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บทคัดยอ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความหลากชนิดของไมยืน
ตนที่ปลวกอาศัยอยู  ทําการศึกษาบริ เวณสวนรมเกลากาลพฤกษ  
มหาวิทยาลัยขอนแกน ดําเนินการศึกษาระหวางวันที่ 1–30 เมษายน 2553 
โดยวิธีการวางแปลงตัวอยางขนาด 10×10 เมตร จํานวน 16 แปลง เก็บ
รวบรวมขอมูลโดยสํารวจชนิดและนับจํานวนไมยืนตนที่ปลวกอาศัยอยู 
บันทึกขอมูลและศึกษาคนควาเพิ่มเติมถึงลักษณะสําคัญและคุณสมบัติ
เฉพาะที่ทําใหไมยืนตนชนิดน้ันมีปลวกอาศัยอยูมากที่สุด วิเคราะหขอมูล
โดยการหาคาดัชนีความหลากชนิด ความหนาแนน ความหนาแนนสัมพัทธ 
ความถี่ และความถี่สัมพัทธของไมยืนตนที่ปลวกอาศัยอยู 
 ผลการศึกษาพบวา พรรณไมยืนตนที่ปลวกอาศัยอยูทั้งหมด 15 
วงศ 20 ชนิด พรรณไมยืนตนที่ปลวกอาศัยอยูมากที่สุด คือ เต็ง (Shorea 
obtuse Wall. Ex Blume) รองลงมา คือ แดง (Xylia xylocarpa (Roxb) 
Taub. Var. kerrii (Craib) (Hutch.) I.C. Nielsen ) และพันซาด 
(Erythrophleum Succirubrum Gagnep) ตามลําดับ ผลการวิเคราะหความ
หลากชนิดของพรรณไม พบวา มีคาความหลากชนิดในระดับมาก 
(Diversity Index : H’ = 3.277) และมีการกระจายในระดับมาก (Evenness 
: EH= 1.094) จากการสํารวจพบวา ตนเต็งมีปลวกอาศัยอยูมากที่สุด เม่ือ
พิจารณาลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติของเต็งที่ทําใหปลวกอาศัยอยูมาก
ที่สุด พบวา เต็งมีลักษณะเปลือกชั้นนอกแข็ง หนา เม่ือแกจะแตกเปนรอง
ลึกตามยาว เปลือกไมแหงมีความชื้นต่ํา ปลวกจึงข้ึนทําอุโมงคดินเจาะกิน
อาหารพวกเซลลูโลส (Cellulose) จากเปลือกไมแหง ลักษณะรองลึกของ
เปลือกไม เหมาะสําหรับการทําอุ โมงคดินของปลวก 1  เ ม่ือศึกษา
ความสัมพันธทางระบบนิเวศของเต็งกับปลวก พบวา มีความสัมพันธแบบ
ภาวะการไดประโยชนรวมกัน (Protocooperation) ปลวกไดสารเซลลูโลส
ในเปลือกเต็งเปนอาหารและที่อยูอาศัย เต็งไดประโยชนจากปลวกโดยการ
ทําความสะอาดเซลลเปลือกไมที่ตายแลว เพื่อปองกันเปลือกไมแหงเปน
เชื้อเพลิงไฟปา  
 จาการศึกษาทําใหทราบความหลากชนิดของไมยืนตนที่ปลวก
อาศัยอยูและปจจัยที่ทําใหปลวกอาศัยอยูบริเวณเปลือกไมเต็ง สามารถนํา
ความรูจากความสัมพันธทางระบบนิเวศของปลวกและไมยืนตนใหคงสภาพ
ปามีความสมดุลทางธรรมชาติ อนุรักษปาไมใหคงสภาพความสมบูรณ  อีก
ทั้งสามารถนําความรูไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องระบบ
นิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียนใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 
คําสําคัญ : ความหลากชนิด ไมยืนตน ปลวก 

 

 

1. บทนํา 

 ระบบนิเวศปาไม (forest ecosystem) เปนสังคมของ
พืชและส่ิงมีชีวิตชนิดตางๆมาอาศัยอยูรวมกัน มีการพึ่งพากันใน
การดํารงชีวิตเพื่อการอยู รอด ทําให เกิดความสมดุลทาง
ธรรมชาติ ปาเต็งรังเปนปาไมผลัดใบชนิดหน่ึงที่มีสวนชวยให
ระบบนิเวศปาไม มีความอุดมสมบูรณ  
ปาเต็งรัง(Dry dipterocarp forest) มีลักษณะปาที่เกิดข้ึนบนที่
ราบสูงเนิน และตามสันเขา พบในภาคเหนือและบริเวณที่ราบ
เชิงเขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เม่ือตนไมผลัดใบ สีของใบ จะ
เปลี่ยนเปนสีแดง จึงเรียกวา “ ปาแดง ” เปนปาโปรงตนไมข้ึน
หาง แยกความสูงออกไดเปนสองชั้นคือ ไมชั้นบนสูง 10-20 
เมตร ไมชั้นลางสูงประมาณ 7 เมตร พื้นลางเปนหญา เม่ือถึงฤดู
แลงหญาจะแหงตาย และเปนเชื้อเพลิง1  สังคมปาประเภทนี้เปน
แหลงที่อยูอาศัยของสัตวชนิดตางๆ เปนองคประกอบที่ มี
ความสัมพันธกันในลักษณะของสายใยอาหาร มีการหมุนเวียน
สาร ธาตุอาหารใหส่ิงมีชีวิตดํารงอยูได ปลวกเปนส่ิงมีชีวิตความ
เปนอยูแบบสังคม อยูรวมกันเปนกลุมใหญภายในรังแบงแยก
หนาที่การทํางานออกเปนวรรณะ 3 วรรณะ คือ วรรณะสืบพันธุ
หรือแมลงเมา วรรณะกรรมกรหรือปลวกงาน วรรณะทหาร 

ปลวกเปนส่ิงมีชีวิตที่มีบทบาทสําคัญชวยยอยสลาย
อินทรียวัตถุใหเปนฮิวมัสในดิน เพื่อกระบวนการหมุนเวียนธาตุ
อาหารจากพืชไปสูดิน ทําใหดินอุดมสมบูรณมีบทบาทสําคัญใน
หวงโซอาหาร เปนแหลงโปรตีนสําคัญของมนุษย จุลินทรียที่
อาศัยอยูในทางเดินอาหารของปลวก สามารถผลิตเอนไซมบาง
ชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถนํามาพัฒนาเพื่อประโยชนใน
เชิงพาณิชย ดานการเกษตร อุตสาหกรรม2 บริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีสภาพเปนปาเต็งรังกระจายอยูทั่วไป
มหาวิทยาลัยขอนแกนมีพื้นที่ประมาณ 5,600 ไร ตั้งอยูในพื้นที่
ปาซึ่งมีสภาพเปนปาเต็งรังมีความหลากชนิดของพรรณไม มีปา
เบญจพรรณแทรกอยูตามแหลงนํ้าธรรมชาติ เปนที่อยูอาศัยของ
ส่ิงมีชีวิตหลายชนิดรวมทั้งปลวก3  

ความสําคัญดังกลาวทําใหผูศึกษามีความสนใจศึกษา
ความหลากชนิดของไมยื นตนที่ ปลวกอาศัยอยู  พรอม
ความสัมพันธทางนิเวศวิทยาของปลวกและคุณสมบัติเฉพาะที่
ทําใหปลวกอาศัยอยูไมยืนตนชนิดน้ันมากที่สุด บริเวณสวนรม
เกลากาลพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
    
 
 



วัตถุประสงคการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาความหลากชนิดของไมยืนตนที่ปลวกอาศยัอยู 
บริเวณสวนรมเกลากาลพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 2. เพื่อนําองคความรูที่ไดจัดทํานวัตกรรมการเรียนการสอน ใน
โรงเรียนได 
  
ขอบเขตการศึกษา 

1. ตัวแปรที่ศึกษา ไมยืนตนที่ปลวกอาศัยอยู ในที่น้ี  
หมายถึง ปลวกข้ึนไปทําอุโมงคดินบนเปลือกไมยืนตน 

2. สถานที่ทําการศึกษา บริเวณสวนรมเกลากาลพฤกษ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

3. ระยะเวลาในการศกึษา ระหวางวนัที่ 1-30 เมษายน  
2553 
 

2. วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา  

2.1. วัสดุอุปกรณท่ีใชในการศึกษา  มีดังนี้ 
2.1.1 กลองบันทึกภาพ 
2.1.2 สมุดบันทึก 
2.1.3 สายวัดขนาด 
2.1.4 เชือกฟาง   
2.1.5 เชือกไนลอน  50 ม. ทําระยะทุก 10 ม. 
2.1.6 ถุงเก็บตัวอยาง 
2.1.7 มีด  
2.1.8 หนังสือคูมือพรรณไม 

   
2.2 วิธีการศึกษา 

 2.2.1 สํารวจพื้นที่บริเวณสวนรมเกลากาลพฤกษ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังรูปที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             รูปท่ี 1 พื้นที่บริเวณสวนรมเกลากาลพฤกษ  

 2.2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ไมยืนตนที่ปลวก 
อาศัยอยู  
 2.2.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ  แลววางแปลงตัวอยางแบบเจาะจง

ขนาด 40×40 เมตร จํานวน 1 แปลง และแบงเปนแปลงยอยขนาด 10×10 
เมตร จํานวน 16 แปลง เพื่อศึกษาความหลากชนิดของไมยืนตนที่ปลวก
อาศัยอยู 

            2.2.4 ดําเนินการสํารวจโดยการจดบันทึกขอมูลชนิด
ของตนไมที่ปลวกอาศัยอยูรายแปลง นับจํานวนตนแตละชนิด
รายแปลง  บันทึกชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ลักษณะของเปลือก
ไม โดยมีคุณ นพพร นนทภา : นักวิทยาศาสตร คณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนผูใหคําแนะนําความรูเกี่ยวกับ
ชนิดของพรรณไม และการสํารวจพื้นที่ ศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวของจากหนังสือ วารสาร บทความ และเว็บไซต  
 2.2.5 รวบรวมและวิเคราะหขอมูลคํานวณหาคาดัชนี
ความหลากชนิด (Diversity Index : H’) ดัชนีการกระจายตัว  
(Evenness : EH) ความหนาแนน (Density : D) ความหนาแนน
สัมพัทธ (Relative  Dominant : RD) คาความถี่ (Frequency : 
F) ความถี่สัมพัทธ (Relative Frequency : RF)  
 
3. ผลการศึกษา  
3.1 การศึกษาความหลากชนิด ดัชนีความหลากชนิด และ
ดัชนีการกระจายของไมยืนตนท่ีปลวกอาศัยอยู 
 จากการศึกษาความหลากชนิดของไมยืนตนที่ปลวก
อาศัยอยูบริเวณสวนรมเกลากาลพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
พบไมยืนตนที่ปลวกอาศัยอยูในแปลงตัวอยาง จํานวน 20 ชนิด 
15 วงศ4 พรรณไมที่ปลวกอาศัยอยูมากที่สุด คือ เต็ง (Shorea 
obtuse Wall. Ex Blume) จํานวน 23 ตน รองลงมา คือ แดง 
(Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. Var. kerrii (Craib) (Hutch.) 
I.C. Nielsen) จํานวน14 ตน และพันซาด (Erythrophleum 
Succirubrum Gagnep.) จํานวน 9 ตน   
 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความหลากหลาย(Diversity 
Index = H') ของพรรณไมยืนตนที่ปลวกอาศัยอยู พบวามีคา
ดัชนีความหลากชนิดเทากับ 3.277 อยูในระดับมาก คาดัชนีการ
กระจาย (Evenness : EH) เทากับ 1.094 อยูในระดับมากที่สุด  
 
3.2 การศึกษาความหนาแนน ความถี่ การวิเคราะห 
คาดัชนีความหนาแนนและคาดัชนีความถี่ของไมยืนตนท่ี
ปลวกอาศัยอยู   

จากการศึกษาความหนาแนน ความถี่ ของไมยืนตนที่
ปลวกอาศยัอยู บริเวณสวนรมเกลากาลพฤกษ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา ไมยืนตนที่ปลวกอาศัยอยูที่มี
ความหนาแนนมากที่สุด คือ เต็ง (Shorea obtuse Wall. Ex 
Blume) มีคาความหนาแนน (Diversity : D’) เทากับ 0.0144 ตน
ตอตารางเมตร และความหนาแนนสัมพัทธ (Relative Dominant 
: RD) เทากับ 0.3310 รองลงมา คือ แดง (Xylia xylocarpa 
(Roxb.) Taub. Var. kerrii (Craib) (Hutch.) I.C. Nielsen) มีคา
ความหนาแนน เทากับ 0.0088 ตนตอตารางเมตร และความ
หนาแนนสัมพัทธ (Relative Dominant : RD) เทากับ 20.23 
พันซาด (Erythrophleum Succirubrum Gagnep.) มีคาความ
หนาแนน (Density : D) เทากับ 0.0056 ตนตอตารางเมตร และ
ความหนาแนนสัมพัทธ (Relative Dominant : RD) เทากับ 
12.87356 เม่ือพิจารณาดานความถี่ (Frequency : F) ของ
พรรณไมที่ปลวกอาศัยอยูมากที่สุด คือ แดง (Xylia xylocarpa 
(Roxb.) Taub. Var. kerrii (Craib) (Hutch.) I.C. Nielsen) มี
ความถี่ (Frequency : F) เทากับ 0.5625 และความถี่สัมพัทธ 

สวนรมเกลา
กาลพฤกษ 



(Relative Frequency : RF) เทากับ 22.5 รองลงมา คือ เต็ง (Shorea 
obtuse Wall.  Ex Blume) มีคาความถี่ (Frequency : F) เทากับ 0.375 
และความถี่สัมพัทธ (Relative Frequency : RF) เทากับ 15  พันซาด 
(Erythrophleum Succirubrum Gagnep.) มีคาความถี่(Frequency : F) 
เทากับ 0.1875 และความถี่สัมพัทธ (Relative  Frequency : RF) เทากับ 
7.5 ตามลําดับ 
 
3.3 การศึกษาลักษณะสําคัญและคุณสมบัติเฉพาะของเต็งท่ีทําให
ปลวกอาศัยอยูมากที่สุดและความสัมพันธทางระบบนิเวศ 
ระหวางเต็งกับปลวก 

จากการศึกษาลักษณะสําคัญและคุณสมบัติเฉพาะของเต็งที่ทํา
ใหปลวกอาศัยอยูมากที่สุด พบวา ลักษณะของผิวเปลือกเต็งชั้นนอกแตก
เปนรองลึกตามยาวและหนา เปลือกไมแหงมีความชื้นต่ํา ปลวกจึงข้ึนทํา
อุโมงคดินเจาะกินอาหารคือ สารเซลลูโลส (Cellulose) จากเปลือกไมแหง 
ซ่ึงลักษณะเปนรองลึกของเปลือกเต็งเหมาะสําหรับการทําอุโมงคดิน 
โดยเฉพาะปลวกไมชอบแสง จึงทําอุโมงคบริเวณรอยแตกที่เปนรองลึก
ตามยาวของเต็งเพื่อกินอาหาร เปลือกเต็งมีสารประกอบทางเคมี 2 กลุม 
คือ สารประกอบปฐมภูมิ (Primary metabolite) เปน สารประกอบในเปลือก
ไมยืนตนทั่วไป ซ่ึงไดแก โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมันและกรดอินทรีย มี
องคประกอบของเซลลูโลสเปนสวนมาก และสารประกอบทุติยภู มิ 
(Secondary metabolite) เปนสารประกอบที่มีลักษณะพิเศษ ไดแก แทน
นิน (tannin) มีคุณสมบัติเปนกรดออน มีรสฝาด เม่ือตกตะกอนไดโปรตีนที่
มีคุณสมบัติสมานแผลและออกฤทธิ์ฆาเชื้อแบคทีเรีย5 เม่ือศึกษา
ความสัมพันธทางระบบนิเวศระหวางเต็งกับปลวก พบวามีความสัมพันธ
แบบภาวการณไดประโยชนรวมกัน (protocooperation) ที่ตางฝายตาง
ไดรับประโยชนกันและกัน แตไมจําเปนตองอยูดวยกันตลอดเวลา ปลวกได
สารเซลลูโลสในเปลือกเต็งเปนอาหารและที่อยูอาศัย เต็งไดประโยชนจาก
ปลวก โดยการทําความสะอาดเซลลเปลือกไมที่ตายแลว เพื่อปองกัน
เปลือกไมแหงเปนเชื้อเพลิงไฟปา  
 
 

 
 
 
 

      

        รูปท่ี 2 ตนเต็งกับปลวก              รูปท่ี 3 ลําตนและดอกเต็ง 
 

 
 
 
 
 

          รูปท่ี 4 ปาเต็ง                               รูปท่ี 5 ผลเต็ง 
 
 
 
 
 
                                       รูปท่ี 6 ปลวก 

4. สรุปผลและวิจารณผลการศึกษา 

 4.1 การศึกษาความหลากชนิด  การวิเคราะหคา
ดัชนีความหลากชนิดและคาดัชนีการกระจายของไมยืนตน
ท่ีปลวก 
อาศัยอยู 
 จากการศึกษาความหลากชนิดของไมยืนตนที่ปลวก
อาศัยอยู บริเวณสวนรมเกลากาลพฤกษมหาวิทยาลัยขอนแกน
พบไมยืนตนที่ปลวกอาศัยอยู จํานวน 20 ชนิด 15 วงศ พรรณ
ไมที่ปลวกอาศัยอยูมากที่สุด คือ เต็ง (Shorea obtuse Wall. Ex 
Blume) จํานวน 23 ตน รองลงมา คือ แดง (Xylia xylocarpa 
(Roxb.) Taub. Var. kerrii (Craib) (Hutch.) I.C. Nielsen) 
จํานวน 14 ตน และพันซาด (Erythrophleum Succirubrum 
Gagnep.) จํานวน 9 ตน   
 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความหลากหลาย (H’) ใน
ภาพรวมของพรรณไมยืนตนที่ปลวกอาศัยอยู พบวา ดัชนี 
ความหลากชนิด มีคาเทากับ 3.277 อยูในระดับมาก สวนดัชนี
การกระจาย (EH) มีคาเทากับ 1.094 อยูในระดับมากที่สุด   

4.2 การศึกษาความหนาแนน ความถี่ การ
วิเคราะห 

คาดัชนีความหนาแนน และคาดัชนีความถี่ของไมยืนตนท่ี
ปลวกอาศัยอยู 

จากการศึกษาความหนาแนน ความถี่ ของไมยืนตนที่
ป ล ว ก อ า ศั ย อ ยู บ ริ เ ว ณ ส ว น ร ม เ ก ล า ก า ล พ ฤ ก ษ 
มหาวิทยาลัยขอนแกนพบวา ไมยืนตนที่ปลวกอาศัยอยูที่มีความ
หนาแนนมากที่สุด คือ เต็ง (Shorea obtuse Wall. Ex Blume) 
มีคาความหนาแนน   
(Diversity : D’) เทากับ 0.0144 ตนตอตารางเมตร และความ
หนาแนนสัมพัทธ (Relative Dominant : RD) เทากับ 0.3310 
รองลงมา คือ แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. Var. kerrii 
(Craib) (Hutch.) I.C. Nielsen) มีคาความหนาแนน เทากับ 
0.0088 ตนตอตารางเมตร และความหนาแนนสัมพัทธ (Relative 
Dominant : RD) เทากับ 20.23 พันซาด (Erythrophleum 
Succirubrum Gagnep.) มีคาความหนาแนน (Density : D) 
เทากับ 0.0056 ตนตอตารางเมตร และความหนาแนนสัมพัทธ 
(Relative Dominant : RD) เทากับ 12.87356 เม่ือพิจารณาดาน
ความถี่ (Frequency : F) ของพรรณไมที่ปลวกอาศัยอยูมาก
ที่สุด คือ แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. Var. kerrii 
(Craib) (Hutch.) I.C. Nielsen) มีความถี่ (Frequency : F) 
เทากับ 0.5625 และความถี่สัมพัทธ (Relative Frequency : RF) 
เทากับ 22.5 รองลงมา คือ เต็ง (Shorea obtuse Wall.  Ex 
Blume) มีคาความถี่ (Frequency : F) เทากับ 0.375 และ
ความถี่สัมพัทธ (Relative Frequency : RF) เทากับ 15  
พันซาด (Erythrophleum Succirubrum Gagnep.) มีคาความถี่
(Frequency : F) เทากับ 0.1875 และความถี่สัมพัทธ (Relative  
Frequency : RF) เทากับ 7.5 ตามลําดับ 
 4.3 การศึกษาลักษณะสําคัญและคุณสมบัติ
เฉพาะของเต็งท่ีทําใหปลวกอาศัยอยูมากที่สุด  และ
ความสัมพันธทางระบบนิเวศระหวางเต็งกับปลวก 

  

  

 



จากการศึกษาลักษณะสําคัญและคุณสมบัติเฉพาะของไม 
เต็งที่ทําใหปลวกอาศัยอยูมากที่สุด พบวา ลักษณะของผิวเปลือกไม 
เต็งชั้นนอกแตกเปนรองลึกตามยาวและหนาเปลือกไมแหงมีความชื้นต่ํา
ปลวกจึงข้ึนทําอุโมงคดินเจาะกินอาหาร คือ สารเซลลูโลส (Cellulose) จาก
เปลือกไมแหง ซ่ึงลักษณะเปนรองลึกของเปลือกไมเต็งเหมาะสําหรับการทํา
อุโมงคดิน โดยเฉพาะปลวกแลวไมชอบแสง จึงทําอุโมงคบริเวณรอยแตกที่
เปนรองลึกตามยาวของไมเต็งเพื่อกินอาหาร เปลือกเต็งมีสารประกอบทาง
เคมี 2 กลุม คือ สารประกอบปฐมภูมิ (Primary metabolite) เปน 
สารประกอบในเปลือกไมยืนตนทั่วไป ซ่ึงไดแก โปรตีน คารโบไฮเดรต 
ไขมันและกรดอินทรีย มีองคประกอบของเซลลูโลสเปนสวนมาก และ
สารประกอบทุติยภูมิ (Secondary metabolite) เปนสารประกอบที่มี
ลักษณะพิเศษ ไดแก แทนนิน (tannin) มีคุณสมบัติเปนกรดออน มีรสฝาด 
เม่ือตกตะกอนไดโปรตีนที่มีคุณสมบัติสมานแผลและออกฤทธิ์ฆาเชื้อ
แบคทีเรีย  เม่ือศึกษาความสัมพันธทางระบบนิเวศระหวางเต็งกับปลวก มี
ความสัมพันธแบบภาวการณไดประโยชนรวมกัน(protocooperation) ที่ตาง
ฝายตางไดรับประโยชนกันและกัน แตไมจําเปนตองอยูดวยกันตลอดเวลา 
ปลวกไดสารเซลลูโลสในเปลือกเต็งเปนอาหารและที่อยูอาศัย เต็งได
ประโยชนจากปลวก โดยการทําความสะอาดเซลลเปลือกไมที่ตายแลว เพื่อ
ปองกันเปลือกไมแหงเปนเชื้อเพลิงไฟปา  

ดังน้ันในระบบนิเวศปลวกมีความสําคัญในการยอยสลาย 
สารอินทรียเพื่อหมุนเวียนธาตุอาหาร มีบทบาทสําคัญในหวงโซอาหาร  
เปนแหลงผลิตโปรตีนใหกับมนุษยและสัตวและจุลินทรียที่อาศัยอยูใน
ทางเดินอาหารปลวก สามารถผลิตเอนไซมบางชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง 
สามารถนํามาพัฒนาเพื่อประโยชนในเชิงพาณิชยดาน การเกษตร 
อุตสาหกรรม หรือใชในการแกไขและควบคุมมลภาวะสิ่งแวดลอม เชน การ
ยอยสลายสารกําจัดศัตรูพืชที่มีฤทธิ์ตกคางนานหรือการกําจัดนํ้าเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ตอไปในอนาคต 
 
5.  ขอเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการอาศัยของปลวก 
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางปลวกกับตนไมชนิดตางๆ 
3. ผลที่เกิดข้ึนจากการที่มีปลวกอาศยัในตนไมชนิดตางๆ 
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