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ปงบประมาณ 2561
บทคัดยอ
งานวิจั ยนี้ มี วัต ถุป ระสงคเพื่ อ ศึก ษาคุณ สมบั ติก ารเป นสารตานอนุ มู ล อิส ระและสารต าน
แบคทีเรียของน้ำผึ้งชันโรงจากแหลงอาหารตาง ๆ ประกอบดวย ปาชายเลน สวนมะพราว และสวน
ผลไม ในจังหวัดจันทบุรี การทดลองทำไดโดยเก็บน้ำผึ้งชันโรงจากแหลงอาหารตาง ๆ ในชวงฤดูรอน
และฤดูหนาว นำน้ำผึ้งชันโรงที่เก็บไดมาศึกษาลักษณะทางกายภาพ ปริมาณสารประกอบฟนอลิก
ทั้งหมด คุณ สมบัติการเปนสารตานอนุมูลอิสระและคุณ สมบัติการเปน สารตานแบคทีเรีย ผลการ
ทดลองพบวา น้ำผึ้งชันโรงที่เก็บไดจากแหลงอาหารตาง ๆ มีสีและกลิ่นรสตามธรรมชาติ แตมีปริมาณ
ความชื้นสูง น้ำผึ้งที่เก็บไดจากสวนมะพราวมีปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดสูงที่สุดทั้งในชวงฤดู
รอนและฤดูหนาว มีคาเทากับ 0.0559±0.0060 และ 0.0398±0.0000 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิค
ตอกรัมน้ำผึ้ง และมีความสามารถในการตานอนุมูลอิสระดีที่สุดดวย โดยน้ำผึ้งชันโรงที่เก็บจากสวน
มะพราวในช ว งฤดู รอ นและฤดู ห นาว มี ค า IC50 เท า กั บ 5.9573±1.1114 และ 6.6310±0.0149
มิ ล ลิ ก รั ม ต อมิ ลลิ ลิ ต ร เมื่ อ วั ด ด วย วิ ธี DPPH radical scavenging แล ะมี ค า IC50 เท ากั บ
13.8777±0.1179 และ 14.0407±0.3912 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ มิ ล ลิ ลิ ต ร เมื่ อ วั ด ด ว ย ABTS radical
scavenging assay น้ำผึ้งชันโรงที่เก็บ จากปาชายเลนและสวนผลไม มีความสามารถในการยับ ยั้ ง
แบคทีเรียที่ใชทดสอบไดบ างชนิด แตน้ำผึ้งชันโรงที่เก็บไดจากสวนมะพราวมีความสามารถในการ
ยั บ ยั้ ง แบคที เรี ย ที่ ใช ท ดสอบได ทั้ ง 4 สายพั น ธุ ได แ ก Staphylococcus aureus ATCC 25923,
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Escherichia coli ATCC 25922 และ Salmonella
Typhimurium ATCC 13311 ผลการทดลองที่ไดสามารถใชเปนขอมูลในการเลือกแหลงอาหารของ
ชันโรงและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากน้ำผึ้งชันโรงได
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Abstract

This research aimed to study the antioxidant and antibacterial properties of
stingless bee honey from different food sources that consist of the mangrove forests,
coconut plantations and garden fruits in Chanthaburi province. The experiments were
done by sampling the stingless bee honey from different food sources in Summer
and Winter seasons. Collected honey was studied the physical properties, total
phenolic compound content, antioxidant property and antibacterial property. The
results found that the stingless bee honey collected from different food sources had
a natural color and flavor but high moisture content. Honey collected from the
coconut plantation had the highest total phenolic compound content in both
Summer and Winter seasons that were equal to 0.0559±0.0060 and 0.0398±0.0000
mg of gallic acid equivalent /g honey and had the best antioxidant activity. Stingless
bee honey collected from the coconut plantations in Summer and Winter seasons
had IC50 5.9573±1.1114 and 6.6310±0.0149 mg/ml when measured by DPPH radical
scavenging and had IC50 13.8777±0.1179 and 14.0407±0.3912 mg/ml when measured
by ABTS radical scavenging assay. Collected stingless bee honey from the mangroves
forest and the garden fruits had ability to inhibit some bacteria but collected honey
from the coconut plantations had more ability to inhibit all 4 species bacteria as
Staphylococcus aureus ATCC 25923, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853,
Escherichia coli ATCC 25922 and Salmonella Typhimurium ATCC 13311. The
obtained results could be used as an information to select the food sources and
develop the products from stingless bee honey.
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