บทที่ 1
บทนา
1. ที่มาและความสาคัญของโครงงาน
ปลวกเป็นแมลงชนิดหนึ่งเป็นสัตว์สังคมที่ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง และเป็นอันตรายต่อทรัพย์สิน
สิ่งของสามารถทาลายบ้านเป็นหลังๆได้ภายในไม่เวลากี่เดือน สามารถทาลาย พรม ,พลาสติก, โลหะนิ่มๆ อย่างเช่น
ทองแดง, ตะกั่ว, อลูมิเนียม และสายไฟ สามารถจะเจาะเข้าไปที่รากของต้นไม้ และเข้าไปกินที่ลาต้นได้ บ้านเรือน
สถานที่ทางาน สามารถจะเข้าบ้าน และอาคารสถานที่ทางานตามรอยเชื่อมต่อของสิ่งปลูกสร้างระหว่างคอนกรีต
กับกาแพง กรอบประตู กรอบที่ทาด้วยโลหะ หรือไม้สัก สายไฟภายในตัวบ้าน ยังเป็นสิ่งที่ปลวกชอบ มันจะกัด
ทาลายสายไฟ จนบางครั้งสายไฟเสียหาย และอาจเกิดไฟไหม้ได้
ปลวกหากินและดูแลกันอย่างเป็นทีม
ลักษณะพฤติกรรมเช่นนี้ทาให้มนุษย์หรือสัตว์อื่นๆ ปราบปรามหรือ
กาจัดได้ยาก การใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในจอมปลวก และใต้ดินทาให้เราไม่ได้ศึกษาธรรมชาติของปลวกอย่างใกล้ชิด
อีกทั้งบริเวณอาคารสานักงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเกาะคา มีปลวกขึ้นเป็น
จานวนมากและไม่สามารถที่จะกาจัดได้ เป็นปัญหาในการจัดเก็บเอกสาร ผู้จัดทาโครงงานจึงต้องการศึกษาวัสดุ
และสถานที่ที่ปลวกชอบขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เอกสารในสานักงานไม่ถูกทาลาย
1.2 วัตถุประสงค์ ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้จัดทาได้กาหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้
1. เพื่อเปรียบเทียบวัสดุที่ปลวกชอบขึ้น ระหว่างกล่องกระดาษ ไม้อัด และผ้า
2. เพื่อศึกษาสถานที่ปลวกชอบขึ้น ระหว่างสถานที่บริเวณภายนอกอาคารสานักงาน กศน.อาเภอ
เกาะคา และบริเวณภายในอาคารสานักงาน กศน. อาเภอเกาะคา
1.3 สมมติฐาน 1. ปลวกชอบขึ้นกล่องกระดาษ มากกว่าไม้อัดและผ้า
2. ปลวกชอบสถานที่บริเวณนอกอาคารสานักงาน กศน.อาเภอเกาะคามากกว่าบริเวณภายใน
อาคารสานักงาน กศน. อาเภอเกาะคา
1.4 ตัวแปรที่ศึกษา
1.4.1 ตัวแปรต้น วัสดุที่ปลวกชอบขึ้น ได้แก่ กล่องกระดาษ ไม้ อัด ผ้า และสถานที่ที่ปลวกชอบขึ้นได้แก่บริเวณ
ภายนอกอาคารสานักงาน กศน.อาเภอเกาะคา และบริเวณภายในอาคารสานักงาน กศน.อาเภอเกาะคา
1.4.2 ตัวแปรตาม
คือ จานวนปลวก
1.4.3 ตัวแปรควบคุม คือ 1. ปริมาณ วัสดุที่นามาทดลอง 2. เวลา
1.5 ขอบเขตการศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้ มีขอบเขตของการศึกษาดังนี้
1.5.1 สิ่งที่ศึกษา วัสดุและสถานที่ที่ปลวกชอบขึ้น คือ ผ้า ไม้อัด กระดาษ สถานที่บริเวณภายนอก
อาคารสานักงาน กศน.อาเภอเกาะคา และบริเวณภายในอาคารสานักงาน กศน.อาเภอเกาะคา
1.5.2 ระยะเวลา 09.00 – 18.00 น
1.5.3 สถานที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเกาะคา
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1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.6.1 ทาให้ทราบว่าวัสดุชนิดใดที่ปลวกชอบขึ้นมากที่สุด
1.6.2 ทาให้ทราบว่าสถานที่ปลวกชอบขึ้น
1.7 นิยามปฏิบัติการ
17.1 ปลวก หมายถึง สัตว์กินไม้ชนิดหนึ่งตัวคล้ายมด แต่ส่วนท้องกับอกมีขนาดไล่เลี่ยกัน หนวดมีลักษณะ
เป็นปล้องกลมคล้ายรูปปัดไม่หักงอเป็นข้อศอกเหมือนมดส่วนใหญ่ตัวสีขาวหรือครีมไม่ชอบแสง อาศัยทารัง
รวมกันอยู่เป็นกลุ่มใหญ่โดยมากทารังอยู่บนพื้นหรือใต้ดิน มักจะเอาดินมาคุมทางเดิน บางชนิดทาลายไม้ ต้นไม้
ฯลฯ
17.2 ผ้า หมายถึง วัสดุที่ได้จากถักทอเส้นใยที่มาจากวัสดุอื่น เช่น ฝ้าย รังไหม ไนลอน นามาใช้สาหรับ
นุ่งห่ม และมีประโยชน์อื่นๆ เช่นการตกแต่ง มีหลายแบบเช่น ผ้าจาก ใยพืช จากขนสัตว์ จากแร่ธรรมชาติ และจาก
เคมีสังเคราะห์
17.3 ไม้ หมายถึง วัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการสร้างที่อยู่อาศัย มีส่วนประกอบสาคัญ ได้แก่ วงกบประตูหน้าต่าง
บานประตูหน้าต่าง แม่บันได ขั้นบันได พื้นในร่ม ใช้ทาเครื่องเรือน และเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ
17.4 กระดาษ หมายถึง วัตถุแผ่นบาง ๆ โดยทามาจากใยเปลือกไม้ ฟาง เศษผ้า และอาจมีส่วนผสม
อย่างอื่นเพื่อช่วยให้คุณสมบัติของกระดาษดีขึ้น
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บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาโครงงาน เรื่อง ศึกษาวัสดุและสถานที่ที่ปลวกชอบขึ้น คณะผู้ศึกษา ได้ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล
จากเอกสาร งานที่เกี่ยวข้อง และจากเว็บไซต์ อินเตอร์เน็ต โดยขอนาเสนอตามลาดับ ดังนี้
2.1 ปลวก หมายถึง
-เป็นสัตว์กินไม้ชนิดหนึ่งตัวคล้ายมด เป็นสัตว์อยู่รวมกันเป็นหมู่พวก โดยมากทารังอยู่ ตามพื้นดิน
(พจนานุกรม ไทย – ไทย อ. เปลี้อง ณ นคร, ม.ป.ป. : เว็บไซด์)
-รูปร่างคล้ายมด แต่ส่วนท้องกับอกมีขนาดไล่เลี่ยกัน หนวดมีลักษณะเป็นปล้องกลมคล้ายรูปปัดไม่หักงอ
เป็นข้อศอกเหมือนมด ส่วนใหญ่ตัวสีขาวหรือครีมไม่ชอบแสงอาศัยทารังอยู่เป็นกลุ่มใหญ่บนพื้นหรือใต้ดิน มักจะ
เอาดินมาคลุมทางเดิน บางชนิดทาลายไม้ ต้นไม้ ฯลฯ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ม.ป.ป. : เว็บไซด์)
2.1.1 ปัญหาที่เกิดจากปลวก บริษัท เพาเวอร์ เพสท์ กรุ๊ป จากัด (ม.ป.ป. : เว็บไซด์) ได้กล่าวไว้ดังนี้
-ปลวก สามารถทาลายบ้านเป็นหลังๆได้ภายในไม่กี่เดือน
-ปลวก สามารถทาลาย พรม, พลาสติก, โลหะนิ่มๆ อย่างเช่นทองแดง, ตะกั่ว, อลูมิเนียม และสายไฟ
-ปลวกจะเจาะเข้าไปที่รากของต้นไม้ และเข้าไปกินที่ลาต้นได้เลย
-บ้าน สถานที่ทางาน คือแหล่งอาหารขนาดใหญ่ของมัน ปลวกนับล้านๆ ตัว จะเข้าบ้าน และสถานที่
ทางานตามรอยเชื่อมต่อของสิ่งปลูกสร้างระหว่างคอนกรีตกับกาแพง
-กรอบประตู กรอบที่ทาด้วยโลหะ หรือไม้สัก ไม่สามารถป้องกันการรุกรานของปลวกได้อย่างสมบูรณ์
-ปลวกอาศัยช่องว่างเล็กมากๆ แม้เพียง 1.4 มม. ของรอยเชื่อมต่อเข้าไปบ้านของคุณได้
-ปลวกจะกัดกินเนื้อไม้ภายใน เหลือเปลือกผิวนอกของไม้ไว้ เพื่อป้องกันตัวจากศัตรู
-สายไฟภายในตัวบ้าน ยังเป็นสิ่งที่ปลวกชอบ มันจะกัดทาลายสายไฟ จนบางครั้งสายไฟเสียหาย และอาจ
เกิดไฟไหม้ได้
2.1.2 แหล่งอาหารของปลวก จาแนกออกเป็น 4 ประเภท คือ
1. ไม้ (wood)
2. ดินและฮิวมัส (Soil and Moss )
3. ใบไม้และเศษซากพืชที่ทับถมอยู่บนพื้นดิน(Lave and litter)
4. ไลเคนและมอส ( Lichen and Moss )
ปลวกส่วนใหญ่จะกินอาหารประเภทเนื้อไม้ เปลือกไม้ เศษไม้ ใบไม้ หรือวัสดุ อื่นๆ ที่มีเซลลูโลส เป็น
องค์ประกอบโดยในระบบทางเดินอาหารของปลวกจะมีสัตว์เซลล์เดียว คือ โปรโตซัวในปลวกชั้นต่า หรือมี
จุลินทรีย์ ได้แก่ แบคทีเรีย และเชื้อราในปลวกชั้นสูงซึ่งจะทาหน้าที่ช่วยในการย่อยอาหารประเภทเซลลูโลส หรือ
สารประกอบอื่นๆ ให้กลายเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายปลวก
อาหารที่ปลวกชื่นชอบ คือ เซลลูโลส ซึ่งพบได้มากที่สุดในใบไม้และกระดาษ และแหล่งของเซลลูโลสยังพบได้
ในหญ้า และบริเวณที่มีอินทรีย์วัตถุต่างๆ
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2.1.3 ประเภทของปลวก แบ่งได้ดังนี้
1. ปลวกสืบพันธ์เป็นปลวกตัวผู้และตัวเมีย ปลวกตัวผู้เรียกว่าราชาปลวก ปลวกตัวเมียเรียกว่าราชินีปลวก
ปลวกเหล่านี้มีหน้าที่ผสมพันธ์และสืบพันธ์ปลวกสืบพันธ์มีหน้าที่กระจายพันธ์และสร้างอาณาจักรใหม่เกิดขึ้น
ปลวกชนิดนี้เรียกว่าแมลงเม่า เมื่อจับคู่ผสมพันธ์แล้วจะสลัดปีกและเลือกสถานที่เหมาะสมเพื่อสร้างรัง
2. ปลวกงาน เป็นปลวกตัวลาไม่มีปีก และไม่มีตา อาศัยอยู่ในดินหรือเนื้อไม้ที่มันกัดกินและมีหน้าที่หา
อาหารมาเลี้ยงปลวกวรรณะอื่น ๆ ปลวกชนิดนี้จะทางานทุกอย่างในรัง
3. ปลวกทหาร เป็นปลวกตัวเล็กแต่มีหัวโต และขากรรไกรขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการต่อสู้ ไม่มีปีก ไม่มีตา
ปลวกทหารมีหน้าที่ปกป้องอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับรัง ศัตรูของปลวกทหารคือ มด ปลวกทหารไม่มีตาแต่ก็สามารถ
ป้องกันรังของมันได้อย่างไม่ย่อท้อ โดยมันจะใช้เขี้ยวกัดและปล่อยยางเหนียว ๆ ออกมาตามตัวมด ซึ่งจะส่งกลิ่นล่อ
ปลวกทหารตัวอื่น ๆ เข้ามารุมกัดมดที่บุกรุกรังมันจนตาย
2.1.4 วงจรชีวิตของปลวก
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2.1.5 การสร้างอาณาจักรหรือนิคมของปลวก
เริ่มต้นขึ้นเมื่อฤดูกาลเหมาะสม ส่วนใหญ่มักเป็นช่วงหลังฝนตก ปีละประมาณ 2-3 ครั้ง โดยแมลงเม่า
เพศผู้และเพศเมีย (alate or winged reproductive male or female ) บินออกจากรังในช่วงเวลาพลบค่า
เพื่อมาเล่นไฟ จับคู่ผสมพันธุ์กันสาหรับปลวกใต้ดินที่เข้าทาลายอาคารบ้านเรือนมักจะบินออกจากรัง เวลา
ประมาณ 18.30 – 19.30 น. จากนั้นจึงสลัดปีกทิ้งแล้ว แล้วเจาะลงไปสร้างรังในดินบริเวณที่มีแหล่งอาหาร
และความชื้น หลังจากปรับสภาพดินเป็นที่อยู่อาศัยแล้ว ประมาณ 2-3 วัน จึงเริ่มวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ และ
เพิ่มจานวนมากขึ้นเรื่อยๆ จนอาจถึงวันละหลายพันฟอง ไข่จะฟักออกมาเป็นตัวอ่อน (larva) และเจริญเติบโต
โดยมีการลอกคราบจนเป็นตัวเต็มวัย ไข่รุ่นแรกจะฟักออกมาเป็นปลวกไม่มีปีกและเป็นหมัน สารเคมีที่เรียกกัน
ว่าฟีโรโมนหรือสารที่ผลิตออกมาจากทวารหนักของราชินีเพื่อให้ตัวอ่อนกิน จะเป็นตัวกาหนดให้ตัวอ่อนพัฒนาไป
เป็นปลวกวรรณะต่างๆ เช่น ปลวกงาน (worker) ปลวกทหาร (soldier) โดยบางส่วนของตัวอ่อนจะเจริญไปเป็น
ปลวกที่มีปีกสั้นไม่สมบูรณ์อยู่ในรังในช่วงระยะเจริญพันธุ์ (nymphs) เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์จะเจริญไปเป็นแมลง
เม่า ซึ่งมีปีกยาวสมบูรณ์เต็มที่บินออกไปผสมพันธุ์ต่อไป ตัวอ่อนบางส่วนจะเจริญไปเป็นปลวกวรรณะสืบพันธุ์รอง
(supplementary queen and king) ทาหน้าที่ผสมพันธุ์และออกไข่เพิ่มจานวนประชากรในกรณีที่ราชา
(king) หรือราชินี (queen) ของรังถูกทาลาย
2.1.6 ปลวกมีชีวิตรวมกันแบบสังคม มีการแบ่งหน้าที่ พวกวรรณะกรรมกรมีหน้าที่หาอาหารให้กับปลวกใน
วรรณะอื่นๆ จึงมีพฤติกรรมในการถ่ายทอดอาหารจากตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่ง บางคนเรียกว่า พฤติกรรมเลีย แต่
ปลวกไม่มีลิ้นจึงเรียกพฤติกรรมเขี่ย ปลวกมีพฤติกรรมเขี่ยอยู่สองอย่าง คือเขี่ยปาก
(stomodeal feeding) และเขี่ยก้น (proctodeal feeding) ปลวกจะใช้ส่วนของหนวดกระตุ้นฝ่ายตรงข้ามและ
เอาปากตัวเองไปจ่อที่ปากหรือก้นฝ่ายตรงข้ามเพื่อรับอาหารจากปากหรือก้นของอีกฝ่าย และพฤติกรรมนี้ยังมีผล
ต่อปรากฏการณ์ในด้านอื่นของสังคมปลวกอีกหลายประการ เช่น เป็นการติดต่อสื่อสารในระหว่างพวก
เดียวกัน เป็นการแพร่กระจายสารฟีโรโมน สาหรับการควบคุมวรรณะต่างๆ ในรังปลวก และเป็นการส่งผ่านโปร
โตซัวสาหรับช่วยในการย่อยเนื้อไม้ของปลวกจาพวกที่มีโปรโตซัวในลาไส้ เป็นต้น และปลวกยังมีพฤติกรรมเขี่ยเมื่อ
ปลวกตัวอื่นๆ มีวัสดุติดตัวรุงรัง จึงมีการนาเอาสารเคมีกาจัดแมลงชนิดผงมาใช้ ทาให้ปลวกตัวอื่นที่มาช่วยกัน
เขี่ยได้รับสารเคมีตายไปด้วย สารเคมีกาจัดแมลงชนิดผงใช้ได้ดีกับปลวกเนื้อไม้แห้ง (dry wood termites) ซึง่
ทารังขนาดเล็กไม่ต้องการความชื้นสูงในการดารงชีวิต สารเคมีกาจัดแมลงชนิดผงนี้ให้ผลดีกับปลวกที่ทาลายท่อน
ซุงหรือเสารั้ว ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารบ้านเรือน แต่ไม่แนะนาให้ใช้ในอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะสารหนูผงเพราะฟุ้ง
กระจายออกจากบริเวณที่ใช้ สาหรับพวกปลวกดิน (subterranean termites) และปลวกพวกผิวดิน (ground
of dwelling termites) เป็นพวกที่ต้องการความชื้นสูง การใช้สารเคมีกาจัดแมลงชนิดผงจะไม่ได้ผลดี
เท่าที่ควร เนื่องจากความชื้นอาจทาให้ยาผงจับตัวเป็นก้อน และส่วนใหญ่เมื่อโรยสารเคมีผงบนทางเดินของ
ปลวก มักจะเปลี่ยนทางเดินใหม่เพราะถูกรบกวน
2.1.7 การป้องกันและดูแลรักษา ดาเนินการได้ดังนี้
-ปิดรอยแตกร้าวให้มิดชิด
-ตรวจสอบพื้นที่ที่มีความชื้นสูงเช่น ห้องน้า ใต้บันใด อย่างสม่าเสมอ หากพบการกัดทาลายเกิดขึ้นแสดงว่ามีปลวก
เกิดขึ้น

6
-สังเกตแมลงเม่าบินในบ้าน หรือนอกบ้าน ให้ปิดช่องทางเดินของแมลงเม่า เพราะเป็นช่องทางหนึ่งที่แมลงเม่าจะ
สร้างรังในบ้าน
-เก็บเศษไม้ต่าง ๆ ออกจากตัวบ้าน
-ดูแลรักษาบ้านทั้งภายในและภายนอกให้แห้ง
-ตรวจสอบว่าในบ้านมีผงไม้ซึ่งเป็นรอยกัดกินของปลวกอย่างสม่าเสมอ
-ซ่อมรอยรัว-ซึมทันทีเมื่อมีรอยรั่ว ซึมเกิดขึ้น
-เมื่อพบปลวกต้องกาจัดทันที เพราะจะเกิดความสูญเสียไปทุกเวลานาที ปลวกทางานตลอดเวลา ความเสียหายจึง
เกิดขึ้นทุก ๆ วินาที
2.1.8 การป้องกันและกาจัดปลวกสามารถดาเนินได้หลายวิธี คือ
1. การป้องกันโดยการใช้สารเคมี
1.1 การใช้สารกาจักปลวก (Termiticides)
เป็นการป้องกันกาจัดโดยการฉีดพ่น หรืออัดสารป้องกันกาจัดปลวกลงไปในพื้นดินเพื่อทาให้ภายไต้อาคารเป็น
พิษปลวกไม่สามรถเจาะผ่านทะลุขึ้นมาได้ หรืออาจใช้สารเคมีกาจัดปลวก โรยและฉีดพ่นโดยตรง วิธีการฉีดพ่นด้วย
สารเคมีป้องกันปลวกก่อนการปลูกสร้างอาคารสามารถให้ผลในการป้องกันปลวกใต้ดินได้ดีที่สุด
1.2 การใช้สารป้องกันเนื้อไม้(Wood preservatives)
ดาเนินการโดยการพ่น ทา แช่ จุ่ม หรือ อัด โดยใช้กาลังอัดเพื่อให้สารเคมีแทรกซึมเข้าไปในเนื้อไม้
2. การป้องกันโดยไม่ใช้สารเคมี
2.1 การใช้แผ่นโลหะ โลหะผิวลื่น เช่น แผ่นอลูมิเนียม สามารถใช้เป็นแนวป้องกันไว้รอบๆเสา หรือรอยต่อ
ระหว่างฐานล่างกับส่วนที่เป็นโครงสร้างไม้ เพื่อกั้นเส้นทางเดินของปลวกจากพื้นดินเข้าสู่อาคาร
2.2 การใช้วัสดุอื่นๆ เช่น เศษหินบท เศษแก้วบด หรือแผ่นตะแกรงโลหะ ปูรองพื้นอาคารในส่วนที่ติดพื้นดิน
ทั้งหมด
3. การป้องกันและกาจัดโดยใช้เหยื่อพิษ เป็นแนวทางใหม่ในการป้องกันกาจัดปลวก โดยมีหลักการดังนี้
* ใช้สารเคมีออกฤทธิ์ช้า ที่มีความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมค่อนข้างต่า ซึ่งมีประสิทธิภาพ ในการ
ขัดขวางกระบวนการตามธรรมชาติในการดารงชีวิตของปลวก เช่น ยับยั้งขบวนการสร้างผนังลาตัว ซึ่งมีผลต่อการ
ลดจานนประชากรลงไปจนถึงระดับที่ไม่ก่อให้เกิด ความเสียหาย
* มีคุณสมบัติพิเศษที่ดึงดูดให้ปลวกเข้ามากิน และสามารถคงรูปอยู่ภายในตัวปลวกได้ดีในระยะเวลาที่
เหมาะสมที่จะเกิดการถ่ายทอดไปสู่สมาชิกอื่นๆภายในรังได้
4. สมุนไพรกาจัดปลวกสกัดจากพืชสมุนไพรไทย เช่น หางไหล ตระไคร้ หอม ข่า ขมิ้นชัน หัวแห้วหมู พริกขี้หนู
เมล็ดงา และใบสาบเสือ ฯ สมุนไพรเหล่านี้ เป็นพืชที่ปลวกไม่สามารถสร้างกลไก ในการย่อยสลายสารสาคัญจาก
พืชเหล่านี้ได้ สารสาคัญจากพืชเหล่านี้ มีผลในการควบคุมประชากรปลวกโดยกลไกที่แตกต่างกันตั้งแต่ การยับยั้ง
การเจริญเติบโตของตัวอ่อน การวางไข่ การกินอาหาร ตลอดถึงการลดการพัฒนาการ ของ จุลินทรีย์ในลาไส้ ปลวก
ซึ่งมีผลโดยตรงต่อความอยู่ รอดและการทาลายของปลวก ซึ่งทาให้มีการควบคุมประชากรของปลวก โดยลด
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ขบวนการย่อยอาหาร ทาลายจุลินทรีย์ ในทางเดินอาหาร หยุดการลอกคราบของตัวอ่อน ทาให้ตัวอ่อน ไม่
เจริญเติบโต ลดการฟักไข่ ของนางพญา ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรนี้มีประสิทธิภาพ ในการลดประชากรของปลวกในสกุล
Coptotermes spp. จะมีผล ทาให้ปลวกค่อยๆ อ่อนแอลง ตัวที่แข็งแรงก็จะมากัดกินตัว ที่อ่อนแอ ทาให้สาร
แพร่กระจาย ในรังของมันโดยอัตโนมัติ ปริมาณประชากรปลวก จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆ จนสูญพันธุ์ ไปในที่สุด แต่
ต้องใช้เวลา นานกว่าการใช้สารเคมี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจานวนประชากรของปลวก
5. กาจัดปลวกด้วยหยิบสิ่งของใกล้ตัวกาจัดปลวก หาชิ้นส่วนผ้าที่ไม่ใช้ของเก่ามาแบ่งเป็นก้อนๆ ความยาวพอ
ประมาณใส่กับน้ามันเครื่องพอหมาดหรือจาระบีเก่านามาม้วนรอบชั้นโต๊ะ หรืออาจจะใช้ปูนสุกใส่ที่รองแก้ววางไว้
ที่ขาโต๊ะก็ได้ และหากพบ ปลวก ไต่ขึ้นมาตามรอยแตกของพื้น ให้ใช้น้ามันก๊าดเทเข้าไปในร่อง เราก็สามารถจะใช้
กาจัดปลวก ได้ด้วยวิธีสบายๆ ใช้ฝุ่นเพื่อทาป้องกันเห็บของสุนัขมาโรยตามพื้นที่หรือแถวที่ปลวกขึ้นบ้าน เวลาเมื่อ
ปลวกเดินมาโดนก็จะเกิดการเคืองและตายในเวลารวดเร็ว หรืออาจเฉือนมะนาวเป็นแผ่นบางๆ มาไปวางในบริเวณ
ที่ปลวกขึ้นบ้าน หรือเตรียมการ กาจัดปลวก ก็ได้ด้วย ในเหตุที่เห็นรังปลวก ให้ใช้น้าที่ชุบหน่อไม้แห้งรดไปที่รัง
ปลวกจะหนีไปอยู่ที่อื่นๆทันทีทันควัน แต่หากประสงค์ กาจัดปลวก ให้หมดสิ้น ให้ใช้กรบูรและยาสูบอย่างละ 1
ส่วน นาไปจุ่มน้าตั้งหม้อให้เดือด แล้วนาไปเทที่รัง จะเป็นการ กาจัดปลวก ได้และปลวกคงไม่กล้ามาสร้างรังอีกเลย
6. การใช้ไส้เดือนฝอยกาจัดปลวก เป็นผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอย บรรจุในถุงพลาสติกใสรูปทรงสามเหลี่ยม โดยมีโพลิ
เมอร์เป็นสารอุ้มความชื้นปริมาณเท่ากับ 5 ล้านตัวต่อซอง การเก็บผลิตภัณฑ์ ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง (25 – 35
องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็บได้นาน 3 เดือน นับจากวันผลิตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอยตัดถุงผลิตภัณฑ์
เทโพลิเมอร์ลงในภาชนะ เติมน้าสะอาดพอท่วม แล้วใช้มือกวนล้างให้ไส้เดือนฝอยหลุดออกจากผิวโพลิเมอร์
จากนั้น ใช้กระชอนกรองแยกโพลิเมอร์ทิ้งไป นาน้าที่ผ่านการกรองใส่ในกระบอกฉีดน้า นาไปใช้ฉีดพ่นกาจัดปลวก
ต่อไป
2.2 กระดาษ
กระดาษหมายถึงวัตถุแผ่นบาง ๆ โดยทามาจากใยเปลือกไม้ ฟาง เศษผ้า และอาจมีส่วนผสมอย่างอื่นเพื่อ
ช่วยให้คุณสมบัติของกระดาษดีขึ้น บริษัทสุพรีมพริ้มท์ จากัด ( เว็ปไซด์) และวันชัย ศิริชนะ
ได้อธิบายความแตกต่างของชนิดของกระดาษ (วันชัย ศิริชนะ, 2529 : เว็บไซด์) ดังนี้
1. กระดาษบรู๊ฟ (newsprint) เป็นกระดาษที่ทาจากเยื่อไม้ป่น จึงทาให้มีราคาถูก คุณภาพต่า ถ้าเก็บไว้นานจะ
กรอบและแดงใช้พิมพ์หนังสือราคาถูกและหนังสือพิมพ์
2. กระดาษปอนด์ (bond paper) เป็นกระดาษที่มีคุณภาพสูง เยื่อกระดาษทาจากเศษผ้าผสม ด้วยสารเคมี
Sulfite ฟอกให้ขาวเป็นพิเศษ เป็นกระดาษใช้พิมพ์งานที่มีค่า เช่นประกาศนียบัตรหรืกระดาษเขียนจดหมาย
3. กระดาษฟอกขาวหรือกระดาษปอนด์ขาว (Wood Free Paper) เป็นกระดาษที่ทาจากเยื่อเคมีฟอกขาว ผลิต
เป็นกระดาษเพื่อใช้เขียนหรือพิมพ์ ใช้ทาสมุด และพิมพ์หนังสือโดยทั่วไป
4. กระดาษเหนียวหรือกระดาษสีน้าตาลห่อของ (Kraft paper)ทาจากเยื่อ Sulphate ผสมสีน้าตาล มีความเหนียว
มากใช้ทากระดาษห่อของหรือบรรจุภัณฑ์
5. กระดาษปก (Cover Paper) เป็นกระดาษปอนด์ทาให้หนาเป็นพิเศษ มีความเหนียวทนทาน เพื่อใช้ทาปก
หนังสือ
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6. กระดาษวาดเขียน (Drawing Paper) เป็นกระดาษปอนด์ขาว แต่ทาให้เนื้อกระดาษสามารถรับสีได้ง่าย และมี
ผิวเหมาแก่การเขียนภาพระบายสี ดูดหมึกดูดสีไว้โดยง่าย
7. กระดาษอาร์ต(Arts,Coate paper) เป็นกระดาษที่ได้มีการเคลือบผิวหน้าด้วยวัสดุบางอย่างให้มีผิวเรียบมัน เพื่อ
ใช้พิมพ์ภาพที่มีรายละเอียด
8. กระดาษกล่อง (Box board) เป็นกระดาษที่ด้านหน้าทาจากเยื่อเคมี มีลักษณะเป็นกระดาษปอนด์ขาว แต่
ด้านหลังทาจากเยื่อไม้ป่น หรืออาจเป็นเยื่อกระดาษเก่าซึ่งจะมีสีคล้า กระดาษชนิดนี้จะผลิจากเครื่องจักรชนิด
Cylinder machine หลายๆชั้น
9. กระดาษโปสเตอร์ (Poster paper) เป็นกระดาษปอนดืที่ขัดมันเรียบหน้าเดียว ส่วนอีกหน้าหนึ่งจะปล่อยให้
หยาบไว้
10. กระดาษแข็ง (Hard board) เป็นกระดาษที่ใช้ทาปกแข็งด้านในของหนังสือเมื่อใช้งานจะต้องมีกระดาษหรือ
วัสดุ อื่นหุ้ม จึงเป็นกระดาษที่ไม่ต้องฟอกขาว ทาจากเยื่อไม้ป่นหรือเยื่อกระดาษเก่า เนื้อกระดาษจะดูสีคล้า และ
ผิวไม่เรียบ
11. กระดาษพาทเม้นท์ (Parchment paper) เป็นกระดาษทาเลียนแบบแผ่นหนังฟอกเยื่อกระดาษใช้เศษผ้าเป็น
กระดาษที่ใช้กับ งานพิมพ์ที่มีความสาคัญ นอกจากนี้ยังอาจแบ่งชนิดของกระดาษตามลักษณะผิวของกระดาษโดย
แบ่งออกเป็น 2 ชนิด
2.3 ผ้า
2.3.1 ความหมายของผ้า เป็นวัสดุที่ได้จากถักทอเส้นใยที่มาจากวัสดุอื่น เช่น ฝ้าย รังไหม ไนลอน นามาใช้
สาหรับนุ่งห่ม และมีประโยชน์อื่นๆ เช่นการตกแต่ง มีหลายแบบเช่น ผ้าจาก ใยพืช จากขนสัตว์ จากแร่ธรรมชาติ
และจากเคมีสังเคราะห์ (ผ้า,ม.ป.ป. : เว็บไซด์)
2.3.2 ลักษณะและคุณสมบัติของเนื้อผ้า
ชุดาภรณ์ การ์เมนท์ได้แนะนาลักษณะและคุณสมบัติของเนื้อผ้า และอธิบายถึงวิธีการได้มาของผ้า ว่ามี
ขบวนการอย่างไร และต้องใ้ช้วัตถุดิบใดบ้าง เพื่อนามาใช้ในการผลิตผ้า ดังนี้ (ชุดาภรณ์ การ์เมนท์, ม.ป.ป. : เว็บ
ไซด์)

จากรูปจะเห็นได้ว่า ผ้า ผลิตมาจากเส้นด้าย เส้นด้ายผลิตมาจากเส้นใย ดังนั้นลักษณะและคุณสมบัติของเนื้อผ้า จะ
ขึ้นอยู่กับลักษณะและคุณสมบัติ ของเส้นใย และเส้นด้าย โดยทั่วไป เส้นใย ที่นิยมนามาผลิตเส้นด้าย คือฝ้าย และ
เส้นใยสังเคราะห์ โดยจะมีทั้งฝ้าย 100% เส้นใยสังเคราะห์ 100% หรือนาฝ้ายและเส้นใยสังเคราะห์มาผสมกันใน
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อัตราส่วนต่างๆ กัน ซึ่งจะทาให้ลักษณะและคุณสมบัติของเส้นด้ายแตกต่างกันไป ซึ่งจะส่งผลต่อลักษณะและ
คุณสมบัติของผ้าด้วย
2.4 ไม้(wood) (นายกฤตกร เศรษฐโสภณ, ม.ป.ป. : เว็บไซด์)
2.4.1 ความหมายของไม้ได้อธิบายความหมายของไม้ ที่เป็นวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการสร้างที่อยู่อาศัย ที่เป็น
ส่วนประกอบสาคัญ ได้แก่ วงกบประตูหน้าต่าง บานประตูหน้าต่าง แม่บันได ขั้นบันได พื้นในร่ม ใช้ทาเครื่องเรือน
และเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ
ไม้แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท โดยถือเอาค่าความแข็งแรงในการดัดของไม้แห้ง และความทนทานตาม
ธรรมชาติของไม้ชนิดนั้น ๆ เป็นเกณฑ์ได้แก่
1. ไม้เนื้อแข็ง มีความแข็งแรงสูงกว่า 1000 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร มีความทนทานสูงกว่า 6 ปี ได้แก่
ไม้เคี่ยม ไม้แอ๊ก ไม้หลุมพอ ไม้เสลา ไม้สักขี้ควาย ไม้เลียงมัน ไม้รัง ไม้ยมหิน ไม้มะค่าโมง ไม้มะเกลือเลือด
ไม้ประดู่ ไม้เต็ง ไม้ตะบูนดา ไม้ตะคร้อหนาม ไม้ตะคร้อไข่ ไม้แดง ไม้กันเกรา
2. ไม้เนื้อแข็งปานกลาง มีความแข็งแรง 600 ถึง 1000 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร มีความทนทาน 6 ปี
ได้แก่ ไม้เหียง ไม้รกฟ้า ไม้ยูง ไม้มะค่าแต้ ไม้พลวง ไม้นนทรี ไม้ตาเสือ ไม้ตะแบก ไม้ตะเคึยนหนู ไม้
ตะเคียนทอง ไม้กว้าว
3. ไม้เนื้ออ่อน มีความแข็งแรงต่ากว่า 600 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร มีความทนทานต่ากว่า 2 ปี ได้แก่ ไม้
อินทนิล ไม้สัก ไม้ยางแดง ไม้พะยอม ไม้พญาไม้ ไม้ทามัง ไม้ตะบูนขาว ไม้กะบาก ไม้กระเจา ไม้กวาด
2.4.2 สาเหตุที่ทาให้ไม้ผุพังเสียหาย
ความทนทานของไม้สามารถแบ่งออกตามสภาพแวดล้อมของสถานที่ได้ดังนี้
1. ไม้ในร่ม จากปลวก
2. ไม้กลางแจ้ง จากแดดและฝน
3. ไม้ในที่ชื้นแฉะ จากตัวอ่อนของแมลงพวกเพรียงน้าจืด
4. ไม้ในน้ากร่อยหรือน้าเค็ม จากเพรียง หอยสองฝา กุ้ง ปู บางชนิด เข้าทาลายเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย
2.4.3 ส่วนประกอบของไม้
ไม้จัดเป็นอินทรีย์สารชนิดหนึ่ง ไม้ประกอบด้วย เปลือกเป็นส่วนนอกสุดประกอบด้วยเซลล์ที่ตายแล้ว
1. กระพี้ ส่วนที่ถัดจากเปลือกเข้าไป จะมีสารที่จาเป็นแก่การดารงชีวิตของพืช ได้แก่ แป้ง น้าตาล และ
โปรตีน ทาให้ไม้เกิดเชื้อราได้ง่ายและมอดชอบกิน
2. แก่นไม้ ส่วนที่ถัดจากกระพี้
3. ใจไม้ ใจกลางของไม้จะมีจุดหยุ่น ๆ
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการ
3.1 วัสดุ อุปกรณ์
1. ไม้อัด จานวน
2. ผ้า จานวน
3. กล่องกระดาษ จานวน
4. เครื่องชั่ง จานวน
5. กรรไกร จานวน
6. มีด จานวน

2
2
2
1
1
1

กรัม
กรัม
กรัม
เครื่อง
ด้าม
ด้าม

3.2 วิธีดาเนินการ การศึกษาเรื่อง การศึกษาวัสดุและสถานที่ที่ปลวกชอบขึ้น ได้ดาเนินการทดลองตอน คือ
1. นา กล่องกระดาษ ไม้อัด และผ้า ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ ชนิดละ
2 กรัม
2. นาวัสดุทั้ง 3 ชนิดไปวางไว้บริเวณภายนอกอาคารสานักงานและในอาคารสานักงาน บริเวณละ
1 กรัม
3. สังเกตและบันทึกผล ทุกๆ 3 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9.00 – 18.00 น จานวน 3 ครั้ง เป็นเวลา 2 วัน
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
จากการศึกษา...วัสดุและสถานที่ที่ปลวกชอบขึ้น........ซึ่งได้ดาเนินการโดยการนากล่องกระดาษ ไม้อัดและ
ผ้าไปวางไว้ในบริเวณภายนอกอาคารและบริเวณภายในอาคาร ผู้ทาการทดลองได้ทาการสังเกตและบันทึกผลการ
สังเกต ได้ผลการทดลองดังนี้

ครั้ง

จานวนปลวกที่พบ (ตัว )
บริเวณนอกอาคารสานักงาน
บริเวณห้องในอาคารสานักงาน
กล่องกระดาษ
ผ้า
ไม้อัด
กล่องกระดาษ
ผ้า
ไม้อัด

ครั้งที่ 1

0

0

0

0

0

0

ครั้งที่ 2

0

0

0

0

0

0

ครั้งที่ 3

0

0

0

0

0

0

ครั้งที่ 4

0

0

0

0

0

0

ครั้งที่ 5

0

0

0

0

0

0

ครั้งที่ 6

10

0

15

11

2
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สรุปผลการสังเกต
จากการสังเกตพบว่าวัสดุที่ปลวกชอบขึ้นมากที่สุดคือ ไม้ รองลงมาคือกระดาษ และวัสดุที่ปลวกไม่ขึ้น
คือผ้า ส่วนสถานที่ที่ปลวกชอบขึ้นมากคือบริเวณภายนอกอาคารสานักงาน รองลงมาคือบริเวณภายในอาคาร
สานักงาน
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
จากการสังเกต เริ่มการทดลองและสังเกตพฤติกรรมของปลวก ครั้งที่ 1 เวลา 09.00 น. โดยนาวัสดุที่
ปลวกชอบขึ้นได้แก่ กล่องกระดาษ ไม้อัด และผ้า ไปวางไว้ในบริเวณภายนอกอาคารสานักงาน กศน. อาเภอเกาะ
คา และบริเวณภายในอาคารสานักงาน กศน. อาเภอเกาะคา ทั้ง 3 ชนิดๆ ละ 2 กรัม และสังเกตผลการทดลอง
ทุกๆ 3 ชั่วโมง ในเวลากลางวัน ผลการทดลองจานวน 5 ครั้ง ยังไม่มีปลวกขึ้นตามวัสดุที่นามาวางไว้ จึงเพิ่ม
ความชื้นในบริเวณที่ทาการทดลอง สังเกตความเปลี่ยนแปลงจากผลการทดลองผลการทดลองครั้งที่ 6 บริเวณ
ภายนอกอาคารสานักงาน กศน. อาเภอเกาะคา วัสดุที่ปลวกขึ้นมากที่สุด คือไม้ นับได้เป็นจานวน 15 ตัว
วัสดุที่ปลวกขึ้นรองลงมาคือกล่องกระดาษ นับได้เป็นจานวน 10 ตัว และวัสดุที่ปลวกขึ้นน้อยที่สุดคือผ้า นับได้
เป็นจานวน 2 ตัว และบริเวณภายในอาคารสานักงาน กศน. อาเภอเกาะคา วัสดุที่ปลวกขึ้นมาก คือไม้ นับได้
เป็นจานวน 13 ตัว วัสดุที่ปลวกขึ้นรองลงมาคือกล่องกระดาษ นับได้เป็นจานวน 11 ตัว และวัสดุที่
ปลวกขึ้นน้อยที่สุดคือผ้า นับได้เป็นจานวน 0 ตัวสรุปว่าวัสดุที่ปลวกขึ้นมากที่สุด คือ ไม้ รองลงมา คือ กล่อง
กระดาษ สถานที่ที่ปลวกชอบขึ้น คือบริเวณภายนอกสานักงาน กศน. อาเภอเกาะคา
5.2 อภิปรายผล
จากการสังเกต วัสดุที่ปลวกชอบขึ้นมากที่สุด คือไม้ เพราะในไม้มี สารประเภทหนึ่งที่เรียกว่าเซลลูโลสเป็น
ส่วนประกอบอยู่ และเซลลูโลสเป็นอาหารอันโอชะที่ปลวกชอบมาก สถานที่ที่ปลวกชอบขึ้นมากคือบริเวณภายนอก
อาคารสานักงาน สอดคล้องกับการศึกษาเรื่องสถานที่ที่ปลวกชอบอาศัยคือบริเวณใต้พื้นดินที่มีความชื่นสูงและมืด
ทับ
5.3 ข้อเสนอแนะ
1. ควรขยายระยะเวลาในการสังเกต จะเห็นปริมาณของปลวกที่เพิ่มมากขึ้น
2. สถานที่ที่นาวัสดุไปวางควรมีความชื้นมากกว่าทดลองครั้งนี้
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ภาคผนวก

16
ภาคผนวก ก
แบบสังเกตวัสดุและสถานที่ที่ปลวกชอบขึ้น
ครั้ง

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 6

จานวนปลวกที่พบ (ตัว )
บริเวณนอกอาคารสานักงาน
บริเวณห้องในอาคารสานักงาน
กล่องกระดาษ
ผ้า
ไม้อัด
กล่องกระดาษ
ผ้า
ไม้อัด

17
ภาคผนวก ข
วัสดุที่นามาทาการสังเกต
1. กล่องกระดาษ จานวน 2 กรัม
2. ไม้
จานวน 2 กรัม
3. ผ้า
จานวน 2 กรัม

18
สถานที่ที่ทาการสังเกต
บริเวณภายนอกสานักงาน กศน. อาเภอเกาะคา

บริเวณภายนอกสานักงาน กศน. อาเภอเกาะคา

19
ผลการทดลอง
วัสดุที่ปลวกจะชอบขึ้นมากที่สุด คือไม้

วัสดุที่ปลวกชอบขึ้นรองลงมาคือ กระดาษ

วัสดุที่ปลวกขึ้นน้อยที่สุด คือผ้า

