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ปูทะเลนิ่มเปนผลิตภัณฑสัตวน้ําท่ีนิยมบริโภคในประเทศและมีแนวโนมในการสงออกสูง ดังนัน้จึงควร

พัฒนาปูทะเลนิ่มใหมีคุณภาพและความปลอดภัยเปนที่ยอมรับของผูบริโภค เพื่อใหแขงขันไดใน

การคาระหวางประเทศ คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรจึงเห็นสมควรจัดทํามาตรฐานสินคาเกษตร 

เรื่อง ปูทะเลนิ่ม 

 

มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ กําหนดขึ้นโดยใชเอกสารตอไปนี้เปนแนวทาง 

มยุรี จัยวัฒน, ปทมา ระตะนะอาพร, บรรณาธิการ. 2550. มองลอดกระดองปูนิ่ม. กรุงเทพฯ: 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).  
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มาตรฐานสินคาเกษตร 

ปูทะเลน่ิม 

1  ขอบขาย  

มาตรฐานสินคาเกษตรฉบับนี้ กําหนดคุณภาพของปูทะเลนิ่ม ท่ีจําหนายท้ังในสภาพสดและเยือกแข็ง  

2   นิยาม   

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานสินคาเกษตรนี้ มีดังตอไปนี้ 

2.1 ปูทะเล (mud crab) หมายถึง ปูท่ีอยูในวงศพอรทูนิดี (Portunidae) สกุล Scylla มีหลายชนิดในสกุลนี้ 

เชน ปูดํา ปูมวง ปูขาว ปูเขียว ปูทองหลาง ปูทองแดง  

2.2 ปูทะเลนิ่ม (soft shell mud crab) หมายถึง ปูทะเลตามขอ 2.1 ท่ีลอกคราบ (สวนของกระดองและ

เปลือกท่ีหุมตัว) เหลือแตเย่ือบางและนิ่มหุมตัวอยู    

2.3 ปูทะเลนิ่มสด (fresh soft shell mud crab) หมายถึง  ปูทะเลนิ่มท่ีผานการแชน้าํจืดที่สะอาด เพือ่ลด

การปนเปอนและความเค็ม และเก็บรักษาดวยความเย็นท่ีใกล 0 °C (องศาเซลเซียส) ไมเกิน 6 วัน โดยมี

คาปริมาณไนโตรเจนของดางทีร่ะเหยไดทัง้หมด (Total Volatile Base Nitrogen หรือ TVB-N) ไมเกิน 

15 mg (มิลลิกรมั) / 100 g (กรัม) ของน้ําหนักตัวปู ท้ังนี้ใหหมายรวมถึงปูทะเลนิ่มท่ีมีชีวิตดวย 

2.4 การตัดแตง (dressing) หมายถึง การตัดสวนใดสวนหนึ่งของปูทะเลนิ่มออก เชน จับปงหรือตับปง 

เหงือก ตา หนวด ปาก กระเพาะ และสวนอื่นๆ  

2.5 ปูทะเลนิ่มเยือกแข็ง (frozen soft shell mud crab) หมายถึง ปูทะเลนิ่มสด ทีน่ํามาผาน กระบวนการ 

ทําเยือกแข็ง  

2.6 กระบวนการทําเยือกแข็ง (freezing process) หมายถึง การทําใหปูทะเลนิม่เยือกแข็งอยางรวดเร็ว 

(quick freezing) โดยใชเครื่องมือเฉพาะในการทําใหเกิดผลึกน้ําแข็งอยางรวดเร็ว กระบวนการทําเยือกแข็ง

จะถือวาสมบูรณ เม่ืออุณหภูมิทีจุ่ดกึง่กลางของผลิตภัณฑจะตองถึง -18 °C หรือต่ํากวา และเก็บรักษาท่ี  

-18 °C หรือต่ํากวา 

2.7 เย่ือหุมลําตัว (hypodermis หรอื cuticle) หมายถึง เย่ือท่ีทําหนาท่ีสรางเปลือกแข็งและกระดองของปู  
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2.8 จับปงหรือตับปง (apron) หมายถึง  สวนหางของปูท่ีพัฒนาเปนโครงสรางทีป่ดอยูดานลางของตัวปู  

ทําหนาท่ีเก็บและฟกไขของปูเพศเมีย หรือชวยในการสืบพันธุของปูเพศผู 

2.9 สารปนเปอน (contaminant) หมายถึง สารที่ปนเปอนกับอาหารซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิต กรรมวิธี

การผลิต โรงงานหรอืสถานท่ีผลิต การดูแลรักษา การบรรจุ การขนสงหรือการเก็บรักษา หรือ เกิดเนื่องจาก

การปนเปอนจากส่ิงแวดลอม  

2.10 ยาสัตวหรือยาสําหรับสัตว (veterinary drug) หมายถึง สารใดๆ ทีใ่หแกสัตวที่เลีย้งไวเพือ่เปนอาหาร

มนุษย หรือสัตวที่ใหผลิตผลและผลิตภัณฑซึง่เปนอาหารมนุษย เพือ่วัตถุประสงคในการวินิจฉัย บําบัด 

บรรเทา ปองกนั รกัษาโรค หรอืเพือ่การเปล่ียนแปลงทางสรีระหรือพฤติกรรมของสัตวนั้น 

2.11 ยาสัตวตกคาง (residues of veterinary drug) หมายถึง ยาสัตวตามขอ 2.10 ทัง้ทีเ่ปนสารตั้งตน 

(parent drug) รวมถึงสารท่ีเกิดจากกระบวนการสรางและสลาย (metabolites) และสารอืน่ๆทีต่ิดมากับยาสัตว 

(associated impurities) ท่ีตกคางในเนื้อเย่ือสัตว ผลิตผล และผลิตภัณฑของสัตวซ่ึงเปนอาหารมนุษย  

2.12 ส่ิงแปลกปลอม (foreign matter) หมายถึง วัตถุอื่นๆ ซ่ึงไมใชชิ้นสวนของปูทะเลนิ่ม เชน เศษตะไครน้ํา 

ดนิ ทราย กรวด โคลน เปนตน 

3  ชนิด  

ปูทะเลนิ่มตามมาตรฐานนีมี้ 4 ชนิด 

3.1 ปูทะเลนิ่มสดท้ังตัว 

3.2 ปูทะเลนิ่มสดผานการตัดแตง 

3.3 ปูทะเลนิ่มเยือกแข็งท้ังตัว 
3.4 ปูทะเลนิ่มเยือกแข็งท่ีผานการตัดแตง 

4  คุณภาพ 

4.1  คุณภาพท่ัวไป  

ปูทะเลนิ่มทุกชั้นคุณภาพตองมีคุณภาพดังตอไปนี้  

4.1.1  มีลักษณะภายนอกของปูทะเลนิ่มตามชนดิท่ีระบุในขอ 3  
4.1.2  ไมมีตําหนิท่ีเห็นไดชัด เชน ความไมสมบรูณของขนาดกาม ขาเดิน และขาวายน้ํา หรือเปนแผลบน

ลําตัว 

4.1.3  ไมมีกล่ินผิดธรรมชาติของปูทะเลนิ่มสด 
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4.1.4 ไมมีส่ิงแปลกปลอม โดยการตรวจสอบดวยสายตา ซ่ึงแสดงใหเห็นขอบกพรองจากการปฏิบัติท่ีไมถูก

สุขลักษณะ 
4.1.5 มีคา TVB-N ไมเกิน 15 mg/ 100 g 

4.2  การแบงชั้นคุณภาพ 

ปูทะเลนิ่มตามมาตรฐานนี้ จําแนกไดเปน 2 ชั้นคุณภาพตามความสด ลักษณะปรากฏ กล่ิน รส และรสชาติ 

โดยพิจารณาจากลักษณะและสีเยื่อหุมลําตัว ลักษณะและสีเนื้อ กล่ินของปูทะเลนิ่ม กอนและหลังผานการ

ทําใหสกุโดยวิธีการนึ่ง (ตารางท่ี ก.1 และ ก.2) ดังนี้ 
4.2.1 คุณภาพชั้นพิเศษ  (extra class) 

เปนปูทะเลนิ่มที่มีคุณภาพดีที่สุด โดยทุกคุณลักษณะตองมีคะแนนระดับ 4 ตามหลักเกณฑการใหคะแนนใน

ภาคผนวก ก   

4.2.2 คุณภาพชั้นหนึ่ง  (class I) 

เปนปูทะเลนิ่มทีมี่คุณภาพดี รองจากคุณภาพชัน้พิเศษ โดยทุกคุณลักษณะตองมีคะแนนไมต่าํกวา 3 ตาม

หลักเกณฑการใหคะแนนในภาคผนวก ก   
การประเมินใหคะแนนการแบงชั้นคุณภาพตองประเมินโดยบุคคลท่ีมีความชํานาญหรือผานการฝกอบรม 

5  ขนาด 

5.1 หากไมไดมีการตกลงกันเปนอยางอื่นระหวางผูซ้ือกับผูขาย ขนาดของปูทะเลนิ่มใหเปนไปตามตารางท่ี 1 ดังนี้ 

ตารางที่ 1 ขนาดของปูทะเลน่ิม 

(ขอ 5.1) 

ขนาด นํ้าหนัก (กรัมตอตัว) จํานวน (ตัวตอกิโลกรัม) 

เล็ก  70 ถึง 100 ≥ 10       

กลาง  > 100 ถงึ 120          9 ถึง 10             

ใหญ > 120 ถึง 150 7 ถึง 9 

ใหญมาก  > 150 ถึง 200  5 ถึง 6           

ใหญพิเศษ  > 200     3 ถึง 4            
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5.2  วิธีการกําหนดขนาด 

ถาไมมีการระบุเปนอยางอื่นใหใชวิธีชั่งน้ําหนักของปูแตละตัว ในแตละภาชนะบรรจุควรมีปขูนาดสมํ่าเสมอกัน 

มีน้ําหนักตามขนาดท่ีกําหนด  

6  เกณฑความคลาดเคลือ่น     

6.1 เกณฑความคลาดเคล่ือนเรื่องคุณภาพในแตละภาชนะบรรจุ               

6.1.1  ชั้นพิเศษ   

ใหมีปูทะเลนิ่มท่ีมีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดชั้นพิเศษ แตมีคะแนนไมตํ่ากวา 3 ในแตละคุณลักษณะ 

ปนมาไดไมเกินสัดสวนโดยน้ําหนัก 5% 

6.1.2  ชั้นหนึ่ง   

ใหมีปูทะเลนิ่มท่ีมีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดชั้นหนึ่ง แตมีคะแนนไมต่ํากวา 2 ในแตละคุณลักษณะ 

ปนมาไดไมเกินสัดสวนโดยน้ําหนัก 5% 

6.2 เกณฑความคลาดเคล่ือนเรื่องขนาดในแตละภาชนะบรรจุ  

ใหมีปูทะเลนิ่มท่ีมีขนาดแตกตางจากท่ีกําหนดในแตละขนาดไดไมเกิน ± 10 g โดยวิธีสุมชั่งน้ําหนักปูทะเลนิ่ม 

แตละตัว เปนจาํนวนไมนอยกวา 10% ในแตละขนาดบรรจุ แตจาํนวนปูทะเลนิ่มท่ีสุมชั่งรวมตองไมนอยกวา 5 ตัว 

7  แหลงกําเนิด 

ปูทะเลนิ่มท่ีบรรจุในภาชนะบรรจุเดียวกันตองเปนผลผลิตจากฟารมเดียวกัน ใหระบุแหลงจับ หรอืแหลงท่ีมา 

หรอืท้ังสองอยาง มีฉลากหรือหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา (aquatic animal movement document)    

8  การบรรจ ุ 

8.1 ความสมํ่าเสมอ 
ปูทะเลนิ่มท่ีบรรจุในแตละภาชนะบรรจุ ตองมีความสมํ่าเสมอท้ังในเรื่องคุณภาพ ตามขอ 4 และขนาดตามขอ 5  

8.2 ภาชนะบรรจ ุ

8.2.1 ตองบรรจุปูทะเลนิ่มในภาชนะบรรจุท่ีสามารถปองกันการปนเปอน และคงคุณภาพของปูทะเลนิ่มไว

ไดเปนอยางดี  
8.2.2 ภาชนะบรรจุตองทําจากวัสดุไมดูดซับน้ํา สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปราศจากกล่ิน และวตัถแุปลกปลอม  
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8.2.3 มีคุณสมบัติทนทานตอการขนสง สามารถรักษาคุณภาพของปูทะเลนิ่ม และมีความปลอดภัยสําหรบั

การนํามาบริโภคได  

8.2.4 ในกรณีมีการใชน้ําแข็งท่ีตองสัมผัสกับตัวปูทะเลนิ่มเพื่อรักษาความเย็นในภาชนะบรรจุระหวางกระบวนการ

ผลิตและการขนสง น้ําแข็งท่ีใชตองผลิตจากน้ําสะอาดท่ีไมเพิ่มการปนเปอน และใหเปนไปตาม มกษ. 7410 

มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง การปฏิบัติท่ีดีในการผลิตสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา เลม 1: ขอกําหนดท่ัวไป 

9  สารปนเปอน  

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายทีเ่กี่ยวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรที่เกีย่วของกับ

เรื่อง สารปนเปอน 

10  ยาสัตวตกคาง  

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายทีเ่กี่ยวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรที่เกีย่วของกับ

เรื่อง ยาสัตวตกคาง 

11  วัตถุเจือปนอาหาร  

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เกีย่วของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรทีเ่กีย่วของกับ

เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร 

12  สุขลักษณะ 

12.1 ปูทะเลนิ่มตองมาจากฟารมที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตวน้ําท่ีดี 

(Good Aquaculture Practices หรอื GAP) จากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่  

12.2 การผลิตและการปฏิบัติ ใหเปนไปตามขอกําหนดใน มกษ. 9023 มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง 

หลักเกณฑการปฏิบัติ: หลักเกณฑท่ัวไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร การดูแลรักษาปูทะเลนิม่หลังการเก็บเกี่ยว 

และการขนสงปูทะเลนิ่มตองปฏิบัติอยางถูกสุขลักษณะ เพื่อปองกันการปนเปอนทีจ่ะกอใหเกิดอันตรายตอ

ผูบริโภค และปองกันการเส่ือมคุณภาพของปูทะเลนิ่ม  
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12.3  จุลินทรียตองไมเกินเกณฑท่ีกําหนดตอไปนี้ 

ตารางที่ 2 เกณฑกาํหนดจุลินทรียในปูทะเลน่ิม 

(ขอ 12.3) 

ชนิดจุลินทรีย n c m M 

1. จุลินทรียท่ีมีชีวิตท้ังหมด  

(total viable count) 
5 3 5x105 10 cfu/g 7 cfu/g 

2. เอสเคอรเิคีย โคไล  

(Escherichia  coli) 
5 3 11 MPN/g 500 MPN/g 

3. สตาฟโลคอกคัส ออเรียส  

(Staphylococcus  aureus) 
5 2 103 10 cfu/g 4 cfu/g 

4. แซลโมเนลลา (Salmonella  spp.) 5 0 ไมพบใน 25 g - 

หมายเหตุ  

n  หมายถงึ  จํานวนตัวอยางท่ีตองนํามาตรวจสอบจากสินคาแตละรุน 

c  หมายถึง  จํานวนตัวอยางสูงสุดท่ียอมใหพบจุลินทรียในระดับสูงกวาคากําหนด 

m  หมายถึง  จํานวนจุลินทรียท่ียอมรับไดในตัวอยางท่ีตรวจสอบ 

M  หมายถึง  จํานวนจุลินทรียท่ีพบในตัวอยางท่ีตรวจสอบและมีผลใหไมยอมรบัสินคารุนท่ีตรวจสอบ 

cfu/g  หมายถงึ  colony forming unit per gram   

MPN/g  หมายถงึ  most probable number per gram  จํานวนท่ีเปนไปไดมากท่ีสุดตอกรัม 

กรณีท่ีไมไดกําหนดคา M ไว ใหใชคา m คูกับคา c เปนเกณฑตัดสิน 

กรณีท่ีกําหนดคา M ไว หากตรวจพบจุลินทรียในตัวอยางสูงกวาคา m จํานวนตัวอยางทีต่รวจพบจุลินทรีย

ท่ีเกินคา m ตอง ไมเกินคา c แตท้ังนี้ จํานวนจุลินทรียท่ีพบตองไมเกินคา M 

กรณีผูประกอบการมีระบบการประกันคุณภาพในการผลิต เชน หลักเกณฑการปฏิบัติ : หลักการท่ัวไป

เกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร (Code of Practice : General Principles of Food Hygiene )/ ระบบการ

วิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤติทีต่องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point หรือ HACCP  

System) และประวัติการผลิตท่ีดี อาจลดจํานวนครั้งในการชักตัวอยางเพื่อตรวจสอบ 

13  ฉลาก 

ใหแสดงฉลากตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี ่ยวของ และอยางนอยตองมีขอความระบุในฉลาก หรือ

แสดงไวที่ภาชนะบรรจุ โดยขอความตองอานไดชัดเจน ไมหลุดลอก ไมเปนเท็จหรือหลอกลวง โดยมี

รายละเอียด ดังตอไปนี้ 
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13.1 ชื่อผลิตภัณฑ “ปูทะเลนิ่ม” รวมถึงระบุชนิดของปูทะเลนิ่มใหชัดเจน 

13.2 น้ําหนักสุทธิเปนหนวยในระบบเมตริก (metric system) 

13.3 วัตถุเจือปนอาหาร หรือสารเติมแตง ถามีการใชใหระบุ ชื่อประเภท พรอมดวยชื่อเฉพาะหรือ

หมายเลขของวัตถุเจือปนอาหารตามทีก่ําหนดใน CAC/GL 36-1989 Codex Class Names and the 

International Numbering System for Food Additives หรือเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

13.4 ชื่อ และท่ีต้ังของผูผลิต หรือผูนําเขา หรือผูแบงบรรจุ หรือผูจัดจําหนายสําหรับสินคาที่จําหนายใน

ประเทศ และชื่อและท่ีต้ังของผูผลิต หรือผูสงออก หรือผูแบงบรรจุ หรือผูจัดจําหนายสําหรับสินคาที่ผลิต

เพื่อการสงออก แลวแตกรณี 

13.5 ประเทศผูผลิต 

13.6 รุนของผลิตภัณฑ อาจระบุเปนรหัสได 

13.7 วัน เดือน ป ท่ีผลิต และ/หรอื ขอความ “ควรบริโภคกอน วัน เดือน ป” 

13.8 คําแนะนําในการบริโภคหรือการเก็บรักษา (ถามี) 
13.9 กรณีท่ีผลิตเพื่อจําหนายในประเทศตองใชขอความเปนภาษาไทย กรณีท่ีมีภาษาอื่นรวมดวยจะตองมี 

ความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ําหนดไวขางตน กรณีทีผ่ลิตเพื่อการสงออก ใหเปนไปตามขอตกลงของ

ประเทศคูคา 

14 เครื่องหมายการตรวจสอบทางราชการและเครื่องหมายรับรอง 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรกําหนด หรือเปนไปตาม

หลักเกณฑและเง่ือนไขของหนวยตรวจหรอืหนวยรับรอง 
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15 วิธีวเิคราะหและเกณฑตัดสิน 

15.1 วิธีวิเคราะห 

ใหใชวิธีท่ีกําหนดในตารางท่ี 3 (โดยใหอางอิงเอกสารฉบับลาสุด) ดังนี้  

ตารางที่ 3 วิธีวิเคราะหและทดสอบปูทะเลน่ิม 

(ขอ 15) 

ขอกําหนด วิธวีเิคราะห หลักการ 

1. ลกัษณะภายนอก ตําหนิ กลิ่น 

(ขอ 4.1.1 ขอ 4.1.2 และขอ 

4.1.3) 

ตรวจพนิจิ - 

2. สิ่งแปลกปลอม จากการปฏิบัติที่

ไมถูกสุขลักษณะ 

(ขอ 4.1.4) 

ตรวจพนิจิ - 

3. คา TVB-N 

(ขอ 4.1.5) 

Conway micro-diffusion method1/ Titration   

หรือใชวิธีทีม่ีความถูกตองเทียบเทา  

4. คุณภาพตามความสด ลกัษณะ

ปรากฏ กลิน่ รส และรสชาติ 

(ขอ 4.2) 

ตรวจพนิจิ - 

5. น้ําหนัก  

(ขอ 5.1)  

ชั่งน้ําหนัก Gravimetry 

6. จุลินทรียที่มีชีวิตทั้งหมด  

(ขอ 12.3) 

BAM (Bacteriological 

Analytical Manual) หรือใชวิธีที่มี

ความถูกตองเทยีบเทา  

Microbiological Enumeration 

Method 

 

 

 

 
1/ Conway, E.J. and A. Byrne. 1936. An absorption apparatus for the micro-determination of certain volatile 

substances. I. The micro determination of ammonia. Biochem. J. 27: 419-429. 
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ขอกําหนด วิธีวิเคราะห หลักการ 

7. เอสเคอริเคีย โคไล 

(Escherichia  coli) (ขอ 12.3) 

BAM หรือใชวิธีท่ีมีความถูกตอง

เทียบเทา  

MPN และ Microbiological 

testing 

8. สตาฟโลคอกคัส ออเรียส  

(Staphylococcus  aureus)  

(ขอ 12.3) 

BAM หรือใชวิธีท่ีมีความถูกตอง

เทียบเทา  

Microbiological detection 

9. แซลโมเนลลา  

(Salmonella  spp.) (ขอ 12.3) 

BAM หรือใชวิธีท่ีมีความถูกตอง

เทียบเทา  

Microbiological detection 

 

15.2 เกณฑตัดสิน 

ปูทะเลนิ่มตองเปนไปตามขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 9 ขอ 10 ขอ 11 และขอ 12 ทุกขอ จึงจะถือวาปูทะเลนิ่ม

รุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานนี้ 
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ภาคผนวก ก 

หลักเกณฑการใหคะแนนการแบงช้ันคุณภาพปูทะเลน่ิม 

ตารางที่ ก.1 หลักเกณฑการใหคะแนนการแบงชั้นคุณภาพปูทะเลน่ิมสดและปูทะเลน่ิมเยือกแข็ง 

(ขอ 4.2.1, ขอ 4.2.2, ขอ 6.1.1 และ ขอ 6.1.2) 

คณุลกัษณะ คําอธิบาย ระดับ

คะแนน 

ก.1.1 เย่ือหุม

ลําตัวและเนื้อ 

สภาพตัวสมบูรณตามธรรมชาติ ตามชนิดในขอ 3 มีกามครบ จํานวนขา

เดินและขาวายน้ําของปูทะเลแตละตัวรวมกันตองไมต่ํากวา 6 ขา   

เย่ือหุมลําตัวนิ่ม มีสีตามธรรมชาติตามชนิดและสายพนัธุ เพศ และ

สภาพแวดลอม มีสีสดใสสมํ่าเสมอ สําหรับปูทะเลนิ่มมีชีวิต  

ผิวเย่ือหุมลําตัวตึง เรียบล่ืน ติดแนนกับตัว  
เนื้อปูมีลกัษณะเปนวุนขนใส 

4 

 

 สภาพตัว สมบรูณ ตามชนิดในขอ 3  
เย่ือหุมลําตัวนิ่มถึงสากเล็กนอยมีสีเขมข้ึนหรือจางลงเล็กนอย  
เย่ือหุมลําตัวติดแนนกับลําตัว 
เนื้อปูมีลกัษณะเปนวุนขุน  

3 

 

 สภาพตัวและขาเดินและขาวายน้ําของปูไมสมบรูณ 

เย่ือหุมลําตัวไมนิ่ม สากเปนกระดาษ หรือเห่ียวยน ผิวเย่ือหุมลําตัวแหง 

มีสีเขมข้ึนหรือจางลงมากข้ึน    

เย่ือหุมลําตัวเริ่มไมติดแนนกับลําตัว 

เนื้อปูมีลกัษณะเปนวุนเหลว มีสีขาวขุนถึงสีครีม ปริมาณเนื้อนอย 

2 

 

ก.1.2 กล่ิน กล่ินปูทะเลนิ่มสดตามธรรมชาติ ไมพบกล่ินผิดปกติใดๆ 4 

 กล่ินปูทะเลนิ่มสดตามธรรมชาติ และเริ่มมีกล่ินคาวเล็กนอย 3 

 มีกล่ินไมพึงประสงคอื่นๆ เล็กนอย เชน กล่ินโคลน กล่ินคาว  

กล่ินแอมโมเนีย 

2 
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ตารางที่ ก.2 หลักเกณฑการใหคะแนนการแบงชั้นคุณภาพปูทะเลน่ิมที่ผานการทําใหสุกโดยวิธีการน่ึง 

(ขอ 4.2.1, ขอ 4.2.2, ขอ 6.1.1 และ ขอ 6.1.2) 

คณุลกัษณะ คําอธิบาย ระดับคะแนน 

ก.2.1 เนื้อ สีขาว เปนมัน ชุมน้ํา เนื้อเปนเสนใยจับกันเปนกอน แนน ยืดหยุน  

 

 

4 

 

 สีขาว ชุมน้ํา เนื้อเปนเสนใย เริ่มไมเปนกอน เนื้อสัมผัสแนนปานกลาง 

ยืดหยุน เล็กนอย  

 

3 

 

 สีขาวอมเหลือง หรอืชมพ ูไมเปนเสนใย เนื้อไมเปนกอน เนื้อสัมผัสนิ่ม 

เริ่มเปนแปง 
 

2 

 

ก.2.2 กล่ิน กล่ินปูทะเลนิ่มนึ่งตามธรรมชาติ ไมพบกล่ินผิดปกติใดๆ 

 

4 

 

 กล่ินปูทะเลนิ่มนึ่งตามธรรมชาติ และเริ่มมีกล่ินคาวเล็กนอย 

 

3 

 

 มีกล่ินไมพึงประสงคอื่นๆ เล็กนอย เชน กล่ินโคลน กล่ินคาว กล่ิน

แอมโมเนีย 
 

2 

 

ก.2.3 กล่ินรส

และรสชาติ 

มีกล่ินรสหอมหวานของปูนึ่ง มีรสหวาน ไมเค็ม 

 

4 

มีกล่ินรสหอมหวานของปูนึ่ง มีรสเค็มเล็กนอย 
 

3 

ไมมีกล่ินรสหอมหวานของปูนึ่ง มีรสเค็ม 

 

2 
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ภาคผนวก ข 
หนวย 

หนวยและสัญลักษณท่ีใชในมาตรฐานฯ นี้ และหนวยท่ี SI (International System of Units หรอื le 

Système international d'unités) ยอมรับใหใชได มีดังนี้ 

 

รายการ ชื่อหนวย สัญลักษณหนวย 

ปริมาตร มิลลิลิตร (milliliter) ml 

มวล 
กรัม (gram) g 

กิโลกรัม (kilogram) kg 

อุณหภูมิ องศาเซลเซียส (degree Celsius) oC 
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