
 
บทที่ 4 

ผลการประมวลสภาพจริงของเกษตรกร 
ตอการจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

สินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม 
 

 การจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัด
เชียงใหม เปนการสรางชองทางในการถายทอดขอมูลขาวสารทางการเกษตรปลอดสารพิษ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม การดําเนินงานใน
คร้ังนี้มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีทีมนักวิจัยตองศึกษาและประมวลสภาพความพรอมของเกษตรกร
กอนการจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศดังกลาว ท้ังนี้ในการประมวลสภาพจริงของเกษตรกร
นักวิจัยไดทําการประมวลจากขอจํากัด ความเปนไปได ศักยภาพ งบประมาณ ความตองการของ
เกษตรกรและหนวยงานท่ีเขามามีสวนในการสนับสนุนรวมถึงบทบาทของนักวิจัยท่ีมีตอการ
ผลักดันใหเกิดศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัด
เชียงใหม มีรายละเอียดดังนี้ 
 
4.1  ผลการประมวลสภาพจริงของเกษตรกรตอการจัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัย
และพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 
 ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอแมวางเปนอําเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหมที่มีการทําเกษตรอยาง
แพรหลาย ประชาชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรมท้ังการปลูกพืชไรและพืชสวน พืชเศรษฐกิจท่ี
สําคัญและเปนรายไดหลักของประชาชนในอําเภอแมวางคือ หอมหัวใหญและขาวโพดหวาน 
การทําการเกษตรถือไดวามีความสําคัญยิ่งในฐานะท่ีเปนอาชีพหลักท่ีหลอเล้ียงชีพของชาวบาน
ในอําเภอแมวางและในอีกหลายอําเภอของจังหวัดเชียงใหม ถึงแมวาในปจจุบันเกษตรกรจะ
ประสบกับปญหาราคาผลผลิตตกตํ่า แตกระน้ันเกษตรกรยังไมละความพยายามในการทําอาชีพ
เกษตรใหประสบความสําเร็จ เกษตรกรไดพยายามอยางยิ่งในการหาชองทางใหมๆในการทํา
การเกษตร เกษตรกรบางรายไดปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิตโดยลดการใชสารเคมีหรือลดการใช
เทคโนโลยีโดยหันมาใชสารอินทรียชีวภาพหรือการดําเนินการผลิตตามวิถีดั่งเดิม เกษตรกรบาง
รายไดลดขนาดการผลิตและปรับเปล่ียนระบบการผลิตพืชเชิงเดี่ยวเปนระบบการผลิตพืชแบบ
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ผสมผสาน เกษตรกรบางรายไดปรับเปล่ียนชนิดของพืชท่ีเพื่อตอบสนองความตองการของตลาด
ใหมใหไดรับผลประโยชนทางดานราคาของผลผลิต การเปล่ียนแปลงทางการเกษตรท่ีสําคัญ
ท่ีสุดซ่ึงกําลังไดรับควมนิยมจากเกษตรกรในปจจุบันคือ การปลูกผักปลอดสารพิษ เกษตรกร
สวนใหญท้ังรายเดี่ยวและรายกลุมเกษตรกรกําลังใหความสนใจและหันมาทําการปลูกผักปลอด
สารพิษเพิ่มมากข้ึน เพราะการปลูกผักปลอดสารพิษสามารถทําไดในพื้นท่ีการผลิตและปริมาณ
เงินลงทุนท่ีไมสูงมาก เกษตรกรสามารถทําการผลิตไดเองโดยไมตองพึ่งแหลงเงินทุนนอก
ครัวเรือนมากนัก 
 ปจจุบันอําเภอแมวางมีเกษตรกรที่ใหความสนใจและทําการผลิตผักปลอดสารพิษอยู
จํานวนมากท้ังเกษตรกรรายเดี่ยวและกลุมเกษตรกร อาทิเชน กลุมวิสาหกิจชุมชนแมวางเกษตร
อินทรีย ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม กลุมเกษตรอินทรียบานปาไผ ตําบลแมวิน 
อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหมและกลุมเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ตําบลทุงป อําเภอแมวาง 
จังหวัดเชียงใหม เกษตรกรเหลานี้ไดทําการผลิตผักปลอดสารพิษเพื่อการจําหนายภายในชุมชน
และนอกชุมชน ดังนั้นในการจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอด
สารพิษ อําเภอแมวาง นักวิจัยจึงไดทําการประมวลสภาพความพรอมของเกษตรกรในดานตางๆ
เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานกอนการจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวจิยัและพฒันา
สินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอแมวาง ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 (1)  ขอจํากัดของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอแมวาง 
  เกษตรกรที่เขารวมโครงการจัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนา
สินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหมคือ เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ ตําบลแมวิน  
อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหมและเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง 
จังหวัดเชียงใหม ขอจํากัดของเกษตรกรในอําเภอแมวางที่พบคือ เกษตรกรยังขาดความรูและขาด
ทักษะในการใชเทคโนโลยีในการส่ือสารขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดผักปลอด
สารพิษ โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูและทักษะในการใชคอมพิวเตอรในงานดานขอมูลสารสนเทศ 
ซ่ึงถือวาเปนขอจํากัดท่ีสําคัญในการจัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผัก
ปลอดสารพิษ อําเภอแมวาง 
 (2)  ความเปนไปไดในการจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคา
ผักปลอดสารพิษ อําเภอแมวาง 
  อําเภอแมวางมีเจาหนาท่ีจากสํานักงานเกษตรทองถ่ินท่ีเขารวมโครงการจัดต้ัง
ศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษประจําอําเภอแมวาง จํานวน
ท้ังส้ิน 3 คนคือ 1) นางวรินทร มั่งมูลอู นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6 ว.ประจําสํานักงาน
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เกษตร อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 2) นายอนุวัตร ปญญามูล เจาพนันกงานธุรการประจํา
สํานักงานเกษตร อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหมและ 3) น.ส.สุพรรณี บุญขวาง นักวิชาการเกษตร 
4 ประจําสํานักงานเกษตร ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม นอกจากนั้นอําเภอ 
แมวางยังมีเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดสารพิษอยางจริงจังและสามารถผลิตสินคาผักปลอด
สารพิษออกจําหนายสูผูบริโภคไดอยางตอเนื่อง เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษไดหาแนวทาง
ในการจัดการระบบการผลิตผักปลอดสารพิษและองคความรูทางการเกษตรอยูตลอดเวลา เพื่อ
นํามาปรับใชกับระบบการผลิตของตนเอง เชน การแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางเกษตรกร 
การศึกษาดูงาน การอบรมเพ่ือเสริมสรางความรูทางการเกษตร เปนตน ดังนั้นการจัดต้ังศูนย
ขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอแมวางจึงเปนส่ิงท่ีจําเปน
และมีความเปนไปไดที่ทีมนักวิจัยจะไดประสานความรวมมือไปยังสํานักงานเกษตรตําบลบาน
กาด สํานักงานเกษตรอําเภอแมวาง สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมและเกษตรกรผูผลิตผัก
ปลอดสารพิษในการรวมกันจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอด
สารพิษ อําเภอแมวางข้ึนเพื่อใหการส่ือสารขอมูลขาวสารการเกษตรปลอดสารพิษเปนไปอยาง
รวดเร็วและทันตอเหตุการณ  
 (3)  ศักยภาพของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอแมวาง 
  อําเภอแมวางมีเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษท่ีเขารวมโครงการจัดตั้งศูนย
ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษประจําอําเภอแมวาง จํานวน
ท้ังส้ิน 8 คนคือ 1) นายรังสรรค กันธิยะ 2) นายบุญรัตน คําหนอย 3) นายลือชัย เจอโชคชัย 4) 
นายไพบูลย บุญเปงแกว 5) นางศรีลา รัตนะ 6) นายบุญยิ่ง เลาวาง 7) นายอนุวัตร วนาร่ืนรมยและ 
8) นางทัศนีย ไฮคํา จากการศึกษาและวิเคราะหถึงศักยภาพของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ 
อําเภอแมวางพบวา เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษทุกคนมีความสามารถและมีศักยภาพท่ี
เพียงพอตอการจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ ซ่ึง
เกษตรกรมีการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรมสามารถใชเปนฐานขอมูลสําหรับเผยแพรในศูนย
ขอมูลสารสนเทศดังกลาวไดเปนอยางดี นอกจากน้ันเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษยังมีขอมูล
ทางการเกษตรปลอดสารพิษท่ีหลากหลายเพื่อนําเสนอผานทางศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการ
วิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ เชน องคความรูดานการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษใน
ทองถ่ินของเกษตรกร ปญหาและแนวทางในการแกไขปญหาระหวางการผลิตผักปลอดสารพิษ 
ขอมูลทางดานผลผลิตผักปลอดสารพิษท่ีออกจําหนายสูตลาดในชวงระยะเวลาตางๆ รวมถึง
ขอมูลเกี่ยวกับราคาผักปลอดสารพิษแตละชนิดท่ีเกษตรกรผลิตข้ึนอันจะเปนประโยชนสําหรับ
ผูบริโภคท่ัวไป  
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 (4)  งบประมาณในการดําเนินงาน 
  การจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ 
อําเภอแมวางคร้ังนี้ ทีมนักวิจัยไดประสานความรวมมือกับสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมใน
การขอความรวมมือทางดานการจัดหาบุคลากรจากสํานักงานเกษตรอําเภอแมวางและสํานักงาน
เกษตรกรตําบลบานกาด เพื่อใหบุคลากรจากสํานักงานเกษตรทองถ่ินเปนผูควบคุมและดูแลศูนย
ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอแมวางในการทําหนาท่ี
อํานวยความสะดวกใหกับเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษในการสงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ
และเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเกษตรปลอดสารพิษท่ีเปนประโยชนไปสูเกษตรกรในพ้ืนท่ี
อําเภอแมวาง ซ่ึงสํานักงานเกษตรอําเภอแมวางและสํานักงานเกษตรตําบลบานกาดมีเจาหนาท่ี
รับผิดชอบภาระงานดานนี้โดยตรงคือ เจาหนาท่ีงานเทคโนโลยีสารสนเทศประจําสํานักงาน
เกษตร ดังนั้นการจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ 
อําเภอแมวางในคร้ังนี้จึงไมมีความจําเปนท่ีตองใชงบประมาณสูง อาจมีเพียงคาใชจายบางสวนท่ี
เกิดข้ึนจากการดําเนินงานเทานั้น 
 (5)  ความตองการของผูมีสวนรวม 
  การจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ 
อําเภอแมวางคร้ังนี้ทีมนักวิจัยไดประสานความรวมมือไปยังหนวยงานทุกภาคสวนอันไดแก 
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม สํานักงานเกษตรอําเภอแมวาง สํานักงานเกษตรตําบลบานกาด
และเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอแมวางซ่ึงผลของการดําเนินงานท่ีผานมาพบวา การ
จัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอแมวางไดรับ
ความรวมมือจากทุกภาคสวนเปนอยางดี ทําใหการดําเนินงานสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
โครงการท่ีไดกําหนดไว อําเภอแมวางมีศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผัก
ปลอดสารพิษท่ีสามารถเผยแพรขอมูลขาวสารของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษและการ
นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับสินคาผักปลอดสารพิษท่ีเกษตรกรผลิตข้ึนสูผูบริโภคไดอยางกวางขวาง 
 (6)  หนวยงานสนับสนุน 
  การจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ 
อําเภอแมวางคร้ังนี้ เกิดข้ึนโดยความรวมมือระหวางโครงการบริหารจัดการผักปลอดสารพิษบน
เศรษฐกิจพอเพียง (Management Center for Clean Vegetable under Sufficiency Economy Concept: 
MCS) ภายใตการดําเนินงานของกิจวิจัยเพื่อพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
(The Office of Knowledge for Research and Development: OKRD) รวมกับสํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม สํานักงานเกษตรอําเภอแมวางและสํานักงานเกษตรตําบลบานกาด 
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4.2  ผลการประมวลสภาพจริงของเกษตรกรตอการจัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัย
และ พัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม  
 ในเขตพื้นท่ีอําเภอสันปาตองมีเกษตรกรที่ใหความสนใจและทําการผลิตผักปลอด
สารพิษอยูจํานวนมาก ท้ังเกษตรกรรายเด่ียวและรายกลุมเกษตรกร อาทิเชน กลุมปลูกผักปลอด
สารพิษบานแมของใต ตําบลแมกา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงเกษตรกรผูผักปลอด
สารพิษเหลานี้ไดทําการผลิตผักปลอดสารพิษเพื่อการจําหนายภายในชุมชนและนอกชุมชน 
ดังนั้นในการจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ นักวิจัย
จึงไดทําการประมวลสภาพจริงของเกษตรกรในดานตางๆเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน
กอนการจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอ 
สันปาตอง ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 (1)  ขอจํากัดของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอสันปาตอง 
  เกษตรกรที่เขารวมโครงการจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนา
สินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหมคือ เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ ตําบลแมกา  
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหมและเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ ตําบลบานแม อําเภอ 
สันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ขอจํากัดของเกษตรกรในอําเภอสันปาตองท่ีพบคือ เกษตรกรยังขาด
ความรูและขาดทักษะในการใชเทคโนโลยี เกษตรกรสวนใหญไมมีโอกาสไดใชเทคโนโลยีใน
การส่ือสารขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการผลิตผักปลอดสารพิษ โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูและทักษะ
ในการใชคอมพิวเตอรในงานดานขอมูลสารสนเทศ ซ่ึงถือไดวาเปนขอจํากัดท่ีสําคัญในการจัดตั้ง
ศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอสันปาตอง 
 (2)  ความเปนไปไดในการจัดตั้งศูนยสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผัก
ปลอดสารพิษ อําเภอสันปาตอง 
  อําเภอสันปาตองมีเจาหนาท่ีจากสํานักงานเกษตรทองถ่ินท่ีเขารวมโครงการ
จัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษประจําอําเภอสันปา
ตอง จํานวนท้ังส้ิน 3 คนคือ 1) นายทองยศ อูปคํา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6 ว.ประจํา
สํานักงานเกษตร อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 2) นายอินทรเนตร เทพกุนา นักวิชาการ
สงเสริมการเกษตร 6 ว.ประจําสํานักงานเกษตร อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหมและ 3) นางระ
วิพรรณ ตันนาง เจาพนักงานธุรการ ประจําสํานักงานเกษตรอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
นอกจากนั้นอําเภอสันปาตองยังมีเกษตรกรท่ีทําการผลิตผักปลอดสารพิษอยางจริงจังและ
สามารถผลิตสินคาผักปลอดสารพิษออกจําหนายสูผูบริโภคไดอยางตอเน่ือง เกษตรกรผูผลิตผัก
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ปลอดสารพิษไดหาแนวทางและองคความรูทางการเกษตรอยูตลอดเวลาเพื่อนํามาปรับใชกับ
ระบบการผลิตของตนเอง เชน การแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางเกษตรกร การศึกษาดูงาน การ
อบรมเพื่อเสริมสรางความรูทางการเกษตร เปนตน ดังนั้นการจัดต้ังศูนยสารสนเทศเพื่อการวิจัย
และพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษจึงเปนส่ิงท่ีจําเปนและมีความเปนไปไดซ่ึงทีมนักวิจัยจะได
ประสานความรวมมือไปยังสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม สํานักงานเกษตรอําเภอสันปาตอง
และเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษในการรวมกันจัดต้ังศูนยสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนา
สินคาผักปลอดสารพิษ  อําเภอสันปาตอง เพื่อใหการส่ือสารขอมูลขาวสารทางการเกษตรปลอด
สารพิษเปนไปอยางรวดเร็วและทันตอเหตุการณ  
 (3)  ศักยภาพของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอสันปาตอง 
  อําเภอสันปาตองมีเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษท่ีเขารวมโครงการจัดต้ัง
ศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษประจําอําอําเภอสันปาตอง
จํานวนท้ังส้ิน 15 คนคือ 1) นางอนงค คําพินิตย 2) นายหนิม คําภีระ 3) นายสุทัศน จันทมา  
4) นายพายัพ จากัน 5) นายดวงดี จําปารี 6) นายประพัฒน ชุมแสง 7) น.ส.มยุรี ดวงแกว  
8) นางลําดวน ทองแสน 9) นายปน บุญมา 10) นางพลอย บุญสุข 11) นายณรงค ปญญา  
12) นายจรูญ ปงชัย 13) นายพิรุญ มโนเพ็ญ 14) นายฉัตรชัย สุริยจันทรและ15) นายชูศักดิ์ บุญ
สมจากการศึกษาและวิเคราะหถึงศักยภาพของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอสันปาตอง
พบวา เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษทุกคนมีความสามารถและมีศักยภาพที่เพียงพอตอการ
จัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ ท้ังนี้เพราะเกษตรกรมี
การปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรมท่ีสามารถใชเปนฐานขอมูลสําหรับเผยแพรในศูนยขอมูล
สารสนเทศดังกลาวไดเปนอยางดี นอกจากนั้นเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษยังมีขอมูลทาง
การเกษตรปลอดสารพิษท่ีหลากหลายเพื่อนําเสนอผานทางศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัย
และพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ เชน องคความรูดานการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษใน
ทองถ่ินของเกษตรกร ปญหาและแนวทางในการแกไขปญหาระหวางการผลิตผักปลอดสารพิษ 
ขอมูลทางดานผลผลิตผักปลอดสารพิษท่ีออกจําหนายสูตลาดในชวงระยะเวลาตางๆ รวมถึง
ขอมูลทางเกี่ยวกับราคาผักปลอดสารพิษแตละชนิดท่ีเกษตรกรผลิตข้ึนอันจะเปนประโยชน
สําหรับผูบริโภคทั่วไป  
 (4)  งบประมาณในการดําเนินงาน 
  การจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ 
อําเภอสันปาตองคร้ังนี้ ทีมนักวิจัยไดประสานความรวมมือกับสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
ในการขอความรวมมือทางดานการจัดหาบุคลากรจากสํานักงานเกษตรอําเภอสันปาตอง เพื่อให
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บุคลากรจากสํานักงานเกษตรอําเภอสันปาตองเปนผูควบคุมและดูแลศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอสันปาตองในการทําหนาท่ีอํานวยความสะดวก
ใหกับเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษในการสงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของและเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการเกษตรปลอดสารพิษที่เปนประโยชนไปสูเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอสันปาตอง ซ่ึง
สํานักงานเกษตรอําเภอสันปาตองไดมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบภาระงานดานนี้โดยตรงคือ 
เจาหนาท่ีงานเทคโนโลยีสารสนเทศประจําสํานักงานเกษตร ดังน้ันการจัดตั้งศูนยขอมูล
สารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอสันปาตองในคร้ังนี้จึงไมมีความ
จําเปนท่ีตองใชงบประมาณสูง อาจมีเพียงคาใชจายบางสวนท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานเทานั้น 
 (5)  ความตองการของผูมีสวนรวม 
  การจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ 
อําเภอสันปาตองคร้ังนี้ ทีมนักวิจัยไดประสานความรวมมือไปยังหนวยงานทุกภาคสวนอันไดแก 
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม สํานักงานเกษตรอําเภอสันปาตองและเกษตรกรผูผลิตผัก
ปลอดสารพิษ อําเภอสันปาตองซ่ึงผลของการดําเนินงานท่ีผานมาพบวา การจัดตั้งศูนยขอมูล
สารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอสันปาตองไดรับความรวมมือ
จากทุกภาคสวนเปนอยางดี ทําใหการดํานินงานสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการท่ีได
กําหนดไวโดยใหอําเภอสันปาตองมีศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอด
สารพิษ ท่ีสามารถเผยแพรขอมูลขาวสารของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษและการนําเสนอ
ขอมูลเกี่ยวกับสินคาผักปลอดสารพิษท่ีเกษตรกรผลิตข้ึนสูผูบริโภคไดอยางกวางขวาง 
 (6)  หนวยงานสนับสนุน 
  การจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ 
อําเภอสันปาตองคร้ังนี้ เกิดข้ึนโดยความรวมมือระหวางโครงการบริหารจัดการผักปลอดสารพิษ
บนเศรษฐกิจพอเพียง (MCS) ภายใตการดําเนินงานของกิจวิจัยเพื่อพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม (OKRD) รวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมและสํานักงานเกษตรอําเภอ
สันปาตอง 
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4.3  ผลการประมวลสภาพจริงของเกษตรกรตอการจัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัย
และพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม  
 ในเขตพื้นท่ีอําเภอสารภีมีเกษตรกรที่ใหความสนใจและทําการผลิตผักปลอดสารพิษอยู
จํานวนมากท้ังเกษตรกรรายเดี่ยวและกลุมเกษตรกร เชน กลุมปลูกผักปลอดสารพิษชุมชนศรี
ลานนา ตําบลยางเน้ิง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานพระนอนปา
เก็ดถ่ี ตําบลยางเน้ิง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานหนองแฝก 
ตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม เปนตน ซ่ึงเกษตรกรเหลานี้ไดทําการผลิตผัก
ปลอดสารพิษเพื่อการจําหนายภายในชุมชนและนอกชุมชน ผักปลอดสารพิษท่ีเกษตรกรจาก
อําเภอสารภีผลิตข้ึนกําลังเปนท่ีนิยมในกลุมผูบริโภคและสรางรายไดใหกับเกษตรกรไดเปนอยาง
ดี ดังนั้นในการจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอ
สารภี นักวิจัยจึงไดทําการประมวลสภาพจริงและความพรอมของของเกษตรกรผูผลิตผักปลอด
สารพิษ อําเภอสารภีในดานตางๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานกอนการจัดต้ังศูนยขอมูล
สารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอสารภี ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 (1)  ขอจํากัดของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอสารภี 
  เกษตรกรที่เขารวมโครงการจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนา
สินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหมคือ เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ ตําบลยางเน้ิง  
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมและเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ ตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม ขอจํากัดของเกษตรกรในอําเภอสารภีท่ีพบคือ เกษตรกรยังขาดความรูและขาด
ทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เกษตรกรสวนใหญไมมีโอกาสไดใชเทคโนโลยีในการ
ส่ือสารขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการผลิตผักปลอดสารพิษ โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูและทักษะใน
การใชคอมพิวเตอรในงานดานขอมูลสารสนเทศ ถือวาเปนขอจํากัดท่ีสําคัญในการจัดต้ังศูนย
ขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ ใหกับเกษตรกรในอําเภอสารภี 
 (2)  ความเปนไปไดในการจัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคา
ผักปลอดสารพิษ อําเภอสารภี 
  อําเภอสารภีมีเจาหนาท่ีจากสํานักงานเกษตรอําเภอท่ีเขารวมโครงการจัดต้ังศูนย
ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษประจําอําเภอสารภี จํานวน
ท้ังส้ิน 6 คนคือ 1) นายศักดิ์ สุขอินตะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6 ว.ประจําสํานักงานเกษตร 
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 2) นายเอกชัย บุสสยา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6 ว.ประจํา
สํานักงานเกษตร อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 3) นายนิทัศน นิราช นักวิชาการสงเสริม
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การเกษตร 6 ว.ประจําสํานักงานเกษตร อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 4) นางสุมาลา บุญชัย 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6 ว.ประจําสํานักงานเกษตร อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 5) นาย
สายสุนีย ผลศรัทธา เจาพนักงานเคหกิจเกษตรประจําสํานักงานเกษตร อําเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม6) นางพจนา บุญสิทธ์ิ เจาพนักงานธุรการประจําสํานักงานเกษตร อําเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหมนอกจากน้ันอําเภอสารภียังมีเกษตรกรท่ีทําการผลิตผักปลอดสารพิษอยางจริงจังและ
สามารถผลิตสินคาผักปลอดสารพิษออกจําหนายสูผูบริโภคไดอยางตอเนื่อง เกษตรกรผูผลิตผัก
ปลอดสารพิษไดพยายามหาแนวทางในการจัดการระบบการผลิตผักปลอดสารพิษและองค
ความรูทางการเกษตรปลอดสารพิษอยูตลอดเวลาเพ่ือนํามาปรับใชกับระบบการผลิตของตนเอง 
เชน การแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางเกษตรกร การศึกษาดูงาน การอบรมเพื่อเสริมสรางความรูทาง
การเกษตร เปนตน ดังนั้นการจัดตั้งศูนยสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอด
สารพิษจึงเปนส่ิงท่ีจําเปนและมีความเปนไปได โดยทีมนักวิจัยไดประสานความรวมมือไปยัง
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม สํานักงานเกษตรอําเภอและเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ
ในการรวมกันจัดต้ังศูนยสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอสารภี
ข้ึนเพื่อใหการส่ือสารขอมูลขาวสารทางการเกษตรปลอดสารพิษเปนไปอยางรวดเร็วและทันตอ
เหตุการณ  
 (3)  ศักยภาพของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอสารภี 
  อําเภอแมวางมีเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษที่เขารวมโครงการจัดตั้งศูนย
ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษประจําอําเภอสารภี จํานวน
ท้ังส้ิน 16 คนคือ 1) นายจรัส เงาคํา 2) นายสมเพชร เงาธรรม 3) นางจิตรวรรณ จินะวงศ 4) น.ส.
อัญชลี จีนา 5) น.ส.ปริศนา ไชยประสพ 6) น.ส.ธีราภรณ ตังแก 7) นายรังสิทธ ฟองมี 8) นาย
เหรียญ เรือนแกว 9) นายปรีชา สุขดี 10) น.ส.นิตยา สุตา 11) นางดารา แสงจันทร 12) นายสุภาพ 
แสงจันทร 13) นายนพทพงษ คําเรือง 14) นายศุภกานต ฟุงละและ 15) นางนิรมล มันตะนา จาก
การศึกษาและวิเคราะหถึงศักยภาพของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอสารภีพบวา 
เกษตรกรทุกคนมีความสามารถและมีศักยภาพท่ีเพียงพอตอการจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อ
การวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ ซ่ึงเกษตรกรมีการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรมท่ี
สามารถใชเปนฐานขอมูลสําหรับเผยแพรในศูนยขอมูลสารสนเทศดังกลาวไดเปนอยางดี 
นอกจากนั้นเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษยังมีขอมูลทางการเกษตรปลอดสารพิษท่ี
หลากหลายเพ่ือนําเสนอผานทางศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอด
สารพิษ เชน องคความรูดานการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษในทองถ่ินของเกษตรกร ปญหา
และแนวทางในการแกไขปญหาในระหวางการผลิตผักปลอดสารพิษ ขอมูลทางดานผลผลิตผัก
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ปลอดสารพิษท่ีออกจําหนายสูตลาดในชวงระยะเวลาตางๆ รวมถึงขอมูลทางเกี่ยวกับราคาผัก
ปลอดสารพิษแตละชนิดที่เกษตรกรผลิตข้ึนอันจะเปนประโยชนสําหรับผูบริโภคท่ัวไป  
 (4)  งบประมาณในการดําเนินงาน 
  การจัดต้ังขอมูลศูนยสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ 
อําเภอสารภีคร้ังนี้ ทีมนักวิจัยไดประสานความรวมมือกับสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมใน
การขอความรวมมือทางดานการจัดหาบุคลากรจากสํานักงานเกษตรอําเภอสารภี โดยใหบุคลากร
จากสํานักงานเกษตรอําเภอสารภีเปนผูควบคุมและดูแลศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษของอําเภอสารภีและทําหนาท่ีในการอํานวยความสะดวกใหกับ
เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษในการสงขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวของและเผยแพรขอมูลขาวสาร
ดานการเกษตรปลอดสารพิษที่เปนประโยชนไปสูเกษตรกรในพื้นท่ีอําเภอสารภี ซ่ึงสํานักงาน
เกษตรอําเภอสารภีไดมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบภาระงานดานน้ีโดยตรงคือ เจาหนาท่ีงานเทคโนโลยี
สารสนเทศประจําสํานักงานเกษตร ดังนั้นการจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอสารภีในคร้ังนี้จึงไมมีความจําเปนที่ตองใชงบประมาณสูง 
อาจมีเพียงคาใชจายบางสวนท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานเทานั้น 
 (5)  ความตองการของผูมีสวนรวม 
  การจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ 
อําเภอสารภีคร้ังนี้ ทีมนักวิจัยไดประสานความรวมมือไปยังหนวยงานทุกภาคสวนอันไดแก 
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม สํานักงานเกษตรอําเภอสารภีและเกษตรกรผูผลิตผักปลอด
สารพิษ อําเภอสารภี ซ่ึงผลของการดําเนินงานท่ีผานมาพบวา การจัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอสารภีไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน
เปนอยางดี ทําใหการดํานินงานสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการท่ีไดกําหนดไว โดยอําเภอ
สารภีมีศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ ท่ีสามารถเผยแพร
ขอมูลขาวสารของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษและการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับสินคาผัก
ปลอดสารพิษท่ีเกษตรกรผลิตข้ึนสูผูบริโภคไดอยางกวางขวาง 
 (6)  หนวยงานสนับสนุน 
  การจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ 
อําเภอสารภีคร้ังนี้เกิดข้ึนโดยความรวมมือระหวางโครงการบริหารจัดการผักปลอดสารพิษบน
เศรษฐกิจพอเพียง (MCS) ภายใตการดําเนินงานของกิจวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม (OKRD) รวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมและสํานักงานเกษตรอําเภอ
สารภี 
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4.4  ผลการประมวลสภาพจริงของเกษตรกรตอการจัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัย
และ พัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  
 ในเขตพ้ืนอําเภอเมืองมีเกษตรกรที่ใหความสนใจและทําการผลิตผักปลอดสารพิษอยู
จํานวนมากท้ังเกษตรกรรายเดี่ยวและกลุมเกษตรกร เชน กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานปาขอย
เหนือ ตําบลสันผีเส้ือ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานปาขอยใต 
ตําบลสันผีเส้ือ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เปนตน ซ่ึงเกษตรกรเหลานี้ไดทําการผลิตผักปลอด
สารพิษเพื่อการจําหนายภายในชุมชนและนอกชุมชน ดังนั้นในการจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอเมือง นักวิจัยจึงไดทําการประมวลสภาพ
จริงและความพรอมของของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอเมืองในดานตางๆ เพื่อใช
เปนแนวทางในการดําเนินงานกอนการจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคา
ผักปลอดสารพิษ อําเภอเมือง ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 (1)  ขอจํากัดของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอเมือง 
  เกษตรกรที่เขารวมโครงการจัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนา
สินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหมคือ เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ ตําบลสันผีเส้ือ  
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ขอจํากัดของเกษตรกรในอําเภอเมืองท่ีพบคือ เกษตรกรยังขาด
ความรูและขาดทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เกษตรกรสวนใหญไมมีโอกาสไดใช
เทคโนโลยีในการส่ือสารขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการผลิตผักปลอดสารพิษ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความรูและทักษะในการใชคอมพิวเตอรในงานดานขอมูลสารสนเทศ ซ่ึงเปนขอจํากัดท่ีสําคัญใน
การจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ ใหกับเกษตรกร
ในอําเภอเมือง 
 (2)  ความเปนไปไดในการจัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคา
ผักปลอดสารพิษ อําเภอเมือง 
  อําเภอเมืองมีเจาหนาท่ีจากสํานักงานเกษตรทองถ่ินท่ีเขารวมโครงการจัดต้ัง
ศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษประจําอําเภอเมือง จํานวน
ท้ังส้ิน 4 คนคือ 1) นายปฐมชาติ ศรีเจริญจิตย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6 ว.ประจํา
สํานักงานเกษตร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 2) นางนันทิยา ดวงไชย นักวิชาการสงเสริม
การเกษตร 6 ว.ประจําสํานักงานเกษตร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 3) นายธรรมชาติ ชางทอง 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6 ว.ประจําสํานักงานเกษตร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมและ 4) 
น.ส.อําไพ ใจซาว เจาพนันกงานธุรการประจําสํานักงานเกษตร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
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นอกจากนั้นอําเภอเมืองยังมีเกษตรกรที่ทําการผลิตผักปลอดสารพิษอยางจริงจังและสามารถผลิต
สินคาผักปลอดสารพิษออกจําหนายสูผูบริโภคไดอยางตอเนื่อง เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ
ไดพยายามหาแนวทางในการจัดการระบบการผลิตผักปลอดสารพิษและองคความรูทาง
การเกษตรปลอดสารพิษอยูตลอดเวลาเพ่ือนํามาปรับใชกับระบบการผลิตของตนเอง เชน การ
แลกเปล่ียนเรียนรูระหวางเกษตรกร การศึกษาดูงาน การอบรมเพ่ือเสริมสรางความรูทาง
การเกษตร เปนตน ดังนั้นการจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอด
สารพิษจึงเปนส่ิงท่ีจําเปนและมีความเปนไปได ซ่ึงทีมนักวิจัยจะไดประสานความรวมมือไปยัง
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมและเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษในการรวมกันจัดต้ังศูนย
ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอเมืองข้ึนเพื่อใหการ
ส่ือสารขอมูลขาวสารทางการเกษตรปลอดสารพิษเปนไปอยางรวดเร็วและทันตอเหตุการณ  
 (3)  ศักยภาพของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอเมือง 
  อําเภอเมืองมีเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษท่ีเขารวมโครงการจัดต้ังศูนย
ขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษประจําอําเภอเมือง จํานวนท้ังส้ิน 
10 คนคือ 1) นางออนศรี พรหมมินทร 2) นางผองพรรณ คําเปง 3) นางดวง ไชยมงคล 4) นาย
เกรียงไกร เทพจันทร 5) นายสุบิน นาคง 6) นางเตียมตา ปญญานะ 7) นายละมัย พรหมมา 8) 
นายสงัด พรหมมินทร 9) นายพิรุณ พินุวงศและ10) นางศิริลักษณ ศิริมโน จากการศึกษาและ
วิเคราะหถึงศักยภาพของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอเมืองพบวา เกษตรกรทุกคนมี
ความสามารถและมีศักยภาพที่เพียงพอตอการจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนา
สินคาผักปลอดสารพิษ ซ่ึงเกษตรกรมีการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรมท่ีสามารถใชเปน
ฐานขอมูลสําหรับเผยแพรในศูนยขอมูลสารสนเทศดังกลาวไดเปนอยางดี นอกจากนั้นเกษตรกร
ผูผลิตผักปลอดสารพิษยังมีขอมูลทางการเกษตรปลอดสารพิษท่ีหลากหลายเพ่ือนําเสนอผานทาง
ศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ เชน องคความรูดานการ
จัดการผลิตผักปลอดสารพิษในทองถ่ินของเกษตรกร ปญหาและแนวทางในการแกไขปญหาใน
ระหวางการผลิตผักปลอดสารพิษ ขอมูลทางดานผลผลิตผักปลอดสารพิษท่ีออกจําหนายสูตลาด
ในชวงระยะเวลาตางๆ รวมถึงขอมูลทางเกี่ยวกับราคาผักปลอดสารพิษแตละชนิดท่ีเกษตรกร
ผลิตข้ึนอันจะเปนประโยชนสําหรับผูบริโภคท่ัวไป  
 (4)  งบประมาณในการดําเนินงาน 
  การจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ 
อําเภอเมืองครั้งนี้ ทีมนักวิจัยไดประสานความรวมมือกับสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมใน
การขอความรวมมือทางดานการจัดหาบุคลากรจากสํานักงานเกษตรอําเภอเมือง โดยใหบุคลากร
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จากสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองเปนผูควบคุมและดูแลศูนยสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนา
สินคาผักปลอดสารพิษของอําเภอเมืองและทําหนาท่ีในการอํานวยความสะดวกใหกับเกษตรกร
ผูผลิตผักปลอดสารพิษในการสงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของและเผยแพรขอมูลขาวสารดาน
การเกษตรปลอดสารพิษท่ีเปนประโยชนไปสูเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง ซ่ึงสํานักงานเกษตร
อําเภอเมืองไดมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบภาระงานดานนี้โดยตรงคือ เจาหนาท่ีงานเทคโนโลยี
สารสนเทศประจําสํานักงานเกษตร ดังนั้นการจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอเมืองในคร้ังนี้จึงไมมีความจําเปนที่ตองใชงบประมาณสูง 
อาจมีเพียงคาใชจายบางสวนท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานเทานั้น 
 (5)  ความตองการของผูมีสวนรวม 
  การจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ 
อําเภอเมืองครั้งนี้ ทีมนักวิจัยไดประสานความรวมมือไปยังหนวยงานทุกภาคสวนอันไดแก 
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองและเกษตรกรผูผลิตผักปลอด
สารพิษ อําเภอเมือง ซ่ึงผลของการดําเนินงานท่ีผานมาพบวา การจัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอสารภีไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนเปน
อยางดี ทําใหการดํานินงานสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการที่ไดกําหนดไว อําเภอเมืองมี
ศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ ท่ีสามารถเผยแพรขอมูล
ขาวสารของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษและการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับสินคาผักปลอด
สารพิษท่ีเกษตรกรผลิตข้ึนสูผูบริโภคไดอยางกวางขวาง 
 (6)  หนวยงานสนับสนุน 
  การจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ 
อําเภอเมืองคร้ังนี้เกิดข้ึนโดยความรวมมือระหวางโครงการบริหารจัดการผักปลอดสารพิษบน
เศรษฐกิจพอเพียง (MCS) ภายใตการดําเนินงานของกิจวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม (OKRD) รวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม สํานักงานเกษตรอําเภอเมือง 
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4.5  ผลการประมวลสภาพจริงของเกษตรกรตอการจัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัย
และพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม  
 ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอดอยสะเก็ดมีเกษตรกรที่ใหความสนใจและทําการผลิตผักปลอด
สารพิษอยูจํานวนมากโดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตเห็ดปลอดสารพิษของกลุมเพาะเห็ดบานดอก
แดง ตําบลสงาบาน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ที่ไดทําการผลิตเห็ดหลากหลายชนิด เชน 
เห็ดลม เห็ดนางฟา เห็ดขอนขาว เห็ดฟาง เปนตน นอกจากน้ันยังมีกลุมปลูกผักปลอดสารพิษ
บานโพธ์ิทองเจริญ ตําบลสําราญราษฎร อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมซ่ึงเกษตรกรเหลานี้
ไดทําการผลิตผักปลอดสารพิษเพ่ือการจําหนายภายในชุมชนและนอกชุมชน ดังนั้นในการจัดต้ัง
ศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอดอยสะเก็ด นักวิจัย
จึงไดทําการประมวลสภาพจริงและความพรอมของของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอ
ดอยสะเก็ดในดานตางๆเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานกอนการจัดต้ังศูนยขอมูล
สารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอดอยสะเก็ด ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 
 (1)  ขอจํากัดของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอดอยสะเก็ด 
  เกษตรกรที่เขารวมโครงการจัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนา
สินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหมคือ เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ ตําบลสงาบาน  
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ขอจํากัดของเกษตรกรในอําเภอดอยสะเก็ดท่ีพบคือ เกษตรกร
ยังขาดความรูและขาดทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เกษตรกรสวนใหญไมมีโอกาสได
ใชเทคโนโลยีในการส่ือสารขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการผลิตผักปลอดสารพิษ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความรูและทักษะในการใชคอมพิวเตอรในงานดานขอมูลสารสนเทศ  
 (2)  ความเปนไปไดในการจัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคา
ผักปลอดสารพิษ อําเภอดอยสะเก็ด 
  อําเภอดอยสะเก็ดมีเจาหนาจากสํานักงานเกษตรทองถ่ินท่ีเขารวมโครงการ
จัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษประจําอําเภอดอย
สะเก็ด จํานวน 1 คนคือ นายธนเดช พูลสงค นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 4 ประจําสํานักงาน
เกษตรตําบลสงาบาน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม นอกจากน้ันอําเภอดอยสะเก็ดยังมี
เกษตรกรท่ีทําการผลิตผักปลอดสารพิษอยางจริงจังและสามารถผลิตสินคาผักปลอดสารพิษ
ออกจําหนายสูผูบริโภคไดอยางตอเนื่อง เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษไดพยายามหาแนวทาง
ในการจัดการระบบการผลิตผักปลอดสารพิษและองคความรูทางการเกษตรปลอดสารพิษอยู
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ตลอดเวลาเพ่ือนํามาปรับใชกับระบบการผลิตของตนเอง เชน การแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง
เกษตรกร การศึกษาดูงาน การอบรมเพ่ือเสริมสรางความรูทางการเกษตร เปนตน ดังนั้นการ
จัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษจึงเปนส่ิงท่ีจําเปนและ
มีความเปนไปได ซ่ึงทีมนักวิจัยจะไดประสานความรวมมือไปยังสํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหมและเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษในการรวมกันจัดต้ังศูนยสารสนเทศเพื่อการวิจัย
และพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอดอยสะเก็ดข้ึนเพื่อใหการส่ือสารขอมูลขาวสารทาง
การเกษตรปลอดสารพิษเปนไปอยางรวดเร็วและทันตอเหตุการณ  
 (3)  ศักยภาพของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอดอยสะเก็ด 
  อําเภอดอยสะเก็ดมีเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษท่ีเขารวมโครงการจัดต้ัง
ศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษประจําอําเภอดอยสะเก็ด 
จํานวนท้ังส้ิน 3 คนคือ 1) นายธิติพงษ ขุยอาภัย 2) นางบัวคํา ขุยอาภัยและ 3) นางบานย็น 
รัณจวรรณ จากการศึกษาและวิเคราะหถึงศักยภาพของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอ
ดอยสะเก็ดพบวา เกษตรกรทุกคนมีความสามารถและมีศักยภาพท่ีเพียงพอตอการจัดต้ังศูนย
ขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ ซ่ึงเกษตรกรมีการปฏิบัติงาน
อยางเปนรูปธรรมท่ีสามารถใชเปนฐานขอมูลสําหรับเผยแพรในศูนยสารสนเทศดังกลาวไดเปน
อยางดี นอกจากนั้นเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษยังมีขอมูลทางการเกษตรปลอดสารพิษท่ี
หลากหลายเพ่ือนําเสนอผานทางศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอด
สารพิษ เชน องคความรูดานการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษในทองถ่ินของเกษตรกร ปญหา
และแนวทางในการแกไขปญหาในระหวางการผลิตผักปลอดสารพิษ ขอมูลทางดานผลผลิตผัก
ปลอดสารพิษท่ีออกจําหนายสูตลาดในชวงระยะเวลาตางๆรวมถึงขอมูลทางเก่ียวกับราคาผัก
ปลอดสารพิษแตละชนิดท่ีเกษตรกรผลิตข้ึนอันจะเปนประโยชนสําหรับผูบริโภคท่ัวไป  
 (4)  งบประมาณในการดําเนินงาน 
  การจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ 
อําเภอดอยสะเก็ดคร้ังนี้ ทีมนักวิจัยไดประสานความรวมมือกับสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
ในการขอความรวมมือทางดานการจัดหาบุคลากรจากสํานักงานเกษตรอําเภอดอยสะเก็ด โดยให
บุคลากรจากสํานักงานเกษตรอําเภอดอยสะเก็ดเปนผูควบคุมดูแลศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการ
วิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษของอําเภอดอยสะเก็ดและทําหนาท่ีในการอํานวยความ
สะดวกใหกับเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษในการสงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของและเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการเกษตรปลอดสารพิษท่ีเปนประโยชนสูเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอดอยสะเก็ด 
ซ่ึงสํานักงานเกษตรอําเภอดอยสะเก็ดไดมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบภาระงานดานนี้โดยตรงคือ 
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เจาหนาท่ีงานเทคโนโลยีสารสนเทศประจําสํานักงานเกษตร ดังนั้นการจัดตั้งศูนยขอมูล
สารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอดอยสะเก็ดในคร้ังนี้จึงไมมี
ความจําเปนท่ีตองใชงบประมาณสูง อาจมีเพียงคาใชจายบางสวนท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน
เทานั้น 
 (5)  ความตองการของผูมีสวนรวม 
  การจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ 
อําเภอดอยสะเก็ดคร้ังนี้ ทีมนักวิจัยไดประสานความรวมมือไปยังหนวยงานทุกภาคสวนอัน
ไดแก สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม สํานักงานเกษตรอําเภอดอยสะเก็ดและเกษตรกรผูผลิต
ผักปลอดสารพิษ อําเภอดอยสะเก็ด ซ่ึงผลของการดําเนินงานท่ีผานมาพบวา การจัดต้ังศูนยขอมูล
สารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอดอยสะเก็ดไดรับความรวมมือ
จากทุกภาคสวนเปนอยางดี ทําใหการดํานินงานสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการท่ีได
กําหนดไว โดยอําเภอดอยสะเก็ดมีศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอด
สารพิษ ท่ีสามารถเผยแพรขอมูลขาวสารของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษและการนําเสนอ
ขอมูลเกี่ยวกับสินคาผักปลอดสารพิษท่ีเกษตรกรผลิตข้ึนสูผูบริโภคไดอยางกวางขวาง 
 (6)  หนวยงานสนับสนุน 
  การจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ 
อําเภอดอยสะเก็ดคร้ังนี้เกิดข้ึนโดยความรวมมือระหวางโครงการบริหารจัดการผักปลอดสารพิษ
บนเศรษฐกิจพอเพียง (MCS) ภายใตการดําเนินงานของกิจวิจัยเพื่อพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม (OKRD) รวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม สํานักงานเกษตรอําเภอ 
ดอยสะเก็ด  
 
4.6  ผลการประมวลสภาพจริงของเกษตรกรตอการจัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัย
และพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม  
 ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอพราวมีเกษตรกรที่ใหความสนใจและทําการผลิตผักปลอดสารพิษอยู
จํานวนมากโดยเฉพาะอยางยิ่ง กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียดอกคํา ตําบลน้ําแพร อําเภอ
พราว จังหวัดเชียงใหมที่ไดทําการผลิตผักปลอดสารพิษหลากหลายชนิด เชน แครอท หัวไชเทา 
กุยชาย ต้ังโอ ผักคะนา ผักกาดขาว เปนตน ซ่ึงเกษตรกรเหลานี้ไดทําการผลิตผักปลอดสารพิษ
เพื่อการจําหนายภายในชุมชนและนอกชุมชน ดังนั้นในการจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการ
วิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอพราว นักวิจัยจึงไดทําการประมวลสภาพจริงและ
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ความพรอมของของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอพราวในดานตางๆเพื่อใชเปน
แนวทางในการดําเนินงานกอนการจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผัก
ปลอดสารพิษ อําเภอพราว ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 (1)  ขอจํากัดของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอพราว 
  เกษตรกรที่เขารวมโครงการจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนา
สินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหมคือ เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ ตําบลน้ําแพร  
อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ขอจํากัดของเกษตรกรในอําเภอพราวท่ีพบคือ เกษตรกรยังขาด
ความรูและขาดทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เกษตรกรสวนใหญไมมีโอกาสไดใช
เทคโนโลยีในการส่ือสารขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการผลิตผักปลอดสารพิษ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความรูและทักษะในการใชคอมพิวเตอรในงานดานขอมูลสารสนเทศ  
 (2)  ความเปนไปไดในการจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคา
ผักปลอดสารพิษ อําเภอพราว 
  อําเภอพราวมีเจาหนาท่ีจากสํานักงานเกษตรทองถ่ินท่ีเขารวมโครงการจัดต้ัง
ศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษประจําอําเภอพราว จํานวน 
1 คนคือ นายปรีชา หัตถภาสุ เจาพนักงานการเกษตรระดับชํานาญการ ประจําสํานักงานเกษตร
อําเภอพราว นอกจากนั้นอําเภอพราวยังมีเกษตรกรท่ีทําการผลิตผักปลอดสารพิษอยางจริงจังและ
สามารถผลิตสินคาผักปลอดสารพิษออกจําหนายสูผูบริโภคไดอยางตอเน่ือง เกษตรกรผูผลิตผัก
ปลอดสารพิษไดพยายามหาแนวทางในการจัดการระบบการผลิตผักปลอดสารพิษและองค
ความรูทางการเกษตรปลอดสารพิษอยูตลอดเวลาเพ่ือนํามาปรับใชกับระบบการผลิตของตนเอง 
เชน การแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางเกษตรกร การศึกษาดูงาน การอบรมเพื่อเสริมสรางความรูทาง
การเกษตร เปนตน ดังนั้นการจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอด
สารพิษจึงเปนส่ิงท่ีจําเปนและมีความเปนไปได ซ่ึงทีมนักวิจัยจะไดประสานความรวมมือไปยัง
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมและเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษในการรวมกันจัดต้ังศูนย
ขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอพราวข้ึนเพื่อใหการ
ส่ือสารขอมูลขาวสารทางการเกษตรปลอดสารพิษเปนไปอยางรวดเร็วและทันตอเหตุการณ  
 (3)  ศักยภาพของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอพราว 
  อําเภอพราวมีเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษท่ีเขารวมโครงการจัดต้ังศูนย
ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษประจําอําเภอแมวาง จํานวน
ท้ังส้ิน 3 คนคือ 1) นายณรงคชัย ปาระกูล 2) นางดาววิภา บรรณศาสตรและ 3) นางอารีย เสาร
แกว จากการศึกษาและวิเคราะหถึงศักยภาพของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอพราว
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พบวา เกษตรกรทุกคนมีความสามารถและมีศักยภาพท่ีเพียงพอตอการจัดตั้งศูนยขอมูล
สารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ ซ่ึงเกษตรกรมีการปฏิบัติงานอยางเปน
รูปธรรมท่ีสามารถใชเปนฐานขอมูลสําหรับเผยแพรในศูนยขอมูลสารสนเทศดังกลาวไดเปน
อยางดี นอกจากนั้นเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษยังมีขอมูลทางการเกษตรปลอดสารพิษท่ี
หลากหลายเพ่ือนําเสนอผานทางศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอด
สารพิษ เชน องคความรูดานการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษในทองถ่ินของเกษตรกร ปญหา
และแนวทางในการแกไขปญหาในระหวางการผลิตผักปลอดสารพิษ ขอมูลทางดานผลผลิตผัก
ปลอดสารพิษท่ีออกจําหนายสูตลาดในชวงระยะเวลาตางๆรวมถึงขอมูลทางเก่ียวกับราคาผัก
ปลอดสารพิษแตละชนิดท่ีเกษตรกรผลิตข้ึนอันจะเปนประโยชนสําหรับผูบริโภคท่ัวไป  
 (4)  งบประมาณในการดําเนินงาน 
  การจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ 
อําเภอพราวคร้ังนี้ ทีมนักวิจัยไดประสานความรวมมือกับสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมใน
การขอความรวมมือทางดานการจัดหาบุคลากรจากสํานักงานเกษตรอําเภอพราว โดยใหบุคลากร
จากสํานักงานเกษตรอําเภอพราวเปนผูควบคุมดูแลศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนา
สินคาผักปลอดสารพิษของอําเภอพราวและทําหนาท่ีในการอํานวยความสะดวกใหกับเกษตรกร
ผูผลิตผักปลอดสารพิษในการสงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของและเผยแพรขอมูลขาวสารดาน
การเกษตรปลอดสารพิษท่ีเปนประโยชนไปสูเกษตรกรในพื้นท่ีอําเภอพราว ซ่ึงสํานักงานเกษตร
อําเภอพราวไดมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบภาระงานดานน้ีโดยตรงคือ เจาหนาท่ีงานเทคโนโลยี
สารสนเทศประจําสํานักงานเกษตร ดังนั้นการจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอพราวในคร้ังนี้จึงไมมีความจําเปนที่ตองใชงบประมาณสูง 
อาจมีเพียงคาใชจายบางสวนท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานเทานั้น 
 (5)  ความตองการของผูมีสวนรวม 
  การจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ 
อําเภอพราวคร้ังนี้ ทีมนักวิจัยไดประสานความรวมมือไปยังหนวยงานทุกภาคสวนอันไดแก 
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม สํานักงานเกษตรอําเภอพราวและเกษตรกรผูผลิตผักปลอด
สารพิษ อําเภอพราว ซ่ึงผลของการดําเนินงานท่ีผานมาพบวา การจัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอพราวไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน
เปนอยางดี ทําใหการดํานินงานสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการท่ีไดกําหนดไว โดยอําเภอ
พราวมีศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ ท่ีสามารถเผยแพร
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ขอมูลขาวสารของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษและการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับสินคาผัก
ปลอดสารพิษท่ีเกษตรกรผลิตข้ึนสูผูบริโภคไดอยางกวางขวาง 
 (6)  หนวยงานสนับสนุน 
  การจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ 
อําเภอพราวคร้ังนี้เกิดข้ึนโดยความรวมมือระหวางโครงการบริหารจัดการผักปลอดสารพิษบน
เศรษฐกิจพอเพียง (MCS) ภายใตการดําเนินงานของกิจวิจัยเพื่อพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม (OKRD) รวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม สํานักงานเกษตรอําเภอพราว 
  
4.7  บทบาทของทีมวิจัยตอการจัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคา 
ผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม 
 การจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัด
เชียงใหมคร้ังนี้ ทีมวิจัยไดมีบทบาทท่ีสําคัญยิ่งในฐานะเปนผูประสานงานเพ่ือขอความรวมมือ
จากสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมและการเปนผูดําเนินงานในการใหความรูกับเกษตรกรใน
การจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม 
นอกจากนั้นทีมวิจัยยังมีบทบาทในการดําเนินงานดานตางๆ ดังนี้ 
 (1)  บทบาทดานการตอยอดความรูใหกับเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ 
  การจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ 
จังหวัดเชียงใหมเปนโครงการท่ีสืบเน่ืองมาจากโครงการวิจัยพัฒนาระบบฐานขอมูลสินคาเกษตร
ปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหมในป 2550 ท่ีผานมา การดําเนินงานวิจัยคร้ังนี้ไดตอยอดองค
ความรูท่ีไดจากการวิจัยในปท่ีผานมาอันจะนําไปสูการใชประโยชนเพื่อพัฒนาการเผยแพรขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการเกษตรปลอดสารพิษใหกับเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม 
โดยเปนการเปดโอกาสและสรางชองทางใหกับเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษไดนําเสนอ
ขอมูลทางดานการเกษตรปลอดสารพิษและขอมูลเกี่ยวกับสินคาผักปลอดสารพิษท่ีตนเองผลิต
ข้ึนใหกับกลุมผูบริโภคท่ีสนใจ นอกจากนั้นยังเปนการเช่ือมโยงชองทางของระบบฐานขอมูล
เกษตรปลอดสารพิษจากระดับตําบล สูระดับอําเภอและระดับจังหวัดโดยการบูรณาการองค
ความรูระหวางนักวิจัย สํานักงานเกษตรกรและเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษตอไป 
 (2) บทบาทดานองคความรูทางวิชาการ 
  การจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ 
จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงทีมนักวิจัยไดใชวิทยากรผูท่ีมีความรูและความชํานาญในงานดานเทคโนโลยี
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สารสนเทศมาเปนผูใหความรูกับเกษตรกรและบุคลากรจากสํานักงานเกษตรทองถ่ินในการจดัต้ัง
ศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม 
 (3)  บทบาทดานศักยภาพทางเทคโนโลยี 
  การอบรมใหความรูกับเกษตรกรและบุคลากรจากสํานักงานเกษตรทองถ่ินใน
การจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงทีม
นักวิจัยไดสรางความพรอมในการดําเนินงานโดยการจัดใหมีอุปกรณในการฝกอบรมอยาง
เพียงพอ โดยการอบรมการจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาผักปลอดสารพิษ 
จังหวัดเชียงใหมคร้ังนี้ ทีมนักวิจัยไดใชหองปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วิทยาเขตแมสา เปนศูนยฝกปฏิบัติการเพ่ือเพิ่มศักยภาพทาง
เทคโนโลยีใหกับกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการ 
 (4)  บทบาทดานการประสานงานในเครือขายท่ีมีศักยภาพดานตางๆ 
  การจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ 
จังหวัดเชียงใหมคร้ังนี้ ทีมวิจัยไดประสานงานกับสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมในการขอ
ความรวมมือในการสงบุคลากรจากสํานักงานเกษตรอําเภอและสํานักงานเกษตรตําบลในการเขา
รวมอบรมและประสานงานเพื่อติดตอกับเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษใน 6 อําเภอเพ่ือเขา
รวมอบรม โดยใชสถานท่ีและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ซ่ึง
เปนภาคีรวมอีกหนวยงานหนึ่ง 
 (5)  บทบาทดานการมีสวนรวมของนักศึกษากับทองถ่ิน 
  การดําเนินงานวิจัยในคร้ังนี้ทีมวิจัยไดมีนักศึกษาจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมในการลงพื้นเก็บขอมูลและสรางความเขาใจ
ใหกับเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษในการจัดการระบบการผลิต รวมถึงการชวยเหลือ
เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษในการสรางฐานขอมูลเพื่อเผยแพรในศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม อีกแนวทางหนึ่ง 




