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การบริโภค
น้ําผึ้งเพื่อ
สุขภาพ 

 
  น้ําผ้ึง เปนอาหารท่ีใหความหวานท่ีเกาแกท่ีสุด เปนน้ําตาลบริสุทธ์ิจากธรรมชาติ ปราศจากเช้ือ
โรค ปลอดภัยตอการบริโภค สรรพคุณของน้ําผ้ึงเปนส่ิงท่ีมนุษยทุกชาติ ทุกภาษายอมรับ ถึงคุณประโยชน ของการ
ใชเปนอาหารบํารุงสุขภาพ และมีความเช่ือถึงสรรพคุณทางยา แตกตางกันไป ตวัอยางเชน สถาบันแพทยแผนไทย 
ระบุวาน้ําผ้ึงเปนสารท่ีใหพลังงานและความอบอุนแกรางกาย บํารุงประสาทและสมองใหสดช่ืนแจมใส เปนตน
และในสมัยโบราณถือวาน้ําผ้ึงเปนยาอายวุฒันะท่ีมีคุณคา มีประโยชนตอรางกายและเปนของกํานัลท่ีมูลคาสําหรับ
ผูใหและผูรับ 

จากน้ําหวาน…..เปนน้ําผึ้ง 
 

  น้ําผ้ึง คือ น้ําหวานท่ีผ้ึงเก็บจากตอมน้ําหวานของดอกไม หรือตนไม ท่ีผานขบวนการยอยภายใน
ตัวผ้ึง แปรสภาพน้ําหวานใหกลายเปนน้ําผ้ึง ขณะกําลังบินกลับรัง แลวคายออกมาเก็บไวในหลอดรวง ผานการ
ระเหยนํ้าโดยผ้ึงชวยกันกระพือปกไลความช้ืน จนน้ําผ้ึงใหหลอดรวงนั้น มีความช้ืนนอยกวา 20% ฝาหลอดรวงรัง
จึงปด น้ําผ้ึงนั้นจัดเปนน้ําผ้ึงท่ีมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน  

องคประกอบในน้ําผึ้ง 
 

  คนสวนใหญเขาใจวา น้ําผ้ึง คือ น้ําตาล แตความจริงแลว น้ําผ้ึงไมใชน้ําตาลธรรมดาแตเปน
น้ําตาลเชิงเดี่ยว ท่ีรางกายสามารถยอยและดูดซึมไปใชไดงาย เพราะผ้ึงรวบรวมมาจากดอกไมในธรรมชาติ อุดมไป
ดวยแรธาตุ วิตามิน เอนไซม ฯลฯ ท่ีมีประโยชนตอรางกาย พอสรุปองคประกอบท่ีสําคัญ ๆ ในนํ้าผ้ึงได ดังนี้ 
  1.  น้ํา หรือความช้ืนท่ีมีอยูในน้ําผ้ึง น้ําผ้ึงท่ีดีจะมีปริมาณความช้ืนประมาณ 17-18%   
โดยมาตรฐานท่ัวไป มี ความช้ืนไมช้ืนไมเกนิรอยละ 21 เพราะจะทําใหเก็บไวไดนานไมบูดเสียงาย 
  2.  น้ําตาล มีไมต่ํากวา 17 ชนิด เชน fructose glucose sucrose maltose   
เปนตน ทําใหน้ําผ้ึงเปนอาหารประเภทคารโบไฮเดรตท่ีดท่ีีสุด ชนิดหนึง่ และเปนสวนสําคัญท่ีทําใหน้ําผ้ึงมี      
รสหวาน สามารถใหพลังงานแกผูบริโภคไดทันที 
  3.  กรด ในน้ําผ้ึงมีหลายชนิด ชนิดท่ีสําคัญ ไดแก กรด gluconic นอกจากนี้ยงัมี        
กรดอมิโน ถึง 16 ชนิด กรดเกลือ และกรดกํามะถันรวมอยู 
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  4.  แรธาตุ ไดแก  K CL , S Ca P Mg Si Fe Mn Cu ถึงจะมีปริมาณไมมากนัก 
แตก็อยูในสัดสวนท่ีเหมาะสม ประมาณ 0.02-1%  
  5.  เอนไซม ชวยใหเกิดปฏิกิริยาท่ีมีประโยชนตาง ๆ เชน 
 -  glucose oxidase เปล่ียน glucose→gluconic acid + ไฮโดรเจนเปอร
ออกไซค ซ่ึงมีคุณสมบัติชวยยับยั้งการเจริญของเช้ือโรค เชนเดยีวกับสาร inhibine แตสาร inhibine    
จะสลายตัวเม่ือไดรับความรอนประมาณ 57 °ซ เปนเวลา 10 ช่ัวโมง  
  -  invertase ชวยยอยน้าํตาล sucrose →dextord และ Levulose แต
เอนไซมชนิดนี้จะสลายตวั เม่ือไดรับความรอนมากกวา 58-59 ° ซ นาน 10 ชม. 
   -  diastase ชวยยอยแปง→น้ําตาล แตความจริงแลวจะไมมีแปงอยูในน้ําหวานของ
ดอกไม ทําใหไมตองใช enzyme ตัวนี ้แตเปนเพียงตัวบงช้ีใหรูวาเปนน้ําผ้ึงท่ีมี diastase มากนอยเพียงใด 
  6.  vitamin ท่ีพบมีหลายอยาง เชน thiamin (B1) , Riboflavin (B2) , 
Ascorbic acid (C) , Pyridoxine (B6) , vitamin B complex แตกตางกนัตามชนิดของ
เกสรดอกไมในนํ้าผ้ึง นั้น 
  7.  protein และ กรดอมิโน 
 

ประโยชนของน้ําผึง้ 
 

  น้ําผ้ึงถูกนํามาใชประโยชนท้ังในรูปแบบของการบริโภคสด หรือการนํามาเปนสวนประกอบ
ของสินคาในอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ เชน ยาแผนโบราณ เคร่ืองสําอาง เคร่ืองดื่ม รวมท้ังการนํามาใชสมาน
แผลในวงการแพทยปจจุบัน นอกเหนือจากการยอมรับวาเปนสารท่ีใหประโยชนตอรางกายแลวคุณสมบัติหลักท่ี
สําคัญของการนํามาใชประโยชนในวงการแพทย คือ ความสามารถในการทําลายหรือยับยั้งการเจริญของเชื้อ
แบคทีเรียไดเปนอยางดีเพราะคุณลักษณะท่ีสําคัญ 3 ประการ ของนํ้าผ้ึง ไดแก 
  1.  มีความเขมขนสูง ทําใหมีความสามารถในการดูดซับน้ํา หรือ ดึงน้ําออกจากเซลของ
แบคทีเรียไดสูงมาก (hyperosmosis) 
  2.  มีความเปนกรด หรือ pH เฉล่ีย 3.9 ซ่ึงเพียงพอตอการยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือ
แบคทีเรียได 
  3.  มีสารไฮโดรเจนเปอรออกไซด ซ่ึงมีฤทธ์ิในการฆาเช้ือแบคทีเรีย เกิดจากปฏิกิริยาของ
เอนไซม glucose oxidase 
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น้ําผึง้ท่ีไดจากธรรมชาติ กับ น้ําผึง้ท่ีไดจากการเล้ียงผึง้ 
 

  ตลาดนํ้าผ้ึงในประเทศไทย จะมีน้ําผ้ึง 2 ประเภท คือ น้ําผ้ึงท่ีไดจากธรรมชาติ หรือน้ําผ้ึงปา กับ
น้ําผ้ึงท่ีไดจากการเล้ียงผ้ึง ทําใหผูบริโภคเกิดความไมม่ันใจ ถึงคุณคางทางอาหารของนํ้าผ้ึงแตละชนิด แตมีรายงาน
ของ ดร.ไมเคิล เบอรเกตต จากอเมริกา ท่ีเก็บตัวอยางน้ําผ้ึง จากทั่วโลก ของผ้ึงทุกชนิด ซ่ึงมีตัวอยางน้ําผ้ึงของ
ประเทศไทยรวมอยูดวย พบวาไมมีความแตกตาง ท้ังในดานองคประกอบทางเคมีและคุณคาทางอาหาร 
  ในประเทศไทย โดยสมนึก  บุญเกิด (2544) รายงานผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของ
น้ําผ้ึงท่ีไดจากผ้ึงเล้ียง และจากผ้ึงในธรรมชาติ วา ไมมีความแตกตางกันแตอยางใด จึงนาจะเปนเคร่ืองยืนยันไดวา 
น้ําผ้ึงปาไมไดมีคุณสมบัติท่ีดีกวาหรือแตกตางไปจากน้ําผ้ึงท่ีไดจากผ้ึงเล้ียงแตอยางใด 

คุณลักษณะเฉพาะของน้าํผึง้ 
  น้ําผ้ึงท่ีไดจากพืชตางชนิดกัน จะมีความแตกตางในเร่ืองทางกายภาพ ไดแก สี กล่ิน และรสชาด 
และจะมีคุณลักษณะเฉพาะอยางท่ีแตกตางกันไปดวย เชน 
  น้ําผึง้ตกผลึก  น้ําผ้ึงจากพืชบางชนิด สามารถตกผลึกไดดี เชน น้ําผ้ึงจากดอกล้ินจี ่และดอก
ทานตะวัน ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะ เนื่องจากการเปล่ียนสถานะจากของเหลวมาเปนของแข็ง เปนผลึกมีรูปรางเปน
แทงแหลม เปราะบาง เพราะมีปริมาณนํ้าตาลกลูโคสในนํ้าผ้ึงสูงกวาน้าํตาลฟรุกโตส ผลึกดังกลาวจะมีสีเดยีว
กลมกลืนไปทัง้ขวด ไมแยกชั้น ท้ังนี้ ลักษณะการตกผลึกจะหายไปทันที เม่ือนําไปอุนท่ีอุณหภูมิไมเกิน 60 ° 
เซลเซียส ภายใน 5 นาที ตางจากน้ําผ้ึงตกตะกอน ซ่ึงเกิดจากการปลอมปนน้ําตาลทราย ผลึกจะมีสีน้ําตาลเขม 
แตกตางจากสวนท่ีเปนของเหลวอยางเห็นไดชัด 
  การเปล่ียนสี  น้ําผ้ึงเม่ือเก็บไวระยะเวลาหนึ่ง จะเกดิการเปล่ียนสี หรือมีสีเขมข้ึน เพราะปฏิกิริยา
การสลายนํ้าตาลฟรุกโตส เกิดสาร HMF (hydroxy methyl furfural) โดยท่ีน้ําผ้ึงนั้นยังคงนํามา
บริโภคได เพยีงแตสีไมนารับประทานเทานั้น โดยนํ้าผ้ึงแตละชนิด จะเปล่ียนสีเร็วหรือชาตางกัน ท้ัง ๆ ท่ีเก็บไว
ในสถานท่ีเดยีวกัน เชน น้ําผ้ึงจากดอกลําไย และมะพราว จะเปล่ียนเปนสีเขมจนถึงดําไดเร็วกวา น้ําผ้ึงจากดอก
ล้ินจี่ นุน งา เปนตน  
  น้ําผ้ึง ท่ีมีสีเขม จะมีปริมาณแรธาตุในน้ําผ้ึง มากกวาน้ําผ้ึงสีจาง เชน Fe , Ca Mg Na P 
Mn Cu เปนตน แรธาตุเหลานี้มีประโยชนตอการทํางานของระบบตาง ๆ ในรางกาย เชน Cu Fe และ 
Mn มีสวนสําคัญในการสรางเลือด เปนตน 

 

 

นํ้าผ้ึงตกผลึก 
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วิธีการเลือกซ้ือน้ําผึง้ 
ส่ิงสําคัญของการซ้ือน้ําผ้ึง ควรเลือกน้ําผึ้ง   

 1. ท่ีมีกล่ินน้ําผึ้งและกล่ินหอมของเกสรของดอกไม ท่ีระบุบนสลากขางขวด เชน น้ําผ้ึงลําไย ควร
มีกล่ินของดอกลําไย ดอกสาบเสือ ข้ีไกยาน ทานตะวัน นุน หรือล่ินจี่ เปนตน ถามีโอกาสไดชิมถึงรสชาติของ
ความหวาน ในนํ้าผ้ึงถามีความหอมของดอกไมตามชนิดท่ีระบุรวมอยูดวย 
 2. มีความสะอาด ไมมีเศษละอองเกสร เศษตัวออน ดักแด ปะปนอยู มีสีออนใสตามธรรมชาติ   
ไมแยกชั้น มีสีเดียวกลมกลืนกันไปท้ังขวด มีความหนืดหรือมีความเขมขน   แสดงวาน้ําผ้ึงท่ีมีลักษณะในภาพรวม
ตามท่ีกลาวมานั้นจัดเปนน้ําผ้ึงคุณภาพช้ันดี ท่ีใชตรวจสอบไดในลําดับแรกกอนการตัดสินใจเลือกซ้ือน้ําผ้ึง 
  3.  ตองมีสลาก แสดงรายละเอียดน้ําหนักสุทธิ เคร่ืองหมายการคา วันท่ีผลิต สถานท่ีผลิต ชื่อ
ผูผลิต เคร่ืองหมายรับรองคุณภาพจากหนวยงานราชการ เพื่อใชเปนขอมูลในการตรวจสอบยอนกลับได 

  
 

 
วิธีการเก็บรักษาน้ําผึ้ง 

นํ้าผ้ึงที่มีคุณภาพสงเสริมการเล้ียง 
        โดยกรมสงเสริมการเกษตร 

นํ้าผ้ึงเกามีลักษณะสีดํา ไมควรปริโภค 

  ในน้ําผ้ึงจะมีความชื้น หรือมีน้ําเปนสวนประกอบอยูดวย หากไมมีการเก็บรักษาท่ีดีอาจทําให
น้ําผ้ึงบูดเสียได ภาชนะท่ีใชบรรจุน้ําผ้ึงจึงนิยมใชขวดท่ีมีคอขวดแคบ ดวยเหตุผลของการท่ีตองการลดพ้ืน
ผิวสัมผัสของนํ้าผ้ึง กับความช้ืนจากอากาศ ท่ีจะเปล่ียนน้ําตาลเปนแอลกอฮอล ซ่ึงเปนเหตุของการบูดเสียของ
น้ําผ้ึง ดังน้ัน การบริโภคเพื่อใหไดรับคุณคาของความเปนน้ําผ้ึงอยางแทจริง ควรคํานึงถึงรายละเอียด ดังนี้ 
  1.  น้ําผ้ึงท่ีมีความช้ืนสูงควรบริโภคใหหมดภายใน 1-2 เดือน 
  2.  ควรเก็บน้าํผ้ึงในท่ีเยน็ และไมโดนแสงแดด แตไมมีความจําเปนตองเก็บในตูเยน็ หาก
สามารถบริโภคภายในกําหนด แตถาเก็บไวในท่ีเยน็หรือตูเย็นน้ําผ้ึงสามารถรักษาไดนานข้ึน 
  3.  น้ําผ้ึงท่ีเก็บไวนานจะมีสีเขม เพราะปฏิกิริยาการสลายนํ้าตาลฟรุกโตสตามท่ีกลาวมาแลวยัง
สามารถนํามาบริโภคได แตไมควรเก็บนานเกิน 2 ป หรือถามีสีดํา ไมควรนํามาบริโภค 
 
เรียบเรียงโดย  กลุมสงเสริมการเล้ียงผึง้และแมลงเศรษฐกิจ  สวนสงเสริมสินคาเกษตร สํานักสงเสริมและ
จัดการสินคาเกษตร โทร/โทรสาร.  02-9406102  
เอกสารอางอิง  พิชัย  คงพิทักษ , 2545 . การเล้ียงผ้ึงพันธุ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม . 44 หนา 

                สมนึก  บุญเกิด , 2544 , ผ้ึง . มหาวิทยาลัยรามคําแหง . 144 หนา 
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