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นิพนธ์ ลักขณาอดิศร 

วิศวกรควบคุม ระดับสามัญวิศวกรโยธา
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คบ
เด็กสร้ำงบ้ำนในตอนนี้ พำมำรู้จักแมลงที่คนรักบ้ำนควรจะ
รูจ้กัไว้ นัน่กค็อืเจ้ำ “ปลวก” นัน่เอง เพรำะมนัเป็นแมลงทีพ่บ

ได้ทั่วไปโดยง่ำยในบ้ำนเรำที่เป็นเขตร้อนชื้น ซึ่งเหมำะกับกำรใช้ชีวิต
ของพวกมนัอย่ำงมำก ส่วนตวัผมน้ันต้องออกตวัว่ำไม่ได้มีควำมรูเ้รือ่ง
ปลวกเป็นพิเศษแต่อย่ำงใด เผอิญผมได้มีโอกำสสัมมนำจำก 
ผู้ช�ำนำญกำรเร่ืองปลวกทั้งเจ้ำหน้ำที่กีฏวิทยำจำกกรมป่ำไม้ และ 
เจ้ำของ บ.ก�ำจัดปลวก ท�ำให้ได้รับควำมรู้ซึ่งผมเห็นว่ำจะมีประโยชน์
กับผู้อ่ำนท่ัวไป จึงขอท�ำตัวเป็นครูพักลักจ�ำเรียบเรียงมำเผยแพร่ต่อ
ก็แล้วกันครับ

ปลวก (TERMITE) เป็นแมลงชนิดหนึ่ง เดิมนักอนุกรมวิธำน
จัดอันดับไว้อยู่ที่ล�ำดับ 13 เรียกว่ำ Isoptera คือแมลงที่มีปีกเท่ำกัน 
แต่ปัจจุบัน ได้ย้ำยไปอยู่ที่ล�ำดับที่ 8 เรียกว่ำ Blattodea ซึ่งเป็นกลุ่ม
เดยีวกบัพวกแมลงสำป เขำคงเห็นว่ำปลวกมคีวำมคล้ำยคลึงกบัวงจร
ชีวิตของพวกแมลงสำปมำกกว่ำ ปลวกมีมำกกว่ำ 3,000 ชนิด แบ่ง
เป็นปลวกชัน้สงูประมำณ 2,600 ชนดิ และปลวกชัน้ต�ำ่ประมำณ 400 
ชนิด ซึ่งพบในประเทศไทยประมำณกว่ำ 200 ชนิด

นักกีฏวิทยาแบ่งปลวกออกเป็น 3 วรรณะ ดังนี้
1) วรรณะกรรมกร (Worker caste) เรียกปลวกวรรณะนี้ว่ำ 

“ปลวกงำน” เป็นปลวกตัวอ่อน และตัวเต็มวัย เป็นหมัน ไม่มีปีก 
ล�ำตัวบำงสีขำวซีด ดูคล้ำยมด บำงคนจึงเรียกปลวกวรรณะนี้ว่ำ 
มดขำว (White ants) ปลวกงำนมีหน้ำที่หำอำหำรมำเก็บสะสม และ
มำป้อนให้กับนำงพญำ ปลวกทหำร และเลี้ยงตัวอ่อนที่เกิดใหม่  
ยังมีหน้ำที่สร้ำง และซ่อมแซมรังอีกด้วย บำงชนิดจะเพำะเชื้อรำไว้
เป็นอำหำร ปลวกวรรณะนีม้ปีรมิำณประมำณ 90% ของทัง้หมด และ
เจ้ำวรรณะนี้เองที่กัดกินเนื้อไม้ ท�ำให้บ้ำนของเรำเสียหำย

2)  วรรณะทหาร (Soldier caste) เรียกปลวกวรรณะนี้ว่ำ 
“ปลวกทหำร” เป็นปลวกตัวเต็มวัย เป็นหมัน ไม่มีปีก ตัวใหญ่กว่ำ
ปลวกงำน มีส่วนหัวขนำดใหญ่ และมีกรำมขนำดใหญ่ 1 คู่ มีหน้ำที่
ต่อสู้กับศัตรูที่มำระรำน ไม่ให้มำรบกวนไข่และตัวอ่อนภำยในรัง เรำ
มักจะพบเห็นปลวกทหำรจ�ำนวนมำก คอยคุ้มกัน และระวังภัยให้กับ
ปลวกงำนที่ก�ำลังออกหำอำหำร ซ่อมแซมหรือขยำยรัง กำรที่มีฟัน
กรำมขยำยใหญ่มำกนี้ท�ำให้ไม่สำมำรถกินอำหำรเองได้ ท�ำให้ต้อง
คอยกำรป้อนอำหำรจำกปลวกงำน บำงชนิดสำมำรถพ่นสำรเหนียว
ออกมำเพื่อป้องกันกำรรุกรำนได้ด้วย

3)  วรรณะสบืพนัธ์ุ (Primary reproductive caste) เป็นปลวก
ที่มีปีก มีอวัยวะเพศ และตำรวมที่เจริญดี ปลวกวรรณะนี้มีอยู่ 3 
ประเภท คือ ปลวกนำงพญำ (Queen) ปลวกรำชำ (King) และแมลง
เม่ำ (Alates) โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

สังคมปลวก

ในรังปลวก 1 รังจะมีปลวกนำงพญำเพียงแค่ตัวเดียว มีหน้ำ
ที่วำงไข่ ปลวกนำงพญำที่สมบูรณ์สำมำรถวำงไข่ได้ถึง 3,000 ฟอง
ต่อวัน มีล�ำตัวใหญ่มำกกว่ำปลวกตัวอ่ืนๆ ด้วยล�ำตัวที่มีขนำดใหญ่
ท�ำให้เคลื่อนที่ช้ำ โดยจะมีปลวกงำนคอยรับใช้ หำอำหำรมำป้อนอยู่
ข้ำงๆ ปลวกนำงพญำจะปล่อยฟีโรโมนออกมำจำกทวำรหนักในกำร
เลีย้งตวัอ่อน โดยฟีโรโมนทีป่ล่อยออกมำนัน้จะเป็นตวัก�ำหนดบทบำท
ให้ปลวกแต่ละตัวท�ำงำนแต่ละหน้ำทีเ่พือ่เป็นสังคมขึน้มำ ส่วนปลวก
รำชำนั้น อำจพบได้มำกกว่ำ 1 ตัวในรัง มีขนำดใหญ่กว่ำปลวกตัวอื่น
เล็กน้อยท�ำหน้ำที่ผสมพันธุ์กับปลวกนำงพญำเพื่อขยำยพันธุ์ต่อไป 
จะเห็นว่ำทั้งปลวกนำงพญำ และปลวกรำชำท�ำหน้ำที่ขยำยพันธุ์ใน 
1 รังปลวกไปเรื่อยๆ แล้ว ปลวกจะมีวิธีในกำรขยำยพันธุ์เพิ่มเพื่อไป
สร้ำงรงัใหม่ ด้วยกำรผลติปลวกทีเ่รยีกว่ำตวัอ่อน (Nymph) ซึง่เตบิโต
ไปเป็นแมลงเม่ำ (Alates) ออกมำ มกัจะเกดิขึน้ช่วงฤดฝูน จะมแีมลง
เม่ำจ�ำนวนนับพันตัวบินออกมำจำกรัง ไปหำไฟแสงสว่ำงที่เรำมัก
เรยีกว่ำแมลงเม่ำบนิมำเล่นไฟ เจ้ำไฟแสงสว่ำงนีแ่หละเป็นจดุนดัพบ
ของพวกมัน เพื่อผสมพันธุ์กัน จำกนั้นจะสลัดปีกออก และเดินออก
หำช่องว่ำงในดินเพื่อสร้ำงรังใหม่ กำรวำงไข่ครั้งแรกๆ จะวำงไข่ได้
น้อยประมำณ 20 ฟอง และจะฟักเป็นตัวอ่อนภำยใน 7 วัน ทั้งปลวก
นำงพญำ และปลวกรำชำจะท�ำหน้ำที่เลี้ยงตัวอ่อนให้โตเต็มวัยเพื่อ
ให้ท�ำหน้ำที่เป็นปลวกงำนรุ่นแรก เมื่อวำงไข่ครั้งแรกแล้วหน้ำท้อง
ของปลวกนำงพญำจะขยำยใหญ่ขึ้นหลำยเท่ำเพื่อสำมำรถวำงไข ่
ได้จ�ำนวนทีละมำกๆ จำกนั้นจึงสร้ำงปลวกทหำรออกมำป้องกันรัง 
เกิดเป็นสังคมปลวกรังใหม่ต่อไปปลวกมีกำรเจริญเติบโตแบบไม่
สมบรูณ์แบบ (Incomplete metamorphosis) กล่ำวคอืเมือ่ปลวกฟัก
ออกจำกไข่ก็จะมีลักษณะคล้ำยตัวเต็มวัยเพียงแต่มีขนำดเล็กว่ำ ใน

ปลวก
ตอน
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ปลวกวรรณะสืบพันธุ์ตัวอ่อนจะยังไม่มีปีก และระบบสืบพันธุ์จะยัง

ไม่เจริญสมบูรณ์ ยังไม่สำมำรถสืบพันธุ์ได้ ปลวกตัวอ่อนนี้จะมีกำร

ลอกครำบหลำยครัง้ และกำรลอกครำบครัง้สดุท้ำยกลำยเป็นตวัเต็มวยั 

เราสามารถแบ่งชนิดของปลวกตามที่อยู ่อาศัยได้ 2 

ประเภท คือ

1)  ปลวกที่อาศัยอยู่ในไม้ ปลวกชนิดนี้จะอำศัยอยู่ภำยใน

เนือ้ไม้อย่ำงเดยีว โดยไม่ได้ต้องอำศยัภำยในดนิเลย เรำสำมำรถแบ่ง

ชนิดย่อยออกได้อีก 2 แบบ 

 1.1) ปลวกไม้แห้ง (Drywood termites) ปลวกชนิดนี้จะ

อำศัยอยู่ในเนื้อไม้ที่แห้งมีควำมชื้นน้อย หรือไม้ท่ีมีอำยุกำรใช้งำน

นำนๆ เรำจะทรำบว่ำมีปลวกอำศัยอยู่ในเน้ือไม้ได้จำกกำรเห็นวัสดุ

แขง็ทรงกลมๆ รีๆ  ตกอยูร่อบๆ ใกล้กบัเนือ้ไม้ทีถ่กูปลวกท�ำลำย ปลวก

ชนิดนี้จะท�ำลำยเนื้อไม้อยู่ภำยใน โดยเหลือภำยนอกไว้เป็นผิวบำงๆ 

ให้ดูจำกภำยนอกเหมือนว่ำไม้อยู่ในสภำพปกติ

ภาพร่องรอยที่ไม้ที่ถูกปลวกไม้แห้งท�าลาย

โดยจะเห็นเป็นรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม. ที่ผิวไม้

ภาพวัสดุแข็งทรงกลมตกอยู่รอบๆ ไม้ที่ถูกปลวกไม้แห้งอาศัยอยู่ภายใน

ภาพแสดงไม้ที่ถูกปลวกไม้แห้งอาศัยอยู่

ซึ่งกัดกินภายในจนเหลือเพียงผิวบางๆ ภายนอก

 1.2) ปลวกไม้เปียก (Damp wood termites) ปลวกชนิดนี้

จะอำศัยอยู่ในไม้ที่มีควำมชื้นสูง จึงมักจะอยู่ในเนื้อไม้ของไม้ยืนต้น 

หรือถ้ำเป็นไม้ล้มตำยก็จะเป็นไม้ล้มตำยที่มีควำมชื้นสูง

หำกคุณมีค�ำถำม ปัญหำ อยำกเข้ำมำร่วมแบ่งปันประสบ-

กำรณ์เกี่ยวกับเรื่องงำนก่อสร้ำงหรือมีข้อเสนอแนะ ติชม ผมยินดี 

รับฟังผ่ำนทำงอีเมล์ kobdeksangban@yahoo.co.th ครับ
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