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บทคัดยอ 
  0การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อ
ศึกษาวิธีการแปรรูปกะปจากกุงเคยและศึกษา
คุณคาทางอาหารของกะป  ซ่ึงจากการแปรรูป
กะปโดยใชกุงเคยโกรงผสมกับเกลือสมุทรใน
อัตราสวน 10:1  พบวากุงเคยสด 2.2 กิโลกรัม 
สามารถแปรรูป เปนกะป ได   1  กิ โลก รัม  
ระยะเวลาการหมักเพื่อใหไดกะปท่ีมีคุณภาพดี
และมีกล่ินหอมตองใชระยะเวลาในการหมัก 7- 

8 เดือน  และการทําใหเนื้อกะปละเอียดและ
เนียนควรทําการบดหรือโม 2 คร้ัง   สวนการ
วิเคราะหคุณคาทางอาหารของกะปจากกุงเคย
โกรง โดยทําการวิเคราะหหาปริมาณโปรตีนดวย
วิธี Kjeldahl  ปริมาณไขมันโดยวิธีสกัดดวย 
อีเทอร  ปริมาณเถาโดยใชวิธีเผาท่ีอุณหภูมิ 550
องศาเซลเซียสใน Muffle furnace และปริมาณ
ความชื้นโดยใชวิธีระเหยน้ําออกดวยตูอบ  ซ่ึง
พบวาในกะปมีปริมาณโปรตีน  ไขมัน  เถา  และ 

บทความวิจัย 
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บทนํา 
   กุงเคยหรือเคย (Krill)  เปนแพลงกตอน
สัตวกลุมครัสตาเซียน (Crustacean) อยูใน 
Phylum  Arthropoda  Subphylum Crustacea  
Class Malacostraca  Order Euphausiacea  
Family Euphausiidae  อาศัยอยูในทะเลเปนสัตว
ท่ีไมมีกระดูกสันหลังมีลักษณะคลายกุง   มีการ
แพรกระจายอยูท่ัวไปในทะเลและมหาสมุทร กุง
เคยมีความสําคัญมากในหวงโซอาหารของระบบ
นิเวศทะเล  เนื่องจากเปนอาหารของสัตวหลาย
ชนิด  ลําตัวของกุงเคยแบงออกเปน 3 สวน คือ
สวนหัว (head) สวนอก (thorax) และสวนทอง 
(abdomen) สวนหัวมีระยางคท่ีสําคัญ 5 คู ปลอง
ท่ีมี anal เรียกวา telson (caudal rami) ระบบ
ขับถายประกอบดวย anternal or maxillary 
glands มีตาสองประเภทคือ nauplius eye อยู
กลางหัว 1 ตา และตาประกอบ (compound eyes) 
1 คู (ภาพท่ี 1) อยูท่ีดานขางของหัว  เพศผูและ
เพศเมียแยกกันคนละตัว  มีการสืบพันธุแบบ
อาศัยเพศ    
6  กุงเคยมีประมาณ 85 ชนิด (species) มี
ขนาดแตกตางกันมีลําตัวยาวต้ังแตขนาดเล็กกวา 
0.5 นิ้ว ไปจนถึง 5.5 นิ้ว (14 เซนติเมตร) กุงเคยท่ี
พบมาก (dominant species) ในแถบข้ัวโลกใต 
อารกติก แอนตารกติก และอเมริกาเหนือ โดย

สวนใหญเปนกุงเคยชนิด  Euphausia superba  
(ภาพท่ี 1) มีขนาดลําตัวยาวประมาณ 2.3 นิ้ว 
หรือประมาณ 6 เซนติเมตร หนักประมาณ 0.035 
ออนซ (1 กรัม)  แอนตารกติกคริลมีชวงชีวิตอยู
ประมาณ 5 -10 ป  เพศเมียของ E. superba 
วางไขคร้ังหนึ่งประมาณ 1,000 ฟองในชวงฤดู
รอน บางทีอาจวางไดหลายคร้ังในหนึ่งฤดู  โดย
วางไขบนผิวหนาน้ํา แลวจมลงไปตามระดับ
คว าม ลึก   ซ่ึ ง จ ะ พัฒนาไปตามระยะการ
เจริญเติบโตจนกระท่ังเปนตัวกุงเคยจึงวายกลับ
ข้ึนมาสูผิวหนาน้ํา   กุงเคยที่พบในมหาสมุทร
แปซิฟกสวนใหญเปนชนิด Euphausia pacifica 
และในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือจะเปนชนิด 
Meganyctiphanes norvigica  สําหรับกุงเคยท่ีพบ
ในเขตอาวไทยมี 5 สกุลไดแก (1) กุงเคยในสกุล 
Acetes (Order Decapoda; Family Sergestidae)  
มีชื่อเรียกแตกตางกันตามขนาดของลําตัว ตามสี
ของอวัยวะตางๆ ท่ีมองเห็นและตามลักษณะของ
การรวมกันอยูเชน ถาเรียกตามขนาดของลําตัว 
หากลําตัวมีขนาดใหญจะเรียก กุงเคยโกรง กุง
เคยหยาบ กุงเคยใหญ   ถาเรียกตามสีเชน สีของ
หนวดจะเรียกกุงเคยสายไหม ซ่ึงนิยมเรียกทาง
ภาคใต สีของลําตัวเรียก กุงเคยดอกเลา สีของ
หางเรียก  กุงเคยหางแดง  สวนการเรียกตาม
ลักษณะของการอยูรวมกันเรียกวา กุงเคยฝูง กุง
เคยประดา กุงเคยในสกุลนี้มีขนาดใหญประมาณ 
7.0-32.9 มิลลิเมตร พบชุกชุมตามชายทะเลท่ีมี
หาดเปนทราย   กุงเคยในสกุลนี้นอกจากจะใชทํา
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 การจับกุงเคยทําเปนฤดูกาลคือในชวงท่ี
มีเคยเทานั้นไมสามารถทําประมงกุงเคยไดตลอด
ป Kils & Klages (1979) รายงานวาชวงเวลาท่ี
พบกุงเคยข้ึนมาบนผิวหนาของมหาสมุทรจะอยู
ในชวงประมาณเดือนมกราคม-มีนาคม   การจับ
กุงเคยของชาวตางชาติจะใชเรือขนาดใหญท่ีมี
อุปกรณทันสมัยสํารวจในทะเลและมหาสมุทร 
เม่ือพบฝูงกุงเคยแลวจึงใชอวนตาขายชนิดตาถ่ี
ลากกุงเคยข้ึนมา (ภาพท่ี 2)  สวนการจับเคยของ
คนไทยท่ีเปนชาวประมงพื้นบาน  (ภาพที่ 3)   
เร่ิมตนจากการท่ีชาวประมงนําเรือออกไปลาก
หรือลุนกุงเคยดวยอวนตาขายขนาดเล็กในฤดูท่ีมี
กุ ง เ ค ย   ซ่ึ ง จ ะ อ ยู ใ นช ว งป ร ะม าณ เ ดื อน
กุมภาพันธ-มีนาคมเปนชวงกอนถึงชวงฤดูฝน
ของทุกป   ในแตละปจะเปนฤดูทํากุงเคยได
ประมาณ 2- 3 เดือน ท่ีอําเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา  ชวงหนามรสุมสงบซ่ึงอยูระหวาง เดือน
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 กะป (shrimp paste) เปนผลผลิตท่ีได
จากการนํากุงเคยมาผสมกับเกลือ โดยท่ัวไปใช
อัตราสวนกุงเคย 12 กิโลกรัมตอเกลือ 1 กิโลกรัม 
หรือแลวแตสูตรของแตละทองถ่ินเชน กะปสูตร
โกตุยหรือคุณสมศักดิ์ เผือกเจริญ แหงตําบลห
งาว จังหวัดระนอง  ใชกุงเคยสด 10 กิโลกรัมตอ
เกลือ 1.3 กิโลกรัม ผสมคลุกเคลาแลวนํามาวาง
ทับใหน้ําออกหมดกอนท่ีจะนําไปตากแดด 1 วัน
แลวนํามาตําผสมกับน้ําตาลทรายแดง 20 กรัมตอ
กุงเคย 10 กิโลกรัมหลังจากนั้นนําไปใสใน
ภาชนะเชนโอง ถังพลาสติก หรือถุงพลาสติกปด
ใหแนนสนิท หมักท้ิงไว 5-7 วันกอนจะนําไป
ตากแดดอีกวันหนึ่ง แลวนํามาตําอีกคร้ังหนึ่ง (จีร 
ศรชัย, 2548)  กะปคลองโคน ของจังหวัด
สมุทรสงคราม  ใชอัตราสวนกุงเคย 10 สวนตอ
เกลือ 1สวน (การถนอมอาหาร กะปคลองโคน, 

2548 :http://kanchanapisek. or.th/kp8/ smk 
501c.html)    กรมประมงใชกุงเคยและเกลือใน
อัตราสวน  6 : 1 (กองสงเสริมการประมง กรม
ประมง, มปพ.)  ข้ันตอนการทํากะปมีดังนี้  นํากุง
เคยมาเคลากับเกลือ โดยขยําคลุกเคลากันใหท่ัว
แลวนําไปหมักในโองหรือถัง 1 คืน จากน้ัน
นําไปการตากแดด โดยตองหม่ันกลับพลิกเอา
เคยท่ีอยูขางลางข้ึนมาไวดานบน ตากแดดจัด 2-3 
วันก็  แลวนําไปบดหรือโมใหละเอียด จากน้ัน
นําไปตากแดดอีก 1 วัน แลวจึงบรรจุลงเขงหรือ
ตะกราพลาสติกซ่ึงมีแผนพลาสติกรอง ตั้งท้ิงไว
อีก 1 สัปดาหเพื่อใหกะประอุหรือสุก  (ศูนย
เครือขายความรูวัฒนธรรม : BUU Knowledge 
Center of Culture  สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547) 
  กุงเคยเปนแหลงท่ีมีคุณคาทางอาหาร
สมบูรณ   เฉพาะอยางยิ่งมีกรดอะมิโนท่ีจําเปน
ตอรางกายอยูครบถวน  การวิเคราะหคุณคาทาง
อาหารดวยวิธี Proximate analysis พบวามี
โปรตีนมากกวารอยละ 50โดยนํ้าหนัก ขอมูลการ
วิเคราะหของ Argent Laboratory ท่ีทําการ
วิเคราะหคุณคาทางอาหารของเคย E. pacifica 
และ E.superba ในลักษณะ Free-dried krill 
พบวามีโปรตีนรอยละ 70 ไขมันรอยละ 10.7 เถา
รอยละ 12.6 คารโบไฮเดรตรอยละ 8.5 ความช้ืน
รอยละ 1.3  กรดไขมันท่ีไมอ่ิมตัว (HUPFA: 
highly unsaturated fatty acids) ประมาณรอยละ
40 ของกรดไขมัน ซ่ึงสวนใหญเปนกรดไขมัน
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ภาพท่ี 1.  ลักษณะของกุงเคย Euphausia superba 
  ท่ีมา : (Kils & Klages, 1979, The Krill  http://www. Mywebpages.comcast.net/kils/natuwie.htm) 
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                             ภาพท่ี 2.  การจับกุงเคย 
              ท่ีมา  : (Sadler, 2005, krill … nature’s  perfect  food, http : www.//krill.ca/) 

                      (ก)      (ข) 

                     ภาพท่ี 3. เคร่ืองมือจับกุงเคย (ก) หัวคันรุนกุงเคยแบบเคล่ือนท่ี และ  
                                      (ข) ถุงอวนรูปกรวยดักกุงเคยอยูกับท่ี 
                  ท่ีมา : (สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวทิยาลัยบูรพา http://www.siamculture.org) 
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 ตารางท่ี  1.   กรดอะมิโน แรธาตุ  กรดไขมัน และลิพิดในกุงเคย 
 

กรดอะมิโน แรธาตุ กรดไขมัน 
ชนิด ปริมาณ (%) ชนิด ปริมาณ (%) ชนิด ปริมาณ (%)

 Asparic 11  Phosphorous 13  14:0 11.7 
 Serine 4.5  Sodium 0.8  16:0 23.8 
 Proline 4.0  Potassium 0.4  16:1n7 8.1 
 Alanine 5.8  Calcium 1.7  17:0 2.1 
 Valine 5.3  Magnesium 0.4  18:0 1.4 
 Isoleucine 5.0  Nickel 2.9 ppm  18:1n9 + n7 19.4 
 Phenylalanine 5.2  Chromium 0.4 ppm  18:2n6 1.6 
 Lysine 8.2  Manganese 5.4 ppm  18:3n3 0.8 
 Theronine 4.7  Cobalt 1.4 ppm  20:1n9 2.5 
 Glutamtic 13.8  Aluminum 65.8 ppm  22:0 0.8 
 Glycine 4.8  Copper 101 ppm  20:5n3 14.7 
 Cysteine 1.2  Iron 57.2 ppm  22:5n3 0.4 
 Methionine 4.0  Zinc 71.8 ppm  22:6n3 8.3 
 Tyrosine 4.5  Selenium 12.5 ppm % saturated 39.9 
 Histidine 2.5   % monounsaturated 30.1 
 Arginine 6.7   % polyunsaturated 25.8 
    % n3 24.2 
    Lipids in Krill 
    Phosphatidyl Choline 22 - 28 % 
    Phospholipids 35 - 45 % 
    Triglicerides 30 - 40 % 
    Cholesterol 3 - 8 % 

     ท่ีมา :  (ดัดแปลงจาก Sadlor (KrillCanada:http:www.krill.ca/analysis.html, 2548) 
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อุปกรณและวิธีการ 

การแปรรูปกะปจากกุงเคย  
   วัตถุดิบท่ีใชทํากะปในคร้ังนี้คือกุงเคย
สด 200 กิโลกรัม และเกลือสมุทร 20 กิโลกรัม 
วิธีการแปรรูปกะปจากกุงเคยทําดังนี้  นํากุงเคย
มาลางใหสะอาด จากน้ันช่ังกุงเคยและเกลือใน
อัตราสวน 10 :1 ผสมกุงเคยและเกลือคลุกเคลา

ในกะละมังใหเขากัน  หมักสวนผสมของกุงเคย
และเกลือท้ิงไว 1 คืน วันรุงข้ึนนํากุงเคยท่ีหมัก
แลวเกล่ียบนกระดงนําไปตากแดด (ภาพท่ี 4) 
เปนระยะเวลานาน 1/2 - 1 วัน ใหแหงพอหมาดๆ   
จากนั้นบดใหละเอียดโดยใชเคร่ืองบด (ภาพท่ี 5)  
บรรจุกะปในโองเคลือบ  แลวปดดวยใบตองแลว
เก็บไว 10 เดือน   

  
ภาพท่ี 4.  การตากกุงหมักบนกระดง 

 

 

ภาพท่ี 5.  การบดกุงเคยใหละเอียดดวยเคร่ืองบด 
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การวิเคราะหคุณคาทางอาหารของกะป 
                นํากะปท่ีผลิตไดจากกุงเคยโกรง ซ่ึง
เปนผลิตภัณฑของชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน 
มาวิ เคราะหหาคุณค าทางอาหารอันไดแก 
ปริมาณโปรตีน ไขมัน  เถา และความชื้น ซ่ึง
วิธีการวิเคราะหมีดังนี้ 
     1. การวิเคราะหโปรตีน ใชวิธีเจดาลห  
(Kjeldahl Method) ทําโดยช่ังตัวอยางกะป 0.5-1 
กรัม ใสลงไปในคนโทกนกลม  เติมคอปเปอร
(II) ซัลเฟตซ่ึงเปนคะตะลิสตรอยละ 0.5 ของ
น้ําหนักตัวอยาง    และกรดกํามะถันเขมขน
ประมาณ 10 มิลลิตร ลงในคนโทกนกลม แลว
คอยๆ ตมใหเดือด โดยวางคนโทกนกลมใหเอียง
เล็กนอย ตมจนกระทั่งไมมีฟอง เพิ่มความรอน
ให สูง ข้ึน  เขย า เปนค ร้ังคราว  และยอยจน
สวนผสมใส (ประมาณ 2-4 ช่ัวโมง) ปลอยท้ิงไว
ใหเย็น   ละลายสวนผสมดวยน้ํากล่ันเล็กนอย เท
ลงในคนโทกนกลมขนาด 100 มิลลิลิตร ปรับ

ปริมาตรใหได 100 มิลลิลิตร ดวยน้ํากล่ัน แลว
เติมลูกแกว 2-3 เม็ดลงไป   ตอคนโทกนกลมเขา
กับคอนเดนเซอร โดยใหปลายของคอนเดนเซอร
จุมอยูต่ํากวาระดับของสารละลาย    เติมกรดบอ
ริกปริมาตร 10 มิลลิลิตร เติมเมททิล    เรดลงไป 
2-3 หยด เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด
เขมขนรอยละ 40 ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ลงใน
กรวยท่ีอยูเหนือคนโทกนกลม โดยคอยๆ เติมลง
ไปในคนโทกนกลม  แอมโมเนียท่ีเกิดข้ึนจะถูก
จับไวดวยสารละลายกรดบอริก กล่ันจนได
ของเหลวอยางนอย 50 มิลลิลิตร ใชน้ํากล่ันลาง
คอนเดนเซอร และสวนปลายของคอนเดนเซอร
ใสลงในขวดรูปชมพู (ภาพท่ี 6) นําสารละลาย
ท้ังหมดไปไทเทรตกับสารละลายกรดเกลือ 0.1 
นอรมัล จนไดจุดยุติเปนสีชมพู   คํานวณหา
ปริมาณโปรตีนในกะป โดยใชสูตร  โปรตีน(%) 
= % N  x  6.25  

 

    
                                 

ภาพท่ี 6. การวเิคราะหหาปริมาณโปรตีนในกะป 
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     2. การวิเคราะหปริมาณไขมัน  โดยใชเคร่ือง
สกัดไขมันแบบ Soxhlet ทําโดยนําตัวอยางกะป
มา  5  กรัม  ไปอบท่ีอุณหภู มิ  103 ± 2 องศา
เซลเซียส นาน 2 ช่ัวโมง หรือจนไดน้ําหนักคงท่ี  
นําของแข็งท่ีไดจากการอบใสใน Thimble  ปด
ดวยสําลีท่ีสกัดเอาไขมันออกแลว (Defatted – 
cotton  wool)  นํา Thimble ใสในชุดแยกสกัด 
(Extraction unit) ของเคร่ืองสกัด  เติมปโตรเลียม
อีเทอรลงในฟลาสตใหมีปริมาตรเพียงพอท่ีจะ
เกิดการสกัดอยางสมบูรณ   และตอชุดแยกสกัด
เขากับคอนเดนเซอร  ทําการสกัดโดยใชเวลา
ประมาณ 1 ช่ัวโมง (ภาพท่ี 7)  แยก Soxlet flask  
และ Condensor ออกจากชุดสกัด ใชคีมคีบสําลี
และ Thimble ท่ีใสตัวอยางกะปออกมา เทเอา
ของแข็งออกจากทิมเบิล แลวนําออกมาสกัดดวย
ปโตรเลียมอีเทอรอีกคร้ังหนึ่ง  เพื่อสกัดไขมันใน
ของแข็งออกใหมากท่ีสุด เทของแข็งท่ีบดแลว
กลับเขาไปในทิมเบิลอีกคร้ังหนึ่ง แลวเร่ิมสกัด
เชนเดิมโดยเติมปโตรเลียมอีเทอรลงไปอีก ใช
สําลีท่ีสกัดไขมันออกแลวปดดานบนของทิมเบิล
ไวสกัดตออีกคร้ังประมาณ 1-2 ช่ัวโมง นํา 

Soxlet flask ไประเหยอีเทอรออกแลวอบในตูอบ
ท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นานประมาณ 45 
นาที ปลอยใหเย็นในโถดูดความรอน ช่ังน้ําหนัก
และคํานวณปริมาณไขมันออกมาเปนรอยละ 
      3.  การวิเคราะหปริมาณเถา  ใชวิธี dry 
ashing ทําโดยช่ังกะป  2-5  กรัม  ใสลงในจาน
สําหรับหาเถา นําไปเผาในเตาเผาท่ีอุณหภูมิ  
500-550  องศาเซลเซียส  จนกระท่ังไดเถาสีขาว  
จากนั้นนําไปทําใหเย็นในโถดูดความชื้น  แลว
ช่ังหาน้ําหนักเถา (ภาพท่ี  8)    
      4. การวิเคราะหความชื้น โดยใชตูอบลมรอน 
(Oven) ทําโดยช่ังกะป 5 กรัม ใสในจานโลหะ
พรอมฝาท่ีผานการอบแหงและทราบน้ําหนัก
แนนอน นําไปอบในตูอบท่ีอุณหภูมิ 100-150 
องศาเซลเซียส  เปนเวลานาน 3 ช่ัวโมง โดยเปด
ฝาจานโลหะขณะอบ  นําจานโลหะออกจากตูอบ
และปลอยใหเย็นในโถดูดความช้ืน ช่ังน้ําหนัก
แลวนําไปอบซํ้าหลายๆ คร้ังจนนํ้าหนักคงท่ี 
(ภาพท่ี  9) 
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 ภาพท่ี 7. การวิเคราะหหาปริมาณไขมันในกะป                 ภาพท่ี 8. การเผาตัวอยางกะปในเตาเผา 
                                                                                                           เพื่อหาปริมาณเถา 
 

 

 
 

                                     ภาพท่ี 9.  การวิเคราะหหาความช้ืนในกะปโดยใชตูอบ  
 

ผลการศกึษาและอภปิรายผล 
การแปรรูปกะปจากกุงเคย  
 จากการแปรรูปกะปจากกุงเคยโกรง  
พบวากุงเคยสด 2.2 กิโลกรัม เม่ือตากแหงแลว
นํามาบดไดเปนกะปหนัก 1 กิโลกรัม  ระยะเวลา
การหมักกะป (กุงเคยท่ีบดละเอียดแลว) เพื่อให
ไดกะป ท่ีมีคุณภาพดีและมีกล่ินหอมตองใช

ระยะเวลาในการหมัก 7- 8 เดือน ซ่ึงจะทําให
กล่ินคาวของกะปลดลง  เกลือท่ีใชในการแปรรูป
กะปจากกุงเคยควรเปนเกลือคางป เนื่องจากมี
ปริมาณนํ้าในผลึกเกลือนอย และการทําใหเนื้อ
กะปละเอียดและเนียนควรทําการบดหรือโม 2 
คร้ัง  ในการศึกษาครั้งนี้ใชสัดสวนกุงเคยตอ
เกลือสมุทรในอัตราสวน 10 :1   ซ่ึงผูผลิตกะป
อาจใชสัดสวนของกุงเคยตอเกลือแตกตางกันไป
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การวิเคราะหคุณคาทางอาหารของกะปจาก
กุงเคย 
  จากการวิ เคราะห เพื่อหาคุณคาทาง
อาหารของกะปจาก กุ ง เคยโกร ง  โดยการ
วิเคราะหหาปริมาณโปรตีนดวยวิธีการกล่ัน
ไนโตรเจนแลวคํานวณเปนคาโปรตีน  (วิ ธี 
Kjeldahl) ปริมาณไขมันโดยวิธีสกัดดวย Ether    
ปริมาณเถาโดยใชวิ ธี เผาท่ีอุณหภูมิ  500-550 
องศาเซลเซียส ใน Muffle furnace และปริมาณ
ความชื้นโดยใชวิธีการระเหยน้ําดวย Oven  ซ่ึง
พบวาในกะปมีปริมาณไนโตรเจนและปริมาณ
โปรตีนมีปริมาณคอนขางสูง  โดยมีปริมาณ

โปรตีนเฉล่ีย  22.3±0.3 %   (ตารางท่ี 2)  ซ่ึง
ปริมาณโปรตีนจากการวิจัยในคร้ังนี้ต่ํากวาจาก
การรายงานของกรมประมง (26%)   ในกะปมี
ปริมาณไขมันตํ่า 1.1 ±0.1 %  ซ่ึงสอดคลองกับ
การรายงานของกรมประมง (1%)    กะปมี
ปริมาณเถาเฉล่ียสูงถึง 19.8 ±0.2 %  ซ่ึงแสดงวา
ในกะปมีปริมาณแรธาตุพวกโลหะสูงซ่ึงไดแก 
เหล็ก (Fe)   สังกะสี (Zn)  ทองแดง (Cu)  
แคลเซียม และแมกนีเซียม ซ่ึงอยูในรูปออกไซด
หลังการเผาเปนเถาเชน ZnO,  CuO และ FeO 
ท้ังนี้เนื่องจากกะปทํามาจากกุงเคย ซ่ึงเปนสัตว
ข น า ด เ ล็ ก  มี เ นื้ อ น อ ย แ ต มี โ ค ร งส ร า ง ท่ี
ประกอบดวยแรธาตุเชน แคลเซียม   อีกท้ังเกลือ
แกงท่ีใชผสมกับกุงเคย  ก็เปนแรธาตุเชนกัน   
ปริมาณเถ าของกะปจากการวิจั ยในค ร้ังนี้  
(19.8%) มีคาใกลเคียงกับปริมาณเถาในกุงเคย 
(17.4%) จากการศึกษาของ Newman (2548)  แต
ต่ํ ากวาปริมาณเถาจากการรายงานของกรม
ประมง (30%) และพบวากะปมีความช้ืนเฉล่ีย 
40.7±0.5 %  ซ่ึงสูงกวาคาความช้ืนจากรายงาน
ของกรมประมง (36%)  ซ่ึงแสดงวามีน้ําเจือปน
อยูในกะปมาก  ท้ังนี้เนื่องจากกะปท่ีนํามาใชใน
การศึกษาคร้ังนี้ไมไดนําไปผ่ึงแดดหรือนําไปอบ
กอน  ดังนั้นจึงควรนําไปผ่ึงแดดตออีกเพื่อยืด
อายุในการเก็บรักษา 
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ตารางท่ี 2.  ปริมาณโปรตีน ไขมัน เถา และความชื้นในกะป 
  

 ปริมาณ
ไขมัน 

ปริมาณ
เถา  

ปริมาณ
ความช้ืน  

ปริมาณ 
ตัวอยางกะป โปรตีน 

(%) ( % ) ( % ) ( % )
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

22.07 
21.89 
22.12 
22.12 
22.46 
22.69 
22.67 
22.70 

1.02 
1.16 
1.11 
1.05 
1.08 
1.04 
1.06 
1.11 

19.7  
19.4 
20.0 
19.9 
19.7 
19.8 
20.0 
19.9 

40.02 
40.03 
40.57 
40.58 
40.94 
41.02 
40.95 
41.35 

คาเฉล่ีย   ( x ) 22.31 1.08 19.8 40.68 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D) 0.32 0.04 0.20 0.47 

  

 สรุป  คําขอบคุณ 
 จากการใชกุงเคยสดผสมกับเกลือสมุทร
ในอัตรสวน 10 : 1 พบวาปริมาณกุงเคยสด 2.2 
กิ โลก รัม  สามารถนํ ามา ทํ า เปนกะป ได  1 
กิโลกรัม ระยะเวลาการหมักกะปเพื่อใหไดกะป
ท่ีมีคุณภาพดีและมีกล่ินหอมตองใชระยะเวลาใน
การหมัก 7- 8 เดือน  การทําใหเนื้อกะปละเอียด
และเนียนควรทําการบดหรือโม 2 คร้ัง และจาก
การวิเคราะหคุณคาทางอาหารของกะปจากกุง
เคย  พบวามีปริมาณความช้ืนสูง โปรตีน  เถา 
และไขมันเทากับ 40, 22,  20 และ 1 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ    

  ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาท่ีสนับสนุนทุนวิจัยในคร้ังนี้ ขอ
ขอบ ศาสตราจารย ดร.พิทยา ตันติเวชกุล      ดร.
อภิชาติ  เติมวิชชากร  และคุณสุชาติ  ศิ ริปทุ
มานันท  ท่ีใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนอยางยิ่ง
ตองานวิจัยในคร้ังนี้ ขอขอบคุณอาจารยศรีวรรณ 
ไ ช ย สุ ข  แ ล ะ คุณ รั ฐพล  ศ รป ร ะ เ ส ริ ฐ  ผู
ประสานงานชุดโครงการวิจัย  ขอขอบคุณ คุณ
ไพบูลย กลอมบรรจง  และคุณสุวุฒิ พงษวาริน
ศาสตร   ท่ี เ อ้ือเฟอสถานท่ีและอํานวยความ
สะดวกในการทําวิจัยในคร้ังนี้ และขอขอบคุณ

กาวทันโลกวทิยาศาสตร ปท่ี 6(2): 2549 
 

75



 

เอกสารอางอิง 
กองสงเสริมการประมง กรมประมง. (มปพ.).  
 การแปรรูปสัตวน้ํา. กรุงเทพมหานคร: 
 โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตร 
 แหงประเทศไทย. หนา 8-9. 
ขันทอง  เพ็ชรนอก.  (2546).  คุณภาพของกะป 
 ท่ีจําหนายในกรุงเทพมหานครและ 
 ปริมณฑล. กรุงเทพมหานคร: บัณฑิต 
 วิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
คนลากกุง วิถีเราวิถีพระเปนเจา. (2548).  
 www.thaingo.info/story3news_lifeJ
 ama_230246.html. 
โครงการอนุรักษพื้นท่ีชุมน้ําและชายฝง.  
 (2548).  ปญหาชาวประมงพ้ืนบาน 
 และแนวทางการฟนฟู       

ท รั พ ย า ก ร ช า ย ฝ ง ภ า ค ใ ต 
 (http://www.wildlifefund.or.th/10Edu
 /edu_0001.html). 
จีร ศรชัย. (2548). กะปสูตรโกตุย  กะปคุณภาพ
 ดี ท่ี ร ะ น อ ง . ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร : 
 หนัง สือพิมพ เด ลินิ วส  วันพุธ ท่ี  30 
 มีนาคม 2548. หนา 12. 
นฤมล   แสงทอง .  (2528).  ผลของความสด
 ของเคย ปริมาณเกลือและระดับ      
               

                กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ 
                มหาวิทยาลัย. 
นิ ธิยา  รัตนาปนนท .  ( 2545) .  เคมีอาหาร . 
 กรุงเทพมหานคร: โอ เอส พร้ินต้ิง    
                เฮาส. นัยนา  บุญทวียุวัฒน. (2546).  
                ชีวเคมีทางโภชนาการ.  
                 กรุงเทพมหานคร: ซิกมาดีไซน 
                 กราฟฟก. 
ลัดดา  วงศรัตน. (2544). แพลงกตอนสัตว.   
                กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ  
                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.    
วีรวัฒน  หงสกุล. (2528). การประมงทะเล ไทย: 
 ก า รอบรมและสั มมน า เ จ า หน า ท่ี
 ผู บ ริห า ร ระดั บประ เทศ  ค ร้ั ง ท่ี  1 
 (หลักสูตรการพัฒนาการประมง ) . 
 สมุทรสาคร: องคการสะพานปลา.  
วันเพ็ญ  จิตรเจริญ. (2541). บทปฏิบัติการเคมี
 อาหาร (เลมท่ี 1 ). ลําปาง: สถาบัน
 เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตลําปาง. 
วัฒนธรรมแหงชาติ,  สํานักงานคณะกรรมการ. 
 (2532). วัฒนธรรมกับการเสริมสราง
 สังคมไทย.  กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส. 
 พร้ินต้ิงเฮาส. 96 หนา. 
ศิ ริวัฒน  สงวนหมู  และอรัญญา  ฤกษงาม . 
 (2548).  กระบวนการความรวมมือ
 ระหวางโรงเรียนและชุมชน กรณีผลิต  
 ภัณฑกะปชุมชนคลองพิทยาลงกรณ 
 แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน    ความชื้นตอคุณภาพของกะป.  

กาวทันโลกวทิยาศาสตร ปท่ี 6(2): 2549 
 

76

http://www.wildlifefund.or.th/10Edu/edu_0001.html
http://www.wildlifefund.or.th/10Edu/edu_0001.html


               กรุงเทพมหานคร.  กรุงเทพมหานคร:  
                คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
                มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ 
 เจาพระยา. 
สมใจ  ศิริโภค. (2546). จุลชีววิทยา

อุตสาหกรรม.  กรุงเทพมหานคร: ศูนย
ส่ือเสริมกรุงเทพ. 

สามารถ จันทรสูรย. (2541). รายงานการวิจัย
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ: 
ประเด็นการศึกษากับศิลปะวัฒนธรรม
และภูมิปญญาไทย. กรุงเทพมหานคร: 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ.   

สุจิตรา จันทรเมือง. (2547). กุงเคยท่ีมาของกะป
รสเลิศ. ชลบุรี: ศูนยเครือขายความรู
วั ฒ น ธ ร ร ม  ส ถ า บั น ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วั ฒนธ ร ร ม  มห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า . 
http://www.nectec.or.th/courseware/ 
siamculture/knowledge/sme001.html 

สุรเชษฐ  เวรชพิทักษ. (2530). ชุมชนพัฒนา 
 ฉบับภูมิปญญาชาวบาน.  ศูนยเอกสาร
 เพื่อพัฒนาชนบท 1(5) มกราคม- 
 กุมภาพันธ: 132 หนา. 
สุดา  ชูถ่ิน และคณะ. (2548). บทปฏิบัติการ 
 วิเคราะหคุณคาทางอาหาร.  
 กรุงเทพมหานคร: โปรแกรมวิชา 
 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ 
 

 เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน 
 สมเด็จเจาพระยา 
ศูนยเครือขายความรูวัฒนธรรม. (2547). การ 
 ทํากะป. ชลบุรี: BUU Knowledge  

สถาบันศิลปะและ  Center of Culture 
 วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา. 
ยศ สันตสมบัติ. (2543). ความหลากหลายทาง
 ชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการ
 พัฒนาท่ียั่งยืน. เชียงใหม: คณะสังคม
 ศาตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
อบเชย แกวสุข. (2543). รายงานผลการ
 ดําเนินงานประชุมปฏิบัติการถายทอด
 ความรูของภูมิปญญาทองถ่ินและการ
 เ ผ ยแพร  คว าม รู ข อ ง ส่ื อมวลชน . 
 อุบลราชธานี: ศูนยการศึกษานอก
 โ ร ง เ รี ย น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ. http://www.nfe.g
103/digit-lib/  wisdom1. 

o.th/042
html. 

Argent-laboratory. (2548). Krill. http://www. 
 argent-labs.com/argentwebsite/ 
 krill.htm. 
AWI. (2004). Krill. http://www.awi-
 bremerhaven.de/Eistour/krill-e.html.  
Doucette, J. (2006). A Krill”s Life Cycle. 
 http://www.whoi.edu/oceanus/view 
 Article.do?id=6718. 
Enchanted  Learning Software. (2005). Krill. 
 http://www.enchantedlearning.com/sอาหาร คณะวิทยาศาสตรและ 

กาวทันโลกวทิยาศาสตร ปท่ี 6(2): 2549 
 

77

http://www.nfe.go.th/042103/digit-lib/%20wisdom1.%20html
http://www.nfe.go.th/042103/digit-lib/%20wisdom1.%20html
http://www.nfe.go.th/042103/digit-lib/%20wisdom1.%20html
http://www.nfe.go.th/042103/digit-lib/%20wisdom1.%20html
http://www.argent-labs.com/%20argentwebsite/krill.htm
http://www.argent-labs.com/%20argentwebsite/krill.htm
http://www.enchantedlearning.com/s


กาวทันโลกวทิยาศาสตร ปท่ี 6(2): 2549 
 

78

 ubjects/invertebrates/crustacean/ 
 Krillprint out.shtml. 
Kanchanapisek. (2548). การถนอมอาหาร กะป
 คลองโคน.   http://kanchanapisek.   
    or.th/kp8/smk/smk501c.html. 
Kils, U., & Klages, N. (1979). The Krill. 
 http://www.Mywebpages.comcast. 
 net/kils/natuwie.htm.    
Newman, S. (2005). Krill Products 
 proximate analysis of krill. 
 http://www.aqua-in-tech.com/Freeze 

 %20Dried%20Whole%20Krill.htm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicol, S. (2005). Time  to  Krill?. http://www.
 eco-action.org/dt/timeto.html. 
Nicol,S.(2005). hptt://www.aad.gov.au/ 
 default.asp. 
Sadler, G. (2005). Krill … nature’s  perfect  
 food. http: www.//krill.ca/ 
_______. (2005). KrillCanada. http://www. 
 krill.ca/analysis.html. 
Seshadri, D. S. (1999). Krill. http:// homepage. 
 third-wave.com/seshadri/krill.html. 
Wikipedia encyclopedia. (2005). Krill. http:// 
 www.en.wikipedia.org/wiki/krill. 

http://www.enchantedlearning.com/subjects/invertebrates/crustacean/Krillprint%20out.shtml
http://www.enchantedlearning.com/subjects/invertebrates/crustacean/Krillprint%20out.shtml
http://kanchanapisek/
http://kanchanapisek.or.th/kp8/smk/smk501c.html
http://www.mywebpages.comcast/
http://www.aqua-in-tech.com/
http://www.aqua-in-tech.com/Freeze%20Dried%20Whole%20Krill.htm
http://www.eco-action.org/dt/timeto.%20html
http://www.//krill.ca/
http://www/

	* คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา 1061  ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
	 **คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
	***โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
	  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการแปรรูปกะปิจากกุ้งเคยและศึกษาคุณค่าทางอาหารของกะปิ  ซึ่งจากการแปรรูปกะปิโดยใช้กุ้งเคยโกร่งผสมกับเกลือสมุทรในอัตราส่วน 10:1  พบว่ากุ้งเคยสด 2.2 กิโลกรัม สามารถแปรรูปเป็นกะปิได้  1 กิโลกรัม  ระยะเวลาการหมักเพื่อให้ได้กะปิที่มีคุณภาพดีและมีกลิ่นหอมต้องใช้ระยะเวลาในการหมัก 7- 8 เดือน  และการทำให้เนื้อกะปิละเอียดและเนียนควรทำการบดหรือโม่ 2 ครั้ง   ส่วนการวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารของกะปิจากกุ้งเคยโกร่ง โดยทำการวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนด้วยวิธี Kjeldahl  ปริมาณไขมันโดยวิธีสกัดด้วย อีเทอร์  ปริมาณเถ้าโดยใช้วิธีเผาที่อุณหภูมิ 550องศาเซลเซียสใน Muffle furnace และปริมาณความชื้นโดยใช้วิธีระเหยน้ำออกด้วยตูอบ  ซึ่งพบว่าในกะปิมีปริมาณโปรตีน  ไขมัน  เถ้า  และ ความชื้นเท่ากับ  22.3 (0.3,  1.1 (0.1,  19.8 (0.2 และ  40.7(0.5 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ  
	บทนำ
	  กุ้งเคยมีประมาณ 85 ชนิด (species) มีขนาดแตกต่างกันมีลำตัวยาวตั้งแต่ขนาดเล็กกว่า 0.5 นิ้ว ไปจนถึง 5.5 นิ้ว (14 เซนติเมตร) กุ้งเคยที่พบมาก (dominant species) ในแถบขั้วโลกใต้ อาร์กติก แอนตาร์กติก และอเมริกาเหนือ โดยส่วนใหญ่เป็นกุ้งเคยชนิด  Euphausia superba  (ภาพที่ 1) มีขนาดลำตัวยาวประมาณ 2.3 นิ้ว หรือประมาณ 6 เซนติเมตร หนักประมาณ 0.035 ออนซ์ (1 กรัม)  แอนตาร์กติกคริลมีช่วงชีวิตอยู่ประมาณ 5 -10 ปี  เพศเมียของ E. superba วางไข่ครั้งหนึ่งประมาณ 1,000 ฟองในช่วงฤดูร้อน บางทีอาจวางได้หลายครั้งในหนึ่งฤดู  โดยวางไข่บนผิวหน้าน้ำ แล้วจมลงไปตามระดับความลึก  ซึ่งจะพัฒนาไปตามระยะการเจริญเติบโตจนกระทั่งเป็นตัวกุ้งเคยจึงว่ายกลับขึ้นมาสู่ผิวหน้าน้ำ   กุ้งเคยที่พบในมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนใหญ่เป็นชนิด Euphausia pacifica และในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือจะเป็นชนิด Meganyctiphanes norvigica  สำหรับกุ้งเคยที่พบในเขตอ่าวไทยมี 5 สกุลได้แก่ (1) กุ้งเคยในสกุล Acetes (Order Decapoda; Family Sergestidae)  มีชื่อเรียกแตกต่างกันตามขนาดของลำตัว ตามสีของอวัยวะต่างๆ ที่มองเห็นและตามลักษณะของการรวมกันอยู่เช่น ถ้าเรียกตามขนาดของลำตัว หากลำตัวมีขนาดใหญ่จะเรียก กุ้งเคยโกร่ง กุ้งเคยหยาบ กุ้งเคยใหญ่   ถ้าเรียกตามสีเช่น สีของหนวดจะเรียกกุ้งเคยสายไหม ซึ่งนิยมเรียกทางภาคใต้ สีของลำตัวเรียก กุ้งเคยดอกเลา สีของหางเรียก กุ้งเคยหางแดง ส่วนการเรียกตามลักษณะของการอยู่รวมกันเรียกว่า กุ้งเคยฝูง กุ้งเคยประดา กุ้งเคยในสกุลนี้มีขนาดใหญ่ประมาณ 7.0-32.9 มิลลิเมตร พบชุกชุมตามชายทะเลที่มีหาดเป็นทราย   กุ้งเคยในสกุลนี้นอกจากจะใช้ทำกะปิแล้วยังใช้ทำเป็นกุ้งแห้งได้อีกด้วย   (2) กุ้งเคยในสกุล Lucifer  (Order Decapoda; Family Sergestidae)  ได้แก่ กุ้งเคยน้ำข้าว กุ้งเคยเส้นด้าย กุ้งเคยสำลี กุ้งเคยนุ่น  กุ้งเคยในสกุลนี้ลำตัวเล็กยาว และแบนข้าง ส่วนที่เป็นหัวยาวมาก ซึ่งเป็นจุดเด่นของกุ้งเคยในสกุลนี้ ขนาดที่พบยาวประมาณ 8.0 มิลลิเมตร สามารถพบได้ตามชายทะเลที่มีพื้นเป็นทรายหรือโคลน จากการจำแนกชนิดพบว่า มีเพียงชนิดเดียว คือ Lucifer hanseni Nobili โดยทั่วไปไม่ค่อยนิยมทำกะปิเพราะลำตัวมีเนื้อน้อย  พบในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และสมุทรสาคร (3) กุ้งเคยในสกุล Mesopodopsis (Order Mysidacea; Family Mysidae) ได้แก่ กุ้งเคยตาดำ เคยละเอียด เคยตาดำหวาน เคยคายไม้ไผ่ ลักษณะของกุ้งเคยในสกุลนี้คือ ขาตรง บริเวณส่วนอกยาว ขาตรงบริเวณปล้องท้อง มีขนาดเล็กมองเกือบไม่เห็น ยกเว้นเพศผู้ขาคู่ที่ 4 จะยาว ปล้องของลำตัวยาวเกือบเท่ากัน ตรงโคนแพนหางอันในมีลักษณะคล้ายฟองอากาศ เคยชนิดนี้พบในบริเวณน้ำกร่อยที่มีพื้นเป็นเลน ซึ่งพบเพียงชนิดเดียวคือ Mesopodopsis orientalis  พบในท้องที่จังหวัด จันทบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม เพชรบุรี และสุราษฏร์ธานี (4) กุ้งเคยในสกุล Acanthomysis  (Order Mysidae; Family Mysidae) ได้แก่ กุ้งเคยหน้าสนิม เคยขี้เทา เคยตาดำเล็ก พบเพียงชนิดเดียวคือ Acanthomysis hodgarti W.M.Tattersal ลักษณะของกุ้งเคยชนิดนี้คือ ปลายของแพนหนวดมนกลม ด้านล่างของปล้องท้องจะมีจุดสีดำกลมทุกปล้อง หางเรียวยาว ด้านข้างมีหนาม 28 คู่ ส่วนปลายจะมีหนามยาว 2 คู่  พบในท้องที่จังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และเพชรบุรี  (5) กุ้งเคยในสกุล Rhopalophthalmus (Order Mysidacea; Family Mysidae) เป็นกุ้งเคยตาดำที่มีขนาดใหญ่ พบปะปนอยู่กับเคยตาดำเล็ก เพศผู้มีขนาด 9.0- 10.9 มม. เพศเมีย 9.0- 14.9 มม. พบในจังหวัดสุราษฏร์ธานีเพียงแห่งเดียว และพบเพียงชนิดเดียวเท่านั้น 
	 การจับกุ้งเคยทำเป็นฤดูกาลคือในช่วงที่มีเคยเท่านั้นไม่สามารถทำประมงกุ้งเคยได้ตลอดปี Kils & Klages (1979) รายงานว่าช่วงเวลาที่พบกุ้งเคยขึ้นมาบนผิวหน้าของมหาสมุทรจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนมกราคม-มีนาคม   การจับกุ้งเคยของชาวต่างชาติจะใช้เรือขนาดใหญ่ที่มีอุปกรณ์ทันสมัยสำรวจในทะเลและมหาสมุทร เมื่อพบฝูงกุ้งเคยแล้วจึงใช้อวนตาข่ายชนิดตาถี่ลากกุ้งเคยขึ้นมา (ภาพที่ 2)  ส่วนการจับเคยของคนไทยที่เป็นชาวประมงพื้นบ้าน (ภาพที่ 3)   เริ่มต้นจากการที่ชาวประมงนำเรือออกไปลากหรือลุนกุ้งเคยด้วยอวนตาข่ายขนาดเล็กในฤดูที่มีกุ้งเคย  ซึ่งจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมเป็นช่วงก่อนถึงช่วงฤดูฝนของทุกปี  ในแต่ละปีจะเป็นฤดูทำกุ้งเคยได้ประมาณ 2- 3 เดือน ที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  ช่วงหน้ามรสุมสงบซึ่งอยู่ระหว่าง เดือนธันวาคม- กุมภาพันธ์ (คนลากกุ้ง วิถีเราวิถีพระเป็นเจ้า, 2548: www.thaingo.info/story3news _lifeJama_230246.html)  การจับกุ้งเคยของชาวคลองโคนจังหวัดสมุทรสงครามสามารถจับได้ตลอดปี เนื่องจากมีกุ้งเคยอาศัยอยู่ตามรากไม้ของป่าชายเลนเช่น โกงกาง แสม และลำพู ชาวบ้านจะออกช้อนเคยกันตอนเช้าของทุกวัน กุ้งเคยที่ใช้ทำกะปิของชาวคลองโคนมี 2 ชนิดได้แก่ กุ้งเคยหยาบ และกุ้งเคยละเอียด ซึ่งมีขนาดลำตัวเล็กกว่ากุ้งเคยหยาบ (การถนอมอาหารกะปิคลองโคน http://kanchanapisek.or.th/kp8 /smk/k 501c. html) 
	 Sodium



