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1 คูมือ การเลี้ยงปูนาปลอดภัยดวยระบบนํ้าหมุนเวียน 

บทนํา 

 

 ความปลอดภัยของอาหาร หมายถึง การท่ีอาหารจะไมกอใหเกิดอันตรายแก

ผูบริโภค เมื่อกินอาหารน้ันๆ โดยท่ีมีขอแมวาจะตองมีการจัดเตรียม ปรุงผสม และกิน

อยางถูกตอง การท่ีอาหารจะกอใหเกิดอันตรายข้ึนกับผูบริโภคไดน้ัน เน่ืองมาจาก

อาหารน้ันไดมีการปนเปอนของตัวกออันตราย ตัวกออันตรายท่ีวาน้ีมีอยู 3 ประเภท 

ไดแก อันตรายทางกายภาพ เชน เศษโลหะ เศษแกว เปนตน อันตรายทางเคมี เชน 

สารเคมีตกคางจากสารกําจัดศัตรูพืช การตกคางของยาปฏิชีวนะ รวมท้ังสาร 

บางอยางในอาหารท่ีทําใหเกิดอาการแพสําหรับคนบางกลุม เชน แพอาหารทะเล แพ

ถ่ัวลิสง เปนตน อันตรายทางชีวภาพ เชน จุลินทรีย ท่ีทําใหเกิดอาหารเปนพิษ 

กอใหเกิดอาการเจ็บปวยปวยตอระบบทางเดินอาหาร และระบบตางๆ ในรางกาย 

ปจจุบันผูซื้อในตลาดโลกหันมาสนใจเรื่องการรักษาสุขภาพโดยมุงบริโภคสินคาเกษตร

ปลอดภัยเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง สงผลทําให "กลุมสินคาเกษตรปลอดภัย" กําลังเปนท่ี

ตองการสูงในหลายประเทศ โดยเฉพาะตลาดสหภาพยุโรป ทําใหโอกาสของผูท่ี

ตองการผลิตภัณฑเกษตรปลอดภัยเปดกวาง  

 สัตวนํ้าจัดเปนหน่ึงในสินคาทางการเกษตรท่ีไดรับความนิยมในการบริโภค 

เพ่ือตอบสนองความตองการบริโภคอาหารปลอดภัยการผลิตสัตวนํ้าท่ีปลอดภัยได

คุณภาพนับไดวาเปนอีกโจทยหน่ึงท่ีมความนาสนใจในเวลาน้ีการเลี้ยงสัตวนํ้าในระบบ

ปดนํ้าหมุนเวียน (Recirculating aquaculture system, RAS) เปนระบบการเลี้ยง

สัตวนํ้าท่ีมีการพัฒนาข้ึนมาใหม โดยมีลักษณะเปนบอขนาดเล็ก ใชพ้ืนท่ีนอยนํ้าตื้น

และชดเชยดวยการไหลเวียนนํ้าสูงโดยการกรองนํ้าจากบอปลาเพ่ือนํากลับมาใชใหม

และใชถังกรองแบบชีวภาพเพ่ือลดความเปนพิษของแอมโมเนียทําใหคุณภาพนํ้าดี



 

2 คูมือ การเลี้ยงปูนาปลอดภัยดวยระบบนํ้าหมุนเวียน 

เหมาะตอการดํารงชีวิตของสัตวนํ้าตลอดระยะเวลาการเลี้ยงทําใหเลี้ยงแบบหนาแนน

ท่ีสูงได นอกจากกน้ี สัตวนํ้าท่ีเลี้ยงในระบบ RAS ยังเปนการท่ีเกิดเปนผลผลิตท่ี

ปลอดภัยสอดคลองกับแนวโนมความตองการอาหารปลอดภัยหรือท่ีผลิตดวยระบบ

การเลี้ยงท่ีดี ซึ่งมีความปลอดภัยของอาหาร (Food safety) เปนการเลี้ยงในระบบท่ี

ไมใชสารเคมี นับเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับสัตวนํ้าท่ีเลี้ยง และเมื่อวัตถุดิบท่ีใชเพ่ือผลิต

ในอุตสาหกรรมอาหารเปนวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ และความปลอดภัยตอผูบริโภคแลว ก็

จะเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับผลิตภัณฑอาหารน้ันๆ ไดมากยิ่งข้ึน   

 ปูนาก็เปนสัตวนํ้าพ้ืนถ่ินชนิดหนึงท่ีเปนแหลงโปรตีนจากธรรมชาติท่ีอยูคูกับ

คนไทยมาชานาน ในฤดูฝนเราจะพบปูนาตามทองทุงอยางมากมาย และมีการ

แพรกระจายท้ังในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต และภาคอีสาน ปจจุบันยังมีปูนาท่ียัง

สามารถจับหรือรวบรวมได จากแหลงนํ้าธรรมชาติคราวละจํานวนมาก ปูนาท่ีพบใน

ประเทศไทย ม ี๔ ชนิด คือ Samaniathelphusa germaini , S. sinesis , S. juliae 

และ S. dugasti (Esanthelphusa dugasti) ชนิดสุดทายพบวามีการแพรกระจายใน 

๔๐ จังหวัดท่ัวประเทศ และมีความสําคัญทางเศรษฐกิจสําหรับชาวประมงและ

เกษตรกรรายยอย เปนท่ีรูจักและคุนเคยเปนอยางดี ถือไดวาเปนปูท่ีมีความสําคัญตอ

วิถีการดํารงชีวิตของคนเหลาน้ัน นอกจากการขายสดแลวยังสามารถนํามาใช

ประโยชนไดหลากหลาย อยางท่ีทราบกันดีวาปูนาเปนสวนหน่ึงของวัตถุดิบท่ีทําสมตํา 

นอกจากเมนูยอดนิยมน้ีแลว คนในพ้ืนท่ีภาคเหนือยังมีวัฒนธรรมในการบริโภคปูนา

โดยมีการแปรรูปเปน ปูนาดอง ปูนาตมหรือน่ึง ปูนาออง และนํ้าปู ในอดีตป พ.ศ. 

2549-2550 ราคาของปูนาในชวงฤดูฝนท่ีอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหมน้ันมีราคา

ตั้งแต ๑๐-๑๕ บาทตอกิโลกรัม แตในปจจุบันราคาปูนาในตลาดสี่มุมเมืองอยูท่ี 80 – 

100 บาท ตอกิโลกรัม ราคาปูนาท่ีสูงข้ึนเรื่อย ๆ และปฏิเสธไมไดเลยวา ปูนาเปนสัตว



 

3 คูมือ การเลี้ยงปูนาปลอดภัยดวยระบบนํ้าหมุนเวียน 

นํ้าท่ีมีความตองการบริโภคสูง หากมองในดานผลผลิตของปูนาตามธรรมชาติใน

ปจจุบัน พบวา การจับปูนาตามธรรมชาติมีปริมาณลดลงทุกป เ น่ืองจากการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมท้ังดิน นํ้า ตนไม การใชสารเคมีเพ่ือฆาแมลงและ

กําจัดวัชพืช และการใชปุยเคมี สิ่งเหลาน้ีลวนแตเปนการทําลายระบบนิเวศ หรือ

สภาพแวดลอมแหลงอาศัยของปูนา สงผลใหปูนาตามธรรมชาติลดลง และไมเพียงพอ

ตอความตองการของผูบริโภค 

  ปูนามีรสชาติดี มีเอกลักษณ กลมกลืนกับวิถีการกินของคนภาคอีสานและ 

ภาคเหนือไดอยางแนบแนน ปูนาจึงจัดไดวาเปนแหลงอาหารโปรตีนท่ีหาไดโดยไมตอง

เสียคาใชจาย ท่ีคนอีสานสามารถขุดหาหรือจับจากธรรมชาติ ไมตองซื้อหา ปูนา

สามารถนามาประกอบ อาหารได หลายชนิด นอกจากนาไปเผา ตม น่ึง ทอด แกงสม 

แกงปา ออมปูนา ยา และอกปู อาหารพ้ืนบาน ของอีสาน ก็ยังสามารถนําไปประกอบ

อาหารไดอีกหลายชนิด เชน ตําใหละเอียดใสแปง และไขทอดเปนแผน แบบทอดมัน 

จิ้มกับนํ้าจิ้ม ถาเปนปูขนาดเล็กก็ชุบแปงทอดท้ังตัว ทางจังหวัดนครพนมนําไปปรุง

เปนลาบปู และผัดปู สวนจังหวัดอุดรธานีนําไปทํานํ้ายาปูกินกับขนมจีน นอกจากน้ีปู

นายังนําไปดองเค็มเพ่ือนําไปปรุงเปนสวนประกอบของสมตําท่ีเปนอาหารหลักกัของ

คนอีสานและคนในภาคอ่ืนดวย 

 อุตสาหกรรมอาหารในปจจุบันมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ มี

ศักยภาพสูงในการผลิตท้ังเพ่ือการบริโภคในประเทศและเพ่ือการสงออก เน่ืองจากมี

พ้ืนฐานดานการผลิตทางการเกษตรท่ีนํามาใชเปนวัตถุดิบท่ีมั่นคง สามารถแปรรูปได

อยางหลากหลายและตอเน่ือง รวมท้ังมีการใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัย และมีการ

พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดมากยิ่งข้ึน ซึ่งทาง

บริษัท MT เกษตรแปรรูป จํากัด  ซึ่งเปนบริษัทท่ีสงออกผลิตภัณฑแปรรูปทางการ



 

4 คูมือ การเลี้ยงปูนาปลอดภัยดวยระบบนํ้าหมุนเวียน 

เกษตรมากมาย และมีศักยภาพในการผลิตท่ีสูง ท้ังน้ีดวยกระแสรักสุขภาพกําลังเปนท่ี

สนใจของผูบริโภค จึงมีความตองการท่ีจะผลิตสินคาดังกลาวในรูปแบบอาหารเพ่ือ

สุขภาพ กลาวคือ วัตถุดิบท่ีใชในการผลิตสมตําอบกรอบน้ีจะตองมาจากการเพาะปลูก

ท่ี  เชน มะละกอท่ีปลอดจากกระบวนการตัดตอพันธุกรรม (Non GMO) เปนตน และ

กุงแหงตองเปนกุงท่ีมาจากการเลี้ยงดวยระบบท่ีปลอดสารเคมี  

   ปจจุบันปูนาสามารถเพาะเลี้ยงได ท้ังในบอดินและบอซีเมนต ปูท่ีไดจากการ

เพาะเลี้ยงจะสามารถสนองความตองการตลาดและทดแทนผลผลิตจากธรรมชาติท่ี

ลดลง  การผลิตปูนาในระบบปด นํ้าหมุนเวียน (Recirculating aquaculture 

system, RAS) ซึ่งใช พ้ืนท่ีนอย  ประหยัดนํ้า มีผลผลิตตอพ้ืนท่ีสูง เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม ผลผลิตปลอดภัยตอผูบริโภคผลิตภัณฑท่ีไดเปนอาหารอินทรียตาม

มาตรฐานของ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) ท่ีสํานัก

รับรองมาตรฐานสินคาและระบบคุณภาพ (สรม.) ใหการรับรอง 

นอกจากระบบการเลี้ยงท่ีจะทําการพัฒนาแลว อาหารท่ีใชเลี้ยงปูนา จะมี

เปลือกมะละกอมีสวนผสม  เปลือกมะละกอเปน Zero waste ของบริษัท เปลือก

มะละกอ เปนวัสดุเหลือท้ิงท่ีมีปริมาณมาก (ใน 1 เดือนทางบริษัทจะมีเศษเหลือ

เปลือกมะละกอประมาณ 1.5 ตัน) เปลือกมะละกอมีสารปาเปนอยูมาก  ซึ่งปาเปน

เปนเอนไซมยอยโปรตีนท่ีพบมากในมะละกอ พบไดท้ังใน ใบ กาน และผลดิบ การนํา

ปาเปนมาใชในสูตรอาหาร จะเพ่ิมประสิทธิภาพและชวยยอยอาหารในกลุมของ

โปรตีน ในอาหารเม็ดสําเร็จรูปเอนไซมท่ีไดจากของเหลือท้ิง สามารถทําใหปูนานํา

สารอาหารไปใชประโยชนไดมากข้ึน ก็จะทําใหการเจริญติเบโตของปูนาดีข้ึน ทําใหผล

ผลิตในการเพาะเลี้ยงปูนาสูงข้ึน 

 



 

5 คูมือ การเลี้ยงปูนาปลอดภัยดวยระบบนํ้าหมุนเวียน 

การเล้ียงปูนาในระบบปดดวยระบบน้ําหมุนเวียน  

 

ระบบนํ้าหมุนเวียน เปนระบบการเลี้ยงสัตวนํ้าท่ีมีการพัฒนาข้ึนมา ใหม  มี

ลักษณะเปนบอขนาดเล็ก ใชพ้ืนท่ีนอย นํ้าตื้น และชดเชยดวยการไหลเวียนนํ้าสูง 

ทํางานโดยการกรองนํ้าจากบอปลา เพ่ือใหสามารถนํากลับมาใชใหมภายในบอและใช

ถังกรองแบบชีวภาพเพ่ือลดความเปนพิษของแอมโมเนีย ระบบการกรองจะทํางาน

อยางตอเน่ือง ทําใหคุณภาพนํ้าดีเหมาะตอการดํารงชีวิตของสัตวนํ้าตลอดระยะเวลา

การเลี้ยง ซึ่งจะทําใหสามารถเลี้ยงปลาในความหนาแนนท่ีสูงได ผูวิจัยจึงไดนําระบบ

การเลี้ยงน้ีมาพัฒนาในการเลี้ยงปูนา โดยการเลี้ยงปูนาในระบบปดดวยระบบนํ้า

หมุนเวียนมีสิ่งสําคัญดวยกัน 4 ระบบไดแก 

 

1. โรงเรือนระบบปด 

 โรงเรือนระบบปดจะเปนการควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนโดยสวนของ

หลังคาจะคลุมดวยพลาสติก และบริเวณรอบขางจะคลุมดวยแสลนสีดําเพ่ือใหมีแสง

สองเขามาในโรงเรือนนอย และลมสามารถผานเขามาได  

 

  
ภาพท่ี 1 การคลุมโรงเรือนดวยพลาสติกและแสลนดํา 



 

6 คูมือ การเลี้ยงปูนาปลอดภัยดวยระบบนํ้าหมุนเวียน 

2. บอเลี้ยง 

 บอเลี้ยงจะเปนบอซีเมนตขนาด 5x3 เมตร โดยบอจะแบงออกเปน 2 พ้ืนท่ี

ไดแก พ้ืนท่ีบกและพ้ืนท่ีนํ้า ออกแบบใหเหมือนกับธรรมชาต ิ

 

 
ภาพท่ี 2 บอเลี้ยงปูนา 

 

3. ระบบบําบัด 

 ระบบนํ้าในการเลี้ยงปูนาแบบระบบปดน้ี จะเปนระบบหมุนเวียน โดยนํ้า

จากบอเลี้ยงปูจะสงออกไปสูบอกรองกายภาพ จากน้ันจะสงไปบําบัดสูบอท่ีใช

ออกซเิจนและสงไปสูบอพักนํ้า เพ่ือนํานํ้ากลับมาใชในลําดับตอไป 

 

 
ภาพท่ี 3 ระบบบําบัดนํ้า 



 

7 คูมือ การเลี้ยงปูนาปลอดภัยดวยระบบนํ้าหมุนเวียน 

วิธีการเล้ียงปูนา 

 

การเตรียมบอ 

1. ทําการเตรียมบอดวยการขัดทําความสะอาดบอซีเมนตดวยนํ้าประปา  

2. เมื่อทําความสะอาดเสร็จ เติมนํ้าใหเต็มบอ จากน้ันใสตนกลวยสับละเอียด

ลงไป แชท้ิงไว 1-2 สัปดาห เพ่ือกําจัดกลิ่นปูนในบอ  

 

 
ภาพท่ี 4 การเตรียมบอกอนเลี้ยงปูนา 

 

3. ท้ิงบอใหแหง จากน้ันทําการเตรียมท่ีหลบซอนแกปูนาโดยใสกระเบ้ืองมุง

หลังคาแทนการใสดิน เพ่ือเปนท่ีหลบซอนของปูนาโดยทํา 

 

 
ภาพท่ี 5  การเตรียมท่ีหลบซอนแกปูนา 

 

4.  ทําการเติมนํ้าในแหลงนํ้าในบอและใสสายออกซิเจน 



 

8 คูมือ การเลี้ยงปูนาปลอดภัยดวยระบบนํ้าหมุนเวียน 

การเตรียมพันธุปูนา 

 

การเตรียมพันธุปูนาน้ัน อาจจะเปนปูนาท่ีเก็บมาจากธรรมชาติจาก

ธรรมชาติ เมื่อไดปูนามาแลวจะทําการพักไวในบอซีเมนตแบบไมมีท่ีหลบซอนเพ่ือให

งายในการจัดการกับซากปูตาย ทําการพักปูนา 3-4 วันเพ่ือใหปูนาสามารถปรับตัวเขา

กับสภาพแวดลอมใหม  

 

 
ภาพท่ี 6 การเตรียมพันธุปูนา 

 

อาหารท่ีใชเล้ียงปูนาในระบบปด 

 

           จากกรรมวิธีผลิตสูตรอาหารท่ีสวนผสมของสารสกัดปาเปน ซึ่งไดรับการจด

อนุสิทธิบัตร (เลขคําขอ 1803001802) ไดนํามาพัฒนาเพ่ือตอยอดงานวิจัย โดยนํามา

ศึกษาอาหารท่ีใชเลี้ยงปูนาในระบบปด โดยพัฒนาสูตรอาหารท่ีมีเปลอืกมะละกอเปน

สวนผสม  เปลือกมะละกอเปนของเหลือจากการผลิตสมตํา ถือวาเปนเปนวัสดุเหลือ

ท้ิง (Zero waste) ท่ีมีปริมาณมาก (ใน 1 เดือน บริษัทจะมีเศษเหลือเปลือกมะละกอ 



 

9 คูมือ การเลี้ยงปูนาปลอดภัยดวยระบบนํ้าหมุนเวียน 

1.5 ตัน) และเปลือกมะละกอมีสารปาเปนอยูมาก มีคุณสมบัติเปนเอนไซมยอยโปรตีน

ท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพและชวยยอยอาหารในกลุมของโปรตีนได จึงเปนการนําของ

เหลือท้ิงท่ีมีเอนไซมชวยยอยมาเพ่ิมประสิทธิภาพในอาหารเม็ดสําเร็จรูป ซึ่งทําใหปูนา 

นําสารอาหารไปใชประโยชนไดมากข้ึน สงผลตอการเจริญเติบโตของปูนาท่ีดีข้ึน ทํา

ใหผลผลิตในการเพาะเลี้ยงปูนาสูงข้ึน 

  การพัฒนาอาหารปูนา โดยใชสวนผสมของเปลือกมะละกอแลวผลิตเปน

อาหารปู เรียกวา “อาหารปูผสมเปลือกมะละกอ” ไดวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการของ

อาหาร พบวา มีปริมาณโปรตีน 40.136±0.207 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) 

 

ตารางท่ี 1  คุณคาทางโภชนาการของสูตรอาหาร 

สูตรอาหาร 

สัดสวน (%) 
อาหารปูผสมเปลือกมะละกอ 

โปรตีน 40.136±0.207b 

ความช้ืน 1.686±0.0514a 

เถา 9.744±0.114a 

ไขมัน 11.691±0.290b 

เยื่อใย 4.510±0.286a 

NFE 32.231±0.553b 

หมายเหตุ: คาเฉล่ีย ± S.E ตัวอักษรที่แตกตางกันในแถวเดียวกันแตกตางกันทางสถิติ (P<0.05) 

 



 

10 คูมือ การเลี้ยงปูนาปลอดภัยดวยระบบนํ้าหมุนเวียน 

 
ภาพท่ี 7  อาหารปูผสมเปลือกมะละกอ 

 

ตนทุนผลตอบแทนในการเล้ียงปูนา 

 

การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนเลี้ยงปูนาในโรงเรือนระบบปดดวย

ระบบนํ้าหมุนเวียนน้ันไดวิเคราะหตามวิธีการของสมบูรณ (2537) โดยท้ังตนทุนคงท่ี 

(Total fixed cost: TFC) และตนทุนผันแปร (Total variable cost: TVC) และ

ตนทุนท่ีเปนเงินสด (Cash cost) และตนทุนท่ีไมเปนเงินสด (Non cash cost) 

ดังตอไปน้ี  

 

 ตนทุนท้ังหมด = ตนทุนคงท่ี + ตนทุนผันแปร 

 

ตนทุนคงท่ี (Total fixed cost: TFC)  เปนตนทุนท่ีไมผันแปรไปตามปริมาณ

การผลิต ไดแก คาเสื่อมราคาโรงเรือน (ประกอบดวยอาคารกอสราง และบอใน

โรงเรือน) โดยคํานวณคาเสือ่มราคาของบอซึ่งเปนตนทุนคงท่ีท่ีไมเปนเงินสดดวย

วิธีการคํานวณแบบเสนตรง (Straight line) กําหนดใหอายุของโรงเรือนอยูท่ี 20 ป 



 

11 คูมือ การเลี้ยงปูนาปลอดภัยดวยระบบนํ้าหมุนเวียน 

นอกจากน้ียังรวมถึงคาเสยีโอกาสการใชท่ีดิน โดยคํานวณเทากับอัตราดอกเบ้ียเงิน

กูยืม  

ตนทุนผันแปร (Total variable cost: TVC)  เปนตนทุนท่ีปรับเพ่ิมข้ึนหรือลดลงตาม

ปริมาณการผลิต ไดแก คาอาหาร คาลูกพันธุ คาจาง คานํ้ามันเช้ือเพลง/ไฟฟา คานํ้า เปนตน  

ผลตอบแทนหรือรายไดท้ังหมด = รายไดจากการขายผลผลิต = จํานวน

ผลผลติปลา x ราคาปู 

ผลตอบแทนสุทธิ หรือกําไรสุทธิ = รายไดท้ังหมด – ตนทุนท้ังหมด   

 

ตารางท่ี 2 ตนทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงปูนา 

ประเภทของตนทุนการผลิต ราคา/หนวย จํานวน  รวม 

ตนทุนผันแปร   131,200 

คาลูกพันธุปูนา 60  7,000 กก. 102,000 

คาอาหาร 40 85 กก. 3,400 

คาแรงงาน  2,000 12 เดือน 24,000 

คานํ้า 50 12 600 

คาไฟฟา 100 12 1,200 

ตนทุนคงท่ี   11,000 

คาเสียโอกาสการใชท่ีดิน   1000 

คาเส่ือราคาโรงเรือนและบอ 200,000 20 ป 10,000 

ตนทุนท้ังหมด   142,200 

ผลผลิตเฉล่ีย (อัตรารอดรอยละ 70) (kg/ป)  1,200 

ราคาท่ีขาย (บาท/กก.) 150 

รายได (บาท/ป) 180,000 

กําไรสุทธิ (บาท/ป) 37,800 
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 จากตารางท่ี 2 จะเห็นไดวาตนทุนท่ีมีอัตราสวนมากท่ีสุดคือ คาพันธุปูนาท่ี

ตองหาซื้อมาจากเกษตรกรท่ีเก็บรวบรวมจากธรรมชาติ คิดเปนรอยละ 71.7 ของ

ตนทุนท้ังหมด ดังน้ันหากเกษตรกรสามารถเพาะพันธุลูกปูไดเอง จะทําใหตนทุน

ดังกลาวลดลงเปนอยางมาก กําไรสุทธิก็จะเพ่ิมมากข้ึน  

 

ผลิตภัณฑแปรรูปจากปูนา 

 

 

อกปูนาทอดกอบ 

ผลิตภณัฑน้ีตองใชปูขนาดเล็กเทาน้ัน เพราะ

จะทําใหทานงายและไมแข็งจนเกินไป ควร

ตัดแตงขาหรือกามเล็กออกใหหมดจะ

สามารถทานไดท้ังหมด 

 

ปูออง 

ผลิตภณัฑน้ีเปนการนําสวนของมนัปูมาแปร

รูป จะตองใชปูสด ๆ มาทําเพราะจะทําให

มันปูอยูในสภาพท่ีสด เหลือง ไมมกีลิ่นเนา 
 

 

ปูนาดอง 

ผลิตภณัฑน้ีใชปูไซสใหญ ซึ่งไดลองทํา 2 

สูตร คือ สตูรปูดิบ และสูตรปูน่ิง จึงไดทํา

เพ่ือเปรียบเทียบรสชาติและความนิยม 

 



 

13 คูมือ การเลี้ยงปูนาปลอดภัยดวยระบบนํ้าหมุนเวียน 

กิตติกรรมประกาศ 
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