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• 120 ล้านปี 
• ภาพวาดบนผนังถ้ ายุคหินกลาง

ประมาณ 7,000 ปีก่อนคริสต์กาล 

• จารึกในประเทศอียิปต์โบราณ 
• ประมาณ 5,000 ปี 



• นางสุชาดา ได้น า “ข้าวมธุปายาส” 
• ประกอบด้วย นม เนย ข้าวตอก น้ านม น้ าอ้อย 

น้ าผึ้ง มะพรา้ว งา ถั่วต่าง ๆ ไปบวงสรวงเทพยดา
ที่ใต้ต้นนโิครธ (ต้นไทรใหญ)่ ในวันเพญ็ขึน้ ๑๕ ค่ า 
เดือน ๖ ได้พบพระพุทธองค์ ประทับอยู่ใต้ต้น
นิโครธเขา้ใจวา่เปน็เทพยดา จึงไดข้า้วมธปุายาสไป
ถวาย 

• เมื่อพระองค์ทรงรับบิณฑบาตนั้นแล้วฉันจนหมด 
อาหารมือ้นีเ้อง เป็น อาหารมือ้กอ่นการตรสัรู้ เป็น
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 





ความรูพ้ืน้ฐานส าหรบัการตรวจประเมนิฟารม์ผึง้ 

1. ชีววิทยาของผึง้ 

• แมลงสงัคมทีแ่ทจ้รงิ (Eusocial insect)  

• มีการด ารงชวีิตอยูร่ว่มกันเปน็กลุม่ (colony) 

• อยู่รว่มกนัระหวา่งพอ่แมล่กูอยา่งนอ้ย 2 ชั่วชีวิต 

• มีระบบการแบง่วรรณะ (caste) 

 



2. วรรณะของผึง้ 

• ผึ้งนางพญา (Queen) 

• ผึ้งงาน (Worker) 

• ผึ้งตัวผู ้(Drone) 

ความรู้พืน้ฐานส าหรบัการตรวจประเมนิฟารม์ผึง้ 



2. วรรณะของผึง้ (อาย ุและหนา้ทีข่องผึง้งาน) 

 

ความรู้พืน้ฐานส าหรบัการตรวจประเมนิฟารม์ผึง้ 

อายุตัวเตม็วยั (วัน) หน้าที่ ต่อมที่เกดิขึ้น 

1 – 3 ท าความสะอาดรงั - 

4 – 11 ให้อาหารตวัออ่น ต่อมพี่เลีย้ง (Nurse Gland) 

12 – 17 สร้างและซอ่มแซมรวง ต่อมผลติไขผึง้ (Wax Gland) 

18 – 21 ป้องกันรงั ต่อมพิษ (Poison Gland) 

22 - ตาย หาอาหารยางไมแ้ละน้ า ต่อมน้ าลาย (Salivary Gland) 
ต่อมกลิ่น (Scent Gland) 



3. กายวภิาคของผึง้ 

ความรู้พืน้ฐานส าหรบัการตรวจประเมนิฟารม์ผึง้ 



4. การเจรญิเตบิโตของผึง้ (metamorphosis) 

ความรู้พืน้ฐานส าหรบัการตรวจประเมนิฟารม์ผึง้ 



ความรู้พืน้ฐานส าหรบัการตรวจประเมนิฟารม์ผึง้ 

ชนิดของผึง้ 
1. ผึ้งมิ้ม (Apis florea) 

2. ผึ้งหลวง (Apis dorsata) 

3. ผึ้งพนัธุ*์** (Apis mellifera) 

4. ผึ้งโพรง*** (Apis cerana)  

5. ชันโรง*** (Trigona spp.) 



6. ความส าคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงผึ้งพันธุ์  

• ผลิตภณัฑ์ผึง้หรอืผลผลติทีเ่กิดจากผึ้ง ได้แก่ น้ าผึ้ง ,นมผึ้ง(รอยัลเยลลี่) 
,ไขผึ้ง ,เกสรผึ้ง ,พรอพอลิส (กาวผึ้งหรือยางไม้) ,ตัวอ่อนผึ้ง และพิษ
ของผึ้ง เป็นต้น 

• เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพราะผึ้งเป็นแมลงที่ส าคัญ ซึ่งให้การผสม
เกสรของพืชเศรษฐกิจมากมายหลายชนิด 

• ช่วยให้มีการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชด้วยความระมัดระวัง 

• คนเลี้ยงผึ้ง ? 

 

 

ความรู้พืน้ฐานส าหรบัการตรวจประเมนิฟารม์ผึง้ 



7. ฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต 

 

 

ความรู้พืน้ฐานส าหรบัการตรวจประเมนิฟารม์ผึง้ 



Eupatorium odoratum  

• ความหลากหลายของพชืพรรณธรรมชาต ิ 

• มีน้ าผึง้หลายชนดิ 

Dimocarpus longan 



8. ภูมิศาสตร์ สภาวะอากาศที่เหมาะสมแก่การเลี้ยงผึ้ง 

 

 

ความรู้พืน้ฐานส าหรบัการตรวจประเมนิฟารม์ผึง้ 

อุณหภูมิในรงั 33-35 องศาเซลเซยีส 
• ต่ ากว่า 14 องศาเซลเซยีสไม่ออกรงั 
• -2 องศาเซลเซียส ตาย 



“พื้นที่ภาคเหนอืตอนบนของประเทศไทย เป็นพื้นที่
เหมาะสมตอ่การผลติน้ าผึง้ที่มคีณุภาพดี” 

มีความอดุมสมบรูณ์ ทั้งพืชพรรณตามป่า และพืชผลทางการเกษตร 

ภูมิศาสตร์ สภาวะอากาศ อุณหภูม ิความชืน้เหมาะสม 

เกษตรกรมีความช านาญในการเลีย้งผึง้ 



9. การตรวจผึ้ง 
• เตรียมตัว ชุดอ่อน เสื้อแขนยาว กางเกงขา

ยาว ตาข่ายกันผึ้ง ไม่ควรใช้เครื่องส าอาง 
น้ าหอม 

• เครื่องมือ เหล็กงัดรัง เครื่องพ่นควัน 
• เวลา ภาวะอากาศ ต าแหน่งการยืน 
• ดูสุขภาพแมร่งั ผึ้งงาน การวางไข ่ตัวอ่อน โรค

และศัตรูผึ้ง ปริมาณอาหาร 

ความรู้พืน้ฐานส าหรบัการตรวจประเมนิฟารม์ผึง้ 



นิยาม : มาตรฐานสนิค้าเกษตร มกษ. 9000 เล่ม 6-2556 

2.1 ผึ้ง (honey bee) หมายถึง  
– ผึ้งพันธุย์โุรป (European honey bee) ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Apis mellifera  

– ผึ้งโพรง (Asian hive bee) ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Apis cerana  

– ชันโรง (stingless bee) ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Trigona spp. 

2.2 ผึ้งอินทรีย์ (organic honey bee) หมายถึง ผึ้งที่ใช้ระบบการผลิตแบบ
อินทรีย์ รวมถึงผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเลี้ยง 

2.4 น้ าผึ้ง (honey) หมายถึง ของเหลวรสหวานซึ่งผึ้งผลิตขึ้นจากน้ าหวาน
ของดอกไม้ หรือจากส่วนใดส่วนหนึ่งของพืช หรือแมลง แล้วสะสมไว้ในรังผึ้ง 



2.5 น้ าผึ้งหัวคอน หมายถึง น้ าผึ้งที่ติดมากับคอนรวงผึ้งในรังผึ้ง ซึ่งอาจเป็น
น้ าผึ้งจากแหล่งอาหารอื่นที่ไม่ใช่พืชอาหารหลักเป้าหมาย 

2.7 รอยัลเจลลี (royal jelly) หรือนมผึ้ง (bee milk) หมายถึง ผลิตผลของ
ผึ้งที่ใช้เป็นอาหารสาหรับเลี้ยงตัวอ่อนของผึ้งนางพญา มีลักษณะข้นคล้าย
ครีมสีขาว แต่ไม่รวมถึงนมผึ้งที่น าไประเหยน้ าออกจนแห้ง 

นิยาม : มาตรฐานสนิค้าเกษตร มกษ. 9000 เล่ม 6-2556 



1. แหล่งทีม่าของผึง้ 

1.1 ผึ้งที่น ามาใช้ผลิตผึ้งอินทรีย์มาจากการผลิตในระบบอินทรีย์ REC 

1.2 การคัดเลือกพันธุ์ผึ้งที่เหมาะสมในระบบอินทรีย์ ต้องสามารถปรับตัวเข้า
กับสิ่งแวดล้อม และมีความต้านทานต่อโรคและศัตรูของผึ้ง REC 

1.3 สามารถทดแทนผึง้นางพญาทีไ่ม่ไดม้าจากระบบอินทรีย์ได้ปีละไม่เกิน 10 
% โดยไม่ต้องมีระยะเวลาปรับเปลี่ยน MAJOR 

1.4 กรณีจ าเป็นสามารถทดแทนผึ้งนางพญาเกิน 10 % แต่ต้องไม่เกิน 25 % 
โดยมีระยะเวลาปรับเปลี่ยนอย่างน้อย 60 วัน MAJOR 

 



2. การปรับเปลีย่นระบบการผลติให้เป็นปศสุตัวอ์นิทรยี์ 

2.1 ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์จากผึ้งที่จ าหน่ายหรือติดฉลากว่าเป็นผึ้งอินทรีย์ 
ต้องมาจากรังผึ้งที่มีการจัดการในระบบอินทรีย์อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 
270 วัน (นับจากวันที่เกษตรกรยื่นใบสมัครขอรับรอง) MAJOR 

2.2 การใชส้ารตอ้งหา้มก่อนหรอืระหวา่งระยะปรบัเปลีย่น ผู้ผลิตต้องทดแทน
แผ่นฐานรวงผึ้งด้วยแผ่นฐานรวงผึ้งที่ได้จากการผลิตจากอินทรีย์ทั้งหมด 
จึงจะเริ่มนับเป็นวันเริ่มระยะปรับเปลี่ยน MAJOR 

2.3 กรณีมีหลักฐานแสดงได้ว่ารังผึ้งมาจากระบบเกษตรอินทรีย์ เกษตรกร
อาจขอลด ระยะปรับเปลี่ยน (พิจารณาให้ลดระยะปรับเปลี่ยนลงได้ แต่
ต้องไม่น้อยกว่า 90 วัน) MAJOR 



3.  สถานทีเ่ลีย้งผึง้ 

3.1 มีระยะห่างเหมาะสมจากแหล่งที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน เช่น แหล่งชุมชน 
โรงงาน กองขยะ ถนนที่มีรถผ่านไปมาจ านวนมาก MAJOR 

3.2. ต้องมีแหล่งน้ าหวานจากดอกไม้ ต้นไม้แมลง และเกสรดอกไม้ MAJOR 
3.3 ต้องมีแหล่งน้ าสะอาดส าหรับผึ้งอย่างเพียงพอ MAJOR 
3.4 ต้องมคีวามอดุมสมบูรณ์ของพืชอาหารเหมาะสมในรัศมีการหากินของผึ้ง โดย

ไม่มีความเสี่ยงจากพืชดัดแปลงพันธุกรรม หรือสารเคมีจากพื้นที่การเกษตร
และสิ่งแวดล้อม MAJOR 

3.5 พื้นที่วางกล่องผึ้ง เป็นพื้นทีอินทรีย์ หรือป่าไม้ธรรมชาติ หรือพื้นที่ไม่เคยใช้
สารเคมีใด ๆ มาไม่น้อยกว่า 18 เดือน MAJOR 



3.  สถานทีเ่ลีย้งผึง้ 

3.6 ผู้ประกอบการที่มีการผลิตทั้งแบบอินทรีย์และไม่ใช่อินทรีย์ ต้องไม่เลี้ยง
ในพื้นที่เดียวกัน และจะต้องบ่งชี้แยกการเลี้ยงผึ้งออกจากกันอย่างชัดเจน 
MAJOR 

3.7 เมื่อน าผึ้งไปเลี้ยงในพื้นที่ป่า จะต้องค านึงถึงความปลอดภัยและ
ผลกระทบต่อประชากรแมลงประจ าถิ่น MAJOR 



ตรวจประเมนิสถานประกอบการ 
(อาคารสถานที่ ห้องเก็บอุปกรณก์ารเลีย้งผึง้ อาหารผึง้ การเก็บยา สารเคมี) 



ตรวจประเมนิลานเลีย้งผึง้ 
(สภาพการเลี้ยง สุขภาพผึง้ บันทึกการใชย้า สารเคม ีเก็บตวัอยา่งผึง้) 













4.  อาหารผึง้ 

4.1 แหล่งอาหารผึ้งต้องผลิตตามระบบเกษตรอินทรีย์หรือพืชธรรมชาติ MAJOR 

4.2 ในระยะสิ้นสุดฤดูการผลิตไม่ควรเก็บน้ าผึ้งจากรังผึ้งจนหมด ควรเหลือไว้
เพียงพอส าหรับผึ้งรังนั้นที่ด ารงชีวิตอยู่ได้ MINOR 

4.3 กรณีขาดแคลนอาหารตามธรรมชาติ อาหารที่ควรให้ควรเป็นเกสรผึ้งอินทรีย์ 
น้ าผึง้อนิทรยี ์หรือน้ าเชื่อมจากน้ าตาลอินทรีย์ หากไม่สามารถหาได้อนุญาตให้
ใช้น้ าตาลที่ไม่ผ่านกระบวนการฟอกสี MAJOR 

4.4 การให้อาหารผึ้ง ท าได้เฉพาะกรณีสิ้นสุดระยะเก็บน้ าผึ้งจนถึง 15 วันก่อนฤดู
ดอกไม้บาน และต้องสลัดน้ าผึ้งหัวคอนออกให้หมดก่อนวางในพื้นที่ของพืชที่
เป็นเป้าหมายการผลิตน้ าผึ้ง MAJOR 





เม่ือขนย้ายผึง้ตามแผนที่ตั้งไว้ ให้ท าการสลัดน ้าผึง้หัวคอนออกให้หมดก่อนที่จะมีการสลัดน ้าผึง้ออกจากพืชอาหารหลักคร้ังแรก 



น ้ำตำลอนิทรยี ์หำกไมส่ำมำรถหำไดอ้นญุำตใหใ้ชน้ ำ้ตำลที่ไมผ่ำ่นกระบวนกำรฟอกสี 





5.  การจัดการดา้นสขุภาพผึง้ 

5.1 มีระบบการเฝา้ระวงัโรค ป้องกนั ควบคุม  ก าจดัศัตรูผึ้งอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ตรวจสุขภาพผึ้งอย่าง
สม่ าเสมอ เปลีย่นผึ้งนางพญา ตรวจสอบการเกดิไรและการเกดิโรคของตวัออ่น มีการท าลายเชื้อโรคและ
ศัตรูผึ้ง การปอ้งกันการสะสม ของเชื้อโรค  ในฟาร์มผึ้ง และการใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่สะอาด  MAJOR 

5.2 หากพบโรคหรอืมศีัตร ูต้องน ากลอ่งรงัผึง้ที่มปีญัหาออกจากระบบอินทรีย์หรือรักษาโดยใช้สมุนไพรและ
ยาแผนโบราณ MAJOR 

 5.3 กรณีใชย้าหรอืสารเคม ีต้องปฏบิตัติามมาตรฐานสนิค้าเกษตร เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์ 
(มกษ. 9032) ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ MAJOR 

  - มีใบสั่งยา/ใบมอบหมายการใช้ยาจากสัตวแพทย์ที่ถูกต้อง  

  - มีบันทึกวันที่เกิดโรค และการวินิจฉัยโรค 

  - มีบันทึกข้อมูลการใช้ยาสัตว์ ชนิดของยา/สารออกฤทธิ์ วิธีและปริมาณการให้ยา /สาร 
ระยะเวลาให้ยา/สาร และระยะเวลาการหยุดยา/สาร 

  - มีบันทกึขอ้มูลการรับยา เบิกจ่ายยา และปริมาณยาคงเหลือ มีการเก็บรักษายาสัตว์เหมาะสม 



5.  การจัดการดา้นสขุภาพผึง้ 

5.4 กรณีใช้ยา ระยะหยุดยาต้องเพิ่มเป็นสองเท่า ของที่ระบุในเอกสารก ากับ
ยา และต้องแยกออกมาจากบริเวณที่วางรังผึ้งในระบบการผลิตอินทรีย์
เป็นสัดส่วนไม่ปนกันห่างอย่างน้อยรัศมี 3 กิโลเมตร และต้องเข้าสู่
กระบวนการปรับเปลี่ยน MAJOR 

 5.5 หากมีโรคระบาดตามกฏกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 
2528) ภายใต้พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม โดยเฉพาะโรคอเมริกันฟาวล์บรูด (American foulbrood) ให้
แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริม
การเกษตรโดยเร็ว MAJOR 



การใชก้รดฟอร์มกิเขม้ขน้ 100 % 32.5 ml ก าจดัไรได ้99.04%  (บงกช .2553) หรือใชก้รดฟอร์มกิเขม้
ข้น 65 % 50 ml รมภายในรงัผึง้ก าจดัไรได ้มากกวา่ 90% (ชุติกานต ์,2545)  



การควบคมุ ป้องกัน ก าจัดโรคในผึง้ 

1* • การจัดการ (ผึ้งแขง็ ,แยกขงั ,คีบ ,หยิบ ,ท าลาย) 

2* • สมุนไพร ,น้ ามันหอมระเหย 

3* • กรดอินทรยี์  

4 • สารเคมี ,ยาปฏชิีวนะ 



การจัดการไรผึง้ 

1. การจ ากัดการวางไข่ของ
นางพญา (ขังนางพญา) 

• การเจรญิเตบิโตของไรผึง้ตัง้แต่
วางไข่จนเปน็ตวัเตม็วยัตวัเมียใช้
เวลา 8-10 วัน ตัวผู้ 6-7 วัน 

• ใช้แผ่นกั้นนางพญา หรือ
อุปกรณ์ขังนางพญาไม่ใหว้างไข ่
9 – 21 วัน เพื่อท าให้ไรขาด
อาหาร 





การจัดการไรผึง้ 

2. การล่อใหไ้รไปวางไขใ่นหลอด
ตัวผู้แลว้น าไปท าลาย 

• เตรียมแผน่ฐานรงัเทยีมหลอด
รวงเฉพาะตวัผูใ้สล่งไปในรงั 

• ไรวารวัมักจะวางไขใ่นหลอดรวง
ตัวผู้มากกวา่ผึง้งาน 

• เมื่อถึงระยะปิดฝาหลอดรวงแลว้
ให้น าคอนดังกลา่วออกไป
ท าลาย 
 



การจัดการไรผึง้ 

3. การใชน้้ ามนัหอมระเหย เช่น 
น้ ามันตะไคร้ 

• น้ ามันตะไครเ้ข้มข้น 100% 
ปริมาณ 3 ซีซี.ต่อครัง้ ต่อรัง 
ครั้งเดียว 

• น้ ามันตะไครเ้ข้มข้น 100% 
ปริมาณ 3 ซีซี.ต่อครัง้ (เติมเพิ่ม 
3 ซีซี.จนครบ 7 วัน 

 

ตะไครห้อม (Citronella oil) 



การจัดการไรผึง้ 

4. การใชส้มุนไพร 

• ขิง ,ข่า .ตะไคร้ ,ใบมะกรูด ,
สาบแรง้สาบกา ,สะเดา ,ใบ
หนาด ฯลฯ 

• Thymol มีประสิทธภิาพถึง 90 
เปอร์เซ็นต ์(Castillo ,2005) 

 

 

• ผลิตภัณฑ์น้ ายาบ้วนปากส่วนใหญ่ที่มีจ าหน่ายอยู่ ใน
ท้องตลาดนั้นมักมีสารต้านเชื้อแบคทีเรียเป็นส่วนผสม
นอกเหนอืไปจากการมรีสหอมน่าใช้ เพื่อช่วยให้ผลิตภัณฑ์มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาโรคเหงือกและฟันและ
ปัญหากลิ่นปากได้ดีขึ้น 

• โดยหนึ่งในสารระงับเชื้อที่พบว่ามีการเติมลงในผลิตภัรฑ์
น้ ายาบ้วนปากคือ ไธมอล 





ตะไครห้อม (Citronella oil) 



การจัดการไรผึง้ 

5. การใชก้รดฟอรม์ิก 

• ความเข้มข้น 60-100 เปอร์เซ็นต ์

• ปริมาตร 3 ซีซี.ต่อคอน วางบน
ฟองน้ า กระดาษทชิชู ่ 

• ใส่ทุก 7 วัน ซ้ า 2-3 ครั้ง 

• ข้อดี ตกค้างในผลติภณัฑ์นอ้ย 
หรือไม่มี โอกาสการดื้อยาต่ า 
ก าจัดไรในหลอดรวงได้ 

 

 







(American foulbrood disease: AFB) 

มีรูผิดปกติท่ีฝาปิดดักแด้ ดักแด้ตายในหลอดรวง มีกลิ่นเหม็น 

Paenibacillus larvae 





(European foulbrood disease: EFB) 

ตัวหนอนตายบิดเบีย้ว ในหลอดรวง 

Maelissococcus pkuton 



 ไรวารร์วั (Varroa  jacobsoni  และ Varroa  destructor) 





ไรทรอปปเิลแลปส ์(Tropilaelaps  clareae) 



• ไรในท่อหายใจ (tracheal mite) (Acarapis  woodi) 
• โรคอะคารนี (acarine disease) 



• ไรในท่อหายใจ (Acarapis  woodi) 
• โรคอะคารนี (acarine disease) 



โรคชอลค์บรดู (Chalk Brood) จากเชือ้รา Ascosphaera apis 



โรคสโตนบรดู จากเชือ้รา Aspergillus flavus และ A. fumigatus  



โรคแซคบรดู จากเชือ้ไวรสั (RNA virus) 



เชื้อโปรโตซวั Nosema apis 









6.  การจัดการทัว่ไป 

6.1 ใช้การรมควันน้อยที่สุด วัสดุที่ใช้ในการรมควันจะต้องมาจากธรรมชาติ 
MAJOR 

6.2 ห้ามตัดปีกหรือกักขังผึ้งนางพญา MAJOR 

6.3 หากมีการก าจัดผึ้งนางพญาหรือผึ้งนางพญาสูญหาย ให้ทดแทนผึ้ง
นางพญาได้ REC 

6.4 อนุญาตให้ท าลายตัวอ่อนผึ้งในกรณีที่เกิดการระบาดของไร REC 



 เครื่องพน่ควัน (smoker) 





7.  กลอ่งรงัผึง้และอปุกรณ์อืน่ส าหรบัเลีย้งผึง้ 

 7.1 กล่องรังผึ้ง  และส่วนประกอบหลักอื่น ๆ ต้องมาจากวัสดุธรรมชาติ 
ส่วนประกอบที่มีขนาดเล็กมากอาจมาจากพลาสติกหรือวัสดุที่อนุญาตใช้กับ
อาหาร หรือวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ โดยพิจารณา
ผลกระทบตอ่สขุภาพ ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของผึ้ง รวมถึงสิ่งแวดล้อม MAJOR 

7.2 ไม่อนุญาตให้ทาสีภายในกล่อง อนุญาตให้ใช้สีที่ไม่มีส่วนประกอบของตะกั่ว
ส าหรับการทาสีภายนอก และ/หรือเคลือบกล่องด้วยไข กาวผึ้ง หรือน้ ามันจาก
ธรรมชาติเท่านั้น MAJOR 

 7.3 แผ่นฐานรวงผึง้ทีท่ าฐานใหมต่อ้งมาจากไขผึง้อนิทรยี ์ในกรณทีีห่าไม่ได้สามารถ
ใช้แผ่นฐานรวงผึ้งที่มาจากรังผึ้งที่ไม่ได้ใช้สารต้องห้ามมาก่อนได้ MAJOR 

7.4 แปรงปัดผึ้ง และเครื่องเป่าลมไล่ผึ้ง หรือเครื่องพ่นควันพร้อมใช้ MAJOR 







ตัวกลอ่ง 

เป็นรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ ตรงหวัท้ายดา้นบนของกลอ่งเซาะเปน็รอ่งส าหรบัวางคอนผึง้ 



ฐานรังผึง้ ( Floor board,Bottom board ) 

ฝาปิดรังผึง้ (telescopic roof) 



แผ่นกัน้นางพญา (Queen excluder) 



แผ่นกัน้นางพญา (Queen excluder) 



คอนผึง้ (frame) 
• ประกอบดว้ยไม ้4 ชิ้น ชิ้นบนเปน็ตวัคอนซึง่จะวางพาดอยูก่ับขอบรงัที่บากไว้ 



 แผ่นฐานรวงผึง้(Foundation) 



แผ่นฐานรวง+เฟรม (frame+foundation) 



คอนรวงผึง้ (comb)  
• หมายถงึ คอนผึง้ ที่ผึ้งไดส้รา้งหลอดรวงหกเหลีย่มเรยีบรอ้ยทั้งสองดา้นของแผน่ฐานรวงผึง้  



คอนผึง้ (frame) 
• เวลาแขวนในรงัตอ้งมชี่องวา่งระหวางคอนผึง้กับดา้นขา้งของรงัเทา่กับบสีเปส  
• (ระหวา่ง 1/4-3/8 นิ้ว) 



ขาตั้งรังผึง้ สูงไม่น้อยกวา่ 6 นิ้ว 



แปรงปัดผึง้ 



 เหล็กงดัรงั (hive tool) 



7.  กลอ่งรงัผึง้และอปุกรณ์อืน่ส าหรบัเลีย้งผึง้ 

7.5 ภาชนะที่ใส่น้ าผึ้งต้องสะอาด ท าจากวัสดุที่อนุญาตให้ใช้ส าหรับท าเป็น
ภาชนะส าหรับบรรจุอาหารเท่านั้น ไมมีการปนเปื้อนของวัตถุมีพิษ หรือ
วัสดุอืน่ใดทีเ่ป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ถ้าภาชนะบรรจุที่มีผิวภายในท าด้วย
โลหะต้องไม่เป็นสนิม และต้องไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค MAJOR 

7.6 ถังสลัดน้ าผึ้งต้องเป็นสแตนเลสและสะอาดมีฝาปิดมิดชิด เพื่อป้องกันผึ้ง
รบกวนหรือ เกิดการปนเปื้อนMAJOR 

7.7 การท าความสะอาดอุปกรณ ์โรงเรือน อนุญาตใหใ้ช้สารท าความสะอาดที่
ใช้ใน การผลิตเกษตรอินทรีย์ MAJOR 



8.  การจัดการการเกบ็น้ าผึง้ 

 8.1 โรงเรือนหรือที่สลัดน้ าผึ้ง 
 - พื้นและผนังของโรงเรือนควรมีการป้องกันฝุ่นละออง แมลง หนู MAJOR 
 - การจัดการสัตว์พาหะควรใช้วิธีการป้องกัน เช่น ท าลายและก าจัดแหล่งที่อาศัย

และทางเข้าของสัตว์พาหะ MAJOR 
 8.2 สถานทีผ่ลติและสลดัน้ าผึง้ จะต้องแจง้ไวใ้นแผนการผลติทีข่อการรบัรอง ต้อง

สะอาด เหมาะสมกบัการผลติอาหาร โดยให้เปน็ไปตามข้อก าหนดสุขลักษณะที่
ดีในการผลิตอาหารตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง MAJOR 

 8.3 ห้ามใช้สารไล่แมลงที่เป็นเคมีสังเคราะห์ในขณะเก็บน้ าผึ้ง MAJOR 
 8.4  *ต้องเก็บน้ าผึ้งจากคอนที่หลอดรวงปิดแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  MAJOR 
 8.6 *ต้องไม่เก็บน้ าผึ้งจากรวงผึ้งที่มีตัวอ่อนผึ้ง MAJOR 



น้ าหวานจากดอกไม ้ น้ าต้อยจากตาไม ้เพลี้ย 
ความชืน้สงูมาก 30 – 40 % 

ในตัวผึง้ Honey stomach 
เอ็นไซม ์ความรอ้นในตัวผึง้ เปลี่ยนน้ าหวาน เป็นน้ าผึง้ 

Invertase ,Glucose oxidase ,Diastase* 

ในรังผึง้ 
เอ็นไซมใ์นน้ าหวาน ความรอ้นในรงั เปลี่ยนน้ าหวาน เป็นน้ าผึง้ 

มีน้ าเหลอื ต่ ากว่า 21 % มีเอ็นไซม์ปรมิาณเหมาะสม 
ใช้เวลาประมาณ 7 วัน (ขึ้นกับสภาพอากาศ) 

ผึ้งงานใชไ้ขผึง้ปดิหลอดรวงน้ าผึง้ 
ที่เข้มข้นได้ทีไ่วใ้ชต้่อไป 



น้ าผึ้ง 
• ตรวจสอบการเกบ็น้ าผึง้ของผึง้ทกุครัง้  
• คัดเลือกคอนน้ าผึง้ทีป่ดิหลอดรวงแลว้ ร้อยละ 50 



น า้ผึง้ 
• ท าการตรวจสอบการเกบ็น า้ผึง้ของผึง้ทุกคร้ัง  
• และท าการคดัเลือกคอนน า้ผึง้ที่ปิดหลอดรวงแล้ว ร้อยละ 30-70 ตามชนิดของพืชอาหาร 

น้ าผึ้งทีป่ดิหลอดรวงแลว้ 
น้ าผึ้งจากคอนทีห่ลอดรวงปดิแลว้ 

(Capped honey) 



น้ าผึ้งทีป่ดิหลอดรวงแลว้ 
น้ าผึ้งจากคอนทีห่ลอดรวงปดิแลว้ 

(Capped honey) 



น้ าผึ้งทีป่ดิหลอดรวงแลว้ 
น้ าผึ้งจากคอนทีห่ลอดรวงปดิแลว้ 

(Capped honey) 



น้ าผึ้ง 
• ผึ้งอินทรยี ์คัดเลอืกคอนน้ าผึง้ทีป่ดิหลอดรวงแลว้ ร้อยละ 50 
• GAP คัดเลอืกคอนน้ าผึง้ทีป่ดิหลอดรวงแลว้ ร้อยละ 30-70 ตามชนดิของพชือาหาร  





ถังสลดัน้ าผึ้ง 



น้ าผึ้ง 
• สลัดเกบ็น้ าผึง้จากคอนทีค่ัดไว้

โดยใชถ้งัสแตนเลสที่สะอาด 



ตะแกรงกรองน้ าผึง้ 



น า้ผึง้ 
• กรองน า้ผึง้ โดยปราศจากไขผึง้ และเกบ็ในภาชนะทีอ่นุญาตให้ใช้กบัอาหาร  





น า้ผึง้ 
• สลดัเกบ็น า้ผึง้จากคอนทีค่ดัไว้โดยใช้ถังสแตนเลสทีส่ะอาด 
• กรองน า้ผึง้ โดยปราศจากไขผึง้ และเกบ็ในภาชนะทีอ่นุญาตให้ใช้กบัอาหาร  









*ต้องไมเ่กบ็น้ าผึง้จากรวงผึง้ที่มตีวัอ่อนผึง้ 

รังผึ้งแบบชัน้เดยีว 
(GAP) 

รังผึ้งแบบสองชัน้ 
(ผึ้งอินทรยี)์ 



แผ่นกั้นนางพญา 
(ผึ้งอินทรยี)์ 



รังผึ้งแบบสองชัน้ (ผึ้งอนิทรยี ์, GAP-น้ าผึง้คณุภาพสงู) 



8.  การจัดการการเกบ็น้ าผึง้ 

8.7 น้ าผึ้งที่ได้ต้องผ่านการกรองอย่างน้อย 1 ครั้งและไม่มีสิ่งเจือปน MAJOR 
8.8 น้ าผึ้งที่ได้ต้องไม่ผ่านกระบวนการให้ความร้อน หรือกระบวนการลดความชื้น 

ด้วยวิธีใด ๆ MAJOR 
8.9 สถานที่เก็บน้ าผึ้ง 
- เก็บรักษาน้ าผึ้งที่อุณหภูมิห้อง  MAJOR 
- ห้องต้องสะอาด แห้ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก MAJOR 
- น้ าผึ้งต้องไม่สัมผัสกับแสงอาทิตย์โดยตรง MAJOR 
- การเก็บรักษาน้ าผึ้งไม่ควรเกิน 2 ปี MAJOR 
- ต้องปิดฉลากที่ภาชนะบรรจุแสดงรายละเอียด ชื่อผู้ผลิต ปริมาณการบรรจุ 

แหล่งที่เก็บผลผลิต และวัน เดือน ปีที่ผลิต MAJOR 



การใช้เครือ่งระเหย ลดความชืน้ออกจากน้ าผึง้ 



9.  การจัดการเกบ็ผลติผลอื่น 

9.1 นมผึ้ง การผลิตเป็นไปตาม มกษ.8200 มาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่อง การ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มผึ้ง 

 - ต้องปิดฉลากทีภ่าชนะบรรจแุสดงรายละเอียด ชื่อผู้ผลิต ปริมาณการบรรจุ 
แหล่งที่เก็บผลผลิต และวัน เดือน ปีที่ผลิต MAJOR 

 - สถานที่เก็บสะอาด และแยกเก็บในตู้แช่แข็งโดยเฉพาะที่อุณหภูมิไม่สูงกว่า 
- 4 องศาเซลเซียส MAJOR 



อุปกรณ์ที่ใชใ้นการผลติ ต้องสะอาดและพรอ้มใชง้านได้ 



ระหว่างท าการผลติรอยลัเยลลี ่ห้ามใช้ยาและสารเคมี 



การผลติ ณ จุดที่ผลติ  

 ต้องบรรจใุนภาชนะที่สะอาด และเกบ็ไว้ในภาชนะทีอ่นญุาตใหใ้ช้กบัอาหาร  

 เก็บไว้ในถงัน้ าแข็งตลอดเวลา (ไม่เกนิ 12 ชั่วโมง)  

แล้วตอ้งน าเขา้ตูแ้ชแ่ข็ง อุณหภมูไิมเ่กิน -4 องศาเซลเซยีสทนัที 





 รอยัลเยลลีท่ี่ไดต้อ้งผา่นการกรองอยา่งนอ้ย 1 ครั้ง 



การผลติ ณ จุดที่ผลติ  

 เก็บไว้ในถังน้ าแข็งตลอดเวลา (ไม่เกิน 12 ชั่วโมง)  



การผลติ ณ จุดที่ผลติ  

 แล้วตอ้งน าเขา้ตูแ้ช่แขง็ อุณหภมูไิมเ่กนิ -4 องศาเซลเซยีสทันที 



9.  การจัดการเกบ็ผลติผลอื่น 

9.2 ไขผึ้ง การผลิตเป็นไปตาม มกษ.8200 มาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่อง การปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มผึ้ง 

 - ต้องปิดฉลากที่ภาชนะบรรจุแสดงรายละเอียด ชื่อผู้ผลิต ปริมาณการบรรจุ  แหล่งที่เก็บ
ผลผลิต และวัน เดือน ปีที่ผลิต MAJOR 

ไขผึ้งที่หลอมแล้ว 
- ต้องห่อหุ้มด้วยพลาสติก REC 
- ระบุขนาดน้ าหนัก และวันเดือนปีที่ผลิต MAJOR 
สถานที่เก็บไขผึ้ง 
- เก็บที่อุณหภูมิห้อง MAJOR 
- ห้องสะอาด และแห้ง MAJOR 
- ไขผึ้งต้องไม่สัมผัสกับแสงอาทิตย์โดยตรง MAJOR 







 แผ่นฐานรวงผึง้(Foundation) 

แผ่นฐานรวง+เฟรม (frame+foundation) 



9.  การจัดการเกบ็ผลติผลอื่น 

9.3 เกสรผึ้ง 

- เกสรผึ้งเก็บจากกล่องดักเกสรที่สะอาด ไม่ท าอันตรายต่อตัวผึ้ง MAJOR 

- เกสรผึ้งต้องไม่มีสิ่งเจือปน เก็บรักษาสภาพด้วยวิธีที่ เหมาะสมตาม
วัตถุประสงค์ที่จะน าไปใช้ MAJOR 

- สถานที่เก็บสะอาด เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 5 องศาเซลเซียส MAJOR 

- การท าเกสรผึ้งให้แห้งสามารถเก็บที่อุณหภูมิห้อง MAJOR 

- เกสรผึ้งต้องไม่สัมผัสกับแสงอาทิตย์โดยตรง MAJOR 







9.  การจัดการเกบ็ผลติผลอื่น 

9.4 กาวผึ้ง 

- อุปกรณ์ในการเก็บกาวผึ้งต้องสะอาด MAJOR 

- กาวผึ้งต้องไม่มีสิ่งเจือปน  MAJOR 

- กาวผึ้งต้องไม่สัมผัสกับอากาศโดยตรง MAJOR 

- กาวผึ้งต้องไม่สัมผัสกับแสงอาทิตย์ และความร้อนโดยตรง MAJOR 



10.  บุคลากร 

10.1 บุคลากรที่ดูแลเลี้ยงผึ้งอินทรีย์ต้องมีความรู้ความช านาญในการเลี้ยงผึ้ง
อย่างดี ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องMAJOR 

10.2 บุคลากรต้องได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง MAJOR 

10.3 หากมีอาการเจบ็ปว่ยหรือบาดเจบ็ เช่น อาการทอ้งรว่ง อาเจียน เจ็บคอ 
และมีไข้ต้องแจ้งหัวหน้างานให้ทราบ และห้ามปฏิบัติงานในสถานที่ผลิต
และสลัดน้ าผึ้งหรือการเก็บผลิตผลอื่น MAJOR 



11.  การบนัทกึข้อมลู 

11.1 ข้อมูลแหล่งที่มาของผึ้งและผึ้งนางพญา MAJOR 

11.2 ข้อมูลหมายเลขประจ ารังผึ้งทุกรัง MAJOR 

11.3 ข้อมูลแผนการขยายพันธุ์และการทดแทน MAJOR 

11.4 ข้อมูลแหลง่ทีม่า และชนิดของวสัดทุ ารงัผึง้และแผน่ฐานรวงผึ้ง MAJOR 

11.5 รายละเอียดสถานที่ตั้งรังผึ้ง MAJOR 

11.6 ชนิดพืชอาหาร ขนาดพื้นที่แหล่งอาหารผึ้ง MAJOR 

 



11.  การบนัทกึข้อมลู 

11.7 ปัจจัยการผลิตทุกชนิดที่น าเข้าและใช้ไป MAJOR 

11.8 ข้อมูลชนิดอาหารเสริม ปริมาณ วิธีการให้อาหารผึ้ง และโปรแกรมการ
ให้อาหาร MAJOR 

11.9 แผนการตรวจสุขภาพผึ้ง ปัญหาและแนวทางแก้ไข MAJOR 

11.10 บันทึกผลิตผลที่ได้และแผนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่าย MAJOR 

11.11 บันทึกข้อมูลการฝึกอบรมในประวัติบุคลากร MINOR 

11.12 เก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างน้อย 3 ปี MAJOR 

 



รายละเอยีดสถานทีต่ัง้ในรอบปี 



บันทึกสขุภาพผึง้ 



 บันทึกการใชย้า สารเคมใีนฟาร์ม 



 บันทึกปรมิาณผลผลติทีผ่ลติไดจ้ากฟาร์ม 



นิยาม : มาตรฐานสนิค้าเกษตร มกษ. 9000 เล่ม 6-2556 

2.1 ผึ้ง (honey bee) หมายถึง  
– ผึ้งพันธุย์โุรป (European honey bee) ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Apis mellifera  

– ผึ้งโพรง (Asian hive bee) ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Apis cerana  

– ชันโรง (stingless bee) ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Trigona spp. 

2.2 ผึ้งอินทรีย์ (organic honey bee) หมายถึง ผึ้งที่ใช้ระบบการผลิตแบบ
อินทรีย์ รวมถึงผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเลี้ยง 

2.4 น้ าผึ้ง (honey) หมายถึง ของเหลวรสหวานซึ่งผึ้งผลิตขึ้นจากน้ าหวาน
ของดอกไม้ หรือจากส่วนใดส่วนหนึ่งของพืช หรือแมลง แล้วสะสมไว้ในรังผึ้ง 



1. การเลีย้งผึง้โพรงแบบดัง้เดมิ 

2. การเลีย้งผึง้โพรงแบบใหม ่(จัดการเหมอืนผึง้พนัธุ์) 

 

รูปแบบการเลีย้งผึง้โพรง หรือผึ้งพนัธุ์พืน้เมอืงของไทย 



• เกษตรกรเลี้ยงผึ้งเป็นอาชีพเสริม 

• วัสดุเปน็วสัดทุี่หาง่ายในทอ้งถิ่น ซึ่งมีลักษณะทีเ่ป็นโพรงใหผ้ึง้เขา้ไปอยู่อาศัย
ได้ เช่น โพรงไม้ โอ่ง ไห กระบุง และท่อซีเมนต์ 

• ลงทุนต่ า 

 

การเลีย้งผึง้โพรงแบบดัง้เดมิ 



• จัดท าเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด สามารถใช้แทนกันได้ทุกรัง 

• การเลี้ยงผึ้งที่มีรังและคอนมาตรฐานจะท าให้ผู้เลี้ยงผึ้งสามารถจัดการรังผึ้ง
ได้สะดวก สามารถตรวจเช็ครวงผึ้งได้ สามารถเปลี่ยนนางพญา สามารถ
แยกรังหรือขยายรัง และขนย้ายไปในแหล่งอาหารได้สะดวก 

• ได้ผลผลิตน้ าผึ้งมากขึ้น 

 

การเลีย้งผึง้โพรงแบบใหม่ (จัดการเหมือนผึง้พันธุ์) 



• มีการคิดค้นรังผึ้ง และคอนที่ใช้กับผึ้งโพรงคล้ายผึ้งพันธุ์ 

• ค านึงถึงช่องว่างระหว่างรวงผึ้ง ( Bee Space) เป็นส าคัญ เพราะผึ้งแต่ละ
ชนิดมีระยะห่างต่างกัน 

• ผึ้งโพรงไทยอยู่ระหว่าง 6-8 มิลลิเมตร หรือ 1/16 นิ้ว 

• รังเลี้ยงผึ้งบรรจุได้ 6-8คอน  

 

การเลีย้งผึง้โพรงแบบใหม่ (จัดการเหมือนผึง้พันธุ์) 



1. เปิดรงัลอ่ดสูภำพภำยในรงัใชค้วนัเตอืน 2. ตัดรวงผึ งออกทีล่ะรวง 

3. ใช้มีดกรดีเปน็รอ่งตำมเสน้ลวด 4. จับนำงพญำผึ ง ใส่กลดัขังนำงพญำ 



การหาผึง้โพรงมาเลีย้ง 

1. วิธีการลอ่ (การเลีย้งผึ้งโพรงแบบดัง้เดมิ) 

2. ซื้อมาเลีย้ง 

3. วิธีการจบั หรือบังคบัผึง้ 

 









การเลีย้งผึง้โพรงแบบดัง้เดมิ 



การเลีย้งผึง้โพรงแบบดัง้เดมิ 



การเลีย้งผึง้โพรงแบบดัง้เดมิ 



การเลีย้งผึง้โพรงแบบดัง้เดมิ 

ไม่แยกรวงน้ าผึ้งกบัตวัออ่น 



การเลีย้งผึง้โพรงแบบดัง้เดมิ 

แยกน้ าผึ้ง ตัวอ่อน เกสรออกจากกนั แล้วน ากลบัคนืรัง 











น้ าผึ้งจากดอกเงาะ ยางพารา 

น้ าผึ้งจากดอกมะพร้าว 



ชนิดของผึง้ 
1. ผึ้งมิ้ม (Apis florea) 

2. ผึ้งหลวง (Apis dorsata) 

3. ผึ้งพนัธุ*์** (Apis mellifera) 

4. ผึ้งโพรง*** (Apis cerana)  

5. ชันโรง*** (Trigona spp.) 



• นางสุชาดา ได้น า “ข้าวมธุปายาส” 
• ประกอบด้วย นม เนย ข้าวตอก น้ านม น้ าอ้อย 

น้ าผึ้ง มะพรา้ว งา ถั่วตา่ง ๆ ไปบวงสรวงเทพยดาที่
ใต้ต้นนิโครธ (ต้นไทรใหญ่) ในวันเพ็ญขึ้น๑๕ ค่ า 
เดือน ๖ 

• เมื่อพระองค์ทรงรับบิณฑบาตนั้นแล้วฉันจนหมด 
อาหารมือ้นีเ้อง เป็น อาหารมื้อก่อนการตรัสรู้ เป็น
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอบคุณครับ 


