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ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สาหรับฟาร์มผึ้ง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2546 นั้น เพื่อให้มาตรฐานมี
ความสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรจึงมีมติให้
ปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสินค้าเกษตรฉบับเดิม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาฟาร์ม ผึ้งให้เป็นที่ยอมรับ
ในประเทศและระหว่างประเทศ
มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ กาหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง
มาตรฐานสินค้าเกษตร. มกษ. 8200-2546. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์มผึ้ง. กรุงเทพฯ:
สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.
มาตรฐานการจัดการฟาร์มผึ้ง (ฉบับร่าง). 2556. เชียงใหม่. สมาคมผู้เลี้ยงผึ้งไทย.
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มาตรฐานสินค้าเกษตร
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์มผึ้ง
1. ขอบข่าย
มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ กาหนดเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์มผึ้ง ตั้งแต่องค์ประกอบ
ฟาร์ ม อาหารน้ า การจั ด การในการเลี้ ย ง การจั ด การด้ า นสุ ข ภาพ การจั ด การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
การบันทึกข้อมูล เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์จากผึ้งที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
2. นิยาม
ความหมายของคาที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้
2.1 ผึ้ง (bee) หมายถึง ผึ้งรวงที่ให้น้าผึ้ง ได้แก่ ผึ้งพันธุ์ (European honey bee; Apis mellifera L.)
และผึ้งโพรง (Indian honey bee; Apis cerana F.) ที่เลี้ยงไว้ เพื่อผลิตน้าผึ้ง ผลิตผล และการผสมเกสร
2.2 ฟาร์มผึ้ง (honey bee farm) หมายถึง สถานที่ที่มีการทากิจกรรมการเลี้ยงผึ้ง รวบรวมพันธุ์ผึ้ง โดยมี
วัตถุประสงค์ในการผลิตน้าผึ้งและผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากผึ้งเพื่อการค้า
2.3 น้าผึ้ง (honey) หมายถึง ของเหลวรสหวานซึ่งผึ้งผลิตขึ้นจากน้าหวานของเกสรดอกไม้ หรือจากส่วนใด
ส่วนหนึ่งของพืชหรือน้าต้อย (nectar) ที่ผึ้งนามาสะสมไว้ในรวงผึ้ง ผ่านขั้นตอนทางธรรมชาติของผึ้ง
จนได้เป็นน้าหวานที่มีความหอมหวาน ลักษณะเหนียวหนืด ข้น มีสีเหลืองอ่อนถึงสีน้าตาลเข้ม
2.4 รอยัลเจลลี (royal jelly) หรือนมผึ้ง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ของผึ้งที่ใช้เป็นอาหารสาหรับเลี้ยงตัวอ่อน
ของผึ้งที่จะเจริญเติบโตเป็นผึ้งนางพญา มีลักษณะเหมือนครีมข้นสีขาว
2.5 เกสรผึ้ง (bee pollen) หมายถึง ละอองเกสร (pollen grains) หรือเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของพืชที่ผึ้ง
เก็บรวบรวมเป็นก้อนจากดอกไม้ เพื่อนากลับเข้ารังไปเป็นอาหารประเภทโปรตีนสาหรับประชากรภายในรัง
2.6 ไขผึ้ง (beeswax) หมายถึง สารที่ผึ้งงานผลิตจากต่อมไขผึ้ง (wax glands) เพื่อสร้างรวงผึ้ง
2.7 กาวผึ้ ง หรื อ ยางผึ้ ง หรื อ ชั น ผึ้ ง (propolis) หมายถึ ง ส่ ว นผสมที่ มี ลั ก ษณะเหนี ย วข้ น เป็ น ยาง
(resinous) ที่ผึ้งงานรวบรวมมาจาก ตาหรือเปลือกของต้นไม้ หรือยางที่ไหลออกมาจากส่วนต่างๆ ของพืช
โดยนามาผสมกับไขผึ้งเพื่อใช้ซ่อมแซมรัง อุดรอยรั่ว ห่อหุ้มซากศัตรูที่ตายในรังที่ผึ้งไม่สามารถนาออกไป
ทิ้งนอกรังได้
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2.8 ที่ตั้งรังผึ้ง (apiary) หมายถึง สถานที่ที่ตั้งรังผึ้งที่มีพืชอาหารผึ้งอยู่บริเวณรอบๆ
2.9 รังผึ้ง (bee hive, bee colony) หมายถึง ผึ้งในกล่องรังผึ้ง แต่ละกล่องประกอบด้วย ผึ้งนางพญา ผึ้งงาน
ผึ้งตัวผู้ รวงตัวอ่อน และรวงอาหาร
2.10 กล่องรังผึ้ง (bee box) หมายถึง กล่องที่ทาด้วยไม้หรือวัสดุอื่น ใช้สาหรับบรรจุแผ่นฐานรวงผึ้งใน
การเลี้ยงผึ้ง
2.11 คอนผึ้ง (frame) หมายถึง กรอบไม้หรือวัสดุอื่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่อใส่แผ่นฐานรวงผึ้ง
2.12 แผ่นฐานรวงผึ้ง (comb foundation) หมายถึง แผ่นไขผึ้งบางๆ ฐานรูปหกเหลี่ยมของหลอดรวงผึ้ง
ต่อกันจนเต็มแผ่น
2.13 ความสมดุลในรังผึ้ง หมายถึ ง องค์ประกอบที่เหมาะสมภายในรังผึ้ง โดยมีสัดส่วนจานวนคอน
รวงผึ้งที่เป็นไข่ หนอน ดักแด้ เกสร และน้าหวาน ประมาณ 1:1:1:0.5:1 ตามลาดับ และมีผึ้งตัวเต็มวัยที่
เป็นผึ้งอนุบาลและผึ้งสนาม สัดส่วนประมาณ 1:1 ปกคลุมคอนรวงผึ้งทั้งหมด
2.14 หลอดรวงผึ้ง (cells) หมายถึง หลอดหกเหลี่ยมด้านเท่าประกอบกันเป็นรวงผึ้ง
2.15 ตัวอ่อนของผึ้ง (bee brood) หมายถึง ไข่ หนอน และดักแด้ในรวงผึ้ง
2.16 อุปกรณ์แยกน้าผึ้ง (honey extractor) หมายถึง ถังที่ใช้แยกน้าผึ้งออกจากคอนรวงผึ้ง เช่น ถังสลัด
น้าผึ้ง
2.17 อาหารเสริม (food supplement) หมายถึง อาหารที่ให้แก่ผึ้งในยามขาดแคลน ที่ไม่ใช่อาหารจาก
ธรรมชาติของผึ้ง (น้ าผึ้งและเกสรดอกไม้ ) ซึ่ง ไม่ก่อ ให้เกิด อัน ตรายต่อผู้บ ริโภค ได้แ ก่ อาหารเสริ ม
คาร์โบไฮเดรต เช่น น้าเชื่อม น้าตาลทราย และอาหารเสริมโปรตีน เช่น แป้งถั่วเหลือง
2.18 วัตถุอันตรายทางการเกษตร หมายถึง สารที่มีจุดมุ่งหมายใช้เพื่อป้องกัน ทาลาย ดึงดูด ขับไล่
หรือควบคุมศัตรูพืชและสัตว์ หรือพืชและสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ระหว่างการเพาะปลูก
การเก็บรักษา การขนส่ง การจาหน่าย หรือระหว่างกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร หรืออาจเป็น
สารที่อาจใช้กับสัตว์เพื่อควบคุมปรสิตภายนอก (ectoparasites) และให้หมายความรวมถึง สารควบคุม
การเจริญเติบโตของพืช สารทาให้ใบร่วง สารทาให้ผลร่วง สารยับยั้งการแตกยอดอ่อน และสารที่ใช้กับ
พื ช ผลก่ อ นหรื อ หลั ง การเก็ บ เกี่ ย วเพื่ อ ป้ อ งกั น การเสื่ อ มเสี ย ระหว่ า งการเก็ บ รั ก ษาและการขนส่ ง
แต่ไม่รวมถึงปุ๋ยสารอาหารของพืชและสัตว์ วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ (feed additive)
และยาสาหรับสัตว์
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3. ข้อกาหนด
ข้อกาหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์มผึ้ง ให้เป็นไปตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 รายการข้อกาหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์มผึ้ง
รายการ
1. องค์ประกอบฟาร์ม
(1) สถานที่ตั้งรังผึ้ง

ข้อกาหนด
1.1 อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้ อนจากอัน ตรายทาง
กายภาพ เคมี และชีวภาพ
1.2 เป็ น บริ เวณที่ มีพื ชอาหารเลี้ ยงผึ้ง เช่ น เกสร และน้ าหวานดอกไม้
ที่สมดุลกับจานวนรังผึ้ง
1.3 ใกล้แหล่งน้าธรรมชาติ หรือจัดแหล่งน้าสาหรับผึ้งอย่างเพียงพอ

(2) อุปกรณ์สาหรับเลี้ยงผึ้ง 1.4 มีอุปกรณ์ที่จาเป็น เช่น กล่องรังผึ้ง คอนผึ้ง แผ่นฐานรวงผึ้ง ขาตั้งรังผึ้ง
รังผึ้ง โดยต้องตั้งให้อยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 15 cm (หรือ 6 นิ้ว) เครื่องพ่น
ควัน เหล็กงัดรัง อุปกรณ์แยกน้าผึ้ง หมวกตาข่าย ถุงมือและชุดปฏิบัติงาน
1.5 วัสดุและอุปกรณ์ส่วนที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์จากผึ้งโดยตรงต้องไม่เป็น
พิษและไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
1.6 มี สถานที่เป็ น สั ดส่วนตามวัต ถุป ระสงค์ของการเลี้ยงผึ้ ง เช่ น พื้น ที่
สาหรับเก็บผลิตผล อุปกรณ์ อาหารเสริม ยาและสารเคมี
1.7 อุปกรณ์แยกน้าผึ้งส่วนที่สัมผัสโดยตรงกับน้าผึ้ง ทาด้วยวัสดุที่อนุญาต
ให้ใช้กับอาหาร ไม่เป็นสนิม และทาความสะอาดง่าย
1.8 กล่ อ งรั ง ผึ้ ง และอุ ป กรณ์ ใ นการเลี้ ย งผึ้ ง ที่ ใ ช้ แ ล้ว ให้ มี ม าตรการใน
การควบคุมโรคและป้องกันการปนเปื้อนจากสารตกค้าง
2. อาหารสาหรับผึ้ง

2.1 มีพืชอาหารสาหรับผึ้ง ได้แก่ พืชตามธรรมชาติหรือพืชที่ปลูกเพื่อให้
น้าหวานและเกสร ที่ผึ้งสามารถเก็บเป็นอาหารได้อย่างเหมาะสม สาหรับ
การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตในแต่ละช่วงการเลี้ยง
2.2 กรณีขาดแคลนพืชอาหารตามธรรมชาติ ต้องให้อาหารเสริมสาหรับผึ้ง

3. น้า

กรณีที่ แหล่งน้ าธรรมชาติ ขาดแคลน ต้องจัดเตรียมน้ าสะอาดสาหรับ ผึ้ง
อย่างเพียงพอ
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4. การจัดการในการเลี้ยงผึ้ง
(1) การเลี้ยงผึ้ง
- ช่วงก่อนการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต
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4.1 จัดการรังผึ้งตามวัตถุประสงค์ โดยมีการวางแผน เช่น การสารวจและ
เลือกแหล่งที่ตั้งรังผึ้ง การเพิ่มประชากร การแยกขยายและเพิ่มจานวน
รังผึ้ง การควบคุมดูแลความสมดุลในรังผึ้งทุกรังในการเพิ่มประชากรผึ้ง
4.2 เตรียมความพร้อมของผึ้งและอุปกรณ์การเลี้ยงผึ้ง ตามวัตถุประสงค์
ของการเลี้ยง
4.3 ป้องกัน ควบคุม กาจัดโรคและศัตรูผึ้ง ห้ามใช้ยาและสารเคมีกับรังผึ้ง
ก่อนเก็บน้าผึ้งเป็นเวลา 8 สัปดาห์

- ช่วงระหว่างการเก็บเกี่ยว น้าผึ้ง
ผลผลิต
4.4 ย้ายรังผึ้งไปตั้งในแหล่งพืชอาหารตามแผนงานที่กาหนดไว้ และสลัด
น้าผึ้งหัวคอน (น้าผึ้งที่อยู่ในรวงผึ้งก่อนฤดูกาลผลิต ) ออกให้หมดก่อนที่
จะมีการสลัดน้าผึ้งออกจากพืชอาหารหลักครั้งแรก
4.5 ห้ามใช้อาหารเสริม ยา และสารเคมี
4.6 ให้สลัดน้าผึ้งจากคอนรวงผึ้งที่มีคุณภาพตามชนิดของพืชอาหารและ
สภาพภูมิอากาศ โดยการตรวจสอบการปิดหลอดน้าผึ้ง
4.7 กรองน้าผึ้งและเก็บในภาชนะที่ทาจากวัสดุที่อนุญาตให้ใช้กับอาหาร
รอยัลเจลลี
4.8 ในช่วงระหว่างการผลิตรอยัลเจลลีห้ามใช้ยาและสารเคมี
4.9 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรอยัลเจลลี ต้องสะอาด และพร้อมใช้งานได้
4.10 รอยัลเจลลีที่เก็บได้ต้องผ่านการกรองสิ่งปนเปื้อน และบรรจุในภาชนะ
ที่อนุญาตให้ใช้กับอาหารได้ สะอาด และเก็บในสภาพเย็น เช่น ถังบรรจุ
น้าแข็ง ตลอดเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง หลังจากนั้นเก็บไว้ในตู้แช่แข็งทันที
เกสรผึ้ง
4.11 เก็บเกสรผึ้งที่จะนาไปบริโภคได้ เช่น เกสรจากไมยราบ เป็นต้น
4.12 กล่อ งดักเกสรผึ้งควรมีความแข็งแรง ทนทาน ไม่เป็ น พิษ ง่ายต่อ
การทาความสะอาด ไม่มีการสะสมของสิ่งสกปรก
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ข้อกาหนด
4.13 เกสรผึ้งเพื่อการบริโภคควรลดความชื้น โดยวิธีการตากหรืออบแห้ง
ทันทีเพื่อป้องกันเชื้อรา

- ช่ ว งหลั ง การเก็ บ เกี่ ย ว 4.14 ป้องกัน ควบคุม กาจัดโรคและศัตรูผึ้ง โดยทาความสะอาดฆ่าเชื้อใน
ผลผลิต
รังผึ้งและอุปกรณ์เลี้ยงผึ้ง
(2) คู่มือการจัดการฟาร์ม 4.15 มีคู่มือการจัดการฟาร์ม เช่น การคัดเลือกผึ้งนางพญา การขยายรัง
การขนย้ายผึ้ง เป็นต้น
(3) บุคลากร

4.16 ผู้ป ฏิบัติ งานที่ท าหน้ า ที่เลี้ ยงผึ้งต้ องได้รั บ การฝึกอบรม มี ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์มผึ้ง
4.17 ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มต้องได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง และได้รับใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
4.18 ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านกั บ ผึ้ ง ต้ อ งสวมเครื่ อ งแต่ ง กายที่ ส ะอาดและรั ก ษา
สุขลักษณะส่วนบุคคลในระดับที่เหมาะสม

(4) การทาความสะอาด
และบารุงรักษา

4.19 รักษาความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงผึ้ง สถานที่เลี้ยง และ
บริเวณโดยรอบ
4.20 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับผลิตน้าผึ้งและผลิตภัณฑ์ ก่อนการใช้
งานต้องสะอาดและแห้ง ปราศจากสัตว์พาหะนาโรค และมีสภาพพร้อม
ใช้งาน

5. สุขภาพสัตว์
(1) การป้องกันและ
ควบคุมโรค

5.1 ระบุแหล่งที่มาของผึ้ง แยกเลี้ยงสาหรับ ผึ้งใหม่ที่น าเข้าฟาร์ม รังผึ้ง
ใหม่ต้องคัดแยกและติดฉลากระบุ แยกรังผึ้งที่เป็นโรคออกเพื่อรักษาหรือ
ทาลาย เพื่อควบคุมไม่ให้โรคแพร่กระจาย
5.2 มีมาตรการควบคุมโรคและศัตรูผึ้ง กรณีที่เกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่า
เกิดโรคระบาด ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
5.3 ให้หลอมรวงผึ้งที่หมดสภาพการใช้ และมีวิธีจัดการเศษเหลืออย่าง
เหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

(2) การบาบัดโรค

5.4 อยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ตามข้อกาหนดใน
มกษ. 9032 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้
ยาสัตว์
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6. การจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม
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6.1 การจัดการขยะมูลฝอย ควรรวบรวมไว้ในภาชนะซึ่งมีฝาปิดมิดชิด และ
นาไปทิ้งในบริเวณที่เหมาะสม
6.2 ในกรณี ที่ มี น้ าเสี ย จากฟาร์ ม ผึ้ ง ออกสู่ แ หล่ ง น้ าสาธารณะ ต้ อ งมี
การจัดการที่เหมาะสม

7. การบันทึกข้อมูล

7.1 ให้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการฟาร์ม เช่น บันทึกข้อมูลสุขภาพ
โรคและศัตรูผึ้ง การใช้ยา สารเคมี การจัดแบ่งโครงสร้างการดาเนินงาน
การแบ่ ง หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบจ านวนแรงงาน ข้ อ มู ล ด้ า นสุ ข ภาพ
ผู้ปฏิบัติงาน ประวัติและการฝึกอบรมของผู้ปฏิบัติงานในฟาร์ม
7.2 ให้บันทึกข้อมูลด้านการผลิต เช่น แผนการผลิต ข้อมูลเกี่ยวกับผึ้งที่
เลี้ยง พืชอาหารรวมถึงการจัดการตามวัตถุประสงค์ แหล่งที่มาของผลิตผล
(สถานที่ตั้งรังผึ้ง สถานที่สลัดน้าผึ้ง) สุขภาพผึ้ง การป้องกันและควบคุม
โรค และการจัดการสิ่งแวดล้อม
7.3 เก็บรักษาบันทึกไว้ให้ตรวจสอบอย่างน้อย 3 ปี

