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บทที่ 3
วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 การเตรียมตัวอยางน้ำผึ้ง
เก็บตัวอยางน้ำผึ้งชันโรงในชวงเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ฤดูรอน) และ
ชวงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 (ฤดูหนาว) จากแหลงอาหารตาง ๆ ในจังหวัด
จัน ทบุรี ประกอบดวย ปาชายเลนของเกษตรกร ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองและตำบลคลองขุ ด
อำเภอทาใหม สวนมะพราวของเกษตรกร ตำบลบางสระเกา อำเภอแหลมสิงห และ สวนผลไมของ
เกษตรกรจากตำบลวังแซม อำเภอมะขาม และตำบลรำพัน อำเภอทาใหม ซึ่งปลูกทุเรียนเปนหลัก
นำตัวอยางน้ำผึ้งที่ไดกรองเศษฝุนและแมลงออก และเก็บไวที่อุณหภูมิหอง เพื่อรอการวิเคราะหตอไป

3.2 การศึกษาลักษณะบางประการของน้ำผึ้งชันโรงจากแหลงตางๆ
นำตัวอยางน้ำผึ้งชันโรงมาวิเคราะหลักษณะสี คาความเปนกรด-ดาง ความหวานและปริมาณ
ความชื้น โดยอางอิงจากมาตรฐานสินคาเกษตร น้ำผึ้ง มกษ. 8003-2556 ดังนี้
3.2.1 การวิเคราะหคาความชื้น ตามวิธีมาตรฐาน AOAC, 2000
3.2.2 การวิเคราะหคาความหวาน นำตัวอยางน้ำผึ้งมาเจือจางและวัดปริมาณความหวาน
ดวยเครื่อง Hand refactometer
3.2.3 การวิเคราะหคา ความเปนกรด-ดาง ตัวอยางน้ำผึ้งชันโรงมาเจือจางแลววัดดวยเครือ่ ง
pH meter

3.3 วิเคราะหปริมาณสารฟนอลิกทั้งหมด
วิเคราะหป ริมาณสารประกอบฟ นอลิกทั้งหมด ดัดแปลงจากวิธีของ Chidambara, et al
(2002) เตรียมน้ำผึ้งใหมีความเขมขน 10 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร นำน้ำผึ้งที่ เตรียมไดป ริม าณ 0.25
มิลลิลิตร เติมน้ำกลั่น 3 มิลลิลิตร เติมสารละลาย Folin-Ciocateu reagent 0.25 มิลลิลิตร และ
สารละลายโซเดียมคารบอเนต ความเขมขนรอยละ 7 ปริมาตร 2.5 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันและเก็บไว
ในที่ มื ด ที่ อุ ณ หภู มิ ห อ ง เป น เวลา 30 นาที จากนั้ น วั ด คา การดู ด กลืน แสงที่ ค วามยาวคลื่ น 760
นาโนเมตร นำคาการดูดกลืน แสงของน้ำผึ้งไปคำนวณหาปริมาณฟนอลิกทั้ งหมด เที ยบกับ กราฟ
มาตรฐานของสารละลายกรดแกลลิก คำนวณปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดในรูปมิลลิกรัม
สมมูลกรดแกลลิกตอกรัมน้ำผึ้ง

3.4 การทดสอบคุณสมบัติการตานอนุมูลอิสระของน้ำผึ้งชันโรง
ทดสอบคุณสมบัติการตานอนุมูลอิสระ ดวยวิธี DPPH radical scavenging assay และวิธี
ABTS radical scavenging assay ในตัวอยางน้ำผึ้งชันโรงจากแหลงตาง ๆ
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3.4.1 วิธี DPPH radical scavenging
ทดสอบคุณสมบัติการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH radical scavenging ดัดแปลง
จากวิธีของ Singhatong, et al. (2010) โดยปเปตตัวอยางน้ำผึ้งชันโรงที่ความเขมขนตาง ๆ ปริมาตร
1 มิลลิลิตร เติมสารละลาย DPPH ความเขมขน 0.1 มิลลิโมลาร ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ใสในหลอด
ทดลอง เขยาใหเขากัน ตั้งทิ้งไวในที่มืด เปนเวลา 30 นาที วัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517
นาโนเมตร โดยใชกรดแอสคอรบิก ความเขมขนตาง ๆ เปนสารมาตรฐานและสรางกราฟมาตรฐาน
คำนวณความสามารถในการต า นอนุ มู ล อิ ส ระเป น ร อ ยละของการยั บ ยั้ ง ตามสมการที่ [1]
ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระรายงานผลเปนคา IC50 คือ ความเขมขนของสารที่สามารถยับยั้ง
อนุมูลอิสระไดรอยละ 50
รอยละการยับยั้ง = [(A0-As)/A0] x 100

[1]

โดย A0 = คาการดูดกลืนแสงของตัวอยางควบคุม และ As = คาการดูดกลืนแสงหลังจากเติมสาร
ตัวอยาง
3.4.2 วิธี ABTS radical scavenging assay
ทดสอบคุณ สมบัติการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี ABTS radical scavenging assay
ดัดแปลงจากวิธีข อง Re, et al. (1999) เตรีย มสารละลาย ABTS โดยผสม ABTS ความเขม ขน 7
มิลลิโมลาร และสารละลายโพแทสเซียมเปอรซัลเฟต อัตราสวน 1:0.5 ทิ้งไวในที่มืด เปนเวลา 12-16
ชั่ว โมง กอ นนำไปใช เจือ จางสารละลาย ABTS ด วยเอทานอล ใหมี คา การดูด กลืน แสงอยู ในช ว ง
0.7-0.9 ที่ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร ปเปตตัวอยางน้ำผึ้งชันโรงที่ความเขมขนตาง ๆ ปริมาตร
1 มิลลิลิตร เติมสารละลาย ABTS ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันแลว ทิ้งไวในที่มืด เปนเวลา
5 นาที และนำไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร โดยใชแอสคอรบิกความ
เขมขนตาง ๆ เปนสารมาตรฐานและสรางกราฟมาตรฐาน คำนวณความสามารถในการตานอนุมูล
อิสระเปนรอยละของการยับยั้ง ตามสมการที่ [2] ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระรายงานผล
เปนคา IC50 คือ ความเขมขนของสารที่สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระไดรอยละ 50
รอยละการยับยัง้ = [(A0-As)/A0] x 100

[2]

โดย A0 = คาการดูดกลืนแสงของตัวอยางควบคุม และ As = คาการดูดกลืนแสงหลังจากเติมสาร
ตัวอยาง
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3.5 การทดสอบคุณสมบัตกิ ารตานจุลินทรียของน้ำผึ้งชันโรง
การทดสอบคุณสมบัติการตานจุลินทรียของน้ำผึ้งตองมีการเตรียมตัวอยางน้ำผึ้ง แบคทีเรียที่
ใชทดสอบ และการทดสอบ ดังนี้
3.5.1 การเตรียมตัวอยางน้ำผึ้ง
ทำการเจื อจางน้ำผึ้งที่ความเขม ขนตาง ๆ ดังนี้ 20 40 60 80 และ100 เปอรเซ็น ต
(undiluted) โดยปริมาตร ดวยน้ำกลั่นฆาเชื้อ ฆาเชื้อดวยการกรองผานหัวกรองขนาด 0.45 ไมครอน
3.5.2 การเตรียมแบคทีเรียทดสอบ
จุลิน ทรียที่ใชทดสอบ 3 สายพันธุ ไดแก Staphylococcus aureus ATCC 25923,
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Escherichia coli ATCC 25922 และ Salmonella
Typhimurium ATCC 13311 ไดรับ ความอนุเคราะหจาก ภาควิชาจุ ลชีว วิทยา คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา เตรียมโดยการเลี้ยงแบคทีเรียในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว Muller Hinton Broth
(MHB) บมที่อุณ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่ว โมง ปรับ ความขุนใหเทากับ สารละลาย
มาตรฐาน 0.5 McFarland standard มีป ริม าณหั วเชื้ อเท ากับ 1X108 โคโลนี ตอ มิล ลิลิ ตร เพื่ อใช
ทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียตอไป
3.5.3 การทดสอบประสิทธิภาพของน้ำผึ้งชันโรงตอการยับยั้งแบคทีเรีย
ทดสอบประสิทธิภาพของน้ำผึ้งตอการยับยั้งแบคทีเรียดวยวิธี disc diffusion โดยใช
ไมพั น สำลีฆ าเชื้อจุม ในสารละลายแบคที เรีย ที่ อยูใน MHB ป ายให ทั่ วผิว หนาอาหารเลี้ย งเชื้อแข็ ง
Muller Hinton Agar (MHA) ที่มีป ริมาตรอาหารเทา ๆ กันทุกจานอาหารที่ทดสอบ ทิ้งใหผิวหนา
อาหารแห ง ป เปตน้ำ ผึ้ งชั นโรงทุก ความเขม ข น ที่ท ดสอบใสในแผ น ดิ สก ป ลอดเชื้อ ขนาดเส น ผ าน
ศูนยกลาง 6 มิลลิเมตร ลงบนแผนดิสกละ 20 ไมโครลิตร จากนั้นนำไปวางบนจานอาหาร MHA ที่มี
แบคทีเรียทดสอบ โดยมีชุดควบคุมผลบวกเปนน้ำผึ้งชันโรง ชุดควบคุมผลลบ คือน้ำกลั่นฆาเชื้อ บม
จานอาหารที่ อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เวลา 24 ชั่วโมง วัดขนาดเสนผานศูนยกลางบริเวณยับยั้ง
(inhibition zone) หนวยเปนมิลลิลิตร

3.6 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะหทางสถิติ
ทำการทดลองแตละการทดลอง 3 ซ้ำ วางแผนการทดลองแบบ Complete Randomized
Design (CRD) วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมทางสถิติ เพื่อวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of
Variance) และเปรียบเทีย บคาเฉลี่ยที่ระดับ ความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดยใช Duncan’s multiple
range test (DMRT)

