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น้ าผึ้ง เป็นสินค้าเกษตรจากสัตว์ที่มีความส าคัญและมีราคาสูง มีกล่ินรสเฉพาะตัว การผลิตน้ าผึ้งจะต้อง

ค านึงถึงคุณภาพต่างๆ เช่น สี กล่ินรสตามธรรมชาติ ปริมาณน้ าตาลกลูโคสและฟรุกโทส ปริมาณสาร

ตกค้างและสารปนเปื้อนต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเป็นแนวทางให้เกษตรกร 

ผู้ประกอบการผลิตน้ าผึ้งที่มีคุณภาพ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในการส่งออก ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 

คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร จึงเห็นสมควรจัดท ามาตรฐานสินค้าเกษตรเกี่ยวกับน้ าผึ้ง  เพื่อให้

ผู้เกี่ยวข้องน าไปใช้ ซึ่งจะท าให้น้ าผึ้งมีความปลอดภัยต่อการน าไปเป็นอาหารส าหรับการบริโภค 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ก าหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง 

มาตรฐานสินค้าเกษตร. มกษ. 8200-2546. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มผึ้ง. กรุงเทพฯ: 

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.  

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2552. รายงานโครงการศึกษาเกณฑ์คุณภาพและ

ความปลอดภัยของน้ าผึ้งและคู่มือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มผ้ึง. 

CODEX STAN 12-1981. Codex Standard for Honey. Joint FAO/WHO Food Standard Programme, 

FAO, Rome. 
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มาตรฐานสินค้าเกษตร 

น้้าผึ้ง 

1.  ขอบข่าย  

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ก าหนดคุณภาพของน้ าผึ้ง ที่ได้จากผึ้งพันธุ์ที่ผลิตเป็นการค้า มีชื่อทาง

วิทยาศาสตร์ว่า Apis mellifera เพื่อน ามาเป็นอาหารโดยตรงและ/หรือน าไปผ่านกระบวนการแปรรูปต่อไป 

2.  นิยาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้  

2.1 น้ าผึ้ง (honey) หมายถึง ของเหลวรสหวานซึ่งผึ้งผลิตขึ้นจากน้ าหวานของดอกไม้หรือจากส่วนใดส่วนหนึ่ง

ของพืช ที่ผ้ึงน ามาสะสมไว้ในรวงผึ้ง ผ่านขั้นตอนทางธรรมชาติของผึ้ง จนได้เป็นน้ าหวานที่มีความหอมหวาน 

ลักษณะเหนียวหนืด ข้น มีสีเหลืองอ่อนถึงสีน้ าตาลเข้ม  

3. คุณภาพ 

3.1 เป็นของเหลวข้นเป็นเนื้อเดียวกัน ลักษณะใสไม่ขุ่นทึบ ปราศจากส่ิงแปลกปลอม มีสีตามธรรมชาติ 
ตั้งแต่สีเหลืองอ่อน ถึงสีน้ าตาลเข้ม  

3.2 กลิ่น รส เฉพาะตัวตามธรรมชาติ ไม่มีกลิ่นผิดปกติ เช่น กลิ่นหมักหรือกลิ่นบูด 

3.3 ความชื้นไม่เกินร้อยละ 21 ของน้ าหนัก  

3.4 น้ าตาลกลูโคสรวมกับน้ าตาลฟรุกโทสไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของน้ าหนัก หรือมีน้ าตาลรีดิวซิง 

คิดเป็นน้ าตาลอินเวิร์ตไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของน้ าหนัก 

3.5 น้ าตาลซูโครสไม่เกินร้อยละ 5 ของน้ าหนัก  

3.6 สารที่ไม่ละลายน้ าไม่เกินร้อยละ 0.1 ของน้ าหนัก 

3.7 เถ้าไม่เกินร้อยละ 0.6 ของน้ าหนัก 

3.8 ปริมาณกรดทั้งหมดไม่เกิน 50 มิลลิอิควิวาเลนต์ของกรดต่อ 1 กิโลกรัม 
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3.9 ค่าไดแอสเทส (Diastase number) ไม่น้อยกว่า 3 

3.10 สารไฮดรอกซีเมททิลเฟอร์ฟิวรัล (Hydroxymethylfurfural; HMF) ไม่เกิน 80 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

3.11 ค่าการน าไฟฟ้า ไม่เกิน 0.8 มิลลิซีเมนซ์ต่อเซนติเมตร  

4.  วัตถุเจือปนอาหาร 

ห้ามใช้วัตถุเจือปนอาหารทุกชนิดในน้ าผึ้ง โดยเฉพาะสารที่ใช้ปรุงแต่งสี กลิ่นรส   

5.  สารพิษตกค้าง 

ชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างในน้ าผึ้ง ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ มกษ.

9002 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง  สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด และ มกษ.9003 

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจ

หลีกเลี่ยงได ้  

6. สารปนเปื้อน 

ชนิดและปริมาณสารปนเปื้อนในน้ าผึ้ง ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

7. ยาสัตว์ตกค้าง 

ต้องตรวจไม่พบสารตกค้างจากยาสัตว์  

8. สุขลักษณะ 

8.1  การผลิตน้ าผึ้ง การบรรจุ การเก็บรักษา ต้องปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่

จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค และให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายและข้อก าหนดของ

มาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้อง  

8.2  ข้อก าหนดด้านจุลินทรีย์ ให้เป็นไปตามข้อก าหนด ดังนี้   

(1)  ไม่พบ Salmonella spp. ในน้ าผึ้ง 25 กรัมหรือมิลลิลิตร 

(2)  ไม่พบ Staphylococcus aureus ในน้ าผึ้ง 0.1 กรัมหรือมิลลิลิตร  
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(3)  จ านวนยีสต์และราไม่เกิน 10 คอโลนีต่อน้ าผึ้ง 1 กรัมหรือมิลลิลิตร 

9. การบรรจุ 

9.1  ภาชนะบรรจุ 

ภาชนะบรรจุ ท าจากวัสดุที่อนุญาตให้ใช้ส าหรับเป็นภาชนะบรรจุอาหาร ปราศจากการปนเปื้อนของ

วัตถุมีพิษหรือส่ิงปลอมปนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ภาชนะบรรจุ และไม่มีกล่ิน

ผิดปกติที่จะมีผลต่อคุณภาพของน้ าผึ้ง มีคุณสมบัติทนทานต่อการขนส่ง  

9.2   การบรรจุ 

บรรจุน้ าผึ้งในภาชนะบรรจุที่สะอาด แห้ง และปิดได้สนิท ป้องกันการปนเปื้อนที่จะก่อให้เกิดอันตราย  

ต่อผู้บริโภค 

10. ฉลากและเครื่องหมาย  

10.1 ภาชนะบรรจุน้ าผึ้งที่จ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค  

ให้แสดงฉลากตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีข้อความแสดงรายละเอียดที่ภาชนะบรรจุ 

โดยต้องมองเห็นได้ง่าย ชัดเจน ไม่หลุดลอก ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวง ดังต่อไปนี้ 

(1)  ชื่อผลิตภัณฑ์  ได้แก่ “น้ าผึ้ง” และควรระบุชนิดของพืชหรือดอกไม้ที่เป็นแหล่งที่มาของน้ าผึ้ง  

เช่น “น้ าผึ้งล าไย” 

(2)  ปริมาตรสุทธิเป็นมิลลิลิตรหรือลิตร หรือน้ าหนักสุทธิ เป็นกรัมหรือกิโลกรัม 

(3)  ข้อมูลผู้ผลิตและ/หรือผู้จ าหน่าย 

ให้ระบุชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิตหรือแบ่งบรรจุ  ทั้งนี้อาจแสดงชื่อและที่ตั้งส านักงานใหญ่ของผู้ผลิต 

หรือผู้แบ่งบรรจุก็ได้ กรณีที่น าเข้า ให้ระบุชื่อและที่ตั้งของผู้น าเข้า  

(4)  ข้อมูลแหล่งผลิต 

ให้ระบุประเทศผู้ผลิต ยกเว้นกรณีที่ผลิตภายในประเทศ 

(5)  วัน เดือน ปีทีผ่ลิตและ/หรือ วัน เดือน ปีที่ควรบริโภคก่อน/หรือ วัน เดือน ปีทีห่มดอายุ  

(6)  รุ่น (lot) 

(7)  ข้อแนะน าในการเก็บรักษาและการขนส่ง เช่น หลีกเลี่ยงแสงแดด และความร้อน  
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(8)  ภาษา  

กรณีที่ผลิตหรือน าเข้าเพื่อจ าหน่ายในประเทศ ต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาต่างประเทศ

ด้วยก็ได ้กรณีที่ผลิตเพื่อการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

10.2  ภาชนะบรรจุน้ าผึ้งที่ไม่ได้จ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค 

ให้แสดงฉลากตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีข้อความที่ระบุในเอกสารก ากับสินค้า ฉลาก 

หรือแสดงไว้ที่ภาชนะบรรจุโดยข้อความต้องมองเห็นได้ง่ายชัดเจน ไม่หลุดลอก ไม่เป็นเท็จหรือ

หลอกลวง ดังต่อไปนี้ 

(1)  ชื่อผลิตภัณฑ์ ได้แก่ “น้ าผึ้ง” และควรระบุชนิดของพืชหรือดอกไม้ท่ีเป็นแหล่งที่มาของน้ าผึ้ง  

เช่น “น้ าผึ้งล าไย” 

(2)  ปริมาตรสุทธิเป็นมิลลิลิตรหรือลิตร หรือน้ าหนักสุทธิ เป็นกรัมหรือกิโลกรัม 

(3)  ข้อมูลผู้ผลิตและ/หรือผู้จ าหน่าย 

ให้ระบุชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิตหรือแบ่งบรรจุ  ทั้งนี้อาจแสดงชื่อและที่ตั้งส านักงานใหญ่ของผู้ผลิต 

หรือผู้แบ่งบรรจุก็ได้ กรณีที่น าเข้า ให้ระบุชื่อและที่ตั้งของผู้น าเข้า  

(4)  ข้อมูลแหล่งผลิต 

ให้ระบุประเทศผู้ผลิต ยกเว้นกรณีที่ผลิตภายในประเทศ 

(5)  วัน เดือน ปีทีผ่ลิตและ/หรือ วัน เดือน ปีที่ควรบริโภคก่อน/หรือ วัน เดือน ปีทีห่มดอายุ 

(6)  รุ่น (lot) 

(7)  ข้อแนะน าในการเก็บรักษาและการขนส่ง เช่น หลีกเลี่ยงแสงแดด และความร้อน 

(8)  ภาษา  

กรณีที่ผลิตหรือน าเข้าเพื่อจ าหน่ายในประเทศ ต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาต่างประเทศ

ด้วยก็ได้กรณีที่ผลิตเพื่อการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

10.3 เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 

การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดลักษณะของ 

เครื่องหมาย การใช้เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2553 

ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และประกาศส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร

และอาหารแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง 
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11. วิธีวิเคราะห์และวิธีชักตัวอย่าง 

11.1  วิธีวิเคราะห์ 

ให้ใช้วิธวีิเคราะห์ที่ก าหนดในตารางท่ี 1 โดยให้อ้างอิงเอกสารฉบับล่าสุด หรือใช้วิธีวิเคราะห์อื่นที่ถูกต้อง 

เทียบเท่า และเป็นที่ยอมรับ ดังนี้  

 

ตารางท่ี 1 วิธีวิเคราะห์ 

รายการ วิธีวิเคราะห ์ หลักการ 

1.  คุณภาพ  
    (ข้อ 3.1 และ 3.2) 

ตรวจพินิจ 

 

- 

2.  ความชื้น (ข้อ 3.3) AOAC 969.38 (2012) หรือ 

AOAC 925.45 (2012) 

Gravimetry 

3.  น้ าตาลชนิดต่าง ๆ กลูโคส 

    ฟรุกโทสและซูโครส  

    (ข้อ 3.4 และ 3.5) 

AOAC  977.20 (2012) High performance   

Liquid chromatography 

(HPLC) 

4.สารที่ไม่ละลายน้ า  

   (ข้อ 3.6) 

International Honey Commission   

(2002) 

Gravimetry 

5. เถ้า (ข้อ 3.7) AOAC 920.181 (2012) Gravimetry 

6. ปริมาณกรดท้ังหมด  

   (ข้อ 3.8) 
AOAC 962.19 (2012) 

Tritimetry 

7. ค่าไดแอสเทส (Diastase number)  

   (ข้อ 3.9) 
AOAC 958.09 (2012) 

Enzyme Activity 

8. สารไฮดรอกซีเมททิลเฟอร์ฟิวรัล         
    (Hydroxymethylfurfural; HMF)     

   (ข้อ 3.10) 

International Honey Commission   

(2002) 
HPLC 

9. Salmonella spp.  

   (ข้อ 8.2 (1)) 
BAM (Bacteriological Analytical 

Manual) Chapter 5 (2007) 

Conventional Plate 

Count Method 

10. Staphylococcus aureus  

     (ข้อ 8.2 (2)) 
BAM (Bacteriological Analytical 

Manual) Chapter 12 (2007) 

Conventional Plate 

Count Method 
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รายการ วิธีวิเคราะห ์ หลักการ 

11. จ านวนยีสต์และรา 

     (ข้อ 8.2 (3)) 
BAM (Bacteriological Analytical 

Manual) Chapter 18 (2007) 

Conventional Plate 

Count Method 

11.2 วิธีชักตัวอย่าง 

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือตามข้อก าหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตรเกี่ยวกับ

การชักตัวอย่าง 
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ภาคผนวก ก 

สารปนเปื้อน และสารพิษตกค้าง 

 
ภาคผนวกนี้แสดงข้อมูล สารปนเปื้อน และสารพิษตกค้าง ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อการใช้ประโยชน์ได้สะดวก อย่างไรก็ตาม ข้อมูลตามภาคผนวกนี้ไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อก าหนด

ตามข้อ 5 และ 6 ในมาตรฐานฉบับนี้ ทั้งนี้ ข้อมูลเหล่านี้อาจมีการเปล่ียนแปลง การน าไปใช้อ้างอิงให้

ยึดถือตามเอกสารอ้างอิงฉบับล่าสุด 

ก.1  สารปนเปื้อน 

ค่าก าหนดปริมาณสารปนเปื้อนส าหรับน้ าผึ้ง มีดังต่อไปนี้  

ชนิดของสารปนเปื้อน 
ปริมาณสูงสุด (Maximum Limit: ML) 

ที่ก าหนดให้มีได้  

 (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 

สารหนู 0.2 

ตะกั่ว 0.5 

ที่มา :  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 211) พ.ศ.2543 เรื่อง น้ าผึ้ง 

ก.2  ค่าก าหนดปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดส าหรับน้ าผึ้ง มีดังต่อไปนี้ 

ชนิดของสารพิษตกค้าง ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limit: MRL)

ที่ก าหนดให้มีได้ 

(ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม) 

Coumafos 100 

Amitraz 200 

Tau-fluvalinate ไม่ได้ก าหนดค่า 

Flumethrin ไม่ได้ก าหนดค่า 

ที่มา : Commission Regulation (EU) No 37/2010, 22 December 2009 on pharmacologically 

active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal 

origin  
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ก.3  การตรวจสอบการเติมน้ าตาลในน้ าผึ้ง (ความเป็นน้ าผึ้งแท้) 

วิธีการตรวจสอบการปลอมปนน้ าตาลในน้ าผึ้งนี้ให้เป็นข้อมูลเพื่อให้เป็นประโยชน์ ซึ่งตามภาคผนวกนี้ 

ไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อก าหนดตามข้อ 3 ในมาตรฐานฉบับนี้ หากสงสัยว่ามีการเติมน้ าตาล หรือ
ปลอมปนน้ าตาลในน้ าผึ้ง ตาม Codex Stan 12-1981, Rev 2-2001 (Codex Standard for Honey) 

แนะน าให้ใช้วิธีวิเคราะห์ AOAC 991.41 Internal Standard for SCIRA (stable carbon isotope ratio analysis) 
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ภาคผนวก ข 

หน่วย 

หน่วยและสัญลักษณ์ที่ใช้ในมาตรฐานฯ นี้และหน่วยที่ SI (International System of Units หรือ  

Le Systeme International d’Unites; SI) ยอมรับให้ใช้ได ้มีดังนี้ 

 

รายการ ชื่อหน่วย สัญลักษณ์หน่วย SI 

มวล 
กิโลกรัม (kilogram) kg 

กรัม (gram) g 

ปริมาตร 
ลิตร (liter) l 

มิลลิลิตร (milliliter) ml 
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