ตอน 1
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ปลวก

เด็กสร้างบ้านในตอนนี้ พามารู้จักแมลงที่คนรักบ้านควรจะ
รูจ้ กั ไว้ นัน่ ก็คอื เจ้า “ปลวก” นัน่ เอง เพราะมันเป็นแมลงทีพ่ บ
ได้ทั่วไปโดยง่ายในบ้านเราที่เป็นเขตร้อนชื้น ซึ่งเหมาะกับการใช้ชีวิต
ของพวกมันอย่างมาก ส่วนตัวผมนัน้ ต้องออกตัวว่าไม่ได้มคี วามรูเ้ รือ่ ง
ปลวกเป็ น พิ เ ศษแต่ อ ย่ า งใด เผอิ ญ ผมได้ มี โ อกาสสั ม มนาจาก
ผู้ช�ำนาญการเรื่องปลวกทั้งเจ้าหน้าที่กีฏวิทยาจากกรมป่าไม้ และ
เจ้าของ บ.ก�ำจัดปลวก ท�ำให้ได้รับความรู้ซึ่งผมเห็นว่าจะมีประโยชน์
กับผู้อ่านทั่วไป จึงขอท�ำตัวเป็นครูพักลักจ�ำเรียบเรียงมาเผยแพร่ต่อ
ก็แล้วกันครับ
ปลวก (TERMITE) เป็นแมลงชนิดหนึ่ง เดิมนักอนุกรมวิธาน
จัดอันดับไว้อยู่ที่ล�ำดับ 13 เรียกว่า Isoptera คือแมลงที่มีปีกเท่ากัน
แต่ปัจจุบัน ได้ย้ายไปอยู่ที่ล�ำดับที่ 8 เรียกว่า Blattodea ซึ่งเป็นกลุ่ม
เดียวกับพวกแมลงสาป เขาคงเห็นว่าปลวกมีความคล้ายคลึงกับวงจร
ชีวิตของพวกแมลงสาปมากกว่า ปลวกมีมากกว่า 3,000 ชนิด แบ่ง
เป็นปลวกชัน้ สูงประมาณ 2,600 ชนิด และปลวกชัน้ ต�ำ่ ประมาณ 400
ชนิด ซึ่งพบในประเทศไทยประมาณกว่า 200 ชนิด
นักกีฏวิทยาแบ่งปลวกออกเป็น 3 วรรณะ ดังนี้
1) วรรณะกรรมกร (Worker caste) เรียกปลวกวรรณะนี้ว่า
“ปลวกงาน” เป็นปลวกตัวอ่อน และตัวเต็มวัย เป็นหมัน ไม่มีปีก
ล�ำตัวบางสีขาวซีด ดูคล้ายมด บางคนจึงเรียกปลวกวรรณะนี้ว่า
มดขาว (White ants) ปลวกงานมีหน้าที่หาอาหารมาเก็บสะสม และ
มาป้อนให้กับนางพญา ปลวกทหาร และเลี้ยงตัวอ่อนที่เกิดใหม่
ยังมีหน้าที่สร้าง และซ่อมแซมรังอีกด้วย บางชนิดจะเพาะเชื้อราไว้
เป็นอาหาร ปลวกวรรณะนีม้ ปี ริมาณประมาณ 90% ของทัง้ หมด และ
เจ้าวรรณะนี้เองที่กัดกินเนื้อไม้ ท�ำให้บ้านของเราเสียหาย
2) วรรณะทหาร (Soldier caste) เรียกปลวกวรรณะนี้ว่า
“ปลวกทหาร” เป็นปลวกตัวเต็มวัย เป็นหมัน ไม่มีปีก ตัวใหญ่กว่า
ปลวกงาน มีส่วนหัวขนาดใหญ่ และมีกรามขนาดใหญ่ 1 คู่ มีหน้าที่
ต่อสู้กับศัตรูที่มาระราน ไม่ให้มารบกวนไข่และตัวอ่อนภายในรัง เรา
มักจะพบเห็นปลวกทหารจ�ำนวนมาก คอยคุ้มกัน และระวังภัยให้กับ
ปลวกงานที่ก�ำลังออกหาอาหาร ซ่อมแซมหรือขยายรัง การที่มีฟัน
กรามขยายใหญ่มากนี้ท�ำให้ไม่สามารถกินอาหารเองได้ ท�ำให้ต้อง
คอยการป้อนอาหารจากปลวกงาน บางชนิดสามารถพ่นสารเหนียว
ออกมาเพื่อป้องกันการรุกรานได้ด้วย
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3) วรรณะสืบพันธุ์ (Primary reproductive caste) เป็นปลวก
ที่มีปีก มีอวัยวะเพศ และตารวมที่เจริญดี ปลวกวรรณะนี้มีอยู่ 3
ประเภท คือ ปลวกนางพญา (Queen) ปลวกราชา (King) และแมลง
เม่า (Alates) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สังคมปลวก

ในรังปลวก 1 รังจะมีปลวกนางพญาเพียงแค่ตัวเดียว มีหน้า
ที่วางไข่ ปลวกนางพญาที่สมบูรณ์สามารถวางไข่ได้ถึง 3,000 ฟอง
ต่อวัน มีล�ำตัวใหญ่มากกว่าปลวกตัวอื่นๆ ด้วยล�ำตัวที่มีขนาดใหญ่
ท�ำให้เคลื่อนที่ช้า โดยจะมีปลวกงานคอยรับใช้ หาอาหารมาป้อนอยู่
ข้างๆ ปลวกนางพญาจะปล่อยฟีโรโมนออกมาจากทวารหนักในการ
เลีย้ งตัวอ่อน โดยฟีโรโมนทีป่ ล่อยออกมานัน้ จะเป็นตัวก�ำหนดบทบาท
ให้ปลวกแต่ละตัวท�ำงานแต่ละหน้าทีเ่ พือ่ เป็นสังคมขึน้ มา ส่วนปลวก
ราชานั้น อาจพบได้มากกว่า 1 ตัวในรัง มีขนาดใหญ่กว่าปลวกตัวอื่น
เล็กน้อยท�ำหน้าที่ผสมพันธุ์กับปลวกนางพญาเพื่อขยายพันธุ์ต่อไป
จะเห็นว่าทั้งปลวกนางพญา และปลวกราชาท�ำหน้าที่ขยายพันธุ์ใน
1 รังปลวกไปเรื่อยๆ แล้ว ปลวกจะมีวิธีในการขยายพันธุ์เพิ่มเพื่อไป
สร้างรังใหม่ ด้วยการผลิตปลวกทีเ่ รียกว่าตัวอ่อน (Nymph) ซึง่ เติบโต
ไปเป็นแมลงเม่า (Alates) ออกมา มักจะเกิดขึน้ ช่วงฤดูฝน จะมีแมลง
เม่าจ�ำนวนนับพันตัวบินออกมาจากรัง ไปหาไฟแสงสว่างที่เรามัก
เรียกว่าแมลงเม่าบินมาเล่นไฟ เจ้าไฟแสงสว่างนีแ่ หละเป็นจุดนัดพบ
ของพวกมัน เพื่อผสมพันธุ์กัน จากนั้นจะสลัดปีกออก และเดินออก
หาช่องว่างในดินเพื่อสร้างรังใหม่ การวางไข่ครั้งแรกๆ จะวางไข่ได้
น้อยประมาณ 20 ฟอง และจะฟักเป็นตัวอ่อนภายใน 7 วัน ทั้งปลวก
นางพญา และปลวกราชาจะท�ำหน้าที่เลี้ยงตัวอ่อนให้โตเต็มวัยเพื่อ
ให้ท�ำหน้าที่เป็นปลวกงานรุ่นแรก เมื่อวางไข่ครั้งแรกแล้วหน้าท้อง
ของปลวกนางพญาจะขยายใหญ่ขึ้นหลายเท่าเพื่อสามารถวางไข่
ได้จ�ำนวนทีละมากๆ จากนั้นจึงสร้างปลวกทหารออกมาป้องกันรัง
เกิดเป็นสังคมปลวกรังใหม่ต่อไปปลวกมีการเจริญเติบโตแบบไม่
สมบูรณ์แบบ (Incomplete metamorphosis) กล่าวคือเมือ่ ปลวกฟัก
ออกจากไข่ก็จะมีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยเพียงแต่มีขนาดเล็กว่า ใน
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ปลวกวรรณะสืบพันธุ์ตัวอ่อนจะยังไม่มีปีก และระบบสืบพันธุ์จะยัง
ไม่เจริญสมบูรณ์ ยังไม่สามารถสืบพันธุ์ได้ ปลวกตัวอ่อนนี้จะมีการ
ลอกคราบหลายครัง้ และการลอกคราบครัง้ สุดท้ายกลายเป็นตัวเต็มวัย

ภาพวัสดุแข็งทรงกลมตกอยู่รอบๆ ไม้ที่ถูกปลวกไม้แห้งอาศัยอยู่ภายใน

เราสามารถแบ่ ง ชนิ ด ของปลวกตามที่ อ ยู ่ อ าศั ย ได้ 2
ประเภท คือ
1) ปลวกที่อาศัยอยู่ในไม้ ปลวกชนิดนี้จะอาศัยอยู่ภายใน
เนือ้ ไม้อย่างเดียว โดยไม่ได้ตอ้ งอาศัยภายในดินเลย เราสามารถแบ่ง
ชนิดย่อยออกได้อีก 2 แบบ
1.1) ปลวกไม้แห้ง (Drywood termites) ปลวกชนิดนี้จะ
อาศัยอยู่ในเนื้อไม้ที่แห้งมีความชื้นน้อย หรือไม้ที่มีอายุการใช้งาน
นานๆ เราจะทราบว่ามีปลวกอาศัยอยู่ในเนื้อไม้ได้จากการเห็นวัสดุ
แข็งทรงกลมๆ รีๆ ตกอยูร่ อบๆ ใกล้กบั เนือ้ ไม้ทถี่ กู ปลวกท�ำลาย ปลวก
ชนิดนี้จะท�ำลายเนื้อไม้อยู่ภายใน โดยเหลือภายนอกไว้เป็นผิวบางๆ
ให้ดูจากภายนอกเหมือนว่าไม้อยู่ในสภาพปกติ

ภาพแสดงไม้ที่ถูกปลวกไม้แห้งอาศัยอยู่
ซึ่งกัดกินภายในจนเหลือเพียงผิวบางๆ ภายนอก

1.2) ปลวกไม้เปียก (Damp wood termites) ปลวกชนิดนี้
จะอาศัยอยู่ในไม้ที่มีความชื้นสูง จึงมักจะอยู่ในเนื้อไม้ของไม้ยืนต้น
หรือถ้าเป็นไม้ล้มตายก็จะเป็นไม้ล้มตายที่มีความชื้นสูง
หากคุณมีค�ำถาม ปัญหา อยากเข้ามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้างหรือมีข้อเสนอแนะ ติชม ผมยินดี
รับฟังผ่านทางอีเมล์ kobdeksangban@yahoo.co.th ครับ
									
อ่าน ต่อฉบับหน้า

ภาพร่องรอยที่ไม้ที่ถูกปลวกไม้แห้งท�ำลาย
โดยจะเห็นเป็นรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม. ที่ผิวไม้
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