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การศึกษากระบวนการหมักดองผักพื้นบานลาวครั่งตําบลหวยดวน
อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
Study of Fermentation Processes of Local Vegetables from Lao Khrang,
Tumbol Huay Duan, Amphoe Don Tum, Changwat Nakhon Pathom
กัญญา สอนสนิท
สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
jkanya@windowslive.co
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการหมักดองผักพื้นบานลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จัง หวัด
นครปฐม พบวาผักพื้นบานลาวครั่งตําบลหวยดวนมี 64 ชนิด ผักที่นิยมนํามาดองเพื่อรับประทาน ไดแก ผักเสี้ยน ซึ่งการดอง
ผักเสี้ยนของชาวลาวครั่งตําบลหวยดวนนั้นพบวามีกรรมวิธีการดองที่นิยม 3 แบบ คือ ผักเสี้ยนดองกับเกลือเม็ดผสมขาวสุก
นําไปตากแดด 12 ชั่วโมง ผักเสี้ยนดองกับเกลือเม็ดผสมขาวสุก ทิ้งไวในที่รม 24-48 ชั่วโมง และผักเสี้ยนดองกับเกลือเม็ด และ
ผสมน้ําซาวขาวหรือขาวคั่ว ทิ้งไวในที่รม 24-48 ชั่วโมง เมื่อนําผักเสี้ยนดองในแตละวิธีการมาตรวจหาจํานวนแบคทีเรียทั้งหมด
จํานวนแบคทีเรียแลกติก และจุลินทรียกอโรค พบวาจํานวนแบคทีเรียทั้งหมดมีประมาณ 108 cfu/ml จํานวนแบคทีเรียแลคติก
ประมาณ 107 cfu/ml และตรวจไมพบจุลินทรียกอโรคในผักเสี้ยนที่ดองทั้ง 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 directsunlight 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.
Keywords: fermentation, local vegetables, Lao Khrang, Huay Duan, Nakhon Pathom
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1. บทนํา
กรรมวิธีในการหมักดองผักพื้นบานชนิดตาง ๆ ที่ไดทําสืบตอกันมาในชุมชนลาวครั่งจัดเปนวัฒนธรรมดานอาหารและ
เปนภูมิปญญาของชาวลาวครั่งตําบลหวยดวน การหมักดองผักเปนการแปรรูปพืชผักที่มีอยูและหาไดงายในชุมชนไวสําหรับ
บริโภคนานขึ้นซึ่งเปนการถนอมอาหาร และเพิ่มความหลากหลายของตํารับอาหารในชุมชน วัฒนธรรมพื้นบานของคนไทย
ตั้งแตสมัยโบราณ มักจะเก็บผักพื้นบานจากริมรั้ว จากปา ไรนา หรือสวน เปนผักสด ๆ มาประกอบเปนอาหาร ผักสดยิ่งสด
เทาไรก็ยิ่งมีวิตามินซีสูง ผักบางชนิดที่นํามารับประทานสดกับน้ําพริกก็มักจะนํามารับประทานเลย บางชนิดอาจจะเปนอันตราย
หากมารับประทานสดก็จะนํามาลวก ตม หรือหมักดองตามภูมิปญญาดั้งเดิม สําหรับผักพื้นบานที่ไมสามารถรับประทานดิบได
แตนิยมนํามาดองรับประทานจิ้มกับน้ําพริกชนิดหนึ่ง ไดแก ผักเสี้ยน ในชุมชนลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐมนั้น มีผักพื้นบานหลายชนิดในแตละฤดูกาล บางชนิดมีผลผลิตจํานวนมาก เชน ผักเสี้ยน หนอไม ตนหอม ชาวลาวครั่ง
จะนํามาดองเพื่อรับประทานในครัวเรือน และขายเพื่อสรางรายได การหมักดองเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีโดยปฏิกิริยา
ของเอนไซมซึ่งผลิตขึ้นโดยจุลินทรียเฉพาะชนิดแลวไดเปนผลิตภัณฑที่ตองการ ทั้งนีก้ ารหมักอาจอยูในสภาวะที่มีอากาศ หรือมี
อากาศเล็กนอย หรือไมมีอากาศก็ได (สมใจ ศิริโภค, 2546) แตเนื่องจากการควบคุมสภาวะและปจจัยในกระบวนการดองของ
แตละครัวเรือนหรือแหลงผลิตมีความแตกตางกัน จึงสงผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑหมักที่ไดมีความแตกตางกันไปบาง โดยปจจัย
ตาง ๆ ไดแก ชนิดและปริมาณเกลือ ระยะเวลาการดอง วัตถุดิบเริ่มตน อุณหภูมิระหวางการดอง และจากเชื้อจุลินทรียที่มี
คุณสมบัติแตกตางกัน การเจริญของจุลินทรียในระหวางการหมักอาหารมีผลใหการเกิดกลิ่นรส และลักษณะของอาหารหมักทีไ่ ด
แตกตางกัน การควบคุมสภาพแวดลอมใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของจุลินทรียกลุมที่ดําเนินกิจกรรมการหมักดองเพื่อให
ไดผลิตภัณฑที่ดีจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ชาวลาวครั่งตําบลหวยดวนนั้นมีกรรมวิธีการดองผักพื้นบานสําหรับรับประทานใน
ครัวเรือนหลากหลายวิธีการ บางขั้นตอนของกระบวนการหมักมีเกร็ดเล็กเกร็ดนอยที่ถายทอดกันตอมาจากรุนสูรุน นับไดวา
เปนภูมิปญญาในชุมชน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการหมักดองผักพื้นบานแบบตาง ๆ ของลาวครั่ง
ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ชนิดและจํานวนจุลินทรียในกระบวนการหมักที่มีวัตถุดิบและกรรมวิธีการหมัก
ที่แตกตางกัน ทั้งนีเ้ พื่อรวบรวมองคความรูในกรรมวิธีการดองผักแบบตาง ๆ ของลาวครั่งตําบลหวยดวน เพื่อใหชุมชนเกิดความรู
ความเขาใจ สามารถถายทอดภูมิปญญาการดองผักแบบลาวครั่งตําบลหวยดวนใหแกคนรุนตอ ๆ ไปในชุมชน และสามารถ
สรางรายไดเสริมโดยใชวัตถุดิบจากที่มีอยูในพื้นบาน
2. วิธีดําเนินการวิจัย
2.1 จัดเวทีประชุม ชี้แจงทําความเขาใจกับชุมชนในการจัดทําโครงการ
โดยการลงพื้นที่ในชุมชนลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เพื่อคนหาตนทุนทางวัฒนธรรม
เชน ปราชญชาวบาน พัฒนาโจทยวิจัย จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชน
2.2 รวบรวมขอมูลผักพื้นบานและอาหารหมักดองจากผักพื้นบาน
โดยการสนทนากับปราชญดานอาหารหมักจากผักพื้นบาน รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับอาหารหมักดองจากผักในพื้นที่โดย
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) เก็บตัวอยางผักเสี้ยนดอง (เวลาที่ 0 ชั่วโมง) แลวนําน้ําและเนื้อผักเสี้ยนดอง 25 กรัม ใสใน
ฟลาสกที่บรรจุ peptone water ความเขมขนรอยละ 1 ปริมาตร 225 มิลลิลิตร เขยาใหเขากันไดความเจือจางเปน 10-1 ทํา
เชนเดียวกันจนไดระดับความเจือจางที่ 10-2, 10-3, 10-4 และ 10-5 ตามลําดับ
2) ปเปตตัวอยางที่ความเจือจาง 10-2, 10-3, 10-4 และ 10-5 ลงในจานอาหารเลี้ยงเชื้อจานละ
1 มิลลิลิตร ความเจือจางละ 2 ซ้ํา บนอาหาร MRS ผสมใหอาหารเลี้ยงเชื้อและตัวอยางเขากัน (pour plate technique)
3) นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24-48 ชั่วโมง
4) นับจํานวนโคโลนีบนจานเพาะเชือ้ ที่มีจํานวนโคโลนีอยูระหวาง 30 – 300 โคโลนี
5) คํานวณหาคา cfu/ml (colony forming unit)
6) ทําซ้ําตั้งแตขอ 1) – 5) โดยเปลี่ยนตัวอยางผักเสี้ยนดองเปนเวลา 12, 24, 36 และ 48 ชั่วโมง
2.4.2 การตรวจนับแบคทีเรียแลกติก
ทําวิธีการเช นเดีย วกั บ การตรวจนับ จํานวนแบคที เรี ย ทั้ง หมด แตใ ชอาหารแข็ง MRS ที่เ ติ ม
CaCO3 รอยละ 1 และ NaCl รอยละ 1.5
2.4.3 การตรวจหาเชื้อกอโรค
1) การตรวจหา Salmenlla ปเปตตัวอยางปริมาตร 10 มิลลิลิตร ใสลงในฟลาสกขนาด 125
มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน ใชลวดเขี่ยเชื้อ (loop) แตะตัวอยางน้ําหมักจากนั้นขีดเชื้อ (streak) ลงบนอาหาร SS agar บมที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง สังเกตโคโลนีที่มีลักษณะใสตรงกลางมีสีดํา
2) การตรวจหา Staphylococcus aureus ปเ ปตตัวอย างปริมาตร 10 มิล ลิลิตร ใสลงในฟ
ลาสกขนาด 125 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน ใช loop แตะตัวอยางน้ําหมัก ขีดเชื้อลงบนอาหาร BPA บมที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 24 ชัว่ โมง
3) การตรวจหา Clostridum sp. ปเปตตัวอยางปริมาตร 10 มิลลิลิตร ใสลงในฟลาสก 125
มิลลิลิตรเขยาใหเขากัน ใช loop แตะตัวอยางน้ําหมัก ขีดเชื้อลงบนอาหารสําหรับนับจํานวนจุลินทรีย (plate count agar;
PCA) บมใน anaerobic jar เปนเวลา 24 ชั่วโมง
2.4.4 การตรวจหา coliform bacteria
1) ปเปตน้ําตัวอยางผักเสี้ยนดองลงในหลอดที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อ lauryl tryptose broth
หลอดละ 1 มิลลิลิตร จํานวน 5 หลอด
2) ปเปตน้ําตัวอยางผักเสี้ยนดองลงในหลอดที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อ lauryl tryptose broth
หลอดละ 0.1 มิลลิลิตร จํานวน 5หลอด
3) ปเปตน้ําตัวอยางผักเสี้ยนดองลงในหลอดที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อ lauryl tryptose broth
หลอดละ 0.01 มิลลิลิตร จํานวน 5หลอด
4) นําตัวอยางน้ําผักเสี้ยนดองในขอ 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 ชี้แจงทําความเขาใจกับชุมชนในการจัดทําโครงการ
จากการลงพื้นทีใ่ นชุมชนลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
ปราชญชาวบาน ชุมชน และนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อทําความเขาใจในการจัดโครงการ และคนหาตนทุนทาง
วัฒ นธรรม เพื่ อพั ฒนาโจทย วิจัย ไดผ ลการตอบรับ เป นอยางดีจากชาวลาวครั่ ง ตํ าบลห วยดว ย โดยนักวิจัยแตล ะด านได
แลกเปลี่ยนเรียนรูขอคิดเห็นกับปราชญแตละดาน ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การจัดประชุมเพื่อหาตนทุนทางวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับปราชญลาวครั่งหวยดวน
3.2 การลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและเก็บขอมูลจากปราชญชาวบาน ศึกษาบริบทชุมชน
จากรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับอาหารหมักดองจากผักในพื้นที่โดยการสนทนากับปราชญดานอาหารหมักจากผักพบวา
ผักพื้นบานของลาวครั้งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมมีประมาณ 64 ชนิด ไดแก ผําหรือไขน้ํา ผักเสี้ยน 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 บวบเหลี่ยม บวบงู แตงไทยออน ถั่วพู ดอกโสน หัวตาล/ลูกตาล ดอกฟกทอง
(ดอกคาง) ฟกทอง พริก ชะอม กุมน้ํา ขี้เหล็ก ยอดฟกทอง ผักปลัง ชะพลู มะขามออน บุก ตาลปตร (กานจอง) ผักเฟอ
ลูกตาลเสี้ยน ใบแมงลัก กระถิน กระเจี๊ยบเขียว ใบโหระพา มะเขือเปราะ ยอดกระเจี๊ยบแดง ใบบัวบก (ผักหนอก) ใบกระเพรา
มะเขือขื่น มันหมอ ผักบุงนา ยอดผักตบ มะเขือพวง เทา (ขี้แดด) ลูกผู ตะไคร ผักชีฝรั่ง มะละกอ ดอกแจง มะกรูด/ใบมะกรูด
ผักชี ขาวโพด
ในจํ านวนผั กพื้นบ าน 64 ชนิ ด นี้ ผั กที่ นํามาดองรั บประทานกั บ น้ําพริ ก หรือ นํ ามาแกง ได แ ก ผั กเสี้ ยน มะเขื อ
ลูกตําลึง หนอไมไผต ง หนอไม ปา สวนผั กที่นิยมนํามาดองรับ ประทานกั บน้ําพริกเปนประจําทุกครั วเรื อน ไดแ ก ผักเสี้ย น
ดังนั้นในการวิจัยนี้จึงศึกษากระบวนการหมักดองผักเสี้ยนตามกรรมวิธีดั้งเดิมของลาวครั่งหวยดวน
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3.3 ปฎิบัติการวิจัยรวมกับปราชญ
ศึกษากรรมวิธกี ารหมักผักเสีย้ นแบบตาง ตามวิธีดั้งเดิมของลาวครั่งตําบลหวนดวน โดยมีปราชญเปนผูสอนและรวม
ปฏิบัติ มี นักศึกษาเขารวมปฏิบัติการ และรวบรวมและจดบันทึก วิธีการการดองผักเสี้ยนแบบตาง ๆ ซึ่งจากการสอบถาม
คุณปานวล ปนทวม ปราชญดานการดองผัก และการทําน้ําหมักชีวภาพสูตรตาง ๆ ถึงกรรมวิธีการดองผักเสี้ยนตามวิถีเดิมของ
ชาวลาวครั่งหวยดวน ซึ่งสืบทอดมาตั้งแตรุนคุณแม (ประมาณ 80-90 กวาป) พบวามีวิธีการดองผักเสี้ยนหลายแบบ สวนใหญ
จะมีความคลายคลึงกันในแตละวิธี แตรายละเอียดปลีกยอยมีความแตกตางกันบาง ทั้งนี้พอสรุปไดวา การดองผักเสี้ยนแบบ
ดั้งเดิมนั้นมีอยู 3 แบบดวยกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.3.1 วัตถุดิบและการเตรียม
1) นําผักเสี้ ยนมาลางน้ํา ทิ้งไว สักครูเพื่อใหสะเด็ดน้ํ า หรือเรี ยกวาใหผักสลบ จากนั้นเด็ดยอก
ออนของผักเสี้ยน รวมถึงสวนที่เปนลําตนที่แกกวาสวนยอด ลอกเปลือกนอกออกโดยเหลือแตสวนในของลําตน การลอกเปลือก
ออกทําใหเวลารับประทานผักดองจะไมเหนียว แตจะกรอบ อีกทั้งยังทําใหสามารถนําเกือบทุกสวนของผักเสี้ยนมาดองได
2) เกลือเม็ด ควรเปนเกลือทะเล อาจนําเกลือไปยางหรือคั่วกอนหรือไมก็ได แตปราชญแนะนํา
วาควรยางหรือคั่วเกลือเม็ดกอนใชดองจะทําใหผักดองออกมาสีสวย กลิ่นหอม และไมเสียงาย
3) น้ําตมสุกที่ตั้งทิ้งไวจนเย็น
4) ขาวสุก หรือน้ําซาวขาว หรือขาวคั่ว
3.3.2 อุปกรณ
1) กะละมังสแตนเลส หรือพลาสติก
2) โหลแกวมีฝาปด หรืออาจใชผาขาวบางสะอาดปดแทนฝา
3.3.3 กระบวนการดอง
กรรมวิธีการดองหรือกระบวนการดองผักเสี้ยงมีวิธีการหลากหลายแตมีสูตรหลักอยู 3 สูตร ดังนี้
สูตรที่ 1 นําผักเสี้ยนที่เตรียมไวมาใสกะละมังประมาณ 3 สวนตอเกลือ 1 สวน โดยโรยเกลือและขาวสุก
บนผักเสี้ยน วางทิ้งไวสักครูจะมีน้ําขื่นออกมาเปนสีเขียวออนใหเททิ้ง (ในขั้นตอนการใสเกลือ สามารถโรยเกลือแลวคลุกเคลา
เกลือกับผักเสี้ยนอยางเบามือได เพื่อไมใหผักช้ํา เวลารับประทานผักจะกรอบ เพิ่มความอรอย) เมื่อเทน้ํ าขื่นทิ้งแลว ใหนําน้ํา
ตมสุกและเกลือละลายเขาดวยกันเปนน้ําเกลือความเค็มประมาณรอยละ 1.5-2.5 นําผักเสี้ยนที่ไดใสลงภาชนะที่เปนแกว เชน
โหลแกว จากนั้นเทน้ําเกลือใหทวม ปดฝาตั้งทิ้งไวในที่รม 1-2 คืน รับประทานได ซึ่งความเปรี้ยวจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการ
หมัก แตทั้งนี้หากเลย 2 วัน ลักษณะเนื้อสัมผัสของผักเสี้ยนดองอาจไมนารับประทาน
สูตรที่ 2 นําผักเสี้ยนทีเ่ ตรียมไวมาใสกะละมังประมาณ 3 สวนตอเกลือ 1 สวน ใสขาวสุก 1 สวนลงไปดวย
จากนั้นคลุกเตลาเกลือ ขาวสุก และผักเสี้ยนเขาดวยกันอยางเบามือ ตั้งทิ้งไวสักครู (ประมาณ 5-10 นาที) เมื่อมีน้ําขื่นออก
มาแลวใหเททิ้ง นําสวนผสมบรรจุลงในขวดโหล เทน้ําตมสุกที่ละลายเกลือเม็ดรอยละ 1.5-2.5 ลงไปใหทวม นําไปตากแดดโดย
ตั้งทิ้งไว 1 วัน รับประทานได หากชอบรสเปรี้ยวจัดใหเพิ่มเวลาในการหมัก
สูตรที่ 3 นําผักเสี้ ยนที่เตรียมไวมาใสกะละมังประมาณ 3 สวนตอเกลือ 1 สวน จากนั้ นคลุกเคลาเกลื อ
และผักเสี้ยนเขาดวยกันอยางเบามือ ตัง้ ทิ้งไวสักครู (ประมาณ 5-10 นาที) เมื่อมีน้ําขื่นออกมาแลวใหเททิ้ง นําสวนผสมบรรจุลง
ในขวดโหล เทน้ําซาวขาว (ใชน้ําตมสุกซาว) ที่ละลายเกลือเม็ด รอยละ 1.5-2.5 ลงไปใหทวมตั้งทิ้งไว 1-2 คืน รับประทานได
หากชอบรสเปรี้ยวจัดใหเพิ่มเวลาในการหมัก (อาจใชขาวคั่ วแทนน้ําซาวขาวได) ภาพแสดงขั้นตอนการดองสูตรที่ 1 – 3 ดัง
ภาพที่ 2
หมายเหตุ: ทุกสูตรหากนําไปตากแดดจะทําใหการดองเปรี้ยวเร็วขึ้น แตทั้งนี้สีของผักดองที่ไดอาจไมเหลืองสวย
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ภาพที่ 2 สูตรการดองผักเสี้ยนของชาวลาวครั่งตําบลหวยดวน สูตรที่ 1 - 3
3.4 ตรวจหาชนิดและปริมาณจุลินทรียในกระบวนการหมัก
3.4.1 การตรวจหาแบคทีเรียทั้งหมด
ผลการตรวจหาจํานวนจุลินทรียทั้งหมดในระยะเวลาการหมักตั้งแต 0-48 ชั่วโมง พบวาทุกสูตรมีจํานวน
เชื้อแบคทีเรียอยูในชวง 105 - 107 cfu/ml
3.4.2 การตรวจนับแบคทีเรียแลกติก
จากการศึกษาการคัด แยกแบคทีเรียแลกติ กในผักเสี้ ยนดองที่มี กรรมวิธีการหมักดอง 3 แบบ บนอาหาร
MRS agar ที่เติม CaCO3 รอยละ 1 และ NaCl รอยละ 1.5 นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมง โดย
วิธีการ pour plate สังเกตโคโลนีที่มีลักษณะของแบคทีเรียแลกติกที่คัดแยกโดยอาหารเลี้ยงเชื้อ MRS agar นับจํานวน
โคโลนีที่มีบริเวณใสรอบโคโลนี เนื่องจากเชื้อแบคทีเรียมีการผลิตกรด และทําปฏิกิริยากับแคลเซียมในอาหาร พบวาจํานวน
แบคทีเรียแลคติกมีจํานวนใกลเคียงกันในทุกกรรมวิธี คือประมาณ 5.0 -8.0 x 106 cfu/ml เมื่อสิ้นสุดกระบวนการหมักของแต
ละสูตร
3.4.3 การตรวจหาเชื้อกอโรค
จากการตรวจหา Salmenlla, Staphylococcus aureus และ Clostridum sp. ในตัวอยางน้ําผักเสี้ยน
ดองทุกสูตร ไมพบเชื้อกอโรคทั้งสามชนิด
3.4.4 การตรวจหา coliform bacteria
จากการนําตัวอยางผักเสี้ยนดองที่ไดจากการดองแบบต าง ๆ ทั้ง 3 สูตรไปตรวจหาแบคทีเรียโคลิฟอร ม
พบวา ทุกตัวอยางตรวจไมพบแบคทีเรียโคลิฟอรม
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4. อภิปรายผลการวิจัย
ชุมชนลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ใหความรวมมือในการในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปน
อยางดียิ่ง เมื่อสํารวจผักพื้นบานพบวามีอยูประมาณ 64 ชนิด บางชนิดเปนที่นิยมรับประทานมาก เชน ผํา ใบยานาง โดยนํามา
แกงกะทิ สําหรั บผักพื้นบานที่ นิย มนํามาใช ดองเพื่อรับประทานกั บน้ํ าพริ ก มากที่สุ ด ได แก ผักเสี้ ยน ซึ่ งมีกรรมวิ ธีการดอง
หลากหลาย แตอยางไรก็ตามวิธีการดองผักเสี้ยนมีวิธีการหลักอยู 3 กรรมวิธี คือ การนํายอดผักเสี้ยนลางน้ําใหสะอาด ตั้งผึ่งไว
ใหสลบ จากนั้นโรยเกลือเม็ด การใชเกลือเม็ดอาจนําเกลือไปยางหรือคั่วกอน หรือไมตองก็ได แตโดยมากชาวลาวครั่งจะนิยม
นําไปยางหรือคั่วก อนนํ ามาใชด องผั ก ความร อนจะชวยลดปริม าณเชื้อจุ ลินทรียที่ ติดมากกับ เกลื อ อี กทั้ง ยังทํ าให เม็ด เกลื อ
เปราะแตกมีขนาดเล็กลงดวย ทําใหความเค็มสามารถแทรกซึมเขากับผักไดเปนอยางดี จากนั้นโรยขาวสุกคลุกเคลาไปพรอมกับ
เกลือเม็ด การคลุกเคลาตองเบามือ เนื่องจากมีผลตอความกรอบของผัก ตั้งทิ้งไวเพื่อใหเกิดการดึงน้ําออกจากผัก น้ําที่ออกมา
เรียกวาน้ําขื่น เทน้ําขื่นทิ้ง นําผักเสี้ยนบรรจุลงขวดโหลหรือไห จากนั้นเทน้ําเกลือตมสุกความเขมขนรอยละ 1.5-2.5 ใหทวมผัก
ตั้งโหล ตากแดดทิ้งไว 1 วัน คือจากเชาถึงเย็น ผักเสี้ยนดองจะความเปรี้ยวสามารถนํามารับประทานได สําหรับกระบวนการ
ดองที่แตกตางไปจากกระบวนการนีค้ ือ เมื่อเทน้ําเกลือตมสุกจนทวมผักแลว นําไปตั้งทิ้งไวในที่รม ประมาณ 1-2 วัน จึงนํามา
รับประทาน หรือ สูตรที่สาม จะไมใสขาวสุกลงไปกับเกลือในขั้นตอนแรก แตมีการเติมน้ําซาวขาวที่ใชน้ําตมสุกผสมลงไปดวย
หากไม ใช น้ําซาวข าวก็ สามารถใช ขาวคั่วใสล งไปแทนได เ ชนกั น การเติ ม ขาวสุก หรื อน้ําซาวขาว หรื อข าวคั่ วลงไปผสมใน
กระบวนการหมักดองผักเสี้ยนนั้น เปนการเพิ่มแหลงคารบอนหรือแหลงน้ําตาลใหกับเชื้อแบคทีเรียที่ดําเนินกิจกรรมการหมัก
ทําใหการหมักเกิดขึ้นไดดีขึ้น ทําใหผักดองมีรสชาติกลมกลอมขึ้น สําหรับการใสเกลือนั้น เกลือจะเปนสารควบคุมการเจริญของ
จุลินทรียกลุมที่ไมตองการ และสงเสริมการเจริญของแบคทีเรียกลุมที่ตองการใหดําเนินกิจกรรมการหมักและใหรสชาติที่ดีแก
ผักดองดวย (ประสมสงค ปุณยอุปพัทธ และสุกฤตา ปุณยอุปพัทธ, 2560) สําหรับสูตรที่ 2 หลังจากใสน้ําเกลือจนทวมผักเสี้ยน
แลวนําไปตากแดด พบวาสามารถลดระยะเวลาในการหมักดองผักเสี้ยนไดเมื่อเทียบกับเวลาในการดองของสูตรที่ 1 และ 3 นั้น
อาจเปนเพราะการนําไปตากแดดทําใหอุณหภูมิ ของกระบวนการหมักสูงกวาเมื่อหมักในที่รม ซึ่ ง ToQeer et al. (2006)
รายงานวาแบคทีเรียแลกติก พวก lactobacilli มีอณ
ุ หภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญระหวาง 30-40 องศาเซลเซียส และบางสป
ชีสสามารถเจริญไดถึงอุณหภูมิ 53 องศาเซลเซียส นอกจากนี้พบวาแบคทีเรียแลกติกเมื่อเจริญที่อุณภูมิที่เหมาะสมจะสรางกรด
ไดเร็วขึ้น จึงทําใหผักเสี้ยนเปรี้ยวเร็วขึ้นเปนลดระยะเวลาการหมัก และเมื่อนําผักเสี้ยนที่ดองตามกรรมวิธีดั้งเดิมทุกสูตรของ
ชาวลาวครั่งตําบลหวยดวนมาตรวจหาจํานวนและชนิดของจุลินทรียทั้งหมด แบคทีเรียแลคติก จุลินทรียกอโรค และแบคทีเรีย
โคลิฟอรม พบวาทั้งสามสูตรมีจํานวนเชือ้ แบคทีเรียทั้งหมดและแบคทีเรียแลคติกไมแตกตางกัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการหมัก
ของแตละสูตรโดยกําหนดเวลาเมื่อสามารถรับประทานผักเสี้ยนดองได ซึ่งสูตรที่ 1 ใชเวลาประมาณ 24-48 ชั่วโมง สูตรที่ 2
ใชเวลาประมาณ 12 ชั่วโมง และสูตรที่ 3 ใชเวลาประมาณ 24-48 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังตรวจไมพบเชื้อจุลินทรียกอโรค เชน
Salmonella, Staphylococcus, Clotridium และตรวจไมพบ E. coli ทั้งนี้อาจเปนเพราะปริมาณกรดแลคติกที่เกิดขึ้นใน
ระหว างการดองผั กเสี้ ยนช วยยั บยั้ง การเจริ ญของเชื้ อกอโรคได ซึ่งสอดคลองกับงานวิ จัยของ ณัฐพร จั นทร ฉาย และคณะ
(2560) ซึ่งศึกษาปริมาณหัวเชื้อที่สามารถผลิตกรดแลคติคสูงสุดเปนหัวเชื้อเริ่มตนในการผลิต นํ้าหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค
โดยนําผักพื้นบานจาก 4 ภาคที่นิยมบริโภคมากที่สุด ไดแก ผักเสี้ยน (ภาคเหนือ) ผักกาด (ภาคกลาง) หนอเหรียง (ภาคใต)
และผักกาดกรุง (ภาคอีสาน) มาหมักจากนั้นตรวจวิเคราะหหาแบคทีเรียกอโรค และแบคทีเรียโคลิฟอรมผลการศึกษาตรวจไม
พบแบคทีเรียกอโรค และแบคทีเรียโคลิฟอรมในน้ําหมักเชนกัน
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5. สรุปผลการวิจัย
ผักพื้นบานลาวครั่ งตํ าบลหวยด วน พบว ามี อยู ประมาณ 64 ชนิ ด บางชนิด เป นที่ นิย มรับ ประทานมาก เช น ผํ า
ใบยานาง สวนที่นิยมนํามาใชดองเพื่อรับประทานกับน้ําพริก ไดแก ผักเสี้ยน ซึ่งมีกรรมวิธีการดองที่นิยม 3 แบบ คือ ผักเสี้ยน
ดองกับเกลือเม็ดและผสมขาวสุก ตั้งทั้งไวในรม 1-2 วัน ผักเสี้ยนดองกับเกลือเม็ดผสมขาวสุก นําไปตากแดด 1 วัน และ
ผักเสี้ย นดองกับ เกลือเม็ด และผสมน้ําซาวข าวหรือขาวคั่ ว ตั้ง ทั้ง ไวใ นร ม 1-2 วัน จํ านวนแบคทีเ รีย ทั้ง หมดประมาณ 108
cfu/ml จํานวนแบคทีเรียแลคติกประมาณ 107 cfu/ml และตรวจไมพบจุลินทรียกอโรค และแบคทีเรียโคลิฟอรมในผักเสี้ยน
ที่ดองทั้ง 3 วิธีการ
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