ภูมิปัญญาการทํากะละแมชาวพัทลุง (แม่ ทมิ จินดาพันธ์ )
ศูนย์ ส่งเสริมศิลปะและวัฒ นธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กะละแมจัดเป็ นขนมไทยโบราณ เป็ นขนมที่นิยมและมีชื่อเสี ยงของชาวจังหวัดพัทลุง เป็ นขนม
ประเภทกวนที่ดดั แปลงมาจาก “กะยาหนม” ซึ่งเป็ นขนมพื้นเมืองของภาคใต้ มีลกั ษณะเป็ นแป้งเหนียวสี
นํ้าตาลอมดํา มีรสชาติหวาน มัน หอม อร่ อย และสามารถเก็บไว้รับประทานได้นาน ในสมัยก่อนนิยมกวน
ในโอกาสมีงานพิธีต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ งานอุปสมบท งานแต่งงาน ก่อนถึงวันงาน 2-3 วัน เจ้าภาพจะ
บอกกล่าวเพื่อนบ้านในละแวกเดียวกันมาช่วยกวนขนมกะละแมเพื่อใช้ในงาน เช่น ใส่ ขนั หมากและเซ่นตา
ยาย (ไหว้บรรพบุรุษ) ในพิธีแต่งงาน เพราะถือเคล็ดว่า ขนมกะละแมมีความเหนียว ทําให้คู่สมรสมีความรัก
ที่เหนียวแน่น ส่ วนงานอุปสมบทจะทํากะละแมเป็ นของหวานสําหรับเลี้ยงพระและแขกที่ไปร่ วมงาน
ในการทํากะยาหนมจะต้องเคี่ยวนํ้าผึ้งเหลว (นํ้าตาลโตนด) กับนํ้ากะทิจนเกือบแห้ง แล้วใส่ แป้งข้าว
เหนียวที่โม่จนละเอียด กวนในกระทะใบบัวจนขนมล่อนกลิ้งเป็ นมันไม่ติดกระทะ จึงตักใส่ ถาดสําหรับเก็บ
ไว้รับประทาน เมื่อต้องการจะรับประทานก็ตดั เป็ นชิ้นยาวๆ ซึ่งไม่สะดวกต่อการรับประทาน จึงมีการพัฒนา
สู ตรการทํากะยาหนมเป็ นกะละแมที่มีความเหนียว นุ่ม รสหวาน มัน และหลากสี มีการบรรจุภณ
ั ฑ์โดย ทํา
เป็ นทรงสามเหลี่ยมพีระมิด ขนาด 1x2 เซนติเมตร ห่อด้วยพลาสติกใส ขนาด 4x4 นิ้ว ทําให้ดูสวยงาม และ
สะดวกในการรับประทาน เหมาะที่จะนําไปเป็ นของฝาก กะละแมที่อยูใ่ นห่อสามารถเก็บได้ 1 สัปดาห์ แต่
หากอยูใ่ นถาดหรื อในที่อากาศถ่ายเทสะดวกจะเก็บได้นานประมาณ 10 วัน นอกจากนี้ มีการปรับเปลี่ยน
วัตถุดิบ (ใช้น้ าํ ตาลทรายและนํ้าตาลปี บแทนนํ้าผึ้งเหลว (นํ้าตาลโตนด) ใช้แป้งสําเร็ จรู ปแทนแป้งโม่
เนื่องจากหาซื้อได้ง่ายกว่าและจะใช้เวลาในการน้อยกว่า) ตลอดจนมีการปรุ งแต่งรสและสี สนั เช่น สี เขียว
จากใบเตย สี เหลืองจากขนุนและทุเรี ยน สี ดาํ จากกาแฟ และเสริ มคุณค่าทางอาหารด้วยงาขาว มีการปรุ งแต่ง
กลิ่น เช่น กลิ่นใบเตยจากใบเตยหอม กลิ่นทุเรี ยนจากเนื้อทุเรี ยน

ภาพที่ 1 กะละแมสามรส (รสทุเรียน รสใบเตย และรสดั้งเดิม)
แม่ ทมิ จินดาพันธ์ หญิงวัย 77 ปี (พ.ศ. 2555) อยูบ่ า้ นเลขที่ 151 บ้านนางลาด ถนนเสน่ห์เจริ ญ
ตําบลคูหาสวรรค์ อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เรี ยนรู ้และสื บทอดภูมิปัญญาการทํากะละแมจากแม่ คือ
นางแย้ม จินดาพันธ์ ซึ่งมีอาชีพทํา “ยาหนม” ขายตั้งแต่นางทิมอายุ 20 ปี โดยทําหน้าที่เป็ นลูกมือช่วยแม่ทาํ
ขนม เช่น บดแป้ง ขูดมะพร้าว และเมื่อกวนยาหนมเสร็ จแล้ว นางแย้มจะตักยาหนมใส่ กาละมังหรื อเข่ง โดย
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มีใบตองรองก้นไว้เพื่อไม่ให้ขนมติดเหนียวกับกาละมังเพื่อขายส่ งให้พอ่ ค้าคนกลาง หรื อนําไปขายในตลาด
โดยตัดเป็ นชิ้นสี่ เหลี่ยม ห่ อด้วยใบตองโดยห่อเช่นเดียวกับ “ห่อหมก” และมีนางทิมทําหน้าที่เป็ นผูข้ าย
เดิมครอบครัวของนางทิมประกอบอาชีพทํานํา แต่เมื่อสภาพอากาศไม่เอื้อต่อการทํานาจึงหยุดทํานา
(ตั้งแต่ราวพ.ศ. 2532) และหันมาทํา “ยาหนม” หรื อ เรี ยกว่า “กะยาหนม” ขายอย่างจริ งจัง สู ตรการทํายา
หนมของครอบครัวนางทิมมีส่วนประกอบสําคัญ ได้แก่ นํ้าตาลโตนด 10 กระป๋ อง (กระป๋ องตวงข้าวสาร) /
แป้งข้าวจ้าว 4 กระป๋ อง (กระป๋ องตวงข้าวสาร) / แป้งข้าวเหนียว 6 กระป๋ อง มะพร้าวแก่ 20 ลูก คั้นเอาแต่
นํ้ากะทิ นําส่ วนผสมทั้งหมดกวนในกระทะโดยใช้ไม้ฟืนเป็ นเชื้อเพลิง กวนจนเนื้อแห้งเหนียวจึงนําลงจาก
เตาแล้วเทใส่ ภาชนะที่เตรี ยมไว้ สําหรับการทํายาหนมในสมัยรุ่ นแม่ของนางทิมยังไม่มีเครื่ องทุ่นแรงหรื อ
เครื่ องไฟฟ้าเหมือนกับปั จจุบนั ทุกขั้นตอนใช้แรงงานทั้งสิ้ น ตั้งแต่การขูดด้วยเหล็กขูด (กระต่าย) การก่อเตา
ด้วยดิน การโม่แป้งเหนียวด้วยครกหิ น (ไม่ใช้แป้งสําเร็จรู ป เพราะเหม็นบูดง่าย) เมื่อโม่เสร็ จแล้วจะใช้ผา้
ขาวบางกรองเอาเศษขยะไม่ให้ปนเปื้ อนลงไป ส่วนนํ้าตาลที่ใช้จะใช้น้ าํ ตาลโตนด ที่มาจากอําเภอระโนด
จังหวัดสงขลา
ต่อมามีการดัดแปลงสู ตรกะยาหนมมาเป็ นกะละแมสี น้ าํ ตาล (ซึ่งปั จจุบนั เป็ นรสดั้งเดิม) โดยใช้เแป้ง
สําเร็ จรู ป และได้พฒั นาฝี มือและรสชาติของกะละแมจนได้กะละแมหลากรส เช่น รสดั้งเดิมมีสีน้ าํ ตาลเข้ม
รสใบเตยมีสีเขียวอ่อน และรสทุเรี ยนมีเหลืองทอง และปรับปรุ งรสชาติในสู ตรดั้งเดิมด้วยการผสมงาลงไป
นํามาห่ อเพื่อขายในตลาดหรื อในชุมชน โดยขายในราคา 4 ลูก ราคา 1 บาท ซึ่งในแต่ละวันจะขายกะละแม
ได้วนั ละประมาณ 400-500 ลูก อาจจะกล่าวได้วา่ ในชุมชนบ้านนางลาด อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง นางแย้ม
เป็ นผูท้ าํ กะละแมเจ้าแรกที่มีการพัฒนารสชาติและรู ปแบบการห่ อ
และมีตลาดที่ใหญ่ที่สุดในชุมชน
(ปั จจุบนั ในชุมชนบ้านนางลาดนอกจากกะละแมของแม่ทิมแล้ว ยังมีผทู ้ าํ กะละแมอีก 3-4 เจ้า ได้แก่
กะละแมแม่คลาย กะละแมแม่สมบูรณ์ กะละแมแม่ประคอง และกะละแมแม่ฉิ้น)
สําหรับการห่อกะละแม เริ่ มหัดห่อกะละแมโดยใช้ใบตอง ซึ่งก่อนหน้านี้เคยหัดห่ อกะยาหนมมา
ก่อน โดยใช้ใบตองห่ อเหมือนการห่ อขนมค่อมญวน และห่ อเป็ นทรงสามเหลี่ยมเหมือนขนมเทียน แต่ไม่
สามารถห่อได้เพราะเนื้อกะละแมมีความเหนียวมาก เนื้อขนมจะติดใบตองทําให้ใบตองแตกและฉีกขาด
ถึงแม้จะนําใบตองมาลนไฟให้นิ่มแล้วก็ตาม ต่อมาจึงใช้พลาสติกห่อกะละแมแทนใบตอง เริ่ มแรกใช้ถุงเย็น
มาตัดเป็ นสี่ เหลี่ยมผืนผ้าแต่เมื่อห่อด้วยถุงเย็นแล้วเนื้อกะละแมยังติดกับถุง จึงเปลี่ยนมาใช้ถุงร้อนห่อขนมจึง
ห่อได้ โดยตัดถุงเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 4 * 4 นิ้ว ห่อเป็ นรู ปทรงพีระมิด เมื่อมียอดการผลิตสู งขึ้นจึง
ต้องสัง่ พลาสติกจากโรงงานมาห่อกะละแมแทน ซึ่งช่วยประหยัดเวลา แรงงาน สะดวก สะอาด ปลอดภัย
และสวยงามกว่า สําหรับถุงพลาสติกสําเร็ จรู ปนี้ หากซื้อในนํ้าหนัก 1 กิโลกรัม จะห่อกะละแมเป็ นรู ปทรง
สามเหลี่ยมพีระมิดขนาด 1x2 เซนติเมตร (ซึ่งมีขนาดเล็กว่าปัจจุบนั ) ได้จาํ นวน 4,000 ลูก และนําไปขาย
โดยนําใส่ ถุงละ 100 , 200, 300 ลูก โดยขายในราคา 100 ลูก 25 บาท หากขายส่ ง 100 ลูก ราคา 20 บาท
ต่อมาเมื่อห่อกะละแมที่มีขนาดโตกว่า จึงใช้วิธีการชัง่ กิโลขายแทนการนับลูก และเมื่อมีปริ มาณลูกค้ามาก
ขึ้น จึงขยับขยายกิจการและพัฒนามาเรื่ อยๆ จนตั้งเป็ นโรงงานขนาดเล็กๆ เมื่อ พ.ศ. 2545 และได้รับอย.
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ถูกต้อง ภายใต้การส่ งเสริ มจากสาธารณสุ ขจังหวัดต่อมา เช่น การมีโรงเรื อนเก็บวัตถุดิบ โรงบรรจุหีบห่ อ
และโรงผลิตซึ่ งมีเตากวนหลายเตา โดยมีคนในชุมชนนางลาด และชุมชนข้างเคียง ทั้งเด็กนักเรี ยน ผูใ้ หญ่
และวัยชรา มารับจ้างกวนและห่อกะละแม นางทิมจ้างกวนในราคากระทะละ 80 บาท (เดิมจ้างกวนกระทะ
ละ 5 บาท) และจ้างห่ อในราคา 100 ลูก ให้ค่าจ้าง 1 บาท โดยมีนางทิมเป็ นผูฝ้ ึ กห่ อให้ กะละแมเมื่อทําเสร็ จ
แล้วจะส่ งไปขายยังแหล่งต่างๆ ซึ่งเป็ นที่รู้จกั ดีในนามของ “กะละแมแม่ทิม” โดยส่ งขายยังจังหวัดใกล้เคียง
เช่น จังหวัดสตูล ตําบลปาดังเบซาร์ อําเภอสะเดา ในตัวเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อําเภอสุ ไหงโกลก
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช และจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี บริ เวณสนามหลวง และส่ ง
ขายต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย และสิ งค์โปร์ โดยขายส่ งเป็ นกระสอบ ซึ่ง 1 กระสอบจะบรรจุกะละแมได้ละ
40 กิโลกรัม โดยขายส่ งกะละแมในราคากิโลกรัมละ 60 บาท หรื อคิดเป็ น 2,400 บาทต่อกระสอบ ซึ่ง
หากประมาณรายได้ของแม่ทิมแล้วจะมีรายได้ประมาณวันละ 1,200 บาท หรื อ ประมาณ 36,000 บาทต่อ
เดือน

ภาพที่ 2 นางทิม จินดาพันธ์
สู ตรและส่ วนผสมการทํากะละแมของนางทิม จินดาพันธ์
1. ข้าวเหนียว 5 กิโลกรัม ซึ่งเป็ นข้าวเหนียวคัดเป็ นพิเศษจากภาคอีสาน เช่น ตรานกเป็ ดนํ้า ตราแก้ว
กุลา โดยซื้อเป็ นกระสอบในราคากิโลกรัม ละ 27 บาท
2. นํ้าตาลทราย 8 กิโลกรัม
3. นํ้าตาลปี๊ บ 1.5 กิโล
4. มะพร้าวขูด 10 กิโลกรัม นํามาคั้นเป็ นนํ้ากะทิ และกรองด้วยผ้าขาวหาซื้อจากในชุมชน หรื อตัว
จังหวัดพัทลุง
5. เกลือเม็ด
6. ใบเตยใช้สาํ หรับทํากะละแมรสใบเตย
7. นมข้นหวาน ตราหมี (ใช้เป็ นส่ วนผสมในกะละแมรสดั้งเดิม ช่วยให้กะละแมมีความเหนียวนุ่ม
เข้มข้น และรสชาติหอมหวาน)
8. สารแต่งกลิ่นอาหาร เช่น บ้านนมแมว
9. สี ผสมอาหาร และนํ้านมแมว
ภูมิปัญญาการทํากะละแม (จังหวัดพัทลุง)
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ขั้นตอนการทํากะละแม
(1) การเตรียมแป้ ง
นําข้าวเหนียว 5 กิโลกรัม ใส่ กะละมังและเติมนํ้าให้ท่วมเมล็ดข้าว แช่ทิ้งไว้ 1 คืน หรื อประมาณ 6
ชัว่ โมง ส่ วนใหญ่จะแช่ไว้ช่วง 6 โมงเย็น และเมื่อครบ 6 ชัว่ โมง หรื อประมาณเที่ยงคืน นําไปบดด้วยเครื่ อง
โม่ไฟฟ้า (แต่เดิมใช้ครกหิ นโม่แป้ง) แล้วกรองนํ้าด้วยผ้าขาวบางเพื่อกรองเศษขยะที่ติดมาในเมล็ดข้าว
เหนียวออก ซึ่งนางทิมนิยมใช้แป้งที่บดจากข้าวเหนียวเอง ไม่นิยมซื้อแป้งสําเร็ จรู ปมาทํา เพราะแป้งที่บดเอง
สามารถเก็บไว้ได้นาน และไม่เหม็นบูดเหมือนแป้งสําเร็ จรู ป

ภาพที่ 3 เครื่ องบดแป้ งไฟฟ้ า
(2) การทํากะละแม
ตั้งกระทะ แล้วเติมนํ้ากะทิ และส่ วนผสมต่างๆ ได้แก่ แป้งข้าวเหนียว นํ้าตาลทราย 8 ก.ก. นํ้าตาล
ปี๊ บ 1.5 ก.ก. (เพื่อช่วยให้กะละแมมีเนื้อนิ่ม) โดยกวนให้เข้ากันจนเหนียว แล้วเติมนมข้น 1 กระป๋ อง เพื่อ
ความเหนียวนุ่ม เข้มข้น และมีรสชาติหอมหวาน และเติมสี ผสมอาหารและนํ้านมแมว (สําหรับสูตรใบเตย
และทุเรี ยน) กวนจนเหนียวจับกันเป็ นก้อน ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1.5 ชัว่ โมง แล้วตักขึ้นใส่ ภาชนะ ซึ่งได้แก่
กะละมังอะลูมิเนียมที่มีถุงพลาสติกรองก้นอยู่ ตั้งทิ้งไว้ให้เย็น แล้วนําไปเทบนโต๊ะที่เตรี ยมไว้ ใช้กรรไกร
ตัดเป็ นชิ้นเล็กๆ พอดีกบั 1 ลูก แล้วนําไปห่อด้วยแผ่นพลาสติกใสขนาด 4*4 นิ้ว ที่เตรี ยมไว้ ในขั้นตอนการ
ห่อ ผูห้ ่ อจะใช้ “ไม้จุก” ซึ่งทําจากไผ่สีสุกมาเหลาให้เป็ นไม้พายขนาดเล็กมาใช้สาํ หรับสอดชายถุง หาก
กะละแมติดนิ้ว โดยผูห้ ่อจะใช้ปูนขาวทาที่นิ้ว เพื่อไม่ให้กะละแมเหนียวติดมือ ปัจจุบนั กะละแมของแม่ทิม
มีอยูด่ ว้ ยกัน 3 รส คือ รสทุเรี ยน รสใบเตย และรสดั้งเดิม ซึ่งสามารถเก็บไว้ได้นาน 7 วัน

ภาพที่ 4 บรรยากาศในโรงเรื อนผลิต
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ภาพที่ 5 กะละแมขณะกวนในกระทะ

ภาพที่ 6 สาธิตการห่ อกะละแมด้ วยถุงพลาสติก
วิธีและกระบวนการถ่ ายทอดความรู้สู่ ผู้อื่น
นางทิมได้ถ่ายทอดวิธีการทํากะละแมให้แก่ผทู ้ ี่มารับจ้างกวน ซึ่งเป็ นคนในชุมชนบ้านนางลาด โดย
ใช้วิธีเดียวกันกับนางแย้ม คือ การบอกสู ตรและสอนเทคนิคต่างๆ โดยเป็ นการสาธิตให้ดูและให้ปฏิบตั ิตาม
ด้วย นอกจากนี้ นางทิมได้ถ่ายทอดความรู ้เกี่ยวกับการทํากะละแมให้แก่หลานสาวบุญธรรม ชื่อว่า อํานวย
สงเพชร ซึ่งเดิมเป็ นผูข้ ายมะพร้าวให้แก่นางทิม เมื่อเห็นการทํากะละแมของแม่ทิมจึงเกิดความสนใจที่จะ
เรี ยนรู ้ นางทิมจึงให้นางอํานวยย้ายเข้ามาอยูด่ ว้ ยเพื่อช่วยหัดให้ และช่วยดูแลลูกจ้างโดยเตรี ยมอาหารและนํ้า
สําหรับผูร้ ับจ้างกวนในระหว่างวัน และทําหน้าที่จาํ หน่ายและประสานงานทางการตลาดให้แก่นางทิม และ
ยังได้เรี ยนรู ้การทํากะละแมจากนางทิม โดยใช้การสังเกตด้วยตัวเองและหัดทํา ภายใต้การดูแลของแม่ทิม
และเมื่อตัวเองทําเป็ นแล้ว ยังช่วยแม่ทิมในการสอนและแนะนําการทํากะละแมให้แก่ผรู ้ ับจ้างกวนอีกด้วย
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ คติ ความเชื่ อ และคําสอน
หลักในการดําเนินชีวิตของนางทิม จินดาพันธ์ที่ควรยึดถือเป็ นแบบอย่าง คือ ความขยัน อดทน สู ้
ชีวิต เป็ นคนจิตใจดี ช่วยเหลือสังคม บริ จาค ให้ความช่วยเหลือผูอ้ ื่น
รางวัลหรื อผลงานทีไ่ ด้ รับ
1) ได้รับการคัดสรรหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็ นผลิตภัณฑ์ ระดับ 2 ดาว ประจําปี 2547
2) การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. 873/2548
3) ได้รับการคัดสรรหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็ นผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว ประจําปี 2552
ภูมิปัญญาการทํากะละแม (จังหวัดพัทลุง)
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