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แมลงนํ้าวงศ์ไฮดรอบไซคิดี้ (อันดับไทรคอบเทอร่า) 
เพ่ือเป็นตัวบ่งช้ีทางชีวภาพของคุณภาพนํ้า 

Hydropsychidae (Insecta: Trichoptera) 
as Bio-indicators of Water Quality 

แตงอ่อน พรหมมิ1 
 

บทคัดย่อ 

การประเมินคุณภาพนํ้าในแม่นํ้าและลําธารควรท่ีจะมีการใช้ปัจจัยทางกายภาพ เคมีและชีวภาพควบคู่กัน
ไป ปัจจัยทางชีวภาพท่ีมีศักยภาพในการประเมินคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าคือกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ท่ี
อาศัยอยู่ตามพ้ืนท้องนํ้า โดยเฉพาะแมลงนํ้าอันดับไทรคอบเทอร่า ซึ่งเป็นกลุ่มสัตว์ท่ีมีความหลากหลายมากกลุ่ม
หน่ึงในแหล่งนํ้า ระยะตัวอ่อนของแมลงกลุ่มน้ีทุกชนิดอาศัยอยู่ในแหล่งนํ้า เป็นองค์ประกอบหลักในแหล่งนํ้าและ
เป็นตัวหมุนเวียนสารอาหารในแหล่งนํ้า ระยะตัวอ่อนของแมลงนํ้ากลุ่มน้ีจะตอบสนองต่อปัจจัยของสภาพแวดล้อม
ในแหล่งนํ้าทุกรูปแบบ ระยะตัวเต็มวัยอาศัยอยู่บนบกบริเวณต้นไม้ซึ่งไม่ไกลจากแหล่งนํ้ามากนัก หากินเวลา
กลางคืน ความรู้ทางด้านอนุกรมวิธานและชีววิทยาไม่ว่าจะเป็นระยะตัวอ่อนหรือตัวเต็มวัยของแมลงนํ้าอันดับไทร
คอบเทอร่าในประเทศแถบยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือสามารถวินิจฉัยได้ถึงระดับชนิด โดยเฉพาะแมลงนํ้า
วงศ์ไฮดรอบไซคิดี้ มีการประยุกต์ใช้ในการติดตามตรวจสอบทางชีวภาพของคุณภาพนํ้า เน่ืองจากชนิดของตัวอ่อน
แมลงนํ้าวงศ์น้ีมีความทนทานต่อมลพิษในช่วงกว้างมากกว่าแมลงนํ้าชนิดอ่ืน ๆ 
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ABSTRACT 
Assessment on rivers and streams water quality should incorporate aspects of chemical, 

physical, and biological. Of all the potential groups of freshwater organisms that have been 
considered for use in biological monitoring in rivers and streams, benthic macroinvertebrates are 
most often recommended, especially caddisflies or Trichoptera, comprise the most diverse 
order of insects whose members are exclusively aquatic. Caddisfly larvae contribute significantly 
to zoobenthic biomass and the processing of organic resources. Larvae, which are particularly 
responsive to in-stream environmental gradients, are restricted to the permanently wetted 
stream perimeter. Adults are terrestrial insects that fly mostly at dusk not far from the water. In 
regions like Europe and North America, where their taxonomy and biology are well known in 
both the adult and larval stages, hydropsychids are used as the most accurate and cost 
effective indicators of water quality because the immature stages are the ones that are exposed 
to pollution. 
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บทนํา 
แ ม ล ง นํ้ า อั น ดั บ  Trichoptera ( Order 

Trichoptera หรือ caddisflies) จัดเป็นกลุ่มสัตว์ไม่มี
ก ร ะ ดู ก สั น ห ลั ง ข น า ด ใ หญ่ ห น้ า ดิ น  ( Benthic 
macroinvertebrate) อาศัยอยู่ในแหล่งนํ้าไหลท่ัวโลก 
เ ป็ น แ ม ล ง ท่ี ถ อ ด รู ป ส ม บู ร ณ์  (complete 
metamorphosis) ตัวเต็มวัยมีลักษณะคล้ายคลึงกับ
ผีเสื้อกลางคืน (moth) โดยส่วนมากลําตัวมีสีดํา เทา 
หรือสีนํ้าตาลเข้ม เมื่อเกาะอยู่กับท่ีปีกพับจะมีลักษณะ
คล้ายรูปหลังคา (roof-like) หนวดยาวเรียว บางชนิด
ยาวกว่าปีก ออกหากินในเวลากลางคืนส่วนเวลา
กลางวันจะพักอาศัยอยู่ตามพุ่มไม้ข้าง ๆ ลําธาร ตัวเมีย
วางไข่ในนํ้าหรือบนพืชนํ้าหรือบริเวณต้นไม้ท่ีห้อยเหนือ
นํ้า ตัวอ่อนมีลักษณะเป็นหนอนอาศัยอยู่ในนํ้า ลําตัว
เป็นทรงกระบอก มีส่วนหัวและขาเจริญดี ลําตัวมี
เหงือกลักษณะเป็นเส้น ๆ รวมกันอยู่เป็นกระจุกอยู่

ด้านล่างของส่วนท้อง โคนขาและปลายท้อง ท่ีปลาย
ท้องมีรยางค์ปลายเป็นตะขอ (anal proleg) 1 คู ่
ส่วนมากจะสร้างปลอก (case) จากวัสดุท่ีมีอยู่ในลําธาร 
โดยวัสดุท่ีนํามาสร้างปลอกน้ันจะแตกต่างกันแล้วแต่
ชนิด บางชนิดใช้เม็ดทราย บางชนิดใช้ใบไม้หรือก่ิงไม้ 
แต่มีบางชนิดไม่สร้างปลอก ดํารงชีวิตแบบอิสระ (free 
living form) วงชีวิตของแมลงนํ้าอันดับน้ีเริ่มจากเมื่อ
ตัวเต็มวัยผสมพันธ์ุและวางไข่ ไข่ (egg) ฟักเป็นตัว
หนอนใช้เวลาประมาณ 7 วัน จากน้ันตัวอ่อน (larva) 
อาศั ยอยู่ ใน นํ้ า  พัฒนา เ ป็นตั ว อ่อนระยะต่ า ง  ๆ 
โดยท่ัวไปแมลงนํ้าอันดับน้ีมี 5 ระยะ เมื่อตัวหนอนโต
เต็มท่ีจะเข้าดักแด้ (pupa) และพัฒนาเป็นตัวเต็มวัย 
(adult) (รูปท่ี 1) วงชีวิตส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 1 ปี 
แต่ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับชนิดและปริมาณอาหาร รวมท้ังปัจจัย
ของสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ในแหล่งนํ้า (Wiggins, 1996) 
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รูปท่ี 1 วงชีวิตแบบสมบูรณ์ (complete life cycle) ของแมลงนํ้าอันดับ Trichoptera 
(McCafferty and Provansha, 1981) 

 

ความหลากหลายและการจําแนกแมลงน้ํา
อันดับ Trichoptera 

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของ
แมลงนํ้าอันดับ Trichoptera เริ่มต้นในยุโรปตะวันตก
มากก ว่าห น่ึ งศตวรรษ ต่อมามีการศึ กษาความ
หลากหลายของแมลงนํ้าอันดับน้ีอย่างต่อเน่ืองและ
แพร่กระจายไปยังทวีปต่าง ๆ Schmid (1984) 
ประเมินจํานวนแมลงนํ้าอันดับ Trichoptera ท่ัวโลกมี
ประมาณ 50,000 ชนิด ซึ่ง 40,000 ชนิด พบในแถบ
เอเ ชีย ปัจจุ บันพบตัวเต็ม วัยของแมลงนํ้าอันดับ 
Trichoptera จํานวน 12,627 ชนิด 610 สกุล 46 วงศ์ 
และท่ีพบเป็นฟอสซิลจํานวน 78 สกุล 7 วงศ์ (de 
Moor and Ivanov, 2008) ใน Oriental region จะ
พบมากกว่า Neotropical region แต่ใน Oriental 
region ยังไม่สามารถระบุชนิดได้มากนัก (Morse, 
1997) วงศ์ Hydropsychidae ท่ีมีการระบุชนิดแล้วท่ัว
โลกมีจํานวน 1,462 ชนิด 52 สกุล ซึ่งจํานวนชนิดของ
แมลงนํ้าวงศ์น้ีมีจํานวนมากเป็นลําดับท่ีสามรองจาก
แมลงนํ้าวงศ์ Hydroptilidae (1,677 ชนิด) และวงศ์ 
Leptoceridae (1,567 ชนิด) แมลงนํ้าอันดับ 

Trichoptera ท้ัง 3 วงศ์พบหลากหลายในเขตร้อน ใน
เขตข้ัวโลกใต้พบได้น้อย ในแหล่งนํ้าไหลพบแมลงนํ้า
อันดับ Trichoptera จํานวนมากกว่าแมลงนํ้าชนิด 
อ่ืน ๆ 

ในปี พ.ศ. 2485 ได้มีรายงานการพบตัวเต็ม
วัยแมลงนํ้าอันดับ Trichoptera วงศ์  Steno-
psychidae ชนิด Stenopsyche siamensis Marty-
nov 1931 ในประเทศไทย ทําให้ทราบว่ามีการศึกษา
แมลงนํ้าอันดับ Trichoptera กว่า 70 ปีท่ีผ่านมา แต่
การศึกษาทําเพียงบางกลุ่มไม่มีการรวบรวมเอกสาร 
การสํารวจ การดําเนินงานส่วนใหญ่กระทําโดยนักวิจัย
ต่างประเทศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 รองศาสตราจารย์ 
ดร. พรทิพย์ จันทรมงคล จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ได้
ศึกษาตัวเต็ม วัยของแมลงนํ้าอันดับ Trichoptera 
ร่วมกับผู้เช่ียวชาญจากประเทศออสเตรีย (Prof. Dr. 
Hans Malicky) โดยเริ่มต้นศึกษาความหลากหลายของ
แมลงอันดับ Trichoptera ท่ีอุทยานแห่งชาติดอย 
อินทนนท์และดอยสุเทพ-ปุย และได้ขยายพ้ืนท่ีศึกษา
ครอบคลุมท่ัวประเทศไทย ปัจจุบันพบตัวเต็มวัยของ
แมลงนํ้าอันดับ Trichoptera จํานวน 998 ชนิด 
จําแนกได้ 28 วงศ์ 110 สกุล (Malicky, 2010) 

 ไข่  

ระยะตัวเต็มวยั ระยะดักแด้ 

ระยะตัวอ่อน 
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แมลงน้ําวงศ์ไฮดรอบไซคิดี้  (Family 
Hydropsychidae) 

แมลงนํ้าวงศ์ Hydropsychidae ท่ัวโลก 
ประกอบด้ วย  5  ว งศ์ ย่ อ ยคื อ  Arctopsychinae, 
Diplectroninae, Hydropsychinae, Smicrideinae 
และ Macronematinae แต่นักอนุกรมวิธานบางท่าน 
เช่น Lepneva (1970); Schmid (1968) และ 
Malicky and Chantaramongkol (1993) ได้ตั้งวงศ์
ย่อย Arctopsychinae เป็นวงศ์ Arctopsychidae ซึ่ง
มีสมาชิกสกุล Maesaipsyche ท่ีสํารวจในพบประเทศ
ไทย 

Malicky (2010) ใช้ข้อมูลแมลงนํ้าตัวเต็มวัย
จําแนกแมลงนํ้าวงศ์ Hydropsychidae ในประเทศไทย
ออกไดเ้ป็น 3 วงศ์ย่อย ดังน้ี 
1. Subfamily Diplectroninae Ulmer 1951 

Diplectrona Westwood 1839 
2. Subfamily Hydropsychinae Curtis 1835  

Cheumatopsyche Wallengren 1891 
Hydromanicus Brauer 1865 
Hydropsyche Pictet 1834 
Potamyia Banks 1900 

3. Subfamily Macronematinae Ulmer 1907 
Aethaloptera Brauer 1875 
Amphipsyche MacLachlan 1872 
Macrostemum Kolenati 1859 
Oestropsyche Ulmer 1957 
Polymorphanisus Walker 1852 
Pseudoleptonema Mosely 1933 
Trichomacronema Schmid 1964 
ในประเทศไทยพบตัวเต็มวัยของแมลงนํ้าวงศ์ 

Hydropsychidae จํานวน 120 ชนิดจากจํานวนตัว
เต็มวัยแมลงนํ้าอันดับ Trichoptera ท้ังสิ้น 998 ชนิด 

(Malicky, 2010) โดยตัวอ่อนของแมลงนํ้าวงศ ์
Hydropsychidae (รูปท่ี 2) มีลักษณะท่ีแตกต่างจาก
แมลงนํ้าอันดับ Trichoptera วงศ์อ่ืน ๆ ตรงท่ีมีแผ่น
แข็ง (sclerites) ปิดส่วนปล้องอกท้ังสามปล้อง บริเวณ
ปล้องอกและปล้องท้องมีกลุ่มของเหงือกท่ีมีลักษณะ
เป็นเน้ือเยื่อสีขาวขุ่น และมีกลุ่มของขนท่ียาว ๆ บริเวณ
ปลายของ anal proleg แมลงนํ้าวงศ์น้ีเกือบทุกสกุลมี
ร่องเส้น (stridulatory liles) ท่ีทําให้เกิดเสียง บริเวณ
ใต้ส่วนหัวและมีอวัยวะสําหรับครูด (scrapers) บริเวณ
ขาคู่หน้า ซึ่งลักษณะเช่นน้ีอาจจะใช้เป็นตัวบ่งชนิดของ
แมลงวงศ์น้ีได้ แมลงนํ้าวงศ์น้ีทุกชนิดกินอาหารโดยการ
กรองอาหารท่ีมากับกระแสนํ้าโดยสร้างตาข่ายดักจับ
อาหาร ซึ่งตาข่ายท่ีสร้างข้ึนมีลักษณะท่ีแตกต่างกันใน
แต่ละชนิด ในตัวอ่อนของวงศ์ย่อย Diplectroninae 
และ Hydropsychinae จะสร้างตาข่ายท่ีมีขนาดตาถ่ี
ติดกับก้อนหินขนาดใหญ่ในลําธาร ขนาดของตาข่ายท่ี
สร้างและตําแหน่งท่ียึดติดกับก้อนหินจะแตกต่างกัน
เน่ืองจากองค์ประกอบของชนิดของอาหารต่างกันและ
ส่วนใหญ่ตําแหน่งของตาข่ายก็จะหันไปในทิศทาง
ตรงกันข้ามกับการไหลของกระแสนํ้าเพ่ือดักจับอาหาร 
อาหารของแมลงนํ้ากลุ่มน้ีประกอบด้วยสาหร่าย ใบไม้ท่ี
ล่วงลงสู่ลําธารและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังชนิดอ่ืน ๆ ท่ี
ไหลมาตามกระแสนํ้า 
 

การจําแนกตัวอ่อนแมลงน้ํ าวงศ์  Hydro- 
psychidae  

ความรู้ทางด้านอนุกรมวิธานและชีววิทยาไม่
ว่าจะเป็นระยะตัวอ่อนหรือตัวเต็มวัยของแมลงนํ้า
อันดับ Trichoptera ในประเทศแถบยุโรปตะวันตก
และอเมริกาเหนือสามารถวินิจฉัยได้ถึงระดับชนิดและมี
การประยุกต์ใช้ในการติดตามตรวจสอบทางชีวภาพของ
คุณภาพนํ้า เน่ืองจากชนิดตัวอ่อนของแมลงนํ้าอันดับ 
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Trichoptera มีความทนทานต่อมลพิษในช่วงกว้าง
มากกว่าแมลงนํ้าชนิดอ่ืน ๆ แต่การประยุกต์ใช้ตัวอ่อน
ของแมลงนํ้าอันดับ Trichoptera ในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพนํ้าในประเทศไทยต้องเผชิญกับ
อุปสรรค เน่ืองจากไม่สามารถจัดจําแนกชนิดตัวอ่อน
ของแมลงนํ้าอันดับ Trichoptera ถึงระดับชนิดได้
เพราะในช่วงตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของแมลงนํ้าอันดับ
Trichoptera มีลักษณะและถ่ินอาศัยแตกต่างกัน การท่ี
จะเช่ือมโยงตัวอ่อนกับตัวเต็มวัยท่ีทราบชนิดแล้วจึงเป็น
เรื่องท่ียาก (Dudgeon, 1999) 

Dudgeon (1999) ได้รวบรวมข้อมูลทาง 
อ นุ ก ร ม วิ ธ า น ตั ว อ่ อ น ข อ ง แ ม ล ง นํ้ า ว ง ศ์ 
Hydropsychidae ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดย
จําแนกถึงระดับสกุล จากการรวบรวมข้อมูลพบว่าตัว
อ่อนของแมลงนํ้าวงศ์ Hydropsychidae บางสกุลท่ีมี
รายงานการค้นพบในระยะตัวเต็มวัย เช่น Diplex 
(Sarawak) และ Sciops (Sulawesi) แต่ในระยะตัว
อ่อนไม่ทราบข้อมูลท่ีสามารถระบุถึงระดับสกุล ถึงแม้ว่า
ตัวอ่อนของแมลงนํ้าวงศ์ Hydropsychidae ในแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่สามารถวินิจฉัยถึงระดับชนิด 
แต่ Morse (2004) ได้จัดทําคู่มือสําหรับวินิจฉัยตัวอ่อน
ของแมลงนํ้าวงศ์ Hydropsychidae ถึงระดับสกุล 

การจัดทําคู่มือวินิจฉัยตัวอ่อนแมลงนํ้าวงศ์ 
Hydropsychidae ในระดับสกุล ได้มีผู้สนใจทําไว้ดังน้ี 
ในแถบตะวันออกของอเมริกาเหนือ Schuster and 
Etnier (1978) ใช้รูปแบบและลวดลายของสีบนส่วนหัว 

(head color) ทําคู่มือในการวินิจฉัยตัวอ่อนแมลงนํ้า
วงศ์ Hydropsychidae สกุล Hydropsyche และ 
Ceratopsyche ส่วน Schefter and Wiggins (1986) 
ใช้ลักษณะของขนแข็ง (setae) ทําคู่มือในการวินิจฉัย
ตัวอ่อนของแมลงนํ้าวงศ์ Hydropsychidae สกุล 
Ceratopsyche ในแถบยุโรป Edington and 
Hildrew (1995); Pitsch (1993) และ Waringer and 
Graf (1997) ใช้รูปแบบและลวดลายของสีบนส่วนหัว
และขนแข็ง ทําคู่มือในการวินิจฉัยตัวอ่อนแมลงนํ้าวงศ์ 
Hydropsychidae ในแถบญี่ปุ่นและแอฟริกา Tanida 
(1987) และ Statzner (1984) ใช้ลักษณะขอบด้านบน
ของส่วนหัว (anterior margin of head capsule) ทํา
คู่ มื อ ใ น ก า ร วิ นิ จ ฉั ย ตั ว อ่ อนขอ งแมล ง นํ้ า ว ง ศ์ 
Hydropsychidae Hayashi (1998) และ Hayashi 
and Yun (1999) หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวอ่อนและ
ตัวเต็มวัยพร้อมท้ังบรรยายลักษณะตัวอ่อนของแมลงนํ้า
วงศ์ Hydropsychidae สกุล Cheumatopsyche โดย
การเปรียบเทียบ esterase isozymes Plague and 
McArthur (1998) ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยแมลงนํ้าวงศ์ 
Hydropsychidae สกุล Cheumatopsyche จํานวน 
5 ชนิด ในแถบตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาโดย
การเปรียบเทียบ allozyme ซึ่งประสบผลสําเร็จดีแต่
ตัวอ่อนแมลงนํ้าสกุลน้ียังไม่ได้บรรยายลักษณะ 

 
 



บทความ วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีท่ี 40 ฉบับท่ี 3 659 

 

 

 
รูปท่ี 2 ลักษณะตัวอ่อนของแมลงนํ้าวงศ์ Hydropsychidae: Hydromanicus serubabel: ก) ระยะตัวอ่อน;  

ข) ส่วนหัวด้านบน; ค) ส่วนหัวด้านท้องแสดงร่องเส้น (stridulatory liles); ง) อกปล้องแรก (prothorax); 
จ) อกปล้องท่ีสอง (mesothorax); ฉ) อกปล้องท่ีสาม (metathorax); ช) ด้านท้องแสดงลักษณะของแผ่น
แข็งใต้ปล้องอกปล้องแรก (prosternum plate) (Prommi, 2007) 
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ในประเทศไทยการศึกษาระยะตัวอ่อนของ
แมลงนํ้าวงศ์ Hydropsychidae ต้องศึกษาควบคู่กับ
ระยะตัวเต็มวัย เน่ืองจากไม่สามารถระบุชนิดของระยะ
ตัวอ่อนได้ถ้าปราศจากข้อมูลของตัวเต็มวัย ท้ังน้ีเพราะ
จากระยะไข่ ระยะตัวอ่อน ระยะดักแด้และระยะตัวเต็ม
วัยล้วนมีรูปร่างท่ีแตกต่างกันมาก Prommi (2007) 
ศึกษาชนิดตัวอ่อนของแมลงนํ้าวงศ์ Hydropsychidae 
ควบคู่กับชนิดตัวเต็มวัยในลําธารภาคใต้ของประเทศ
ไทย โดยเลือกเ ก็บระยะดักแด้ของแมลงนํ้าวงศ์ 
Hydropsychidae ท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ีพร้อมจะ
กลายเป็นตัวเต็มวัยซึ่งมีลักษณะของอวัยวะเพศผู้เจริญ
เต็มท่ี นําตัวอย่างท่ีได้ไปเปรียบเทียบกับตัวเต็มวัย และ
นําแผ่นแข็งท่ีปกคลุมส่วนหัวและปล้องอกท่ีหลงเหลือ
อยู่ในปลอกไปเปรียบเทียบกับตัวอ่อนระยะสุดท้ายท่ี
เก็บได้ก็จะทราบชนิดของตัวอ่อน แต่วิธีการน้ีมีข้อจํากัด
ท่ีว่าระยะดักแด้ ท่ีเก็บได้ต้องเป็นเพศผู้ เท่าน้ันและ
ช่วงเวลาในการเก็บระยะดักแด้ก็สั้นมาก คือก่อนเวลาท่ี
ระยะดักแด้จะกลายเป็นตัวเต็มวัยเพียงไม่ก่ีนาทีเท่าน้ัน 
จากการศึกษาพบแมลงนํ้าวงศ์  Hydropsychidae 
จํานวน 46 ชนิด และสามารถเช่ือมโยงระยะตัวอ่อนท่ี
ไม่ทราบชนิดกับระยะตัวเต็มวัยท่ีทราบชนิดแล้วได้
ท้ังสิ้น 8 สกุล 23 ชนิด ดังน้ี Diplectrona gombak, 
Cheumatopsyche charites, C. copia, C. 

tramota, Potamyia chaos, P. phaidra, 
Hydropsyche assarakos, H. brontes, H. butes. 
H. camillus, H. dolosa, H. pallipenne, 
Hydromanicus adonis, H. klanklini, H. abiud, H. 
inferior, H. serubabel, Macrostemum dohrni, 
M. hestia, M. fenestratum, Pseudoleptonema 

quinquefasciatum, P. supalak, Tricho 

macronema tamdao (รูปท่ี 4) นอกจากน้ีได้นําตัว
อ่อนของแมลงนํ้าวงศ์ Hydropsychidae จากลําธารท่ี
ศึกษามาเลี้ยงให้กลายเป็นตัวเต็มวัย และสร้างคู่มือการ

จัดจําแนกตัวอ่อนของแมลงนํ้าวงศ์ Hydropsychidae 
ข้ึนโดยใช้ลักษณะท่ีสําคัญในการจําแนกความแตกต่าง
ท้ังในระดับวงศ์ย่อย ระดับสกุลและระดับชนิด พร้อม
ท้ังได้อธิบายถึงถ่ินอาศัยของตัวอ่อนแมลงนํ้าวงศ์ 
Hydropsychidae ด้วย 
 
แมลงน้ําวงศ์ Hydropsychidae กับคุณภาพน้ํา 

ปัญหาสําคัญของแหล่งนํ้าจืดตามธรรมชาติ
ส่วนใหญ่มาจากภาวะคุกคามท่ีเกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย์ท่ีมีผลต่อปริมาณและคุณภาพนํ้า เช่น ปัญหาการ
แพร่กระจายของสารพิษและโลหะหนักลงสู่แหล่งนํ้า 
(เช่น สารหนู แคดเมียมและตะก่ัว) จากการทําเหมือง
แร่ดีบุกและสังกะสี และการระบายนํ้าท้ิงท่ีมีฤทธ์ิเป็น
กรดจากการทําเหมืองแร่บางชนิด เช่น ยิปซัม และถ่าน
หิน การใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว์จากการทํา
การเกษตรใกล้ ๆ แหล่งนํ้า การปล่อยนํ้าท้ิงจาก
กิจกรรมในครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่แหล่ง
นํ้าโดยไม่ผ่านการบําบัด เมื่อสารพิษเหล่าน้ีถูกปล่อยลง
สู่แหล่งนํ้าธรรมชาติจะไม่สามารถกําจัดให้หมดไปโดย
การย่อยสลายทางชีวภาพได้ ในขณะเดียวกันสารพิษ
เหลา่น้ีจะสะสมลงในตะกอนดินและสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่
ในแหล่งนํ้าน้ัน สารพิษท่ีมีความเข้มข้นเพียงน้อยนิดท่ี
เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ีสามารถส่งผลกระทบใน
แง่ลบต่อระบบนิเวศแหล่งนํ้า สุขภาพของสิ่งมีชีวิตท่ีอยู่
ในแหล่งนํ้า และสามารถปนเป้ือนในห่วงโซ่อาหาร 
นอกจากน้ีสารพิษท่ีเกิดข้ึนบางครั้งไม่สามารถจําแนกได้
ว่าเป็นสารพิษชนิดใดท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่ งมี ชี วิต 
ถึงแม้ว่าเราสามารถติดตามตรวจสอบผลกระทบของ
คุณภาพนํ้าได้ด้วยวิธีการทางเคมี แต่การประเมินผล
กระทบต่อระบบนิเวศและสุขภาพอนามัยของมนุษย์ก็
ยังคงทําได้ยาก การติดตามตรวจสอบทางชีวภาพใน
แหล่งนํ้าจืดจึงมีความสําคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมต่อการ
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ตรวจวัดทางเคมีและกายภาพ ทําให้การประเมิน
คุณภาพสิ่งแวดลอ้มมีความถูกต้องแม่นยํามากข้ึน 

การประยุกต์ใช้แมลงนํ้าอันดับ Trichoptera 
ติดตามตรวจสอบคุณภาพของแหล่งนํ้าได้ถือกําเนิดข้ึน
เป็นระยะเวลานานแล้ว (Rosenberg and Resh, 
1993) เน่ืองจากมีข้อได้เปรียบกว่าการตรวจวัดทางเคมี
และกายภาพบางประการ เช่น สามารถทํานาย
ผลกระทบท่ีเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตได้ ในขณะท่ีการ
ตรวจวัดทางเคมีและกายภาพสามารถบอกสภาพ
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้ ณ เวลาท่ีทําการตรวจวัดเท่าน้ัน 
(Hellawell, 1986) โดยอาศัยหลักความจริงท่ีว่ากลุ่ม
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ท่ีเป็นสัตว์หน้าดิน
อาศัยอยู่ในถ่ินท่ีอยู่ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นบริเวณนํ้า
ไหลเร็วหรือช้าและพ้ืนท้องนํ้าเป็นอย่างไรก็ตาม มีความ
หลากหลายชนิดท่ีทนทานกับสภาวะมลพิษได้แตกต่าง
กัน ดังน้ันจึงเป็นสื่อท่ีดีซึ่งเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยน 
โครงสร้างขององค์ประกอบของกลุ่มสัตว์หน้าดินก็จะ
เปลี่ยนตาม การเกาะติดอยู่ กับท่ีและเคลื่อนท่ีใน
ระยะใกล้เหมาะสมกับการศึกษาให้เห็นความแตกต่าง
ของสถานท่ีท่ีมีผลกระทบต่างกันและมีวัฏจักรชีวิตท่ี
ยาวนาน ทําให้เห็นความแตกต่างของปัญหามลพิษท่ีมี
ต่อสิ่งมีชีวิตในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกัน ชนิดและจํานวน
ของกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ท่ีเป็นสัตว์
หน้าดินในแหล่งนํ้าหน่ึง ๆ จึงสะท้อนคุณภาพโดยรวม
ของปัจจัยในแหล่งนํ้าน้ันได้เป็นอย่างดี เหตุผลท่ีสําคัญ
อีกประการหน่ึงท่ีกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน
ได้รับความสนใจในการนํามาใช้เพ่ือติดตามตรวจสอบ
คุณภาพแหล่ง นํ้าคือลดค่า ใ ช้จ่ ายในการติดตาม
ตรวจสอบได ้เน่ืองจากโดยท่ัวไปการตรวจสอบคุณภาพ
แหล่งนํ้าในทางเคมีน้ันจะมีค่าใช้จ่ายสูงมากและยังเป็น
การเพ่ิมปริมาณสารพิษให้กับสิ่งแวดล้อมไปในเวลา
เดียวกัน การใช้กลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินช่วย
ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าจะเป็นการลด

ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบและการบําบัดสารพิษ
ท่ีอาจเกิดจากการตรวจวิเคราะห์และยังสามารถลด
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
แหล่งนํ้าในระยะยาวลงได้มาก (Hauer and Hill, 
1996; Resh et al., 1996) 

แมลงนํ้าวงศ์ Hydropsychidae มีความ-
สําคัญต่อระบบนิเวศนํ้าไหล ทําให้ได้รับความสนใจใน
การศึกษาท้ังการศึกษาการตอบสนองต่อการปนเป้ือน
ของโลหะหนักและสารเคมีท่ีใช้ในการเกษตรในระดับ 
subcellular เช่นการศึกษาของ Cain and Luoma 
(1998) ซึ่งศึกษาการสะสมของโลหะหนักในเน้ือเยื่อตัว
อ่อนสกุล Hydropsyche spp. ท่ีอาศัยอยู่ในลําธารท่ีมี
การปนเป้ือนโลหะหนัก พบว่าความเข้มข้นของโลหะ
หนักท่ีพบในเน้ือเยื่อมีความสัมพันธ์กับความเข้มข้นของ
โลหะหนักท่ีปนเ ป้ือนอยู่ ในตะกอนดิน และการ
ต อ บ ส น อ ง ข อ ง เ อ น ไ ซ ม์ ใ น  Hydropsyche 
pellucidula ต่อการได้รับสัมผัสสาร Fenitrothion 
(Organophosphate insecticide) มีการใช้ความ
ผิดปกติของกลุ่มเหงือกบริเวณปล้องท้อง (tracheal 
gills) และกลุ่มเหงือกบริเวณปลายปล้องท้อง (anal 
papillae) ของตัวอ่อนแมลงนํ้าวงศ์ Hydropsychidae 
เป็นเครื่องมือสําหรับการประเมินผลกระทบของภาวะ
มลพิษและเป็นตัวติดตามตรวจสอบทางชีวภาพของ
ระบบนิเวศแหล่งนํ้า (Camargo, 1991 ; Vuori, 1994) 
เหงือกของตัวอ่อนแมลงนํ้าวงศ์ Hydropsychidae มี
ลักษณะเป็นเน้ือเยื่อบาง อ่อนนุ่ม สีขาวขุ่น (รูปท่ี 4) 
สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมในนํ้าตลอดเวลา ความผิดปกติของ
เส้นเหงือกท่ีสํารวจพบในตัวอ่อนของแมลงนํ้าวงศ ์
Hydropsychidae เช่น มีจุดดําเกิดข้ึนบนกลุ่มเหงือก
เน่ืองจากการดูดซบัโลหะหนักหรืออิออนต่าง ๆ ท่ีอยู่ใน
นํ้าเข้าไปสะสมในเน้ือเยื่อของเหงือก การลดจํานวนของ
เส้นเหงือก (รูปท่ี 3) สามารถบ่งช้ีถึงการเปลี่ยนแปลง
ของคุณภาพนํ้าเมื่อมีสภาวะการเสื่อมสภาพของแหล่ง
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นํ้าได้ ความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนใช้เป็นสัญญาณเตือนภัย
ภายในแหล่ง นํ้า ก่อนท่ีเหตุการณ์จะรุนแรงข้ึนได้ 
เน่ืองจากตัวอ่อนแมลงนํ้าท่ีสํารวจพบความผิดปกติของ

เหงือกจะไม่สามารถพัฒนาการไปเป็นตัวเต็มวัยได้ 
(Camargo, 1991) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อจํานวน
ประชากรต่อไป 

รูปท่ี 3 เหงือกบริเวณปล้องท้องเกิดจุดดํา (ท่ีวงกลม) ในตัวอ่อนแมลงนํ้าอันดับ Trichoptera  
วงศ์ Hydropsychidae (Prommi (2011)) 

 

สรุป 
คุณภาพของนํ้าในแหล่ง นํ้าไหลสามารถ

ตรวจสอบได้ด้วยกระบวนการทางกายภาพและเคมี ซึ่ง
ค่า ท่ีได้จากการตรวจวัดมีค่า ท่ีค่อนข้างแม่นยํา มี
ความคลาดเคลื่อนน้อย แต่ค่าท่ีได้จะบ่งบอกถึงคุณภาพ
นํ้าขณะทําการตรวจวัดเท่าน้ัน ในขณะท่ีการใช้กลุ่ม
สิ่ งมี ชี วิตตรวจวัดคุณภาพนํ้าจะสามารถประเมิน
คุณภาพนํ้าย้อนหลังได้ ซึ่งปัจจุบันมีการใช้สิ่งมีชีวิต

ประเมินคุณภาพนํ้ากันอย่างแพร่หลาย ท้ังน้ีเพราะการ
ใช้สิ่งมีชีวิตประเมินคุณภาพนํ้าเป็นวิธีง่ายและประหยัด 
ถึงแม้ค่าท่ีได้จะมีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้างแต่ก็เป็นท่ี
ยอมรับได้  จากการตอบสนองท่ีรวดเร็ วต่อการ
เปลี่ ยนแปลงของคุณภาพนํ้า ทําให้แมลงนํ้าวงศ์ 
Hydropsychidae มีความสํ าคัญต่อการประ เมิ น
คุณภาพนํ้าในเชิงชีวภาพ 

Amphipsyche gratiosa                     A. meridiana 

Macrostemum floridum 

      Trichomacronema cf. 
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รูปท่ี 4 ตัวอ่อนแมลงนํ้าอันดับ Trichoptera วงศ์ Hydropsychidae ท่ีทราบชนิดในสกุล Potamyia 
Cheumatopsyche, Hydromanicus, Macrostemum, Hydropsyche และ Pseudoleptonema 
(Prommi, 2007) 

Cheumatopsyche tramota  

Cheumatopsyche copia 

Hydromanicus klanklini 

Macrostemum hestia 

Potamyia phaidra 

Pseudoleptonema quinquefasciatum 

anal papillae 

Hydropsyche camillus 
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จากการทํางานท่ีต่อเน่ืองของ Prof. Dr. 
Hans Malicky และทีมผู้วิจัยทําให้สามารถรวบรวม
ข้อมูลนํามาเป็นคู่มือในการวิจัยตัวเต็มวัยของแมลงนํ้า
อันดับ Trichopteraในประเทศไทย ผู้สนใจสามารถ
นําไปเป็นคู่มือในการศึกษาต่อไป องค์ความรู้ในเรื่อง
ของความหลากหลายของแมลงนํ้าจะเป็นประโยชน์
สําหรับผู้ท่ีสนใจงานทางด้านสิ่งแวดล้อม เพราะได้มีการ
ประมวลความรู้ในเรื่องของการใช้ข้อมูลทางชีวภาพ
ร่วมกับข้อมูลทางกายภาพและเคมีในการประเมิน
คุณภาพนํ้า และถ้ามีการทํางานอย่างต่อเน่ืองก็จะทําให้
เราทราบข้อมูลทางด้านกายภาพ เคมีและชีวภาพของ
แหล่งนํ้าท่ีเฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน ในอนาคตอาจจะ
นําไปใช้เป็นนโยบายในการตัดสินคุณภาพนํ้าผิวดิน
สําหรับประเทศไทยได้บ้าง 
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