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I. บทนํา 

  ความตองการของผูบริโภคน้ําผ้ึงอินทรียขยายตวัอยางตอเนื่อง การตรวจรับรองจะเปนหลักประกนั
วาผูผลิตไดมีระบบการผลิตตามขอกําหนดในมาตรฐานเกษตรอินทรยี ซ่ึงเปนการประกันคณุภาพของ
ผลิตภัณฑสุดทายและสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภควา “ผลิตภัณฑอินทรีย” ที่ติดฉลากบนสินคาเปน
อินทรียอยางแทจริง โดยมีการตรวจรับรองจากหนวยตรวจรับรองที่ไดรับการรับรองระบบงานจาก
หนวยงานของรัฐ การเลี้ยงผ้ึงและผลิตภัณฑจากผึ้งอินทรีย เปนสวนหนึ่งในมาตรฐานปศุสัตวอินทรีย แต
การจัดการเลีย้งผ้ึงเปนกิจกรรมที่แตกตางจากการเลี้ยงสัตวอินทรียทัว่ไป  

ผูผลิตผ้ึงอินทรียจะตองมีความมุงมั่น ซ่ือสัตย มีจริยธรรมที่จะผลิตตามหลักการปรชัญาของเกษตร
อินทรีย คือการสงเสริมใหเกดิ “การพัฒนาอยางยั่งยืน” และระบบการผลิตที่เปนองครวม ความเกี่ยวโยง
สมดุลของระบบนิเวศ ดิน พืช สัตว และมนุษย รวมทั้งแหลงน้ํา อากาศ ดังนี ้

1.ปกปองและสงเสริมความอุดมสมบรูณของดิน 
2.หลีกเลี่ยงการใชสารเคมีสังเคราะห ไดแก ปุยเคมี ยาเคมีสังเคราะหกาํจัดศัตรูพืชและศัตรูสัตว 
3.ปกปองและสงเสริมใหเกดิความหลากหลายทางชีวภาพ 
4.หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่กอเกิดมลภาวะตอส่ิงแวดลอม 
5.รับผิดชอบตอการใชทรัพยากร เชน ดิน น้ํา อากาศ 
6.ปฏิบตัิตอสัตวอยางมจีริยธรรม 
7.หามใชเทคโนโลยีตัดตอพนัธุกรรมและการฉายรังสี 
8.มีการวางแผนการผลิตอินทรีย  
9.สามารถทวนสอบยอนกลับไดตลอดหงโซการผลิต เชนปจจยัการผลิตตองไดรับการรับรองเปน
อินทรีย หรือตรวจสอบยอนกลับได 

10. รักษาความเปนอินทรียตลอดกระบวนการผลิต 
II. ขอปฏิบตัิในการขอรับรองการเลี้ยงผึง้และการผลิตผลิตภัณฑผึง้อินทรีย 

1. ติดตอหนวยตรวจรบัรอง 
2. กรอกใบสมัครและเซ็นตรับรองการปฏิบัติตามขอกําหนดของหนวยรับรอง 
3. กอนการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง ผูยื่นคําขอตองมีการนําระบบ การเลี้ยงผ้ึงอินทรีย

และผลิตภัณฑจากผึ้งอินทรีย ตาม มกอช. 9000 เลม 2-2548 ไปปฏิบัติแลว  
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4. ตองเปนผูไดรับอนุญาตในการประกอบกิจการอยางถูกตองตามกฎหมาย เชน ไดรับ
ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน ใบสําคัญการขึ้นทะเบยีน ใบอนุญาตผลิต ใบอนุญาต
ขาย ใบอนุญาตนําเขา เปนตน 

5. ผูยื่นคําขอจะตอง เสนอแผนการเลี้ยงผ้ึงอินทรีย ซ่ึงประกอบดวย 
5.1 แผนที่ตั้งของฟารม แผนที่พชืเล้ียงผ้ึง(forage area) ซ่ึงแสดงแหลงวางรังผ้ึง ขอบเขต

ที่เปนอินทรีย พื้นที่ปา และพื้นที่ไมเปนอนิทรีย 
5.2 ประมาณการพื้นที่ตอรังผ้ึง รวมทั้งชนิดของพืช ระยะเวลาออกดอก ความหนาแนน

ของพืชอาหารผึ้ง ความหนาแนนพืชอ่ืน ความหนาแนนของรังผ้ึง สภาพอากาศ  
5.3  อธิบายแหลงน้ําที่หาไดในพื้นที่แหลงอาหารผึ้ง 
5.4 อธิบายสุขลักษณะของพื้นทีใ่กลเคียง ความเสี่ยงตอการปนเปอนเชน กองขยะ โรงงาน 

ชุมชน ถนน เปนตน 
5.5 ในกรณกีารผลิตคูขนานจะตองอธิบายวิธีการปองกันการปะปนของผลผลิตอินทรีย

และไมใชอินทรีย และการปองกันการปนเปอนสารเคมีตองหาม 
III. ขอกําหนดการเลี้ยงผึง้และผลิตภัณฑจากผึง้อินทรีย 

1.หลักการทั่วไป 
1.1 การเลี้ยงผ้ึงเปนกิจกรรมหนึ่งชวยสงเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ รักษาสิ่งแวดลอม ของ 

การเกษตรและปาไมดวยการใหผ้ึงชวยผสมเกสรพืช 
1.2 การจัดการและกิจกรรมใดๆในการเลี้ยงผ้ึงจะตองสอดคลองหลักการเกษตรอินทรียและการ     

ปฏิบัติที่ดีสําหรับฟารมผ้ึง มกอช.8200-2546 
1.3 บริเวณที่ใชในการเลี้ยงผ้ึงตองมีแหลงน้ําและแหลงอาหารเพียงพอ 
1.4 แหลงอาหารผึ้งตองผลิตตามระบบเกษตรอินทรียหรือพืชธรรมชาติ 
1.5 เนนการปองกันศัตรูและโรค โดยเลือกพันธุผ้ึงที่มีความตานทานศัตรูและโรค มีการจัดการที่ดี 

มีความสมดุลของอาหาร และสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 
1.6 รังผ้ึงตองประกอบดวยสารธรรมชาติ ไมเปนอันตรายหรือสรางมลภาวะใหส่ิงแวดลอมหรือ

ผลิตภัณฑจากผึ้ง 
1.7 เมื่อนําผ้ึงไปปลอยในพืน้ที่ปา จะตองคํานึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบตอประชากรแมลง

ประจําถ่ิน 
       1.8 ในกรณีการผลิตคูขนานในพื้นที่เดียวกนั จะตองบงชีแ้ยกจากกันชัดเจน 
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2. ระยะเวลาปรับเปล่ียน  
2.1 ผลิตภัณฑจากผึ้ง สามารถจําหนายหรือติดฉลากเปน “ผลิตภัณฑผ้ึงอินทรีย” จะตองมาจากรัง   

ผ้ึงที่มีการจัดการในระบบอนิทรียมาอยางตอเนื่องไมนอยกวา 270 วัน กอนที่จะเอาผลผลิตออก
จากรังผ้ึง หากมีการใชสารตองหามกอนหรือระหวางระยะปรับเปลี่ยน270 วัน ผูผลิตตอง
ทดแทน “แผนไขผึ้ง”ที่ไดจากการผลิตแบบอินทรียทั้งหมดจึงจะเริ่มนบัเปนวนัเริ่มระยะ
ปรับเปลี่ยน 

2.2 ในระยะเริม่ตนหากไมมแีผนไขผึ้งที่มาจากระบบเกษตรอินทรีย สามารถใชแผนไขผึ้งที่มาจาก
รังผ้ึงที่ไมไดใชสารตองหามมากอนได 

3. แหลงท่ีมาของผึง้ 
3.1 รังผ้ึง (honey bee colonies) สามารถปรับเปลี่ยนเขาสูระบบอินทรียได  ควรนําผ้ึงที่มาจากการ

ผลิตในระบบเกษตรอินทรียมาใช 
3.2 การคัดเลอืกใชพันธุผ้ึงมาผลิตในระบบอินทรีย จะตองคํานึงถึงความสามารถปรับตัวเขากับ

ส่ิงแวดลอม ความอยูรอด ความเหมาะสมกับผลิตภัณฑแตละชนดิ และความตานทานตอโรค
และศัตรูของผึ้ง 

3.3 ในกรณีที่เปนการเริ่มตนผลิตครั้งแรก การนํารังผ้ึงที่ไมไดมาจากระบบอินทรียมาใช จะตองมี 
ระยะเวลาปรบัเปลี่ยน 270 วัน 

3.4 อนุญาตใหนําเขา นางพญาและผึ้งงานที่ไมไดมาจากระบบอินทรีย สามารถทดแทนไดปละไม
เกิน 10% โดยไมตองมีระยะเวลาปรับเปลี่ยน 

 
4.สถานที่ตัง้รงัผึง้ 

4..1 สถานที่เล้ียงผ้ึงเพื่อเพิ่มประชากรตองหางจากแหลงที่เสี่ยงตอการปนเปอน  เชน แหลงชุมชน 
โรงงาน   กองขยะ ถนนที่มีรถผานไปมาจํานวนมาก อยางนอย 1 กิโลเมตร 

 4..2 ตองมีแหลงน้ําหวานจากดอกไม(nectar) ตนไม แมลง (honey dew) และ เกสรดอกไม 
รวมทั้งตองมีแหลงน้ําเพยีงพอสําหรับผ้ึง  

4..3  พื้นทีว่างรังผ้ึง(apiary)  เปนพื้นที่ผลิตพืชอินทรีย หรือปาไมธรรมชาติ หรือพื้นที่ไมเคยใช
สารเคมีใดๆมาไมนอยกวา 3 ป และมีรัศมจีากรังผ้ึงไมนอยกวา 3 กิโลเมตร 

5. อาหารผึง้ 
5.1ในระยะสิน้สุดฤดูการผลิตไมควรเก็บน้ําผ้ึงจากรังผ้ึงจนหมด ควรเหลือไวเพียงพอสําหรับผ้ึงรัง

นั้นที่ดํารงความแข็งแรงอยูได  
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5.2 ในกรณีขาดแคลนอาหารตามธรรมชาติเชนการเกดิภยัธรรมชาติ อาหารที่ใหควรเปนเกสรผึ้ง
อินทรีย น้ําผ้ึงอินทรียหรือน้าํเชื่อมจากน้ําตาลอินทรีย หากหาไมไดอนญุาตใหใชน้ําตาลที่ไม
ผานกระบวนการฟอกสีและไมมีสารเคมตีองหามหรือโลหะหนกัตกคางและใชไดใน
ระยะเวลาจํากดั 

5.3 การใหอาหารผึ้ง ทําไดเฉพาะกรณีส้ินสุดระยะเก็บน้าํผ้ึงจนถึง 15 วันกอนฤดูดอกไมบาน 
 
6.การจัดการดานสุขภาพ 
 6.1เนนการปองกันโรคและศัตรูธรรมชาติดวยการจัดการที่ดีดังนี ้

1) คัดเลือกใชสายพันธุผ้ึงที่ทนทานตอโรคและศัตรูผ้ึง 
2) การจัดการรังผ้ึงที่เหมาะสม ดวยการมีระบบการเฝาระวงัโรค ปองกัน ควบคุม กําจดัศัตรู

ผ้ึงอยางมีประสิทธิภาพ เชน ตรวจสุขภาพผึ้งอยางสม่ําเสมอ เปล่ียนนางพญา ตรวจสอบ
การเกิดไร และการเกดิโรคของตัวออน มีการทําลายเชื้อโรคและศัตรูผ้ึงจากรัง และการใช
อุปกรณเครื่องมือที่สะอาด  

6.2 หากดําเนนิการดวยวิธีดงักลาวผ้ึงเกิดโรคหรือมีศัตรู ตองรักษาดวยการจัดการหรือเผาทําลาย 
หรือใชสมุนไพรและยาแผนโบราณ  

6.3 หากดําเนนิการตามขอ 6.2 แลวไมไดผล ใหใชยาแผนปจจุบันหรือยาปฏิชีวนะได ภายใตการ
ดูแลของสัตวแพทย ระยะการหยุดยาจะตองเพิ่มเปนสองเทาของที่ระบุในเอกสารกาํกับยา  รัง
ผ้ึงนั้นๆจะตองแยกออกมาจากบริเวณที่วางรังผ้ึงเปนสัดสวนไมปะปนกันอยางนอยหางกันใน
รัศมี 3 กิโลเมตร และตองเขาสูกระบวนการปรับเปลี่ยนเปนเวลา 270 วัน 

6.4 การใชยาสําหรับผ้ึงตองปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรม การใชยา
สําหรับสัตว มาตรฐานเลขที่ 7001-2540 

6.5 หากมีโรคระบาดตามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ ฉบับที่ 21(พศ.2528) ออกตาม พ.ร.บ.
โรคสัตว พ.ศ. 2499 โดยเฉพาะโรค American foulbrood จะตองแจงเจาหนาทีก่รมสงเสริม
การเกษตรหรือเจาหนาทีก่รมปศุสัตวโดยเร็ว 

6.6 การควบคมุโรคและศัตรูผ้ึงอนุญาตใหใช กรดแลคตคิ กรดออกซาลิค กรดอะซิติค กรดฟอรมิค 
กํามะถัน น้ํามนัอีเทอรธรรมชาติ (เมนทอล ยูคาลิปตัส การบูร เปนตน) แบคทีเรีย Bacillus 
thuringiensis  ไอน้ําหรือเปลวไฟ 

6.7 การดําเนนิการดังกลาวจะตองจดบันทึกไว ไดแก วนัที่เกิดโรค ชนิดของยา สารออกฤทธิ์ การ
วินิจฉยัโรค วธีิการใหยา ระยะเวลาใหยา ระยะเวลาหยดุยา 
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7. การจัดการทั่วไป 
7.1 ใชการรมควันนอยที่สุด วัสดุที่ใชในการรมควันจะตองมาจากธรรมชาติ  
7.2 หามตัดปกนางพญาผึ้ง 
7.3 อนุญาตทดแทนนางพญาผึ้งไดหากมีการกาํจัดนางพญา 
7.4 อนุญาตทําลายตัวออนผ้ึงในกรณีที่เกดิการระบาดของไร  
7.5 หามใชสารไลแมลงที่เปนเคมีสังเคราะหในขณะเก็บน้ําผ้ึง 
7.6 หามทําลายผึ้งในรวงผึ้งเพื่อเก็บผลิตภัณฑจากผึ้ง 

8. รังผึง้และอุปกรณในการผลติน้ําผึง้ 
8.1 รังผ้ึงจะตองมาจากวัสดุธรรมชาติ สวนประกอบที่ขนาดเล็กมากอาจมาจากพลาสติคที่อ

นุญาตใชกับอาหารได โดยพิจารณาผลกระทบตอ สุขภาพของผึ้ง ผลิตภัณฑผ้ึง และ
ส่ิงแวดลอม 

8.2 ไมอนุญาตทาสีภายในรัง สวนการทาสีภายนอกอนุญาตใชสีที่ไมมีสวนประกอบของตะกัว่ 
สีหรือส่ิงเคลือบรังอนุญาตใหใช ไข พรอพอลีส หรือน้ํามันจากธรรมชาติเทานั้น  

8.3 แผนไขผึ้งที่ทําฐานใหมตองมาจากไขผึ้งอนิทรีย ในกรณทีี่หาไมไดอนญุาตใหใชไดตาม
ระยะปรับเปลี่ยน 

8.4 มีเปรงปดผ้ึง และเครื่องเปาลมไลผ้ึงหรือเครื่องพนควนัไวใชอยางสม่ําเสมอ 
8.5 ภาชนะที่ใสน้ําผ้ึงตองสะอาด ทําจากวัสดุที่ใชบรรจุอาหารเทานั้น ตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข ไมมีการปนเปอนวัตถุมีพิษ หรือวัสดุอ่ืนใดที่เปนอันตรายตอผูบริโภค   ถา
ภาชนะบรรจุที่มีผิวภายในทําดวยโลหะ ตองไมเปนสนิม และตองไมเปนอันตรายตอ
ผูบริโภค 

8.6 ถังสลัดน้ําผ้ึงตองเปนสแตนเลส และสะอาด ตองมีฝาปดที่ปดสนิท เพื่อปองกันผ้ึงรบกวน
หรือเกิดการปนเปอน  

8.7 การทําความสะอาดและสารทําความสะอาดอุปกรณ โรงเรือน ใหใชสารที่อนุญาตในการ
ผลิตเกษตรอินทรีย ตามภาคผนวก 2  

9. การจัดการผึ้งเพื่อเก็บน้ําผึง้ 
9.1  สถานที่สลัดและผลิตน้ําผ้ึง จะตองแจงไวในแผนการผลิตที่ขอการรับรอง ตองเปนสถานที่

สะอาด เหมาะสมกับการผลิตอาหาร โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของอาหาร(Food 
safety) 

5 
 



ราง การเลี้ยงผึง้อินทรียและการผลิตผลิตภณัฑจากผึ้งอินทรีย  และการตรวจรับรอง                          
ออกตาม มาตรฐาน มกอช. 9000 เลม 1‐2546 และเลม 2‐2548 

โดยหนวยตรวจรับรองปศุสตัวอินทรีย  กรมปศุสัตว  
 

9.2 โรงเรือนหรือที่สลัดน้ําผ้ึง พื้นและผนังของสถานที่สลัดน้ําผ้ึงควรมีการปองกันแมลง หนู 
และฝุนละออง 

9.3 การเก็บน้ําผ้ึงในที่โลงตองทําในมุง มีวัสดุปพูื้นกันฝุนละออง 
9.4 ตองเก็บน้ําผ้ึงจากคอนที่ปดหลอดรวงแลวไมนอยกวารอยละ 30-70 ตามชนิดของพืช

อาหาร 
9.5 ตองไมเก็บน้ําผ้ึงจากรวงผึ้งที่มีตัวออนผ้ึง  
9.6 น้ําผ้ึงที่ไดตองไมมีส่ิงเจือปนและผานการกรองอยางนอย 1 คร้ัง 
9.7 น้ําผ้ึงที่เก็บไดตองไมผานกระบวนการดูดความชื้นออกจากน้ําผ้ึง 
9.8  การเก็บรักษาน้ําผ้ึง น้ําผ้ึงที่ผลิตไดตองเกบ็ไวไดไมเกนิ 2 ป 

 
10. ผูผลิตจะตองมีการบันทึกขอมูลท่ีเพียงพอใหทวนสอบได เชน 

10.1 แหลงที่มาของผึ้ง และนางพญา มีหมายเลขประจํารังผ้ึงทุกรัง มีแผนการขยายพันธุ 
และการทดแทน 

10.2 แหลงที่มาและชนิดของวัสดุทํารังผ้ึง หรือแหลงซื้อรังผ้ึง 
10.3 รายละเอียดสถานที่ตั้งรังผ้ึง 
10.4 ชนิดพืชอาหาร ขนาดพื้นที่แหลงอาหารผึ้ง 
10.5 ชนิดอาหารเสริม ปริมาณ วธีิการใหอาหารผึ้งและโปรแกรมการใหอาหาร 
10.6 แผนการตรวจสุขภาพผึ้งปญหาและแนวทางแกไข 
10.7 บันทึกปจจยัการผลิตที่นําเขา และใชไปทกุชนิด  
10.8  บันทึกผลผลิตที่ไดและผลติภัณฑที่จําหนายไปทั้งหมด 
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