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โครงการฝึกอบรมที่ 1
การควบคุมเพลี้ยแป้งมันสาปะหลังและไรแมงมุมหม่อนโดยชีววิธี
Biological Control of Cassava Mealybug and Mulberry Spider Mite
บทนา
มันสาปะหลังเป็นพืชที่สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจเป็นจานวนมากจึงเป็นที่นิยมปลูกทั่วทั้งประเทศไทย
มากถึง 45 จังหวัด โดยมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ปี 2552 – 2554 พื้นที่ปลูกมัน
สาปะหลังลดลง จากพื้นที่ปลูก 8.5 ล้านไร่ ผลผลิต 30 ล้านตัน ในปี 2552 เหลือเพียง 7.4 ล้านไร่ ผลผลิต 21
ล้านตัน (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2554) ทั้งนี้เนื่องจากการระบาดของเพลี้ยแป้งอย่างรุนแรงตั้งแต่ปี
2551 ทาให้ผลผลิตมันสาปะหลังของประเทศลดลง 20-30% คิดเป็นมูลค่ากว่า 2,800 ล้านบาท (สานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร เขต 5, 2552) โดยเพลี้ยแป้งที่ทาความเสียหายอย่างรุนแรงคือ เพลี้ยแป้งสีชมพู แต่จาก
การรณรงค์ป้องกันกาจัดของหน่วยงานที่เกี่ยงข้องตลอดมา ทาให้ลดความรุนแรงของการระบา ดของเพลี้ยแป้ง
สีชมพูได้ในปัจจุบัน แต่ยังต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบางพื้นที่ที่มีการระบาดของเพลี้ยแป้งชนิด
อื่น เช่น เพลี้ยแป้งสีเขียว หรือการระบาดของไร แมงมุมหม่อน ซึ่งเป็นศัตรูอีกชนิดหนึ่งที่มีความสาคัญในมัน
สาปะหลังและมีแนวโน้มที่จะระบาดทาความเสียหายอย่างรุนแรงในมันสาปะหลังได้ในอนาคต เนื่องจากไรแ มง
มุมหม่อนมีขนาดเล็ก มีวงจรชีวิตสั้น ขยายพันธุ์รวดเร็ว ทาลายพืชโดยการดูดกิน เมื่อมีการระบาดของไรแดง
เกิดขึ้นจะทาให้ใบมันสาปะหลังมีสีซีด เหลืองและทาให้ใบร่วงหล่นไป ทาให้ต้นมันสาปะหลังไม่สามารถ
สังเคราะห์แสงได้เต็มที่ ส่งผลกระทบต่อการเกิดหัวของมันสาปะหลังซึ่งทาให้ผลผลิตลดลงได้ กรมวิชาการ
เกษตร (มปป.) ได้แนะนาให้หลีกเลี่ยงการปลูกมันสาปะหลังในช่วงที่ต้นอ่อนจะกระทบแล้งนาน และหมั่นตรวจ
แปลง หากพบระบาดรุนแรงในระยะเป็นต้นอ่อนให้พ่นสารป้องกันกาจัด แต่มันสาปะหลังมีการปลูกในพื้นที่
กว้าง การฉีดพ่นสารเคมีนั้นมักทาได้ไม่สะดวกนัก ทั้งยังอาจส่งผลให้ตัวผู้ฉีดพ่นอาจได้รับอันตราย จากสารฆ่า
แมลงด้วย แต่ยังมีวิธีที่กรมวิชาการ เกษตรแนะนาอีกวิธีหนึ่งคือการใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุม ซึ่งศัตรู
ธรรมชาติเหล่านี้มักจะพบอยู่ในแปลงมันสาปะหลังอยู่แล้วศัตรูธรรมชาติที่สาคัญได้แก่ แตนเบียนของเพลี้ยแป้ง
สีชมพู Anagyrus lopezi แตนเบียนของเพลี้ยแป้งสีเขียว Acerophagus coccois แตนเบียนของเพลี้ยแป้ง
ลาย Aenasius advenaแมลงช้างปีกใสกิน Plesiachrysa ramburi และ Mallada basalis และมีด้วงตัว
ห้า Stethorus spp. กินไรแดง นอกจากนี้ในการเฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยแป้งและไรแดง ควรมีการศึกษา
รูปแบบการแพร่กระจายของเพลี้ยแป้งและไรแมงมุมหม่อน ตลอดจนการประเมินความเสียหายจากการทาลาย
ของศัตรูพืชทั้งสองชนิด จะทาให้ทราบวิธีการสุ่มตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพทาให้สามารถตัดสินใจป้องกันกาจัด
ได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้สามารถควบคุมเพลี้ยแป้งและไรแ มงมุมหม่อนได้ผลยั่งยืน จึงควรมี
การศึกษาถึงความสาคัญของพันธุ์มันสาปะหลังต่อการระบาดของเพลี้ยแป้งและไร
แมงมุมหม่อน ต่ อ
ประสิทธิภาพของตัวห้า และวางแผนการป้องกันกาจัดควบคู่กับรูปแบบการแพร่กระจายของแมลงด้วย
ดังนั้นนักวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการแปลงมันสาปะหลัง ควรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศัตรู
ธรรมชาติและการกาจัดเพลี้ยแป้งของมันสาปะหลัง และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในกลุ่มเกษตรกร ในความ
รับผิดชอบให้สามารถควบคุมเพลี้ยแป้งมันสาปะหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
อุตสาหกรรมมันสาปะหลังได้
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมจาแนกชนิดเพลี้ยแป้งและแตนเบียนที่สาคัญ ได้
2 เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมทราบวิธีการเพาะเลี้ยงเพลี้ยแป้งและแมลงศัตรูธรรมชาติที่สาคัญ
3 เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถจาแนกชนิดของไรแมงมุมหม่อนมันสาปะหลังและตัวห้าไร
4 เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมทราบวิธีการประเมินความเสียหายและการสุ่มตัวอย่างมันสาปะหลังจาก
การทาลายของเพลี้ยแป้งและไรแมงมุมหม่อนและวิธีการจัดการควบคุม
5 เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติและเชื้อราสาเหตุโรคแมลง
วิธีการดาเนินงาน
1. ขั้นตอนการดาเนินการฝึกอบรม
1.1 เพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณเพลี้ยแป้ง ไรแมงมุมหม่อน และแมลงหวี่ขาวศัตรูมันสาปะหลัง และศัตรู
ธรรมชาติสาคัญ แตนเบียน ด้วงเต่าตัวห้า แมลงช้างปีกใส และเชื้อรา ให้เพียงพอสาหรับการอบรม
1.2 ทาแปลงสาธิตโดยปลูกมันสาปะหลัง ณ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการปลดปล่อยศัตรูธรรมชาติและการประเมินระดับ
ความเสียหายจากการเข้าทาลายของเพลี้ยแป้งและไรแมงมุมหม่อน
1.3 การติดต่อประสานงานกับหน่วยส่งเสริมการเกษตรที่มีความสนใจในด้านการจัดการศัตรูมัน
สาปะหลัง พร้อมทั้งมีการชี้แจงเกี่ยวกับเนื้อหาการอบรมที่จะเป็นการเพิ่มผลผลิตและรายได้ในการปลูกมัน
สาปะหลังและทาการนัดหมาย วัน เวลา สถานที่และจานวนผู้เข้าร่วมอบรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
จานวน 1 รุ่น ระยะเวลาการอบรม 1 วัน
1.4 การเตรียมเอกสาร ทาการเตรียมเนื้อหา ข้อมูลเพื่อจัดทาเอกสารเกี่ยวกับความรู้ทั้งภาคบรรยาย
และภาคปฏิบัติ ที่จะแจกให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม
2. รายละเอียดการฝึกอบรม ประกอบด้วย ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ ดังนี้
2.1 ภาคบรรยาย
2.1.1ชีววิทยาของศัตรูมันสาปะหลัง ลักษณะอาการของมันสาปะหลังที่เกิดจากการเข้าทาลายของ
เพลี้ยแป้ง ไรแมงมุมหม่อน และแมลงหวี่ขาว และแนวทางการป้องกันกาจัด
2.1.2 ศัตรูธรรมชาติของศัตรูมันสาปะหลัง ชีววิทยา นิเวศวิทยา การเพาะเลี้ยงและการนาไปใช้
ประโยชน์ของ แตนเบียน ด้วงตัวห้า แมลงช้างปีกใส เชื้อรา
2.1.3 การประเมินความเสียหายของศัตรูมันสาปะหลังและรูปแบบการกระจายของเพลี้ยแป้งมัน
สาปะหลัง
2.2 ภาคปฏิบัติการ
2.2.1 แบ่งกลุ่มผู้อบรมออกเป็น 5 กลุ่มโดย ดังนี้
1. การเพาะเลี้ยงเพลี้ยแป้งมันสาปะหลัง
2. การเพาะเลี้ยงไรแมงมุมหม่อน
3. การเพาะเลี้ยงแตนเบียนเพลี้ยแป้ง
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4. การเพาะเลี้ยงแมลงตัวห้า แมลงช้างปีกใส ไรตัวห้า ด้วงเต่าตัวห้า
5. เชื้อราสาเหตุโรคแมลง เทคนิคการผลิต และการนาไปใช้ประโยชน์
โดยแต่ละกลุ่มใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติ กลุ่มละ 20 นาที หลังจากนั้นเวียนไปจนครบทั้ง 5 กลุ่ม
2.2.2 การประเมินความเสียหายของมันสาปะหลังจากการเข้าทาลายของเพลี้ยแป้งและไรแมงมุม
หม่อนในสภาพแปลงสุ่มสารวจ 20 ต้น แต่ละต้นจาแนกชนิดแมลงศัตรูและศัตรูธรรมชาติ โดยการนับจาก 5
ใบยอด เกณฑ์การประเมินประชากรแบ่งได้ ดังนี้ L1 = 1-9, L2 = 10-99, L3 = 100-999 และ L4 > 1,000
ตัว ประเมินความเสียหายของยอดที่ถูกทาลาย ใช้เกณฑ์ที่ดัดแปลงประเมินความเสียหายของยอดที่ถูกทาลาย
ใช้เกณฑ์ ดังนี้
ระดับคะแนน ลักษณะอาการ
L0
ปกติไม่มีความเสียหาย
L1
ขอบใบหดเล็กน้อย
L2 ยอดเริ่มแสดงอาการแคระแกร็น
L3 ยอดบิดเบี้ยวมาก
L4
ใบร่วงมาก
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2.2.3 กาหนดการฝึกอบรม มีดังนี้
08.00-08.30 น.
08.30-09.00 น.
09.00-10.15 น.
10.15–10.30 น.
10.30-11.30 น.
11.30-12.15 น.
12.15 – 13.30 น.
13.30-15.30 น.

15.30–15.45 น.
15.45-16.15 น.

16.15-16.30 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิดการฝึกอบรม
บรรยายเรื่อง ชีววิทยาของศัตรูมันสาปะหลัง (เพลี้ยแป้ง , ไรแมงมุมหม่อน,
แมลงหวี่ขาว)
โดย ผศ.ดร. อุบล ตังควานิช
พักรับประทานอาหารว่าง
บรรยาย เรื่อง ศัตรูธรรมชาติของศัตรูมันสาปะหลัง (แตนเบียน, ด้วงตัวห้า,
แมลงช้างปีกใส, เชื้อรา)
โดย ดร.ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์
บรรยาย เรื่อง การประเมินความเสียหายของศัตรูมันสาปะหลังและรูปแบบ
การกระจายของเพลี้ยแป้งมันสาปะหลัง
โดย ผศ.ดร. ทัศนีย์ แจ่มจรรยา
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ภาคปฏิบัติการ
- เพลี้ยแป้งมันสาปะหลัง
- ไรแมงมุมหม่อน
- แตนเบียนเพลี้ยแป้งและแตนเบียนแมลงหวี่ขาว
- แมลงตัวห้า (แมลงช้างปีกใส ไรตัวห้า ด้วงเต่าตัวห้า)
- เชื้อราโรคแมลงและไส้เดือนฝอยกาจัดแมลงศัตรูพืช
พักรับประทานอาหารว่าง
ตอบข้อซักถามและสรุปการฝึกอบรม โดย
ผศ.ดร. ทัศนีย์ แจ่มจรรยา
ผศ.ดร. อุบล ตังควานิช
ดร. ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์
มอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม

2.2.4 การประเมินผล การฝึกอบรม แจกแบบสอบถามให้กับผู้เข้าฝึกอบรมและมีการร่วมอภิปราย
และสรุปเกี่ยวกับการฝึกอบบรม ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ด้านการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3. ผู้เข้าอบรม: จานวน 50 คน เป็นเพศชาย 28 คน เพศหญิง 22 คน
4. ช่วงเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน
5. สถานที่ฝึกอบรม : ณ ห้องแตงกวา อาคารพืชสวน 2 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ผลการดาเนินงาน
1.จานวนผู้เข้าอบรมและหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกอบรม ดังนี้
ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส่วนใหญ่ช่วงอายุมากกว่า 45 ปี โดยมีรายละเอียด
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 นักส่งเสริมเกษตรที่เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ
สานักงานเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวันครราชสีมา
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดร้อยเอ็ด
สานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
อาเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
อาเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น
อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
อาเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
อาเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
อาเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
อาเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
อาเภอเมืองขอนแก่น
อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จานวน
(คน)
3
2
3
3
5
1
9
2
1
1
1
3
1
3
1
1
1
3
3
2

เพศ
ชาย
1
2
0
1
3
1
9
2
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0

หญิง
2
0
3
2
2
0
0
0
1
0
0
2
1
2
0
0
0
3
3
2
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ตารางที่ 2 ช่วงอายุนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่เข้าร่วมอบรม
20 - 35

36 -45

มากกว่า45ปีขึ้นไป

คน

%

คน

%

คน

%

10

20

13

26

27

54

2. สรุปแบบสอบถามจากการฝึกอบรม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่เข้าร่วม จานวน 50 คน ได้ตอบแบบสอบถาม
ด้านเนื้อหาการอบรม
พบว่า มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ถึงระดับดีมากและดี (58 และ 42 % ตามลาดับ) (ตารางที่ 3) ความคิดเห็น
ด้านการบรรยายและการปฏิบัติการจากการประเมินของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรส่วนใหญ่พบว่า
ประเมิน ในระดับดี และดีมากถึง 58 % (ตารางที่ 4) มีการเสนอแนะให้มีการพัฒนาเชื้อราบิวเวอร์เรียให้มีหัว
เชื้อชนิดผงที่สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้น เหมือนหัวเชื้อไตรโครเดอร์มา ควรจัดอบรมในลักษณะหลักสูตรนี้
เป็นแต่ละหัวข้อสาคัญของหลักสูตรเป็นระยะและต่อเนื่อง หลักสูตรอบรมควรมีระยะเวลา 2 วันขึ้นไป และมี
การลงพื้นที่จริง ควรเพิ่มหลักสูตรการวินิจฉัยโรคพืช เรื่องโรคเน่า ศัตรูพืชในดิน และควรนาสถานการณ์การ
โรคพืชปัจจุบันมานาเสนอ ผู้อบรมมีความสนใจเข้ารับการอบรมในหัวข้ออื่น ๆ เช่น ข้าว ยางพารา และพริก มี
การเสนอแนะให้ออกหน่วยอาสาสมัครเคลื่อนที่และทาแผ่นซีดีความรู้แต่ละชุดวิชาแจก เพื่อนาไปเผยแพร่ต่อ
ได้
ตารางที่ 3 ความคิดเห็นทางผู้เข้าอบรมต่อหัวข้อที่ได้รับการฝึกอบรม
จานวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมแสดงความคิดเห็น (คน)
หัวข้อประเมิน
ดีมาก
ดี
ควรปรับปรุง
อื่นๆ
คน
% คน %
คน % คน %
1. สถานที่มีความเหมาะสม
1
2
29 58
20 40 2. การฝึกอบรมเหมาะสมกับเวลา
18
36 32 64
3. ได้รับความรู้เพิ่มเติม
29
58 21 42
-
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ตารางที่ 4 ความคิดเห็นต่อหัวข้อที่ได้รับการฝึกอบรม
การบรรยายทางวิชาการ
จานวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมแสดงความคิดเห็น (คน)
ดีมาก
ดี
ควร
หัวข้อประเมิน
อื่นๆ
ปรับปรุง
คน % คน % คน % คน %
1. ชีววิทยาของศัตรูมันสาปะหลัง (เพลี้ยแป้ง, 24 48 26 52 - ไรแมงมุมหม่อน, แมลงหวี่ขาว)
2. ศัตรูธรรมชาติของศัตรูมันสาปะหลัง (แตน 25 50 25 50 - เบียน, ด้วงตัวห้า, แมลงช้างปีกใส, เชื้อรา)
3. การประเมินความเสียหายของศัตรูมัน
18 36 32 64 - สาปะหลังและรูปแบบการกระจายของเพลี้ย
แป้งมันสาปะหลัง
บทปฏิบัติการ
หัวข้อประเมิน
1. เพลี้ยแป้งมันสาปะหลัง
2. ไรแมงมุมหม่อน
3. แตนเบียนเพลี้ยแป้งและแตนเบียนแมลงหวี่ขาว
4. แมลงตัวห้า (แมลงช้างปีกใส, ไรตัวห้า, ด้วงเต่า
ตัวห้า)
5. เชื้อราโรคแมลงและไส้เดือนฝอยกาจัดแมลง
ศัตรูพืช

จานวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมแสดงความคิดเห็น (คน)
ดีมาก
ดี
ควร
อื่นๆ
ปรับปรุง
คน % คน % คน % คน %
25 50 24 48 1 2 - 29 58 21 42 - - - 22 44 26 52 2 4 - 24 48 24 48 2 4 - 20

40

26

52

4

8

-

3. ภาพกิจกรรม
3.1 ภาคบรรยาย
เรื่องชีววิทยาของศัตรูมันสาปะหลัง ลักษณะอาการของมันสาปะหลังที่เกิดจากการเข้าทาลายของ
เพลี้ยแป้ง ไรแมงมุมหม่อน และแมลงหวี่ขาว และแนวทางการป้องกันกาจัด โดย ผศ.ดร. อุบล ตังควานิช
ศัตรูธรรมชาติของศัตรูมันสาปะหลัง ชีววิทยา นิเวศวิทยา การเพาะเลี้ยงและการนาไปใช้ประโยชน์ ของแตน
เบียน ด้วงตัวห้า แมลงช้างปีกใส เชื้อรา โดย ดร.ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ การประเมินความเสียหายของ
ศัตรูมันสาปะหลังและรูปแบบการกระจายของเพลี้ยแป้งมันสาปะหลัง โดย ผศ.ดร. ทัศนีย์ แจ่มจรรยา

-
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(ภาพที่ 1)

ก

ข

ค
ภาพที่ 1 ภาคบรรยาย ก.เรื่องชีววิทยา เพลี้ยแป้ง ไรแมงมุมหม่อน และแมลงหวี่ขาว โดย ผศ.ดร. อุบล
ตังควานิช ข.ศัตรูธรรมชาติของศัตรูมันสาปะหลัง โดย ดร.ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ ค.การประเมิน
ความเสียหายของศัตรูมันสาปะหลัง โดย ผศ.ดร. ทัศนีย์ แจ่มจรรยา
3.1 ภาคปฏิบัติ
แบ่งกลุ่มนักวิชาการส่งเสริมออกเป็น 5 กลุ่มโดยทีมวิทยากร ดังนี้ 1. การเพาะเลี้ยงเพลี้ยแป้งมัน
สาปะหลัง 2. การเพาะเลี้ยงไรแมงมุมหม่อน 3. การเพาะเลี้ยงแตนเบียนเพลี้ยแป้งและแตนเบียนแมลงหวี่ขาว
4. การเพาะเลี้ยงแมลงตัวห้า แมลงช้างปีกใส ไรตัวห้า ด้วงเต่าตัวห้า 5.เชื้อราสาเหตุโรคแมลง เทคนิคการผลิต
และการนาไปใช้ประโยชน์ โดยแต่ละกลุ่มใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติ กลุ่มละ 20 นาที หลังจากนั้นเวียนไปจนครบ
ทั้ง 5 กลุ่ม (ภาพที่ 4)

ก
ข
ภาพที่ 4 ก และ ข แบ่งกลุ่มนักวิชาการส่งเสริมฝึกปฏิบัติการ
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การประเมินความเสียหายของมันสาปะหลังจากการเข้าทาลายของเพลี้ยแป้งและไรแมงมุมหม่อน (ภาพที่ 5)

ก
ข
ภาพที่ 5 ก และ ข การประเมินความเสียหายของมันสาปะหลังในแปลงสาธิต
ตอบข้อซักถามและสรุปการฝึกอบรม โดย ผศ.ดร. ทัศนีย์ แจ่มจรรยา ดร.ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์
และผศ.ดร อุบล ตังควานิช และปิดการฝึกอบรม ถ่ายรูปร่วมกัน (ภาพที6่ )

ก

ข

ภาพที่ 6 ก.ตอบข้อซักถามและสรุปการฝึกอบรม ข.ปิดการฝึกอบรม ถ่ายภาพร่วมกัน

