ฌ

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อสํารวจชนิดของผักพื้นบานตามชวงฤดูกาล ภูมิปญญาทางสมุนไพร
วัฒนธรรมการรับประทานการปลูกผักพื้นบานในจังหวัดสุราษฎรธานี นํามาจัดทําเปนฐานขอมูลออนไลน 2)
เพื่ อ ศึ ก ษาสารออกฤทธิ์ ท างชี ว ภาพและการต า นอนุ มู ล อิ ส ระของผั ก พื้ น บ า นบริ โ ภคสดจั ง หวั ด
สุ ราษฎรธานี 3) เพื่อ ศึก ษาผลของการหมักดองตอสารออกฤทธิ์ทางชีว ภาพ การตานอนุมูลอิสระของผั ก
พื้นบานจังหวัดสุราษฎรธานี และ 4) เพื่อศึกษาหวงโซอุปทานผักพื้นบานจังหวัดสุราษฎรธานีจากตนน้ําถึง
ปลายน้ํา การวิจัยครั้งนี้ทําการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานจากสัมภาษณเกษตรกรและพอคาแมคา ปราชญ
ชาวบานหรือผูรูตํารายา โดยใชแบบสอบถาม แบบสัมภาษณเชิงลึก วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยและสว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และขอมูลเชิงพรรณนา พบวา ผักพื้นบานในจังหวัดสุราษฎรธานีที่คนพบทั้งหมด 69 ชนิด
นํามาจัดทําเปนฐานขอมูลออนไลน และปฏิทินเวลาผักพื้นบาน จากการศึกษาพบวา ผักพื้นบานจําแนกเปน 40
วงศ โดยวงศ MIMOSACEAE พบมากที่สุด มีผักพื้นบานจํานวน 5 ชนิดที่อยูในวงศนี้ ไดแก เนียงนก สะตอ
เนียง ออยชาง และเหรียง สวนใหญจะเปนไมลมลุก รอยละ 33.33 มีถิ่นอาศัย 3 รูปแบบ ไดแกบนพื้นดิน รอย
ละ 81.16 ริมคลอง ลําธาร ในน้ําจืด รอยละ 11.59 และบริเวณชายหาด ปาชายเลน ในน้ําเค็ม รอยละ 7.25
การรับประทานผักพื้นบานสวนใหญใชตนออน ยอดออน ผล ดอก และหนอ เปนอาหาร ประชาชนในจังหวัด
สุราษฎรธานีเรียกวา “ผักเหนาะ” หรือผักจิ้ม และมีการขยายพันธุที่หลากหลาย สวนใหญจะใชการเพาะเมล็ด
ปกชํา และแขนงในการปลูก สําหรับสรรพคุณทางสมุนไพร พบวา 64 ชนิด ใชบํารุงรางกายและรักษาโรคตางๆ
การบํารุงรักษาผักพื้นบาน แบงเปน 2 รูปแบบ คือ 1) ผักพื้นบานที่ไมตองมีการบํารุงรักษา เปนผักที่ขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ มี 42 ชนิด และ 2) ผักพื้นบานที่มีการบํารุงรักษา มี 27 ชนิด เปนผักพื้นบานที่เกษตรกรปลูก
เปนพืชสวนครัวไวรับประทานในครัวเรือนและเปนพืชเศรษฐกิจ
จากการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐาน ผูวิจัยไดทําการคัดเลือกผักพื้นบานใน 2 ลักษณะ คือ 1) ผัก
พื้นบานที่สามารถบริโภคไดทั้งในสวนของใบ ดอก หรือผลสดในตนเดียวกัน จํานวน 6 ชนิด ไดแก เครืองูเหา
กระโดน กระพังโหม กระทือ เลียบ และเสม็ดแดง 2) คัดเลือกผักพื้นบานที่สามารถบริโภคไดทั้งสดและดองมา
เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 10 ชนิด ไดแก สะตอ ผักเสี้ยน ชะคราม ผักหนาม ลูกเนียง ผักกุม หนอเหรียง
ถั่วงอกหัวโต มะมวงเบาและหนอไมไผตง มาศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การตานอนุมูลอิสระ โดยวิเคราะห
สารประกอบฟนอลิกทั้งหมด หาคาความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ DPPH ปริมาณคลอโรฟลล แอนโทไซ
ยานิน ฟลาโวนอยด เบตาแคโรทีน และวิเคราะหคาทางเคมีกายภาพ นําคาที่ไดมาเปรียบเทียบความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ผลการทดลองพบวา 1) ใบออน
กระโดนมีความสามารถในการตา นอนุมูล อิสระสูง ที่สุด (IC50 เทา กับ 0.05±0.00 mg/ml) ดอกกระทื
อมีปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดสูงที่สุด (2,162.04±10.08 mg GAE/100 g extract) พบปริมาณแทน
นินมากที่สุดในเหงาแกกระทือ (47.33±1.27 mg Tannic/100 g extract) ใบออนกระพังโหมมีวิตามินซี
(256.21±0.70 mg/100 g DW.) พบแอนโทไซยานินมากที่สุดในกาบหุมใบออนของเลียบ (0.0790±0.0112
% DW) เบตาแคโรทีนพบมากที่สุดในใบเพสลาดกระพังโหม (26,278.245±14.26 µg/100 g DW) และพบฟ
ลาโวนอยดในรูป Quercitin ของตัว อยา งผักพื้ นบา นมากที่สุด 2) ผักพื้น บานที่ผา นการหมั ก ดองจะมี
ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ สารประกอบฟนอลิก แทนนิน ปริมาณฟลาโวนอยด และเบตาแคโรที
นสูงกวาผักพื้นบานสดทุกชนิด โดยผักเสี้ยนไมตากแดดกอนดองมีความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ และมี
ปริม าณเบตา แคโรทีนสูงที่สุด (IC50 3.24±0.10 mg/ml และ 127,489.50±572.65 µg/100 g DW
ตามลํ า ดั บ ) ผั ก กุ ม ดองในท อ งตลาด และมะม ว งเบาดองในท อ งตลาด มี ป ริ ม าณสารประกอบ
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ฟนอลิกทั้งหมดที่ใกลเคียงกัน (1,870.54±68.58 และ 1,955±128.76 mg GAE/100 g extract ตามลําดับ)
ผักกุมตากแดดกอนดองมีปริมาณแทนนินสูงที่สุด (41.96±0.24 mg Tannic/100 g extract) สําหรับกาบาพบ
มากที่สุดในถั่วงอกหัวโตสด (7598.47±0.11 mg/100 g DW) และการหมักดองสงผลใหวิตามินซีลดลง เชน
สะตอ ถั่วงอกหัวโต
นอกจากนี้ไดทําการคัดเลือกผักเศรษฐกิจที่ประชาชนนิยมบริโภคในรูปผักสด และดอง จํานวน 5 ชนิด
คือ สะตอ ลูกเนียง หนอเหรียง ผักเสี้ยน และราน้ํา มาศึกษามูลคาทางเศรษฐกิจและหวงโซอุปทาน พบวา
เกษตรกรใชแรงงานในครัวเรือนในการจัดจําหนายและกําหนดราคาเอง ผลตอบแทนของสะตอ 3.95 บาทตอ
ฝ ก ผลตอบแทนของสะตอดอง 175 บาทตอกิโ ลกรัม ผลตอบแทนของลูกเนียง 17.75 บาทตอกิโ ลกรัม
ผลตอบแทนของลูกเนียงหมาน 30.78 บาทตอกิโลกรัม ผลตอบแทนของหนอเหรียง 89.00 บาทตอกิโลกรัม
ผลตอบแทนของหนอเหรียงดอง 108.79 บาทตอกิโลกรัม ผลตอบแทนของผักเสี้ยน 15.45 บาทตอกิโลกรัม
ผลตอบแทนของผักเสี้ยนดอง 18.85 บาทตอกิโลกรัม และผลตอบแทนของราน้ํา 12.00 บาทตอกิโลกรัม และ
จะมีพอคาคนกลางที่รวบรวมผักพื้นบานไปจําหนาย ทําใหมีผลตอบแทนจากการจําหนายที่มากกวาเกษตรกร
คือผลตอบแทนจากการจําหนายสะตอ 5.93 บาทตอฝก ผลตอบแทนจากการจําหนายสะตอดอง 210.46 บาท
ตอกิโลกรัม ผลตอบแทนจากการจําหนายลูกเนียง 9.89 บาทตอกิโลกรัม ผลตอบแทนจากการจําหนายลูกเนียง
หมาน 20.09 บาทตอกิโลกรัม ผลตอบแทนจากการจําหนายหนอเหรียง 35.18 บาทตอกิโลกรัม ผลตอบแทน
จากการจําหนายหนอเหรียงดอง 85.84 บาทตอกิโลกรัม ผลตอบแทนจากการจําหนายงผักเสี้ยน 25.16 บาท
ตอกิโลกรัม ผลตอบแทนจากการจําหนายงผักเสี้ยนดอง 25.16 บาทตอกิโลกรัม และผลตอบแทนจากการ
จําหนายราน้ํา 9.87 บาทตอกิโลกรัม และไดนําผักพื้นบานทั้ง 5 ชนิดมาจัดทําเปนหวงโซอุปทานของผัก
พื้นบาน ดังนี้ 1) โซอุปทานตนน้ํา คือ เกษตรกร จะทําหนาที่ทั้งเปนผูผลิตเพื่อสงมอบแกผูรวบรวม โดยสงมอบ
ผลผลิตใหแกผูรวบรวมจะมาซื้อสินคาและดําเนินการขนสงสินคาเอง และเปนผูจําหนายสินคาใหกับผูบริโภค
โดยสวนใหญจะจําหนายผานตลาดนัดในชุมชนหรือในทองถิ่นของตนเอง 2) โซอุปทานกลางน้ํา ประกอบดวย
ผูรวบรวม จะทําหนาที่ทั้งเปนผูรวบรวมผลผลิตเพื่อสงไปขายตอยังรานคาปลีก และผูบริโภคโดยตรง โดยผู
รวบรวมจะมาซื้อสินคา คัดคุณภาพ และดําเนินการขนสงสินคาเองโดยสงมอบใหกับรานคาปลีก หรือรานคา
ปลีกและผูบริโภค และ 3) โซอุปทานปลายน้ํา ประกอบดวย รานคาปลีก ซึ่งจะรับผลผลิตมาจากผูรวบรวม
แลวจัดจําหนายใหกับผูบ ริโภค สวนผูบริโภคสามารถซื้อผักพื้นบาน เพื่อการบริโภคไดจากเกษตรกร ผานตลาด
นัดในชุมชนหรือในทองถิ่นของตัวเอง จากผูรวบรวมและรานคาปลีกผานตลาด ทั้งตลาดในชุมชนหรือตลาด
ประจําอําเภอ โดยสามารถซื้อไดทั้งผักพื้นบานสดและผักพื้นบานที่ผานการแปรรูป
ดังนั้น ผักพื้นบานที่คนพบในจังหวัดสุราษฎรธานี 69 ชนิด สามารถจัดเปนพืชสมุนไพรที่ใชในทองถิ่น
และนิยมบริโภคเปน ผักเหนาะในรูปผักสด ผักดอง ที่มีฤทธิ์ทางชีว ภาพ รวมทั้งยังเปน พืช เศรษฐกิจที่สร าง
มูลคาเพิ่ม โดยเฉพาะจากพอคาคนกลางสูผูบริโภค
คําสําคัญ ผักพื้นบาน, ผักดอง, ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ, สารประกอบฟนอลิก, สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ, หวงโซ
อุปทาน
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Abstract
This research aims to 1) Study on the types of local vegetables, herbal wisdom,
eating culture in Suratthani. 2) Study on antioxidant activity of local vegetables 3) Effect of
fermentation on bioactive compounds antioxidant activity of local vegetables and 4) Study
supply chain of local vegetables from upstream to downstream in Suratthani.
This study collected data from interviews with farmers, merchants, and folk
philosophers. By using the questionnaires depth interview. The data were analyzed using
mean, standard deviation and descriptive information, Local vegetables in Suratthani
province found 69 types to produce an online database. Local vegetables divided into 40
families. The most family of local vegetables is MIMOSACEAE. 5 types in this family
Niangnok (Archidendron bubalinum (jack) I.C. Nielsen), Satoa (Parkia speciosa L.),
Niang (Pithecolobium lobatum), Oychang (Albizia myriophylla Benth) and Riang (Parkia
timoriana (DC.) Merr.), mostly herbaceous 33.33 percent. The habitat of local vegetables
divided into 3 types which are ground (81%) fresh water (11.59%) and salt water, beach
(7.25%) The most local vegetables are eaten by young shoots, fruits, flowers and shoots.
The villages call Paknor. The propagations of local vegetables are seed, cutting. Medicinal
properties found that 64 types used to nourish the body and treat various diseases. The
maintenance of local vegetables is divided into 2 forms which are 1) Local vegetables that
do not require maintenance is a vegetable that grow naturally, there are 42 kinds. 2)
Vegetables need maintenance; there are 27 kinds, which are grown by the farmers as garden
plants and as economic crops
The researchers selected local vegetables in two ways: 1) local vegetables can be
consumed both in the leaves, flowers or fruits in the same 6 types such as Krua ngu hao
(Toddalia asiatica (Linn.) Lamk.), Kradon (Careya arborea Roxb.), Krawanghom (Paederia
linearis Hook. f.), Kratua (Zingiber zerumbet (Linn.) Smith.), Liab (Ficus lacor Buch.) and
Samet dang (Syzygium gratum (Wight).). 2) Selected from local vegetables can be consumed
both fresh vegetables and fermented vegetables a sample of 10 types, including satoa,
Paksian (Cleome gynandra L.), Chaklam (Suaeda maritime (L.) Dumort), Paknam (Lasia
spinosa (L.) Thwaites), Niang, Pakkum (Crateva religiosa G. Forst.), Nor-riang, bean sprout
(Arachis hypogaea L.), Mamuang-bao (Mangifera indica L.) and Nor-mai (Dendrocalamus
asper Backer.). Study the bioactive compounds and antioxidant by analyzing the phenolic
compounds, antioxidant ability (DPPH), chlorophyll, anthocyanin, flavonoid, beta carotene
and analyzing the physiochemical. The difference of averages by Duncan's New Multiple
Rang Test (DMRT)
The results 1) local vegetables can be consumed both in the leaves, flowers or fruits.
The results showed that Young leaves of Kradon have the highest antioxidant (IC50 =
0.05±0.00 mg/ml). Flower of Kratua have the highest phenolic compounds (2,162.04±10.08
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mg GAE/100 g extract). The amount of tannins in old rhizomes of Kratua (47.33±1.27 mg
Tannic/100 g extract). The young leaves of Kra pang hom have the highest vitamin C
(256.21±0.70 mg/100 g DW.) found anthocyanin in the bract or outer covering of leaves.
(0.0790±0.0112 %DW). Beta-carotene is found in semi-young leaves of Kra pang hom
(26,278.245±14.26 µg/100 g DW) 2) local vegetables can be consumed both fresh and
fermented vegetable. The results showed that local vegetables have been fermented have
the ability higher free radical, phenolic compounds tannins flavonoid beta-carotene than all
of fresh local vegetables. Paksian have the ability to antioxidant and beta carotene highest
(IC50 3.24±0.10 mg/ml and 127,489.50±572.65 µg/100 g DW respectively) Kum and Mamuangbao from market have phenolic compounds similar. (1,870.54±68.58 and 1,955±128.76 mg
GAE/100 g extract, respectively) Kum are dried before fermented had the highest of tannins
(41.96±0.24 mg tannic/100 g extract.) Gaba founded in fresh sprouts. Fermented vegetable
will be causes a decrease of vitamin C
In addition, The selections of economic local vegetables are consumed in fresh
vegetables and fermented vegetables in 5 types, such as Satoa, Niang, Nor-riang, Paksian and
Ra-num (Limnophila rugosa (Roth) Merr.) to study economic value and supply chain. Found
that farmers use household labor in the distribution and pricing themself. Satoa has a return
on producer 3.95 baht per pod. Fermented satoa has a return on producer 175 baht per
kilogram. Niang has a return on producer 17.75 baht per kilogram. Niang sprout has a return
on producer 30.78 baht per kilogram. Nor-riang has a return on producer 89.00 baht per
kilogram. Fermented nor-riang has a return on producer 108.79 baht per kilogram. Paksian
has a return on producer 15.45 baht per kilogram. Fermented paksian has a return on
producer 18.85 baht per kilogram and Ra-num has a return on producer 12.00 Baht per
kilogram. The middlemen selling local vegetables will have move return than the farmers
namely; Satoa has a return on producer 5.93 baht per pod. Fermented satoa has a return on
producer 210.46 baht per kilogram. Niang has a return on producer 9.89 baht per kilogram.
Niang sprout has a return on producer 20.09 baht per kilogram. Nor-riang has a return on
producer 35.18 baht per kilogram. Fermented nor-riang has a return on producer 85.84 baht
per kilogram. Paksian has a return on producer 25.16 baht per kilogram. Fermented paksian
has a return on producer 25.16 baht per kilogram and Ra-num has a return on producer 9.87
baht per kilogram. The 5 types of local vegetables were developed a supply chain of 1)
Upstream sources to act as a supplier to deliver a memorable gathering. Delivering
productivity to those gathered to buy and operate their own freight. Supplier of goods to
consumers most are sold in markets or in their local communities, 2) Middle consumers as a
collector of products for distribution to retailers and consumers. And 3) the downstream
supply chains consist of retail stores that accept products from collectors. And then
distributed to consumers. They can buy local vegetables for consumption from farmers in
local markets or from aggregators and retailers through the market either the local market or
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the district market which can buy both fresh local vegetables and fermented vegetables
local vegetables
Therefore, local vegetables have been found in Suratthani province 69 types can be
classified as medicinal plants, salads and fermented vegetables with biological activity. They
are also an economic vegetables that creates added value from middlemen to consumers
included is a crop that generates added value especially from middlemen to consumers
Keyword: Local vegetables, Fermented vegetables, Antioxidant activity, Phenolic
compounds, Bioactive, supply chain

