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º·¤Ñ´ÂèÍ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์ตอ้ งการศึกษาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ทอ่ ดัดแปลง LSD (Larval Sucking Duct)
เพื่อใช้ในการดูดถ่ายลูกน้ำยุงลายออกจากภาชนะเก็บกักน้ำตามบ้านเรือน โดยการทดลองได้ให้อาสาสมัครจำนวน
10 คน ทดลองใช้อปุ กรณ์ LSD ดูดถ่ายลูกน้ำยุงลายวัยสีต่ น้ จำนวน 100 ตัว ออกจากตุม่ น้ำ ขนาด 50 ลิตร พบว่า
ในเวลา 1 นาที อาสาสมัครสามารถดูดถ่ายลูกน้ำยุงลายออกจากตุม่ น้ำได้ เฉลีย่ ร้อยละ 77.2 ขณะทีต่ มุ่ น้ำทีม่ ลี กู น้ำ
และตัวโม่งยุงลาย อย่างละ 50 ตัว พบว่า ในเวลาที่เท่ากัน อาสาสมัครสามารถใช้อุปกรณ์ LSD ดูดถ่ายลูกน้ำ
และตัวโม่งยุงลายได้เฉลี่ยร้อยละ 73.5 และ 23.4 ตามลำดับ และการทดสอบในภาคสนามพบว่า อุปกรณ์
ชนิดนีส้ ามารถดูดถ่ายลูกน้ำ และตัวโม่งยุงลายได้รอ้ ยละ 81.0, 91.4, 94.6 และ 90.1 จากตุม่ น้ำขนาด 30, 50,
100 และ 200 ลิ ต ร ตามลำดั บ และร้ อ ยละ 76.8 จากอ่ า งซี เ มนต์ ท รงสี ่ เ หลี ่ ย มขนาด 300ลิ ต ร ดั ง นั ้ น
จะเห็นว่าชุดอุปกรณ์ LSD ที่พัฒนาขึ้นนี้นอกจากจะใช้ดูดกำจัดลูกน้ำ และตัวโม่งของยุงลายได้แล้วยังเป็น
อุปกรณ์ที่ใช้ง่าย สะดวก และใช้วัสดุที่หาได้ง่ายราคาประหยัด จึงเหมาะสมที่จะแนะนำให้ประชาชนนำไปใช้
และยั ง เป็ น อี ก หนทางหนึ ่ ง ที ่ ป ระชาชนจะสามารถพึ ่ ง ตนเองในการกำจั ด ลู ก น้ ำ ยุ ง ลายซึ ่ ง เป็ น พาหะของโรค
ไข้เลือดออกได้

Abstract
The objective of this research was to assess the efficacy of the adapted plastic larval sucking duct
(LSD) as to remove Aedes aegypti larvae and pupae from domestic water-storage jars. The result indicated
that in 1 minute ten volunteers could use this equipment to remove 77.2% of larvae on average from a 50liter jar. Whereas in a jar with 50 larvae and 50 pupae of Ae. aegypti, 73.5% of larvae and 23.4% of pupae
on average were removed from the jar. In a field test, the study showed that 81.0%, 91.4%, 94.6% and
90.1% of larvae and pupae of Ae. aegypti were removed from 30-, 50-, 100- and 200-liter jars,
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respectively. While 76.8% of larvae and pupae were removed from a 300-liter square-shaped cement
container. As the results, this equipment is useful in Ae. aegypti larvae and pupae control. The method is also
simple and inexpensive so it might be an alternative to help people in communities protecting themselves
from dengue and dengue hemorrhagic fever by getting rid of vectors at home.
»ÃÐà´ç ¹ ÊÓ¤Ñ Keywords
ÂØ§ÅÒÂ
Aedes aegypti
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º·¹Ó
โรคไข้เลือดออกยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญทาง
สาธารณสุข และพบการระบาดของโรคทุกๆ 2-3 ปี
โดยใน ปี 2548 พบจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงถึง
44,725 ราย และจำนวนผู้เสียชีวิต 82 ราย(1) โรคนี้
สามารถติดต่อจากคนสู่คน โดยมียุงลายบ้าน (Aedes
aegypti) เป็นพาหะหลักในการแพร่กระจายของเชื้อ
ไวรัสเดงกิวใ นประเทศไทย(2) ยุงชนิดนีเ้ ป็นยุงทีส่ ามารถ
ปรับตัวได้งา่ ย และมีแหล่งเพาะพันธุท์ ใ่ี กล้ชดิ กับมนุษย์
ยุงลายบ้านเป็นยุงที่ชอบวางไข่ในภาชนะที่พบ
ทั้งในและนอกบ้าน ตามแหล่งน้ำใส และสะอาด โดย
เฉพาะภาชนะที ่ เ กิ ด จากมนุ ษ ย์ เ ป็ น ผู ้ ป ระดิ ษ ฐ์ ข ึ ้ น (3)
มีรายงานว่าภาชนะที่ยุงลายชอบวางไข่มากที่สุด คือ
ตุ่มน้ำที่ใช้ตามบ้านเรือน(4) เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่
นิยมกักเก็บน้ำไว้ในตุ่มน้ำสำหรับใช้ดื่มและชำระล้าง
สิง่ ต่างๆ ส่วนภาชนะอืน่ ๆ ทีย่ งุ ชอบวางไข่ เช่น อ่างซีเมนต์
แจกัน และจานรองขาตู้ ดังนัน้ ภาชนะเหล่านีจ้ งึ กลายเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ที่สำคัญของยุงลาย นอกจากนี้ไข่ยุงลาย
ยังสามารถทนต่อสภาพที่แห้งแล้งได้นานหลายเดือน
หรืออาจเป็นปี เมือ่ ไข่เหล่านีถ้ กู น้ำท่วมก็สามารถฟักเป็น
ลูกน้ำได้
การควบคุมยุงลายที่ได้ผลดีก็คือการควบคุม
ยุงลายขณะที่ยังเป็นระยะลูกน้ำ เนื่องจากลูกน้ำจะอาศัย
อยูใ่ นพืน้ ทีท่ จ่ี ำกัด จึงง่ายต่อการควบคุมมากกว่าในระยะ
ตัวเต็มวัย การควบคุมลูกน้ำยุงลายควรมีการสำรวจและ
ควบคุมอย่างต่อเนือ่ ง ปัจจุบนั นิยมใช้ทรายทีมฟี อสใส่ลง
ในตุม่ น้ำ หรือภาชนะเก็บน้ำอืน่ ๆ เพือ่ ควบคุมประชากร
ลูกน้ำ แต่พบว่าประชาชนบางส่วนไม่มั่นใจเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการใช้ทรายทีมฟี อสกับตุม่ น้ำดืม่ -น้ำใช้

เนือ่ งจากทรายทีมฟี อสจะทำให้นำ้ มีกลิน่ ของสารเคมี และ
ผูใ้ ช้บางส่วนยังไม่เข้าใจดีพอเกีย่ วกับอัตราการใช้ทเ่ี หมาะสม
นอกจากนีก้ ารแจกจ่ายทรายทีมฟี อสยังทำได้ไม่ทว่ั ถึงทุกบ้าน
จึงทำให้การควบคุมยุงลายไม่ได้ผลเต็มที่ ดังนั้นการ
ควบคุมลูกน้ำยุงลายโดยวิธกี ารทางกายภาพก็เป็นอีกวิธหี นึง่
ทีน่ า่ สนใจ เช่น การรณรงค์ให้ใช้ฝาปิดภาชนะใส่นำ้ เพือ่
ป้องกันไม่ให้ยุงลายลงไปวางไข่ และหมั่นสำรวจลูกน้ำ
ตามภาชนะใส่น้ำทั้งในและนอกบริเวณบ้านอย่างสม่ำ
เสมอ ซึ่งถ้าปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องก็จะเป็นวิธีควบคุม
ลูกน้ำยุงลายทีย่ ง่ั ยืน นอกจากนีผ้ วู้ จิ ยั และคณะได้ทำการ
ศึกษาการใช้ท่อ LSD ซึ่งเป็นอุปกรณ์พัฒนาดัดแปลง
ที ่ ใ ช้ ด ู ด ถ่ า ยลู ก น้ ำ ออกจากตุ ่ ม น้ ำ โดยอาศั ย หลั ก การ
กาลักน้ำและระบบน้ำวน(5) การศึกษานีไ้ ด้ทำการทดสอบ
ทั้งในห้องปฏิบัติการและนำไปใช้จริงในภาคสนาม

ÇÑÊ´ØáÅÐÇÔ¸¡Õ ÒÃÈÖ¡ÉÒ
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ
1. อุปกรณ์ทอ่ LSD (Larval Sucking Duct)
ซึ ่ ง ประกอบด้ ว ย 3 ส่ ว น คื อ ท่ อ พลาสติ ก ยาว 60
เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร สายยางใส
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร และท่องอสำหรับเชือ่ มต่อ
ระหว่างท่อพลาสติก และสายยางใส สายยางควรมีความ
ยาวประมาณสองเท่าของความสูงของตุม่ น้ำ ดังรูปที่ 1
สายยางใส

ทองอ

ทอพลาสติกยาว
รูปที่ 1 อุปกรณดัดแปลงทอ LSD
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2. ตุม่ น้ำ ขนาด 50 ลิตร
3. ลูกน้ำยุงลายวัยสีต่ น้ (จำนวน 100 ตัวต่อ
1 การทดสอบ)
4. ลูกน้ำยุงลายวัยสี่ต้น และตัวโม่งยุงลาย
(จำนวนอย่างละ 50 ตัวต่อ 1 การทดสอบ)
5. ถังน้ำสำหรับรองรับน้ำ
6. อาสาสมัคร จำนวน 10 คน
ÇÔ¸Õ¡ÒÃ·´ÊÍº
1. ใส่ลกู น้ำยุงลาย จำนวน 100 ตัว หรือลูกน้ำ
และตัวโม่งยุงลาย อย่างละ 50 ตัว ลงในตุม่ น้ำ ทีเ่ ตรียมไว้
2. กรอกน้ำให้เต็มอุปกรณ์ท่อ LSD เพื่อไล่
อากาศภายในท่อออก แล้วใช้นว้ิ อุดปลายท่อและสายยางไว้
3. ใช้มือกวนน้ำในตุ่มน้ำให้เป็นวงกลม 3
รอบ ทิง้ ไว้ 30 วินาที เพือ่ ให้ตะกอน และลูกน้ำ หรือตัวโม่ง
ถูกแรงหมุนเหวี่ยงให้มารวมอยู่ที่กลางพื้นตุ่ม
4. จุม่ ท่อลงกลางตุม่ โดยให้อยูเ่ หนือพืน้ ตุม่
3-5 เซนติเมตร ขณะจุ่มปลายท่อลงในตุ่มน้ำ ระวัง
อย่าให้อากาศเข้าไปในท่อ จากนัน้ ปล่อยถ่ายน้ำออกจาก
ด้านทีเ่ ป็นสายยางลงถังน้ำทีเ่ ตรียมไว้ ดังรูปที่ 2

คน โดยได้จำนวนลูกน้ำเฉลีย่ รวม 77.2 ตัว/คน ค่าความ
เบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.5 ดังแสดงผลในตารางที่ 1
จากการทดสอบส่วนทีส่ องใช้ลกู น้ำ และตัวโม่ง
ของ ยุงลาย อย่างละ 50 ตัว ใส่ลงตุม่ น้ำ ขนาด 50 ลิตร
พบว่า อาสาสมัคร จำนวน 10 คน สามารถดูดถ่ายลูกน้ำ
และตัวโม่งออกจากตุม่ น้ำมีคา่ อยูร่ ะหว่าง 24.7 ถึง 45.0
ตัว/คน สำหรับลูกน้ำ กับ 3.0 ถึง 25.3 ตัว/คน สำหรับ
ตัวโม่ง โดยมีค่าเฉลี่ยรวมของลูกน้ำ และตัวโม่งที่ดูดได้
เท่ากับ 36.7 ตัว/คน และ 11.7 ตัว/คน ตามลำดับ
มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม เท่ากับ 7.1 สำหรับ
ลูกน้ำ และ 6.0 สำหรับตัวโม่ง (ตารางที่ 2)
จากการทดสอบในภาคสนาม คณะวิจยั ได้เข้าไป
สำรวจลูกน้ำในพื้นที่ชุมชนบ้านหนองพยอม จังหวัด
พิษณุโลก พบลูกน้ำ และตัวโม่งในตุม่ น้ำขนาดต่างๆ (30
50 100 และ 200 ลิตร) และถังซีเมนต์ทรงสี่เหลี่ยม
ขนาด 300 ลิตร ได้ทดลองใช้ท่อ LSD ดูดถ่ายลูกน้ำ
และตัวโม่งออกจากภาชนะเหล่านั้น พบว่า ท่อ LSD
สามารถดูดถ่ายลูกน้ำได้มากกว่าร้อยละ 80 จากตุ่มน้ำ
ขนาดต่างๆ ส่วนในอ่างซีเมนต์รปู ทรงสีเ่ หลีย่ ม สามารถ
ใช้ท่อ LSD ดูดถ่ายลูกน้ำได้ร้อยละ 76.8 ดังแสดงใน
ตารางที่ 3
μÒÃÒ§·Õè 1 áÊ´§¤èÒà©ÅÕÂè ¨Ó¹Ç¹ÅÙ¡¹éÓ·ÕÍè ÒÊÒÊÁÑ¤Ã 10 ¤¹ ãªé·Íè
LSD ´Ù´¶èÒÂÅÙ¡¹éÓÍÍ¡¨Ò¡μØèÁ¹éÓ ¢¹Ò´ 50 ÅÔμÃ
ÀÒÂã¹àÇÅÒ 1

รูปที่ 2 วิธีการใชอุปกรณดัดแปลงทอ LSD

5. เมื่อครบเวลา 1 นาที ให้ยกท่อออกจาก
ตุม่ น้ำ นับจำนวนลูกน้ำ และตัวโม่งยุงลายทีด่ ดู ได้
อาสาสมัครทุกคนดำเนินการทดสอบแต่ละ
กรณีชำ้ 3 ครัง้ เพือ่ หาค่าเฉลีย่

¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
ผลการทดสอบการดูดถ่ายลูกน้ำยุงลายออก
จากตุม่ น้ำ ขนาด 50 ลิตร พบว่า อาสาสมัคร 10 คน
สามารถดูดลูกน้ำยุงลายเฉลีย่ ได้ 56.0 ถึง 89.7 ตัว/
142

ÍÒÊÒ ¨Ó¹Ç¹ÅÙ¡¹éÓ ¤èÒà©ÅÕÂè ¨Ó¹Ç¹ÅÙ¡¹éÓ·Õ´è ´Ù ä´é
ÊÁÑ¤Ã·Õè ·Õãè ªé·´ÊÍº Mean (%)
S.D.
1
100
82.3 (82.3)
6.13
2
100
79.7 (79.7)
6
3
100
62.0 (62.0)
5.72
4
100
78.0 (78.0) 12.36
5
100
71.0 (71.0)
2.94
6
100
56.0 (56.0) 17.05
7
100
89.7 (89.7)
2.62
8
100
88.0 (88.0)
5.89
9
100
79.7 (79.7) 14.61
10
100
85.3 (85.3)
3.40
ÃÇÁ
77.2 (77.2) 10.47
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¡ÒÃãªéÍØ»¡Ã³ì´Ñ´á»Å§ LSD ã¹¡ÒÃ´Ù´¶èÒÂÅÙ¡¹éÓáÅÐμÑÇâÁè§¢Í§ÂØ§ÅÒÂ

μÒÃÒ§·Õè 2 áÊ´§¤èÒà©ÅÕèÂ¨Ó¹Ç¹ÅÙ¡¹éÓáÅÐμÑÇâÁè§ ·ÕèÍÒÊÒÊÁÑ¤Ã 10 ¤¹ ãªé·èÍ LSD ´Ù´¶èÒÂÅÙ¡¹éÓáÅÐμÑÇâÁè§ ÍÍ¡¨Ò¡μØèÁ¹éÓ
¢¹Ò´ 50 ÅÔμÃ ÀÒÂã¹àÇÅÒ 1 ¹Ò·Õ
ÍÒÊÒÊÁÑ¤Ã·Õè
¨Ó¹Ç¹
¤èÒà©ÅÕèÂ¨Ó¹Ç¹ÅÙ¡¹éÓ·Õè´Ù´ä´é ¤èÒà©ÅÕèÂ¨Ó¹Ç¹μÑÇâÁè§·Õè´Ù´ä´é
ÅÙ¡¹éÓ/μÑÇâÁè§
Mean (%) S.D.
Mean (%) S.D.
·Õèãªé·´ÊÍº
1
50 / 50
40.0 (80.0) 0.82
6.3 (12.7) 3.09
2
50 / 50
40.3 (80.7) 1.81
13.7 (27.3) 3.77
3
50 / 50
37.7 (75.3) 0.94
25.3 (50.7) 0.94
4
50 / 50
24.7 (49.3) 3.86
11.0 (22.0) 4.32
5
50 / 50
27.7 (55.3) 3.09
12.7 (25.3) 2.49
6
50 / 50
45.0 (90.0) 1.63
11.7 (23.3) 2.49
7
50 / 50
44.0 (88.0) 4.32
16.0 (32.0)
5
8
50 / 50
44.3 (88.7) 1.7
12.3 (24.7) 3.09
9
50 / 50
28.0 (56.0) 10.71
5.0 (10.0) 1.41
10
50 / 50
35.7 (71.3) 4.71
3.0 (6.0)
1.41
รวม
36.7 (73.5) 7.13
11.7 (23.4)
6
μÒÃÒ§·Õè 3 áÊ´§¤èÒà©ÅÕèÂ¨Ó¹Ç¹ÅÙ¡¹éÓáÅÐμÑÇâÁè§ ·Õèãªé·èÍ LSD ´Ù´¶èÒÂÅÙ¡¹éÓáÅÐμÑÇâÁè§ÍÍ¡¨Ò¡μØèÁ¹éÓ¢¹Ò´ 30, 50, 100,
200 ÅÔμÃ áÅÐÍèÒ§«ÕàÁ¹μì¢¹Ò´ 300 ÅÔμÃ ·Õè¾ºã¹¾×é¹·ÕèªØÁª¹ºéÒ¹Ë¹Í§¾ÂÍÁ ¨Ñ§ËÇÑ´¾ÔÉ³ØâÅ¡
¢¹Ò´
ÀÒª¹Ð
30
50
100
200
300

¤èÒà©ÅÕèÂ¨Ó¹Ç¹ÅÙ¡¹éÓáÅÐ
¨Ó¹Ç¹ÀÒª¹Ð·ÕÊè ÓÃÇ¨¾º
ÅÙ¡¹éÓáÅÐμÑÇâÁè§
àÇÅÒ·Õãè ªé·´ÊÍº μÑÇâÁè§·Õ´è ´Ù ¶èÒÂä´é
ÍèÒ§«ÕàÁ¹μì
(¹Ò·Õ)
(¨Ó¹Ç¹ÃÇÁ)
ÃÙ»·Ã§ÊÕàè ËÅÕÂè Á
μØÁè ¹éÓ
1
1
81 /81
2
1
618/676
3
3
539/570
3
3
621/689
1
3
307/400

ÇÔ¨ÒÃ³ì
จากการทดสอบ พบว่า อาสาสมัครส่วนใหญ่
สามารถดูดถ่ายลูกน้ำได้มากกว่าร้อยละ 70 ภายในเวลา
1 นาที ถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ดี สำหรับการกระจายของข้อมูล
โดยดูจากค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน คือ 10.5 แสดงว่า
มีการกระจายของข้อมูลค่อนข้างมาก หมายถึง อาสา
สมัครแต่ละคนสามารถดูดถ่ายลูกน้ำออกจากตุ่มน้ำได้
จำนวนลูกน้ำที่ค่อนข้างแตกต่างกัน แต่มีอาสาสมัคร
เพียง 2 คน ที่ได้ลูกน้ำน้อยกว่าร้อยละ 70 อาจเนื่อง
มาจากอาสาสมัครยังไม่คนุ้ เคยกับการใช้อปุ กรณ์ทอ่ LSD

ÃéÍÂÅÐ

100
91.4
94.6
90.1
76.8

แต่หากได้รบั การฝึกฝนเพิม่ เติมก็จะทำให้เกิดความชำนาญ
มากยิง่ ขึน้ ส่วนตุม่ น้ำทีใ่ ส่ทง้ ั ลูกน้ำ และตัวโม่ง พบว่าอาสาสมัคร
ทุกคนสามารถดูดถ่ายลูกน้ำได้มากกว่าตัวโม่ง เนือ่ งจาก
ตัวโม่งมีส่วนหัวและส่วนอกเชื่อมติดกัน (6) จึงทำให้
ตัวโม่งมีลักษณะตัวกลมโค้งงอ ดังนั้นตัวโม่งจึงสามารถ
ต้านแรงหมุนของน้ำได้ดีกว่า โดยในขณะที่น้ำถูกทำให้
หมุนเป็นวงกลม ตัวโม่งบางส่วนจะลอยขึ้นสู่ผิวน้ำ แต่
ลูกน้ำและตะกอนจะถูกน้ำหมุนไปรวมอยูท่ พ่ี น้ื ตุม่ จึงทำ
ให้ลูกน้ำถูกดูดออกจากตุ่มมากกว่าตัวโม่ง
อุปกรณ์ดัดแปลงท่อ LSD สามารถดูดถ่าย
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ลูกน้ำได้ดใี นภาชนะทีม่ ลี กั ษณะรูปร่างโค้งมน เช่น ตุม่ น้ำ
และควรมีปริมาณน้ำในตุ่มประมาณ 2 ใน 3 เนื่องจาก
อุปกรณ์ชิ้นนี้ต้องอาศัยแรงหมุนของน้ำ เพื่อช่วยพัดพา
ลูกน้ำให้มารวมอยู่ตรงกลางของพื้นตุ่ม สำหรับภาชนะ
ทีม่ รี ปู ทรงสีเ่ หลีย่ ม เช่น อ่างซีเมนต์ ทีม่ กั พบในห้องน้ำ
จะต้องออกแรงหมุนน้ำให้มากขึน้ และควรใช้ทอ่ พลาสติก
แข็ ง ดู ด ลู ก น้ ำ แทนสายยางอ่ อ น เนื ่ อ งจากขณะที ่
เกิดน้ำวน ท่อพลาสติกจะไม่สะบัดไปตามแรงเหวีย่ งของ
น้ำ และจับถนัดมือมากกว่าสายยางอ่อน

¢éÍàÊ¹Íá¹Ð
การใช้ท่อ LSD ในการดูดถ่ายลูกน้ำออกจาก
ตุ ่ ม น้ ำ หากในการใช้ ค รั ้ ง แรกยั ง พบว่ า มี ล ู ก น้ ำ หลง
เหลือภายในตุม่ ให้ใช้ทอ่ LSD ดูดถ่ายซ้ำ หรือจนกระทัง่
ลูกน้ำถูกดูดออกจนหมดจากตุม่ และควรแนะนำให้ผใู้ ช้
คอยสังเกตลูกน้ำตามตุ่มน้ำอยู่เป็นประจำ
ประชาชนสามารถประกอบชุดอุปกรณ์ทอ่ LSD
ขึน้ มาใช้เองได้ เนือ่ งจากใช้วสั ดุทห่ี าได้งา่ ย โดยนำสายยาง
ใสที่มีความยาวประมาณสองเท่าของความสูงภาชนะ
แล้วมัดติดกับท่อพลาสติกหรือไม้ เพื่อช่วยให้จับได้
ถนัดขึน้ โดยวิธกี ารใช้จะใช้หลักการเดียวกันกับท่อ LSD
ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

¡ÔμμÔ¡ÃÃÁ»ÃÐ¡ÒÈ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ คุณสินทบ นิลอาชา
คุณสุนสิ า ปิน่ ชูทอง และอาสาสมัครทุกท่านทีม่ สี ว่ นช่วย
ให้งานวิจยั ชิน้ นีส้ ำเร็จลุลว่ งด้วยดี ตลอดจนฝ่ายเลีย้ งแมลง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์
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