
สถานีติดตั้งบนพื้นดิน
XtermTM Above Ground (AG) Bait Station 

1. สถานีบนดนิ 
(AG Bait Station)

2. เหยื่อชนดิอัดเม็ด
      (AG Active Cartridge (Bistrifluron 1% w/w)



การติดตั้งเอ็กซเทอม สําหรับสถานีบนดิน ควร

เตรียมอุปกรณดังนี้

 ไฟฉาย                             

 ไขควงปากแบน                

  แปรง                           

  มีดอเนกประสงค    

  อุปกรณเครือ่งมือ     

 ตรวจความเคลื่อนไหวของปลวก (ถามี)

 ถุงมือยางใชแลว (แบบไมมีแปง)

 เทปกาวสองหนา

 ผาเทป

 หลอดเข็มฉีดยา(แบบไมมีเข็ม)

 น้ํากลั่น 



การสํารวจจุดกอนการติดตั้งเอ็กซเทอม  เหยื่อ

กําจัดปลวกสําหรับสถานีบนดิน

     การสํารวจจุดที่กอนติดตั้งเอ็กซเทอม  เหยื่อกําจัดปลวกสาํหรบัสถานีบนดิน

ตองสํารวจทางเดินของปลวกหรือทางขึ้นของปลวกที่เขามาทําลายพนังไม , 

กระดาษ, บานประตูและหนาตาง, สิ่งหนึ่งทีส่ามารถบอกวารังปลวกอยูใกลๆ 

คือการพบแมลงเมาที่สลัดปกออก  ปลวกจะกัดกินไมจนกระทัง่เหลือแคผิวบางๆ 

เทานั้น ซึ่งจะดูเหมือนวาปกติ  แตภายในไดถูกปลวกกัดกนิหมดแลว  ดังนั่นการ

ตรวจดวยวิธีการเคาะพื้นผิวของไมเพื่อฟงเสยีง  สําหรับสถานีบนพืน้ดนิ

สามารถใชอุปกรณเครือ่งมือตรวจจับคลื่นความถี่การเคลื่นไหวของปลวกกจ็ะ

สามารถกําหนดการติดได  เอ็กซเทอมเหยือ่กาํจัดปลวก เพื่อความรวดเร็วใน

การเขามากินเหยือ่ของปลวก



ภาพตัวอยางกอนและหลังการติดตั้งสถานีบนดิน



1. เตรียมสถานีบนดินโดยแกะพลาสติกที่

หอหุมออก ใชกาว 2 หนาติดสถานีบนดิน

เขากับผนัง, ฝา เพดาน หรือบริเวณพื้นผิว

ที่มีตัวปลวก

การติดตั้งสถานีบนดิน (Above‐ground Stations)

หรือสามารถใชนอตขันได หากพื้นที่

นั้นไมเหมาะสําหรับการใชกาว 2 หนา



ใชเอ็กซเทอม เพสท (ผงเซลลูโลส)   

เติมน้ํากลั่น ปายบริเวณที่มีปลวกหรือ

ทางเดินเพื่อเปนทางเชื่อมใหปลวกเขา

กินเหยื่อในสถานี

การลอเพื่อใหปลวก

มากินเหยื่อ



2.  เตรียมตลับเหยื่อกําจัดปลวก สําหรับสถานีบนดิน 

โดยแกะพลาสติกฟลมที่หุมหอตลับเหยื่อกําจัดปลวก

เอ็กซเทอมออก

3.  หยดน้ํากลั่นประมาณ 15-25 

มิลลิลิตร ลงบนเหยื่อเม็ดเอ็กซ

เทอมซึ่งอยูในตลับพลาสติก 

โดยใชหลอดฉีดยา  (ไมมีเข็ม)



4. วางตลับเหยื่อหนึ่ง

กอนลงในชองของ

สถานีบนดิน

5 . ปดฝาสถานีบนดิน

6.  ปดผาเทปตรงบริเวณรอบๆ สถานี

และตัวฐานสถานีเพื่อไมใหอากาศ

ถายเท และไมใหมีแสงเขาไปในตัว

สถานี

7. อยาเปดตัวสถานีจนกวาจะถึงการ

ตรวจสอบในครั้งตอไป



ขั้นตอนการตรวจสอบครั้งที ่1

 ตรวจสอบภายในเวลาหนึ่งอาทิตย 

      หลังจากการติดตั้ง

 ถาพบปลวกกําลังกินเหยื่ออยู ใหปดฝา

      และปดผาเทป

 ถามีปลวกมาก และปริมาณเหยื่อกอน 

      แรกไดถูกกินไปพอสมควร ใหใสตลับ

      เหยื่อกอนที่สองลงในชองถัดไป



Installation Xterm AG



ขั้นตอนการตรวจสอบซ้ําในครั้งตอไป

 ระยะเวลาขึ้นอยูกับปริมาณการกินเอ็กซเทอม เหยื่อกําจัดปลวก และจํานวนเอ็กซ  

      เทอม เหยื่อกําจัดปลวกที่ใชไป

 สําหรับการตรวจสังเกตการณควรทําทุกๆ 8-10 สัปดาห



ลักษณะอาการของปลวกที่ถูกกําจัดตายยกรัง

    การถอด เอ็กซเทอม เหยื่อกาํจัดปลวก และสถานีหลังปลวกไดถกูกําจัด

ลงแลว ใหถอดสถานีบนดนิและเหยือ่ออก โดยระมัดระวังไมใหทาํลายพืน้ผิว

ผนังที่สถานีบนดนิติดอยู



สถานีติดตั้งในดิน
XtermTM In Ground (IG) Bait Station 

1. สถานีติดตั้งในดิน (IG Bait Station)

2. เหยื่อชนดิอัดเม็ด (IG Active Cartridge)

3. เหยื่อไมเซลลูโลส  (Wood)



การติดตั้งเอ็กซเทอม สําหรับสถานีในดิน ควร

เตรียมอุปกรณดังนี้

ไฟฉาย

 แปรง                              

 มีดอเนกประสงค            

 กุญแจเปดฝาสถานีในดิน 

 เครื่องมอืขดุเจาะดินเพื่อฝงสถานีใตดนิ

 ถุงมือยางใชแลว(แบบไมมีแปง)

 น้ํากลั่น

 หลอดเข็มฉีดยา (แบบไมมีเขม็)

 ลวดขอเกี่ยวเพื่อดึงตลับบรรจุเหยื่อ



การสํารวจจุดกอนการติดตั้งเอ็กซเทอม  เหยื่อ

กําจัดปลวกสําหรับสถานีในดิน

     การสํารวจจุดที่กอนติดตั้งเอ็กซเทอม  เหยื่อกําจัดปลวกสาํหรบัสถานีในดนิ

ตองสํารวจพื้นที่ ที่อยูใกลน้ํา ระบบจัดสงน้ํา บริเวณฐานของกําแพง ตูแอร กอง

ไม และตอไม ซึ่งเปนแหลงที่ปลวกชอบ



การติดตั้งสถานีในดิน (In‐ground Stations)

1. วางจุดรอบๆ  อาคารสถานที่เพื่อสรางแนวปองกัน ระยะหางระหวางสถานีทุก ๆ 

3 เมตร และหางจากกําแพงของตัวอาคาร 0.5 เมตร

2. ใชเครื่องมือที่ใชในการขุดเจาะดิน  เจาะดินใหเปนหลุมขนาดพอดีกับตัวสถานี



  3. ฝงสถานีใตดินลงในหลุมที่ไดทําการขุดเจาะไวแลว  โดยใหขอบฝาบน  

     ของสถานีอยูเสมอกับพื้นผิวหนาดิน ใสตลับสังเกตการณหรือไม

สังเกตการณแลวปดฝา

ในกรณีจําเปนที่มีมดมารบกวน

สามารถใสเหยื่อมดเพื่อหยุดยั้ง

มดไมใหมารบกวนปลวก



ขั้นตอนการตรวจสอบครั้งที ่1



ระยะเวลาในการลมสลายรังปลวก

• ปลวกรังเล็ก 2-4 สัปดาห

• ปลวกรังใหญ 4-6 สัปดาห





ลักษณะอาการของปลวกที่ถูกกําจัดตายยกลัง





ปจจัยสําคัญในการใช Xterm  (เอ็กซเทอม)

 ตองทําความสะอาดมอืกอนจับตอง Xterm (เอ็กซเทอม)  

เหยื่อกําจัดปลวกและอุปกรณที่เกี่ยวของ

 สวมถุงมือยางแบบใชแลวทิ้งและไมมีแปง ตลอดการ

ติดตั้งและทิ้งหลังการติดตั้งทุกครั้ง

 หลีกเลี่ยงการปนเปอนของ บุหรี่/นิโคติน และเคมีอื่นๆ

 แกะพลาสติกที่หุมหอ Xterm  (เอ็กซเทอม) เหยื่อกําจัด

ปลวกและอุปกรณที่เกี่ยวของออก เพื่อใชสําหรับการ

ติดตัง้เทานั้น



เงื่อนไขการขาย

1.  ขายแบบเต็มรูปแบบ
‐ การคิดราคาคิดตามเสนรอบรูปเปน LM
‐ ขาย LM ละ 600 บาท
‐ ขายราคาขั้นต่ําปแรก  22,500 บาท
‐ ขายราคาปถัดไปคิด 50 % ของราคาปแรก กอนมอบสวนลดราคา



การขาย(ตอ)

2. ติดเหยื่อเฉพาะภายในอาคาร อัดสารเคมีลงดินรอบนอกอาคาร
       สเปรยเคลือบผิวดิน  หลังกําจัดปลวกภายในอาคารหมดแลว

‐ คิด LM ละ 400 บาท
‐ สารเคมี (Fipronil) รอบนอกอาคาร

3. กรณีคอนโด ติดเหยื่อเฉพาะภายในอาคาร 





THANK YOU

                          ที่อยู  89/117  หมู 2  ลภาวัน 15  ถ.ราชพฤกษ  ต.บางพลับ  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120 
                                       89/117 Moo 2, Lapawan 15, Ratchapruek Rd., Bangplub, Pakkred, Nonthaburi 11120  
                                                       Tel : 0-2195-4721-3        Fax : 0-2195-4720  
                                                           http://www.btg-supply.com  E-mail : btgsupply@gmail.com 


