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ซูริมิและผลิตภัณฑจากซูริมิ 
(Surimi and Surimi based products) 

 
 เนื้อปลาบด (Minced Fish) หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีไดจากการนําปลาซึ่งอาจจะผานการเตรียมเบื้องตนเพียง
แคการตัดหัวควักไสหรือช้ินเนื้อปลาที่ไดจากการแลไปแยกเนื้อออกจากสวนของกางและหนังปลาดวยเครื่องแยก
เนื้อ (Deboner) ดังนั้นเนื้อปลาบดที่ไดจึงยังคงมีองคประกอบเคมี สี และกลิ่น เชนเดียวกับเนื้อปลาปกติ 

ซูริมิ (Surimi) หมายถึง เนื้อปลาบดที่ผานการแยกกางออกแลวลางดวยน้ําเพื่อขจัดไขมันและองคประกอบ
ท่ีละลายน้ําไดซึ่งสวนใหญไดแกโปรตีนท่ีละลายน้ําไดออกไป จากนั้นกําจัดน้ําบางสวนออก ผลิตภัณฑท่ีไดอาจ
นําไปทําผลิตภัณฑทันทีหรือผสมสารเจือปนอาหารเชน น้ําตาล ฟอสเฟต แลวเก็บไวในรูปผลิตภัณฑแชเยือกแข็ง
เพื่อแปรรูปตอไป  

ผลิตภัณฑจากซูริมิ (Surimi based products) เปนผลิตภัณฑท่ีไดจากการนําซูริมิแชเยือกแข็งท่ีผานการทํา
ละลายอยางไมสมบูรณ (Tempering) หรือซูริมิสดสับผสมกับเกลือในปริมาณที่เหมาะเพื่อละลายโปรตีนไมโอไฟบ
ริลลาร พรอมๆ กับการเติมสวนผสมอื่นๆ ท่ีตองการ เชน แปง ไขขาว ผงชูรส และสารใหกลิ่นรส แลวข้ึนรูปดวย
การใชความดัน  (Extruded) การทําใหเกิดลักษณะเสนใย  (Fiberized) หรือข้ึนรูปดวยการใชเบาประกอบ 
(Composite-molded) โดยขึ้นอยูกับลักษณะของผลิตภัณฑสุดทายท่ีตองการพรอมๆ กับการใหความรอนเพื่อสราง
ความคงทนของรูปราง สรางเนื้อสัมผัส และลดปริมาณจุลินทรีย 

องคประกอบทางเคมีของซูริมินั้นจะแตกตางจากเนื้อปลาบดโดยมีคุณลักษณะที่สําคัญคือ มีสีขาว ไมมี
กลิ่นคาวปลา และมีความสามารถในการเกิดเจลที่ดี แตดวยความกาวหนาของการเก็บรักษาความสามารถในการเกิด
เจลของซูริมิโดยการผสมสารที่สามารถปองกันการสูญเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีนไมโอไฟบริลารในระหวาง
การเก็บรักษาโดยการแชเยือกแข็ง (Cryoprotectants) ลงในซูริมิกอนการแชเยือกแข็ง การผลิตซูริมิในปจจุบันสวน
ใหญจึงเปนการผลิตและเก็บรักษาในสภาพแชเยือกแข็ง ซึ่งจําเปนตองเติมสารที่กลาวมาในซูริมิกอนการแชเยือก
แข็ง  

 
ความกาวหนาของอุตสาหกรรมการผลิตซูริมิ 

ความกาวหนาของอุตสาหกรรมการผลิตซรูมิิเปนผลมาจากความสําเร็จของการวิจยัในดานตางๆ ซึ่ง
พัฒนาการที่มีผลตอการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตซรูิมิท่ีสําคัญไดแก 

1. ความเขาใจตอการเกิดเจลของโปรตีนปลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพของ
โปรตีนปลาในระหวางการใหความรอน มีผลสามารถกําหนดวิธีการเตรียมเจลที่ใหเจลที่มีคุณภาพเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑหลากหลายขึ้น ซึ่งวิธีการเตรียมเจลท่ีสําคัญที่ไดกําหนดขึ้นคือ การเก็บโซลของซูริมิไวท่ีอุณหภูมิต่ํา หรือ
การใหความรอนท่ีอุณหภูมิต่ําเปนระยะเวลาหนึ่ง ตามดวยการใหความรอนที่อุณหภูมิสูงในระยะสุดทาย ตลอดจน
การเลือกใชสารเติมแตงอาหารเพื่อดัดแปลงคุณสมบัติของเจลใหเปนไปตามที่ตองการ 
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2. การยับยั้งการออนตัวของเจล การยับยั้งการออนตัวของเจลชวงอุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส ของซูริ
มิจากปลาที่มีกิจกรรมของเอนไซมยอยโปรตีนสูงหรือถูกปนเปอนโดยปรสิต โดยใชสารเติมแตงอาหารที่สามารถ
ยับยั้งการทํางานของเอนไซม หรือโดยการเปลี่ยนวิธีการใหความรอนแกโซล 

3. การเก็บรักษาซูริมิโดยการการแชเยือกแข็ง การเก็ษรักษาซูริมิแชเยือกแข็งโดยการเติมสารเติมแตงอาหาร
ท่ีสามารถปองกันการสูญเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีน นั้นเปนความกาวหนาของการถนอมรักษาซูริมิท่ีมีผลตอ
การขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตซูริมิและผลิตภัณฑมากที่สุด ในปจจุบันยังคงมีการวิจัยเพื่อคนหาสารชนิด
ใหมท่ีมีคุณสมบัติท่ีดีข้ึน ตลอดถึงความพยายามทําความเขาใจกลไกการทํางานของสารที่มีคุณสมบัติดังกลาว 

4. การลางเนื้อปลาบดจากปลาที่มีไขมันสูงและเนื้อสีเขมดวยสารละลายดาง ซึ่งชวยปรับความเปนกรด-
ดางของเนื้อปลาบด ทําใหการผลิตซูริมิในระดับการคามีความเปนไปได และกระทั่งไดพัฒนาจนนําไปสูการผลิต
ในเชิงการคาในระยะไมนานมานี้ 

5. การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑเลียนแบบเนื้อปู จากการประสพความสําเร็จในการพัฒนา
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑชนิดนี้ในป ค.ศ. 1975 มีผลใหผลิตภัณฑเจลจากซูริมิเขาสูยุคใหมซึ่งผลิตภัณฑไดรับ
การยอมรับจากผูบริโภคชาวตะวันตกจนสงผลใหซูริมิกลายเปนสินคาของตลาดโลก 

6. ความกาวหนาของการพัฒนาเคร่ืองจักรและอุปกรณการผลิตซูริมิ การพัฒนาของเครื่องจักที่ใชในการ
ผลิตซูริมิและผลิตภัณฑเปนดานหนึ่งของความกาวหนาของอุตสาหกรรมการผลิตซูริมิ เครื่องจักรที่สามารถทํางาน
ไดอยางตอเนื่องและอัตโนมัติและมีอัตราหารทํางานสูง ไดถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนกระบวนการผลิตแบบกะซึ่งมี
กําลังการผลิตต่ํา ผลิตซูริมิคุณภาพไมสม่ําเสมอ และสิ้นเปลืองคาใชจาย 

 
ขั้นตอนการผลติซูริมิ 
 

Raw Material 
 

Chilled  and washed in ice water (6oC) 
 

Heading and Gutting     (Manually or Mechanically) 
 

washed in ice water (6oC) 
 

Deboner 
 

Leaching twice, with 4 times vol. of iced 
water with 0.2 and 0.3 % salt 

 
Hydraulic press 
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Pressed Meat 
 

Strainer/Refiner 
 

Mixing with 3 % sugar + 0.2 %    
polyphosphate for 10 min 

 
Packing 

 
Contact freezing (-40 oC) 

 
Packing 

 
Cold storage (-18 oC to -20 oC) 

 
 

ปจจัยที่มผีลตอคุณภาพซูริมิ 
1.วัตถุดิบ  

ตัองมีความสดสูงและมีคุณภาพสม่ําเสมอควรเก็บในน้ําแข็ง(<24ช่ัวโมง)เพื่อปองกันการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพของโปรตีน ไมควรใชวิธีการแชเยือกแข็งเพราะจะทําใหเนื้อปลาบดไมเหนียว       ชนิดปลาถา Japanนิยม 
Alaska  Pollack       นิวซีแลนดนิยมHoki      Thai นิยมปลาทรายแดง ตาหวาน ดาบเงิน  ปากคม ไหล  โดยท่ัวไป
แลวปลาเนื้อขาว จะใหไขมันต่ํา   กลิ่นดี และใหเจลที่มีคุณภาพ     

 
2. การตัดแตง  

ปลาขนาดเล็กและไมสม่ําเสมอซึ่งจะตองตัดหวั    ควักไส ตัดเนื้อบริเวณทอง และตัดแตงอยางเร็ว
ท่ีสุด     ปลาขนาดใหญ  แลเปน 2 สวน     ลางทําความสะอาดโดยใชน้ําผสมน้ําแข็งเพื่อชวยรักษาอุณหภูมเินื้อปลา
ใหตํ่าชวยใหเนื้อปลามีคุณภาพดี และเปนการขจัดสิ่งปนเปอน เชนเกล็ดและเลือดอีกดวย 

 
3. การแยกเนือ้ปลา  

เครื่องแยกเนื้อปลามีสองระบบคือใชระบบสายพานและลูกกลิ้ง แยกเนื้อปลาไดรอยละ 40-70  
 เครื่องแยกเนื้อปลาสามารถปรับระดับแรงกดอัด     ถาเพิ่มแรงกดจะรีดเนื้อปลาจากกางไดมากแตจะ

มีกระดูกและหนังปนมามาก ซูริมิจะมีสีคล้ําเนื่องจากสีของพวกอวัยวะภายในติดออกมาดวย 
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4. การลางเนื้อปลาบด   
       การลางเพือ่กําจัดโปรตีนที่ละลาย ไขมัน หนัง เลือด เอนไซม และสิ่งเจือปนอื่นๆ ซึ่งจะชวยปรับปรุง

ความสามารถในการเกิดเจลทําใหเนื้อปลามีความขาวขึ้น และยังชวยกําจัดกลิ่นที่ไมดีได       การลางนิยมใชน้ําเย็น 
5 -10 (oC) หรือลางน้ําเกลอืเย็นความเขมขนรอยละ 0.2-0.3 โดยน้ําหนัก โดยใชอัตราสวนของเนือ้ปลาตอน้ํา
ประมาณ 1:4 ลาง 2-3 ครั้ง  

      ขอเสียของการลางคือมีการสูญเสียน้ําหนักถึงรอยละ 30-50 ท้ังนี้ข้ึนกับวิธีการและเครื่องมือในระหวาง
การลาง แตการลางหลายครั้งจะทําใหคุณภาพซูริมิดีข้ึน 

 
5. การกําจัดน้ําออก  
    กําจัดน้ําออกใหเหลือความชื้นรอยละ 80-85  Hydrolic press, Screw press หรือ Centrifuge ท่ี 1800 rpm 

10 min 
 
6.  การแยกเกลด็และกระดูก  
นําเนื้อปลาที่ไดผานเครื่อง Strainner เพื่อกําจัดเกล็ด หนังและกาง 
ในปจจุบันนิยมทําข้ันตอนของการแยกเกล็ดและกระดูกหลังจากเนื้อปลาผานการลางแลวโดยนําเนื้อปลา

ผานเขาเครื่องรไีฟนเนอร (Refiner) เปนเครื่องหมุนเหวีย่งดวยความเร็วสูงผลักใหเนื้อผานตะแกรงที่มีรูเล็กๆ เสน
ผานศูนยกลาง 1.2-3.2 มิลลิเมตร สวนท่ีเปนเกล็ด หนังและกระดูกจะติดคางไมผานรูออกไป  

 
7.  การนวดผสม  
 ผสมเนื้อปลากับสารปองกันโปรตีนเสื่อมสภาพจากการแชแข็ง (Cryoprotectants) ไดแก น้ําตาลซูโครส

รอยละ 4-5   ซอรบิทอลรอยละ 4-5  โพลีฟอสเฟตรอยละ0-0.3   ในระหวางการนวดควรรักษาอุณหภูมไิมสูงเกิน
10°ซ    โดยโมเลกุลของCryoprotectants จะเปนตัวสรางพันธะกับโมเลกุลของโปรตีนและ Cryoprotectants จะ
สรางพันธะจับกับน้ําชวยเพิ่มความสามารถในการจับน้ําของโปรตีนและลดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของโปรตีน
ระหวางการแชเยือกแข็ง  

8. การบรรจุและการแชเยือกแข็ง   
โดยบรรจุเนื้อปลาท่ีนวดแลวลงในถุง Polypropylene ขนาด 10 kg แลวบรรจใุน block นําไปแชเยือก

แข็งท่ี –30 °ซ และใหอุณหภูมิกึ่งกลางลดลงถึง – 20 °ซ ภายใน 4-6 ช่ัวโมงเพื่อปองกันการสูญเสียความสามารถใน
การเกิดเจล 

9. การเก็บรักษา   
        บรรจุซูริมิลงในกลองกระดาษเคลือบไขเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ํากวา –20 °ซ สามารถเก็บซูริมิไดนาน 

1-2 ปโดยไมเปลี่ยนแปลง หากอุณหภูมิระหวางการเก็บไมสม่ําเสมอจะทําใหความสามารถในการเกิดเจลลดลง   ใน
ทุกขั้นตอนการผลิตซูริมิลวนมีความสําคัญเพื่อใหไดผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพดีจึงควรควบคุมคุณภาพตั้งแต    วัตถุดิบ 
ควรพิจารณาถึง ความสด ขนาด ฤดูกาล การควบคุมคุณภาพระหวางการแปรรูป การแยกเนื้อปลา      เทคนิคการบด 
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วิธีการลางน้ํา การทําใหแหง การเติมสาร Cryoprotectants และการควบคุมคุณภาพของซูริมิ เพื่อรักษาสมบัติการ
เกิดเจล ตลอดจนความชื้น และสีท่ีสม่ําเสมอ  

        ปญหาที่เกิดจากการผลิตซรูิมิจากปลาเชน  ฤดูกาลของปลา   ขนาดปลาไมสม่ําเสมอ   ปริมาณไขมัน
ในเนื้อมีสูง  ความสามารถในการเกิดเจลที่ไมสม่ําเสมอ  การเสื่อมสภาพอยางรวดเร็วของเนื้อปลา  การไดผลผลิตท่ี
ตํ่า(yield) 
 
กลไกการเกิดเจลของเนือ้ปลา 

การเกิดเจลของเนื้อปลาเปนการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนเมือ่ไดรับความรอนทําใหเกิดความแข็งของเจล 
(Gel strength) และความยืดหยุน (Elasticity)  

เริ่มจากการนําเนื้อปลาที่ผานการลางน้ําบดผสมกับเกลือแกงรอยละ 2-3 ของน้ําหนักเนื้อปลา ในระหวาง
การผสมโครงสรางของเนื้อปลาเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยโปรตีนไมโอไฟบริลลา ไดแก ไมโอซิน (Myosin) และ
แอกติน  (Actin) ท่ีละลายไดในสารละลายเกลือปริมาณรอยละ 2.0-3.0 ของน้ําหนักเนื้อปลาและจะเริ่มละลายและ
ละลายเพิ่มข้ึนตามเวลาที่ใชในการผสมไมโอซินและแอกตินจับตัวกันเปนแอกโตไมโอซิน (Actomyosin) ทําใหเนื้อ
ปลามีความหนืด ซึ่งเรียกวาโซล จากนั้นนําไปใหความรอนทําใหโซลแปรสภาพเปนเจลที่เหนียวและยืดหยุน  

กลไกการเกิดเจลสรุปไดดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
แบบจําลองการเปลี่ยนแปลงของโซลของซูรมิิในระยะตางๆ  ขณะใหความรอน 
ท่ีมา: Suzuki (1981) 

1. ซูวาริ (Suwari)    
ซูวาริ (Suwari) หรือการเรียงตัว (Gel setting)  
แอกโตไมโอซนิในเนื้อปลาจะจับตัวกับน้ําและเกิดพันธะไฮโดรเจน (Hydrogen bond) ระหวางโมเลกลุ

ของโปรตีน เกิดเปนโครงรางตาขาย (Net work) อยางหลวมๆ มีการกกัน้ําอยูภายในรางแห เมื่อไดรบัความรอน  
โมเลกุลของโปรตีนเกิดการเปลี่ยนแปลง มีการจับตัวกันระหวางกรดอะมโินท่ียื่นออกมาทางดานขางของโมเลกุล
โปรตีนขางเคียงโดยในชวงนี้เปนการจับกันของพันธะไฮโดรเจน และพันธะไฮโดรโฟบิก (Hydrophobic bond) เจล
ท่ีไดมีลักษณะใสและคอนขางยืดหยุน  

ข้ันตอนซูวารมิ ี2 ระดับตามระดับอุณหภูมิดังนี้ 
1.1  Low temperature setting 
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       การเก็บโซลไวท่ีอุณหภูมิ 5-10 °ซ เปนเวลา 18-24 ช่ัวโมง ทําใหเกิดเปนเจลที่มีลักษณะใสและ
ยืดหยุน เนื่องจากมีการสรางพนัธะไฮโดรเจนของโมเลกุลโปรตีนกับโมเลกลุน้ําภายในโครงรางตาขายเพิ่มขึ้น ทํา
ใหคาความแข็งแรงของเจลเพิม่ขึ้น 

1.2 High temperature setting  
             การใหความรอนโซลที่อุณหภูมิ 30-50 °ซ นาน 30-90 นาที ทําใหเกิดเปนเจลคอนขางขุน มีความยืดหยุน
เพิ่มขึ้น  ผลิตภัณฑท่ีผานการจัดเรียงตัว  กอนนําไปใหความรอนท่ีอุณหภูมสิูง เชน การเรียงตัวท่ี 28-30 °ซ เปนเวลา 
2-3 ช่ัวโมงหรอืท่ี 40-45 °ซ เปนเวลา 20-30 นาที จะใหเจลที่มีความแข็งแรงมากกวาผลิตภัณฑท่ีไมผานการจัดเรียง
ตัว  
 

2.  โมโดร ิ(Modori)  
โมโดริ หรือการแตกตัว (Disintegration) ของโครงสรางเจลบางสวน ทําใหความแข็งแรงของเจลลดลง 

จากการใหความรอนท่ีระดับอณุหภูมิ 60-70 °ซ  การลดลงนี้เขาใจวาเปนผลมาจากเอนไซมอัลคาไลนโปรตีเอส
(Alkaline protease) ในชวงนีไ้มโอซินเฮฟวีเชน (Myosin heavy chain) ถูกยอยสลาย ปรมิาณการแตกตัวนี้ข้ึนกับ
ชนิดปลา   
 

3.  อาช ิ(Ashi)  
อาชิ หรือการตรึง (Elasticity fixation) เปนการใหความรอนที่ระดับอุณหภูมิ 80-90 °ซ ทําใหเสนใยโปรตีนเริ่ม

จับกันมากขึ้นเปนการรวมกลุมแบบการสุม (Random network aggregation)พันธะที่เกิดขึ้นในชวงนี้จะเปนพันธะ
ไฮโดรโฟบิค และพันธะไดซัลไฟดเปนสวนใหญทําใหโครงสรางตาขายมีความคงตัวมากขึ้น เจลมีลักษณะทึบเสถียรมาก
ข้ึน 

 
สวนที่มีผลตอเนื้อสัมผัสหรือลักษณะของเจล 
       1. สวนผสมที่ชวยในการสกัดโปรตีนและสรางโครงสรางรางแหโปรตีน 

1.1  สารท่ีชวยเพิ่มความสามารถในการสกัดโปรตีน (Protein extraction enhancer) 
         1.1.1 เกลือแกง (NaCl) ข้ันตอนแรกในการผลิตคามาโบโกะ คือการสกัดไมโอไฟบิลาโปรตีนซึ่งเปน

โปรตีนที่สามารถละลายในสารละลายเกลือ โดยอาศัยการสับผสมระหวางเนื้อปลากับเกลือ จะไดเนื้อปลาที่มี
ลักษณะขนหนืด (Viscous batter) และเมื่อไดรับความรอนจะใหเจลที่มีลักษณะยืดหยุน ความเขมขนของเกลือท่ี
เหมาะสมอยูในชวงรอยละ 2-3 ของน้ําหนักซูริมิ              ความเขมขนของเกลือสูงเกินไปจะทําใหความแข็งแรง
ของเจลต่ําลง โดยท่ัวไปในทางการคาใชความเขมขนของเกลือท่ีรอยละ 2.5 เปนความเขมขนของเกลือต่ําสุดที่สกัด
โปรตีนไดสูงสดุ 
            1.1.2 ฟอสเฟต (Phosphate)   การใชฟอสเฟตทําใหมีการละลายของโปรตีนเพิ่มข้ึนเพราะมีการ
เพิ่มขึ้นของคา pH และคา Ionic strength ความสามารถในการละลายของโปรตีนจะมีคาต่ําสุดในชวง Isoelectric 
zone ท่ีชวง pH 5-6 โดยจะไดเจลท่ีมีความแข็งแรงต่ําท่ีสุด    และเมื่อคา pH เพิ่มขึ้น คาความแข็งแรงเจลเพิม่ขึ้น และ
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เพิ่มความสามารถในการกักเกบ็น้ําของเจล      ประสิทธิภาพของฟอสเฟตจะเห็นไดชัดเจนในการใชฟอสเฟตรอย
ละ 0.2-0.3      สวนคา pH ท่ี เหมาะสมคือ ชวง pH 6.5-7.5    Phosphate ท่ีนิยม ไดแกSodium pyrophosphate  หรอื
Sodium tripolyphosphate          และเมื่อผสม โซเดียมไพโรพอสเฟต และโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต ในอัตราสวน 
6:4 จะใหประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นมากกวาการใชโพลีฟอสเฟตตัวใดตัวหนึ่ง โดยการใชสารท้ังสองตัวรวมกันใน
ปริมาณรอยละ0.1-0.3 จะทําใหความแข็งแรงของเจลดีท่ีสุด  

 
1.2  สารท่ีชวยสรางและเพิ่มความแข็งแรงของโครงสรางรางแห (Network-reinforcer)  

     1.2.1 เกลือแคลเซียม (Calcium salt) การเติมแคลเซียมคลอไรด (CaCl2) รอยละ 0.05-0.2  จะเรงให
เกิดซูวาริ (Suwari) เร็วข้ึนและมีการเกิดเจลที่อุณหภูมิต่ํา และเมื่อนําไปผานกระบวนการใหความรอนผลิตภัณฑ    
คามาโบโกะจะมีคาความแข็งแรงของเจลเพิ่มข้ึน      การที่เกลือของแคลเซียมไปเสริมสรางใหเจลแข็งแรงขึ้นนั้น
เนื่องจากมีการจับยึดกันระหวางกลุมประจุลบของโพลิเปปไทด (Polypeptide) กับแคลเซียมอิออน (Ca2+)     และ
แคลเซียมอิออนมีผลในการเรงกิจกรรมของเอนไซมทรานสกลูตามิเนสใหเกิดพันธะε-(γ-glutamyl) lysine ซึ่ง
สามารถเพิ่มความแข็งแรงเจลไดโดยปริมาณ Ca2+ท่ีเหมาะสมในการเรงกิจกรรมของเอนไซมทรานสกลูตามิเนส คือ 
2-5 มิลลิโมล  

1.2.2 Sodium ascorbate 
1.2.3 Ascorbic acid    
1.2.4 Dehydroascorbate    ใชในซูริมิทําใหผลิตภัณฑมีความแข็งแรงของเจลเพิ่มขึ้นเนื่องจากเมื่อ

ผสมอยูในซูริมเิมื่อไดรับความรอนจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Oxidation) ไดเปนดีไฮโดรแอสคอรเบทซึ่งสารตัวนี้
จะไปทําปฏิกิริยากับหมูซัลไฮดริล (Sulfhydryl group) เกิดพันธะไดซัลไฟด (Disulfide bond) ระหวางโมเลกุลของ
โปรตีน การใชโซเดียมแอสคอรเบทในระดับ 0.1-0.2% สามารถเพิ่มความแข็งแรงเจล แตเมื่อใชโซเดียมแอสคอรเบ
ทมากกวา 0.2% จะขัดขวางการเกิดพันธะไดซัลไฟด ทําใหความแข็งแรงเจลลดลง  
 
      2.  สวนผสมที่ชวยเพ่ิมความแข็งแรงของเจล 

  2.1  ไขขาว (Egg white)    ชวยเพิ่มความเลือ่มมัน (Glossiness) การเพิ่มความแข็งแรงของเจลขึ้นกับอัตรา
การดูดซึมน้ําของไขขาว และอุณหภูมิในการเกิดเจล เชน ชวงแรกเก็บที่อณุหภูมิ 6 °ซ 21 ช่ัวโมงหรือ 40 °ซ 1 
ช่ัวโมง หลงัจากนั้นนํามาตมที่ 90 °ซ  

 
  2.2  กลูเต็น (Gluten)  
        ประสิทธิภาพในการเพิ่มความแข็งแรงของเจลจะขึ้นกับกรรมวิธีการทําแหงของ     กลูเต็น เชนการทํา

แหงดวยวิธี Spray dry จะใหคุณสมบัติของกลูเต็นที่ดีกวาแบบ Flash dry กลูเต็นที่นํามาใชในการผลิตควรผาน
กระบวนการคืนตัว (Rehydration) กอนมิเชนนั้นจะไดผลิตภณัฑท่ีมีลักษณะกระดาง และไมควรใชเกินรอยละ 4 
ของน้ําหนักซูรมิิ  

 



   
                                                                                                                                                                        8

                                      
  
                 2.3 แปง (Starch) ใชเพื่อปรับปรุงเนื้อสัมผัส   เปนสารเพิ่มเนื้อ   เพื่อความคงตัวขณะแชแข็งและละลาย 
(Freezed-thaw stability) และลดตนทุนการผลิต      โดยท่ัวไปใช แปงสาลี แปงขาวโพด แปงมันสําปะหลัง Waxy 
maize และแปงดัดแปร (Cross-linking)        ในขั้นตอนการใหความรอนแปงจะมีการพองตัว เกิดเจลาติไนเซชั่น
และปริมาณน้ําอิสระจะลดลง เม็ดแปงจะฝงตัวในโปรตีนแมททริกสของซูริมิ จะรพองตัวของแปงจึงเสริมสราง
ความแข็งแรงของเจลมากยิง่ข้ึน (packing effect) 

แปงท่ีมีปริมาณอะไมโลส (Amylose) สูง เชนแปงขาวโพด แปงสาลี และแปงมันฝรั่ง จะใหเจลที่มีลักษณะ
ขุนมัว เปราะแตกงาย และแปงท่ีมีปริมาณอะไมโลเพคติน (Amylopectin) สูง เชนแปงมันสําปะหลัง แปง Waxy 
maize จะใหเจลที่ใส เหนียว และเกาะติดกันดี       สวนการใชแปงดัดแปร Cross-linking จะใหเจลที่ใส หรือไมใส
แตไมทึบแสง (Translucent)  

ความสามารถในการพองตัวของเม็ดแปงข้ึนอยูกับขนาดของเม็ดแปง ซึ่งแปงมันฝรั่งมีความสามารถในการ
พองตัวสูงท่ีสุด รองลงมาคือแปงมันสําปะหลัง Waxy maize แปงขาวโพด และแปงสาลีตามลําดับ       ระดับของ
แปงท่ีใชโดยท่ัวไปอยูในชวงรอยละ 5-8        แตเมื่อเพิ่มปริมาณแปงมากกวารอยละ 8   ของซูริมิโดยน้ําหนักจะ 
ทําใหเกิดลักษณะเนื้อสัมผัสที่ออนและเหนียว  
 
       2.4 เอนไซมทรานสกลูตามิเนส   (Proteinglutamine:amine γ-glutamyltransferase) (EC 2.3.3.13) เปน
เอนไซมท่ีสามารถกระตุนใหเอมีนปฐมภูมิกับโปรตีนหรือโพลีเปปไทดรวมตัวกันผานปฏิกิริยาแทนที่แลวมีผลให
เกิดพันธะโควาเลนท ε-(γ-glutamyl)/lysine ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นมีผลใหโมเลกุลโปรตีนเกดิการเปลี่ยนแปลงและได
แอมโมเนียออกมาโดยเอนไซมจะใชหมู γ-caboxylamide บนGlutaminyl residues ของโปรตีนเปนตัวใหหมูเอซิล 
(Acyl) แกสารท่ีเปนตัวรับ โดยมีสารหลายชนิดที่สามารถเปนตัวรับหมูดังกลาวนี้ เชน  เอมีนปฐมภูมิของกรดอะมิ
โนอิสระ หรือ กรดอะมิโนไลซีน ของพันธะเปปไทด ท้ังนี้การแสดงกิจกรรมของเอนไซมจําเปนตองมีอนุมูล
แคลเซียมอิออน (Ca2+) เปนตัวเรงปฏิกิริยา  

แหลงเอนไซมทรานสกลูตามิเนส (TGase) คือสัตวเลี้ยงลูกดวยนม(ตับ) Microbialtrans glutaminase  หรือ 
ในจุลินทรีย (MTGase) Streptoverticillium mobaranes   หรือในกลามเนื้อและอวัยวะภายในปลา  โดยปริมาณ
MTGase 0.03%  จะเหมาะสมในการปรับปรุงคุณภาพเจล    อีกทั้งMTGase สามารถใชรวมกับโปรตีนอื่นๆ เพื่อให
เกิดการสรางพนัธะ Crosslinking ระหวางโปรตีน เชน  เคซีน กับ Soybean globulin , เคซีนกับไมโอซิน , โปรตีน
ถั่วเหลอืงกับไมโอซิน   ,Whey protein กับเคซีน   และระหวางโปรตีนถั่วเหลืองกับโปรตีนอื่นๆ  

 
ขอดีผลิตภัณฑอาหารยืดหยุน (Jelly product) ไดแก 

1.    เพิ่มลักษณะปรากฏ 
2. เพิ่มกลิ่นรสแกผลิตภัณฑได 
3. รักษาความชื้นผลิตภัณฑเมื่อทําใหสุก  
4. เพิ่มขนาด/น้ําหนัก 
5. ผูบริโภคเตรียมอาหารไดงาย 
6. เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ 
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