
ปลวก (Termite) 
            ปลวกเปนแมลงที่มีความสําคัญในแงเศรษฐกิจมาก มีทั้งคุณและโทษ ในแงประโยชน ปลวกจัดเปน

สวนหนึ่งของสังคมปาไมที่สําคัญมาก เปนทั้งผูสรางและผูทําลายในระบบนิเวศ โทษของปลวกนั้นเกิดขึ้น 
เพราะวาปลวกเปนแมลงที่ตองการเซลลูโลสเปนอาหารหลักในการดํารงชีวิต และเซลลูโลสนั้นเปน
สวนประกอบที่สําคัญของเนื้อไม ดังนั้นเราจึงพบปลวกเขาทําลายความเสียหายอยางรุนแรงใหแกไม หรือ
โครงสรางไมภายในอาคารบานเรือน รวมถึงวัสดุขาวของ เครื่องเรือน เครื่องใชตางๆ ที่ทํามาจากไมและ
ผลิตภัณฑอ่ืนๆ ที่มีเซลลูโลสเปนสวนประกอบ 

            ในประเทศไทยมีปลวกแพรกระจายอยูกวาหนึ่งรอยหาสิบชนิด แตมีเพียงสิบกวาชนิดเทานั้น ที่
กอใหเกิดความเสียหายตอที่นํามาใชประโยชน ปลวกใตดินจัดเปนปลวกที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจสูงที่สุด 
โดยกอใหเกิดความเสียหายตออาคารบานเรือน คิดเปนมูลคาปละหลายรอยลานบาท การเขาทําลายของปลวก
ชนิดนี้เริ่มขึ้นจากปลวกที่อาศัยอยูใตพื้นดินทําทอทางเดินดิน ทะลุขึ้นมาตามรอยแตกแยกของพื้นคอนกรีต 
หรือรอยตอเชื่อมระหวางผนัง เสา หรือคานคอดิน เพื่อเขาไปทําลายโครงสรางไมตางๆภายในอาคาร เชน เสา
และคานไม พื้นปารเก คราวเพดาน คราวฝา ไม วงกบ ประตู และหนาตาง เปนตน 

            ในการดํารงชีวิตของปลวกใตดิน นอกจากอาหารแลว ความชื้นเปนปจจัยที่สําคัญในการดํารงชีวิตของ
ปลวกอีกประการหนึ่ง ขอมูลทางชีววิทยาและนิเวศวิทยาของปลวกนี้ ชวยใหสามารถวางแผนและวาง
แนวทางในกาควบคุมปลวกประเภทนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยวีดําเนินการหลายวิธี เชน การทําใหพื้นดิน
ภายในอาคารเปนพิษ การทําแนวปองกันใตอาคารที่ปลวกใตดินไมสามารถเจาะผานไดหรือการทําใหเนื้อไม
เปนพิษปลวกใชเปนอาหารไมได การดําเนินการมีทั้งการใชสารเคมีและไมใชสารเคมี ซ่ึงขั้นตอนในกา
ควบคุมปลวกนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถนําไปปฏิบัติไดดวยตนเอง เพื่อชวยลดความเสียหายและชวยยืดอายุ
การใชประโยชนไมใหคงทนถาวรยิ่งขึ้น 

  
ความสําคัญของปลวก 
            ปลวกเปนแมลงที่มีความสําคัญในแงเศรษฐกิจมาก คือ มีทั้งประโยชนและโทษ 

            ประโยชนท่ีไดรับจากปลวก   ปลวกเปนแมลงที่มีบทบาทสําคัญมากในระบบนิเวศวิทยาปาไม คือ 

-          ชวยยอยสลายอินทรียวัตถุตางๆ ไดแก เศษไม ทอนไม กิ่งไม ใบไม และสวนตางๆ ของพืช ที่หัห
รวงหลนหรือลมตายทับถมกันอยูในปาแลวเปลี่ยนไปเปนฮิวมัสในดิน เปนตน กําเนิดของกระบวนการ
หมุนเวียนของาตุอาหารจากพืชไปสูดิน ทําใหดินอุดมสมบูรณ ซ่ึงจะสงผลใหพรรณพืชทุกระดับในปา
ธรรมชาติ เจริญเติบโตสมบูรณด ี

-          มีบทบาทสําคัญในชวงหวงโซอาหารในระบบนิเวศน นอกจากจะชวยใหพืชในปาเจริญเติบโตดี 

เปนอาหารของสัตวปาแลว ตัวปลวกเองยังเปนอาหารที่อุดมไปดวยโปรตีนของสัตวขนาดเล็กหลายชนิด เชน 
ไก นก กบ คางคกและสัตวเล้ือยคลานตางๆ ซ่ึงเปนอาหารของสัตวใหญตอไปเปนทอดๆ 



-          เปนแหลงผลิตโปรตีนที่สําคัญของมนุษยโดยปลวกบางชนิดสามารถสรางเห็ดโคน ซ่ึงเปนอาหาร
อันโอชะและมีราคาแพง สามารถเสริมรายไดเสริมแกเกษตรกร ทั้งนี้โดยมีเชื้อราที่อยูรวมกันภายในรังปลวก
หลายชนิดชวยในการผลิต 

-          จุลินทรียที่อาศัยอยูในทางเดินอาหารปลวก สามารถผลิตเอ็นไซมบางชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง 
สามารถนํามาพัฒนาเพื่อใชประโยชนในเชิงพาณิชย ดานการเกษตร อุตสาหกรรมหรือใชในการแกไขและ
ควบคุมมลภาวะสิ่งแวดลอมในอนาคตตอไป เชน การยอยสลายสารกําจัดศัตรูพืช ที่มีฤทธิ์ตกคางนานหรือกํา
จักน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน 

            โทษที่เกิดจากปลวก  ปลวกเปนแมลงที่กอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจตอ 

-          กลาไม และไมยืนตน ในปาธรรมชาติและสวนปา 

-          ไมใชประโยชนที่อยูกลางแจง 

-          ไมใชประโยชนเปนโครงสรางภายในอาคารบานเรือน 

-          วัสดุส่ิงของเครื่องใชตางๆ ที่ทํามาจากไม และพืชเสนใย เชน โตะ ตู กระดาษ หนังสือ พรมและ
เสื้อผา เปนตน 

-          กัดทําลายรากพืชเกษตร พืชไร พืชผัก พืชสวนและไมผล 

            อยางไรก็ดี เนื่องจากในประเทศไทยยังมีปลวกอยูอีกกวาหนึ่งรอยชนิดที่มีความสําคัญในการชวย
รักษาสมดุลของระบบนิเวศ ในการวางแผนการปองกันปลวกในอาคารบานเรือนนั้นประสิทธิภาพ และมี
ความปลอดภัยทั้งตอผูอยูอาศัยและสภาพแวดลอมมากที่สุด ดังนี้ 

1.      ชีววิทยาและนิเวศวิทยา 

2.      วีการควบคุมปลวก 

3.      การจัดการปลวกในอาคาร 

  

1.      ชีววิทยาและนิเวศวิทยา 
ปลวกเปนแมลงที่มีความเปนอยูแบบสังคม มักอยูรวมกันเปนกลุมใหญภายในรัง โดยทั่วไปมีนิสัยไม

ชอบแสงสวาง ชอบที่มืดและอับชื้น ประชากรปลวกมีการแบงแยกหนาที่การทํางานออกไปตามวรรณะตางๆ 
รวม 3 วรรณะ คือ 

          วรรณะสืบพันธุ หรือแมลงเมา 
            ประกอบดวยตัวเต็มวัยที่มีปกทั้งเกศผูและเพสเมีย ทําหนาที่สืบพันธและกระจายพันธโดยจะบิน

ออกจากรัง เมื่อดินฟาอากาศเหมาะสม เมื่อจับคูกันแลวจะสลัดปก ผสมพันธุกันและหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อ

วางไข 

          วรรณะกรรมกร หรือปลวกงาน 



            เปนปลวกตัวเล็กสีขาวนวล ไมมีปก ไมมีตาใชหนวดเปนอวัยวะรับความรูสึกคลําทาง ทําหนาที่สราง

รัง ทําความสะอาดรัง ดูแลไข เพาะเลี้ยงเชื้อราและซอมแซมรังที่ถูกทําลาย 

           วรรณะทหาร 
            เปนปลวกที่มีหัวโต สีเขมและแข็ง มีกรามขนาดใหญ ซ่ึงดัดแปลงไปเปนอวัยวะคลายคีมที่มีปลาย

แหลมคม เพื่อใชในการตอสูกับศัตรูที่มารบกวนสมาชิกภายในรัง ไมมีปก ไมมีตา ไมมีเพศ บางชนิดจะ
ดัดแปลงสวนหัวใหยื่นยาวออกไปเปนงวง เพื่อกล่ันสารเหนียวปลอยหรือพนไปติดตัวศัตรู ทําใหเคลื่อนไหว
ไมไดหรืออาจทําใหตายได 

 
1.1        วงจรชีวิต 

การสรางอาณาจักรหรือนิคมของปลวก 

เร่ิมตนขึ้นเมื่อฤดูกาลเหมาะสม สวนใหญมักเปนชวงหลังฝนตนตก ปละประมาณ 2-3 คร้ัง 

โดยแมลงเมาเพศผูและเพศเมีย (alate or winged reproductive male or female) บินออกจากรังในชวง

พลบค่ําเพื่อมาเลนไฟ จับคูผสมพันธุกันสําหรับปลวกใตดินที่เขาทําลายอาคารบานเรือนมักจะบินออกจาก

รัง เวลาประมาณ 18.30-19.30 น. จากนั้นสลัดปกทิ้งไป แลวเจาะลงไปสรางรังในดินบริเวณที่มีแหลงอาหาร

และความชื้น หลังจากปรับสภาพดินเปนที่อยูอาศัยแลว ประมาณ 2-3 วัน จึงเริ่มวางไขเปนฟองเดี่ยวๆและ

จะเพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ จนอาจถึงวันละหลายพันฟอง ไขจะฟกออกมาเปนตัวออน (larva) และ

เจริญเติบโตโดยมีการลอกคราบจนเปนตัวเต็มวัย ไขรุนแรกจะฟกออกมาเปนปลวกไมมีปกและเปนหมัน 

สารเคมีที่เรียกกันวาฟโรโมนหรือสารที่ผลิตออกมาจากทวารหนักของราชินีเพื่อใหตัวออนกิน จะเปนตัว

กําหนดใหตัวออนพัฒนาไปเปนปลวกวรรณะตางๆ เชน ปลวกงาน (Worker) ปลวกทหาร(Soldier) โดย

บางสวนของตัวออนจะเจริญไปเปนปลวกที่มีปกสั้นไมสมบูรณเต็มที่บินออกไปผสมพันธุตอไป ตัวออน

บางสวนจะเจริญเติบโตเปนปลวกวรรณะสืบพันธุรอง (supplementary queen king) ทําหนาที่ผสมพันธุ

และจะออกไขเพิ่มจํานวนประชากรในกรณีราชา (king) หรือราชินี( queen) ของรังถูกทําลายไป 



 
1.2        นิเวศวิทยา 

สภาพความเปนอยูหรือสภาพทางนิเวศวิทยารวมถึงอุปนิสัยในการกินอาหารของปลวก

แตกตางกันออกไปแลวแตชนิดและประเภทของปลวก ซึ่งสามารถจําแนกอยางกวางๆ เปน 2 ประเภท โดย

ใชแหลงที่อยูอาศัยเปนหลักดังนี ้
1.2.1        ปลวกที่อาศัยอยูในไม 

ปลวกชนิดนี้ตลอดชีวิตจะอาศัยและกินอยูภายในเนื้อไม โดยไมมีการสรางทางเดิน

มาติดตอกับพื้นดินเลย ลักษณะโดยทั่วไปที่บงชี้วามีปลวกในกลุมนี้เขามาทําลายไมคือ วัสดุแข็งเปนเม็ด

กลมรี อยูภายในเนื้อไมที่ถูกกินเปนโพรงหรืออาจรวงหลนออกมาภายนอกตามรูที่ผิวไม เราอาจแบงปลวก

ประเภทนี้เปนกลุมยอยลงไปอีกตามลักษณะของความชื้นของไมที่ปลวกเขาทําลาย ดังนี้ 
1.2.1.1        ปลวกไมแหง (Dry-wood termites) 
ปลวกชนิดนี้อาศัยอยูในไมที่แหงหรือไมที่มีอายุงานมานานและมีความชื้นต่ํา โดย

ปกติมักจะไมคอยเห็นตัวปลวกชนิดนี้อยูนอกชิ้นไม แตจะพบวัสดุแข็งรูปกลมรี กอนเล็กๆ กองอยูบนพื้น

บริเวณโคนเสา ฝาผนังหรือโครงสรางไมที่ถูกทําลาย โดยทั่วไปปลวกชนิดนี้จะทําลายไมเฉพาะภายในชิ้นไม

โดยเหลือผิวไมดานนอกเปนฟลมบางๆ ไว ทําใหมองดูภายนอกเหมือนไมยังอยูในสภาพดี 
1.2.1.2         ปลวกไมเปยก (Damp-wood termites) 
ปลวกชนิดนี้มักอาศัยและกินอยูในเนื้อไมของไมยืนตนหรือไมลมตายที่มีความชื้นสูง 

1.2.2        ปลวกที่อาศัยอยูในดิน 

ปลวกประเภทนี้จะอาศัยอยูในดินแลวออกไปหาอาหารที่อยูตามพื้นดิน หรือเหนือ

พื้นดินทั่วไป โดยสวนใหญจะทําทอทางเดินเดินหอหุมตัว เพื่อปองกันการสูญเสียความชื้น และหลบซอนตัว

จากศัตรูที่มรบกวน จําแนกเปน 3 พวก คือ 

1.2.2.1        ปลวกใตดิน (Subterranean termites) 



เปนปลวกที่อาศัยและทํารังอยูใตดิน เชน ปลวกในสกุล Coptotermes, 

Microtermes, Ancistrotermes และ Hypotermes เปนตน 

1.2.2.2        ปลวกที่อยูตามจอมปลวก (Mound-building termites) 
เปนปลวกที่สรางรังขนาดกลางถึงขนาดใหญอยูบนพื้นดิน เชน ปลวกใน

สกุล 

1.2.2.3        ปลวกที่อยูตามรังขนาดเล็ก (Carton nest termites) 
เปนปลวกที่สรางรังขนาดเล็กอยูบนดินหรือเหนือพื้นดิน เชน ตามกิ่งไม 

ตนไม เสาไฟฟาหรือโครงสรางภายในอาคาร เชน ปลวกในสกุล Microcerotermes, Termes 

Dicuspiditermes, Nasutitermes และ Hospitalitermes เปนตน 

             แหลงอาหารของปลวก จําแนกออกเปน 4 ประเภท คือ 

1.      ไม (wood) 

2.      ดินและฮิวมัส (soil & humus) 

3.      ใบไมและเศษซากพืชที่ทับถมกันอยูบนพื้นดิน (leaves & litter) 

4.      ไลเคนและมอส (lichen & moss) 

ปลวกสวนใหญจะกินอาหารประเภทเนื้อไม เปลือกไม เศษไม ใบไมหรือวัสดุอ่ืนๆที่มีเซลลูโลสเปน

องคประกอบ โดยในระบบทางเดินอาหารของปลวก จะมีสัตวเซลลเดียว คือโปรโตชัว ในปลวกชั้นต่ําหรือมี

จุลินทรีย ไดแก แบคทีเรียและเชื้อราในปลวกชั้นสูง ซึ่งจะทําหนาที่ชวยในการยอยอาหารประเภทเซลลูโลส

หรือสารประกอบอื่นๆ ใหกลายเปนอาหารที่มีประโยชนตอรางกายปลวก 

1.3        ชนิดปลวกที่สําคัญที่เขามาทําลายไมใชสอย 

1.3.1        ปลวกไมแหง ที่สําคัญ คือ Cryptotermes thailandis 

สวนใหญจะพบเขาทําความเสียหายรุนแรงตออาคารบานเรือนที่อยูบริเวณชายฝง

ทะเลหรือพื้นที่เกาะ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคใตและภาคตะวันออกของประเทศ 

1.3.2        ปลวกใตดิน ที่สําคัญ คือ Coptotermes gestroi และ Coptotermes havilandi 

ปลวกใตดินชนิด C. gestroi จัดเปนปลวกที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจสูงที่สุดใน

ประเทศรอยละ 90 ของอาคารที่ถูกทําลาย เกิดจากการเขาทําลายของปลวกชนิดนี้และกวา 90 % พบเขทํา

ความเสียหายตออาคารบานเรือนที่อยูในเขตเมือง นอกจากนี้แลวปลวก Odontotermes proformosanus 

และปลวกในสกุล Schedorthinotermes, Ancistrotermes และ Microtermes อาจพบเขาทําความเสียหาย

ตอไมใชประโยชนภายนอกอาคารหรืออาคารบานเรือนที่อยูในเขตชนบท 

1.3.3        ปลวกสรางรังขนาดเล็ก ที่สําคัญ คือ Microcerotermes crassus และ 

Nasutitermes sp. 



พบเขาทําความเสียหายตอไมใชประโยชนภายนอกหรือไมในอาคารบานเรือนทีอ่ยูใน

เขตชนบท 

1.3.4        ปลวกสรางรังขนาดกลางถึงขนาดใหญ ที่สําคัญคือ Globitermes sulphureus, 

Macrotermes gilvus และ Odontotermes longignathus มักพบเขาทําความเสียหายตอไมใชประโยชน

ภายนอกและไมในอาคารบานเรือนที่อยูในเขตชนบท 

  
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาบางประการของปลวกวรรณะทหารที่ใชในการจําแนกสกุล 

ของปลวกทําลายไมที่สําคัญในประเทศไทยและลักษณะการเขาทําลายไมใชประโยชน 
  

 
Coptotermes 
                รูปรางสวนหัวของปลวกวรรณะทหารเปนรูปไข สีเหลืองทอง มีความยาวของหัววัดถึงฐานกราม 

1.40 – 1.51 มิลลิเมตร สวนกวางสุดประมาณ 1.15 – 1.24 มิลลิเมตร กรามยาว 0.82 – 0.93 มิลลิเมตร ใตริ

ฝปากบนมีรูเปดกวางเรียกวา fontanelle สําหรับปลอยสารเหนียวสีขาวออกมาตอสูศัตรู 

                ปลวกสกุลนี้ทํารังอยูใตพื้นดินหรือทํารังสํารองอยูภายในชองวางระหวางฝาสองชั้นในอาคารใน

การออกหาอาหาร ปลวกจะทําทอทางเดิน เดินขึ้นมาเปนทอกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.5 – 1.0 

เซนติเมตร ลักษณะการกินเนื้อไมของปลวกสกุลนี้จะกินเขาไปเปนรองลึกตามแนวความยาวของเสี้ยนไม

โครงสรางที่ถูกทําลายมากๆ เนื้อไมภายในจะถูกเปลี่ยนเปนโครงสรางดิน มีลักษณะเปนรูพรุนคลายฟองน้ํา 

ในขณะที่ผิวไมภายนอกยังดูปกติอยูแตเมื่อใชมีดปลายแหลมทิ่มแทงลงไปจะพังทะลุเขาไปไดงาย สําหรับ

เนื้อไมที่ถูกทําลายไมมาก ที่บริเวณพื้นผิวจะมีรองรอยของขี้ปลวกเปนจุดดําๆ กระจายอยูทั่วไป ปลวกสกุลนี้

จะพบเขาทําลายและกอใหเกิดความเสียหายรุนแรงกับอาคารที่อยูในเขตเมืองเปนสวนใหญ 



  

 
Microcerotermes 
                รูปรางสวนหัวของปลวกวรรณะทหารเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา สีน้ําตาล มีความยาวของหัววัดถึง

ฐานกราม 1.43 – 1.75 มิลลิเมตร สวนกวางสุดประมาณ 0.91 – 1.10 มิลลิเมตร กรามยาว 1.06 – 1.20 

มิลลิเมตร รูปรางคลายเคียว ดานในกรามทั้งสองดานมีลักษณะเปนฟนเลื่อย (serrate) 

                ปลวกสกุลนี้จัดเปนปลวกชนิดสรางรังขนาดเล็กบนดิน บนตนไมหรือบนโครงสรางอาคาร 

ลักษณะคอนขางกลมหรือทรงกรวยแหลม รังดินมักจะแข็งมากยากที่จะทุบใหแตก ผิวรังหยาบขรุขระ มีต่ิง

หรือกลีบเล็กๆ ยื่นออกมา โครงสรางภายในมีชองระบายอากาศขนาดเล็กกระจายอยูทั่วไป ในการหาอาหาร

ปลวกจะทําทอทางเดินขึ้นมาเปนทอกลม ลักษณะแหงแข็ง ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.2 – 0.3 เซนติเมตร 

ลักษณะการกินเนื้อไมปลวกสกุลนี้จะกินไปตามแนวความยาวของเสี้ยนไมเปนรองลึกเขาไป เนื้อไมที่ถูก

ทําลายจะไมมีรองรอยเปนจุดดําๆ ของขี้ปลวกกระจายอยูและเมื่อถูกทําลายมากๆ จะไมพบโครงสรางของ

ดินที่มีลักษณะคลายฟองน้ํา เชนเดียวกับปลวกในสกุล Coptotermes ปลวกสกุลนี้สวนใหญพบเขสทําลาย

และกอใหเกิดความเสียหายแกอาคารบนเรือนที่อยูในเขตชนบท จัดเปนปลวกทําลายเนื้อไมที่มีความสําคัญ

รองลงมาจากปลวก Coptotermes                



  

 
Globitermes 
                รูปรางสวนหัวของปลวกวรรณะทหารมีลักษณะคอนขางกลมมน สีเหลืองน้ําตาล ขนาดความยาว

ของหัววัดถึงฐานกลม 0.75 – 0.98 มิลลิเมตร สวนกวางสุดประมาณ 0.8 – 1.09 มิลลิเมตร กรามยาว 0.65 

– 0.93 มิลลิเมตร มีลักษณะโคงมากที่สวนปลาย กรามดานในทั้งสองขางมีฟนขนาดเล็กยื่นออกมาตรงกลาง 

ขางละ 1 ซี่ สวนทองของปลวกวรรณะทหารมีสีเหลืองของกํามะถันสังเกตเห็นไดชัดเจนมาก 

                ปลวกสกุลนี้สรางบนดินขนาดกลางถึงขนาดคอนขางใหญ ลักษณะรูปรางคลายโดม มี

เสนผาศูนยกลางฐานตั้งแต 30-80 เซนติเมตร สูงประมาณ 50-100 เซนติเมตร ผิวรังชั้นนอกสุดมีลักษณะ

เปนชั้นดินบางๆ เคลือบไว โครงสรางรังในชั้นที่ 2 จะแข็งแรงมาก และมีชองระบายอากาศกระจายอยู

ทั่วไป  และชั้นในสุดของรังมีลักษณะคลายกอนสมอง ซึ่งจะยุยและแตกงาย ภายในบริเวณนี้จะพบตัวออน

อยูมากมาย ลักษณะการเขาทําลายไมของปลวกสกุลนี้ไมแนนอน อาจนําดินเคลือบไปตามผิวไมหรือทําทาง

ทอทางเดินขึ้นไปหาอาหาร และกัดกินเนื้อไมเขาไปตามแนวความยาวและแนวขวางของเสี้ยนไม ปลวกสกุล

นี้พบเขาทําลายและกอใหเกิดความเสียหายแกอาคารบานเรือนที่อยูในเขตชนบท ตลอดจนไมใชประโยชนที่

อยูกลางแจง 

  



 
Cryptotermes 
                รูปรางสวนหัวของปลวกวรรณะทหารเปนรูปส่ีเหลี่ยมจตุรัส สวนหนาลักษณะตัดสั้นทูสีน้ําตาล

เขม มีขนาดความยาวและความกวางของหัวประมาณ 1.26 มิลลิเมตร กรามมีขนาดสั้นมากยาวประมาณ 

0.64 มิลลิเมตร เมื่อมองดานขางจะมีลักษณะโคงขึ้นคลายนอแรด ปลวกสกุลนี้อาศัยอยูเฉพาะภายในเนื้อไม 

โดยไมทําทอทางเดินดินเหมือนกีบปลวกใตดินชนิดอื่นๆ 

                ลักษณะการเขาทําลายของปลวกกินไมสกุลนี้ จะสังเกตไดจากการพบขี้ปลวกที่มีลักษณะเปน

เม็ดเล็ก ๆ แข็ง ขนาดเทาเมล็ดฝนรวงหลนออกมากองอยูบนพื้น โครงสรางไมที่ถูกทําลายหากมองจากผิว

ภายนอกดูเหมือนวายังคงปกติอยู แตโครงสรางภายในที่ถูกทําลายนั้นจะมีลักษณะเปนโพรง มีข้ีปลวกและ

ตัวออนบรรจุอยู ปลวกสกุลนี้พบเขาทําลายและกอใหเกิดความเสียหายแกอาคารบานเรือนที่อยูบริเวณแถบ

ชายฝงทะเล 



  

 
Macrotermes 
                ปลวกในสกุลนี้มีวรรณะทหารสองขนาด รูปรางสวนหัวของปลวกทหารขนาดใหญ (major 

soldier) มีลักษณะคอนขางสี่เหลี่ยม สวนหนาแคบกวาสวนทาย สีน้ําตาลแดงหรือสีดํา ขนาดความยาวของ

หัววัดถึงฐานกราม 3.24-4.9 มิลลิเมตร สวนกวางสุดประมาณ 2.36 – 4.0 มิลลิเมตร กรามยาว 1.42 – 2.52 

มิลลิเมตร สวนปลวกทหารขนาดเล็ก (minor solder) มีความยาวของหัววัดถึงฐานกราม 1.82 – 2.28 

มิลลิเมตร สวนกวางสุดประมาณ 1.50 – 1.97 มิลลิเมตร กรามยาว 1.14 – 1.50 มิลลิเมตร  

                ปลวกสกุลนี้สรางรังขนาดใหญอยูบนพื้นดิน รังมีรูปรางลักษณะที่ไมแนนอนแลวแตชนิดของ

ปลวก ปลวกสกุลนี้จะเขาทําลายไมโดยนําดินมาเคลือบไวตามพื้นผิวไม ลักษณะเปนแผนบางๆ และกัดกิน

เนื้อไมจากผิวเขาไปเปนพื้นที่กวางตามแนวขวางเสี้ยนไม พบเขาทําความเสียหายใหกับอาคารบานเรือนที่

อยูในอยูชนบท และไมที่ใชประโยชนกลางแจง 

  



 
Odontotermes 
                รูปรางสวนหัวของปลวกวรรณะทหารจะมีต้ังแตรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา คอนขางสี่เหลี่ยมจนถึง

คอนขางกลมรี มีสวนหนาแคบกวาสวนทาย สีเหลืองน้ําตาลถึงน้ําตาลแดง ขนาดความยาวของหัววัดถึงฐาน

กราม 1.14 – 2. 89 มิลลิเมตร สวนกวางสุดประมาณ 1.02 – 2.37 มิลลิเมตร กรามยาว 0.65 – 1.45 

มิลลิเมตร ลักษณะเดนของปลวกในสกุลนี้คือ ที่กรามดานซายจะมีฟนแหลมยื่นออกมา 1 ซี่ (toot) ใน

ตําแหนงที่แตกตางไปตามชนิดของปลวก 

            ปลวกสกุลนี้อาจพบไดทั้งชนิดที่ทํารังอยูใตพื้นดินและชนิดที่ทํารังขนาดใหญอยูบนพื้นดินการเขา

ทําลายไมมีลักษณะที่ใกลเคียงกันกับปลวกในสกุล  Macrotermes 

  



 
Nasutitermes 
            รูปรางสวนหัวของปลวกวรรณะทหารมีลักษณะคอนขางกลมสีน้ําตาลแดง กรามทั้งสองขางลดรูป

หายไป เปลี่ยนรูปรางไปเปนงวง (nasus) ยื่นยาวออกไปดานหนา เพื่อฉีดพนสารเคมีออกมาตอสูกับศัตรู 

ขนาดความยาวของหัววัดถึง nasus ยาว 1.61 – 1.89 มิลลิเมตร ความยาวสวนหัวถึงฐานกรามไมรวม 

nasus 1.01 – 1.22 มิลลิเมตร ความกวางสวนหัวประมาณ 1.04-1.27 มิลลิเมตร 

            ปลวกในสกุลนี้สรางรังดินขนาดเล็กอยูบนตนไมสูงๆ หรือบางครั้งอาจพบทํารังอยูบนโครงสราง

ภายในอาคารบานเรือนได ลักษณะรังคอนขางกลมถึงกลมรี สีน้ําตาลเขม ผิวรังเรียบ และเปราะบาง การ

ออกหาอาหารจะทําเปนทอทางเดินดินที่คอนขางแบน มีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 1.0 เซนติเมตร สี

น้ําตาลเขม ลักษณะการเขาทําลายมักจะกินเขาไปภายในเนื้อไมเปนรองลึกไปตามความยาวของเสี้ยนไม 

พบเขาทําลายไมในอาคารบานเรือนในเขตชนบท 

 
 


