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บทคัดย่อ
การสํารวจจํานวนตัวไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงทัง> 3 ตําบล คือ ตําบลดงไฟน้อย อําเภอเมืองสกลนคร, ตําบลบึง
ทวาย อําเภอเต่างอย และตําบลกกปลาซิว อําเภอภูพานในเขตจังหวัด สกลนคร ซึง) ทัง> 3 ตําบล มีลกั ษณะเนื>อดินที)
แตกต่างกัน โดยทําการตรวจนับจํานวนตัวไส้เดือนฝอยด้วยสายตาภายใต้กล้องสเตอริโอพร้อมนับจํานวนด้วย Counter
ทัง> นี>ยงั พบว่าอุณหภูมแิ ละความชืน> ในช่วงเดือน กันยายน ถึง ตุลาคม 2557 ทีท) ําการสํารวจอุณหภูมอิ ยู่ในช่วง 27 ถึง
34 องศาเซลเซียสและความชืน> สัมพัทธ์อยู่ในช่วง 55 ถึง 71 เปอร์เซ็นต์ จึงส่งผลพบจํานวนตัวไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง
เฉลีย) ทีต) ําบลดงไฟน้อย 1.87 ตัว ตําบลบึงทวาย 1.98 ตัว และตําบลกกปลาซิวไม่พบจํานวนตัวไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง
มีความแตกต่างกันทางสถิตทิ ร)ี ะดับความเชื)อมัน) 95 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี>ยงั พบว่าทิศทางในการสํารวจ ณ ตําบลดง
มะไฟน้อยมีจาํ นวนตัวไส้เดือนฝอยแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิง) ทางสถิตทิ ร)ี ะดับความเชื)อมัน) 95 เปอร์เซ็นต์ โดยพบ
ทีท) ศิ เหนือสูงสุดเฉลีย) เท่ากับ 2.89 ตัว รองลงมาได้แก่ ทิศตะวันตก, ทิศตะวันออก, ทิศใต้ และจุดศูนย์กลาง เฉลี)ย
เท่ากับ 2.00, 1.89, 1.44 และ 1.11 ตัวตามลําดับ อีกสองพืน> ทีส) าํ รวจคือ ตําบลบึงทวาย และตําบลกกปลาซิวทิศทางใน
การสํารวจไม่มคี วามแตกต่างกันทางสิถติ ิ
คําสําคัญ: Entomopathogenic nematode ไส้เดือนฝอยแมลงศัตรูแมลง จังหวัดสกลนคร
Abstract
The survey of number of entomopathogenic nematodes in three areas of Sakon Nakhon Province
including Tambon Dong Mafai Noy, Amphoe Mueang Sakon Nakhon, Tambon Bueng Tha Vay, Amphoe Tao
Ngoi and Tambon Kok Pla Siv, Amphoe Phu Phan was conducted. Three Amphoe had different soil texture.
Counting of nematodes by the eyes under the stereo count with the counter. Temperature and humidity
during September to October 2014 ranged from 27 to 34 degrees Celsius and relative humidity ranged from
55 to 71 percent. The average number of entomopathogenic nematodes in Tambon Dong Mafai was 1.87,
Tambon Bueng Tha Vay was 1.98 and there were no entomopathogenic nematodes found in Tambon Kok
Pla Siv. There statistically difference at 95 percent confidence level. In addition, it was found that the
direction of the survey at Tambon Dong Mafai Noy had significantly different of nematodes at 95 percent
confidence level. The North average height was 2.89. West, east, south and center was 2.00, 1.89, 1.44 and
1.11, respectively.The direction of two areas Tambon Bueng Tha Vay and Tambon Kok Pla Siv were not
different.
Keywords: Entomopathogenic nematode Steinernema carpocasae Sakon Nakhon Province
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บทนํา

สกลนคร, ตําบลบึงทวาย อําเภอเต่างอย และตําบลกก
ปลาซิว อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

การผลิ ต ทางการเกษตรในเขตจั ง หวั ด
สกลนครมีก ารใช้ส ารเคมีใ นการป้ อ งกัน กํา จัด แมลง
ศัตรูพชื อย่างแพร่หลายทําให้ตน้ ทุนในการผลิตสูง และ
เกิดสารพิษตกค้างในผลิตผลค่อนข้างสูง ส่งผลกระทบ
ต่อเกษตรกรผู้ผลิต ผู้บริโ ภค รวมทัง> สภาพแวดล้อม
ซึ)ง ในป จั จุ บ ัน ผู้บ ริโ ภคส่ ว นใหญ่ นิ ย มหัน มาบริโ ภค
ปลอดสารพิษกันอย่างมาก จึงทําให้เกษตรกรผูผ้ ลิตหัน
มาใช้ส ารกํา จัด แมลงสัต รู พืช จากธรรมชาติม ากขึ>น
เนื) อ งจากไม่ ก่ อให้เ กิด สารพิษ ตกค้างในผลผลิต ทาง
ก า ร เ ก ษ ต ร ก า ร ใ ช้ ไ ส้ เ ดื อ น ฝ อ ย ศั ต รู แ ม ล ง
(Entomopathogenic nematode) เพื)อควบคุมแมลง
ศัตรูพชื เป็ นอีกวิธที น)ี ิยมใช้และมีประสิทธิภาพค่อนข้าง
สูง โดยในประเทศไทยได้นํ าไส้เดือนฝอยศัตรูแ มลง
สายพัน ธุ์จ ากต่ า งประเทศเข้า มา คือ Steinernema
carpocasae นํ า มาเพาะเลี>ย งเพื)อ เพิ)ม ปริม าณ ก่ อ น
นํ า ไปใช้กําจัด แมลงศัต รูพืช ได้ห ลายชนิด แต่ ย ัง มี
ปญั หาเรื)องการเก็บรักษาที)อุณหภูมติ )ําประมาณ 6-10
o
C ดังนัน> จึงได้มกี ารสํารวจ และค้นหาไส้เดือนฝอย
ศัตรูแมลงที)มถี ิ)นกําเนิดในประเทศไทย ที)สามารถทน
อุณหภูมสิ งู ได้ดกี ว่าเพื)อให้ได้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงที)
เหมาะสมและทนทานต่อสภาพแวดล้อมในประเทศไทย
มากที) สุ ด และเพื) อ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ในการ
นํ าไปใช้กําจัดแมลงศัตรูพชื ในประเทศไทย โดย วัชรี
และคณะ (2541) รายงานว่าพบไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง
สายพั น ธุ์ ไ ทยจากดิ น ที) จ ัง หวั ด เพชรบู ร ณ์ คื อ S.
siamkayai (Stock และคณะ, 1998) ขณะทีน) ุ ชนารถ
(2540) รายงานว่าพบไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง ทีจ) งั หวัด
พิ จิ ต ร อ ยุ ธ ย า แ ล ะ ก า ญ จ น บุ รี ช นิ ด S.
thailandensis และ มณจันทร์ (2544) พบไส้เดือนฝอย
ศัต รูแ มลง 2 ตัว ในเขตจัง หวัด กาญจนบุ รี ได้แ ก่
Steinernema และ Heterorhabditis
งานวิจยั ในครัง> นี>มวี ตั ถุประสงค์เพื)อสํารวจหา
ไส้เ ดือ นฝอยศัต รูแ มลงในพื>น ที)ทํา นาของเกษตรกร
จัง หวัด สกลนคร โดยจะสํา รวจพื>น ที)แ ปลงนาปลอด
สารพิษของเกษตรกร 3 ตําบล 3 ใน 3 อําเภอ ในเขต
จังหวัดสกลนคร คือ ตําบลดงมะไฟน้อย อําเภอเมือง

วัสดุ อุปกรณ์และวิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
วัสดุและอุปกรณ์ในการสํารวจ ได้แก่ พีวซี ี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร, เชือกสําหรับ
กําหนดขนาดพืน> ทีส) มุ่ สํารวจ 1 X 1 ตารางเมตร, เสียม
, ถุงพลาสติก, หนังยางรัดของ, ปากกาเคมี, เข็มทิศ
และตลับเมตร
วัสดุและอุปกรณ์ในการตรวจนับไส้เดือนฝอย
ศัตรูแมลงในห้องปฏิบตั กิ าร ได้แก่ กล้องสเตอริโอ, ไม
โครปิ เปต, เคานท์เตอร์, นํ>ากลัน,
) จานทดลอง, แท่งคน
สาร, สไลด์, ฟอร์มารีน 0.1%, ผ้ากรองขนาด 32
ไมโครเมตร และบีกเกอร์
สถานที)ใ นการสํารวจ ได้แก่ ตําบลดงมะไฟ
น้อย อําเภอเมืองสกลนคร, ตําบลบึงทวาย อําเภอเต่า
งอย และตํ า บลกกปลาซิว อํา เภอภู พ าน จัง หวัด
สกลนคร
วิธกี ารดําเนินงานและเก็บข้อมูล
การวางแผนการสํ า รวจและการตรวจนั บ
จํานวนไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในพืน> ทีส) าํ รวจ 3 พืน> ที)
ได้ แ ก่ ตํ า บลดงมะไฟน้ อ ย อํ า เภอเมื อ งสกลนคร,
ตําบลบึงทวาย อําเภอเต่างอย และตําบลกกปลาซิว
อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ใช้แผนการทดลองแบบ
สุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block
Design: RCBD) จํานวน 3 บล็อก กําหนดให้พ>นื ที)
สํา รวจ (ตํ า บลในแต่ ล ะอํ า เภอของจัง หวัด สกลนคร)
เป็ นบล็อกโดยมี 5 กรรมวิธี ดังนี> กรรมวิธที )ี 1 ทิศ
เหนือ, กรรมวิธที )ี 2 ทิศตะวันออก, กรรมวิธที )ี 3 ทิศ
ตะวันตก, กรรมวิธที )ี 4 ทิศใต้ และกรรมวิธที )ี 5 จุด
ศูนย์กลาง
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3) หยดสารแขวนลอยไส้เ ดือ นฝอยด้ว ยไม
โครปิ เปตขนาด 20 ไมโครลิตร ลงบนสไลด์จํานวน 10
จุด ต่อ 1 ตัวอย่างดิน
4) ตรวจนั บ จํ า นวนตั ว ไส้ เ ดื อ นฝอยด้ ว ย
สายตาภายใต้ก ล้อ งสเตอริโ อพร้อ มนั บ จํ า นวนด้ว ย
Counter นับจํานวนและบันทึกผลลงในตารางบันทึก
ผล
5) วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางสถิ ติ ,
เปรียบเทียบค่าฉลีย) ด้วยวิธี Duncan s Multiple Test
(DMRT) และวิเคราะห์หาค่า R-square (ทีร) ะดับความ
เชื)อมัน) 95%)

รูปทีA 1 แผนผังพืน> ทีส) าํ รวจทัง> 3 ตําบลในเขตจังหวัด
สกลนคร

ผลการวิ จยั
ปริ มาณไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในพืFนทีA
สํารวจในเขตจังหวัดสกลนคร
1. พืFน สํา รวจ ตํา บลดงไฟน้ อ ย อําเภอ
เมืองสกลนคร (บล็อกทีA 1)
จากการสํารวจพบว่า กรรมวิธที )ี 1 ทิศเหนือ
พบไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงเฉลีย) สูงสุดเท่ากับ 2.89 ตัว
รองลงมาได้แก่ กรรมวิธที )ี 3 ทิศตะวันตก, กรรมวิธที )ี 2
ทิศตะวันออก, กรรมวิธที )ี 4 ทิศใต้ และกรรมวิธที )ี 5 จุด
ศูนย์กลาง เฉลีย) เท่ากับ 2.00, 1.89, 1.44 และ1.11 ตัว
ตามลําดับ (ตารางที) 1 และรูปที) 3) ถ้าแยกวิเคราะห์ใน
แต่ละจุดเก็บตัวอย่างดินทัง> 9 จุด ในพืน> ทีส) าํ รวจขนาด
1 x 1 ตารางเมตร พบค่าเฉลีย) จํานวนตัวไส้เดือนฝอย
ศัตรูแมลงสูงสุดทีจ) ุดที) 5 เท่ากับ 3.20 ตัว รองลงมา
ได้แก่ จุดที) 4, จุดที) 2 กับ 3, จุดที) 7, จุดที) 1, จุดที) 6
กับ 8 และจุดที) 9 เฉลี)ยเท่ากับ 3.00, 2.20, 2.00,
1.60, 1.00 และ 0.60 ตัวตามลําดับ ซึ)งมีความ
แตก ต่ า งกั น ท างสถิ ติ ท)ี ร ะดั บ คว าม เชื) อมั น) 95
เปอร์เซ็นต์และมีค่า R2 เท่ากับ 0.5461 (ตารางที) 1
และรูปที) 3)

รูปทีA 2 การสุม่ เก็บตัวอย่างดินในแต่ละกรรมวิธี
การดํ า เนิ น งานและการเก็บ ข้อ มูล ไส้เ ดือ น
ฝอยศัตรูแมลงดัดแปลงจากวิธกี ารของ มณีจนั ทร์ และ
คณะ (2544) และวรางรัตน์ และคณะ (2555) ดังนี>
) เก็บตัวอย่างดิน ดําเนินการระหว่างเดือน
ตุลาคม – กันยายน 2557 ทําการสุ่มเก็บตัวอย่างดิน
ตามแผนผัง ที)ว างไว้ (รูป ที) 1 และรูปที) 2) โดยใช้
ท่อพีวซี ขี นาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 เซนติเมตรเก็บดิน
ลึกจากผิวดิน 15 เซนติเมตร จํานวน 9 จุด ซึง) มีขนาด
พืน> ทีศ) กึ ษา 1 x 1 ตารางเมตรในแต่ละกรรมวิธี ลึกจาก
ผิวดินประมาณ 10 เซนติเมตร
2) ตรวจนับจํานวนไส้เดือนฝอยดําเนินการ
ที)ห้องปฏิบตั ิการทางพืชศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
คณะเทคโนโลยีก ารเกษตร มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ
สกลนคร โดยทําการเจือ จางตัว อย่ า งดิน กับ นํ> า กลัน)
แล้วกรองด้วยผ้ากรองขนาด 32 ไมโครเมตร เพื)อกรอง
เอาตัวไส้เดือนฝอยไว้และแยกเอาเศษตะกอนดินทิง> ไป
ซึง) นํ>ากรองทีไ) ด้ เรียกว่า “สารแขวนลอยไส้เดือนฝอย”

2. พืFนสํารวจ ตําบลบึงทวาย อําเภอเต่า
งอย (บล็อกทีA 2)
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ตารางทีA 1 ค่าเฉลี)ยจํานวนไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงที)
พบทัง> 3 พืน> ทีส) าํ รวจ

จากการสํารวจพบว่า กรรมวิธีท)ี 3
ทิศ ตะวัน ตกพบไส้เ ดือ นฝอยศัต รู แ มลงเฉลี)ย สูง สุ ด
เท่ากับ 2.67 ตัว รองลงมาได้แก่ กรรมวิธีท)ี 5 จุ ด
ศูนย์กลาง, กรรมวิธที )ี 2 ทิศตะวันออก, กรรมวิธที )ี 1
ทิศเหนือ และกรรมวิธที )ี 4 ทิศใต้ เฉลีย) เท่ากับ 2.33,
1.78, 1.67 และ1.44 ตัวตามลําดับ (ตารางที) 1 และรูป
ที) 3) และจากค่าเฉลีย) ในแต่ละจุดเก็บตัวอย่างดินด้วย
ท่อพีวซี ขี นาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 7 เซนติเมตร
จํานวนไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง (ตัว)

C.V. %
2

R

−

x
F - test
C.V. %
2

R

−

x
F - test
C.V. %
R2

E

W

S

Centra

1.89 ab

2.00 ab

1.44 b

1.11 b

1.44

2.33

0

0

น้ อย อําเภอเมือง
สกลนคร

F - test

N
2.89 a

2. ตําบลบึงทวาย
อําเภอเต่ างอย

−

x

กรรมวิ ธีทีA

1.67

3. ตําบลกกปลาซิ ว
อําเภอภูพาน

ค่าสถิ ติ พืFนทีA
ทีAได้ สํารวจ
(บล็อค
ทีA)

0

รูปทีA 3 เปรียบเทียบค่าเฉลีย) จํานวนไส้เดือนฝอยศัตรู
แมลงทีพ) บทัง> 3 พืน> ทีส) าํ รวจ

*
60.26
0.5461
1.78

2.67
ns
83.43
0.2023

0

0
ns
-

รูปทีA 4 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดที)สุ่มเก็บตัวอย่างดิน
ในพื>นที)สํารวจทัง> 9 จุดกับจํานวนไส้เดือนฝอยศัตรู
แมลงทีพ) บทัง> 3 พืน> ทีส) าํ รวจ

0.0000

ทัง> 9 จุด ในพืน> ทีส) าํ รวจขนาด 1 x 1 ตารางเมตร พบ
ค่าเฉลีย) จํานวนตัวไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงสูงสุดทีจ) ุดที)
1 เท่ากับ 4.00 ตัว รองลงมาได้แก่ จุดที) 8, จุดที) 4 กับ
5, จุดที) 6, จุดที) 2, 7 กับ 9 และจุดที) 3 เฉลีย) เท่ากับ
2.40, 2.00, 1.80, 1.60 และ 0.80 ตัวตามลําดับ ซึง) ไม่
มีค วามแตกต่ า งทางสถิ ติ ท)ีร ะดับ ความเชื) อ มัน) 95
เปอร์เซ็นต์และมีค่า R2 เท่ากับ 0.2023 (ตารางที) 1
และรูปที) 4)
3. พืFนสํารวจ ตําบลกกปลาซิ ว อําเภอภู
พาน (บล็อกทีA 3)
จากการสํารวจพบว่า ทุกกรรมวิธแี ละทุกจุด
เก็บตัวอย่างดินไม่พบจํานวนตัวไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง
(ตารางที) 1 และรูปที) 3)

สรุปและอภิ ปรายผลการวิ จยั
จากผลการสํารวจปริมาณไส้เดือนฝอยศัตรู
แมลงทัง> 3 พืน> ทีส) าํ รวจในเขตจังหวัดสกลนครสามารถ
สรุปผลได้ดงั นี>
1. พืFน ทีA ตําบลดงไฟน้ อย อํา เภอเมื อ ง
สกลนคร พบจํานวนไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงเป็ นลําดับ
ที)สองของพื>นที)สํารวจโดยพื>น ตํา บลดงมะไฟน้ อ ยใน
ขณะทีท) ําการสํารวจเก็บข้อมูลมีอุณหภูมติ )ํา ความชื>น
สัม พัท ธ์ใ นอากาศสูง (กรมอุ ตุ นิ ย มวิท ยาสกลนคร,
2558) ใกล้เคียงกับพืน> ทีต) ําบลบึงทวาย อําเภอเต่างอย
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2. พืนF ทีAตาํ บลบึงทวาย อําเภอเต่างอย พบ
จํานวนไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงมากเป็ นลําดับทีห) นึ)งของ
พื>นที)สํารวจโดยพื>นตําบลบึงทวาย อําเภอเต่างอยใน
ขณะที) ทํ า การสํ า รวจเก็ บ ข้ อ มู ล มี อุ ณ หภู มิ ต)ํ า ที) สู ง
ความชื>นสัมพัทธ์ในอากาศสูงกว่าอีกสองพื>นที)สํารวจ
(กรมอุตุนิยมวิทยาสกลนคร, 2558)จึงส่งผลให้พบ
จํานวนไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงสูงทีส) ดุ เช่นกัน
3. พืนF ทีAตาํ บลกกปลาซิ ว อําเภอภูพาน ไม่
พบไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงเนื)องจากบริเวณพืน> ทีส) าํ รวจ
ในขณะที) ทํ า การสํ า รวจเก็ บ ข้ อ มู ล มี อุ ณ หภู มิ สู ง
ความชื>น สัม พัท ธ์ใ นอากาศตํ) า (กรมอุ ตุ นิ ย มวิท ยา
สกลนคร, 2558) ไม่เหมาะสมต่อการอาศัยหรือการเอา
ตัวรอดของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง

ศัตรูแมลงสายพันธุไ์ ทย Steinernema
thailandensis n. sp. (Rhabditida :
Steinernematidae). วารสารวิชาการเกษตร
16 (3) : 185-193
นุชนารถ ตัง> จิตสมคิด และ ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญ
กุล. (2552). การสํารวจรวบรวมและศึกษา
สายพันธุไ์ ส้เดือนฝอยควบคุมแมลง
ศัตรูพืช. ผลงานวิจยั เรื)องเต็ม สํานักวิจยั
พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร,
กรุงเทพฯ.
นุชนารถ ตัง> จิตสมคิด. (2553). การผลิ ตและ
การใช้ไส้เดือนฝอยกําจัดแมลงในกลุ่ม
เกษตรอิ นทรีย.์ ผลการดําเนินงานโครงการ
เกษตรอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร,
กรุงเทพฯ. 6 หน้า
มณีจนั ทร์ เมฆธน. (2544). ไส้เดือนฝอยศัตรู
แมลง(Entomopathogenic Nematode)
สายพันธุ์ใหม่ทีAพบในประเทศไทย. การ
ป ร ะ ชุ ม ท า ง วิ ช า ก า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง> ที) 39.คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
กรุงเทพฯ.
วรางรัตน์ เสนาสิงห์ อุบล ตังควานิช และวิโรจน์
ขลิ บ สุ ว รรณ. (2555). การใช้ ป ระโยชน์

กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ คํ า แนะนํ า เป็ น อย่ า งดี ยิ) ง จาก
ผูท้ รงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ความอนุ เคราะห์ใช้พ>ืนที)สํารวจจาก
เกษตรกรเจ้ า ของพื>น ที) ไ ด้ แ ก่ ตํ า บลดงมะไฟน้ อ ย
อําเภอเมืองสกลนคร ตําบลบึงทวาย อําเภอเต่างอย
และตําบลกกปลาซิว อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
และสถาบัน วิจ ัย และพัฒ นา มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ
สกลนคร ที)ใ ห้ค วามสนับ สนุ นงบประมาณในการทํา
วิจยั ครัง> นี> และหวังเป็ นอย่างยิง) ว่าผลการวิจยั ครัง> นี>คง
เป็ น ประโยชน์ ต่ อ หน่ ว ยงานที)เ กี)ย วข้อ ง เพื)อ นํ า ไป
ส่ ง เสริ ม และเผยแพร่ ใ ห้ เ กษตรกร ผู้ ท)ี ส นใจ หรื อ
นักศึกษาทีต) อ้ งการต่อยอดงานวิจยั นี>ต่อไป
เอกสารอ้างอิ ง

ไ ส้ เ ดื อ น ฝ อ ย
( Steinernema
carpocapsae)
ในการกํ า จัด หนอน
แมลงวันบ้านในมูลโค. การประชุมนําเสนอ
ผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง>
ที) 21 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 15
ธันวาคม 2555, 112 หน้า. กรุงเทพฯ.
วัชรี สมสุข และ สุทธิชยั สมสุข. (2541). อิ ทธิ พลของ
แบคทีเรีย Xenorhabdus nematophilus

กรมอุตุนิยมวิทยาสกลนคร, (2558).
http://www.service.nso.go.th/nso/web/stat
series/tables/44700_Sakon_Nakhon/temp
-46-58.xls.สืบค้นเมื)อวันที) 17 ธันวาคม
พ.ศ.2560
นุชนารถ ตัง> จิตสมคิด. (2541). ไส้เดือนฝอย
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(Enterobacteriaceae) ต่อการเลีFยงขยาย
ปริมาณไส้เดือนฝอย Stienernema
carpocapase (Weiser) ในอาหารเหลว.
วารสารวิชาการเกษตร 17(1): 66-72.
วัชรี สมสุข. (2544). ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง.
เอกสารวิชาการ การควบคุมแมลงศัตรูพชื
โดยชีววิธเี พือ@ การเกษตรยังยื
@ น. กรุงเทพฯ.
กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร
การะทรวงเกษตรและสหกรณ์. 209-244.
Stock, S.P., Somsook, V & Reid, A.P.
(1998). Steinernema siamkayai n. sp.
(Rhabditida: Steinernematidae), an
entomopathogenic nematode from
Thailand. Syst. Parasitol. 41:105-113.
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