
 

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 



 

ข้อแนะนําในการเตรียมส่วนผสม 
เผือก  เลือกซื้อเผือกหอมหัวใหญํๆ  แกํจัด  เน้ือรํวนซุย  มีลักษณะสด  คือขั้วเขียวสดไมํเหี่ยว 
แป้งข้าวเจ้า  ชํวยให๎ขนมมีความอยูํตัว  ควรเลือกซื้อแป้งใหมํไมํมีกลิ่นอับ 
แป้งสาลี  ใช๎แป้งสาลีอเนกประสงค๑  ใสํเพื่มให๎ขนมนุํม  ไมํแห๎งรํวน  เลือกซื้อที่ใหมํไมํมีตัวมอด แมลง  
หรือกลิ่นอับ 
แป้งมัน  ทําให๎ขนมมีความเงา  นุํม  เหนียว  ไมํรํวน 
กุ้งแห้ง  ล๎างน้ํากํอนนําไปใช๎ 
ส่วนผสมเผือกนึ่ง 
1.   เผือกปอกเปลือก   400 กรัม   2.   แป้งข๎าวเจ๎า          2       ถ๎วย 
3.   แป้งมัน         3 ช๎อนโต๏ะ           4.   แป้งสาลี           3      ช๎อนโต๏ะ 
5.   น้ํา                  3 ½  ถ๎วย             6.   ถั่วลิสงคั่วหรือต๎ม  ½       ถ๎วย 
7.   กุ๎งแห๎งตัวเล็ก       30 กรัม             8.  น้ําตาลทราย           2-3      ช๎อนโต๏ะ 
9.  เห็ดหอมแชํน้ําหั่นเล็กๆ   3-4 ดอก            10. เกลือ        1 ½       ช๎อนชา 
11. ซีอ้ิวขาว              2 – 2 ½     ช๎อนโต๏ะ         12. พริกไทยป่น         1 ½ -  2  ช๎อนโต๏ะ 

13. น้ํามันพืช                      3     ช๎อนโต๏ะ           14. กระเทียมเจียว       
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1       ถ๎วย  

15. ผักชี  ต๎นหอม  สําหรับตกแตํง 

ส่วนผสมน้ําจิ้ม 
1.  พรกิแดงหรือพริกเหลืองโขลกละเอียด     2 ช๎อนชา    2.  น้ําส๎ม  ½ ถ๎วย 

3.  น้ําตาลทราย                                      ¼ - 
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1  ถ๎วย         4.  ซีอ๊ิวดํา 1 ช๎อนชา 

5.  เกลือ                                                        ¼   ช๎อนชา    6.  ซีอ๊ิวขาว 1 ช๎อนโต๏ะ 

4.  ลําดับขั้นการสอน  หรือลําดับขั้นการทํางาน 
วิธีทํา 
1.  หั่นเผือกเป็นเส๎นเล็กๆ  หรือขูดฝอย 
2.  แบํงแป้งข๎าวเจ๎า  ½  ถ๎วย  ผสมกับน้ํา  2  ถ๎วย  ใสํเกลือกับน้ําตาล 
3.  นําแป้งที่ผสมไว๎ในข๎อ  2  ไปตั้งไฟอํอนๆ  กวนพอแป้งข๎น  มีลักษณะคล๎ายแป้งเปียก  ยกลง 
4.  ผสมแป้งข๎าวเจ๎าที่เหลือ  1 ½   ถ๎วย  แป้งมัน  แป้งสาลี  และเผือก  เคล๎าให๎เข๎ากัน 
5.  นําเผือกที่ผสมใสํในแป้งที่กวนไว๎  สลับกับน้ําที่เหลือจนหมด  ใสํถั่วลิสง  เห็ดหอม  กุ๎งแห๎ง ซีอ๊ิวขาว 
พริกไทย  และน้ํามัน  คนให๎เข๎ากัน 
6.  ทาน้ํามันลงบนถาดที่จะนึ่งให๎ทั่ว  เทเผือกที่ผสมแล๎วใสํถาดเกลี่ยหน๎าให๎เสมอ 
7.  นําไปนึ่งในน้ําเดือด  ไฟแรงนานประมาณ  20  นาที  หรือจนสุก 



 

8.  เมื่อจะรับประทาน  หั่นเป็นชิ้น  จัดใสํจาน  โรยด๎วยกระเทียมเจียว  แตํงด๎วยใบผักชี  รับประทานกับ
น้ําจิ้ม 

วิธีทําน้ําจิ้ม 
ผสมสํวนผสมทุกอยํางรวมกัน  นําไปตั้งไฟพอเดือด  ชิมรส  ยกลง 

ข้อแนะนําในการทํา 
1.  ล๎างเผือกทั้งเปลือกให๎สะอาด  ซับน้ําให๎แห๎ง  ปอกเปลือกแล๎วอยํานําไปล๎างน้ํา  เพราะจะทําให๎สารที่อยูํ
บริเวณผิวติดเปลือกออกฤทธิ์  ทําให๎คันมือเวลาจับเผือกได๎  
2.  การผสมแป้งกับน้ํา  นําไปกวน  ไมํควรกวนจนข๎นเหนียว  เพราะเมื่อนํามาผสมกับเผือกและแป้งที่
เหลือจะทําให๎ผสมยาก  แป้งจะเป็นก๎อน 
3.  เมื่อนึ่งขนมสุกแล๎ว  ใช๎น้ํามันจากการเจียวกระเทียมทาบนหน๎าขนมให๎ทั่วหน๎าขนมจะไมํแห๎งและเป็น
เงานํารับประทาน 
4.  ขนมที่นึ่ง  ควรให๎มีความหนา 1 ¼ - 1 ½   นิ้ว  ถ๎าบางไปขนมจะแห๎งกระด๎าง 
5.  นึ่งแล๎วทิ้งให๎เย็น  นําไปทอดแบบขนมกุยชํายก็ได๎ 

5.  เกณฑ์ในการประเมินผล 
 ขนมมีความนุํม  หอมกลิ่นเผือก  กุ๎งแห๎ง  และพริกไทย  มีรสชาติเค็มนํา  น้ําจิ้มมีรสเค็ม  หวาน  
เปร้ียว  เผ็ดเล็กน๎อย 

สาระน่ารู้ 
 ก้วย  เป็นอาหารที่อยูํคูํกับวิถีชีวิตและความเชื่อของคนจีนแต๎จิ๋วมาตลอด  ถือเป็นเอกลักษณ๑หนึ่ง
ของอาหารแต๎จิ๋วเลยทีเดียว  และมีความสําคัญเทียบได๎กับขนมปังของฝร่ัง  โรตีของแขก  และหมานโถว
ของคนจีนทางเหนือ 
 คนจีนแต๎จิ๋ว  มีเทศกาลใหญํที่จะต๎องไหว๎เจ๎ากันถึงปีละ  8  คร้ัง  เรียกวํา “สี่หนี่โป้ยโจํย”  โดยแต ํ
ละเทศกาลจะใช๎  “ก๎วย”  ชนิดตํางกันไป 
 เทศกาลหง่วงเซียว  (หลังตรุษจีน  15  วัน)  จะไหว๎เจ๎าด๎วย  ตีก๎วย  (ขนมเขํง) ก๏าก๎วย  (ทําจากแป้ง
ข๎าวเจ๎าและน้ําตาล  ลักษณะเป็นก๎อนกลมแบนเน้ือแนํนแตํมีรูพรุน) และไชเถําก๎วย  (ขนมหัวผักกาด)  ชื่อ
ไชเถําก๎วยนั้นไปพ๎องเสียงกับคําจีนอีกคําที่หมายถึง ความมีสิริมงคล  โชคลาภ  จึงถือเอาเป็นเคล็ดมงคล  
อํานวยพรให๎ประสบแตํความสุข  โชคดี  ตลอดปีใหมํ 
 เทศกาลเช็งเม้ง  (ซึ่งตกราววันที่  4  5  หรือ  6  ของเดือนเมษายน)  “ก๎วย”  สําหรับเทศกาลนี้คือ  
แบะก๎วย  ทําจากแป้งข๎าวสาลี  ผสมน้ําตาลทรายขาว  หรือ  น้ําตาลทรายแดง(โอวทึ้ง)  นวดปั้นเป็นก๎อน
กลมหรือเป็นแผํน  นึ่งหรือทอด  ในน้ํามันถั่วลิสงให๎สุก 



 

 เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง  เข๎าต๎นเดือนห๎าของปฏิทินจีน  หรือราวเดือนมิถุนายน  คนจีนแต๎จ๋ิวเรียก
เทศกาลนี้ตามวันเดือนวํา  “โหงวง๎วยซิวโหงว”  หรือวันที่ห๎า  เดือนห๎า  แตํชื่อจริงของเทศกาลนี้คือ  “ตวง
โหงวโจํย”  หรือภาษาจีนกลางเรียกวํา  “ตวนอู๐เจ๋ีย”  “ก๎วย”  สําหรับเทศกาลนี้คือ  กีก๎วย  หรือ  กีจั่ง  ทํา
จากแป้งข๎าวเหนียวผสมด๎วยน้ําแชํสมุนไพรจีน  “กีจี้”  กรองด๎วยผ๎าจนเหลือแตํก๎อนแป้ง  หํอด๎วยใบ๎ไผํ
เป็นรูปสามเหลี่ยม  มัดด๎วยเชือกกล๎วยเป็นพวง  นําไปนึ่งให๎สุก  จะได๎กีก๎วยสีเหลืองนวลสวย  จิ้มกินกับ
น้ําตาลทราย และยังมีบ๏ะจํางซึ่งเป็นข๎าวเหนียวหํอด๎วยไส๎ตําง ๆ ใช๎ในเทศกาลนี้เชํนกัน 
 เทศกาลสารทจีน  ตรงกับวันที่  15  เดือน  7  ตามปฏิทินจีน  “ก๎วย”  ในเทศกาลนี้คือ  หวกก๎วย  
ซึ่งก็คือ  ก๏าก๎วย  เพียงแตํนึ่งให๎หน๎าแตก  และเพราะหน๎าแตกนี่แหละ  จึงได๎อีกชื่อวํา  “เซี้ยก๎วย”  หรือก๎วย
หน๎ายิ้ม 
 เทศกาลไหว้พระจันทร์  หรือ  ตงชิวโจํว  เทศกาลนี้แม๎จะไมํมี  “ก๎วย”  แตํก็มีขนมบีกอ  หรือ  
ขนมโก๐  ซึ่งทําจากแป้งข๎าวเจ๎าผสมแป้งข๎าวเหนียว  น้ําเชื่อม  และขนมโก๐ถั่ว  ที่ทําจากถั่วเขียวนึ่งสุก  
บดละเอียด  อัดใสํพิมพ๑  เชํนกัน 
 เทศกาลตังโจ่ย  ราวปลายเดือนธันวาคม  แม๎ขนมประจําเทศกาลนี้จะมีชื่อวํา  “อ๊ี” หรือ  “อ๋ี”  หรือ
ขนมบัวลอย  ใช๎แป้งข๎าวเหนียว ใสํสีชมพูนวดกับน้ํา  นําไปต๎มกับน้ําตาลทรายและน้ํา 
 และเมือ่วนมาถึงวันตรุษจีนอีกรอบ  ก็ต๎องอยําลืม  “ก๎วยท๎อ”  หลากหลายไส๎  ที่เรารู๎จักกันดีคือ  
ไส๎กุยชําย  หรือ  ขนมกุยชํายนั่นเอง  แตํคนจีนเขาอัดใสํพิมพ๑เป็นรูปผลท๎อแบนดูคล๎ายรูปหัวใจ  เน้ือก๎วยสี
แดงออกชมพู  ไส๎ที่ใสํก็มี  กุยชําย  ข๎าวเหนียวผัดถั่วลิสงพริกไทย  เผือก  ถั่วเขียวบด  ที่สําคัญที่สุดคือ  
“ชือขักก๎วย”  ลักษณะแบบเดียวกับก๎วยท๎อ  แตํเนื้อก๎วยมีสีเขียวคล้ําด๎วยสมุนไพร  “ชือขัก”  ไส๎มักจะเป็น  
ถั่วเขียวบด 

แหล่งข้อมูล  อดุลย๑  รัตนมั่นเกษม  โต๏ะจีน  นิตยสารครัว  ฉบับที่  155  เดือนพฤษภาคม  2550  หน๎า 
104-105 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


