
บทสัมภาษณ์ คุณสมพร โตศะสุข (คุณหมู) 

สันตฟิาร์ม 71 หมู่ 5 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 

 

 

คณุหม ู: เป็นเดก็กรุงเทพ อยากจะเลีย้งววัก็ไปอบรมก าแพงแสน ไปเจอพนัธุ์ก าแพงแสน ชอบ ซึง่ทีแรกจะ

เลีย้งพนัธุ์บราห์มนั แตพ่อมาเจพนัธุ์ก าแพงแสนน่ีลืมไปเลย ก็เลีย้งก าแพงแสน เพราะมนัโตดี สวย  

โอ : ตอนนีว้วัท่ีเลีย้งน่ีเป็น 

คณุหม ู: เป็นชาโรเลส์่เลือดสงู  

โอ : ตอนแรกเร่ิมเลีย้งเราเลีย้งแบบไหน 

คณุหม ู: เร่ิมแรกตามนกัวิชาการสอน ต้องมีแปลงหญ้า ต้องมีนูน่น่ี ทีนีแ้ปลงหญ้าไมค่อ่ยส าเร็จเทา่ไหร่ 

เพราะปัญหาคือแปลงหญ้าไมค่อ่ยสมบรูณ์ แล้วพอดีอาจารย์ปรารถนามี TMR นีอ้อกมา ก็ลองมาเลีย้ง ก็

ได้ผล เลีย้งมา 18 ปี ไมเ่คยใช้อยา่งอ่ืนเลย 

โอ : เราไมไ่ด้ให้อาหารอ่ืนเพิ่ม 

คณุหม ู: ใช้แต ่TMR อยา่งเดียว / หญ้าน่ีก็ถือวา่ไมไ่ด้ให้ ฟางน่ีก็เอาไว้ปพืูน้ท าคลอด หลกัๆก็คือใช้ TMR 



โอ : อะไรเป็นเหตผุลให้เลือกใช้ TMR 

คณุหม ู: มนัสะดวก ง่าย เพราะไมง่ัน้ต้องมีอาหารข้น ต้องมีหญ้า มีของเขียว มนัวุน่วาย แตใ่ช้ TMR น่ี เท

เหมือนเลีย้งหมเูลย จบ แล้วมนัได้ผล รู้สกึวา่ววัมนัโต แต ่TMR หมายถึงสตูรนีน้ะ เพราะอาจารย์ปรารถนา

นีมี้หลายสตูร มาสรุปเอาสตูรนีดี้ท่ีสดุ 

 

โอ : ปกต ิTMR ใช้เลีย้งววัขนุชัว่คราว แล้วทีนีเ้อามาใช้เลีย้งพอ่พนัธุ์แมพ่นัธุ์ แรกๆกลวัไหม 

คณุหม ู: ทีแรกก็กลวั แตเ่ดี๋ยวนีไ้มก่ลวั เพราะทกุอยา่งมนัปกต ิออกลกูปีละตวั อยา่งบญุรอด (แมพ่นัธุ์ตวั

แรกทีเลีย้ง) ตอนนีย้งัอยูน่ะ เกษียณแล้วนะ ให้ลกู 12 ตวั ทกุวนันีอ้ายุ 15 ขวบ  

โอ : เราต้องมีลดสตูร ลดขนาดการให้ TMR มัย้ 

คณุหม ู: ไมล่ด ลกูววัหยา่นม หมายถึงทัง้ตวัผู้ตวัเมีย จนถึงอาย ุ1 ขวบ ให้กินเตม็ท่ี กินได้เทา่ไหร่ให้กิน แต่

จะไมใ่ห้กินเหลือนะ เพราะกินเหลือแล้วมนัไมกิ่น เราเลีย้งเรารู้วา่มนักินเทา่ไหร่ อยากกินเทา่ไหร่กินเตม็ท่ี 

พอ 1 ขวบ จะผสม ทกุตวัจะลดลงเหลือ 4-5 กก. ไมเ่กินนี ้จนคลอด พอคลอดเสร็จ แมล่กูออ่นให้ TMR 7-

10 กก. อยูท่ี่วา่แมล่กูตวัใหญ่แคไ่หน แล้วถ้าผสมใหมก็่ลดลง 4-5 กก. เทา่เดมิ น่ีคือวิธีเลีย้งของผม ไมมี่ใน

ต ารา 3% หรือ 5% ตามน า้หนกัตวัไมมี่ ให้ตามสตุรผมนีเ้ลย เลีย้งมา 18 ปี ชว่งแรกๆ 2 ปีแรกจะมีปัญหา

เร่ืองเปล่ียนสตูรบ้าง ววักินบ้างไมกิ่นบ้าง พอสดุท้ายมาจบเอาสตูรนีเ้รารู้แล้ววา่มนักินขนาดไหน สตูรนี ้

อยา่งน้อยก็ 18 ปีแล้ว 

 

คณุหม ู: คือเดมิที TMR เราเลีย้งววัขนุ แล้วบงัเอิญเรามีบญุรอด บญุรอดเป็นตวัเมีย มนัก็กินอาหารววัขนุ 

จนอาย ุ1 ขวบคร่ึง เราก็ผสมพนัธ์ุ มนัก็ท้อง ปีตอ่ไปก็เป็นสดั ก็ผสมได้อีก มนักินอาหารเลีย้ งววัขนุได้ ก็ไม่

เป็นไร  

โอ :  

คณุหม ู: เราไมรู้่จะให้มนักินอะไร ก็ให้กินอาหารววัขนุ ปรากฏวา่เป็นสดัได้ ให้ลกูได้ มีนมมีอะไรทกุอยา่ง

ปกตหิมดเป็นปีจน 2 ขวบ 3 ขวบ เราก็เลยสรุปวา่ตวัเมียมนัก็กิน  



โอ : เลยเลีย้งแมพ่นัธุ์อยา่งเดียว 

คณุหม ู: กวา่จะมาเลีย้งก็ใช้เวลา 5 ปี กิน TMR อยูป่ระมาณ 5 ปี แล้วคอ่ยมาเลีย้งแมพ่นัธุ์ เลิกเลีย้งววัขนุ 

แล้วมาสร้างพอ่แมพ่นัธุ์เลือดสงู เพราะตอนนัน้เอาไปเกษตรพวกแยง่กนัซือ้เลย / เราก็มานกึ ขนุเกือบตาย 

20 เดือน 24 เดือน ได้ตวัหนึง่ 3 หม่ืน แตถ้่าเราท าเลือดสงู แยง่กนัซือ้ตวัละ 5 หม่ืน สามตวั แสนห้า สบายๆ  

/ ก็เลยหยดุววัขนุ มาพฒันามาเป็นเลือดสงู เอา TMR มาเป็นอาหาร เพราะบญุรอดมนัพิสจูน์แล้ววา่มนักิน

ได้   

คณุหม ู: คือทีแรกเรากลวัพวกสารพิษ อยา่งววัขนุมนัเลีย้งระยะสัน้ 4 เดือน 5 เดือน แล้วเชือดเลย  เราไมรู้่

อะไรเลย แตบ่ญุรอดมนัเป็นตวัพิสจูน์แล้ววา่กินได้ ไมมี่สารพิษสะสม เป็นสดัปกต ิลกูปีละตวั นมปกต ิทกุ

อยา่งปกต ิก็ต้องย า้วา่เป็นสตูรนีน้ะ อยา่เปล่ียน // เกือบ 2 ปีแล้ว ไมรู้่วา่มนัจะผิดพลาดตรงไหน กินแล้วท า

ให้คลอดก่อนก าหนด ปีนัน้ววัตายไปทัง้แมท่ัง้ลกูประมาณ 14 ตวั แตไ่มรู้่วา่มนัไปผิดตรงไหน เน้นหนกัวา่

อาหารทกุอยา่งต้องผสมดี // ไมใ่ชอ่ยูดี่ๆตายนะ แตว่า่คลอดก่อนก าหนด ลกูไมแ่ข็งแรงก็ตาย บางตวัแมก็่

คล้ายๆวา่ไมส่บายตาม ก็ตาย ไมเ่ข้าใจวา่ผิดตรงไหน สองปีก่อนหน้านี ้ก็เลยไมรู้่วา่เปล่ียนสตูร วตัถดุบิน่ี

ไมน่า่จะใช ่นา่จะเป็นตวัโคบาลมิกซ์ อาจจะเพิ่ม-ลดอะไรสกัอยา่งท่ีท าให้แมว่วัคลอดก่อนก าหนด 10 กวา่

ตวัน่ีถือวา่อาหารแล้ว เพราะทกุอยา่งน่ีปกตหิมด ไมไ่ด้เปล่ียนแปลงอะไร  // หลงัจากท่ีพยายามเข้มงวด

เร่ืองการผสมอาหารแล้วทกุอยา่งก็ปกตจินทกุวนันี ้ 

โอ : ชว่งหลงัมานี.้.. 

คณุหม ู: หลงัจากวิกฤตคิราวนัน้แล้วก็โอเค  เด่ียวนีพ้อมีอะไรผิดปกตก็ิแจ้งนเรศทนัทีเลย ผิดปกตน่ีิ

หมายถึงสีสนั บางทีออกน า้ตาลไหม้ แดง ด า ก็จะรีบแจ้ง  

โอ : TMR ใช้เป็นอาหารชัว่คราว หรือใช้แทนอาหารอ่ืนไปเลย  

คณุหม ู: ใช้แทนได้เลย ทกุวนันีก็้ใช้แทนอยูแ่ล้ว ทีนีผ้มมีหญ้า แตถ้่าไมมี่ก็กิน TMR เพียวๆ กินได้ ยืนยนั

เลย  

โอ : ถ้าไมมี่ TMR... 

คณุหม ู: ผมเลิก ผมเลิกเลยนะ ผมจะไมอ่อกไปตดัหญ้าวนัละ 4 คนัรถกระบะมาให้ววัหรอก หรือผมจะไม่

ไปซือ้อาหารข้นอะไรก็ไมรู้่มาเลีย้งววั มนัยุง่ยาก // ผมพดูเม่ือ 10 กวา่ปีก่อนวา่ถ้าอาจารย์ปรารถนาเลิก ผม



เลิก ถ้าไมมี่อาหารตวันีผ้มเลิก ผมพดูเตม็ๆปากอยา่งนีเ้ลย ผมขีเ้กียจไปหาอาหารมานบัหนึง่เก่ียวกบัเร่ือง

สารพิษตกค้าง มัน่ใจไหมถ้าผมพดูอยา่งนี ้อาหารตวันีค้ณุวา่ดีไหมละ่ 

โอ : คงไมก่ลบัไปใช้อยา่งอ่ืนแล้ว 

คณุหม ู: มนัต้องมานบัหนึง่ มาดวูา่มีพิษสะสมไหม มีผลกบัแมว่วัไหม 

โอ : ความคุ้มคา่ 

คณุหม ู: ทกุวนันี ้เฉล่ียวนัหนึง่ ตวัละ 40 บาท ไม่เกิน ววัผมเดือนละ 1 หม่ืน ลกูววั 4 เดือน 4 หม่ืน คณุวา่

คุ้มไหม แตค่ณุต้องพฒันาให้ได้อยา่งผมนะ ถ้าไมซื่อ้ท่ีผมคณุไมมี่ อยา่งเลือด 98 อะไรพวกนี ้ถ้าท่ีน่ีไมข่าย

คณุไมมี่เลย จะวา่คณุภาพววัหรือวา่ผมผกูขาดหรือเปลา่ แล้วกินอาหารตวัละ 40 บาท คณุวา่คุ้มมัย้ แตว่า่ 

18 ปีนะ คณุต้องท า กวา่จะได้อยา่งนี ้อยา่งแมว่วัท่ียืนอยูน่ี่ตวัละ 2-3 แสนนะ 

โอ : มีคณุท่ีเข้ามาสอบถามวา่เราใช้อาหารอะไรเลีย้งมัย้ 

คณุหม ู: มนัก็มีนะ แตเ่ราปฏิเสธเลย พอบอกวา่มาขายอาหาร พวกหญ้า ลกูเตา๋ มีหมด พอบอกวา่อาหาร

ววัแล้วเราขีเ้กียจคยุ เรามี TMR แล้ว ไมค่ยุ ไมส่นใจเลย 

โอ : แล้วเราได้แนะน า TMR กบัคนอ่ืนไหม  

คณุหม ู: ทกุคนท่ีถามเราบอกเรากิน TMR ตวันี ้เขาเช่ือเขาอยากลองเขาก็ซือ้ไป ไมไ่ด้เชียร์วา่ทกุคนต้องมา

กินตวันี ้เขาเห็นววัเรากินอะไร เขาถามเราก็บอกไป ไมมี่ข้อสงสยั  

โอ : แมว่วักินเยอะกวา่มัย้ 

คณุหม ู: 10 กก. มนัก็กินหมด แตม่นัไมมี่ประโยชน์ หมายถึงเด่ียวๆนะ ให้มนั 10 กก. เอาเดี่ยวนีม้นัก็กิน

หมด มนัเป็นแมว่วั ไมใ่ชว่วัขนุ แล้วตวัเลข 4 - 5 กก. น่ีผมเอามาจากววัขนุ ขนุก าแพงแสน ผมขนุมา 500 

กวา่ตวั เฉล่ีย 8 กก. ตอ่ตวั ตอ่วนั ชว่งใหม่ๆ อาจจะกินไมถ่ึง ใหม่ๆ อาจจะกิน 6 กก. ชว่งกินดุๆ อาจจะกิน 10 

กก. ผมก็เลยเอา 8 กก. มาหารคร่ึง ให้แมว่วักิน น่ีคือท่ีมาของ TMR 4-5 กก. ท่ีผมให้แมว่วั แล้วมนัก็ได้ผล 

ไมเ่คยมานัง่คดิวา่ต้อง 3%-5% ไมส่นใจ เอาววัขนุเป็นหลกั เพราะขนุมา 500 ตวั น่ีมนัให้ตวัเลขเราแล้ว 

เฉล่ีย 8 กก. ทกุตวั ด้วยอาหาร TMR ตวันีน้ะ 

โอ : คนท่ีเราแนะน าไป เขายงัใช้ TMR อยูม่ัย้ 



คณุหม ู: มนัก็ตามความสะดวก บางคนอยูไ่กล มา 1-2 เดือนสดุท้ายก็เลิกราไป บางคนท่ีไปซือ้ตรงท่ีร้านก็

มาบน่หลายคนวา่ท าไมสตูรไมเ่หมือนกนั ทัง้ๆท่ีทกุคนก็ไปบอกวา่สตูรของเฮียหม ูอนันีจ้ริง หลายคนมาพดู 

แตเ่ราก็ไมรู้่วา่เหตผุลกลใด ทัง้ๆท่ีน่ีก็มีปัญหาอาหารเพีย้นเหมือนกนั เราก็ไมรู้่สาเหตอุะไร แตค่ดิวา่เป็น

วตัถดุบิ แตล่ะรอบมาไมเ่หมือนกนั อยา่งสีอาจจะแดงเข้มแดงออ่นแดงอะไรก็วา่กนัไป เก่ียวกบัวตัถดุบิ คน

สง่วตัถดุบิมาตรฐานไมมี่ผมฟันธง เพราะพอผสมออกมาน่ีมนัแตกตา่งกนัหน้ามือหลงัมือเลย ก็อยูท่ี่วตัถดุบิ

นัน่แหละ  

คณุหม ู: TMR ไมต้่องมีอะไรมาเสริม นา่จะถกูกวา่  

โอ : มีคนมาซือ้ตลอดไหม 

คณุหม ู: นอกจากเอาไปขาย เขาจะแบง่เอาไปขาย 

โอ : ก่อนหน้านีไ้ปฟาร์มลงุวนั เม่ือก่อนใช้สบัปะรดบ้างอะไรบ้าง 

คณุหม ู: ก็เร่ือยเป่ือย ลงุวนัเขาววัขนุ // เขาบอกวา่สตูรลงุวนักบัสตูรท่ีน่ีไมเ่หมือนกนั ผมก็ยงัไมเ่คยไปเปิดดู  

โอ : น่ีก็มีสตูรท่ีระบวุา่ใสอ่ะไรบ้าง 

คณุหม ู: น่ีเรามีสตูร เรารู้สตูร ทีนีบ้างทีมาเพีย้นเราก็แจ้งเลย คือเราดปูุ๊ บเรารู้เลย   

โอ : ดดู้วยตา 

คณุหม ู: ดดู้วยตาเลย หรือจะหลับตาแล้วเอาท่ีตกัอาหารตกัรู้เลยนะวา่ความแนน่ของอาหารมนัไม่

เหมือนกนั มนัถึงขนาดนัน้เลย อนันีไ้มใ่ชล้่อเลน่ เพราะฉะนัน้ถ้าบอกสตูรเพีย้นก็คือเพีย้น 

โอ : ปริมาณเราต้องชัง่ไหม 

คณุหม ู: ไมต้่องชัง่ ตกัมา 18 ปี กะๆเอาก็อยูเ่กณฑ์นี  ้

 

 

 



ถอดบทสัมภาษณ์ลุงวัน คุณวัน มลกิจ (087-1140402) 

12 หมู่ 9 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 

 

โอ : ลงุเลีย้งด้วยสบัปะรดใชป่ะ 

ลงุวนั : เลีย้งด้วยสบัปะรด มนัเหน่ือย ไมไ่หว  

โอ : ลงุเลีย้งววัด้วยอาหารอยา่งไรบ้าง  

ลงุวนั : อาหารตวันี ้(TMR) ไมไ่ด้ใช้อะไรสกัอยา่ง ตัง้แตต่อนเอามาให้มนักินใหม่ๆ ววัมนัยงักินไมเ่ป็น ก็เอา

ฟางมาใสใ่ห้บ้าง / ถ้าอยากให้แก้เครียดก็เอาข้าวโพดมาใสบ้่างก็ได้ แตถ้่าไมมี่อะไร ใช้ TMR อยา่งเดียว 

สบาย 

โอ : ท าไมลงุถึงตดัสินใจใช้ TMR  

ลงุวนั : ใช้ TMR เลีย้งไปมนัก็พอมีก าไร ถึงถ้าวา่เลีย้งไปแล้วขาดทนุลงุก็ไมไ่หวแล้ว  

โอ : ลงุรู้จกั TMR ได้อยา่งไร 

ลงุวนั : ขัน้แรก มีคน....มาบอก วา่มีอาหารท่ีฟาร์มสนัต ิของคณุหม ูท่ีคณุหมเูขาแนะน ามา ไปเอาเองก็ได้ / 

เขาก็มาแนะน าลงุวนัให้ท าท่ีใสอ่าหารเลีย้งววั ก็เลยไปเอาเองก่อน ประมาณ 2-3 เท่ียว (ท่ีเพ่ือนโคบาล) 



โอ : พอได้ใช้ TMR แล้ว ผลอกมาเป็นอยา่งไร  

ลงุวนั : มนัก็ดีขึน้ / ท่ีแรกลงุเป็นคนจน มีทนุอยู ่4 แสนบาท ลองเลีย้งด ูแตก็่กลวัมนัเจ๊ง แตพ่อเลีย้งไปเลีย้ง

มามนัก็ดีขึน้เร่ือยๆ / ซือ้ท่ีแปลงนี ้4 แสน  

โอ : ถ้าพดูถึง TMR ลงุวนัมองวา่มนัเป็นเพียงอาหารเสริม ใช้แทนหญ้าแทนอาหารอ่ืนๆได้หมดเลย  

ลงุวนั : เราก็ไมต้่องไปยุง่กบัหญ้า ข้าวโพดก็ไมต้่อง สบัปะรดก็ไมต้่อง ใช้ TMR เปลา่ๆ ก็ใช้ได้ทกุครัง้  

โอ : ววัท่ีเราเลีย้ง เทียบกบัคนท่ีเลีย้งววัในละแวกนี ้ท่ีไมไ่ด้ใช้ TMR มีความแตกตา่งกนัไหม 

ลงุวนั : TMR ของเราน่ีถกูกวา่อาหารของเขา (ผู้ เลีย้งววัรายอ่ืนท่ีไมไ่ด้ใช้ TMR) / ของเขาต้องใช้อาหารป่น 

อาหารอ่ืนมาผสม นัน่ตนัละเป็นหม่ืนแล้ว ต้องซือ้สบัปะรดมาให้ววัด้วย อยา่งนีถ้กูกวา่เขาแล้วก็ไมต้่องยุง่

กบัสบัปะรด / ไมต้่องผสมสกัอยา่งเลย มนัสบาย อยา่งบางคนเขามีสบัปะรดก้อน สบัปะรดก้อนก็ต้องซือ้ 

อยา่งเราน่ีกิน TMR อยา่งเดียว ไมต้่องไปยุง่กบัอะไรเลย ถ้าจะให้แก้เครียดหนอ่ยก็ใสป่าล์มสกัลกูหนึง่ก็ได้ 

แตโ่ดยมากก็ไมไ่ด้ใส ่ซึง่ท่ีวา่ใสป่าล์มก็ใช้ส าหรับววัท่ีเข้ามาใหม ่ววัยงัไมรู้่จกัอาหาร TMR  

 

ลงุวนั : เรามีก าไร มีเงิน มีรถ ซงึเม่ือก่อนลงุหาวนักินวนั 

 

ลงุวนั : คอกแรกผมเลีย้ง 9 ตวั ให้กินอาหารด้วย สบัปะรดด้วย มนัเหน่ือย ลงุแก่แล้ว มนัไมไ่หว มนัก็ได้

ก าไรเหมือนกนั ทีนีมี้คนมาบอกวา่ อาหาร TMR นีม้นัดี ก็ไปเอาท่ีฟาร์มสนัต ิมาให้เลีย้งด ูแล้วมนัก็ดีขึน้ 

ทางฟาร์มสนัตก็ิแนะน าให้ไปกิน TMR ท่ีร้านของอาจารย์ปรารถนา ผมก็เลยไปเอามากินประจ า กวา่ 10 ปี

แล้ว เลีย้งมาน่ี ก็เห็นววัดีขึน้เร่ือยๆ ผมก็เลยมาซือ้ท่ีดนิทีน่ี 4 แสน ทีแรกไมใ่ชข่องผมหรอก ก็เลยท าคอกววั

ตอ่เร่ือยมา มนัก็ดีขึน้มา  

โอ : ต้นทนุ TMR ถกูกวา่สบัปะรดด้วยมัย้ครับ 

ลงุวนั : ก็ถกูกวา่สิ เพราะเราไมต้่องใช้สบัปะรด เราให้ววักินอาหารตวัเดียวกินได้เลยเลย ใช้แต ่TMR ไมต้่อง

ไปยุง่กบัสบัปะรดเลย  



โอ : ถกูกวา่อาหารข้นด้วย 

ลงุวนั : โอย อาหารข้นเป็นหม่ืนแล้ว ถามแล้ว เป็นหม่ืน / อาหารข้นมนักินด้วยเดียวไม่ได้นะ ต้องหา

ข้าวโพดหรือสบัปะรดมาผสมถึงจะได้ // พอใส ่TMR เสร็จแล้วเราก็ไปนอน มีเวลาไปหาซือ้วัวได้อีก (มีเวลา

เพิ่มขึน้ มีต้นทนุไปซือ้ววัเพิ่มได้อีก) 

 

โอ : พรรคพวกลงุวนัมาเห็นได้อยา่งไร  

ลงุวนั : เขามาเห็นผมเลีย้งววัด้วยใชไ่หม เขาเห็นวา่ลงุวนัเลีย้งววัอ้วนดี เขาก็เลยพากนัมากินอาหาร TMR / 

ถ้าเราขายอาหารแล้วไมมี่ของให้เขาด ู(ความสมบรูณ์ของววัท่ีเลีย้งด้วย TMR) มนัขายไมไ่ด้หรอกนะ พอ

เขามาเห็น โอ้โห ววัลงุวนัขึน้ดี(ตวัโตสมบรูณ์) เขาก็มาซือ้ / บางคนอยากขายแขง่กบัผม มนัก็สู้ ไมไ่ด้ เพราะ

เขาไมไ่ด้เลีย้งววั จะเอาของมาเปรียบท่ีไหนเม่ือไมมี่ววั หลายเจ้าเลย ท่ีขายแขง่กบัผม แตก็่สู้ผมไมไ่ด้ 

เพราะมนัไมมี่ววั แตผ่มน่ีมีววัให้ด ูจะดคูอกไหน ได้ตลอด  

โอ : แล้วพรรคพวกท่ีซือ้ TMR ไปใช้ มีผลตอบรับอยา่งไรบ้าง 

ลงุวนั : เขาก็พออยูไ่ด้ เขาก็ซือ้ตอ่ไป เขาก็เลีย้งดี / บางคนเขาไมมี่ขาประจ าซือ้ววั เขาก็เอาผมเน่ียไปซือ้ ผม

ก็ไปซือ้มาเข้าคอก แล้วก็ขายไปเร่ือยๆ เลีย้งววัน่ีต้องมีขาประจ าด้วย  

โอ : ขาย TMR มานานรึยงั 

ลงุวนั : 14-15 ปีแล้วมัง้ / ................................... แตก่่อน ตาล้วน ...... แตก่่อน สมยัมนัฮิต กก. ละ 40 

กวา่บาท หาหารยงัไมไ่ด้เข้าโกดงัเลย พวกมารอเตม็  

ลงุวนั : ซือ้ทีละ 9 ตนัคร่ึง รถบรรทกุ 10 ตนัไมไ่ด้ ต ารวจจบั แตก็่ได้ในเรท 10 ตนั มีสว่นลดให้  

 

โอ : เดือนหนึง่ลงุใช้ TMR ประมาณก่ีตนั  

ลงุวนั : เดือนละ 4 คนัรถ / 38 ตนั ประมาณนัน้ 

โอ : ลงุได้มีสง่ให้คนอ่ืนด้วยไหม 



ลงุวนั : ไมมี่สง่ เขามาเอาเอง  

โอ : ลงุก็มีรายได้เพิ่มขึน้ 

ลงุวนั : ก็พอมี ได้.....ไปหนอ่ย เอาตวันัน้มาดงึ  

โอ : มีคนท่ีสนใจมาคยุกบัลงุมากไหมครับ  

ลงุวนั : ก็มากนัเร่ือย มาซือ้ววับ้าง มาดูอาหารบ้าง เอาอาหารไปให้ววักินบ้าง  

 

โอ : มีคนท่ีซือ้ไปใช้ แล้วเปล่ียนไปใช้อย่างอ่ืนบ้างไหม  

ลงุวนั : บางคนก็มีคนเป่าหูกนัวา่ ตวันัน้ดี ตวันีดี้ ไปเอามากิน ไปๆมาๆ ก็สู้ของลงุไมไ่ด้ ก็กลบัมากินของลงุ

อีก เพราะวา่ของลงุสบาย ไมต้่องไปยุง่กบัข้าวโพด / กลบัมาหลายคนแล้ว / ลงุใช้ TMR มาประจ า ก็อยาก

ให้มาดเูอาเองวา่ของลงุวา่ใช้แล้วเป็นอยา่งไร ... บางคนไปใช้อยา่งอ่ืนสดุท้ายก็กลบัมาเอาของลงุอีก /  ใช้ 

TMR ไมเ่คยเปล่ียนเลย / ไมเ่ปล่ียนแล้ว ใช้อยา่งอ่ืนเลีย้งไมไ่หว ต้องใช้สบัปะรด ใช้อาหารอยา่งอ่ืนผสม

ด้วย ไมใ่ชว่า่ราคาตนัละเป็นหม่ืนแล้วจะกินอยา่งเดียวได้ซะเม่ือไหร่ ก็ต้องใช้อยา่งอ่ืนผสมอีก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


