
“ซาชิมิ” จากปลาชอนทะเล 

 
ปลาชอนทะเล มีช่ือสามัญวา Cobia ช่ือวิทยาศาสตร คือ Rachycentron canadum (Linnaeus) 

อยูในครอบครัว Rachycentridae เปนปลาทะเล มีลําตัวคอนขางกลมยาวเรียว สีนํ้าตาลเขมและมีสีนํ้าเงินพาด
ตามยาวของลาํตัวขางละ 2 แถบ ดานทองมีเสนสีเหลืองปรากฏใหเห็นอยางชัดเจน สวนหัวแบนลาด ชอบอาศัยอยู
กลางนํ้าและหนาดินที่มีความลึก 1- 60 เมตร รวมกนัเปนฝงู ลาํตัวยาวประมาณ 80-100 เซนติเมตร ปจจุบันกรม
ประมงไดพจิารณาใหสัตวนํ้าชนิดน้ีพัฒนาเปนสัตวเศรษฐกิจชนิดใหม เน่ืองจากมีจุดเดนที่ขนาดตัวใหญ โตเร็ว ระยะ
ภายใน 1 ป สามารถเจริญเติบโตมีนํ้าหนักประมาณ 5-6 กิโลกรัม โดยที่ เน้ือมีสีขาวอมชมพูแซมแดงเรื่อๆ  รสชาติดี 
เน้ือแนนและมีความยืดหยุน เหมาะที่จะนํามาบริโภคแบบเน้ือปลาดิบหรือ “ซาชิมิ” ซึ่งเปนที่ตองการของตลาดทั้งใน
และตางประเทศ โดยเฉพาะญี่ปุน ไตหวันและกลุมสหภาพยุโรป (อยีู) ซึ่งมีราคาจําหนายสูงถึงกิโลกรัมละ 130-150 
บาท กรมประมงมีโครงการนํารองการเพาะเลี้ยงปลา ชอนทะเล ในกระชังขนาดใหญ ที่ไดรับจาก รัฐบาลนอรเว ย 
ภายใตโครงการความชวยเหลือแกผูประสบภัยสึนามิและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งไดดําเนินการเมื่อป 2548 และ
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงภูเก็ตไดทดลองเพาะลูกปลาชอนทะเลและวิจัยอาหารที่ใชสําหรับเลี้ยง จนประสบ
ความสาํเรจ็ในการทดลองดังกลาว จึงไดสงเสริมใหเกษตรกรเลี้ยงเพื่อเปนการเพิ่มรายได และอาจเปนอีกทางเลือก
หน่ึงที่จะใชทดแทนปลาทูนาที่มีปริมาณลดลงเรื่อยๆ จากทองทะเล 

ซาชิมิหรือเน้ือปลาดิบเปนอาหารจากปลาที่สําคัญและรสชาติดีที่สุดตามความเช่ือของคนญี่ปุน เน้ือ
ปลาดิบที่นํามาบริโภคตองไมมีเลือดค่ัง และไมมีการเกร็งของกลามเน้ือกอนตาย โดยทั่วไปในตลาดปลาของญี่ปุน ปลาที่
จะนํามาทําปลาดิบจะถูกฆาดวยเทคนิคที่เรียกวา Ike Jime (อิเคะ จิเมะ) เทาน้ัน เปนที่เช่ือกันมานานวาทําใหเน้ือปลา
มีรสชาติดีกวาการฆาดวยวิธีอื่น ซึ่งวิธีน้ีเปนการฆาโดยการสอดมีดเขาไปใตเหงือก  เพื่อตัดกระดูกสันหลังสวนคอ  และ
เสนเลือดใหญที่คอเพื่อใหเลือดไหลออกจากตัวจากน้ันก็จะตัดกระดูกสันหลังที่สวนใกลหาง แลวใชลวดสอดเขาไปจาก
ดานหาง แทงทาํลายเสนประสาทไขสนัหลงัตลอดตัวปลาทาํใหในกลามเน้ือเปนอมัพาตและอยูในสภาวะผอนคลาย การ
เกร็งของกลามเน้ือปลาจึงเกิดอยางชาๆ ทําใหเน้ือปลายังความแนนและยืดหยุน เทคนิคดังกลาวน้ันสอดคลองกับ
กระบวนการหดเกร็งของกลามเน้ือปลา กลาวคือเมือ่หลงัจากปลาตาย ATP (Adenosine triphosphate) ในกลามเน้ือ
จะคอยๆ หมดไป ทําใหไมมี  ATP ทีจ่ะมาใชในการสลายการจบักนัของ แอคติน ( actin) และ ไมโอซิน ( myosin) ใน
กลามเน้ือ กลามเน้ือจึงไมคลายตัว หรือหดตัวคางในบริเวณที่ไมมี ATP โดยเฉพาะปลาทีด่ิน้รนมากกอนตาย กลามเน้ือ
น้ันมกีารใชงานมาก ย่ิงทาํให ATP เหลืออยูนอย ดังน้ันเน้ือปลาจะอยูในสภาพเกร็งตัว และหดตัวคางเปนเวลานาน ทํา
ใหเน้ือปลาแข็งกระดาง ไมมีความยืดหยุน เสนใยกลามเน้ือฉีกขาดได และเกดิการยอยสลายกลามเน้ือหลงัจากอาการ
เกร็งตัว จะทําใหเน้ือปลานุม เละไมยืดหยุน  ในการตรวจวัด คาความสดของปลาจงึมวิีธีการตรวจวัด การสลายตัวของ 
ATP และสารประกอบที่ ไดจากการสลายตัวของ ATP ที่เรียกวา  K-Value (%) หรือคาเค ซึ่งสามารถใชเปนดัชนีวัด
ความสดของสตัวน้าํ โดยเฉพาะปลาทีเ่อาเน้ือมาบรโิภคในรปูปลาดิบ Saito et al. (1959) รายงานวาสตัวน้าํทีต่าย



ทันที คาเค ควรมีคาใกลเคียง 0 แตสัตวนํ้าที่มีคุณภาพความสดปานกลางมีคาเคเทากับ 10-20% สวนสัตวนํ้าที่ผูบริโภค
ไมยอมรับจะมีคาเค มากกวา 60% และถามคีาประมาณ 90% แสดงวาสัตวนํ้าน้ันเนาเสีย ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของ Ehira and Uchiyama (1987) ไดอธิบายไววาผลิตภัณฑประมงย่ิงสดมาก คาเค จะตํ่ากวา 20% จะถูกเรียกวา 
“sushi” หรือ “sashimi” เกรด (ระดับความสดที่ดีที่สุด) ความสดทีร่ะดับปานกลาง คาเค จะตํ่ากวา 50% และไมสด 
คาเค จะสูงกวา 70% ดังน้ันคุณภาพของเน้ือปลาทีส่ามารถรบัประทานในแบบปลาดิบ (ซาชิมิ) ไดน้ัน คาเค จะมีคา
เทากับหรือตํ่ากวา 20%  

การนําเน้ือปลาชอนทะเลมาบริโภคในรูปแบบเน้ือปลาดิบ (ซาชิมิ) จึงตองศึกษา หาวิธีการจดัการ
หลังการจับและการเก็บรักษาปลาชอนทะเลที่สามารถคงคุณภาพความสดของเน้ือปลาสําหรับการบริโภคแบบดิบ 
ตลอดจนการปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะเพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอผูบริโภค โดยทางกลุมวิจัยและพัฒนาการเก็บรักษา
สัตวนํ้าไดดําเนินการศึกษาวิจัยปจจัยที่มีผลตอคุณภาพเน้ือปลาดิบและมีผลงานวิจัยเรื่องผลของการดูแลรักษาปลาชอน
ทะเลสดตอคุณภาพของซาชิมิ เอกสารวิชาการฉบับที่ 3/2554 กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวนํ้า กรมประมง ดังน้ี 

แหลงเลี้ยง จากการสุมตัวอยางปลาชอนทะเลมีชีวิตจาก 4 แหลงเลี้ยง ไดแก จังหวัดระยอง ระนอง 
กระบี่ และภูเก็ต มาตรวจวิเคราะหคุณภาพ พบวา คุณภาพทางประสาทสมัผสัของเน้ือปลาดิบโดยการใหคะแนนแบบ 
Line-scale 1-10 คะแนน (7.0-8.9 คะแนน ระดับดี 9.0-10 คะแนน ระดับดีมาก) ไดคะแนนในระดับดีมากทกุ
ตัวอยาง สวนคุณภาพทางเคมีมีปริมาณโปรตีน ไขมัน เถา ความช้ืน ดางระเหยไดทั้งหมด คาเค และคาความเปนกรด
ดาง มคีาระหวาง 18.71-19.71 %, 2.69-9.29%, 1.22-1.37%, 70.13-75.99%, 11.56-13.22 มิลลิกรัม /100กรัม, 
5.08-8.18% และ 6.03-6.13 ตามลําดับ มีกรดอะมิโนที่จําเปนตอรางกายครบถวน และกรดไขมันไมอิ่มตัว ไดแก กรด
ปาลมมิติค (Palmitic acid) และกรดโอเลอิค (Oleic acid) สงู นอกจากน้ียังไมพบการปนเปอนจากพยาธิตัวกลมจึง
ปลอดภัยตอการนํามาบรโิภคดิบ 

วิธีการจัดการหลังการจับและการเก็บรักษาโดยการแปรวิธีการ  4 แบบ คือ 1. เอาเลอืดออกโดยใช
มีดแทงคอตัดเสนเลือดใหญในขณะปลามีชีวิตปลอยใหเลือดไหลออกจนหมดแลวเก็บในนํ้าแข็ง 2. ไมเอาเลือดออก นํา
ปลามีชีวิตมาเก็บในนํ้าแข็ง 3. ทําใหปลาสลบโดยแชในนํ้าทะเลผสมนํ้าแข็งแลวเอาเลือดออกแบบวิธีที่ 1 แลวเก็บใน
นํ้าแข็ง และ 4. ทําปลาใหสลบโดยแชในนํ้าทะเลผสมนํ้าแข็งและเกลือแกงแลวเอาเลือดออกแบบวิธีที่ 1 แลวเก็บใน
นํ้าแข็ง ผลปรากฏวาวิธีการจัดการหลังการจับทั้ง 4 แบบใหคุณภาพเน้ือปลาสําหรับการบริโภคแบบดิบแตกตางกัน 
(p≥0.05) ไดคะแนนการยอมรบัทางประสาทสมัผสัในระดับดีมาก โดยแบบที ่4 ไดคะแนนสูงที่สุด แตในระหวางการ
เก็บรักษาปลาในนํ้าแข็ง ในการทดลองแบบที่ 3 สามารถเก็บรักษาปลาใหมีคุณภาพสําหรับบริโภคแบบเน้ือปลาดิบได
นานที่สุด คือ 15 วัน โดยไดคะแนนการยอมรับสูงที่สุดระหวาง 7.1-9.4 คะแนน แตดัชนีวัดความสดดวยคาเคช้ีวาเน้ือ
ปลาคงคุณภาพในระดับความสดดีทีส่ดุ (Sashimi grade) ไดเพียง 8 วัน 

การเก็บรักษาแบบปลาท้ังตัวและแบบเน้ือปลาแล โดยนําปลาทีผ่านการจดัการแบบ ทาํใหปลาสลบ
โดยแชในนํ้าทะเลผสมนํ้าแข็งแลวเอาเลือดออกแบบวิธีที่ 1 แลวเก็บรักษาทั้งตัวและแลเปนช้ินเน้ือมา เก็บที่อุณหภูมิ
ตูเย็น (5 °C) และเก็บในนํ้าแข็ง (0 °C) พบวา วิธีที่ดีที่สุดคือเก็บแบบปลาทั้งตัวในนํ้าแข็ง สามารถเก็บปลาสําหรับการ
บริโภคแบบเน้ือปลาดิบได นาน 8 วัน โดยไดคะแนนการยอมรับสูงที่สุดอยูระหวาง 7.12-9.9 คะแนน และมีคาเคตํ่า
ที่สุดระหวาง 8.13-21.44 %  

จากผลการวิจัยขางตนทําใหสรุปวิธีการจัดการปลาชอนทะเลหลังการจับเพื่อนําเน้ือมาบริโภคดิบโดย
การนําปลาทีผ่านการจดัการแบบทาํใหปลาสลบโดยแชในนํ้าทะเลผสมนํ้าแข็งแลวเอาเลอืดออกโดยใชมดีแทงคอตัดเสน
เลือดใหญในขณะปลามีชีวิตปลอยใหเลือดไหลออกจนหมดจากน้ันเก็บรักษาปลาทั้งตัวในนํ้าแข็ง นอกจากน้ียังไดเกณฑ
คุณภาพความสดของเน้ือปลาชอนทะเลสําหรับบริโภคดิบ (ซาชิมิ) โดยใชคะแนนการยอมรบัทางประสาทสมัผสัและ



คาเคเปนดัชนีวัดความสดและแบงระดับคุณภาพความสดของปลาชอนทะเลไดที่ ระดับความสดดีมาก ซึ่งมีคะแนนการ
ยอมรับทางประสาทสัมผัสไมนอยกวา 9 คะแนน คาเคไมเกนิ 12 % และระดับความสดดี ซึ่งมีคะแนนการยอมรับทาง
ประสาทสัมผัสไมนอยกวา 7 คะแนน และคาเคไมเกนิ 23 %  

 

  

  

วันแรก: ลกัษณะเน้ือสขีาวอมชมพ ูใส แวววาว แนนและยืดหยุน 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
หลงัการเก็บ 1 วัน หลงัการเก็บ 8 วัน ความใส แวววาวลดลง เริ่มขุนและทึบ 

  
หลงัการเก็บ 9 วัน สีซีดลง ขุนและทึบ เน้ือสัมผัสน่ิมลง หลงัการเก็บ 15 วัน สีซีดมาก ขุนและทึบ เน้ือสัมผัสน่ิมมาก  

การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเน้ือปลาชอนทะเลดิบ (ซาชิมิ) ท่ีเก็บรักษาแบบท้ังตัวในนํ้าแข็ง  15 วัน 



ตารางอธิบายคุณลักษณะเน้ือปลาชอนทะเลดิบสําหรับใหคะแนนการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

1. ลักษณะท่ัวไป 

คุณลกัษณะ คะแนน 
เน้ือสีขาวอมชมพู โปรงแสง ใส เปนมัน แวววาว 9-10 
เน้ือสีขาวอมนํ้าตาลขุนเล็กนอย สีธรรมชาติ 7-8.9 
เน้ือสีขาวและนํ้าตาลออนอมแดงหรือสม ทึบแสง 5-6.9 
เน้ือสีเหลืองซีดอมแดงหรือนํ้าตาลซีดอมแดง ดาน 3-4.9 
เน้ือสีนํ้าตาลซีด รอยคราบเลือดสีผิดปกติ 1-2.9 

2. กลิ่น 

คุณลกัษณะ คะแนน 
กลิ่นทะเล กลิ่นสด 9-10 
กลิ่นปลาทั่วไป ไมมีกลิ่น 7-8.9 
มีกลิ่นคาวปลาหรือมีกลิ่นฟอรมาลินเล็กนอย กลิ่นเปรี้ยว กลิ่นเกา  5-6.9 
มีกลิ่นเสีย  3-4.9 
มีกลิ่นเหม็นเนา 1-2.9 

3. ลักษณะเน้ือสัมผัส 

คุณลกัษณะ คะแนน 
แนน ยืดหยุน 9-10 
ขาดความยืดหยุน หรือความยืดหยุนลดลง 7-8.9 
เน้ือเริ่มน่ิม 5-6.9 
เน้ือน่ิม ออนตัวได จนถึงน่ิมมาก 3-4.9 
เน้ือน่ิม เละมาก 1-2.9 

4. รสชาติ 

คุณลกัษณะ คะแนน 
รสหวาน 9-10 
รสหวานนอยลง 7-8.9 
รสคอนขางจืดชืด 5-6.9 
มีรสจืด เหม็นเปรี้ยว 3-4.9 
เหม็นมากขึ้นเวลารับประทาน 1-2.9 

5. การยอมรับโดยรวม 

คุณลกัษณะ คะแนน 
ดีมาก 9-10 
ดี 7-8.9 
พอใช 5-6.9 
ไมคอยดี 3-4.9 
ไมยอมรับเลย 1-2.9 
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