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ซูริมิ หลักการผลิตซูริมิได้จากการน าปลาที่ผ่านการตัดหัว 
ควักไส้  แยกก้าง และหนั งปลาออกด้ วยเครื่องแยกเนื้ อ 
(Deboner) น าเนื้อปลาไปล้างน้ า หรือสารละลายเกลือ เพ่ือขจัด
ไขมันและองค์ประกอบที่ละลายน้ า เช่น เลือด ซาร์โคพลาสมิค
โปรตีนที่ละลายน้ าออกไป เนื่องจากองค์ประกอบเหล่านี้ไม่มี
คุณสมบัติในการเกิดเจล นอกจากนี้ ยังเป็นการก าจัดเอนไซม์ 
โดยเฉพาะโปรติเนส ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่สามารถเร่งการย่อยสลาย
โปรตีนออกไป เนื้อปลาบดที่ผ่านกรรมวิธีข้างต้น ส่วนใหญ่เป็น
ไมโอไฟบริลาร์โปรตีน มีลักษณะเป็นเส้น ท าหน้าที่ในการยืด
หดของกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่จ าเป็นในการเกิดเจล 
คุณลักษณะที่ส าคัญของซูริมิ คือ มีสีขาว ไม่มีกลิ่นคาวปลา 
และมีความสามารถในการเกิดเจลที่ดี (Okada, 1992) ลักษณะ
สีของเนื้อปลาบดและซูริมิ ดังแสดงในภาพที่ 1 
 

เนื อปลาบด ซูริมิ 

  

 
 

 

วัตถุดิบท่ีนิยมน้ามาผลิตซูริมิ 

ปลาท่ีนิยมน ามาผลิตเป็นซูริมิ ได้แก่ ปลาทะเล เช่น ปลาอะลาสกา 
(Theragrachal cogramma)  ซึ่งเป็นปลาท่ีให้คุณภาพเจล
ของซู ริ มิ สู ง  ( excellent)  ส่ วนปลา  New Zealand hoki 
(Macruronus novaezelandiae), southern blue whiting 
(Micromesis tiusaustralis) and northern blue whiting 
(Micromesis tiuspoutassou), croaker (Pennahai 
macrophthalmus) ปลาท้ัง 4 ชนิดนี้ให้คุณภาพเจลของซูริมิ
อยู่ในระดับดี (good) ส่วนปลาทรายแดง (threadfin bream) 
(Nemipterus bleekeri) เป็นปลาท่ีมีคุณภาพเจลของซูริมิ 
อยู่ในระดับปานกลาง (fair) (Kano, 1992; Park, 2005) 

 

ขั นตอนการผลิตซูริมิ 

เริ่มจากการน าปลามาตัดหัว ควักไส้ แล้วน ามาแยกก้างและ
หนังออกด้วยเครื่อง deboner ตามด้วยการล้างเนื้อปลาบด
ด้วยน้ า หรือน้ าเกลือเย็นจัด เพื่อรักษาความสดของเนื้อปลา 
และเป็นการก าจัดไขมัน และองค์ประกอบท่ีละลายน้ า เช่น 
เลือด เอนไซม์ และ ซาร์โคพลาสมิคโปรตีน เพื่อให้คงเหลือแต่
ไมโอไฟบริลาร์โปรตีน ซึ่งเป็นโปรตีนท่ีไม่ละลายน้ า และมี
ความส าคัญต่อการเกิดเจล อีกท้ังการล้างส่งผลต่อความขาว 
และเป็นการล้างกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ออกไป จากนั้นแยก
น้ าออกจากเนื้อปลา แล้วน ามาบีบน้ าส่วนเกินออกด้วยเครื่อง 
screw press หรือ hydraulic press เพื่อให้เหลือความชื้น
ประมาณร้อยละ 82-85 ซึ่ งเป็นความชื้นท่ีมีคุณภาพ
เช่นเดียวกับเนื้อปลาแล่ (Park and Morrissey, 2000;  Satam 
et al., 2004) ขั้นตอนนี้ยังช่วยแยกเกล็ด ก้างขนาดเล็ก และ
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (connective tissue) ออกไป แล้วน าไปผ่าน
เครื่องแยกเอ็น เกล็ด และหนัง ด้วยเครื่อง strainer อีกครั้ง จะ
ได้เนื้อปลาบดท่ีมีสีขาว ไม่มีกลิ่นคาว และมีความสามารถเกิด
เจลท่ีดี เรียกเนื้อปลาชนิดนี้ว่า ซูริมิสด จากนั้นน าซูริมิสดมา
ปั่นผสมรวมกับสารป้องกันโปรตีนเสียสภาพ เช่น น้ าตาล 
ซอร์บิทอล ฟอสเฟต แล้วบรรจุใส่ถุงพลาสติก แช่เยือกแข็งท่ี
อุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย 4 ชั่วโมง แล้วจึง
น ามาเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็งท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส
จนกว่าจะใช้งาน ขั้นตอนการผลิต ดังแสดงในแผนภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 ลักษณะเนื อปลาบดและซูริมิ 

 

 

เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 

ปลา ตัดหัว ควักไส้ แยกเนื อด้วยเคร่ือง deboner 

ล้างด้วยน า้ หรือ น า้เกลือเย็นจัด 

บีบน า้ส่วนเกินออกด้วยเคร่ือง  

screw press หรือ  

hydraulic press 

แยกเอ็น เกล็ด และ 

หนังด้วยเคร่ือง strainer 

 ผสมสารป้องกันโปรตีนเสียสภาพ 

บรรจุถุง 

แช่เยือกแข็งท่ีอุณหภูมิ  

-40 องศาเซลเซียส 

แผนภาพท่ี 1 ขั นตอนการผลิตซูริมิ 



 

ผลิตภัณฑ์จากซูริมิ  
 (Surimi based products)  

เป็นผลิตภัณฑที่ได้จากการน าซูริมิแช่เยือกแข็ง หรือซูริมิสด  
มาแปรรูปโดยสับผสมกับเกลือในปริมาณที่เหมาะเพ่ือละลาย
โปรตีนไมโอไฟบริลลาร์โปรตีน พร้อม ๆ กับการเติมส่วนผสม
อ่ืน ๆ ที่ต้องการ เช่น แป้ง ไข่ขาว ผงชูรส และสารให้กลิ่นรส 
แล้วขึ้นรูปตามที่ต้องการและให้ความร้อนเพ่ือสร้างความ
คงทนของรูปร่าง สร้างเนื้อสัมผัส และลดปริมาณจุลินทรีย์
ซึ่งผลิตภัณฑ์จากซูริมิที่ได้รับความนิยมและมีศักยภาพในการ
ส่งออกในรูปแช่แข็ง ได้แก่ ลูกชิ้นปลา ปูอัด ไส้กรอก ทอดมัน 
เนื้อกุ้งเทียม เต้าหู้ปลา เป็นต้น 
 
 

 
วิธีการ น าซูริมิมาสับผสมกับเกลือประมาณ 5 นาที เติม
ส่วนผสมอื่น ๆ ประมาณ 15 นาที จากนั้น ขึ้นรูปตามท่ี
ต้องการ แล้วน าไปต้มท่ีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียส 
ประมาณ 20 นาที ต่อด้วยน าไปต้มในน้ าร้อนท่ีอุณหภูมิ
ประมาณ 90 องศาเซลเซียส อีกประมาณ 20 นาที ตามด้วย
แช่ลูกชิ้นท่ีต้มสุกในน้ าเย็นจัด จนคลายร้อน จึงตักขึ้นมาให้
สะเด็ดน้ า 

 

  
ที่มา                           (1) (2) 
กองวจิัยและพัฒนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมสัตว์น้ า 

http://www.thaitechno.net/vip/p
roduct detail.php?id=1500 
22&uid=48220  
บ. แปซิฟิกแปรรูปสัตว์น้ า จก. 

 

 

 
 
 

วิธีการ น าซูริมิมาสับผสมกับเกลือ เติมส่วนผสมอื่นๆ ให้เข้า
กัน รีดเป็นแผ่น ต้ม/นึ่ง อบแห้งแล้วตัดเป็นเส้น ม้วนและแต่งสี 
ห่อเป็นแท่ง ก่อนตัดเป็นท่อน แล้วน าไปฆ่าเชื้อด้วยไอน้ าร้อน 
 

  
ที่มา กองวจิัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า   

 

 
 

วิธีการ น าซูริมิมาสับผสมกับเกลือ เติมส่วนผสมอื่นๆ ให้เข้า
กัน ท าให้เป็นรูปร่างตามต้องการ น าไปให้ความร้อนโดยการ
นึ่งหรือต้มจนสุก ท าให้เย็น แล้วอาจน าไปทอดพอเหลือง 
 

  
ที่มา                           (1) (2) 
https://smileheartshop.com/shop/
all-products/jan1801smh/ 

https://www.foodproject.co.th/ 
FishTofu-486.html 

 

 
วิธีการ น าซูริมิมาสับผสมกับเกลือ เติมส่วนผสมอื่นๆ นวด
ประมาณ 20 นาที จากนั้นน าไปอัดไส้ ผูกเป็นท่อนตามความ
ยาวท่ีต้องการ น าไปต้มท่ีอุณหภูมิ  40 องศาเซลเซียส 
ประมาณ 20-30 นาที ตามด้วยน าไปต้มในน้ าร้อนท่ีอุณหภูมิ 
90 องศาเซลเซียส อีกประมาณ 20-30 นาที น าไส้กรอกที่ต้ม
แล้วไปแช่เย็นก่อนต้ังท้ิงไว้ให้สะเด็ดน้ า 

  
ที่มา                           (1) (2) 
http://www.pfp-pacific.com 
/th/products/1/556/ 

https://www.cptuna.co.th/ 

 

 

ลูกชิ้นปลา 

ปูอัด  

เต้าหู้ปลา  

ไส้กรอกปลา 

https://www.cptuna.co.th/


 

การส่งออกซูริมิและผลิตภัณฑ์ซูริมิ 

ของประเทศไทย  

ซูริมิ  เป็นอาหารทะเลท่ีมีราคาไม่แพงเมื่อเปรียบเทียบกับ
อาหารทะเลชนิดอื่น ๆ และมีปริมาณไขมันต่ า จึงจัดเป็น
อาหารสุขภาพท่ีเหมาะส าหรับผู้ท่ีต้องการควบคุมระดับไขมัน
ในเลือดและควบคุมน้ าหนัก แต่เดิมประเทศไทยส่งออกซูริมิ 
เพื่อให้ประเทศปลายทางน าไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากซูริมิ  แต่ปัจจุบันมีการแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป เช่น ปูอัด ลูกชิ้น  ซึ่งเป็นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และมีผลิตภัณฑ์ใหม่ป้อนตลาด 
ประเทศไทยส่งออกซูริมิในปี 2560 ช่วงเดือน มกราคม-
มิถุนายน ประมาณ 6,462.42 ตัน มีมูลค่า 5370.09 ล้านบาท 
และเพิ่มขึ้นในปี 2561 ในช่วงเดือนเดียวกัน ประเทศไทย
ส่งออกซูริมิ ประมาณ 8,131.28 ตัน มีมูลค่า 667.91 ล้านบาท 
ส่วนใหญ่ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ
สหพันธรัฐรัสเซีย และเกาหลีใต้ ตามล าดับ ส าหรับการ
ส่งออกซูริมิท่ีแปรรูปแล้วพบว่ามีปริมาณการส่งออกมากกว่า 
ซูริมิปกติ ในปี 2561 ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์จากซูริมิ
ประมาณ 29,897.94 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3,282.12 ล้านบาท 
และเพิ่มขึ้นในปี 2562 เป็น 31,698.85 ตัน คิดเป็นมูลค่า 
3 ,508.90 ล้ านบาท ซึ่ งส่ วนใหญ่ส่ งออกไปประเทศ
สหรัฐอเมริกาเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ ออสเตรเลีย จีน และ
ญี่ปุ่น ตามล าดับ (สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย, 2562) 
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