
เรื่องของปู (แก้ไขเพิ่มเติม เมษายน 2556) 
 

Chinese mitten crab มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า 
Eriocheir sinensis ชื่อแซ่ก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าปูชนิดนี้มีถ่ินฐาน
บ้านช่องอยู่ท่ีเมืองจีน ภาษาจีนกลางเรียกว่า ต้าจ๋าเซี่ย อาศัยอยู่
ในน้ําเย็นจัด และฤดูท่ีดีท่ีสุดในการกินปูชนิดนี้ คือ ฤดูใบไม้ร่วง ปู
จะสะสมไขมันไว้มากเพ่ือต่อสู้กับหิมะในฤดูหนาวท่ีกําลังจะมาถึง 
รวมท้ังปูตัวเมียก็จะมีไข่ในกระดอง 

เรื่องของปูตัวนี้มีมากมาย เขาเล่าว่าในสมัยโบราณ
ฮ่องเต้เท่านั้นท่ีจะได้เสวย เพราะรสชาติมันอร่อยมาก อีกท้ังกิน
แล้วจะแข็งแรง ทนต่อความหนาวเย็นได้ เรื่องราวเหล่านี้ไม่ขอ
ยืนยันเพราะอ่านมาจากอินเตอร์เน็ตท่ีเขาโพสต์ต่อๆ กันมา 
แต่ก็ต้องนับว่าเปน็กลยุทธ์ส่งเสริมการขายท่ีเยี่ยมยอด China 
radio international (CRI) (สืบค้น กุมภาพันธ ์2556) รายงานว่า 
ปูท่ีดีท่ีสุดต้องมาจากทะเลสาบหยางเฉิง ในฤดูใบไม้ร่วงท่ีมี
นักท่องเท่ียวหลั่งไหลกันมาชิมปู ผู้เลี้ยงปูท่ีหยางเฉิงหูจะ
เหนื่อยมากเพราะต้องเฝ้าขโมยตอนกลางคืน สมาคมผู้เลี้ยงปู
กําหนดราคาประกันปูขนาด 150 – 200 กรัม ครึ่งกิโล 
180 หยวน คิดเป็นเงินไทยก็เอา 5 คูณเข้าไป ยังไม่นับรวม
ค่าเครื่องบิน และค่าโรงแรม ส่วนค่าฝีมือพ่อครัวของเหลาระดับ
ห้าดาวอาจจะไม่จําเป็น เพราะเขาบอกว่าแค่นึ่งให้สุก 15 นาที 
แล้วแกะจิ้มจิกโฉ่วก็อร่อยแล้ว แตต่้องนึ่งปูเป็นโดยให้วางหงายท้องไม่ให้ไข่ไหลออกมาเท่านั้น 

เม่ือผลผลิตจาก
ธรรมชาติไม่เพียงพอ การ
เพาะเลี้ยงก็พัฒนาข้ึนมา
ทดแทน FAO รายงานผลผลิต
ปูขนในประเทศจีนท่ีเพ่ิมข้ึน
อย่างพรวดพราดตลอด 10 ปี
ท่ีผ่านมา เม่ือปริมาณสินค้า
มากข้ึน ราคาก็ย่อมถูกลง โดย 
เฉพาะผลผลิตท่ีคุณภาพต่ํา 
เม่ือของดีขายไดร้าคาแพงก็
มักจะมีของปลอมโหลยโท่ย
หลอกลวงผู้บริโภค CRI 
รายงานเรื่อง “ปูอาบน้ํา” 
รายละเอียดไม่ได้บอกว่า
ปลอมโดยวิธีการอาบน้ําจาก
โอ่งนุ่งผ้าขาวม้าถือขันสบู่แบบระบบการเพาะเลี้ยงปูขนในประเทศจีน (ท่ีมา: FAO Aquaculture & Fisheries) 

นายช่างโชต ิกับปูขนท่ีเซี่ยงไฮ ้(2551) 

ผลผลติปูขนของโลก (FAO Fishery Statistic) 



นักการเมืองไทยหรือเปล่า เพียงแตบ่อกว่ามีคนเอาปูราคาถูกจากแหล่งอ่ืนท่ีเนื้อไม่อร่อยมาขังแช่น้ําท่ีหยางเฉิง 
เพ่ือหลอกขายในราคาสูงเท่านั้น เม่ือปชูื่อเสียงโด่งดังก็มีเรื่องซุบซิบนินทามากเป็นธรรมดา ข่าวลือว่าเกษตรกร
จนีเลี้ยงปูด้วยไก่ตายและหมาเน่า ใชส้ารปฏิชีวนะ และสารเร่งการเจริญเติบโต ทําให้ปูแปดเปื้อน 

การเกษตรกรรมเป็นอาชีพท่ียากลําบาก ต้อง
ทํางานท่ามกลางสายลมและแสงแดด ยามธรรมชาติปราณีก็มี
ความสุข ในยามท่ีธรรมชาติแปรปรวน ฝนตกหนัก พายลุูกเห็บ 
ร้อนจัด หนาวจัด แล้งจัด แมลงศัตรูพืชระบาด เกษตรกรต้องใช้
ท้ังพลังกายและพลังใจฝ่าฝันอุปสรรคให้ล่วงพ้น จะทํางานแบบ
ทอดแห 2 วัน ตากแห 3 วัน ไม่ได้ (ดูคําอธิบายใน “เมฆเหิน 
น้ําไหล”) คุณหญิง ดร. โกมุท อุ่นศรีส่ง ได้นําปูขนมาจาก
ประเทศจีน เพ่ือมาให้ชาวเขาชาวดอยในภาคเหนือเพาะเลี้ยงกัน 
เป้าประสงค์เพ่ิมเพ่ิมช่องทางหารายได้ให้พวกเขาเหล่านั้น เป็น
การสืบสานพระบรมราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชีนีนาถ พัฒนาผู้คนในสังคมไทยให้ห่างไกลจากยาเสพติด อีกไม่นานนักเราคง
ได้ชิมปูขนจากโครงการหลวงโดยไม่ต้องเสียเงินค่าเครื่องบินไปถึงเซี่ยงไฮ้ 

โครงการอยู่บนดอยอินทนนท์ท่ีอากาศเย็นตลอดท้ังปี ปูชนิดนี้อาศัยเจริญเติบโตในพ้ืนท่ีน้ําจืด แต่
เม่ือจะวางไข่ต้องอพยพมาบริเวณป่าชายเลนปากแม่น้ํา ความ
เค็มประมาณ 20 ส่วนในพัน ท่านผู้เชี่ยวชาญอนันต์ ตันสุตะ
พานิช จึงอาสาไปจัดระบบปิดหมุนเวียนน้ําเค็มให้ท่ีบนดอย 
พ่อแม่พันธุ์ปูขนบนดอยจึงสามารถผสมพันธุ์จนมีไข่นอก
กระดองได้ แต่อย่างไรก็ตามการอนุบาลลูกสัตว์น้ําให้ได้
ปริมาณมากๆ จําเป็นต้องใช้พ้ืนท่ีกว้างและเปลี่ยนถ่ายน้ํามาก 
โครงสร้างพ้ืนฐานบนดอยไม่อาจรองรับได้ จึงได้ย้ายแม่ปูไข่
นอกกระดองมาทดลองเพาะฟักอนุบาลท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนา
ชายฝั่งสมุทรสาคร และสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ําชายฝั่ง 

จังหวัดเพชรบุรี ตามข้อมูลท่ีได้ฟังมาว่าปูต้องอยู่ในน้ําเย็น นักวิจัยของเราจึงเสียสละห้องทํางานติดแอร์ให้แม่ปู 
เพ่ือรักษาอุณหภูมิน้ําไว้ระหว่าง 22 – 24 0C ส่วนตัวเองออกมานั่งตากลมข้างนอก  

ญี่ปุ่นก็มีปูสกุลเดียวกัน รูปร่างหน้าตาก็เหมือนกัน มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Eriocheir japonicus 
เม่ือถึงฤดูใบไม้ร่วงนักชิมจากท่ัวทุกมุมโลกก็มุ่งหมายไปเมืองซัป
โปะโระ ไปกินปูขนแกล้มสาเก แม่น้ําท่ีเกาะฮอกไกโดใสสะอาด
และเย็นจัด เท่าท่ีสังเกตปูในตลาดญี่ปุ่นตัวจะโตกว่าปูในตลาดจีน 
แต่อย่างไรก็ตาม ปูท่ีเห็นในตลาดจีนน่าจะไม่ใช่ของหยางเฉิงหู
แท้ๆ เกรดฮ่องเต้ นอกจากนั้น อาจจะเป็นเรื่องระบบจดัการ
คุณภาพท่ีเคร่งครัดตามแบบฉบับซามูไร ทําให้ผลผลิตคุณภาพ
สมํ่าเสมอ และไม่มีข่าวว่า “ปูออนเซน”  

ข้ันตอนการเพาะฟักก็เหมือนปูท่ัวๆ ไป เม่ือแม่ปู
ได้รับการผสมแล้วจะเก็บน้ําเชื้อไว้ในตัว ใช้ได้หลายครั้ง ไข่ฟัก
เป็นตัว (Zoea) หลังจากแม่ปูปล่อยไข่ออกมาติดท่ีจับปิ้งประมาณ 12 วัน อนุบาลลูกปูในบ่อคอนกรตีในท่ีร่ม 

ซุปปูขนแบบญี่ปุ่น เมืองซัปโปะโระ 

พ่อค้าปู ตลาดสดเมอืงฮาโกดาเตะ (2555) 

พ่อค้าปูขน ตลาดสดเมืองกวางตุ้ง (2553) 



ความเค็ม 20 ส่วนในพัน อุณหภูมิน้ําผันแปรอยู่ระหว่าง 25 – 27 0C ให้แพลงก์ตอนสัตวข์นาดเล็กเป็น
อาหาร (โรติเฟอร์ อาร์ทีเมียแรกฟัก โคพีพอด) Zoea ใช้เวลาพัฒนาประมาณ 10 - 13 วัน จึงเปลี่ยนแปลง
รูปร่างเข้าสูระยะ Megalop ให้กินแพลงก์ตอนสัตวข์นาดใหญ่ข้ึน (เคย อาร์ทีเมียตัวเต็มวัย) และอาหารเม็ด
ลอยน้ํา ลดความเค็มลงเป็นลําดับจนเป็นน้ําจืดในเวลา 5 - 6 วัน ลูกปูจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปร่างเข้าสู่ระยะ 
First crab คล้ายตัวเต็มวัย ลูกปูระยะนี้จะไม่ค่อยว่ายน้ําอีกต่อไป เกาะพ้ืน ซุกซ่อน และปีนป่าย 

ขุนแม่ปูด้วยสาหร่ายมงกุฎหนามและสาหร่าย
กลวง หลังจากไข่ชุดแรกฟักเป็นตัวแล้ว ประมาณ หนึ่งสัปดาห์ 
แม่ปูก็ปล่อยไข่ชุดท่ีสองออกมาติดท่ีจับปิ้งอีกครั้ง 

การอนุบาลครั้งแรกก็ไดอั้ตราการรอดตายสูง
เกือบ 50% กัดกินกันเองบ้างแต่ไม่รุนแรงมากนัก ลูกปู First 
crab จะลอกคราบในวันต่อมา ตัวโตข้ึน แข็งแรง เดินบนบกท่ีมี
ความชื้นได้นาน แม้กระท่ังลูกปูท่ีหลงเหลือเกาะติดสวิงท่ีแขวน
ผึ่งลมไว้จนแห้งก็ยังมีชีวิตอยู่ปกติดี ใครท่ีเคยมีประสบการณ์
เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามก็อนุบาลลูกปูขนได้แน่นอน กระดอง
ของลูกปขูนจะแข็งมาก อาจเนื่องมาจากการใช้น้ําบาดาลเจือ

จางความเค็ม ซึ่งน้ําบาดาลท่ีศูนย์ฯ สมุทรสาครมีค่าอัลคาไลนีต้ีสูงกว่า 200 ส่วนในล้าน อีกท้ังมีการหยดน้ํา
ปูนใสในตอนกลางคืนตลอดเวลาขณะอนุบาล แต่คุณภาพน้ําใน
ต้นน้ําลําธารบนดอยท่ีมีค่าอัลคาไลนิต้ีตํ่าโดยธรรมชาติ น่าจะมีผล
ต่อการเจริญเติบโต ความเข้มของสีเปลือกเม่ือนึ่งสุกแล้ว 
ข้อสังเกตนี้ใช้เป็นหัวข้อวิจัยได ้

ลูกปเูจริญเติบโตด ีหลังจากระยะ crab อีก 25 วัน 
ความกว้างกระดองประมาณ 1 เซนติเมตร ขายาวมาก ปีนป่าย
แคล่วคล่องว่องไว ก้ามมีขนาดเล็กเม่ือเปรียบเทียบกับลูกปูม้าปู
ทะเล และงุ้มเข้าด้านใน เป็นข้อสังเกตว่าน่าจะมีไว้ใช้หาอาหาร
อย่างเดียว อัตราการกัดกินกันเองจึงต่ํามาก  

ทีมงานของโครงการหลวงคงต้องศึกษาวธิีการเลี้ยง
ต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง มีข้อสังเกตเรื่องปลายขาท้ัง 8 แหลมคม 
ไม่มีขาพายแบนๆ เลย แสดงว่าปูตัวนี้ชอบเดินมากกว่าว่ายน้ํา 
เหมือนปูนาขาเกบ้านเรา ชาวจีนมีวิธีเลี้ยงหลายแบบ ในคอก ใน
นาข้าว ในบ่อดิน ฯ เท่าท่ีเคยเห็นปูก็เดินเปะปะอยู่ในระหว่างต้น
ข้าว บนพ้ืนนาดนิแฉะๆ ดังนั้น แค่เตรียมพ้ืนท่ีเลี้ยงให้เปียกชุ่ม
เย็นและมีแอ่งน้ําขังขลุกขลิกก็น่าจะเพียงพอ ท่ีเมืองจีนอากาศ
หนาวมากต้องใช้ระยะเวลาเลี้ยงนาน 2 ปี ในขณะท่ีอุณหภูมิบ้าน
เราสูงกว่า ถึงแม้จะอยู่บนดอยก็ตาม น้ําบนดอยก็สะอาดใสไหล
เย็น ระยะเวลาการเลี้ยงก็น่าจะสั้นกว่า ประสบการณ์ในการเพาะ
และอนุบาลเบื้องต้นท่ีพบว่า ปูชนิดนี้กินท้ังสาหร่ายทะเลและซากสารอินทรีย์ พัฒนาการของลูกปูท่ีอุณหภูมิน้ํา
ปกติของเมืองไทย (25 – 27 0C) ก็ไม่มีปัญหาแต่ประการใด รวมท้ังการขนส่งลําเลียงลูกปูก็ง่ายดาย เพียงใส่
ถุงพลาสติกใสท่ีมีวัสดุให้ยืดเกาะ ใส่น้ําเล็กน้อย อัดออกซิเจน ลูกปูจะไม่คีบกันเองจนแข้งขาหลุด กระดองทะลุ 

ลูกปูขนอายุ 12 วัน ระยะ Megalopa 

ลูกปูขนอายุ 18 วัน ระยะ Crab 

ลูกปูหลังจากระยะ First crab 28 วัน 



เหมือนอย่างการลําเลียงลูกปูม้าปูทะเล ถ้าสามารถแปลงาน
ทดลองค้นคว้าของนักวิชาการประมงและเกษตรกรชาวจีน 
แล้วดัดแปลงให้เข้ากับสภาพนิเวศของบ้านเราได้ การวิจัย
และพัฒนาระบบการผลิต (R & D Grow out system) ก็จะ
ไม่หลงทาง เร็วข้ึน  

เรื่องการควบคุมคุณภาพวิธีการเลี้ยงน่าจะต้อง
ยกไว้ในลําดับความสําคัญต้นๆ อาจจะใช้วิธีการฟาร์ม
มาตรฐาน GAP ซึ่งกรมประมงถนัดเรื่องนี้อยู่แล้ว ควบคุมการ

ใช้ยาและสารเคมี ตรวจสอบสารตกค้าง สร้างความม่ันใจให้กับผู้บริโภค 
เรื่องรสชาติยิ่งเป็นเรื่องท่ีสําคัญมากกว่า ครั้งท่ีนักวิชาการบ้าน

นอกเพาะพันธุ์ปลาทูได้สําเร็จเม่ือสองปีก่อน ปรากฏว่ามีเสียงมาจากมหาชน
หลั่งไหลมาด้วยความห่วงใย ปลาทูเลี้ยงจะไม่อร่อยเหมือนปลาทูธรรมชาติ
จากอ่าวไทย แต่ท่านอธิบดีกรมประมง ดร.วิมล จันทรโรทัย บอกว่าเรื่องหมูๆ 
แค่ศึกษา Amino acid profile และ Fatty acid profile ในเนื้อตัวสัตว์น้ํา 
อาหารธรรมชาติในกระเพาะ ในพ้ืนท่ีและช่วงเวลาท่ีบอกว่าสัตว์น้ําชนิดนั้น
อร่อยท่ีสุด แล้วนําข้อมูลท่ีได้มาสร้างเป็นสูตรอาหารเสริมเท่านั้น ง่ายนิดเดียว 
ท่านยังบอกด้วยว่าหากประดานักวิชาการประมงทํางานชักช้าท่านจะลงมือทํา
เอง ก็ท่านเป็นนักเรียนทุนอานันทมหิดล สาขาวิชาเอกอาหารสัตว์น้ํานี่ครับ 

แต่เรื่องนี้ก็ทําให้เราอุ่นใจไดว้่า ปคุูณหญิงของเราจะมัน...ส ์
ไม่แพ้ปูใคร 

เรื่องท่ีอาจจะพาดพิงมาจากนักอนุรักษ์
ธรรมชาติ คือ การรุกรานของสัตว์น้ําจากต่างถ่ิน หาก
เพาะเลี้ยงแล้วหลุดรอดออกไปสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ เพราะมี
รายงานว่าปูชนิดนี้หลุดออกไปแพร่พันธุ์อยู่ในแม่น้ําในยุโรป
เหนือ ฝรั่งมังค่าเดือดร้อนวุ่นวายกันไปท้ังทวีป ข้อกังวลนี้
น่าจะเบาบางลงสําหรับคนไทยท่ีกินสัตว์น้ําทุกชนิด ชอบทุก
อย่างไม่เลือกท่ีรักมักท่ีชัง บางคนกินแม้กระท่ังเรือดําน้ํา หาก
เราเพาะเลี้ยงกันแต่บนดอยในภาคเหนือโอกาสแพร่พันธุ์จะ
เป็นไปได้ยาก เพราะแม่ปูขนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีน้ําจืดต้องอุ้มไข่
อพยพลงมา
วางไข่ใน

พ้ืนท่ีป่าชายเลนท่ีน้ํามีความเค็มของน้ําทะเล อุณหภูมิสูงก็ทํา
ให้พ่อแม่ปูมีปัญหาในการสืบพันธุ ์นอกจากจะมีผู้นํามาปรับ
อุณหภูมิเลี้ยงกันในพ้ืนท่ีใกล้ฝั่ง 

เกษตรกรท่ีอยูบ่ริเวณชายฝั่งคงไม่ต้องไปสรรหา
ปูขนน้ําจืดจากเมืองจีนมาเลี้ยงให้ยุ่งยากเปล่าๆ บ้านเราก็มี
ของดีท่ีมีกินเพียงฤดูเดียวเช่นกัน ปูแป้นหรือปูแปะนี่แหละ 
อยู่ในครอบครัวเดียวกันกับปูขนจีนและญี่ปุ่น แม่ปูแป้นไข่สี ปูแปน้ (Green tidal crab) Varuna litterata 

ว่าท่ีร้อยตรี นวรตัน์ จิตรภิรมย์ศรี ประมงจังหวัด
ขอนแก่น ศึกษาวิธีการเลี้ยงปูขนในนาข้าวของ
เกษตรกรจีน ท่ีบริเวณทะเลสาบใหญ่โต (ไท้ห)ู 

เลี้ยงกันมากท้ังตําบล (ตุลาคม 2543) 



ส้มเต็มกระดองอพยพออกปากแม่น้ํา เพ่ือวางไข่ในช่วง
ปลายฤดูฝน ปูแป้นในฤดูนั้นจะมันท่ีสุด ดองเค็มใส่ส้มตํา 
หากใครได้ชิมแล้วจะประทับใจมิรู้ลืมเลือน ทุกวันนี้
คุณภาพน้ําในแม่น้ําและทะเลชายฝั่งต่ําลง พ้ืนท่ีป่าชาย
เลนเกือบไม่เหลือให้ปูแป้นอาศัยแล้ว มีแต่คนเป็นห่วงว่า
นานๆ ไปข้างหน้าจะไม่มีปูแป้นให้เห็นอีก จังหวัดจันทบุรี
ถึงกับจัดเทศกาลดูปูแป้นกันเลยทีเดียว การเพาะเลี้ยงปู
แป้นน่าจะทํารายได้ดีไม่แพ้ปูขน ถึงแม้ว่าตัวจะเล็กว่ากัน
มากก็ตาม ท่ีสําคัญปูขนไม่เหมาะอย่างยิ่งท่ีจะทําส้มตํา ขน
ปูจะหลุดร่วงลงไป เป็นส้มตําท่ีมีขนดําๆ ขยุกขยุยไม่น่า
รับประทาน 

 การสื่อสารคมนาคมท่ีพัฒนาอย่างรวดเร็วมาก ทําให้เรื่องราวในโลกนี้เปลี่ยนโฉมหน้าไปหมด ถ้า
เพ่ือนของท่านอยากได้มนุษย์ต่างดาวตัวเป็นๆ ไวเ้ลี้ยงดูเล่น แนะนําให้เขาไปปรึกษาแม่ค้าจตุจักรได้เลย น่าจะ

มีขาย มิสเตอร์อู๋เอาลูกปลาหมอทะเลใส่ขวดเหล้าฝรั่งอัด
ออกซิเจน ใส่กล่องให้ดูเป็นปกติ ใส่กระเป๋าเดินทางจาก
ไต้หวันมาเลี้ยงท่ีระยอง เติบโตจนเป็นพ่อแม่พันธุ ์แต่ละ
ตัวน้ําหนักเกือบร้อยกิโล ศูนย์วิจัยฯ ชายฝั่งกระบี่เอาปลา
หมอทะเลไปผสมกับปลาเก๋ามันและปลาเก๋าเสือจนโด่งดัง 
ติดตลาด สมัยก่อนสาวเครือฟ้าตัดนิ้วก้อยใส่โหลดองส่งมา
เป็นของขวัญวันวิวาห์นายร้อยรูปหล่อข้ีจุ๊ ถ้าเป็นสมัยนีเ้ธอ
น่าจะโทรมาด่า แล้วประจานกันทาง Youtube 
Facebook ให้แสบไส้ สาวไทยแท้ตัวเตี้ยๆ กลมๆ ไม่มี

โอกาสเป็นดาราหนังดอกครับท่าน ต้องลูกครึง่เท่านั้นครับผม 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระราชนิพนธแ์ปลนิยายจีนเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงค่านิยม

ของมนุษย์ไปตามยุคตามสมัย เรื่อง “เมฆเหิน น้ําไหล” เขียนโดย ฟัง ฟัง น่าอ่านมาก มีคติและข้อคิดเห็นดีๆ 
มากมาย เรื่องการปนเปื้อนทางชีวภาพยังมีหนทางป้องกันแก้ไข สตัว์น้ําและสัตว์บกท่ีเราเพาะเลี้ยงขายกันเป็น
หม่ืนเป็นแสนล้านบาทส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่สัตวพ้ื์นถ่ิน บางทีก็เป็นลูกผสม วัฎเป็นอนิจจัง ขอเพียงอย่าไปหลงนับถือ
ยกย่องพวกของปลอมแปดเปื้อนสังคมก็เป็นพอ หากเป็นเช่นนั้นก็แก้ไขเยียวยาอะไรไม่ได้เลย 

 

เรื่องและภาพประกอบ สุทธิชัย ฤทธิธรรม  
การเพาะและอนุบาลปูขน ชมพูนุช หลักดี จีรวรรณ์ ศรีทองช่ืน และ วรดร สุขสวัสดิ ์

ปลาปิรันยา่แท้ๆ น่ารัก 

ประมงจังหวัดขอนแก่น ดูกุ้งปลาหอยปู ผัก เต้าหู้
ตลาดสดบา้นนอกยามเช้าตรู่ เมืองอู๋ซ ี


