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บทคัดยอ  

 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการหมักดองผักพื้นบานลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัด

นครปฐม พบวาผักพื้นบานลาวครั่งตําบลหวยดวนมี 64 ชนิด ผักที่นิยมนํามาดองเพื่อรับประทาน ไดแก ผักเส้ียน ซ่ึงการดอง

ผักเส้ียนของชาวลาวครั่งตําบลหวยดวนน้ันพบวามีกรรมวิธีการดองที่นิยม 3 แบบ คือ ผักเส้ียนดองกับเกลือเม็ดผสมขาวสุก 

นําไปตากแดด 12 ชั่วโมง ผักเส้ียนดองกับเกลือเม็ดผสมขาวสุก ทิ้งไวในที่รม 24-48 ชั่วโมง และผักเส้ียนดองกับเกลือเม็ด และ

ผสมนํ้าซาวขาวหรือขาวคั่ว ทิ้งไวในที่รม 24-48 ชั่วโมง เม่ือนําผักเส้ียนดองในแตละวิธีการมาตรวจหาจํานวนแบคทีเรียทั้งหมด 

จํานวนแบคทีเรียแลกติก และจุลินทรียกอโรค พบวาจํานวนแบคทีเรียทั้งหมดมีประมาณ 108 cfu/ml จํานวนแบคทีเรียแลคติก

ประมาณ 107 cfu/ml และตรวจไมพบจุลินทรียกอโรคในผักเส้ียนที่ดองทั้ง 3 วิธีการ  

 

คําสําคัญ: การหมัก  ผักพื้นบาน  ลาวครั่ง  หวยดวน  นครปฐม 

 

Abstract 

 

This research was aimed to study the fermentation processes  of  local vegetables from Lao Khrang, 

Tumbol Huay Duan, Amphoe Don Tum, Changwat Nakhon Pathom. The results showed that there were 

64 kinds of local vegetables. Spider Weed (Cleome gynandra L.) was widely used to make fermented foods. 

There were three different fermentation processes of Spider Weed pickling; 1) Spider Weed was pickled  

with salt tablets mixed with cooked rice after that put into jar and was immediately placed in direct-

sunlight for 12 h 2)  Spider Weed was pickled  with salt tablets and cooked rice, put into jar and was set 

in the shade for 24-48 h 3) Spider Weed was pickled  with salt tablets and rice-washing or Roasted rice, 

and was set in the shade for 24-48 h. Total bacterial count, lactics and pathogens were investigated from all 

of the three processes. The results showed that total bacterial count of all processes were 108 cfu/ml, 

lactics were 107 cfu/ml and the pathogens were undetected.  
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1. บทนํา  

 

กรรมวิธีในการหมักดองผักพื้นบานชนิดตาง ๆ ที่ไดทําสืบตอกันมาในชุมชนลาวครั่งจัดเปนวัฒนธรรมดานอาหารและ

เปนภูมิปญญาของชาวลาวครั่งตําบลหวยดวน  การหมักดองผักเปนการแปรรูปพืชผักที่มีอยูและหาไดงายในชุมชนไวสําหรับ

บริโภคนานขึ้นซ่ึงเปนการถนอมอาหาร และเพิ่มความหลากหลายของตํารับอาหารในชุมชน  วัฒนธรรมพื้นบานของคนไทย

ตั้งแตสมัยโบราณ มักจะเก็บผักพื้นบานจากริมรั้ว จากปา ไรนา หรือสวน เปนผักสด ๆ มาประกอบเปนอาหาร ผักสดยิ่งสด

เทาไรก็ยิ่งมีวิตามินซีสูง ผักบางชนิดที่นํามารับประทานสดกับนํ้าพริกก็มักจะนํามารับประทานเลย บางชนิดอาจจะเปนอันตราย

หากมารับประทานสดก็จะนํามาลวก ตม หรือหมักดองตามภูมิปญญาดั้งเดิม สําหรับผักพื้นบานที่ไมสามารถรับประทานดิบได 

แตนิยมนํามาดองรับประทานจ้ิมกับนํ้าพริกชนิดหน่ึง ไดแก  ผักเส้ียน ในชุมชนลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัด

นครปฐมน้ัน มีผักพื้นบานหลายชนิดในแตละฤดูกาล บางชนิดมีผลผลิตจํานวนมาก เชน ผักเส้ียน หนอไม ตนหอม ชาวลาวครั่ง

จะนํามาดองเพื่อรับประทานในครัวเรือน และขายเพื่อสรางรายได  การหมักดองเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางชีวเคมีโดยปฏิกิริยา

ของเอนไซมซ่ึงผลิตขึ้นโดยจุลินทรียเฉพาะชนิดแลวไดเปนผลิตภัณฑที่ตองการ ทั้งน้ีการหมักอาจอยูในสภาวะที่มีอากาศ หรือมี

อากาศเล็กนอย หรือไมมีอากาศก็ได (สมใจ ศิริโภค, 2546) แตเน่ืองจากการควบคุมสภาวะและปจจัยในกระบวนการดองของ

แตละครัวเรือนหรือแหลงผลิตมีความแตกตางกัน จึงสงผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑหมักที่ไดมีความแตกตางกันไปบาง โดยปจจัย

ตาง ๆ ไดแก ชนิดและปริมาณเกลือ ระยะเวลาการดอง วัตถุดิบเริ่มตน อุณหภูมิระหวางการดอง และจากเชื้อจุลินทรียที่มี

คุณสมบัติแตกตางกัน การเจริญของจุลินทรียในระหวางการหมักอาหารมีผลใหการเกิดกล่ินรส และลักษณะของอาหารหมักทีไ่ด

แตกตางกัน การควบคุมสภาพแวดลอมใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของจุลินทรียกลุมที่ดําเนินกิจกรรมการหมักดองเพื่อให

ไดผลิตภัณฑที่ดีจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง  ชาวลาวครั่งตําบลหวยดวนน้ันมีกรรมวิธีการดองผักพื้นบานสําหรับรับประทานใน

ครัวเรือนหลากหลายวิธีการ บางขั้นตอนของกระบวนการหมักมีเกร็ดเล็กเกร็ดนอยที่ถายทอดกันตอมาจากรุนสูรุน นับไดวา

เปนภูมิปญญาในชุมชน ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการหมักดองผักพื้นบานแบบตาง ๆ ของลาวครั่ง

ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ชนิดและจํานวนจุลินทรียในกระบวนการหมักที่มีวัตถุดิบและกรรมวิธีการหมัก

ที่แตกตางกัน ทั้งน้ีเพื่อรวบรวมองคความรูในกรรมวิธีการดองผักแบบตาง ๆ ของลาวครั่งตําบลหวยดวน เพื่อใหชุมชนเกิดความรู

ความเขาใจ สามารถถายทอดภูมิปญญาการดองผักแบบลาวครั่งตําบลหวยดวนใหแกคนรุนตอ ๆ ไปในชุมชน และสามารถ

สรางรายไดเสริมโดยใชวัตถุดิบจากที่มีอยูในพื้นบาน  

 

2. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

2.1 จัดเวทีประชุม ชี้แจงทําความเขาใจกับชุมชนในการจัดทําโครงการ 

      โดยการลงพื้นที่ในชุมชนลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เพื่อคนหาตนทุนทางวัฒนธรรม 

เชน  ปราชญชาวบาน  พัฒนาโจทยวิจัย  จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูกับชุมชน 

 

2.2 รวบรวมขอมูลผักพื้นบานและอาหารหมักดองจากผักพื้นบาน  

โดยการสนทนากับปราชญดานอาหารหมักจากผักพื้นบาน รวบรวมขอมูลเก่ียวกับอาหารหมักดองจากผักในพื้นที่โดย

การสนทนากับปราชญดานอาหารหมักจากผัก และเลือกชนิดของผักพื้นบานดองที่นิยม 

 

2.3 ปฏิบัติการวิจัยรวมกับปราชญ  

ศึกษากรรมวิธี กระบวนการหมัก ตามวิธีดั้งเดิมของลาวครั่งตําบลหวยดวน โดยมีนักศึกษาเขารวมปฏิบัติการ และ

รวบรวม วิธีการแบบตาง ๆ และการตรวจวิเคราะหทางวิทยาศาสตร 
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2.4 การตรวจหาชนิดและปริมาณจุลินทรียในกระบวนการหมัก 

 

2.4.1 การตรวจนับจํานวนแบคทีเรียทั้งหมด 

  1) เก็บตัวอยางผักเส้ียนดอง (เวลาที่ 0 ชั่วโมง) แลวนํานํ้าและเน้ือผักเส้ียนดอง  25 กรัม ใสใน 

ฟลาสกที่บรรจุ peptone  water ความเขมขนรอยละ 1 ปริมาตร 225 มิลลิลิตร เขยาใหเขากันไดความเจือจางเปน 10-1 ทํา

เชนเดียวกันจนไดระดับความเจือจางที ่ 10-2, 10-3, 10-4 และ 10-5 ตามลําดับ 

  2) ปเปตตัวอยางที่ความเจือจาง 10-2, 10-3, 10-4 และ 10-5 ลงในจานอาหารเล้ียงเชื้อจานละ              

1 มิลลิลิตร  ความเจือจางละ 2 ซํ้า  บนอาหาร MRS ผสมใหอาหารเล้ียงเชื้อและตัวอยางเขากัน (pour plate technique) 

  3) นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24-48 ชั่วโมง 

  4) นับจํานวนโคโลนีบนจานเพาะเชือ้ที่มีจํานวนโคโลนีอยูระหวาง 30 – 300 โคโลนี  

  5) คํานวณหาคา cfu/ml (colony forming unit) 

  6) ทําซํ้าตั้งแตขอ 1) – 5) โดยเปล่ียนตัวอยางผักเส้ียนดองเปนเวลา 12, 24, 36 และ 48 ชั่วโมง 

 

 2.4.2 การตรวจนับแบคทีเรียแลกติก 

  ทําวิธีการเชนเดียวกับการตรวจนับจํานวนแบคทีเรียทั้งหมด แตใชอาหารแข็ง MRS ที่เติม 

CaCO3 รอยละ 1 และ NaCl รอยละ 1.5 

 

 2.4.3 การตรวจหาเชื้อกอโรค  

  1) การตรวจหา Salmenlla ปเปตตัวอยางปริมาตร 10 มิลลิลิตร ใสลงในฟลาสกขนาด  125 

มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน ใชลวดเขี่ยเชื้อ (loop) แตะตัวอยางนํ้าหมักจากน้ันขีดเชื้อ (streak)  ลงบนอาหาร SS agar บมที่

อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง สังเกตโคโลนีที่มีลักษณะใสตรงกลางมีสีดํา 

  2) การตรวจหา Staphylococcus aureus ปเปตตัวอยางปริมาตร 10 มิลลิลิตร ใสลงในฟ

ลาสกขนาด  125 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน ใช loop แตะตัวอยางนํ้าหมัก ขีดเชื้อลงบนอาหาร BPA  บมที่อุณหภูมิ 37 องศา

เซลเซียส เปนเวลา 24 ชัว่โมง 

   3) การตรวจหา Clostridum sp. ปเปตตัวอยางปริมาตร 10 มิลลิลิตร ใสลงในฟลาสก  125 

มิลลิลิตรเขยาใหเขากัน ใช loop แตะตัวอยางนํ้าหมัก ขีดเชื้อลงบนอาหารสําหรับนับจํานวนจุลินทรีย (plate count agar; 

PCA)  บมใน anaerobic jar  เปนเวลา 24 ชั่วโมง 

 

 2.4.4 การตรวจหา coliform bacteria 

  1) ปเปตนํ้าตัวอยางผักเส้ียนดองลงในหลอดที่มีอาหารเล้ียงเชื้อ lauryl  tryptose  broth  

หลอดละ 1 มิลลิลิตร จํานวน 5 หลอด 

  2) ปเปตนํ้าตัวอยางผักเส้ียนดองลงในหลอดที่มีอาหารเล้ียงเชื้อ lauryl  tryptose  broth  

หลอดละ 0.1 มิลลิลิตร จํานวน 5หลอด 

  3) ปเปตนํ้าตัวอยางผักเส้ียนดองลงในหลอดที่มีอาหารเล้ียงเชื้อ lauryl  tryptose  broth  

หลอดละ 0.01 มิลลิลิตร จํานวน 5หลอด 

4) นําตัวอยางนํ้าผักเส้ียนดองในขอ 1) – 3) นําไปบมที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 

ชั่วโมง ตรวจผลโดยสังเกตการเกิดกาซในหลอดดักกาซ ถาเกิดกาซมากกวา 1 ใน 10 ของหลอดดักกาซ ใหรายงานผลเปนบวก  

ถาไมเกิดรายงานผลวาเปนลบ และนําหลอดที่มีกาซไปทดสอบตอไป 
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3. ผลการวิจัย 
 

 3.1 การจัดเวทีประชุม ช้ีแจงทําความเขาใจกับชุมชนในการจัดทําโครงการ 

 จากการลงพื้นทีใ่นชุมชนลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูกับ

ปราชญชาวบาน  ชุมชน และนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อทําความเขาใจในการจัดโครงการ และคนหาตนทุนทาง

วัฒนธรรม เพื่อพัฒนาโจทยวิจัย  ไดผลการตอบรับเปนอยางดีจากชาวลาวครั่ง ตําบลหวยดวย โดยนักวิจัยแตละดานได

แลกเปล่ียนเรียนรูขอคิดเห็นกับปราชญแตละดาน ดังภาพที่ 1 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 การจัดประชุมเพื่อหาตนทุนทางวัฒนธรรมและแลกเปล่ียนเรียนรูกับปราชญลาวครั่งหวยดวน 
 

 3.2 การลงพื้นที่เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูและเก็บขอมูลจากปราชญชาวบาน ศึกษาบริบทชุมชน  

จากรวบรวมขอมูลเก่ียวกับอาหารหมักดองจากผักในพื้นที่โดยการสนทนากับปราชญดานอาหารหมักจากผักพบวา 

ผักพื้นบานของลาวครั้งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมมีประมาณ 64 ชนิด ไดแก ผําหรือไขนํ้า  ผักเส้ียน ผัก

ตับเตา (คะนองมา) มะยม มะกอกปา หัวปลี บอน (นางหวาน) หนออีรอก ใบตําลึงและลูกตําลึง ใบยอ ยอดมะแวง ผักเฟอ 

กระชาย/หนอกระชาย หนอไมปา สะระแหน ไพล/หนอไพล หนอไมไผตง ถั่วฝกยาว ขา/หนอขา มะมวงหาว (หนามคม) 

สะเดาดิน (ผักขี้ปลา) ฟกขาว (อุบขาว) ใบยานาง บวบเหล่ียม บวบง ูแตงไทยออน ถั่วพู ดอกโสน หัวตาล/ลูกตาล ดอกฟกทอง 

(ดอกคาง) ฟกทอง พริก ชะอม กุมนํ้า ขี้เหล็ก ยอดฟกทอง ผักปลัง ชะพลู มะขามออน บุก ตาลปตร (กานจอง) ผักเฟอ      

ลูกตาลเส้ียน ใบแมงลัก กระถิน กระเจ๊ียบเขียว ใบโหระพา มะเขือเปราะ ยอดกระเจ๊ียบแดง ใบบัวบก (ผักหนอก) ใบกระเพรา 

มะเขือขื่น มันหมอ ผักบุงนา ยอดผักตบ มะเขือพวง เทา (ขี้แดด) ลูกผู ตะไคร ผักชีฝรั่ง มะละกอ ดอกแจง มะกรูด/ใบมะกรูด 

ผักช ีขาวโพด 

 ในจํานวนผักพื้นบาน 64 ชนิดน้ี ผักที่นํามาดองรับประทานกับนํ้าพริก หรือนํามาแกง ไดแก ผักเส้ียน มะเขือ       

ลูกตําลึง หนอไมไผตง หนอไมปา สวนผักที่นิยมนํามาดองรับประทานกับนํ้าพริกเปนประจําทุกครัวเรือน  ไดแก ผักเส้ียน 

ดังน้ันในการวิจัยน้ีจึงศึกษากระบวนการหมักดองผักเส้ียนตามกรรมวิธีดั้งเดิมของลาวครั่งหวยดวน 
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 3.3 ปฎิบัติการวิจัยรวมกับปราชญ   

 ศึกษากรรมวิธีการหมักผักเส้ียนแบบตาง ตามวิธีดั้งเดิมของลาวครั่งตําบลหวนดวน  โดยมีปราชญเปนผูสอนและรวม

ปฏิบัติ  มีนักศึกษาเขารวมปฏิบัติการ  และรวบรวมและจดบันทึกวิธีการการดองผักเส้ียนแบบตาง ๆ ซ่ึงจากการสอบถาม      

คุณปานวล ปนทวม ปราชญดานการดองผัก และการทํานํ้าหมักชีวภาพสูตรตาง ๆ ถึงกรรมวิธีการดองผักเส้ียนตามวิถีเดิมของ

ชาวลาวครั่งหวยดวน ซ่ึงสืบทอดมาตั้งแตรุนคุณแม (ประมาณ 80-90 กวาป) พบวามีวิธีการดองผักเส้ียนหลายแบบ สวนใหญ

จะมีความคลายคลึงกันในแตละวิธี แตรายละเอียดปลีกยอยมีความแตกตางกันบาง ทั้งน้ีพอสรุปไดวา การดองผักเส้ียนแบบ

ดั้งเดิมน้ันมีอยู 3 แบบดวยกัน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

3.3.1 วัตถุดิบและการเตรียม 

        1) นําผักเส้ียนมาลางนํ้า ทิ้งไวสักครูเพื่อใหสะเด็ดนํ้า หรือเรียกวาใหผักสลบ จากน้ันเด็ดยอก

ออนของผักเส้ียน รวมถึงสวนที่เปนลําตนที่แกกวาสวนยอด ลอกเปลือกนอกออกโดยเหลือแตสวนในของลําตน การลอกเปลือก

ออกทําใหเวลารับประทานผักดองจะไมเหนียว แตจะกรอบ อีกทั้งยังทําใหสามารถนําเกือบทุกสวนของผักเส้ียนมาดองได 

2) เกลือเม็ด ควรเปนเกลือทะเล อาจนําเกลือไปยางหรือคั่วกอนหรือไมก็ได แตปราชญแนะนํา

วาควรยางหรือคั่วเกลือเม็ดกอนใชดองจะทําใหผักดองออกมาสีสวย กล่ินหอม และไมเสียงาย 

3) นํ้าตมสุกที่ตั้งทิ้งไวจนเย็น 

   4) ขาวสุก หรือนํ้าซาวขาว หรือขาวคั่ว 

  3.3.2 อุปกรณ 

1) กะละมังสแตนเลส หรือพลาสติก 

2) โหลแกวมีฝาปด หรืออาจใชผาขาวบางสะอาดปดแทนฝา 

3.3.3 กระบวนการดอง  

กรรมวิธีการดองหรือกระบวนการดองผักเส้ียงมีวิธีการหลากหลายแตมีสูตรหลักอยู 3 สูตร ดังน้ี 

สูตรที่ 1  นําผักเส้ียนที่เตรียมไวมาใสกะละมังประมาณ 3 สวนตอเกลือ 1 สวน โดยโรยเกลือและขาวสุก

บนผักเส้ียน วางทิ้งไวสักครูจะมีนํ้าขื่นออกมาเปนสีเขียวออนใหเททิ้ง (ในขั้นตอนการใสเกลือ สามารถโรยเกลือแลวคลุกเคลา

เกลือกับผักเส้ียนอยางเบามือได เพื่อไมใหผักช้ํา เวลารับประทานผักจะกรอบ เพิ่มความอรอย) เม่ือเทนํ้าขื่นทิ้งแลว ใหนํานํ้า

ตมสุกและเกลือละลายเขาดวยกันเปนนํ้าเกลือความเค็มประมาณรอยละ 1.5-2.5 นําผักเส้ียนที่ไดใสลงภาชนะที่เปนแกว เชน 

โหลแกว จากน้ันเทนํ้าเกลือใหทวม ปดฝาตั้งทิ้งไวในที่รม 1-2 คืน รับประทานได ซ่ึงความเปรี้ยวจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการ

หมัก แตทั้งน้ีหากเลย 2  วัน ลักษณะเน้ือสัมผัสของผักเส้ียนดองอาจไมนารับประทาน  

สูตรที่ 2  นําผักเส้ียนทีเ่ตรียมไวมาใสกะละมังประมาณ 3 สวนตอเกลือ 1 สวน ใสขาวสุก 1 สวนลงไปดวย 

จากน้ันคลุกเตลาเกลือ ขาวสุก และผักเส้ียนเขาดวยกันอยางเบามือ ตั้งทิ้งไวสักครู (ประมาณ 5-10 นาที) เม่ือมีนํ้าขื่นออก

มาแลวใหเททิ้ง นําสวนผสมบรรจุลงในขวดโหล เทนํ้าตมสุกที่ละลายเกลือเม็ดรอยละ 1.5-2.5 ลงไปใหทวม นําไปตากแดดโดย

ตั้งทิ้งไว 1 วัน รับประทานได หากชอบรสเปรี้ยวจัดใหเพิ่มเวลาในการหมัก   

สูตรที่ 3 นําผักเส้ียนที่เตรียมไวมาใสกะละมังประมาณ 3 สวนตอเกลือ 1 สวน จากน้ันคลุกเคลาเกลือ 

และผักเส้ียนเขาดวยกันอยางเบามือ ตัง้ทิ้งไวสักครู (ประมาณ 5-10 นาที) เม่ือมีนํ้าขื่นออกมาแลวใหเททิ้ง นําสวนผสมบรรจุลง

ในขวดโหล เทนํ้าซาวขาว (ใชนํ้าตมสุกซาว) ที่ละลายเกลือเม็ดรอยละ 1.5-2.5 ลงไปใหทวมตั้งทิ้งไว 1-2 คืน รับประทานได 

หากชอบรสเปรี้ยวจัดใหเพิ่มเวลาในการหมัก (อาจใชขาวคั่วแทนนํ้าซาวขาวได) ภาพแสดงขั้นตอนการดองสูตรที่ 1 – 3 ดัง

ภาพที่ 2 

หมายเหตุ: ทุกสูตรหากนําไปตากแดดจะทําใหการดองเปรี้ยวเร็วขึ้น แตทั้งน้ีสีของผักดองที่ไดอาจไมเหลืองสวย 
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ยอดผักเส้ียน ผ่ึงใหสลบ ยอดผักเส้ียน ผ่ึงใหสลบ ยอดผักเส้ียน ผ่ึงใหสลบ 

   

โรยเกลือเม็ดและขาวสุก โรยเกลือเม็ดและขาวสุก โรยเกลือเม็ด 

   

คลุกเบา ๆ จนนํ้าขื่นออกมา คลุกเบา ๆ จนนํ้าขื่นออกมา คลุกเบา ๆ จนนํ้าขื่นออกมา 

   

เทนํ้าขื่นทิ้ง นําใสโหล/ไห เทนํ้าขื่นทิ้ง นําใสโหล/ไห เทนํ้าขื่นทิ้ง นําใสโหล/ไห 

   

ใสนํ้าเกลือตมสุกตั้งทิง้ไวที่รม 1-2 คืน ใสนํ้าเกลือตมสุกตั้งตากแดด 1 วัน ใสน้ําซาวขาว (ขาวคั่ว) ผสมน้าํเกลือตั้งทิ้งไว 1-2 คืน 

   

รับประทานได รับประทานได รับประทานได 

สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 

 

ภาพที่ 2 สูตรการดองผักเส้ียนของชาวลาวครั่งตําบลหวยดวน สูตรที่ 1 - 3 

 

3.4 ตรวจหาชนิดและปริมาณจุลินทรียในกระบวนการหมัก 

  3.4.1 การตรวจหาแบคทีเรียทั้งหมด  

ผลการตรวจหาจํานวนจุลินทรียทั้งหมดในระยะเวลาการหมักตั้งแต 0-48 ชั่วโมง พบวาทุกสูตรมีจํานวน

เชื้อแบคทีเรียอยูในชวง 105 - 107 cfu/ml 

  3.4.2 การตรวจนับแบคทีเรียแลกติก   

จากการศึกษาการคัดแยกแบคทีเรียแลกติกในผักเส้ียนดองที่มีกรรมวิธีการหมักดอง 3 แบบ บนอาหาร 

MRS agar ที่เติม CaCO3 รอยละ 1 และ NaCl รอยละ 1.5 นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมง โดย

วิธีการ pour plate  สังเกตโคโลนีที่มีลักษณะของแบคทีเรียแลกติกที่คัดแยกโดยอาหารเล้ียงเชื้อ MRS agar  นับจํานวน

โคโลนีที่มีบริเวณใสรอบโคโลนี เน่ืองจากเชื้อแบคทีเรียมีการผลิตกรด และทําปฏิกิริยากับแคลเซียมในอาหาร พบวาจํานวน

แบคทีเรียแลคติกมีจํานวนใกลเคียงกันในทุกกรรมวิธี คือประมาณ 5.0 -8.0 x 106 cfu/ml เม่ือส้ินสุดกระบวนการหมักของแต

ละสูตร 

3.4.3 การตรวจหาเชื้อกอโรค  

จากการตรวจหา Salmenlla,  Staphylococcus aureus และ Clostridum sp. ในตัวอยางนํ้าผักเส้ียน

ดองทุกสูตร ไมพบเชื้อกอโรคทั้งสามชนิด 

3.4.4 การตรวจหา coliform bacteria 

จากการนําตัวอยางผักเส้ียนดองที่ไดจากการดองแบบตาง ๆ ทั้ง 3 สูตรไปตรวจหาแบคทีเรียโคลิฟอรม

พบวา ทุกตัวอยางตรวจไมพบแบคทีเรียโคลิฟอรม 
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4. อภิปรายผลการวิจัย 

 

ชุมชนลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ใหความรวมมือในการในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเปน

อยางดยีิ่ง เม่ือสํารวจผักพื้นบานพบวามีอยูประมาณ 64 ชนิด บางชนิดเปนที่นิยมรับประทานมาก เชน ผํา ใบยานาง โดยนํามา

แกงกะทิ สําหรับผักพื้นบานที่นิยมนํามาใชดองเพื่อรับประทานกับนํ้าพริกมากที่สุด ไดแก ผักเส้ียน ซ่ึงมีกรรมวิธีการดอง

หลากหลาย แตอยางไรก็ตามวิธีการดองผักเส้ียนมีวิธีการหลักอยู 3 กรรมวิธี คือ การนํายอดผักเส้ียนลางนํ้าใหสะอาด ตั้งผ่ึงไว

ใหสลบ จากน้ันโรยเกลือเม็ด การใชเกลือเม็ดอาจนําเกลือไปยางหรือคั่วกอน หรือไมตองก็ได แตโดยมากชาวลาวครั่งจะนิยม

นําไปยางหรือคั่วกอนนํามาใชดองผัก ความรอนจะชวยลดปริมาณเชื้อจุลินทรียที่ติดมากกับเกลือ อีกทั้งยังทําใหเม็ดเกลือ

เปราะแตกมีขนาดเล็กลงดวย ทําใหความเค็มสามารถแทรกซึมเขากับผักไดเปนอยางดี จากน้ันโรยขาวสุกคลุกเคลาไปพรอมกับ

เกลือเม็ด การคลุกเคลาตองเบามือ เน่ืองจากมีผลตอความกรอบของผัก ตั้งทิ้งไวเพื่อใหเกิดการดึงนํ้าออกจากผัก นํ้าที่ออกมา

เรียกวานํ้าขื่น เทนํ้าขื่นทิ้ง นําผักเส้ียนบรรจุลงขวดโหลหรือไห จากน้ันเทนํ้าเกลือตมสุกความเขมขนรอยละ 1.5-2.5 ใหทวมผัก  

ตั้งโหล ตากแดดทิ้งไว 1 วัน คือจากเชาถึงเย็น ผักเส้ียนดองจะความเปรี้ยวสามารถนํามารับประทานได สําหรับกระบวนการ

ดองที่แตกตางไปจากกระบวนการน้ีคือ เม่ือเทนํ้าเกลือตมสุกจนทวมผักแลว นําไปตั้งทิ้งไวในที่รม ประมาณ 1-2 วัน จึงนํามา

รับประทาน หรือ สูตรที่สาม จะไมใสขาวสุกลงไปกับเกลือในขั้นตอนแรก แตมีการเติมนํ้าซาวขาวที่ใชนํ้าตมสุกผสมลงไปดวย 

หากไมใชนํ้าซาวขาวก็สามารถใชขาวคั่วใสลงไปแทนไดเชนกัน การเติมขาวสุก หรือนํ้าซาวขาว หรือขาวคั่วลงไปผสมใน

กระบวนการหมักดองผักเส้ียนน้ัน เปนการเพิ่มแหลงคารบอนหรือแหลงนํ้าตาลใหกับเชื้อแบคทีเรียที่ดําเนินกิจกรรมการหมัก 

ทําใหการหมักเกิดขึ้นไดดีขึ้น ทําใหผักดองมีรสชาติกลมกลอมขึ้น สําหรับการใสเกลือน้ัน เกลือจะเปนสารควบคุมการเจริญของ

จุลินทรียกลุมที่ไมตองการ และสงเสริมการเจริญของแบคทีเรียกลุมที่ตองการใหดําเนินกิจกรรมการหมักและใหรสชาติที่ดีแก

ผักดองดวย (ประสมสงค ปุณยอุปพัทธ และสุกฤตา ปุณยอุปพัทธ, 2560) สําหรับสูตรที่ 2 หลังจากใสนํ้าเกลือจนทวมผักเส้ียน

แลวนําไปตากแดด พบวาสามารถลดระยะเวลาในการหมักดองผักเส้ียนไดเม่ือเทียบกับเวลาในการดองของสูตรที่ 1 และ 3 น้ัน 

อาจเปนเพราะการนําไปตากแดดทําใหอุณหภูมิของกระบวนการหมักสูงกวาเม่ือหมักในที่รม ซ่ึง ToQeer et al. (2006) 

รายงานวาแบคทีเรียแลกติก พวก lactobacilli มีอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญระหวาง 30-40 องศาเซลเซียส และบางสป

ชีสสามารถเจริญไดถึงอุณหภูมิ 53 องศาเซลเซียส นอกจากน้ีพบวาแบคทีเรียแลกติกเม่ือเจริญที่อุณภูมิที่เหมาะสมจะสรางกรด

ไดเร็วขึ้น จึงทําใหผักเส้ียนเปรี้ยวเร็วขึ้นเปนลดระยะเวลาการหมัก และเม่ือนําผักเส้ียนที่ดองตามกรรมวิธีดั้งเดิมทุกสูตรของ

ชาวลาวครั่งตําบลหวยดวนมาตรวจหาจํานวนและชนิดของจุลินทรียทั้งหมด แบคทีเรียแลคติก จุลินทรียกอโรค และแบคทีเรีย

โคลิฟอรม พบวาทั้งสามสูตรมีจํานวนเชือ้แบคทีเรียทั้งหมดและแบคทีเรียแลคติกไมแตกตางกัน เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการหมัก

ของแตละสูตรโดยกําหนดเวลาเม่ือสามารถรับประทานผักเส้ียนดองได  ซ่ึงสูตรที่ 1 ใชเวลาประมาณ 24-48 ชั่วโมง สูตรที่ 2 

ใชเวลาประมาณ 12 ชั่วโมง และสูตรที่ 3 ใชเวลาประมาณ 24-48 ชั่วโมง นอกจากน้ียังตรวจไมพบเชื้อจุลินทรียกอโรค เชน 

Salmonella, Staphylococcus, Clotridium และตรวจไมพบ E. coli ทั้งน้ีอาจเปนเพราะปริมาณกรดแลคติกที่เกิดขึ้นใน

ระหวางการดองผักเส้ียนชวยยับยั้งการเจริญของเชื้อกอโรคได  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐพร จันทรฉาย และคณะ 

(2560) ซ่ึงศึกษาปริมาณหัวเชื้อที่สามารถผลิตกรดแลคติคสูงสุดเปนหัวเชื้อเริ่มตนในการผลิตน้ําหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค 

โดยนําผักพื้นบานจาก 4 ภาคที่นิยมบริโภคมากที่สุด ไดแก ผักเส้ียน (ภาคเหนือ) ผักกาด (ภาคกลาง) หนอเหรียง (ภาคใต) 

และผักกาดกรุง (ภาคอีสาน) มาหมักจากน้ันตรวจวิเคราะหหาแบคทีเรียกอโรค และแบคทีเรียโคลิฟอรมผลการศึกษาตรวจไม

พบแบคทีเรียกอโรค และแบคทีเรียโคลิฟอรมในนํ้าหมักเชนกัน 
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5. สรุปผลการวิจัย 
 

 ผักพื้นบานลาวครั่งตําบลหวยดวน พบวามีอยูประมาณ 64 ชนิด บางชนิดเปนที่นิยมรับประทานมาก เชน ผํา        

ใบยานาง สวนที่นิยมนํามาใชดองเพื่อรับประทานกับนํ้าพรกิ ไดแก ผักเส้ียน ซ่ึงมีกรรมวิธีการดองที่นิยม 3 แบบ คือ ผักเส้ียน

ดองกับเกลือเม็ดและผสมขาวสุก ตั้งทั้งไวในรม 1-2 วัน ผักเส้ียนดองกับเกลือเม็ดผสมขาวสุก นําไปตากแดด 1 วัน  และ

ผักเส้ียนดองกับเกลือเม็ดและผสมนํ้าซาวขาวหรือขาวคั่ว ตั้งทั้งไวในรม 1-2 วัน จํานวนแบคทีเรียทั้งหมดประมาณ 108 

cfu/ml จํานวนแบคทีเรียแลคติกประมาณ 107  cfu/ml และตรวจไมพบจุลินทรียกอโรค และแบคทีเรียโคลิฟอรมในผักเส้ียน

ที่ดองทั้ง 3 วิธีการ 
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