินตนิน 

 

ระบบสากลGHSคืออะไร 

 ระบบสากล GHS หรือ Globally Harmonized System of Classification and Labelling of 

Chemicals คือ ระบบสากลการจำแนกประเภทความเปนอันตรายและการติดฉลากสารเคมีที่เปนระบบ

เดียวกันทั่วโลก พัฒนาขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การจำแนกประเภทความเปน

อันตรายทางด้านกายภาพ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม และกำหนดให้มีการสื่อสารความเปนอันตรายพร้อม

มาตรการปองกันอันตรายในรูปของฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet; SDS) ที่

เปนระบบเดียวกันทั่วโลก 

 ระบบสากล GHS พัฒนาขึ้นจากระบบหลัก 4 ระบบ ที่มีใช้กันอยู่ในปจจุบัน  ได้แก่ ระบบที่ใช้ใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา  ระบบที่ใช้ในประเทศแคนาดา  ระเบียบของสหภาพยุโรปว่าด้วยการจำแนกประเภท

และการติดฉลากสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมี  และข้อกำหนดขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการการขนส่ง

สินค้าอันตราย ซึ่งทั้ง 4 ระบบ นี้ถือเปนระบบหลักที่ประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกนำมาใช้ทั้งโดยตรงหรือโดยการ

ประยุกต์ใช้ การนำระบบสากล GHS มาใช้จึงไม่ใช่เปนการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สิ่งใหม่ทั้งหมดเสียทีเดียว  แต่

เปนการปรับระบบเดิมที่ทั่วโลกใช้อยู่ในปจจุบันให้เปนมาตรฐานเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางรากฐาน

ให้ประเทศต่าง ๆ มีข้อมูลสารเคมีที่ผลิตหรือนำเข้าที่ถูกต้องและตรงกัน ลดความซ้ำซ้อนในการจัดเตรียม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มีการควบคุมการใช้หรือปองกันการได้รับสัมผัสสารเคมีและส่งเสริมการปกปองคุ้มครอง

สุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐานสากล และเปนการช่วยลดข้อกีดกันทางการค้าของผลิตภัณฑ์

เคมี 

 ระบบสากล GHS ครอบคลุมสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีในภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ 

ภาคการขนส่ง ภาคการเกษตร และภาคผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค 

 

การนำระบบสากลGHSมาใช้ในประเทศไทย

 ประเทศไทยได้แสดงเจตจำนงในการนำระบบสากล GHS มาใช้ปฏิบัติกับสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมี

ภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ได้แก่ วัตถุอันตรายทางอุตสาหกรรม มีกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปนผู้รับผิดชอบ วัตถุอันตรายทางการเกษตร มีกรมวิชาการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปนผู้รับผิดชอบหลัก และวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข มี

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เปนผู้รับผิดชอบ  

ภาคผนวก2
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 ระบบสากล GHS มีผลใช้บังคับแล้วกับวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2555 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเปนอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ. 2555 

 

การนำระบบสากลGHSมาใช้กับวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข

 เพื่อให้ระบบสากล GHS มีผลใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข  

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบบการ

จำแนกและการสื่อสารความเปนอันตรายของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ 

พ.ศ. .... ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนการออกประกาศได้แล้วเสร็จและประกาศใช้บังคับเปนกฎหมาย

กับวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ภายในปี พ.ศ. 2556 

 

ตารางที่ภาคผนวก2.1กรอบระยะเวลาที่ คาดว่าระบบสากล GHS จะมีผลใช้บั งคับกับผลิตภัณฑ์ 

   วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข 

ปีพ.ศ. 

พ.ศ. 2556 

 

พ.ศ. 2557 

พ.ศ. 2561 

กิจกรรม 

ประกาศใช้ระบบสากล GHS กับวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือ

ทางสาธารณสุข* 

ดำเนินการแล้วเสร็จกับวัตถุอันตรายที่เปนสารเดี่ยว (substances) 

ดำเนินการแล้วเสร็จกับวัตถุอันตรายที่เปนสารผสม (mixtures)** 

หมายเหตุ    * ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเปนอันตราย 

  ของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. …. มีผลใช้บังคับ 

      ** ส่วนใหญ่วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

  เปนสารผสม 

 

 เมื่อระบบสากล GHS มีผลใช้บังคับกับวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก และผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะมีหน้าที่ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 1. ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องดำเนินการ 

  • จำแนกประเภทความเปนอันตราย 

  • ติดฉลากวัตถุอันตราย 

  • จัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet; SDS) 
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ตามข้อกำหนดว่าด้วยระบบการจำแนกและการสื่อสารความเปนอันตรายของวัตถุอันตรายแนบท้าย

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเปนอันตรายของวัตถุอันตราย 

พ.ศ. 2555 โดยสารเดี่ยวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี และสารผสมให้ดำเนินการให้แล้ว

เสร็จในระยะเวลา 5 ปี  

 2. ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก และผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างมีหน้าที่ต้องสื่อสาร

ความเปนอันตรายของวัตถุอันตรายในรูปแบบของฉลาก และเอกสารข้อมูลความปลอดภัยที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า

จัดทำ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายนั้น ๆ ได้อย่างปลอดภัย   

 ดังนั้น  ผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างและผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้

รับจ้างจึงมีหน้าที่ต้องสื่อสารความเป็นอันตรายตามระบบสากล GHS ของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ให้

บริการให้แก่ผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงาน โดยต้องควบคุมและจัดให้มีการส่งมอบฉลากและรายละเอียด

ของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในการให้บริการตามที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าจัดทำขึ้นให้แก่ผู้รับบริการ ควบคุม

การจัดเก็บและการใช้วัตถุอันตรายให้เปนไปตามที่ระบุบนฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัย จัดให้มี

คำเตือน วิธีปองกัน อาการเกิดพิษ  วิธีแก้พิษ เก็บไว้ ณ สถานที่เก็บวัตถุอันตรายและยานพาหนะที่ใช้ขนส่ง

วัตถุอันตราย ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำและให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่อยู่ในครอบครองแก่ผู้

ปฏิบัติงาน ซึง่เอกสารและแหล่งข้อมูลเหลา่นีก้ค็อื ฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ซึ่ง

ผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างและผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างจะต้องเรียกจาก

ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายทุกครั้งที่มีการจัดซื้อ  

 

ฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายตามระบบสากลGHS 

 หลักการสำคัญของระบบสากล GHS คือ การแบ่งกลุ่มความเปนอันตรายของสารเคมีเปน 3 กลุ่ม 

ดังนี้ 

 1. ความเปนอันตรายทางกายภาพ 16 ประเภท   

 2. ความเปนอันตรายต่อสุขภาพ 10 ประเภท  

 3. ความเปนอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 2 ประเภท   

และกำหนดให้จำแนกความเปนอันตรายแต่ละประเภทออกเปนประเภทย่อยตามระดับความรุนแรงหรือ

ระดับความเปนพิษ  ประเภทความเปนอันตรายด้านต่าง ๆ ตามระบบ GHS แสดงในตารางที่ ภาคผนวก 2.2 

 หลักการสำคญัอกีประการหนึง่ของระบบสากล GHS คอื การสือ่ความความเปนอนัตรายทีจ่ำแนกได้ไปยัง

ผู้ใช้สารเคมี โดยสื่อสารผ่านรูปสัญลักษณ์แสดงความเปนอันตราย (hazard pictogram) คำสัญญาณ 

(signal word) และข้อความแสดงความเปนอันตราย (hazard statement) ซึ่งจะปรากฏอยู่บนฉลากและ

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย รูปสัญลักษณ์แสดงความเปนอันตรายตามระบบสากล GHS เพื่อสื่อความ

หมายของความเปนอันตรายในแต่ละด้านและแต่ละประเภท  ดังแสดงในตารางที่ ภาคผนวก 2.3 
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ตารางที่ภาคผนวก2.2 ประเภทความเปนอันตรายตามระบบสากล GHS 

องค์ประกอบของฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายตามระบบสากลGHSประกอบด้วย

 1.ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

    ได้แก่ ชื่อการค้า ชือ่สารเคมทีี่เปนสารสำคัญและสารอนัตรายในผลติภณัฑแ์ละปรมิาณความเข้มข้น  

วิธีการใช้ เลขทะเบียนวัตถุอันตราย และขนาดบรรจุ เปนต้น 

 2.ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจำหน่าย 

   ต้องมีชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจำหน่าย หรือหมายเลขโทรศัพท์

ฉุกเฉินบนฉลาก 
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 3.รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย 

    เปนสัญลักษณ์สีดำบนพื้นขาวอยู่ภายในกรอบสีแดงรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด มีทั้งหมด 9 รูป

สัญลักษณ์  เพื่อสื่อความหมายของความเปนอันตรายในแต่ละด้านและแต่ละประเภท 

 4.คำสัญญาณ 

    มี 2 คำ คือ “อันตราย” และ “ระวัง” คำที่ปรากฏบนฉลากจะเปนคำใดขึ้นอยู่กับความรุนแรง

ของระดับความเปนอันตรายของผลิตภัณฑ์ 

 5.ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

    เพื่ออธิบายลักษณะความเปนอันตรายตามประเภทความเปนอันตรายที่จำแนกได้ จะเปนข้อความ

สั้น ๆ กระชับ  และง่ายต่อความเข้าใจ 

 6.ข้อควรระวังและข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย

    ประกอบด้วย ข้อความคำเตือนเพื่อปองกันอันตราย การจัดเก็บ การกำจัดกาก และการจัดการ

กรณีการรั่วไหล หรือได้รับสัมผัส หรือเกิดอุบัติเหตุ  

 

 ที่จริงแล้วองค์ประกอบเหล่านี้เปนข้อบังคับทางกฎหมายที่ผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายวัตถุอันตรายจะ

ต้องแสดงบนฉลากวัตถุอันตรายอยู่แล้ว ดังนั้น โดยภาพรวมของฉลากเมื่อมีการใช้ระบบสากล GHS จึงไม่

เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่ส่วนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง คือ การแสดงรูปสัญลักษณ์แสดงความเปนอันตราย  

คำสัญญาณ  และข้อความแสดงความเปนอันตราย  ซึ่งจะต้องเปลี่ยนไปใช้ตามที่ระบบ GHS กำหนด 

 การแสดง “รูปสัญลักษณ์แสดงความเปนอันตราย” จะมี “คำสัญญาณ” และ “ข้อความแสดงความ

เปนอันตราย” กำกับอยู่ด้วยทุกครั้งเพื่อเปนการแสดงความหมายของรูปสัญลักษณ์และอธิบายลักษณะความ

เปนอันตรายของวัตถุอันตราย  ผู้ใช้ไม่ต้องคาดเดาหรือตีความเอง  ซึ่งเปนข้อดีข้อหนึ่งของระบบสากล GHS   

 การแสดงคำสัญญาณจะอยู่ติดกับรูปสัญลักษณ์เพื่อเตือนและสร้างความตระหนักแก่ผู้ใช้ถึงอันตราย

ที่อาจเกิดขึ้น ส่วนข้อความแสดงความเปนอันตรายได้มีการกำหนดข้อความไว้ตามประเภทความเปนอันตราย

ด้านกายภาพ  ด้านสุขภาพ  ด้านสิ่งแวดล้อม  และตามระดับความรุนแรงหรือประเภทย่อยของความเปน

อันตรายที่จำแนกได้ และไม่ว่าจะแปลเปนภาษาใดความหมายของรูปสัญลักษณ์  คำสัญญาณ  และข้อความ

แสดงความเปนอันตรายจะสื่อความหมายเดียวกันเสมอ ตัวอย่างการสื่อสารความเปนอันตรายตามระบบ GHS 

แสดงในรูปที่ ภาคผนวก 2.1   

 รูปสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบสากล GHS ส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายคลึงกับรูปสัญลักษณ์ที่เปนที่คุ้นเคย

ของผู้ใช้วัตถุอันตรายอยู่แล้ว เช่น รูปเปลวไฟบนฉลากวัตถุอันตรายไวไฟ รูปหัวกะโหลกและกระดูกไขว้บน

ฉลากวัตถุอันตรายที่มีความเปนพิษเฉียบพลัน เปนต้น ส่วนรูปสัญลักษณ์ใหม่ เช่น รูปอันตรายต่อสุขภาพ  

รูปเครื่องหมายตกใจ และรูปอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม อาจจะต้องใช้เวลาเพื่อสร้างความคุ้นเคยต่อผู้ใช้  

อย่างไรก็ตาม การแสดงรูปสัญลักษณ์ทุกครั้งบนฉลากจะแสดงควบคู่กับคำสัญญาณและข้อความแสดงความ

เปนอันตรายซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจง่ายขึ้นและคงไม่ยากต่อการสร้างความคุ้นเคยต่อไป 
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ตารางที่ภาคผนวก2.3รูปสัญลักษณ์แสดงความเปนอันตรายตามระบบสากล GHS 
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รูปที่ภาคผนวก2.1 แสดงตัวอย่างการสื่อสารความเปนอันตรายตามระบบสากล GHS สำหรับผลิตภณัฑ์ 

   ทีเ่ปนพษิเฉยีบพลนัหากกลนืกนิและเปนอนัตรายระยะยาวตอ่สิง่แวดลอ้มในนำ้ 

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี(SafetyDataSheet;SDS) 

 เอกสารข้อมูลความปลอดภัยตามระบบสากลGHSประกอบด้วย16หัวข้อดังนี้

 1.ข้อมูลผลิตภัณฑ์และผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจำหน่าย(Identificationofproductandof

supplier) 

     ได้แก่  ชื่อผลิตภัณฑ์หรือชื่อการค้า  ชื่อผู้ผลิต  ชื่อผู้จัดจำหน่าย  ที่อยู่  เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน 

 2.การบ่งชี้ความเป็นอันตรายของผลิตภัณฑ์(Hazardidentification) 

    ได้แก่ ประเภทความเปนอันตรายที่จำแนกได้ตามระบบสากล GHS รูปสัญลักษณ์แสดงความ

เปนอันตราย คำสัญญาณ  และข้อความแสดงความเปนอันตราย   

 3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสมของสารเคมีในผลิตภัณฑ์ (Composition/

informationoningredients)

    ได้แก ่ ชือ่สารเคม ี ตวับง่ชีส้ารเคม ี (CAS No.) ความเขม้ขน้หรอืปรมิาณของสารเคมทีีเ่ปนสารสำคัญ

และสารเคมีอันตราย 

 4.มาตรการปฐมพยาบาล(Firstaidmeasures)

      ให้ข้อมูลอาการพิษที่อาจเกิดขึ้นและวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 



 

คู่มือ ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง 249

 5.   มาตรการผจญเพลิง(Fire-fightingmeasures)

     ให้ข้อมูลสารดับเพลิงที่เหมาะสม สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสารเคมีใน

ขณะที่เกิดเพลิงไหม้  ข้อควรระวัง และอุปกรณ์ปองกันอันตรายสำหรับนักผจญเพลิง 

 6.  มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหล(Accidentalreleasemeasures)

     ให้คำแนะนำในการปฏิบัติเมื่อเกิดการหก หรือการรัว่ไหล วธิแีละวสัดอุปุกรณท์ีใ่ชเ้พื่อหยุดการรั่ว

ไหลและการทำความสะอาด 

 7.   การขนถ่ายเคลื่อนย้ายใช้งานและเก็บรักษา(Handlingandstorage)

      ให้คำแนะนำและแนวทางในการเคลื่อนย้าย  การขนส่ง  และการจัดเก็บสารเคมีอย่างปลอดภัย  

 8.การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (Exposurecontrols/personal

protection)

    ระบุขีดจำกัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด

และอุปกรณ์ปองกันอันตรายส่วนบุคคล 

 9.  คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของผลิตภัณฑ์(Physicalandchemicalproperties)

      ให้ข้อมูลคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของผลิตภัณฑ์ 

 10.ความเสถียรและความไวต่อการเกิดปฏิกิริยา(Stabilityandreactivity)

     ให้ข้อมูลความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่เปนอันตราย สารและสภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง 

และสารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัวและจากการเกิดปฏิกิริยาโพลีเมอไรเซชั่น (polymerization) 

 11.ข้อมูลด้านพิษวิทยา(Toxicologicalinformation)  

      ให้ข้อมูลความเปนพิษต่อสุขภาพ  อาการพิษ  ทางรับสัมผัสสารเคมี  และค่าความเปนพิษ   

 12.ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา(Ecologicalinformation)

      ให้ข้อมูลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การตกค้างในสิ่งแวดล้อม การสะสมในส่ิงมีชีวิต และการ

ย่อยสลายในสิ่งแวดล้อม   

 13.ข้อพิจารณาในการกำจัด(Disposalconsiderations)

   ให้คำแนะนำวิธีการขนถ่าย เคลื่อนย้าย กำจัดกากของเสียและบรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนอย่าง

ปลอดภัย และเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด 

 14.ข้อมูลการขนส่ง(Transportinformation)

      ให้ข้อมูลสำหรับการขนส่ง และประเภทความเปนอันตรายสำหรับการขนส่ง 

 15.ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ(Regulatoryinformation)

     ให้ข้อมูลข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ทั้งในประเทศ ภูมิภาค อนุสัญญาหรือ

ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

 16.ข้อมูลอื่นๆ(Otherinformation) 

      ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
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เอกสารประกอบการเรียบเรียง 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง  ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเปนอันตรายของวัตถุอันตราย 

 พ.ศ. 2555. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 48 ง ลงวันที่ 12 มีนาคม 2555. 

United Nations. Globally Harmonized System of Classification and Labellings of Chemicals 

 (GHS). Forth revised edition. ST/SG/AC.10/30/Rev.4. Geneva: United Nations, 2011. 
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