
7.  กล่องรังผึง้และอุปกรณ์อืน่ส ำหรับเลีย้งผึง้ 

7.5 ภำชนะที่ใส่น ้ำผึง้ต้องสะอำด ท ำจำกวัสดุที่อนุญำตให้ใช้ส ำหรับท ำเป็น
ภำชนะส ำหรับบรรจุอำหำรเท่ำน้ัน ไมมีกำรปนเป้ือนของวัตถุมีพษิ หรือ
วัสดุอื่นใดที่เป็นอันตรำยต่อผู้บริโภค ถ้ำภำชนะบรรจุที่มีผิวภำยในท ำ
ด้วยโลหะต้องไม่เป็นสนิม และต้องไม่เป็นอันตรำยต่อผู้บริโภค 
MAJOR 

7.6 ถังสลดัน ำ้ผึง้ต้องเป็นสแตนเลสและสะอำดมีฝำปิดมิดชิด เพือ่ป้องกนัผึง้
รบกวนหรือ เกดิกำรปนเป้ือนMAJOR 

7.7 กำรท ำควำมสะอำดอุปกรณ์ โรงเรือน อนุญำตให้ใช้สำรท ำควำมสะอำดที่
ใช้ใน กำรผลติเกษตรอนิทรีย์ MAJOR 



8.  กำรจัดกำรกำรเกบ็น ำ้ผึง้ 

 8.1 โรงเรือนหรือที่สลดัน ำ้ผึง้ 
 - พืน้และผนังของโรงเรือนควรมกีำรป้องกนัฝุ่นละออง แมลง หนู MAJOR 
 - กำรจัดกำรสัตว์พำหะควรใช้วิธีกำรป้องกัน เช่น ท ำลำยและก ำจัดแหล่งที่อำศัยและ

ทำงเข้ำของสัตว์พำหะ MAJOR 
 8.2 สถำนที่ผลติและสลดัน ำ้ผึง้ จะต้องแจ้งไว้ในแผนกำรผลติที่ขอกำรรับรอง ต้องสะอำด 

เหมำะสมกับกำรผลิตอำหำร โดยให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดสุขลักษณะที่ดีในกำรผลิต
อำหำรตำมมำตรฐำนที่เกีย่วข้อง MAJOR 

 8.3 ห้ำมใช้สำรไล่แมลงที่เป็นเคมสัีงเครำห์ในขณะเกบ็น ำ้ผึง้ MAJOR 
 8.4 ต้องเกบ็น ำ้ผึง้จำกคอนที่หลอดรวงปิดแล้วไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50  MAJOR 
 8.6 ต้องไม่เกบ็น ำ้ผึง้จำกรวงผึง้ที่มตีวัอ่อนผึง้ MAJOR 



ถังสลัดน ำ้ผึง้ 





ถังสลัดน ำ้ผึง้ 



ตะแกรงกรองน ำ้ผึง้ 





น ำ้ผึง้ 
• สลดัเกบ็น ำ้ผึง้จำกคอนที่คดัไว้โดยใช้ถังสแตนเลสทีส่ะอำด 



น ำ้ผึง้ 
• สลดัเกบ็น ำ้ผึง้จำกคอนที่คดัไว้โดยใช้ถังสแตนเลสที่สะอำด 
• กรองน ำ้ผึง้ โดยปรำศจำกไขผึง้ และเกบ็ในภำชนะทีอ่นุญำตให้ใช้กบัอำหำร  









น ำ้ผึง้ 
• กรองน ำ้ผึง้ โดยปรำศจำกไขผึง้ และเกบ็ในภำชนะทีอ่นุญำตให้ใช้กบัอำหำร  



8.  กำรจัดกำรกำรเกบ็น ำ้ผึง้ 

8.7 น ำ้ผึง้ทีไ่ด้ต้องผ่ำนกำรกรองอย่ำงน้อย 1 คร้ังและไม่มีส่ิงเจือปน MAJOR 
8.8 น ้ำผึ้งที่ได้ต้องไม่ผ่ำนกระบวนกำรให้ควำมร้อน หรือกระบวนกำรลด

ควำมช้ืน ด้วยวธีิใด ๆ MAJOR 
8.9 สถำนทีเ่กบ็น ำ้ผึง้ 
- เกบ็รักษำน ำ้ผึง้ทีอุ่ณหภูมิห้อง  MAJOR 
- ห้องต้องสะอำด แห้ง อำกำศถ่ำยเทได้สะดวก MAJOR 
- น ำ้ผึง้ต้องไม่สัมผสักบัแสงอำทติย์โดยตรง MAJOR 
- กำรเกบ็รักษำน ำ้ผึง้ไม่ควรเกนิ 2 ปี MAJOR 
- ต้องปิดฉลำกที่ภำชนะบรรจุแสดงรำยละเอียด ช่ือผู้ผลิต ปริมำณกำรบรรจุ 

แหล่งทีเ่กบ็ผลผลติ และวนั เดอืน ปีทีผ่ลติ MAJOR 



9.  กำรจัดกำรเกบ็ผลติผลอืน่ 

9.1 นมผึง้ กำรผลิตเป็นไปตำม มกษ.8200 มำตรฐำนสินค้ำเกษตรเร่ือง กำร
ปฏิบัติทำงกำรเกษตรทีด่ีส ำหรับฟำร์มผึง้ 

 - ต้องปิดฉลำกที่ภำชนะบรรจุแสดงรำยละเอียด ช่ือผู้ผลิต ปริมำณกำร
บรรจุ แหล่งทีเ่กบ็ผลผลติ และวนั เดือน ปีทีผ่ลติ MAJOR 

 - สถำนทีเ่กบ็สะอำด และแยกเกบ็ในตู้แช่แข็งโดยเฉพำะที่อุณหภูมิไม่สูงกว่ำ 
- 4 องศำเซลเซียสMAJOR 



อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิต ต้องสะอำดและพร้อมใช้งำนได้ 



ระหว่ำงท ำกำรผลิตรอยัลเยลล่ี ห้ำมใช้ยำและสำรเคมี 



กำรผลติ ณ จุดที่ผลติ  

 ต้องบรรจุในภำชนะที่สะอำด และเกบ็ไว้ในภำชนะที่อนุญำตให้ใช้กับอำหำร  

 เกบ็ไว้ในถังน ำ้แขง็ตลอดเวลำ (ไม่เกนิ 12 ช่ัวโมง)  

แล้วต้องน ำเข้ำตู้แช่แขง็ อุณหภูมไิม่เกนิ -4 องศำเซลเซียสทันที 





 รอยัลเยลล่ีที่ได้ต้องผ่ำนกำรกรองอย่ำงน้อย 1 ครัง้ 



กำรผลิต ณ จุดที่ผลิต  

 เก็บไว้ในถังน ำ้แข็งตลอดเวลำ (ไม่เกิน 12 ช่ัวโมง)  



กำรผลิต ณ จุดที่ผลติ  

 แล้วต้องน ำเข้ำตู้แช่แขง็ อุณหภูมไิม่เกนิ -4 องศำเซลเซียสทันที 



9.  กำรจัดกำรเกบ็ผลติผลอืน่ 

9.2 ไขผึ้ง กำรผลิตเป็นไปตำม มกษ.8200 มำตรฐำนสินค้ำเกษตรเร่ือง กำรปฏิบัติทำง
กำรเกษตรที่ดสี ำหรับฟำร์มผึง้ 

 - ต้องปิดฉลำกที่ภำชนะบรรจุแสดงรำยละเอยีด ช่ือผู้ผลติ ปริมำณกำรบรรจุ  แหล่งที่เก็บ
ผลผลติ และวนั เดอืน ปีที่ผลติ MAJOR 

ไขผึง้ที่หลอมแล้ว 
- ต้องห่อหุ้มด้วยพลำสตกิ REC 
- ระบุขนำดน ำ้หนัก และวนัเดอืนปีที่ผลติ MAJOR 
สถำนที่เกบ็ไขผึง้ 
- เกบ็ที่อุณหภูมห้ิอง MAJOR 
- ห้องสะอำด และแห้ง MAJOR 
- ไขผึง้ต้องไม่สัมผสักบัแสงอำทิตย์โดยตรง MAJOR 







9.  กำรจัดกำรเกบ็ผลติผลอืน่ 

9.3 เกสรผึง้ 

- เกสรผึ้ง เก็บจำกกล่องดักเกสรที่สะอำด ไม่ท ำอันตรำยต่อตัวผึ้ง 
MAJOR 

- เกสรผึ้งต้องไม่มีส่ิงเจือปน เก็บรักษำสภำพด้วยวิธีที่เหมำะสมตำม
วตัถุประสงค์ทีจ่ะน ำไปใช้ MAJOR 

- สถำนทีเ่กบ็สะอำด เกบ็ทีอุ่ณหภูมิไม่เกนิ 5 องศำเซลเซียส MAJOR 

- กำรท ำเกสรผึง้ให้แห้งสำมำรถเกบ็ทีอุ่ณหภูมิห้อง MAJOR 

- เกสรผึง้ต้องไม่สัมผสักบัแสงอำทิตย์โดยตรง MAJOR 





9.  กำรจัดกำรเกบ็ผลติผลอืน่ 

9.4 กำวผึง้ 

- อุปกรณ์ในกำรเกบ็กำวผึง้ต้องสะอำด MAJOR 

- กำวผึง้ต้องไม่มีส่ิงเจือปน  MAJOR 

- กำวผึง้ต้องไม่สัมผสักบัอำกำศโดยตรง MAJOR 

- กำวผึง้ต้องไม่สัมผสักบัแสงอำทติย์ และควำมร้อนโดยตรง MAJOR 



10.  บุคลำกร 

10.1 บุคลำกรทีดู่แลเลีย้งผึง้อนิทรีย์ต้องมีควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรเลีย้งผึง้
อย่ำงดี ได้รับกำรฝึกอบรมและพฒันำอย่ำงต่อเน่ืองMAJOR 

10.2 บุคลำกรต้องได้รับกำรตรวจสุขภำพเป็นประจ ำทุกปี อย่ำงน้อยปีละ 1 
คร้ัง MAJOR 

10.3 หำกมีอำกำรเจ็บป่วยหรือบำดเจ็บ เช่น อำกำรท้องร่วง อำเจียน เจ็บคอ 
และมีไข้ต้องแจ้งหัวหน้ำงำนให้ทรำบ และห้ำมปฏิบัติงำนในสถำนที่ผลติ
และสลดัน ำ้ผึง้หรือกำรเกบ็ผลติผลอืน่ MAJOR 



11.  กำรบันทกึข้อมูล 

11.1 ข้อมูลแหล่งทีม่ำของผึง้และผึง้นำงพญำ MAJOR 

11.2 ข้อมูลหมำยเลขประจ ำรังผึง้ทุกรัง MAJOR 

11.3 ข้อมูลแผนกำรขยำยพนัธ์ุและกำรทดแทน MAJOR 

11.4 ข้อมูลแหล่งที่มำ และชนิดของวัสดุท ำรังผึ้งและแผ่นฐำนรวงผึ้ง 
MAJOR 

11.5 รำยละเอยีดสถำนทีต่ั้งรังผึง้ MAJOR 

11.6 ชนิดพชือำหำร ขนำดพืน้ทีแ่หล่งอำหำรผึง้ MAJOR 

 



11.  กำรบันทกึข้อมูล 

11.7 ปัจจัยกำรผลติทุกชนิดทีน่ ำเข้ำและใช้ไป MAJOR 

11.8 ข้อมูลชนิดอำหำรเสริม ปริมำณ วิธีกำรให้อำหำรผึง้ และโปรแกรมกำร
ให้อำหำร MAJOR 

11.9 แผนกำรตรวจสุขภำพผึง้ ปัญหำและแนวทำงแก้ไข MAJOR 

11.10 บันทกึผลติผลที่ได้และแผนกำรผลติผลติภัณฑ์ที่จ ำหน่ำย MAJOR 

11.11 บันทกึข้อมูลกำรฝึกอบรมในประวตัิบุคลำกร MINOR 

11.12 เกบ็รักษำข้อมูลไว้อย่ำงน้อย 3 ปี MAJOR 

 



ผึง้อินทรีย์ 
• กรมปศุสัตว์ รับรองโดยใช้มำตรฐำนปศุสัตว์อินทรีย์ มกอช. 

9000-2548 

•ประชำพิจำรณ์ครัง้สุดท้ำย ทบทวนก่อนน ำมำใช้ ร่วมกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ในวันที่ 16 พฤษภำคม 2551 

•ยกเลิก และประกำศใช้มำตรฐำนสินค้ำเกษตรเร่ือง เกษตร
อินทรีย์ มกษ. 9000 เล่ม 2-2554 แทน 



• มำตรฐำนผึง้อนิทรีย์ พจิำรณำองค์ประกอบ 11 หัวข้อ 
1. หลกักำรทัว่ไป 
2. ระยะเวลำปรับเปลีย่น 
3. แหล่งทีม่ำของผึง้ 
4. สถำนที่วำงรังผึง้ 
5. อำหำรผึง้ 
6. กำรจัดกำรสุขภำพ 
7. กำรจัดกำรทั่วไป 
8. รังผึง้และอุปกรณ์ 
9. กำรจัดกำรเพือ่เกบ็น ำ้ผึง้ 
10.กำรจัดกำรผลผลติ 
11.กำรบันทกึข้อมูล 

1. ท ำเลทีต่ั้งฟำร์มผึง้ 
2. กำรจัดกำรภำยในโรงเรือน 
3. กำรจัดกำรเลีย้งผึง้ช่วงก่อนฤดูดอกไม้

บำน 
4. กำรจัดกำรเลีย้งผึง้ช่วงฤดูดอกไม้บำน 
5. กำรจัดกำรผลผลติ 

6. กำรจัดกำรเลีย้งผึง้ช่วงหลงัฤดูดอกไม้
บำน 

7. กำรจัดกำรด้ำนสุขภำพผึง้ 
8. กำรใช้ยำและสำรเคมกีบัผึง้ภำยใน

ฟำร์ม 
9. กำรบนัทกึข้อมูล 
10. กำรจัดกำรด้ำนส่ิงแวดล้อม 
11. อุปกรณ์ส ำหรับกำรเลีย้งผึง้ 



ผึง้อินทรีย์ 
ฟำร์มทีผ่่ำนกำรรับรอง ปี พ.ศ.ทีไ่ด้กำรรับรอง หมำยเหตุ 

1.จเรฟำร์มผึง้ 2552 ไมต่อ่อายกุารรับรองฯ 
2.ฟำร์มผึง้พฒันกจิ 2553 ไมต่อ่อายกุารรับรองฯ 
3.ไฮแลนด์ฟำร์มผึง้ 2554 ไมต่อ่อายกุารรับรองฯ 



มำตรฐำนฟำร์มผึง้ สู่มำตรฐำนฟำร์มผึง้อนิทรีย์ 

• เกษตรกรที่จะขอกำรรับรองมำตรฐำนฟำร์มผึง้อนิทรีย์ 
–ควรได้รับกำรรับรองมำตรฐำนฟำร์มผึง้ GAP ก่อน 



มำตรฐำนฟำร์มผึง้ สู่มำตรฐำนฟำร์มผึง้อนิทรีย์ 
• เข้ำสู่ระยะปรับเปลีย่น 90 - 270 วนั 

– เปลีย่นนำงพญำผึง้ตัวใหม่ ห้ำมตดัปีกนำงพญำผึง้ 
– เปลีย่นรัง คอน แผ่นรังเทยีม อุปกรณ์กำรเลีย้งชุดเดมิทั้งหมด 
– ใช้รังผึง้แบบ 2 ช้ันขึน้ไป 
– ใส่แผ่นกั้นนำงพญำผึง้ 
– ใช้น ำ้ผึง้ น ำ้ตำลอนิทรีย์ หรือน ำ้ตำลที่ไม่ผ่ำนกำรฟอกสีในกำรเลีย้งผึง้ 
– หยุดกำรใช้ยำ สำรเคมีทุกชนิดกบัผึง้ 
– เลอืกสถำนทีต่ั้งรังผึง้ทีเ่ป็นอนิทรีย์ 
– เกบ็น ำ้ผึง้ได้คร้ังเดยีว/ฤดูกำล และเกบ็จำกร้ังผึง้ทีไ่ม่มตีวัอ่อนเท่ำน้ัน 



ใช้รังผึง้แบบ 2 ชัน้ 

นำงพญำผึง้ตัวใหม่ ห้ำมตัดปีกนำงพญำผึง้ 

ใส่แผ่นกัน้นำงพญำ 

เลือกสถำนที่ตัง้รังผึง้ที่เป็นอนิทรีย์ ??? 



มำตรฐำนฟำร์มผึง้ สู่มำตรฐำนฟำร์มผึง้อนิทรีย์ 
ผลตอบแทน 

• รำคำน ำ้ผึง้ (ปี พ.ศ.2554) 
– คุณภำพมำตรฐำน 70 – 80 บำท/กโิลกรัม 

–น ำ้ผึง้อนิทรีย์  800  - 1,000 บำท/กโิลกรัม 

• ผลผลติที่ได้ 
– คุณภำพมำตรฐำน 30 - 50 กโิลกรัม/รัง 

–น ำ้ผึง้อนิทรีย์  5 - 20 กโิลกรัม/รัง 


