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ปั จจุ บั นสิ นค้าเกษตรอิ นทรี ย์โดยเฉพาะผลิตผลและผลิ ตภั ณฑ์ จากผึ้งอินทรีย์ เป็ นสิ นค้ าที่ มีความสาคั ญ
ทั้งด้านการผลิตและการตลาด โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เล่ม 1:
การผลิต การแปรรูป แสดงฉลาก และจาหน่าย ผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (มกษ. 9000 เล่ม 1-2552)
ไปแล้ว ดังนั้นเพื่อเป็นการยกระดับการเลี้ยงผึ้งด้วยระบบการผลิตแบบอินทรีย์ของประเทศไทยให้มีมาตรฐาน
สอดคล้องกับทรัพยากร แหล่งอาหาร และรูปแบบการเลี้ยงผึ้งของประเทศไทย คณะกรรมการมาตรฐานสินค้า
เกษตรจึงเห็นสมควรกาหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย์ เล่ม 6: ผึ้งอินทรีย์ เพื่อเป็นแนวทาง
สาหรับการผลิตผึ้งอินทรีย์
มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ กาหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง
มกษ. 9000 เล่ม 1-2552. มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย์ เล่ม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก
และจาหน่าย ผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์. สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.
Council Regulation (EEC) No 2092/91 on Organic Production of Agricultural Products and
Indications Referring Thereto on Agricultural Products and Foodstuffs to Include Livestock
Production. Office for Official Publication of the European Communities, Brussels, Belgium.
NOPS. 2010. Apiculture recommendation. National Organic Standards Board Livestock Committee
Organic Apiculture Recommendation, United State, October 2010.
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มาตรฐานสินค้าเกษตร

เกษตรอินทรีย์ เล่ม 6: ผึ้งอินทรีย์
1. ขอบข่าย
1.1 มาตรฐานสิน ค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมวิธีการผลิต การแปรรูป การแสดงฉลาก และการจาหน่า ย
ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากระบบการผลิตผึ้งอินทรีย์ โดยไม่รวมถึงผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของผึ้งป่า
1.2 มาตรฐานนี้ให้ใช้ร่วมกับ มกษ. 9000 เล่ม 1 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย์ เล่ม 1:
การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจาหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

2. นิยาม
ความหมายของคาที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้
2.1 ผึ้ง (honey bee) หมายถึง ผึ้งพันธุ์ยุโรป (European honey bee) ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Apis mellifera
ผึ้งโพรง (Asian hive bee) ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Apis cerana และชันโรง (stingless bee) ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์
ว่า Trigona spp.
2.2 ผึ้งอินทรีย์ (organic honey bee) หมายถึง ผึ้งที่ใช้ระบบการผลิตแบบอินทรีย์ รวมถึงผลิตผลหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเลี้ยง
2.3 ตัวอ่อนของผึ้ง (bee brood) หมายถึง ไข่ หนอน และดักแด้
2.4 น้ าผึ้ ง (honey) หมายถึ ง ของเหลวรสหวานซึ่ ง ผึ้ ง ผลิ ต ขึ้ น จากน้ าหวานของดอกไม้ หรื อ จาก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของพืช หรือแมลง แล้วสะสมไว้ในรังผึ้ง
2.5 น้าผึ้งหัวคอน หมายถึง น้าผึ้งที่ติดมากับคอนรวงผึ้งในรังผึ้ง ซึ่งอาจเป็นน้าผึ้งจากแหล่งอาหารอื่น
ที่ไม่ใช่พืชอาหารหลักเป้าหมาย
2.6 ไขผึ้ง (beeswax) หมายถึง สารที่ผึ้งงานผลิตออกมาจากต่อมไขผึ้ง (wax glands) ในการสร้างรวงผึ้ง
2.7 รอยัลเจลลี (royal jelly) หรือนมผึ้ง (bee milk) หมายถึง ผลิตผลของผึ้งที่ใช้เป็นอาหารสาหรับเลี้ยง
ตัวอ่อนของผึ้งนางพญา มีลักษณะข้นคล้ายครีมสีขาว แต่ไม่รวมถึงนมผึ้งที่นาไประเหยน้าออกจนแห้ง
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2.8 กาวผึ้ง หรือพรอพอลิส (propolis) หมายถึง สารหรือยางเหนียวที่ผึ้งเก็บมาจากตาหรือเปลือก
ของต้ นไม้ แล้ วน ามาผสมกั บไขผึ้ งและสารอื่ นๆ เพื่ อใช้ ปิ ดรอยโหว่ และป้ องกั น ศั ตรู มี สมบั ติ ยั บยั้ ง
การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์บางชนิด
2.9 เกสรผึ้ง (bee pollen) หมายถึง เกสรดอกไม้ที่ผึ้งรวบรวมเก็บไว้เลี้ยงตัวอ่อน
2.10 รังผึ้ง (bee hive; bee colony) หมายถึง.ผึ้ง 1 รัง.ประกอบด้วย.ผึ้งนางพญา.ผึ้งงาน.ผึ้งตัวผู้
(บางช่วงอาจไม่มี).รวงตัวอ่อน และรวงอาหาร
2.11 แผ่นฐานรวงผึ้ง (comb foundation) หมายถึง แผ่นไขผึ้งบางๆ ฐานรูปหกเหลี่ยมของหลอดรวงผึ้งต่อ
กันจนเต็มแผ่น
2.12 คอนรวงผึ้ง (comb) หมายถึง คอนผึ้งที่ผึ้งสร้างไขเป็นหลอดรวงหกเหลี่ยมทั้งสองด้านของแผ่นฐาน
รวงผึ้ง
2.13 กล่องรังผึ้ง (bee box) หมายถึง กล่องไม้ที่ใช้สาหรับบรรจุแผ่นฐานรวงผึ้งในการเลี้ยงผึ้ง
2.14 หลอดรวงผึ้ง (cells) หมายถึง หลอดหกเหลี่ยมด้านเท่าประกอบกันเป็นรวงผึ้ง

3. หลักการของผึ้งอินทรีย์
ให้เป็นไปตาม มกษ. 9000 เล่ม 1 ใน ข้อ 3 และดังต่อไปนี้
3.1 การเลี้ยงผึ้งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ.หรือรักษาสิ่งแวดล้อมของ
การเกษตรและป่าไม้ ด้วยการให้ผึ้งช่วยผสมเกสรพืช
3.2 บริเวณที่ใช้เลี้ยงผึ้งต้องมีพื้นที่กว้าง มีแหล่งอาหารและแหล่งน้าสะอาดอย่างเพียงพอ
3.3 แหล่งอาหารผึ้งต้องผลิตตามระบบเกษตรอินทรีย์หรือพืชธรรมชาติ
3.4 เน้นการป้องกันศัตรูและโรค.โดยเลือกพันธุ์ผึ้งที่มีความต้านทานศัตรูและโรค.มีการจัดการที่ดี
มีความสมดุลของอาหาร สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพียงพอสาหรับสวัสดิภาพของผึ้ง
3.5 กล่องรังผึ้งต้องประกอบด้วยวัสดุธรรมชาติ.ไม่เป็นอันตรายหรือสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมหรือ
ผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
3.6 เมื่อนาผึ้งไปเลี้ยงในพื้นที่ป่า.จะต้องคานึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อประชากรแมลงประจาถิ่น
3.7 ในกรณีที่ผู้ประกอบการมีการผลิตทั้งแบบอินทรีย์และแบบที่ไม่ใช่อินทรีย์ ต้องไม่เลี้ยงในพื้นที่
เดียวกัน และจะต้องบ่งชี้แยกการเลี้ยงผึ้งออกจากกันอย่างชัดเจน
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4. ข้อกาหนดวิธีการผลิตผึง้ อินทรีย์
4.1

การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตทั่วไปเป็นระบบอินทรีย์

4.1.1 ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ จากผึ้งที่จ าหน่ ายหรือติดฉลากว่าเป็ นผึ้งอินทรีย์ .จะต้องมาจากรังผึ้งที่ มี
การจั ด การในระบบอิ น ทรี ย์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า .270.วั น .โดยเริ่ ม นั บ ระยะการปรั บ เปลี่ ย น
ผึ้งอินทรีย์ตั้งแต่วันที่เกษตรกรยื่นใบสมัครขอรับรองต่อหน่วยรับรอง แต่ทั้งนี้ หากมีการใช้สารต้องห้ามก่อน
หรือระหว่างระยะปรับเปลี่ยน 270.วั น.ผู้ผลิตต้องทดแทนแผ่นฐานรวงผึ้ งด้วยแผ่นฐานรวงผึ้งที่ได้ จาก
การผลิตแบบอินทรีย์ทั้งหมด จึงจะเริ่มนับเป็นวันเริ่มระยะปรับเปลี่ยน
4.1.2 ในกรณี ที่ มี หลั ก ฐานแสดงได้ ว่ า รั งผึ้ งมาจากระบบเกษตรอิ น ทรี ย์ .เกษตรกรอาจขอลดระยะ
ปรับเปลี่ยน ทั้งนี้หน่วยรับรองอาจพิจารณาให้ลดระยะปรับเปลี่ยนลงได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 90 วัน
4.1.3 ในระยะเริ่มต้นหากไม่มีแผ่นฐานรวงผึ้งที่มาจากระบบเกษตรอินทรีย์ สามารถใช้แผ่นฐานรวงผึ้งที่มา
จากรังผึ้งที่ไม่ได้ใช้สารต้องห้ามมาก่อนได้
4.2

แหล่งที่มาของผึ้ง

4.2.1 ผึ้งที่นามาใช้ผลิตผึ้งอินทรีย์ควรนามาจากการผลิตในระบบอินทรีย์
4.2.2 การคัดเลือกพันธุ์ผึ้งมาผลิตในระบบอินทรีย์.จะต้องคานึงถึงความสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม
ความอยู่รอด ความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด และความต้านทานต่อโรคและศัตรูของผึ้ง
4.2.3 ในกรณีที่เป็นการเริ่มต้นผลิตครั้งแรก.การใช้รังผึ้งที่ไม่ได้มาจากระบบอินทรีย์.จะต้องมีระยะเวลา
ปรับเปลี่ยนตามข้อ 4.1
4.2.4 อนุ ญาตให้ ทดแทนผึ้ งนางพญาที่ ไม่ ได้ มาจากระบบอิ นทรี ย์ ได้ ปี ละไม่ เกิ น .10%.โดยไม่ ต้ องมี
ระยะเวลาปรับเปลี่ยน.ในกรณีจาเป็นสามารถทดแทนผึ้งนางพญามากกว่าจานวนที่กาหนดได้ แต่ต้องไม่เกิน
25% โดยมีระยะปรับเปลี่ยนอย่างน้อย 60 วัน
4.3

สถานที่เลี้ยงผึ้ง

4.3.1 สถานที่เลี้ยงผึ้งเพื่อเพิ่มประชากรต้องมีระยะห่างเหมาะสมจากแหล่งที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน.เช่น
แหล่งชุมชน โรงงาน กองขยะ ถนนที่มีรถผ่านไปมาจานวนมาก
4.3.2 ต้องมี แหล่งน้ าหวานจากดอกไม้ ต้นไม้ .แมลง.และเกสรดอกไม้ .รวมทั้ งต้ องมีแหล่ งน้ าสะอาด
ปริมาณเพียงพอสาหรับผึ้ง
4.3.3 พื้นที่วางกล่องรังผึ้ง เป็นพื้นที่ผลิตพืชอินทรีย์ตาม มกษ. 9000 เล่ม 1 ใน ข้อ 4 หรือป่าไม้
ธรรมชาติ หรือพื้นที่ไม่เคยใช้สารเคมีใดๆ มาไม่น้อยกว่า 18 เดือน และมีความอุดมสมบูรณ์ของพืชอาหาร
เหมาะสมในรัศมีการหาอาหารของผึ้ง โดยไม่มีความเสี่ยงจากพืชดัดแปรพันธุกรรม (genetically modified
plants) และการปนเปื้อนของสารเคมีจากพื้นทีก่ ารเกษตรหรือสิ่งแวดล้อม
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อาหารผึ้ง

4.4.1 ในระยะสิ้ นสุ ดฤดู การผลิ ตไม่ ควรเก็ บน้ าผึ้ งจากรั งผึ้ งจนหมด.ควรเหลื อไว้ ให้ เพี ยงพอส าหรั บ
ผึ้งรังนั้นที่ดารงชีวติ อยู่ได้
4.4.2 ในกรณีขาดแคลนอาหารตามธรรมชาติ เช่น การเกิดภัยธรรมชาติ หรือสภาพภูมิอากาศไม่อานวย
อาหารที่ให้ควรเป็นเกสรผึ้งอินทรี ย์ .น้าผึ้งอินทรีย์ หรือน้าเชื่อมจากน้ าตาลอินทรีย์ .หากไม่สามารถหาได้
อนุญาตให้ใช้น้าตาลที่ไม่ผ่านกระบวนการฟอกสี
4.4.3 การให้อาหารผึ้ง ทาได้เฉพาะกรณีสิ้นสุดระยะเก็บน้าผึ้งจนถึง 15 วันก่อนฤดูดอกไม้บาน และต้อง
สลัดน้าผึ้งหัวคอนออกให้หมดก่อนวางในพื้นที่ของพืชที่เป็นเป้าหมายการผลิตน้าผึ้ง
4.5

การจัดการสุขภาพผึ้ง

4.5.1 เน้นการป้องกันโรคและศัตรูธรรมชาติด้วยการจัดการที่ดีและเหมาะสม ดังนี้
(1)

คัดเลือกสายพันธุ์ผึ้งที่ทนทานต่อโรคและศัตรูผึ้ง

(2) มีระบบการเฝ้าระวังโรค ป้องกัน ควบคุม กาจัดศัตรูผึ้งอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ตรวจสุขภาพผึ้ง
อย่างสม่าเสมอ เปลี่ยนผึ้งนางพญา ตรวจสอบการเกิดไร และการเกิดโรคของตัวอ่อน มีการทาลายเชื้อโรค
และศัตรูผึ้ง และการใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่สะอาด
4.5.2 หากดาเนินการด้วยวิธีในข้อ 4.5.1.แล้ว ยังเกิดโรคหรือมีศัตรู.ต้องนากล่องรังผึ้งที่มีปัญหาออกจาก
ระบบอินทรีย์ หรือรักษาโดยใช้สมุนไพรและยาแผนโบราณ
4.5.3 หากมีการใช้ยาหรือสารเคมี จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุม
การใช้ยาสัตว์ (มกษ. 9032) และอยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ ระยะการหยุดยาจะต้องเพิ่มเป็นสองเท่า
ของที่ระบุในเอกสารกากับยา รังผึ้งนั้นๆ จะต้องแยกออกมาจากบริเวณที่วางรังผึ้งในระบบการผลิตอินทรีย์
เป็นสัดส่วนไม่ปะปนกันอย่างน้อยห่างกันในรั ศมี 3 กิโลเมตร และต้องเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยน
ตามข้อ 4.1
4.5.4 การควบคุมโรคและศัตรูผึ้ง อนุญาตให้ใช้สารตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก หรืออาจใช้ แบคทีเรีย
Bacillus thuringiensis ไอน้า หรือเปลวไฟ
4.5.5 การดาเนินการดังกล่าวจะต้องจดบันทึกไว้ เช่น วันที่เกิดโรค ชนิดของยา/สาร สารออกฤทธิ์
การวินิจฉัยโรค วิธแี ละปริมาณการให้ยา/สาร ระยะเวลาให้ยา/สาร และระยะเวลาหยุดยา/สาร
4.5.6 หากสงสั ยหรื อ เกิ ด โรคระบาดตามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .ฉบั บ ที่ .21.(พศ.2528).
ภายใต้พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยเฉพาะโรคอเมริกันฟาวล์บรูด
(American foulbrood) จะต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร
โดยเร็ว
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การจัดการทั่วไป

4.6.1 ใช้การรมควันน้อยที่สุด วัสดุที่ใช้ในการรมควันจะต้องมาจากธรรมชาติ
4.6.2 ห้ามตัดปีกหรือกักขังผึ้งนางพญา
4.6.3 หากมีการกาจัดผึ้งนางพญาหรือผึ้งนางพญาสูญหาย ให้ทดแทนผึ้งนางพญาได้
4.6.4 อนุญาตให้ทาลายตัวอ่อนผึ้งในกรณีที่เกิดการระบาดของไร
4.7

กล่องรังผึ้งและอุปกรณ์อื่น

4.7.1 กล่องรังผึ้งและส่วนประกอบหลักอื่นๆ จะต้องมาจากวัสดุธรรมชาติ.ส่วนประกอบที่มีขนาดเล็ก
มากอาจมาจากพลาสติ ก หรื อ วั ส ดุ ที่ อ นุ ญ าตใช้ กั บ อาหาร หรื อ วั ส ดุ ที่ ส ามารถย่ อ ยสลายได้ เ องตาม
ธรรมชาติ โดยพิจารณาผลกระทบต่อสุขภาพ ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของผึ้ง รวมถึงสิ่งแวดล้อม
4.7.2 ไม่อนุญาตให้ทาสีภายในกล่อง อนุญาตให้ใช้สีที่ไม่มีส่วนประกอบของตะกั่ว สาหรับการทาสี
ภายนอก และ/หรือเคลือบกล่องด้วยไข กาวผึ้ง หรือน้ามันจากธรรมชาติเท่านั้น
4.7.3 แผ่นฐานรวงผึ้งที่ทาฐานใหม่ต้องมาจากไขผึ้งอินทรีย์ ในกรณีที่หาไม่ได้อนุญาตให้ใช้ได้ตาม
ระยะปรับเปลี่ยน (ข้อ 4.1.3)
4.7.4 มีแปรงปัดผึ้ง และเครื่องเป่าลมไล่ผึ้งหรือเครื่องพ่นควันพร้อมใช้
4.7.5 ภาชนะที่ใส่น้าผึ้งต้องสะอาด ทาจากวัสดุที่ใช้บรรจุอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น
ไม่มีการปนเปื้อนวัตถุมีพิษหรือวัสดุอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ถ้าภาชนะบรรจุที่มีผิวภายในทาด้วย
โลหะ ต้องไม่เป็นสนิม และต้องไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
4.7.6 ถังสลัดน้าผึ้งต้องเป็นสเตนเลสและสะอาดมีฝาปิดมิดชิด.เพื่อป้องกันผึ้งรบกวนหรือเกิดการปนเปื้อน
4.7.7 การทาความสะอาดอุปกรณ์และ โรงเรือน อนุญาตให้ใช้สารทาความสะอาดที่ใช้ในการผลิตเกษตร
อินทรีย์ตาม มกษ. 9000 เล่ม 1 ใน ภาคผนวก ก ตารางที่ ก.7
4.8

การจัดการการเก็บน้าผึ้ง

4.8.1 สถานทีผ่ ลิตและสลัดน้าผึ้ง จะต้องแจ้งไว้ในแผนการผลิตที่ขอการรับรอง ต้องสะอาด เหมาะสมกับ
การผลิตอาหาร โดยให้เป็นไปตามข้อกาหนดสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
4.8.2 โรงเรือนหรือที่สลัดน้าผึ้ง พื้นและผนังของโรงเรือนควรมีการป้องกันฝุ่นละออง แมลง หนู ตาม
มกษ. 9000 เล่ม 1 ในข้อ 7.3 หากสลัดน้าผึ้งในทีโ่ ล่งต้องทาในมุ้งและมีวัสดุปูพื้นกันฝุ่นละออง
4.8.3 ห้ามใช้สารไล่แมลงที่เป็นเคมีสังเคราะห์ในขณะเก็บน้าผึ้ง
4.8.4 ต้องเก็บน้าผึ้งจากคอนที่หลอดรวงปิดแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
4.8.5 ต้องไม่เก็บน้าผึ้งจากรวงผึ้งที่มีตัวอ่อนผึ้ง
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4.8.6 น้าผึ้งที่ได้ต้องผ่านการกรองอย่างน้อย 1 ครั้งและไม่มีสิ่งเจือปน
4.9

การจัดการการเก็บผลิตผลอื่น

4.9.1 การเก็บผลิตผลให้เป็นไปตาม ข้อ 4.8 และดังนี้
(1) นมผึ้งและไขผึ้ง ให้เป็นไปตาม มกษ. 8200 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สาหรับฟาร์มผึ้ง
(2)

เกสรผึ้ง
- เก็บเกสรผึ้งจากกล่องดักเกสรที่สะอาด ไม่ทาอันตรายต่อตัวผึ้ง
- เกสรผึ้งต้องไม่มีสิ่งเจือปน เก็บรักษาสภาพด้วยวิธีที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่จะนาไปใช้

(3)

กาวผึ้ง
- อุปกรณ์ในการเก็บกาวผึ้งต้องสะอาด
- กาวผึ้งต้องไม่มีสิ่งเจือปน

4.10 บุคลากร
4.10.1 บุ คลากรที่ ดู แ ลเลี้ ยงผึ้ งอิ น ทรี ย์ ต้ องมี ความรู้ ความช านาญในการเลี้ ยงผึ้ งเป็ น อย่ างดี ได้ รั บ
การฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และให้บันทึกข้อมูลการฝึกอบรมในประวัติบุคลากร
4.10.2 บุคลากรต้องได้รับการกากับดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคล และได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจาทุกปี
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และหากมีอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ เช่น อาการท้องร่วง อาเจียน เจ็บคอ และมีไข้
ต้องแจ้งหัวหน้างานให้ทราบ และห้ามปฏิบัติงานในสถานทีผ่ ลิตและสลัดน้าผึ้งหรือการเก็บผลิตผลอื่น
4.11 การบันทึกข้อมูล
ผู้ผลิตต้องจัดเก็บข้อมูลและเก็บบันทึกข้อมูลอย่างน้อย 3 ปี หรือตามที่หน่วยรับรองกาหนด ดังนี้
4.11.1 ข้อมูลแหล่งที่มาของผึ้งและผึ้งนางพญา มีหมายเลขประจารังผึ้งทุกรัง มีแผนการขยายพันธุ์
และการทดแทน
4.11.2 ข้อมูลแหล่งที่มาและชนิดของวัสดุทารังผึ้งและแผ่นฐานรวงผึ้ง
4.11.3 รายละเอียดสถานที่ตั้งรังผึ้ง
4.11.4 ชนิดพืชอาหาร ขนาดพื้นที่แหล่งอาหารผึ้ง
4.11.5 บันทึกปัจจัยการผลิตทุกชนิดที่นาเข้าและใช้ไป รวมถึงชนิดอาหารเสริม ปริมาณ วิธีการให้อาหาร
ผึ้งและโปรแกรมการให้อาหาร
4.11.6 แผนการตรวจสุขภาพผึ้ง ปัญหาและแนวทางแก้ไข
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4.11.7 บันทึกฟาร์มผึ้ง เป็นข้อมูลโดยรวมเพื่อตรวจสุขภาพผึ้งแต่ละรังที่เลี้ยงในฟาร์ม ประกอบด้วยข้อมูล
สภาพรังผึ้งและผึ้งนางพญา เลขที่รังและจดบันทึกในการจัดการรังผึ้ง
4.11.8 บันทึกผลิตผลที่ได้และแผนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่จาหน่าย

5. การจัดการ การเก็บรักษา การขนส่ง การแปรรูป และการบรรจุหีบห่อ
5.1 ผู้ ผลิ ตต้ อ งรั กษาความเป็ น ผลิ ตผลและผลิ ตภั ณ ฑ์ อิ นทรี ย์ ตลอดทุ กช่ วงของกระบวนการ ได้ แ ก่
การจัดการ การเก็บรักษา การขนส่ง การแปรรูป และการบรรจุหีบห่อ ตาม มกษ. 9000 เล่ม 1 ใน ข้อ 7
5.2 ในกรณีที่ผลิตผล และ/หรือผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองในบางส่วนเท่านั้น ต้องมีการเก็บรักษาและการ
จัดการแยกกันระหว่างผลิตผล และ/หรือผลิตภัณฑ์อินทรีย์ กับผลิตผล และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อินทรีย์
โดยมีการชี้บ่งไว้ชัดเจน
5.3 น้าผึ้งที่เก็บได้ต้องไม่ผ่านการให้ความร้อนหรือกระบวนการลดความชื้นด้วยวิธใี ดๆ
5.4 การเก็ บรักษาน้ าผึ้ง.เก็ บที่อุ ณหภูมิห้อง จะต้องเก็บอย่างเหมาะสมในภาชนะที่มีความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค และแสดง สถานที่ วันเดือนปีที่ผลิต
5.5 สถานที่เก็ บ น้ าผึ้งและไขผึ้ง ต้อ งสะอาด แห้ง อากาศถ่า ยเทได้สะดวก โดยไม่ให้ น้ าผึ้งสัมผัสกับ
แสงอาทิตย์โดยตรง ไม่ควรเก็บน้าผึ้งเกิน 2 ปี
5.6 การเก็ บนมผึ้ งต้ อ งสะอาด และแยกเก็ บ ในตู้แ ช่ แ ข็ ง โดยเฉพาะที่ อุ ณ หภูมิ ไ ม่ เ กิ น .-4ºC.(องศา
เซลเซียส)
5.7 การเก็บเกสรผึ้งต้องสะอาด.เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน.5ºC หากทาให้แห้งสามารถเก็บที่อุณหภูมิห้อง และ
ไม่ควรให้เกสรผึ้งสัมผัสกับแสงอาทิตย์โดยตรง
5.8

การเก็บกาวผึ้งต้องสะอาด ไม่ควรให้กาวผึ้งสัมผัสกับอากาศ แสงอาทิตย์ และความร้อนโดยตรง

6. การแสดงฉลากและการกล่าวอ้าง
ให้เป็นไปตาม มกษ. 9000 เล่ม 1 ใน ข้อ 8

7. ข้อกาหนดการอนุญาตให้ใช้สารสาหรับการผลิตผึ้งอินทรีย์
ให้เป็นไปตาม มกษ. 9000 เล่ม 1 ใน ภาคผนวก ก และข้อ 9

8. ระบบตรวจและรับรอง
ให้เป็นไปตาม มกษ. 9000 เล่ม 1 ใน ข้อ 10
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ภาคผนวก ก
สารที่อนุญาตให้ใช้สาหรับการผลิตผึ้งอินทรีย์
(ข้อ 4.5.5)
ให้เป็นไปตามภาคผนวก ก มกษ. 9000 เล่ม 1 และเพิ่มเติมดังนี้
ตารางที่ ก.1 สารที่ใช้ในการควบคุมโรคและศัตรูผึ้ง
ชื่อสาร

รายละเอียด/ข้อกาหนด

กรดฟอร์มกิ (formic acid)

เพื่อควบคุมไรในผึ้ง

กรดแลกติก (lactic acid)

เพื่อควบคุมไรในผึ้ง

กรดแอซีติก (acetic acid)
กรดออกซาลิก (oxalic acid)

เพื่อควบคุมไรในผึ้ง

เมนทอล (menthol)

เพื่อควบคุมไรในผึ้ง

ไทมอล (thymol)

เพื่อควบคุมไรในผึ้ง

ยูคาลิปตัส (eucalyptol)

เพื่อควบคุมไรในผึ้ง

การบูร (camphor)

เพื่อควบคุมไรในผึ้ง

เพื่อควบคุมไรในผึ้ง

9
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ภาคผนวก ข
ตัวอย่างแบบบันทึก
ข.1 ตัวอย่างบันทึกสถานที่ตั้งกล่องรังผึ้งเพื่อเพิ่มประชากรผึ้งในระยะปรับเปลี่ยน
วัน/ จุดที่
เดือน/ปี

สถานที่ตั้ง
(หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ
จังหวัด)

จานวน
ผึ้ง (รัง)

จุดประสงค์การตั้ง
กล่องรังผึ้ง
เก็บผลิตผล

ไม่เก็บ
(พักผึ้ง)

พืชอาหาร

มกษ. 9000 เล่ม 6-2556
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ข.2 ตัวอย่างบันทึกสถานที่ตั้งกล่องรังผึ้งในรอบปี (กรณีการเคลื่อนย้ายกล่องรังผึ้ง)
วัน/ จุดที่
เดือน/ปี

สถานที่ตั้ง
(หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ
จังหวัด)

จานวน
ผึ้ง (รัง)

จุดประสงค์การตั้ง
กล่องรังผึ้ง
เก็บผลิตผล

ไม่เก็บ
(พักผึ้ง)

พืชอาหาร

11

มกษ. 9000 เล่ม 6-2556

ข.3 ตัวอย่างปฏิทินการจัดการรังผึ้ง/ผลการจัดการรังผึ้งช่วงก่อนฤดูดอกไม้บาน

กิจกรรม

เป้าหมาย/ผล
ม.ค.

1. ช่วงก่อนฤดูดอกไม้บาน
1.1 แผนการผลิตผึ้งนางพญา
ผลการผลิตผึ้งนางพญา
1.2 แผนการสารวจทีต่ ั้งรังผึง้
ผลการสารวจทีต่ ั้งรังผึ้ง
1.3 แผนการเพิ่มขยายรังผึ้ง
ผลการเพิ่มขยายรังผึ้ง
1.4 แผนการป้องกันและกาจัดศัตรูผึ้ง
ผลการป้องกันและกาจัดศัตรูผึ้ง
1.5 แผนการเตรียมความพร้อมผึ้ง
ผลการเตรียมความพร้อมผึ้ง
1.6 แผนการเตรียมจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ผลการเตรียมจัดหาวัสดุอุปกรณ์

ตัว
ตัว
ครั้ง/แห่ง
ครั้ง/แห่ง
รัง
รัง
รัง
รัง
รัง
ครั้ง

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

ปี............
มิ.ย. ก.ค.

หมายเหตุ
ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

มกษ. 9000 เล่ม 6-2556
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ข.4 ตัวอย่างบันทึกประจาฟาร์ม
เดือน……………………………จุดที่..............…………สถานที่ตั้ง...................................……………………ตาบล………………………………….อาเภอ.............................จังหวัด........................
วันที่ตรวจ…………………………………………........................สภาวะอากาศในรอบเดือน........................................................
เลขที่รัง
ข้อมูล
1. จานวนคอนผึ้ง
1.1* จานวนคอนน้าผึง้
1.2 *จานวนคอนเกสร
1.3 จานวนคอนดักแด้
1.4 จานวนคอนหนอน
1.5 จานวนคอนไข่
2.หลอดแยกรัง
2.1 จานวนคอน (+/-)
2.2 จานวนแผ่นฐานรวงผึ้ง (+/-)
3. ชนิดโรคและศัตรูผึ้ง
3.1 การรักษาด้วยสมุนไพร
3.2 อัตราการและระยะเวลาที่ใช้
3.3 ผลการรักษา
*หมายเหตุ: การเก็บผลิตผล (ถ้ามี)....................................................................................................

13
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ข.5 ตัวอย่างบันทึกยาและสารเคมีที่ใช้ในฟาร์ม
ชื่อ-ที่อยู่ฟาร์ม……………………………………………………………เลขทะเบียนเกษตรกร....................................................ชื่อเกษตรกร..........................................……………………
ชื่อยา/สารเคมี
วัน/เดือน/ปี เลขที่รัง

ชื่อทางการค้า/
บริษัท

ชื่อสามัญ

เลข
ระยะเวลา วัน/เดือน/ปี
ทะเบียน ขนาดและวิธีการใช้ยา/สารเคมี
ที่ใช้
ทีย่ าสิ้นอายุ
ตารับยา

หลักฐาน
การซื้อ/
แหล่งที่มา
ของยา

ชื่อผู้บันทึก

หมายเหตุ: หากมีการใช้ยาหรือสารเคมี ระยะการหยุดยาจะต้องเพิ่มเป็นสองเท่าของที่ระบุในเอกสารกากับยา รังผึ้งนั้นๆ จะต้องแยกออกมาจากบริเวณที่วางรังผึ้ง ในระบบการผลิตอินทรีย์
เป็นสัดส่วนไม่ปะปนกันอย่างน้อยห่างกันในรัศมี 3 กิโลเมตร และต้องเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตทั่วไปเป็นระบบอินทรีย์

14
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ข.6 ตัวอย่างบันทึกผลิตผลผึ้งอินทรีย์
(ข้อ 4.11.8 และ ข้อ 5)
ที่อยู่ฟาร์ม……………………………………………………………เลขทะเบียนเกษตรกร....................................................ชื่อเกษตรกร..........................................……………………
ชนิดผลิตผล/ผลิตภัณฑ์

วัน/เดือน/ปี

สถานที่เก็บ/
ผลิต

 น้าผึ้ง

พืชอาหาร

 นมผึ้ง

 ไขผึ้ง

ปริมาณ
ผลิตผลที่ได้
(กิโลกรัม)

 เกสรผึ้ง

ปริมาณบรรจุ
(กิโลกรัม)

 กาวผึ้ง

วันที่เก็บ
ผลิตผล

 อื่นๆ……………….......………

ชื่อผู้บันทึก

ชื่อผู้รับ

รหัสถัง/
ภาชนะบรรจุ

15
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ภาคผนวก ค
รายละเอียดการจดบันทึกในตัวอย่าง
แบบบันทึกประจาฟาร์ม
(ภาคผนวก ข.3)
เป็ น การบั น ทึ ก ประจ าฟาร์ ม โดยปกติ ผึ้ ง รั ง หนึ่ ง ๆ ควรได้ รั บ การตรวจสอบประมาณ 7 วั น ต่ อ ครั้ ง
เมื่อตรวจสอบแล้วควรจดบันทึกไว้ตามแบบฟอร์มตัวอย่างที่แสดงไว้ ดังนี้
ค.1 ชื่อฟาร์ม เลขทะเบียนเกษตรกร ชื่อเกษตรกร
ค.2 สถานที่ตั้ง
ค.3 วัน สรุป การตรวจ จะช่ ว ยในการจั ด เวลาในการตรวจสอบครั้ งต่ อ ไป และสามารถน ามาศึ ก ษา
เปรียบเทียบกับข้อมูลอื่นๆ ในปีถัดไป
ค.4 สภาวะอากาศในขณะที่ตรวจ เช่น มีเมฆ เย็นสบายหรือร้อนอบอ้าว ลมสงบ การจดบันทึกจะช่วยใน
การนามาเปรียบเทียบกับข้อมูลอื่น ๆ เช่น ถ้าผึ้งรังนั้นดุ อาจไม่ใช่นิสัยแท้จริงของผึ้งรังนั้น แต่อาจมี
สาเหตุมาจากสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม
ค.5 เลขที่รัง หมายถึง เลขที่รังที่ทาการตรวจสอบ เช่น 001, 002, 003 ...900 (หมายถึงรังอันดับที่
1-900) มีประโยชน์ทาให้ทราบว่าข้อมูลที่ได้เป็นของรังใด เพื่อจะได้ทาประวัติติดตามศึกษาความ
เป็นไปของแต่ละรัง ตลอดจนวางแผนที่จะตรวจรังหรือจัดกลุ่มการจัดการรังในครั้งต่อๆ ไป
ค.6 จานวนคอน หมายถึง จานวนคอนรวงผึ้งทั้งหมดในรังนั้น เช่น หมายเลข 001 มี 9 คอน รัง 002
มี 15 คอน
ค.7 จานวนคอนน้าผึ้ง หมายถึง จานวนคอนรวงผึ้งที่มีน้าผึ้งอยู่ภายในหลอดรวงผึง้
ค.8 จานวนคอนเกสร หมายถึง จานวนคอนรวงผึ้งที่มีเกสรอยู่ภายในหลอดรวงผึง้
ค.9 จานวนคอนดักแด้ หมายถึง จานวนคอนรวงผึ้งที่มีดักแด้อยู่ภายในหลอดรวงผึง้
ค.10 จานวนคอนหนอน หมายถึง จานวนคอนรวงผึ้งที่มีตัวหนอนในวัยต่างๆ อยู่ภายในหลอดรวงผึง้
ค.11 จานวนคอนไข่ หมายถึง จานวนคอนรวงผึ้งที่มีไข่อยู่ภายในหลอดรวงไม่ต่ากว่าร้อยละ 10-25
ค.12 จานวนคอน (+ หรือ -) หมายถึง การเพิ่มหรือลดจานวนคอนรวงผึ้ง
ค.13 จานวนแผ่นฐาน (+ หรือ -) หมายถึง การเพิ่มหรือลดจานวนคอนแผ่นฐานรวงผึ้ง
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ค.14 ชนิดโรคและศัตรูผึ้ง หมายถึง เมื่อตรวจพินิจผึ้งในรังแล้วพบลักษณะที่ผิดปกติใดๆ และ/หรือ
ตรวจพบศัตรูผึ้งให้จดบันทึกไว้ รวมทั้งชนิดและปริมาณที่พบ
ค.15 การรั ก ษา หมายถึ ง ชนิ ด ของยาหรื อ สมุ น ไพรที่ ใ ช้ กั บ ผึ้ ง โดยตรง และ/หรื อ รั ง ผึ้ ง ทั้ ง เพื่ อ
จุดประสงค์ในการรักษาหรือป้องกันโรคและศัตรูผึ้ง
ค.16 อัตราการใช้ยาหรือสมุนไพร หมายถึง ปริมาณยาและสารเคมีที่ใช้ และจานวนความถี่ในการใช้
ค.17 ผลการรักษา หมายถึง เมื่อตรวจพินิจผึ้งในรังแล้วพบหรือไม่พบลักษณะที่ผิดปกติใด

