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บทคดัย่อ 

น า้ผึง้เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสงูประกอบด้วยน า้ตาล กรดชนิดต่างๆ เอนไซม์ และแร่ธาต ุโดยมี
สารบ่งชีค้ณุภาพ ได้แก่ hydroxymethylfurfural (HMF) ซึ่งเป็นสารพิษท าให้น า้ผึง้มีสีด าคล า้ และ diastase activity บ่ง
บอกความสดใหม ่ปัจจยัที่ท าให้เปลีย่นแปลงคือ ระยะเวลาการเก็บรักษาและสภาวะการเก็บที่ไม่เหมาะสม น า้ผึง้ที่เสื่อม
คณุภาพสง่ผลให้ HMF เพิ่มขึน้ แต่ diastase activity ลดลง โดยสาร HMF เกิดจากปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชันและ
เมลลาร์ด จึงมีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจคุณภาพน า้ผึง้ช่วงปีงบประมาณ 2560-2562 วิเคราะห์ตามวิธี AOAC (2016) 
980.23 (HMF) และ AOAC (2016) 958.09 (diastase activity) จ านวน 176 ตวัอย่าง (มีฉลาก 133 ตวัอย่าง ไม่มีฉลาก 
43 ตวัอยา่ง) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ  ฉบบัท่ี 211 เร่ืองน า้ผึง้ ก าหนดมาตรฐาน HMF ไม่เกิน 80 มก./กก. และ 
diastase activity ไม่น้อยกว่า 3 โกเตสเกล ผลการวิเคราะห์พบว่าค่า HMF อยู่ในช่วง 2-2,799 มก./กก. (ไม่ผ่านเกณฑ์ 
21%) และ diastase activity น้อยกว่า 3-21 โกเตสเกล (ไม่ผ่านเกณฑ์ 49%) และไม่ผ่านทัง้  2 รายการ (15%)  ดงันัน้ 
การบริโภคน า้ผึง้ให้ปลอดภยัและได้คณุค่าทางโภชนาการครบถ้วน ผู้บริโภคควรปฏิบตัิตามฉลากที่ระบุวิธีการเก็บรักษา
อยา่งเคร่งครัด 

ค าส าคัญ: น า้ผึง้, ไฮดรอกซีเมทธิลเฟอร์ฟิวรัล, ไดแอสเตสแอกติวติ ี
 

Abstract 
Honey is a food containing high nutritional value, consisting of sugars, acids, enzymes and 

minerals. The quality indicators of honey are HMF, a toxic substance causing darken color, and diastase 
activity, a freshness index.  Factors affecting on these indicators are improper storage time and conditions. 
The increase of HMF content and the decrease of diastase activity indicate the loss of quality of honey. HMF 
is caused by caramelisation and Maillard reactions. The objective of this research was to survey the quality of 
honey in fiscal year 2017-2019. The methods used were based on AOAC (2016) 980.23 (HMF) and AOAC 
(2016) 958.09 (diastase activity). The analysis of 176 samples (133 labelled products and 43 non-labelled 
products) were performed. Regarding to the Notification of the Ministry of Public Health No. 211, HMF content 
shall not be more than 80 mg/kg and diastase activity shall not be less than 3 Gothe’s scale. The results 
showed that HMF content and diastase activity were found to be 2-2,799 mg/kg and Gothe’s scales were less 
than 3-21. The samples failed in HMF, diastase activity and both tests were 21%, 49%, 15%, respectively. 
Thus, to consume honey safely and achieve its nutrition value completely, consumers should strictly follow 
storage condition guideline of manufucturers. 
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