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การคกุคาม
ปลวก – การคกุคามที�ร้ายแรงและน่่ากงัวลต่่อทรพัยส่์ิ่น่

ของคณุ

ปลวกสิ่ร้างความเสีิ่ยห้ายต่่อส่ิ่�งปลกูสิ่ร้างใน่ทกุๆ 

ปีนั่บ้ห้ลายล้าน่ดอลลาร ์โดยค่ดค่าความเสีิ่ยห้ายมากกว่าที�

เก่ดจากอคัคีภัยัถึึง 5 เท่า!

ปลวก ศัตั่รตู่วัร้ายทางเศัรษฐก่จ 

ปลวกชน่่ดที�ทำาลายโครงสิ่ร้างของทรพัยส่์ิ่น่โดยจะอาศัยั

อยู่รวมกนั่เป็น่อาณาน่่คมใต้่ด่น่ที�เป็น่โครงข่ายขน่าดให้ญ่ 

อาณาน่่คมห้นึ่�งๆ จะมีปลวกที�ห่้วโห้ยมากกว่าห้นึ่�งล้าน่ต่วั

ที�พร้อมจะเข้าทำาลายทรพัยส่์ิ่น่ของคณุ

เม่�อปลวกห้าที�ต่ั �งบ้า้น่ของคณุเจอ พวกมนั่จะทำา

โพรงใต้่ด่น่ขึ�น่เพ่�อเข้ามายงับ้า้น่ของคณุอย่างลบั้ๆ 

และจะแอบ้ทำาลายโครงสิ่ร้างไปเร่�อยๆ ทำาให้้กลายเป็น่

เร่�องยุ่งยากห้ากไม่สิ่ามารถึต่รวจพบ้พวกมนั่ก่อน่ที�จะสิ่าย

เก่น่กว่าการห้ยดุยั �งการทำาลายได้

ผิูป้กป้องบ้า้น่

โปรธอรใ์ห้้ผิลการปกป้องที�น่่าพึงพอใจ

สิ่ำาห้รบั้ผิล่ต่ภัณัฑ์ป้์องกนั่ปลวกบ้างชน่่ดจะไม่กำาจดัปลวกแต่่

จะเป็น่การไล่พวกมนั่ออกไป โดยผิล่ต่ภัณัฑ์เ์ห้ล่านี่�จะส่ิ่งผิล

ให้้เก่ดกำาแพงป้องกนั่ที�ต่่อเน่่�องและครอบ้คลมุไม่ให้้มีช่องว่าง 

เพราะห้ากมีช่องว่างเพียงเลก็น้่อย ปลวกกจ็ะสิ่ามารถึเข้ามา

ทกัทายบ้า้น่ของคณุได้ทนั่ที

โปรธอรมี์ความแต่กต่่างจากต่วัอ่�น่ 2 ข้อ ดงันี่�  ..

ปลวกเป็น่ปัญห้ารา้ยแรงเน่่�องจากพวกมนั่สิ่ามารถึเลด็

ลอดผิา่น่ผิล่ต่ภัณัฑ์ป้์องกนั่ปลวกทั �งห้ลายได้ จึงเป็น่

สิ่าเห้ต่วุ่าทำาไมบ้า้น่ของคณุจึงควรใช้ผิล่ต่ภัณัฑ์ที์�ป้อง

กนั่ปลวกที�เห้น็่ผิลได้ 

ซึิ�งการป้องกนั่นั่�น่ ค่อ โปรธอร์

11

22

เม่�อใช้โปรธอรก์บั้ด่น่ต่ามความเข้มข้น่ที�แน่ะน่ำา 

ปลวกจะไม่สิ่ามารถึต่รวจจบั้การมีอยู่ของโปรธอร์

ได้ ดงันั่ �น่ พวกมนั่จะขดุโพรงผิา่น่ไป... โดยที�พวก

มนั่จะไม่สิ่ามารถึห้ลีกเลี�ยงโปรธอรไ์ด้

เม่�อปลวกขดุโพรงด่น่ที�มีโปรธอรผ์ิสิ่มอยู่ พวก

มนั่จะต่ายเม่�อสิ่มัผิสัิ่กบั้โปรธอร ์เน่่�องจากไม่

สิ่ามารถึห้ลีกเลี�ยงการสิ่มัผิสัิ่โปรธอรไ์ด้ ทำาให้้

ปลวกขดุโพรงด่น่ได้ปกต่่เช่น่เดียวกบั้ด่น่รอบ้ๆ 

บ้า้น่ของคณุ

โปรธอร ์เทอรม่์ท่ไซิด ์ ผิูป้กป้องบ้า้น่



โล่ห้ส์ิ่ำาห้รบั้ปกป้องบ้า้น่ของคณุ

โปรธอรจ์บั้ต่วัอย่างช้าๆ แต่่จบั้แน่่น่

สิ่ารออกฤทธ่� ของโปรธอรมี์คณุสิ่มบ้ต่ั่พ่เศัษเฉพาะต่วัใน่การ

จบั้กบั้ด่น่ได้ดีและทำาให้้ด่น่มีลกัษณะพ่เศัษ นั่กเคมีเรียก

คณุสิ่มบ้ต่ั่พ่เศัษนี่�ว่า การจับัต้้วอย่างช้้าๆ (Hysteretic 

Binding) 

จากคณุสิ่มบ้ต่ั่ทางเคมีนี่�อาจกล่าวได้ว่าโปรธอรจ์ะจบั้ต่วักบั้

ด่น่อย่างช้าๆ แต่่เม่�อจบั้กบั้ด่น่แล้วจะจบั้แน่่น่มาก ซึิ�งทำาให้้

การกระจายต่วัลงใน่ด่น่ได้ดีเม่�อมีการใช้งาน่

แต่่ท้ายที�สิ่ดุเม่�อโปรธอรห์้ยดุการเคล่�อน่ที�จะจบั้ต่วักบั้ด่น่โดย

รอบ้ได้แน่่น่มาก ทำาให้้มั �น่ใจถึึง แน่วป้องกนั่ปลวกโปรธอร์TM 

ของคณุ โดยโปรธอรจ์ะคงสิ่ถึาน่ะที�จดุนั่ �น่รวมถึึงทำาห้น้่าที�

กำาจดัปลวกต่่อไป ผิลของการจบั้แบ้บ้ช้าๆ เป็น่ส่ิ่�งสิ่ำาคญัเน่่�อง

จากทำาให้้มั �น่ใจได้ว่าโปรธอรจ์ะสิ่ร้าง แนวป้องกนัปลวก รอบ้

บ้า้น่ของคณุโดยไมมี่ช่องว่างและปกป้องได้ต่ามที�คณุต้่องการ

การต่่ดเช่�อต่่อเน่่�องจากโปรธอร์TM

โปรธอรจ์ะแพร่กระจายจากปลวกสิู่่

ปลวกน่ำาไปสิู่่การต่ายถึึงรงั

ประโยชน์่ของโปรธอรที์�เด่น่ชดัมี 2 ข้อ ที�จะทำาให้้คณุพึงพอใจ

ใน่ประส่ิ่ทธ่ภัาพ ประการแรก เม่�อปลวกไม่สิ่ามารถึ

ต่รวจจบั้โปรธอรที์�ผิสิ่มอยูใ่น่ด่น่ที�พวกมนั่ขดุโพรงผิา่น่ไปได้ 

ปลวกกจ็ะถึกูเคล่อบ้ด้วยโปรธอรที์�ผ่ิวด้าน่น่อกของลำาต่วั 

ประการที�สิ่อง โปรธอรจ์ะไม่ออกฤทธ่� ใน่การกำาจดัปลวกให้้

ต่ายลงใน่ทนั่ทีที�พวกมนั่สิ่มัผิสัิ่ 

ดงันั่�น่ เม่�อปลวกสิ่มัผิสัิ่กบั้โปรธอรที์�ผิสิ่มอยู่ใน่ด่น่ 

การออกฤทธ่�ของโปรธอรจ์ะเป็น่แบ้บ้ช้า  ๆทำาให้้ปลวกสิ่ามารถึน่ำา

โปรธอรไ์ปปน่เป่� อน่ปลวกต่วัอ่�น่ที�อยูภ่ัายใน่รงัได้ เพราะปลวกมี

พฤต่่กรรมที�จะมีน่่สิ่ยัทำาความสิ่ะอาดให้้กนั่และกนั่เป็น่ปกต่่ 

ปลวกที�ปน่เป่� อน่โปรธอรจ์ะเป็น่พาห้ะที�ทำาให้้โปรธอรแ์พร่

กระจายไปยงัปลวกต่วัอ่�น่ๆ สิ่ดุท้ายปลวกที�ได้รบั้เช่�อจะต่ายทั �ง

ห้มด จากการแพรข่องโปรธอรจ์ากปลวกสิู่่ปลวกที�ไม่สิ่ามารถึ

ต่รวจจบั้ห้ร่อห้ลีกเลี�ยงได้ เรียกว่า การต่่ดเช่�อต่่อเน่่�องจาก

โปรธอร์TM (Prothor Viral EffectTM)

to as the PROTHOR Viral Effect™.

ปลวกจะต่ายอยู่
ด้าน่น่อกของ 
เขต้ป้องกนั
ปลวกโปรธอร์

ซึิ�งมนั่จะไม่จบ้เพียงแค่นั่�น่...

ปลวกเป็น่สิ่ตั่วที์�ก่น่เน่่�อพวกเดียวกนั่เองและเม่�อพวกมนั่ต่าย

ลง พวกที�อยู่ใน่รงักจ็ะก่น่ศัพอย่างรวดเรว็ จากการที�เป็น่สิ่ตั่ว์

ที�ก่น่พวกเดียวกนั่เองจึงไม่มีความระวงัใน่การก่น่พวกที�ต่าย

จากการต่่ดเช่�อโปรธอรเ์ข้าไป พวกที�อยูใ่น่รงักจ็ะถึกูกำาจดัต่าม 

ซึิ�งส่ิ่งผิลให้้การทำางาน่ของโปรธอรท์วีค่าขึ�น่ต่ามไปด้วย เม่�อ

แรกเร่�มของการสิ่มัผิสัิ่โปรธอรจ์ากจดุเลก็ๆ ทำาให้้กลายเป็น่

ฝััน่ร้ายของปลวกทั �งรงัได้

การต่่ดเช่�อ
ต่่อเน่่�อง

จาก
โปรธอร์
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ความปลอดภัยัต่่อส่ิ่�งแวดล้อม
พวกคณุต้่องการความแน่่ใจว่าบ้า้น่ของคณุจะปลอดภัยัจาก

การเข้าทำาลายจากปลวกร้าย ใน่ขณะเดียวกนั่ การจดัการ

ควรจะรบั้ผ่ิดชอบ้ต่่อส่ิ่�งแวดล้อมและปลอดภัยั โดยให้้มี

ผิลกระทบ้น้่อยที�สิ่ดุต่่อส่ิ่�งแวดล้อมและครอบ้ครวัของคณุ

แม้ว่าโปรธอรจ์ะใช้กำาจดัปลวก แต่่ก่อให้้เก่ดผิลกระทบ้ต่่อ

ครอบ้ครวัของคณุและสิ่ตั่วเ์ลี�ยงเพียงเลก็น้่อยเน่่�องจากมีค่า

ความเป็น่พ่ษต่ำ�า เน่่�องจากสิ่ารออกฤทธ่�ของโปรธอรจ์ะส่ิ่งผิล

กบั้แมลงแต่่จะมีค่าความเป็น่พ่ษต่่อสิ่ตั่วเ์ลี�ยงลกูด้วยน่มต่ำ�า 

โดยสิ่ารออกฤทธ่�ของโปรธอรจ์ะเป็น่ต่วัเดียวกบั้ที�ใช้ใน่ผิล่ต่ภัณัฑ์์

สิ่ำาห้รบั้กำาจดัห้มดั ใน่สิ่นัุ่ขและแมวที�สิ่ตั่วแพทยน่์่ยมใช้กนั่ 

รวมถึึงเป็น่ต่วัที�ใช้อย่างกว้างขวางใน่เคมีทางการเกษต่รเพ่�อ

ใช้ควบ้คมุแมลงศัตั่รพู่ช ใน่ความเป็น่จร่ง สิ่ารออกฤทธ่� ใน่

โปรธอรถ่์ึอว่าเป็น่ต่วัเล่อกอนั่ดบั้ต้่น่ๆ ของสิ่ารเคมีกำาจดัแมลง

โปรธอรมี์ผิลต่่อระบ้บ้ห้ายใจเพียงเลก็น้่อย

ใน่ความเป็น่จร่ง โปรธอรมี์กล่�น่อ่อน่ๆ จากการว่จยัแสิ่ดงให้้

เห้น็่ว่าระห้ว่างการใช้โปรธอรจ์ะก่อให้้เก่ดการต่กค้าง

ใน่อากาศัเพียงเลก็น้่อย นั่ �น่กห็้มายความว่า คณุจะ

สิ่ามารถึอยู่ภัายใน่บ้า้น่ได้แม้จะมีการใช้โปรธอรใ์น่การสิ่ร้าง

แน่วป้องกนั่ปลวกโดยรอบ้และใต้่ถึนุ่บ้า้น่ของคณุ ใน่ขณะที� 

สิ่ารเคมีกำาจดัปลวกบ้างชน่่ด คณุจะต้่องออกไปอยู่น่อกบ้า้น่

ขณะมีการใช้งาน่

ปกป้องคณุ

อย่าเสีิ่�ยงให้้บ้า้น่ของคณุถึกูโจมตี่จากปลวกอีกต่่อไป เม่�อ

คณุสิ่ามารถึป้องกนั่บ้า้น่ของคณุได้ด้วยโปรธอรที์�ผิา่น่การทด

สิ่อบ้และการใช้งาน่ใน่ประเทศัไทยแล้ว 

โปรธอรแ์ละผิูเ้ชี�ยวชาญการกำาจดัแมลงของคณุจะช่วยปก

ป้องบ้า้น่ของคณุต่ามขั �น่ต่อน่ด้าน่ล่าง

ผิูน้่ำาน่วตั่กรรม

โปรธอรถ์ึกูออกแบ้บ้โดยเอน็่ซ่ิสิ่เทก็สิ่ ์เป็น่บ้ร่ษทัเอกชน่ที�

อทุ่ศัต่น่เพ่�อการค่ดค้น่ผิล่ต่ภัณัฑ์ก์ำาจดัแมลงที�มีคณุภัาพที�ดี

กว่าเด่ม ซึิ�งจะแต่กต่่างจากผิล่ต่ภัณัฑ์ก์ำาจดัแมลงของผิูผ้ิล่ต่

อ่�น่ที�มกัมีการรวมการควบ้คมุแมลงใน่บ้า้น่เร่อน่เข้าไปด้วย 

ใน่ขณะที� เอน็่ซ่ิสิ่เทก็สิ่จ์ะมุ่งเป้าไปที�ผิล่ต่ภัณัฑ์ก์ำาจดั

แมลงภัายใน่บ้า้น่เร่อน่เป็น่ห้ลกั ด้วยสิ่ารออกฤทธ่� ที�ถึกู

สิ่งัเคราะห้แ์ละสิ่ตู่รผิล่ต่ภัณัฑ์ที์�ใช้แต่กต่่างกนั่ใน่ 16 ภัมู่ภัาค 

ทั �งใน่สิ่ห้รฐัอเมร่กา ออสิ่เต่รเลีย ไทย จีน่ เยอรมนั่และรสัิ่เซีิย 

ส่ิ่วน่ว่จยัและพฒัน่าจะอยู่ที�สิ่ำานั่กงาน่ให้ญ่ของ

เอน็่ซ่ิสิ่เทก็สิ่ ์อ่น่เต่อรเ์น่ชนั่แน่ล ใกล้กบั้สิ่ถึาบ้นั่ว่จยั

ที�มีช่�อเสีิ่ยงของโลก Research Triangle Park 

ใน่รฐัน่อรท์ คาโรไลน่่า ประเทศัสิ่ห้รฐัอเมร่กา 

รวมถึึงใน่ประเทศัออสิ่เต่รเลียด้วย
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ผิูเ้ชี�ยวชาญการกำาจดัแมลงจะเข้า

สิ่ำารวจ 1 ครั �งต่่อปี เพ่�อให้้แน่่ใจว่า

บ้า้น่ของคณุได้รบั้การปกป้อง

อย่างต่่อเน่่�อง

ผิูเ้ชี�ยวชาญการกำาจดัแมลงจะทำาการ

สิ่ำารวจอย่างละเอียดเพ่�อระบ้ปัุญห้า

ปลวกใน่บ้า้น่ของคณุ

ประเม่น่โครงสิ่ร้างบ้า้น่ของคณุให้้

เห้มาะสิ่มกบั้ปร่มาณการใช้โปรธอร ์คณุ

จะได้รบั้คำาแน่ะน่ำาใน่การปรบั้เปลี�ยน่

โครงสิ่รา้งและพ่�น่ที�โดยรอบ้เพ่�อให้้เก่ด

ประส่ิ่ทธ่ภัาพสิ่งูสิ่ดุใน่การใช้งาน่

ผิูเ้ชี�ยวชาญการกำาจดัแมลงจะสิ่ร้าง

แน่วป้องกนั่ปลวกโปรธอรร์อบ้ๆ 

บ้า้น่ของคณุ

ต่่ดต่ามผิลโดยการเข้าสิ่ำารวจเม่�อ

ครบ้กำาห้น่ด 3 เด่อน่ เพ่�อให้้แน่่ใจว่า

โปรแกรมการเยียวยาปัญห้าปลวก

ของคณุได้ผิล

โปรธอร์TM

เทอรม่์ท่ไซิด์

บ้ร่ษทั เอน็่ซ่ิสิ่เทก็สิ่ ์จำากดั 
8/351 ห้มู่ 3 บ้า้น่ให้ม่, ปากเกรด็ น่น่ทบ้รีุ 11120


