
 
 
 

การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร “การวินิจฉัยไรและแมงมุมทางการเกษตร และการปองกันกำจัด” 

 

วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
ณ หองประชุมมนตรี รุมาคม (501) ช้ัน ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา   

กองวิจัยพัฒนาปจจัยการผลติทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
------------------------------------------- 

 

๑. เหตุผลและความจำเปน 

“ไร” ไมใชแมลง แตเปนสัตวพวกเดียวกับแมงมุม มี ๘ ขา บางชนิดสรางเสนใยไดเหมือนแมงมุม ไรมี

ขนาดลำตัวเล็กมากจนเกือบมองไมเห็นดวยตาเปลา พบอาศัยอยูท่ัวไปท้ังในดิน น้ำ อาหาร พืช สัตว ของใช

และเครื่องนุงหมในบานเรือน แมกระท่ังบนรางกายมนุษย สวนไรท่ีอาศัยอยูบนพืชจะดูดทำลายสวนตาง ๆ 

ของพืช เชน ใบ ดอก ลำตน ผล และราก กอใหเกิดความเสียหายตอผลผลิตพืช ในประเทศไทยพบมีไรศัตรูพืช

หลายชนิดท่ีทำลายพืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญ วิธีการปองกันกำจัดไรศัตรูพืชแตกตางกันตามชนิดของไร แนวทางท่ี

ควรปฏิบัติ ไดแก ๑) ทราบชนิด ชีววิทยา และรูปรางลักษณะของไรศัตรูพืชท่ีสำคัญ ๒) ทราบลักษณะการเขา

ทำลายของไรศัตรูพืชแตละชนิด ๓) ทราบวิธีการสำรวจจำนวน และการประเมินการทำลายของไรศัตรูพืช 

โดยเฉพาะชนิดท่ีไมสามารถเห็นไดดวยตาเปลา และ ๔) ทราบวิธีการปองกันกำจัดไรศัตรูพืชท่ีเหมาะสมในพืช

เศรษฐกิจท่ีสำคัญ 

สำหรับแมงมุม ซึ่งจัดวาเปนสัตวท่ีบงช้ีสมดุลธรรมชาติในแงของการเปนตัวห้ำในหวงโซอาหารท่ีคอย

ควบคุมประชากรของแมลงและไรศัตรูพืช การวินิจฉัยชนิดของแมงมุมท่ีมีความสำคัญตอระบบนิเวศ และ

วิธีการสำรวจท่ีถูกตองจึงมีความสำคัญท่ีควรทราบ   

การศึกษาวิจัยดานไรศัตรูพืชและแมงมุมในประเทศไทยมีอยูในวงจำกัด สมาคมกีฏและสัตววิทยาแหง

ประเทศไทยมีความประสงคท่ีจะเผยแพรความรูดานนี้ใหกับผูท่ีเกี่ยวของในการทำการเกษตร จึงไดจัดการ

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวินิจฉัยไรและแมงมุมทางการเกษตร และการปองกันกำจัด” โดยเชิญ

นักกีฏวิทยาท่ีเช่ียวชาญในเรื่องไรศัตรูพืชและแมงมุมมาเปนผูถายทอดใหความรู  โดยจัดใหมีการฝกปฏิบัติการ

วินิจฉัยไรศัตรูพืชและแมงมุมอยางงายดวยตนเอง และนำตัวอยางไรศัตรูพืชและแมงมุมท่ีสำคัญมาใหเห็น การ
จัดการฝกอบรมนี้ยังเปนเวทีใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสพบปะและรูจักนักวิชาการทางดานไรและแมง
มุม เพื่อการประสานงานกันไดตอไปในอนาคต  

๒. วัตถุประสงค 

เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู ดังนี้คือ :- 
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๒.๑ การวินิจฉัยไรและแมงมุมทางการเกษตร และฝกปฏิบัติวิธีการจำแนกไรและแมงมุมอยางงาย 

๒.๒ ลักษณะการเขาทำลายของไรศัตรูพืชชนิดตาง ๆ  

๒.๓ หลักการปองกันและกำจัดไรศัตรูพืชในพืชเศรษฐกิจ และไรศัตรูเห็ด  

๓. รูปแบบการฝกอบรม 

 เปนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ แบงเปนภาคบรรยาย ๔ ช่ัวโมง ๔๕ นาที และภาคปฏิบัติ ๑ ช่ัวโมง 

๓๐ นาที  

4. กลุมเปาหมาย และจำนวนผูเขาอบรม 

กลุมเปาหมาย นักวิชาการ/พนักงานของภาคเอกชน และบุคคลท่ีสนใจ มีวุฒิการศึกษาไมต่ำ
กวาปริญญาตร ี 

จำนวนผูเขาอบรมฯ ๘๐ คน 

5. วัน เวลา สถานท่ี 

เวลา วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (๑ วัน) 

สถานท่ี ณ หองประชุมมนตรี รุมาคม (๕๐๑) ช้ัน ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ  
กองวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 

6. กำหนดการสมัคร และคาลงทะเบียน 

กำหนดเปดรับสมัคร วันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓  

กำหนดปดรับสมัคร วันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

คาลงทะเบียน คนละ ๒,๕๐๐ บาท  

ผูเขารับการฝกอบรมจะไดรับ 
 - เอกสารประกอบการบรรยาย หลักสูตร “การวินิจฉัยไรและแมงมุมทาง

การเกษตร และการปองกันกำจัด” พิมพ ๔ สี ๑ เลม  

- คูมือตรวจไรศัตรพูืชเศรษฐกิจ พิมพ ๔ สี ๑ เลม 

- เลนสสองไร กำลังขยาย ๒๐+ เทา ๑ อัน 

- อาหารกลางวัน ๑ มื้อ และเครื่องด่ืม/อาหารวาง ๒ มื้อ 

7. ประกาศนียบัตร 

 ผูท่ีเขารับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการครบตามเวลาท่ีกำหนด จะไดรับประกาศนียบัตรรับรองการผาน

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวินิจฉัยไรและแมงมุมทางการเกษตร และการปองกันกำจัด” จาก

สมาคมกีฏและสัตววิทยาแหงประเทศไทย  

8. ผูรับผิดชอบการจัดฝกอบรม และการสมัคร 
  ผูรับผิดชอบ  สมาคมกีฏและสัตววิทยาแหงประเทศไทย  



 

 

  การสมัคร แจงความจำนงเพื่อเขารับการฝกอบรมและติดตอสอบถามเพิ่มเติม ไดท่ี 
   นายสัจจะ ประสงคทรัพย  

โทรศัพทมือถือ ๐๖๒-๖๒๕-๓๓๙๙   e-mail: ezathai@gmail.com 

   หรือ นางสาววทินี ตันเจริญ  
โทรศัพทมือถือ ๐๘๑-๘๓๕-๓๕๒๖   e-mail: vatinee.tancharoen@basf.com 

mailto:vatinee.tancharoen@basf.com


 

 

 

 

 
 

กำหนดการฝกอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
หลักสูตร “การวินิจฉัยไรและแมงมุมทางการเกษตร และการปองกันกำจัด” 

วันพฤหัสบดี ท่ี ๒6 พฤศจิกายน ๒๕๖3 
ณ หองประชุมมนตรี รุมาคม (501) ช้ัน ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา   

กองวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร 
กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

----------------------------------- 
 

 ๐๘:๐๐ - ๐๘:30 น.  ลงทะเบียน 
 ๐๘:30 – ๐8.45 น.  พิธีเปดการฝกอบรมฯ 
    โดย ดร.มานิตา คงช่ืนสิน นายกสมาคมกีฏและสัตววิทยาแหงประเทศไทย 
 ๐8.45 – 10:๐๐ น.  การวินิจฉัยไรทางการเกษตร และลักษณะการเขาทำลาย  
    โดย ดร.พลอยชมพู กรวิภาสเรือง นักกีฏวิทยาชำนาญการพิเศษ  
 10:๐๐ – 10:๑๕ น.   พักรับประทานเครื่องด่ืม-อาหารวาง 
 10:๑๕ – ๑1:3๐ น.  การวินิจฉัยไรทางการเกษตร และลักษณะการเขาทำลาย  
    โดย ดร.พลอยชมพู กรวิภาสเรือง นักกีฏวิทยาชำนาญการพิเศษ 
 11:30 – ๑2:0๐ น.  แมงมุมท่ีสำคัญทางการเกษตร     
    โดย นางสาววิมลวรรณ โชติวงศ นักกีฏวิทยาชำนาญการ 
 12:00 – ๑3:๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 ๑๓:๐๐ – ๑4:3๐ น.  ฝกปฏิบัติ การจำแนกไรและแมงมุมทางการเกษตรอยางงาย 
    โดย คณะนักวิชาการจากกลุมงานวิจัยไรและแมงมุม 
 ๑4:3๐ – ๑4:4๕ น.   พักรับประทานเครื่องด่ืม-อาหารวาง 
 ๑4:4๕ – ๑5:30 น.  หลักการปองกันและกำจัดไรศัตรูพืช 
    โดย นายณพชรกร ธไภษัชย นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ 
 ๑5:30 – ๑6:00 น.  ไรศัตรูเห็ดและการปองกันกำจัด 
    โดย นายพิเชฐ เชาวนวัฒนวงศ อดีต รษก. ผูเช่ียวชาญดานศัตรูพืช 
 ๑6:00 – ๑6:30 น.  การควบคุมไรทางการเกษตรโดยชีววิธี 
    โดย นางสาวอทิติยา แกวประดิษฐ นักกีฏวิทยาชำนาญการ 
 ๑๖:30 – ๑6:45 น.  พิธีปดการฝกอบรม และมอบประกาศนียบัตร  
    โดย นายกสมาคมกีฏและสัตววิทยาแหงประเทศไทย 
 

----------------------------------- 
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