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    ถาถามทานผูอานวารูจักแมลงหนอน
ปลอกน้ําหรือไม เช่ือวาไมนาจะเกินรอยละ 20 
ของผูอานท่ีจะตอบวารูจัก นอกนั้นจะไมมีใคร
เคยเหน็หรือรูจักแมลงตัวเล็กๆ พวกนี้เลย อาจ
เปนเพราะมีจํานวนนอยมากเมื่อเทียบกับแมลงท่ี
รูจักกันดีเชน ดวงหรือผีเส้ือ หรือมีผูสนใจศึกษา
แมลงพวกนี้นอย เนื่องจากเปนแมลงที่ไมมี
ความสําคัญในทางเศรษฐกจิ แตถามองในแง
ความแปลกและแตกตางไปจากแมลงชนิดอ่ืนๆ 
และไมเหมือนใคร แมลงกลุมนี้ก็นาสนใจเพราะ
บางชวงของวฏัจักรชีวิตอาศัยอยูในน้ํา และใช
วัสดุท่ีหาไดงายในน้ําเอามาทําเปนปลอกหุมตัว 
ปลอกก็มีลักษณะแปลกๆไปตามวัสดุท่ีหาไดใน
ท่ีแหลงอาศัย หลายคนพบเห็นแตไมทราบวา
เปนตัวอะไร ดังนั้นผูเขียนจงึนําเอาเร่ืองราวของ
แมลงชนิดนี้มาเลาสูกันฟง เพื่อเปนความรูแกผูท่ี
สนใจหรือผูท่ีชอบศึกษาเร่ืองแมลงจะไดนาํไป 

ใชประโยชนตอไป 
  แมลงอาศัยท่ีอาศัยอยูในน้ําท่ีรูจักกันดี
ในแวดวงนกัวชิาการมีอยู 3 กลุมคือ แมลง
ชีปะขาว (mayflies) สโตนฟลาย (stoneflies) 
และแมลงหนอนปลอกนํ้า (caddisflies) แมลง
ท้ัง 3 กลุมนี้นอยคนนักท่ีรูจกั เพราะเปนแมลงท่ี
ไมมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ แมลงท้ัง 3 กลุม
นี้มีวัฏจักรชีวติท่ีแตกตางกนั ในดานวิวฒันาการ
แมลงหนอนปลอกน้ํามีววิัฒนาการสูงกวา เนื่อง 
จากมีวัฏจกัรชีวิตแบบสมบรูณ (complete 
metamorphosis) โดยวิวฒันาการใกลเคียงกับ
ผีเส้ือ ผ้ึง มด ตอ และแตน ซ่ึงจัดวาเปนแมลงท่ีมี
วิวัฒนาการสูงสุด  
            ในทางกีฏวิทยาแมลงหนอนปลอกน้ําทุก
ชนิดจัดอยูในอันดับไตรคอพเทอรา (Order 
Trichoptera) ( Borer et al., 1992) มีช่ือสามัญคือ 
caddisflies หรือ sedge ท่ัวโลกมีจํานวนมากกวา 

บทความวิชาการ
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เล็กนอย ไขจะฟกเปนตัวภายใน 2 - 3  สัปดาห   

ตัวหนอนท่ีฟกออกมาใหมๆ จะกิน
สาหรายหรือเศษพืช บางชนดิเปนผูลา ตัวหนอน
มี 5  ระยะและเจริญเปนตัวเต็มวัยภายใน 6 -10 
เดือน ในระยะเขาดักแดตวัหนอนจะสรางปลอก
ตัวออน (c o c o o n) ออกมาหุมตัวและเขาดักแด
ประมาณ 2 - 5  สัปดาห จากนั้นตัวเต็มวัยจะกัด
ปลอกตัวออนหรือท่ีคนไทยเรียกวาปลอกดกัแด 
แลววายน้ําหรือคลานข้ึนสูผิวน้ํา  หลังจากนั้น
ตัวเต็มวัยจะข้ึนจากผิวน้ําและบินออกจากผิวน้ํา 
เนื่องจากตัวเต็มวัยมีปากเจริญดี จึงสามารถ
ดํารงชีวิตอยูไดตอมาอีกหลายสัปดาห สุดทาย
ตัวเมียและตัวผูจะจับคูผสมพันธุ และกลับสูน้ํา
เพื่อวางไข ซ่ึงเปนอันครบวฏัจักรชีวิตท่ีสมบรูณ 
ตัวหนอนของแมลงพวกนี้จะมีลักษณะคลายกับ
ตัวหนอนของดวง ท่ีอกจะมีขา 3 คู ทองเห็น
ปลองชัดเจน ปลองสุดทายมีขาเทียม (prolegs) 2 
อัน ตัวหนอนของแมลงกลุมนี้หลายชนิดท่ี
ดานขางของทองหรือใตทองมีเหงือกเรียงเปน
แถว สวนใหญดํารงชีวิตอยูกับท่ี หรือไมก็หลบ
อยูในปลอกหุม    สวนพวกที่เปนผูลาซ่ึงมีอยู 1-
2 ชนิดจะไมสรางปลอกหุมและสวนมากจะมีสี
เขียว สม ครีม หรือสีน้ําตาล    เมื่อออกจาก
ดักแดจะหลบอยูในปลอกหุมช่ัวคราว ในระยะนี้
เปนตัวเต็มวยัแลวแตเรียกวาฟาเรต (pharate 
adult) (http://www.flyfishersrepublic.com/ 
entomology/trichoptera/) 

 

วัฏจักรชีวิต 
    แมลงหนอนปลอกน้ํามีวฏัจักรชีวิตท่ีสมบรูณ 
คือมีระยะไข ตัวหนอน ดักแด และตัวเต็มวัย 
โดยปกติวัฏจกัรชีวิตจะอยูระหวาง 6 เดือนถึง 2 
ป เพศเมียของแมลงหนอนปลอกน้ําบางชนิด
วางไขเปนกลุมตามตนพืชและวัสดุท่ีอยูใตน้ําไม
เกินระดับผิวน้าํ แตบางชนดิจะคลานหรือวายน้ํา
ลงไปวางไขท่ีระดับตํ่ากวาผิวน้ําเชน กอนหิน 
และพืชน้ํา   และบางชนิดบินข้ึนเหนือผิวน้ํา 
และวางไขเปนกลุมตามผิวน้ําหรือตํ่ากวาผิวน้ํา 
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กลุมของแมลงหนอนปลอกนํ้า ซ่ึงเปนตัวเต็มวัยท่ียังไมเติบโตสมบรูณ 
พวกนักตกปลามักจะเรียกวาดักแด   ฟาเรตจะใช
ขากรรไกรตัดปลอกหุมดักแดเพื่อเปนทางออก 
จากนั้นจะวายน้ําและไปโผลออกท่ีผิวน้ํา หรือ
คลานออกจากพืชน้ํา หนิ หรือวัสดุอ่ืนท่ีหลบ
อาศัยอยู ฟาเรตหลายชนิดจะมีขาคูกลางยาวและ
มีขน ซ่ึงโครงสรางดังกลาวนี้มีลักษณะคลายใบ
พายจึงทําใหวายน้ําไดดี โดยปกติปกและหนวด
จะมวนยาวไปตามสวนทอง  ฟาเรตโดยปกติจะ
มีสีเขียวสม ครีม น้ําตาลหรือเทา  ซ่ึงบอยคร้ัง
พบวาท่ีอกและปกท่ีมวนจะมีสีดํากวาสวนอ่ืน 

1.  กลุมท่ีมีปลอกเปนใย 
       หนอนกลุมนี้จะสรางปลอกหุมท่ีเปนหลอด 
โดยสรางจากไหม ทราย กรวดและเศษพืช 
หลอดนี้ถูกออกแบบใหทําหนาท่ีท้ังปองกนัตัว
หนอนและเปนอุโมงคดักจบัอาหาร บางชนิด
สรางตาขายขึงไวดานนอกของหลอดเพ่ือใชดัก
จับอาหารจากกระแสนํ้า  สกุล (Genus) ท่ีควร
รูจักคือไฮโดรไซคี (Hydropsyche) ชนิด 
Hydropsyche contunernalis (ภาพท่ี 2 ก) ทาง
กีฏวิทยาจัดอยูในวงค (Family) ไฮโดรไซคิดี 
(Hydropsychidae) นอกจากนี้ยังพบในวงศ    
ฟลโลโพทามิดี (Philopotamidae) ไซโคไมอิดี 
(Psychomyiidae) และพอลิเซนโทรโพดิด ี
(Polycentropodidae)  ตัวหนอนของแมลงใน
กลุมนี้จะมีหัวกวางกวาอก ท่ีตางไปจากกลุม
ดํารงชีพอิสระคือท่ีปลายสวนทองไมมีแผนแข็ง
คลุม สีจะแปรผันไป ซ่ึงสวนใหญจะเปนสี
น้ําตาล แตกมี็สีเขียวและเทาดวย ขนาดจะอยู
ระหวาง 5-30 มิลลิเมตร ปกติจะพบมากในตอน
เชาและเย็นโดยแมลงพวกน้ีจะลองลอยไปตาม
กระแสน้ํา สวนมากพบในน้ําไหล สวนใน
ทะเลสาบพบนอย   หลังจากออกจากดักแด ตวั
เต็มวัยหรือฟาเรตจะวายไปโผลท่ีผิวน้ําและออก
จากปลอกหุม ตอมาตัวเมียท่ีผสมพันธุแลวจะดํา
ลงไปในน้ําและวางไขใตผิวน้ํา 

ตัวเต็มวัยจะมีปก 2 คู มีขนปกคลุม
ตลอดท้ังปก เวลาเกาะปกมีลักษณะคลายหลังคา
บาน (ภาพท่ี 1) สวนมากจะมีหนวดยาว บาง
ชนิดจะมีหนวดยาวกวาลําตัว 4–5 เทา ปกติปกมี
สีทึบสวนใหญมีสีน้ําตาล เทา และดํา บางคร้ัง
พบเปนลักษณะการพราง (camouflage) ลําตัว
ของแมลงตัวเต็มวัยจะมีสีคลายกับระยะฟาเรต 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1. ตัวเต็มวัยของแมลงหนอนปลอกน้ํา  
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ภาพท่ี 2.  ตัวหนอนแมลงหนอนปลอกนํ้า  (ก) สกุลHydropsyche (ข) พวกดํารงชีพอิสระ 
 

2. กลุมดํารงชีพอิสระ 
            แมลงในกลุมนี้พบเฉพาะในนํ้าไหลท่ี
เย็นมาก พวกนี้ไมสรางปลอกหุม ท่ีปลายทองจะ
มีขาเทียมท่ีมีลักษณะเปนขอซ่ึงเกาะใชเพื่อหลบ
เล่ียงกระแสน้าํ พวกดํารงชีพอิสระน้ีอยูในสกุล
ไรอะโคฟลา (Rhyacophila) วงศไรอะโคฟลิดี 
(Rhyacophylidae) แมลงในกลุมนี้ตัวหนอนจะมี
หัวแคบกวาอกและท่ีปลายสวนทองดานหลังจะ
มีแผนแข็งคลุม สวนใหญจะมีสีเขียวแตบาง
ชนิดมีสีน้ําตาลหรือเทา โดยปกติจะมีความยาว
ระหวาง 6-18 มิลลิเมตร บางคร้ังจะเรียกวา
หนอนหิน (rock worms) (ภาพท่ี 2 ข)  หลังจาก
ออกจากดกัแด ตัวเต็มวยัหรือฟาเรตจะวายไป
โผลท่ีผิวน้ําและออกจากปลอกหุม เม่ือยอนกลับ
มาวางไขตวัเมียจะวายน้ํา หรือคลานลงสูใตผิว
น้ํา พบบอยท่ีหลังจากวางไขแลวจะลอยไปตาม
กระแสน้ํา 
 

   3.  กลุมท่ีมปีลอกเปนทอ 
         เปนกลุมประชากรแมลงท่ีใหญท่ีสุด โดย
สรางปลอกหุมท่ีสามารถเคล่ือนท่ีได ปลอก
สรางจากเกลือแรและวัสดุจากพืช (ภาพท่ี 3) 
ปลอกหุมบางชนิดสรางอยางประณีต โดยใช
ทรายเปนผนังปลอก สวนวสัดุอ่ืนสรางจากเศษ
พืชท่ีมีขนาดใหญหรือกิ่งและใบพืช และเม่ือตัว
หนอนโตข้ึน ก็จะสรางปลอกหุมท่ีมีขนาดใหญ
ข้ึนตามตัว และจะลากปลอกหุมติดตัวไป
ตลอดเวลา ตวัหนอนกลุมนีจ้ะมีความยาวตั้งแต 
7-65 มิลลิเมตร    แมลงในวงศบราไคเซนทิดี 
(Brachycentridae) บางชนิดจะลองลอยไปตาม
กระแสน้ําเปนกลุมใหญ สวนใหญหนอนปลอก
น้ําในกลุมนี้ตวัเต็มวัยจะไปโผลออกในแหลงน้ํา
ในเปดท่ัวไป (http://www.dfg.ca.gov/cabw/lab        
/glossosomatidae.html)  หลังจากนั้นตัวเมียจะ
ยอนกลับไปวางไขตามผิวน้าํในแหลงน้ําเปด 
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ภาพท่ี 3.  หนอนปลอกน้ําในวงศบราไคเซนทิดี 

 
4. กลุมท่ีมีปลอกรูปอานมา 

        แมลงกลุมนี้จัดอยูในวงศกลอสโซโซมาทิดี 
(Glossosomatidae) และพบไดเฉพาะในน้าํไหล
เทานั้น (http://www.dfg.ca.gov/cabw/lab/  
glossosomatidae.html)  ตัวหนอนจะใชกรวด
เม็ดเล็กๆ สรางปลอกหุมเปนรูปโดม ปลอกน้ี
เคล่ือนท่ีได และมีลักษณะคลายกระดองเตา 
ลักษณะของปลอกหุมจะมีลวดลายเปนแถบซ่ึง
เกิดจากหินและกรวดที่มีขนาดแตกตางกัน (ภาพ
ท่ี 4  ข) ถานําออกมาจากนํ้าและศึกษาอยาง
ใกลชิดจะเหน็ปลอกดานทองบางมาก และพบ
มากดานหลัง สวนดานทองมีนอยมากจนแทบ
จะไมมีเลย สมาชิกท่ีอยูในวงศนี้จะมีแผนแข็งท่ี 

 
 

 
อกปลองกลาง (mesonotum) ไมเกินคร่ึงแผน  
หนอนสกุลกลอสโซโซมา (Glossosoma) แผน
แข็งท่ีอกปลองกลางไมมี (ภาพท่ี 4 ก) แตท่ีทอง
ปลองท่ี 5 ดานหลังจะมีแผนแข็ง ปลายทองจะมี
เทาเทียมและท่ีตางไปจากกลุมท่ีมีปลอกเปนทอ
คือ จะสรางปลอกใหมทุกคร้ังท่ีโตข้ึน ดังนั้น
หลายคร้ังจึงเปนเหยื่อผูอ่ืนไดโดยงาย หนอน
กลุมนี้ไมมีเหงอืก       มีขนาดยาวประมาณ 5-9 
มิลลิเมตร สีน้ําตาลไหมหรือครีม ตัวเต็มวัยฟก
ออกเปนตัวในแหลงน้ําเปด และยอนกลับมา
วางไขโดยดําน้ําลงไปวางไขต่ํากวาผิวน้ํา 
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                     (ก)                                                                    (ข) 

ภาพท่ี 4.  ตัวหนอนปลอกนํ้าในวงศกลอสโซมาทิดี (ก) ตวัหนอนและปลอกหุมดานหลัง 
                            (ข) ปลอกหุมดานทอง 

 
     5. กลุมท่ีมีปลอกเปนถุง 
          จัดเปนแมลงหนอนปลอกนํ้าท่ีมีขนาดเล็ก
ท่ีสุด ( http://www.dfg.ca.gov/cabw/Lab/ 
hydroptilidae.html)  ประกอบดวยสมาชกิท่ีจัด
อยูในวงศ ไฮโดรพทิลิดี (Hydroptilidae) และ
จัดเปนกลุมสุดทายของหนอนปลอกนํ้า ตัว
หนอน 4  วัยแรกจะดํารงชีพอิสระแตตวัหนอน
ในวยัท่ี 5  และวัยสุดทายจะสรางปลอกหุมตัว
จากไหมและทรายละเอียด ตัวหนอนจะมีความ
ยาว 2-5 มิลลิเมตร ในภาพที่ 5  เปนหนอนใน
สกุลออโครไทรเคีย (Ochrotrichia) หนอนจะมี 

แผนแข็งท่ีอก 3 แผน เห็นชัด (ภาพท่ี 5 ก) ท่ีตาง
จากวงศไฮโดรไซคิดีคือ ดานทองจะไมมีเหงือก 
ตัวหนอนชนิดนี้จะเห็นชัดเจนตอเม่ือมีการลอก
คราบเพ่ือการเจริญเติบโต เพราะจะมีการท้ิง
ปลอกหุมเดิม (ภาพท่ี 5 ข) นิสัยหนอนกลุมนี้
สวนใหญจะชอบน้ําจืด แตก็สามารถทนอยูได
ในนํ้าอุน  และชอบอยูมากในแมน้ําท่ีไหล
เอ่ือยๆ (http://www.dec.state.ny.us/website/ 
dow/stream/trifamilypagetwo.htm) และมีพื้น
เปนทรายละเอียด ตัวเต็มวัยจะโผลออกในแหลง
น้ําเปดและดําน้ําไปวางไขในระดับตํ่ากวาผิวน้ํา 
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(ก)                                                              (ข) 

ภาพท่ี 5. หนอนปลอกน้ําในวงศไฮโดรพทิลิดี (ก) ตวัหนอน(ข) ปลอกหุมและตัวหนอน 
 

สรุป 
 แมลงหนอนปลอกน้ําเกือบทุกชนิดเปน
แมลงท่ีสรางปลอกหุมตัวออน ปลอกนี้สรางข้ึน
เพื่อเปนเกราะปองกันตัว หรือเพ่ือดักจับอาหาร 
หรืออาจทําหนาท่ีท้ังสองอยาง ท่ีคอนขางจะ
แตกตางไปจากแมลงอ่ืนๆ คือตัวออนอาศัยอยู
ในน้ํา ตวัเต็มวัยอาศยัอยูบนบก ระยะเปนตัว
หนอนสรางปลอกหุม โดยใชวัสดุจากสภาพ 
แวดลอมท่ีอาศัยอยูเชน ทราย กรวด หนิกอน
เล็กๆ เศษพืชเชนใบไม กิ่งไม นํามาประกอบกัน
เปนปลอก โดยใชสารไหมจากตอมท่ีริมฝปาก
ลาง ทําหนาท่ีเปนกาวเกาะเชื่อมวัสดุเขาดวยกัน 
เม่ือพิจารณาในแงเศรษฐกิจ แมลงหนอนปลอก
น้ําไมมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เพราะไม 
 

 
สามารถนํามาขายไดเหมือนอยางเชนน้ําผ้ึง ไหม 
หรือแมลงเศรษฐกิจอ่ืนๆ   ในทางชีววิทยาแมลง 
หนอนปลอกน้ํามีความสําคัญตอระบบนิเวศ 
โดยเปนบอเกดิของหวงโซอาหารในระบบนิเวศ 
เพราะเปนอาหารของส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ โดยเฉพาะ
พวกปลา ในหลายประเทศนิยมกฬีาตกปลา การ
ตกปลาจําเปนตองใชเหยื่อลอปลา แมลงหนอน
ปลอกน้ําจึงเปนท่ีนิยมนํามาใชเปนเหยื่อตกปลา 
และไดมีการศกึษากนัอยางกวางขวาง มีการทํา
เหยื่อเทียมท่ีมีลักษณะเหมือนกับหนอนปลอก
น้ําออกขาย  
 ในประเทศไทยไมมีผูใดศกึษาเกีย่วกับ
แมลงชนิดนี้เลย คงเปนความดํามืดตอไปจนกวา 
จะเห็นความสําคัญของการศึกษาระบบนิเวศกัน
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