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การเลี้ยงปูทะเล มีข้อกําจัด คือ หากเราจับปูจากบ่อขึ้นมาแล้ว จําเป็นต้องนําออกไปขายในทันที เพราะว่า
ผู้บริโภตต้องการสัตว์เป็น แต่ถ้าเป็นปูนิ่มเราสามารถเก็บไว้ในตู้แช่แข็งได้นานนับปีเลยทีเดียว ซึ่งช่วงไหนราคารับซื้อถูก
ก็ไม่ขาย เก็บแช่แข็งไว้ ค่อยๆ ทยอยปล่อยไปเรื่อยๆ ก็ยังได้ โดยที่รสชาติคงเดิม ไม่จําเป็นต้องง้อตลาด พอใจขายก็ขาย
ไม่พอใจก็ไม่ขาย ซึ่งเป็นข้อดีของการเลี้ยงปูนิ่ม ตรงกันข้ามกับปูทะเลขุน ที่ไม่สามารถนําไปแช่แข็งได้ เพราะว่าตลาดไม่
นิยม แต่ที่ฟาร์มของผมแช่แข็งได้ไม่นานก็หมดเสียก่อน เนื่องจากพ่อค้าแม่ค้าตามร้านอาหารโทรมาสั่งเสียตั้งแต่จับ
ขึ้นมาจากบ่อ
นั่ น คื อ คํ า บอกจากปากคุ ณ สมปอง
อ่ํ า เอี่ ย ม หรื อ ที่ ช าวบ้ า นใน ต.หาดทรายรี
และผู้ประกอบธุรกิจเลี้ยงปูรู้จักในนาม "อ๊อด
ปูดํา" ที่ปัจจุบันกลายเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงปูนิ่ม
เพื่อการส่งออกรายใหญ่ของจังหวัดชุมพร
ปูนิ่มที่ขายกันตามร้านอาหารมีชื่อในเมืองใหญ่ๆประมาณกิโลกรัมละ 250-300 บาท
ส่วนราคาหน้าฟาร์มอยู่ระหว่าง กิโลกรัมละ 170-200 บาท ตลาดต่างประเทศนั้นยัง
ไม่มีการสํารวจและเปิดตลาดเท่าที่ควร ประเทศที่มีศักยภาพสูงสําหรับปูนิ่มของไทย
ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐเมริกา ฮ่องกง สิงค์โปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน และจีน
เจ้าของ
ฟาร์มเลี้ยงปูนิ่ม คุณสมปอง อ่ําเอี่ยม บอกเล่ากับทีมงานว่า ผมเป็นอดีตลูกชาวนา
แนะนําทํากินทัวถินไทย
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ใน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ที่หันไปเอาดีในการเลี้ยงปูนิ่มจนประสบความสําเร็จในวันนี้ได้ ก็เมื่อครั้งที่เข้ารับ
ราชการเป็นทหารเกณฑ์ สังกัดทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ พัน.1 ภปร. ด้วยพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวที่ต้องการให้ทหารเกณฑ์ทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาวิชาชีพสาขาใดสาขาหนึ่งก่อนปลดประจําการ และได้
ตัดสินใจเลือกเรียนวิชาชีพประมง จนสําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลังปลดประจําการ จึง
ตัดสินใจนําทักษะความรู้ในวิชาชีพประมงที่ได้ร่ําเรียนมาเข้าสู้ธุรกิจเลี้ยงกุ้งกุลาดําที่ จ.สมุทรสาคร เลี้ยงกุ้งกุลาดําอยู่
ประมาณ 3-4 ปี ก็ประสบภาวะขาดทุน เนื่องจากปัญหาโรคระบาด ก่อนอพยพครอบครัวมาอยู่ที่บ้านอีเล็ต ต.หาด
ทรายรีอ.เมืองจ.ชุมพรจนถึงปัจจุบัน

คุณสมปองกล่าวเพิ่มเติมก่อนที่ตัดสินใจมาเป็นพ่อค้ารับซื้อปูดําจากชาวประมง
รายย่อยมาเลี้ยงเป็นปูนิ่มเพื่อขายต่อ ด้วยเงินเริ่มต้นเพียง 3,000 บาท กับทักษะวิชาชีพ
ประมงที่ไ ด้ รับ เมื่ อ ครั้ ง ยั งรั บ ราชการเป็ น ทหารมหาดเล็ กรั ก ษาพระองค์ จนกระทั่ ง
กลายเป็นผู้ประกอบธุรกิจเลี้ยงปูนิ่มรายใหญ่ บนเนื้อที่กว่า 12 ไร่ เลี้ยงปูสารพัดชนิด
แต่ที่ทํารายได้หลักคือ
ทุกวันนี้ฟาร์มของคุณสมปองได้รับการคัดเลือกจากสํานักงานประมงจังหวัดชุมพรให้เป็นจุดถ่ายทอดการเลี้ยง
ปูทะเล ปูขุน และปูนิ่มครบวงจรนับเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการเลี้ยงปูทะเลที่ดีแห่งหนึ่งของประเทศ
ที เ ดี ย ว แต่ สิ่ ง ที่ คุ ณ สมปองไม่ ลื ม และพู ด ให้ แ ก่ ผู้ ม าเยื อ นฟั ง อยู่ เ สมอว่ า ชี วิ ต อยู่ ไ ด้ ทุ ก วั น นี้ ก็ เ พราะเดิ น ตาม
แนวพระราชดําริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเอง
คุณสุทธิโณ ลิ้มสุวัฒน์ นักวิชาการประมงชํานาญการ สํานักงาน ประมงจังหวัดชุมพร
ได้กล่าวถึงการเลี้ยงปูนิ่มกับทีมงานว่า ปูทะเล มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น เช่น
ปูขาว หรือ ปูทองหลาง จะพบมากในแถบจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนปูดํา หรือ ปูทองแดง หรือ
ปูไอ้เคี่ยม พบได้ทั่วไป และปูเบื้อง หรือ ปูเขียว หรือ ปูคราม พบได้ทางภาคใต้ แต่ในปัจจุบัน
พบได้น้อยมาก ปูทะเลเจริญเติบโตโดยวิธีการลอกคราบเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะมีเนื้อแน่นเต็ม
กระดอง ก็จะมีการลอกคราบเพื่อขยายขนาด
เมื่อปูทะเลลอกคราบ กระดองใหม่จะนิ่ม
ผิวเปลือกย่น เรียกว่า “ปูนิ่ม” คุณสุทธิโณ ยังได้บอกกับทีมงานว่า สําหรับในจังหวัดชุมพรนี้
เกษตรกรผู้เลี้ยงปูนิ่ม ที่ประสบผลสําเร็จ คือ ฟาร์มเลี้ยงปูทะเล “อ๊อด ปูดํา” ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเลี้ยงปูรายใหญ่
เจ้าของบ่อเลี้ยงปูนิ่มบนพื้นที่กว่า 12 ไร่ และกระชังลอยสําหรับเลี้ยงปูเนื้อ ปูไข่ อีกกว่า 25,000 ตัว โดยผลผลิตที่ได้จะ
มีบริษัทรับซื้อทั้งหมด เพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ ทําให้แต่ละเดือนมีเงินหมุนเวียนเข้าออกจํานวนนับแสนบาท ซึ่ง
ทางคุณสุทธิโณ ได้ให้เจ้าหน้าที่ของสํานักงานประมงจังหวัดชุมพร คือคุณตุณ ศิริวรรณ และคุณสรรค์ชัย พูลสวัสดิ์ เป็น
ผู้พาทีมงานไปดูการเลี้ยงปูนิ่ม ที่ฟาร์มอ๊อดปูดํา ด้วย
แนะนําทํากินทัวถินไทย
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ผู้เขียนและทีมงานเยี่ยมชมการเลี้ยงปูนิ่มของคุณสมปอง อ่ําเอี่ยม
การเลี้ยงปูนิ่มยังจํากัดอยู่ในวงแคบๆ ปริมาณปูที่ผลิตได้ยังมีไม่มาก ตลาดต่างประเทศก็มี ฮ่องกง ญี่ปุ่น และ
สหรัฐอเมริกา ที่ฟาร์มปูนิ่มใหญ่ๆ สามารถจัดส่งให้ได้ตามที่สั่ง ปัจจุบันยังไม่มีการควบคุมคุณภาพของปูนิ่มที่ฟาร์มต่างๆ
ผลิตโดยเฉพาะในช่วงหลังการเก็บเกี่ยว นอกจากฟาร์มปูนิ่มรายใหญ่ๆ เท่านั้นที่มีอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่สามารถ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ของตนให้ได้มาตรฐานตามที่ประเทศทีส่ งั่ ปูกําหนดไว้
สํานักงานประมงจังหวัดชุมพรแนะนําการเลือกพื้นที่ที่จะใช้เลี้ยงปู ควรเลือกทําเลที่เป็นบริเวณชายฝั่ง หรือ
บริเวณปากแม่น้ํา ไม่มีคลื่นลมแรง กระแสน้ําไม่เชี่ยว ปลอดภัยจากภาวะมลพิษ สิ่งสําคัญในการเลี้ยงปูนิ่ม เริ่มต้นที่
ทําเลที่เหมาะสมอยู่ใกล้ทะเล และให้น้ําทะเลขึ้นลงและนําน้ําทะเลเข้ามาใน
บ่อเลี้ยงได้จะยิ่งดี โดยเริ่มการปรับพื้นที่ เตรียมทําบ่อเลี้ยง โดยแบ่งพื้นที่
ออกเป็น 2 ส่วน ทําเป็นบ่อพักน้ําเพื่อใช้รองรับน้ําไว้ก่อนจะถ่ายเข้าบ่อ
เพาะเลี้ยงในบางช่วง เวลาที่มีปริมาณน้ําน้อยในบางฤดูการผลิต"คันดิน
สร้างสะพาน ทําบ่อเพาะเลี้ยง และบ่อพักน้ํา การเตรียมบ่อเพาะเลี้ยง
คล้ายกับการเตรียมบ่อเลี้ยงกุ้ง ซึ่งภายในบ่อจะประกอบไปด้วยประตูระบาย
น้ําเข้า-ออก เพียง 1 หรือ 2 ประตู ความลึกของบ่อประมาณ 1.5 เมตร
ภายในบ่อจะมีเครื่องสูบน้ําเข้า-ออก 1 ตัว (ตัวใหญ่) ความเค็มของน้ําก็เป็น
เรื่องสําคัญด้วย ส่วนใหญ่บ่อเลี้ยงปูนิ่มระดับความเค็มอยู่ที่ 20-25 พีพีที"
การเปลี่ยนถ่ายหรือเติมน้ําเข้าบ่อเพาะเลี้ยงแต่ละครั้ง จะสังเกตน้ําด้านนอก
เป็นหลัก ซึ่งหากช่วงไหนน้ํามาก ก็จะใช้วิธีเปลี่ยนถ่ายน้ํา แต่หากช่วงไหนที่
น้ําด้านนอกน้อย หรือช่วงที่น้ําตาย จะใช้วิธีเติม ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์

บริเวณกลางบ่อ เพาะเลี้ยงจะมีสะพานไม้ความยาวเกือบสุดขอบบ่ออีกข้าง เพื่อใช้เป็นทางเดินตรวจเก็บปูนิ่ม
ที่ลอกคราบ รวมถึงใช้เดินให้อาหารปูทเี่ ลีย้ งในแต่ละวัน โดยสะพานจะใช้วัสดุธรรมชาติเป็นหลัก
สําหรับแพรองรับตะกร้า จะใช้ท่อพีวีซีสีฟ้า เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 1-2 นิ้ว ปิดปลายทั้ง 2 ข้าง แล้วต่อเป็นแพ
ยาวประมาณ 80 เมตร กว้าง 1 เมตร ใน 1 แพ จะมี 3-4 แถว แต่ละแถวจะวางตะกร้าเลี้ยงปูได้มากถึง 300 กล่อง ซึ่ง
เฉลี่ย 1 แพ จะวางกล่องเลี้ยงปูได้ถึง 1,200-1,500 กล่อง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความยาวของแพ
แนะนําทํากินทัวถินไทย
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คุณสมปอง แสดงการประกอบตะกร้าเข้ากับแพ

การต่อแพเข้ากับตะกร้าเลี้ยงปู

ปูทะเลทีน่ ํามาเลี้ยงเป็นปูนิ่ม

ปูทะเล ทีส่ ั่งมาจากแพปูทางภาคใต้เพื่อมาเลี้ยงเป็นปูนมิ่
สําหรับพันธุ์ปูที่ใช้จะเป็นปูทะเล โดยสั่งมาจากแพปูทางภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ผ่าน
พ่อค้าคนกลาง แต่ปัจจุบันนี้มปี ริมาณน้อยลง ก็หันไปสั่งปูจากจังหวัดระยอง ซึ่งส่วนใหญ่มาจากพม่าผ่านชายแดนเข้ามา
และส่วนหนึ่งมาจากบังกลาเทศด้วยเมื่อได้พันธุ์ปูแล้วควรแยกปูตัวเมียออกมา เพราะถ้านําไปเลี้ยงเป็นปูน่มิ จะใช้เวลา
นานและไม่ค่อยได้ผลดีเท่าทีค่ วร จากนั้นนําปูไปแช่ในน้ํายาไอโอดีนเข้มข้นนานประมาณ 5-10 นาที เพื่อกําจัดพาราสิต
แนะนําทํากินทัวถินไทย
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แบคทีเรีย หรือเชื้อโรคที่อาจจะติดตามเหงือกและรยางค์ต่างๆ ก่อนที่นาํ ไปเลี้ยงในบ่อดิน แยกเลี้ยงในตะกร้าละหนึ่ง
ตัว ขนาดของตะกร้าที่ใช้บรรจุปูกว้างประมาณ 22 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร สูงประมาณ 16 เซนติเมตร โดย
การเลี้ยงจะใส่ปู 1 ตัวต่อ 1 ตะกร้า ขนาดลูกปูตั้งแต่ 6.0-7.5 เซนติเมตร สําหรับตะกร้าที่ใช้จะเป็นแบบ 2 ใบมา
ประกบกัน เพื่อป้องกันแสงแดดและความร้อนที่สําคัญคือป้องกันไม่ให้ปูหนีออกจากตะกร้า ทั้งนี้ตะกร้าด้านบนควร
เจาะรูไว้สําหรับให้อาหารปูด้วย

ปูทะเลทีใ่ ส่ในตะกร้า 1 ตัวต่อตะกร้าและใช้ลวดมัดปิดฝากันปูหนีออก

คุณสมปองแนะนําการปล่อยปูลงเลี้ยงในตะกร้าจะต้อง มีการปรับสภาพของปูให้เข้ากับแหล่งน้ําที่จะเลี้ยง ก่อน
โดยการใช้น้ําในบริเวณที่เลี้ยงรดตัวปูให้ชุ่ม จากนั้นจึงตัดเชือกมัดปูออกแล้วปล่อยลงกล่องเพาะเลี้ยง พันด้วยลวด แล้ว
นําไปวางลงบนแพ

เนื้อปลาที่ใช้เลี้ยงหั่นเป็นชิน้ ให้ตะกร้าละ1-2ชิ้น วันเว้นวัน
ส่วนอาหารที่ใช้เลี้ยงจะให้เนื้อปลาที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ (ปลาข้างเหลือง หรือปลากิมซัว) ขนาดเท่าเหรียญ 5 บาท
ใส่ลงไปกล่องละ 1 ชิ้น ลูกปลานิล เพราะว่าราคาถูก โดยเฉลี่ยแล้วอยู่ ที่ 6 บาท ต่อกิโลกรัม ส่วนปลาอื่นๆ อาทิ ปลาทู
ปลาข้างเหลือง ซึ่งเป็นปลาทะเลนั้น ราคาไม่ต่ํากว่า 10 บาท ต่อกิโลกรัม โดยวันหนึ่งๆ จะใช้ไม่ต่ํากว่า 1000 กิโลกรัม
เลยทีเดียว การดูแลและการให้อาหารทุกวัน คือ เดินตรวจเช็กว่าปูที่เลี้ยงลอกคราบหรือยัง โดยช่วงเวลากลางวันจะ
เดินดู 3 รอบ กลางคืน 3 รอบ และส่วนรอบ 15.30 น. ซึง่ เป็นช่วงเวลาให้อาหารจะดูอีกรอบหนึ่ง (การให้อาหารจะให้
วันเว้นวัน)
การปล่อยให้ปลู อกคราบตามธรรมชาตินั้นต้องใช้เวลาเลี้ยงปูแต่ละรุ่นนานถึง 1-2 เดือน ดังนั้น ต้องใช้วิธี
กระตุ้นให้ปูลอกคราบเร็วขึ้น คุณสมปอง บอกว่าให้ใช้คีมจับ “รยางค์” ที่ต้องการตัดไว้เฉยๆ แล้วปล่อยให้ตัวปูเป็น
อิสระ โดยสัญชาติญานเอาตัวรอด ปูจะปล่อยรยางค์ส่วนนั้นทิ้งเองโดยอัตโนมัติ การทีป่ ูสูญเสียรยางค์ส่วนใดส่วนหนึ่งใน
แนะนําทํากินทัวถินไทย
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ระยะก่อนลอกคราบ จะไปกระตุ้นกลไกการสร้างขาทดแทนทํางาน ถ้ารยางค์ที่สูญเสียไปพร้อมกันสามคู่หรือมากกว่า
นั้น กลไกในการสร้างขาทดแทน จะไปช่วยเร่งให้ปูลอกคราบเร็วขึ้น ซึ่งผมและทีมงานเห็นขั้นตอนนี้แล้วรู้สึกเสียวๆ
กลัวปูเจ็บและตาย แต่คุณสมปองบอกว่าเป็นธรรมชาติของปูจะสร้างขาใหม่ทดแทนเอง

การกระตุ้นให้ปูลอกคราบเร็วขึ้น
โดยธรรมชาติปูจะลอกคราบประมาณ ไม่เกิน 15 วัน ในช่วงน้ําขึ้นลงเต็มที่ในช่วงระหว่างขึ้น 15 ค่ํา และแรม
3 ค่ํา ในการดูแลหรือการเลีย้ งปูนิ่มนั้นที่สาํ คัญจะต้องขยันหมั่นเดินตรวจทุกๆ 4 ชั่วโมง โดยดูการลอกคราบของปู
ซึ่งจะต้องเข้าไปนั่งที่ศาลาหรือตามทางเดิน จากนั้นก็ดึงแพเข้ามาหาตัวเองอย่างช้าๆ สายตามองภายในตะกร้า หาก
พบว่ามีปูอยู่ 2 ตัว ก็จะยกตะกร้าขึ้นเพราะว่าปูลอกคราบเป็นปูนิ่มแล้ว แสดงว่าตัวหนึ่งจะเป็นคราบและอีกตัวหนึ่งจะ
เป็นปูนิ่มที่ลอกคราบ

ควรใช้ไฟส่องสว่างเพื่อง่ายต่อการมองเห็นการลอกคราบ
หากปล่อยไว้โดยไม่ตรวจเช็คการลอกคราบ ก็เป็นการทําให้กําไรหายหมด เพราะว่าปูทะเล หลัง
ลอกคราบ 1-2 ชั่วโมง อวัยวะทุกส่วนก็เริ่มแข็งตัวแล้ว โอกาสที่จะเป็นปูนิ่มก็หลุดลอยไป ต้องใช้
ระยะเลี้ยงหรือให้อาหารอีก 2-4 สัปดาห์ ถึงจะลอกคราบใหม่อีกครั้ง ถ้าเป็นไปได้ควรทําทุกๆ
2-3 ชั่วโมง ถ้าสังเกตว่าปูเริ่มหยุดกินอาหารแสดงว่าปูจวนจะลอกคราบ หลังจากปูลอกคราบ
แล้ว 6 ชั่วโมง กระดองปูจะเริ่มแข็งไม่สามารถนําไปทําปูนิ่มได้ ปูส่วนใหญ่จะลอกคราบในเวลา
กลางคืน

ปูที่ลอกคราบแล้วมีปูอยู่ 2 ตัว ระยะเวลาที่ปูทะเลลอกคราบ ตั้งแต่ปูกระดองเก่าเริ่มล่อนจากเยื่อหุ้มตัว
จนกระทั่งปูดีดตัวเองออกจากคราบเก่าจะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที ซึ่งปัจจัยการลอกคราบนี้ ไม่เพียงเรื่องอาหาร
แนะนําทํากินทัวถินไทย
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การกินเท่านั้น เมื่อพบว่าปูได้ลอกคราบแล้วควรเริ่มทยอยเก็บปูที่ลอกคราบ จากนั้นนําไปล้างและแช่น้ําจืดประมาณ
30 นาที เพื่อล้างเมือกและความเค็มตามตัวปูก่อนที่จะนําไปบรรจุในกล่องพลาสติกที่เตรียมไว้ กล่องหนึ่งจะบรรจุปู
ประมาณ 1-2 ตัว แล้วแต่ขนาดจากนั้นนําไปแช่แข็งในตู้แช่ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส

นําปูนิ่มไปแช่ในถังน้ําจืดเพื่อให้คลายความเค็มออกและชะลอการแข็งตัวของกระดอง
ปูนมิ่ ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่มีคณ
ุ ภาพเป็นปูนิ่มที่สด สะอาด โดยรูปแบบการจําหน่ายนั้นจะบรรจุใส่กล่อง
พลาสติกกล่องละ 1 -2ตัว และนําแช่แข็งไว้ในห้องเย็น อุณหภูมิ -18 องศา จะนําใส่ตะแกรงคลุมด้วยผ้าขาวบางเพื่อ
ป้องกันความสะอาดจึงได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคเป็นจํานวนมาก

ราคาปูนิ่ม จําหน่ายประมาณกิโลกรัมละ 250 บาท ถ้าเป็นปูขนาด รุน่ จัมโบ้จะจําหน่ายได้ราคามากหน่อย
คือ กิโลกรัมละ 270-280 บาท
ปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงปูนิ่มนั้น คุณสมปองกล่าวว่า ที่สําคัญได้แก่พันธุ์ปูที่นํามาใช้เลี้ยง ปัจจุบันมี
แนวโน้มว่ามีจํานวนลดน้อยลงทุกปีและในการสั่งปูเข้ามาแต่ละครั้งมักมีนอกจากนี้ บางครั้งลูกน้องตรวจเช็คปูนิ่มไม่ทัน
หรือดูแลไม่ทั่วถึงก็กลายเป็นปูแข็ง หากนํามาเลี้ยงเป็นปูนิ่มต่อต้องใช้ระยะเวลานาน
สําหรับ การดูแลบ่อจะใช้ปูนขาวและจุลินทรีย์เป็นตัวย่อยสลายเศษอาหารที่
ตกลงพื้น ซึ่งเป็นการเอาธรรมชาติบําบัดธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังปล่อยปูไข่ลงไป
ภายในบ่อเลี้ยง เพื่อให้เก็บเศษซากอาหารทีห่ ลุดออกจากกล่อง จนสามารถจับปู
ไข่จําหน่ายได้อีกทางหนึ่ง
อุปกรณ์ ตะกร้าที่ใช้เลี้ยง เมื่อปูลอก
คราบแล้ว ก็จะนําขึ้นมาทําความ
สะอาด ใช้แปรงขัดและนําไปตาก
แดดฆ่าเชื้อโรคก่อนที่จะนํากลับไปใช้ใหม่อกี ครั้ง ส่วนท่อ พีวีซี ที่ใช้ทําเป็น
แพ ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ได้ระยะเวลาที่นาน ไม่ค่อยพบปัญหาชํารุด

แนะนําทํากินทัวถินไทย
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