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เกสรผึ้ง (Bee Pollen) คือ เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของดอกไม้ที่ผึ้งงานไปเก็บรวบรวมมา โดยการ
เข้าไปคลุกเคล้ากับอับเกสรเพ่ือให้เกสรติดขนตามตัว จากนั้นผึ้งใช้ขาปัดเขี่ยรวมกันเป็นก้อนใส่ไว้ที่
เก็บเกสร (Pollen Basket) ที่บริเวณขาหลังเพ่ือนำมาเก็บในหลอดรวงของรังผึ้งเพ่ือใช้เป็นอาหาร
สำหรับประชากรภายในรังผึ้งและใช้เป็นอาหารสำหรับเลี้ยงตัวอ่อน เกสรผึ้งประกอบด้วยสารอาหาร
ประเภทโปรตีนเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังประกอบด้วยวิตามิน เกลือแร่ (รมณี สงวนดีกุล , 2555) 
และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioactive Compounds) ได้แก่ การต้านการเกิดภาวะหลอดเลือด
แข็ง (Antiatherosclerotic Activity) มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง (Anti-neoplastic Activity) และมีฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระ (Antioxidant Capacity) จากการศึกษาของ Arruda et al. (2013) พบว่าเกสรผึ้งที่ได้
จากพืชชนิดต่าง ๆ ในประเทศบราซิล มีปริมาณวิตามินบี 1 คือ 0.59–1.09 มิลลิกรัม/100 กรัม 
วิตามินบี 2 คือ 1.73–2.56 มิลลิกรัม/100 กรัม (เกสรผึ้งทุกตัวอย่างเป็นแหล่งของวิตามินบี 2) 
วิตามินบี 3 คือ 6.43–15.34 มิลลิกรัม/100 กรัม และวิตามินบี 6 คือ 0.33–0.68 มิลลิกรัม/100 กรัม 
และทำการวิเคราะห์ค่าความชื้น เถ้า ไขมัน และโปรตีนในเกสรผึ้ง พบว่ามีค่าเท่ากับร้อยละ 3.47 ± 
0.3 , 2.98 ± 0.18 , 5.39 ± 0.60 และ 23.38 ± 1.24 ตามลำดับ  Dogaroglu et al. (2015) 
ทำการศึกษาสารประกอบทางชีวภาพของเกสรผึ้ง พบว่าในเกสรผึ้งมีปริมาณสารฟีนอลิก 1,371 
มิลลิกรัม/100 กรัม ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของเกสรผึ้งมีค่าเท่ากับ 5,908 มิลลิกรัม FeSO4/100 
กรัม Kostic et al. (2015) ทำการศึกษาคุณลักษณะทางเคมีกายภาพและสมบัติเชิงหน้าที่ของเกสร
ผึ้งในประเทศเซอร์เบีย พบว่าเกสรผึ้งมีปริมาณโปรตีนร้อยละ 14.81-27.25 ไขมันร้อยละ 1.31-6.78 
คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 64.42-81.84 เถ้าร้อยละ 1.18-3.21 ให้พลังงานเฉลี่ย 375 กิโลแคลอรี่ และ
พบว่าเกสรผึ้งมีความสามารถในการละลายของโปรตีนต่ำ (2.79 -25.90 กรัม/100 กรัม) มี
ความสามารถในการละลายของคาร์โบไฮเดรตสูง (31.2-75 กรัม/100 กรัม) มีคุณสมบัติในการเป็น
อิมัลชันที่ดี โดยมีดัชนีการทำให้อิมัลชันคงตัว 19.6-49.3 นาที และมีความสามารถในการทำให้เกิด
อิมัลชัน 10.40-24.52 ตารางเมตร/กรัม เกสรผึ้งมีคุณสมบัติไม่ทำให้เกิดฟอง มีความสามารถในการ
ดูดซับน้ำได้ต่ำ (0.92-2.25 กรัม/กรัม) แต่สามารถดูดซับกับไขมันได้ดี (1-3.53 กรัม/กรัม) Lilek 
(2015) ทำการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเกสรผึ้งในประเทศสโลวีเนีย จำนวน 12 ตัวอย่าง 
โดยเป็นเกสรผึ้งจากผึ้ง Carniolan Bee (Apis mellifera carnica) เก็บเกี่ยวระหว่างเดือนเมษายน-



 

กันยายน 2014 พบว่าเกสรผึ้งมีค่าเฉลี่ยของความชื้น, โปรตีน, ไขมัน, เถ้า และคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 
25.0, 20.2, 7.20, 2.0 และ 45 ตามลำดับ และให้พลังงาน 13.7 MJ/kg นอกจากนั้น Pascoal et 
al. (2014) ได้ทำการศึกษาฤทธิ์ในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ การต้านการเปลี่ยนเป็นเซลล์มะเร็ง การต้าน
อนุมูลอิสระ และการต้านการอักเสบของเกสรผึ้ง 8 ชนิด พบว่าตัวอย่าง E มีปริมาณฟีนอลิกสูง
ที่สุด คือ 32.15 ± 2.12 มิลลิกรัม/กรัม และตัวอย่าง H มีปริมาณฟีนอลิกต่ำที่สุด คือ 18.55 ± 0.95 
มิลลิกรัม/กรัม ตัวอย่าง C มีปริมาณฟลาโวนอยด์สูงที่สุด คือ 10.14 ± 1.57 มิลลิกรัม/กรัม และ
ตัวอย่าง H มีปริมาณฟลาโวนอยด์ต่ำที่สุด คือ 3.92 ± 0.68 มิลลิกรัม/กรัม คุณสมบัติการต้าน
เชื้อจุลินทรีย์พบว่าเกสรผึ้งทุกตัวอย่างสามารถต้านเชื้อ Staphylococcus aureus ที่มีความไวต่อยา
ฆ่าเชื้อสูงสุด และ Candida glabrata ที่มีฤทธิ์ดื้อยาสูงที่สุด คุณสมบัติ ในด้านการต้านการ
เปลี่ยนเป็นเซลล์มะเร็งพบว่าทุกตัวอย่างมีฤทธิ์ต้านการเปลี่ยนเป็นเซลล์มะเร็ง ซึ่งบางตัวอย่างมี
ความสามารถในการลดจำนวนการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมและลดกลุ่มการกลายพันธุ์ ส่วนคุณสมบัติ
การต้านอนุมูลอิสระพบว่าตัวอย่าง B มีคุณสมบัติสูงที่สุด และคุณสมบัติในด้านการต้านการอักเสบ
พบว่าตัวอย่าง B และ D มีฤทธิ์ต้านการอักเสบสูงที่สุด Khider et al. (2013) ทำการศึกษาคุณสมบัติ
ของเกสรผึ้ งในประเทศอียิปต์ที่ ได้จากพืช 3 ชนิด ได้แก่  ข้าวโพด (Zea mays) ต้น Clover 
(Trifolium alexandrinum) และอินทผลัม (Phoenix dactylifera) พบว่าสารสกัดจากเกสรผึ้งที่ได้
จากข้าวโพดมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียสูงที่สุด รองลงมาคือเกสรผึ้งที่ได้จากต้น Clover 
และอินทผลัม คุณสมบัติด้านการต้านอนุมูลอิสระพบว่าสารสกัดเกสรผึ้งที่ได้จากข้าวโพดมีฤทธิ์ในการ
ต้านอนุมูลอิสระสูงและสามารถยับยั้ง Lipid Peroxidation ได้ นอกจากนั้นยังได้ทำการศึกษาการ
เสริมเกสรผึ้งจากพืชทั้ง 3 ชนิดดังกล่าวลงในโยเกิร์ต แล้วทำการทดสอบคุณลักษณะทางประสาท
สัมผัสในวันแรกและวันที่ 3 ของการทดลอง จากการทดลองพบว่าคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของ
โยเกิร์ตขึ้นอยู่กับชนิดของเกสรผึ้ง โดยเกสรผึ้งที่ได้จากข้าวโพดจะช่วยปรับปรุงคุณลักษณะด้านเนื้อ
สัมผัส ช่วยเพ่ิมความแข็งแรงของเจล (Gel Strength) ช่วยลดการแยกตัวของโมเลกุลน้ำออกจาก
ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตแต่ทำให้เกิดกลิ่นรสคล้ายถั่ว ในขณะที่การเติมเกสรผึ้งที่ได้จากต้น Clover จะช่วย
เพ่ิมรสหวาน ส่วนเกสรผึ้งที่ได้จากอินทผลัมทำให้เกิดกลิ่นรสคล้ายถั่ว 

จากการศึกษาดังกล่าวบ่งชี้ได้ว่ามีความเป็นไปได้ในการใช้เกสรผึ้งเสริมลงในผลิตภัณฑ์อาหาร
โดยจะช่วยเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหรือสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่
ให้กับผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคที่เกิดจากความเสื่อม
ตามวัย และเกสรผึ้งยังมีคุณสมบัติทางเคมีกายภาพที่เหมาะสมกับการใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร
ได้หลากหลายอีกด้วย  

 
 



 

บรรณานุกรม 
 
รมณี สงวนดีกุล. (2555). ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง. ใน สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ และสุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์ (น.295-

297). ชีววิทยาของผึ้ง. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
Arruda, V.A.S, Pereira, A.A.S., Freitas, A.S., Barth. O.M. & Almeida-Muradian, L.B. (2013). 

Dried bee pollen : B complex vitamins, physicochemical and botanical 
composition. Food Composition and Analysis, (29), 100-105.      

Dogaroglu, M., Kolayl, S., Yucel, B., Hotaman, O.Y.H., Topal, E. & Kosoglu, M. (2015). 
Bioactive qualifications and characteristics of cherry honey, bee pollen and 
bee bread. pp. 456 . In Proceedings of the 44 th APIMONDIA International 
Apicultural Congress, Daejeon, Korea. 

Khider, M., Elbanna, K., Mahmoud, A. & Owayss, A.A. (2 0 1 3 ) .  Egyptian honeybee 
pollen as antimicrobial, antioxidant agents and dietary food supplements.  
Food Sci. Biotechnol., 22 (5), 1461-1469.    

Kostic, A.Z., et al. (2 0 1 5 ) .  Physicochemical composition and techno-functional 
properties of bee pollen collected in Serbia. Food Science and Technology, 
(62), 301-309.     

Lilek, N. (2 0 1 5 ) .  Chemical analyses of bee collected pollen from Slovenia 
(Sustainable project honey future). pp. 2 6 9 .  In Proceedings of the 4 4 th 
APIMONDIA International Apicultural Congress, Daejeon, Korea. 

Pascoal, A., Rodrigues, S., Teixeira, A., Feas, X. & Estevinho, L.M. (2 0 1 4 ). Biological 
activities of commercial bee pollens : Antimicrobial, antimutagenic, 
antioxidant and anti-inflammatory. Food and Chemical Toxicology, (6 3 ) , 
233-239.     

 

 

 


