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เรื่อง บะหมี่เซี้ยงชากังราวกําแพงเพชร

รายละเอียด

บทนํา

         บะหมี่เซี้ยงชากงัราวกาํแพงเพชร เป็นรานกวยเตีย๋วชื่อดงัในจงัหวดักาํแพงเพชร สบืทอดสตูรกวยเตีย๋วกนัมา

จากรุนสูรุน ยึดอาชีพขายกวยเตี๋ยวมาตลอด สมัยสงครามโลกครัง้ที่ 2 สืบทอดกันมานับ 70 ปี รานบะหมี่เซี้ยงชา

กังราวกําแพงเพชรจึงเป็นอีกหน่ึงรานดังและอยูกับจังหวัดกําแพงเพชรมานาน บทความน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อ

ศึกษาเกี่ยวกับ 1) ประวัติความเป็นมาบะหมี่เซี้ยงชากังราว 2) เครื่องปรุง ขัน้ตอนการปรุงและการจัดเสิรฟ

ประวัติความเป็นมาบะหมี่เซี ้ยงชากังราว

         กวยเตี๋ยวเป็นอาหารที่ไดรับความนิยม บริโภคไดตัง้แตเด็กเล็กไปจนถึงผูสูงอายุ สามารถเลือกใชของดีมี

ประโยชนทัง้เครื่องเคียงรูปแบบหลากหลาย อาทิ ผัก เครื่องเทศ สมุนไพร เน้ือสัตว จะมาในรูปแบบตม ตุน หรือ

ของสดๆ ลวกใหสุกพอดี ก็ไดรับความอรอยแตกตางกันไปตามความชอบ ไดคุณคาทางสารอาหารครบทัง้ 5 หมู

แถมดวยน้ําซุปรอน ๆ เคี่ยวดวยน้ําตมกระดูกกับสมุนไพรหลากหลายชนิด จนไดรสที่หอมหวานกลมกลอม ซด

คลองคอ จากนัน้ก็เลือกปรุงรสไดตามใจ จะใหรสจัดหรือสําหรับผูที่รักสุขภาพ เลือกปรุงรสชาติออน ๆ รับ
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ประทานแลวสบายทอง ดีตอสุขภาพไมน อย กวยเตี๋ยวจึงเป็นเมนูที่เหมาะสําหรับคนทุกเพศทุกวัยเป็นอยางดี

         กวยเตี๋ยวมากบัคนจนีที่อพยพเขามาอยูในประเทศไทย แตจะเริม่มีครัง้แรกสมยัไหนนัน้ เป็นเรื่องยากที่จะ

บอกชัด คนจีนเริ่มอพยพเขามาจริงจังตัง้แตสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางถึงสมัย กรุงรัตนโกสินทรตอนตน แต

จํานวนผูอพยพจะมากเป็นพิเศษในชวงสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ซึ่ง สัมพันธกับการเติบโตของยานคนจีน

ที่สําเพ็ง และเยาวราชในสมัยน้ีก็มีรายงานวามีเรือเจ็กขาย กวยเตี๋ยวใหเห็นแลวแมกวยเตี๋ยวจะมากับคนจีน แต

เมื่อกาลเวลาหมุนผานไปคนไทยไดหันมา รับประทานกวยเตี๋ยวและทํากวยเตี๋ยวขายมากขึ้นเรื่อย ๆ กวยเตี๋ยว

รสชาติไทยจึงพัฒนาขึ้น ประจักษพยานที่ดีที่สุด คือ ผัดไทย ซึ่งถือเป็นกวยเตี๋ยวผัดแบบไทย (ศิริลักษณ รอ

ตยันต, 2550, หน า 91)

         สมัยสุโขทัย มีหลักฐานวามีการคาขายกับประเทศจีน การเจริญสัมพันธไมตรีระหวางพระเจาหงวนสี

โจวฮองเต กับพอขุนรามคําแหง อิทธิพลของจีนเขาสูทุกประเทศในแหลมทอง กวยเตี๋ยวอาจเขามาในสมัยนัน้

แตไมมีหลักฐานที่จะสืบคนได และอาหารหลักของไทยคือ ขาว ดังนัน้กวยเตี๋ยวนาจะเป็นอาหารยุคหลังสมัยรัตน

โกสินทร ซึ่งคนจีนที่เขามาทํามาหากินในไทย ไดทํากวยเตี๋ยวขายดวยการหาบ หรือพายเรือขายกอนจะมาตัง้ราน

(มาลี เพชรพิพัฒน, 2552)

         บะหมี่เซี้ยงชากังราวจังหวัดกําแพงเพชรไดพัฒนามาจากสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม เพราะวามีการ

สนับสนุนใหคนไทยกินกวยเตี๋ยวโดยรานที่มีชื่อเสียงในสมัยสงครามโลกครัง้ที่ 2 มีรานที่มีชื่อเสียง คือ ราน

เจ็กเทง รานเจ็กฮอ รานเจ็กเซี้ยง จากคําบอกเลาของ อาจารยสุมาลี หรัง่ประเสริฐ บุตรนายตัง้หยงเซี้ยง (รานเจก

เซี้ยง) มาจากเมืองซัวเถาตัง้แตปี 2475 ไดยึดอาชีพขายกวยเตี๋ยวมาตลอด สมัยสงครามโลกครัง้ที่ 2 กิจการขาย

กวยเตี๋ยวรํ่ารวยมากเพราะขายใหทหารญี่ป ุนที่เขามาในกําแพงเพชร ตอมาบรรดาลูก ๆ ไดสืบทอดขายกวยเตี๋ยว

บะหมี่ถึง 4 รานคือ รานบะหมี่ชากังราว, รานบะหมี่เซี้ยง, รานเซี้ยงบะหมี่, รานอูด รสเด็ด ซึ่งทัง้ 4 รานได

ทํากิจการขายกวยเตี๋ยวสืบกันมานับ 70 ปี (มาลี เพชรพิพัฒน, 2552)

         จากบทสมัภาษณ มติชนออนไลน เรื่องถวลิหา ‘บะหมี่ชากงัราว’ บะหมี่ชัน้หน่ึงคูเมอืงกาํแพง ไดกลาวไววา

รานบะหมี่เซี้ยงชากังราวมีการบริหารกิจการรวมกันระหวาง มณฑา รักษชน และ อํานาจ รักษชน ซึ่งเป็นตน

ตํารับบะหมี่ชากังราวมาจาก นายเซีย๊ง ที่อพยพมาจากเมืองจีน ทําบะหมี่เข็นรถขาย ถือเป็นเจาแรก ๆ ในจังหวัด

กําแพงเพชร ตอมาพอของสามี คือ นายคิดคะเน รักษชน ซึ่งเป็นลูกชายคนโตของนายเซีย๊งไดแตกออก มาเปิด

รานของตัวเอง ตัง้ชื่อวาบะหมี่ชากังราวที่ลานโพธิ ์ตัง้แตปี 2503 ขายตัง้แตชามละ 2 บาท จนถึงปัจจุบันชามละ

30 บาท ดวยความอรอยและพิถีพิถัน ทําใหลูกคาพูดกันปากตอปากจนเป็นที่รูจักโดงดัง

         สตูรลบัการทาํบะหมี่ที่ตกทอดกนัมาถงึ 3 ชัว่อายุคน ไมทาํใหรสชาติความอรอยตกหลนไปกบักาลเวลาแมแต

น อย ดวยฝีมือการทําบะหมี่ไขเสนสด และการปรุงรสชาติที่คงเสนคงวา ทําใหราน “บะหมี่ชากังราว” (เจาเกา) ที่

ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ไดรับความนิยมจากคนเมืองกําแพงไมเสื่อมคลาย
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         บะหมี่ชากงัราว เดมิเรยีกวาบะหมี่เซี้ยง เลากนัวานายเซี้ยง รกัชนม (แซแต) เป็นผูรเิริม่ปรงุสตูรขึ้น นายเซี้

ยงเป็นชาวจีนที่อพยพมาอาศัยอยูในกําแพงเพชรโดยยึดอาชีพทํากวยเตี๋ยวขาย ดวยการปรุงน้ํากวยเตี๋ยวได

อรอยเขมขน ทัง้เสนบะหมี่ก็ทําเอง ตอมาจึงแพรหลายกลายเป็นที่นิยมของชาวกําแพงเพชร เสนบะหมี่นัน้  ใช

แป งสาลีนวดกับไขแดง น้ําเปลา และเชื้อทําบะหมี่ จนเหนียวนุมเขากันดี หลังจากนัน้ก็นําแป งมาคลี่เป็นแผนบาง

ๆ แลวหัน่เป็นเสน รานไหนที่อรอย ๆ จะทําเสนเองวันตอวัน เสนจะสดใหม เอกลักษณของเสนทําเองแบบน้ีคือ

คอนขางแข็งกวาเสนโรงงาน จึงเคีย้วเพลินกวา ยิ่งสัง่แบบแหงมายิ่งอรอย สวนน้ํากวยเตี๋ยวเป็นน้ําตมกระดูกหมู

ที่เคี่ยวจนไดรสหวาน แลวปรุงรสดวยน้ําตาลป๊ีบ สวนเครื่องที่ใสในกวยเตี๋ยวมีหลายอยางไดแก หมูสับ หมูแดง

หนังหมู ตับหมูตม หอมเจียว กระเทียมเจียว พริกปน ถัว่งอก และถัว่ฝักยาว ที่ตางกับกวยเตี๋ยวสุโขทัย ชัด ๆ

คงจะเป็นการไมใสถัว่ลิสงคัว่ ทัง้ 4 รานเป็นสูตรเดียวกันหมด เพราะทุกรานเป็นพี่น องกัน ตางกันแครานนึงมีหมู

สะเตะ แตอีกรานนึงไมมีแตมีติ่มซํา (อํานาจ รักษชน, การสัมภาษณ, 15 ตุลาคม 2564) ผูเขียนไดมีการสํารวจ

พื้นที่ รานบะหมี่เซี้ยงชากังราว และไดสัมภาษณ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 แลวสรุปเมนูและภาพรานของ

บะหมี่เซี้ยงชากังราว

         จากการสมัภาษณอาํนาจ รกัศชน เจาของราน เครื่องปรงุของทางรานจะมีเยอะแยะมากมายแตบางอยางไม

สามารถบอกได เครื่องปรุงหลัก ๆ คือดังน้ี

เครื่องปรุง

         บะหมี่ เกีย๊ว หมูสบั หมูแดง ตัง้ฉาย ผกัชีฝรัง่หัน่ฝอย แผนเกีย๊ว เน้ือหมูสบับด (ปรงุรสดวยสามเกลอ พรกิ

ไทยปน และซอสปรุงรส) ผักกวางตุงกระเทียมเจียว ตัง้ฉาย ถัว่ฝักยาวลวก

         1. เสนบะหมี่เซี้ยง

         2. หมูสับ

         3. หมูแดง 

         4. ผักชีฝรัง่

         5. ถัว่ฝักยาวลวก

         6. ตัง้ฉาย 

         จากการสมัภาษณอาํนาจ รกัษชน ถงึขึ้นตอนการปรงุหรอืวธิีการทาํของบะหมี่เซี้ยงชากงัราว ขัน้ตอนตอนปรงุ

ไมไดซับซอนมากแตจะมีสูตรของทางรานที่สืบทอดกันมารุนสูรุน มีดังน้ี

ขัน้ตอนการปรุง

         1. หมักหมูแดง: นําสันนอกหมูมาทําการหมักดวยเกลือ พริกไทย น้ําตาลทราย ซอสหอยนางรม ซอสพริก

และสีผสมอาหารเล็กน อยคะ คลุกเคลาใหเขากัน หมักทิง้ไว 1-2 ชัว่โมง ทําน้ําซุปบะหมี่เกีย๊ว

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y



ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-22 10:16:15 หน า 4

         2. ตัง้น้ําใหเดือด: จากนัน้ใสรากผักชีและกระดูกเลงลงไป ตามดวยกระเทียม หอมใหญ แลวตมจนเดือด

เคี่ยวไฟออน ๆ ไปเรื่อย ๆ

         3. หอเกีย๊ว นําแผนเกีย๊วมาหอหมูบดปรุงรสที่เตรียมไว

         4. ตมและอบ หมูแดง นําหมูที่หมกัไดที่แลว ตมลงในน้ําเดอืดใสน้ําใหทวมชิน้หมูนะคะ ปิดฝาทิง้ไว จนหมู

สุกดี หลังจากนัน้นําขึ้น แลวไปอบตอดวยอุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที เมื่อไดหมูแดงแลว

นํามาหัน่เฉียง ๆ ใหไดชิน้ที่พอคํา

         5. ลวกสวนผสม ตัง้น้ําโดยใชไฟกลาง นําผักกวางตุง เกีย๊ว เสนบะหมี่ ลงลวกไดเลยคะ ใชเวลาประมาณ

10-30 วินาที

จัดเสิรฟ

         นําผกักวางตงุ เกีย๊ว และเสนบะหมี่จดัใสชาม วางดวยหมแูดงหัน่ชิน้ โรยตนหอมผกัชี กระเทยีมเจยีว แลว

เติมน้ําซุป นําบะหมี่เกีย๊วที่ไดตกแตงดวยผักชี และกระเทียมเจียว ปรุงรสชาติตามชอบ ก็จัดขึ้นเสิรฟได

บทสรุป

         จากการศกึษาบะหมี่เซี้ยงชากงัราวกาํแพงเพชร วตัถปุระสงคที่ 1) ประวตัิความเป็นมาบะหมี่เซี้ยงชากงัราว

พบวา มีมาตัง้แตสมัยสมัยสงครามโลกครัง้ที่ 2 และคนที่คิดคนและปรุงสูตรคือ นายเซี้ยง รักษชน (แซแต) เป็น

ผูเริ่มปรุงสูตร นายเซี้ยงเป็นคนจีนที่เขามาอยูในจังหวัดกําแพงเพชร และไดยึดอาชีพทํากวยเตี๋ยวมาหลายปี และ

กิจการกวยเตี๋ยวก็รํ่ารวยมากขึ้นเพราะขายใหกับทหารญี่ป ุนที่เขามาในกําแพงเพชรตอมาก็ไดสืบทอดกันมาก

หลายตอหลายรุน จึงทําใหคนสมัยกอนและสมัยน่ีรูจักและเรียกติดปากกันวา บะหมี่เซี้ยงวัตถุประสงคที่ 2) ขัน้

ตอนการปรุงและการจัดเสิรฟ พบวา เป็นขัน้ตอนที่สําคัญมีความพิถีพิถันกันออกไปกัน แตละราน ดูภายนอกอาจ

จะเหมือนธรรมดาแตถาเรามาศึกษาลงไปในแตละขัน้ตอนทางรานจะใสใจทุกรายละเอียด เพราะทําทุกอยางตาม

สูตรที่สืบทอดกันมาหลายตอหลายรุนเพื่อจะใหรสชาติคงเดิม การใชเครื่องปรุงมีมากมายหลายชนิดเชน บะหมี่

เกีย๊ว หมูสับ และยังมีผักกวางตุงกระเทียมเจียว ตัง้ฉาย ถัว่ฝักยาวลวก และยังมีอีกหลายขัน้ตอน คือ ขัน้ตอน

การปรุงมีดังน้ี การหมักหมูแดง นําสันนอกหมูเอาไปหมักพอหมักเสร็จแลวทิง้ไว 1-2 ชัว่โมง หลังจากนัน้ นําไป

ตมในน้ําที่เดือดและตอไปใหนําไปอบดวยอุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที เมื่อเสร็จแลว

นําหมูแดงมาหัน่เป็นชิน้เฉียง ๆ การทําน้ําซุปตองใชเวลาหนอยถาไฟแรงมากรสชาติน้ําซุปก็จะเปลี่ยนตองไมรีบ

ขัน้ตอนการทําน้ําซุป ตัง้น้ําใหเดือด หลังจากนัน้ใสรากผักชีและกระดูกเลงลงไปในหมอ ตามดวยกระเทียม หอม

ใหญ แลวตมจนเดือด เคี่ยวไฟออน ๆ ขัน้ตอนหอเกีย๊ว นําแผนเกีย๊วออกมาแลวนํามาหอหมูบดที่ปรุงรสจากทาง

ราน การลวกสวนผสม โดยตองตัง้น้ําใหใชไฟกลาง นําผักกวางตุง เกีย๊ว เสนบะหมี่เอาลงเขาไปลวกพรอมกัน ใช

เวลาประมาณ 10-30 วินาที หลังจากนัน้นําของที่ลวกเสร็จแลว ลงใสในชาม และตกแตงดวยหมูแดงที่หัน่เป็นชิน้
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ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-22 10:16:15 หน า 5

และโรยดวยตนหอมผักชีและกระเทียมเจียมแลวเติบน้ําซุปลงในชาม หลังจากนัน้ก็นําไปเสิรฟและปรุงรสไดตาม

ชอบรับรองอรอย

คําสําคัญ : บะหมี่เซี้ยงชากังราว, บะหมี่กําแพงเพชร

ที่มา : https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=บะหมี่เซี้ยงชากังราวกําแพงเพชร

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-06-21

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2110&code_db=610008&code_type=01

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2110&code_db=610008&code_type=01

