รายงานการปฏิบัติราชการ
การเข้าร่วมการประชุมสมาคมผู้เลี้ยงผึ้งนานาชาติครัง้ ที่ 44
th
(44 Apimondia International Apiculture Congress 2015)
ระหว่างวันที่ 15 – 19 กันยายน 2558
ณ เมือง Daejeon ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ภัทรมาศ พานพุ่ม และวันทนา บูรณธนานุกิจ

กรมส่งเสริมการเกษตร

1. งานประชุมสมาคมผู้เลี้ยงผึ้งนานาชาติครั้งที่ 44 ปี 2015
(44 Apimondia International Apiculture Congress 2015)
th

สมาคมผู้เลี้ยงผึ้งนานาชาติ ( International Federation of Beekeepers’ Association : Apimondia)
เป็นสมาคมที่ประกอบด้วยสมาชิกประเทศพันธมิตรของสมาคมผึ้งประเทศต่างๆ และองค์กร
ที่ดาเนินงานด้านการเลี้ยงผึ้ง สมาคมผู้เลี้ยงผึ้งนานาชาติ ได้จัดตั้งสภาเลขาธิการผู้เลี้ยงผึ้ง
นานาชาติ ในปี ค.ศ. 1895 และต่อมาก่อตั้งสมาคม Apimondia ขึ้นตามมติสภาเลขาธิการ
เมื่อปี ค.ศ. 1949 ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ การก่อตั้งสมาคมผู้เลี้ยงผึ้ง
นานาชาติ (Apimondia) มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักนิเวศวิทยา นักสังคม
และนักเศรษฐศาสตร์ ทางด้านการพัฒนาการเลี้ยงผึ้งและอุตสาหกรรมในประเทศต่างๆ Apimondia จะอานวยความ
สะดวก ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการจัดเวทีอภิปรายโดยการจัดประชุม Congress และ Symposia ที่เกษตรกร
ผู้เลี้ยงผึ้ง นักวิทยาศาสตร์ ผู้ประกอบการในด้านต่างๆ ที่เกีย่ วข้องกับการเลี้ยงผึ้ง เพื่อแลกเปลี่ยนความรูแ้ ละความคิดเห็น
เพื่อพัฒนาและจัดทากลยุทธ์ด้านการเลี้ยงผึ้งในระดับโลก ปัจจุบันมีสมาคมผู้เลี้ยงผึ้งจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมทั้งหมด
114 สมาคม จาก 74 ประเทศ และมีสานักงานสมาคมผู้เลี้ยงผึ้งนานาชาติ (Apimondia) ตั้งที่อยู่ ณ กรุงโรม ประเทศ
อิตาลี
สาหรับงานประชุม Apimondia International Apiculture Congress ได้เริม่ จัดการประชุมครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1897
ณ ประเทศเบลเยี่ยม โดยการจัดประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นเป็นประจาทุก 2 ปี และสาหรับสถานที่จัดงานนั้น ประเทศต่างๆ
ในทุกภูมิภาคทั่วโลกจะเวียนกันเป็นเจ้าภาพ สาหรับประเทศในทวีปเอเชียได้มีการจัดประชุม Apimondia
International Apiculture Congress จานวน 3 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 : ประเทศญี่ปุ่น ได้เป็นประเทศแรกที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน 30th Apimondia International
Apiculture Congress เมื่อปี ค.ศ.1985 ณ เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปนุ่ ซึ่งนับเป็นการจัดประชุม Apimondia
International Apiculture Congress ครั้งแรกในทวีปเอเชีย
ครั้งที่ 2 : ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน 33th Apimondia International
Apiculture Congress เมื่อปี ค.ศ. 1993 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ครั้งที่ 3 : ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน 44th Apimondia International
Apiculture Congress เมื่อปี ค.ศ. 2015 ณ เมืองแดจอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
การบริหารงานของสมาคม Apimondia มีโครงสร้างการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
1.1 นายกสมาคมผู้เลี้ยงผึ้งนานาชาติ (Apimondia) คนปัจจุบัน คือ Mr. Gilles RATIA ชาวฝรั่งเศส
ซึ่งจะหมดวาระเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม 44th Apimondia International Apiculture Congress 2015 และ
จะมีการเลือกตั้งใหม่ในช่วงพิธีปิดของงานประชุมฯ และประเทศที่เป็นสมาชิกจะมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนายกสมาคม
1.2 รองนายกสมาคมผู้เลีย้ งผึ้งนานาชาติ (Apimondia) คือ Mr. Lucus Daniel Martinez ชาว
อาร์เจนตินา
1.3 เลขานุการสมาคมผู้เลี้ยงผึ้งนานาชาติ (Apimondia) คือ Mr. Riccardo Jannoni-Sebastianini
ชาวอิตาเลี่ยน
2. คณะกรรมการทางวิชาการและเทคโนโลยีการเลี้ยงผึง้ แบ่งออกเป็น 7 สาขา ได้แก่
2.1 สาขา Beekeeping economy โดยมี Prof. Woo Kunsuk ชาวเกาหลีใต้ เป็นประธานสาขา
2.2 สาขา Bee Biology โดยมี Prof. Dr. Karl Crailsheim ชาวออสเตรีย เป็นประธานสาขา
2.3 สาขา Bee Health โดยมี Dr. Jeff Pettis ชาวอเมริกัน เป็นประธานสาขา
2.4 สาขา Pollination and Bee Flora โดยมี Dr. Jacobus Biesmeijer ชาวอังกฤษ เป็นประธานสาขา
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2.5 สาขา Beekeeping Technology and Quality โดยมี Mr. Etienne Bruneau ชาวเบลเยี่ยม
เป็นประธานสาขา
2.6 สาขา Apitherapy โดยมี Ms. Cristina Mateescu ชาวโรมันเนีย เป็นประธานสาขา
2.7 สาขา สาขา Beekeeping and Rural Development โดยมี Dr. Nicola J. Bradbear ชาวอังกฤษ
เป็นประธานสาขา
3. คณะกรรมการรายทวีป แบ่งออกเป็น 5 ทวีป ได้แก่
3.1 ทวีปแอฟริกา : Mr. Mulufird Ashagrie จากประเทศเอธิโอเปีย เป็นประธานกรรมการของทวีป
แอฟริกา
3.2 ทวีปอเมริกา : Mr. Misael Edmundo Cuevas Bravo จากประเทศชิลี เป็นประธานกรรมการ
ของทวีปอเมริกา
3.3 ทวีปเอเชีย : Dr. Cleofas Rodriguez Cervancia จากประเทศฟิลิปปินส์ เป็นประธานกรรมการ
ของทวีปเอเชีย
3.4 ทวีปยุโรป : Mr. Diego Pagani จากประเทศอิตาลี เป็นประธานกรรมการของทวีปยุโรป
3.5 ทวีปโอเชียเนีย : Jodie Goldsworthy จากประเทศออสเตรเลีย เป็นประธานกรรมการของทวีป
สาหรับงานประชุม 44th Apimondia International Apiculture
Congress 2015 จัดขึ้น ณ เมือง Daejeon ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่าง
วันที่ 15 – 19 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ คือ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ในด้านการเลี้ยงผึ้งในทุกๆ ด้าน
จากผู้เลี้ยงผึง้ และนักวิชาการต่างๆ ทั่วโลก สร้างความเข้มแข็งในกับวงการการเลี้ยงผึ้ง
โดยการจัดการประชุมในครั้งนี้ ได้กาหนด Theme งาน คือ “Bees Connecting the World” การจัดงานในครั้งเป็น
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลเกาหลีและสมาคมผู้เลี้ยงผึ้งเกาหลี โดยมี Mr. Kyoonhwan CHO เป็นประธานในการจัดงาน
ดังกล่าว ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การบรรยายทางวิชาการในสาขาต่างๆ การนาเสนอผลงานใน
รูปแบบโปสเตอร์ การจัดแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงผึ้ง การจัดประกวดผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม การศึกษา
ดูงาน การเลี้ยงผึ้งในประเทศเกาหลี และการประชุม Round table ในประเด็นสาคัญที่กาลังเป็นกระแสของการเลีย้ งผึ้ง
การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 2,000 คนต่อวัน และมีนกั วิจัยส่งผลงานมานาเสนอทั้งในภาคบรรยายและ
ภาคโปสเตอร์จานวนกว่า 700 ราย สิ่งเหล่านี้จะทาให้ทราบถึงปัญหาของเกษตรกรและแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงการนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงผึ้งในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก
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2. การเลี้ยงผึ้งในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
ประวัติการเลี้ยงผึ้งของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ยุคการเลีย้ งผึ้งแบบยุคโบราณ
และยุคการเลีย้ งผึ้งแบบใหม่ โดยในช่วงยุคการเลี้ยงผึ้งแบบโบราณนั้น ได้มีเกษตรกรเลี้ยงผึ้งโพรง (Asian bees)
มายาวนานก่อนที่ผึ้งพันธุ์จากยุโรปจะเข้ามาในประเทศ โดยใช้รังเลี้ยงผึ้งแบบดั้งเดิมของเกาหลี และหลังจากที่ได้นา
ผึ้งพันธุ์มาจากยุโรปจึงได้พัฒนาไปสู่การเลี้ยงผึ้งแบบใช้กล่องรังผึ้ง
การเลี้ยงผึ้งของประเทศเกาหลีได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ 2,010 ปีที่แล้ว ในสมัยราชวงศ์ Goguryeo และสืบเนื่องมา
จนถึงราชวงศ์ Baekje และ Silla โดยในสมัยนั้นจะเลี้ยงผึ้งโพรง ซึ่งเป็นผึ้งประจาถิ่นของประเทศเกาหลี และได้เผยแพร่
เทคนิคและวิธีการเลี้ยงผึ้งโพรงไปยังประเทศญี่ปุ่น ต่อมาได้มีมิชชันนารีชาวเยอรมนี ได้นาผึ้งพันธุ์เข้ามาเลี้ยงในประเทศ
เกาหลีเมื่อ 100 ปีก่อน จึงทาให้ชาวเกาหลีมีประสบการณ์ในการเลี้ยงผึ้งโพรงและผึ้งพันธุ์มาเป็นเวลายาวนาน

ลานเลี้ยงผึ้งในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
ชนิดของน้าผึ้งที่สาคัญของเกาหลี ได้แก่
- น้าผึ้ง Acacia : มีสีใส รสชาติดี ตกผลิตน้อย เป็นน้าผึ้งที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
- น้าผึ้ง Astragalus sinicus : มีสีเหลืองอ่อน รสชาติดี เป็นน้าผึ้งหลักของเกาหลี
- น้าผึ้งดอกส้ม : มีสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอม รสชาติดี
- น้าผึ้ง Lespedeza bicolor : มีสีเหลืองอ่อน มีรสออกเปรี้ยวเล็กน้อย ตกผลึกที่อณ
ุ หภูมิต่ากว่า 16 องศา
เซลเซียส
- น้าผึ้ง Rape oilseed : มีสีเหลืองทอง มีปริมาณกลูโคสที่สูงมากจึงทาให้ตกผลึกได้งา่ ย ผลึกจะมีลกั ษณะ
แข็งและหยาบ แต่สามารถย่อยและดูดซึมในร่างกายได้ดี
- น้าผึ้ง Cherry blossom : มีสีทองแดง กลิ่นและรสชาติดี
- น้าผึ้งดอกพลับ Persimmon : มีสีน้าตาล ไม่นิยมบริโภคน้าผึ้งชนิดนี้ในเกาหลี เนือ่ งจากมีกลิ่นเฉพาะตัว
และมีรสขม แต่นิยมนามาเป็นส่วนผสมในการทายารักษาโรค เนื่องจากอุดมไปด้วย Antioxidant ธาตุเหล็ก และ
แมงกานีส
- น้าผึ้ง Styrax japonicas : มีสีเหลืองอ่อน ผลิตได้มากในทางตอนใต้และตอนกลางของประเทศเกาหลี
รสชาติดี กลิ่นหอม คล้ายน้าผึ้ง Acacia
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- น้าผึ้ง Tilia amurensis : มีสีเหลืองอ่อน กลิ่นแรงและรสชาติดี มีเฉพาะในอุทยาน Gangwon National Park
เท่านั้น
- น้าผึ้ง Azalea : มีสีเหลืองอ่อน รสชาติดี แต่หากบริโภคมากจะทาให้ปวดหัวเนื่องจากมีสาร grayanotoxin
- น้าผึ้ง Tojong : เป็นน้าผึ้งที่ได้จากผึ้งโพรง กลิ่นและรสชาติขึ้นกับพืชอาหาร
ตัวอย่างพืชอาหารผึ้งของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ดอก Astragalus sinicus

ดอกส้ม

ดอก Acacia
ดอก Tilia amurensis
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3. เนื้อหาทางวิชาการและเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งภายในงาน
การประชุม 44th Apimondia International Apiculture Congress 2015 ได้มีการนาเสนอเนื้อทางวิชาการ
และเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก มากกว่า 700 ผลงาน ทั้งในรูปแบบโปสเตอร์ และการบรรยาย
โดยแบ่งออกเป็น session ต่างๆ ได้แก่ plenary sessions symposia session และ round tables สาหรับเนือ้ หา
ทางวิชาการนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 สาขา ดังนี้
1) Beekeeping Economic
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงผึ้ง
ให้กับประเทศสมาชิก ได้แก่ เศรษฐศาสตร์การเลี้ยงผึ้ง ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อจากัด
ในการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงผึ้ง การตลาดและธุรกิจน้าผึ้ง
ประเด็นเนื้อหาหลัก ประกอบด้วย
- การตลาดผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
- การแบ่งชั้นคุณภาพผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
- การขยายผลิตภัณฑ์จากผึ้งไปยังอุตสาหกรรมต่างๆ
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด
- การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
2) Bee Biology
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านชีววิทยาของผึ้งให้แก่ประเทศสมาชิกในเรื่องต่างๆ ดังนี้
- ด้านอนุกรมวิธาน สรีรวิทยา และพันธุศาสตร์ของผึ้งสกุลต่างๆ ชันโรง และ Bumble bees
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
- การอนุรักษ์สายพันธุ์ผึ้งที่หายาก และการพัฒนาสายพันธุ์ผึ้งในต้านทานโรค
- การศึกษาชีววิทยาทีมีผลต่อการล่มสลายของประชากรผึ้ง
ประเด็นเนื้อหาหลัก ประกอบด้วย
- พฤติกรรมและประสาทวิทยาของผึ้ง
- สารอาหารและสรีรวิทยาของผึ้ง
- พันธุ์ศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์ผึ้ง
- ฟีโรโมนและการสื่อสารของผึ้ง
- ชีววิทยาของผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ผึ้งสายพันธุ์ต่างๆ ในเอเชีย ชันโรง และ Bumble bees
- การผสมเทียมในผึ้ง
- การใช้เกสรเทียมทดแทนเกสรธรรมชาติ
- การอนุรักษ์สายพันธุ์ผึ้ง
- การคัดเลือกและการปรับปรุงพันธุ์ผึ้ง
3) Bee Health
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อสร้างความเข้าใจในการติดโรคในผึ้ง และศักยภาพในการป้องกันและกาจัดโรคในผึ้ง
- เพื่อให้เกิดงานวิจัยในด้านการจัดการเมื่อเกิดโรคในผึ้ง
- เพื่อให้เข้าใจในแนวทางการกาจัดโรคผึ้งและการควบคุมดูแลสุขภาพในผึ้ง
ประเด็นเนื้อหาหลัก ประกอบด้วย
- การเกิดโรคและศัตรูผึ้งอุบัติใหม่ ได้แก่ Small hive beatle, ไร Tropilaelaps, ต่อ
- วิธีการควบคุมโรคผึ้งทั้งแบบใช้และไม่ใช้สารเคมี
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- การศึกษาผลกระทบจากสารเคมีทางการเกษตรและยาสาหรับผึ้งที่มีผลกระทบต่อผึ้ง
- การศึกษาหาเหตุผลของการคงอยู่ของโรคผึ้งที่เกิดจากแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา
- ไรและพาราสิต
- การจัดการในเรื่องสุขอนามัยในผึ้ง
- กฎระเบียบในเรื่องสุขอนามัยผึ้งในแต่ละประเทศ
- สุขภาพผึ้งและมลพิษในสิ่งแวดล้อม
- การเกิดโรคใหม่
- การวินิจฉัยโรคผึ้งด้วยวิธีการจุลชีววิทยาและ Molecular genetic
- การรักษาโรคผึ้งด้วยวิธีการทั่วไปและการรักษาแบบทางเลือก
- การป้องกันโรคด้วยวิธีการทางชีววิทยาและทาง Biotechnical
- ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการเกิดโรคในผึ้ง
- การพัฒนาให้ผึ้งมีความต้านทานโรคผึ้งและเชื้อโรคต่างๆ
- หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่ทาให้เชื้อโรคดื้อยา
- การทาให้ประชากรผึ้งมีความแข็งแรงตามธรรมชาติ
4) Pollination and Bee Flora
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อสร้างความเข้าใจในความจาเป็นของแมลงช่วยผสมเกสรต่อการพัฒนาผลผลิตพืชท้องถิ่นและพืชปลูก
- เพื่อให้ความรู้เรื่องบทบาทของผึ้งในการเป็นแมลงช่วยผสมเกสร
ประเด็นเนื้อหาหลัก ประกอบด้วย
- การอนุรักษ์แมลงผสมเกสรอย่างยั่งยืน
- การปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารผึ้ง
- การศึกษาพันธุกรรมและสรีรวิทยาของพืชอาหาร
- ประโยชน์ของพืชอาหารผึ้งในเชิงเศรษฐกิจ
- การพัฒนาการผสมเกสรและพืชอาหารผึ้ง
- การใช้เกสรทดแทนในผึ้ง
- ผึ้งและสารกาจัดศัตรูพืช
- การปรับปรุงพันธุ์ผึ้งโพรงและผึ้งในเอเชีย
- เกสรที่เหมาะสมสาหรับผึ้ง
- ปัญหาของแหล่งพืชอาหารในปัจจุบัน
- ความสาคัญของแหล่งพืชอาหารที่ให้เกสรและน้าหวาน
- แหล่งพืชอาหารชนิดต่างๆ ในแต่ละประเทศ
5) Beekeeping Technology and Quality
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการจัดการต่างๆ ภายในรังผึ้งและการผลิตผลิตภัณฑ์จากผึ้งจากทั่วโลก
โดยศึกษาทั้งในด้านชีววิทยา เศรษฐศาสตร์ โรคผึ้ง อุปกรณ์ต่างๆ และเทคนิควิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ โดยดาเนินการศึกษาทดสอบวิธีการและเครื่องมือต่างๆ พร้อมทั้งให้คาแนะนาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากผึ้งภายใต้กรอบขององค์กรต่างๆ ได้แก่ Codex WHO FAO FEEDEM IHC European Union เป็นต้น
- เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆ ทีใ่ ช้ภายในฟาร์มผึ้งที่ใช้ในช่วง
ฤดูกาลต่างๆ ทั้งในการผลิตน้าผึ้ง ไขผึ้ง เกสรผึ้ง นมผึ้ง พรอพอลิส พิษผึง้ รวงอ่อนผึ้ง
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ประเด็นเนื้อหาหลัก ประกอบด้วย
- การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากผึ้ง
- เทคนิคต่างๆ ด้านการเลี้ยงผึ้ง
- คุณสมบัติและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
- การปนเปื้อนและการเจือปน
- การวิเคราะห์เทคนิคต่างๆ
- เทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งใหม่ๆ และการพัฒนาอุปกรณ์และวิธีการต่างๆ ด้านการเลี้ยงผึ้ง
- เทคโนโลยีด้านการปรับปรุงพันธุ์ผึ้ง
6) Apitherapy
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานของผลิตภัณฑ์จากผึ้งในการนาไปผลิตเป็นยารักษาโรคของประเทศ
สมาชิก ในด้านกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ทั้งในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้งแบบเดี่ยว หรือนาไปผลิตภัณฑ์ผึ้ง
ไปผสมกับสมุนไพร (Api-pharmacopoeia) การใช้ผลิตภัณฑ์จากผึ้งแบบผสมผสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรอบของ
กฎระเบียบต่างๆ และข้อจากัดในการรักษาด้วยผลิตภัณฑ์จากผึ้ง และการตลาดผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนาผลิตภัณฑ์จากผึ้งมาใช้เป็นยาและนามาใช้รว่ มกับการรักษาโรคในระดับนานาชาติ
ประเด็นเนื้อหาหลัก ประกอบด้วย
- คุณภาพของผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
- การใช้ผลิตภัณฑ์จากผึ้งเพื่อโภชนาการทั้งในคนและในสัตว์
- องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์จากผึ้งและคุณสมบัติในทางยา
- เทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
- มาตรฐานของผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
- ความร่วมมือในการดาเนินงานพัฒนาทางเลือกการรักษาโรคด้วยผลิตภัณฑ์จากผึ้งของกลุ่มประเทศสมาชิก
- การพัฒนาการใช้ยาที่มาจากธรรมชาติ (Green medical)
7) Beekeeping for Rural Development
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อสร้างความเข้าใจในกลุ่มประเทศเทศสมาชิกในประเด็นต่างๆ ดังนี้ การเลี้ยงผึ้งแบบดั้งเดิมในพื้นที่
ชนบท ประวัติการนาผึ้งพันธุ์เข้ามาเลี้ยงภายในประเทศ การผลิตน้าผึ้งในท้องถิ่น การส่งเสริมการเลีย้ งผึ้งในชนบท
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการรักษาสิ่งแวดล้อม
- เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒนาการเลี้ยงอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในขุมชนต่างๆ ทั่วโลก
- เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผึ้งและลดต้นทุนการผลิต
ประเด็นเนื้อหาหลัก ประกอบด้วย
- ประวัติการเลี้ยงผึ้งในแต่ละประเทศ
- เครือข่ายการเลี้ยงผึ้งเพื่อพัฒนาชนบท
- การเลี้ยงชันโรง และผึ้งสายพันธุ์เอเชียเพื่อผลิตน้าผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
- การท่องเที่ยงเชิงเกษตร
- รูปแบบการการพัฒนาชนบทด้วยการเลี้ยงผึ้ง
- การส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง
- การเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
- การอนุรักษ์พันธุ์ผึ้งและชันโรง
- การผลิตสินค้าอินทรีย์
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- การเลี้ยงผึ้งในวนเกษตร
- นโยบายของภาครัฐและความสาคัญของการเลี้ยงผึ้งในชนบท
- บทบาทของการเลี้ยงผึ้งต่อความปลอดภัยทางด้านอาหาร
ภาพบรรยากาศการประชุมและการนาเสนอผลงานทางวิชาการ

การประชุมและการนาเสนอผลงานแบบ Round Tables

การบรรยายทางวิชาการในเวที Plenary Sessions

การบรรยายทางวิชาการในเวที Symposia Session

การซักถามจากผู้เข้าร่วมประชุม

การนาเสนอผลงานาาโปปสเออร

เอกสารที่แจกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม

สาหรับรายละเอียดบทความทางวิชาการต่างๆ จานวนกว่า 700 เรื่อง ผู้รายงานจะดาเนินการคัดเลือกประเด็นที่
เหมาะสมและนาไปเผยแพร่ให้แก่นักวิชาการ เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง และผูส้ นใจทั่วไปทางช่องทางต่างๆ ได้แก่
website และ Facebook ในโอกาสต่อไป
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กรมส่งเสริมการเกษตร ได้นาผลงานไปนาเสนอภาคโปสเตอร์ที่งานประชุมสมาคมผู้เลี้ยงผึ้งนานาชาติครั้งที่ 44
ปี 2015 (44th Apimondia International Apiculture Congress 2015) จานวน 1 เรื่อง คือ Cooperation
between Thailand and Argentina for improving and breeding queens รายละเอียดดังนี้
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4. การจัดประกวด The World Beekeeping Awards 2015
การจัดงานประกวดน้าผึ้งจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมน้าผึ้ง
ในการปรับปรุงและส่งเสริมการผลิตน้าผึ้งให้ได้ตามมาตรฐานสินค้าน้าผึง้ และสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดงานในครั้งนี้
มุ่งหวังว่าที่จะทาให้สาธารณชนทั่วไปเกิดความตื่นตัวในบทบาทของผึ้งที่มีต่อชีวิตประจาวัน ดังนั้นการจัดงาน
The World Beekeeping Awards 2015 ในครั้งนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อกาหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ผึ้งให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันในระดับสากล ซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นยอมรับในระดับอุตสาหกรรมทั่วโลก
ประเภทการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
1. ประเภทบุคคล (Individual Classes)
เป็นประเภทที่เหมาะสาหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งรายย่อย หรือผู้เลี้ยงผึ้งเป็นงานอดิเรก การส่งผลิตภัณฑ์
เข้าประกวดจะต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปริมาณ 350 กรัม เพื่อนามาทาการตรวจคุณภาพในห้องปฏิบัติการของสมาคม
ผู้เลี้ยงผึ้งเกาหลี ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2015 โดยผู้ส่งสิ่งประกวดจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการตรวจคุณภาพเอง
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถส่งเข้าประกวดได้ มีดังนี้ น้าผึ้งจากผึ้งพันธุ์ น้าผึ้งจากผึ้งโพรง น้าผึ้งจากชันโรง น้าผึ้งตกผลึก
น้าผึ้งรวง (Comb Honey) ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ที่ใช้นาผึ
้ ้งเป็นส่วนผสม ไวน์น้าผึ้ง และไขผึ้ง
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล
1.1 Granulated Honey

Denmark
1.2 Comb Honey

Russia

China
1.3 Honey Products (with added cinnamon, nuts, dried fruits, etc.)

Slovak Republic

Brazil
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1.4 Beeswax block

Brazil

China

1.5 Plain candles

USA
1.6 Beeswax model

Kyrgyzstan
1.7 Decorated display of bee products

USA
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2. ประเภทการค้า (Commercial Classes)
เป็นประเภทที่เหมาะสาหรับผู้ประกอบการ หรือบริษัทรายใหญ่ที่เลี้ยงผึ้งเป็นเชิงพาณิชย์ ผู้ส่งผลิตภัณฑ์
เข้าประกวดจะต้องประกอบธุรกิจการค้าขายน้าผึ้งและผลิตภัณฑ์ผึ้งเป็นวัตถุประสงค์หลักของกิจการ โดยการตัดสิน
จะพิจารณาจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ซึ่งจะต้องนาเข้าตรวจในห้องปฏิบัติการของสมาคมผู้เลี้ยงผึ้งเกาหลี และ
จะพิจารณาความสวยงามของฉลาก วัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ มาประกอบการตัดสินการประกวดด้วย
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถส่งเข้าประกวดได้ มีดังนี้
- น้าผึ้งจากผึ้งพันธุ์
- น้าผึ้งจากผึ้งโพรงและผึ้งหลวง
- น้าผึ้งชันโรง
- รวงน้าผึ้งสด (Honey comb)
- น้าผึ้งครีม (Granulated honey)
- ผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น ผลไม้แห้งอบน้าผึ้ง น้าผึ้งผสมอบเชย
- ไวน์น้าผึ้ง
- ไขผึ้ง
- เครื่องสาอาง เช่น ลิปบาล์ม โลชั่น สบู่
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล
2.1 Extracted Honey produced by Apis mellifera

Denmark

India

2.2 Granulated Honey

China

13

2.3 Comb Honey

South Korea

Russia

Kyrgyzstan

2.4 Honey Products (with added cinnamon, nuts, dried fruits, etc.)

India

Russia

China

South Korea

2.5 Packaging

2.6 Lotion/Hand cream

South Korea

Spain

Poland
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2.7 Lip balm

South Korea
2.8 Variety of Honeys

Brazil

Poland

2.9 Honey for sale display

Kyrgyzstan

Kyrgyzstan
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3. ประเภทพิเศษ (Apimondia Contest Classes)
เป็นประเภทที่จัดขึ้นมาเป็นพิเศษ เพื่อให้มกี ารนาเสนอผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทเี่ กี่ยวข้องกับการเลี้ยงผึ้ง
ซึ่งเหมาะสมสาหรับนักวิชาการ นักสะสม เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ทสี่ ามารถส่งเข้าประกวดได้ มีดังนี้
- ภาพถ่าย ได้แก่ ภาพสี และภาพขาวดา โดยต้องมีขนาด A4 ใช้กระดาษมัน และต้องไม่มีการตกแต่งภาพ
- มัลติมีเดีย ได้แก่ วีดีโอ เว็บไซด์
- วัสดุสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ นิตยสาร วารสารทางวิทยาศาสตร์ และโปสเตอร์
- ศิลปะและการตกแต่งผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
- สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ได้แก่ รังเลี้ยงผึ้ง บรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล
3.1 Photo in Color

Brazil
3.2 Decorative or Artistic Exhibition

Spain
3.3 Innovations

Poland
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3.4 Beehive Innovations

Turkey

Finland

3.5 Inventions

Poland

South Korea

Australia
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5. งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ApiEXPO 2015
ภายในงานประชุมสมาคมผู้เลี้ยงผึ้งนานาชาติครั้งที่ 44 ปี (44th Apimondia International Apiculture
Congress 2015) มีการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ApiEXPO 2015 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการจากทั่วโลก
ได้นาเสนอสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงผึ้ง ตั้งแต่รังเลี้ยงผึ้ง อุปกรณ์การเลี้ยงผึ้งชนิดต่างๆ ผลิตภัณฑ์จากผึ้งหลากหลาย
ชนิด ผลิตภัณฑ์แปรรูปชนิดต่างๆ เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมการเลีย้ งผึ้ง ผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริมสาหรับผึ้ง
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงผึ้ง เช่น เครื่องเก็บพิษผึ้ง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการนาเสนออุปกรณ์สาหรับ
ตรวจคุณภาพน้าผึ้ง การตรวจหาแหล่งกาเนิดน้าผึ้ง และการปลอมปนน้าผึ้งด้วยเครื่องตรวจ Isotope C3 และ C4
5.1 รังเลี้ยงผึง้ แบบต่างๆ

5.2 ชุดเลี้ยงผึ้ง
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5.3 อุปกรณ์การเลี้ยงผึ้ง

5.4 เครื่องมือและอุปกรณ์

อุปกรณสาหรับการสลัดน้าผึ้ง
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5.5 ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง และผลิตภัณฑ์แปรรูป
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6. Technical Tour
Technical Tour เป็นการจัดทั วร์ฟ าร์ม เลี้ยงผึ้ งและอุ ตสาหกรรมเลี้ยงผึ้ งของสาธารณรัฐ เกาหลี
ซึ่ งมีทั้งหมด 5 เส้ นทาง ได้ แ ก่
1. เส้นทาง A : Gwangju
Gwangju เป็นเมืองหลวงแห่งหนึง่ ใน 7 เมืองของสาธารณรัฐเกาหลี และใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
30 นาที จากเมือง Daejeon เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ผสมผสานกับธรรมชาติอย่างลงตัว
Technical tour นี้จะพาไปเยี่ยมชมบริษทั Yasaeng Beekeeping Supplies เป็นผู้นาของอุตสาหกรรมเลี้ยงผึ้ง
โดยมีการพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือการเลี้ยงผึ้งมาตั้งแต่ปี 1970 และมีการจัดแสดงรังเลี้ยงผึ้งและอุปกรณ์การเลี้ยง
ผึ้งพันธุ์และผึ้งโพรงภายในบริษัท Yasaeng Beekeeping Supplies
2. เส้นทาง B : Paju DeMilitarized Zone(DMZ)
Paju ตั้งอยู่ติดกับชายแดนประเทศเกาหลีเหนือและเป็นเขตปลอดทหาร ซึ่งห่างจากกรุงโซลประมาณ 1 ชั่วโมง
และมีแนวแบ่งกั้นทางธรรมชาติระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้อย่างชัดเจน และสามารถมองเห็นฝั่งเกาหลีเหนือได้
เมือง Paju เป็นเมืองที่มีการเลี้ยงผึ้ง และชาวเกาหลีต้องการรวมประเทศอีกครั้งโดยผ่านการสื่อสารจากผึ้ง
3. เส้นทาง C : Pocheon + DeMilitarized Zone(DMZ)
เมือง Pocheon ใช้เวลา 1 ชั่วโมงจากเขตปลอดทหาร DMZ ซึ่งติดกับชายแดนเจตประเทศเกาหลีเหนือมาก
บริษัท KKOH SHAEM เป็นบริษัทผู้เลี้ยงผึ้งรายใหญ่ของประเทศเกาหลี และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า
50 ปี โดยมีการพัฒนากระบวนการผลิตและสุขอนามัยในการผลิต และสามารถขายผลผลิตทั้งในและต่างประเทศ
การศึกษาดูงานในครั้งนี้จะเข้าเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงผึ้งของบริษัทด้วย
4. เส้นทาง D : Anseong
เมือง Anseong ห่างจากเมือง Daejeon ประมาร 1.5 ชั่วโมง เมือง Anseong มีสหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้ง Yangbong
Nonghyup ตั้งอยู่ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่ก่อตั้งมานานกว่า 50 ปี สหกรณ์แห่งนี้ได้ประกอบกิจการซื้อขาย และกระจายผลผลิต
น้าผึ้งไปทั่วประเทศ เช่นเดียวกับผลผลิตอืน่ ๆ ทั้งเกสรผึ้ง พรอพอลิส นมผึ้ง เป็นต้น และเป็นการสร้างเสถียรภาพทาง
ราคาของน้าผึ้งภายในประเทศ และเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต การจัดการศึกษาดูงานในครั้งนี้จะพาเข้าชมกระบวนการผลิต
ที่ทันสมัยภายในโรงงานของสหกรณ์
5. เส้นทาง E : Gongju
Gongju เป็นเมืองที่มีการเลีย้ งผึ้งและมีอุตสาหกรรมผึ้งทีเ่ กี่ยวข้องตั้งอยู่มากมาย และใกล้กับสถานทีจ่ ัดงาน
ประชุมในครั้งนี้ การศึกษาดูงานในครั้งนี้จะพาไปเยี่ยมชมฟาร์มผึ้งและสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ตั้งอยู่บริเวณ
เดียวกัน ซึ่งเป็นสถาบันที่ศึกษาวิจัยถึงคุณสมบัติของน้าผึ้งและพรอพอลิสของเกาหลีด้วย
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โณะผู้เดินทางได้เลือกไปศึกษาดูงานในเส้นทาง A เมือง Gwangju ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่อา่ งๆ ดังนี้
1. ฟาร์มผึ้ง ณ เมือง Gwangju
ได้เข้าเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงผึ้งของเกษตรกร ซึ่งภายในฟาร์มได้มีการเลี้ยงผึ้งพันธุ์จานวนกว่า 100 รัง ในฟาร์ม
แห่งนี้มีการใช้เลี้ยงผึ้งแบบรังสองชั้นแบบยุโรป และมีการใช้ระบบการให้น้าตาลแบบอัตโนมัติ (Auto feeding system)
ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 30 กิโลกรัมต่อรัง สาหรับการขายผลผลิตน้าผึ้ง จะดาเนินการขายน้าผึ้งให้กับสหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้ง
เกาหลี โดยก่อนที่จะทาการซือ้ ขายทางสหกรณ์จะส่งตัวอย่างน้าผึ้งทุกถังเข้าตรวจในห้องปฏิบัติการในกรุงโซล และ
รับซื้อน้าผึ้งและให้ราคาตามคุณภาพของน้าผึ้ง นอกจากนี้สหกรณ์ฯ จะมอบเครื่องหมายน้าผึ้งคุณภาพดีให้แก่ฟาร์ม
ที่ผ่านการตรวจคุณภาพแบะทาการซื้อขายกับทางสหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งเกาหลีอีกด้วย ทั้งนี้ ในปี 2015 เกษตรกรรายนี้
ได้ขายน้าผึ้งในราคาขายส่งในราคา 8,000 วอน/กก. และขายปลีกในราคา 15,000 วอน/กก.

ลานเลี้ยงผึ้ง

กันฝนปดยใช้แผ่นกระเบื้องวางบนรังผึ้ง

ใช้อาข่ายสีดาโลุมรังเพื่อรักษาอุณหาูมิ

ใช้พลาสอิกโลุมเหนือโอน
เพื่อป้องกันการสร้างหลอดรวงใอ้ฝารังผึ้ง

รังเลี้ยงผึ้งแบบสองชัน้
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การใช้ระบบการให้น้าอาลแบบอัอปนมัอิ (Auto feeding system)

อุปกรณดักอัวอ่อที่แขวนไว้ในลานเลี้ยงผึ้ง

อัวอ่อที่ดักได้
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2. บริษทั YASAENG CO.,LTD.
บริษัท Yasaeng Co.,Ltd. ได้ก่อตั้งเมื่อปี 1970 บริษัทได้เริ่มเลี้ยงผึ้งและพัฒนาธุรกิจในการพัฒนาอุปกรณ์
เลี้ยงผึ้งเพื่อจาหน่ายให้กับเกษตรกร โดยมีการคิดค้นและออกแบบอุปกรณ์การเลี้ยงผึ้งตามความต้องการของเกษตรกร
และพัฒนาอุปกรณ์การเลี้ยงผึ้งที่ทันสมัยให้สามารถใช้งานได้สะดวก ปัจจุบันได้จดลิขสิทธิ์อุปกรณ์การเลี้ยงผึ้งมากกว่า
40 ชนิด และมีโรงงานผลิตอุปกรณ์ในประเทศจีนจานวน 3 โรงงาน นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดทาพิพิธภัณฑ์การเลี้ยงผึ้ง
เพื่อเปิดให้ผู้สนใจได้เข้าชมอีกด้วย

บริษทั YASAENG CO.,LTD.

Mr. Keumseok Oh
ประธานบริษัท YASAENG CO.,LTD.

ปรงงานผลิอเโรื่องอบน้าผึ้ง

ปรงงานผลิอรังเลี้ยงผึ้ง

รังเลี้ยงผึ้ง
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รังเลี้ยงผึง้ แบบสองชั้น

เโรื่องจับนางพญาผึ้ง

แผ่นรังเทียมแบบพลาสอิก

ถังน้าผึ้ง

Comb Honey

เหล็กงัดรังแบบอ่างๆ

เกสรสาหรับเลี้ยงผึ้ง

แผ่นกั้นนางพญาแบบไม้ไผ่

กล่องเก็บเกสร

บล็อกเทียนไขแบบอ่างๆ
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7. Close ceremony
ในพิธีปิดของงานประชุมสมาคมผู้เลี้ยงผึ้งนานาชาติครั้งที่ 44 ปี 2015 (44th Apimondia International
Apiculture Congress 2015) Mr. Grilles Ratia นายกสมาคมฯ ได้มีการสรุปภาพรวมของการจัดงาน และขอบคุณ
ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมนาเสนอผลงานทางวิชาการทั้งภาคบรรยาย และโปสเตอร์ ผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ApiExpo
และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ทาให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสาเร็จเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้มีการ
เลือกตั้งนายกสมาคมผู้เลี้ยงผึ้งนานาชาติคนใหม่ ผู้ที่ได้รบั การเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมฯ คือ Mr. Philip McCabe

Mr. Grilles Ratia นายกสมาคมฯ คนก่อน

Mr. Philip McCabe นายกสมาคมฯ คนปัจจุบัน

นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกได้ทาการเลือกประเทศเจ้าภาพที่จะจัดงานประชุมสมาคมผู้เลี้ยงผึ้งนานาชาติ ครั้งที่
46 (46 Apimondia International Apiculture Congress 2019) และประเทศทีไ่ ด้รับผลการเลือกตั้งเป็นอันดับที่
1 ได้แก่ ประเทศแคนาดา
th

สาหรับการจัดงานประชุมสมาคมผู้เลี้ยงผึ้งนานาชาติ (Apimondia International Apiculture Congress)
ครั้งต่อไป ได้แก่
- งานประชุมสมาคมผู้เลี้ยงผึ้งนานาชาติ ครั้งที่ 45 ปี 2017 (45th Apimondia International Apiculture
Congress 2017) จะจัดขึ้น ณ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
- งานประชุมสมาคมผู้เลี้ยงผึ้งนานาชาติ ครั้งที่ 46 ปี 2019 (46th Apimondia International Apiculture
Congress 2019) จะจัดขึ้น ณ เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา
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