
 

แผนการสอนรายคาบ 
คาบที่    3   เร่ืองที่สอน      บ๊ะจ่าง  โดยครู อรอนงค์ ลําดวล 

 
ขึ้น  5  ค่ํา  เดือน  5  ทางจันทรคติตามปฏิทินจีน  (ประมาณเดือนมิถุนายน) เป็นวันสารทบ๏ะจําง  เป็นวันที่
คนจีนทั่วโลกไหว๎เจ๎าด๎วยบ๏ะจํางหรือขนมจ๎าง  คนไทย เชื้อสายจีนก็ถือปฏิบัติเชํนนี้  บ๏ะจํางเป็นอาหารวําง
หรือขนมแบบจีน  ที่คนทั่วไปรู๎จักและนิยมกิน  ทวําบ๏ะจํางเป็นอาหารเฉพาะเทศกาล  คือเทศกาลตวนอํู  
(หรือตวนหยาง) หรือที่เรียกแบบชาวบ๎านวําเทศกาลแขํงเรือมังกร  ซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติของจีนที่ทํากัน
มาช๎านานกํอนคริสตกาล  ตามตํานานและหลักฐานทางโบราณคดีระบุวํา  เทศกาล  ตวนอํู  เป็นวันฉลอง
มังกร  อันเป็นหนึ่งในสี่สัตว๑กายสิทธิ์ตามคติจีนโบราณ  (กิเลน  เตํา นกหงส๑  และมังกร)  โดยมีการแตํง
เรือเป็นรูปมังกร  มาพายแขํงในท๎องน้ํา  อีกทั้งทําขนมจ๎าง  มาเซํนไหว๎มังกร  
 ปัจจุบันแม๎บ๏ะจํางสําเร็จจะมีขายตลอดปีตามตลาดสด  แตํก็หาอรํอยได๎ยาก  เพราะการทําบ๏ะจําง
ให๎อรํอยต๎องอาศัยความพิถีพิถันอยํางมากในการเตรียม  การปรุงข๎าวเหนียว  เคร่ืองประกอบที่ใช๎  การหํอ  
และการมัดบ๏ะจําง  ต๎องอาศัยความชํานาญอันต๎องฝึกฝน  ในเมืองไทย  บ๏ะจํางที่เราคุ๎นเคยเป็นแบบแต๎จิ๋ว  
จึงขอนําเสนอสูตรและขั้นตอนการทําบ๏ะจํางแบบแต๎จ๋ิว  ที่ประยุกต๑จากเดิมบ๎าง  เพื่อให๎สะดวกและงํายตํอ
การทํา 

1. จุดประสงค์การสอน 
 1.  บอกสํวนผสมและวิธีทําบ๏ะจํางได๎ 
 2.  ทําบ๏ะจํางได๎ 
 3.  นําไปใช๎ในชีวิตประจําวัน  หรือ  นําไปประกอบอาชีพได๎ 

2. รายการสอน 
 1.  การเตรียมสํวนผสมและขั้นตอนการปรุงรสข๎าว 
 2.  การเตรียมสํวนผสมและขั้นตอนการปรุงเคร่ืองประกอบตํางๆ 
 3.  การหํอด๎วยใบไผํ 
 4.  การจัดใสํจานน่ึง 

3. วัสดุอุปกรณ์ หนังสือ และสิ่งที่ต้องเตรียม 
อุปกรณ์ 
  ถ๎วยตวง  ช๎อนตวง  ตาชั่ง  มีด  เขียง  ลังถึง  กระทะ ทัพพี   อํางผสม  ผ๎าขาวบาง   
ใบไผํ  เชือก 
 
 



 

ข้อแนะนําในการเตรียมส่วนผสม 
-     ใช๎ใบไผํสดหรือใบไผํแห๎งในการหํอ  โดยต๎มใบไผํแห๎ง  แล๎วเปลี่ยนน้ําที่ต๎มจนนํ้าใสนํามาแชํไว๎  1  
คืน  เพื่อให๎ใบไผํเหนียวไมํแตกเวลาหํอ  ล๎างใบไผํให๎สะอาด  ตัดหัวท๎ายเตรียมไว๎  
-     เชือกมัดใช๎เชือกกล๎วยแชํน้ํา  ปัจจุบันหายาก  ใช๎เชือกฟางแทนได๎แตํควรใช๎สีขาว  
-     ข๎าวเหนียวแชํน้ําค๎างคืนก็ได๎ 
-     เน้ือหมูใช๎หมูสันในหรือหมูติดมัน 
-     เลือกหัวไชโป๊วอยํางดี  สับละเอียด  ใช๎ชนิดหวาน 
-     กุนเชียงทอดทั้งชิ้นแล๎วหั่น 
-     ถั่วลิสง  แชํน้ําค๎างคืนไว๎  จึงนําไปต๎มให๎สุกนุํม 
-     ใช๎ไขํเค็มดิบ  ตอกเอาแตํไขํแดง  ถ๎ามีกลิ่นคาว  ใช๎เหล๎าจีนคลุกให๎ทั่วกํอนนําไปใช๎ 

ส่วนผสมหมูหมัก 
1.  เน้ือหมูหั่นชิ้นสี่เหลี่ยม     200         กรัม 2.  รากผักชีโขลก  1 ช๎อนโต๏ะ     
3.  พริกไทยเม็ดโขลก          1 ½          ช๎อนชา 4.  ซอสถั่วเหลือง  2 ช๎อนชา         
5.  น้ํามันหอย                           1          ช๎อนโต๏ะ  6.  น้ําตาลทราย  1 ช๎อนโต๏ะ      
7.  ผงพะโล๎                             ¼          ช๎อนชา 

ส่วนผสมเห็ดหอมปรุงรส 
1.  เห็ดหอมแชํน้ําให๎นิ่มหั่นเป็นชิ้น  50 กรัม 2.  ซีอ๊ิวขาว  2-3 ช๎อนชา 
3.  น้ําตาลทราย                               2-3 ช๎อนชา 4.  น้ํามัน      1 ช๎อนโต๏ะ 

ส่วนผสมหัวไชโป๊วผัด 
1.  หัวไชโป๊วหวาน                         100   กรัม        2.  กระเทียมสับละเอียด         3         ช๎อนโต๏ะ 

3.  น้ํามัน     
3

1    ถ๎วย 

ส่วนผสมข้าวเหนียวปรุงรส 
1.  ข๎าวเหนียว    500   กรัม          2.  ซอสถั่วเหลือง   ¼ ถ๎วย 
3.  น้ํามันหอย                      2   ช๎อนโต๏ะ   4.  น้ํามันพืช    ½ ถ๎วย 

5.  น้ําสะอาด                 
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1        ถ๎วย      6.  น้ําตาลทราย              2-3 ช๎อนชา 

7.  เกลือ     ½      ช๎อนชา     8.  ผงพะโล๎    2 ช๎อนชา 
9.  พริกไทยเม็ดป่นละเอียด 2-3     ช๎อนชา 
 
 



 

ส่วนผสมบ๊ะจ่าง  
1.  ข๎าวเหนียวนึ่งปรุงรสแล๎ว    2.  หมูหมัก 
3.  เห็ดหอมปรุงรส     4.  หัวไชโป๊วผัด 
5.  กุนเชียงทอด 100     กรัม 6.  กุ๎งแห๎ง               50           กรัม 
7.  ถั่วลิสงต๎ม    150     กรัม 8.  ไขํเค็ม(ไขํแดง)        8-10            ลูก 

4.  ลําดับขั้นการสอน  หรือลําดับขั้นการทํางาน 
วิธีทําหมูหมัก 
 ผสมทุกอยํางรวมกัน  หมักไว๎  1  ชั่วโมง 

วิธีทําเห็ดหอมปรุงรส 
 ตั้งนํ้ามันให๎ร๎อน  ใสํเห็ดหอมลงผัดให๎หอม  ปรุงรสด๎วยซีอ้ิวขาว  น้ําตาลทราย  เติมน้ําเล็กน๎อย  
เคี่ยวให๎แห๎ง 

วิธีทําไชโป๊วผัด 
 ตั้งนํ้ามันให๎ร๎อน  ใสํกระเทียมลงเจียวพอเหลือง  ใสํหัวไชโป๊วลงผัดจนหอม  

วิธีทําข้าวเหนียวปรุงรส 
1.  แชํข๎าวเหนียวประมาณ  3  ชั่วโมง  นําไปนึ่งในน้ําเดือด  10-15  นาที 
2.  ผสมซอสถั่วเหลือง  น้ํามันหอย  น้ํามันพืช  น้ํา  น้ําตาล  เกลือ  ผงพะโล๎  พริกไทย 
รวมกัน 
3.  นําข๎าวเหนียวที่นึ่งสุกแล๎วใสํในอํางผสม  เทสํวนผสมในข๎อ 2  ลงในข๎าวเหนียว  คนให๎เข๎ากัน   

วิธีห่อ 
1.  นําข๎าวเหนียวที่ปรุงรสแล๎ว  ใสํถั่วลิสง  หัวไชโป๊ว  กุ๎งแห๎ง  คลุกให๎เข๎ากัน 
2.  พับใบไผํที่เตรียมไว๎ให๎เป็นรูปกรวย  ให๎มีลักษณะเกยกันมากๆ  โดยให๎ปลายใบไผํข๎างหนึ่งยาวข๎าง
หนึ่งสั้น  ใสํข๎าวเหนียวที่เตรียมไว๎ครึ่งกรวย  ใสํไขํแดง  หมูหมัก กุนเชียง  เห็ดหอมตรงกลาง  ใสํข๎าว
เหนียวปิด  หํอมัดให๎แนํนด๎วยเชือก  นําไปนึ่งจนสุก  ประมาณ  30  นาที  หรือถ๎าไมํหํอ   จะตักข๎าวเหนียว
ใสํภาชนะที่ทาน้ํามันไว๎แล๎ว  แตํงหน๎าด๎วยไขํแดง  เห็ดหอม  หมูปรุงรส  กุนเชียง  นําไปนึ่งจนสุก  

ข้อแนะนําในการทํา 
1.  ถ๎าไมํใช๎วิธีนึ่งข๎าวเหนียวกํอนหํอ  จะนําข๎าวเหนียวไปผัดกับน้ํามันก็ได๎  แตํต๎องใช๎วิธีหํอแล๎วนําไปต๎ม  
2.  เพิ่มเม็ดบัว  แปะก๏วย  เกาลัด  ได๎ตามชอบ 

 



 

สาระน่ารู้ 
 เห็ดหอม หมอจีน  ถือวําเป็นอาหารทิพย๑แหํงชีวิต  คือ  มีรสดี  รสอรํอย  กลิ่นหอม  รับประทาน
เป็นประจํา  ชํวยเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันโรค  ทั้งต๎านมะเร็ง  ลดไขมัน  ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ ป้องกัน
โรคหลอดเลือดตีบแข็ง  และโรคความดันโลหิตสูง  เห็ดหอมแห๎งมีโปรตีนสูง  และมีแรํธาตุโพแทสเซียม
สูงเป็นพิเศษ 
เลือกซื้อเห็ดหอมดอกใหญํ  บนเห็ดหอมมีรอยปริแตกเป็นลายขาวดําและรํองลึก  เน้ือเห็ดจะหนา  

แหล่งข้อมูล ครัวเคร่ืองดื่ม  นิตยสารครัว  ฉบับที่ 162  เดือนธันวาคม  2550 หน๎า 52 

 
แผนการสอนรายคาบ 

คาบที่    4       เร่ืองที่สอน       เผือกน่ึง  โดยครู อรอนงค์ ลําดวล 
 
อาหารที่ทําจากแป้ง  คนจีนแต๎จ๋ิวเรียกวํา  ก๎วย  เผือกนึ่ง  หรือ  โอํวก๎วย  เป็นอาหารวํางที่ทํางําย  
เคร่ืองปรุงไมํยุํงยาก  หากใช๎พืชชนิดอ่ืนทําก็เปลี่ยนชื่อเรียกตามชนิดของพืช  เชํน  ใช๎หัวไช๎เท๎า  ก็เรียกวํา  
ไชเถําก๎วย  (มักทําไหว๎เจ๎าและไหว๎บรรพบุรุษ)ใช๎ใบกุยชําย  เรียก  กุยชํายก๎วย  ใช๎ฟักทอง  ก็เรียก          ฮว
งกวยก๎วย 
 เผือกนึ่งหรือโอํวก๎วย  มีความหอมจากเผือก  กุ๎งแห๎ง  และพริกไทย  แป้งจะไมํนิ่มเละ  หรือแข็ง
ไป  รับประทานร๎อนๆ  กับน้ําจิ้ม  หรือจะนําไปทอดกํอนจะรับประทานก็ได๎ 

1. จุดประสงค์การสอน 
 1.  บอกสํวนผสมและขั้นตอนการทําเผือกนึ่ง  (โอํวก๎วย)  ได๎ 
 2.  ทําเผือกนึ่ง  (โอํวก๎วย)  ได๎ 
 3.  นําไปใช๎ในชีวิตประจําวัน  หรือ  นําไปประกอบอาชีพได๎ 

2. รายการสอน 
 1.  การเตรียมสํวนผสมและขั้นตอนการทําเผือกนึ่ง  (โอํวก๎วย)   
 2.  การเตรียมสํวนผสมและขั้นตอนการทําน้ําจิ้ม 

3. วัสดุอุปกรณ์ หนังสือ และสิ่งที่ต้องเตรียม 
 อุปกรณ์ 
  ถ๎วยตวง  ช๎อนตวง  ตาชั่ง  มีด  เขียง  พิมพ๑ขนมสี่เหลี่ยมหรือกลม  อํางผสม  
 กระทะสําหรับกวน  ไม๎พาย ลังถึง 


