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การวิจัยเร่ือง “การจัดทําศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอด

สารพิษ จังหวัดเชียงใหม ป 2551” มีวัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อสรางและพัฒนาแหลงขอมูล
เทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปญญาของชุมชนทางดานการเกษตรผักปลอดสารพิษท่ีสามารถ
นําไปใชใหเกิดประโยชนไดจริงและเพื่อใหเกิดการวิจัยและพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีศักยภาพและสามารถนําไปประยุกตใชในทองถ่ินไดอยางเหมาะสม แนวทางใน
การวิจัยคร้ังนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) 
กับหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวนท้ังระดับชุมชนจนถึงระดับจังหวัดจนสามารถสรางและ
พัฒนาศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม 
จํานวน 6 ศูนยฯ ไดแก 1) ศูนยขอมูลสารสนเทศฯ อําเภอแมวาง 2) ศูนยขอมูลสารสนเทศฯ 
อําเภอสันปาตอง 3) ศูนยขอมูลสารสนเทศฯ อําเภอสารภี เว็บไซต 4) ศูนยขอมูลสารสนเทศฯ 
อําเภอเมือง 5) ศูนยขอมูลสารสนเทศฯ อําเภอดอยสะเก็ด และ 6) ศูนยสารสนเทศฯ อําเภอพราว  

 การจัดต้ังเปนศูนยถายทอดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเกษตรปลอดสารพิษและเชื่อมโยง
เครือขายเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษของจังหวัดเชียงใหม โดยการจัดทําระบบขอมูล
สารสนเทศบนเว็บไซตของศูนยบริหารจัดการผักปลอดสารพิษ(http://www.mcs.okrd.org)  
ท่ีเช่ือมโยงกับเว็บไซตของสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม (http://www.chiangmai.doae.go.th) 
ซ่ึงการดําเนินงานจัดสรางศูนยขอมูลสารสนเทศฯ สําหรับเผยแพรองคความรูทางดานการผลิต
และการตลาดผักปลอดสารพิษ เพ่ือเช่ือมโยงผูบริโภคกับแหลงของการผลิตผักปลอดสารพิษใน
จังหวัดเชียงใหม  
 ศูนยสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหมได
ใหบริการในการเผยแพรองคความรูทางการเกษตรปลอดสารพิษท่ีไดจากการถอดองคความรู
ทางวิชาการกับภูมิปญญาทองถ่ินของเกษตรกรรวมถึงการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อตอยอดองค
ความรูรวมกับชุมชน ใหชุมชนไดมีโอกาสเรียนรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช
ใหเกิดประโยชนกับการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษของชุมชน เชน การนําเสนอสินคาผักปลอด
สารพิษท่ีเกษตรกรผลิตข้ึนผานทางศูนยสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอด
สารพิษขยายชองทางทางการตลาดสูผูบริโภคไดในทุกระดับ 



(4) 
 

 การดําเนินงานในระยะตอไป คณะวิจัยไดทําการสงมอบศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการ
วิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหมใหกับสํานักงานเกษตรทองถ่ินในแตละ
พื้นท่ีเปนผูดูแลและสานตอการดําเนินงานในการปรับปรุงและพัฒนาศูนยฯ อยางตอเนื่อง 
เพื่อใหผูผลิตและผูบริโภคผักปลอดสารพิษ  สามารถใชประโยชนจากศูนยฯ  อยางเต็ม
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการปรับขอมูลการผลิตผัก ขอมูลราคาผัก ควรปรับใหเปนปจจุบันอยู
เสมอ เพื่อใหเกิดความเช่ือม่ันท้ังผูผลิตและผูบริโภคไดอยางยั่งยืน  

 



 

 
Abstract 

 
 Establishing information center for research and development clean vegetables in 
Chiang Mai for the year of 2008 has the objective to establish and develop source of 
information technology , innovation and local wisdom of clean vegetable agriculture as well as 
develop to transfer information technology to apply and use in communities. Participatory 
action research is conducted with other related organizations of clean vegetables. As a result, 
six information centers of  Chiang Mai clean vegetables are founded; 1) information center at 
Maewang  district; 2) information center at Sanpatong  district ; 3) information center at 
Sarapee  district; 4) information center at  Muang   district ;5) information center at Doi Saket   
district and 6) information center at  Phraow   district. 
 Information centers of clean vegetables were  established and connected by the 
network of clean vegetable agriculturists in Chiang Mai and information is distributed on   
website of  the clean vegetable administrative center (http://www.mcs.okrd.org)  which linked 
by the website of Chiang Mai Provincial Agricultural office 
(http://www.Chiangmai.doae.go.th)  in order to distribute knowledge base in production, 
marketing of clean vegetables and connect consumers with the production source of clean 
vegetables. 
 Information center for research and develop clean vegetable products in Chiang Mai 
has publicized knowledge base of clean vegetables for communities to study how to use 
information in managing clean vegetable production such as presenting clean vegetables 
through information center for research and development clean vegetables as well as enlarge 
the channel of distribution to consumers in every level. 
 For the next phase of study, researcher will tender   this information center to Chiang 
Mai local agriculture office to look after and continue to improve and develop so that clean 
vegetable producer and consumers can obtain the advantage form using this center such as 
adjusting information of producing clean vegetables, price of clean vegetables which should be 
updated in order to make trust for producers and consumers  




