
 
 

 

แบบเสนอแผนงานและงบประมาณ ประจำปงบประมาณ 256๖ 

ตัวช้ีวัด : การนำผลงานวิจัยสูกลุมเปาหมายเพ่ือใชประโยชนในการพัฒนาการเกษตร 

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

ชื่อหนวยงาน กลุมวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 5 

ผูรับผิดชอบจัดทำตัวชี้วัด  

นางสาววัชรา สุวรรณอาศน โทรศัพท 081-953-2563 E-mail wsu092561@gmail.com 

นางสาววารีรัตน สมประทุม โทรศัพท 089-765-7052 E-mail Oard5_res@hotmail.com 

ผูประสานงานตัวชี้วัด 

นายวีระพงษ เย็นอวม โทรศัพท 083-161-2520  E-mail plan_oard5@yahoo.co.th  

1. ช่ือเรื่องผลงานวิจัยท่ีนำไปใชประโยชน  

(ชื่อผลงานวิจัยไมจำเปนตองเหมือนกับชื่อในทะเบียนวิจัย)………………………..………….......................................... 

การควบคุมแมลงศัตรูผัก โดยวิธีผสมผสาน 

2. ท่ีมา/ประเด็นปญหา/ความสำคัญ (อธิบายเหตุความจำเปนท่ีเลือกผลงานวิจัยดังกลาวไปใชประโยชน) 

พืชผักเปนพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสำคัญในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก เปนกลุมพืชอายุสั้นท่ีใหผล
ผลิตเร็ว เปนท่ีนิยมสำหรับการบริโภคท้ังในและตางประเทศ ท้ังในรูปของผักสด และผลิตภัณฑผักแปรรูป  
ขอมูลจากสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระบุการใชดินเพ่ือการเกษตรมีเนื้อท่ีถือ
ครองทางการเกษตรท้ังสิ้น 1,038,448 ไร เปนพ้ืนท่ีปลูกพืชผัก 6,445 ไร โดยเปนพ้ืนท่ีปลูกพืชผักในตำบล
นาคู อำเภอผักไห ประมาณ 644.75 ไร คิดเปนรอยละ 10 ของพ้ืนท่ีปลูกพืชผักท้ังหมด พืชผักท่ีนิยมปลูกใน
พ้ืนท่ี เชน คะนา กวางตุง ผักบุงจีน กระเพา โหระพา แตงกวา แตงราน มะระจีน ฟกแฟง เปนตน ซ่ึงทาง
ชุมชนไดจัดตั้งเปนวิสาหกิจชุมชนบานนาคูรวมใจพัฒนา เปนการบูรณาการความรวมมือระหวางกลุมเกษตรกร
สมาชิกวิสาหกิจชุมชน บริษัทเทสโก โลตัส หนวยงานภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักท่ีเหมาะสมตอ
พ้ืนท่ีสรางความเขมแข็ง มีอำนาจในการตอรอง และมีการบริหารจัดการท่ีดียิ่งข้ึน โดยบริษัทเทสโก โลตัส ได
กำหนดแผนการเพาะปลูกผักลวงหนากับเกษตรกร เพ่ือใหไดผลผลิตตรงกับความตองการของตลาด สอดคลอง
กับกลยุทธดานตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนการพัฒนาการผลิตพืชท่ีเกิดผลสัมฤทธิ์ 
ทำใหเกษตรกรทราบรายไดลวงหนาและชวยลดปญหาผลิตผลทางการเกษตรลนตลาด โดยกลุมวิสาหกิจชุมชน
บานนาคูรวมใจพัฒนา มีปริมาณการรับซ้ือผลผลิตผักประมาณ 7,200 กิโลกรัมตอเดือน เพ่ือจำหนายในเทส
โก โลตัส จำนวน 54 สาขา ครอบคุลมพ้ืนท่ีภาคกลาง ขอบขายพืชท่ีผลิตมากวา 17 ชนิดพืช ในพ้ืนท่ี 527 
ไร สรางมูลคาการของสินคา มากกวา 2 ลานบาทตอรอบการการผลิต 

จากการวิเคราะหประเด็นปญหารวมกับกลุมเกษตรกร พบการระบาดของศัตรูพืช ไดแก ดวงหมัดผัก 
หนอนกระทูผัก หนอนใยผัก เปนปญหาหลัก เกษตรกรใชสารเคมีกำจัดแมลงตามคำแนะนำของรานจำหนาย
ปจจัยทางการเกษตร อีกท้ังใชสารเคมีในกลุมเดียวกันอยางตอเนื่อง มีการใชสารเคมีกำจัดแมลงหลายชนิด 
ผสมกันและใชในอัตราท่ีสูงเกินคำแนะนำในฉลาก จึงทำใหผลผลิตบางสวนมีสารเคมีตกคางเกินคามาตรฐาน 
นอกจากนี้การใชสารเคมีชนิดเดียวกันหรือใชในปริมาณสูงอยางตอเนื่อง สงผลทำใหแมลงเกิดความตานทาน
ตอสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช ดังนั้นสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 5 จึงนำเทคโนโลยีท่ีไดจาก
งานวิจัยท่ีผานมา เรื่องเทคโนโลยีการควบคุมแมลงศัตรูผักแบบผสมผสาน เปนการนำเทคโนโลยีดานการใชชีว

แบบรายงานท่ี 1 

เอกสารแนบ 2 

 



 
 

ภัณฑควบคุมศัตรูพืชมาปรับใชรวมกับการใชสารเคมีอยางถูกตองและเหมาะสมจะสงผลใหเกษตรกรสามารถ
ผลิตพืชผักท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารเคมีตกคาง และยังสามารถลดตนทุนการผลิตได และมุงเนนให
เกษตรกรมีการแลกเปลีย่นเรียนรูในกิจกรรมจนเกิดความรู ความเขาใจ นำความรูท่ีไดรับไปปรับใชเพ่ือ
แกปญหา และสามารถขยายผลสูแปลงเกษตรกรในชุมชนได 

3. ขอมูล/ท่ีมาของงานวิจัยท่ีนำใชประโยชน   

ปท่ีส้ินสุด
งานวิจัย 

รหัสการทดลอง/
โครงการ 

ช่ือการทดลอง/โครงการ รายละเอียดเทคโนโลยีโดยสังเขป 

2561 รหัสทะเบียนวิจัย 

02-12-59-02-00-
00-18-60 
 

เทคโนโลยีการควบคุมแมลง
ศัตรูผักแบบผสมผสาน 
จังหวัดอางทอง 

เทคโนโลยีการควบคุมแมลงศัตรูแบบ
ผสมผสานในผัก โดยการใชสารเคมีกำจัด
แมลงโดยหมุนเวียนตามกลุมออกฤทธิ์
รวมกับการใชสารชีวภัณฑ คือ เชื้อ
แบคทีเรีย Bacillus thuringiensis และ
ไสเดือนฝอยสายพันธุไทย 
(Steinernema sp. Thai strain)  

หมายเหตุ : 1. เปนงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรและเปนงานวิจัยสิ้นสุดระหวางป 2559-256๕ 
               2. สามารถนำผลงานวิจัยหลายโครงการ/การทดลอง สรุปรวมเปนเทคโนโลยีได  
 
4. รายละเอียดของเทคโนโลยีท่ีนำไปใชประโยชนโดยสังเขป (กรณีท่ีนำผลงานวิจัยหลายโครงการ/การทดลอง        
    มาสรุปรวมเปน 1 เรื่อง) 

การใชเทคโนโลยีการควบคุมแมลงแบบผสมผสานไดแก การควบคุมแมลงศัตรูในพืชผัก โดยใชสารเคมี
กำจัดแมลงแบบหมุนเวียนตามกลุมสารออกฤทธิ์รวมกับการใชสารชีวภัณฑ คือ ไสเดือนฝอยสายพันธุไทยกำจัด
แมลง แบคทีเรียบีที (Bacillus thuringiensis) ซ่ึงเปนการใชสารชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืชรวมกับการใชสารเคมี
ท่ีถูกตองตามหลักวิชาการมาขยายผลในพ้ืนท่ีเปาหมาย โดยไดแนะนำใหเกษตรกรใชสารเคมีกำจัดแมลงแบบ
หมุนเวียนกลุมกลไกการออกฤทธิ์ท่ีจำแนกโดย IRAC (Insecticide Resistance Action Committee) ดัง
ข้ันตอนตอปนี้ 

1. การเตรียมดิน โดยไถพรวนตากดิน พรอมพนดวยไสเดือนฝอยสายพันธุไทย (Steinernema sp. 
Thai strain) ในอัตรา 60 ลานตัวในน้ำ 10 ลิตร (ตอพ้ืนท่ี 30 ตารางเมตร) เพ่ือใชในการกำจัดหนอนและ
ดักแดของดวงหมัดผักท่ีอยูในดิน จากนั้นคลุมทับดวยฟาง 

2. การปองกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ระบบการจัดการแมลงศัตรูพืชโดยรวมเอาเทคนิคในการปองกัน
กำจัดแมลงศัตรู พืชตั้งแต 2 วิธี มาใชรวมกันเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงศัตรูพืชสูงสุด ดังนี้ 

2.1 หนอนใยผัก โดยใชเชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis (BT) อัตรา 30 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 

ลิตร พนทุก 4-7 วัน เม่ือสำรวจคะนาจุดละ 10 ตนตอพ้ืนท่ี 10 ตารางเมตร พบหนอนใยผักมากกวา 1.50 ตัว 
ใหฉีดพน สปนโนแซด 12 %SC อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร 

2.2 หนอนกระทูผัก โดยใชไสเดือนฝอยสายพันธุไทย (Steinernema sp. Thai strain) 40 ลาน

ตัวตอน้ำ 20 ลิตร ทุก 10 วันหลังปลูก เม่ือสำรวจคะนาจุดละ 10 ตนตอพ้ืนท่ี 10 ตารางเมตร หากพบหนอน
กระทูผักมากกวา 1 ตัวตอตน ใหฉีดพน เดลทาเมทริน 3 % EC อัตรา 10-20 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร 

2.3 หนอนคืบกะหล่ำ พนดวยเชื้อ Bacillus thuringiensis (BT) อัตรา 60 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 

ลิตร พนทุก 4-7 วัน รวมกับการใชไสเดือนฝอยสายพันธุไทย (Steinernema sp. Thai strain) จำนวน 40 



 
 

ลานตัวตอน้ำ 20 ลิตร ทุก 10 วันหลังปลูก เม่ือสำรวจคะนาจุดละ 10 ตนตอพ้ืนท่ี 10 ตารางเมตรหาก พบ

หนอนคืบกะหล่ำมากกวา 1 ตัวตอตนใหใช สปนโนแซด 12 % SC อัตรา 20 มิลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร 
2.4 ดวงหมัดผัก โดยใชไสเดือนฝอยสายพันธุไทย (Steinernema sp. Thai strain) จำนวน 40 

ลานตัวตอน้ำ 20 ลิตร ทุก 10 วันหลังปลูก สำรวจคะนาจุดละ 10 ตนตอพ้ืนท่ี 10 ตารางเมตร หากพบดวง

หมัดผักมากกวา 10 ตัว ใหฉีดพนฟโปรนิล 5 % SC อัตรา 20 – 40 มิลลิลิตรตอน้ำ 20 ลิตร 
2.5 หนอนเจาะยอดกะหล่ำ โดยใชไสเดือนฝอยสายพันธุไทย (Steinernema sp. Thai strain) 

จำนวน 40 ลานตัวตอน้ำ 20 ลิตร ทุก 10 วันหลังปลูก สำรวจคะนาจำนวนจุดละ 10 ตนตอพ้ืนท่ี 10 ตาราง

เมตร หากพบหนอนคืบกะหล่ำมากกวา 0.5 ตัว ใหฉีดพนดวยแลมปดาไซฮาโลทริน 2.5% EC 40 มิลลิลิตรตอ
น้ำ 20 ลิตร  

2.6 ติดกับดักกาวเหนียวสีเหลืองขนาด 15x20 เซนติเมตร อัตรา 80 กับดักตอไร ใหสูงกวายอดพืช 

15 เซนติเมตร เพ่ือการพยากรณการระบาดและลดปริมาณตัวเต็มวัยของหนอนใยผัก หนอนกระทูผัก หนอน
กระทูหอม ดวงหมัดผัก และแมลงวันหนอนชอนใบ โดยเปลี่ยนกับดักกาวเหนียวทุก 15 วัน  
5. วัตถุประสงค  

5.1 เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีเทคโนโลยีการควบคุมแมลงศัตรูผักแบบผสมผสานใหแกเกษตรกรใน
แหลงผลิตผักท่ีสำคัญ ตำบลนาคู อำเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

5.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผัก ลดปริมาณการใชสารเคมีในการผลิตโดยใชเทคโนโลยีการ
ควบคุมแมลงศัตรูแบบผสมผสาน  
  5.3 สรางเกษตรกรตนแบบและจัดทำแปลงตนแบบเทคโนโลยีเทคโนโลยีการควบคุมแมลงศัตรูผัก
แบบผสมผสานในแหลงผลิตผักท่ีสำคัญ ตำบลนาคู อำเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
6. กลุมเปาหมาย 

(ระบุจำนวนกลุมเปาหมายทีค่าดวาจะรับเทคโนโลยีของกรมฯ ไปใชประโยชน เชน จำนวนเกษตรกร,จำนวน

ผูประกอบการ พื้นที่(ไร), จำนวนเจาหนาที่ของรัฐ) 

6.1 เกษตรกรท่ีเขารับการฝกอบรมและรับเทคโนโลยีของกรมฯ ไปใชประโยชน  จำนวน 20 ราย 
6.2 เกษตรกรแปลงตนแบบตำบลนาคู อำเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 ราย ราย

ละ 0.5 ไร รวมพ้ืนท่ี 2.5 ไร 
6.3 เจาหนาท่ีสำนักงานเกษตรอำเภอผักไห กรมสงเสริมการเกษตร  จำนวน  2  ราย 

7. แผนการดำเนนิงาน/กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน/กลุมเปาหมาย/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน/กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน เปาหมาย หนวยนับ งบประมาณ 
1. การถายทอดความรูโดยจัดอบรมถายทอดความรู หลักสูตร เทคโนโลยี
เทคโนโลยีการควบคุมแมลงศัตรูผักแบบผสมผสาน 

 ชวงเวลาดำเนินการตั้งแต ตุลาคม 2565- มีนาคม 2566 

20 ราย 11,830 บาท 

2. จัดทำแปลงตนแบบถายทอดเทคโนโลยีเทคโนโลยีการควบคุมแมลง
ศัตรูผักแบบผสมผสาน 

 ชวงเวลาดำเนินการตั้งแต ตุลาคม 2565- กันยายน 2566 

5/2.5 ราย/ไร 62,500 บาท 

3. การเลี้ยงขยายไสเดือนฝอยสายพันธุไทย 
 ชวงเวลาดำเนินการตั้งแต ตุลาคม 2565- กันยายน 2566 

500 ถุง 30,000 บาท 

4. ติดตาม ใหคำแนะนำแกปญหาการผลิตพืช และบันทึกขอมูลผลการ
ดำเนินงาน 

24 ครั้ง 41,280 บาท 



 
 

 ชวงเวลาดำเนินการตั้งแต ตุลาคม 2565- กันยายน 2566 
5. ประเมินผลการใชเทคโนโลยีและการยอมรับการใชเทคโนโลยีของ
เกษตรกร 

 ชวงเวลาดำเนินการตั้งแต กรกฎาคม - กันยายน 2566 

5 ครั้ง 17,800 บาท 

รวม 163,410 บาท 
 

8. แผนการดำเนินงาน/วิธีการ/ข้ันตอน (อธิบายโดยสังเขป) 

8.1 กิจกรรมการถายทอดความรูโดยจัดอบรมถายทอดความรู หลักสูตร เทคโนโลยีเทคโนโลยีการ
ควบคุมแมลงศัตรูผักแบบผสมผสาน เปนการจัดกระบวนการถายทอดความรู การควบคุมแมลงศัตรูพืชผักโดย
การใชเทคโนโลยีแบบผสมผสาน รวมบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนเชน สำนักงานเกษตรอำเภอ 
สำนักงานเกษตรจังหวัด บริษัทเทสโก  โลตัส เปนตน เพ่ือรวมผลักดันใหเกิดการปรับใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
กับการผลิตผักของเกษตรกร โดยมีเกษตรกรเปาหมายจำนวน 20 ราย  

8.2 จัดทำแปลงตนแบบถายทอดเทคโนโลยี โดยจัดทำแปลงตนแบบถายทอดเทคโนโลยีเทคโนโลยี
การควบคุมแมลงศัตรูผักแบบผสมผสาน โดยคัดเลือกพ้ืนท่ีเกษตรกรแหลงผลิตผักท่ีสำคัญ ตำบลนาคู อำเภอ
ผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีสนใจรวมเปนเกษตรกรตนแบบและดำเนินการสาธิตการใชเทคโนโลยีการ
ควบคุมแมลงศัตรูแบบผสมผสาน โดยการใชสารชีวภัณฑรวมกับการใชสารเคมีอยางเหมาะสมโดยมีเกษตรกร
เปาหมายจำนวน 5 ราย รวมเปนพ้ืนท่ี 2.5 ไร  

8.2.1 บันทึกน้ำหนักสดของผักท่ีจำหนายไดเปรียบเทียบจากท้ังสองกรรมวิธี 
8.2.2 บันทึกจำนวนครั้งท่ีพนสารเคมี 
8.2.3 บันทึกผลการตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางในผลผลิต 

8.2.4 บันทึกขอมูลเศรษฐศาสตร ไดแก ตนทุน รายได รายไดสุทธิ และอัตราผลตอบแทนตอการ
ลงทุน (BCR) 

8.3 การเลี้ยงขยายไสเดือนฝอยสายพันธุไทย เพ่ือใชในการปองกันกำจัดแมลงศัตรูพืชในแปลง
ตนแบบ จำนวน 5 ราย พ้ืน ท่ีดำเนินการท้ังสิ้น 2 .5 ไร ใน พ้ืน ท่ีตำบลนาคู อำเภอผักไห  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

8.4 ติดตาม ใหคำแนะนำแกปญหาการผลิตพืช และบันทึกขอมูลผลการดำเนินงานในแปลงตนแบบ 
8.5 ประเมินผลการใชเทคโนโลยีและการยอมรับการใชเทคโนโลยีของเกษตรกร  

9. รายละเอียดงบประมาณ (แจงรายละเอียดเปนตัวคูณของแตละรายการโดยสังเขป)  

กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดงบประมาณ 
1. การถายทอดความรูโดยจัด
อบรมถายทอดความรู 
หลักสูตร เทคโนโลยี
เทคโนโลยีการควบคุมแมลง
ศัตรูผักแบบผสมผสาน 

11,830 บาท - จางเหมาประกอบอาหารสำหรับผูเขารวมกิจกรรมการ
ฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยี คาอาหารวาง ม้ือละ 35 
บาท 2 ม้ือ/ราย คาอาหารกลางวัน ม้ือละ 120 บาท/ราย 
เกษตรกร 20 ราย รวมเปนเงิน 3,800 บาท 
- คาวัสดุจัดทำเอกสารวิชาการสำหรับการถายทอด
เทคโนโลยีจำนวน 20 ชุด ชุดละ 100 บาท รวมเปนเงิน 
2,000 บาท 
- คาจางเหมาบริการจัดทำไวนิลประกอบการถายทอด
เทคโนโลยี จำนวน 1 แผน แผนละ 600 บาท  
- คาวัสดุทางการเกษตรเพ่ือใชประกอบการสาธิตการ



 
 

ถายทอดเทคโนโลยี 1 ชุด ราคา 5,430 บาท 
2. จัดทำแปลงตนแบบ
ถายทอดเทคโนโลยีเทคโนโลยี
การควบคุมแมลงศัตรูผักแบบ
ผสมผสาน 

62,500 บาท - ชีวภัณฑ ไดแก เชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis 
(BT) และไสเดือนฝอยสายพันธุไทย (Steinernema sp. 
Thai strain) จำนวน 5 ชุด ชดุละ 3,500 บาท เปนเงิน 
17,500 บาท 
- เมล็ดพันธุผัก เชน คะนา กวางตุง ผักกาดหอม กระหล่ำ
ปลี กระหล่ำดอก จำนวน 5 ชุด ชุดละ 1,000 บาท เปน
เงิน 5,000 บาท 
- ปุยคอกมูลวัว จำนวน 5 ตัน เปนเงิน 7,500 บาท 
- ปุยเคมี 46-0-0 และ 25-7-7 จำนวน 5 ชุด ชุดละ 
2,500 บาท เปนเงิน 12,500 บาท 
- สารเคมีกำจัดแมลง ไดแก สปนโนแซด 12 % SC เดล
ทาเมทริน 3 % EC ฟโปรนิล 5 % SC ไซเพอรเมทริน 
40% WP แลมปดาไซฮาโลทริน 2.5% EC จำนวน 5 ชุด 
ชุดละ 3,500 บาท เปนเงิน 17,500 บาท 
- อุปกรณสำหรับเก็บตัวอยาง ไดแก กับดักกาวเหนียว 
ถุงพลาสติก เครื่องชั่งน้ำหนัก ตะกรา มีด ไมบรทัด เชือก
ฟาง จำนวน 5 ชุด ชุดละ 500 บาท เปนเงิน 2,500 
บาท 

3. การเลี้ยงขยายไสเดือน
ฝอยสายพันธุไทย 

30,000 บาท วัสดุสำหรับผลิตขยายไสเดือนฝอย สายพันธุไทย ไดแก หัว
เชื้อไสเดือนฝอยสายพันธุไทย ฟองน้ำตัด 1x1 ซม. 
ภาชนะผสมอาหาร น้ำมันหมู  น้ำสะอาด ไขไก ถุงทนรอน
ชนิดหนา 15x22 ซม. หมอแกง ขนาด 36 ซม. ภาชนะ
คลุกอาหาร แอลกอฮอล 70% กระบอกฉีดยา 20 มล. 
พรอมเข็ม No.18 ถุงบมเพาะกันแมลง 24x36 นิ้ว ชอน
ตักอาหาร ผาสะอาด หนังยาง จำนวน 5 ชุด ชุดละ 
6,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท 
 

4. ติดตาม ใหคำแนะนำ
แกปญหาการผลิตพืช และ
บันทึกขอมูลผลการ
ดำเนินงาน 

41,280 บาท - คาเบี้ยเลี้ยงวันละ 240 บาท × 3 คน × 24 วัน เปน
เงิน 17,280 บาท 
- คายานพาหนะ 24 ครั้ง × ครั้งละ 1,000 บาท เปนเงิน 
24,000 บาท 

5. ประเมินผลการใช
เทคโนโลยีและการยอมรับ
การใชเทคโนโลยีของ
เกษตรกร 

17,800 บาท - คาเบี้ยเลี้ยงวันละ 240 บาท × 4 คน × 5 วัน เปนเงิน
4,800 บาท 
- คายานพาหนะ 5 ครั้ง × ครั้งละ 1,000 บาท เปนเงิน 
5,000 บาท 
- คาท่ีพักคืนละ 500 บาท x 4 คน x 4 คืน เปนเงิน 
8,000 บาท 

รวม 163,410 บาท 

 


