กะปิ ผงเสริมไอโอดีน นวัตกรรมใหม่ จากภูมิปัญญาชาวบ้ าน
ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒ นธรรม มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์

ภาพที่ 1 กะปิ ผงสําเร็จรูป
“กะปิ ” เป็ นเครื่ องปรุ งรสอย่างหนึ่งที่แพร่ หลายในทวีปเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ สําหรับใน
ประเทศไทยมีกะปิ มากมายหลายชนิดให้เลือกรับประทาน ซึ่งจะมีความแตกต่างกัน ทั้งคุณภาพ วัตถุดิบ
กรรมวิธีผลิต ตามแต่ทอ้ งถิ่นนั้นๆ ปัจจุบนั กะปิ กลายมาเป็ นหนึ่งในวัฒนธรรมอาหารและสามารถสร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชนต่างๆ (http://th.wikipedia.org) “กะปิ ” หากทําด้วยกุง้ เรี ยกว่า “เคยกุง้ ” หรื อ “เคย” แต่
หากทําด้วยปลาเรี ยกว่า “เคยปลา” เคยกุง้ ทําจากกุง้ เคย หรื อเรี ยกว่า “กุง้ สารส้มโอ” หรื อ “กุง้ หลังไข่” ซึ่ง
เป็ นกุง้ ตัวเล็ก เนื้อนิ่มใส พบมากในแถบชายฝั่งทะเลอันดามัน
สําหรับกะปิ บ้านอ่าวเคย จังหวัดระนอง จัดเป็ นแหล่งผลิตกะปิ คุณภาพดีและมีชื่อเสี ยงอีกแห่ ง
หนึ่ ง อันเนื่ องมาจากระนองเป็ นจังหวัดที่ต้ งั อยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน มีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล มีป่า
ชายเลน ป่ าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์ และองค์การ UNESCO ประกาศให้เป็ นเขตสงวนชีวมณฑลแห่ งหนึ่ งของ
โลก จึงทําให้แหล่งบริ เวณนี้ มีความอุดมสมบูรณ์เป็ นที่อยูอ่ าศัยของกุง้ เคย ที่สามารถนํามาทํากะปิ ที่มีคุณภาพ
ดี จนเป็ นที่กล่าวกันติดปากว่า กะปิ ที่ดีตอ้ งเป็ นกะปิ จากระนอง
คนโบราณมีเรื่ องราวต่อๆ กันว่า ที่มาของอ่าวเคย มีมาตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
ซึ่ งบรรพบุรุษของชาวบ้านในหมู่บา้ นอ่าวเคยนั้น เป็ นคนมาจากเมืองหลวงแต่ดว้ ยมีเหตุการณ์สาํ คัญเกิดขึ้น
ในขณะนั้น คือ ฝ่ ายเจ้านายมีคาํ สั่งให้ฟันเสาแปดเหลี่ยมเพื่อนํามาทําเสาไฟ แต่ชาวบ้านกลุ่มนี้ ฟันเสาไฟไม่
เป็ น จึงกลัวความผิดและได้รวมตัวกันลงเรื อแจวมาด้วยกัน 3 ลํา มีรายชื่อดังนี้ โต๊ะหนา กล้าศึก โต๊ะรุ่ ย อิน
ตัน โต๊ะอาดเส้ง ชิเอื้อ และโต๊ะเนาะ เดินทางโดยไม่รู้จุดหมาย โดยได้แวะไปหานํ้าตามแนวเขาจนเจอแหล่ง
นํ้าและต้นมะม่วงต้นกลวงขนาดใหญ่ จึงได้แวะพักอยูท่ ี่ตน้ มะม่วงดังกล่าว และได้ต้ งั รกรากและประกอบ
อาชี พ ณ พื้นที่บริ เวณนั้นในเวลาต่อมา ในขณะที่บางส่ วนได้อพยพไปพม่า อย่างไรก็ตามกลุ่มคนที่ต้ งั
รกรากในพื้นที่บริ เวณต้นมะม่วงมีรายได้จากการประกอบอาชีพไม่เพียงพอ จึงมุ่งหน้าแจวเรื อออกสู่ ทะเล
จนเจอหาดซึ่ งเป็ นบริ เวณที่มีกงุ้ เคยหนาแน่น จึงตัดสิ นใจตั้งรกรากบริ เวณนี้ อีกครั้ง และได้ประกอบอาชีพ
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ทํากะปิ และเรี ยกพื้นที่บริ เวณนี้ ว่า “หาดอ่าวเคย” มาจนถึงปั จจุบนั เมื่อผลิตกะปิ ได้ 10,000 กิ โลกรัม จึ ง
นําไปแลกเปลี่ยนเป็ นอาหารและของใช้ต่างๆ ในจังหวัดชุมพร เช่น ข้าวสาร ไฟฉาย เป็ นต้น
กะปิ บ้านอ่าวเคย จังหวัดระนอง จัดได้วา่ เป็ นกะปิ ที่ข้ นึ ชื่อในระดับต้นๆ ของประเทศไทย ทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติต่างแวะเวียนมาซื้อและลองชิม เนื่องจากเป็ นกะปิ ที่มีคุณภาพดีและมีกรรมวิธีการ
ผลิตที่สะอาด เริ่ มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ และการผลิตทุกขั้นตอน ชุมชนบ้านอ่าวเคยต่างมีรายได้จากการ
ประกอบอาชีพทํากะปิ ขาย ต่อมาเมื่อกะปิ มีราคาตกตํ่า เนื่องจากมีการผลิตเคยกุง้ มากเกินไป ทําให้กลุ่ม
เกษตรกรบ้านอ่าวเคยจึงมีการรวมกลุ่มกันขึ้น เมื่อพ.ศ.2545 โดยมีแนวคิดที่จะแปรรู ปกะปิ เพือ่ เพิ่มมูลค่า
ประกอบกับนายบัณฑิต รัตนสัมพันธ์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดระนอง ได้เสนอแนวคิดการนําวัตถุดิบ (กะปิ )
มาแปรรู ปเพื่อเพิม่ มูลค่าและสร้างงาน สร้างรายได้ให้กบั สมาชิกกลุ่ม นายวิสุทธิ์ สิ ทธิเดช ประธานกลุ่ม จึง
ได้นาํ แนวคิดดังกล่าว มาพัฒนากะปิ ให้เป็ นกะปิ ผง โดยการปรับปรุ งและพัฒนาวิธีการทํา และการบรรจุ
ภัณฑ์
ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจําจังหวัดระนอง
โครงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ปั จจุบนั ชาวประมงในหมู่ที่ 4 บ้านอ่าวเคย ตําบลม่วงกลวง อําเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง เกือบ
ทุกครัวเรื อนเป็ นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรบ้านอ่าวเคย และได้ร่วมกันตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มว่า “กลุ่ม
กะปิ กุ้งเสริมไอโอดีน โดยใช้ประสบการณ์สงั่ สมภูมิปัญญาการทํากะปิ มาประยุกต์และแปรรู ปผลิตภัณฑ์จาก
กะปิ มาเป็ น “กะปิ ผงสําเร็ จรู ป” โดยตั้งชื่อว่า “ตราแลเลนอง” ภายใต้การดําเนินงานของนายวิสุทธิ์ สิ ทธิ
เดช อาจกล่าวได้วา่ กะปิ ผงของกลุ่มเกษตรกรบ้านอ่าวเคยเป็ นนวัตกรรมใหม่ที่ใช้รากฐานของภูมิปัญญา
เดิมที่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ มาแปรรู ปเป็ นกะปิ ผงเจ้าแรกของประเทศไทยและสามารถสร้างชื่อเสี ยง
ให้แก่จงั หวัดระนอง

ภาพที่ 2 นายวิสุทธิ์ สิ ทธิเดช ประธานกลุ่ม

กะปิ ผงเสริมไอโอดีน นวัตกรรมใหม่ จากภูมิปัญญาชาวบ้ าน

หน้า 2

องค์ ความรู้ของภูมปิ ัญญาการทํากะปิ ผง
การทํากะปิ ผง เป็ นนวัตกรรมใหม่ช่วยเก็บรักษาอายุของกะปิ ได้นานกว่ากะปิ ธรรมดา ไม่มีกลิ่น
รบกวน สะดวกในการพกพา เป็ นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ การขยายฐานตลาดไปสู่ กลุ่มผูบ้ ริ โภคได้มาก
และเป็ นการนําภูมิปัญญาการทํากะปิ แบบดั้งเดิมมาพัฒนาขึ้น ซึ่งกระบวนการทํากะปิ ของกลุ่มเกษตรกรบ้าน
อ่าวเคย มีรายละเอียดดังนี้
วัตถุดิบทีใ่ ช้ ในการทํากะปิ ผง
(1) กุง้ เคยและกุง้ นํ้าจืด
(2) เกลือ
วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
(1) เครื่ องตํากะปิ (เดิมใช้ครกไม้ตาํ )
(2) ทัพพีขนาดใหญ่
(3) โอ่ง หรื อ ถังพลาสติก และกะละมัง
(4) ตะแกรงไว้สาํ หรับตากกะปิ
(5) ผ้าขาวบางสําหรับรองพื้นภาชนะ
(6) ที่จบั กุง้ ชาวบ้านเรี ยกว่า “วาก” หรื อ “คันรุ น”
(7) เครื่ องบดผง
(8) เครื่ องซีลปากถุง
(9) ตาชัง่
ขั้นตอนในการทํากะปิ ผง
(1) จับกุง้ เคย (กุง้ ทะเล) ซึ่งเป็ นกุง้ ตัวเล็กๆ ลําตัวค่อนข้างแดงที่อาศัยอยูต่ ามแนวชายฝั่ง โดยใช้
“วาก” หรื อเรี ยกว่า “คันรุ น” (ภาพที่ 2) ช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการจับกุง้ เคย คือ ช่ วงแรก เวลาประมาณ ตี
4 ถึง ตี 5 และช่ วงที่ 2 เวลา 5โมงเย็น ถึง 6 โมงเย็น เพราะเป็ นช่วงที่อากาศค่อนข้างเย็น ทําให้มีกงุ้
เคลื่อนย้ายเข้ามาหาอาหารบริ เวณชายฝั่งทะเล นอกจากนี้ อาจใช้กงุ้ นํ้าจืดมาผสมกับกุง้ เคยเพื่อให้ได้กะปิ สี
สวย (เหมือนสี โอวัลติน) ซึ่งกุง้ นํ้าจืดที่นิยมใช้มี 2 ชนิด คือ กุง้ ตาดํา และกุง้ แม่ลูก
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ภาพที่ 3 “วาก” หรื อ “คันรุ น” เครื่ องมือทีใ่ ช้ จับกุ้งเคย
(2) ทํา ความสะอาดกุ้ง และคัด แยกสิ่ ง เจื อ ปนออกให้ห มด หลัง จากนั้น นํา กุ้ง ที่ ไ ด้ม าผสม
คลุกเคล้าด้วยเกลืออย่างดี ในอัตราส่ วน กุง้ เคย 100 กิโลกรัม ต่อ เกลือ 9 กิโลกรัม แล้วหมักทิ้งไว้ 1 คืน
(3) นํากุง้ ที่ผา่ นการหมักไปตากแดดให้แห้งพอหมาด หลังจากนั้นนําไปตําพอแหลก แล้วใส่ ใน
ภาชนะ เช่น โอ่ง หรื อถังพลาสติกขนาดใหญ่ ปิ ดฝาแล้วหมักทิ้งไว้ 3 คืน แล้วนําเข้าตูอ้ บพลังงาน
แสงอาทิตย์ เป็ นเวลา 1 วัน
(4) นํากะปิ ดังกล่าวมาตําให้ละเอียดเป็ นเนื้อเดียวกัน และตําจนกระทัง่ มีกะปิ เหนียวจับตัวกัน
เป็ นก้อน เติมนํ้าตาลเพียงเล็กน้อยเพื่อเร่ งกระบวนการหมักและทําให้เกิดกลิ่นหอม หลังจากนั้นนํากะปิ ที่
ได้ใส่ โอ่งหรื อถังพลาสติก หมักไว้อีกประมาณ 7 วัน เพือ่ ให้กะปิ มีกลิ่นหอม ซึ่งเป็ นช่วงที่กะปิ จะได้กะปิ สด
มีคุณภาพ และพร้อมนําไปจําหน่ายหรื อปรุ งอาหารได้
(5) นํา กะปิ สดที่ ไ ด้ม าทํา กะปิ ผง โดยปั้ นกะปิ เป็ นก้อ นเล็ก ๆ ใส่ ใ นกระบะสํา หรั บ นํา เข้า
โรงเรื อนที่เป็ นตูอ้ บพลังงานแสงอาทิตย์ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ตูอ้ บพลังงานดังกล่าว (ภาพที่ 3) เป็ น
ตู อ้ บที่ นายวิสุทธิ์ สิ ทธิ เดช ประธานกลุ่มคิดค้นขึ้ น โดยใช้ภูมิปัญญาของคนโบราณอาศัยพลังงานจาก
แสงอาทิตย์ก้ นั หลังคาและฝาผนังด้วยผ้ายางแผ่นใสเกรดเอขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 12 เมตร เพื่อรับแสง และ
ป้องกันแมลงวัน ฝุ่ นละออง และสัตว์เลี้ยงได้เป็ นอย่างดี อีกทั้งไม่ตอ้ งเสี ยค่าไฟฟ้ า ในการตากจะปั้ นกะปิ
เป็ นก้อนกลมเล็กๆ ขนาดเท่าไข่นกกระทา วางบนตาข่าย (ภาพที่ 4) ซึ่งการอบกะปิ แต่ละครั้งสามารถอบได้
ครั้งละปริ มาณมาก และมีการกระจายความร้อนทัว่ ถึง ทําให้กะปิ แห้งสนิทสมํ่าเสมอทัว่ ทั้งก้อน ซึ่งต่างจาก
การอบกะปิ ด้วยเตาไมโครเวฟ เนื่องจากการอบให้แห้งด้วยเตาไมโครเวฟทําให้กะปิ ไหม้บริ เวณผิว และอบ
กะปิ ได้ครั้งละปริ มาณน้อย การอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้
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ภาพที่ 4 โรงเรื อนทีใ่ ช้ ตากกะปิ เพื่อทํากะปิ ผง

ภาพที่ 5 การตากก้อนกะปิ ในโรงเรื อนพลังงานแสงอาทิตย์
(6) นํากะปิ ที่แห้งแล้วไปเข้าเครื่ องบด และผสมเกลือไอโอดีนลงไปเล็กน้อย บดจนกะปิ เป็ นผง
ละเอียด (ภาพที่ 5) หลังจากนั้นนํามาบรรจุใส่ ซองที่เตรี ยมไว้ โดยบรรจุซองละ 1 ช้อนโต๊ะ ซึ่งกะปิ ผง 1
ซอง (ภาพที่ 6) สามารถนําไปทํานํ้าพริ ก 1 ถ้วย

ภาพที่ 6 เปรียบเทียบเนื้อและสี ของกะปิ สด (ซ้ ายมือ) และกะปิ ผงทีผ่ ่ านกรรมวิธีการแปรรู ป (ขวามือ)
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ภาพที่ 7 ผลิตภัณฑ์ กะปิ ผงเสริมไอโอดีน
กะปิ ผงเสริ มไอโอดีนที่กลุ่มคิดค้นขึ้น สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานประมาณ 1 ปี 8 เดือน
สามารถใช้เป็ นของฝากได้ เนื่องจากสะดวกในการพกพา ง่ายต่อการเก็บรักษา ไม่มีกลิ่นรบกวนและไม่
จําเป็ นต้องเก็บรักษาไว้ในตูเ้ ย็น
ปั จจุบนั กะปิ ผงที่กลุ่มผลิตส่ วนใหญ่วางจําหน่ายในงานเทศกาลต่างๆ ทั้งในจังหวัดระนองและ
จังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนวางขายในกรุ งเทพฯ ที่ร้านพรวิสุทธ์ ประตูน้ าํ เซ็นเตอร์ ชั้น 2 หน้า KFC และยังมี
การส่ งไปจําหน่ายยังประเทศสหรัฐอเมริ กาและอียปิ ต์ โดยมีกลุ่มพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อไปจําหน่ายอีก
ทอดหนึ่ง และด้วยความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์ ทําให้สายการบินไทยได้นาํ กะปิ ผงแจกลูกค้าของสายการ
บินเพื่อเป็ นของที่ระลึก ซึ่งเป็ นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และการทดลองตลาดอีกทางหนึ่ง
การวางจําหน่ายกะปิ ผงในช่วงที่ OTOP ซึ่งเป็ นช่วงที่กลุ่มได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็ น
อย่างดี โดยกลุ่มจะมีรายได้จากการจําหน่ายกะปิ ผงเฉลี่ยเดือนละ 3 แสนบาท แต่เมื่อเข้าสู่ สภาวะเศรษฐกิจ
ซบเซา ทําให้ปัจจุบนั กลุ่มมีรายได้จากการจําหน่ายกะปิ ผงลดลง โดยมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 10,000 บาท
อย่างไรก็ตามกลุ่มยังคงสามารถดําเนินการต่อไปได้ เพราะการผลิตกะปิ ผงส่ วนใหญ่จะผลิตตามลูกค้าสัง่
ควบคู่ไปกับการจําหน่ายกะปิ สดซึ่งสามารถจําหน่ายได้ตลอดปี
ปั จจุบนั
การดําเนินงานของกลุ่มนอกจากผลิตกะปิ สดและกะปิ ผงแล้ว กลุ่มยังเป็ นแหล่ง
ถ่ายทอดความรู ้ให้แก่กลุ่มคนที่สนใจ เช่น กลุ่มนักเรี ยน นักศึกษา อาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ
หน่วยงานราชการ ฯลฯ โดยบอกเล่าประวัติความเป็ นมาของการดําเนินงาน ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการ
ทํากะปิ อันประกอบด้วย ทรัพยากรธรรมชาติ และวิถีการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน มีการนําชมขั้นตอน
กระบวนการและวิธีการทํา ตลอดจนพาชมสถานที่ เครื่ องมือเครื่ องใช้ที่จาํ เป็ นต่อกระบวนการผลิต เมื่อ
ผูส้ นใจได้เรี ยนรู ้และศึกษาข้อมูลเบื้องต้นไปแล้วนั้น ได้นาํ กลับไปเขียนเป็ นรายงาน หรื อบทความเพื่อเป็ น
การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ทําให้กะปิ สดและกะปิ ผง ของกลุ่มกะปิ กุง้ เสริ มไอโอดีน (กลุ่มเกษตรกร
บ้านอ่าวเคย) เป็ นที่รู้จกั กันอย่างแพร่ หลายมากขึ้น และได้รับการคัดสรรสุ ดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ไทย ระดับ 3 ดาว (OTOP) ของภาคใต้ พ.ศ. 2547 ระดับ 3 ดาว พ.ศ. 2552 และระดับ 3 ดาว พ.ศ. 2553
ประกาศนียบัตรผลิตภัณฑ์วสิ าหกิจชุมชนดีเด่น ประจําปี พ.ศ.2549 จากกรมส่ งเสริ มการเกษตร ชนะเลิศ
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การประกวดผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ปจากผลิตภัณฑ์ประมง ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจําปี 2553 ณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็ นต้น
อาจกล่าวได้วา่ กะปิ ผงเสริ มไอโอดีน เป็ นการนําทรัพยากรทางธรรมชาติมาแปรรู ป และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จนได้เป็ นนวัตกรรมใหม่ที่อาศัยฐานภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมาสร้างงาน สร้างรายได้
ให้แก่คนในท้องถิ่น และสร้างชื่อเสี ยงให้จงั หวัดระนองอีกด้วย โดยมีลูกหลาน คือ นายวิสุทธิ์ สิ ทธิเดช ที่
เป็ นแกนนําในการได้นาํ ฐานความรู ้เดิมมาใช้ในการผลิตและพัฒนาขึ้น ด้วยอุปนิสยั ความเป็ นคนไม่ยอมแพ้
ต่ออะไรง่ายๆ เชื่อว่าทําได้บวกกับความพยายาม ประกอบการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆทําให้
การผลิตกะปิ ผงสําเร็ จรู ปสําเร็ จบรรลุล่วงและสร้างชื่อเสี ยงให้แก่ชุมชนมาจนถึงปั จจุบนั
ทีม่ า : รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ เรื่ อง การศึกษาและรวบรวมองค์ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้ ด้านอาหาร
พื้นบ้าน
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