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เรื่อง กระยาสารทมอกลวยไขกําแพงเพชร

รายละเอียด

บทนํา

         กระยาสารท เป็นขนมที่พบไดโดยทัว่ไป ถือเป็นภูมิปัญญาไทยในการถนอมอาหาร และที่กําแพงเพชรไดมี

การกวนกระยาสารทกันมาอยางยาวนาน ในอดีตมีการกวนกันเกือบทุกบาน จะไมมีจําหนาย แตจะแจกกันเมื่อ

กวนแลว สวนสําคัญจะนําไปถวายพระเน่ืองในวันสําคัญตางๆ ปัจจุบันนิยมทํากินกันในชวงเทศกาลสารทไทย

ระหวางเดือนกันยายน-ตุลาคมของทุกปีที่กําแพงเพชร กําแพงเพชรเป็นเมืองกลวยไขจึงมีกลวยไขเป็นเครื่อง

เคียงที่อรอยมาก ที่ชุมชนอนันตสิงห กลุมแมบานเกษตรกรชุมชนอนันตสิงหไดรวมตัวกันกวนกระยาสารทเพื่อ

จัดจําหนายวันละหลายกระทะ มีรสชาติอรอยหวานมัน หาที่เปรียบเทียบไดยาก และไดมีการสาธิตการกวน

กระยาสารทดวยอัธยาศัยไมตรีอันดียิ่ง เพราะมีความภูมิใจในอาชีพน้ีเป็นอยางยิ่ง นับวานายกยองแมบานกลุมน้ี

ที่สุดบทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ประวัติความเป็นมา 2) เครื่องปรุง และ 3) ขัน้ตอนการทํา

ความสําคัญของกระยาสารท

         กระยาสารท คือ ขนมไทยจังหวัดกําแพงเพชร พอถึงชวงเทศกาลก็จะมีการทําขนมกระยาสารทและชาว
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จังหวัดกําแพงเพชรก็จัดงานประจําปีคือ งานประเพณีสารทไทยกลวยไขและของดีเมืองกําแพง เป็นงานประจําปี

ของชาวกําแพงเพชรและวันสารทไทย ชาวกําแพงเพชรก็ตางพากันเขารวมทําบุญวันสารทไทยกลวยไขประจําปี

และมีของสําคัญที่นํามาทําบุญก็คือขนมกระยาสารทไทย กระยาสารท (/กระยาสาด/) เป็นขนมไทย ทําจากถัว่ งา

ขาวคัว่ และน้ําตาล มักทํากันมากในชวงสารทไทย แรม 15 คํ่า ปลายเดือน 10 และบางทองถิ่นนิยมรับประทาน

กับกลวยไข มีกลาวถึงในนิราศเดือนวา ขนมกระยาสารทเป็นขนมโบราณ มีความพิเศษตรงที่เป็นขนมสําหรับ

งานบุญประเพณีของไทยเรียกไดวาเป็นขนมที่มีประเพณีและวันเวลาเป็นของตัวเองชัดเจนมากเลยทีเดียว (วิกิพี

เดีย, 2549)

ประวัติความเป็นมา

         กระยาสารท เป็นขนมที่พบไดโดยทัว่ไป ถือเป็นภูมิปัญญาไทยในการถนอมอาหาร และที่กําแพงเพชรไดมี

การกวนกระยาสารทกันมาอยางยาวนาน ในอดีตมีการกวนกันเกือบทุกบาน จะไมมีจําหนาย แตจะแจกกันเมื่อ

กวนแลว สวนสําคัญจะนําไปถวายพระเน่ืองในวันสําคัญตาง ๆ ปัจจุบันนิยมทํากินกันในชวงเทศกาลสารทไทย

ระหวางเดือนกันยายน-ตุลาคมของทุกปีที่กําแพงเพชร กําแพงเพชรเป็นเมืองกลวยไข จึงมีกลวยไขเป็นเครื่อง

เคียงที่อรอยมาก กลวยไขที่กําแพงเพชรมีมานานแลวมิใชพึ่งมีเหมือนดังที่เขาใจกัน และประเพณีสารทไทย

กลวยไขนัน้คูกับกําแพงเพชรมานับรอยปี (ณัฐศิมา  รอดอุนา, ม.ป.ป.)

         สอนใหเยาวชนรนุหลงัไดรบัรูถงึความเป็นมาเป็นการสรางคณุคาทางดานจติใจใหผลติภณัฑกระยาสารท นอก

เหนือคุณคาทางโภคชนาการจะเป็นยกระดับผลิตภัณฑชุมชนสรางเศรษฐกิจชุมชนใหดีขึ้นอยางมัน่คง ที่ชุมชน

อนันตสิงห กลุมแมบานเกษตรกรชุมชนอนันตสิงหไดรวมตัวกันกวนกระยาสารทเพื่อจัดจําหนายวันละหลายกระ

ทะ มีรสชาติอรอยหวานมัน หาที่เปรียบเทียบไดยาก นางทองลวน นาควังไทร ประธานกลุม ไดมีการสาธิตการก

วนกระยาสารท ดวยอัธยาศัย ไมตรีอันดียิ่ง ทานเลาวา ไดกวนกระยาสารทมาหลายสิบปีแลว จึงมีความภูมิใจใน

อาชีพน้ีเป็นอยางยิ่ง นับวานายกยองแมบานกลุมน้ีที่สุด (ณัฐศิมา  รอดอุนา, ม.ป.ป.)

         กระยาสารท นับวาเป็นภูมิปัญญาที่คูกับชาติไทย คูกับกําแพงเพชร อยางไมเสื่อมคลาย แมการกวนกระยา

สารทจะผานมาหลายรอยปีแลว ความทรงจํายังอยูคูกําแพงเพชรคูชาติไทยไปตลอดกาล ไมเสื่อมคลาย(ณัฐศิมา 

รอดอุนา, ม.ป.ป.)

         อกีตาํนานหน่ึงเลาวา สมยัหน่ึงพระพทุธเจาประทบัอยูในกรงุราชคฤห มีเปรตตนหน่ึงปลอมตวัเป็นพระสงฆ

เขาเฝ าพระเจาอชาตศัตรู เปรตตนนัน้ไดเผยความจริงวา ตนเคยเป็นพระสงฆแตมีความโลภจึงตองชดใชกรรม

เป็นเปรต แลวเปรตตนนัน้ก็ขอใหพระองคพระราชทานกระยาสารท ซึ่งปรุงแตงดวยของ 7 อยาง ไดแก น้ําตาล

น้ําผึ้ง ถัว่ งา ขาวตอก ขาวเมา น้ํานมวัว เพื่อประทังความหิวโหย ดังนัน้ในวันรุงขึ้นตรงซึ่งกับวันแรม 15 คํ่า

เดือน 10 พระเจาอชาตศัตรูจึงทําขนมกระยาสารทแลวกรวดน้ําอุทิศใหแกเปรตตามที่ขอไว (สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดปราจีนบุรี, 2561)
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         ในพธิีสารทมีการนําอาหารเทศกาลสารทไปถวายเป็นภตัตาหารแดพระสงฆเพื่อเป็นการทาํบญุอทุศิสวนกศุล

แกบรรพบุรุษและผูลวงลับของครอบครัว ตอมาภายหลังจึงไดกลายเป็นเทศกาลทําบุญที่ปฏิบัติกันทัว่ทุกภูมิภาค

ในสังคมไทย เชน ประเพณีชิงเปรตในภาคใต การทําบุญขาวสารทในภาคอีสาน เป็นตน สําหรับธรรมเนียมการ

ปรุงอาหารจากพืชพันธุธัญญาหารแรกเก็บเกี่ยวในเทศกาลสารทนัน้ ถือวาเป็นการประกอบอาหารที่มีความ

ประณีตเพื่อแสดงความสักการะตอสิ่งศักดิส์ิทธิ ์หรือพระพุทธคุณ โดยมีความพิถีพิถันแตกตางกันไปตามลําดับชัน้

ของผูประกอบพิธีกรรมดวย ในพระราชพิธีสารทของหลวงจะมีการปรุงอาหารที่ประณีตกวา มีธรรมเนียมการปรุง

อาหารในวันสารทที่ชื่อวา ขาวทิพย ซึ่งเป็นอาหารโบราณในพระราชพิธีมาตัง้แตสมัยอยุธยา โดยนําพืชพันธุ

ธัญญาหารตาง ๆ อาทิ ขาว ถัว่ งา น้ําผึ้ง น้ําออย รวมถึงผลไมชัน้ดีชนิดตาง ๆ มากวนในกระทะใหเป็นเน้ือ

เดียวกันจนไดเป็นขนมเหนียวๆ ขาวทิพยมีชื่อเรียกอีกอยางหน่ึงวา มธุปายาส ซึ่งเปรียบเป็นอาหารที่นางสุชาดา

ถวายแดพระพุทธเจากอนที่พระพุทธองคจะตรัสรู ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 4 โปรดใหเพิ่มอาหารอีกชนิดหน่ึงในพระ

ราชพิธีสารทคือ ขาวยาคู ทําจากขาวที่แตกรวงออนๆ ซึ่งขาวยังไมแข็งเป็นเมล็ดคัน้ออกมาเป็นน้ําขาวที่เรียกวา

น้ํานมขาว แลวนําไปผสมกวนกับแป งใหจับตัวเป็นกอน ไดขนมที่มีลักษณะคลายแป งเปียกรับประทานกับน้ํานม

หรือกะทิ เน่ืองจากปัจจุบันราชสํานักไดยกเลิกพระราชพิธีสารท จึงไมคอยพบเห็นอาหารทัง้ 2 ชนิดน้ีแลว สําหรับ

อาหารในเทศกาลสารทที่เป็นธรรมเนียมการปรุงของชาวบานโดยทัว่ไป เรียกวา กระยาสารท ซึ่งเป็นอาหาร

ประเภทเดียวกับขาวทิพยของราชสํานัก โดยเป็นการกวนพืชพันธุธัญญาหารชนิดตาง ๆ รวมเขาดวยกัน แต

กระยาสารทมีสวนประกอบน อยกวาและไมใชเวลาในการกวนสวนประกอบนานจนกลายเป็นเน้ือเดียว โดยใชขาว

ตอกที่ไดจากการคัว่ขาวเหนียวทัง้เปลือกใหแตก ถัว่ลิสง งาขาว และขาวเมา กวนรวมกับน้ําออยและกะทิ ไดเป็น

ขนมกรอบรสชาติหอมหวาน นิยมทานคูกับกลวยไขเพื่อตัดรสหวานปัจจุบันสามารถ หากระยาสารทรับประทาน

ไดตลอดปี เน่ืองจากทัว่ทุกภูมิภาคนิยมทํากระยาสารทเป็นสินคาจําหนายตามทองถิ่น ซึ่งมีการเพิ่มเติมสวน

ประกอบอื่น ๆ เพื่อใหไดรสชาติและจุดขายที่แตกตางกัน อาทิ ผลไมแหงตาง ๆ เม็ดมะมวงหินพาน หรือปรุงดวย

น้ําใบเตยเพื่อเพิ่มความหอมของขนม (สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2561) สวนตําราความเชื่อ

ของขนมกระยาสารทมีอยู 2 ตําราดวยกัน ตําราหน่ึงกลาววา มีพี่น องอยูสองคนชื่อ มหากาลผูพี่ และจุลกาลผู

น อง ทัง้สองทําการเกษตรกรรมรวมกันคือ ปลูกขาวสาลีบนที่ผืนเดียวกัน จุลกาลนัน้เห็นวาขาวสาลีที่กําลังทอง

นัน้มีรสหวานอรอย ก็เลยอยากนําขาวนัน้ไปถวายแดพระสงฆ จึงปรึกษากับมหากาลพี่ชาย แตมหากาลไมเห็น

ดวย มหากาลจึงแบงที่ดินออกเป็น 2 สวน เพื่อใหตางคนตางนําขาวไปใชกิจอันใดก็ได จุลกาลจึงนําเมล็ดขาวที่

กําลังตัง้ทองมาผา แลวตมกับน้ําตมสด ใสเนยใส น้ําผึ้ง น้ําตาลทรายกรวด เมื่อเสร็จแลวจึงนําไปถวายแดพระ

สงฆ เมื่อถวายภัตตาหารเหลาน้ีแดพระสงฆ จุลกาลไดทูลความปรารถนาของตนกับพระพุทธเจาวา ขอใหตน

บรรลุธรรมวิเศษกอนใคร และเมื่อกลับบานไป ก็พบวานาขาวสาลีของตนนัน้ออกรวงอุดมสมบูรณสวยงาม จน

เก็บเกี่ยวไป 9 ครัง้ก็ยังอุดมสมบูรณอยูอยางนัน้ตลอดไป (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี, 2561)
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         กระยาสารทเป็นอาหารหวานที่เป็นสญัลกัษณของวนัสารทไทยตรงกบัวนัแรม 15 คํ่า เดอืน 10 เป็นเทศกาล

ทําบุญเดือน 10 ของประเทศไทย ซึ่งคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธจะทําอาหารคาวหวานไปทําบุญใหบรรพบุรุษที่

ลวงลับไปแลว

         หมูบานไดมีประเพณีสืบทอดการกวนกระยาสารทในชวงเดือนสิบของทุกปี โดยทุกครัวเรือนจะกวนกระยา

สารทเพื่อไปทําบุญ ตอมาไมนิยมกวนกระยาสารทกันเหมือนสมัยกอน แตมีความตองการใชทุกครัวเรือนเลยมี

การตัง้กลุมกวนกระยาสารทแมบานตะเคียนงาม ขึ้นในปี พ.ศ.2539 และเขาสูการแขงขันกวนกระยาสารทใน

งานสารทไทยกลวยไขเมืองกําแพง โดยสํานักงานเกษตรอําเภอลานกระบือ ในปี พ.ศ.2550 ชนะเลิศ การกวน

กระยาสารท ประเภทรสชาด (องคการบริหารสวนตําบลจันทิมา, 2561)

         ชูเกยีรติ ์ ดวงชาถม (สมัภาษณ, 9 กนัยายน 2564) พบวา กระยาสารทถอืเป็นประเพณีนิยมมาแตโบราณกาล

วาเทศกาลทําบุญสิน้เดือน 10 คือ วัน เวลา เดือนและปี ที่ผานพนไปกึ่งปี และโดยที่มนุษยชาติดํารงอยูไดดวย

เกษตรกรรมเป็นหลักสําคัญ เมื่อถึงกึ่งปีเป็นฤดูกาลที่ขาวออกรวงเป็นน้ํานมจึงไดมีกรรมวิธี   ปรุงแตงที่เรียกกัน

วา กวนขาวทิพยหรือขาวปายาสขาวยาคูและขนมชนิดหน่ึงเรียกวากระยาสารทแลวประกอบการบําเพ็ญ กุศล

ถวายพระสงฆเพื่อเป็นสิริมงคลแกขาวในนาทัง้อุทิศสวนกุศลใหบรรพชนผูมีพระคุณ และแจกสมนาคุณญาติมิตร

ตามคติที่ชาวไทยเป็นพุทธศาสนิกชนแมจะเป็นประเพณีที่มีสวนมาจากลัทธิ พราหมณ ชาวไทยก็นิยมรับเพราะ

เป็นประเพณีในสวนที่มีคุณธรรมอันดีพึงยึดปฏิบัติ ประเพณีวันสารทตรงกับ วันแรม 15 คํ่า เดือน 10 อาหาร

หวานที่ใชถวายพระในวันนัน้ คือกระยาสารท ในอดีตเมื่อถึงเทศกาลสารทไทยจะมีการกวนกระยาสารทแขงกัน

เป็นที่สนุกสนาน และตามธรรมเนียมแลวคนรุนเกาจะนิยมนํากระยาสารท   ซึ่งถือเป็นขนมชัน้ดีไปมอบใหผูหลัก

ผูใหญที่นับถือหรือแลกกันกินเป็นการประชันฝีมือกันอีกดวยและถาจะกินกระยาสารทใหครบเครื่องจริง ๆ จะตอง

มีมะพราวขูดโรยบนกระยาสารทและกินคูกับกลวยไขการทําบุญในเทศกาลสารทน้ีทัว่ทุกภูมิภาคของไทยจะ

ทําบุญวันสารทไทยเหมือนกันแตเรียกชื่อตางกันไปในภาคใตเรียกประเพณีชิงเปรต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เรียกทําบุญขาวสารท ภาคเหนือเรียก ตาลกวยสลาก

         กระยาสารท เป็นขนมไทย ทาํจากถัว่งา ขาวคัว่ และน้ําตาล มกัทาํกนัมากในชวงกระยาสารทไทย แรม 15

คํ่า ปลายเดือน 10 และบางทองถิ่นนิยมรับประทานกับกลวยไข มีกลาวถึงในนิราศเดือนวา ขนมกระยาสารทเป็น

ขนมโบราณ มีความพิเศษตรงที่เป็นขนมสําหรับงานบุญประเพณีของไทย เรียกไดวาเป็นขนมที่มีประเพณี และ

วันเวลาเป็นของตัวเองชัดเจนมากเลยทีเดียว จนอาจจะทําใหหลายคนนึกสงสัยขึ้นมาได วาทําไมขนมกระยา

สาทรหอมหวานที่เป็นแพเหนียว ๆ น้ี จึงมีความสําคัญมากเสียจนตองจัดพิธีทําบุญดวยขนมกระยาสารท แมขนม

กระยาสารทจะเป็นขนมไทยที่มีมาตัง้แตสมัยกรุงสุโขทัย แตรากศัพทของคําวาสารทจริง ๆ แลวเป็นคําในภาษา

อินเดีย มีความหมายวา ฤดูใบไมรวง หรือชวงระยะปลายฝนตนหนาว ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับฤดูการผลิดอกออก

ผลของพืชพันธุ โบราณจึงถือกันวาควรจะนําผลผลิตเหลานัน้มาถวายแดสิ่งศักดิส์ิทธิ ์เพื่อเป็นการสักการะ และขอ
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พรใหพืชของตนออกดอกออกผลดกดี และประเพณีน้ีก็มีในแถบประเทศจีนและตอนเหนือของยุโรปดวย แต

สําหรับไทยแลวประเพณีน้ีมาแพรหลายในชวงสมัยสุโขทัย พรอม ๆ กับพราหมณที่เริ่มเขามามีบทบาทในไทย

แตชวงเวลาของประเพณีตามอินเดีย เป็นชวงเวลาที่ตรงกับระยะขาวเริ่มออกรวงของไทย ชาวบานจึงเกี่ยวขาวที่

ยังมีเปลือกออน ๆ และเมล็ดยังไมแก เอามาคัว่แลวตําใหเป็นเมล็ดขาวแบน ๆ เรียกวา ขาวเมาแทน (วิกิพีเดีย,

ม.ป.ป.)

เครื่องปรุงและขัน้ตอนการทํา

ขาวตอก 1 ½ กิโลกรัม1.

ถัว่ลิสง 6 กิโลกรัม2.

งาขาวคัว่ 5 กิโลกรัม3.

ขาวเมา 12 กิโลกรัม4.

แบะแซ 8 กิโลกรัม5.

น้ําตาลป๊ีบ 15 กิโลกรัม6.

กะทิ 12 กิโลกรัม7.

ขัน้ตอนการทํา

เตรียมของ กระบวนการทํา

         การสัมภาษณ ชูเกียรติ ์ ดวงชาถม ถึงขัน้ตอนการทําสวนผสมของขนมกระยาสารท ประกอบดวย กะทิ

น้ําตาลมะพราว แบะแซ นมขน นมสด เนย ขาวเมาคัว่ ถัว่ลิสง งาขาว และมะนาว

วิธีการ

นําน้ําตาลลงกวนใหละลายมีกลิ่นหอมกอน1.

จากนัน้ก็ใสกะทิลงไปกวน พรอมกับเติมแบะแซนมขนนมสดและเนยลงไป ที่สําคัญคือตองบีบมะนาวลง2.

ไปดวย

เคี่ยวนาน 1 ชัว่โมงเศษ ๆ จนเหนียวขน สีของสวนผสมตองไมเขมเกินไปเพราะจะทําใหอาหารดูไมสวย3.

ไมนารับประทาน

จากนัน้ยกลงมาตัง้ใหเย็น สวนขาวเมาคัว่ ถัว่ลิสง ถัว่และงาขาว ทุกอยางตองคัว่ใหสุก4.

จากนัน้นํามาอบควันเทียนใหมีกลิ่นหอม5.

แลวนํามาเทใสกระทะคลุกเคลากับน้ํากะทิที่เคี่ยวจนไดที่แลว6.
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ก็จะกลายเป็นขนมกระยาสารทที่มีรสชาติอรอย กรอบ หอม มัน หวานน อย รวน สีสวยออกน้ําตาลออน7.

เหลืองนวล ๆ

นําสวนผสมที่คัว่ไวแลว เทลงในกระทะน้ํากะทิ คนใหเขากัน8.

แลวทิง้ไวใหอุน9.

จึงตัดเป็นแผนๆ10.

หรือ บรรจุใสถุง หรือภาชนะที่เหมาะสม สามารถเก็บไวไดนาน11.

บทสรุป

         จากการศกึษาเรื่อง กระยาสารทมอกลวยไขกาํแพงเพชร มีวตัถุประสงค 1) ความสาํคญัของกระยาสารท พ

บวา กระยาสารทเป็นขนมไทยชนิดหน่ึงที่ดํารงคงอยูคูพระพุทธศาสนาเกี่ยวพันกับประเพณีความเชื่อถือใน วิถี

ชีวิตของคนไทยมาตัง้แตสมัยสุโขทัย การผลิตกระยาสารทลวนเป็นผลผลิตของเกษตรที่มีคุณคาทางโภชนาการ

แตเดิมจะมีการกวนกระยาสารทกันเฉพาะในเดือนสิบเพื่อเป็นการทําบุญประเพณีวันสารทอาจจะเป็นเพราะแต

เดิมมีการปลูกขาวเพียงปีละหน จึงมีวัตถุดิบที่เหมาะสมเพียงปีละครัง้ 2) จากการสัมภาษณประวัติความเป็นมา

ของกระยาสารทพบวา ที่กําแพงเพชรไดมีการกวนขนมกระยาสารทกันมาอยางยาวนาน ในอดีตมีการกวนกัน

เกือบทุกบาน จะไมมีจําหนาย แตจะแจกกันเมื่อกวนแลว แลวจึงนําไปถวายพระเน่ืองในวันสําคัญตาง ๆ ปัจจุบัน

กระยาสารทนิยมทํากินกันในชวงเทศกาลสารทไทย ระหวางเดือนกันยายน-ตุลาคม ของทุกปี และกําแพงเพชร

เป็นเมืองกลวยไข จึงมีกลวยไขเป็นเครื่องเคียงรับประทานคูกับกระยาสารทเสมอ กลวยไขที่กําแพงเพชรมีมา

นานแลว มิใชพึ่งมีเหมือนดังที่เขาใจกัน และประเพณีสารทไทยกลวยไขนัน้คูกับกําแพงเพชรมานับรอยปี

นอกจากน้ี เครื่องปรุงและขัน้ตอนการปรุง จะมีสูตรเฉพาะรานเพื่อใหมีเอกลักษณแปลกใหมเป็นที่นาจดจํา กระยา

สารท นับวาเป็นภูมิปัญญาที่คูกับชาติไทย คูกับกําแพงเพชร อยางไมเสื่อมคลาย จากการสํารวจสรุปไดวา แม

การกวนกระยาสารทจะผานมาหลายรอยปีแลว ความทรงจํา ยังอยูคูกําแพงเพชรคูชาติไทยไปตลอดกาล ไมเสื่อม

คลายอีก ในพิธีสารทจึงมีการนําอาหารเทศกาลสารทไปถวายเป็นภัตตาหารแดพระสงฆ เพื่อเป็นการทําบุญอุทิศ

สวนกุศลแกบรรพบุรุษและผูลวงลับของครอบครัว ตอมาภายหลังจึงไดกลายเป็นเทศกาลทําบุญที่ปฏิบัติกันทัว่ทุก

ภูมิภาคในสังคมไทย เชน ประเพณีชิงเปรตในภาคใต การทําบุญขาวสารทในภาคอีสานปัจจุบันสามารถหากระยา

สารทรับประทานไดตลอดปี เน่ืองจากทัว่ทุกภูมิภาคนิยมทํากระยาสารทเป็นสินคาจําหนายตามทองถิ่น ซึ่งมีการ

เพิ่มเติมสวนประกอบอื่น ๆ เพื่อใหไดรสชาติและจุดขายที่แตกตางกัน อาทิ ผลไมแหงตาง ๆ เม็ดมะมวงหินพาน

หรือปรุงดวยน้ําใบเตยเพื่อเพิ่มความหอมของขนม

คําสําคัญ : กระยาสารทมอกลวยไข, กระยาสารทกําแพงเพชร

ที่มา : https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=กระยาสารทมอกลวยไขกําแพงเพชร
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รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-06-02

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2083&code_db=610008&code_type=01
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