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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ

ปูมา 

1. ขอบขาย 

มาตรฐานนี้ใชกับปูมา (blue swimming crab) ในวงศ Portunidae ที่มีช่ือวิทยาศาสตรวา Portunus pelagicus 
Linn. สําหรับการบริโภคโดยตรง หรือนําไปแปรรูปตอในอุตสาหกรรม  

2. นิยาม 

ความหมายของคําทีใ่ชในมาตรฐานสนิคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิกลุมปูมา มดีังตอไปนี ้

2.1.ปูสด (fresh crab) หมายถึง ปูมีชีวิตหรือปูที่จับไดขณะยังมีชีวิต มีคุณภาพเหมาะสมสาํหรับการบริโภค 

2.2 ปตูม (cooked crab) หมายถึง ปสูดทีน่ําไปผานกระบวนการใหความรอนจนอณุหภูมิเนือ้ปไูมต่ํากวา 80°C 

2.3 สารปนเปอน (contaminant) หมายถึง สารเคมีที่ปนเปอนในผลิตผล ซึ่งเกิดจากแหลงจับ การผลติ 
สถานที่ผลติ การขนสง การเก็บรักษา หรือ จากสาเหตุอ่ืน 
2.4 ปูโพรก (post-molt stage) หมายถึง ปูที่ผานการลอกคราบและกระดองเริ่มแข็ง มีเนื้อนอย และไมแนน 

3. ชนิดและแบบ 

ปูที่มีการซื้อขายกันเปนสวนใหญมีรูปแบบดังตอไปนี ้

3.1  ปูตัว ไดแก ปสูดหรือปูตมทัง้ตัว

3.2 เนื้อปู ไดแก เนื้อที่ไดจากปตูมสวนตาง ๆ ดังนี ้

(1)   เนื้อปูกอน (jumbo lump meat or lump meat)  เปนเนื้อปูสวนที่อยูติดกบัขาวายน้ํา 

(2)   เนื้อปูขาว (special meat) เปนเนื้อปูที่ไดจากบริเวณสวนลําตัวของปู 

(3)   เนื้อปูสวนกาม (claw meat) เปนเนื้อปูสวนกามคีบ และปลองที่ติดกับกามปูปลองที่ 1 และปลองที่ 2 
อาจมีสวนของกามปู และ/หรือแผนไคตินติดอยู 
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(4)  เนื้อปูสวนขา (leg meat) เปนเนื้อปเูฉพาะสวนขอและสวนนิ้ว 

4. คุณภาพ 

4.1 ขอกําหนดทั่วไป 

ปูทุกช้ันมาตรฐานตองมีคุณภาพดังตอไปนี้ เวนแตจะมขีอกําหนดเฉพาะของแตละช้ันและเกณฑความ 
คลาดเคลื่อนที่ยอมใหมีไดตามที่ระบุไว 
4.1.1  ปูตัว 
4.1.1.1 ปูสด 
(1)  เปนปูทั้งตัว 
(2)  ไมมีตาํหนิที่เห็นไดชัดเจน เชน มีเพรียงถั่วงอกเกาะ กระดองแตก และตองมีสีตามธรรมชาติของปู 
ไมมีสีเหลืองหรือสีแดง และตองไมใชปโูพรก 
(3)  ไมมีกล่ินที่ไมพึงประสงค หรือกล่ินที่ผิดธรรมชาติของปู 
(4)  ไมมีส่ิงแปลกปลอม เมือ่มองดวยตาเปลา ซึ่งแสดงใหเห็นถึงขอบกพรองจากการปฏิบตัิที่ไมถูกสุขลักษณะ 
(1) – (4) การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ  
4.1.1.2  ปูตม 
(1)  เปนปตูมทั้งตัว 
(2)  ไมมีตาํหนิที่เห็นไดชัดเจน มีสีตามธรรมชาติของปูตม คือมีกระดองสีสมถึงสมแดง และตองไมไดมาจาก
ปูโพรก 
(3)  ไมมีกล่ินที่ไมพึงประสงค หรือกล่ินที่ผิดธรรมชาติของปูตม 
(4)  เนื้อจากทุกสวนของตัวปูตองแนน ไมยุยเละ 

4.1.2  เนื้อปู 
(1)  เนื้อแนน ไมยุยเละ 
(2)  มีสีตามธรรมชาต ิ
(3)  มีกล่ิน รส ตามธรรมชาต ิ
(4)  ไมมีกล่ินแอมโมเนีย หรือกล่ินไมพึงประสงค  
(5)  ไมมีส่ิงแปลกปลอม โดยการตรวจสอบดวยสายตา ซึ่งแสดงใหเห็นถึงขอบกพรองจากการปฏบิัติทีไ่มถูก
สุขลักษณะ 

4.2 ช้ันคุณภาพและเกณฑความคลาดเคลือ่น 

4.2.1 ช้ันคุณภาพ 

4.2.1.1 ปูตัว 

 2 
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ตามมาตรฐานนี้ จาํแนกเปน 2 ช้ันคุณภาพ ดังนี ้
(1) คุณภาพช้ันพิเศษ 
เปนปูที่มีคุณภาพดีที่สุด โดยทุกคุณลักษณะตองมีคะแนนระดบั 4 ตามหลักเกณฑการใหคะแนนใน
ภาคผนวก ก และ ข 

(2) คุณภาพช้ันหนึ่ง 
เปนปูที่มีคุณภาพดี รองลงมาจากคุณภาพช้ันพิเศษ โดยทุกคุณลักษณะตองมีคะแนนไมต่าํกวา 3 ตาม
หลักเกณฑการใหคะแนนในภาคผนวก ก และ ข 

4.2.1.2 เนื้อป ู
ตามมาตรฐานนี้ จาํแนกเปน 2 ช้ันคุณภาพ ดังนี ้
(1) คุณภาพช้ันพิเศษ 
เปนเนื้อปูที่มคีุณภาพดีที่สุด โดยทกุคณุลักษณะตองมคีะแนนระดับ 4 ตามหลักเกณฑการใหคะแนนใน
ภาคผนวก ค 

(2) คุณภาพช้ันหนึ่ง 
เปนเนื้อปูที่มคีุณภาพดี รองลงมาจากคุณภาพช้ันพิเศษ โดยทุกคุณลักษณะตองมีคะแนนไมต่ํากวา 3 ตาม
หลักเกณฑการใหคะแนนใน ภาคผนวก ค 
4.2.2 เกณฑความคลาดเคลื่อน 
เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพของปูตัวและเนื้อปูในแตละภาชนะบรรจุ ใหเปนดังนี ้

4.2.2.1 ช้ันพิเศษ   
มีปูหรือเนื้อปทูี่คุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดคณุภาพชั้นพิเศษ แตเปนไปตามคณุภาพของชัน้หนึ่ง ซึ่งมี
คะแนนในระดบั 3 ทุกคุณลักษณะ ปนมาไดไมเกิน 5% ของน้าํหนกัทั้งหมด  
4.2.2.2 ช้ันหนึ่ง   
มีปูหรือเนื้อปูที่คุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดคุณภาพช้ันหนึ่ง แตมีคะแนนไมต่ํากวา 2 ในทุกคุณลักษณะ 
ปนมาไดไมเกิน 5% ของน้ําหนักทั้งหมด 

5. ขนาด 
หากไมไดมีการตกลงกันเปนอยางอ่ืนระหวางผูซื้อและผูขาย ใหขนาดของปูตัวและเนือ้ปู เปนดังนี ้
5.1 ปูตัว 
กําหนดขนาดเฉพาะปตูัว ชนดิปูสด ใหเปนไปตามตารางที่ 1 

 3
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         ตารางที่ 1 แสดงขนาดปูตัวชนิดปูสด 

รหัสขนาด จํานวนตัวตอกิโลกรัม 

1 < 7 

2 7 – 8 

3  9 – 10 

4 11 – 15 

5 > 15 

วิธีตรวจสอบขนาด ใหหาคาเฉล่ียจากการนบัจํานวนตัวปสูดขนาดใกลเคียงกันที่คัดมาแลวน้าํหนัก 5 kg ตอครั้ง  

5.2  เนื้อป ู  

กําหนดขนาดเฉพาะเนื้อปูกอน ใหเปนไปตามตารางที ่2 

   ตารางที่ 2 แสดงขนาดเนื้อปกูอน 

รหัสขนาด จํานวนชิน้ตอกิโลกรัม 

1 < 120 

2 121 - 150 

3 151 - 180 

4 181 - 230 

5 > 230 

วิธีตรวจสอบขนาด ใหหาคาเฉล่ียการนับจํานวนชิ้นของเนื้อปูกอนขนาดใกลเคียงกันน้ําหนัก 400-500 g 
ตอครั้ง 

6. การบรรจุ  

6.1  แหลงกําเนิด  
ใหระบุแหลงจบั  หรือ แหลงที่มา หรือจะระบุทั้งสองอยางก็ได 
6.2  การบรรจุและภาชนะบรรจุ 

6.2.1 ใหบรรจุปูในภาชนะบรรจุที่สามารถเก็บรักษาปไูด 

 4 
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6.2.2 ในภาชนะบรรจเุดียวกัน ตองเปนชนิดและแบบเดียวกนั และใหระบแุหลงจบั  และ/หรือแหลงที่มา 

6.2.3 ภาชนะบรรจุตองทําจากวัสดไุมดดูซบัน้ํา สะอาด และถูกสุขลักษณะ ปราศจากกลิ่นและวัตถแุปลกปลอม 
ทนทานตอการขนสงและรักษาสภาพของปู  

6.2.4 ในกรณีมีการใชน้ําแข็ง น้ําแข็งที่ใชตองผลิตจากน้ําที่สะอาดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง 
น้ําแข็ง 

7. สารปนเปอน 
ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของและขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
เร่ืองสารปนเปอน  ตามภาคผนวก จ 

8. สุขลักษณะ 

8.1  การจับ การดูแลรักษาหลังจับ และการขนสงปู ตองปฏิบัติอยางถูกสุขลักษณะเพื่อปองกันการเสื่อม
คุณภาพของปูและปองกันการปนเปอนที่จะกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค คําแนะนําวิธีการจับ การปฏิบัติบน
เรือประมง การดูแลหลังการจับ และการขนสงที่เหมาะสมสําหรับกลุมปูมา ดังภาคผนวก ฉ 

8.2  จุลินทรียสําหรับเนื้อปทูี่บริโภคได และใชเปนวัตถดุิบ ตองไมเกินเกณฑที่กําหนดตอไปนี ้

(1) จํานวนจุลินทรียที่มีชีวิตทั้งหมด (total viable count)  

ตองไมเกิน 106 คอโลนีตอตัวอยางเนื้อปู 1 g แตจะอนุโลมใหตัวอยางที่มีจํานวนจุลินทรียที่มีชีวิตเกิน 106

แตไมเกิน 107 คอโลนีตอตัวอยางเนื้อปู 1 g ได 3 ตัวอยางใน 5 ตัวอยาง 

(2)  เอสเคอริเคีย โคไล (Escherichia coli)  

 คา Most Probable Number (MPN) ตองไมเกิน 11 ตอตัวอยางเนื้อปู 1 g แตจะอนุโลมใหตัวอยางที่มีคา 
MPN เกิน 11 แตไมเกิน 500 ตอตัวอยางเนื้อปู 1 g ได 3 ตัวอยางใน 5 ตัวอยาง 

(3)  สตาฟโลคอกคัส ออเรียส  (Staphylococcus  aureus)   

ตองมีจํานวนไมเกิน 103 คอโลนีตอตัวอยาง เนื้อปู 1 g 

(4)  แซลโมเนลลา (Salmonella  spp.)  

ตองไมพบในตัวอยางเนื้อป ู25 g 
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(5)  วิบริโอ คอรารี (Vibrio cholerae)  

ตองไมพบในตัวอยางเนื้อป ู25 g 

การวิเคราะหในขอ 8.2 ใหปฏิบัติตามขอ 10 เร่ืองการชักตัวอยางและการวิเคราะห 

9. เครื่องหมายหรือฉลาก 

ตองมีขอความถูกตองตามความเปนจริง และแสดงรายละเอียดใหเห็นไดงาย ชัดเจน ดังตอไปนี้ 

9.1  ปูสําหรับขายสง  

(1) ใหระบุชนิดตามขอ 2.1 และขอ 2.2 รูปแบบตามขอ 3 (และ/หรือ “ช่ือพันธุ”) อาจมีคาํอ่ืนที่แสดง
ลักษณะของป ู

(2) ใหระบุช่ือและที่อยูของผูขายสง หรือผูบรรจุ โดยระบุหมายเลขรหัสสินคา(ถามี) 

(3) ใหระบุแหลงจับ แหลงผลิต วนัที่ขนสง วิธีการขนสง และอุณหภูมิการเก็บรักษาในการขนสง 

(4)  ขอมูลเชิงพาณิชย ใหระบุช้ันคุณภาพตามขอ 4.2 ขนาด ตามตารางที่ 1 และตารางที่ 2 และน้ําหนักสุทธิ
ในหนวย SI 

9.2   ปูสําหรับผูบรโิภคสุดทาย 

(1) ใหระบุชนิดตามขอ 2.1 และขอ 2.2 รูปแบบตามขอ 3 (และ/หรือ “ช่ือพันธุ”) อาจมีคาํอ่ืนที่แสดง
ลักษณะของป ู

(2) แสดงชื่อและที่ตั้งของผูจําหนาย หรือผูแบงบรรจุ หรือแสดงเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน 

(3) ขอมูลเชิงพาณิชย ใหระบุช้ันคุณภาพตามขอ 4.2 ขนาดตามตารางที่ 1 และตารางที่ 2 และน้ําหนักสุทธิ
ในหนวย SI  

(4) ขอแนะนาํในการเก็บรกัษา 
(4.1) ปูมีชีวิต ใหเก็บในน้าํทะเลที่สะอาดและใหอากาศในน้ําตลอดเวลา 

(4.2) ปูตม หรือเนื้อปู ใหระบุวา “ควรเก็บรักษาไวที่อุณหภมูิประมาณ 0°C และใหระบุวันที่ควร
          บริโภคกอน หรือ วนัหมดอาย ุ 
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9.3  ภาษา 
กรณีฉลากที่ผลิตเพื่อจําหนายภายในประเทศใหใชขอความเปนภาษาไทย กรณีฉลากที่ผลิตเพื่อการสงออก
จะแสดงขอความเปนภาษาใดก็ได 

9.4  เครื่องหมายการตรวจรับรองจากทางราชการ 

การแสดงเครือ่งหมายการตรวจรับรองใหเปนไปตามหลกัเกณฑและเง่ือนไขของหนวยตรวจหรือหนวยรับรอง 
และเปนไปตามาตรฐานนี้ และไดรับการยอมรับจากคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ

10. การชักตัวอยางและการวิเคราะห 

10.1 การชักตัวอยางและการวิเคราะหเพ่ือตรวจสารปนเปอน  ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่
เก่ียวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เร่ือง การวิเคราะหและชักตัวอยาง  

10.2 การชักตัวอยางและการวิเคราะหเพ่ือตรวจจุลินทรีย 
10.2.1  การชักตัวอยางและการยอมรับ 
(1) รุน หมายถึง ปูชนิดและแบบเดียวกัน ที่เปนผลิตผลจากแหลงน้ําเดียวกัน และจับหรือสงมอบในคราว
เดียวกัน 
(2) ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันจํานวน 5 ตัวอยางตอรุน 
(3) ผลการวิเคราะหทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ 8.2 จึงถือวาปูรุนนัน้ เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
10.2.2  การวเิคราะห  ใหวิเคราะหจุลินทรยีที่กําหนดเกณฑดานสุขลักษณะตามขอ 8.2 โดยวิเคราะหตาม 
FDA/Bacteriological Analytical Manual 8th Edition (Rev.A) 2001 หรือฉบบัปรบัปรุงลาสุด หรือวิธีวิเคราะห
ที่ใหผลเทียบเทากัน 
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ภาคผนวก ก 

หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจชั้นคุณภาพปูสด 

คุณลักษณะ           ระดับคะแนน 

ลักษณะทั่วไป 
- เปนปูที่มีชีวติ รูปรางทั้งตวัปกติและมีสวนประกอบครบสมบูรณ มสีีตามธรรมชาติ    4 

 สะอาดปราศจากสิ่งแปลกปลอม       

- เปนปูที่มีชีวิต อาจมีรูปรางผิดปกติเล็กนอย เชน ปูทีเ่พ่ิงลอกคราบ มตีําหนิเล็กนอย     3 
   เชน รอยแตกหักของกาม สีผิดปกติเล็กนอย     

- ปูทีต่ายแตยังมีความสดอยู และ/หรือมีส่ิงแปลกปลอม เชน โคลน ปะปนมา    2 

- ปูที่ตาย และไมสด          1 

กลิ่น   
- มีกล่ินปกตติามธรรมชาตขิองปู ไมมีกล่ินผิดปกตใิด ๆ      4 

- มีกล่ินปกตติามธรรมชาตขิองปู และเร่ิมมีกล่ินผิดปกติเล็กนอย     3 

- มีกล่ินผดิปกติชัดเจน          2 

-  มีกล่ินผดิปกติรุนแรงจนถึงเหม็นเนา        1 

 

การประเมินใหคะแนนแบงช้ันคุณภาพ ตองประเมินโดยผูเช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก ข 

หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจชั้นคุณภาพปูตม 

คุณลักษณะ             ระดับคะแนน 

ลักษณะทั่วไป 
- เปนปตูมที่ไดจากปูมีชีวิต รูปรางทั้งตัวปกติและมีสวนประกอบครบสมบูรณ     4 

 มีสีตามธรรมชาติของปูตม สะอาดปราศจากสิ่งแปลกปลอม    

- เปนปูตมทีไ่ดจากปูมีชีวิต สวนประกอบอาจไมครบสมบรูณ และ/หรือมีส่ิงแปลกปลอมปะปนมา    3 

- ปตูมทีไ่ดจากปูที่ตายแตยังมีความสดอยู          2 

- ปูตมทีไ่ดจากปูที่ตาย และไมสด           1 

กลิ่น   
- มีกล่ินปกตติามธรรมชาตขิองปูตม ไมมกีล่ินผิดปกตใิด ๆ       4 

- มีกล่ินปกตติามธรรมชาตขิองปูตม และเร่ิมมีกล่ินผิดปกติเล็กนอย      3 

- มีกล่ินแอมโมเนีย หรือกล่ินไมพึงประสงคเล็กนอย        2 

- มีกล่ินแอมโมเนีย หรือ กล่ินเนาเสียชัดเจน         1 

 

การประเมินใหคะแนนแบงช้ันคุณภาพ ตองประเมินโดยผูเช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก ค 

หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจชั้นคุณภาพเนื้อปู 

คุณลักษณะ         ระดับคะแนน 

ลักษณะทั่วไป 
- เนื้อแนน แข็ง ไมยุยเละ (mushy meat) มีสีตามธรรมชาติของเนื้อปูในแตละสวน   4 
   ไมมีการปะปนของเศษเนือ้ปูสวนอื่นๆ สะอาดปราศจากสิ่งแปลกปลอม           

- เนื้อแนน ไมยุยเละ มีสีผดิปกติจากธรรมชาติของเนื้อปูเล็กนอย     3 
   ไมมีการปะปนของเศษเนือ้ปูสวนอื่นๆ  

- เนื้อไมเปนกอน ยุยเละเล็กนอย มีสีผดิปกติจากธรรมชาตขิองเนื้อปู     2 
   มีการปะปนของเศษเนื้อปสูวนอื่นๆ  
- เนื้อไมเปนกอน นิ่มและยุยเละมาก       1 

กลิ่น   
- มีกล่ินปกตติามธรรมชาตขิองปูสุก ไมมีกล่ินผิดปกตใิด ๆ    4 

- มีกล่ินปกตติามธรรมชาตขิองปูสุก อาจมีกล่ินจางหรือมีกล่ินผิดปกติอยางอ่ืนเล็กนอย 3 
 แตตองไมใชกล่ินแอมโมเนียและกลิ่นน้าํมะพราว (fruity smell)  

- มีกล่ินแอมโมเนียเล็กนอย        2 

- มีกล่ินผดิปกต ิหรือ มีกล่ินกลิ่นแอมโมเนีย/กล่ินน้ํามะพราวรุนแรงจนถึงเหม็นเนา  1 

 

การประเมินใหคะแนนแบงช้ันคณุภาพ ตองประเมินโดยผูเช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก ง 

ภาพปูมา 

 

 

 

 
 
 

ปูมาเพศผู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

ปูมาเพศเมีย
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         ชนิดและแบบของเนื้อปู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             เน้ือปูกอน 
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 เน้ือปูสวนกาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เน้ือปูสวนขา 
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ภาคผนวก จ 

สารปนเปอน 
 
ภาคผนวก จ นี้ แสดงปริมาณสารปนเปอน ที่มีกําหนดไวในกฎหมายหรือมาตรฐานที่เก่ียวของเพ่ือการใช
ประโยชนไดสะดวก ทั้งนี้ปริมาณสารเหลานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง การนําไปใชอางอิงใหยึดถือเอกสารอางอิง
ฉบับลาสุด 

อาหารที่มีสารปนเปอนตองตรวจไมพบสารปนเปอนเกินเกณฑที่กําหนด ดังตอไปนี ้
(1) ตะกั่ว 1 mg ตออาหาร 1 kg 1

(2)   ปรอท (Total Mercury) 0.5 mg ตออาหาร 1 kg   สําหรับอาหารทะเล1 
(3)   สารหนใูนรปูอนินทรีย (Inorganic Arsenic) 2 mg ตออาหาร 1 kg สําหรับสตัวน้าํ และอาหาร

 ทะเล 2 
 
ที่มา : 1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที ่98) พ.ศ.2529 เร่ือง มาตรฐานอาหารทีม่ีสารปนเปอน 

2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที ่273) พ.ศ.2546 เร่ือง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปอน  
(ฉบับที ่2) 
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ภาคผนวก ฉ 

คําแนะนําวิธีการจับ การปฏิบัติบนเรือประมง 
การดูแลหลังการจับ และการขนสงที่เหมาะสมสําหรับปูมา 

 

ภาคผนวก ฉ นี้ เปนคําแนะนําวิธีการจับ การปฏิบัติบนเรือประมง การดูแลหลังการจับ  และการขนสงที่
เหมาะสมสําหรับปูมา เพ่ือปองกันการเสื่อมคุณภาพของปู และปองกันการปนเปอนที่จะกอใหเกิดอันตราย
ตอผูบริโภค 
 

1. วิธีการจับปูมา 

แบงตามชนิดเครื่องมือหลักเปน 4 กลุม ดังนี้ 

1.1 การใชอวนตดิตา  

วิธีการจับปูโดยใชอวนตดิตา ไดแก อวนลอยปู อวนลอยกุง อวนตดิตาอื่นๆ 

1.2 การใชอวนลากและอวนรุน 
วิธีการจับปูโดยใชอวนลากแผนตะเฆ อวนลากคู อวนลากคานถาง และอวนรุน 

1.3 การใชเครื่องมือประจําที ่

วิธีการจับปูโดยใชลอบปู ลอบหมึก โพงพาง โปะ 

1.4 การใชเครื่องมือประมงอื่น ๆ  

วิธีการจับปูโดยใชอวนอื่นๆ เครื่องมือเคล่ือนที่อ่ืนๆ จัน่ปู ยอปู หรือแรวปู 

การจับปูมาดวยวิธีการใด ๆ ก็ตาม ใหมีการปฏิบัติที่ดีเพ่ือใหไดคุณภาพของปูมาสดที่ดีที่สุด และเปนไป
ตามกฎหมายและประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง หามทําการประมงปูมีไขนอกกระดอง ลง
วันที่ 11 กรกฎาคม 2526 และควรปฏิบตัิตามกรอบจรรยาบรรณการทําประมงอยางมีความรับผดิชอบ 

2. การปฏิบัติบนเรือประมง 

2.1 อุปกรณ 
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2.1.1  ที่เก็บปูบนเรือ  ไดแก ทองเรือ ถังเก็บหรือภาชนะที่ใชเก็บรักษาป ู

- ตองทําดวยวัสดุที่ทนตอการกัดกรอนและปราศจากสารพิษ 
- ทองเรือ หรือถังเก็บ ควรบุดวยฉนวนทีเ่หมาะสม 

- ทองเรือแบงที่เก็บเปนสวน ๆ ใหสามารถระบายน้ําไดด ี
- ทองเรือหรือถังเก็บมีผิวหนาเรียบ ไมควรมีมุมอับ และทําความสะอาดไดงาย  

- ภาชนะที่ใชเก็บรักษาควรทําดวยวัสดุทีไ่มดูดซบัน้าํ เชน พลาสติก และมีปริมาณเพียงพอ 

2.1.2  การเก็บรักษาปูบนเรอื 
- การเก็บรักษาปูเปน ตองมีภาชนะประเภทถังขนาดใหญใสน้าํทะเล และมีการเตมิอากาศหมุนเวียนในถัง
เพ่ือทําใหปูมชีีวิตนานที่สุด 

- เก็บรักษาปใูนกระบะหรือภาชนะบรรจุทีท่ําใหปไูมมีการทับกัน และตองใชน้าํแข็งที่สะอาด 

2.2 การปฏิบตัิงานบนเรือ 
- ใชบริเวณดาดฟาเรือเปนที่พักปู และทองเรือเปนที่เก็บรักษาปูเทานั้น  

- บริเวณดาดฟาเรือและทองเรือจะตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ  

- บริเวณที่เก็บน้ํามนัเชื้อเพลิง น้ํามันเครื่อง น้ํายาทาํความสะอาดและน้ํายาฆาเช้ือ ตองแยกตางหากไมให
มีการปะปนกบัพื้นที่สวนที่เก่ียวของกับปู 

- น้ําทีใ่ชกับปบูนเรือจะตองเปนน้ําบริโภค หรือน้ําทะเลที่สะอาดเทานัน้  

- ไมสูบน้ําทะเลขึ้นมาใชในขณะที่เรือจอดอยูที่ทาหรือบริเวณที่เปนแหลงน้ําสกปรก 

- น้ําแข็งที่ใชในเรือตองทําจากน้ําหรือน้ําทะเลที่สะอาด   

- สถานที่เก็บหรือภาชนะทีบ่รรจุน้ําแข็งและน้ําใช ตองอยูในสภาพด ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ ทาํดวยวัสดุ
ปลอดสนิมและทําความสะอาดงาย 

- มีการขนถายน้ําแข็งอยางถูกสุขลักษณะและไมควรใหน้ําแข็งสัมผัสกับพื้นโดยตรง  

- หองน้ํา ทอระบายน้าํ และระบบกาํจดัของเสียจะตองออกแบบไมใหไปปนเปอนกับปู โดยทอน้ําทิ้ง และ
ของเสียจากหองน้ํา หองครัว อางลางมือ จะตองไมไหลผานตรงที่เก็บปู 
- หากเก็บสารที่เปนพิษหรือสารที่เปนอันตรายแกผูบริโภค รวมทั้งสารที่ใชทําความสะอาด น้าํยาฆาเช้ือไว
ภายในเรือ จะตองแยกไปเกบ็ในสวนที่กันไวเฉพาะ โดยสารเหลานี้ตองมีฉลากแสดงใหเห็นอยางชัดเจน

- บนเรือตองมีอุปกรณทําความสะอาดอยางเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งตองเก็บรักษาใหอยูในสภาพ
สะอาดและแหงอยูเสมอ  

 16 



 17

2.3 การปฏิบตัิดานสุขลักษณะ 
- เรือ อุปกรณ เครื่องมือเคร่ืองใชตาง ๆ ที่ใชในการประมง และการขนถาย ควรอยูในสภาพที่ใชงานไดดี
และสะอาด ทาํการซอมแซมไดทนัทีเมื่อพบวามีการชํารุด  

- ทําความสะอาด อุปกรณตาง ๆ ที่ใชแลวทุกครั้ง  
- จัดทาํตารางทําความสะอาดและปฏบิัตติามอยางเครงครัด 

 - กอนและหลังกูอวนขึน้บนเรือทุกครั้งจะตองทําความสะอาดบริเวณดาดฟา และอุปกรณตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

- อวนและอุปกรณตาง ๆ ทีเ่ก่ียวของกับการประมง จะตองไมมีซากสัตวน้ําตดิอยู และจะตองดูแลรักษา
ความสะอาดสม่ําเสมอ 

- ระมัดระวังเร่ืองการกําจัดของเสียจากเรือประมง จะตองไมสรางปญหาในดานสาธารณสุข ไมถายเทของเสีย 
ออกจากเรือในบริเวณหวงหามหรือบริเวณที่มีการเพาะเลี้ยงหอย 

- หลังจากที่เรือประมงเขาเทยีบทาแลว จะตองนาํปูข้ึนใหหมดพรอมทั้งกําจัดน้าํในทองเรือและน้ําแข็งที่ใชแลว
ออกใหหมดดวย สวนตาง ๆ ของทองเรือ ถังเก็บปู จะตองทําความสะอาดดวยน้าํยาทําความสะอาด และน้าํยา
ฆาเช้ือ ทาํความสะอาดทองเรือทั้งหมดกอนที่จะลําเลียงน้ําแข็งลงไป สําหรับการประมง ครั้งใหม 

- เลือกใชวิธีการลาง ทําความสะอาดและการฆาเช้ือโรคทีม่ีประสิทธิภาพ น้ํายาทาํความสะอาด และน้ํายา
ฆาเช้ือที่ใชตองเปนสารที่ไดรับอนุญาตใหใชได การเลือกใชน้ํายาทําความสะอาด และน้ํายาฆาเช้ือ ตอง
คํานึงถึงคุณสมบัติ และขอจาํกัดของน้าํยาชนิดนัน้ ๆ เชน อุณหภูมิ ความเปนกรด-ดาง ความเขมขน 
ลักษณะพื้นผิวที่จะทําความสะอาด ประเภทของสิ่งสกปรก และวิธีการทําความสะอาด และไมนาํน้าํยา
หลาย ๆ ชนดิมาผสมกัน เพราะอาจจะทําใหเกิดปฏิกิริยาตอกันแลวทาํใหน้ํายานัน้หมดคุณสมบตัทิี่
ตองการไปได  
- หลังการทําความสะอาดเรือ อุปกรณเครื่องมือเคร่ืองใช ดวยน้าํยาทําความสะอาดแลว ตองลางดวยน้ํา
สะอาดอีกครั้งหนึ่งกอนที่จะนําไปใชหรือสัมผัสปู  
- ปลอยใหอากาศถายเทบริเวณทองเรือ ถังเก็บปูที่ไมไดใชและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ เมื่อลางทาํความ
สะอาดแลวควรปลอยใหผึ่งลมระยะเวลาหนึ่งใหแหงกอนเก็บ 
- มีการปองกันและกําจัดสตัวที่เปนพาหะนําโรคภายในเรือประมง เชน นก หนู แมลง การใชยาเบื่อหนู  
ยากําจดัแมลง และสารพิษอืน่ ๆ ใหใชตามคาํแนะนําของทางราชการ

  - หามมีสัตวเล้ียง เชน สุนัข แมว หรือสัตวอ่ืน ๆ บนเรือบริเวณพื้นที่ที่เก่ียวของกับการขนถายและการเก็บ
รักษาปู  
 - ไมนําอาหารท่ีเก็บสํารองไวในเรือเพ่ือการบริโภค มาเก็บแชไวในหองเก็บน้ําแข็งทีจ่ะใชกับป ูเพราะจะ
ทําใหน้าํแข็งเกิดการปนเปอนและจะมผีลไปถึงคุณภาพปดูวย  
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3. การดูแลปูหลังการจับ 
- ปเูปนตองมดักามทนัท ี

- การดแูลหลังการจบัตองทาํโดยทันทีขณะที่อยูบนเรือ 

- ทําการขนยายปูที่จับไดอยางระมัดระวังและรวดเร็ว เพ่ือปองกันการเกิดรอยขีดขวน รอยถลอก การฉีก
ขาดหรือการหลุดหายของอวัยวะของปู 
- ทําการคดัแยกปูที่มีรอยขดีขวนรอยถลอกออก แลวเกบ็แยกตางหาก ไมปะปนกนั 

- ลางทาํความสะอาดปูดวยน้ําทะเลสะอาดทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการคัดแยกปู 

- ใชน้าํแข็งปนหรือน้ําแข็งเกล็ดเพื่อใหน้าํแข็งสัมผัสตัวปูไดมากขึ้น และทําใหปูเย็นไดเร็ว และชวยลด
ความเสียหายจากการกระแทกกับกอนน้าํแข็ง 
- การเก็บรักษาปูจะตองใชน้ําแข็งในปริมาณที่เหมาะสม  

- ไมนาํปูที่จบัไดในแตละคร้ังมาเก็บในภาชนะเดียวกัน

- ตองคดัแยกชนิด และขนาดปูที่จบัไดแตละคร้ัง ออกจากกัน

-  ตองปองกันปูที่อยูบนดาดฟาเรือ ไมใหถูกแสงแดดโดยตรง  

4.  การขนปูขึ้นจากเรือ 
- ปูที่จับไดตองนําข้ึนฝงอยางระมัดระวังโดยเร็วที่สุด  
- ไมใชภาชนะที่มีขนาดใหญเกินไปในการขนสงปใูนระยะทางไกล ๆ  

- ปองกันปไูมใหมีการปนเปอนในระหวางการคัดเลือก ช่ังน้ําหนัก และการขนยาย

- ใหแยกปูเปนกับปตูายออกจากกัน 

5.ปูตมและเนื้อปูใหเปนไปตามการปฏิบัติการแปรรูปเบื้องตนของขอกําหนดสถานแปรรูปเบื้องตน
ของกรมประมง 
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ภาคผนวก ช 
สัญลักษณของหนวยเอสไอ  

(Systéme International d́ Unités) 

 
๐C  องศาเซลเซียส 
cm  เซนติเมตร (centimeter) 
cm2  ตารางเซนติเมตร (square centimeter) 

g   กรัม (gram) 

kg  กิโลกรัม (kilogram) 
ml  มิลลิลิตร (milliliter)  
mg   มิลลิกรัม (milligram) 
mg/kg  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (milligram per kilogram) 
mm  มิลลิเมตร (millimeter) 
µg                   ไมโครกรมั (microgram) 

 19




