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เสน้ทางของเกษตรกรยามวา่ง...ลงทนุ
หลักร้อยแต่ได้คืนหลักแสน

จากการเห็นพื้นที่ป่ารอบบ้านถูกปล่อยทิ้ง

ว่าง ทำาให้ “คุณประทีป มาย้ิม” ช่างรับเหมา

เกษตรกรแบบชีววิถี 
กับการต่อยอดเลี้ยงกุ้งก้ามแดงในนาข้าวจำาลอง

ลงทุนหลักร้อยรับหลักแสนต่อปี

“ประทีป มายิ้ม” 

ประทีป มาย้ิม เกษตรกรเจา้ของ

ศูนย์การเรียนรู้ชีววิถีเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืนสวนพออยู่พอกิน บ้าน

มายิ้ม ผู้คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การ

ทำาเกษตรแบบชีววิถีเพื่อการพัฒนา

อยา่งยัง่ยนืประจำาปี 2557 เพื่อสนอง

แนวพระราชดำาริเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยใช้พื้นท่ีรอบๆบ้านปลูกพืช เลี้ยง

สัตว์ ทำาประมงและทำาน้ำาหมักจุลินทรีย์

ชีวภาพพร้อมเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เผย

แพร่ประสบการณ์ สร้างรายได้อย่าง

ต่อเนื่องเลี้ยงตัวได้ด้วยการทำาเกษตร

แบบธรรมชาติ

คุณประทีป มายิ้ม
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การทำาไฟฟ้า ใช้เวลาว่างจากการงานประจำามาทำา

เกษตร ใช้เงินเพียงหลักร้อยเป็นทุนในการเร่ิม

ต้นอาชีพเกษตรกร บนเนื้อที่ 1 ไร่ 45 ตารางวา

บริเวณบ้าน โดยเขาเล่าว่า “เมื่อประมาณ 10 ปี

ก่อน บริเวณบ้านนอกจากปลูกผักกินเองแล้ว ก็มี

ปลูกไม้สักด้วย เมื่อตัดต้นสักขาย ร่มเงารอบบ้าน

ก็หายไป จึงเริ่มคิดอยากจะปลูกพืชเสริมเพื่อช่วย

เป็นร่มเงาคลายความร้อน ก็เลยตัดสินใจนำาเศษ

กิ่งไม้สักที่เหลือมาใช้ประโยชน์เป็นค้างปลูกแฟง 

ไม้ผล และไม้ยืนต้นอื่นๆ เสริม ซึ่งขณะนั้นไม่ได้

ได้กำาไรกลับคืนมาเกินคุ้ม คือ ได้กิน ได้แจก ได้

ขาย และยังได้เงินลงทุนสะสมไว้ปลูกพืชอย่างอื่น

ขยายจนทั่วพื้นที่รอบบ้านอีกด้วย 

ปลกูพชืคอนโด 7 ชัน้ใชป้ระโยชน์ทกุ
ตารางนิ้วตั้งแต่ใต้ดินยันหลังคาบ้าน

หลงัจากได้เงินกอ้นแรกจากการขายผลผลติ

แฟง ทำาให้เป็นแรงขับเคลื่อนให้ คุณประทีป คิด

อยากปลูกพืชชนิดอื่นเสริมและจากที่มีใจรักใน

การทำาเกษตรเป็นทุนทำาให้คุณประทีปได้นำาหลัก

คิดอะไรมาก เพียงแต่อยากใช้ประโยชน์จาก

ของที่มีในบ้านให้ได้มากที่สุด 

แต่ด้วยแฟงน้ันเป็นพืชปลูกง่าย โตไว 

ไมน่านกอ็อกผลผลติใหไ้ดเ้กบ็เกีย่ว ทำาใหจ้าก

แฟงเถาเดียวปลูกไว้บังแดดกลายเป็นพืชเสริม

รายได้ของครอบครัวไดเ้ปน็อยา่งด ีสามารถนำา

แฟงไปขายได้มากกว่า 60 ลูก และยังโชคดีที่

ในปีนั้นแฟงกิโลกรัมละ 30 บาท ซึ่งก็ถือได้ว่า

รูปแบบการเลี้ยงในบ่อปูนแต่เลียนแบบธรรมชาติ

นาข้าวจำาลองพื้นที่ 3x5 เมตร
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คุณฤทยัรัตน์ สวุรรณเจริญ (หรือน้อง
กลอย) หรือที่ชาวเฟสบุ๊คหลายคนรู้จักในชื่อ 

มะกอ กุ้งก้ามแดง จ.แพร่ เพราะเธอมักจะมี

คำาแนะนำา บอกเลา่ประสบการณเ์ก่ียวกับการ

เลี้ยงกุ้งก้ามแดงที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ

เลี้ยงเป็นอย่างมาก ซึ่งคุณฤทัยรัตน์ ได้บอก

เล่าถึงแนวคิดและวิธีการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง

ให้ฟังว่า โดยปกติครอบครัวก็มีอาชีพด้าน

การเกษตรเปน็พืน้ฐานเชน่เดยีวกับเกษตรกร

ทั่วไปในจังหวัดแพร่ คือ ทำาไร่ข้าวโพด ทำา

เลี้ยงกุ้งก้ามแดง

สาวสวย วัยใสเมืองแพร่ ผู้ มี

หัวใจเกษตรเต็มเป่ียม สนใจงานเกษตร

ทุกด้าน โดยเฉพาะแนวทางการเกษตร

แบบพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

หัวฯ ถึงแม้จะมีงานประจำาทำา แต่ก็ไม่วาย

หางานเกษตรทำาตามใจรักและปรารถนา 

เป็นผูบุ้กเบิกเลีย้งกุ้งก้ามแดงในเมืองแพร่ 

เลีย้งในกะละมงั อา่งพลาสติกและบ่อน็อก

ดาวน์จากอฐิบลอ็กประสานอยู่ทุกมุมบ้าน 

สร้างความสุข สร้างรายได้งาม จากไม่มี

ใครรูจ้กัสตัว์ชนิดน้ี ทำาให้ปจัจบัุนเร่ิมรู้จกั

ในวงกว้าง มีคนเข้ามาศึกษาดูงาน ฟัง

ประสบการณ์ความสำาเร็จมากมาย  

ในกะละมัง กระบะผสมปูน

เสริมสุข สร้างรายได้ ทุกมุมบ้าน

สไตล์คนเมือง

คุณฤทัยรัตน์ สุวรรณเจริญ 

ด้วยน้ำาประปา
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นา ทำาสวนมะละกอ สวนแตงไทย ผลัด

เปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแต่ละฤดูกาล 

เป็นสังคมเมืองที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติท้อง

ไร่ท้องนา เพราะบ้านอยู่ห่างจากตัวอำาเภอ

เมอืงเพยีง 7 กโิลเมตรเทา่น้ัน จึงไดส้มัผัส

ชีวิตเกษตรกรชาวไร่ชาวนามาตั้งแต่เด็กๆ 

ได้พบเห็นปัญหาต่างๆ มากมาย โดย

เฉพาะเร่ืองผลผลิตสินค้าเกษตรที่มีราคา

ตกต่ำา ราคาไม่แน่นอน ทำาให้เกษตรกร

ต้องเป็นหน้ีเป็นสินซ้ำาซาก จึงได้ศึกษา

แนวทางการทำาเกษตรแบบผสมผสาน

และเกษตรพอเพียงของในหลวง เพราะ

เชื่อว่าจะเป็นหนทางหน่ึงที่สามารถทำาให้
งานทำาเป็นประจำาอยู่แล้ว แต่ก็ยังหาเวลาหลังเลิก

งานมาทำาอาชพีเกษตรหลากหลายชนิดดงัทีไ่ด้กลา่ว

มา แตท่ีก่ำาลงัไดรั้บความสนใจและมคีนมาศึกษาดู

งานจำานวนมากคือการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง ซึ่งเป็นอีก

งานเกษตรหน่ึงทีท่ำาเสริม โดยใช้พืน้ทีบ่ริเวณรอบๆ 

เกษตรกรรายย่อยมีรายได้และมีชีวิตความเป็นอยู่

ที่ดีขึ้น จึงได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 

วางแผนการทำาเกษตรผสมผสาน ในแนวเกษตร

อนิทรียใ์นอนาคต ทัง้พชืและสตัวห์ลากหลายชนิด 

คุณฤทัยรัตน์ บอกว่า แม้จะมีหน้าที่การ

บ่ออิฐบล็อกประสาน เลี้ยงในกระบะผสมปูน
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กุ้งก้ามแดง	หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า	กุ้งเครย์ฟิช	หรือที่หลายคนเรียกว่า	กุ้งล็อบสเตอร์
น้ำาจืด	 น่ันเอง	 นับเป็นกุ้งที่ถือเป็นอาหารรสเลิศที่ทั่วโลกรู้จักกันเป็นอย่างดี	 และมีการเลี้ยง
เป็นสัตว์เศรษฐกิจกันในหลายประเทศทั่วโลก	 โดยประเทศผู้ส่งออกกุ้งชนิดน้ีรายใหญ่	 ก็คือ	
สหรัฐอเมริกา	ยุโรปและออสเตรเลีย	กุ้งเครย์ฟิชหรือกุ้งล็อบสเตอร์	นับเป็นกุ้งที่เชฟระดับโลก
ให้การยอมรับว่า	 เป็นกุ้งที่มีรสชาติอร่อย	 เลิศรสที่สุดในบรรดากุ้งแม่น้ำาทั้งหมดจึงทำาให้ร้าน
อาหารทั่วโลกมีเมนูกุ้งล็อบสเตอร์ให้ทานกันทั่วโลกเลยทีเดียว

กุ้งก้ามแดงเป็นที่รู้จักทั่วโลกแต่ในบ้านเรากลับไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากนัก	นั่น
อาจเป็นเพราะความไม่เข้าใจในเทคโนโลยีการเลี้ยงที่ยังไม่มีการศึกษาและขยายการเลี้ยงเป็น
อาชีพอย่างจริงจัง	กุ้งชนิดนี้เป็นที่รู้จักบ้างในตลาดการเลี้ยงเพื่อความสวยงามเท่านั้น	แต่วันนี้
กุ้งก้ามแดงกำาลังได้รับความสนใจในฐานะสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าลงทุนอย่างมาก	 โดยได้มี
กลุ่มเกษตรกรต้นแบบอย่างสหกรณ์การเกษตรเขื่อนพระปรง	 จ.สระแก้ว	 ที่ได้นำากุ้งก้ามแดง
มาเลี้ยงในนาข้าวจนประสบความสำาเร็จในการเลี้ยงเชิงการค้า	โดยได้แนวคิดมาจาก	โครงการ
หลวง	ดอยอินทนนท์	อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่	ที่ได้ทำาการทดลองเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารและสร้าง
รายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร	ผลผลิตรุ่นแรกที่ผลิตได้ถูกใช้ประกอบอาหารในการถวายเลี้ยงแก่
พระราชอาคันตุกะในวันที่	 13	 มิถุนายน	 2549	 ในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ	 60	 ปี	 ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 จากผลสำาเร็จดังกล่าวจึงนำามาสู่การเลี้ยง	 และขยายพันธุ์กุ้ง
ก้ามแดงเป็นเพื่อจำาหน่ายเชิงการค้าได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	 2550	 เป็นต้นมา	 แต่การเลี้ยงก็
ไม่ได้ขยายไปมากนัก	

จนกระทั่งในปัจจุบันเริ่มเป็นที่รู้จักและมีผู้นิยมเลี้ยงมากขึ้น	ทั้งเพื่อสวยงามและบริโภค	
แตอ่งค์ความรู้เร่ืองกุง้กา้มแดงหรือกุง้เครยฟ์ชิในบา้นเรายงัมีไมม่าก	ยงัขาดการศกึษาวจัิย	สว่น
ใหญ่เป็นคำาบอกเล่าประสบการณ์ของผู้ที่เลี้ยงมาก่อน	 หนังสือเล่มน้ีจึงได้รวบรวมเน้ือหาทาง
วิชาการและประสบการณ์ของผู้ประสบความสำาเร็จมาอย่างครบครัน	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่
กำาลังสนใจเลี้ยงกุ้งก้ามแดงเป็นอย่างมาก	ผู้เขียนขอขอบพระคุณทุกๆ	แหล่งที่มาของข้อมูลมา		
ณ	โอกาสนี้	ที่มีส่วนสำาคัญทำาให้หนังสือเล่มนี้สมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุด
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หลักการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือ เครย์ฟิช 

มีหลักการเลี้ยงที่คล้ายคลึงกัน ซึ่ งก็คือ

ดัดแปลงมาจากอุปนิสัยและการ

อยู่อาศยัของมนัเองคอื  โดย

ธรรมชาต ิของกุง้ทกุชนิด

ชอบออกหากินในเวลา

คืน ไม่ชอบแสง ดัง

น้ันกลางวันอาจจะ

นอนหรือหลบทั้งวัน  

จึงตอ้งการทีห่ลบซอ่น

และปิดบังจุดที่กุ้งจะ

ปีนหลบหนีได้ สำาหรับกุ้ง

ที่กำาลังลอกคราบ ซึ่งมีลำาตัว

นิ่ม เป็นช่วงที่อ่อนแอมาก จำาเป็น

ต้องมีที่หลบซ่อนตลอดทั้งวัน ป้องกันการถูก

หลักการเลี้ยงและการเลือกซื้อ

กุ้งก้ามแดง

ทำาร้าย นอกจากน้ี ไมค่วรเลีย้งกุ้งรวมกันหลายตวั

หรือหนาแน่นเกินไป เพราะหากอาหารไม่เพียง

พอและเป็นช่วงที่กุ้งหิวหรือกำาลัง

ลอกคราบ อาจมีการทำาร้าย

กันได้ จึงจำาเป็นต้องมี

พื้นที่เลี้ยงที่เหมาะสม 

โดยกุ้งขนาดใหญ่ที่

ใช้สำาหรับเป็นพ่อแม่

พันธุ์ขนาด 3-4 นิ้ว 

ควรใชพ้ืน้ทีเ่ลีย้งอยา่ง

น้อย 30 เซนติเมตร

ต่อตัว ที่ระดับความลึก

ของน้ำา 30-40 เซนติเมตร 

ควรเลี้ยงกุ้งสายเดียวกันหรือชนิด

เดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยสามารถ
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เลี้ยงกุ้งก้ามแดงในภาชนะอะไรก็ได้ที่สามารถ

ถ่ายเทน้ำาได้ดี ไม่ทำาไห้น้ำามีสภาพร้อนหรือเย็น

เกินไป อุณหภูมิของน้ำาที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 

23-28 องศาเซลเซียส น้ำาควรมีค่า PH 7.5-8.5 

วิธีการเลือกซื้อกุ้งก้ามแดง
1.เลือกกุ้งที่มีอวัยวะสำาคัญต่างๆ ครบ

สมบูรณ์คือ ดวงตาและก้ามครบ 2 ข้าง ขาเดิน

ครบทั้ง 4 คู่

2.มีเปลอืกลำาตวัแข็ง ไม่อยู่ในช่วงระยะลอก

คราบ ซึ่งร่างกายอ่อนแอ 

3.เลือกกุ้งที่แข็งแรง มีอาการตอบสนอง

ป้องกันตัวเม่ือถูกรบกวน เช่น การยกก้ามคู่
ป้องกันตัวเอง หลบหนีด้วย

การดดีลำาตวัอย่างว่องไวหรือ 

พยายามปนีปา่ยหนีเม่ือนำามา

ใส่ภาชนะ

4.เลอืกซือ้กุ้งคณุภาพ

จากร้านและฟาร์มทีท่า่นไวใ้จ 

และสังเกตจากสภาพน้ำาและ

ภาชนะที่วางขาย

5.กรณทีีเ่ปน็กุ้งนำาเขา้

จากต่างประเทศ  ควรได้รับ
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การปรับสภาพ พักและเปลี่ยนถ่ายน้ำาแล้วอย่าง

น้อย 1-2 สัปดาห์ขึ้นไป 

ข้อพิจารณาในการเลือกซื้อกุ้ง
1. เลี้ยงกุ้งเคย์รฟิชพันธุ์ไหนดี เน่ืองจาก

เครย์ฟิชมีหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งมีความแตก

ต่างกันทั้งในเรื่องรูปร่าง ลักษณะนิสัย ถิ่นกำาเนิด 

รวมถึงอุณหภูมิและค่าน้ำาที่เหมาะสมในการเลี้ยง 

สำาหรับผู้เลี้ยงมือใหม่ควรเร่ิมต้นจากสายพันธุ์ที่

สามารถเพาะได้ในบ้านเราก่อน เพราะได้ปรับตัว

ใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มในเมอืงไทยแลว้ เชน่ บลู

ลอ็บสเตอร์ (Cherax quadricarinatus), ไบร์ท 

ออเรนจ์ (Procambarus clarkii), บลู อัลเลนี่ 

(Procambarus alleni) ฯลฯ

2. ควรเลี้ยงเพศผู้หรือเพศเมีย โดยทั่วไป
แล้วรูปร่างของเครย์ฟิชเพศผู้และเพศเมียจะมี

ความแตกตา่งกันเลก็น้อย โดยเพศผู้จะมีก้ามใหญ่

กว่าและมีสีสันสวยงามกว่าเพศเมีย ส่วนความ

แตกต่างทางด้านลักษณะนิสัย เพศผู้จะก้าวร้าว

และดุร้ายกว่าเช่นกัน ในการเร่ิมต้นเลี้ยงสำาหรับ

ตู้ขนาด 24 นิ้ว ไม่ควรเลี้ยงเกิน 2 ตัว อาจเป็น 

ตัวผู้-ตัวเมีย หรือ ตัวเมีย-ตัวเมีย แต่ไม่แนะนำา

ให้เลี้ยง ตัวผู้-ตัวผู้ เพราะอาจมีการต่อสู้แย่งชิง

อาณาเขตจนเกิดการสูญเสีย

3. ซื้อจากแหล่งไหน ถึงแม้ว่าตอนนี้กลุ่ม
ผู้เลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชจะยังมีไม่มากนักแต่ก็มีจำานวน

เพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ ผู้เลี้ยงสามารถหาซื้อเครย์ฟิช

ได้จากร้านค้าที่สวนจตุจักร, จตุจักรมีนบุรี, ตลาด

สนามหลวง2 ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถซื้อจาก

ฟาร์มหรือผู้เลี้ยงด้วยกันเอง อย่างไรก็ตามควร

เลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ หากเป็นกุ้งเครย์ฟิช 

นำาเข้าก็ควรมีการพักเพื่อปรับสภาพแวดล้อมแล้ว

เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ในกล่องพลาสติก ตัวผู้ 1 ตัวเมีย 2 กำาลังพอดี
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อย่างน้อย 1-2 เดือนก่อนขาย ส่วนการซื้อจาก

ผู้เลี้ยงด้วยกันเองนั้นมีข้อดีตรงได้ราคาถูกกว่า ผู้

ขายบางรายอาจเปดิใหเ้ขา้มาเลอืกซือ้ทีบ่า้นไดด้ว้ย 

สำาหรับข้อเสียก็คือมีโอกาสได้กุ้งที่มีสายเลือดชิด

4. ขนาดและอายุ ผู้เลี้ยงมือใหม่ควรเร่ิม

ต้นเลี้ยงขนาด 1-1.5 นิ้ว หรืออายุประมาณ 1-2 

เดอืน เน่ืองจากราคาไมแ่พงและสามารถปรับตวัให้

เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีกว่ากุ้งที่โตแล้ว

5. สุขภาพของกุ้งเครย์ฟิช ในการเลือก

ซื้อควรเลือกคำานึงถึงสุขภาพของเครย์ฟิชด้วย 

เครย์ฟิชที่แข็งแรงจะไม่มีอาการไม่ซึม หากลอง

เอาไม้เขี่ยจะชูก้ามขึ้นป้องกันตัว ลำาตัวต้องไม่มี

แผล ก้ามทั้งสองข้างขนาดเท่ากัน มีมือจับอาหาร

และขาทุกข้างอยู่ครบ ดวงตาสมบูรณ์ไม่ขาดแหว่ง 

นอกจากน้ีผู้เลี้ยงควรตรวจดูว่าเป็นโรคสนิมหรือ

ไม่ โดยกุ้งเครย์ฟิชที่เป็นโรคสนิมน้ันเปลือกจะมี

สีคล้ายสนิมติดอยู่ มีอาการซึม ไม่ยอมกินอาหาร 

ซึ่งอาจสะสมสารอาหารไม่เพียงพอจนเป็นสาเหตุ

ของการลอกคราบไม่ผ่านและตายลงในที่สุด

ข้อควรคำานึงสำาหรับผู้ที่จะเลี้ยงกุ้ง
ก้ามแดงหรือเครย์ฟิช

ต้องมีความรับผิดชอบเป็นสิ่งสำาคัญ ดัง

น้ัน ก่อนจะซื้อกุ้งเครย์ฟิชมาเลี้ยงควรถามตัวเอง

กอ่นว่าสามารถรับผิดชอบเลีย้งดูดว้ยตนเองได้หรือ

ไม่ โดยเฉพาะน้องๆ เด็กๆ เพราะว่าการตัดสินใจ

นำาเค้ามาเลี้ยงน้ัน ผู้เลี้ยงต้องยอมรับภาระที่เพิ่ม

มากขึ้น ทั้งการให้อาหาร เปลี่ยนถ่ายน้ำา ดูดเศษ

อาหาร ล้างตู้ ฯลฯ ผู้เลี้ยงบางคนช่วงแรกๆ กำาลัง

เห่อก็ดูแลดีครับ แต่พอเบื่อแล้วก็เลี้ยงแบบทิ้ง

ขว้าง ถ้ารักกันจริงต้องมีเวลาให้ ถึงแม้ว่าเครย์ฟิช  

ไม่ต้องการการดูแลเอาใจใส่มากเท่าสุนัขหรือแมว 

แต่เครย์ฟิชต้องการความรักความเอาใจใส่จากผู้

เลี้ยงเช่นกัน ผู้เลี้ยงต้องมีเวลาให้อาหารวันละ 2 

มื้อ และเปลี่ยนถ่ายน้ำาตามกำาหนดสัปดาห์ละ 1 

ครั้ง โดยเฉพาะคุณภาพน้ำาเป็นสิ่งที่ผู้เลี้ยงต้องให้

ความสำาคัญอย่างมาก เนื่องจากโรคภัยต่างๆ ของ

เครย์ฟิชส่วนใหญ่มาจากคุณภาพน้ำาที่ไม่ดี มีเศษ

อาหารหมักหมม ผู้ที่จะเลี้ยงต้องศึกษาข้อมูลก่อน

คดิจะเลีย้ง สมมตุวิา่อยากเลีย้ง Bright Orange 

(Procambarus Clarkii) ก็ให้ค้นหาข้อมูลที่

จำาเป็นต้องรู้ในการเลี้ยง เช่น ถิ่นกำาเนิด ลักษณะ

นิสัย อาหารการกิน วิธีการเลี้ยงดู อุณหภูมิ ฯลฯ 

เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในการเลี้ยงดูได้ถูก

ต้อง รวมถึงสายพันธุ์อื่นๆ ที่จะเลี้ยงด้วย

วางที่หลบซ่อนเป็นชั้นคอนโด

กุ้งแข็งแรงสุขภาพดีจะออกหากินอาหาร
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