
ชื่อโครงงาน : ข้าวย้าสมุนไพรน้้าบูดู 
ที่ปรึกษาโครงงาน :  นายสง่า   พิรามวิทวัส   ผู้อ้านวยการ
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ สพป.ตรังเขต ๒ 
ความเป็นมา 
          ข้าวย าจัดเป็นอาหารจานเดียวท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ
สูงและถือเป็นอาหารท้องถิ่นของผูค้นทางภาคใต้นิยมปัจจุบัน
นิยมรับประทานเป็นอาหารเช้าหรืออาหารกลางวันข้าวย า
ประกอบด้วยข้าวท่ีหุงค่อนข้างแข็งนิดหน่อยเครื่องเคียงต่าง ๆ 
เช่น มะพร้าวคั่วกุ้งแห้งป่น พริกแห้งคั่วป่น ผักชนิดต่างๆ     
ผักสมุนไพรที่นิยมใช้ประกอบในข้าวย าอันได้แก่ใบชะพลูหั่น
ฝอย ถั่วงอก ถ่ัวฝักยาวหั่นฝอย ตะไคร้หั่นฝอ ย ดอกกาหลาหั่น
ฝอย ส้มโอข้าวตังทอดหรือเส้นหมี่ทอด  ส่วนผสมของน้ าบูดูท า
โดยการน าน้ าบูดูมาต้มกับน้ าด้วยไฟอ่อนๆ ใส่ตะไ คร้ หอม แดง 
ปรุงรสด้วยน้ าตาลแวน่ ใบมะกรูด น้ าอ้อย และข่า  รสชาติน้ าบู
ดูจะค่อนไปทางหวานๆ เค็มๆ  น้ าบูดูท าจากการหมักปลาตัว
เล็กๆกับเกลือเม็ด โดยหมัก ในโอ่งหรือไหแล้วปิดผนึกให้ดีน าไป
ตากแดดทิ้งไว้อย่างน้อย 2-3 เดือน หรืออาจเป็นแรมปีจึงจะ
น ามาใช้งานได้ เวลาจัดข้าวย า ใส่ข้าวน้อย เพราะเครื่องเคียง
ต่างๆ ค่อนข้างมากบางคนไม่ใส่ข้าวสวยใช้ข้าวตังหรือข้าวพอง
ใส่แทนข้าว ก็อร่ อย กรอบถ้าอยากให้ข้าวย าจานนี้ รสชาติดขีึ้น
ตอ้งเหยาะพริกป่น และเติมน้ ามะนาวเข้าไปด้วย 

 

 

 

 ดังนั้นผู้จัดท าข้าวย าสมุนไพรน้ าบูดู  เพื่อน าข้าวที่มี
สว่นผสมของสมุนไพร เช่น ดอกอัญชัน ดอกกาหลา  ข้าวกล้อง  
พริกไทยอ่อน  มะพร้าว  ตะไคร้  ข่า  หัวหอมแดง กระเทียม  
ใบมะกรูด  ใบพาโหม  ถ่ัวฝักยาว นอกจากนี้ยังมีกุ้งแห้งบด  
พริกช้ีฟ้าบด  มาเป็นส่วนประกอบเพื่อสุขภาพท่ีดีของทุกคน
และถูกหลักโภชนาการ 

วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อศึกษาส่วนผสมของข้าวย าและสมุนไพรที่น ามาเป็น

เครื่องเคียงของข้าวย า 

2. เพื่อพัฒนารูปแบบของข้าวย าสมุนไพรน้ าบูด ู

3. เพื่อน าสมุนไพรที่ปลอดสารพิษมาใช้ในการประกอบ
อาหาร 

วิธีการด้าเนินงาน 
วิธีท้าน้้าบูดู  
1.   ตวงน้ าบดููกับน้ าอ้อยใส่ภาชนะ ใส่ตะไคร้ทุบ ข่าทุบ 
หอมแดงทุบ ใบมะกรูด น้ าตาลแวน่ ต้มจนเดือดประมาณ 
30  นาทีลงกรองเอากากท้ิง 
2.   น าขึ้นตั้งไฟเคี่ยวต่ออีก 45 นาที โดยใช้ไฟอ่อน หมั่นคน 
จะได้ไม่ไหม้ แล้วตั้งท้ิงไว้ให้เย็น น าไปรับประทานได้ 
วิธีเตรียมเครื่องข้าวย้า 

1.  หุงข้าวสวย(สีขาว)โดยให้ข้าวท่ีหุงเม็ดค่อนข้างแข็งนดิหน่อย 

2.  หุงข้าวสวย (ผสมน้ าดอกอัญชัน) โดยให้ข้าวท่ีหุงเม็ด
ค่อนข้างแข็งนิดหน่อย 
 
 
 
 

3.  มะพร้าวขูดคั่วให้เหลือง โดยใช้ไฟอ่อน ท้ิงให้เย็น 

 4.  กุ้งแห้งล้างน้ า 1 ครั้ง ผึ่งให้แห้ง แล้วน ามาบดให้ละเอียด 
5.  ข้าวกล้องตากแห้งทอดพอเหลือง ผึ่งให้เย็นและสะเด็ด
น้ ามัน เก็บใส่ภาชนะปิดสนิท 
6.  ผักสมุนไพร น ามาหั่นฝอยหรือหั่นบางๆ ตามชนิดของผัก 
เช่น ส้มโอแกะเป็นช้ินเล็กๆ ใบชะพลูหั่นฝอย 
7.  ตักข้าวใส่จาน ใส่ข้าวทอด มะพร้าวคั่ว กุ้งแห้ง ผักต่างๆ 
และส้มโอไว้รอบๆ ข้าวสวย ใส่พริกป่น คลุกให้เข้ากัน  
เมื่อจะกินจึงราดด้วยน้ าบุดู 

สรุปผล :  สรุปผลการทดลอง/อภิปรายผล 
        จากการน าข้าวย าสมุนไพรน้ าบดููไปให้กลุ่มตัวอย่าง
รับประทานจ านวน 50 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ต่อรสชาติของอาหาร มากท่ีสุด ร้อยละ 98.7 รองลงมาคือ ถูก
หลักโภชนาการและอนามัย ร้อยละ 98.6 และ ลักษณะอาหาร
และการตกแต่งน่ารับประทานร้อยละ 98.3 ตามล าดับส าหรับ
ความพึงพอใจน้อยท่ีสุดคืองานเสร็จทันเวลาคิดเป็นร้อยละ 
๘๓.๓ 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

        จากผลการท าข้าวย าสมุนไพรน้ าบูดูได้ข้อสรุปประเด็น
อภิปรายผลการศึกษาได้ว่า เป็นการน าสมุนไพรในท้องถิ่นมาใช้ 
และจะเห็นได้ว่าข้าวย าสมุนไพรเป็นอาหารที่มีคุณค่าทาง
อาหารสูง เป็นแหล่งท่ีดีของใยอาหาร และยังถือว่ามีคุณค่าทาง
สมุนไพร เพราะประกอบไปด้วยผักหลายชนิด  
 
 
 



ข้าวย าสมุนไพรจะได้คุณค่าทางโภชนาการ ดังน้ี  
ข้าวย าสมุนไพรน้ าบดููปักษ์ใต้ 1 ชุด ให้พลังงานต่อ

ร่างกาย 1,141 กิโลแคลอรี่ ประกอบด้วย 

 -น้ า   589.7   กรัม 

 - โปรตีน   31.1  กรัม 

- ไขมัน   18.0   กรัม 

 -คาร์โบไฮเดรต  217.3    กรัม 

- กาก   11.8   กรัม 

 -แคลเซียม  191.9   มิลลิกรัม 

 - ฟอสฟอรัส  363   มิลลิกรมั 

 - เหล็ก   200   มิลลิกรัม 

 - เรตินอล  13.2   ไมโครกรัม 

- เบต้า แคโรทีน     54.8   ไมโครกรัม 

 - วิตามินเอ   677.4   มิลลิกรัม 

 -วิตามินบีหนึ่ง  825.18   มิลลิกรัม 

ที่มาของข้อมูล:จากรายงานการวิจัย "คุณค่า อาหารไทยเพ่ือ
สุขภาพ" โดยทีมวิจัยสถาบัน วิจัยโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 จะเห็นได้ว่าข้าวย าสมุนไพรเป็นอาหารที่มีคุณค่าทาง
อาหารสูง เป็นแหล่งท่ีดีของใยอาหาร และยังถือว่ามีคุณค่าทาง
สมุนไพร เพราะประกอบไปด้วยผักหลายชนิด แต่ก็มีไขมัน
อิ่มตัวค่อนข้างสูง เนื่องจากมีมะพร้าวอยู่ในส่วนผสมของข้าวย า
จึงควรระมัดระวังในการกินส าหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของไขมัน 
ถึงแม้ว่าวิธีการเตรียมและการท าจะค่อนข้างมากและยุ่งยาก
พอสมควร แต่ก็คุ้มค่า เพราะสามารถท าเก็บไว้กินได้หลายวัน 

 

 

 

แบบบันทึกรายรับ – รายจ่าย 
การค้านวณต้นทุน – ผลผลิต  

รายรับ- รายจ่าย  เดือน   พฤศจิกายน  พ.ศ  ๒๕๕๕ 
ผลิตภัณฑ์ขา้วย้าสมุนไพรน้้าบูด ูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

ว/ด/ป 
วันพฤหัสบดี 

รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

บาท ส.ต. บาท ส.ต บาท ส.ต. 
๘/ 
๑๑/
๕๕ 

ขายข้าวย า
สมุนไพรจาน
ละ ๒๐ บาท
ได้ ๒๘จาน 

๕๖๐ - ๔๐๐ - ๒๗๐ - 

๑๕/
๑๑/
๕๕ 

ขายข้าวย า
สมุนไพรจาน
ละ ๒๐ บาท
ได้ ๓๐ จาน 

๖๐๐ - ๔๐๐ - ๓๑๐ - 

๒๒/
๑๑/
๕๕ 

ขายข้าวย า
สมุนไพรจาน
ละ ๒๐ บาท
ได้ ๓๒ จาน 

๖๔๐ - ๔๐๐ - ๓๕๐ - 

๒๙/
๑๑/
๕๕ 

ขายข้าวย า
สมุนไพรจาน
ละ ๒๐ บาท
ได้ ๓๕ จาน 

๗๐๐ - ๔๐๐ - ๔๑๐ - 

รวมจ านวนเงิน ๒,๕๐๐ - ๑,๖๐๐ - ๑,๓๔๐ - 

เฉลี่ยจานละ(ก้าไร)                        ๑๐.๗๕     บาท 

แบ่งให้นักเรียนร้อยละ ๘๐                        ๑,๐๗๒     บาท 

แบ่งให้สหกรณ์ร้อยละ ๒๐                           ๒๖๘     บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Best Practice 
โครงงานข้าวย้าสมุนไพรน้้าบูดู 

 

 

 

 

 

 

 
เด็กชายธนากร  อินทฤทธิ ์

                    เด็กชายวรวุฒิ    พลมา 
 เด็กชายสรจักร  สุหญ้านาง 

  
ครูที่ปรึกษา 

  นางจ้าเนียร  ราชบุตร 

นางอรุณศรี   แซ่จิ้ว 

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ 

 

 


