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เรื่อง กระยาสารทกลวยไขจากรากเหงาสูผลิตภัณฑชุมชน

รายละเอียด

บทนํา        

         “กรุพระเครื่อง เมืองคนแกรง ศิลาแลงใหญ กลวยไขหวาน น้ํามันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก” น่ีคือ

คําขวัญของจังหวัดกําแพงเพชรที่แสดงถึงผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะเมื่อนํากลวยไขผสมรวมเขาไปกับ

กระยาสารท กลายเป็นกระยาสารทกลวยไขที่สรางชื่อเสียงใหกับจังหวัดกําแพงเพชรเป็นอยางมาก เพราะ

นอกจากจะเป็นขนมที่หาไดยากแลว กระยาสารทแมจะเป็นขนมที่พบไดทัว่ไปในประเทศไทย แตเมื่อพูดถึง

กระยาสารทกลวยไข ตองนึกถึงจังหวัดกําแพงเพชรเทานัน้นับวาเป็นภูมิปัญญาไทยในการถนอมอาหาร ในฤดูที่มี

อาหารอุดมสมบูรณ จึงเก็บอาหารที่เหลือไวรับประทานในฤดูขาดแคลน การรับประทานกระยาสารทใหอรอยตอง

รับประทานกับกลวยไข (สันติ อภัยราช, 2561)

         กระยา หมายถึง เครื่อง สิ่งของ เครื่องกิน         

         สารท หมายถึง เทศกาลทําบุญในวันสิน้เดือนสิบ โดยนําพืชพรรณธัญญาหารแรกเก็บเกี่ยวมาปรุงเป็นขาว
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ทิพยและขาวมธุปายาส ถวายพระสงฆ

         ดังนัน้ กระยาสารทจึงหมายถึง เครื่องกินที่ทํากันในเทศกาลเดือนสิบโดยนําพืชพรรณธัญญาหารแรกเก็บ

เกี่ยวมาปรุงเป็นกระยาสารท ขาวทิพย และขาวมธุปายาส ถวายพระสงฆ ประเพณีวันสารท ตรงกับวันแรม 15

คํ่า เดือน 10 หรือชวงเดือนตุลาคมของทุกปี โดยในวันทําบุญนัน้ชาวบานจะนําอาหารมาถวายพระสงฆ โดย

อาหารหวานที่ใชถวายพระในวันนัน้ก็คือ “กระยาสารท” สังเกตไดวา การทําบุญในวันสารทไทยทุกวัดจะเต็มไป

ดวยมหกรรมกระยาสารทที่ชาวบานนํามารวมทําบุญ (คม ชัด ลึก, 2561) ประเพณีทําบุญสารทน้ีมีอยูทัว่ทุก

ภูมิภาคของไทย แตจะมีชื่อเรียกแตกตางกันออกไปตามแตละภูมิภาค เชน ภาคใต เรียก "ประเพณีชิงเปรต"

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียก "ทําบุญขาวสาก" และภาคเหนือ เรียก "ตานกวยสลาก" เป็นตน

         อยางไรก็ตาม ไมวาจะเรยีกชื่อตางกนัแตคติความเชื่อทางพระพทุธศาสนาก็เป็นไปในทางเดยีวกนั คอื ทาํบญุ

เพื่ออุทิศสวนบุญใหป ูยาตายายและญาติมิตรทัง้หลาย ที่ลวงลับไปแลวนัน่เอง (คม ชัด ลึก, 2561) จึงเป็นอันสรุป

ไดวา "ประเพณีสารท คือฤดูกาลแหงการเก็บเกี่ยวพืชพันธุธัญญาหารชวงปลายฤดูฝนเริ่มเขาตนฤดูหนาว โดย

เหตุที่ความเชื่อของชาวอินเดียผูกพันอยูกับเทพเจาในธรรมชาติ ดังนัน้เมื่อไดผลผลิตจากการเก็บเกี่ยวคราวแรก

จึงนําไปบวงสรวงบูชาเทพเจาตามความเชื่อของตน ซึ่งความเชื่อเชนน้ี คงมีอยูทัว่ไปในสังคมบรรพกาลทัว่โลก"

 

ที่มาของคําวาสารทไทย

         สารท (สาด) น้ี เป็นคาํที่ประเทศไทยยมือนิเดยีมาใช แตแตกตางจากอนิเดยีตรงที่การออกเสยีงวา “สา-ระ-

ทะ” และไมไดใชเรียกเฉพาะวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 10 เทานัน้ แตประเทศเทศอินเดียยังใชเป็นชื่อของฤดูกาลอีก

ดวย ซึ่งจะตรงกับชวงเดือน 10-12 ตามปฏิทินจันทรคติ เทศกาลสารทไทยชาวบานจะนิยมทํากระยาสารท เพื่อ

ถวายแดพระสงฆ “กระยาสารท” น้ี แปลวา "อาหารที่ทําในฤดูสารท" หรือสามารถกลาวไดวา กระยาสารท

เปรียบไดกับ “ขาวมธุปายาส” ซึ่งเป็นอาหารของชาวอินเดีย โดยมีขาว น้ําตาล น้ํานม ผสมกัน แตขาวมธุปายาส

น้ีไมไดกําหนดวาตองทําเฉพาะฤดูสารทเทานัน้ โดยปกติแลวชาวอินเดียนิยมรับเพื่อรับประทานในครอบครัวของ

ตนเอง เชนเดียวกับเหตุการณที่นางสุชาดาหุงถวายพระพุทธเจานัน้เอง ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงในภูมิภาค

แถบอุษาคเนยที่ไดรับอิทธิพลความเชื่อจากประเทศอินเดียผานอารยธรรมในยุคตางๆ และนําเขามาประยุกตเป็น

วิถีการดําเนินชีวิตตัง้แตอดีตจนปัจจุบันไมมากก็น อย กระทัง่เมื่อประชาชนไดยอมรับนับถือพระพุทธศาสนามาก

ขึ้น การเซนไหวบวงสรวงบูชาเทพเจาดวยผลผลิตจากการเพาะปลูกจึงปรับเปลี่ยนมาเป็นการทําบุญถวายทาน

ตามคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา แตถึงกระนัน้ ความเชื่อเรื่องเทพเจาในธรรมชาติของคนไทยก็ไมไดหมดไป

ดังจะพบไดจากพิธีกรรมเกี่ยวกับแมโพสพ เชน การทําพิธีรับขวัญขาวหรือพิธีกรรมเกี่ยวกับแมธรณี เชน

ประเพณีลอยกระทง เป็นตน ผูที่เคยนับถือศาสนาพราหมณแลวกลับมานับถือพระพุทธศาสนา เมื่อถึงคราวที่เคย
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ทําบุญตามฤดูกาลใหแกพราหมณ ก็จัดทําถวายพระสงฆเหมือนที่เคยทําแกพราหมณ คือ การทําบุญดวยของแรก

ไดเพื่อเป็นผลานิสงสจากการทําบุญ แลวมักจะกรวดน้ําอุทิศสวนกุศลใหแกผูที่ลวงลับไปแลว การทําพิธีอุทิศใหแก

ผูตายของชาวฮินดูเรียกวา “ศราทธ” การออกเสียงจะเหมือนกับคําวา “สารท” ในภาษาไทยซึ่งหมายถึงชื่อฤดู"

(คมชัดลึก, 2561) 

ตํานานขาวยาคู ขาวมธุปยาส ขาวทิพยและกระยาสารท

         ขาวยาคู มีตาํนานเลามาวา มีชาวนาพี่น องสองคน คนโตชื่อวา มี “จลุการ” น องชื่อ “มหาการ” ไรนา กวาง

ใหญ ในฤดูที่ขาวตัง้ทองออกรวง คนน องเห็นวาควรจะนําขาวนัน้มาทําอาหารถวายพระพุทธเจาผูทรงนามวา วิ

ปัสสี แตพี่ชายไมเห็นดวยเพราะจะตองเสียขาวในนาจํานวนไมน อย น องชายจึงแบงไรนาและนําเมล็ดขาวในสวน

ไรนาของตนไปทําอาหารที่เรียกวา ขาวยาคูไปถวายพระวิปัสสีและอธิษฐานขอใหเกิดในบวรพระพุทธศาสนา ซึ่ง

ภายหลังจุลการไดเกิดเป็นพระอัญญาโกณฑัญญะ สวนขาวมธุปายาส คือ ขาวที่หุงเจือดวยน้ํานมและน้ําผึ้งมี

ตํานานเลาวา นางสุชาดา ลูกสาวเศรษฐีปรุงขึ้นเป็นอาหารไปแกบนและไดเห็นพระพุทธเจา เมื่อเสวยพระชาติเป็น

พระโพธิสัตวประทับใตตนนิโครธ ( ตนไทร ) ก็เขาใจพระองคเป็นเทพยดาจึงนําอาหารนัน้ไปถวายพระโพธิสัตว

จึงไดเสวยขาวมธุปายาสเป็นอาหารมื้อสุดทาย กอนจะตรัสรูเป็นพระพุทธเจา จึงมีความเชื่อกันวา ขาวมธุปายาส

เป็นอาหารวิเศษ ผูใดมีวาสนาไดกินแลว จะมีรางกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย อุดมดวยสติปัญญา และเป็นสิริ

มงคลแกชีวิต (2561, คมชัดลึก)

         สวนตํานานของกระยาสารทนัน้เลาตอกันมาวา สมัยหน่ึงพระพุทธเจาประทับอยูในกรุงราชคฤหมีเปรตตน

หน่ึงปลอมตัวเป็นพระสงฆเขาเฝ าพระเจาอาชาติศัตรู เปรตตนนัน้ไดเผยความจริงวา ตนเคยเป็นพระสงฆแตมี

ความโลภจึงตองชดใชกรรมเป็นเปรต แลวเปรตตนนัน้ก็ขอใหพระองคพระราชทานกระยาสารท ซึ่งปรุงแตงดวย

ของ 7 อยาง ไดแก น้ําตาล น้ําผึ้ง ถัว่ งา ขาวตอก ขาวเมา น้ํานมวัว เพื่อประทังความหิวโหย ดังนัน้ ในวันรุงขึ้น

ตรงซึ่งกับวันแรม 15 คํ่า เดือน 10 พระเจาอชาตศัตรูจึงทําขนมกระยาสารทแลวกรวดน้ําอุทิศใหแกเปรตตามที่

ขอไว (กฤษดา กุลโชติ, 2557) 

ประเพณีกวนขาวมธุปยาส (ขาวทิพย) ในประเทศไทย

         สาํหรบัประเทศไทยนัน้ ประเพณีกวนขาวมธุปายาส (ขาวทพิย) เป็นพระราชพธิีที่กระทาํกนัในเดอืน 10 ซึ่งมี

มาตัง้แตสมัยสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี และไดรับการฟ้ืนฟูครัง้ใหญ ในสมัยรัชกาลที่ 1 และมา

ละเวนเลิกราไปในสมัยรัชกาลที่ 2 และรัชกาลที่ 3 แลวมาไดรับการฟ้ืนฟูอีกครัง้หน่ึงในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นตน

มา แตในปัจจุบันสวนใหญชาวพุทธนิยมทําเพื่อถวายแดพระภิกษุสงฆ และบูชาพระรัตนตรัย รวมทัง้อุทิศสวน

กุศลใหแกผูตายซึ่งจะจัดกันในเดือน 12 หรือเดือนหน่ึง โดยถือเอาระยะที่ขาวกลาในทองนามีรวงขาวเป็นน้ํานม

ของแตละปี และความพรอมเพรียงของชาวบานเป็นสําคัญ เมื่อพิจารณาประเพณีกวนขาวมธุปายาส (ขาวทิพย)
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ในจังหวัดกําแพงเพชรสามารถพบไดที่วัดแกวสุริยฉาย ตําบลลานกระบือ อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร

(วีรวรรณ แจงโม และชญานนันท ศิริกิจเสถียร, 2558) 

วัตถุดิบและอุปกรณที่ใชในการทํากระยาสารท 

วัตถุดิบและสวนประกอบ อุปกรณ
1. ถัว่ 1. กระทะใบใหญ
2. งา 2. ไมพาย
3. ขาวตอก 3. เตา ฟืน
4. ขาวเมา 4. ถาด
5. มะพราว 5. กระชอน
6. น้ําตาลป๊ีบ 6. ตะหลิว
7. แบะแซ 7. หมอ
8.น้ําผึ้ง 8. อุปกรณหอขนม
9. กลวยไข 9. ถังน้ําและขวดสําหรับกดใหแนน

กระยาสารทวิลัยวรรณ

         ในจังหวัดกําแพงเพชรนัน้นับวาเป็นอีกจังหวัดหน่ึงที่มีความโดดเดนดานการผลิตและแปรรูปกระยาสารท

โดยเฉพาะผลิตภัณฑกระยาสารทกลวยไขซึ่งผลิตโดยกลุมกระยาสารทวิลัยวรรณ ซึ่งเกิดจากการรวมกลุมของ

สตรีในหมูบานที่มีความคิดที่อยากจะใชเวลาวางใหเป็นประโยชน จํานวน 7 คน รวมตัวกันเพื่อจัดตัง้กลุมทําขนม

ไทย/ขนมพื้นบานจําหนายภายในหมูบานและตําบลขางเคียง เพื่อใหมีรายไดเพิ่มขึ้น (วิลัยวรรณ บุพศิริ, 2561)

จากการประชุมจึงมีความเห็นพองตองกันวากลุมจะทําขนมกระยาสารทเพื่อออกจําหนาย ประกอบกับจังหวัด

กําแพงเพชรมีงานประเพณีวัฒนธรรมในชวงเทศกาลงานสารท ที่จัดมาอยางตอเน่ือง คือ “งานสารทไทยกลวยไข

เมืองกําแพง” ดังนัน้ทางกลุมฯ จึงคิดเริ่มจัดตัง้กลุม ตัง้แตปี 2544 โดยยึดอาชีพทําขนมไทย/ขนมพื้นบาน   เป็น

อาชีพเสริม การดําเนินการในชวงแรก คือ การทํากระยาสารทแบบทัว่ไปและนําผลไมในทองถิ่นเชน กลวยน้ําวา

กลวยไข มาทํา เป็นขนมเชนกลวยฉาบ กลวยเค็ม แตสินคาที่ทําก็ไมมีความแตกตางจากกลุมอื่น ทําใหการ

จําหนายก็ไมคอยดีนัก จึงเกิดความคิดที่อยากจะทําผลิตภัณฑที่มีอยูเดิมนัน้ใหแตกตางจากผลผลิตรายอื่นๆ

ประกอบกับในปี 2550 กลุมและสมาชิกกลุม ไดมีโอกาสไปดูงานกลุมกระยาสารทที่ตางจังหวัด จึงไดคิดริเริ่ม

ทํากระยาสารทน้ําผึ้งและกระยาสารทกลวยไขขึ้นเป็นครัง้แรก กระยาสารทกลวยไขเป็นผลิตภัณฑที่นําเอาสินคา

ขึ้นชื่อของจังหวัดกําแพงเพชรผนวกเขากับผลิตภัณฑทางดานความเชื่อที่คนไทยมีมาอยางยาวนาน สงผลให

ผลิตภัณฑกระยาสารทกลวยไข เป็นผลิตภัณฑที่มีจุดเดน สรางชื่อเสียงใหกับจังหวัดกําแพงเพชรและเพิ่มมูลคา

ใหกับผลไมทองถิ่น เชนกลวยไขไดเป็นอยางดีอีกทางหน่ึงดวย
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กระบวนการผลิตกระยาสารทกลวยไข

         1. นํากระทะใบใหญตัง้ไฟ น้ํากะทิเคีย้วใหกะแตกมัน

         2. นํากระทะอีกหน่ึงใบ (ใบเล็ก) คัว่ถัว่ งา และขาวเมา ใหมีสีสันสวยงาม

         3. ใสน้ําตาลป๊ีบลงไปคน ใหน้ําตาลและกะทิเขากัน ใสน้ําผึ้งที่เตรียมไวคนไปเรื่อย ๆ จนน้ําตาลเหนียว

(ทดลองโดยนําไปหยดลงในน้ํา ถาน้ําตาลจับเป็นกอน แสดงวาใชได)

         4. ใสแบะแซลงไปคนใหเขากัน

         5. ใสกลวยไขสไลดที่เตรียมไวลงไปกวนใหเขากับกระยาสารท

         6. ลดไฟลงใหไฟออน ๆ ใสขาวตอก ขาวเมา ถัว่ งา ที่เตรียมไว แลวคนใหเขากัน

         7. ยกกระทะลงจากเตา นําขนมที่ไดเทใสถาดรองรับโดยรองถุงพลาสติกเพื่อกันไมใหกระยาสารทติดกับ

ถาด

         8. ใชขวดกลิง้ทับเพื่อใหกระยาสารทแบน ตามรูปแบบ บรรจุหีบหอใหสวยงามรอการจําหนาย

คุณคาของกลวยไขและน้ําผึง้

         กลวยไข (Pisang Mas) เป็นผลไมชนิดหน่ึงในตระกูลกลวย เป็นพืชเขตรอน สามารถปลูกไดทุกภาคของ

ไทย โดยเฉพาะจังหวัดกําแพงเพชร เรียกไดวาเป็นผลไมขึ้นชื่อของจังหวัดเลยทีเดียว โดยกลวยไขน้ีถือเป็นพืช

เศรษฐกิจที่สําคัญนํารายไดเขาสูประเทศไดมากมาย เน่ืองจากมีรสชาติดี อรอย หอม ปัจจุบันเป็นสินคาสงออกไป

ยังประเทศญี่ป ุน สิงคโปรและฮองก (เกร็ดความรู, ม.ป.ป.) กลวยไขอุดมไปดวยน้ําตาลธรรมชาติ 3 ชนิด คือ ซู

โครส ฟรุคโทส และ กลูโคส รวมกับเสนใยและกากอาหาร กลวยจะชวยเสริมเพิ่มพลังงานใหกับรางกายทันทีทัน

ใด จากงานวิจัยพบวากินกลวยแค 2 ผล ก็สามารถเพิ่มพลังงานใหอยางเพียงพอ กับการออกกําลังกายอยางเต็ม

ที่ไดนานถึง 90 นาที (สุขภาพดอทคอม, 2558)

ประโยชน และสรรพคุณของสวนตาง ๆ ของกลวยไข

ยาง ชวยในการสมานแผล หามเลือด ใหรสฝาด

ผลดิบ ใชชงน้ํารอนหรือบดเป็นผงรับประทาน ชวยรักษาแผลในกระเพาะอาหาร
และทองเสียเรื้อรัง ใหรสฝาด

ผลสุก ชวยบํารุงกําลัง เป็นยาระบาย และรักษาแผลในกระเพาะอาหาร ใหรสหวาน

หัวปลี ชวยลดระดับน้ําตาลในเลือด แกโรคกระเพาะอาหารและลําไส และโรค
โลหิตจาง ใหรสฝาด

ใบ ใชตมอาบแกผดผื่นคัน หรือนําไปป้ิงไฟปิดทับบาดแผลไฟไหม ใหรสจืด

ราก นําไปตมดื่มแกไข รอนใน กระหายน้ํา ชวยสมานภายใน แกบิด ผื่นคัน
ทองเสีย ใหรสฝาดเย็น

หยวก นําไปเผาไฟรับประทานชวยในการขับถายพยาธิ ใหรสฝาดเย็น

เหงา ชวยรักษาแผลภายในบริเวณทวารหนัก หรือปรุงเป็นยาแกริดสีดวงทวาร
แบบมีเลือดออก ใหรสฝาดเย็น

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 : 2023-05-21 15:31:07 หน า 6

 

         นอกจากประโยชนจากสวนตาง ๆ ของกลวยไขแลว กลวยไขยงัสามารถเอาชนะและป องกนัโรคตาง ๆ ที่จะ

เกิดกับรางกายไดอีกหลายโรค อาทิ

โรคโลหิตจาง ในกลวยมีธาตุเหล็กสูงจะเป็นตัวชวยกระตุนการผลิตฮีโมโกลบินใน
เลือด และจะชวยในกรณีที่มีสภาวะขาดกําลัง หรือภาวะโลหิตจาง

โรคความดันโลหิตสูง

กลวยมีธาตุโปรแตสเซียมสูงสุด แตมีปริมาณเกลือตํ่า ทําใหเป็น
อาหารที่เหมาะสมในการลดความดันในเสนเลือด อย.ของอเมริกา
ยินยอมใหอุตสาหกรรมการปลูกกลวยสามารถ โฆษณาไดวา กลวย
เป็นผลไมที่ชวยลดอันตรายอันเกิดจากเรื่องความดันโลหิตสูงหรือ
โรคเสนเลือดฝอยแตกได

โรคทองผูก
ปริมาณเสนใยและกากอาหารที่มีอยูในกลวยชวยใหการขับถายเป็น
ปกติ และยังชวยแกปัญหาโรคทองผูกโดยไมตองกินยาถายไดอีก
ดวย

โรคซึมเศรา

จากการสํารวจ ในจํานวนผูที่มีความทุกขเกิดจากความซึมเศรา
หลายคนจะมีความรูสึกที่ดีขึ้นมากหลังการกินกลวย เพราะในกลวย
มีโปรตีนชนิดที่เรียกวา Try Potophan เมื่อสารน้ีเขาไปในรางกาย
จะ ถูกเปลี่ยนเป็น Rerotonin ซึ่งจะทําใหรูสึกมีความสุขเพิ่มขึ้นนัน่
เอง

อาการเมาคาง

วิธีที่เร็วที่สุดที่จะแกอาการเมาคาง คือ การดื่มกลวยป่ันกับนมและ
น้ําผึ้ง กลวยจะทําใหกระเพาะสงบลง สวนน้ําผึ้งจะเป็นตัวชวยหนุน
เสริมปริมาณน้ําตาลในเสนเลือด ในขณะที่นมชวยปรับระดับ
ของเหลวในรางกายของเรา

อาการเสียดทอง กลวยมีสารลดกรดตามธรรมชาติที่มีผลตอรางกาย

โรคลําไสเป็นแผล

กลวยเป็นอาหารที่แพทยใชควบคุม/ตานทานการเกิดโรคลําไสเป็น
แผล เพราะเน้ือของกลวยมีความออนน่ิมพอดี เป็นผลไมชนิดเดียว
ที่ทานไดงายๆ ไมยุงยากสําหรับผูที่มีปัญหาโรคลําไสเรื้อรังและ
กลวยยังมีสภาพเป็นกลาง ทําใหลดการระคายเคือง และสามารถ
เคลือบผนังลําไสและกระเพาะอาหารไดอีกดวย

เสนเลือดฝอยแตก
จากการวิจัยที่ลงในวารสาร “The New England Journal of
Medicine” การกินกลวยเป็นประจําสามารถลดอันตรายที่เกิดกับ
เสนโลหิตแตกไดถึง 40 เปอรเซ็นต

โรคหูด

การรักษาหูดดวยวิธีทางเลือกแบบธรรมชาติ โดยการใชเปลือกของ
กลวยวางปิดลงไปบนหูด แลวใชแผนปิดแผลหรือเทปติดไวใหดานสี
เหลืองของเปลือกกลวยออกดานนอก ก็จะสามารถรักษาโรคหูดให
หายได

การเลิกบุหรี่

กลวยสามารถชวยคนที่กําลังพยายามเลิกสูบบุหรี่ได เน่ืองจากใน
กลวยมีปริมาณของวิตามินซี เอ บี6 และบี 12 ที่สูงมาก และยังมี
โปรแตสเซียมกับแมกนีเซียม ที่ชวยทําใหรางกายฟ้ืนคืนตัวไดเร็ว
อันเป็นผล จากการลดเลิกนิโคติน (สุขภาพดอทคอม, 2558)

       

        น้ําผึ้ง คือ น้ําหวานที่เกิดขึ้นจากการที่ผึ้งไดกลืนกินน้ําหวานของดอกไมเขาสูกระเพาะของผึ้ง ซึ่งกระเพาะ
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ของผึ้งจะมีเอนไซมที่ชวยในการยอยน้ําหวาน หลังจากนัน้จึงดึงเอาน้ําหวานจากกระเพาะมาเก็บไวที่หลอดรวงผึ้ง

เมื่อเวลาผานไปก็จะเกิดการระเหยของน้ําออกไปจนกระทัง่กลายเป็นน้ําหวานเขมขน ซึ่งหลายๆ คนก็มักนิยมรับ

ประทานน้ําผึ้ง เพราะ “น้ําผึ้ง” เป็นน้ําหวานเขมขนที่มีกลิ่นหอมและมีรสหวานอรอยเป็นอยางมาก จึงทําใหนิยม

ใชในการประกอบอาหาร และน้ําผึ้งไมใชเป็นเพียงน้ําหวานรสอรอยเทานัน้ แตยังมีคุณคาทางโภชนาการและ

สรรพคุณในการรักษาอีกดวย (น้ําผึ้ง 12 สรรพคุณของน้ําผึ้งและเรื่องนารูเกี่ยวกับน้ําผึ้ง, 2560)

        1. น้ําผึ้ง มีสรรพคุณในการรักษาแผล เน่ืองจากความเขมขนของน้ําผึ้งจะทําใหเชื้อโรคฝอตาย

        2. น้ําผึ้งชวยรักษาแผลไฟไหม น้ํารอนลวกและยังชวยลดการอักเสบของแผลที่เกิดจากอาการดังกลาวดวย

        3. น้ําผึ้งชวยรักษาโรคผิวหนังจากเชื้อรา กลาก เกลื้อน โดยสามารถนํามาผสมกับขมิน้ผง เพื่อชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการรักษาไดดวย

        4. ชวยตอตานและลดอาการขออักเสบ หากดื่มเป็นประจํา

        5. ชวยแกอาการทองผกูและทองเสยี โดยน้ําผึ้งที่เกบ็จากรงัใหมๆ  จะมีสรรพคณุเป็นยาระบายชวยแกอาการ

ทองผูก สวนน้ําผึ้งที่มีการเก็บ 1 ปีขึ้นไป จะชวยแกอาการทองเสีย

        6. ชวยแกอาการนอนไมหลับ เน่ืองจากน้ําผึ้งมีสรรพคุณเป็นยาระงับประสาทออนๆ ดวย

        7. น้ําผึ้ง ชวยบรรเทาอาการไอ แกเจ็บคอ ลดเสมหะและอาการหอบ

        8. ชวยบํารุงสุขภาพสําหรับผูปวยโรคความดันโลหิตสูง อีกทัง้ยังชวยบํารุงเลือดดวย

        9. ชวยบํารุงผิวพรรณใหมีความชุมชื้น

        10. มีสรรพคุณที่ชวยตอตานอนุมูลอิสระ

        11. ชวยบํารุงเสนผมใหนุมนวลและเงางามเป็นธรรมชาติ

        12. ชวยกําจัดสิวเสีย้นและบํารุงผิวหน า

บทสรุป

        กระยาสารท ขนมไทยโบราณที่มีมาแตครัน้สมัยสุโขทัย เชนเดียวกับขาวมธุปายาสหรือขาวทิพยที่คนไทย

มักจะนิยมทําขึ้นในเทศกาลสารทไทยเพื่อถวายเป็นอาหารแกพระภิกษุสงฆ กระยาสารทจึงกลายเป็นเครื่องบงชี้

หรือแสดงออกถึงคุณคาทางวัฒนธรรม ความเชื่อที่คนไทยมีตอพระพุทธศาสนา ในปัจจุบันกระยาสารทกลายเป็น

ขนมไทยหายาdเน่ืองจากมีขัน้ตอนการผลิตที่ยุงยากรวมกับความรอนที่เกิดจากทอนฟืนทําใหคนในปัจจุบันหันมา

ซื้อรับประทานแทนที่จะทํากินเองภายในครอบครัวดังเชนครัง้ในอดีต กลุมกระยาสารทวิลัยวรรณ เป็นกลุมสตรี

แมบานอีกกลุมหน่ึงที่เห็นคุณคาขนมไทย/ขนมทองถิ่นและวัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณอยางกลวยไข จึงไดริเริ่ม

ดําเนินการทํากระยาสารทกลวยไขออกจําหนาย สงผลใหในปัจจุบันกระยาสารทกลวยไขกลายเป็นผลิตภัณฑขึ้น

ชื่อของจังหวัดกําแพงเพชร ในปัจจุบันกระยาสารทกลวยไขเป็นที่ตองการของตลาดภายในภายนอกจังหวัด

กําแพงเพชรเป็นอยางมาก โดยเฉพาะกลุมนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดกําแพงเพชร ทําใหการกระบวนการ
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ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-21 15:31:07 หน า 8

ผลิตกระยาสารทวิลัยวรรณเนนไปที่การผลิตเพื่อสงใหกับพอคาคนกลางภายในจังหวัดกําแพงเพชร อาทิ ไรสม

เพื่อเป็นแหลงกระจายสินคาแกนักทองเที่ยวตอไป

คําสําคัญ : กระยาสารทกลวยไข, ผลิตภัณฑชุมชน

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

ผลิตภัณฑชุมชน

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-06-02

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2082&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=2082&code_db=610008&code_type=01

