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บทคัดยอ 
 

 การทดลองการใชกลวยน้ําวาสุกเสริมในอาหารเพื่อลดอาการทองเสียของลูกสุกรหลัง

หยานมเพื่อศึกษาการลดอาการทองเสียในลูกสุกรหลังหยานม และการลดการใชยาปฏิชีวนะ  

และศึกษาอัตราการเจริญเติบโต รวมถึงการศึกษาตนทุนการผลิตลูกสุกรหลังหยานม  เมื่อ

เปรียบเทียบกับการเลี้ยงดวยการใหอาหารตามปกติในการทดลองการใชลูกสุกรหลังหยานม 

ลูกผสมสามสายเลือด จํานวน 20 ตัว คละเพศในการทดลองแบงลูกสุกรเปน 2 กลุม ๆ ละ 10 

ตัว กลุมที่ 1  เลี้ยงดวยการใหอาหารปกติ  กลุมที่ 2 เลี้ยงดวยการใชกลวยน้ําวาสุกเสริมใน

อาหาร อัตราสวน 2 : 1  (อาหาร  2  กิโลกรัม ตอกลวยน้ําวาสุก  1  กิโลกรัม)  

 จากการทดลองพบวาลูกสุกรรหลังหยานมที่ใชกลวยน้ําวาสุกเสริมในอาหารมีอาการ

ทองเสียลดลงถึง 70-80%  เพราะจะมลีูกสุกรที่มีอาการทองเสีย 2 – 3 ตัว  ในจํานวนลูกสุกร 

10 ตัว ซึ่งลูกสุกรที่เลี้ยงดวยอาหารปกติ จะมีอาการทองเสียทั้งหมด 10 ตัว และการใชยา

ปฏิชีวนะก็ลดลง 22.98  เปอรเซ็นต  อัตราการเจริญเติบโตของลูกสุกรที่ใชกลวยน้ําวาสุกเสริม

ในอาหารมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นมากกวาลูกสุกรที่เลี้ยงดวยอาหารปกติเฉลี่ยตัวละ 2.180 กิโลกรัม  

สวนตนทุนการผลิตลูกสุกรหลังหยานม  พบวาลูกสุกรที่ใชกลวยน้ําวาสุกเสริมในอาหาร มีตนทุน

ลดลงจากการเลี้ยงดวยอาหารปกติเฉลี่ยตัวละ  69.00 บาท หรือ 17.25 เปอรเซ็นต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 
 

 อาการทองเสียของลูกสุกรหลังหยานมเปนปญหาที่สําคัญมากสําหรับผูเลี้ยงสุกรที่หา

แกไขมาโดยตลอด เพราะถาสุกรทองเสียมากก็จะมีผลสูงถึงการเจริญเติบโตของลูกสุกรทําให

สุขภาพไมดี ซูบผอม สุกรบางตัวอาจแคระแกรนไปเลย ทําใหตองเสียคาใชจายในการดูแลรักษา 

รวมถึงตองใชยาปฏิชีวนะที่นํามารักษาอาการทองเสียของลูกสุกร  ซึ่งอาการทองเสียของลูกสุกร

หลังหยานมมหีลายสาเหตุ เชน หลังหยานมลูกสุกรจะเครียดมาก เพราะตองพรากจากแมและ

ไมไดดูดน้ํานมแลวมากินอาหารแทน  เมื่อกินอาหารเขาไปมากก็จะทําใหเกิดอาการทองเสีย 

เนื่องจากการทํางานของระบบทางเดินอาหารยังไมสมบูรณเต็มที่ เพราะตอนที่อยูกับแม ลูกสุกร

จะดุดกินน้ํานมจากแมเปนสวนใหญ ซึ่งเปนของเหลวกินงาย กินอาหารแคนิดเดียว และอีกสาเหตุ

หนึ่งที่เปนตัวเสริมใหลูกสุกรทองเสีย คือ การจัดการและสภาพแวดลอมที่ไมดีบริเวณพื้นคอก

เปยกชื้น หรืออากาศเย็น ขาดความอบอุน หรือบริเวณที่อยูอาศัยสกปรกก็มีสวนทําใหเกิดอาการ

ทองเสียได จากปญหาที่เกิดขึ้น จึงหาแนวทางแกไขปญหาโดยการนําเอากลวยน้ําวาสุกมาผสม

ลงในอาหารของลูกสุกรหลังหยานม เพื่อลดอาการทองเสีย เพื่อใหลูกสุกรหลังหยานมมีความ

สมบูรณและมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง เพราะกลวยน้ําวาเปนวัตถุดิบที่หางายและราคาถูก

ที่มปีระโยชนมาก ลูกสุกรสามารถกินไดงายและชวยลดอาการทองเสียของลูกสุกร และเปนการ

ลดการใชยาปฏิชีวนะลงได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ที่มาและความสําคัญ 

 

 ปญหาทองเสียในลูกสุกรหลังหยานมเปนปญหาที่ผูเลี้ยงสุกรพันธุเจอเปนประจํา และ

พยายามหาวิธปีองกันเพื่อไมใหเกิดขึ้น แตก็ยังหาวิธีปองกันและรกัษาไมไดอยางจริงจัง ซึ่งอาการ

ทองเสียของลูกสุกรหลังหยานมจะเริ่มมีอาการขับถายอุจาระเหลว  ประมาณวันที่ 3 ขึ้นไป  

หลังจากหยานมและยายออกจากแมสุกร เพราะชวงนี้ลูกสุกรจะเครียดมากที่ตองจากแมสุกรที่

ไมไดกินนมจากแม เมื่อหิวมากขึ้นจึงหันมากินอาหารแทน  เมื่อกินเขาไปในปริมาณมากๆ ก็จะทํา

ใหเกิดอาการทองเสีย อันเนื่องมาจากระบบการทํางานของทางเดินอาหารยังไมสมบูรณเต็มที่ 

เพราะตอนเล็กที่อาศัยอยูกับแมสุกรจะกินนมเปนอาหารหลัก ซึ่งเปนของเหลว  และกินงายกวา  

อาหารที่เปนของแข็ง  แตหลังจากหยานมตองมากินแทน ทําใหระบบทางเดินอาหารตองคอย ๆ 

ปรับการทํางานจนกวาจะปกติ ลูกสุกรหลังหยานมจะมีอาการทองเสียมากหรือนอยก็ขึ้นอยูกับ

การจัดการและสภาพแวดลอมอีกทีหนึ่ง  ถาลูกสุกรทองเสียมากก็จะทําใหลูกสุกรตายได หรือ

บางตัวอาจจะไมตาย แตจะซูบผอมไมแข็งแรง และการเจริญเติบโตก็จะชาลง  ทําใหระยะการ

เลี้ยงยาวนานมากขึ้น ทําใหตองเสียคาใชจายในการรักษาโดยการใชยาปฏิชีวนะ ซึ่งเปนการเพิ่ม

ตนทุนจากปญหาที่เกิดขึ้น จึงหาแนวทางการแกไขปญหา โดยการปองกันการเกิดอาการทองเสีย

ในลูกสุกรหยานม จึงใชกลวยน้ําวาสุกผสมลงในอาหารของลูกสุกรหลังหยานมเพื่อลดอาการ

ทองเสียในลูกสุกรหลังหยานม ใหลูกสุกรมีความสมบูรณและมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง 

และเปนการลดตนทุน และลดการใชยาปฏิชีวนะลง 

 

วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อศึกษาการลดอาการทองเสียในลกูสกุรหลังหยานม 

2. เพื่อศึกษาการลดการใชยาปฏิชีวนะในลูกสุกรหลังหยานม 

3. เพื่อศกึษาอัตราการเจริญเติบโตของลกูสุกรหลงัหยานม 

4. เพื่อศึกษาการลดตนทุนในการผลิตลกูสกุรหลงัหยานม 

 

 

 

 

 

 

 



 กลวยน้ําวาเปนผลไมที่คนไทยรูจักกันมานาน ตั้งแตโบราณ เพราะปลูกงาย ปลูกไดทุก

ภาคในประเทศไทย การดูแลรักษาก็งาย และมีคุณประโยชนมากมาย กลวยน้ําวาสามารถนําสวน

ตางๆ มาใชประโยชนตั้งแตราก ลําตน ใบ ยาง หัวปลี ผลดิบ ผลสุก ผลสุกจะมีรสหวานอรอย 

รับประทานงาย ราคาไมแพง และหาซ้ืองาย ทําใหหลายๆ คน ตองมีไวติดบาน หิวเมื่อไหรก็หยิบ

มาปอกเปลือกเขาปากไดทันที และคนในสมัยกอนก็โตมากับกลวยน้ําวาสุก ที่แมนํามาบดใหกิน 

เพราะในกลวยน้ําวาสุกอุดมไปดวยสารอาหารและวิตามินหลายอยางที่จําเปนตอรางกาย สิ่งที่ทํา

ใหกลวยน้ําวามีคุณคาพิเศษกวากลวยชนิดอื่น คือมี โปรตีน กรดอะมิโน อารจินิน และอิสติดิน  

ซึ่งจําเปนตอการเจริญเติบโตของทารก เปนเหตุผลวาทําไมตอนเด็กๆ ผูใหญจึงใหเรากินกลวยบด 

เพราะกลวยอุดมไปดวยสารอาหารและวิตามิน บี 1 บี 2 และ บี 6  ที่ชวยกระตุนระบบภูมิ

ตานทาน มีกากใยอาหารทําใหขับถายไดงาย การรับประทานกลวยใหดีที่สุด ควรรับประทานใน

ตอนเชาจะชวยใหระบบตางๆ ในรางกายทํางานไดดี หากรับประทานกลวยทุกวัน วันละ 2 ผล  

รางกายจะแข็งแรงหางไกลความเจ็บปวย 

 

สรรพคุณของกลวยน้ําวาในการรักษาโรค 

 1. การรักษาโรคกระเพาะอาหาร เพราะกลวยน้ําวามีสารแทนนิน สามารถชวยรักษา

อาการของผูที่เปนโรคกระเพาะอาหารได การรับประทานกลวยบอยๆ จะรักษาแผลในกระเพาะ

อาหาร เพราะกลวยน้ําวามีสภาพเปนกลางไมทําระเคืองในผนังลําไส และกระเพาะอาหาร 

 2. ชวยระงับกลิ่นปาก เพียงรับประทานกลวยน้ําวาหลังตื่นนอนทันที แลวคอยแปรงฟน

จะสามารถชวยลดกลิ่นปากลงได 

 3. ชวยบรรเทาอาการเจ็บคอ การรับประทานกลวยน้ําวาวันละ 5 – 6 ผล จะชวยใหลด

อาการเจ็บคอลงได 

 4. ชวยเพิ่มพลังใหแกสมอง เพราะมีสารที่ทําใหเกิดสมาธิ และตื่นตัวตลอดเวลา 

 5. ชวยชะลอวามแกชรา เพราะมีสารตอตานอนุมูลอิสระ คนที่รับประทานกลวยน้ําวา

เปนประจําจึงยังดูออนกวาวัย 

 6. ชวยในการลดความอวน ชวยปรับระดับน้ําตาลในเลือด ชวยลดอาการอยากกินของ

จุบจิบลงได 

 7. ชวยลดอาการเมาคางได ชวยชดเชยน้ําตาลที่รางกายขายไปในขณะดื่มแอลกอฮอล 

 8. ชวยลดอาการนอนไมหลับ ลดอาการหงุดหงิดในยามเชา และชวยลดอาการ

หงุดหงิดของผูหญิงในชวงมปีระจําเดือน นอกจากนี้ยังชวยรักษาโรคซึมเศรา ความเครียดไดดวย

เพราะกลวยมีโปรตีนชนิดหนึ่ง ที่เรียกวา ทริปโตเพน (Tryptophan) ซึ่งชวยในการผลิตสาร        

เซโรโทนิน (Serotonin) หรือฮอรโมนแหงความสุขจึงชวยผอนคลายอารมณไดดี 



 9. ชวยรักษาอาการทองผูก เพราะมีเสนใยและกากอาหาร ชวยใหระบบขับถายเปน

ปกติ 

 10. ชวยรักษาอาการริดสีดวงทวาร หรือในขณะขับถายแลวมีเลือดออกมา ชวยลด

อาการเสียดทอง ลดกรดในกระเพาะ  เมื่อรับประทานกลวยจะทําใหรูสึกดีขึน้ 

 11. ชวยรักษาโรคโลหิตจาง เพราะในกลวยมีธาตุเหล็กสูง จึงชวยในการผลิตฮีโมโกลบิน

ในเลือด เพื่อรักษาภาวะโลหิตจาง หรือผูที่อยูในสภาวะขาดกําลัง 

 12. ชวยรักษาโรคความดันโลหิตสูง หรือเสนเลือดฝอยแตกได ชวยลดโอกาสเสี่ยงของ

การเกิดเสนโลหิตแตก 

 

คุณคาทางโภชนาการของกลวยน้ําวา 

 น้ํา 75.7 กรัม 

 พลังงาน 850 แคลอรี ่

 โปรตีน 1.1 กรัม 

 ไขมัน 0.2 กรัม 

 คารโบไฮเดรต 22.2 กรัม 

 เถา 0.8 กรัม 

 แคลเซียม (ca) 8.0 กรัม 

 เหล็ก (Fe) 0.7 มิลลิกรัม 

 โพแทสเซียม (k) 370.0 มิลลิกรัม 

 แมกนีเซียม (Mg) 33.0 มิลลิกรัม 

 วิตามินเอ 190 IU (ไอยู) 

 ไทอามีน (Thiamine) 0.05 มิลลิกรัม 

 โรโบพลาวิน (Riboflavin) 0.06 มิลลิกรัม 

 ในอาซีน (Niacin) 0.7 มิลลิกรัม 

 

 

 

 

 

 

 

 



อุปกรณและวิธีการ 
 

 1. ลูกสุกรหลังหยานม  จํานวน  20 ตัว แบงเปน  2 กลุมๆ ละ 10 ตัว  ทําการทดลอง

เปนระยะเวลา 30 วัน 

 2. อาหารลูกสุกร 

 3. กลวยน้ําวาสกุ 

 4. เครื่องช่ังน้ําหนักลกูสกุร   1  เครื่อง 

 5. เครื่องช่ังอาหาร   1  เครื่อง 

 6. อุปกรณในการเลี้ยง ประกอบดวย  กระสอบใสอาหาร ถงัใสอาหาร ชอนตกัอาหาร 

และอุปกรณทําความสะอาด 

 7. คอกสกุรสําหรับใชทดลอง  2 คอก 

 8. อุปกรณบันทกึขอมูล  1  ชุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิธีการทดลอง 
 

 1. ชั่งน้ําหนกัลกูสกุรหลงัหยานม 20 ตัว แบงเปน 2 กลุม ๆ ละ 10 ตัว  (โดยคดัเลือก  

ลูกสุกรหลงัหยานมที่มีรูปราง และขนาดใกลเคียงกันมากที่สดุ) 

  กลุมที่ 1  เลี้ยงโดยใหอาหารตามปกต ิ

  กลุมที่ 2  เลี้ยงโดยการใชกลวยน้ําวาสุกเสริมในอาหาร 

 2. เอากลวยน้ําวาสกุมาปอกเปลือกออกแลวใชมอืบี้ และขยํากลวยใหละเอียด 

 3. นําเอาอาหารลกูสกุรที่ช่ังไวมาผสมกับกลวยใหเขากนัในอัตราสวน อาหาร 1 

กิโลกรัม ตอกลวยน้ําวาสกุ 500 กรัม 

 4. นําเอาอาหารที่ผสมกลวยใหลูกสุกรกนิวันละ 4  ครั้ง 

 5. สงัเกตดกูารกนิอาหารและการขับถายของลกูสุกรทุกวัน 

 6. จดบนัทึกรายละเอียดตางๆ ลงในสมุด 

 7. สรุปผลการทดลอง 

 

ตารางที่ 1  การเปรียบเทยีบตนทุนการเลี้ยงลูกสุกรหลังหยานมโดยการใชอาหารปกติ

และการใชกลวยน้ําวาเสรมิในอาหารตอลูกสุกร  จํานวน 10  ตัว 

 

รายการ หนวย 
ราคา

บาท 

อาหารปกต ิ อาหารเสริมกลวย 

จํานวน ราคา จํานวน ราคา 

อาหารที่ใช กก. 23.00 100 2,300.00 80 1,840.00 

กลวยน้ําวาสุก กก. 15.00 - - 40 600.00 

ยาผสมในอาหาร กก. 1,000.00 0.50 500.00 - - 

ยาปฏิชีวนะ (ยาฉีด) ซซีี 3.00 100 300.00 30 90.00 

ไวตามนิเสริม ซซีี 4.00 30 120.00 - - 

วัคซีนปองกนัโรค       

  - อหิวาตสกุร โดส 6.30 10 63.00 10 63.00 

  - พิษสุนัขบาเทยีมในสกุร โดส 6.50 10 65.00 10 65.00 

  - เพิรส (PRRS) โดส 65.00 10 650.00 10 650.00 

รวม    3,998.00  3,308.00 

เฉลี่ย    399.80  330.80 

 



ตารางที่ 2  การเปรียบเทยีบน้ําหนักของลูกสุกรท่ีเลีย้งดวยอาหารปกติและการใชกลวย

น้ําวาสุกเสริมในอาหาร 

 

รายการ อาหารปกต ิ
อาหารเสริม 

กลวยน้ําวาสกุ 

น้ําหนักลกูสกุรเริ่มการทดลองทั้งหมด รวม   (กิโลกรัม) 65.40 64.80 

น้ําหนักลกูสกุรเริ่มการทดลอง          เฉลี่ย  (กิโลกรัม) 6.54 6.48 

   

น้ําหนักลกูสกุรเมื่อสิน้สดุการทดลอง  รวม    (กโิลกรัม) 155.70 177.50 

น้ําหนักลกูสกุรเมื่อสิน้สดุการทดลอง  เฉลี่ย   (กิโลกรัม) 15.57 17.75 

   

ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง                      วนั 30 30 

   

 

ตารางที่ 3  การเปรียบเทยีบตนทุนการเลี้ยงลูกสุกรหลังหยานม โดยการใชอาหารปกติ 

และการใช กลวยน้ําวาเสรมิในอาหาร ตอลูกสุกร 1 ตัว 

 

รายการ 
อาหารปกต ิ

อาหารเสริมกลวย

น้ําวา 

จํานวน ราคา จํานวน ราคา 

อาหารที่ใช กก. 10.00 230.00 8.00 184.00 

กลวยน้ําวาสุก กก. - - 4.00 60.00 

ยาผสมในอาหาร กรัม 0.05 50.00 - - 

ยาปฏิชีวนะ (ยาฉีดลดอาการ

ทองเสีย) 

ซซีี 10.00 30.00 3.00 9.00 

ไวตามนิเสริม  3.00 12.00 - - 

วัคซีนปองกนัโรค      

  - อหิวาตสกุร โดส 1.00 6.30 1.00 6.30 

  - พิษสุนัขบาเทยีมในสกุร โดส 1.00 6.50 1.00 6.50 

  - เพริส  (PRRS) โดส 1.00 65.00 1.00 65.00 

รวม   399.80  330.80 



ผลการทดลอง 
 

 ผลการทดลองเปรียบเทียบอาการทองเสียในลูกสุกรหลังหยานม พบวาลูกสุกรที่ใช

กลวยน้ําวาสุกเสริมในอาหารมีอาการทองเสียลดลงจากที่สุกรกินอาหารปกติที่จะมีอาการ

ทองเสียทุกตัว แตลูกสุกรที่ใชกลวยน้ําวาสุกเสรมิในอาหารจะมีอาการทองเสยีลดลงเหลือแค 2 – 

3 ตัว หรืออาการทองเสียลดลงประมาณ 70 – 80 เปอรเซ็นต 

 ผลการทดลองเปรียบเทียบการใชยาปฏิชีวนะในลูกสุกรหลังหยานม พบวาลูกสุกรหลัง

หยานมที่ใชกลวยน้ําวาสุกเสริมในอาหาร  มีการใชยาปฏิชีวนะลดลงถึง  22.98 เปอรเซ็นต  

เนื่องจากลูกสุกรมีอาการทองเสียลดลงและมีสุขภาพดีขึ้น 

 ผลการทดลองเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโต พบวาลูกสุกรหลังหยานมที่ใชกลวย

น้ําวาสุกเสริมในอาหารมีน้ําหนักเมื่อสิ้นสุดการทดลองในระยะเวลา 30 วันเทากัน  จะมีน้ําหนัก

มากกวาลูกสุกรที่ใหอาหารปกติ  ตัวละ  2.18  กิโลกรัม  ดังแสดงในตารางที่ 2 

 ผลการทดลองเปรียบเทียบตนทุนการผลิตลกูสกุรหลงัหยานม พบวาลูกสุกรที่ใชอาหาร

ปกติมตีนทุนรวม  399.80  บาทตอตัว  และลูกสุกรที่ใชกลวยน้ําวาสุกเสริมในอาหารมีตนทุน

รวม  330.80  บาทตอตัว  ซึ่งถูกลง  69.00 บาท หรือคิดเปน  17.25  เปอรเซ็นต  ดังแสดงใน

ตารางที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิจารณผลการทดลอง 

 

 จากการทดลองการใชกลวยน้ําวาสุกเสริมในอาหาร เพื่อลดอาการทองเสียของลูกสุกร

หลังหยานม พบวาลูกสุกรหลังหยานมที่กินกลวยน้ําวาสุกเสริมในอาหารมีอาการทองเสียลดลง

จาเดิมที่กินอาหารปติ 70 – 80 เปอรเซ็นต และลดการใชยาปฏิชีวนะลง  ทําใหลดตนทุนการผลิต

ลดลงดวยเมื่อเทียบกับการเลี้ยงอาหารปกติจะมีตนทุน 399.80 บาท ตอลูกสุกร 1 ตัว แตถาใช

กลวยน้ําวาสุกเสริมในอาหารจะมีตนทุน 330.80 บาท ตอลูกสุกร 1 ตัว ซึ่งตนทุนการเลี้ยงจะ

ลดลงตัวละ 69.00 บาท หรือคิดเปน 17.25 เปอรเซ็นต และน้ําหนักของลูกสุกรที่ใชกลวยน้ําวา

สุกเสริมในอาหารมีน้ําหนักมากกวาลูกสุกรที่เลี้ยงดวยอาหารปกติ 2.18 กิโลกรัม 

 การใชกลวยน้ําวาสุกเสรมิในอาหารเพื่อลดอาการทองเสียของลูกสุกรหลังหยานมทําให

สุขภาพของลูกสุกรดีขึ้น  การเจริญเติบโตก็ดีขึ้นกวาการเลี้ยงดวยอาหารปกติ และลดการใชยา

ปฏิชีวนะลงทําใหสารเคมีที่ตกคางในตัวของสุกรลดลงดวย เพราะการใชยาปฏิชีวนะมากก็จะทํา

ใหสารเคมีตกคางในตัวของสุกรมากก็จะมผีลตอผูบริโภคเปนสาเหตุของอาการเจ็บปวยได และ

การใชกลวยน้ําวาสุกเสริมในอาหารของลูกสุกรหลังหยานมยังทําใหลดตนทุนลงได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
รูปภาพประกอบการดําเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ภาพท่ี 1  กลวยน้ําวาสุก 

 

 
 

ภาพท่ี 2  กลวยน้ําวาสุกและอาหารเมด็ 

 



 
 

ภาพท่ี 3  การบี้กลวยน้ําวาสุกใหละเอียด 

 

 
 

ภาพท่ี 4  กลวยน้ําวาที่บี้ละเอียด 

 



 
 

ภาพท่ี 5  อุปกรณที่ใชในการทดลอง 

 

 
 

ภาพท่ี 6  ลูกสุกรหลังหยานมที่ใชในการทดลอง 

 



 
 

ภาพท่ี 7  ลูกสุกรผสมหยานมที่ใชในการทดลอง 

 

 
 

ภาพท่ี 8  อาหารเม็ดที่ใชเล้ียงลูกสุกรหลังหยานม 

 

 


