ภูมิปัญญาการทําซาลาเปาทับหลี จังหวัดระนอง

ภาพที่ 1 ซาลาเปาทับหลี

ซาลาเปาทับหลีเป็นซาลาเปาที่มีชื่อเสียงของหมู่บ้านทับหลี อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ใช้
เป็นอาหารว่างหรือของกินเล่น และเป็นของฝากสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้แก่ชาวหมู่บ้านทับหลี อําเภอกระบุรี
จังหวัดระนอง โดยการวางขายอยู่ริมถนนทั้งสองข้างทางตลอดแนวถนนในบ้านทับหลี มากว่า 60 ปี
จุดกําเนิดซาลาเปาทับหลี เริ่มต้นขึ้นเมื่อ พ.ศ.2495 เนือ่ งจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ในตลาด
ท่าข้าม ทําให้เผาร้านค้าของนายยกกว้าง ฮั่นบุญศรี จนหมดเนื้อหมดตัว ซึ่งจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้นาย
ยกกว้างเดินทางกลับมาอยู่ร่วมกับครอบครัวในบ้านทับหลี และเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่โดยการทําซาลาเปาขายเพื่อ
หาเลี้ยงครอบครัว โดยนายยกกว้างได้ถ่ายทอดสูตรและวิธีการทําซาลาเปาให้แก่น้องชายทั้งสองคน คือ นาย
ไฮ้กว้าง ฮั่นบุญศรี และนายฮั่นกว้าง ฮั่นบุญศรี หลังจากนั้นจึงเกิดการถ่ายทอดวิธีการทําซาลาเปาจากรุ่นสู่รุ่น
ซึ่งในรุ่นของนิตยา ฮั่นบุญศรี ซึ่งเป็นลูกสาวของนายฮ่อกว้าง ฮั่นบุญศรี ได้นําสูตรการทําซาลาเปาของนายยก
กว้างมาถ่ายทอดให้แก่คนในหมู่บ้าน ทําให้มีการสืบทอดการทําซาลาเปาจนมีชื่อเสียงว่า “ซาลาเปาทับหลี”
มาจนถึงปัจจุบัน
มูลเหตุที่ทําให้ซาลาเปาทับหลีเป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้ที่ได้ลิ้มลอง
น่าจะอยู่ที่แป้งของ
ซาลาเปาที่มีเนือ้ นุ่ม เหนียว เมื่อนึ่งเสร็จแล้วสามารถรับประทานได้เลย หรืออาจเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นนาน
ประมาณ 3-4 วัน หรือหากวางทิ้งไว้ให้เย็น แป้งยังคงความนุ่ม ซึ่งต่างๆจากซาลาเปาทั่วไปที่เมื่อเย็นแล้ว แป้ง
จะแข็ง ไม่อร่อย ประกอบกับซาลาเปาทับหลีมีขนาดพอดีคํา ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป สอดไส้ทหี่ อมอร่อย ทั้ง
หมูสับ หมูแดง สังขยา ครีม และถั่วแดง ตลอดจนรสชาติกลมกล่อมเข้มข้น และสม่ําเสมอเนื่องจากมีการ
ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน เลือกใช้วัสดุที่มคี ุณภาพดี ทําตามสูตรที่ได้รับการถ่ายทอดมา ไม่ดัดแปลงส่วนผสม
ต่างๆ เพื่อลดต้นทุน ทําให้ซาลาเปาทับหลียังคงรักษาชื่อเสียง มีเอกลักษณ์และความโดดเด่นมาจนถึงทุกวันนี้
ปัจจุบัน นางเสาวภา ลิม้ แสงฤทัย ชาวจังหวัดระนอง อยู่บ้านเลขที่ 11 หมู่ 4 ตําบลมะมุ
อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบทอดภูมิปัญญาการทําซาลาเปาทับหลีมาจากบรรพบุรุษ
โดยยังคงรักษาสูตรการทําแบบดั้งเดิมไว้

ภาพที่ 2 นางเสาวภา ลิ้มแสงฤทัย
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ซาลาเปาทับหลีเป็นสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดระหว่างคนในชุมชนด้วยกันเอง จนทําให้เกิดเป็น
อาชีพโดยการตั้งร้านค้าขายซาลาเปาบริเวณริมถนนสองข้างทางจํานวนมาก ซึ่งแต่ละร้านมีรสชาติไม่แตกต่าง
กันมากนัก แต่บางร้านมีการพัฒนาและปรับปรุงสูตรและเพิ่มความนุ่มเนื้อแป้ง เช่นเดียวกับซาลาเปา “ร้าน
ซาลาเปาทับหลี” ซึ่งเป็นร้านขายซาลาเปาที่เป็นร้านขนาดใหญ่และมีชอื่ เสียงของอําเภอกระบุรี เนื่องจากได้รับ
การถ่ายทอดสูตรซาลาเปาจากร้านซาลาเปาของชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐาน 2 ร้าน คือ ร้าน “ฮันติงหย่วน”
และร้าน “ฮันย้งหย่วน” ซึ่งจัดเป็นร้านแรกเริ่มที่ทําซาลาเปาขายในหมู่บ้านทับหลี (ต่อมาร้านฮันติงหย่วนเลิก
กิจการลงคงเหลือแต่ร้านฮันย้งหย่วนที่ยังคงสืบทอดกิจการมาจนถึงปัจจุบัน) ซึ่งภายหลังจากบรรพบุรุษของ
นางเสาวภา ลิ้มแสงฤทัย ได้เรียนรู้สูตรและวิธีทําซาลาเปาจากสองร้านนี้แล้ว จึงนํากลับมาหัดทําจนสามารถ
เปิดร้านขายซาลาเปาโดยขายควบคู่ไปกับข้าวมันไก่
เพราะเห็นว่าการทําซาลาเปาขายสามารถใช้เลี้ยง
ครอบครัวได้เป็นอย่างดี
นางเสาวภา ลิ้มแสงฤทัย มีโอกาสเรียนรู้และฝึกหัดทําซาลาเปาจากแม่ตั้งแต่อายุ 12-13 ปี
โดยเริ่มจากการเป็นผู้ช่วยแม่โดยการเป็นลูกมือในการทําซาลาเปา และจากเรียนรู้และได้สัมผัสบ่อยๆ ทําให้
นางเสาวภาสามารถทําซาลาเปาตามสูตรของแม่ได้ ประกอบกับพี่สาวของนางเสาวภามีโอกาสเรียนรู้การทํา
ซาลาเปาจากร้านดังกล่าวทั้งสองร้านจากการสังเกตแล้วนํามาทดลองทํา
จนสามารถพัฒนาสูตรการทํา
ซาลาเปาเป็นสูตรฉบับของตนเอง และได้ยึดอาชีพทําซาลาเปาเป็นอาชีพหลักมาตั้งแต่อายุ 21 ปี (ปัจจุบันอายุ
50 ปี) โดยเปิดร้านร่วมกับพี่สาวซึ่งขายข้าวมันไก่ทับหลี ภายใต้ชื่อร้าน “ข้าวมันไก่ทับหลี/ซาลาเปาทับหลี”
และมีการทําขนมจีบขายควบคู่กับซาลาเปา เมื่อ 15 ปี ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าโดยใช้สูตรการทํา
ขนมจีบจากแม่ ร้านของนางเสวาภานับว่าเป็นร้านแรกทีท่ ําขนมจีบขายควบคู่กับซาลาเปาบ้านทับหลี

ภาพที่ 3 หน้าร้านซาลาเปาทับหลี
องค์ความรู้ของภูมิปัญญาการทําซาลาเปาทับหลี จังหวัดระนอง
ไส้ซาลาเปาทับหลีของร้านนางเสาวภาแบบดั้งเดิมมี 3 ไส้ คือ หมูสับ สังขยาใบเตย ถั่วดํา
แต่ปัจจุบันมีการพัฒนาไส้ซาลาเปาหลากหลายมากขึ้น เช่น ไส้ครีม ไส้หมูแดง และไส้หมูหยอง โดยซาลาเปา
ไส้หมูสับเป็นไส้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุก
1) ส่วนผสมและวิธีการทําไส้ซาลาเปา
(1) ไส้หมูสับ มีส่วนผสมที่สาํ คัญประกอบด้วย หมูสับ น้ําตาล พริกไทยบดกระเทียม
สับ หอมสับ ซีอิ้วขาว และ ไข่ไก่ต้มสุก หลังจากนั้นนําส่วนผสมทั้งหมดมาผสมคลุกเคล้าจนเป็นเนื้อเดียวกัน
เพื่อนําไปใส่ในแป้งซาลาเปาต่อไป
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(2) ไส้สังขยาใบเตย ในการทําไส้สังขยาใบเตยมีส่วนผสมทีส่ ําคัญได้แก่ ไข่ไก่ น้ําตาล
น้ําใบเตย และน้ํากะทิสด หลังจากนั้นนําส่วนผสมทั้งหมดผสมเข้าด้วยกันใส่ในกระทะ กวนจนไส้ขนมแห้ง
สามารถปั้นเป็นลูกได้
(3) ไส้ถั่วดํา ในการทําไส้ถั่วดํามีส่วนผสมทีส่ ําคัญได้แก่ ถัว่ ดํา น้ําตาล และน้าํ มันพืช
วิธีการทําไส้ถั่วดํา คือ ต้มถั่วดําให้สกุ หลังจากนั้นบดให้ละเอียด ต่อมาให้ตั้งกระทะให้ร้อน ใส่น้ํามันพืชและ
ตามด้วยถั่วดําบด ปรุงรสด้วยน้ําตาล ผัดให้เข้ากันจนเป็นก้อนสามารถนํามาปั้นเป็นลูกได้
(4) ไส้ครีม ในการทําไส้ครีมมีส่วนผสมที่สําคัญได้แก่ นมข้นหวาน น ม ส ด เ น ย แ ป้ ง
ข้าวโพด และน้ําตาล วิธีการทํา คือ นําส่วนผสมทั้งหมดผสมเข้าด้วยกัน แล้วนําไปกวนบนกระทะจนแห้ง
สามารถปั้นเป็นลูกได้
(5) ไส้หมูหยอง ในการทําไส้หมูหยองมีส่วนผสมที่สําคัญได้แก่ หมูหยองเนยและน้ําตาล
วิธีการทํา คือ นําส่วนผสมทั้งหมดผสมเข้าด้วยกัน นวดให้เป็นเนื้อเดียว
2) วัตถุดิบและส่วนผสมการทําซาลาเปา
(1) แป้งสาลี ซึ่งแป้งที่ร้านนํามาทําซาลาเปาในปัจจุบัน เป็ นแป้งที่ สามารถหาซื้อได้ จาก
ร้านค้าทั่วไป และเป็นแป้งที่ร้านเคยทดลองทําซาลาเปา เพื่อให้ได้แป้งที่เหมาะต่อการทําซาลาเปามากที่สุด คือ
ยี่ห้อบัวแดง ทิวลิป และกิเลน ซึ่งบางยี่ห้อต้องนํามาผสมกันเพื่อให้ได้แป้งซาลาเปาที่เนื้อนุ่มและอร่อย
(2) ยีสต์ เพื่อใช้หมักแป้ง
(3) น้ําตาล
(4) เกลือ
(5) น้ํา
(6) น้ํามัน
(7) ไส้ต่างๆ ได้แก่ หมูสับ สังขยาใบเตย (น้ํากะทิ น้ําใบเตย เกลือ ไข่) ถั่วดํา ไส้ครีม ไส้หมู
แดง ไส้หมูหยอง
3) ขั้นตอนในการทําซาลาเปา
(1) นําแป้ง 6-7 กิโลกรัม มานวดแล้วเติมยีสต์ น้ําตาล เกลือ น้ํา น้ํามัน นวดให้เข้ากันด้วย
เครื่องนวดไฟฟ้าประมาณ 10 นาที (ทั้งนีข้ ึ้นอยู่กับน้ําหนักของแป้ง) ซึ่งเดิมจะนวดแป้งด้วยมือ แต่เนื่องจาก
ร้านมีการเพิ่มการผลิตมากขึน้ ทําให้ต้องใช้เครื่องทุ่นแรงซึ่งไม่ทําให้ความอร่อยลดลง เพราะความอร่อยนั้นถูก
กําหนดด้วยสูตรที่ทําอยู่แล้ว
(2) นําแป้งที่ผา่ นการนวดแล้ว มาตัดแบ่งเป็นก้อนเล็กๆ และตีแป้งให้เป็นแผ่น
(3) วางไส้ซาลาเปาชนิดต่างๆ ที่เตรียมไว้แล้วบริเวณกลางแผ่น แล้วห่อแป้งให้เป็นก้อนจน
คลุมไส้ทั้งหมด จับจีบขนาดเล็กด้านบน สําหรับไส้ที่ใช้ทําซาลาเปาของร้านเป็นไส้ที่ร้านทําเองทั้งหมด ซึ่งทุก
ไส้ต้องเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เช่น ไส้หมูสบั ต้องเลือกหมูที่มีความสด สะอาด โดยนํามาสับให้ละเอียดด้วยมือ
แต่ปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้เครื่องบดแทน เนื่องจากผลิตมากขึน้ และหากเป็นไส้สังขยาใบเตยต้องเลือกมะพร้าวที่
สามารถคั้นน้ํากะทิได้มันและอร่อย ซึ่งเป็นส่วนผสมหลักของไส้สังขยา เพราะไส้สงั ขยาจะอร่อยได้นั้นต้อง
เน้นความมันเป็นหลัก จากนั้นจึงเติม ส่วนผสมต่างๆ ได้แก่ น้ําใบเตย น้ําตาล เกลือ ไข่ กวนให้เป็นเนื้อ
เดียวกัน
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(4) นําแป้งที่ห่อเรียบร้อยแล้ววางบนกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ตัดเตรียมไว้แล้ว แล้วตั้งทิ้งไว้
สักระยะหนึ่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เพราะอากาศยิ่งร้อนแป้งจะฟูดี
(5) นําไปนึ่งในรังถึงจนสุก
สํา หรั บ กํ า ลั ง ผลิ ต ของร้ า นในปั จ จุ บั น คื อ แป้ ง ประมาณวั น ละ 6-7 กิ โ ลกรั ม สามารถทํ า
ซาลาเปาได้วันละ 1,000 ลูก แต่หากเป็นช่วงเทศกาลเพิ่มการผลิตมากขึ้น
และด้วยคุณภาพความอร่อย
สม่ําเสมอทําให้ซาลาเปาและขนมจีบของร้านกลายเป็นที่นิยมของกลุ่มลูกค้า ซึ่งมีทั้งลูกค้าประจําและกลุ่ม
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ซาลาเปาทั บ หลี ไ ด้ ก ลายเป็ น อาหารขึ้ น ชื่ อ ของจั ง หวั ด ระนอง มี ก ารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ลงในหนังสือการท่องเที่ยว ถ่ายทอดในรายการโทรทัศน์ จึงทําให้กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และต่างชาติเมื่อเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง ต่างแวะเวียนมาชิมและซื้อเป็นของฝากกลับไปเสมอ

ภาพที่ 4 บรรยากาศภายในร้าน
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ คติ ความเชื่อ และคําสอน
คําสั่งสอนของพ่อแม่ที่นางเสาวภายึดถือปฏิบัติตลอดมา คือ ห้ามทํามาค้าขายในวันตรุษจีน
และในวันตรุษจีนต้องทําพิธีไหว้เจ้าในช่วงเช้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนยึดถือมาตามประเพณี
ซึ่งนางเสาวภาและพี่สาวเคยเปิดร้านในวันตรุษจีน เนื่องจากเห็นว่าปิดร้านแล้วว่างไม่ได้ทําอะไร จึงลองเปิดร้าน
ดู แต่ได้ทําพิธีไหว้เจ้าในช่วงเช้า ซึ่งภายหลังจากทําพิธีไหว้เจ้าเสร็จพ่อได้เสียชีวิตลง ทําให้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ครอบครัวจะต้องปิดร้านในวันตรุษจันเป็นประจําทุกปี
นอกจากนี้ วิถีชีวิตที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างของร้านซาลาเปาทับหลี/ข้าวมันไก่ทับหลี คือ
ความขยันต่ออาชีพการงานที่ทํา รักและหวงแหนอาชีพ หากสังเกตในบริเวณร้านพบว่าจะมีการนําข้อคิดต่างๆ
ที่นํามาใช้ในการดําเนินชีวิต ซึ่งผู้เป็นเจ้าของร้านได้นํามาติดไว้ขา้ งฝา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต
ให้กับตนเองและลูกค้าที่ได้พบเห็น
รางวัลหรือผลงานที่ได้รบั
(1) ได้รับประกาศนียบัตรเป็นสุดยอดร้านอาหารมาตรฐานกรมอนามัย “ระดับ 5 ดาว”
ต้นแบบ ให้ไว้เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2549 จากศูนย์อนามัยที่ 11 กรมอนามัย
(2) ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2549
(3) ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับ 4 ดาว ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2552
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