
แหล่งเรียนรู้ เรื่อง  ปราชญ์ชาวบ้านด้านการท ากระยาสารท 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ : ปราชญ์ชาวบ้านด้านการท ากระยาสารท 

 1. ประวัติความเป็นมา 
  ขนมกระยาสารทเป็นขนมโบราณ มีความพิเศษตรงที่เป็นขนมส าหรับงานบุญประเพณีของไทยคือ
ประเพณีสารทไทย เมื่อถึงประเพณีสารทไทยหรือประเพณีสารทเดือนสิบ ในอดีตชาวบ้าน ต าบลบึงทับแรต 
อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร นิยมกวนกระยาสารทกันทุกบ้านเพ่ือน าไปถวายพระในการท าบุญใน
ประเพณีสารทเดือนสิบ ไม่มีจ าหน่าย แต่จะแจกจ่ายกันเม่ือกวนเสร็จแล้ว  
 นางสมจิตร อ่อนรอด ปราชญ์ชาวบ้านด้านการท ากระยาสารท จากการคิดค้นสูตรด้วยตัวเองและพัฒนา
ปรับปรุงสูตรมาตลอดจนได้สูตรที่สร้างชื่อเสียง ได้รับความนิยมจากคนในต าบลและพ้ืนที่ใกล้เคียงมานานนับ 
10 ปี  
  ขนมกระยาสารทเป็นภูมิปัญญาไทยในการถนอมอาหาร ปัจจุบันกระยาสารทเป็นที่นิยมกันอย่าง
แพร่หลายเป็นอย่างมาก เป็นที่ชื่นชอบของผู้สูงอายุที่นิยมรับประทาน และเป็นของฝากในเทศกาลต่าง ๆ อีก
มากมาย  
 
 2. จุดเด่น/จุดน่าสนใจ 
  2.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  2.2 เปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้เข้าชมกระบวนการท าขนมกระยาสารท 
           2.3 การเลือกสรรวัตถุดิบและผลิตวัตถุดิบเอง 
  2.4 ระยะเวลาการเก็บรักษาได้นานไมเ่กิดการตกทราย 
  2.5 รสชาติเป็นเอกลักษณ์ อร่อย นุ่ม หอม มัน เครื่องแน่น  
 
 3. เจ้าของ 

 นางสมจิตร อ่อนรอด 
 

 4. ประเภทแหล่งเรียนรู้ 
 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

 
 5. ที่อยู่ 
  36 หมู่ 3 ต าบลบึงทับแรต อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 62170 
   
 
 
 
 
 
 
                                               



 6. วัตถุประสงค์ของแหล่งเรียนรู้ 
     6.1 เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนทางด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทยไม่ให้เลือนหายไป 
            6.2 เพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน ภายใต้แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การพ่ึงพาตนเอง และสามารถน ามาประกอบอาชีพได้ 
  
 7. กลุ่มผู้ใช้บริการ 
  7.1 เด็ก และเยาวชน 
  7.2 นักเรียน นักศึกษา 
  7.2 ประชาชนทั่วไป 
 
 8. ประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้ 
          8.1 เพ่ือให้เด็ก และเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้วิธีการท าขนมกระยา
สารท ปลูกจิตส านึกให้อนุรักษ์จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
            8.2 เพ่ือให้เด็ก และเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้วิธีสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่
ชีวิตมีความเข้มแข็งสามารถประกอบอาชีพ มีรายได้  
            8.3 เพ่ือให้เด็ก และเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ไทย 

 
 9. ภาคีเครือข่ายท่ีสนับสนุน 
  9.1 เป็นอาชีพของครัวเรือน 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ใบความรู้กิจกรรมที่ 8 แหล่งเรียนรู้ เรื่อง  ปราชญ์ชาวบ้านด้านการท ากระยาสารท 
ฐานที่ 1 เรื่อง ประวัติความเป็นมากระยาสารท 

 

ประวัติความเป็นมากระยาสารท 
ขนมกระยาสารทเป็นขนมโบราณ มีความพิเศษตรงที่เป็นขนมส าหรับงานบุญประเพณีของไทย เรียก 

ได้ว่าเป็นขนมที่มีประเพณี และวันเวลาเป็นของตัวเองชัดเจนมากเลยทีเดียว จนอาจจะท าให้หลายคนนึกสงสัย 
ขึ้นมาได้ ว่าท าไมขนมกระยาสาทรหอมหวานที่เป็นแพเหนียวๆ นี้ จึงมีความส าคัญมากเสียจนต้องจัดพิธีท าบุญ 
ด้วยขนมกระยาสารทด้วยนะ เอาเป็นว่าเรามารู้ประวัติของขนมกระยาสารทไปพร้อมๆ กัน แม้ขนมกระยา
สารทจะเป็นขนมไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย แต่รากศัพท์ของค าว่าสารทจริงๆ แล้วเป็นค าในภาษาอินเดีย 
มีความหมายว่า ฤดูใบไม้ร่วง หรือช่วงระยะปลายฝนต้นหนาว ซึ่งเป็นเวลาเดียวกัน กับฤดูการผลิดอกออกผล
ของพืชพันธุ์ โบราณจึงถือกันวาควรจะน าผลผลิตเหล่านั้นมาถวายแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพ่ือเป็นการสักการะ และขอ
พรให้พืชของตนออกดอกออกผลดกดี และประเพณีนี้ก็มีในแถบประเทศจีน และตอนเหนือของยุโรปด้วย แต่
ส าหรับไทยแล้วประเพณีนี้มาแพร่หลายในช่วงสมัยสุโขทัย พร้อม ๆ กับพราหมณ์ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในไทย 
แต่ช่วงเวลาของประเพณีตามอินเดีย เป็นช่วงเวลาที่ตรงกับระยะข้าวเริ่มออกรวงของไทย ชาวบ้านจึงเกี่ยวข้าว
ที่ยังมีเปลือกอ่อนๆ และเมล็ดยังไม่แก่ เอามาค่ัวแล้วต าให้เป็นเมล็ดข้าวแบนๆ เรียกว่า ข้าวเม่าแทน 

 
ส่วนต าราความเชื่อของขนมกระยาสารทมีอยู่ 2 ต าราด้วยกัน ต าราหนึ่งกล่าวว่า มีพ่ีน้องอยู่สองคนชื่อ 

มหากาลผู้พ่ี และจุลกาลผู้น้อง ทั้งสองท าการเกษตรกรรมร่วมกันคือ ปลูกข้าวสาลีบนที่ผืนเดียวกัน จุลกาลนั้น
เห็นว่าข้าวสาลีที่ก าลังท้องนั้นมีรสหวานอร่อย ก็เลยอยากน าข้าวนั้นไปถวายแด่พระสงฆ์ จึงปรึกษากับมหากาล
พ่ีชาย แต่มหากาลไม่เห็นด้วย มหากาลจึงแบ่งที่ดินออกเป็น 2 ส่วน เพ่ือให้ต่างคนต่างน าข้าวไปใช้กิจอัน 
ใดก็ได้ จุลกาลจึงน าเมล็ดข้าวที่ก าลังตั้งท้องมาผ่า แล้วต้มกับน้ านมสด ใส่เนยใส น้ าผึ้ง น้ าตาลทรายกรวด เมื่อ 
เสร็จแล้วจึงน าไปถวายแด่พระสงฆ์ เมื่อถวายภัตตาหารเหล่านี้แด่พระสงฆ์ จุลกาลได้ทูลความปราถนาของตน 
กับพระพุทธเจ้าว่า ขอให้ตนบรรลุธรรมวิเศษก่อนใคร และเมื่อกลับบ้านไป ก็พบว่านาข้าวสาลีของตนนั้นออก
รวงอุดมสมบูรณ์สวยงาม จนเก็บเกี่ยวไป 9 ครั้งก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่อยา่งนั้นตลอดไป 

ใบความรู้ 



 
อีกต านานหนึ่งเล่าว่า สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในกรุงราชคฤห์ มีเปรตตนหนึ่งปลอมตัวเป็น 

พระสงฆ์เข้าเฝ้าพระเจ้าอาชาติศัตรู เปรตตนนั้นได้เผยความจริงว่า ตนเคยเป็นพระสงฆ์แต่มีความโลภจึงต้อง 
ชดใช้กรรมเป็นเปรต แล้วเปรตตนนั้นก็ขอให้พระองค์พระราชทานกระยาสารท ซึ่งปรุงแต่งด้วยของ 7 อย่าง 
ได้แก่ น้ าตาล น้ าผึ้ง ถั่ว งา ข้าวตอก ข้าวเม่า น้ านมวัว เพื่อประทังความหิวโหย ดังนั้นในวันรุ่งขึ้นตรงซึ่งกับวัน 
แรม 15 ค่ า เดือน 10 พระเจ้าอชาตศัตรูจึงท าขนมกระยาสารทแล้วกรวดน้ าอุทิศให้แก่เปรตตามท่ีขอไว้ 

นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อถึงวันแรม 15 ค่ า เดือน 10 ซึ่งตรงกับเดือนกันยายน ชาวบ้านจะกวน
กระยาสารทมาท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว จนกลายเป็นประเพณีสารทไทย หรือเทศกาล
กวนขนมกระยาสารทจนถึงทุกวันนี้ 

 
กระยาสารท 

เป็นอาหารที่ท าในฤดูสารท กระยาสารทนี้ท ามาจากข้าวมธุปายาส ซึ่งเป็นอาหารอินเดียใช้ข้าว 
น้ าตาล น้ านม ผสมกัน ซึ่งนางสุชาดาหุงถวายพระพุทธเจ้าส่วนผสมของกระยาสารทไทยมีข้าวตอก ข้าวเม่า ถั่ว
ลิสง งาคั่วให้สุกเสียก่อน แล้วน ามากวนกับน้ าอ้อยกวนให้เหนียวกรอบเกาะกันเป็นปึก จะท าเป็นกรอบเป็น
ก้อนหรือตัดเป็นชิ้นๆ เก็บไว้ได้นานท าจากพืชผลแรกได้กระยาสารทเป็นของหวานจัด โดยมากจะกินกับกล้วย
ไข่สุกท าถวายพระเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว กระยาสารทก าหนดทรงบาตรที่วิเศษ ในการพระราช
พิธีสารทนี้ตกทอดกันมานานแล้วตามความเชื่อถือ คนผู้นับถือพระพุทธศาสนาจะพากันหยุดงาน ตระเตรียม
สิ่งของท าบุญท่ีเรียกว่ากระยาสารทเป็นของหวาน ประจ าเทศกาลสารท นิยมท ากันก่อนวันสิ้นเดือนเป็นวันโกน
วันแรม 14 ค่ า เดือน 10  



 
ความหมายของกระยาสารท 

กระยาสารทคือ 
สารท เทศกาลท าบุญสิ้นเดือนสิบ เดิมเป็นฤดูท าบุญด้วยเอาข้าวที่ก าลังท้อง (ข้าวรวงเป็นน้ านม) มา 

ท ายาคูและกวนข้าวปายาสเลี้ยงพราหมณ์ อย่างนี้เรียกว่า กวนข้าวทิพย์ส่วนผู้นับถือพุทธศาสนาน าคตินั้นมา 
ใช้ แต่เปลี่ยนเป็นถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ อุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติในปรโลก ส าหรับชาวบ้านทั่วไปมักท าแต่ 
กระยาสารท เป็นต้น 
ความเป็นมาของกระยาสารท 

 
 

สารทเป็นค าท่ีมาจากภาษาอินเดีย แปลว่า ฤดู ซึ่งฤดูสารทนี้เป็นฤดูท่ีต้นไม้เริ่มออกผล เมื่อถึงฤดูกาล 
เก็บเก่ียวผู้ที่ต้องการให้พืชพันธุ์ธัญญาหารของตนเจริญงอกงามดี ก็ได้น าพืชพันธุ์เหล่านั้นไปถวายสิ่งที่ตนนับถือ 
ซึ่งประเทศต่างๆ นั้นก็นิยมท าเม่ือถึงฤดูเก็บเก่ียว เช่น ในประเทศจีน เมื่อมีการเก็บเก่ียวผลิตผลในครั้งแรกนั้น 
ประเพณีนิยมที่ต้องน าผลไม้ที่เก็บเกี่ยวในครั้งแรกนี้ ถวายสักการะแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชา ทั้งนี้เพ่ือสิ่ง 
ศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นจะได้ดลบันดาลให้พืชผลเจริญงอกงามดีแม้แต่ในประเทศแถบตอนเหนือของยุโ รปก็มี
หลักฐานปรากฏ ว่ามีการน าพืชพันธุ์ ธัญญาหารไปถวายเพื่อให้ผลิตผลอุดมสมบูรณ์เช่นกัน 

ส่วนในประเทศไทยประเพณีการท าบุญวันสารทเป็นพิธีกรรมที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยตามที่ปรากฏ 
หลักฐานในหนังสือของนางนพมาศ เนื่องจากศาสนาพราหมณ์เผยแพร่เข้ามาในประเทศไทย คนไทยจึงรับ 
ประเพณีนี้มาจากศาสนาพราหมณ์ด้วย ดังที่ปรากฏหลักฐานในหนังสือพระราชพิธีสิบสองเดือน ซึ่งเป็นพระ
ราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “เมื่อพราหมณ์มีสืบเนื่องกันมาช้านานหลายพันปีเช่นนี้ 
จึงเป็นที่นับถือของคนท้ังปวง ในหนังสือต่างๆ ซึ่งชนที่นับถือพระพุทธศาสนาแต่ง ที่สุดจนธัมมจักกับปปวัตน 



สูตรเป็นต้น ซึ่งอ้างว่าเป็นพุทธภาษิตแท้ก็ยังเรียกสมณะกับพราหมณ์เป็นคู่กัน พราหมณ์เป็นที่นับถือไม่มีผู้ใด 
อาจหมิ่นประมาท ถ้าพราหมณ์เหมือนอย่างเช่นบ้านเราอย่างนี้แล้ว ก็เห็นจะไม่ยกขึ้นเป็นคู่กับสมณะพราหมณ์
เป็นที่นับถืออย่างเดียวกับการนับถือพระสงฆ์เช่นนี้ จึงได้เป็นส าหรับผู้ซึ่งปรารถนาความเจริญ คือ อยากจะให้
ข้าวในนาบริบูรณ์จึงเอาข้าวที่ก าลังท้องมาท ายาคูเลี้ยงพราหมณ์และกวนข้าวปายาสเลี้ยงพราหมณ์  

ท าบุญสารท คือ ฤดูข้าวรวงเป็นน้ านมนี้แก่พราหมณ์ เมื่อการพระราชพิธีของพราหมณ์ตกข้าวมาใน
แผ่นดินสยาม ก็พลอยประพฤติตามลัทธิพราหมาณ์ด้วย สมค าซึ่งนางนพมาศได้กล่าวไว้ว่า เป็นฤดูที่ชนทั้งปวง
กวนข้าวปายาส และท ายาคูเลี้ยงพราหมณ์ เมื่อสมณะพราหมณ์เป็นคู่กันเช่นนั้น ผู้ซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาใน
ชั้นแรกที่เข้ารีตใหม่เคยถือพราหมณ์เดิมได้ท าบุญตามฤดูกาลแก่พราหมณ์เดิมมาอย่างไร ครั้นเมื่อมาเข้ารีตถือ 
พุทธศาสนาแล้ว เมื่อถึงก าหนดที่ตัวเคยท าบุญ ผู้ใดละเลยจะนิ่งเสียไม่ท า เมื่อเชื่อว่าพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ 
เป็นเนื้อนาบุญอันวิเศษยิ่งขึ้นไปกว่าพราหมณ์ ก็ต้องมาถวายพระสงฆ์เหมือนเช่นเคยท าอยู่แก่พราหมณ์ ถ้า 
ผู้ใดจะละทิ้งศาสนาพราหมาณ์เดิมของตัวให้ขาดไม่ได้ เพราะความเกรงใจก็ลงเป็นท าทั้งสองฝ่าย ถวายทานแก่ 
สมณะด้วยพราหมณ์ด้วย…..” 

การท าบุญสารทมิได้มีปรากฏแต่ในศาสนาพราหมณ์เท่านั้น การท าบุญสารทเพ่ือให้เกิดสิริมงคลแก่ 
พืชพันธ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ ในศาสนาพุทธนั้นก็มีปรากฏ ในหนังสือพระธรรมบทเล่มหนึ่ง พอสรุปใจความ 
ได้ดังนี้เมื่อพระพุทธวิปัสสี่ ได้เกิดข้ึนในโลก มีพ่ีน้องสองคนชื่อ มหากาลเป็นพี่ และจุลกาลเป็นน้องท าการ 
เกษตรกรรมร่วมกันปลูกข้าวสาลีบนที่ผืนเดียวกัน จุลกาลนั้นเห็นว่าข้าวสาลีที่ก าลังท้องนั้นมีรสหวานอร่อย 
เห็นว่าควรน าข้าวนั้นไปถวายแด่พระสงฆ์ จึงน าความไปปรึกษากับมหากาลพี่ชาย แต่มหากาลไม่เห็นด้วย 
เนื่องจากไม่เคยมีผู้ใดเคยท ามาก่อน อีกท้ังก็ไม่เห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น แต่จุลกาลมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่ 
จะน าข้าวไปถวายแด่พระภิกษุ มหากาลจึงแบ่งที่ดินออกเป็น 2 ส่วน ของตนส่วนหนึ่งและของจุลกาลส่วนหนึ่ง 
ซึ่งจะน าข้าวส่วนนั้นไปใช้กิจอันใดก็ได้ จุลกาลจึงน าเมล็ดข้าวที่ก าลังตั้งท้องมาผ่าน าเมล็ดข้าวต้มกับน้ านมสด 
ใส่เนยใส น้ าผึ้ง น้ าตาลทรายกรวด เมื่อเสร็จแล้วจึงน าไปถวายแด่พระสงฆ์ เมื่อถวายภัตตาหารเหล่านี้แด่
พระสงฆ์ จุลกาลได้ทูลความปราถนาของตนกับพระพุทธเจ้าว่า “ด้วยศัพภสลีทานนี้จงเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าบรรลุ 
ธรรมวิเศษก่อนชนทั้งปวง” เมื่อจุลกาลเสร็จธุระจากการถวายภัตตาหารแด่ภิกษุจึงกลับไปดูนาของตนก็พบว่า 
ข้าวสาลีในนานั้นมีความเจริญงอกงามสมบูรณ์เป็นอย่างมากต่อมาเมื่อข้าวสาลีเจริญขึ้นจนเป็นข้าวเม่า จุลกาล 
ก็น าไปถวายพระสงฆ์อีก และได้ท าต่อมาอีกหลายครั้ง คือเมื่อเก็บเก่ียวข้าว เมื่อท าเขน็ด เมื่อท าฟ่อน เมื่อขน 
ไว้ในลานเมื่อนวดข้าว เมื่อรวมเมล็ดข้าว เมื่อขนข้ึนฉาง รวมทั้งหมด 9 ครั้งแต่ข้าวในนาของจุลกาลกลับอุดม 
สมบูรณ์ยิ่งขึ้นมิได้ขาดหายไป ต่อมาจุลกาลได้มาเกิดเป็นพระอัญญาโกณฑัญญะ เมื่อพระพุทธเจ้าทรงประกาศ 
ศาสนาด้วยผลบุญแห่งการถวายข้าวแด่พระสงฆ์ ท่านอัญญาโกณฑัญญะจึงเป็นบุคคลแรกที่ส าเร็จมรรคผล
บรรลุธรรมวิเศษก่อนคนทั้งปวงตามที่ได้ปรารถนาไว้ในแต่ชาติจุลกาล 

การท าบุญสารทนั้นมิได้ส าคัญว่ามาจากศาสนาใด เพียงแต่เป็นการท าบุญเพ่ือส่งเสริมขวัญก าลังใจ แก่ 
เกษตรกรผู้ปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหาร เพ่ือให้พืชพันธุ์มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นไป อีกท้ังการท าบุญมิใช่เรื่อง 
เสียหายหรือแปลกประหลาดแต่ประการใด ด้วยเหตุนี้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงนิยมท าบุญท าทานอยู่เป็นนิจ 
มิได้ถือวันใดเป็นพิเศษ แต่การท าบุญสารทนั้นด้วยเหตุว่าเป็นฤดูกาลแห่งการเก็บเก่ียว จึงถือโอกาสท าบุญท า 
ทานให้เป็นของขวัญแก่ไร่นาของตนเท่านั้น ต่อมาประเพณีสารทได้เปลี่ยนความเชื่อถือไปตามกาลเวลาและ 
ความเชื่อตามท้องถิ่นของตน บางแห่งเชื่อว่าเป็นการท าบุญเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว บางแห่งก็ 
เป็นประเพณีการท าบุญเนื่องจากว่างจากภารกิจไร่นาจึงถือโอกาสท าบุญครั้งใหญ่เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง 
และครอบครัวเป็นต้น 



สารทเป็นนักขัตฤกษ์ ถือเป็นประเพณีนิยมมาแต่โบราณกาลว่าเทศกาลท าบุญสิ้นเดือน 10 คือ วัน 
เวลา เดือน และปีที่ผ่านพ้นไปกึ่งปี และโดยที่มนุษยชาติด ารงอยู่ได้ด้วยเกษตรกรรมเป็นหลักส าคัญ เมื่อถึงกึ่งปี
เป็นฤดูกาลที่ข้าวออกรวงเป็นน้ านม จึงได้มีกรรมวิธีปรุงแต่งที่เรียกกันว่า กวนข้าวทิพย์ หรือ ข้าวปายาส ข้าว
ยาคู และขนมชนิดหนึ่งเรียกว่า กระยาสารท แล้วประกอบการบ าเพ็ญกุศลถวายพระสงฆ์เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่
ข้าวในนาทั้งอุทิศส่วนกุศลให้บรรพชนผู้มีพระคุณ และแจกสมนาคุณญาติมิตรตามคติที่ชาวไทยเป็น
พุทธศาสนิกชน แม้จะเป็นประเพณีท่ีมีส่วนมาจากลัทธิพราหมณ์ ชาวไทยก็นิยมรับเพราะเป็นประเพณีในส่วนที่ 
มีคุณธรรมอันดีพึงยึดถือปฏิบัติพิธีสารท นอกจากเป็นประเพณีของชนชาวไทยทั่วไปแล้ว ในส่วนของ
พระมหากษัตริย์ที่เรียกว่าพิธีของหลวงนั้นในสมัยสุโขทัยมีในต านานนางนพมาศว่า “ราชบุรุษชาวพนักงาน
ตกแต่งโรงพิธีในพระราชนิเวศน์ ตั้งก้อนเส้าเตาเพลิงและสัมภาระเครื่องใช้เบ็ดเสร็จ นายนักการระหารหลวงก็ 
เก็บเก่ียวครรภสาลีและรวงข้าวมาต าเป็นข้าวเม่า ข้าวตอกส่งต่อมณเฑียรวังเวรเครื่อง นายพระโคก็รีดน้ าชีรา 
รสมาส่งดุจเดียวกัน ครั้งได้ฤกษ์รับสั่งให้จ่าชาวเวรเครื่องทั้งมวลตกแต่งปรุงมธุปายาสปรุงปนระดมเจือล้วนแต่ 
โอชารส มีขัณฑสกร น้ าผึ้ง น้ าอ้อย น้ าตาล นมสด เป็นต้นใส่ลงไปในภาชนะซึ่งตั้งบนเตาเพลิง จึงให้สาวส าอาง
กวนมธุปายาสโดยสังเขปชาวดุริยางค์ดนตรีก็ประโคมพิณพาทย์ ฆ้อง กลอง เล่นการมหรสพ ระเบงระบ าล้วน 
แต่นารี แล้วพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยราชบริพารน้ าข้าวปายาสไปถวายพระมหาเถรานุเถระ” 

ถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก็ได้สืบประเพณีพระราชพิธีสารทมาจัดท า เช่น ในรัชกาลที่ 1 มีพระราชพิธี
สารทกวนข้าวทิพย์ รัชกาลต่อมาได้ท าบ้างงดบ้าง จนถึงปีพุทธศักราช 2470 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีสารท มีก าหนดการดังนี้ เจ้าพระยา 
วรพงศ์พิพัฒน์ (ม.ร.ว.เย็น อิศรเสนา) เสนาบดีกระทรวงวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่าราช
ประเพณีแต่ก่อนมา ถึงเวลากลางปีเคยมีการพระราชพิธีสารทกวนข้าวทิพย์ปายาสทรงบ าเพ็ญพระราชกุศล
ถวายยาคูแด่พระสงฆ์ ด้วยว่าประจวบฤดูข้าวในนาแรกออกรวงเป็นกษีรรสพอจะเริ่มบริจาคเป็นทานถวายแด่ 
ภิกษุสงฆ์ ในพระพุทธศาสนาได้เรียกว่าสาลีคัพภทาน แต่เว้นว่างมิได้กระท ามาเสียนานมีพระราชประสงค์ที่จะ 
ทรงกระท าในปีนี้ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งพระราชพิธีสารทในพระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัย แต่งสาวพรหมจารีราช 
อนุวงศ์ให้กวนข้าวทิพย์ปายาส และแผ่พระราชกุศลแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้า 
ฝ่ายใน ให้รับรวงข้าวอ่อนไปแต่งเป็นยาคูบรรจุโถท าด้วยฟักเหลืองประดับประดาอย่างวิจิตร พึงชมถวายโดย 
เสด็จในการพระราชกุศลพิธีสารท มีก าหนดการดังนี้ 

วันที่ 25 กันยายน ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ เดือน 10 แรม 15 ค่ า ปีเถาะ เจ้าพนักงานจะได้แต่งการใน 
พระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัย เชิญพระพุทธรูปชัยวัฒน์ทั้ง ๗ รัชกาลแลพระสุพรรณบัฎ พระมหาสังข์ พระเจ้าน้ า 
พระพุทธมนต์ ทั้งพระแสงราชาวุธ จัดตั้งไว้บนพระแท่นเศวตฉัตร ตั้งโต๊ะจีนสองข้างประดิษฐานพระพุทธรูป 
นิรันตรายบนโต๊ะข้างตะวันออก ประดิษฐานรูปพระสยามเทวาธิราชบนโต๊ะข้างตะวันตก ตั้งเครื่องนมัสการ 
สรรพสิ่งทั้งปวงส าหรับพระราชพิธีพร้อมกับทั้งตกแต่งโรงพระราชพิธีที่กวนข้าวทิพย์ปายาส ณ สวนศิวาลัย 
และแต่งหอเวทวิทยาคมพราหมณ์เข้าพิธีเสร็จสรรพ 

เวลา 5.00 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชด าเนินเข้าสู่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรง
จุดเทียนนมัสการทรงศีลอาลักษณ์อ่านประกาศพระราชพิธีสารท 

เมื่ออาลักษณ์อ่านประกาศจบ พระสงฆ์ 30 รูปสวดพระพุทธมนต์ สาวพรหมจารีราชอนุวงศ์ซึ่งจะกวน
ข้าวทิพย์ปายาสฟังพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ในพระสูตร ครั้นสวดจบสมเด็จพระสังฆราชเจ้าถวายอดิเรก 
ถวายพระพรลา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ าพระมหาสังข์ ทรงเจิมพระราชทานสาวพรหมจารี 
และท้าวนางน าไปสู่โรงพระราชพิธี ณ สวนศิวาลัย 
 



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด าเนินไปเข้าโรงพระราชพิธี ทรงหลั่งน้ าพระมหาสังข์สงใน 
กระทะแลทรงเจิมพายแล้วทรงรินน้ าพระพุทธมนต์ในพระเต้าลงกระทะโดยล าดับโปรดเกล้าฯให้หม่อมเจ้า
น้อยๆ น าเครื่องปรุงอเนกรสหยอดตามเสด็จไป เจ้าพนักงานเทถุงเครื่องกวนลงไปในกะทะสาวพรหมจารีกวน
ข้าวทิพย์ปายาส เจ้าพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร เครื่องดุริ ยางค์ พราหมณ์ หลั่งน้ าเทพมนต์ลงทุก
กระทะเพ่ือเป็นสวัสดิมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด าเนินกลับ ครั้นกวนข้าวทิพย์ปายาส
ได้ที่แล้ว เจ้าพนักงานบรรจุน าไปตั้งไว้ในมณฑลพระราชพิธี ณ พระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัย 

วันที่ 26 กันยายน ตรงกับวันจันทร์ เดือน 11 ขึ้น 1 ค่ า ปีเถาะ เวลาเช้าเจ้าพนักงานจะได้รับโถยาคู 
ซึ่งพระบรมวงศานุวงศ์ข้าทูลละอองธุลีพระบาทแต่งมาโดยเสด็จการพระราชกุศล จัดตั้งเรียงไว้ถวายตัว 

เวลา 10 นาฬิกา 30 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด าเนินเข้าสู่พระที่นั่งอมรินทร 
วินิจฉัย ทรงจุดเทียนนมัสการ ทรงศีล พระสงฆ์ถวายพรพระ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรโถ 
ยาคู ซึ่งพระบรมวงศานุวงศ์ข้าทูลละอองธุลีพระบาทแต่งมาถวาย ทรงเลือกปักธงชื่อพระตามประราชประสงค์ 
จ านงพระราชทานโถไหนแก่รูปไหนแล้ว เจ้าพนักงานยกไปตั้งตามที่ทางประเคนภัตตาหารแก่พระสงฆ์ ครั้น
พระสงฆ์ฉันของคาวแล้ว โปรดเกล้าฯ ให้ประเคนของหวานกับทั้งยาคูแลข้าวทิพย์ปายาส ครั้นฉันแล้วทรง
ประเคนเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา สมเด็จพระสังฆราชเจ้าถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วเสด็จ
พระราชด าเนินกลับ เจ้าพนักงานจ าแนกข้าวทิพย์ปายาสพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ กับข้าทูลละออง
ธุลีพระบาททั่วกันแล้ว เป็นเสร็จการ 

ความส าคัญ การกวนกระยาสารท กล้วยไข่ ทางจังหวัดก าแพงเพชรได้จัดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2524 เป็น
ต้นมา ในวันงานจะมีกิจกรรมอ่ืนๆ ร่วมด้วย เช่น ทอดผ้าป่าแถว การประกวดพืชผลทางการเกษตร เช่น กล้วย
ไข่ รวมทั้งการแสดงสินค้าพืน้เมือง 

พิธีกรรม ชาวบ้านจะน าเอาพืชผลทางการเกษตรที่ผลิตได้มาร่วมกันท ากระยาสารท ได้แก่ ข้าวเม่า 
ข้าวตอก ถั่วงา น้ าตาล น้ าผึ้ง มาร่วมกันกวน หลังจากนั้นจึงน าถวายพระสงฆ์และผู้มาร่วมงานตามล าดับ 

สาระ กระยาสารท เป็นอาหารที่ท าในฤดูสารท (เดือนสิบ) เป็นช่วงที่ผลิตผลทางการเกษตรของ
ก าแพงเพชรอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งเป็นการท าบุญเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ข้าวในนา ซึ่งเป็นการเก็บพืชผลครั้งแรก 
อ้างอิง : https://cooking.kapook.com/view72317.html        
https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=grizzlybear&month=012016&date=31&group=12
8&gblog=28 

 
 
 

https://cooking.kapook.com/view72317.html


ใบความรู้แหล่งเรียนรู้ เรื่อง  ปราชญ์ชาวบ้านด้านการท ากระยาสารท 
ฐานที่ 2 เรื่อง ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับกระยาสารท 

 

ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับกระยาสารท 
วันสารทไทย ตรงกับวันแรม 15 ค่ า เดือน 10 เป็นเทศกาลท าบุญเดือน 10 ของไทย ซึ่งเป็นประเพณีที่

มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ตามหลักฐานพบว่ามีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี 
พิธีของประชาชนในประเพณีเก่ียวกับการท าบุญเนื่องในวันสารทไทย ซึ่งก าหนดไว้เป็นที่แน่นอนว่า  

วันแรม 15 ค่ า เดือน 10 ดังกล่าว มาแล้วนั้นปรากฎว่า มีประเพณีท าบุญท านองเดียวกันในภาคอ่ืนๆ ด้วย  
หากแต่ก าหนดวันและวิธีปฏิบัติอาจแตกต่างกันดังนี้ 

ภาคใต้ มีประเพณีท าบุญเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้ปู่ย่าตายายญาติพ่ีน้อง และบุคคลอ่ืนๆ ที่ล่วงลับไปแล้ว  
ในเดือน 10 เป็นสองวาระคือ วันแรม 1 ค่ า เดือน 10 ครั้นหนึ่ง และวันแรม 15 ค่ า เดือน 10 อีกครั้งหนึ่ง  
โดยถือคติว่า พ่อแม่ปู่ย่าตายายและญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับไปแล้ว โดยเฉพาะผู้ที่ต้องตกนรกหรือเรียกว่าเปรตนั้น  
จะได้รับอนุญาตให้มาพบกับญาติ ของตนในเมืองมนุษย์ได้ในวันแรม 1 ค่ า เดือน 10 และกลับไปสู่นรก ดังเดิม  
ในวันแรม 15 ค่ า เดือน 10 ดังนั้น จึงมีการท าบุญในสองวาระ ดังกล่าวนี้ แต่ส่วนใหญ่ท าวันแรม 15 ค่ า เดือน 
10 เพราะมีความส าคัญมากกว่า (บางท้องถิ่นท าในวันแรม 14 ค่ า เดือน 10 การท าบุญของชาวไทย) 
ภาคใต้ดังกล่าวนี้มีชื่อเรียกเป็น 4 อย่างคือ 

1. ประเพณีท าบุญเดือนสิบ โดยก าหนดเอาเดือนท าบุญเป็นหลัก 
2. ประเพณีท าบุญวันสารท โดยถือหลักของการท าบุญที่มีความสัมพันธ์กับอินเดีย เหมือนวันสารท

ไทยของคนไทยในภาคกลาง ดังกล่าวมาแล้ว บางครั้งก็เรียกว่า ประเพณีท าบุญสารทหรือเดือนสิบ 
3. ประเพณีจัดห.ม.รับ (ส ารับ) การยกห.ม.รับ และการชิงเปรต ค าว่า จัดห.ม.รับ ได้แก่ การจัดเสบียง 

อาหารเป็นส ารับถวายพระภิกษุ โดยให้พระภิกษุจับสลากแล้วให้ศิษย์เก็บไว้ แล้วน าถวายพระภิกษุเป็น มื้อๆ  
การยก ห.ม.รับที่จัดเรียบร้อยแล้วไปวัดพร้อมทั้งภัตตาหารไปถวาย พระภิกษุในช่วงเวลาเช้าก่อนเพล จะ
จัดเป็นขบวนแห่ใหญ่โตก็ได้ บางแห่งแต่งตัวเป็นเปรตเข้าร่วมไปในขบวนด้วย ส่วนชิงเปรตหรือตั้งเปรต นั้น 
เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการท าบุญ กล่าวคือ เมื่อจัดห.ม.รับ ยก ห.ม.รับไปถวายพระภิกษุแล้วจะเอาอาหารที่จัด
ไว้ ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่ง ต่างหากไปจัดตั้งไว้ให้เปรต โดยมากเป็นอาหารที่ผู้ล่วงลับไปแล้วชอบ ในสมัยที่ยังมีชีวิต
อยู่ แต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือขนม 5 อย่าง คือ ขนมพอง ขนมลา ขนมกง ขนมดีซ า และขนมบ้า สถานที่ตั้งอาหาร 
เป็นร้านสูง พอสมควร เรียกว่า ร้านเปรตหรือหลา (ศาลา) เปรต มีสายสิญจน์วงรอบ โดยให้ปลายสายสิญจน์
อีกข้างหนึ่งโยงมาส าหรับพระภิกษุชักบังสุกุล ซึ่งชาวบ้านจะกรวดน้ าอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ พบเก็บ
สายสิญจน์แล้ว ก็จะมีการแย่งอาหารและขนมท่ีตั้งเปรตไว้นั้นอย่างสนุกสนานเรียกว่า ชิงเปรต แล้วน ามากินถือ
ว่าได้กุศลแรงและเป็นสิริมงคล การท าบุญด้วย วิธีตั้งเปรตและชักบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลนี้ บางครั้งเรียกว่า การ
ฉลอง ห.ม.รับและบังสุกุล ถือว่าส าคัญเพราะถือว่าเป็นวันส่งญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย 

4. ประเพณีท าบุญตายายหรือประเพณีรับส่งตายาย โดยถือคติว่าญาติที่ล่วงลับไปแล้วกลับมาเยี่ยม 
ลูกหลานในวันแรม 1 ค่ า เดือน 10 และกลับนรกตามเดิมในวันแรม 15 ค่ า เดือน 10 แต่มีบางแห่งถือว่า ญาติ
ที่ล่วงลับไปแล้วเหล่านี้เป็นตายาย เมื่อท่านมาก็ท าบุญรับ เมื่อท่านกลับก็ส่งกลับ จึงเรียกประเพณีดังกล่าวนี้ว่า 
ท าบุญตายาย ของท าบุญก็เหมือนกับที่กล่าวไว้ในข้อ 3 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน มีประเพณีการท าบุญในเดือน 10 
เหมือนกัน คือ ท าในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 10 แต่แบ่งระยะเวลาของประเพณีการท าบุญออกไปเป็น 2 ระยะ 
ดังนี้ 

ใบความรู้ 



ระยะแรก ก่อนถึงวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 10 ชาวบ้านจะเตรียม ข้าวเม่าพอง และข้าวตอก (บางแห่ง
เรียกดอกแตก) ขนมและอาหาร หวานคาวอ่ืนๆ เพ่ือจะท าบุญในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 10 มาถึงโดยเฉพาะ 
ข้าวเม่าพอง กับข้าวตอกนั้น จะคลุกให้เข้ากันแล้วใส่น้ าอ้อย น้ าตาล ถั่วงา มะพร้าวให้เป็นข้าวสาก ซึ่งตรงกับ
คนไทยภาคกลาง เรียกว่า กระยาสารท เมื่อเตรียมของท าบุญไว้เรียบร้อย ก็จะเอาข้าวปลาอาหารไปส่งญาติพี่ 
น้อง เพ่ือนฝูง ถ้าหากบุคคลเหล่านั้นอยู่ห่างไกล ก็จะไปค้างคืน นอกจากมอบของแล้วจะถือโอกาสเยี่ยมเยียน 
ถามทุกข์สุขเป็นประเพณีท่ีเรียกว่า ส่งเขาส่งเรา ผลัดกันไปผลัดกันมา เป็นการแลกเปลี่ยนกัน ส่วนข้าวสารหรือ
กระยาสารทนั้น จะส่งก่อนวันท าบุญหรือในวันท าบุญก็ได้เรียกว่า ส่งข้าวสาก 

ระยะที่สอง คือวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 10 เวลาเช้าชาวบ้านไปท าบุญตักบาตรที่วัด อุทิศส่วนกุศลให้ญาติ
ผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้ว แต่อาจมีบางคนอยู่วัดรักษาศีล ฟังเทศน์ก็ได้ ครั้นถึงเวลาใกล้เพล ก็เตรียมภัตตาหารไป
วัดอีกครั้งหนึ่ง มีห่อข้าวน้อย ห่อข้าวใหญ่ ข้าวสาก และอาหารอ่ืนๆ บางแห่งอาจจัดของที่จะถวายเป็นกัณฑ์
เทศน์ไปด้วย เมื่อถึงวัดแล้วก็จะจัดภัตตาหารและของที่จะถวายพระภิกษุ ถวายเสียก่อน บางแห่งนิยมท าเป็น
สลาก ชาวบ้านคนไหนจับสลากถูก ชื่อพระภิกษุรูปใด ก็ถวายรูปนั้น ท านองเดียวกับการท าบุญสลากภัต จึง
เป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจว่า การท าบุญข้าวสาก ก็คือท าบุญด้วยวิธีถวายตามสลาก ส่วนห่อข้าวน้อย ห่อข้าว
ใหญ่ ชาวบ้านแจกกันเอง ห่อข้าวน้อยนั้น เมื่อแจกแล้วก็แก้ห่อออกกินกันในวัดทีเดียว ถือกันว่าเป็นการกิน 
ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ ส่วนห่อข้าวใหญ่เอากลับไปบ้านเก็บไว้ ในเวลาต่อไป เพราะอาหารในห่อนั้นเป็น
พวกของแห้ง เช่น ปลาแห้ง เนื้อแห้ง ซึ่งสามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลานานๆ ถือคติว่าเอาไปกินในปรโลก ประเพณี
แจกห่อข้าวน้อยและห่อข่าวใหญ่นี้ ปัจจุบันเกือบไม่มีแล้ว จะจัดเพียงภัตตาหารไปถวายพระภิกษุพร้อมด้วย
ข้าวสาก หรือถวายกระยาสารทเท่านั้น 

ส าหรับข้าวสากท่ีจะน าไปแจกกันเหมือนกระยาสารทของคนไทย ภาคกลางนั้นวิธีห่อผิดกับทางภาค 
กลาง เพราะห่อด้วยใบตองกลัดด้วยไม้กลัด หัวท้ายมีรูปลักษณะคล้ายข้าวต้มมัด แต่ตรงปลายทั้งสองข้าง ที่ 
เรียกว่าสันตองไม่ต้องพับเข้ามา ของที่ใส่ในห่อ มีข้าวต้ม (ข้าว เหมือนแบบข้าวต้มผัด) ข้าวสาก แกงเนื้อ แกง 
ปลา หมาก พลู บุหรี่ ห่อแล้วเย็บติดกันเป็นคู่ๆ เอาไปห้อยไว้ตามต้นไม้ รั้วบ้าน เมื่อห้อยไว้ แล้วก็ตีกลองหรือ 
โปง เป็นสัญญาณให้เปรตมาเอาไป และปล่อยท้ิงไว้ชั่วพักหนึ่งกะเวลาที่เปรตได้มารับเอาอาหารที่ห้อยไว้นั้นไป 
แล้ว ชาวบ้านก็แย่งกันชุลมุน ใครแย่งเก่งก็ได้มากกว่าคนอ่ืน เรียกว่า แย่งเปรต ของที่แย่งเปรตไปได้นี้  
ชาวบ้านจะเอาไปไว้ตามไร่นา เพ่ือเลี้ยง ตาแฮก (ยักษินีหรือเทพารักษ์ รักษาไร่นาซึ่งเคยเลี้ยงมาเมื่อตอนเริ่ม 
ท านาในเดือน 6 มาครั้งหนึ่งแล้ว) นอกจากเลี้ยงตาแฮกแล้วก็เอาไปให้เด็กรับประทาน เพราะถือว่าเด็กที่
รับประทานแล้วจะอ้วนท้วนสมบูรณ์ ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย 

ภาคเหนือ จังหวัดก าแพงเพชร ช่วงเวลาปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมของทุกปี 
อ้างอิง : 
https://www.mculture.go.th/nakhonsrithammarat/ewt_news.php?nid=658&filename=index 
https://hilight.kapook.com/view/28943 
 
 

 

 

 

 

https://www.mculture.go.th/nakhonsrithammarat/ewt_news.php?nid=658&filename=index
https://hilight.kapook.com/view/28943


  

ใบความรู้ แหล่งเรียนรู้ เรื่อง  ปราชญ์ชาวบ้านด้านการท ากระยาสารท 
ฐานที่ 3 เรื่อง ข้ันตอนการท ากระยาสารท 

ขั้นตอนการท ากระยาสารท 
 

1.วัตถุดิบ/อุปกรณ์ 
1. ถั่วลิสง 
 
 
 
2. น้ ากะทิ 

  
 
 
 
 
3. ข้าวเม่า 
  
 
 
 
 
4. งาขาว 
 
 
 
 
 
5. ข้าวตอก 
 
 
 
 
 
6. แบะแซ                                                              7. น้ าตาลมะพร้าว  
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8. น้ าตาลทรายขาว                                                   9. นมข้นหวาน  
 
 
 
 
 
 
10. มะนาว                                                            11. มะพร้าวซอย  

 
 
 
 
 
 
2.ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ 

2.1 การค่ัวข้าวเม่า  

 
 

น าข้าวเม่าลงไปในกระทะที่ใช้ไฟแรงพอประมาณ และคั่วตลอดจะพองเหลืองสวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 การค่ัวถั่วสิสง 

  
 

น าถั่วลิสงลงในกระทะที่ใช้ไฟอ่อน คั่วไปจนเปลือกถ่ัวเริ่มหลุดออก 
2.3 การค่ัวงา 

   
 

น างาลงไปในกระทะที่ใช้ไฟอ่อนคั่วจนกว่าจะสุก 
2.4 การเตรียมน้ ากะทิ 

  
 

ล้างมะพร้าวให้สะอาดแล้วน าไปขุดเพ่ือคั้นน้ ากะทิ 
2.5 น าส่วนผสม น้ ามะนาว(เพ่ิมความกรอบ) น้ าตาลมะพร้าว น้ าตาลทราย นมข้น ผสมให้เข้ากัน

เตรียมไว้ในหม้อ 
 



3. วิธีการท า 
 3.1 น าส่วนผสมที่เตรียมไว้ในหม้อใส่ลงกระทะรับ เติมน้ าเปล่าให้เกือบเต็มกระทะรับ แล้วคนให้
ส่วนผสมเข้ากัน 

   

3.2 เอามะพร้าวซอยล้างน้ าให้สะอาด แล้วน าใส่ลงกระทะ 

    

3.3 ใช้เวลาในการเคี้ยว 4 ชั่วโมง ใช้ไฟแรง คนจนกว่าน้ าเคี้ยวจะจับตัวได้ที่ (มีเทคนิคการดูโดยน าน้ า
เคี้ยวไปหยดลงในน้ า เพ่ือดูการจับตัว) 

 
 



3.4 ใส่แบะแซเคี้ยวไว้สักพัก ประมาณครึ่งชั่วโมง  

   

3.5 เอากระทะลง พักไว้ประมาณ 20 นาที 

    

3.6 น าส่วนผสมลงในกระทะที่พักไว้ คลุกจนกว่าจะเข้ากัน 

  
 

3.7 น ากระยาสารทที่ได้ใส่บรรจุภัณฑ์ ถุงละ 2 ขีด ครึ่งกิโลกรัม และหนึ่งกิโลกรัม แต่ยังไม่ซีลถุง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 3.8 น าไปซีลปากถุง และติดโลโก้ของผลิตภัณฑ์ให้เรียบร้อย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง : การสัมภาษณ์ปราญณ์ชาวบ้านนางสมจิตร  อ่อนรอด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบความรู้ แหล่งเรียนรู้ เรื่อง ปราชญ์ชาวบ้านด้านการท ากระยาสารท 
ฐานที่ 4 เรื่อง คุณค่าของธัญพืชในกระยาสารท 

 

คุณค่าของธัญพืชในกระยาสารท 
 

ขนมกระยาสารท เป็นชื่อขนมที่คนไทยรู้จักกันมานาน ถือเป็นขนมที่
เกิดข้ึนจากภูมิปัญญาของคนไทยเรา ที่น าเอาธัญพืชหลากหลายมากวนรวมกับ
น้ าอ้อย น้ าตาล และแบะแซ เพ่ือให้เป็นขนมที่เก็บไว้กินได้นาน เป็นขนมที่
เกี่ยวข้องกับประเพณีของไทย  

 
ถั่วลิสง อุดมไปด้วยโปรตีน 

ไขมันดี เส้นใยอาหาร และกล่าวกันว่ามีสรรพคุณด้านสุขภาพ
มากมาย เช่น บ ารุงหัวใจ รักษาและป้องกันโรคเบาหวาน ต้านมะเร็ง 
หรือลดน้ าหนัก ทั้งยังมีราคาถูกเมื่อเทียบกับถั่วชนิดอ่ืน ๆ จึงเป็น
อาหารอีกชนิดหนึ่งที่หากินง่ายและได้ประโยชน์ไปในตัว   

งาขาว  อุดมไปด้ วย
น้ ามัน และยังเป็นแหล่งของโปรตีน สารต้านอนุมูลอิสระ และวิตามินที่
หลากหลายคุณประโยชน์ทางสุขภาพ เช่น รักษาเบาหวาน อัลไซเมอร์ 
มะเร็ง ข้อเข่าอักเสบ กระดูกเสื่อม วัยทอง ภาวะมีบุตรยาก ลดระดับ
คอเลสเตอรอล ลดน้ าหนัก บรรเทาอาการปวด ท้องผูก ป้องกันโรคหัวใจ
และโรคหลอดเลือดสมอง ส่วนน้ ามันงานั้นถูกน ามาใช้ทา เพ่ือชะลอความ
เสื่อมโทรมของผิวหนัง รักษาผมร่วง  

 

ข้าวเม่า คือ ข้าววัยแรกรุ่น ที่เลยระยะน้ านมแล้ว ซึ่งข้างใน
เปลือกข้าวจะเริ่มแข็งตัวเป็นเม็ด มีสีขาว และห่อหุ้มด้วยเยื่อบางๆ สี
เขียว เมื่อข้าวแก่จะกลายเป็นสีน้ าตาล และกลายเป็นร า  อาหารที่ได้จาก
เมล็ดข้าวที่ยังไม่แก่จัดซึ่งถูกน ามาคั่วและต าให้แบน ข้าวเม่าจึงเป็นข้าวที่
มีคุณค่าทางโภชนาการเหมือนข้าวที่เรารับประทานกันปกติ ข้าวเม่าอุดม
ไปด้วยเส้นใยอาหาร ไขมัน วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 ไนอะซิน ธาตุเหล็ก 
แคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม และโปรตีน ซึ่งสารอาหารเหล่านี้ล้วน
ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย และยังช่วยให้สุขภาพจิตดี มีความตื่นตัว มีสมาธิสูง ช่วยปรับระดับกลูโคสและ
สารอาหารรองในสมอง ช่วยให้ระบบการท างานของสมองดี และช่วยบ ารุงก าลังเจริญธาตุต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
อ้างอิง : https://www3.rdi.ku.ac.th  - https://www.maeban.co.th 

- https://www.pobpad.com 
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https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=55718
https://www.maeban.co.th/
https://www.pobpad.com/%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%87-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA

