
บทที่ 2 
เอกสารที่เกีย่วของ 

 
น้ําผ้ึง คือน้ําหวานท่ีผ้ึงเก็บมาจากตอมน้ําหวานของดอกไม (nectar) โดยผ้ึงจะกลืนน้ําหวาน

ลงสูกระเพาะนํ้าหวาน ซ่ึงจะมีเอนไซมชวยยอยน้ําหวานแลวนํามาเก็บไวในหลอดรวงผ้ึง จากนั้น
น้ําผ้ึงจะคอยๆ บมตัวเองโดยการระเหยน้ําออกไปจนน้ําผ้ึงมีปริมาณน้ําท่ีเขมขนข้ึนจนไดระดับ      
ท่ีเหมาะสมกับการเก็บรักษา ผ้ึงงานก็จะปดฝาหลอดรวง เรียกน้ําผ้ึงนี้วา “น้ําผ้ึงสุก” เปนน้ําผ้ึงท่ีได
มาตรฐาน คือมีน้ําอยูไมเกินรอยละ 20-21 (วิกิพีเดีย, 2550) ลักษณะเปนของเหลวคอนขางขน  มีสี
เหลืองจนถึงน้ําตาลเขม น้ําผ้ึงประกอบดวยน้ําตาลเชิงเดี่ยว 2 ชนิด คือ กลูโคส และฟรุกโตส         
(สุกัลยา, 2550) 

น้ําผ้ึงปามีความแตกตางจากนํ้าผ้ึงท่ีไดจากผ้ึงเล้ียง  ตรงที่น้ําผ้ึงปาไมสามารถจําแนก
สัดสวนของน้ําหวานจากดอกไมหลาย ๆ ชนิดได  ในขณะท่ีผ้ึงเล้ียงสามารถบอกไดทันทีวาเปน
น้ําผ้ึงจากดอกของพืชชนิดใด  เชน  ทานตะวัน  ล้ินจี่  ลําไย  นุน  หรือยางพารา  เนื่องจากได
เคล่ือนยายรังผ้ึงเขาไปตามระยะเวลาการบานของดอกพืชอยางเฉพาะเจาะจง  ภาษาผ้ึงเรียกวา  ฤดู
น้ําหวานไหลนอง  หรือ  Honey Flour ดังนั้น  น้ําผ้ึงจึงมีลักษณะ กล่ิน  สี  รส  แตกตางกันไปตาม
ลักษณะของดอกไม  ท่ีผ้ึงงานไปเก็บเอามาแลวนํามาผานขบวนการภายในรังผ้ึง  จนมีความช้ืน
เหลือประมาณรอยละ  17-20  น้ําผ้ึงเปนของเหลวท่ีสารแขวนลอย  อยูในขวดท่ีมีลักษณะโปรงแสง  
ในบางคร้ังน้ําผ้ึงท่ีจากน้ําหวานและเกสรดอกไมบางชนิด  เชน  ทานตะวัน  ยางพารา  ซ่ึงเปนน้ําผ้ึง
ท่ีดี  เม่ือเก็บท้ิงไวในชวงเวลาหน่ึง  หรือ  ถูกเก็บไวในตูเย็นท่ีอุณหภูมิตํ่านาน ๆ  อาจมีการตกผลึก
เปนตะกอนได  ซ่ึงทําใหผูบริโภคเขาใจวาเปนน้ําผ้ึงปลอม  ถาสังเกตใหดีและเปรียบเทียบการ      
ตกผลึกอยางละเอียดระหวางเกล็ดน้ําตาลกับน้ําผ้ึงจะพบวาไมเหมือนกัน  ซ่ึงผูบริโภคที่เปน         
นักบริโภคน้ําผ้ึงบางรายนิยมรับประทานน้ําผ้ึงตกผลึก  เพราะมีรสชาติอีกแบบหนึ่ง งายตอการตัก
น้ําผ้ึงรับประทาน  ดานการตลาดบางบริษัทผลิตน้ําผ้ึงในรูปผ้ึงครีมหรือน้ําผ้ึงตกผลึกจําหนาย
เหมือนกัน  แตถาผูบริโภคไมชอบก็สามารถแกไขใหกลับคืนสภาพเดิมได  โดยการนําภาชนะท่ี
บรรจุน้ําผ้ึงตกผลึกไปแชในน้ําอุนไมเกิน  60  องศาเซลเซียส  ถาเกินกวานี้จะทําใหสารอินฮิบิน  
(inhibine)  และอื่น ๆ ท่ีมีอยูในน้ําผ้ึงสูญเสียไป  น้ําผ้ึงจากดอกไมบางชนิดสามารถตกผลึกได 
น้ําตาลท่ีตกผลึกนี้คือกลูโคสที่มีประโยชนเพราะเปนน้ําตาลเชิงเดี่ยว (กรมสงเสริมการเกษตร, 
2550)  
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2.1 องคประกอบและปริมาณสารอาหารในนํ้าผึ้ง 
องคประกอบหลักของน้ําผ้ึง คือ ฟรุกโตสและกลูโคส รองลงมาคือน้ํา และสารอ่ืนๆ        

ดังแสดงในตารางท่ี 2.1 สวนปริมาณสารอาหารในนํ้าผ้ึงแสดงดังตารางท่ี 2.2   
 

ตารางท่ี 2.1   องคประกอบโดยประมาณของน้ําผ้ึง 
           องคประกอบ     ปริมาณโดยเฉล่ีย (รอยละ) 
ฟรุกโตส       38.5 
กลูโคส                     31.0 
น้ํา        17.1 
มอลโตส         7.2 
น้ําตาลโมเลกุลและคารโบไฮเดรตอ่ืนๆ      4.2 
ซูโครส                       1.5 
แรธาตุ วิตามิน และเอนไซม       0.5 

ท่ีมา : The Nation Honey Board  (2007) 
 

2.1.1  เอนไซมในน้ําผึ้ง 
น้ําผ้ึงมีเอนไซมประกอบอยูหลายชนิด เอนไซมสําคัญท่ีสุดท่ีพบในน้ําผ้ึง คือ อินเวอรเทส 

(invertase) มีหนาท่ีเปล่ียนน้ําตาลซูโครสในน้ําหวานเปนน้ําตาลอินเวิรต ไดแก กลูโคส และฟรุก
โตส  สวนไดแอสเทส (diastase)  หรือ อะไมเลส (amylase) จะทําหนาท่ียอยแปงใหเปนน้ําตาล และ
เอนไซมคะตะเลส (catalase) ซ่ึงเปล่ียนเปอรออกไซดใหเปนน้ําและออกซิเจน นอกจากนั้น กลูโคส
ออกซิเดส (glucose oxidase) ยังทําหนาท่ีเปล่ียนกลูโคสเปนกลูโคโนแลคโตน กรดกลูโคนิค และ
ไฮโดรเจนเปอรออกไซด ซ่ึงเช่ือวาไฮโดรเจนเปอรออกไซดทําหนาท่ียับยั้งการเจริญและทําลาย  
เช้ือโรคได (The Nation Honey Board , 2007) 
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ตารางท่ี 2.2   ปริมาณสารอาหารในนํ้าผ้ึง 1 ชอนโตะ (15 มิลลิลิตร หรือ 21 กรัม) 
                    องคประกอบ    ปริมาณโดยเฉลี่ย (รอยละ) 

น้ํา       3.62 กรัม 
พลังงาน       64 แคลอรี ่
คารโบไฮเดรต (โดยรวม)     17.64 กรัม 
 - ฟรุกโตส     8.16 กรัม 
 - กลูโคส                    6.57 กรัม 
 - มอลโตส     1.53 กรัม 
 - ซูโครส                    0.32 กรัม 
 - อื่นๆ      0.88 กรัม 
ใยอาหาร      0.04 กรัม 
ไขมัน       0.00 กรัม 
โปรตีน       0.06 กรัม 
วิตามิน         
 - ไรโบฟลาวิน     0.01 มิลลิกรัม 
 - ไนอาซิน     0.03 มิลลิกรัม 
 - กรดเพนทาโทเทนิก    0.01 มิลลิกรัม 
 - บี 6       0.01 มิลลิกรัม 
 - โฟเลต      0.42 ไมโครกรมั 
 - ซี      0.11 มิลลิกรัม 
เกลือแร      
 - แคลเซียม     1.27 มิลลิกรัม 
 - ฟอสฟอรัส     0.85 มิลลิกรัม 
 - โซเดียม     0.85 มิลลิกรัม 
 - โพแทสเซียม     1.02 มิลลิกรัม 
 - เหล็ก      0.09 มิลลิกรัม 
 - สังกะสี                    0.05 มิลลิกรัม 
 - แมกนีเซียม     0.42 มิลลิกรัม 
 - ซิลิเนียม     0.17 มิลลิกรัม 
 - ทองแดง     0.01 มิลลิกรัม 
 - แมงกานีส     0.02 มิลลิกรัม 

ท่ีมา : The Nation Honey Board  (2007) 
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2.2  สมบัติของน้ําผึ้ง 
 

2.2.1  สมบัติทางเคมีของน้ําผึ้ง 
น้ําผ้ึงแตละชนิดมีสมบัติทางเคมีแตกตางกันตามชนิดของดอกไมท่ีใหน้ําหวาน ฤดูกาลท่ี 

ทําการเก็บน้ําผ้ึง และสภาพแวดลอมของบริเวณท่ีเล้ียง (Mizrahi, 1997) สมบัติทางเคมีของน้ําผ้ึง
แสดงดังตารางท่ี 2.3 น้ําผ้ึงไดถูกแบงเปนเกรดที่แตกตางกันโดยใชปริมาณความชื้นเปนเกณฑ    
โดยท่ีน้ําผ้ึงท่ีมีความช้ืนนอยกวารอยละ 21 แสดงวาเปนน้ําผ้ึงเกรดเอ แตถาปริมาณความชื้นของ
น้ําผ้ึงยิ่งมากคุณภาพของน้ําผ้ึงยิ่งลดลง ดังนั้นความเช่ือท่ีวาน้ําผ้ึงท่ีดี ท่ีสุดคือน้ําผ้ึงเดือน 5            
อาจเนื่องมาจากในเดือน 5 นั้นเปนหนาแลงซ่ึงฝนยังไมตก และเปนชวงท่ีดอกไมหลายชนิด      
กําลังบาน น้ําผ้ึงท่ีไดจึงเปนน้ําผ้ึงเกรดดีเนื่องจากมีความชื้นนอย (หลวงบุเรศร, 2528)  การจัดเกรด
ของน้ําผ้ึงตามปริมาณของแข็งและความช้ืนแสดงดังตารางท่ี 2.4 

 
ตารางท่ี 2.3   สมบัติทางเคมีของน้ําผ้ึง 

      สมบัติทางเคมี    ปริมาณ (รอยละ) 
ความช้ืน          15.7 – 26.7 
เถา           0.04 – 0.93 
ไนโตรเจน          0.05 – 0.38 
น้ําตาลรีดิวซ          85.0 – 94.9 
กรดอิสระ          12.9 – 58.0 
ความเปนกรดดาง (pH)           3.6 – 5.6 

ท่ีมา : ลักขณาและนิธิยา  (2544) 
 
ตารางท่ี 2.4  การจัดเกรดของน้ําผ้ึงตามปริมาณของแข็งและความช้ืน 
        เกรดของน้ําผ้ึงสูงสุด   ปริมาณของแข็งตํ่าสุด         ปริมาณความช้ืน                 
                                                     (รอยละ)                                          (รอยละ) 
              เกรด A    81.4                  18.6 

เกรด B    81.4                  18.6 
เกรด C    80.0                  20.0 

ท่ีมา : The Nation Honey Board  (2007) 
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2.2.2  สมบัติทางกายภาพของน้ําผึ้ง 
 

สมบัติดานการไหล 
น้ําผ้ึงสวนใหญจะมีการไหลแบบ Newtonain  แตกย็ังมีบางชนิดท่ีมีสมบัติการไหลแบบ 

thixotropic เชน น้ําผ้ึง manuka จากประเทศนิวซีแลนด โดยปริมาณโปรตีน และนํ้าหนักโมเลกุล
ของคารโบไฮเดรต จะมีผลตอสมบัติการไหล (The National Honey Board, 2007) 

 

ความถวงจําเพาะ 
คาความถวงจําเพาะของน้ําผ้ึงข้ึนกับแหลงท่ีมาของน้ําหวานที่ผ้ึงมาผลิตเปนน้ําผ้ึง คาความ

ถวงจําเพาะของน้ําผ้ึง เชน  น้ําผ้ึงท่ีมีความช้ืนรอยละ 15 และ 18 จะมีคาความถวงจําเพาะท่ีอุณหภูมิ 
20 องศาเซลเซียสท่ี 1.435 และ 1.417 ตามลําดับ (The Nation Honey Board, 2007) 
 

คาความหนดื 
ความหนืดเปนลักษณะทางกายภาพและทางประสาทสัมผัสท่ีสําคัญอยางหนึ่ง ท่ีสามารถ

แสดงถึงคุณลักษณะของนํ้าผ้ึง  น้ํา ผ้ึงเปนของเหลวท่ีมีการไหลเปนไปตามกฎของนิวตัน 
(Newtonian fluid) Yanniotis, Skaltisi and Karaburnioti (2006) และ Sopade et al. (2002)ไดศึกษา
ผลของความช้ืนท่ีมีผลตอความหนืดท่ีอุณหภูมิตางๆ พบวาความหนืดมีผลมาจากอุณหภูมิ ปริมาณ
ความชื้น ผลึก สารแขวนลอยในน้ําผ้ึง และชนิดของน้ําผ้ึงดวย ดังนั้นถาเปนน้ําผ้ึงชนิดเดียวกัน       
ท่ีอุณหภูมิเดียวกัน ความหนืดจะสัมพันธกับความช้ืน ในทางกลับกันน้ําผ้ึงชนิดเดียวกันและ
ความชื้นมีคาเทากัน อุณหภูมิจะมีผลตอความหนืด ความหนืดจะมีคาลดลงเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน และ
เม่ือมีความช้ืนสูงความหนืดจะมีคาตํ่าลง ดังนั้นคาความหนืดจะไมข้ึนกับอัตราเฉือน (ความเร็วท่ีใช
วัด) โดยท่ัวไปคาความหนืดจะอยูในเกณฑดังแสดงในตารางท่ี 2.5 
 

ตารางท่ี 2.5    ความหนืดของน้ําผ้ึงท่ีมีปริมาณความช้ืนตางกัน วดัท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
ปริมาณความช้ืน (รอยละ)          ความหนืด (cP) 

15.5                                                                              13800 
17.1                    6900 
18.2      4810 
19.1      3490 
20.2      2040 

ท่ีมา : The Nation Honey Board  (2007) 



  
9 

ตารางท่ี 2.6  ความหนืดของน้ําผ้ึงท่ีอุณหภมิูตางๆกันท่ีมีปริมาณความชื้นรอยละ 16.1 
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)         ความหนดื (cP) 

13.7                                                                    6000 
29.0                                                                    6840 
39.4                                                                    2140 
48.1                                                                          1070 
71.1                  260 

ท่ีมา : The Nation Honey Board  (2007) 
 
ตารางท่ี 2.7   ความหนืดของน้ําผ้ึงจากดอกไมตางชนิดกัน ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ปริมาณ
ความช้ืนรอยละ 16.1 
                      ชนิดดอกไม       ความหนืด (cP) 
          เสจ (sage)               11500 
          สวีท โคลเวอร (sweet clover)             8750 
          ไวท โคลเวอร (white  clover)              9400 
ท่ีมา : The Nation Honey Board  (2007) 
 

2.2.3  สมบัติการตานจุลินทรียของนํ้าผึ้ง 
 งานวิจัยในหลายประเทศยืนยันวาน้ําผ้ึงมีสมบัติในการตานเช้ือจุลินทรียได  น้ําผ้ึงท่ีมีสมบัติ
ในการยับยั้งเช้ือจุลินทรียไดดีนั้นมักเปนน้ําผ้ึงจากแหลงท่ีมีภูมิประเทศใกลเคียงกัน และยังพบวา
น้ําผ้ึงท่ีไดจากน้ําหวานของดอกไมบางชนิดเทานั้นท่ีมีประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลินทรียไดสูง 
(Bogdanov, 1997) น้ําผ้ึงท่ีไดจากแหลงท่ีมาแตกตางกันมีผลตอการตานเช้ือจุลินทรียไดแตกตางกัน
และยับยั้งการเจริญของจุลินทรียโดยนํ้าผ้ึงข้ึนอยูกับชนิดของจุลินทรียดวยเชนกัน (ชลดา, 2547) 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอการตานเชื้อจุลินทรียของนํ้าผึ้ง 
น้ําผ้ึงมีสมบัติ 4 ประการในการเปนสารตอตานแบคทีเรีย  
1.  ความเปนกรดดาง เนื่องจากน้ําผ้ึงมีความเปนกรดดางท่ีตํ่า คือ เทากับ 3.2 – 4.5 ซ่ึงสงผล

ใหสามารถตานจุลินทรียไดหลายชนิด จุลินทรียท่ีพบในบาดแผลสวนใหญท่ีคาความเปนกรดดาง 
7.2 – 7.4 ดังนั้นน้ําผ้ึงท่ีไมไดเจือจางจึงสามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือจุลินทรียเหลานี้ได (Russell 
et al.,1988) 



  
10 

2.  ความสามารถดูดซับน้ําไดสูงมาก ( Hyperosmosis) ดึงดูดน้ําออกจากเซลลแบคทีเรีย 
น้ําผ้ึงเปนของเหลวท่ีอ่ิมตัวดวยน้ําตาลโดยมีองคประกอบของน้ําตาลสูงถึงรอยละ 84 ซ่ึงมีกลูโคส
และฟรุกโตสเปนองคประกอบหลัก และมีน้ําเพียงรอยละ 15 -21 โดยนํ้าหนัก เปนผลทําใหปริมาณ
น้ําอิสระตํ่า โดยเฉล่ียมีปริมาณนํ้าอิสระประมาณ 0.56 – 0.62 ทําใหจุลินทรียโดยทั่วไปไมสามารถ
เจริญในน้ําผ้ึงท่ีมีความช้ืนตํ่ากวารอยละ 17.1 ได มีเพียงออสโมฟลิกยีสตเทานั้น ท่ีสามารถเจริญได
ในน้ําผ้ึงท่ีมีความช้ืนคอนขางสูง (Molan, 1992) 

3.  ความสามารถในการเกิดสารไฮโดรเจนเพอรออกไซด (hydrogen peroxide) ซ่ึงมีฤทธ์ิใน
การฆาเช้ือแบคทีเรียสารนี้เกิดจากปฏิกิริยาของเอนไซม โดยไฮโดรเจนเปอรออกไซด เปนสารท่ี
ผลิตโดยเอนไซมกลูโคสออกซิเดสในน้ํ า ผ้ึ ง  โดยเอนไซมชนิดนี้ห ล่ังออกมาจากตอม 
hypopharygneal ของผ้ึง ทําหนาท่ีเปล่ียนกลูโคสเปนกลูโคโนแลคโตน และกรดกลูโคนิก ซ่ึงถูก
สรางข้ึนเพื่อปองกันการเสียของน้ําผ้ึงในชวงการสะสมนํ้าผ้ึง น้ําผ้ึงท่ีมีความเขมขนมากจะพบวามี
ปริมาณไฮโดรเจนเปอรออกไซดนอย เนื่องจากสารดังกลาวสลายตัวไดงาย และไฮโดรเจนเปอร
ออกไซดมีสมบัติสามารถยับยั้งเช้ือจุลินทรียได (Molan, 1992) 

4.  ไฟโตเคมิคัล เปนสารท่ีมีสมบัติตานจุลินทรียท่ีพบอยูในน้ําผ้ึง สารฟนอลิกท่ีพบใน
น้ําผ้ึงไดแก  pinocembrin , chrysin , pinobanskin , acacetin , quercetin และ kaemferol เปนตน โดย
พบวา pinocembrin สามารถยับยั้งจุลินทรียไดดีท่ีสุด (Bogdanov, 1997) 
 
2.3  ประโยชนของนํ้าผึ้งในดานตางๆ 

น้ําผ้ึงไดถูกนําไปใชในอาหารมากมายหลายชนิดซ่ึงนอกจากจะใหคุณคาทางโภชนาการ
แลวยังมีสมบัติทางยาใหกับผูบริโภคไดดวย ในระดับครัวเรือน ใชเปนสวนประกอบทําอาหารอยาง
แพรหลาย สวนในโรงงานอุตสาหกรรมน้ําผ้ึงไดถูกนํามาใชในอุตสาหกรรมการผลิตขนมอบตางๆ 
ผลิตภัณฑอาหารเชา ลูกกกวาด มามาเลด แยม ขนมปง เคร่ืองดื่ม ผลิตภัณฑนม ไอศกรีม ดังแสดง
ในตารางท่ี 2.8 และรวมถึงการนําไปใชในดานการถนอมอาหาร  
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ตารางท่ี 2.8  การใชน้ําผ้ึงในผลิตภัณฑ 
ผลิตภัณฑ การประยกุตใช 

1.  อาหาร ใชเปนอาหารโดยไมตองผานกระบวนการแปรรูป 
2.  สวนผสมของอาหาร 
 
      -   ผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ 
 
      -   ผลิตภัณฑขนมอบ 
 
 
 
      -  ผลิตภัณฑลูกกวาดขนมหวาน 
 
 
      -  ผลิตภัณฑธัญพืช 

เปนสารเพ่ิมความหวาน 
 
เนื่องจากเปนสารใหความหวานท่ีไดจากธรรมชาติ 
 
ใชน้ําผ้ึงเปนสวนประกอบจะใหลักษณะของเนื้อสัมผัส สี 
และกล่ินรสที่ดี และชวยรักษาความชื้นใหกับผลิตภัณฑ
ทําใหแหงชา 
 
ใชในขบวนการผลิตคาราเมลท่ีมีลักษณะนุมท่ีผิวนอก
และทําใหผลิตภัณฑมีลักษณะเปนเนื้อเดียวกัน 
 
ชวยเพิ่มกล่ินรสและลักษณะท่ีดี 

3.  เคร่ืองสําอางและยา  เปนสวนผสมของเคร่ืองสําอางและสวนประกอบของยา 
4.  ใชในอุตสาหกรรมผลิตยาสูบ รักษาความช้ืนและกล่ินหอมของผลิตภัณฑ 
ท่ีมา : Food and Rural Revitalization  (2004) 
 

น้ําผ้ึงยังมีสรรพคุณในทางยาหลายประการ (ฝายวิชาการ, 2546) เชน แกทองเดิน 
แกทองเดิน ชวยเรงใหลําไสท่ีอักเสบใหมีการฟนตัวเร็วข้ึน แกชองคลอดอักเสบจากเชื้อรา  
(เช้ือแคนดิดา) บํารุงรางกาย บรรเทาอาการไอ หลอดลมอักเสบ มีเสมหะ ทองอืด ทองเฟอ ทองผูก 
ทองเสียรุนแรง กลามเน้ือเปนตะคริว ใชน้ําผ้ึงปดบริเวณแผล จะชวยใหมีเนื้อใหมข้ึนมาเร็วข้ึน โรค
กระเพาะ  ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีนักวิจัยท่ีไดทําการศึกษาเกี่ยวกับคุณประโยชนของน้ําผ้ึงในดาน
อ่ืนๆ อีกมากมาย 

 
Hermosin et al. (2003)ไดศึกษาชนิดของกรดอะมิโนอิสระในน้ําผ้ึงท่ีมีอยูในทองถ่ินของ

ประเทศสเปน เพื่อใชชนิดของกรดอะมิโนเปนตัวแบงแยกแหลงท่ีมาของน้ําผ้ึงในแตละทองถ่ิน  
ซ่ึงพบวาในเกสรผ้ึงเปนแหลงท่ีมีกรดอะมิโนอยูหลายชนิดท่ีจําเปนตอรางกาย 



  
12 

Johnston et al. (2005) ใชน้ําผ้ึงในการยับยั้ง lipid oxidation ในขนมปงไสเนื้อวัวบด 
(ground beef patties) โดยเติม capabilities of clover และนํ้าผ้ึงดอกไมปา เพื่อชะลอการเกิด lipid 
oxidation ในขนมปงไสเนื้อวัวบด ทําการเปรียบเทียบกันโดยเติมท่ีรอยละ 5, 10 และ15 พบวาการ
เติมน้ําผ้ึงลงในสวนผสมสามารถชะลอการเกิด lipid oxidation ได โดยการเติมท่ีรอยละ 15 ใหผล
การยับยั้งดีท่ีสุด ดังนั้นน้ําผ้ึงจึงเปนทางเลือกหนึ่งท่ีสามารถนํามายับยั้งการเกิด lipid oxidation แทน
การใชสารประเภทฟอสเฟต 

Turkmen et al. (2006)ไดศึกษาผลของอุณหภูมิท่ีมีผลตอการเปนสารตานอนุมูลอิสระและ
สีในน้ําผ้ึง ทําการทดลองท่ีอุณหภูมิแตกตางกัน คือ ท่ี 50, 60 และ 70 องศาเซลเซียส พบวาท่ี
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสมีผลตอการเปล่ียนแปลงของการเปนสารตานอนุมูลอิสระและสีมาก
ท่ีสุด โดยการที่ใชอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส มีผลใหสารตานอนุมูลอิสระมีประสิทธิภาพมากข้ึน
ซ่ึงสงผลดีตอสุขภาพมนุษย แตสีของน้ําผ้ึงจะเขมข้ึนจึงไมเปนท่ีนาพอใจสําหรับผูบริโภค 

Buratti et al. (2007) ศึกษาปริมาณสารตานอนุมูลอิสระในน้ําผ้ึง โปรโปลิส และรอยัล    
เยลลี จากตัวอยางน้ําผ้ึง 12 ตัวอยาง รอยัล เยลลี 4 ตัวอยาง และโปรโปลิสอีก 6 ตัวอยาง ท่ีเปน
ผลิตภัณฑจากผ้ึงในทองถ่ินประเทศอิตาลี พบวาโปรโปลิสมีปริมาณสารตานอนุมูลอิสระอยูมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือรอยัล เยลลีและนํ้าผ้ึง ตามลําดับ 

 Abarca et al. (2007) ไดศึกษาสารตานอนุมูลอิสระท่ีสกัดไดจากเกสรผ้ึงดวย ethanolic 
แลวนําไปทดสอบประสิทธิภาพในการเปนสารตานอนุมูลอิสระ พบวาสารสกัดดังกลาวสามารถ
ยับยั้ง lipid peroxidation ท่ีพบไดในรางกาย ดังนั้นเกสรผ้ึงจึงเปนแหลงท่ีมีสารตานอนุมูลอิสระอีก
แหงหนึ่งท่ีมีในธรรมชาติ 
 Popek (2002) ไดศึกษาถึงวิธีการจําแนกน้ําผ้ึงแตละชนิดโดยใชสมบัติทางดานกายภาพ เคมี 
มาเปนตัวกําหนดและแยกน้ําผ้ึงออกเปนกลุมๆ ตามสมบัติทางดานความหนืด ปริมาณเถา และ
ปริมาณกรดท้ังหมด ซ่ึงก็สามารถแยกนํ้าผ้ึงท้ัง 73 ตัวอยาง และไดผลถึงรอยละ 98.67 
 Ahmed (2007) ไดศึกษาถึงสมบัติทางเคมีกายภาพ การไหลของน้ําผ้ึง สี และความเปน
ฉนวนของน้ําผ้ึงในประเทศอินเดียท้ังหมด 7 ชนิด พบวาน้ําผ้ึงบางชนิดมีการไหลแบบ non-
Newtonian และอุณหภูมิในการละลายของนํ้าผ้ึงท้ัง 7 ชนิดอยูระหวาง 203-221 องศาเซลเซียส และ
ความเปนฉนวนของน้ําผ้ึงมีผลมาจากความช้ืนและเถาท่ีมีอยูในตัวอยาง ถามีปริมาณความช้ืนและ
เถามากจะสงผลใหมีความเปนฉนวนมากข้ึนดวย 
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2.4  การตกผลึกของน้ําผึ้งในระหวางการเก็บรักษา 
น้ําผ้ึงตกผลึก (crystallized honey) คือ น้ําผ้ึงท่ีเปล่ียนสถานะจากของเหลวมาเปนของแข็ง

หรือเปนผลึก สาเหตุมาจากน้ําผ้ึงชนิดนั้นมีความหวานมาก หรือกลูโคส มากชักนํามากอผลึก 
หมายความวาปริมาณกลูโคสมาก แตน้ําหรือความชื้นในน้ําผ้ึงมีนอยก็จะตกผลึกไดงายและจะ     
ตกผลึกเร็วข้ึน เม่ือเก็บน้ําผ้ึงในอุณหภูมิท่ีตํ่า โดยปกติน้ําผ้ึงท่ัวไปไมคอยตกผลึก เพราะมีฟรุก      
โตสมากกวาน้ํากลูโคส  ถามีฟรุกโตสมากกวากลูโคสถึง 1.5เทา น้ําผ้ึงจะไมเกิดการตกผลึก รูปราง
ของผลึกกลูโคสในธรรมชาติจะอยูในรูป D-enantiomer และเปนรูปท่ีพบไดโดยท่ัวไปในผลึกน้ําผ้ึง 
ซ่ึงมีสามแบบ คือ α-Monohydrate, α-Anhydrous และβ-Anhydrous (Yong, 2003) 

การตกผลึกของน้ําผ้ึง อาจจะตกผลึกเปนบางสวน ตกเพียงหนึ่งในส่ี สองในสาม หรือตก
ท้ังขวด แลวแตคาของสัดสวนระหวางกลูโคสกับน้ําในน้ําผ้ึง น้ําผ้ึงท่ีตกผลึกไมใชเสีย หรือบูดแต
อยางใด เพียงแตเปล่ียนสถานะไป น้ําผ้ึงท่ีตกผลึกงาย คือ น้ําผ้ึงดอกล้ินจี่ น้ําผ้ึงดอกทานตะวัน และ
น้ําผ้ึงจากยางพารา น้ําผ้ึงเหลานี้ควรบรรจุในขวดปากกวาง เพื่อท่ีสามารถนําไปใชบริโภคไดสะดวก 
สําหรับวิธีแกน้ําผ้ึงตกลึกใหเปนของเหลวนั้นทําไดโดยนึ่งท่ีอุณหภูมิในน้ําผ้ึงไมเกิน 60 องศา
เซลเซียส จนละลายหมด (กรมสงเสริมการเกษตร, 2550)  

การตกผลึกในน้ําผ้ึงทําใหเกิดความขุน ซ่ึงสงผลใหการยอมรับของผูบริโภคลดลง    
อยางไรก็ตามหากการตกผลึกเกิดข้ึนภายใตการควบคุม เชน ในกระบวนการผลิตครีมน้ําผ้ึง (cream 
honey) ซ่ึงมีลักษณะเปนน้ําผ้ึงท่ีมีผลึกขนาดเล็กจํานวนมาก และไมสงผลในเชิงลบตอเนื้อสัมผัส
ของน้ําผ้ึง (Comforti et al., 2006 ) 

Comforti  et al. (2006) รายงานวาการตกผลึกในน้ําผ้ึงมีสาเหตุจากการเกิดสภาวะอ่ิมตัว
ของกลูโคสซ่ึงมีความสามารถในการละลาย (solubility) ตํ่ากวาฟรุกโตสมาก ผลึกของน้ําตาลท่ี
เกิดข้ึนในน้ําผ้ึงจึงเปนผลึกของกลูโคสโมโนไฮเดรต ซ่ึงการตกผลึกของน้ําตาลจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือ
มีความเขมขนสูงกวาจุดอ่ิมตัว (equilibrium saturation) ความสามารถในการละลายของกลูโคส
และฟรุกโตส  ณ สภาวะอ่ิมตัวท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส มีคาเทากับ 103.3 กรัม/100 กรัมน้ํา และ 
405.1 กรัม / 100 กรัมน้ํา (Pancoast and Junk, 1980; Bubnik et al., 1995) ตามลําดับ 
 

2.4.1  ปจจัยการตกผลึกของน้ําผึง้ 
 

1.   องคประกอบของน้ําผ้ึง  
องคประกอบน้ําตาลหลักในน้ําผ้ึงไดแก กลูโคส และฟรุกโตส น้ําผ้ึงท่ีมีกลูโคสปริมาณ

มากจะเกิดการตกผลึกไดเร็ว เนื่องจากมีความสามารถในการละลายตํ่ากวาฟรุกโตส (Zamora and 
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Chirife, 2006) อัตราสวนระหวางฟรุกโตสตอกลูโคส สัดสวนกลูโคสตอน้ํา ปริมาณเดกตริน    
ปริมาณนํ้าอิสระ (aw) และผลึกของแข็งขนาดเล็กท่ีมีอยูในน้ําผ้ึง จากรายงานการวิจัยพบวาน้ําผ้ึง   
จะเกิดการตกผลึกไดดีเม่ือมีปริมาณกลูโคสมากกวา 280-300 กรัม/กิโลกรัม น้ําผ้ึง (Bogdanov, 
1993) มีอัตราสวนฟรุกโตสตอกลูโคส นอยกวา 1.14 (White et al., 1974) และมีอัตราสวนกลูโคส
ตอน้ํา มากกวาหรือเทากับ 2.1 (White et al., 1974) แตถาหากมีส่ิงปนเปอนท่ีละลายนํ้าได เชน              
สารคารโบไฮเดรตเชิงซอน หรือโปรตีน ผสมอยูในน้ําผ้ึงจะทําใหสามารถชะลอหรือยับยั้งการ     
ตกผลึกของกลูโคสในนํ้าผ้ึงได (Zamora and Chirife, 2006) 

 
2.    สภาวะการเก็บ  
การเก็บรักษาน้ําผ้ึงท่ีอุณหภูมิตํ่า จะเรงใหเกิดการตกผลึกของกลูโคสและยังมีผลตอความ

หนืด เนื่องจากความสามารถในการละลายของน้ําตาลจะลดลงตามอุณหภูมิ นอกจากนั้นการคน
หรือ เขยาน้ําผ้ึงจะชวยใหเกิดการตกผลึกไดดีข้ึน เนื่องจากการสัมผัสกันของโมเลกุลน้ําตาลใน
สารละลายท่ีหนืดจะมีมากข้ึน (Yong, 2003) 

 
3. สารชักนําอ่ืนๆท่ีอยูในน้ําผ้ึง  
ละอองเกสร ฝุน ไขผ้ึง โปรโปลิส ท่ีแขวนลอยอยูในน้ําผ้ึง การมีผลึก (nuclei) อนุภาคเล็กๆ 

หรือฟองอากาศท่ีมีอยูในน้ําผ้ึงเปนจุดเร่ิมตนท่ีทําใหเกิดการตกผลึก (The Nation Honey Board, 
2007) โดย Escobedo et al. (2006) ไดรายงานวาน้ําผ้ึง tajonal สามารถเกิดการตกผลึกไดท่ีอุณหภูมิ
การเก็บรักษา 27.8 องศาเซลเซียส โดยเร่ิมตกผลึกในสัปดาหท่ี 4 ซ่ึงการตกผลึกเร่ิมจากการเกิด 
nuclei และหลังจากนั้นการตกผลึกจะสามารถเกิดข้ึนไดอยางรวดเร็ว รูปรางของผลึกท่ีพบในครั้ง
แรกมีลักษณะเปนรูปวงรี หลังจากนั้นในสัปดาหท่ี 8 ผลึกน้ําผ้ึงมีลักษณะเปนรูปหกเหล่ียม โดยการ
ตกผลึกท่ีเกิดข้ึนจะข้ึนอยูกับความอ่ิมตัวของกลูโคส, อุณหภูมิ และความเปนกรดดาง ซ่ึงมีผลตอ
อัตราการขยายขนาดและรูปรางของผลึก 

Tosi et al. (2004) ศึกษาผลของกระบวนการใหความรอนแบบ High Temperature Short 
Time (HTST) ตอคุณภาพของน้ําผ้ึงและการตกผลึก พบวาการใหความรอนท่ี 80 องศาเซลเซียสเปน
เวลาท้ังหมด 90 วินาที สามารถทําลายเช้ือจุลินทรียท่ีกอใหเกิดการเส่ือมเสียของนํ้าผ้ึงโดยมีผลตอ
คุณภาพของน้ําผ้ึงนอยท่ีสุด นอกจากน้ียังสามารถยืดระยะเวลาของการตกผลึกไดอีกอยางนอย 4 
สัปดาห 

Zamora and Chirife (2006) ไดศึกษาการเปล่ียนแปลงของปริมาณนํ้าอิสระ เนื่องจากการ 
ตกผลึกในน้ําผ้ึง พบวาการตกผลึกสงผลใหความเขมขนของกลูโคสในนํ้าผ้ึงลดลง ซ่ึงเปนสาเหตุให



  
15 

ปริมาณน้ําอิสระ ของนํ้าผ้ึงเพิ่มข้ึน และการเพ่ิมข้ึนของปริมาณน้ําอิสระน้ีอาจจะสงผลใหเกิด      
การเจริญของเช้ือยีสตท่ีมีอยูในน้ําผ้ึง และเกิดกระบวนการหมักโดยเช้ือยีสตท่ีทนความเขมขนของ
น้ําตาลสูงๆได เชน Saccharomyces spp.จากการตรวจสอบโดยใชแบบจําลองของสารละลายนํ้าตาล

บริสุทธ์ิ พบวา การเปล่ียนแปลงของปริมาณนํ้าอิสระท่ีเกิดข้ึน (Δaw) เนื่องจากการตกผลึกจะอยู
ในชวง 0.03-0.04 ถาหากมีการนําเอาน้ําผ้ึงท่ีตกผลึกแลวมาละลายโดยการใหความรอน ปริมาณนํ้า
อิสระจะลดลงเม่ือเทียบกับน้ําผ้ึง เชน อาจลดลงตํ่ากวา 0.61 ซ่ึงเปนระดับท่ีปองกันการหมักได 

Gleiter et al. (2006) ศึกษาชนิดและการตกผลึกท่ีมีตอปริมาณนํ้าอิสระของน้ําผ้ึง พบวา
น้ําผ้ึงท่ีตกผลึกจะมีปริมาณนํ้าอิสระสูงกวาน้ําผ้ึงปกติและใชตูบมท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส     
ในการละลายผลึกในน้ําผ้ึง พบวามีปริมาณความช้ืนลดลง 

กรมสงเสริมการเกษตร (2007) รายงานวาน้ําผ้ึงท่ีตกผลึกแลวหากนํามาละลายในนํ้าอุน
อุณหภูมิไมเกิน 60 องศาเซลเซียส จะสงผลนอยตอการสูญเสียคุณภาพ ถาเกินกวานี้จะทําใหสาร
อินฮิบิน (inhibine) และอ่ืนๆท่ีมีอยูในน้ําผ้ึงสูญเสียไป และยังคงไดรับการยอมรับจากผูบริโภค 
 


