
 

กลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ  ส ำนักส่งเสริมและจัดกำรสินค้ำเกษตร  โทร. 0 2940 6102 

ผลิตภัณฑ์จากผึง้ 
 

 “ผึ้งเป็นแมลงมหัศจรรย์”  “ผึ้งเป็นแมลงที่มีแต่ให้”  ล้วนเป็นประโยชน์ที่ได้ยินกันเป็นประจ ำในวงกำรผึ้ง  
เพรำะผู้ที่ประกอบอำชีพเลี้ยงผึ้งไม่ต้องลงทุนปลูกพืชอำหำรเป็นพิเศษเพ่ือใช้เป็นอำหำรผึ้ง  แต่ปล่อยให้ผึ้งหำเลี้ยงตัวเอง  
เพียงแต่น ำผึ้งไปวำงในแหล่งที่มีพืชอำหำร  ผึ้งก็จะบินออกไปผสมเกสรทั้งพืชปลูกและพืชป่ำชนิดต่ำง ๆ พร้อมทั้งเก็บ
น้ ำหวำน  เกสร  ยำงไม้ ฯลฯ กลับเข้ำรัง  ส ำหรับผู้เลี้ยงผึ้งต้องจัดกำรดูแลภำยในรัง  ท ำให้เกิดเป็นผลผลิตที่มนุษย์ต้องกำร 
หลำกหลำยชนิด  เรำสำมำรถแบ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกผึ้ง เป็น 3 กลุ่ม คือ 
 1. ผลิตภัณฑ์ที่ผึ้งน ำมำจำกภำยนอกรัง ได้แก่ เกสรผึ้ง และโปรโปลิส 
 2. ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจำกภำยในตัวผึ้ง ซึ่งเป็นผลจำกทำงด้ำนสรีระวิทยำ ได้แก่ นมผึ้งหรือรอยัลเยลลี่  ไขผึ้ง 
และพิษผึ้ง 
 3. ผลิตภัณฑ์ที่ผึ้งน ำมำจำกภำยนอกรัง แล้วรวบรวมไว้ภำยในตัวผึ้ง จำกนั้นจึงมำเก็บสะสมไว้ในรัง  ได้แก่ 
น้ ำผึ้ง 

 
เกสรผึ้ง  คือ ละอองเกสรตัวผู้ของดอกไม้ชนิดต่ำง ๆ ที่ผึ้งเก็บรวบรวมคลุกเคล้ำ 
กับน้ ำหวำนของดอกไม้  เก็บรวบรวมไว้ที่ปลำยขำทั้งสอง แล้วน ำไปเก็บไว้ในรังผึ้ง  
องค์ประกอบในเกสรผึ้ง ประกอบด้วย โปรตีน ซึ่งมีมำกกว่ำในเนื้อสัตว์ถึง 5 เท่ำ  
ในขนำดน้ ำหนัก  ที่เท่ำกัน  มีวิตำมิน 16 ชนิด กรดอะมิโน 18 ชนิด เอนไซม์ 18 ชนิด 
และแร่ธำตุอ่ืน ๆ 28 ชนิด 

 ประโยชน์ของเกสรผึ้ง 
 1. ด้ำนอำหำร  เกสรผึ้งเป็นอำหำรที่ย่อยสลำยง่ำย  จึงช่วยฟื้นฟูควำมสมดุลของร่ำงกำย ช่วยให้ร่ำงกำยมี
ควำมแข็งแรง กระปรี้กระเปร่ำเหมือนเด็กหนุ่มเด็กสำวในผู้ที่สูงอำยุ 
 2. ด้ำนสมุนไพร  เกสรผึ้งเป็นที่รวบรวมยำสมุนไพรซึ่งได้จำกดอกไม้หลำกหลำยพันธุ์ ซึ่งสำมำรถบ ำบัด 
บรรเทำโรคบำงอย่ำงได้ เช่น ภูมิแพ้  ไมเกรน  ควำมดันโลหิตสูง  โพรงจมูกอักเสบ  หืด    หอบไข้หวัดใหญ่  รูมำติซั่ม  
เบำหวำน อำกำรนอนไม่หลับ  ชะลอกำรตกกระของผิวหนัง เป็นต้น 
 3. ด้ำนบ ำรุงและเสริมสร้ำง  เกสรผึ้งบ ำรุงผิวหนังให้ชุ่มชื้น  ท ำให้ผมดกด ำและหงอกช้ำ  มีควำมทรงจ ำ
และสมำธิดีขึ้น  เสริมสร้ำงสมรรถภำพทำงเพศ 
 

โปรโปลิส  หรือชันผึ้ง  เป็นสำรที่ผึ้งรวบรวมมำจำกยำงไม้   
มีลักษณะเป็นยำงเหนียว  สีน้ ำตำลถึงแดง  แล้วแต่ชนิดของต้นไม้ที่ผึ้งไป 
เก็บเพ่ือน ำกลับมำท ำเป็นก ำแพงก้ันช่องทำงเดินภำยในรัง  หรือน ำมำ 
อุดปำกทำงเข้ำรังให้มีขนำดเล็กลง เพื่อให้รังอบอุ่นในฤดูหนำว  
หรือห่อหุ้มซำกสัตว์ที่ภำยในรัง 
องค์ประกอบในโปรโปลิส  ประกอบด้วย  สำรกลุ่ม flavonoids  กรดเบนโซอิค   
กรดอะมิโน   น้ ำตำล  แร่ธำตุ และสำรอินทรีย์ต่ำง ๆ  
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 ประโยชน์ของโปรโปลิส 
 1. น ำมำใช้ท ำชัน ยำเรือกันรั่ว 
 2. ใช้รักษำโรคติดเชื้อที่เกิดจำกเชื้อแบคทีเรีย เช่น โรคผิวหนัง  โรคในช่องปำก เป็นต้น 
 3. เป็นส่วนผสมในเครื่องส ำอำง เช่น โลชั่น ครีมบ ำรุงผิว  สบู่  เป็นต้น 
 4. เครื่องดื่มสำรสกัดโปรโปลิส ผสมในเครื่องดื่มชูก ำลัง 
 5. ลูกอมผสมโปรโปลิส แก้เจ็บคอ 
 6. เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ เช่น เป็นส่วนผสมในน้ ำยำขัดเงำคุณภำพสูง  สำรกันสนิม  ยับยั้งกำรงอก
ของพืชบำงชนิด เช่น เมล็ดกัญชำ ไม่สำมำรถงอกได้เมื่อสัมผัสกับโปรโปลิส เป็นต้น 
 

นมผึ้ง คือ อำหำรที่ผึ้งงำนผลิตเพ่ือป้อนผึ้งนำงพญำเท่ำนั้น  มีลักษณะเป็น
ของเหลวข้นคล้ำยน้ ำสลัดชนิดครีม สีเหลืองอ่อนถึงขำว  มีรสเปรี้ยว เผ็ด 
หวำนเล็กน้อย  มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อน ๆ นมผึ้งจัดเป็นอำหำรธรรมชำติที่มี
คุณค่ำทำงโภชนำกำรสูง 
องค์ประกอบในนมผึ้ง  ประกอบด้วย  น้ ำ โปรตีน  น้ ำตำล  เอนไซม์ 
สำร 10-hydroxy-2-decenoic acid  และวิตำมินต่ำง ๆ  

 ข้อจ ำกัดของนมผึ้ง ต้องเก็บไว้ที่อุณหภูมิต่ ำกว่ำ  
 -12 องศำเซลเซียส เพื่อให้คงสภำพควำมสดและคุณสมบัติเดิมไว้ 
 ประโยชน์ของนมผึ้ง 
 1. ช่วยบ ำรุงสมองให้มีสติปัญญำดีขึ้น มีควำมทรงจ ำดี  
 2. สร้ำงควำมต้องกำรและกระตือรือร้นในกำรบริโภคอำหำร ท ำให้ร่ำงกำยที่ซูบผอมกับแข็งแรงขึ้น 
 3. ช่วยให้เด็กเล็ก ๆ ที่เจ็บป่วย ร่ำงกำยไม่แข็งแรง หรือเด็กอ่อนที่เติบโตช้ำกว่ำปกติ ให้เจริญเติบโตตำมวัย
ของเด็ก  และมีกำรพัฒนำกำรดีขึ้น 
 4. ช่วยต้ำนทำนเชื้อแบคทีเรียและโรคมะเร็ง 
 5. ช่วยท ำให้ระบบกำรท ำงำนต่ำง ๆ ของร่ำงกำยให้ดีขึ้น 
 

ไขผึ้ง  เป็นสำรที่ผึ้งงำนผลิตจำกต่อมไขผึ้ง เพื่อใช้สร้ำง ซ่อมแซม และปิดฝำ
หลอดรวง  มีลักษณะเป็นเกล็ดสีขำวใส ขนำดเล็ก มีน้ ำหนักเบำ  
ผึ้งต้องกินน้ ำหวำน 8 กิโลกรัม เพ่ือใช้ผลิตไขผึ้ง 1 กิโลกรัม 
องค์ประกอบในไขผึ้ง  ประกอบด้วย  คำร์บอน ออกซิเจน และไฮโดรเจน 
ประโยชน์ของไขผึ้ง 
1. อุตสำหกรรมเทียนไข 
2. อุตสำหกรรมเครื่องส ำอำง  เช่น ลิปสติก  ยำหม่อง  
3. อุตสำหกรรมกำรเลี้ยงผึ้ง เช่น ท ำแผ่นรังเทียม 
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พิษผึ้ง  เป็นสำรประกอบโปรตีนที่ผึ้งปล่อยออกมำจำกต่อมสำรพิษ   
ผ่ำนออกทำงเหล็กในของผึ้งงำน  ถุงน้ ำพิษถุงหนึ่ง บรรจุน้ ำพิษ ประมำณ  
0.3 มิลลิกรัม 
องค์ประกอบของน้ ำพิษ ประกอบด้วย น้ ำ  โปรตีน  เอนไซม์  กรดอะมิโน 
และอะมีทรีนที่ออกฤทธิ์ต่อร่ำงกำย 
ประโยชน์ของพิษผึ้ง  ใช้รักษำโรคไขข้ออักเสบ หรือรูมำติซั่ม  และโรคที่เกิด
จำกอำกำรแพ้จำกกำรถูกผึ้งต่อยได้ 
 

 
น้ ำผึ้ง  คือ  น้ ำหวำนที่ผึ้งเก็บจำกต่อมน้ ำหวำนของดอกไม้ มำผ่ำนขบวนกำร
ย่อยภำยในตัวผึ้งขณะก ำลังบินกลับรัง แล้วคำยออกมำเก็บไว้ในหลอดรวง ท ำ
กำรบ่มจนของเหลวนั้นมีควำมเข้มข้นสูง สีของน้ ำผึ้งมีสีเหลืองอ่อนถึงเขียว
เข้ม หรือสีน้ ำตำลอ่อนถึงน้ ำตำลไหม้ ขึ้นอยู่กับชนิดของดอกไม้ 
องค์ประกอบในน้ ำผึ้ง  ประกอบด้วย  น้ ำ  คำร์โบไฮเดรต  กรดอะมิโน   
แร่ธำตุ  เอนไซม์ วิตำมิน และโปรตีน 
ลักษณะของน้ ำผึ้งแท้   น้ ำผึ้งแท้หรือน้ ำผึ้งที่ดี ควรมีกลิ่นหอมของเกสร
ดอกไม้ตำมชนิดที่ระบุไว้บนสลำกข้ำงขวด แต่ถ้ำไม่สำมำรถเปิดขวดดมกลิ่น
หรือไม่มีตัวอย่ำงให้ลองชิม ก็ควรพิจำรณำจำก 
1. มีควำมสะอำด  ไม่มีเศษละอองเกสร  เศษตัวอ่อน  ดักแด้ ปะปนอยู่ 
2. มีสีอ่อนใสตำมธรรมชำติ  ไม่แยกชั้น  มีสีเดียวกลมกลืนไปทั้งหมด 
3. มีควำมหนืด หรือมีควำมเข้มข้น  
4. สลำกข้ำงขวด ควรมีรำยละเอียดแสดง น้ ำหนักสุทธิ  วันที่ผลิต  วันหมดอำยุ  สถำนที่ผลิต  เครื่องหมำยรับรอง
คุณภำพจำกหน่วยงำนรำชกำร  ที่สำมำรถตรวจสอบย้อนกลับได้ 
ประโยชน์ของน้ ำผึ้ง   น้ ำผึ้งถูกน ำมำใช้ประโยชน์ทั้งในรูปแบบของกำรบริโภคสด หรือกำรน ำมำเป็นส่วนประกอบของ
สินค้ำในอุตสำหกรรมประเภทต่ำง ๆ เช่น ยำแผนโบรำณ  เครื่องส ำอำง  เครื่องดื่ม  รวมทั้งกำรสมำนแผลในวงกำรแพทย์
แผนปัจจุบัน  นอกจำกนี้น้ ำผึ้งยังมีควำมสำมำรถท ำลำยหรือยับยั้งกำรเจริญเติบโของแบคทีเรียได้เป็นอย่ำงดี 
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