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รายการตรวจประเมินเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม TOAF-PGS Organic
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
1

ชื่อเจ้าของ

หมายเลขสมาชิก

2

ชื่อผูใ้ ห้ขอ้ มูล

3

สังกัดกลุ่ม:

4

ชื่อผูป้ ระสานงานกลุ่ม:

5

ก)สถานะพื้นที่การผลิต

ตรวจครั้งที่.........ปี ....................

นาย/นาง/น.ส.
หมายเลขสมาชิกกลุ่ม
เป็ นเจ้าของ

เช่า แบ่งปันผลผลิต

เป็ นเกษตรอินทรี ย.์ .........แปลง แปลงปกติ..........แปลง

ข) จานวนแปลงที่ผลิตทั้งหมด
6
เก็บเกี่ยวผลผลิตมาเป็ นเวลากี่ปี
ตอนที่ 1 สภาพการใช้ พนื้ ทีท่ วั่ ไป

_____________ ปี ตั้งแต่ปี

7

พื้นที่การผลิตใช้สารเคมี ปุ๋ ยเคมี และ ยาเคมีครั้งสุ ดท้าย

เดือน/ปี ........................

8

ผูผ้ ลิตมีความเข้าใจมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์ รวมทั้งสมาชิกครอบครัว (ทดสอบสมาชิกใน
ครอบครั ว)

ใช่

ไม่ใช่

9

ผูผ้ ลิตใช้ปัจจัยการผลิตจากภายในฟาร์ม หรื อฟาร์มใกล้เคียง หรื อภายนอกกลุ่ม ที่มาตรฐาน
อนุญาตให้ใช้หรื อขออนุญาตจากกลุ่มแล้วเท่านั้น เช่น

ใช่

ไม่ใช่
ระบุ

ปุ๋ ยอินทรี ย ์ เมล็ดพันธุ์ อาหารสัตว์
10 จานวนแปลงทั้งหมดของครอบครัว.........................แปลง พื้นที่..........................ไร่ ดังนี้
แปลงที่ ชื่อแปลง
ตามทีร่ ะบุไว้ ในแผนการผลิต

ระบุ วันเดือนปี ที่ใช้สารเคมีครั้ง
สุ ดท้าย

เนื้อที่

สถานะ

แปลงที่1:

อินทรี ย ์ ปกติ

แปลงที่ 2:

อินทรี ย ์ ปกติ

แปลงที่3:

อินทรี ย ์ ปกติ

แปลงที่4:

อินทรี ย ์ ปกติ
อินทรี ย ์ ปกติ

แปลงที่5:
11 ผูผ้ ลิตมีแผนที่จะปรับเปลี่ยนสู่เกษตรอินทรี ยท์ ้งั หมดภายใน ปี ...................
ใช่
12 แปลงที่ขอการรับรองในครั้งนี้คือแปลงที่.......................................เนื้อที่รวมทั้งหมด.................ไร่ .
13 ผูผ้ ลิตมีแผนที่แปลงผลิต แสดงให้เห็นชัดเจน หรื อชี้ให้เห็นแปลงผลิตทุกแปลงอย่างแจ่มแจ้ง
14
ชื่อชนิดพืช ผัก ผลไม้ (ระบุพนั ธุ์)

ไม่ใช่
ใช่

ไม่ใช่

จาแนกชนิดของผลิตผลในฟาร์ มทั้งที่จาหน่ายและใช้บริ โภคในครัวเรื อน
เนื้อที่
ประมาณการผลผลิตทั้งหมด ต่อปี
ผลิตผลทีจ่ าหน่าย กก.
(อินทรี ยเ์ ท่านั้น)
อินทรี ย ์ .................กก ปกติ.................กก
อินทรี ย ์ .................กก ปกติ.................กก
อินทรี ย ์ .................กก ปกติ.................กก
อินทรี ย ์ .................กก ปกติ.................กก
1
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เมล็ดพันธุ์และท่อนพันธุ์
15

ก)ผูผ้ ลิตใช้เมล็ดพันธุ์ หรื อท่อนพันธุ์อินทรี ย ์ และไม่ได้คลุกยาเคมี

ใช่

ไม่ใช่

ข) หากหาไม่ได้ มีการล้างและกาจัดอย่างเหมาะสมใช่หรื อไม่

ใช่

ไม่ใช่

การอนุรักษ์ ดิน และนา้
16

ไม่พบมีพ้ืนที่เกิดการสูญเสี ยหรื อทาลายหน้าดิน เช่น เป็ นร่ องที่เกิดจากการชะล้าง หรื อ เปลือยดิน

ใช่

ไม่ใช่

17

ผูผ้ ลิตมีการจัดการป้ องกันการพังทลายของดิน เช่น ทาฝาย ทาคันกั้น ปลูกพืชขวางแนวระดับฯ

ใช่

ไม่ใช่

18

ผูผ้ ลิตมีการปลูกพืชหมุนเวียน พืชระหว่างแถว พืชคลุมดิน

ใช่

ไม่ใช่

19

สังเกตพืชในฟาร์ มมีการเจริ ญเติบโตดี?

ใช่

ไม่ใช่

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
20

ผูต้ รวจเห็ นตัวอย่างการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืช สัตว์ทอ้ งถิ่นหรื อไม่ เช่น แนวพุ่มไม้
แนวรั้ว หนองน้ า ป่ าธรรมชาติ

ใช่

ไม่ใช่

21

จากการสังเกตและพูดคุยกับผูผ้ ลิตมีแนวทางอย่างไรที่จะรักษา ส่ งเสริ มให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในฟาร์ม เช่น การ
ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิด การปลูกพืชหลากหลายชนิด รักษาพืชท้องถิ่น (อธิบาย)
........................................................................................................................................................... .........................................

22

ผูผ้ ลิตหลีกเลี่ยงการเผาอินทรี ยว์ ตั ถุภายในฟาร์ม เช่น พบมีการไถกลบตอซัง แทนการเผา หรื อ
สอบถามวิธีการกาจัดเศษเหลืออินทรี ยวัตถุ ใบไม้ เป็ นต้น

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ทา

การจัดการธาตุอาหารในดินและการส่ งเสริมความอุดมสมบรูณ์ของดิน
23

ทาเครื่ องหมายถูกหน้าข้อความข้างล่างที่ผผู้ ลิตจัดการหมุนเวียนธาตุอาหารและเพิ่มความอุดมสมบรู ณ์ของดิน

 ปลูกปุ๋ ยพืชสด

 พืชหมุนเวียน

 พืชคลุมดิน

 ปุ๋ ยคอกในฟาร์ม

 ปุ๋ ยหมัก

 ปุ๋ ยคอกจากนอกฟาร์ม  ฟื้ นฟูดิน  การคลุมดิน

 การเตรี ยมดิน

 ใช้วสั ดุเหลือทิ้งจากพืชสัตว์ในฟาร์ม ทาปุ๋ ย

24

 พืชแซมระหว่างแถว
 การใช้จุลินทรี ยจ์ ากการหมักธรรมชาติ

หากมีการใช้มลู สัตว์มาทาเป็ นปุ๋ ย ผูผ้ ลิตทาตามมาตรฐานหรื อไม่ เช่น ไม่ใช้มลู สัตว์ที่หมักไม่สมบรู ณ์
กับพืชผัก และไม่ใช้มลู สัตว์จากการเลี้ยงสัตว์อุตสาหกรรมที่ใช้สารเคมีมาก และจากการเลี้ยงสัตว์ขงั
กรงตลอดเวลา เช่นมูลไก่ไข่

ใช่

ไม่ใช่

ผู้ผลิตใช้ ปุ๋ยจากนอกฟาร์ มมาก่อนหน้ านีห้ รือไม่ ? หากมี ตรวจสอบส่ วนผสม และกลุ่มอนุญาตให้ใช้ในที่ประชุมกลุ่มแล้ว
หรื อไม่
ปริมาณและ
ได้ รับการรั บรอง
ชนิดปุ๋ ยและรายละเอียดการใช้
ชนิดพืชทีใ่ ช้
ระยะเวลาใช้ แหล่งทีม่ า
เป็ นอินทรี ย์
25
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การจัดการศัตรูพืช และโรคพืช
26

สอบถามผูผ้ ลิต โรค แมลงที่เป็ นปัญหาในการปลูกพืช
ผูผ้ ลิตใช้วิธีใดในการป้องกันโรคและแมลงศัตรู พืช

27

ปลูกพืชหมุนเวียน
ใช้พนั ธุ์พืชที่ทนทาน
ใช้พืชเป็ นเหยือ่ ล่อ

ปลูกพืชแซมระหว่างแถว
ใช้กลิ่นพืชไล่แมลง
ใช้แสงไฟล่อ

ไม่มี

มี ได้แก่............................................................................

ทิ้งระยะไถพรวน
วิธีอื่นๆ(อธิบาย)

28

ผูผ้ ลิตใช้วิธีการอย่างไรในการแก้ปัญหาโรคและแมลง ศัตรูพืชที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ เขียนวิธีของการควบคุมและป้ องกัน
ปริมาณและความถี่
อนุญาตให้ ใช้ ใน
ชื่อสารทีใ่ ช้
ชนิดพืชทีม่ ปี ัญหา ทีใ่ ช้
แหล่งทีม่ า
ระบบอินทรีย์?

วิธีปฏิบัตใิ นฟาร์ ม และ แนวกันชน เพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนในกระบวนการผลิต
การทาแนวกันชน ตรวจดูความเสี่ ยงจากการใช้สารเคมีของเพื่อนบ้าน หรื อพืชดัดแปรพันธุกรรม
29
(มะละกอ) หรื อแหล่งน้ าปนเปื้ อน ผูผ้ ลิตมีวิธีป้องกันเพียงพอหรื อไม่? (ระบุความเสี่ ยงที่พบ อธิบาย
วิธีการ)
.............................................................................................................................................................
หากปลูกพืชแนวกันชน
30
- ตรวจดูแนวกันชนมีความทึบและความสูงเพียงพอที่จะกันสารเคมีจากเพื่อนบ้าน
- พืชแนวกันชนเป็ นพืชต่างชนิดกับพืชในแปลง ใช่ หรื อไม่
- ผูผ้ ลิตมีการแยกผลผลิต การเก็บรักษา การบรรจุ และจาหน่ายจากพืชอินทรี ย ์ หรื อไม่ ?
หากมีลูกจ้าง ผูผ้ ลิตได้อธิบายสารที่อนุญาต หรื อไม่อนุญาตให้ใช้ในการผลิต สอบความเข้าใจของคนงาน
31
32

จากการสังเกตเครื่ องมือที่ใช้มีการปะปนกับการผลิตปกติหรื อไม่ ผูผ้ ลิตมีวิธีการเพียงพอหรื อไม่ เช่น
การล้ างเครื่ องมือ การใช้ รถไถ รถเกี่ยวข้ าว ร่ วมกับนาข้ าวปกติ ภาชนะบรรจุ
ห้ามใช้เครื่ องพ่นยาปนกันกับพ่นสารเคมี
ไม่ใช้กระสอบปุ๋ ยเคมีบรรจุผลิตผล

ใช่

ไม่
ไม่พบ เพียงพอ
ความ
เสี่ ยง

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

การเลีย้ งสั ตว์ ในฟาร์ ม
ชนิดสัตว์

พันธุ์

จานวน(ตัว/ ระบบการเลีย้ ง
ปี )
อินทรีย์/ปกติ

แหล่งทีม่ า
เกิดในฟาร์ ม/นาเข้ า

คาอธิบายเพิ่มเติม

1.
2.
3.
4.
3
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33

สังเกตสัตว์ มสี ุ ขภาพดี สมบูรณ์ดี หรือไม่ ? ตรวจดูชนิดพันธ์ สัตว์ ผิวหนัง ตา ขน เป็ นมันหรื อไม่

ใช่

ไม่ใช่

34

ผู้ผลิตมีความสามารถในการจัดหาอาหารสัตว์อนิ ทรีย์ได้ ตลอดปี หรือไม่ ตรวจการใช้ วัตถุดิบอาหาร
สัตว์ ภายในฟาร์ มมากที่สุด หากนาเข้ าจากนอกฟาร์ มเป็ นอินทรี ย์หรือไม่
หากตอบไม่ใช่ ระบุชื่อวัตถุดิบ และแหล่งที่มา
................................................................................................................ ...............................................
สัตว์ในฟาร์ มมีความสั มพันธ์ กบั ระบบในฟาร์ มหรือไม่ ?
ตรวจการใช้ ผลผลิตในฟาร์ มเป็ นอาหารสัตว์ ใช้ ปยมู
ุ๋ ลสัตว์ ปรั บปรุ งดิน
การเลีย้ งสัตว์ ต้องไม่หนาแน่ นเกินพืน้ ที่รับได้ ไม่ปล่ อยของเสี ย นา้ เสี ยลงในแหล่ งนา้
หากมีการใช้ วัตถุดิบอาหารสัตว์ จากนอกฟาร์ มทีเ่ ป็ นธรรมชาติได้ ขออนุญาตจากกลุ่มหรือไม่?

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

39

มีการใช้ ผลพลอยได้ จากโรงงานผลิตอาหารมนุษย์เป็ นอาหารสัตว์ หรือไม่ คานวณเป็ นเปอร์ เซนต์ ใน
อาหารผสมทั้งปี ระบุชนิด......................... ปริมาณทีใ่ ช้ ...............................................................
ผู้ผลิตไม่ใช้ ยากันบิด ยาป้องกันความเครียด สารสังเคราะห์ สารเร่ ง สารเสริม ฮอร์ โมนในการเลีย้ ง
สัตว์ ? หากตอบไม่ใช่ ระบุชื่อสารที่ใช้.....................................................................................................
ผู้ผลิตใช้ สมุนไพร และภูมปิ ัญญาพืน้ บ้ าน ในการป้องกันรักษาโรค?

ใช่

ไม่ใช่

40

ตรวจดูคอกสัตว์ และบริเวณเลีย้ งสัตว์ สะอาด มีนา้ ให้ กนิ เพียงพอ?

ใช่

ไม่ใช่

41

ตรวจดูสภาพการเลีย้ งดูและทีอ่ ยู่อาศัยของสัตว์
- มีการเลี้ยงปล่อยไม่กกั ขังทรมานสัตว์ เป็ นไปตามพฤติกรรมสัตว์แต่ละชนิด ห้ามเลี้ยงบน
พื้นซีเมนต์ตลอดเวลา
- มีคอก โรงเรื อนให้สัตว์หลบแดด ฝน และอยูส่ บาย เคลื่อนไหว หมุนตัวได้อย่างอิสระ พื้น
คอกต้องแห้ง ไม่หนาแน่น
- ไก่ไข่ห้ามเลี้ยงบนกรงตับ มีรังไข่ คอนนอน
- หมูหลุมต้องมีพ้นื ที่ในระยะขุนไม่ต่ากว่า 1.5 ตารางเมตรต่อตัว และพื้นจะต้องแห้ง โดยเติม
วัสดุรองพื้นเป็ นประจา
ในรอบการเลีย้ งทีผ่ ่านมามีสัตว์ป่วย หรือเกิดโรคในฟาร์ มหรือไม่?
ตรวจสอบผู้ผลิตได้ ใช้ ยาแผนปั จจุบันหรื อไม่ และมีการหยุดยาเป็ นสองเท่ าหรื อไม่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

35

36
37
38

42

การจัดการผลผลิต การเก็บรวบรวม และการขนส่ ง
ผูผ้ ลิตใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่สะอาดปราศจากสารเคมีปนเปื้ อน หรื อเป็ นไปตามมาตรฐานกลุ่มหรื อไม่ เช่น
43
- ห้ามใช้ถุงปุ๋ ยเคมี บรรจุผลิตผล (หากกาหนดเป็ นมาตรฐานกลุ่ม)
- มีการแบ่งแยกชัดเจนระหว่างอินทรี ยแ์ ละปกติ
ผูผ้ ลิตมีการบันทึกวันเก็บเกี่ยว ชื่อพันธุ์ ปริ มาณผลผลิต และการจาหน่ายหรื อไม่ ?
44
45

สถานที่จดั การผลผลิต สะอาด ปราศจากแมลง นก หนู เชื้อรา โดยไม่พบการใช้สารเคมีกาจัดโรคแมลง
และสัตว์ศตั รู ในโรงเก็บ

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่
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การจัดการกับลูกจ้าง
46
ผูผ้ ลิตมีการใช้แรงงานภายนอกอย่างถูกต้อง เป็ นธรรมหรื อไม่?

ใช่

ไม่ใช่

47

ผูผ้ ลิตจ่ายค่าจ้างแรงงานเหมาะสม?

ใช่

ไม่ใช่

48

มีการจ่ายค่าจ้างแรงงานเท่ากันทั้งหญิงและชาย?

ใช่

ไม่ใช่

การจัดการตลาด
รายละเอียดอย่างย่อช่องทางการจัดการผลิตผลหลักในฟาร์ม
ที่ ชนิดของผลผลิต
จานวนขายตรง
หน้าฟาร์ม(กก.)

ขายตลาดนัด
สี เขียว(กก.)

ขายให้ผปู้ ระกอบ ส่ งออก(กก.)
การ(กก.)

สรุปผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการ (ชื่อเจ้าของแปลง............................................สังกัดกลุ่ม....................................................)
เขียนรายการตรวจประเมินที่มคี าตอบว่า “ไม่ใช่ ” ทีถ่ ือเป็ นรายการสาคัญมีผลให้ ไม่ผ่านการรับรอง และหรือผ่านโดยให้ มกี ารแก้ไขใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด(ระบุขอ้ )___________________________________________
 ไม่ผา่ นการรับรอง พบหลักฐานได้แก่__________________________________________
สถานที่พบ____________ _______________________________________________________________________________
ผ่าน แต่ให้แก้ไขภายในระยะเวลาทีก่ าหนด และรายงานให้ผตู้ รวจทราบได้แก่______________________________________
_______________________________________________________________________________
เขียนปัจจัยทีน่ าเข้ าจากภายนอกทีผ่ ้ตู รวจไม่มนั่ ใจว่าอนุญาตให้ ใช้ ในการผลิตเกษตรอินทรีย์หรือไม่ โดย ตรวจดูรายการทีอ่ นุญาตให้ ใช้
ในภาคผนวก ก. ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ. 9000เล่ม 1-2552

ข้ อเสนอแนะจากคณะผู้ตรวจประเมินทีใ่ ห้ ผ้ผู ลิตปรับปรุงแก้ไข
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ข้ อเสนอแนะสาหรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ของคณะผู้ตรวจประเมิน ดังนี:้
ผ่านการรับรองทุกแปลง
ผ่านเป็ นบางแปลง ระบุ __________________________________________________
เป็ นระยะปรับเปลีย่ นทั้งหมดทุกแปลง
ผู้ผลิตต้องปรับปรุงพัฒนาการผลิต และขอการรับรองใหม่ในปี ต่อไป
คณะผู้ตรวจประเมินลงชื่อ พร้ อมลายเซ็น: วัน-เดือน-ปี ทีต่ รวจประเมิน ______________________
1.ชื่อ-สกุล___________________________________ลายเซ็น_________________________
2.ชื่อ-สกุล___________________________________ลายเซ็น_________________________
3.ชื่อ-สกุล___________________________________ลายเซ็น_________________________
คณะกรรมการตัดสินให้ การรับรอง พิจารณาแล้ว อนุมตั ใิ ห้ :
ผ่านการรับรอง
ไม่ผา่ นการรับรองอยูใ่ นระยะปรับเปลี่ยน
ลายเซ็น _______________________________
ชื่อ-สกุล _______________________________
ประธานคณะกรรมการตัดสิ นให้การรับรอง
ลงวันที่_________________
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