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นิพนธ์ ลักขณาอดิศร 

วิศวกรควบคุม ระดับสามัญวิศวกรโยธา

หาก
เกณฑ์ในการแบ่งประเภทปลวกตามที่อยู่อาศัยจะแบ่ง

ได้ 2 ประเภทโดยชนิดแรก คือ ปลวกที่อาศัยในไม้โดยมี

รายละเอียดในตอนที่แล้ว ชนิดต่อมาเป็นล�าดับที่ 2 คือ

2) ปลวกที่อาศัยอยู่ในดิน ปลวกชนิดนี้จะอาศัยอยู่ในดิน

แล้วออกไปหาอาหารที่อยู่ตามพื้นดิน โดยส่วนใหญ่จะสร้างท่อทาง

เดินด้วยดินไปตามเส้นทางที่ต้องการไป เพื่อรักษาความชื้น และ

อ�าพรางตัวจากศัตรูที่จะมารบกวน สามารถแบ่งย่อยออกได้อีก 3 

แบบ

2.1) ปลวกที่อาศัยอยู่ใต้ดิน (Subterranean termites) เป็น

ปลวกที่อาศัย และท�ารังอยู่ใต้ดิน เช่น ปลวกในสกุล Coptotermes, 

Microtermes, Ancistrotermes และ Hypotermes

2.2) ปลวกที่อาศัยอยู่ตามจอมปลวก (Mound-building 

termites) เป็นปลวกดินที่สร้างรังขนาดกลางถึงขนาดใหญ่อยู่บน 

พื้นดิน เช่น ปลวกในสกุล Globitermes, Odontotermes และ  

Macrotermes

2.3) ปลวกที่อาศัยอยู่ตามรังขนาดเล็ก (Carton nest ter-

mites) เป็นปลวกดินที่สร้างรังขนาดเล็กอยู่บนผิวดิน หรือตามกิ่งไม้, 

ต้นไม้, เสาตามอาคารบ้านเรือนต่างๆ ฯลฯ เช่น ปลวกในสกุล  

Miicrocerotermes, Termes, Dicuspiditermes, Nasutitermes และ 

Hospitalitermes

หากแบ่งประเภทปลวกตามอาหารที่ปลวกกินจะสามารถ

แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ

1) ไม้ (Wood) พบได้ทั้งปลวกที่อาศัยอยู่ในไม้ และปลวกที่

อาศัยอยู่ในดิน

2) ดิน และฮิวมัส (Soil and Humus) เป็นปลวกดินที่พบได้

ทั้งเป็นปลวกที่อาศัยอยู่ใต้ดิน และบนดิน

3) ใบไม้ และเศษซากพื้นที่ทับถมบนพื้นดิน (Leave and 

Litter) เป็นปลวกดินที่พบได้ทั้งปลวกที่อาศัยอยู่ใต้ดิน และปลวก 

ที่อาศัยอยู่ตามจอมปลวก

4) ไลเคน และมอส (Lichen and Moss) ส่วนใหญ่เป็นปลวก

ดินที่สร้างรังขนาดเล็กอยู่บริเวณโคนต้นไม้

แต่หากแบ่งประเภทปลวกตามชนิดของจุลินทรีย์ในระบบ

ทางเดนิอาหารในขบวนการกนิ และการย่อยอาหาร ปลวกไม่สามารถ

ผลติน�า้ย่อย หรอืเอนไซม์ออกมาย่อยอาหารได้เอง ต้องพึง่พาจุลนิทรย์ี

ชนดิต่างๆ ทีอ่าศยัร่วมอยูภ่ายในระบบทางเดนิอาหารของปลวก เช่น 

protozoa, bacteria หรือเชื้อรา ให้ผลิตเอนไซม์ที่มีประสิทธิภาพ  

เช่น cellulase และ lignocellulase ออกมาย่อย cellulose หรือ 

lignin ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในอาหารที่ปลวกกินเข้าไปให ้

เปลี่ยนเป็นพลังงาน หรือสารประกอบในรูปที่ปลวกสามารถน�าไปใช้

ในการด�ารงชีวิตได้ เราสามารถแบ่งประเภทของปลวกตามชนิดของ

จุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารได้เป็น 2 ประเภท คือ

1) ปลวกชั้นต�่า ส่วนใหญ่ปลวกชนิดที่กินเนื้อไม้เป็นอาหาร 

อาศยั protozoa ทีอ่ยูใ่นระบบทางเดนิอาหารช่วยในการผลติเอนไซม์

ออกมาย่อยอาหาร ในประเทศไทยพบทั้งหมด 3 วงศ์ (family) คือ 

Kalotermitidae, Termopsidae และ Rhinotermitidae
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2) ปลวกช้ันสูง ส่วนใหญ่เป็นปลวกชนิดที่กินดิน ซาก 

อินทรียวัตถุ ไลเคน รวมท้ังพวกท่ีกินเศษไม้ ใบไม้ และเพาะเลี้ยง 

เชือ้ราไว้เป็นอาหาร จะมวีวิฒันาการทีส่งูขึน้ เพือ่ปรบัตวัให้อยู่รอดได้

ในสภาพนิเวศวิทยาที่แห้งแล้งหรือขาดอาหารได้ดี อาศัยจุลินทรีย์

จ�าพวก bacteria หรอืเชือ้ราภายในระบบทางเดนิอาหาร ผลติเอนไซม์

เพ่ือช่วยย่อยสลายอาหารให้กับปลวก ซึ่ง bacteria บางชนิดจะมี

ความสามารถในการจับธาตุไนโตรเจนจากอากาศมาสร้างกรด 

อะมิโนที่ปลวกสามารถน�าไปใช้ในการด�ารงชีวิตได้ และบางชนิดมี

ความสามารถผลติเอนไซม์ทีม่ปีระสทิธภิาพในการย่อยสลายสารพษิ

บางอย่างที่สลายตัวได้ยากในสภาพแวดล้อม ในประเทศไทยพบ

ปลวกชั้นสูงอยู่ในวงศ์ Termitidae 

เรามกัจะได้รบัข้อมลูจากส่ือต่างๆ ในแง่โทษของการมปีลวก

ว่ากัดกินเน้ือไม้ท�าลายบ้านเรือนอยู่เสมอ แต่ที่จริงแล้วปลวกมี

ประโยชน์ต่อมนุษย์อยู่เหมือนกัน โดยปลวกเป็นแมลงที่มีบทบาท

ส�าคัญในระบบนิเวศวิทยาป่าไม้ ดังนี้

1) ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุต่างๆ ได้แก่ เศษไม้ ท่อนไม้ 

กิง่ไม้ ใบไม้ ซากพชืต่างๆ ทีท่บัถมอยูใ่นดนิ โดยปลวกท�าหน้าทีเ่ปล่ียน

สภาพสิ่งต่างๆ เหล่านี้ให้เป็นฮิวมัสในดิน ซึ่งเป็นต้นก�าเนิดของ

กระบวนการหมุนเวียนของธาตุอาหารจากพืชไปสู่ดิน ท�าให้ดินมี

ความอุดมสมบูรณ์ส่งผลให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดี

2) นอกจากท�าหน้าที่ย่อยสลายซากพืชแล้ว ตัวของปลวก

เองยังท�าหน้าที่เป็นแหล่งอาหารโปรตีนท่ีส�าคัญให้กับสัตว์ต่างๆ ใน

ระบบนิเวศ เช่น นก กบ ไก่ ฯลฯ ก็กินปลวกเป็นอาหาร ซึ่งเป็นส่วน

หนึ่งของห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศ

3) ปลวกชั้นสูงจะสามารถผลิตเชื้อราซึ่งใช้ในการเพาะเห็ด 

อนัเป็นแหล่งอาหารท่ีส�าคญัของมนษุย์ จงึมกีารเพาะเลีย้งปลวกบาง

ชนิดเพื่อใช้ในการเพาะเห็ดเพื่อบริโภค และจ�าหน่าย

4) มนุษย์มีการทดลองวิจัยพบว่าสามารถน�าเอนไซม์บาง

ชนิดของจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในทางเดินอาหารของปลวก มาใช้

ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ เช่น การย่อยสลายสารก�าจัดศัตรูพืชที่มี

ฤทธิ์ตกค้างนาน หรือการก�าจัดน�้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

เมื่อทราบประโยชน์ของปลวกแล้ว ก็มาทราบโทษของปลวก

บ้าง มีดังนี้

1) ปลวกเป็นแมลงที่ท�าให้เกิดความเสียหายต่อกล้าไม้  

ไม้ยืนต้นต่างๆ ในป่าธรรมชาติ และสวนป่า

2)  ปลวกท�าลายไม้ใช้ประโยชน์ต่างๆ ของมนุษย์ ไม่ว่าจะ

เป็นโครงสร้างอาคารบ้านเรือน, เฟอร์นิเจอร์ไม้ต่าง, วัสดุหรือเครื่อง

มือใช้สอยต่างๆ ของมนุษย์ที่ท�าจากไม้

3)  รังปลวกปล่อยก๊าซมีเทนออกมาสร้างภาวะเรือนกระจก

หากคุณมีค�าถาม ปัญหา อยากเข้ามาร่วมแบ่งปันประสบ-

การณ์เก่ียวกับเรื่องงานก่อสร้าง หรือมีข้อเสนอแนะ ติชม ผมยินด ี

รับฟังผ่านทางอีเมล์ kobdeksangban@yahoo.co.th ครับ

อ้างอิงข้อมูลจาก ดร.จารุณี วงศ์ข้าหลวง, ดร.ยุพาพร สรนุวัตร ส�านัก

วิจัยเศรษฐกิจ และผลิตผลป่าไม้ กรมป่าไม้
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