
¡ŒÒÁ¨Ñº 1 ¤Ù‹
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¢Òà́ Ô¹ 4 ¤Ù‹
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(¨Ñº»�œ§) à¾ÈàÁÕÂ

á¼‹¹»�´ÍÇÑÂÇÐÊ×º¾Ñ¹¸Ø�
(¨Ñº»�œ§) à¾È¼ÙŒ

Ê‹Ç¹·ŒÍ§ ÁÕ¡ÃÐ´Í§ËØŒÁÅÓµÑÇ·Õè¡ÃÐ´Í§ÁÕÅÑ¡É³Ðà»š¹ÃÙ»ä¢‹
ÁÕÊÕ¹éÓµÒÅ´Ó ÊÕ¹éÓµÒÅÍÁáà́ § ËÃ×Í¹éÓµÒÅÁ‹Ç§

 

• ปูพอแมพันธุ บรรจุปูแตละตัวลงกลองพลาสติกใสแบบกลมหรือสี่เหลี่ยม 
ขนาดพอดีกับตัวปู ปดฝาดวยเทปใส เจาะรูระบายอากาศ นำกลองพลาสติก 
วางรวมในกลองโฟมท่ีเจาะรูระบายอากาศ โดยรอบและภายในมีกันกระแทก 
ขนาดพอดีกับจำนวนกลองปู ปดฝาดวยเทปกาวที่แข็งแรง

• ปูสด จำหนายที่ตลาด ถาตองใหมีชีวิตสดนาน ไมควรลางดินออกกอน 
วางใบไมคละปนกับปูเพื่อชวยยืดอายุปู ถาในฤดูหนาวควรเพิ่มฟางปกคลุม

• ปูเพ่ือบริโภค ขนสงปูทางไกล ใชวิธีน็อคในถังแชแข็งและจัดสงผานรถหองเย็น 
ของบริษัทขนสง
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»ÙµÑÇàµçÁÇÑÂ 

ËÅÑ§¼ÊÁ¾Ñ¹¸Ø �»ÃÐÁÒ³ 2 ÊÑ»´ÒË� 
áÁ‹»Ù¨ÐµÑ é§·ŒÍ§áÅÐãËŒä¢‹ãµŒ½Ò·ŒÍ§        
à©ÅÕèÂ 200-500 ¿Í§ ä¢‹ÊÕàËÅ×Í§ÍÁÊŒÁ 
“ª‹Ç§¹ÕéáÁ‹»ÙÁÑ¡à¡çº«‹Í¹µÑÇã¹ÃÙ à¾×èÍ 
»‡Í§¡Ñ¹ÍÑ¹µÃÒÂ”

ÍÒÂØ»ÃÐÁÒ³ 4-8 à́ ×Í¹ àÃÔèÁ¨Ñº¤Ù‹¼ÊÁ¾Ñ¹¸Ø� “»Ù¹ÒÁÕÍÒÂØà©ÅÕèÂ 2 »‚”

ä¢‹»Ù¹ÒÁÕÍÒÂØ 3-5 ÊÑ»´ÒË� ̈ Ð¾Ñ²¹Òà»š¹µÑÇÍ‹Í¹ 
ÍÂÙ‹ÀÒÂã¹½Ò·ŒÍ§áÁ‹ àÃÕÂ¡ª‹Ç§¹ÕéÇ‹Ò “áÁ‹»ÙÍØŒÁ·ŒÍ§” 

¡ÒÃ¢¹Ê‹§»Ù ÃÒ¤Ò¢ÒÂ»Ù¹ÒÊ´ã¹µÅÒ´

»ÙÇÑÂÍ‹Í¹µŒÍ§¡ÒÃ¹éÓ·ÕèÁÕÍÍ¡«Ôà̈ ¹ÊÙ§ áÅÐÍÒËÒÃ·ÕèÁÕâ»ÃµÕ¹ÊÙ§ Â‹ÍÂ§‹ÒÂ à¾×èÍãËŒàËÁÒÐÊÁ¡Ñº¡ÒÃà̈ ÃÔÞàµÔºâµáÅÐá¢ç§áÃ§

¡ÒÃãËŒÍÒËÒÃã¹»ÃÔÁÒ³·Õè¾ÍàËÁÒÐ¡Ñº¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ ¢Í§»Ùã¹áµ‹ÅÐÇÑ¹ ª‹ÇÂÅ´µŒ¹·Ø¹áÅÐÅ´¡ÒÃà¡Ô´¹éÓàÊÕÂã¹º‹ÍàÅÕéÂ§

»ÙÇÑÂÍ¹ØºÒÅ ÊÒÁÒÃ¶ãËŒÍÒËÒÃ 2-3 àÇÅÒ àª‹¹ àªŒÒáÅÐº‹ÒÂ µÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ áÅÐÊÑ§à¡µÍÒËÒÃ·Õè¡Ô¹µŒÍ§äÁ‹àËÅ×Í¤ŒÒ§

»ÙàµçÁÇÑÂ ãËŒ 1-2 ¤ÃÑé§ µ‹ÍÇÑ¹ àªŒÒ àÂç¹ ËÃ×Í àÇÅÒàÂç¹ (¾Åº¤èÓ) àÇÅÒà́ ÕÂÇ

»Ù¨Ð¡Ô¹ÍÒËÒÃ´Õ ¶ŒÒÍØ³ËÀÙÁÔÊÙ§ ã¹ª‹Ç§ÍØ³ËÀÙÁÔ¢Í§¹éÓ»ÃÐÁÒ³ 25-27 Í§ÈÒà«Åà«ÕÂÊ

40-60 ºÒ·/¡¡. Ç§¨ÃªÕÇÔµ»Ù¹Ò

ÃÙŒ¨Ñ¡»Ù¹Ò

ÍÒËÒÃ»Ù

ÅÙ¡»Ù 

»ÙÇÑÂà̈ ÃÔÞàµÔºâµ 

เสนฟางท่ีผาซีกแลว ผักตบตนออน รากออน สาหราย และเทาน้ำ กับกอนดินเหนียวอินทรียสาร

** ปริมาณอาหารอาจเพิ่มเล็กนอยตามความเหมาะสมในแตและชวงวัยตามการเจริญเติบโต
** หากเกษตรกรตองการผลิตปูนาอินทรีย ควรจะผลิตอาหารอินทรียเพื่อใชในการเลียงดวยตัวเอง

ÇÑÂÍ¹ØºÒÅ - ÇÑÂà̈ ÃÔÞ¾Ñ¹¸Ø� ÍÒÂØ 3 ÊÑ»´ÒË� – 4 à́ ×Í¹

เนนโปรตีนจากไขแดงตมสุก (ชวง 5 สัปดาหแรก จากนั้น 
ลดปริมาณลงไขแดง 1 ฟอง ตอลูกปูประมาณ 400 ตัว ตอมื้อ) 
โคนรากผักตบออนๆ ขาวสุก เสนฟางผาซีก (แตลดปริมาณลง) 
สาหรายกับกอนดินเหนียวอินทรียสาร ในชวงหลังจาก 1 เดือนน้ี 
เพิ่มปลาเล็กปลานอย กุงฝอยสับละเอียด และอาหารเม็ดที่ใช 
เล้ียงลูกออด (โปรตีนประมาณ 38% - 42%) ยังคงกอนดินเหนียว 
อินทรียสาร ตนผักตบและสาหรายไว

ขาวสุกหรือขาวสีนิลสุก (ปริมาณขาว 1 ชอนโตะ 
ตอปูประมาณ 20 ตัว) ผสมปลาเล็กปลานอย 
กุงฝอย หมูสับ โครงไก อาหารหมัก ปลาดุกสับ 
ไสเดือน กุงฝอยสับละเอียดผสมอาหารเม็ดท่ีใชเล้ียง 
ลูกออด (โปรตีนประมาณ 38% - 42%) สลับวนไป 
ไมควรใหชนิดเดียวซ้ำหลายวัน 
เสริมดวยผลไมสุกเปนบางครัง 
ยังคงกอนดินเหนียวอินทรียสาร 
ตนผักตบและสาหรายไว

»ÙµÑÇàµçÁÇÑÂ ÍÒÂØ 4 à́ ×Í¹¢Öé¹ä» 

ÃÙŒËÅÑ¡
ÃÙŒ¨Ñ¡àÅÕéÂ§»Ù¹Ò

´ŒÇÂ¤ÇÒÁÃÙŒ

áÁ‹»Ùä¢‹

ฤดูฝน

ฤดูแลง

ปูนาเลี้ยงแบบอินทรีย
คัดเกรดขนาดตัวใหญ

ปูพอพันธุแมพันธุ

150-200 ºÒ·/¡¡. 

60-120 ºÒ·/¡¡.

50-100 ºÒ·/¤Ù‹

“»Ù¹Ò” (Rice-field crabs) เปนสัตวน้ำจืดท่ีอยูคูกับวิถีชีวิต 
ชาวนาไทยมาชานาน ไมเพียงเปนแหลงอาหาร ปูนายังมีความสำคัญ 
ตอระบบนิเวศ การแพทย และวัฒนธรรม แตดวยวิถีการทำนา 
ที่เปลี่ยนแปลงไป สงผลใหปริมาณปูนาลดลง จนตองนำเขาปูนา 
จากประเทศเพื ่อนบาน ขณะเดียวกันไดเก ิดการสงเสร ิมให 
เกษตรกรไทยเลี ้ยงปูนาเปนอาชีพเสริม ซึ่งไมเพียงสรางรายได 
หากยังชวยอนุรักษปูนาใหอยูคูกับสังคมไทย การเริ่มตนเลี้ยงปูนา 
เกษตรกรจำเปนตองมีความรูและเขาใจชีววิทยาและวิถีชีวิตของปูนา 
และควรทดลองเล้ียงในบอพลาสติก หรือบอซีเมนต สังเกตพฤติกรรม 
และทำความเขาใจปูนากอนขยายการเลี้ยง

ในประเทศไทยพบสายพันธุปูนาหลากหลายชนิดตามแตละภูมิภาค 
เชน ภาคกลาง กลุมปูนา Sayamia sp. ถ่ินกำเนิดท่ีราบลุมภาคกลาง 
สายพันธุกำแพงเพชร Sayamia germaini (Rathbun, 1902) 
สายพันธุสมเด็จพระเทพฯ Sayamia bangkokensis (Naiyanetr, 1982) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุมปูนาสกุล Esanthelphusa sp. (Ng & 
Naiyanetr, 1993) (อีสานเทลพูซา) เปนพันธุพ้ืนเมืองของภาคอีสาน 
เชน สายพันธุสุรินทร สายพันธุเมืองบัว สายพันธุบานสำโรง เปนตน 

»ÃÐÁÒ³ 3-4 ÊÑ»´ÒË� ÅÍ¡¤ÃÒºà»š¹ 
ÅÙ¡»ÙÇÑÂÍ‹Í¹ àÁ×èÍá¢ç§áÃ§¾ÍáÁ‹»Ù¨ÐãªŒ 
¡ŒÒÁà¢ÕèÂÅÙ¡»ÙãËŒËÅØ´¨Ò¡¨Ñº»�œ§ ÅÙ¡»Ù¹Ò 
¨Ð¡Ô¹¾×ª¹éÓ ÊÒËÃ‹ÒÂ µÑÇÍ‹Í¹áÁÅ§ 
ÍÔ¹·ÃÕÂ�ÊÒÃã¹´Ô¹ «Ò¡¾×ª «Ò¡ÊÑµÇ� 
ËÃ×Íá¾Å§¡�µÍ¹ “ª‹Ç§¹ÕéÅÙ¡»ÙÁÕÍÑµÃÒ 
¡ÒÃÅÍ¡¤ÃÒº¶ÕèÁÒ¡ ·ÓãËŒà̈ ÃÔÞàµÔºâµ 
ÍÂ‹Ò§ÃÇ´àÃçÇ”

»ÙÍ‹Í¹ ÍÒÂØ»ÃÐÁÒ³ 1 à́ ×Í¹¤ÃÖè§ ÍÑµÃÒ¡ÒÃÅÍ¡¤ÃÒº 

¨ÐÅ´Å§ “¡ÒÃÅÍ¡¤ÃÒºáµ‹ÅÐ¤ÃÑé§ »Ù¢ÂÒÂ¢¹Ò´ 

ÅÓµÑÇà¾×èÍà̈ ÃÔÞàµÔºâµàµçÁ·Õè ÁÕ¢¹Ò´ãËÞ‹¡Ç‹Òà́ ÔÁ 

¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº¤Ø³ÀÒ¾¢Í§¹éÓ ÊÒÃÅÐÅÒÂáÃ‹̧ ÒµØã¹¹éÓ 

ÍÍ¡«Ôà̈ ¹ã¹¹éÓ áÅÐáÊ§·ÕèÊÃŒÒ§ãËŒ¡ÃÐ´Í§á¢ç§áÃ§”

ÇÑÂÍ‹Í¹ (ËÅÑ§ÍÍ¡¨Ò¡¨Ñº»�œ§»ÃÐÁÒ³ 10 ÇÑ¹) ÍÒÂØ 1-2 ÊÑ»´ÒË�

ÅÑ¡É³Ð¢Í§ËÑÇÂØºÃÇÁ¡ÑºÊ‹Ç¹Í¡



ÃÙ»áºº¡ÒÃàÅÕéÂ§»Ù¹Ò àÅÕéÂ§ã¹º‹Í«ÕàÁ¹µ�

¤ÇÒÁ¡ÇŒÒ§ x ÂÒÇ à·‹Ò¡Ñºº‹ÍÍ¹ØºÒÅ
áµ‹à¾ÔèÁ¤ÇÒÁÊÙ§¢Í§º‹Íà»š¹ 60 «Á.

àÅÕéÂ§ã¹º‹Í´Ô¹

•  เตรียมบอดินตามขนาดที่ตองการ ใชแผนกระเบื้องลอนลอมบอ
   และอาจเพิ่มตาขายลอมบอปองกันปูหนี 
•  มีแองน้ำหรือบอน้ำใกลๆ 

º‹ÍÇ§«ÕàÁ¹µ� 

100 - 120 «Á.

ÊÙ§
40 «Á.

ÊÙ§
60 «Á.

àÊŒ¹¼‹Ò¹ÈÙ¹Â�¡ÅÒ§ 

º‹Í«ÕàÁ¹µ�·Ã§ÊÕèàËÅÕèÂÁ

ËÒ¡ãªŒº‹Í«ÕàÁ¹µ�ãËÁ‹µŒÍ§¡Ó¨Ñ´Ä·¸Ôì«ÕàÁ¹µ�
´ŒÇÂ´‹Ò§·Ñº·ÔÁ à¡Å×ÍÊÔ¹à̧ ÒÇ� ËÃ×Í

µŒ¹¡ÅŒÇÂÊÑº¼ÊÁ¹éÓáª‹·Ôé§äÇŒ 
2-4 ÊÑ»´ÒË� áÅŒÇÅŒÒ§

·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ 

1

2

º‹ÍÍ¹ØºÒÅ º‹Í¾‹Í¾Ñ¹¸Ø� - áÁ‹¾Ñ¹¸Ø� 
¡ÇŒÒ§ x ÂÒÇ = 1.20 x 2 àÁµÃ
ËÃ×Í 1.20 x 5 àÁµÃ ÊÙ§ 40 «Á.

»ÃÊÔµã¹»Ù¹Ò มีทั้งพยาธิใบไมและปลิงเข็มหมุด 
• ผูเลี้ยงปูตองเขาใจวงจรชีวิตปรสิตของปู เพื่อปองกันและหลีกเลี่ยงการนำสิ่งตางๆ 

ที่อาจเปนพาหะใหปรสิตอยูในตัวปู 
• เฝาระวังปองกันโรคติดตอจากปรสิตในปู เพื่อลดความเสี่ยงการติดตอถึงคน 
• รับประทานปูนาแบบปรุงสุก

นกกระปูด นกแสก หนูนาและพังพอน
 แมงมุม (ชวงปูวัยออน) 

มดคันไฟหรือมดแดง (ชวงปูลอกคราบ) 
หรือ เลี้ยงแบบน้ำปนดิน

ÈÑµÃÙ·ÕèµŒÍ§ÃÐÇÑ§

• การแยกลูกปูออกจากแมปู หรือที่เรียกวา “ทำคลอดลูกปู” แกวง หรือเขี่ย โดยใชพูกันหรือขนไก 
 บริเวณใตทองแมปูที่มีลูกปูสีดำเบาๆ ในภาชนะที่มีน้ำปริมาณทวมหลังมือ หรือใหแมปูสลัดลูกปูเอง
• หากจำเปนตองเคลื่อนยายภาชนะเลี้ยงลูกปู ควรทำอยางเบามือที่สุด 
• อัตราการรอดของลูกปูขึ้นอยูกับบริบทสภาพแวดลอม อัตราความหนาแนนตอพื้นที่ การใหอาหาร และความแข็งแรงสมบูรณของลูกปู

• เลือกตำแหนงที่ตั้งของบอพอ - แมพันธุ ในบริเวณที่ไมมีเสียงรบกวน
• งดใหอาหารและเปลี่ยนถายน้ำใหใสที่สุดกอนนำพอแมพันธุปูไวในบอ 

เดียวกัน ในอัตราสวน ปูตัวผู 2 ตัว/ตัวเมีย 10 ตัว การผสมพันธุใชเวลา 
2-3 ชั่วโมง หลังจากนั้นจับแมปูออกจากบอ 

• จำลองบรรยากาศใหเหมือนชวงฤดูฝน ใชวัสดุรักษาสมดุลระดับความช้ืน 
เชน สังกะสี ใบตาล ใบมะพราว โดยมีสวนดิน สวนน้ำ และพันธุพืช 

• จำลองธรรมชาติดวยเทคโนโลยี ติดเครื่องพนหมอก เครื่องทำความชื้น 
ติดหัวสปริงน้ำ ติดลำโพงเสียงเลียนแบบเหตุการณ ในธรรมชาติของฤดูฝน 
(เสียงฝนตก ฟารอง กบเขียด จิ้งหรีด เปนตน)

• เติมน้ำในบอเลี ้ยงลึกประมาณ 10 ซม. สำหรับปูนาพันธุ กำแพงเพชร และปูนา 
พันธุสมเด็จพระเทพฯ สวนปูนาพันธุพ้ืนเมืองของอีสาน ควรเติมน้ำในบอเล้ียงไมเกิน 5 ซม. 
ควบคุมคาความเปนกรด-ดาง (pH) ที่ 6.5-7.5 และเปลี่ยนน้ำอยางนอยสัปดาหละครั้ง

• จำลองสภาพแวดลอมตามธรรมชาติใหปู ใสดิน สาหราย หรือพืชน้ำ และนำอิฐบล็อก 
หรือขอนไมเปนที่หลบอาศัยของปู ควรเปลี่ยนพืชน้ำใหมทุกๆ 2 วัน ลูกปูวัยอนุบาล 
ควรเปล่ียนน้ำทุกวัน โดยนำน้ำเกา 70% ออกจากกระบะเลี้ยง และเติมน้ำใหมใหเทากับ 
ปริมาณเดิม

• พืชน้ำท่ีปูชอบใชเปนแหลงอาศัยและเปนอาหาร เสริมใหเปนหลัก เชน ตนขาว ผักตบชวา 
ไขผำ เทาน้ำ สาหราย เปนตน สวนพืชน้ำชนิดอื่น เชน แหน ผักบุง แพงพวยน้ำ 
จอกหูหนู ผักอีออม การใชพืชน้ำควรแยกพักไวในบอที่ผลัดเปลี่ยนน้ำอยางนอย 1 เดือน 
กอนนำมาใชหมุนเวียน ในบอเลี้ยง 

¡ÒÃ´ÙáÅº‹ÍàÅÕéÂ§

à·¤¹Ô¤¼ÊÁ¾Ñ¹¸Ø� à¾ÔèÁ¼Å¼ÅÔµ»Ù • »ÙµÑÇàµçÁÇÑÂàÁ×èÍ¼ÊÁ¾Ñ¹¸Ø�¨ÐãËŒÅÙ¡´¡ ÊÁºÙÃ³� á¢ç§áÃ§

• »ÙÇÑÂà̈ ÃÔÞ¾Ñ¹¸Ø�ÍÒÂØ 2-3 à´×Í¹ ·ÕèàÃÔèÁ¨Ñº¤Ù‹¼ÊÁ¾Ñ¹¸Ø� 

¤ÃÑé§áÃ¡ ¨ÐãËŒä¢‹áÅÐÅÙ¡¹ŒÍÂ

• »Ù·Õ è¼ÊÁ¾Ñ¹¸Ø �áÅŒÇ¨Ðà¢ŒÒä»ÍÂÙ ‹µÒÁÃÙËÃ×Íª‹Í§µ‹Ò§æ 

·Õèà¡çºµÑÇä´Œ 

• àÁ×èÍ½Ò·ŒÍ§»Ùà»�´ÍŒÒ¡ÇŒÒ§¢Öé¹ »Ù·ŒÍ§¨ÐÁÕä¢‹ÊÕàËÅ×Í§ 

ÍÂÙ‹àµçÁ½Ò·ŒÍ§ «Öè§ÍÒÂØ¡ÒÃà̈ ÃÔÞàµÔºâµäÁ‹à·‹Ò¡Ñ¹

• ËÅÑ§¼ÊÁ¾Ñ¹ Ø̧� ¹éÓàª×éÍ¢Í§»Ùà¾È¼ÙŒ¶Ù¡à¡çºäÇŒã¹»Ùà¾ÈàÁÕÂä Œ́ 

3-4 à́ ×Í¹

¡ÒÃáÂ¡ÅÙ¡»Ù¨Ò¡áÁ‹»Ù

¨Ó¹Ç¹»Ùã¹º‹ÍàÅÕéÂ§

ÍÒËÒÃ»Ù¹Ò

* ¨Ó¹Ç¹»Ùã¹º‹ÍàÅÕéÂ§¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨áÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·Õè´Õ¢Í§¼ÙŒàÅÕéÂ§
* »Ùã¹º‹ÍËÃ×Í¡ÃÐºÐàÅÕéÂ§ ª‹Ç§ÍÒÂØ 1-3 à́ ×Í¹ à¾×èÍª‹ÇÂÃÑ¡ÉÒÍÑµÃÒÃÍ´
 ¤ÇÃÁÕµÒ¢‹ÒÂ¤ÅØÁ»‡Í§¡Ñ¹ÈÑµÃÙµÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ¢Í§»Ù»�´äÇŒ´ŒÒ¹º¹

¡ÃÐºÐ¾ÅÒÊµÔ¡·Ã§¡ÅÁ
àÊŒ¹¼‹Ò¹ÈÙ¹Â�¡ÅÒ§ 30 «Á.

ËÃ×Í

¡ÃÐºÐ¾ÅÒÊµÔ¡·Ã§ÊÕèàËÅÕèÂÁ
¡ÇŒÒ§ x ÂÒÇ = 25 x 40 «Á.

ËÃ×Í

»ÙÍÒÂØ 1.5-3 à́ ×Í¹ 40-60
µÑÇ

º‹Í«ÕàÁ¹µ�àÊŒ¹
¼‹Ò¹ÈÙ¹Â�¡ÅÒ§

60 «Á. 

»ÙÍÒÂØ 3 à́ ×Í¹¢Öé¹ä»

º‹Í«ÕàÁ¹µ�
¢¹Ò´ 2x3 àÁµÃ

ËÃ×Í

ขาวสุก ขาวสีนิล กุงฝอย ปลาตัวเล็กตัวนอย หมูสับ โครงไกสับ 
ปลาดุกสับ ไสเดือนดิน ไขแดงตม รำขาวแบบหยาบ 
รำขาวแบบละเอียด ลูกตาลสุก แตงโม มะละกอสุก มะมวงสุก อาหารหมัก
หอยเชอรี่สับผสมรำ

º‹Í´Ô¹ã¹¾é×¹·èÕ 1 §Ò¹ ·èÕàÅéÕÂ§áºº¨Ñ´ÃÐººàÅÕÂ¹áºº¸ÃÃÁªÒµÔ 
ÊÒÁÒÃ¶»Å‹ÍÂ¨Ó¹Ç¹»ÙÅ§ä»àÅéÕÂ§ä´Œã¹»ÃÔÁÒ³·ÕèÁÒ¡¢éÖ¹ 

â´ÂÊ‹Ç¹Ë¹èÖ§¨Ðà¾ÔèÁ¨Ó¹Ç¹¢Öé¹àÍ§µÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ

¡ÃÐºÐ¾ÅÒÊµÔ¡
¢¹Ò´ ¡ÇŒÒ§ x ÂÒÇ = 25 x 40 «Á.

400-500
µÑÇ

µÑÇ

50,000-
100,000

¼Ñ¡µº¼Ñ¡µº ¼Ñ¡ºØŒ§¹Ò¼Ñ¡ºØŒ§¹Ò

ËÞŒÒËÞŒÒ ¢ŒÒÇ¡èÓ¢ŒÒÇ¡èÓ ¢ŒÒÇÁÐÅÔá´§¢ŒÒÇÁÐÅÔá´§ ¢ŒÒÇÊÕ¹ÔÅ¢ŒÒÇÊÕ¹ÔÅ

ÍÕÍÍÁÍÕÍÍÁ

º‹Íà¾ÒÐ¾Ñ¹¸Ø� 1º‹Íà¾ÒÐ¾Ñ¹¸Ø� 1
¡ÃÐàº×éÍ§ÅÍ¹¡ÃÐàº×éÍ§ÅÍ¹

º‹Íà¾ÒÐ¾Ñ¹¸Ø� 2º‹Íà¾ÒÐ¾Ñ¹¸Ø� 2

ÊáÅ¹ºÑ§á´´ÊáÅ¹ºÑ§á´´

ÁØÁ·ÕèÅØ‹Á
ÇÒ§ÍÒËÒÃ»Ù

ÁØÁ·ÕèÅØ‹Á
ÇÒ§ÍÒËÒÃ»Ù

º‹ÍàÊÃÔÁ

º‹Í¼ÊÁ¾Ñ¹¸Ø�
¾‹ÍáÁ‹¾Ñ¹¸Ø�

º‹ÍàÊÃÔÁ

º‹Í¼ÊÁ¾Ñ¹¸Ø�
¾‹ÍáÁ‹¾Ñ¹¸Ø� ¡Í§¿Ò§¡Í§¿Ò§

º‹ÍÍ¹ØºÒÅÅÙ¡»ÙÇÑÂÍ‹Í¹º‹ÍÍ¹ØºÒÅÅÙ¡»ÙÇÑÂÍ‹Í¹

º‹ÍàµÃÕÂÁ¤Ñ´¾Ñ¹¸Ø�»Ùº‹ÍàµÃÕÂÁ¤Ñ´¾Ñ¹¸Ø�»Ù

¡ÒÃàÅÕéÂ§àÅÕÂ¹áºº¸ÃÃÁªÒµÔ 3
º‹ÍàÅÕéÂ§»ÙàÅÕÂ¹áºº¸ÃÃÁªÒµÔ¡Öè§¨Ñ´ÊÃÃ¤Çº¤ØÁº‹ÍàÅÕéÂ§»ÙàÅÕÂ¹áºº¸ÃÃÁªÒµÔ¡Öè§¨Ñ´ÊÃÃ¤Çº¤ØÁ

µŒ¹µÒÅµŒ¹µÒÅ

µŒ¹ÁÐÁ‹Ç§µŒ¹ÁÐÁ‹Ç§

µŒ¹¡ÅŒÇÂµŒ¹¡ÅŒÇÂ

µŒ¹¶ÑèÇµŒ¹¶ÑèÇ

¤ÇÃãªŒÇÑÊ Ǿ·Õè¡Ñ¹¹éÓ½¹äÁ‹ãËŒ¡ÃÐ·ºµÑÇ»Ù »‡Í§¡Ñ¹»ÙµÒÂ¤ÇÃãªŒÇÑÊ Ǿ·Õè¡Ñ¹¹éÓ½¹äÁ‹ãËŒ¡ÃÐ·ºµÑÇ»Ù »‡Í§¡Ñ¹»ÙµÒÂ

»ÙÍÒÂØ 1.5 à́ ×Í¹ 40-60
µÑÇ


