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“กว่าจะเป็นกะปิ”

เรียบเรียงโดย
นางสาวสุรินทร์พร ยิ้มกัน
กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพแหล่งแปรรูปสัตว์น้า

ที่มา: http://www.thai-nutrient.com
กะปิ (Shrimp paste) เป็นเครื่องปรุงรสของไทย และในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงทางตอน
ใต้ของประเทศจีน โดยประเทศอินโดนีเซีย เรียกว่า เดอราซี (terasi) มาเลเซีย เรียกว่า เบลาจัน (belachan)
ฟิลิปปินส์ เรียกว่าบากุง อราแมง (bagoong aramang) และภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกว่า ฮอมฮา (hom ha) กะปิ
คิดค้นโดยชาวประมงที่ต้องการจะดองกุ้งที่จับมาได้เพื่อเอาไว้รับประทานได้ในระยะเวลานานๆ ประเทศไทยมีกะปิ
มากมายหลายชนิดให้เลือกรับประทาน กะปิแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบ และกรรมวิธีการ
ผลิตตามแต่ท้องถิ่นนั้นๆ โดยส่วนใหญ่ทามาจากกุ้งเคย ซึ่งมีมากในแถบชายฝั่งอันดามัน ดังนั้นจึงมีการผลิตกะปิ
ในหลายๆแห่ ง ของพื้ นที่ ติ ดกั บทะเล รวมทั้ งบริ เวณปากอ่ าวไทยแถบจั งหวั ดสมุ ทรสงคราม สมุ ทรปราการ
สมุทรสาคร และเพชรบุรี เป็นต้น วัตถุดิบที่นามาผลิตเป็นกะปิ เช่น กุ้งเคย กุ้งทะเล กุ้งฝอยน้าจืด ปลาซิว ปลา
หลังเขียว ปลากะตัก และปลาทู จากวัตถุดิบดังกล่ าว “กว่ าที่จะเป็ นกะปิ ” ให้ เราได้รับประทานนั้น ต้องผ่าน
กระบวนการผลิตคร่าวๆ ดังนี้
วัตถุดิบ

นามาคลุกเกลือ

ผึ่งแดดพอหมาด

นามาเกรอะไว้ในบ่อตาก
นามาบดหรือตาให้ละเอียด
ข่าย
หมาด
หมาด
นาออกตากแดดโดยเกลี่ยเคยที่เกรอะแล้วบนตาข่ายวางตากแดด
หมาด
นามาบดด้วยเครื่องบดแล้วอัดใส่ถุงพลาสติกหรืออัดใส่โอ่งวางไว้ในร่ม นาน 6 เดือน ถึง 1 ปี
หมาด
กะปิ
ตาข่าย
หน้า หมาด
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จากกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อนและไม่ยุ่งยากชาวประมงจึงใช้วิธีการนี้ในการถนอมอาหารไว้
รับประทานกันตลอดปี อย่างไรก็ตามการผลิตกะปิในบ้านเรายังคงมีวิธีการผลิตที่คล้ายๆ กัน อาจแตกต่างกันบ้าง
ขึ้นอยู่กับสูตรและขั้นตอนการผลิตของแต่ละท้องถิ่น การผลิตกะปิโดยใช้ปลาหรือกุ้งคลุกกับเกลืออัตราส่วน 3
ต่อ 1 ผึ่งแดดพอหมาด เข้าเครื่องบดให้เป็นกะปิ บรรจุในถังไม้หรืออ่างเคลือบ กดให้แน่น แล้วนาออกตากแดด
และบรรจุกลับให้แน่นอีกหมักไว้ 2 - 3 เดือน ในระหว่างที่บดกะปิอาจมีการเติมน้าตาล สี หรือกากมัน
สาปะหลังไปเพื่อให้มีรส สี หรือมีปริมาณมากขึ้น ฤดูที่ทากะปิจะอยู่ในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม
นอกจากนี้ยังมีการผลิตกะปิจากเคยโดยใช้เคย 6 ส่วนผสมเกลือ 1 ส่วน หมักทิ้งไว้ครึ่งวันแล้วนาออกตากแดด
ให้แห้ง นาไปบดบรรจุในอ่างเคลือบหรือไหหมักเป็นกะปิต่อไป กลิ่นของกะปิ เข้าใจว่าได้จากแบคทีเรียฮาโรฟิลิก
เช่ น เดี ย วกั บ น้ าปลา ปั จ จุ บั น การผลิ ต กะปิ ใ นระดั บ โรงงานอุ ต สาหกรรมมี อั ต ราส่ ว นของเคยและเกลื อ
หลากหลายบางแหล่งผลิตใช้วัตถุดิบจากเคยและเกลืออัตราส่วน 10 ต่อ 1 โดยคลุกเคยและเกลือที่ท่าเรือก่อน
ขนส่งไปตากแดด และหมัก บด และหมักที่โรงงานโดยใช้ระยะเวลาในการหมัก นาน 8 – 12 เดือน
ขณะที่ภาคตะวันออกใช้เคยที่เป็นวัตถุดิบทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่เรียกเคยตาแดง จับบริเวณจังหวัด
ระยองและชลบุรี นามาเคล้ากับเกลือในบ่อซีเมนต์โดยใช้อัตราส่วน เคยต่อเกลือ 10 กิโลกรัมต่อ 1 กิโลกรัม เมื่อ
เคล้าจนเข้ากันดีจะเกรอะไว้ในบ่อ 3 วัน นาออกตากแดดโดยเกลี่ยเคยที่เกรอะแล้วบนตาข่ายวางตากแดด นาน 6
ชั่วโมง ถึง 1 วัน นามาบดด้วยเครื่องบดแล้วอัดใส่ถุงพลาสติกหรืออัดใส่โอ่ง วางไว้ในร่ม นาน 6 เดือน ถึง 1 ปี จึง
เอามาจาหน่าย การผลิตกะปิในภาคกลาง ซึ่งรวมจังหวัดสมุทรสาครด้วยนั้นมีการใช้วัตถุดิบเคยตาดาล้างน้าทะเล
หลังจากจับขนส่งเคยตาดาด้วยเรือมายังที่ผลิต ผู้ผลิตจะนามาเคล้าเกลือ โดยใช้อัตรส่วนเคยต่อเกลือ คือ 10 : 1
กิโลกรัม ใส่เคยที่เคล้าเกลือไว้ในถุงปุ๋ ยวางซ้อนกันตั้งทิ้งไว้ให้น้าไหลออก หมักไว้ 1 คืน นาออกตากแดด 1 วัน
แล้วนามาบดด้วยเครื่องบดให้ละเอียดอัดใส่ถังอัดให้แน่น หมักไว้นานประมาณ 2 เดือน จึงเริ่มตักจาหน่าย
สาหรับ การผลิ ตกะปิของบริษัทสยามกะปิ มีวิธีการทาดังนี้ นาเคยสดที่ได้ไปคลุกเคล้ากับเกลื อ
โดยทั่วไปจะเป็นอัตราส่วนเกลือ 1 ส่วนต่อเคย 10 ส่วน หรือเกลือ 1 ส่วนต่อเคย 12 (ถ้าไม่ต้องการเค็มจัด) หลังจากนั้น
ก็จะนาไปพักไว้โดยใส่ในภาชนะที่มีช่องระบาย เช่น ตระกร้าหรือห่อด้วยอวนตาถี่แล้วทับด้วยวัสดุหนัก ๆ
เพื่อให้น้าออกไปบางส่วน ทิ้งไว้ 1 - 2 คืน โดยสามารถทาได้ 2 วิธีคือ ตากแห้ง โดยใช้ตะแกรงถี่ ๆ หรืออวน
รองใต้เคย เพื่อให้น้าหยดลงด้านล่างได้ หรือตากเปียก จะนาไปตากบนผ้าพลาสติกหรือผ้ายางซึ่งวิธีนี้คุณค่า
ทางอาหารของเคย จะไม่สูญไปกับน้าเหมือนการตากแห้ง หมั่นกลับเอาข้างล่างขึ้น ตากแดดจัด 2 - 3 วันให้
เคยแห้ง (ให้มีความชื้นอยู่บ้างไม่ต้องแห้งสนิท) ก็ใช้ได้ นาเคยที่ตากแดดเรียบร้อยแล้วไปตา บดหรือโม่ให้
ละเอียด นาเคยที่โม่แล้วมาอัดใส่ภาชนะหมัก เช่น ไห โอ่งดินเผา หรือถังพลาสติก ให้แน่นพยายามไม่ให้มี
ช่องว่างระหว่างเนื้ อ กะปิ เพราะจะทาให้ เนื้อกะปิทาปฏิกิ ริยากับอากาศแล้ ว เกิดกลิ่ นหื นที่ไม่พึงประสงค์
หลังจากอัดแล้วปิดฝาภาชนะให้แน่นหนากันแมลงและหนอน ระยะเวลาในการหมักจะใช้เวลาเป็นเดือน ๆ
หลังจากหมักได้ที่ก็จะนากะปิเคยที่ได้มาบรรจุในภาชนะที่มีฝาปิดสนิท สามารถจาหน่ายและเก็บไว้ใช้ได้นาน แต่
ถ้าไม่บรรจุก็สามารถนาไปแช่เย็นหรือเก็บไว้ในที่ร่มที่มีฝาปิดเพื่อปูองกันแมลงมารบกวน ในกระบวนการผลิต
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กะปิในแต่ละพื้นที่จะมีกระบวนการคล้ายๆ กัน แตกต่างกันที่อัตราของเกลือและเคยที่ใช้ในการหมั ก ภาชนะ
รวมถึงระยะเวลาที่หมักจนได้เป็นกะปิ

ที่มา: http://www.teeneeranong.com

ที่มา: http://www.driedsquidathome.com

จากกรรมวิธีการผลิตกะปิดังที่ได้กล่าวข้างต้นเมื่อนากระบวนการผลิตของแต่ละพื้นที่มาพิจารณา
จะพบว่ามีการผลิตที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรสนิยมของผู้บริโภคในแต่ละท้องถิ่น และจากการที่ภาครัฐบาล
ได้สนับสนุนให้มีโครงการ หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ ONE TAMBON ONE PRODUCT (OTOP) นั้น ได้มี
กลุ่มแม่บ้านในหลายจังหวัดที่ผลิตกะปินาผลิตภัณฑ์กะปิเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ซึ่งจะต้องผลิตผลิตภัณฑ์กะปิให้
ได้มาตรฐานชุมชน มผช.61/2546 ในการตรวจสอบคุณภาพและสุขลักษณะการผลิตกะปิ ดังนี้
คุณลักษณะที่ต้องการ
1. ลักษณะเนื้อ สี กลิ่น และรส
1.1 ลักษณะเนื้อ ต้องละเอียดเป็นเนื้อเดียวกัน เหนียว และไม่แห้งหรือเปียกเกินไป
1.2 สี ต้องมีสีตามธรรมชาติของกะปิ เช่น สีเทาอมชมพู สีม่วงเทา สีม่วงแดง สีน้าตาลอมแดง
1.3 กลิ่น ต้องมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติของกะปิ ไม่มีกลิ่นคาว กลิ่นฉุนของแอมโมเนีย กลิ่น
สาบหรือกลิ่นอับ
1.4 รส ต้องมีรสเค็มกลมกล่อมเป็นไปตามธรรมชาติของกะปิ
2. สิ่งแปลกปลอม ต้องไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น ดิน ทราย กรวด
ชิ้นส่วนหรือสิ่งปฏิกูลจากสัตว์เลี้ยง สัตว์พาหะนาโรค เช่น แมลง หนู นก
3. สิ่งปลอมปนต้องปราศจากสิ่งปลอมปน เช่น มันสาปะหลังหรือแปูงต่างๆ
4. วัตถุเจือปนอาหาร
4.1 ห้ามใช้สีและสารให้ความหวานแทนน้าตาลทุกชนิด
4.2 ห้ามใช้วัตถุกันเสีย เว้นแต่ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ ติดมากับวัตถุดิบ และที่เกิดขึ้นเองจากการ
หมักหรือ ย่อยสลายตามธรรมชาติต้องไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
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5. สารปนเปื้อน (ใช้วิธี AOAC หรือวิธีที่ยอมรับ) ดังนี้
5.1 ปรอท ต้องไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
5.2 ตะกั่ว ต้องไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
5.3 แคดเมียม ต้องไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
6. ไนโตรเจนทั้งหมด ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.8 โดยน้าหนักอบแห้ง
7. เกลือ (โซเดียมคลอไรด์) ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 36 โดยน้าหนักอบแห้ง
8. ความชื้น ต้องไม่เกินร้อยละ 45 โดยน้าหนัก
9. น้าหนักสุทธิ ให้ใช้เครื่องชั่งที่เหมาะสม
10. สุขลักษณะในการทากะปิ
10.1 สถานที่ตั้งและอาคารที่ทา
สถานที่ตั้งตัวอาคารและที่ใกล้เคียง อยู่ในที่ที่จะไม่ทาให้ผลิตภัณฑ์ที่ทาเกิดการปนเปื้ อน
ได้ง่าย โดยสถานที่ตั้งตัวอาคารและบริเวณโดยรอบ สะอาด ไม่มีน้าขังแฉะและสกปรก อยู่ห่างจากบริเวณหรือ
สถานที่ที่มีฝุน เขม่า ควัน มากผิดปกติ และไม่อยู่ใกล้เคียงกับสถานที่น่ารังเกียจ เช่น บริเวณเพาะเลี้ยงสัตว์
แหล่งเก็บหรือกาจัดขยะ
อาคารที่ทามีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและก่อสร้างในลักษณะที่ง่ายแก่การบารุงรักษา
การทาความสะอาด และสะดวกในการปฏิบัติงาน โดยพื้น ฝาผนัง และเพดานของอาคารที่ทา ก่อสร้างด้วยวัสดุที่
คงทน เรียบ ทาความสะอาด และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลา แยกบริเวณที่ทาออกเป็นสัดส่วน ไม่อยู่
ใกล้ห้องสุขา ไม่มีสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือไม่เกี่ยวข้องกับการทาอยู่ในบริเวณที่ทา และพื้นที่ปฏิบัติงานไม่แออัด
มีแสงสว่างเพียงพอ และมีการระบายอากาศที่เหมาะสม
10.2 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการทา
ภาชนะหรืออุปกรณ์ในการทาที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ ทาจากวัสดุมีผิวเรียบ ไม่เป็นสนิม
ล้างทาความสะอาดได้ง่าย และเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ สะอาด เหมาะสมกับ การใช้งาน ไม่
ก่อให้เกิดการปนเปื้อน ติดตั้งได้ง่าย มีปริมาณเพียงพอ รวมทั้งสามารถทาความสะอาดได้ง่ายและทั่วถึง
10.3 การควบคุมกระบวนการทา
วัตถุดิบและส่วนผสมในการทา สะอาด มีคุณภาพดี มีการล้างหรือทาความสะอาดก่อน
นาไปใช้ และการทา การเก็บรักษา การขนย้าย และการขนส่ง ให้มีการปูองกันการปนเปื้ อนและการเสื่อมเสีย
ของผลิตภัณฑ์
10.4 การสุขาภิบาล การบารุงรักษา และการทาความสะอาด
น้าที่ใช้ล้างทาความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และมือของผู้ปฏิบัติงานต้องเป็น
น้าสะอาดและมีปริมาณเพียงพอ มีวิธีการปูองกันและกาจัดสัตว์นาเชื้อ แมลงและฝุุนผง ไม่ให้เ ข้าในบริเวณที่
ทาตามความเหมาะสม มีการกาจัดขยะ สิ่งสกปรก และน้าทิ้ง อย่างเหมาะสม เพื่อไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้ อน
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ข้ามลงสู่ผลิตภัณฑ์ และสารเคมีที่ใช้ล้างทาความสะอาด และใช้กาจัดสัตว์นาเชื้อและแมลง ใช้ในปริมาณที่
เหมาะสม และเก็บแยกจากบริเวณที่ทา เพื่อไม่ให้ปนเปื้อนลงสู่ผลิตภัณฑ์ได้
10.5 บุคลากรและสุขลักษณะของผู้ทา
ผู้ทาทุกคน ต้องรักษาความสะอาดส่วนบุคคลให้ดี เช่น สวมเสื้อผ้าที่สะอาด มีผ้าคลุมผม
เพื่อปูองกันไม่ให้เส้นผมหล่นลงในผลิตภัณฑ์ ไม่ไว้เล็บยาว ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน หลังการใช้
ห้องสุขา และเมื่อมือสกปรก
10.6 เครื่องหมายและฉลาก
ที่ ภ าชนะบรรจุ ก ะปิ ทุ ก หน่ ว ย อย่ า งน้ อ ยต้ อ งมี เ ลข อั ก ษร หรื อ เครื่ อ งหมายแจ้ ง
รายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน ประกอบด้วยชื่อผลิตภัณฑ์ น้าหนักสุทธิเป็นกรัมหรือกิโลกรัม เดือน ปี
ที่ทา และชื่อผู้ทา หรือสถานที่ทา พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ในกรณีที่ใช้
ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กาหนดไว้ข้างต้น
จากมาตรฐานชุมชนดังกล่ าวภาครัฐ ได้มีการสนับสนุนให้ ผ ลิ ตภัณฑ์พื้นบ้านให้ มีการผลิ ตที่ถู ก
สุขลักษณะเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์กะปิไปบริโภค ซึ่งจะเห็นได้ว่า “กว่ าที่จะเป็ น
กะปิ ” มาให้พวกเราได้รับประทานนั้นมีหลายขั้นตอนกันเลยที เดียว นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์กะปิยังถูกยกระดับ
ให้เป็นสินค้าส่งออกเพื่อส่งออกไปยังประเทศต่างๆ และมีมาตรฐานสาหรับการส่งออกต้องผ่านขั้นตอนการ
ตรวจโรงงานซึ่งจะตรวจ Good Manufacturing Practice (GMP) คือ สุขลักษณะในการผลิตผลิตภัณฑ์
ประมง และ Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) คือ การจัดระบบวิเคราะห์อันตรายและ
ควบคุมจุ ดวิกฤตในการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ป ระมง ซึ่งกรมประมงจะเข้าไปดาเนินการตรวจกระบวนการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์กะปิตั้งแต่รับวัตถุดิบจนเป็นผลิตภัณฑ์กะปิ โดยตรวจตามข้อกาหนดสุขลักษณะในการผลิตผลิตภัณฑ์
ประมง ได้แก่ โครงสร้างและการออกแบบ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ สารเคมีและวัสดุบรรจุภัณฑ์ การรักษา
ความสะอาดและสุขลักษณะ สิ่งจาเป็นสาหรับสุขลักษณะ บุคลากร และการควบคุมการผลิ ต รวมถึงน้าและ
น้าแข็งที่ใช้ในกระบวนการผลิต และข้อกาหนดการจัดระบบวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤตในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ประมง ได้แก่ การควบคุมสุขลักษณะทั่วไปและแผนงาน แผนงานการฝึกอบรม และเอกสารคู่มือ
คุณภาพ เพื่อรับรองการผลิตว่าผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของ Codex หลังจากที่ผ่านการตรวจรับรอง
โรงงานแล้วขั้นตอนต่อไปกรมประมงจะมีการไปสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์กะปิเพื่อ นาผลิตภัณฑ์มาตรวจวิเ คราะห์
เคมี จุลินทรีย์ และกายภาพ ดังนี้
1. การตรวจวิเคราะห์เคมี ได้แก่
- ปรอท ต้องไม่เกิน 0.5 ppm
- แคดเมี่ยม ต้องไม่เกิน 0.5 ppm
- ตะกั่ว ต้องไม่เกิน 0.5 ppm
- เกลือ (%) ต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 20
- กรดเบนโซอิกและเบนโซอิก ต้องไม่เกิน 200 ppm
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2. การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ ได้แก่
- Yeast and Mold น้อยกว่า <1,000/g
- Staphylococcus aureus น้อยกว่า 3 MPN/g
- Salmonella spp. ไม่พบใน 25 g
- Clostridium perfringens มีค่าเท่ากับ 10 /0.1 g
3. การตรวจวิเคราะห์กายภาพ ได้แก่
- น้าหนัก
- สี
- กลิ่น
- ภาชนะบรรจุ
- การทดสอบทางประสาทสัมผัส
- Light filth
- ข้อมูลฉลากซึ่งตรวจตามมาตรฐานของประเทศปลายทาง
“กว่ าที่จะเป็ นกะปิ ” เพื่อการส่งออกก็ต้องผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอนเพื่อให้ต่างประเทศเกิดความ
เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์กะปิของประเทศไทย ทั้งนี้ ต้องขอบคุณภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเราที่ได้คิดวิธีการถนอม
อาหารเพื่อมีไว้บริ โ ภคกันไปตลอดปี และยังสามารถสร้างรายได้นาเงินตรากลับเข้ามาในประเทศเป็นการ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์พื้นเมืองของไทยสู่ครัวโลกอีกด้วย
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