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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  
------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย  :  - 
2. โครงการวิจัย  :  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อจุลินทรีย์ดินที่มีประโยชน์

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชในพื้นที่ลุ่มน้้าปาย 
3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การศึกษาประชากรนีมาโทดอิสระเพ่ือบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของ

ดินในพื้นท่ีได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบริเวณลุ่มน้้าปาย 
ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)  :  Study of Free-living Nematode Populations  

to Identify Soil Fertility in Areas Affected by Climate Change in the Pai River Basin  

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  :   นางนุชนารถ ตั้งจิตสมคิด 
                              สังกดั ส้านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ผู้ร่วมงาน               :  นางภรณี  สว่างศรี   
                              สังกดั ส้านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 

นายมนต์ชัย  มนัสสิลา   
สังกัด กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

                                                
5. บทคัดย่อ  

การส้ารวจประชากรนีมาโทดในพ้ืนที่ต้นน้้าและปลายน้้าลุ่มน้้าปาย จ. แม่ฮ่องสอน เพ่ือศึกษา
การเปลี่ยนของประชากรนีมาโทดใน 4 ช่วงต่อปี ได้แก่ ช่วงที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2559 ช่วงที่ 2 
เดือนมกราคม 2560  ช่วงที่ 3 เดือนมีนาคม 2560 และช่วงที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2560  โดยใช้
เทคนิค Whitehead tray ในการแยกนีมาโทดออกจากตัวอย่างดิน  สามารถแยกได้นีมาโทดแบ่งเป็น 
4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ีกินแบคทีเรีย จ้าแนกได้เป็นสกุล Dolichorhabditis  และ Rhabditis   กลุ่มกิน
เชื้อรา จ้าแนกเป็นสกุล Aphelenchus  กลุ่มท่ีเป็น Predator จ้าแนกเป็น Mononchus  และกลุ่ม
ศัตรูพืช จ้าแนกเป็น Helicotylenchus,  Hoplolaimus, Paratylenchus และ Rotylenchuslus 
กลุ่มท่ีพบจ้านวนประชากรนีมาโทดมากท่ีสุดในตัวอย่างดินต้นน้้าคือ กลุ่มกินแบคทีเรีย  รองลงมาคือ
กลุ่มกินเชื้อรา เท่ากับ 132 และ 98 ตัวต่อดิน 500 กรัม ในช่วงเดือนพฤศจิกายน  และในช่วงดังกล่าว
เป็นช่วงที่พบประชากรนีมาโทดมากที่สุดรวมเท่ากับ 334 ตัวต่อดิน 500 กรัม  และพบน้อยที่สุดในช่วง
เดือนมีนาคม เท่ากับ 180 ตัวต่อดิน 500 กรัม  เป็นผลจากในช่วงพฤศจิกายน มีอุณหภูมิต่้ากว่าช่วง
มีนาคม   ส้าหรับพื้นที่ปลายน้้ามีจ้านวนประชากรนีมาโทดเป็นในทิศทางเดียวกันกับพ้ืนที่ต้นน้้า  แต่
จ้านวนประชากรต่้ากว่า  เป็นผลจากการท้าเกษตรซึ่งมีการไถพรวน  พลิกหน้า  ส่งผลให้ประชากรนี
มาโทดลดลง  แต่พบว่าในกลุ่มนีมาโทดที่เป็นศัตรูพืชเพ่ิมขึ้นในช่วงพฤศจิกายน และมกราคม    
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6. ค าน า : 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความส้าคัญ 
ในระดับภูมิภาคของโลก  หลายภาคส่วนได้ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
สาเหตุหลักเกิดมาจากสภาวะโลกร้อน (Global warming) ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อม เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น เช่น น้้าท่วม ฝนแล้ง พายุที่รุนแรง ส่งผลกระทบถึงการ
ด้ารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ภาคการเกษตรเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ท้าให้ศักยภาพในการผลิตลดลงเนื่องจากสภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการทางสรีระวิทยาของพืช ตัวอย่างเช่น ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศต่อระบบการผลิตข้าว พบว่าข้าวทุกสายพันธุ์มีความอ่อนไหวต่อการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิ ท้า
ให้อายุข้าวสั้นลงและผลผลิตข้าวลดลง นอกจากนี้ยังมีผลต่อการระบาดของโรคและแมลงศัตรูข้าวด้วย  
สภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงยัง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อจุลินทรีย์ดินที่มีประโยชน์ทางการเกษตร
ต่างๆ โดยปัจจัยทางภูมิอากาศ เช่น ปริมาณน้้าฝน การกระจายของน้้าฝน การทิ้งช่วงของฝน พร้อมทั้ง
อุณหภูมิเฉลี่ย อุณหภูมิสูงสุด ต่้าสุดที่เกิดขึ้นมีผลต่อ แหล่งที่อยู่อาศัย  ชนิด และประชากรของ
จุลินทรีย์ดินทั้งสิ้น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอาจท้าให้จุลินทรีย์ดินที่มีประโยชน์ทาง
การเกษตรบางชนิดไม่สามารถปรับตัวได้ ท้าให้เกิดแรงกดดันในการเคลื่อนย้ายเพ่ือหาที่อยู่อาศัยใหม่ที่
เหมาะสม ซึ่งปัจจุบันมีอุปสรรคจากการท้าการเกษตรที่มีการใช้สารเคมี และการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือท้า
การเกษตร ท้าให้จุลินทรีย์ดินที่มีประโยชน์ทางการเกษตรหลายชนิดอาจสูญพันธุ์ไปจากแหล่งที่อยู่
อาศัยเดิม  

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงประชากรจุลินทรีย์ดินที่ด้ารงชีวิตอยู่ในสภาพพ้ืนที่ ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยท้าการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพ้ืนที่ป่ากับพ้ืนที่
ที่ถูกรบกวนจากการเขตกรรม ในแต่ละช่วงเวลาในรอบ 1 ปี ซึ่งสามารถระบุชนิดและปริมาณจุลินทรีย์
ดินชนิดต่างๆ ที่อาจพบเพ่ิมขึ้นหรือลดลงไปจากแหล่งอาศัยในระบบนิเวศน์นั้นๆ โดยข้อมูลเหล่านี้จะ
สามารถบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของดิน  รวมทั้งการด้ารงชีวิตของจุลินทรีย์ดินบางชนิดที่สามารถ
ปรับตัว และยังคงกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนเกื้อกูลต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่อาศัยนั้นๆ โดยเฉพาะกลุ่ม
จุลินทรีย์ดินที่มีศักยภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช  และนีมาโทดอิสระ (free-living 
nematode) อีกกลุ่มท่ีเป็นตัวบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของดิน   โดยพบว่านีมาโทดที่หากินอิสระ ที่
อาศัยอยู่ในดิน เป็นองค์ประกอบส้าคัญของระบบนิเวศดินซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อสารอินทรีย์ และ
กระบวนการย่อยสลายต่างๆ  โดยมีความส้าคัญต่อห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศในดินเป็นอย่างมาก 
สามารถเป็นตัวก้าจัดเศษซากพืช (root herbivores) กินแบคทีเรีย (bacterivores) และเชื้อรา 
(fungivores) ที่เป็นสาเหตุของโรคพืช และยังเป็นผู้ล่า (predators) (Ferris and Bongers, 2006) 
โดยการเปลี่ยนแปลงของจ้านวนประชากรไส้เดือนฝอยหากินอิสระในดิน  เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการ
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เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในดิน ความสมดุลของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่รวมกันและความอุดม
สมบูรณ์ของดินด้วย (Zhao and Neher, 2014) ยกตัวอย่างเช่น การสะสมของปุ๋ยไนโตรเจนที่ตกค้าง
ในดินมากเกินไป ท้าให้มีธาตุอาหาร N (widespread nitrogen enrichment) ที่ไปกระตุ้นให้
สิ่งมีชีวิตในดินผลิตแอมโมเนียม (Amonium, NH4+) ในดิน นอกจากเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตที่เป็น
ประโยชน์อื่นๆ แล้ว มีผลท้าให้จ้านวนประชากรไส้เดือนฝอยหากินอิสระในดินลดลงเป็นอย่างมากอีก
ด้วย (Wei et al., 2012)  งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาชนิดและปริมาณประชากรนีมาโทด
อิสระ ในสภาพพ้ืนที่ทีไ่ด้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปาย 
 
7. อุปกรณ์และวิธีด าเนินการ : 

อุปกรณ์ 
1. อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างดิน ได้แก่ ท่อเจาะดินสแตนเลส กระบอกสแตนเลสส้าหรับ 

เก็บตัวอย่างดินขนาด 100 มิลลิลิตร พลั่วมือ ค้อนทองแดง และถุงพลาสติก 
2. อุปกรณ์แยกล้างไส้เดือนฝอย  เครื่องแก้ว  กล้องจุลทรรศน์ 

   
วิธีการ 

 1. เก็บตัวอย่างดินในบริเวณที่ท้าการศึกษาต้นน้้าและปลายน้้า (ต้นน้้า=พื้นที่ป่า และปลาย

น้้า=พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ) แบ่งเป็น 4 ช่วงต่อปี คือช่วงที่ 

1) เดือนพฤศจิกายน  ช่วงที่ 2) เดือนมกราคม  ช่วงที่ 3) เดือนมีนาคม และช่วงที่ 4) เดือนพฤษภาคม  

ปฏิบัติโดยวิธีสุ่มเก็บดินที่ระดับความลึก 10-12 ซม. 10 จุด เท่ากับ 1 ตัวอย่างๆ ละ 1 กก.  คลุกเคล้า

รวมกัน  และเก็บดินใส่ถุงพลาสติก 500 กรัม จ้านวนเก็บ 10 ตัวอย่างต่อช่วงการเก็บ  (ต้นน้้า 5 

ตัวอย่าง และ ปลายน้้า 5 ตัวอย่าง) 

 2. น้าตัวอย่างดินมาแยกนีมาโทดอิสระโดยใช้เทคนิค Whitehead tray 

 3. ตรวจนับจ้านวนนีมาโทดอิสระภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 

 4. จ้าแนกกลุ่ม/ชนิด  โดยพิจารณาจากลักษณะส้าคัญทางสัณฐานวิทยา และถ่ายภาพ เทียบ

กับคีย์มาตรฐาน 
 
เวลาสถานที่ 
 เริ่มต้นเดือนตุลาคม 2559  สิน้สุดเดือนกันยายน 2560 
 สถานที่ด้าเนินการ  ส้านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ  กรมวิชาการเกษตร  จตุจักร  กทม. 
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8. ผลการทดลองและวิจารณ์ : 

  
ท้าการสุ่มเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่ต้นน้้าและปลายน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปาย จ.แม่ฮ่องสอน 4 ช่วง

ต่อปี ได้แก่ ช่วงที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2559 ช่วงที่ 2 เดือนมกราคม 2560  ช่วงที่ 3 เดือนมีนาคม 
2560 และช่วงที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2560  ในแต่ละช่วงการเก็บน้าตัวอย่างดินมาแยกนีมาโทดที่หา
กินอิสระโดยใช้เทคนิค Whitehead tray พบว่า ทั้ง 4 ช่วงเวลาการเก็บ  สามารถแยกได้นีมาโทดใน
กลุ่มท่ีกินแบคทีเรีย  กลุ่มท่ีกินเชื้อรา และกลุ่มที่เป็น Predator รวมทั้งที่เป็นศัตรูพืช  ซึ่งมีจ้านวนของ
ประชากรนีมาโทดที่แตกต่างกัน  โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายน  มีจ้านวนผลรวมของประชากรสูงที่สุด
ทั้งในพื้นที่ต้นน้้าและปลายน้้า เท่ากับ 334 และ 132 ตัวต่อดิน 500 กรัม ตามล้าดับ ในขณะที่ในช่วง
เดือนมีนาคม มีจ้านวนผลรวมน้อยที่สุด เท่ากับ 180 และ 39 ตัวต่อดิน 500 กรัม ตามล้าดับ  ซึ่ง
พบว่าในช่วงเดือนมีนาคม 2560  สภาพอากาศร้อน  ดินแห้ง  อุณหภูมิดินสูงระหว่าง 37-40 องศา
เซลเซียส  มีผลท้าให้ประชากรนีมาโทดลดลง  ในขณะที่ช่วงเก็บตัวอย่างดินเดือนพฤศจิกายน 2559 
อุณหภูมิดินระหว่าง 26-35 องศาเซลเซียส  จากการนับจ้านวนของนีมาโทดในแต่ละช่วงการเก็บ
ตัวอย่างดินพบจ้านวนประชากรในตัวอย่างดินต้นน้้าสูงกว่าปลายน้้าในทุกช่วงเวลา  โดยตัวอย่างดินใน
พ้ืนที่ต้นน้้านับจ้านวนนีมาโทดอิสระแบ่งตามกลุ่มการกินอาหาร  คิดเป็นค่าเฉลี่ยในกลุ่มกินแบคทีเรีย  
กลุ่มกินเชื้อรา  กลุ่มที่เป็น Predator และกลุ่มที่เป็นศัตรูพืช  เท่ากับ 40.0  28.4  20.1 และ 11.5 
เปอร์เซ็นต์ของตัวอย่างดิน 4 ช่วงเวลา ตามล้าดับ  และตัวอย่างดินปลายน้้าคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
36.2  17.8  10.6 และ 35.3 เปอร์เซ็นต์ของตัวอย่างดิน 4 ช่วงเวลา ตามล้าดับ (ตารางท่ี 1)  
 
ตารางท่ี  1  ค่าเฉลี่ยจ้านวนประชากรนีมาโทด 4 กลุ่ม ในแต่ละช่วงเวลา และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์

ของ 4 ช่วงเวลา  แบ่งเป็นต้นน้้า และปลายน้้า 
 

แบ่งกลุ่มนีมาโทด 
ค่าเฉลี่ยจ้านวนประชากรนีมาโทดในแต่ละช่วงเวลา (ต้นน้้า และปลายน้้า) % ค่าเฉลี่ยของ 

4 ช่วงเวลา เดือนพฤศจิกายน เดือนมกราคม เดือนมีนาคม เดือนพฤษภาคม 
ต้นน้้า ปลายน้้า ต้นน้้า ปลายน้้า ต้นน้้า ปลายน้้า ต้นน้้า ปลายน้้า ต้นน้้า ปลายน้้า 

กลุ่มกินแบคทีเรีย 
กลุ่มกินเช้ือรา 
กลุ่ม Predator 
กลุ่มศัตรูพืช 

132.0 
98.0 
68.0 
36.0 

52.0 
22.0 
18.0 
40.0 

118.0 
72.0 
54.0 
28.0 

42.0 
16.0 
15.0 
40.0 

62.0 
55.0 
38.0 
25.0 

10.0 
10.0 
1.0 
18.0 

90.0 
60.0 
42.0 
26.0 

22.0 
14.0 
3.0 
25.0 

40.0 
28.4 
20.1 
11.5 

36.2 
17.8 
10.6 
35.3 

ผลรวม/ดิน 500 ก. 334 132 272 113 180 39 218 64   

 
 

จากการจ้าแนกนีมาโทดในระดับสกุล (Genera) ตามการแบ่งกลุ่ม โดยดูรูปร่างลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา  พบว่ากลุ่มกินแบคทีเรีย คือ Dolichorhabditis  และ Rhabditis  กลุ่มกินเชื้อรา 
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ได้แก่ Aphelenchus  กลุ่มที่เป็น Predator คือ Mononchus  และกลุ่มศัตรูพืช ได้แก่ 
Helicotylenchus,  Hoplolaimus, Paratylenchus และ Rotylenchuslus  (ภาพท่ี 1-7)  โดยนี
มาโทดกลุ่มกินแบคทีเรียพบจ้านวนมากที่สุด เท่ากับ 132 ตัวต่อดิน 500 กรัม พ้ืนที่ต้นน้้าในช่วงเดือน
พฤศจิกายน  และน้อยที่สุดเท่ากับ 10 ตัวต่อดิน 500 กรัม ในช่วงเดือนมีนาคม ของพ้ืนที่ปลายน้้า  

จากผลของการศึกษาจ้านวนประชากรนีมาโทดในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปาย โดยใช้เทคนิค Whitehead 
tray แยกดิน  สามารถแยกได้นีมาโทด 4 กลุ่ม  พบประชากรนีมาโทดในพ้ืนที่ต้นน้้ามากกว่าปลายน้้า
ในทุกช่วงการเก็บ  ซึ่งพ้ืนที่ต้นน้้าส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่า ดินยังมีความชุ่มชื้น  และอุณหภูมิต่้ากว่าพ้ืนที่
ปลายน้้า  และพ้ืนที่ปลายน้้ามีการท้าการเกษตร  การไถพรวน  พลิกดิน  ส่งผลให้ประชากรนีมาโทดก
ลุ่มกินแบคทีเรีย  รา  และพวก Predator ลดประชากรลง  แต่จะพบประชากรของกลุ่มที่เป็นศัตรูพืช
สูงขึ้นเล็กน้อย 
 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ : 

 ผลการส้ารวจประชากรนีมาโทดในพ้ืนที่ต้นน้้าและปลายน้้าลุ่มน้้าปาย จ. แม่ฮ่องสอน  4 ช่วง
ต่อปี ได้แก่ ช่วงที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2559 ช่วงที่ 2 เดือนมกราคม 2560  ช่วงที่ 3 เดือนมีนาคม 
2560 และช่วงที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2560  โดยใช้เทคนิค Whitehead tray ในการแยกนีมาโทดออก
จากตัวอย่างดิน  สามารถแยกได้นีมาโทดแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่กินแบคทีเรีย กลุ่มที่กินเชื้อรา
กลุ่มท่ีเป็น Predator  และกลุ่มที่เป็นศัตรูพืช    กลุม่ที่พบจ้านวนประชากรนีมาโทดมากที่สุดใน
ตัวอย่างดินต้นน้้าคือ กลุ่มกินแบคทีเรีย  รองลงมาคือกลุ่มกินเชื้อรา เท่ากับ 132 และ 98 ตัวต่อดิน 
500 กรัม ในช่วงเดือนพฤศจิกายน  และในช่วงดังกล่าวเป็นช่วงที่พบประชากรนีมาโทดมากที่สุดรวม
เท่ากับ 334 ตัวต่อดิน 500 กรัม  และพบน้อยที่สุดในช่วงเดือนมีนาคม เท่ากับ 180 ตัวต่อดิน 500 
กรัม  เป็นผลจากในช่วงพฤศจิกายน มีอุณหภูมิต่้ากว่าช่วงมีนาคม   ส้าหรับพื้นที่ปลายน้้ามีจ้านวน
ประชากรนีมาโทดเป็นในทิศทางเดียวกันกับพ้ืนที่ต้นน้้า  แต่จ้านวนประชากรต่้ากว่า  เป็นผลจากการ
ท้าเกษตรซึ่งมีการไถพรวน  พลิกหน้า  ส่งผลให้ประชากรนีมาโทดลดลง  แต่พบว่าในกลุ่มนีมาโทดที่
เป็นศัตรูพืชเพ่ิมข้ึนในช่วงพฤศจิกายน และมกราคม   ผลการจ้าแนกสกุลของนีมาโทดของ 4 กลุ่ม 
พบว่ากลุ่มกินแบคทีเรีย คือ Dolichorhabditis  และ Rhabditis  กลุ่มกินเชื้อรา ได้แก่ 
Aphelenchus  กลุ่มท่ีเป็น Predator คือ Mononchus  และกลุ่มศัตรูพืช ได้แก่ Helicotylenchus,  
Hoplolaimus, Paratylenchus และ Rotylenchuslus   
 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

เป็นข้อมูลสนับสนุนเชิงวิชาการเพื่อใช้อ้างอิงเบื้องต้นด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศ มีผลกระทบต่อจุลินทรีย์ดิน (นีมาโทด)  
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  ภาพที่  1   นีมาโทดกลุ่มกินแบคทีเรียสกุล Dolichorhabditis   
    A) ส่วนหัว (40X)   
    B) ส่วนหาง (40X) 
    C) ส่วนล้าตัว (10X) 
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  ภาพที่  2   นีมาโทดกลุ่มกินแบคทีเรียสกุล Rhabditis   
    A) ส่วนหัว (40X)   
    B) ส่วนหาง (40X) 
    C) ส่วนล้าตัว (10X) 
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  ภาพที่  3   นีมาโทดกลุ่ม Predator สกุล Mononchus  
    A) ส่วนหัว (40X)   
    B) ส่วนหาง (40X) 
    C) ส่วนล้าตัว (10X) 
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  ภาพที่  4   นีมาโทดกลุ่มที่เป็นศัตรูพืชสกุล Helicotylenchus  
    A) ส่วนหัว (40X)   
    B) ส่วนหาง (40X) 
    C) ส่วนล้าตัว (10X) 
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  ภาพที่  5   นีมาโทดกลุ่มที่เป็นศัตรูพืชสกุล Rotylenchuslus  
    A) ส่วนหัว (40X)   
    B) ส่วนหาง (40X) 
    C) ส่วนล้าตัว (10X) 
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  ภาพที่  6   นีมาโทดกลุ่มที่เป็นศัตรูพืชสกุล Paratylenchus 
    A) ส่วนหัว (40X)   
    B) ส่วนหาง (40X) 
    C) ส่วนล้าตัว (10X) 
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  ภาพที่  7   นีมาโทดกลุ่มที่เป็นศัตรูพืชสกุล Hoplolaimus 
    A) ส่วนหัว (40X)   
    B) ส่วนหาง (40X) 
    C) ส่วนล้าตัว (10X) 

 
11. เอกสารอ้างอิง 

Ferris H. and T. Bongers. 2006. Nematode Indicators of Organic Enrichment. Journal of 
Nematology 38 (1) : 3–12. 

Wei C., H. Zheng, Q. Li, X. Lu, Q. Yu, H. Zhang, Q. Chen, N. He, P. Kardol, W. Liang and 
X. Han. 2012. Nitrogen Addition Regulates Soil Nematode Community 
Composition through Ammonium Suppression. PLoS ONE 7(8) : 343-384. 

Zhao J. and D.A. Neher. 2014. Soil energy pathways of different ecosystems using 
nematode trophic group analysis: a meta-analysis. Nematology 16 : 379-385. 


