
 ผู้ตรวจประเมนิตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 
ปศุสัตว์อนิทรีย์ : ผึง้อนิทรีย์ 

สพ.ญ.ธนดิา  หรินทรานนท์ 
ผู้เช่ียวชาญด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ 



คงไม่มีใครปฏิเสธค าพูดทีว่่า 
“พืน้ทีภ่าคเหนือตอนบนของประเทศไทย เป็นดนิแดน

แห่งการผลติน า้ผึง้ทีม่ีคุณภาพดทีีสุ่ด” 
มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งพชืพรรณตามป่า และพชืผลทางการเกษตร 

ภูมิศาสตร์ สภาวะอากาศ อุณหภูมิ ความช้ืนเหมาะสม 

เกษตรกรมีความช านาญในการเลีย้งผึง้ 



ภูมศิาสตร์ สภาวะอากาศ อุณหภูม ิความช้ืน 

เหมาะสมแก่การเลีย้งผึง้ 



 อุตสาหกรรมการเลีย้งผึง้ของไทย 

 น ้าผึง้ (Honey) จากดอกไม้ชนิดต่างๆ ได้แก่ ล าไย ลิน้จี่ สาบเสือ 
ขีไ้ก่ย่านนุ่น ทานตะวนั ยางพารา งา ได้มากกว่า 10,000 ตัน/ปี 

นมผึง้ (Fresh  Royal  Jelly) ได้มากกว่า 200 ตัน/ปี 

เกสรผึง้ (Bee  Pollen) ได้มากกว่า 100 ตัน/ปี 

 ปี 2556 น า้ผึง้ราคา 80 – 85 บาท/กโิลกรัม ,นมผึง้ราคา 800 – 1,000 
บาท/กโิลกรัม ,เกสรผึง้ราคา 60 – 70 บาท/กโิลกรัม 

 ปี 2556 น ำ้ผึง้รำคำ 110 – 120 บำท/กโิลกรัม 

ข้อมูลพืน้ฐาน 



ฤดูการเกบ็เกีย่วผลผลติ 
ผลผลติ ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

น า้ผึง้ดอกไม้ป่า 

น า้ผึง้ลิน้จี่ 

น า้ผึง้ล าไย 

นมผึง้ 

น า้ผึง้ยางพารา 

น า้ผึง้ดอกงา 

เกสรผึง้ 

น า้ผึง้ทานตะวัน 



 สร้างรายได้ และท าให้เกดิการจ้างแรงงานกว่า 10,000 คน 

 ความส าคัญของอุตสาหกรรมการเลีย้งผึง้ คือ ผึง้เป็นแมลงที่ช่วย
ผสมเกสรพืช ท าให้ได้ผลผลิตพืชมากขึน้ มากกว่าผลผลิตที่ได้จาก
ผึง้เป็นมูลค่ามหาศาล 

ข้อมูลพืน้ฐาน 



1. แหล่งที่มาของผึง้ 

1.1 ผึง้ทีน่ ามาใช้ผลติผึง้อนิทรีย์มาจากการผลติในระบบอนิทรีย์ REC 

1.2 การคัดเลือกพันธ์ุผึ้งที่เหมาะสมในระบบอินทรีย์ ต้องสามารถปรับตัว
เข้ากบัส่ิงแวดล้อม และมีความต้านทานต่อโรคและศัตรูของผึง้ REC 

1.3 สามารถทดแทนผึง้นางพญาที่ไม่ได้มาจากระบบอินทรีย์ได้ปีละไม่เกิน 
10 % โดยไม่ต้องมีระยะเวลาปรับเปลีย่น MAJOR 

1.4 กรณีจ าเป็นสามารถทดแทนผึง้นางพญาเกนิ 10 % แต่ต้องไม่เกนิ 25 % 
โดยมีระยะเวลาปรับเปลีย่นอย่างน้อย 60 วนั MAJOR 

 



2. การปรับเปลีย่นระบบการผลติให้เป็นปศุสัตว์อนิทรีย์ 

2.1 ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์จากผึง้ที่จ าหน่ายหรือติดฉลากว่าเป็นผึง้อินทรีย์ 
ต้องมาจากรังผึง้ที่มีการจัดการในระบบอนิทรีย์อย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 
270 วนั (นับจากวันทีเ่กษตรกรยืน่ใบสมัครขอรับรอง) MAJOR 

2.2 การใช้สารต้องห้ามก่อนหรือระหว่างระยะปรับเปลี่ยน ผู้ผลิตต้อง
ทดแทนแผ่นฐานรวงผึ้งด้วยแผ่นฐานรวงผึ้งที่ได้จากการผลิตจาก
อนิทรีย์ทั้งหมด จึงจะเร่ิมนับเป็นวนัเร่ิมระยะปรับเปลีย่น MAJOR 

2.3 กรณีมีหลักฐานแสดงได้ว่ารังผึง้มาจากระบบเกษตรอินทรีย์ เกษตรกร
อาจขอลด ระยะปรับเปลี่ยน (พิจารณาให้ลดระยะปรับเปลี่ยนลงได้ แต่
ต้องไม่น้อยกว่า 90 วนั) MAJOR 



3.  สถานที่เลีย้งผึง้ 

3.1 มีระยะห่างเหมาะสมจากแหล่งท่ีเส่ียงต่อการปนเป้ือน เช่น แหล่งชุมชน โรงงาน กองขยะ 
ถนนที่มีรถผ่านไปมาจ านวนมาก MAJOR 

3.2. ต้องมีแหล่งน ้าหวานจากดอกไม้ ต้นไม้แมลง และเกสรดอกไม้ MAJOR 
3.3 ต้องมีแหล่งน ้าสะอาดส าหรับผึง้อย่างเพยีงพอ MAJOR 
3.4 ต้องมคีวามอุดมสมบูรณ์ของพชือาหารเหมาะสมในรัศมกีารหากินของผึง้ โดยไม่มีความเส่ียง

จากพชืดดัแปลงพนัธุกรรม หรือสารเคมจีากพืน้ที่การเกษตรและส่ิงแวดล้อม MAJOR 
3.5 พืน้ที่วางกล่องผึง้ เป็นพืน้ทีอินทรีย์ หรือป่าไม้ธรรมชาติ หรือพืน้ที่ไม่เคยใช้สารเคมีใด ๆ มา

ไม่น้อยกว่า 18 เดอืน MAJOR 
3.6 ผู้ประกอบการที่มกีารผลติทั้งแบบอินทรีย์และไม่ใช่อินทรีย์ ต้องไม่เลีย้งในพืน้ที่เดียวกัน และ

จะต้องบ่งช้ีแยกการเลีย้งผึง้ออกจากกนัอย่างชัดเจน MAJOR 
3.7 เมือ่น าผึง้ไปเลีย้งในพืน้ที่ป่า จะต้องค านึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อประชากรแมลง

ประจ าถิ่น MAJOR 







4.  อาหารผึง้ 

4.1 แหล่งอาหารผึ้งต้องผลิตตามระบบเกษตรอินทรีย์หรือพืชธรรมชาติ 
MAJOR 

4.2 ในระยะส้ินสุดฤดูการผลิตไม่ควรเก็บน ้าผึ้งจากรังผึง้จนหมด ควรเหลือไว้
เพยีงพอส าหรับผึง้รังน้ันทีด่ ารงชีวติอยู่ได้ MINOR 

4.3 กรณขีาดแคลนอาหารตามธรรมชาติ อาหารที่ควรให้ควรเป็นเกสรผึง้อนิทรีย์ 
น ้าผึง้อินทรีย์ หรือน ้าเช่ือมจากน ้าตาลอินทรีย์ หากไม่สามารถหาได้อนุญาต
ให้ใช้น า้ตาลที่ไม่ผ่านกระบวนการฟอกสี MAJOR 

4.4 การให้อาหารผึง้ ท าได้เฉพาะกรณีส้ินสุดระยะเกบ็น า้ผึง้จนถึง 15 วนัก่อนฤดู
ดอกไม้บาน และต้องสลดัน า้ผึง้หัวคอนออกให้หมดก่อนวางในพืน้ที่ของพชืที่
เป็นเป้าหมายการผลติน า้ผึง้ MAJOR 



เมื่อขนย้ายผึง้ตามแผนที่ตั้งไว้ ให้ท าการสลดัน า้ผึง้หัวคอนออกให้หมดก่อนที่จะมีการสลดัน า้ผึง้ออกจากพชือาหารหลกัคร้ังแรก 



5.  การจัดการด้านสุขภาพผึง้ 

5.1 มีระบบการเฝ้าระวังโรค ป้องกัน ควบคุม  ก าจัดศัตรูผึง้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ตรวจสุขภาพผึง้อย่างสม ่าเสมอ 
เปลีย่นผึง้นางพญา ตรวจสอบการเกดิไรและการเกดิโรคของตวัอ่อน มีการท าลายเช้ือโรคและศัตรูผึง้ การป้องกนัการ
สะสม ของเช้ือโรค  ในฟาร์มผึง้ และการใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือที่สะอาด MAJOR 

5.2 หากพบโรคหรือมีศัตรู ต้องน ากล่องรังผึง้ที่มีปัญหาออกจากระบบอินทรีย์หรือรักษาโดยใช้สมุนไพรและยาแผน
โบราณ MAJOR 

 5.3 กรณใีช้ยาหรือสารเคมี ต้องปฏิบัตติามมาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์ (มกษ. 9032) 
ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ MAJOR 

- มีใบส่ังยา/ใบมอบหมายการใช้ยาจากสัตวแพทย์ที่ถูกต้อง  

- มีบันทึกวนัที่เกดิโรค และการวนิิจฉัยโรค 

- มีบันทึกข้อมูลการใช้ยาสัตว์ ชนิดของยา/สารออกฤทธ์ิ วธีิและปริมาณการ ให้ยา/สาร ระยะเวลาให้ยา/สาร และระยะเวลา
การหยุดยา/สาร 

- มีบันทึกข้อมูลการรับยา เบิกจ่ายยา และปริมาณยาคงเหลอื 

- มีการเกบ็รักษายาสัตว์เหมาะสม 



5.  การจัดการด้านสุขภาพผึง้ 

5.4 กรณีใช้ยา ระยะหยุดยาต้องเพิม่เป็นสองเท่า ของที่ระบุในเอกสารก ากับ
ยา และต้องแยกออกมาจากบริเวณที่วางรังผึง้ในระบบการผลิตอินทรีย์
เป็นสัดส่วนไม่ปนกันห่างอย่างน้อยรัศมี 3 กิโลเมตร และต้องเข้าสู่
กระบวนการปรับเปลีย่น MAJOR 

 5.5 หากมีโรคระบาดตามกฏกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 
2528) ภายใต้พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และฉบับแก้ไข
เ พิ่ ม เ ติ ม  โ ด ย เ ฉพ า ะ โ รค อ เ ม ริ กั นฟ า ว ล์ บ รู ด  (American 
foulbrood) ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์หรือ
เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรโดยเร็ว MAJOR 





กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 พ.ศ.2528  
ออกตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 

 มาตรา 4 ห้ามน าเข้า หรือน าผ่านราชอาณาจักรซ่ึงผึง้ 
1. โรคอเมริกนัฟาล์วบรูด (American foulbrood) 
2. โรคยูโรเป้ียนฟาล์วบรูด (European foulbrood) 
3. โรคโนซีม่า (Nosema Disease) 
4. โรคชอล์คบรูด (Chalckbrood Disease) 
5. โรคแซดบรูด (Sacbrood Disease) 
6. โรคอมัพาตของผึง้ (Black Disease) 
7. โรควารัว (Varroa Disease) 
8. โรคโทรปิลแิลปส์ (Tropilaelaps Disease) 
9. โรคอะคาไรน์ ( Acarine Disease) 
10. โรคเบราลา ( Braula Disease) 





6.  การจัดการทั่วไป 

6.1 ใช้การรมควันน้อยที่สุด วัสดุที่ใช้ในการรมควันจะต้องมาจากธรรมชาติ 
MAJOR 

6.2 ห้ามตัดปีกหรือกกัขังผึง้นางพญา MAJOR 

6.3 หากมีการก าจัดผึ้งนางพญาหรือผึ้งนางพญาสูญหาย ให้ทดแทนผึ้ง
นางพญาได้ REC 

6.4 อนุญาตให้ท าลายตัวอ่อนผึง้ในกรณทีีเ่กดิการระบาดของไร REC 



 เคร่ืองพ่นควนั (smoker) 



ใช้รังผึง้แบบ 2 ช้ัน 

นางพญาผึง้ตัวใหม่ ห้ามตดัปีกนางพญาผึง้ 

ใส่แผ่นกั้นนางพญา 

เลอืกสถานทีต่ั้งรังผึง้ทีเ่ป็นอนิทรีย์ ??? 



7.  กล่องรังผึง้และอุปกรณ์อืน่ส าหรับเลีย้งผึง้ 

 7.1 กล่องรังผึง้ และส่วนประกอบหลักอื่น ๆ ต้องมาจากวัสดุธรรมชาติ ส่วนประกอบที่มี
ขนาดเล็กมากอาจมาจากพลาสติกหรือวัสดุที่อนุญาตใช้กบัอาหาร หรือวสัดุที่สามารถ
ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ โดยพิจารณาผลกระทบต่อสุขภาพ ผลิตผลและ
ผลติภัณฑ์ของผึง้ รวมถึงส่ิงแวดล้อม MAJOR 

7.2 ไม่อนุญาตให้ทาสีภายในกล่อง อนุญาตให้ใช้สีที่ไม่มีส่วนประกอบของตะกั่วส าหรับ
การทาสีภายนอก และ/หรือเคลือบกล่องด้วยไข กาวผึ้ง หรือน ้ามันจากธรรมชาติ
เท่าน้ัน MAJOR 

 7.3 แผ่นฐานรวงผึง้ที่ท าฐานใหม่ต้องมาจากไขผึง้อินทรีย์ ในกรณีที่หาไม่ได้สามารถใช้ 
แผ่นฐานรวงผึง้ที่มาจากรังผึง้ที่ไม่ได้ใช้สารต้องห้ามมาก่อนได้ MAJOR 

7.4 แปรงปัดผึง้ และเคร่ืองเป่าลมไล่ผึง้ หรือเคร่ืองพ่นควนัพร้อมใช้ MAJOR 



ตัวกล่อง 

เป็นรูปส่ีเหลีย่มผนืผ้า ตรงหัวท้ายด้านบนของกล่องเซาะเป็นร่องส าหรับวางคอนผึง้ 



ฐานรังผึง้ ( Floor board,Bottom board ) 

ฝาปิดรังผึง้ (telescopic roof) 



แผ่นกั้นนางพญา (Queen excluder) 



แผ่นกั้นนางพญา (Queen excluder) 



คอนผึง้ (frame) 
• ประกอบด้วยไม้ 4 ช้ิน ช้ินบนเป็นตวัคอนซ่ึงจะวางพาดอยู่กบัขอบรังทีบ่ากไว้ 



 แผ่นฐานรวงผึง้(Foundation) 



แผ่นฐานรวงผึง้ (frame-foundation) 



คอนรวงผึง้ (comb)  
• หมายถึง คอนผึง้ ทีผ่ึง้ได้สร้างหลอดรวงหกเหลีย่มเรียบร้อยทั้งสองด้านของแผ่นฐานรวงผึง้  



คอนผึง้ (frame) 
• เวลาแขวนในรังต้องมช่ีองว่างระหวางคอนผึง้กบัด้านข้างของรังเท่ากบับีสเปส  
• (ระหว่าง 1/4-3/8 นิว้) 



ขาตั้งรังผึง้ สูงไม่น้อยกว่า 6 นิว้ 



แปรงปัดผึง้ 



 เหลก็งดัรัง (hive tool) 



หมวกตาข่าย (bee veils) 



7.  กล่องรังผึง้และอุปกรณ์อืน่ส าหรับเลีย้งผึง้ 

7.5 ภาชนะที่ใส่น ้าผึง้ต้องสะอาด ท าจากวัสดุที่อนุญาตให้ใช้ส าหรับท าเป็น
ภาชนะส าหรับบรรจุอาหารเท่าน้ัน ไมมีการปนเป้ือนของวัตถุมีพษิ หรือ
วัสดุอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ถ้าภาชนะบรรจุที่มีผิวภายในท า
ด้วยโลหะต้องไม่เป็นสนิม และต้องไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 
MAJOR 

7.6 ถังสลดัน า้ผึง้ต้องเป็นสแตนเลสและสะอาดมีฝาปิดมิดชิด เพือ่ป้องกนัผึง้
รบกวนหรือ เกดิการปนเป้ือนMAJOR 

7.7 การท าความสะอาดอุปกรณ์ โรงเรือน อนุญาตให้ใช้สารท าความสะอาดที่
ใช้ใน การผลติเกษตรอนิทรีย์ MAJOR 



8.  การจัดการการเกบ็น า้ผึง้ 

 8.1 โรงเรือนหรือที่สลดัน า้ผึง้ 
 - พืน้และผนังของโรงเรือนควรมกีารป้องกนัฝุ่นละออง แมลง หนู MAJOR 
 - การจัดการสัตว์พาหะควรใช้วิธีการป้องกัน เช่น ท าลายและก าจัดแหล่งที่อาศัยและ

ทางเข้าของสัตว์พาหะ MAJOR 
 8.2 สถานที่ผลติและสลดัน า้ผึง้ จะต้องแจ้งไว้ในแผนการผลติที่ขอการรับรอง ต้องสะอาด 

เหมาะสมกับการผลิตอาหาร โดยให้เป็นไปตามข้อก าหนดสุขลักษณะที่ดีในการผลิต
อาหารตามมาตรฐานที่เกีย่วข้อง MAJOR 

 8.3 ห้ามใช้สารไล่แมลงที่เป็นเคมสัีงเคราห์ในขณะเกบ็น า้ผึง้ MAJOR 
 8.4 ต้องเกบ็น า้ผึง้จากคอนที่หลอดรวงปิดแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  MAJOR 
 8.6 ต้องไม่เกบ็น า้ผึง้จากรวงผึง้ที่มตีวัอ่อนผึง้ MAJOR 



ถงัสลดัน า้ผึง้ 





ถงัสลดัน า้ผึง้ 



ตะแกรงกรองน ้าผึง้ 





น า้ผึง้ 
• สลดัเกบ็น า้ผึง้จากคอนที่คดัไว้โดยใช้ถังสแตนเลสทีส่ะอาด 



น า้ผึง้ 
• สลดัเกบ็น า้ผึง้จากคอนที่คดัไว้โดยใช้ถังสแตนเลสที่สะอาด 
• กรองน า้ผึง้ โดยปราศจากไขผึง้ และเกบ็ในภาชนะทีอ่นุญาตให้ใช้กบัอาหาร  









น า้ผึง้ 
• กรองน า้ผึง้ โดยปราศจากไขผึง้ และเกบ็ในภาชนะทีอ่นุญาตให้ใช้กบัอาหาร  



8.  การจัดการการเกบ็น า้ผึง้ 

8.7 น า้ผึง้ทีไ่ด้ต้องผ่านการกรองอย่างน้อย 1 คร้ังและไม่มีส่ิงเจือปน MAJOR 
8.8 น ้าผึ้งที่ได้ต้องไม่ผ่านกระบวนการให้ความร้อน หรือกระบวนการลด

ความช้ืน ด้วยวธีิใด ๆ MAJOR 
8.9 สถานทีเ่กบ็น า้ผึง้ 
- เกบ็รักษาน า้ผึง้ทีอุ่ณหภูมิห้อง  MAJOR 
- ห้องต้องสะอาด แห้ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก MAJOR 
- น า้ผึง้ต้องไม่สัมผสักบัแสงอาทติย์โดยตรง MAJOR 
- การเกบ็รักษาน า้ผึง้ไม่ควรเกนิ 2 ปี MAJOR 
- ต้องปิดฉลากที่ภาชนะบรรจุแสดงรายละเอียด ช่ือผู้ผลิต ปริมาณการบรรจุ 

แหล่งทีเ่กบ็ผลผลติ และวนั เดอืน ปีทีผ่ลติ MAJOR 



9.  การจัดการเกบ็ผลติผลอืน่ 

9.1 นมผึง้ การผลิตเป็นไปตาม มกษ.8200 มาตรฐานสินค้าเกษตรเร่ือง การ
ปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ีส าหรับฟาร์มผึง้ 

 - ต้องปิดฉลากที่ภาชนะบรรจุแสดงรายละเอียด ช่ือผู้ผลิต ปริมาณการ
บรรจุ แหล่งทีเ่กบ็ผลผลติ และวนั เดือน ปีทีผ่ลติ MAJOR 

 - สถานทีเ่กบ็สะอาด และแยกเกบ็ในตู้แช่แข็งโดยเฉพาะที่อุณหภูมิไม่สูงกว่า 
- 4 องศาเซลเซียสMAJOR 



อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการผลติ ต้องสะอาดและพร้อมใช้งานได้ 



ระหว่างท าการผลติรอยลัเยลลี ่ห้ามใช้ยาและสารเคมี 



การผลติ ณ จุดทีผ่ลติ  

 ต้องบรรจุในภาชนะทีส่ะอาด และเกบ็ไว้ในภาชนะทีอ่นุญาตให้ใช้กบัอาหาร  

 เกบ็ไว้ในถังน า้แข็งตลอดเวลา (ไม่เกนิ 12 ช่ัวโมง)  

แล้วต้องน าเข้าตู้แช่แข็ง อุณหภูมไิม่เกนิ -4 องศาเซลเซียสทันที 





 รอยลัเยลลีท่ี่ได้ต้องผ่านการกรองอย่างน้อย 1 คร้ัง 



การผลติ ณ จุดทีผ่ลติ  

 เกบ็ไว้ในถังน า้แข็งตลอดเวลา (ไม่เกนิ 12 ช่ัวโมง)  



การผลติ ณ จุดทีผ่ลติ  

 แล้วต้องน าเข้าตู้แช่แข็ง อุณหภูมไิม่เกนิ -4 องศาเซลเซียสทนัที 



9.  การจัดการเกบ็ผลติผลอืน่ 

9.2 ไขผึ้ง การผลิตเป็นไปตาม มกษ.8200 มาตรฐานสินค้าเกษตรเร่ือง การปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดสี าหรับฟาร์มผึง้ 

 - ต้องปิดฉลากที่ภาชนะบรรจุแสดงรายละเอยีด ช่ือผู้ผลติ ปริมาณการบรรจุ  แหล่งที่เก็บ
ผลผลติ และวนั เดอืน ปีที่ผลติ MAJOR 

ไขผึง้ที่หลอมแล้ว 
- ต้องห่อหุ้มด้วยพลาสตกิ REC 
- ระบุขนาดน า้หนัก และวนัเดอืนปีที่ผลติ MAJOR 
สถานที่เกบ็ไขผึง้ 
- เกบ็ที่อุณหภูมห้ิอง MAJOR 
- ห้องสะอาด และแห้ง MAJOR 
- ไขผึง้ต้องไม่สัมผสักบัแสงอาทิตย์โดยตรง MAJOR 







9.  การจัดการเกบ็ผลติผลอืน่ 

9.3 เกสรผึง้ 

- เกสรผึ้ง เก็บจากกล่องดักเกสรที่สะอาด ไม่ท าอันตรายต่อตัวผึ้ง 
MAJOR 

- เกสรผึ้งต้องไม่มีส่ิงเจือปน เก็บรักษาสภาพด้วยวิธีที่เหมาะสมตาม
วตัถุประสงค์ทีจ่ะน าไปใช้ MAJOR 

- สถานทีเ่กบ็สะอาด เกบ็ทีอุ่ณหภูมิไม่เกนิ 5 องศาเซลเซียส MAJOR 

- การท าเกสรผึง้ให้แห้งสามารถเกบ็ทีอุ่ณหภูมิห้อง MAJOR 

- เกสรผึง้ต้องไม่สัมผสักบัแสงอาทิตย์โดยตรง MAJOR 





9.  การจัดการเกบ็ผลติผลอืน่ 

9.4 กาวผึง้ 

- อุปกรณ์ในการเกบ็กาวผึง้ต้องสะอาด MAJOR 

- กาวผึง้ต้องไม่มีส่ิงเจือปน  MAJOR 

- กาวผึง้ต้องไม่สัมผสักบัอากาศโดยตรง MAJOR 

- กาวผึง้ต้องไม่สัมผสักบัแสงอาทติย์ และความร้อนโดยตรง MAJOR 



10.  บุคลากร 

10.1 บุคลากรทีดู่แลเลีย้งผึง้อนิทรีย์ต้องมีความรู้ความช านาญในการเลีย้งผึง้
อย่างดี ได้รับการฝึกอบรมและพฒันาอย่างต่อเน่ืองMAJOR 

10.2 บุคลากรต้องได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 
คร้ัง MAJOR 

10.3 หากมีอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ เช่น อาการท้องร่วง อาเจียน เจ็บคอ 
และมีไข้ต้องแจ้งหัวหน้างานให้ทราบ และห้ามปฏิบัติงานในสถานที่ผลติ
และสลดัน า้ผึง้หรือการเกบ็ผลติผลอืน่ MAJOR 



11.  การบันทกึข้อมูล 

11.1 ข้อมูลแหล่งทีม่าของผึง้และผึง้นางพญา MAJOR 

11.2 ข้อมูลหมายเลขประจ ารังผึง้ทุกรัง MAJOR 

11.3 ข้อมูลแผนการขยายพนัธ์ุและการทดแทน MAJOR 

11.4 ข้อมูลแหล่งที่มา และชนิดของวัสดุท ารังผึ้งและแผ่นฐานรวงผึ้ง 
MAJOR 

11.5 รายละเอยีดสถานทีต่ั้งรังผึง้ MAJOR 

11.6 ชนิดพชือาหาร ขนาดพืน้ทีแ่หล่งอาหารผึง้ MAJOR 

 



11.  การบันทกึข้อมูล 

11.7 ปัจจัยการผลติทุกชนิดทีน่ าเข้าและใช้ไป MAJOR 

11.8 ข้อมูลชนิดอาหารเสริม ปริมาณ วิธีการให้อาหารผึง้ และโปรแกรมการ
ให้อาหาร MAJOR 

11.9 แผนการตรวจสุขภาพผึง้ ปัญหาและแนวทางแก้ไข MAJOR 

11.10 บันทกึผลติผลที่ได้และแผนการผลติผลติภัณฑ์ที่จ าหน่าย MAJOR 

11.11 บันทกึข้อมูลการฝึกอบรมในประวตัิบุคลากร MINOR 

11.12 เกบ็รักษาข้อมูลไว้อย่างน้อย 3 ปี MAJOR 

 



ผึง้อนิทรีย์ 
• กรมปศุสัตว์ รับรองโดยใช้มำตรฐำนปศุสัตว์อินทรีย์ มกอช. 

9000-2548 

•ประชำพิจำรณ์ครัง้สุดท้ำย ทบทวนก่อนน ำมำใช้ ร่วมกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ในวันที่ 16 พฤษภำคม 2551 

•ยกเลิก และประกำศใช้มำตรฐำนสินค้ำเกษตรเร่ือง เกษตร

อินทรีย์ มกษ. 9000 เล่ม 2-2554 แทน 



• มาตรฐานผึง้อนิทรีย์ พจิารณาองค์ประกอบ 11 หัวข้อ 
1. หลกัการทัว่ไป 
2. ระยะเวลาปรับเปลีย่น 
3. แหล่งทีม่าของผึง้ 
4. สถานที่วางรังผึง้ 
5. อาหารผึง้ 
6. การจัดการสุขภาพ 
7. การจัดการทั่วไป 
8. รังผึง้และอุปกรณ์ 
9. การจัดการเพือ่เกบ็น า้ผึง้ 
10.การจัดการผลผลติ 
11.การบันทกึข้อมูล 

1. ท าเลทีต่ั้งฟาร์มผึง้ 
2. การจัดการภายในโรงเรือน 
3. การจัดการเลีย้งผึง้ช่วงก่อนฤดูดอกไม้

บาน 
4. การจัดการเลีย้งผึง้ช่วงฤดูดอกไม้บาน 
5. การจัดการผลผลติ 

6. การจัดการเลีย้งผึง้ช่วงหลงัฤดูดอกไม้
บาน 

7. การจัดการด้านสุขภาพผึง้ 
8. การใช้ยาและสารเคมกีบัผึง้ภายใน

ฟาร์ม 
9. การบนัทกึข้อมูล 
10. การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 
11. อุปกรณ์ส าหรับการเลีย้งผึง้ 



ผึง้อนิทรีย์ 
ฟาร์มทีผ่่านการรับรอง ปี พ.ศ.ทีไ่ด้การรับรอง หมายเหตุ 

1.จเรฟาร์มผึง้ 2552 ไมต่อ่อายกุารรับรองฯ 
2.ฟาร์มผึง้พฒันกจิ 2553 ไมต่อ่อายกุารรับรองฯ 
3.ไฮแลนด์ฟาร์มผึง้ 2554 ไมต่อ่อายกุารรับรองฯ 



มาตรฐานฟาร์มผึง้ สู่มาตรฐานฟาร์มผึง้อนิทรีย์ 

• เกษตรกรที่จะขอการรับรองมาตรฐานฟาร์มผึง้อนิทรีย์ 
–ควรได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มผึง้ GAP ก่อน 



มาตรฐานฟาร์มผึง้ สู่มาตรฐานฟาร์มผึง้อนิทรีย์ 
• เข้าสู่ระยะปรับเปลีย่น 90 - 270 วนั 

– เปลีย่นนางพญาผึง้ตัวใหม่ ห้ามตดัปีกนางพญาผึง้ 
– เปลีย่นรัง คอน แผ่นรังเทยีม อุปกรณ์การเลีย้งชุดเดมิทั้งหมด 
– ใช้รังผึง้แบบ 2 ช้ันขึน้ไป 
– ใส่แผ่นกั้นนางพญาผึง้ 
– ใช้น า้ผึง้ น า้ตาลอนิทรีย์ หรือน า้ตาลที่ไม่ผ่านการฟอกสีในการเลีย้งผึง้ 
– หยุดการใช้ยา สารเคมีทุกชนิดกบัผึง้ 
– เลอืกสถานทีต่ั้งรังผึง้ทีเ่ป็นอนิทรีย์ 
– เกบ็น า้ผึง้ได้คร้ังเดยีว/ฤดูกาล และเกบ็จากร้ังผึง้ทีไ่ม่มตีวัอ่อนเท่าน้ัน 



ใช้รังผึง้แบบ 2 ช้ัน 

นางพญาผึง้ตัวใหม่ ห้ามตดัปีกนางพญาผึง้ 

ใส่แผ่นกั้นนางพญา 

เลอืกสถานทีต่ั้งรังผึง้ทีเ่ป็นอนิทรีย์ ??? 



มาตรฐานฟาร์มผึง้ สู่มาตรฐานฟาร์มผึง้อนิทรีย์ 
ผลตอบแทน 

• ราคาน า้ผึง้ (ปี พ.ศ.2554) 
– คุณภาพมาตรฐาน 70 – 80 บาท/กโิลกรัม 

–น า้ผึง้อนิทรีย์  800  - 1,000 บาท/กโิลกรัม 

• ผลผลติที่ได้ 
– คุณภาพมาตรฐาน 30 - 50 กโิลกรัม/รัง 

–น า้ผึง้อนิทรีย์  5 - 20 กโิลกรัม/รัง 


