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เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

1.1 อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีไม่เส่ียงต่อการปนเป้ือนจากอันตรายทางกายภาพ MINOR

เคมี และชีวภาพ
1.2 เป็นบริเวณท่ีมีพืชอาหารเล้ียงผ้ึง เช่น เกสร และน้้าหวานดอกไม้ MAJOR

ท่ีสมดุลกับจ้านวนรังผ้ึง 
1.3 ใกล้แหล่งน้้าธรรมชาติ หรือจัดแหล่งน้้าส้าหรับผ้ึงอย่างเพียงพอ MINOR

1.4 มีอุปกรณ์ท่ีจ้าเป็น เช่น 
   - กล่องรังผ้ึง ประกอบด้วย ตัวกล่อง ฝาปิดรังผ้ึง แผ่นก้ันนางพญา MINOR

ฝาปิดด้านในรัง (อาจมีหรือไม่มี) ตะแกรงปิดฝารังเวลาขนย้ายรังผ้ึง 
(อาจมีหรือไม่มี)
   - คอนผ้ึง MINOR

   - แผ่นฐานรวงผ้ึง MINOR

   - ขาต้ังรังผ้ึง MINOR

   - รังผ้ึง (สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า  15 cm หรือ 6 น้ิว) MINOR

   - อุปกรณ์แยกน้้าผ้ึง ประกอบด้วยแปรงปัดผ้ึง  ถังสลัดน้้าผ้ึง MINOR

มีดไฟฟ้า (อาจใช้มีดธรรมดา) ตะแกรงกรองน้้าผ้ึง และถังเก็บน้้าผ้ึง
   - เคร่ืองพ่นควัน MAJOR

   - เหล็กงัดรัง MAJOR

   - หมวกตาข่าย REC

   - ถุงมือ REC

   - ชุดปฏิบัติงาน REC

1.5 วัสดุและอุปกรณ์ส่วนท่ีสัมผัสกับผลิตภัณฑ์จากผ้ึงโดยตรง ต้องไม่เป็นพิษ MAJOR

และไม่ก่อให้เกิดการปนเป้ือน
1.6 มีสถานท่ีเป็นสัดส่วนตามวัตถุประสงค์ของการเล้ียงผ้ึง เช่น พ้ืนท่ีส้าหรับ MAJOR

เก็บผลิตผล อุปกรณ์ อาหารเสริม  ยาและสารเคมี 

หมายเหตุ

(2) อุปกรณ์ส าหรับเล้ียงผ้ึง

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มผ้ึง
ช่ือฟาร์ม........................................................................................................................................

หัวข้อ
ผลการตรวจ

1. องค์ประกอบฟาร์ม
(1) สถานท่ีต้ังรังผ้ึง
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เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

1.7 อุปกรณ์แยกน้้าผ้ึงส่วนท่ีสัมผัสโดยตรงกับน้้าผ้ึง ท้าด้วยวัสดุท่ีอนุญาต MAJOR

ให้ใช้กับอาหาร ไม่เป็นสนิม และท้าความสะอาดง่าย 
1.8 กล่องรังผ้ึงและอุปกรณ์ในการเล้ียงผ้ึงท่ีใช้แล้ว ให้มีมาตรการ MAJOR

ในการควบคุมโรคและป้องกันการปนเป้ือนจากสารตกค้าง

2.1 มีพืชอาหารส้าหรับผ้ึง ได้แก่ พืชตามธรรมชาติหรือพืชท่ีปลูก เพ่ือให้ MAJOR

น้้าหวานและเกสร ท่ีผ้ึงสามารถเก็บเป็นอาหารได้อย่างเหมาะสมส้าหรับ
การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตในแต่ละช่วงการเล้ียง
2.2 กรณีขาดแคลนพืชอาหารตามธรรมชาติ ต้องให้อาหารเสริมส้าหรับผ้ึง MAJOR

และห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
พ.ศ.2558 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม

กรณีท่ีแหล่งน้้าธรรมชาติขาดแคลน ต้องจัดเตรียมน้้าสะอาดส้าหรับผ้ึง MAJOR

อย่างเพียงพอ

4.1 จัดการรังผ้ึงตามวัตถุประสงค์ โดยมีการวางแผน เช่น 
   - การส้ารวจและเลือกแหล่งท่ีต้ังรังผ้ึง MINOR
   - การเพ่ิมประชากรผ้ึง MINOR
   - การแยกขยายและเพ่ิมจ้านวนรังผ้ึง MINOR
   - การควบคุมดูแลความสมดุลในรังผ้ึงทุกรังในการเพ่ิมประชากรผ้ึง MINOR
4.2 เตรียมความพร้อมของผ้ึงและอุปกรณ์การเล้ียงผ้ึง ตามวัตถุประสงค์ MINOR

ของการเล้ียง
4.3 ป้องกัน ควบคุม ก้าจัดโรคและศัตรูผ้ึง ห้ามใช้ยาและสารเคมีกับรังผ้ึง MAJOR

ก่อนเก็บน้้าผ้ึงเป็นเวลา 8 สัปดาห์ 

4.4 ย้ายรังผ้ึงไปต้ังในแหล่งพืชอาหารตามแผนงานท่ีก้าหนดไว้ และสลัดน้้าผ้ึง MAJOR

หัวคอน (น้้าผ้ึงท่ีอยู่ในรวงผ้ึงก่อนฤดูกาลผลิต) ออกให้หมดก่อนท่ีจะมี
การสลัดน้้าผ้ึงออกจากพืชอาหารหลักคร้ังแรก 
4.5 ห้ามใช้อาหารเสริม ยา และสารเคมี MAJOR

4.6 ให้สลัดน้้าผ้ึงจากคอนรวงผ้ึงท่ีมีคุณภาพตามชนิดของพืชอาหารและ MINOR

สภาพภูมิอากาศ โดยท้าการคัดเลือกคอนน้้าผ้ึงท่ีปิดหลอดรวงแล้ว
อย่างน้อยร้อยละ 30-70 ตามชนิดพืชอาหาร
4.7 กรองน้้าผ้ึงและเก็บในภาชนะท่ีท้าจากวัสดุท่ีอนุญาตให้ใช้กับอาหาร MAJOR

4.8 ในช่วงระหว่างการผลิตรอยัลเจลลี ห้ามใช้ยาและสารเคมี MAJOR

4.9 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บรอยัลเจลลี ต้องสะอาด และพร้อมใช้งานได้ MINOR

หมายเหตุ

   - ช่วงระหว่างการเก็บเก่ียวผลผลิต
       น้ าผ้ึง

ผลการตรวจ

2. อาหารส าหรับผ้ึง

3. น้ า

4. การจัดการในการเล้ียงผ้ึง

   - ช่วงก่อนการเก็บเก่ียวผลผลิต
(1) การเล้ียงผ้ึง

       รอยัลเจลลี

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มผ้ึง

หัวข้อ

รหัส  F-BEE-AUD-01
แก้ไขครั้งที่ 0
วันท่ีใช้ 17 เมษายน 2562
หน้า  2/4



เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

4.10 รอยัลเจลลีท่ีเก็บได้
   - ต้องผ่านการกรองส่ิงปนเป้ือน MINOR

   - ต้องบรรจุในภาชนะท่ีอนุญาตให้ใช้กับอาหารได้ สะอาด MAJOR

   - ต้องเก็บในสภาพเย็น เช่น ถังบรรจุน้้าแข็ง ตลอดเวลาไม่เกิน 12 ช่ัวโมง MAJOR

หลังจากน้ันเก็บไว้ในตู้แช่แข็งอุณหภูมิต้องไม่สูงกว่า -4 องศาเซลเซียสทันที

4.11 เก็บเกสรผ้ึงท่ีจะน้าไปบริโภคได้ เช่น เกสรจากไมยราบ REC

4.12 กล่องดักเกสรผ้ึงควรมีความแข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นพิษ MAJOR

ง่ายต่อการท้าความสะอาด ไม่มีการสะสมของส่ิงสกปรก
4.13 เกสรผ้ึงเพ่ือการบริโภคควรลดความช้ืน โดยวิธีการตากหรืออบแห้ง MINOR

ทันทีเพ่ือป้องกันเช้ือรา

4.14 ป้องกัน ควบคุม ก้าจัดโรคและศัตรูผ้ึง โดยท้าความสะอาดฆ่าเช้ือในรังผ้ึง MAJOR

และอุปกรณ์เล้ียงผ้ึง 

4.15 มีคู่มือการจัดการฟาร์ม เช่น การคัดเลือกผ้ึงนางพญา การขยายรัง MINOR

การขนย้ายผ้ึง เป็นต้น 

4.16 ผู้ปฏิบัติงานท่ีท้าหน้าท่ีเล้ียงผ้ึงต้องได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ MINOR

ความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส้าหรับฟาร์มผ้ึง 
4.17 ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มต้องได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง MAJOR

และได้รับใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โดยใช้แบบฟอร์ม
ใบรับรองแพทย์ท่ีได้รับรองจากมติคณะกรรมการแพทยสภา
4.18 ผู้ปฏิบัติงานกับผ้ึง ต้องสวมเคร่ืองแต่งกายท่ีสะอาดและรักษาสุขลักษณะ MINOR
ส่วนบุคคลในระดับท่ีเหมาะสม

4.19 รักษาความสะอาดอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเล้ียงผ้ึง สถานท่ีเล้ียง และบริเวณ MINOR

โดยรอบ
4.20 วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ส้าหรับผลิตน้้าผ้ึงและผลิตภัณฑ์ ก่อนการใช้งาน MAJOR

ต้องสะอาดและแห้ง ปราศจากสัตว์พาหะน้าโรค และมีสภาพพร้อมใช้งาน

5.1(1) ระบุแหล่งท่ีมาของผ้ึง MAJOR

5.1(2) เม่ือมีผ้ึงใหม่ท่ีน้าเข้าฟาร์ม ต้องแยกเล้ียง MAJOR

5.1(3) รังผ้ึงทุกรังต้องติดฉลากระบุหมายเลขประจ้ารังผ้ึง MAJOR

5.1(4) แยกรังผ้ึงท่ีเป็นโรคออกเพ่ือรักษาหรือท้าลาย เพ่ือควบคุมไม่ให้โรค MAJOR

แพร่กระจาย

หมายเหตุ
ผลการตรวจ

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มผ้ึง

หัวข้อ

5. สุขภาพสัตว์
(1) การป้องกันและควบคุมโรค

(2) คู่มือการจัดการฟาร์ม

(4) การท าความสะอาดและบ ารุงรักษา

   - ช่วงหลังการเก็บเก่ียวผลผลิต

(3) บุคลากร

       เกสรผ้ึง
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เกณฑ์ในการ
พิจารณา ประเมิน แก้ไข1 แก้ไข2

5.2 มีมาตรการควบคุมโรคและศัตรูผ้ึง กรณีท่ีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่า MAJOR

เกิดโรคระบาด ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
5.3 ให้หลอมรวงผ้ึงท่ีหมดสภาพการใช้ และมีวิธีจัดการเศษเหลือ MAJOR
อย่างเหมาะสมเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

5.4(1) อยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม MAJOR

5.4(2) การใช้ยาภายในฟาร์มปฎิบัติตามข้อก้าหนดใน มกษ. 9032 MAJOR

มาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์

6.1 การจัดการขยะมูลฝอย ควรรวบรวมไว้ในภาชนะซ่ึงมีฝาปิดมิดชิด MINOR

และน้าไปท้ิงในบริเวณท่ีเหมาะสม 
6.2 ในกรณีท่ีมีน้้าเสียจากฟาร์มผ้ึงออกสู่แหล่งน้้าสาธารณะ ต้องมีการจัดการ MAJOR

ท่ีเหมาะสม 

7.1 ให้บันทึกข้อมูลเก่ียวกับการจัดการฟาร์ม เช่น 
   - ข้อมูลสุขภาพผ้ึง MINOR

   - โรคและศัตรูผ้ึง MINOR

   - การใช้ยาและสารเคมี MAJOR

   - การป้องกันและควบคุมโรค MAJOR

   - การจัดการส่ิงแวดล้อม MINOR

   - การจัดแบ่งโครงสร้างการด้าเนินงาน REC

   - การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบจ้านวนแรงงาน REC

   - ข้อมูลด้านสุขภาพ ผู้ปฏิบัติงาน REC

   - ประวัติและการฝึกอบรมของผู้ปฏิบัติงานในฟาร์ม REC

7.2 ให้บันทึกข้อมูลด้านการผลิต เช่น  
   - แผนการผลิต MINOR

   - ข้อมูลเก่ียวกับพืชอาหารและการจัดการ MINOR

   - แหล่งท่ีมาของผลิตผล (สถานท่ีต้ังรังผ้ึง สถานท่ีสลัดน้้าผ้ึง) MAJOR

   - ข้อมูลผลผลิต MAJOR

7.3 เก็บรักษาบันทึกไว้ให้ตรวจสอบอย่างน้อย 3 ปี MINOR

หมายเหตุ

ฟาร์มผ้ึงในบางส่วน และไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต
ข้อสังเกต (Reccommenation) หมายถึง ส่ิงท่ีไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยไว้หรือละเลยอาจน้าไปสู่ข้อบกพร่องได้

หมายเหตุ:
ข้อบกพร่องรุนแรง (Major Nonconformity) หมายถึง ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามข้อก้าหนดของหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน
ฟาร์มผ้ึง และส่งผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต
ข้อบกพร่องไม่รุนแรง (Minor Nonconformity) หมายถึง ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามข้อก้าหนดของหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน

(2) การบ าบัดโรค

6. การจัดการส่ิงแวดล้อม

7. การบันทึกข้อมูล

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มผ้ึง
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