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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

ปูมา
1. ขอบขาย
มาตรฐานนี้ใชกับปูมา (blue swimming crab) ในวงศ Portunidae ที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Portunus pelagicus
Linn. สําหรับการบริโภคโดยตรง หรือนําไปแปรรูปตอในอุตสาหกรรม

2. นิยาม
ความหมายของคําทีใ่ ชในมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กลุมปูมา มีดังตอไปนี้
2.1.ปูสด (fresh crab) หมายถึง ปูมีชีวิตหรือปูที่จับไดขณะยังมีชีวิต มีคุณภาพเหมาะสมสําหรับการบริโภค
2.2 ปูตม (cooked crab) หมายถึง ปูสดทีน่ ําไปผานกระบวนการใหความรอนจนอุณหภูมิเนือ้ ปูไมต่ํากวา 80°C
2.3 สารปนเปอน (contaminant) หมายถึง สารเคมีที่ปนเปอนในผลิตผล ซึ่งเกิดจากแหลงจับ การผลิต
สถานที่ผลิต การขนสง การเก็บรักษา หรือ จากสาเหตุอนื่
2.4 ปูโพรก (post-molt stage) หมายถึง ปูที่ผานการลอกคราบและกระดองเริ่มแข็ง มีเนื้อนอย และไมแนน

3. ชนิดและแบบ
ปูที่มีการซื้อขายกันเปนสวนใหญมีรูปแบบดังตอไปนี้
3.1 ปูตัว ไดแก ปูสดหรือปูตมทัง้ ตัว
3.2 เนื้อปู ไดแก เนื้อที่ไดจากปูตมสวนตาง ๆ ดังนี้
(1) เนื้อปูกอ น (jumbo lump meat or lump meat) เปนเนื้อปูสวนที่อยูติดกับขาวายน้ํา
(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) เปนเนื้อปูเฉพาะสวนขอและสวนนิ้ว

4. คุณภาพ
4.1 ขอกําหนดทั่วไป
ปูทุกชั้นมาตรฐานตองมีคุณภาพดังตอไปนี้ เวนแตจะมีขอกําหนดเฉพาะของแตละชั้นและเกณฑความ
คลาดเคลื่อนที่ยอมใหมีไดตามที่ระบุไว
4.1.1 ปูตัว
4.1.1.1 ปูสด
(1) เปนปูทั้งตัว
(2) ไมมีตาํ หนิที่เห็นไดชัดเจน เชน มีเพรียงถั่วงอกเกาะ กระดองแตก และตองมีสตี ามธรรมชาติของปู
ไมมีสีเหลืองหรือสีแดง และตองไมใชปโู พรก
(3) ไมมีกลิน่ ที่ไมพึงประสงค หรือกลิ่นที่ผิดธรรมชาติของปู
(4) ไมมีสิ่งแปลกปลอม เมือ่ มองดวยตาเปลา ซึ่งแสดงใหเห็นถึงขอบกพรองจากการปฏิบตั ิที่ไมถกู สุขลักษณะ
(1) – (4) การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
4.1.1.2 ปูตม
(1) เปนปูตม ทั้งตัว
(2) ไมมีตาํ หนิที่เห็นไดชัดเจน มีสีตามธรรมชาติของปูตม คือมีกระดองสีสมถึงสมแดง และตองไมไดมาจาก
ปูโพรก
(3) ไมมีกลิน่ ที่ไมพึงประสงค หรือกลิ่นที่ผิดธรรมชาติของปูตม
(4) เนื้อจากทุกสวนของตัวปูตองแนน ไมยุยเละ
4.1.2 เนื้อปู
(1) เนื้อแนน ไมยุยเละ
(2) มีสีตามธรรมชาติ
(3) มีกลิ่น รส ตามธรรมชาติ
(4) ไมมีกลิน่ แอมโมเนีย หรือกลิ่นไมพงึ ประสงค
(5) ไมมีสิ่งแปลกปลอม โดยการตรวจสอบดวยสายตา ซึ่งแสดงใหเห็นถึงขอบกพรองจากการปฏิบัติทไี่ มถูก
สุขลักษณะ
4.2 ชั้นคุณภาพและเกณฑความคลาดเคลือ่ น
4.2.1 ชั้นคุณภาพ
4.2.1.1 ปูตัว
2
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ตามมาตรฐานนี้ จําแนกเปน 2 ชั้นคุณภาพ ดังนี้
(1) คุณภาพชั้นพิเศษ
เปนปูที่มีคุณภาพดีที่สุด โดยทุกคุณลักษณะตองมีคะแนนระดับ 4 ตามหลักเกณฑการใหคะแนนใน
ภาคผนวก ก และ ข
(2) คุณภาพชั้นหนึ่ง
เปนปูที่มีคุณภาพดี รองลงมาจากคุณภาพชั้นพิเศษ โดยทุกคุณลักษณะตองมีคะแนนไมตา่ํ กวา 3 ตาม
หลักเกณฑการใหคะแนนในภาคผนวก ก และ ข
4.2.1.2 เนื้อปู
ตามมาตรฐานนี้ จําแนกเปน 2 ชั้นคุณภาพ ดังนี้
(1) คุณภาพชั้นพิเศษ
เปนเนื้อปูที่มคี ุณภาพดีที่สุด โดยทุกคุณลักษณะตองมีคะแนนระดับ 4 ตามหลักเกณฑการใหคะแนนใน
ภาคผนวก ค
(2) คุณภาพชั้นหนึ่ง
เปนเนื้อปูที่มคี ุณภาพดี รองลงมาจากคุณภาพชั้นพิเศษ โดยทุกคุณลักษณะตองมีคะแนนไมต่ํากวา 3 ตาม
หลักเกณฑการใหคะแนนใน ภาคผนวก ค
4.2.2 เกณฑความคลาดเคลื่อน
เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพของปูตัวและเนื้อปูในแตละภาชนะบรรจุ ใหเปนดังนี้
4.2.2.1 ชั้นพิเศษ
มีปูหรือเนื้อปูที่คุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดคุณภาพชั้นพิเศษ แตเปนไปตามคุณภาพของชัน้ หนึ่ง ซึ่งมี
คะแนนในระดับ 3 ทุกคุณลักษณะ ปนมาไดไมเกิน 5% ของน้าํ หนักทั้งหมด
4.2.2.2 ชั้นหนึ่ง
มีปูหรือเนื้อปูที่คุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดคุณภาพชั้นหนึ่ง แตมีคะแนนไมต่ํากวา 2 ในทุกคุณลักษณะ
ปนมาไดไมเกิน 5% ของน้ําหนักทั้งหมด

5. ขนาด
หากไมไดมีการตกลงกันเปนอยางอื่นระหวางผูซื้อและผูขาย ใหขนาดของปูตัวและเนือ้ ปู เปนดังนี้
5.1 ปูตัว
กําหนดขนาดเฉพาะปูตัว ชนิดปูสด ใหเปนไปตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงขนาดปูตัวชนิดปูสด
รหัสขนาด

จํานวนตัวตอกิโลกรัม

1

<7

2

7–8

3

9 – 10

4

11 – 15

5

> 15

วิธีตรวจสอบขนาด ใหหาคาเฉลี่ยจากการนับจํานวนตัวปูสดขนาดใกลเคียงกันที่คัดมาแลวน้าํ หนัก 5 kg ตอครั้ง
5.2 เนื้อปู
กําหนดขนาดเฉพาะเนื้อปูกอ น ใหเปนไปตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงขนาดเนื้อปูกอน
รหัสขนาด

จํานวนชิน้ ตอกิโลกรัม

1

< 120

2

121 - 150

3

151 - 180

4

181 - 230

5

> 230

วิธีตรวจสอบขนาด ใหหาคาเฉลี่ยการนับจํานวนชิ้นของเนื้อปูกอนขนาดใกลเคียงกันน้ําหนัก 400-500 g
ตอครั้ง

6. การบรรจุ
6.1 แหลงกําเนิด
ใหระบุแหลงจับ หรือ แหลงที่มา หรือจะระบุทั้งสองอยางก็ได
6.2 การบรรจุและภาชนะบรรจุ
6.2.1 ใหบรรจุปูในภาชนะบรรจุที่สามารถเก็บรักษาปูได
4

5
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6.2.2 ในภาชนะบรรจุเดียวกัน ตองเปนชนิดและแบบเดียวกัน และใหระบุแหลงจับ และ/หรือแหลงที่มา
6.2.3 ภาชนะบรรจุตองทําจากวัสดุไมดดู ซับน้ํา สะอาด และถูกสุขลักษณะ ปราศจากกลิ่นและวัตถุแปลกปลอม
ทนทานตอการขนสงและรักษาสภาพของปู
6.2.4 ในกรณีมีการใชน้ําแข็ง น้ําแข็งที่ใชตองผลิตจากน้ําที่สะอาดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
น้ําแข็ง

7. สารปนเปอน
ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของและขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
เรื่องสารปนเปอน ตามภาคผนวก จ

8. สุขลักษณะ
8.1 การจับ การดูแลรักษาหลังจับ และการขนสงปู ตองปฏิบัติอยางถูกสุขลักษณะเพื่อปองกันการเสื่อม
คุณภาพของปูและปองกันการปนเปอนที่จะกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค คําแนะนําวิธีการจับ การปฏิบัติบน
เรือประมง การดูแลหลังการจับ และการขนสงที่เหมาะสมสําหรับกลุมปูมา ดังภาคผนวก ฉ
8.2 จุลนิ ทรียสําหรับเนื้อปูที่บริโภคได และใชเปนวัตถุดิบ ตองไมเกินเกณฑที่กําหนดตอไปนี้
(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.)
ตองไมพบในตัวอยางเนื้อปู 25 g

5

มกอช.7004-2548

6

(5) วิบริโอ คอรารี (Vibrio cholerae)
ตองไมพบในตัวอยางเนื้อปู 25 g
การวิเคราะหในขอ 8.2 ใหปฏิบัติตามขอ 10 เรื่องการชักตัวอยางและการวิเคราะห

9. เครื่องหมายหรือฉลาก
ตองมีขอความถูกตองตามความเปนจริง และแสดงรายละเอียดใหเห็นไดงาย ชัดเจน ดังตอไปนี้
9.1 ปูสําหรับขายสง
(1) ใหระบุชนิดตามขอ 2.1 และขอ 2.2 รูปแบบตามขอ 3 (และ/หรือ “ชื่อพันธุ” ) อาจมีคาํ อื่นที่แสดง
ลักษณะของปู
(2) ใหระบุชื่อและที่อยูของผูขายสง หรือผูบรรจุ โดยระบุหมายเลขรหัสสินคา(ถามี)
(3) ใหระบุแหลงจับ แหลงผลิต วันที่ขนสง วิธีการขนสง และอุณหภูมิการเก็บรักษาในการขนสง
(4) ขอมูลเชิงพาณิชย ใหระบุชั้นคุณภาพตามขอ 4.2 ขนาด ตามตารางที่ 1 และตารางที่ 2 และน้ําหนักสุทธิ
ในหนวย SI
9.2 ปูสําหรับผูบริโภคสุดทาย
(1) ใหระบุชนิดตามขอ 2.1 และขอ 2.2 รูปแบบตามขอ 3 (และ/หรือ “ชื่อพันธุ” ) อาจมีคาํ อื่นที่แสดง
ลักษณะของปู
(2) แสดงชื่อและที่ตั้งของผูจ ําหนาย หรือผูแบงบรรจุ หรือแสดงเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
(3) ขอมูลเชิงพาณิชย ใหระบุชั้นคุณภาพตามขอ 4.2 ขนาดตามตารางที่ 1 และตารางที่ 2 และน้ําหนักสุทธิ
ในหนวย SI
(4) ขอแนะนําในการเก็บรักษา
(4.1) ปูมีชีวิต ใหเก็บในน้าํ ทะเลที่สะอาดและใหอากาศในน้ําตลอดเวลา
(4.2) ปูตม หรือเนื้อปู ใหระบุวา “ควรเก็บรักษาไวที่อณ
ุ หภูมิประมาณ 0°C และใหระบุวันที่ควร
บริโภคกอน หรือ วันหมดอายุ
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9.3 ภาษา
กรณีฉลากที่ผลิตเพื่อจําหนายภายในประเทศใหใชขอความเปนภาษาไทย กรณีฉลากที่ผลิตเพื่อการสงออก
จะแสดงขอความเปนภาษาใดก็ได
9.4 เครื่องหมายการตรวจรับรองจากทางราชการ
การแสดงเครือ่ งหมายการตรวจรับรองใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของหนวยตรวจหรือหนวยรับรอง
และเปนไปตามาตรฐานนี้ และไดรบั การยอมรับจากคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

10. การชักตัวอยางและการวิเคราะห
10.1 การชักตัวอยางและการวิเคราะหเพือ่ ตรวจสารปนเปอน ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่
เกี่ยวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง การวิเคราะหและชักตัวอยาง
10.2 การชักตัวอยางและการวิเคราะหเพือ่ ตรวจจุลินทรีย
10.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับ
(1) รุน หมายถึง ปูชนิดและแบบเดียวกัน ที่เปนผลิตผลจากแหลงน้ําเดียวกัน และจับหรือสงมอบในคราว
เดียวกัน
(2) ใหชักตัวอยางโดยวิธีสมุ จากรุนเดียวกันจํานวน 5 ตัวอยางตอรุน
(3) ผลการวิเคราะหทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ 8.2 จึงถือวาปูรุนนัน้ เปนไปตามเกณฑที่กําหนด
10.2.2 การวิเคราะห ใหวิเคราะหจุลินทรียที่กําหนดเกณฑดานสุขลักษณะตามขอ 8.2 โดยวิเคราะหตาม
FDA/Bacteriological Analytical Manual 8th Edition (Rev.A) 2001 หรือฉบับปรับปรุงลาสุด หรือวิธีวิเคราะห
ที่ใหผลเทียบเทากัน
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ภาคผนวก ก
หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจชั้นคุณภาพปูสด
คุณลักษณะ

ระดับคะแนน

ลักษณะทั่วไป
- เปนปูที่มีชีวติ รูปรางทั้งตัวปกติและมีสว นประกอบครบสมบูรณ มีสีตามธรรมชาติ
สะอาดปราศจากสิ่งแปลกปลอม

4

- เปนปูที่มีชีวิต อาจมีรปู รางผิดปกติเล็กนอย เชน ปูทเี่ พิ่งลอกคราบ มีตําหนิเล็กนอย
เชน รอยแตกหักของกาม สีผิดปกติเล็กนอย

3

- ปูทตี่ ายแตยงั มีความสดอยู และ/หรือมีสิ่งแปลกปลอม เชน โคลน ปะปนมา

2

- ปูที่ตาย และไมสด

1

กลิ่น
- มีกลิ่นปกติตามธรรมชาติของปู ไมมีกลิ่นผิดปกติใด ๆ

4

- มีกลิ่นปกติตามธรรมชาติของปู และเริ่มมีกลิ่นผิดปกติเล็กนอย

3

- มีกลิ่นผิดปกติชัดเจน

2

- มีกลิ่นผิดปกติรุนแรงจนถึงเหม็นเนา

1

การประเมินใหคะแนนแบงชั้นคุณภาพ ตองประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ
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ภาคผนวก ข
หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจชั้นคุณภาพปูตม
คุณลักษณะ

ระดับคะแนน

ลักษณะทั่วไป
- เปนปูตมที่ไดจากปูมีชีวิต รูปรางทั้งตัวปกติและมีสวนประกอบครบสมบูรณ
มีสีตามธรรมชาติของปูตม สะอาดปราศจากสิ่งแปลกปลอม

4

- เปนปูตมทีไ่ ดจากปูมีชีวิต สวนประกอบอาจไมครบสมบูรณ และ/หรือมีสิ่งแปลกปลอมปะปนมา 3
- ปูตมทีไ่ ดจากปูที่ตายแตยังมีความสดอยู

2

- ปูตมทีไ่ ดจากปูที่ตาย และไมสด

1

กลิ่น
- มีกลิ่นปกติตามธรรมชาติของปูตม ไมมกี ลิ่นผิดปกติใด ๆ

4

- มีกลิ่นปกติตามธรรมชาติของปูตม และเริ่มมีกลิ่นผิดปกติเล็กนอย

3

- มีกลิ่นแอมโมเนีย หรือกลิ่นไมพึงประสงคเล็กนอย

2

- มีกลิ่นแอมโมเนีย หรือ กลิ่นเนาเสียชัดเจน

1

การประเมินใหคะแนนแบงชั้นคุณภาพ ตองประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ
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ภาคผนวก ค
หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจชั้นคุณภาพเนื้อปู
คุณลักษณะ

ระดับคะแนน

ลักษณะทั่วไป
- เนื้อแนน แข็ง ไมยุยเละ (mushy meat) มีสีตามธรรมชาติของเนื้อปูในแตละสวน
ไมมีการปะปนของเศษเนือ้ ปูสวนอื่นๆ สะอาดปราศจากสิ่งแปลกปลอม

4

- เนื้อแนน ไมยุยเละ มีสีผดิ ปกติจากธรรมชาติของเนื้อปูเล็กนอย
ไมมีการปะปนของเศษเนือ้ ปูสวนอื่นๆ

3

- เนื้อไมเปนกอน ยุยเละเล็กนอย มีสีผดิ ปกติจากธรรมชาติของเนื้อปู
มีการปะปนของเศษเนื้อปูสวนอื่นๆ

2

- เนื้อไมเปนกอน นิ่มและยุยเละมาก

1

กลิ่น
- มีกลิ่นปกติตามธรรมชาติของปูสุก ไมมีกลิ่นผิดปกติใด ๆ

4

- มีกลิ่นปกติตามธรรมชาติของปูสุก อาจมีกลิ่นจางหรือมีกลิ่นผิดปกติอยางอื่นเล็กนอย
แตตองไมใชกลิ่นแอมโมเนียและกลิ่นน้าํ มะพราว (fruity smell)

3

- มีกลิ่นแอมโมเนียเล็กนอย

2

- มีกลิ่นผิดปกติ หรือ มีกลิ่นกลิ่นแอมโมเนีย/กลิ่นน้ํามะพราวรุนแรงจนถึงเหม็นเนา

1

การประเมินใหคะแนนแบงชั้นคุณภาพ ตองประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ

10

11

มกอช.7004-2548

ภาคผนวก ง
ภาพปูมา

ปูมาเพศผู

ปูมาเพศเมีย
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ชนิดและแบบของเนื้อปู

เนือ้ ปูกอน

เนือ้ ปูขาว

13

เนื้อปูสวนกาม

เนื้อปูสวนขา

13
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ภาคผนวก จ
สารปนเปอน
ภาคผนวก จ นี้ แสดงปริมาณสารปนเปอน ที่มีกําหนดไวในกฎหมายหรือมาตรฐานที่เกี่ยวของเพื่อการใช
ประโยชนไดสะดวก ทั้งนี้ปริมาณสารเหลานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง การนําไปใชอางอิงใหยึดถือเอกสารอางอิง
ฉบับลาสุด
อาหารที่มีสารปนเปอนตองตรวจไมพบสารปนเปอนเกินเกณฑที่กําหนด ดังตอไปนี้
(1) ตะกั่ว 1 mg ตออาหาร 1 kg 1
(2) ปรอท (Total Mercury) 0.5 mg ตออาหาร 1 kg สําหรับอาหารทะเล1
(3) สารหนูในรูปอนินทรีย (Inorganic Arsenic) 2 mg ตออาหาร 1 kg สําหรับสัตวนา้ํ และอาหาร
ทะเล 2
ที่มา : 1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 98) พ.ศ.2529 เรื่อง มาตรฐานอาหารทีม่ ีสารปนเปอน
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 273) พ.ศ.2546 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปอ น
(ฉบับที่ 2)
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ภาคผนวก ฉ
คําแนะนําวิธีการจับ การปฏิบัติบนเรือประมง
การดูแลหลังการจับ และการขนสงที่เหมาะสมสําหรับปูมา
ภาคผนวก ฉ นี้ เปนคําแนะนําวิธีการจับ การปฏิบัติบนเรือประมง การดูแลหลังการจับ และการขนสงที่
เหมาะสมสําหรับปูมา เพื่อปองกันการเสื่อมคุณภาพของปู และปองกันการปนเปอนที่จะกอใหเกิดอันตราย
ตอผูบริโภค

1. วิธีการจับปูมา
แบงตามชนิดเครื่องมือหลักเปน 4 กลุม ดังนี้
1.1 การใชอวนติดตา
วิธีการจับปูโดยใชอวนติดตา ไดแก อวนลอยปู อวนลอยกุง อวนติดตาอื่นๆ
1.2 การใชอวนลากและอวนรุน
วิธีการจับปูโดยใชอวนลากแผนตะเฆ อวนลากคู อวนลากคานถาง และอวนรุน
1.3 การใชเครื่องมือประจําที่
วิธีการจับปูโดยใชลอบปู ลอบหมึก โพงพาง โปะ
1.4 การใชเครื่องมือประมงอื่น ๆ
วิธีการจับปูโดยใชอวนอื่นๆ เครื่องมือเคลื่อนที่อื่นๆ จัน่ ปู ยอปู หรือแรวปู
การจับปูมา ดวยวิธีการใด ๆ ก็ตาม ใหมีการปฏิบัติที่ดีเพือ่ ใหไดคุณภาพของปูมาสดที่ดีที่สุด และเปนไป
ตามกฎหมายและประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง หามทําการประมงปูมีไขนอกกระดอง ลง
วันที่ 11 กรกฎาคม 2526 และควรปฏิบตั ิตามกรอบจรรยาบรรณการทําประมงอยางมีความรับผิดชอบ

2. การปฏิบัติบนเรือประมง
2.1 อุปกรณ
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2.1.1 ที่เก็บปูบนเรือ ไดแก ทองเรือ ถังเก็บหรือภาชนะที่ใชเก็บรักษาปู
- ตองทําดวยวัสดุที่ทนตอการกัดกรอนและปราศจากสารพิษ
- ทองเรือ หรือถังเก็บ ควรบุดวยฉนวนทีเ่ หมาะสม
- ทองเรือแบงที่เก็บเปนสวน ๆ ใหสามารถระบายน้ําไดดี
- ทองเรือหรือถังเก็บมีผิวหนาเรียบ ไมควรมีมุมอับ และทําความสะอาดไดงาย
- ภาชนะที่ใชเก็บรักษาควรทําดวยวัสดุทไี่ มดูดซับน้าํ เชน พลาสติก และมีปริมาณเพียงพอ
2.1.2 การเก็บรักษาปูบนเรือ
- การเก็บรักษาปูเปน ตองมีภาชนะประเภทถังขนาดใหญใสนา้ํ ทะเล และมีการเติมอากาศหมุนเวียนในถัง
เพื่อทําใหปูมชี ีวิตนานที่สุด
- เก็บรักษาปูในกระบะหรือภาชนะบรรจุทที่ ําใหปไู มมีการทับกัน และตองใชนา้ํ แข็งที่สะอาด
2.2 การปฏิบตั ิงานบนเรือ
- ใชบริเวณดาดฟาเรือเปนที่พักปู และทองเรือเปนที่เก็บรักษาปูเทานั้น
- บริเวณดาดฟาเรือและทองเรือจะตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ
- บริเวณที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเครื่อง น้ํายาทําความสะอาดและน้ํายาฆาเชื้อ ตองแยกตางหากไมให
มีการปะปนกับพื้นที่สวนที่เกี่ยวของกับปู
- น้ําทีใ่ ชกับปูบนเรือจะตองเปนน้ําบริโภค หรือน้ําทะเลที่สะอาดเทานัน้
- ไมสูบน้ําทะเลขึ้นมาใชในขณะที่เรือจอดอยูที่ทาหรือบริเวณที่เปนแหลงน้ําสกปรก
- น้ําแข็งที่ใชในเรือตองทําจากน้ําหรือน้ําทะเลที่สะอาด
- สถานที่เก็บหรือภาชนะทีบ่ รรจุน้ําแข็งและน้ําใช ตองอยูในสภาพดี สะอาด ถูกสุขลักษณะ ทําดวยวัสดุ
ปลอดสนิมและทําความสะอาดงาย
- มีการขนถายน้ําแข็งอยางถูกสุขลักษณะและไมควรใหน้ําแข็งสัมผัสกับพื้นโดยตรง
- หองน้ํา ทอระบายน้าํ และระบบกําจัดของเสียจะตองออกแบบไมใหไปปนเปอนกับปู โดยทอน้ําทิ้ง และ
ของเสียจากหองน้ํา หองครัว อางลางมือ จะตองไมไหลผานตรงที่เก็บปู
- หากเก็บสารที่เปนพิษหรือสารที่เปนอันตรายแกผบู ริโภค รวมทั้งสารที่ใชทําความสะอาด น้าํ ยาฆาเชื้อไว
ภายในเรือ จะตองแยกไปเก็บในสวนที่กันไวเฉพาะ โดยสารเหลานี้ตองมีฉลากแสดงใหเห็นอยางชัดเจน
- บนเรือตองมีอุปกรณทําความสะอาดอยางเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งตองเก็บรักษาใหอยูใ นสภาพ
สะอาดและแหงอยูเสมอ
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2.3 การปฏิบตั ิดา นสุขลักษณะ
- เรือ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ที่ใชในการประมง และการขนถาย ควรอยูในสภาพที่ใชงานไดดี
และสะอาด ทําการซอมแซมไดทนั ทีเมื่อพบวามีการชํารุด
- ทําความสะอาด อุปกรณตาง ๆ ที่ใชแลวทุกครั้ง
- จัดทําตารางทําความสะอาดและปฏิบัตติ ามอยางเครงครัด
- กอนและหลังกูอวนขึน้ บนเรือทุกครั้งจะตองทําความสะอาดบริเวณดาดฟา และอุปกรณตา ง ๆ ที่เกี่ยวของ
- อวนและอุปกรณตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของกับการประมง จะตองไมมีซากสัตวน้ําติดอยู และจะตองดูแลรักษา
ความสะอาดสม่ําเสมอ
- ระมัดระวังเรื่องการกําจัดของเสียจากเรือประมง จะตองไมสรางปญหาในดานสาธารณสุข ไมถายเทของเสีย
ออกจากเรือในบริเวณหวงหามหรือบริเวณที่มีการเพาะเลี้ยงหอย
- หลังจากที่เรือประมงเขาเทียบทาแลว จะตองนําปูขึ้นใหหมดพรอมทั้งกําจัดน้าํ ในทองเรือและน้ําแข็งที่ใชแลว
ออกใหหมดดวย สวนตาง ๆ ของทองเรือ ถังเก็บปู จะตองทําความสะอาดดวยน้าํ ยาทําความสะอาด และน้าํ ยา
ฆาเชื้อ ทําความสะอาดทองเรือทั้งหมดกอนที่จะลําเลียงน้ําแข็งลงไป สําหรับการประมง ครั้งใหม
- เลือกใชวิธีการลาง ทําความสะอาดและการฆาเชื้อโรคทีม่ ีประสิทธิภาพ น้ํายาทําความสะอาด และน้ํายา
ฆาเชื้อที่ใชตองเปนสารที่ไดรับอนุญาตใหใชได การเลือกใชน้ํายาทําความสะอาด และน้ํายาฆาเชื้อ ตอง
คํานึงถึงคุณสมบัติ และขอจํากัดของน้าํ ยาชนิดนัน้ ๆ เชน อุณหภูมิ ความเปนกรด-ดาง ความเขมขน
ลักษณะพื้นผิวที่จะทําความสะอาด ประเภทของสิ่งสกปรก และวิธีการทําความสะอาด และไมนาํ น้าํ ยา
หลาย ๆ ชนิดมาผสมกัน เพราะอาจจะทําใหเกิดปฏิกิริยาตอกันแลวทําใหน้ํายานัน้ หมดคุณสมบัตทิ ี่
ตองการไปได
- หลังการทําความสะอาดเรือ อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช ดวยน้าํ ยาทําความสะอาดแลว ตองลางดวยน้ํา
สะอาดอีกครั้งหนึ่งกอนที่จะนําไปใชหรือสัมผัสปู
- ปลอยใหอากาศถายเทบริเวณทองเรือ ถังเก็บปูที่ไมไดใชและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ เมื่อลางทําความ
สะอาดแลวควรปลอยใหผึ่งลมระยะเวลาหนึ่งใหแหงกอนเก็บ
- มีการปองกันและกําจัดสัตวที่เปนพาหะนําโรคภายในเรือประมง เชน นก หนู แมลง การใชยาเบื่อหนู
ยากําจัดแมลง และสารพิษอืน่ ๆ ใหใชตามคําแนะนําของทางราชการ
- หามมีสัตวเลี้ยง เชน สุนัข แมว หรือสัตวอื่น ๆ บนเรือบริเวณพื้นที่ที่เกี่ยวของกับการขนถายและการเก็บ
รักษาปู
- ไมนําอาหารที่เก็บสํารองไวในเรือเพื่อการบริโภค มาเก็บแชไวในหองเก็บน้ําแข็งทีจ่ ะใชกับปู เพราะจะ
ทําใหนา้ํ แข็งเกิดการปนเปอนและจะมีผลไปถึงคุณภาพปูดวย
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3. การดูแลปูหลังการจับ
- ปูเปนตองมัดกามทันที
- การดูแลหลังการจับตองทําโดยทันทีขณะที่อยูบนเรือ
- ทําการขนยายปูที่จับไดอยางระมัดระวังและรวดเร็ว เพื่อปองกันการเกิดรอยขีดขวน รอยถลอก การฉีก
ขาดหรือการหลุดหายของอวัยวะของปู
- ทําการคัดแยกปูที่มีรอยขีดขวนรอยถลอกออก แลวเก็บแยกตางหาก ไมปะปนกัน
- ลางทําความสะอาดปูดวยน้ําทะเลสะอาดทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการคัดแยกปู
- ใชนา้ํ แข็งปนหรือน้ําแข็งเกล็ดเพื่อใหนา้ํ แข็งสัมผัสตัวปูไดมากขึ้น และทําใหปูเย็นไดเร็ว และชวยลด
ความเสียหายจากการกระแทกกับกอนน้าํ แข็ง
- การเก็บรักษาปูจะตองใชน้ําแข็งในปริมาณที่เหมาะสม
- ไมนาํ ปูที่จบั ไดในแตละครั้งมาเก็บในภาชนะเดียวกัน
- ตองคัดแยกชนิด และขนาดปูที่จบั ไดแตละครั้ง ออกจากกัน
- ตองปองกันปูที่อยูบนดาดฟาเรือ ไมใหถูกแสงแดดโดยตรง

4. การขนปูขึ้นจากเรือ
- ปูที่จับไดตอ งนําขึ้นฝงอยางระมัดระวังโดยเร็วที่สุด
- ไมใชภาชนะที่มีขนาดใหญเกินไปในการขนสงปูในระยะทางไกล ๆ
- ปองกันปูไมใหมีการปนเปอ นในระหวางการคัดเลือก ชั่งน้ําหนัก และการขนยาย
- ใหแยกปูเปนกับปูตายออกจากกัน

5.ปูตมและเนื้อปูใหเปนไปตามการปฏิบัติการแปรรูปเบื้องตนของขอกําหนดสถานแปรรูปเบื้องตน
ของกรมประมง
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ภาคผนวก ช
สัญลักษณของหนวยเอสไอ
(Systéme International d́ Unités)

๐

C

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
µg

มิลลิเมตร (millimeter)
ไมโครกรัม (microgram)
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