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ABSTRACT 

  

 The objectives of this research are to: 1) compile secondary data for 

constructing a Thai Trichoptera Database in order to reveal a holistic picture of 

Trichoptera knowledge in Thailand, as the Thai Trichoptera Database will be useful 

for further research on biodiversity, biomonitoring and conservation of lotic 

ecosystems, and, 2) conduct the collection of adult Trichoptera in Doi Suthep-Pui and 

Doi Inthanon National Parks at different altitudes and compare this data with previous 

studies done in those areas for biodiversity and lotic ecosystem conservation 

purposes. 

 The Thai Trichoptera Database is comprised of attributes such as e.g. 

taxonomical detail, type specimen status and deposition, distribution in Southeast 
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Asia, and distribution in Thailand (site location, geographical coordinates, altitude, 

date of collection, collector, determiner, and number of male specimens). 

 A total of 1,004 Trichoptera species have been recorded in Thailand belonging 

to 105 genera and 28 families. This study summarized the frequency occurrence of 

each species in biotope types and the species’ monthly abundance. Biotope types were 

defined to 7 groups according to habitat types and altitude: I) streams at >1,700 m asl; 

II) streams at 1,200 - 1,700 m asl; III) streams at 500 - 1,200 m asl; IV) streams at 

<500 m asl; V) river at <500 m asl; VI) permanent standing water at <500 m asl and 

VII) temporary standing water at <500 m asl. Stream habitats hold more species of 

Trichoptera compared to others habitat types. The families Philopotamidae, 

Hydropsychidae and Leptoceridae were found in all habitat types.  

 Monthly measurements of physicochemical parameters and light trap 

collection of adult Trichoptera was performed during November 2009 - November 

2010 from Doi Suthep-Pui National Park (Pu Ping water supply, Montatarn upper, 

Montatarn lower, Pa Lad, and Pa Ngerb at 1,171; 686; 746; 693;  and 461 m asl, 

respectively) and six locations in Doi Inthanon National Park (Kaew Mae Pan upper, 

Kaew Mae Pan lower, Siribhum, Siritarn, Wachiratarn, and Mae Klang Sob Ab at 

2,070; 2,051; 1,380; 890; 750; and 630 m asl respectively). A total of 22,818 male 

Trichoptera were found and identified to 256 species (137 species from Doi Suthep-

Pui NP and 187 species from Doi Inthanon NP). The light trap collection from 

previous and present studies in both national parks' area were recorded total 328 

species of Trichoptera. Eighty-two species were found only from the present study, in 

contrast 73 species were found only from previous studies. According to species 
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accretion curve Doi Inthanon tend to find more new species when conduct more 

observation. 

 The average of dissolved oxygen, biochemical oxygen demand and ammonia 

nitrogen did not show any difference among the sampling sites, whereas the average 

of discharge, water and air temperature, pH, total dissolved solid, conductivity, 

nitrate-nitrogen, ortho-phosphate and turbidity showed a significant difference 

(p<0.05) between sampling sites. The score from habitat quality assessment of 

sampling sites indicated good - excellent conditions.  

  The sampling site cluster analysis based on Trichoptera assemblages showed 

a likely relation to altitude and habitat features. As a result of frequency occurrences 

and abundances of each species recorded in Doi Suthep-Pui NP and Doi Inthanon NP, 

the species abundance status was defined. 
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บทคัดยอ 
 

 จุดประสงคของงานวิจัยคือ 1) รวบรวมขอมูลแมลงหนอนปลอกนํ้าในประเทศไทยเพ่ือ
สรางเปนฐานขอมูล ซ่ึงสามารถแสดงภาพองคความรูเกี่ยวกับแมลงหนอนปลอกน้ําโดยรวม เพื่อ
เอ้ือประโยชนตองานวิจัยดานความหลากหลาย การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม และการ
อนุรักษระบบนิเวศแหลงน้ําไหลโดยใชแมลงหนอนปลอกน้ําตอไป  และ 2) เก็บตัวอยางแมลง
หนอนปลอกน้ําตัวเต็มวัยในพื้นท่ีอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุยและดอยอินทนนท เพื่อศึกษาการ
กระจายตามระดับความสูง แนวโนมการปรากฏของแมลงหนอนปลอกน้ําแตละชนิดเทียบกับ
การศึกษาท่ีผานมา ซ่ึงสามารถประยุกตใชในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพได  
 ขอมูลในฐานขอมูลแมลงหนอนปลอกน้ําของไทยจะประกอบดวย  ขอมูลทางดาน
อนุกรมวิธาน สถานะของตัวอยางและสถานที่เก็บรักษาตัวอยาง การกระจายในภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต ขอมูลดานการกระจาย เชน สถานที่ท่ีเก็บตัวอยาง พิกัดทางภูมิศาสตร ความสูง
เหนือระดับน้ําทะเล วันท่ีท่ีทําการเก็บตัวอยาง ผูท่ีทําการเก็บตัวอยาง ผูท่ีทําการวินิจฉัยชนิด จํานวน
แมลงหนอนปลอกนํ้าเพศผูท่ีพบ  
 แมลงหนอนปลอกน้ําท่ีพบในประเทศไทยมีรายงานท้ังหมด 1,004 ชนิด จาก 105 สกุล 
28 วงศ ในงานวิจัยคร้ังนี้ไดสรุปขอมูลแมลงหนอนปลอกน้ําแตละชนิดซ่ึงประกอบดวย ขอมูล
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ความถี่ของการปรากฏในแตละลักษณะของถ่ินท่ีอยูอาศัย ( biotope types) และจํานวนแมลง
หนอนปลอกน้ําเพศผูในแตละเดือน จากการวิเคราะหขอมูลจากฐานขอมูลแมลงหนอนปลอกน้ํา
ของไทย สามารถแบงกลุมการกระจายของแมลงหนอนปลอกนํ้าตามลักษณะของถ่ินท่ีอยูอาศัยและ
ความสูงเหนือระดับน้ําทะเลออกไดเปน 7 กลุม ไดแก 1) ลําธารท่ีอยูบนท่ีสูงมากกวา 1,700 เมตร 
เหนือระดับน้ําทะเล 2) ลําธารท่ีอยูบนท่ีสูงระหวาง 1,200 - 1,700 เมตร 3) ลําธารท่ีอยูบนท่ีสูง
ระหวาง 500 - 1,200 เมตร4)  ลําธารท่ีอยูบนท่ีต่ํากวา 500 เมตร 5) แมน้ําท่ีอยูต่ํากวา 500 เมตร 
6) แหลงน้ํานิ่งถาวรที่อยูต่ํากวา 500 เมตร และ 7) แหลงน้ํานิ่งช่ัวคราวท่ีอยูต่ํากวา 500 เมตร พบวา
ลํ า ธ าร มีคว ามหลากชนิ ดของแมลงหนอนปลอก นํ้ าม าก ท่ี สุด  วงศ  Philopotamidae 
Hydropsychidae และ Leptoceridae พบอาศัยอยูไดในลักษณะถ่ินท่ีอยูอาศัยทุกประเภท 

 จากการตรวจวัดคุณภาพน้ําทางกายภาพ-เคมีบางประการและเก็บตัวอยางแมลงหนอน
ปลอกน้ําตัวเต็มวัยโดยใชกับดักแสงไฟเดือนละหนึ่งคร้ัง ในชวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 - 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 จากจุดเก็บตัวอยางในอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย (ไดแก ประปาภูพิงค 
ผาลาด มณฑาธารบน มณฑาธารลาง และผาเงิบ ท่ี 1,171; 686; 693; 746;  และ 461 เมตร เหนือ
ระดับน้ําทะเล ตามลําดับ) และอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท (ไดแก กิ่วแมปานบน  กิ่วแมปานลาง  
สิริภูมิ สิริธาร วชิรธาร และแมกลางสบแอบ ท่ี 2,070; 2,051; 1,380; 890; 750 และ 630 เมตร 
เหนือระดับน้ําทะเล ตามลําดับ) จากแมลงหนอนปลอกน้ําเพศผูจํานวน 22,818 ตัว จําแนกได 256 

ชนิด (จากอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย 137 ชนิด และอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 187 ชนิด) 
จากการเก็บตัวอยางโดยใชกับดักแสงไฟในจากการศึกษาในอดีตและในการศึกษาคร้ังนี้เขตอุทยาน
แหงชาติท้ังสองแหง พบแมลงหนอนปลอกนํ้ารวมท้ังหมด 328 ชนิด โดย 82 ชนิดพบเฉพาะใน
การศึกษาคร้ังนี้ ในทางตรงกันขามมี 73 ชนิดท่ีพบในการศึกษาในอดีตแตไมพบในการศึกษาคร้ังนี้ 
เม่ือทําการประเมินความหลากหลายจาก accretion curve พบวาอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท
แสดงแนวโนมท่ีจะพบแมลงหนอนปลอกน้ําชนิดใหมเพิ่มข้ึนมากกวาเม่ือมีการเก็บตัวอยางมากข้ึน 

 คาเฉล่ียปริมาณออกซิเจนละลาย ความตองการใชออกซิเจนในการยอยสลายอินทรียสาร 
ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน ไมมีความแตกตางกันในแตละจุดเก็บตัวอยาง ในขณะท่ีคาเฉล่ีย
ปริมาตรน้ํา อุณหภูมิน้ําและอากาศ คาความเปนกรดดาง ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ํา คาการนํา
ไฟฟา ปริมาณไนเตรทไนโตรเจน ปริมาณออรโธฟอสเฟตและคาความขุนมีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญ (p<0.05) คาคะแนนการประเมินคุณภาพของถ่ินท่ีอยูอาศัยของจุดเก็บตัวอยางอยูใน
เกณฑดี - ดีมาก 
 จากการจัดกลุมจุดเก็บตัวอยางโดยใชขอมูลการปรากฏของกลุมแมลงหนอนปลอกนํ้า
พบวามีการจัดกลุมตามความสูงเหนือระดับน้ําทะเล และลักษณะของถ่ินท่ีอยูอาศัย จากขอมูลแมลง
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หนอนปลอกน้ําในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติสุเทพปุยและดอยอินทนนทแสดงความถ่ีของการปรากฏ
และจํานวนท่ีพบ สามารถประเมินสถานภาพของความหายากของแตละชนิดได 
  


