
 
บทที่ 5 

การสรางและการพัฒนา 
ศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคา 

ผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม 
 

 การจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัด
เชียงใหม คณะนักวิจัยไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการใหความรูเพื่อการส่ือสารขอมูลขาวสาร
ดานการเกษตรปลอดสารพิษใหกับบุคลากรจากสํานักงานเกษตรทองถ่ินและเกษตรกรผูผลิต 
ผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหมโดยใชวิธีการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลของการฏิบัติงาน
จะทําใหเกิดการสรางและพัฒนาศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอด
สารพิษ จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงมีรายละเอียดของผลการดําเนินงานวิจัย ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
5.1  การสรางศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัด
เชียงใหม 
 การจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัด
เชียงใหมคร้ังนี้ คณะนักวิจัยไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับบุคลากรจากสํานักงานเกษตร
ทองถ่ินและเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษภายใตโครงการ “โครงการความรวมมือการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลสินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม” ซ่ึงการอบรมครั้งนี้เปนการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดการระบบฐานขอมูลเกษตรปลอดสารพิษและการบริหารงานระบบฐานขอมูล
เกษตรปลอดสารพิษบนเครือขายอินเตอรเน็ตของศูนยบริหารจัดการผักปลอดสารพิษบน
เศรษฐกิจพอเพียง(http://www.mcs.okrd.org) โดยโปรแกรมบริหารจัดการเว็ปไซต Joomla! การ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลสินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหมมี
รายละเอียดดังนี้ 
 (1)   ความสําคัญของการจัดตั้งศูนยฯ 
  การดําเนินการวิจัยในโครงการวิจัย “การจัดทําศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการ
วิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม” ภายใตโครงการบริหารจัดการผักปลอด
สารพิษบนเศรษฐกิจพอเพียง ในป 2550 ท่ีผานมา เพ่ือใหสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศตอไป
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ไดอยางยั่งยืนและขยายผลตอไปท่ัวจังหวัดเชียงใหมรวมถึงจังหวัดใกลเคียงในป 2551 นี้ ทีมวิจัย
จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลสินคาเกษตรปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม เพื่อ
สรางตนแบบในการพัฒนาระบบฐานขอมูลของการเกษตรผักปลอดสารพิษเพื่อเปนโครงการ
ตนแบบในการนํารองกับอําเภอท่ีเขารวมโครงการทั้งส้ิน 6 อําเภอของจังหวัดเชียงใหมในป 
2551  
  ภายใตกรอบการวิจัยโครงการท่ีผานมา คณะผูวิจัยไดรับความรวมมือเปนอยาง
ดีจากบุคลากรและหนวยงานในทองถ่ิน อันไดแก องคการบริหารสวนตําบล สํานักงานเกษตร
ตําบล สํานักงานเกษตรอําเภอและสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม ในการสรางและพัฒนาการ
เรียนรูเกี่ยวกับ “ผักปลอดสารพิษ” ผานระบบการบริหารจัดการทางดานการผลิต การตลาด และ
การลงทุน ท้ังในภาคสวนของเกษตรกรผูผลิต ผูบริโภคในระดับเยาวชน ระดับครัวเรือนและ
บุคคลทั่วไป อีกท้ังเพื่อตอยอดขององคความรูท่ีผานมากับขอมูลตางๆ อันจะนําไปสูการใชให
เกิดประโยชนในอนาคต ดังนั้นการตระหนักถึงการประสานงานเพ่ือการบริหารจัดการขอมูลจาก
เกษตรกรในทองถ่ิน สูศูนยขอมูลสารสนเทศทางอินเตอรเน็ตเพื่อเปนการเปดโอกาสในการสราง
ชองทางใหกับผูบริโภคทุกระดับใหไดรับทราบขอมูลความเคล่ือนไหวเกี่ยวกับการเกษตรและ
ผักปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหม ทางศูนยบริหารจัดการผักปลอดสารพิษบนเศรษฐกิจ
พอเพียงจึงไดนําเสนอโครงการดังกลาวตอสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม เพื่อขอประสาน
ความรวมมือในการจัดอบรมไปยังบุคลากรสํานักงานเกษตรตําบลสํานักงานเกษตรอําเภอกอน
ลงสูเกษตรกรในทองถ่ิน  เพื่อสรางและเช่ือมชองทางของระบบฐานขอมูลจากระดับตําบล สู
ระดับอําเภอและจังหวัดไดดวยการบูรณาการ องคความรู สูการนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเปนท่ีพึ่งของระบบชุมชนไดในอนาคตรวมท้ังการขยายผลสูระบบการเกษตรสินคาเกษตร
ปลอดภัย โดยไดดําเนินการจัดสรรภารกิจตามความสามารถของแตละฝาย คือ ศูนยบริหาร
จัดการโครงการผักปลอดสารพิษ ดําเนินภารกิจในดานการถายทอดอบรมความรูใหแก บุคลากร
ในสํานักงานเกษตรอําเภอและสํานักงานเกษตรตําบล ทางสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
ดําเนินการประสานจัดหาบุคลากรเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการสรางระบบฐานขอมูลบน
อินเตอรเน็ตและนําไปสูการปฏิบัติ ดวยโครงการความรวมมือการพัฒนาระบบฐานขอมูลสินคา
เกษตรผักปลอดสารพิษจังหวัดเชียงใหม และขยายผลออกไปโดยสํานักงานเกษตรตําบลสามารถ
ดําเนินการปอนขอมูลขาวสารของกลุมผูผลิตผักปลอดสารพิษโดยตรงซ่ึงเปนขอมูลที่ไดรับจาก
เกษตรกรในพ้ืนท่ีจนกระท่ังสํานักงานเกษตรสามารถดําเนินการพัฒนาและการบริหารงานเว็บ
ไซดของตนเอง ตลอดจนดําเนินเช่ือมชองทางระบบสารสนเทศกับเกษตรกรภายในตําบลของตน
ไดในอนาคตตอไป  
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 (2)  วัตถุประสงคของการจัดต้ังศูนยฯ  
 1)  เพื่อใหบุคลากรและผูท่ีเกี่ยวของของสํานักงานเกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอ 
เกษตรตําบลและตัวแทนเกษตรกรที่เขารับการอบรมไดทราบเว็บไซด ศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนาสินคา ผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม และสามารถบริหารจัดการขอมูล
เกี่ยวกับผักปลอดสารพิษรวมกันได 
 2)  เพื่อใหบุคลากรและผูท่ีเกี่ยวของของสํานักงานเกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอ 
เกษตรตําบลและตัวแทนเกษตรกรที่เขารับการอบรมเปนผูประสานงานระหวางศูนยฯ กับเกษตร 
ในพื้นท่ีเพื่อนําขอมูลเขาและพัฒนาระบบรวมกัน 
 3)  เพื่อใหบุคลากรและผูท่ีเกี่ยวของของสํานักงานเกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอ 
เกษตรตําบลและตัวแทนเกษตรกรท่ีเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ สามารถใชงานระบบ
คอมพิวเตอรเครือขายอินเตอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4) สามารถทําการปรับปรุงขอมูลการจัดจําหนายซ้ือขายบนระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต ของศูนยบริหารจัดการผักปลอดสารพิษ (www.mcs.okrd.org) โดยการเพิ่มขอมูล
สินคา ปรับปรุงขอมูล และทําการแกไขขอมูลได 
 5)  ผูเขารับการอบรมสามารถประยุกตและนําความรูท่ีไดไปพัฒนาหรือ
จัดสรางเว็บไซดของตนเองและของหนวยงานได 
 
 (3)  ผูเขารวมโครงการอบรมเพื่อจัดต้ังศูนยฯ 
 การดําเนินงานโครงการอบรมเพื่อจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม มีผูเขารวมโครงการอบรมจากหนวยงานทุกภาค
สวน อันไดแก บุคลากรจากสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม บุคลากรจากสํานักงานเกษตร
อําเภอ บุคลากรจากสํานักงานเกษตรตําบลและเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษจาก 6 อําเภอใน
จังหวัดเชียงใหม  
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ตารางท่ี 5.1 แสดงเจาหนาท่ีจากสํานักงานเกษตรท่ีเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  เพื่อจัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ 
  จังหวัดเชียงใหม 
 

ลําดับ ชื่อ –นามสกุล หนวยงาน 
1 นายมนตชัย ทวีเดช สํานักงานเกษตร จังหวดัเชียงใหม 
2 นางสิริเพชร ไทยถาวร สํานักงานเกษตร จังหวดัเชียงใหม 
3 นางสุรัตนวด ี วรวุฒิพุฒพงค สํานักงานเกษตร จังหวดัเชียงใหม 
4 นายศักดิ ์ สุขอินตะ สํานักงานเกษตร อําเภอสารภ ี
5 นายเอกชัย  บุสสยา สํานักงานเกษตร อําเภอสารภ ี
6 นายนิทัศน นิราช สํานักงานเกษตร อําเภอสารภ ี
7 นายสายสุนีย ผลศรัทธา สํานักงานเกษตร อําเภอสารภ ี
8 นางพจนา บุญสิทธ์ิ สํานักงานเกษตร อําเภอสารภ ี
9 นางสุมาลา บุญชัย สํานักงานเกษตร อําเภอสารภ ี
10 นายปฐมชาติ ศรีเจริญจิตย สํานักงานเกษตร อําเภอเมือง 
11 นางนันทิยา ดวงไชย สํานักงานเกษตร อําเภอเมือง 
12 น.ส.อําไพ ใจซาว สํานักงานเกษตร อําเภอเมือง 
13 นายธรรมชาติ ชางทอง สํานักงานเกษตร อําเภอเมือง 
14 นางวรินทร มั่งมูลอู สํานักงานเกษตร อําเภอแมวาง 
15 น.ส.กาญจนา ปญญามูล สํานักงานเกษตร อําเภอแมวาง 
16 น.ส.สุพรรณี บุญขวาง สํานักงานเกษตร อําเภอแมวาง 
17 นางระวิพรรณ ตันนาง สํานักงานเกษตร อําเภอสันปาตอง 
18 นายทองยศ อูปคํา สํานักงานเกษตร อําเภอสันปาตอง 
19 นายอินทรเนตร เทพกุนา สํานักงานเกษตร อําเภอสันปาตอง 
20 นายปรีชา หัตถภาสุ สํานักงานเกษตร อําเภอพราว 
21 นายธนเดช พูลสงค สํานักงานเกษตร ตําบลสงาบาน อําเภอดอยสะเกด็ 

ท่ีมา : จาการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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ตารางท่ี 5.2 แสดงเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ ท่ีเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
  เพ่ือจัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ 
  จังหวัดเชียงใหม 
 

ลําดับ ชื่อ –นามสกุล อําเภอ 
1 นายรังสรรค กันธิยะ เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอแมวาง 
2 นายบุญรัตน คําหนอย เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอแมวาง 
3 นายลือชัย เจอโชคชัย เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอแมวาง 
4 นายไพบูลย บุญเปงแกว เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอแมวาง 
5 นางศรีลา รัตนะ เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอแมวาง 
6 นายบุญยิ่ง เลาวาง เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอแมวาง 
7 นายอนวุัตร วนาร่ืนรมย เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอแมวาง 
8 นางทัศนีย ไฮคํา เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอแมวาง 
9 นางอนงค คําพินิตย เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอสันปาตอง 
10 นายหนิม คําภีระ เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอสันปาตอง 
11 นายสุทัศน จันทมา เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอสันปาตอง 
12 นายพายัพ จากัน เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอสันปาตอง 
13 นายดวงด ี จําปารี เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอสันปาตอง 
14 นายประพัฒน ชุมแสง เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอสันปาตอง 
15 น.ส.มยุรี ดวงแกว เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอสันปาตอง 
16 นางลําดวน ทองแสน เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอสันปาตอง 
17 นายปน บุญมา เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอสันปาตอง 
18 นางพลอย บุญสุข เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอสันปาตอง 
19 นายณรงค ปญญา เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอสันปาตอง 
20 นายจรูญ ปงชัย เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอสันปาตอง 
21 นายพิรุญ มโนเพ็ญ เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอสันปาตอง 
22 นายฉัตรชัย สุริยจันทร เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอสันปาตอง 
23 นายจรัส เงาคํา เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอสารภี 

ท่ีมา : จาการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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ตารางท่ี 5.2 แสดงเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ ท่ีเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
  เพ่ือจัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ 
  จังหวัดเชียงใหม (ตอ) 
 

ลําดับ ชื่อ –นามสกุล อําเภอ 
24 นายสมเพชร เงาธรรม เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอสารภี 
25 นางจิตรวรรณ จินะวงศ เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอสารภี 
26 น.ส.อัญชลี จีนา เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอสารภี 
27 น.ส.ปริศนา ไชยประสพ เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอสารภี 
28 น.ส.ธีราภรณ ตังแก เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอสารภี 
29 นายชูศักดิ ์ บุญสม เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอสารภี 
30 นายรังสิทธ ฟองมี เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอสารภี 
31 นายเหรียญ เรือนแกว เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอสารภี 
32 นายปรีชา สุขดี เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอสารภี 
33 น.ส.นิตยา สุตา เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอสารภี 
34 นางดารา แสงจันทร เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอสารภี 
35 นายสุภาพ แสงจันทร เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอสารภี 
36 นพทพงษ คําเรือง เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอสารภี 
37 ศุภกานต ฟุงละ เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอสารภี 
38 นิรมล มันตะนา เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอสารภี 
39 นางผองพรรณ คําเปง เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอเมือง 
40 นางดวง ไชยมงคล เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอเมือง 
41 นายเกรียงไกร เทพจันทร เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอเมือง 
42 นายสุบิน นาคง เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอเมือง 
43 นางเตียมตา ปญญานะ เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอเมือง 
44 นายละมัย พรหมมา เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอเมือง 
45 นายสงัด พรหมมินทร เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอเมือง 
46 นายพิรุณ พินุวงศ เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอเมือง 

ท่ีมา : จาการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 



71 

 

ตารางท่ี 5.2 แสดงเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ ท่ีเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
  เพ่ือจัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ 
  จังหวัดเชียงใหม (ตอ) 
 

ลําดับ ชื่อ –นามสกุล อําเภอ 
47 นางศิริลักษณ ศิริมโน เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอเมือง 
48 นางออนศรี พรหมมินทร เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอเมือง 
49 นางบัวคํา ขุยอาภัย เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอดอยสะเก็ด 
50 นายธิติพงษ ขุยอาภัย เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอดอยสะเก็ด 
51 นางบานเย็น รัณจวรรณ เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอดอยสะเก็ด 
52 นายณรงคชัย ปาละกูล เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอพราว 
53 นางดาววภิา บรรณศาสตร เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอพราว 
54 นางอารีย เสารแกว เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอพราว 

ท่ีมา : จาการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 
 (4)   ส่ิงท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการ 
 4.1)  เพื่อเปนโครงการนํารองและเปนตนแบบในการอบรมผูประกอบการ 
เกษตรกร ผูจําหนายสินคา (ผักปลอดสารพิษ) เจาหนาท่ีบุคลากรในหนวยงานองคกรทองถ่ิน 
เกษตรตําบล เกษตรอําเภอและตัวแทนเกษตรกรเปนผูเขารับการอบรมถายทอดความรู 
 4.2) ผูเขาอบรมมีความรูทางดานคอมพิวเตอรและระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
และสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4.3)  ผูเขาอบรมรูจักระบบเครือขายอินเตอรเน็ต เว็บไซตของศูนยบริหาร
จัดการผักปลอดสารพิษและสามารถเขาใชงานไดในระบบสมาชิก 
 4.4)  ผู เขาอบรมสามารถจัดการระบบฐานขอมูลและระบบบริหารงาน
เครือขายอินเตอรเน็ตของศูนยบริหารจัดการผักปลอดสารพิษและสามารถเขาใชงานไดในระบบ
ผูจัดการขอมูลของหนวยงานของตนเอง 
 4.5)  เจาหนาท่ีบุคลากรในสํานักงานเกษตรตําบล สํานักงานเกษตรอําเภอและ
ตัวแทนของเกษตรกรผูเขารวมอบรม เกิดความรูความเขาใจในการบริหารจัดการเว็บไซตดวย 
โปรแกรมบริหารจัดการเว็บไซต Joomla! และสามารถดําเนินการประยุกตหรือปรับเปล่ียน
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รูปแบบเว็บไซตใหเขากับองคการ รวมถึงการดําเนินการจัดต้ังเว็บไซตของตนเองที่สามารถ
เช่ือมตอยังเว็บไซตของศูนยบริหารจัดการผักปลอดสารพิษได 
  
 (5)   ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 5.1)  นําเสนอโครงการตอสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม 
 5.2)  ประสานความรวมมือกับสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม ในการ
ดําเนินการจัดสงบุคลากรเขารวมฝกอบรมตามโครงการ 
 5.3)  ทําการติดต้ังระบบ 
 5.4)  ดําเนินการฝกอบรมระบบงานสารสนเทศ ดังนี้ 
 5.4.1) จัดอบรมการใชงานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตของศูนยบริหาร
จัดการผักปลอดสารพิษ (http://www.mcs.okrd.org) 
 5.4.2) จัดอบรมการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลและการบริหารงาน
ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตของศูนยบริหารจัดการผักปลอดสารพิษ (http://www.mcs.okrd.org)  
 5.4.3) จัดอบรมการพัฒนาเว็บไซตดวย Joomla!  
 5.5)  ประสานความรวมมือกับสํานักงานเกษตรทองถ่ิน ในการจัดเก็บขอมูลดิบ 
 5.6)  ทําการปอนขอมูลเขาและตรวจสอบขอมูล (Quality Control) 
 
 (6)   วิธีการฝกอบรม 
 6.1)  การฝกอบรมโดยการบรรยาย 
 6.2)  การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 6.3)  การทดลองฝกวางแผนในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลบนเว็บไซต 
 6.4)  การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและขอซักถาม 
 
 (7)   เวลาและสถานท่ีฝกอบรม 
  การฝกอบรม ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขต
แมสา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยแบงการฝกอบรมออกเปน 2 กลุมและดําเนินการอบรม
กลุมละไมเกิน 30 คน ดังนี้ 
  กลุมท่ี 1 ไดแก เจาหนาท่ีเกษตรจังหวัดเชียงใหม เกษตรอําเภอและเกษตรตําบล 
ระยะเวลาในการอบรม 30 ชั่วโมง 
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  กลุมท่ี 2 ไดแก เกษตรกรในอําเภอนํารอง (อําเภอแมวาง อําเภอสันปาตอง 
อําเภอสารภี อําเภอเมือง อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอพราว) 
 
 (8)  ผลการดําเนินโครงการ 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม คณะวิจัยไดทําการวัดและประเมินผลการ
ดําเนินงานเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาโครงการใหเหมาะสมและสามารถใชประโยชนไดจริงใน
การฝกอบรมคร้ังตอไป การประเมินผลการดําเนินงานสามารถสรุปผลไดดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 (1)  ประเด็นในการประเมิน 
 1.1)  ความสมบูรณของเนื้อหาหลักสูตร 
  1.1.1)  ความนาสนใจของหลักสูตร 
  1.1.2)  ความพรอมของเอกสารและส่ือในการฝกอบรม 
  1.1.3)  เนื้อหา เปนไปตามคําอธิบายในหลักสูตรการอบรม 
  1.1.4)  หลักสูตรในการใชฝกอบรมทันสมัย เหมาะกับปจจุบัน 
 1.2)  กระบวนการอบรม 
  1.2.1)  ความพรอมของสถานท่ี อุปกรณและวิทยากร 
  1.2.2)  รูปแบบและเทคนิคการนําเสนอของวิทยากร 
 1.3)  การวัดผล ประเมินผลการอบรม 
  1.3.1)  ความรูความเขาใจในเนื้อหาเกี่ยวกับ เว็บไซตของศูนยบริหาร
จัดการผักปลอดสารพิษ MCS: http://www.mcs.okrd.org  
  1.3.2)  ทานไดนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปใชในชีวิตประจําวัน 
มากนอยเพียงใด 
  1.3.3)  ทานคิดวากิจกรรม/โครงการอบรมมีสวนทําใหองคกร/
ชุมชนของทานมีการพัฒนาเพิ่มข้ึนหรือไม 
  1.3.4)  โดยภาพรวม ทานคิดวาในการอบรม/กิจกรรม คร้ังนี้สําเร็จ
ตามโครงการ วัตถุประสงคหรือไม 
 (2)  เกณฑการวัดผล ประเมินผล 
 2.1)  เกณฑการประเมินผล แบงออกเปนระดับคะแนนท้ัง 5 ระดับคือ 
  ระดับ 5 หมายถึง มากท่ีสุด 
  ระดับ 4 หมายถึง มาก 



74 

 

 ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง นอย 
 ระดับ 1 หมายถึง นอยท่ีสุด 
 2.2)  ชวงคะแนนการแปลผลการประเมิน 
  

ชวงคะแนน ผลการประเมิน 
4.51 – 5.00 มากท่ีสุด 
3.51 – 4.50 มาก 
2.51 – 3.50 ปานกลาง 
1.51 – 2.50 นอย 
1.00 – 1.50 นอยท่ีสุด 

  
 (3)  ผลการประเมิน 
 ผลการประเมินโครงการท้ัง 3 ประเด็น คือความสมบูรณของเนื้อหา
หลักสูตร กระบวนการอบรมและการวัดผลประเมินผลการอบรม มีผลการประเมินดัง
รายละเอียดตอไปน้ี 
 
ตารางท่ี 5.3 แสดงผลการประเมินดานความสมบูรณของเนื้อหาหลักสูตร 
 

ลําดับ ประเด็นการประเมิน คาเฉล่ีย 
1 ความนาสนใจของหลักสูตร 4.60 
2 ความพรอมของเอกสารและส่ือในการฝกอบรม 4.50 
3 เนื้อหา เปนไปตามคําอธิบายในหลักสูตรการอบรม 4.40 
4 หลักสูตรในการใชฝกอบรมทันสมัย เหมาะกับปจจุบัน 4.70 

รวม 4.55 
ท่ีมา: จากการคํานวณ         
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จากตารางท่ี 5.3 แสดงผลการประเมินในดานของเน้ือหาหลักสูตร ผล
การวิเคราะหทําใหทราบผลการประเมินในประเด็นตางๆ ดังนี้ 
 1)  ความนาสนใจของหลักสูตร อยูในระดับ “มากท่ีสุด” 
 2)  ความพรอมของเอกสารและส่ือในการฝกอบรม อยูในระดับ “มาก” 
 3)  เนื้อหา เปนไปตามคําอธิบายในหลักสูตรการอบรม อยูในระดับ “มาก” 
 4)  หลักสูตรในการใชฝกอบรมทันสมัย เหมาะกับปจจุบัน อยูใน
ระดับ “มากท่ีสุด”     
 
ตารางท่ี 5.4 แสดงผลการประเมินดานกระบวนการอบรม 
 

ลําดับ ประเด็นการประเมิน คาเฉล่ีย 
1 ความพรอมของสถานท่ี อุปกรณและวิทยากร 4.70 
2 รูปแบบและเทคนิคการนําเสนอของวิทยากร 4.40 

รวม 4.55 
ท่ีมา: จากการคํานวณ 
 
   จากตารางท่ี 5.4 แสดงผลการประเมินในดานของกระบวนการอบรม 
ผลการวิเคราะหทําใหทราบผลการประเมินในประเด็นตางๆ ดังนี้ 
 1)  ความพรอมของสถานท่ี อุปกรณและวิทยากร อยูในระดับ “มากท่ีสุด” 
 2)  รูปแบบและเทคนิคการนาํเสนอของวทิยากร อยูในระดับ “มาก” 
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ตารางท่ี 5.5 แสดงผลการประเมินดานการวัดผล ประเมินผลการอบรม 
 

ลําดับ ประเด็นการประเมิน คาเฉล่ีย 
1 ความรูความเขาใจในเน้ือหาเกี่ยวกับ เว็บไซตของ 

ศูนยบริหารจดัการผักปลอดสารพิษ MCS: http://www.mcs.okrd.org 
4.40 

2 ทานไดนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปใชในชีวิตประจําวัน มากนอย
เพียงใด 

4.00 

3 ทานคิดวากิจกรรม/โครงการอบรมมีสวนทําใหองคกร/ชุมชนของทานมี
การพัฒนาเพิ่มข้ึนหรือไม 

4.00 

4 โดยภาพรวม ทานคิดวาในการอบรม/กิจกรรม คร้ังนี้สําเร็จตามโครงการ 
วัตถุประสงคหรือไม 

4.50 

รวม 4.23 
ท่ีมา: จากการคํานวณ  
        
   จากตารางท่ี 5.5 แสดงผลการประเมินในดานการวัดผล ประเมินผล
การอบรม ผลการวิเคราะหทําใหทราบผลการประเมินในประเด็นตางๆ ดังนี้ 
 1)  ความรูความเขาใจในเนื้อหาเกี่ยวกับ เว็บไซตของศูนยบริหาร
จัดการผักปลอดสารพิษ MCS: http://www.mcs.okrd.org อยูในระดับ “มาก” 
 2)  ความรูที่ไดรับจากการอบรมในการนําไปใชในชีวิตประจาํวันอยู
ในระดบั “มาก” 
 3)  กิจกรรม/โครงการอบรมมีสวนทําใหองคกร/ชุมชนมีการพัฒนา 
อยูในระดับ “มาก” 
 4)  ความสําเร็จของการอบรม/กิจกรรมตามโครงการและวัตถุประสงค 
อยูในระดับ “มาก” 
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(4)  สรุปผลการประเมินและขอเสนอแนะ 
 4.1)  ผลการประเมินโครงการ 
  ผลการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งศูนยขอมูล
ขาวสารเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม ท่ีไดจากการสํารวจ
ความคิดเห็นของผูเขารวมอบรมพบวา เนื้อหาหลักสูตรและกระบวนการอบรมมีความพรอมเปน
อยางยิ่ง ท้ังความนาสนใจของโครงการ เนื้อหาในการอบรมท่ีเหมาะสมและทันสมัย ความพรอม
ของสถานท่ีและอุปกรณรวมถึงเทคนิคในการนําเสนอของวิทยากร ซ่ึงผูเขารวมอบรมสวนใหญ
ไดนําความรูและประสบการณท่ีไดรับจากการอบรมไปใชจริงในการสรางและพัฒนาศูนยขอมูล
สารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ ในทองถ่ินของตนเอง สงผลใหการ
เช่ือมโยงขอมูลขาวสารทางการเกษตรปลอดสารพิษท้ังในระดับตําบล ระดับอําเภอและระดับ
จังหวัด ตอไป 
 4.2)  ขอเสนอแนะตอโครงการ 
  การจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคา 
ผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหมมีความจําเปนท่ีตองมีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในภาระงาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการทําหนาท่ีควบคุมดูแลศูนยฯรวมถึงการปรับปรุงแกไขและ
พัฒนาศูนยฯ เพื่อใหผูผลิตและผูบริโภคผักปลอดสารพิษ สามารถใชประโยชนจากศูนยฯ อยาง
เต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการปรับขอมูลการผลิตผัก ขอมูลราคาผัก ควรปรับใหเปนปจจุบัน
อยูเสมอ เพื่อใหเกิดความเช่ือม่ันท้ังผูผลิตและผูบริโภคไดอยางยั่งยืน 
 
5.2  การพัฒนาศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัด
เชียงใหม 
 การพัฒนาศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัด
เชียงใหม คณะนักวิจัยไดจัดทําเว็บไซตเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเกษตรกรปลอด
สารพิษโดยไดนําเสนอเน้ือหาทางดานวิชาการรวมถึงองคความรูทางการเกษตรปลอดสารพิษท่ี
ไดจากการวิจัยในป 2550 และป 2551 ท่ีผานมาภายใตเว็บไซต http://www.mcs.okrd.org  
(ดังภาพท่ี 5.1) 
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ภาพท่ี 5.1 แสดงหนาจอหลักของเว็บไซตศูนยบริหารจดัการผักปลอดสารพิษ
http://www.mcs.okrd.org 

 
 การนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับเกษตรปลอดสารพิษบนเวปไซด http://www.mcs.okrd.org 
ทีมวิจัยไดจัดแบงขอมูลไวเปนหมวดหมูดังนี้ 
 (1)  สวนแนะนําโครงการ 
  ขอมูลสวนแนะนําโครงการเปนขอมูลท่ีนําเสนอถึงความเปนมาของโครงการ 
โครงการตางๆ ท่ีอยูภายใตแผนงานวิจัย วัตถุประสงคของโครงการ เปาหมายและกลยุทธของ
แผนงานรวมถึงความสําคัญของโครงการท่ีวา “ผักปลอดสารพิษบนเศรษฐกิจพอเพียงเปน
แนวคิดทางการเกษตรอยางหนึ่งท่ีนําหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชกับการผลติผัก
ปลอดสารพิษ ทั้งนี้เพราะระบบการผลิตของการผักปลอดสารพิษนั้น เปนการผลิตท่ีใชตนทุนตํ่า
มาก กลาวคือ ไมมีการใชปุยเคมี และไมใชสารเคมีใดๆ ท้ังยาฆาแมลงและยาปราบศัตรูพืช แตจะ
อาศัยการบริหารจัดการทรัพยากรของเกษตรกรท่ีมีอยูอยางจํากัด ทําใหการเกษตรดังกลาวมี
รูปแบบของการพ่ึงพาตนเองมากท่ีสุด แรงผลักดันสําคัญท่ีทําใหเกิดแผนงานวิจัยนี้คือ จังหวัด
เชียงใหมซ่ึงมีปจจัยสนับสนุนในดานตางๆ ท่ีเหมาะสมกับการผลิตผักปลอดสารพิษคอนขางมาก 
(อุปทานสูง) และผักปลอดสารพิษยังเปนสินคาเกษตรที่มีความตองการสูงเชนกัน (อุปสงคมาก) 
อีกท้ังปจจุบันผูบริโภคไดใหความสนใจในสินคาเกษตรปลอดภัยมากข้ึน เพราะประชาชนสวน
ใหญเร่ิมใสใจในสุขภาพของตนเอง โดยปองกันตนเองจากสารเคมีท่ีจะเขาสูรางการจากอาหาร 
โดยเฉพาะสารเคมีที่มาจากผักท่ีบริโภคในปจจุบัน เม่ือนักวิจัยไดสงเสริมและพัฒนาระบบการ
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ผลิตผักปลอดสารพิษภายใตระบบการจัดการเศรษฐกิจอยางพอเพียงแลว เกษตรกรท่ียากจนก็
สามารถท่ีจะเพิ่มรายไดใหกับครอบครัว ถึงแมจะไมผลิตเปนอาชีพหลัก ก็สามารถผลิตเปนอาชีพ
เสริมใหกับครัวเรือนได ก็จะทําใหเศรษฐกิจของครัวเรือนดีข้ึน สามารถดํารงชีวิตอยูได โดยไม
กอหนี้สินใหกับครอบครัว ซ่ึงแผนการวิจัยจะนําเอาวิธีการปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เนนการบูร
ณาการเพื่อสงเสริมการวิจัยและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดสารพิษ ใหเกิดความยั่งยืนใหได” 
 
 (2)  ผลการวิจัย 
  ขอมูลสวนผลการวิจัยเปนขอมูลที่นําเสนอเกี่ยวกับผลการวิจัยภายใตโครงการ
บริหารจัดการผักปลอดสารพิษบนเศรษฐกิจพอเพียงในป 2550 และป 2551 ท่ีผาน ซ่ึงงานวิจัยท่ี
ไดนําเสนอประกอบดวยงานวิจัยเกี่ยวกับเกษตรปลอดสารพิษจํานวน 6 เร่ือง อันไดแก 
 1)  มาตรฐานผักปลอดสารพิษกับชีวิตท่ีพอเพียง (Standardization for Clean 
vegetable and life Sufficiency) 
 2)  วิถีชีวิตของเกษตรกับบทสรุปของกําไรและความพอเพียง (Way of life for 
agriculturists: a summary of benefit and sufficiency) 
 3)  ตลาดชุมชน วิถีแหงความพอเพียง กรณีศึกษาตลาดผักปลอดสารพิษ จังหวัด
เชียงใหม (Community Market: The way of sufficiency: A case study of Chiang mai clean 
vegetable market) 
 4)  จุดวิกฤต คนกินผัก (Critical point for vegetable consumer) 
 5)  เครือขายผูผลิตผักปลอดสารพิษ จุดเร่ิมตนท่ีดีของความพอเพียง (Network 
of clean vegetable agriculturists: A good start for sufficiency) 
 6)  ศูนยขอมูลสารสนเทศผักปลอดสารพิษ (Clean Vegetable Information 
Center) 
 (3)  องคความรู 
  ขอมูลในดานองคความรูเปนขอมูลท่ีนําเสนอเกี่ยวกับองคความรูทางการเกษตร
ปลอดสารพิษท่ีไดจากการวิจัยในป 2551 ท่ีผานมา อันไดแก สาระความรูเกี่ยวกับกลุมเกษตรกร
ผูผลิตผักปลอดสารพิษ สาระความรูเกี่ยวกับการบริโภคผักปลอดสารพิษ สาระความรูเกี่ยวกับ
ตลาดผักปลอดสารพิษ เครือขายเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษและเคล็ดไมลับกับมหัศจรรย
ผักปลอดสารพิษรวมถึงองคความรูเกี่ยวกับการผลิตผักปลอดสารพิษและนานาประโยชนจากผัก
ปลอดสารพิษจํานวน 56 ชนิดผัก ท้ังผักเศรษฐกิจ ผักพ้ืนบานและผักสมุนไพร 
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 (4)  เครือขายเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ (เครือขาย MCS) 
  ขอมูลสวนเครือขายเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษเปนขอมูลท่ีนําเสนอ
เกี่ยวกับกลุมเกษตกรผูผลิตผักปลอดสารพิษในอําเภอตางๆ ของจังหวัดเชียงใหมท่ีเขารวม
โครงการจัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัด
เชียงใหม ซ่ึงศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษของแตละ
อําเภอท่ีเขารวมโครงการ ไดแก  
 1)  ศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ  
อําเภอแมวาง 
 2)  ศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ  
อําเภอสันปาตอง  
 3)  ศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ  
อําเภอสารภี 
 4)  ศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ  
อําเภอเมือง 
 5)  ศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ  
อําเภอดอยสะเก็ด 
 6)  ศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ  
อําเภอพราว 
 
 การนําเสนอขอมูลขาวสารตางๆของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษท้ังหมดจะถูก
จัดเก็บไวในศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษของแตละ
อําเภอ โดยเช่ือมโยงผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตทางเวปไซตของสํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม หรือ http://www.chiangmai.doae.go.th ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 (1)   ศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอ 
แมวางเว็บไซต http://www.mcs.okrd.org/training/maewang/mcsshop/ 
  อําเภอแมวางมีกลุมเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษท่ีเขารวมโครงการจัดตั้ง
ศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษท้ังส้ิน 3 กลุมคือ  
 1)  กลุมวิสาหกิจชุมชนแมวางเกษตรอินทรีย ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง 
จังหวัดเชียงใหม  
 2)  กลุมเกษตรอินทรียบานปาไผ ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 
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 3)  กลุมเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ตําบลทุงป อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 
  
 การนําเสนอขอมูลขาวสารในศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผัก
ปลอดสารพิษ อําเภอแมวางแบงออกเปน 4 สวน (ดังภาพท่ี 5.2) คือ  
 1)  สวนสินคาผักปลอดสารพิษของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ  
 2)  สวนตลาดผักปลอดสารพิษของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ  
 3)  สวนแปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร 
 4)  สวนกลุมเครือขายเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอแมวาง 

 
 

 
 

ภาพท่ี 5.2 แสดงหนาจอหลักของศูนยขอมูลสารสนเทศฯ อําเภอแมวาง      
   http://www.mcs.okrd.org/training/maewang/mcsshop/ 

 
  รายละเอียดของการนําเสนอขอมูลท้ัง 4 สวนของศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการ
วิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอแมวางมีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1)  สินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอแมวาง 
   เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอแมวางไดทําการผลิตผักปลอด
สารพิษท้ังส้ิน 8 ชนิดผัก อันไดแก บวบเหล่ียม ถ่ัวฝกยาว ผักโขมจีน ถ่ัวลันเตา ผักกาดขาว บร็อค
โคล่ี ผักคะนาและผักกาดหางหงษ โดยขอมูลเกี่ยวกับสินคาผักปลอดสารพิษท้ังหมดไดถูก
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จัดเก็บไวท่ีหนาจอสินคาผักปลอดสารพิษ ของศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนา
สินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอแมวาง (ดังภาพท่ี 5.3) 

 
ภาพท่ี 5.3 แสดงหนาจอสินคาผักปลอดสารพิษ ศูนยสารสนเทศฯ อําเภอแมวาง 

http://www.mcs.okrd.org/training/maewang/mcsshop/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=26 

 
  1.2)  ตลาดผักปลอดสารพิษ อําเภอแมวาง 
   แหลงจําหนายสินคาผักปลอดสารพิษของเกษตรกรผูผลิตผักปลอด
สารพิษ อําเภอแมวางรวมถึงตลาดผักปลอดสารพิษในอําเภอแมวางไดถูกรวบรวมและนําเสนอ
ผานทางหนาจอตลาดผักปลอดสารพิษของศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคา
ผักปลอดสารพิษ อําเภอแมวาง (ดังภาพท่ี 5.4) 
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ภาพท่ี 5.4 แสดงหนาจอตลาดผักปลอดสารพิษ ศูนยขอมูลสารสนเทศฯ อําเภอแมวาง 
http://www.mcs.okrd.org/training/maewang/mcsshop/index.php?option=com_content&task=section&id=5&Itemid=46 

    1.3)  แปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร 
   อําเภอแมวางมีกลุมเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการพัฒนาการจัดการผลิต
ผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP (แปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษ) คือ กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนแมวางเกษตรอินทรีย ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ผักท่ีทําการผลิตคือ
บวบเหล่ียม ผักกาดขาว ถ่ัวลันเตา ถ่ัวฝกยาวและผักโขมจีน การนําเสนอขอมูลในสวนนี้เปน
ขอมูลเกี่ยวกับการจัดการระบบการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรภายใตพื้นท่ีตนแบบ 1 
งาน ขอมูลเกี่ยวกับแปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรสามารถชี้ใหเห็นถึง
ข้ันตอนในการผลิต การเก็บเกี่ยวและการจําหนายผลิตรวมถึงผลตอบแทนท่ีไดรับจากการผลิต
ซ่ึงขอมูลในสวนนี้ถือวาเปนประโชนอยางยิ่งสําหรับผูท่ีสนใจปลูกผักปลอดสารพิษและสามารถ
นําขอมูลดังกลาวเปนตนแบบของการผลิตผักปลอดสารพิษไดตอไป (ดังภาพท่ี 5.5) 

 
 

ภาพท่ี 5.5 แสดงหนาจอแปลงสาธิต ศูนยขอมูลสารสนเทศฯ อําเภอแมวาง 
http://www.mcs.okrd.org/training/maewang/mcsshop/index.php?option=com_content&task=section&id=1&Itemid=47 

 
  1.4)  กลุมเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอแมวาง 
   ศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ 
อําเภอแมวางไดรวบรวมขอมูลกลุมเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษในพื้นอําเภอแมวาง คือ  
 1)  กลุมวิสาหกจิชุมชนแมวางเกษตรอินทรีย ตาํบลบานกาด อําเภอแม
วาง จังหวัดเชียงใหม  
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 2)  กลุมเกษตรอินทรียบานปาไผ ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม 
 3)  เกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ตําบลทุงป อําเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม 
   การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกลุมเกษตรกรในพื้นท่ีอําเภอแมวางมี
วัตถุประสงคเพ่ือสรางกลุมเครือขายเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษระดับอําเภอและเช่ือมโยง
ในระดับจังหวัดตอไป (ดังภาพท่ี 5.6) 

 
 

ภาพท่ี 5.6 แสดงหนาจอกลุมเกษตรกร ศนูยขอมูลสารสนเทศฯ อําเภอแมวาง 
http://www.mcs.okrd.org/training/maewang/mcsshop/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=42 

 
 (2)  ศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอ 
สันปาตอง เว็บไซต http://www.mcs.okrd.org/training/sanpatong/mcsshop/ 
  อําเภอสันปาตองมีกลุมเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษท่ีเขารวมโครงการ
จัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษท้ังส้ิน 3 กลุมคือ  
 1)  กลุมปลูกผักปลอดสารพิษ  ตําบลบานแม  อําเภอสันปาตอง  จังหวัด
เชียงใหม  
 2)  กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานแมของใต ตําบลแมกา อําเภอสันปาตอง 
จังหวัดเชียงใหม 
 3)  กลุมปลูกผักสารพิษบานทาโปง  ตําบลบานแม  อํา เภอสันปาตอง  
จังหวัดเชียงใหม  
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  การนําเสนอขอมูลขาวสารในศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนา
สินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอสันปาตองแบงออกเปน 4 สวน (ดังภาพท่ี 5.7) คือ  
 1)  ขอมูลเกี่ยวกับสินคาผักปลอดสารพิษของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ 
 2)  ขอมูลเกี่ยวกับตลาดผักปลอดสารพิษของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ 
 3)  ขอมูลแปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร 
 4)  ขอมูลกลุมเครือขายเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอสันปาตอง  

 

   
 

ภาพท่ี 5.7 แสดงหนาจอหลักของศูนยขอมูลสารสนเทศฯ อําเภอสันปาตอง 
http://www.mcs.okrd.org/training/sanpatong/mcsshop/ 

 
  รายละเอียดของการนําเสนอขอมูลท้ัง 4 สวนของศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการ
วิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอสันปาตองมีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1)  สินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอสันปาตอง 
   เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอสันปาตองไดทําการผลิตผัก
ปลอดสารพิษท้ังส้ิน 10 ชนิดผัก อันไดแก กระเทียมตน ถ่ัวพู พริกข้ีหนู กระหลํ่าดอก ผักกาดขาว 
ผักกาดกวางตุง ถ่ัวลันเตา ผักคะนา ผักบุงจีนและมะเขือยาว โดยขอมูลเกี่ยวกับสินคาผักปลอด
สารพิษท้ังหมดไดถูกจัดเก็บไวท่ีหนาสินคาผักปลอดสารพิษ ของศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการ
วิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอสันปาตอง (ดังภาพท่ี 5.8) 
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ภาพท่ี 5.8 แสดงหนาสินคาผักปลอดสารพิษ ศูนยขอมูลสารสนเทศฯ อําเภอสันปาตอง 

http://www.mcs.okrd.org/training/sanpatong/mcsshop/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=26 

 
  2.2)  ตลาดผักปลอดสารพิษ อําเภอสันปาตอง 
   แหลงจําหนายสินคาผักปลอดสารพิษของเกษตรกรผูผลิตผักปลอด
สารพิษ อําเภอสันปาตองรวมถึงตลาดผักปลอดสารพิษในอําเภอสันปาตองไดถูกรวบรวมและ
นําเสนอผานทางหนาจอตลาดผักปลอดสารพิษของศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนา
สินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอสันปาตอง (ดังภาพท่ี 5.9) 
 

 
 

ภาพท่ี 5.9 แสดงหนาจอตลาดผักปลอดสารพิษ ศูนยขอมูลสารสนเทศฯ อําเภอสันปาตอง  
http://www.mcs.okrd.org/training/sanpatong/mcsshop/index.php?option=com_content&task=section&id=5&Itemid=46 
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  2.3)  แปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร 
   อําเภอสันปาตองมีกลุมเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการพัฒนาการจัดการ
ผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP (แปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษ) คือ กลุมปลูก
ผักปลอดสารพิษบานแมของใต ตําบลแมกา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ผักท่ีทําการผลิต
คือ กระเทียมตน ถ่ัวพู พริกข้ีหนูและกระหลํ่าดอก การนําเสนอขอมูลในสวนน้ีเปนขอมูล
เกี่ยวกับการจัดการระบบการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรภายใตพื้นที่ตนแบบ 1 งาน 
ขอมูลเกี่ยวกับแปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรสามารถชี้ใหเห็นถึงข้ันตอนใน
การผลิต การเก็บเกี่ยวและการจําหนายผลิตรวมถึงผลตอบแทนท่ีไดรับจากการผลิตซ่ึงขอมูลใน
สวนนี้ถือวาเปนประโชนอยางยิ่งสําหรับผูท่ีสนใจปลูกผักปลอดสารพิษและสามารถนําขอมูล
ดังกลาวเปนตนแบบของการผลิตผักปลอดสารพิษไดตอไป (ดังภาพท่ี 5.10) 
 

 
 

ภาพท่ี 5.10 แสดงหนาจอแปลงสาธิต ศูนยขอมูลสารสนเทศฯ อําเภอสันปาตอง 
http://www.mcs.okrd.org/training/sanpatong/mcsshop/index.php?option=com_content&task=section&id=1&Itemid=47 

 
  2.4)  กลุมเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอสันปาตอง 
   ศูนยสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอ
สันปาตองไดรวบรวมขอมูลกลุมเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษในพื้นอําเภอสันปาตอง คือ  
 1)  กลุมปลูกผักปลอดสารพิษ ตําบลบานแม อําเภอสันปาตอง จังหวัด
เชียงใหม 
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 2)  กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานแมของใต ตําบลแมกา อําเภอ 
สันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
 3)  กลุมปลูกผักสารพิษบานทาโปง ตําบลบานแม อําเภอสันปาตอง 
จังหวัดเชียงใหม 
   การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกลุมเกษตรกรในพ้ืนที่ สันปาตองมี
วัตถุประสงคเพ่ือสรางกลุมเครือขายเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษระดับอําเภอและเช่ือมโยง
ในระดับจังหวัดตอไป (ดังภาพท่ี 5.11) 
 

 
 

ภาพท่ี 5.11 แสดงหนาจอกลุมเกษตรกร ศูนยขอมูลสารสนเทศฯ อําเภอสันปาตอง 
http://www.mcs.okrd.org/training/sanpatong/mcsshop/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=42 

 
 (3)  ศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอ
สารภีเว็บไซต http://www.mcs.okrd.org/training/saraphi/mcsshop/  
  อําเภอสารภีมีกลุมเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษท่ีเขารวมโครงการจัดต้ัง
ศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษท้ังส้ิน 4 กลุมคือ  
 1)  กลุมปลูกผักปลอดสารพิษชุมชนศรีลานนา ตําบลยางเนิ้ง อําเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม  
 2)  กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานพระนอนปาเก็ดถ่ี ตําบลยางเน้ิง อําเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม 
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 3)  กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานหนองแฝก ตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม 
 4)  กลุมปลูกผักปลอดสารพิษ ตําบลชมภู อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม  
 
  การนําเสนอขอมูลขาวสารในศูนยสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคา 
ผักปลอดสารพิษ อําเภอสารภีแบงออกเปน 4 สวน (ดังภาพท่ี 5.12) คือ  
 1)  ขอมูลเกี่ยวกับสินคาผักปลอดสารพิษของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ 
 2)  ขอมูลเกี่ยวกับตลาดผักปลอดสารพิษของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ 
 3)  ขอมูลแปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร 
 4)  ขอมูลกลุมเครือขายเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอสารภี  

 

 
 

ภาพท่ี 5.12 แสดงหนาจอหลักของศูนยขอมูลสารสนเทศฯ อําเภอสารภ ี
http://www.mcs.okrd.org/training/saraphi/mcsshop/ 

 
  รายละเอียดของการนําเสนอขอมูลท้ัง 4 สวนของศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการ
วิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอสารภีมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1)  สินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอสารภี 
   เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอสารภีไดทําการผลิตผักปลอด
สารพิษท้ังส้ิน 15 ชนิดผัก อันไดแก บร็อคโคล่ี ผักกาดกวางตุง ผักกาดฮองเต สลัดใบ ผักคะนา 
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ถ่ัวแขก ค่ึนชาย มะเขือเทศ ตั้งโอ ปวยเลง แตงกวา กระหลํ่าปลี มะเขือยาว มะเขือเปราะและผัก
โขมจีน ขอมูลที่เกี่ยวกับสินคาผักปลอดสารพิษท้ังหมดไดถูกจัดเก็บไวที่หนาจอสินคาผักปลอด
สารพิษ ของศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอสารภี 
(ดังภาพท่ี 5.13) 
 

 
 

ภาพท่ี 5.13 แสดงหนาจอสินคาผักปลอดสารพิษ ศูนยขอมูลสารสนเทศฯ อําเภอสารภี  
http://www.mcs.okrd.org/training/saraphi/mcsshop/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=26 

 
  3.2)  ตลาดผักปลอดสารพิษ อําเภอสารภี 
   แหลงจําหนายสินคาผักปลอดสารพิษของเกษตรกรผูผลิตผักปลอด
สารพิษ อําเภอสารภี รวมถึงตลาดผักปลอดสารพิษในอําเภอสารภี ไดถูกรวบรวมและนําเสนอ
ผานทางหนาจอตลาดผักปลอดสารพิษของศูนยสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผัก
ปลอดสารพิษ อําเภอสารภี (ดังภาพท่ี 5.14) 
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ภาพท่ี 5.14 แสดงหนาจอตลาดผักปลอดสารพิษ ศูนยสารสนเทศฯ อําเภอสารภ ี

http://www.mcs.okrd.org/training/saraphi/mcsshop/index.php?option=com_content&task=section&id=5&Itemid=46 
 
  3.3)  แปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร 
   อําเภอสารภีมีกลุมเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการพัฒนาการจัดการผลิต
ผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP (แปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษจํานวน 33 ชนิด
ผัก) คือ กลุมปลูกผักปลอดสารพิษชุมชนศรีลานนา ตําบลยางเนิ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานพระนอนปาเก็ดถ่ี ตําบลยางเน้ิง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมและ
กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานหนองแฝก ตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมผักท่ีทํา
การผลิตคือ ผักกาดกวางตุง ผักกาดฮองเต บร็อคโคล่ี สลัดใบ ผักคะนา ถ่ัวแขก ตั้งโอ มะเขือเทศ 
ค่ึนชาย แตงกวา ปวยเลง กระหลํ่าปลี มะเขือยาวและมะเขือเปราะ การนําเสนอขอมูลในสวนนี้
เปนขอมูลเกี่ยวกับการจัดการระบบการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรภายใตพื้นที่ตนแบบ 1 
งาน ขอมูลเกี่ยวกับแปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรสามารถชี้ใหเห็นถึง
ข้ันตอนในการผลิต การเก็บเกี่ยวและการจําหนายผลิตรวมถึงผลตอบแทนท่ีไดรับจากการผลิต
ซ่ึงขอมูลในสวนนี้ถือวาเปนประโชนอยางยิ่งสําหรับผูท่ีสนใจปลูกผักปลอดสารพิษและสามารถ
นําขอมูลดังกลาวเปนตนแบบของการผลิตผักปลอดสารพิษไดตอไป (ดังภาพท่ี 5.15) 
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ภาพท่ี 5.15 แสดงหนาจอแปลงสาธิต ศูนยขอมูลสารสนเทศฯ อําเภอสารภี  
http://www.mcs.okrd.org/training/saraphi/mcsshop/index.php?option=com_content&task=section&id=1&Itemid=47 
 
  3.4)  กลุมเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอสารภี 
   ศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ 
อําเภอสารภีไดรวบรวมขอมูลกลุมเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษในพื้นอําเภอสารภี คือ  
 1)  กลุมปลูกผักปลอดสารพิษชุมชนศรีลานนา ตําบลยางเนิ้ง อําเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม  
 2)  กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานพระนอนปาเก็ดถ่ี ตําบลยางเนิ้ง 
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม  
 3)  กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานหนองแฝก  ตําบลหนองแฝก  
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
 4)  กลุมปลูกผักปลอดสารพิษ  ตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวัด
เชียงใหม  
   การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกลุมเกษตรกรในพื้นท่ีอําเภอสารภีมี
วัตถุประสงคเพ่ือสรางกลุมเครือขายเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษระดับอําเภอและเช่ือมโยง
ในระดับจังหวัดตอไป (ดังภาพท่ี 5.16) 
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ภาพท่ี 5.16 แสดงหนาจอกลุมเกษตรกร ศูนยขอมูลสารสนเทศฯ อําเภอสารภ ี
http://www.mcs.okrd.org/training/saraphi/mcsshop/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=42 
 
 (4)  ศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอ
เมืองเว็บไซต http://www.mcs.okrd.org/training/maung/mcsshop/ 
  อําเภอเมืองมีกลุมเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษท่ีเขารวมโครงการจัดต้ังศูนย
ขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษท้ังส้ิน 2 กลุมคือ  
 1)  กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานปาขอยเหนือ ตําบลสันผีเส้ือ อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 
 2)  กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานปาขอยใต ตําบลสันผีเส้ือ อําเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม  
  การนําเสนอขอมูลขาวสารในศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนา
สินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอเมืองแบงออกเปน 4 สวน (ดังภาพท่ี 5.17) คือ  
 1)  ขอมูลเกี่ยวกับสินคาผักปลอดสารพิษของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ 
 2)  ขอมูลเกี่ยวกับตลาดผักปลอดสารพิษของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ 
 3)  ขอมูลแปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร 
 4)  ขอมูลกลุมเครือขายเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอเมือง  
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ภาพท่ี 5.17 แสดงหนาจอหลักของศูนยขอมูลสารสนเทศฯ อําเภอเมือง 
 http://www.mcs.okrd.org/training/maung/mcsshop/ 

 

  รายละเอียดของการนําเสนอขอมูลท้ัง 4 สวนของศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการ
วิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอเมืองมีรายละเอียดดังนี้ 
  4.1)  สินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอเมือง 
   เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอเมืองไดทําการผลิตผักปลอด
สารพิษท้ังส้ิน 7 ชนิดผัก อันไดแก มะระจีน ผักบุงจีน พริกหนุม ผักชี กระเทียม กระหลํ่าดอก
และบร็อคโคล่ี โดยขอมูลเกี่ยวกับสินคาผักปลอดสารพิษท้ังหมดไดถูกจัดเก็บไวที่หนาจอสินคา
ผักปลอดสารพิษ ของศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ 
อําเภอเมือง (ดังภาพท่ี 5.18) 
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ภาพท่ี 5.18 แสดงหนาจอสินคาผักปลอดสารพิษ ศูนยขอมูลสารสนเทศฯ อําเภอเมือง 
http://www.mcs.okrd.org/training/maung/mcsshop/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=26 

 
  4.2)  ตลาดผักปลอดสารพิษ อําเภอเมือง 
   แหลงจําหนายสินคาและตลาดผักปลอดสารพิษของเกษตรกรผูผลิตผัก
ปลอดสารพิษ อําเภอเมืองไดถูกรวบรวมและนําเสนอผานทางหนาจอตลาดผักปลอดสารพิษของ
ศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอเมือง (ดังภาพท่ี 5.19) 
 

 
 

ภาพท่ี 5.19 แสดงหนาตลาดผักปลอดสารพิษ ศูนยสารสนเทศฯ อําเภอเมือง 
http://www.mcs.okrd.org/training/maung/mcsshop/index.php?option=com_content&task=section&id=5&Itemid=46 
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  4.3)  แปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร 
   อําเภอเมืองมีกลุมเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการพัฒนาการจัดการผลิต
ผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP (แปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษ) คือ กลุมปลูกผัก
ปลอดสารพิษบานปาขอยเหนือ ตําบลสันผีเส้ือ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมผักท่ีผลิตคือ ผักชี 
มะระจีน พริกหนุมและผักบุงจีน การนําเสนอขอมูลในสวนนี้เปนขอมูลเกี่ยวกับการจัดการ
ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรภายใตพื้นท่ีตนแบบ 1 งาน ขอมูลเกี่ยวกับแปลง
สาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรสามารถชี้ใหเห็นถึงข้ันตอนในการผลิต การเก็บ
เกี่ยวและการจําหนายผลิตรวมถึงผลตอบแทนท่ีไดรับจากการผลิตซ่ึงขอมูลในสวนนี้ถือวาเปน
ประโชนอยางยิ่งสําหรับผูท่ีสนใจปลูกผักปลอดสารพิษและสามารถนําขอมูลดังกลาวเปน
ตนแบบของการผลิตผักปลอดสารพิษไดตอไป (ดังภาพท่ี 5.20) 
 

 
 

ภาพท่ี 5.20 แสดงหนาแปลงสาธิต ศูนยสารสนเทศฯ อําเภอเมือง  
http://www.mcs.okrd.org/training/maung/mcsshop/index.php?option=com_content&task=section&id=1&Itemid=47 

 
  4.4)  กลุมเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอเมือง 
   ศูนยสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ  
อําเภอเมืองไดรวบรวมขอมูลกลุมเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษในพื้นอําเภอเมือง คือ  
 1)  กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานปาขอยเหนือ ตําบลสันผีเส้ือ  
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
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 2)  กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานปาขอยใต  ตําบลสันผี เ ส้ือ  
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
   การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางกลุมเครือขายเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษระดับอําเภอและเช่ือมโยง
ในระดับจังหวัดตอไป (ดังภาพท่ี 5.21) 
 

 
 

ภาพท่ี 5.21 แสดงหนาจอกลุมเกษตรกร ศูนยขอมูลสารสนเทศฯ อําเภอเมือง 
http://www.mcs.okrd.org/training/maung/mcsshop/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=42 

 
 (5)  ศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอ 
ดอยสะเก็ด เว็บไซต http://www.mcs.okrd.org/training/doisaket/mcsshop/ 
  อําเภอดอยสะเก็ดมีกลุมเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษท่ีเขารวมโครงการ
จัดต้ังศูนยสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษท้ังส้ิน 3 กลุมคือ  
 1)  กลุมเกษตรอินทรียดอยสะเก็ด ตําบลสงาบาน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม  
 2)  กลุมเพาะเห็ดบานดอกแดง ตําบลสงาบาน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม 
 3)  กลุมเยาวชนบานดอกแดง  ตําบลสงาบาน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม  
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  การนําเสนอขอมูลขาวสารในศูนยสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผัก
ปลอดสารพิษ อําเภอดอยสะเก็ดแบงออกเปน 4 สวน (ดังภาพท่ี 5.22) คือ  
 1)  ขอมูลเกี่ยวกับสินคาผักปลอดสารพิษของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ 
 2)  ขอมูลเกี่ยวกับตลาดผักปลอดสารพิษของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ 
 3)  ขอมูลแปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร 
 4)  ขอมูลกลุมเครือขายเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอดอยสะเก็ด 

 

 
 

ภาพท่ี 5.22 แสดงหนาจอหลักของศูนยขอมูลสารสนเทศฯ อําเภอดอยสะเก็ด 
http://www.mcs.okrd.org/training/doisaket/mcsshop/ 

 
  รายละเอียดของการนําเสนอขอมูลท้ัง 4 สวนของศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการ
วิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอดอยสะเก็ดมีรายละเอียดดังนี้ 
  5.1)  สินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอดอยสะเก็ด 
   เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอดอยสะเก็ดไดทําการผลิตผัก
ปลอดสารพิษท้ังส้ิน 6 ชนิดผัก อันไดแก เห็ดลม เห็ดนางฟา เห็ดขอนขาว เห็ดฟาง ผักบุงจีนและ
ผักกาดหางหงษ โดยขอมูลเกี่ยวกับสินคาผักปลอดสารพิษท้ังหมดไดถูกจัดเก็บไวท่ีหนาสินคา
ผักปลอดสารพิษ ศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอ
ดอยสะเก็ด (ดังภาพท่ี 5.23) 
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ภาพท่ี 5.23 แสดงหนาจอสินคาผักปลอดสารพิษ ศูนยขอมูลสารสนเทศฯ อําเภอดอยสะเก็ด  
http://www.mcs.okrd.org/training/doisaket/mcsshop/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=26 

 

  5.2)  ตลาดผักปลอดสารพิษ อําเภอดอยสะเก็ด 
   แหลงจําหนายสินคาผักปลอดสารพิษของเกษตรกรผูผลิตผักปลอด
สารพิษ อําเภอดอยสะเก็ดรวมถึงตลาดผักปลอดสารพิษในอําเภอดอยสะเก็ดไดถูกรวบรวมและ
นําเสนอผานทางหนาจอตลาดผักปลอดสารพิษของศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนา
สินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอดอยสะเก็ด (ดังภาพท่ี 5.24) 
 

 
 

ภาพท่ี 5.24 แสดงหนาจอตลาดผักปลอดสารพิษ ศูนยขอมูลสารสนเทศฯ อําเภอดอยสะเก็ด 



100 

 

http://www.mcs.okrd.org/training/doisaket/mcsshop/index.php?option=com_content&task=section&id=5&Itemid=46 
  5.3) แปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร 
   อําเภอดอยสะเก็ดมีกลุมเกษตรกรที่เขารวมโครงการพัฒนาการจัดการ
ผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP (แปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษ) คือ กลุมเพาะ
เห็ดบานดอกแดง ตําบลสงาบาน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมและกลุมเยาวชนบานดอก
แดง ตําบลสงาบาน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมผักท่ีทําการผลิตคือ ผักกาดหางหงษ เห็ด
นางฟาและเห็ดลม การนําเสนอขอมูลในสวนนี้เปนขอมูลเกี่ยวกับการจัดการระบบการผลิตผัก
ปลอดสารพิษของเกษตรกรภายใตพื้นที่ตนแบบ 1 งาน ขอมูลเกี่ยวกับแปลงสาธิตการผลิตผัก
ปลอดสารพิษของเกษตรกรสามารถช้ีใหเห็นถึงข้ันตอนในการผลิต การเก็บเกี่ยวและการ
จําหนายผลิตรวมถึงผลตอบแทนท่ีไดรับจากการผลิตซ่ึงขอมูลในสวนนี้ถือวาเปนประโชนอยาง
ยิ่งสําหรับผูท่ีสนใจปลูกผักปลอดสารพิษและสามารถนําขอมูลดังกลาวเปนตนแบบของการผลิต
ผักปลอดสารพิษไดตอไป (ดังภาพท่ี 5.25) 
 

 
 

ภาพท่ี 5.25 แสดงหนาจอแปลงสาธิต ศูนยขอมูลสารสนเทศฯ อําเภอดอยสะเก็ด  
http://www.mcs.okrd.org/training/doisaket/mcsshop/index.php?option=com_content&task=section&id=1&Itemid=47 

 
  5.4)  กลุมเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอดอยสะเก็ด 
   ศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ 
อําเภอดอยสะเก็ด ไดรวบรวมขอมูลของกลุมเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษในพื้นอําเภอดอย
สะเก็ด อันไดแก 
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 1)  กลุมเกษตรอินทรียดอยสะเก็ด ตําบลสงาบาน อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม  
 2)  กลุมเพาะเห็ดบานดอกแดง ตําบลสงาบาน อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม 
 3)  กลุมเยาวชนบานดอกแดง ตําบลสงาบาน อําเภอดอยสะเก็ด  
จังหวัดเชียงใหม  
   การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกลุมเกษตรกรในพื้นท่ีอําเภอดอยสะเก็ดมี
วัตถุประสงคเพ่ือสรางกลุมเครือขายเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษระดับอําเภอและเช่ือมโยง
ในระดับจังหวัดตอไป (ดังภาพท่ี 5.26) 
 

 
 

ภาพท่ี 5.26 แสดงหนาจอกลุมเกษตรกร ศูนยขอมูลสารสนเทศฯ อําเภอแมวาง 
http://www.mcs.okrd.org/training/doisaket/mcsshop/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=42 

 
 (6)  ศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอ
พราวเว็บไซต http://www.mcs.okrd.org/training/praw/mcsshop/ 
  อําเภอพราวมีกลุมเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษท่ีเขารวมโครงการจัดต้ัง
ศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษคือ กลุมวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรียดอกคํา ตําบลน้ําแพร อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม การนําเสนอขอมูลขาวสารใน
ศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอพราวแบงออกเปน  
4 สวน (ดังภาพท่ี 5.27) คือ  
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 1)  ขอมูลเกี่ยวกับสินคาผักปลอดสารพิษของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ 
 2)  ขอมูลเกี่ยวกับตลาดผักปลอดสารพิษของเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ 
 3)  ขอมูลแปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร 
 4)  ขอมูลกลุมเครือขายเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอพราว 

 

 
 

ภาพท่ี 5.27 แสดงหนาจอหลักของศูนยขอมูลสารสนเทศฯ อําเภอพราว 
http://www.mcs.okrd.org/training/praw/mcsshop/ 

 
  รายละเอียดของการนําเสนอขอมูลท้ัง 4 สวนของศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการ
วิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอพราวมีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1)  สินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอพราว 
   เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอพราวไดทําการผลิตผักปลอด
สารพิษท้ังส้ิน 5 ชนิดผัก อันไดแก แครอท หัวไชเทา กุยชาย ผักกาดกวางตุงและผักกาดขาว โดย
ขอมูลเกี่ยวกับสินคาผักปลอดสารพิษท้ังหมดไดถูกจัดเก็บไวท่ีหนาสินคาผักปลอดสารพิษของ 
ศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ อําเภอพราว (ดังภาพท่ี 5.28) 
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ภาพท่ี 5.28 แสดงหนาจอสินคาผักปลอดสารพิษ ศูนยขอมูลสารสนเทศฯ อําเภอพราว  
http://www.mcs.okrd.org/training/praw/mcsshop/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=26 

 

  6.2)  ตลาดผักปลอดสารพิษ อําเภอพราว 
   แหลงจําหนายสินคาผักปลอดสารพิษของเกษตรกรผูผลิตผักปลอด
สารพิษ อําเภอพราวรวมถึงตลาดผักปลอดสารพิษในอําเภอพราวไดถูกรวบรวมและนําเสนอผาน
ทางหนาจอตลาดผักปลอดสารพิษของศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผัก
ปลอดสารพิษ อําเภอพราว (ดังภาพท่ี 5.29) 
 

 
 

ภาพท่ี 5.29 แสดงหนาจอตลาดผักปลอดสารพิษ ศูนยขอมูลสารสนเทศฯ อําเภอพราว 
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http://www.mcs.okrd.org/training/praw/mcsshop/index.php?option=com_content&task=section&id=5&Itemid=46  
  6.3)  แปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร 
   อําเภอพราวมีกลุมเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการพัฒนาการจัดการผลิต
ผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP (แปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษ) คือ กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรอินทรียดอกคํา ตําบลน้ําแพร อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ผักท่ีทําการผลิตคือ 
กุยชาย แครอทและหัวไชเทา การนําเสนอขอมูลในสวนนี้เปนขอมูลเกี่ยวกับการจัดการระบบ
การผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรภายใตพื้นท่ีตนแบบ 1 งาน ขอมูลเกี่ยวกับแปลงสาธิตการ
ผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรสามารถชี้ใหเห็นถึงข้ันตอนในการผลิต การเก็บเกี่ยวและการ
จําหนายผลิตรวมถึงผลตอบแทนท่ีไดรับจากการผลิตซ่ึงขอมูลในสวนนี้ถือวาเปนประโชนอยาง
ยิ่งสําหรับผูท่ีสนใจปลูกผักปลอดสารพิษและสามารถนําขอมูลดังกลาวเปนตนแบบของการผลิต
ผักปลอดสารพิษไดตอไป (ดังภาพท่ี 5.30) 
 

 
 

ภาพท่ี 5.30 แสดงหนาจอแปลงสาธิต ศูนยขอมูลสารสนเทศฯ อําเภอพราว  
http://www.mcs.okrd.org/training/praw/mcsshop/index.php?option=com_content&task=section&id=1&Itemid=47 

 
  6.4)  กลุมเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ อําเภอพราว 
   ศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ 
อําเภอพราวไดรวบรวมขอมูลของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียดอกคํา ตําบลน้ําแพร อําเภอ
พราว จังหวัดเชียงใหม เพ่ือสรางกลุมเครือขายเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษระดับอําเภอและ
เช่ือมโยงในระดับจังหวัดตอไป (ดังภาพท่ี 5.30) 
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ภาพท่ี 5.31 แสดงหนาจอกลุมเกษตรกร ศูนยขอมูลสารสนเทศฯ อําเภอพราว 
http://www.mcs.okrd.org/training/praw/mcsshop/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=42 

 
5.3  บทบาทของศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ 
จังหวัดเชียงใหม 
 ศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม
เปนอีกหนึ่งชองทางท่ีชวยทําใหการติดตอส่ือสารรวมถึงการเช่ือมโยงเครือขายระหวางเกษตรกร
ผูผลิตผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม ตลอดจนการเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน
สําหรับเกษตรกรเปนไปไดอยางรวดเร็วภายใตคาใชจายในการบริหารจัดการท่ีไมสูงมากนัก 
เทคโนโลยีนี้สามารถลดอุปสรรคของการส่ือสารดานระยะทางและเวลาเปนอยางมาก คณะวิจัย
ไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการสงเสริม
และพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหมสามารถกําหนดบทบาทหนาท่ีไดใน 3 ระดับ  
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 ระดับท่ีหนึ่ง การใหคําปรึกษาดานขอมูลและเทคโนโลยีการเกษตรปลอดสารพิษ 
  ภายใตการดําเนินงานรวมกันระหวางศูนยบริหารจัดการโครงการผักปลอด
สารพิษ บนเศรษฐกิจพอเพียง (MCS) ภายใตการดําเนินงานของกิจวิจัยเพื่อพัฒนาทองถ่ิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (OKRD) กับสํานักงานเกษตรกรจังหวัดเชียงใหมและสํานักงาน
เกษตรกรทองถ่ิน การใหบริการดานการใหคําปรึกษาดานขอมูลและเทคโนโลยีการเกษตรปลอด
สารพิษจึงเปนงานบริการหลักของศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอด
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สารพิษ จังหวัดเชียงใหม ในการใหคําปรึกษาทางดานการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหกับ
เกษตรกร การสงเสริมและแนะนําแนวทางในการผลิตผักปลอดสารพิษที่ถูกตองตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใหคําปรึกษาแนะนําการแกไขปญหาโรคพืชและแมลงศัตรูพืชรวมถึงการ
แนะนําการใชเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสมกับเกษตรกร ซ่ึงศูนยสารสนเทศเพ่ือการวิจัย
และพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหมมีบุคลากรจากสํานักงานเกษตรท่ีมีความรู
และความเช่ียวชาญที่สามารถใหคําปรึกษาไดอยางถูกตองพรอมกัน โดยการสงขอมูลและตอบ
คําถามผานทาง เว็บไซต E-mail และกระทูคําถาม  
 
 ระดับท่ีสอง เผยแพรความรู สรางความเขาใจในดานการเกษตรและเทคโนโลยี 
  การดําเนินงานรวมกันของทุกภาคสวนตามโครงการวิจัยเร่ือง “การจัดทําศูนย
สารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม” โดยอาศัยวิธีการ
วิจัยแบบบูรณาการโดยมุงเนนการมีสวนรวม (PAR) ซ่ึงผลการดําเนินงานวิจัยทําใหเกิดองค
ความรูทางการเกษตรในรูปแบบใหมท่ีเกิดจากการผสมผสานระหวางองคความรูทางวิชาการกับ
ภูมิปญญาทองถ่ินของเกษตรกร ทําใหไดรูปแบบการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษท่ีมีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีและวิถีชีวิตของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม องคความรูท่ีไดจากการ
วิจัยไดถูกเผยแพรผานทางศูนยสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัด
เชียงใหม เพื่อการใชประโยชนรวมกันของหลายๆหนวยงานท่ีสนใจซ่ึงรวมถึงเกษตรกรผูผลิต
ผักปลอดสารพิษตอไป 
  องคความรูดานการเกษตรปลอดสารพิษท่ีไดจากการวิจัยในป 2550 ท่ีผานมา 
คณะวิจัยไดเผยแพรองคความรูดังกลาวผานทางศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนา
สินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม อันไดแก 

(1) องคความรูดานการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP 
 ตัวอยางขององคความรูดานการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน 
GAP ท่ีเกษตรกรและผูท่ีสนใจสามารถเขาไปเรียนรูและสืบคนขอมูลไดท่ีศูนยขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม เชน การปลูกผักกาดกวางตุงตาม
มาตรฐาน GAP อันประกอบไปดวย การจัดการระบบการผลิต การเตรียมดิน การปลูก การดูแล
รักษา และการเก็บเกี่ยวผลผลิต ดังนี้ 
 1.1) การจัดการระบบการผลิต 
  ระบบการจัดการผลิตผักกาดกวางตุง ใหไดมาตรฐาน GAP เกษตรกร
ผูผลิตตองจัดการแปลงเพาะปลูกใหถูกสุขลักษณะ ลดการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช โดยใหใช
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เทาท่ีจําเปนอยางเหมาะสมตามสุขอนามัยในการผลิตพืช ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษตองมี
เอกสารบันทึกท่ีสามารถตรวจสอบและติดตามได ท่ีสําคัญผลผลิตผักปลอดสารพิษตองผานการ
ตรวจสอบการปนเปอนของสารพิษ อันอาจเกิดจากการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช (สารปองกัน
กําจัดโรคพืช แมลง และวัชพืช) การตรวจสอบการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียท่ีกอโรคในคนและ
การตรวจสอบผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ และสภาพแวดลอม 
 2.2)  การเตรียมดิน 
  ขุดพลิกหนาดินใหลึกประมาณ 15 - 20 ซม. ตากดินท้ิงไวประมาณ 5 
วัน ข้ึนแปลงขนาดกวาง 0.5 - 1 เมตร ยาว 18 เมตร ใสปุยคอก (มูลไกผสมแกลบอัตราสวน 1:1) 
รองพื้นในอัตรา 16 กิโลกรัม ตอพ้ืนท่ี 18 ตารางเมตร คลุกเคลาปุยใหเขากับดิน  
 2.3)  การปลูก 
  ผักกาดกวางตุงปลูกโดยวิธีการหวานเมล็ดเปนแถวในแปลงท่ีเตรียม
ไว ใชเมล็ดพันธุประมาณ 10 กรัมตอพ้ืนท่ี 18 ตารางเมตร ระยะหางระหวางแถว 20 เซนติเมตร 
ใชแกลบผสมปุยคอกอัตราสวน 1: 1 โรยกลบเมล็ด หลังจากหวานเมล็ดได 20 วัน ยายตนกลาลง
แปลงปลูกโดยการถอนแยกตนกลาท่ีข้ึนหนาแนนในแตละแถวนํามาปลูกจัดระยะปลูก15 x 15 
เซนติเมตร หลังจากการปลูกเสร็จส้ินใหรดน้ําทันที 
 2.4)  การดูแลรักษา 
 2.4.1)  การใสปุย  
  เม่ือตนกลาอายุได 15 วัน ใชปุยยูเรีย (เกรด 46-0-0) ละลาย
น้ํารดในอัตราสวน 20 กรัมตอน้ํา 10 ลิตร หลังจากนั้นควรใสปุยหมักหรือปุยอินทรียเม่ือยายกลา
ไปปลูกได 7 วัน (อายุกลา 27 วัน) นอกจากนั้นเกษตรกรควรใสปุยหมักไดทุกๆ 15 วัน  
 2.4.2)  การใหนํ้า  
  ผักกาดกวางตุงตองใหน้ําอยางสมํ่าเสมอและชุมท่ัวท้ังแปลง 
โดยสปริงเกอรหรือบัวรดน้ําวันละ 1 คร้ัง ในตอนเชาหรือตอนเย็นก็ได 
 2.4.3)  การกําจัดวัชพืช  
  กําจัดวัชพืชโดยใชจอบดายหญาหรือใชมือถอน 
 2.4.4)  โรคและแมลง  
  ผักกาดกวางตุงพบโรคโคนเนาระบาดในระยะกลา เม่ือพบ
ควรถอนท้ิง สําหรับแมลงท่ีพบมากคือเพล้ียออน สวนใหญมักพบในชวงฤดูรอนนอกจากนั้นยัง
พบแมลงพวกหมัดกระโดด มวนกะหลํ่าและหนอนเจาะยอดผักกาด กําจัดโดยใชสารสกัดจาก
ธรรมชาติฉีดพน เชน น้ําสะเดา น้ําสมควันไม เปนตน 
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 2.5)  การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
 ผักกวางตุงเก็บเกี่ยวไดเม่ืออายุ 30 - 45 วัน โดยถอนท้ังตนแลวตัด
รากและตัดแตงใบแกท้ิงลางน้ําใหสะอาดบรรจุถุงจําหนาย ในกรณีที่มีโรคระบาดรุนแรงสามารถ
เก็บเกี่ยวผักกวางตุงไดแตตนออนนํามาจําหนายในลักษณะของลูกผัก  

(2) องคความรูดานการพัฒนาการผลิตผักปลอดสารพิษ 
 ตัวอยางขององคความรูดานการพัฒนาการผลิตผักปลอดสารพิษ  ท่ี
เกษตรกรและผูท่ีสนใจสามารถเขาไปเรียนรูและสืบคนขอมูลไดท่ีศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการ
วิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม เชน การปรับเปล่ียนเขาสูระบบการผลิต
ผักปลอดสารพิษ ซ่ึงการผลิตผักปลอดสารพิษเปนการพัฒนาการบริหารจัดการแปลงเพาะปลูกท่ี
สอดคลองกับระบบนิเวศการเกษตร โดยอาศัยกลไกและวงจรธรรมชาติเปนเครื่องมือสําคัญใน
การทําการผลิต ดังนั้น การบริหารจัดการแปลงเพาะปลูกผักปลอดสารพิษจึงเปนการบริหาร
กิจกรรมตางๆ ของแปลงเพาะปลูกใหเกิดความสมดุลเกื้อกูลกัน ไมวาจะเปนการปลูกพืช รวมถึง
การอยูรวมกันของวัชพืชและแมลงศัตรูพืช โดยอาศัยการควบคุมปริมาณใหสามารถอยูรวมกัน
ไดอยางเหมาะสม ซ่ึงเกษตรกรจําเปนตองพัฒนาความรู ทักษะ และหม่ันสังเกต เพื่อที่จะ
พัฒนาการผลิตไปอยางตอเนื่องการปรับเปล่ียนเขาสูระบบการผลิตผักปลอดสารพิษอยางแทจริง 
เกษตรกรควรเร่ิมจากการมีแผนการปรับเปล่ียนท่ีชัดเจน โดยแผนการปรับเปล่ียนดังกลาวจะตอง
สอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐาน GAP โดยอาจจะปรับเปล่ียนแปลงเพาะปลูกท้ังหมดเขาสู
เกษตรปลอดสารพิษ หรือคอยๆ ปรับเปล่ียนบางสวนของแปลงเพาะปลูกใหเขาสูระบบเกษตร
ปลอดสารพิษก็ได แตท้ังนี้ แผนการปรับเปล่ียนจะตองระบุถึงข้ันตอนและระยะเวลาในการปรับ
เปล่ียนแปลงเพาะปลูกท้ังหมดเขาสูเกษตรปลอดสารพิษเพื่อความชัดเจนและสรางระเบียบวินัย
ใหกับเกษตรกรเอง ในกรณีท่ีเกษตรกรไมสามารถปรับเปล่ียนแปลงเพาะปลูกท้ังหมดเขาสูระบบ
เกษตรปลอดสารพิษและจําเปนตองปรับเปล่ียนทีละสวน ระบบการผลิตท้ังสองระบบจะตอง
สามารถจัดแยกออกจากกันไดอยางชัดเจนท้ังในแงของการผลิตและระบบเอกสารเพ่ือปองกัน
การปะปนกันของปจจัยการผลิตและผลผลิต ระยะเวลาของการปรับเปล่ียนเปนชวงเวลาท่ี
เกษตรกรเร่ิมปรับตัวเพ่ือเขาสูระบบเกษตรปลอดสารพิษและพัฒนาสมดุลของระบบนิเวศใน
พื้นท่ีเพาะปลูกของเกษตรกรรวมถึงชวงเวลาในการปรับปรุงบํารุงระบบการผลิตผักปลอด
สารพิษเพื่อเขาสูกระบวนการที่ถูกตองอยางจริงจัง สวนเกษตรกรที่ไดปรับเปล่ียนพื้นท่ีบางสวน
เขาสูระบบเกษตรปลอดสารพิษแลว เกษตรกรจะตองพยายามดําเนินการบริหารพื้นท่ีนั้นใน
ระบบเกษตรปลอดสารพิษไมใชปรับเปล่ียนกลับสูระบบเกษตรเคมีสลับไปสลับมากับระบบ
เกษตรปลอดสารพิษเพราะเปนการสอใหเห็นถึงความไมจริงจังและเอาใจใสของเกษตรกรตอ
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แนวทางการผลิตเพื่อความปลอดภัย นอกจากนั้นการผลิตผักปลอดสารพิษยังมีแนวทางท่ีมุงให
เกษตรกรพยายามผลิตปจจัยการผลิตตางๆ เชน ปุยอินทรีย เมล็ดพันธุพืช ดวยตนเองใหไดมาก
ท่ีสุด เพื่อลดตนทุนในดานการผลิตควบคูไปกับการใชปจจัยการผลิตอยางเหมาะสมและเกิด
ความคุมคาสูงสุด แตในกรณีท่ีเกษตรกรไมสามารถผลิตไดเอง (เชน มีพื้นท่ีการผลิตไมพอเพียง 
หรือตองมีการลงทุนสูงสําหรับการผลิตปจจัยการผลิตท่ีจําเปนตองใช) เกษตรกรก็สามารถซ้ือหา
ปจจัยการผลิตจากภายนอกได แตควรเปนปจจัยการผลิตท่ีมีอยูแลวในทองถ่ินซ่ึงหาไดไมยาก
และราคาไมแพงจนเกินไป นอกจากนี้การเลือกใชปจจัยการผลิตท่ีมีอยูในทองถ่ินยังเปนการใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและลดปญหาการกอหนี้สินใหกับเกษตรกรท่ีนิยมการกูยืมเงิน
เพื่อใชในการผลิตผักปลอดสารพิษ 

(3) องคความรูดานนานาประโยชนจากผักปลอดสารพิษ 
 ตัวอยางขององคความรูดานนานาประโยชนจากผักปลอดสารพิษ ท่ี
เกษตรกรและผูท่ีสนใจสามารถเขาไปเรียนรูและสืบคนขอมูลไดท่ีศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการ
วิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม เชน นานาประโยชนจากกะหลํ่าดอก  
อันประกอบดวย สวนท่ีใช คุณคาทางสารอาหารและสรรพคุณ ดังนี้  
 3.1)  สวนท่ีใช 
  กะหลํ่าดอกสวนใหญคุณประโยชนจะอยูที่สวนของหัว (ดอกกะหลํ่า) 
ซ่ึงบุคคลท่ัวไปนิยมรับประทานตรงสวนนี้ และหัวของกะหลํ่าดอกยังมีสารอาหารซ่ึงมีสรรพคุณ
ทางยาอีกมากมาย 
 3.2)  คุณคาทางสารอาหาร 
  กะหลํ่าดอกอุดมไปดวยสารเอ็มไซมซัลโฟราเฟน สารฟโนลิกส สาร
ไอโซไทโอไซยาเนต สารผลึกอินโดลส อินโดล-3 คารบินอล ไดไทโอไทโอน กลูโคโนเลท 
กรดโฟลิค คูมา และมีวิตามินซี ธาตุโปแตสเซียม กํามะถัน เสนใยสูง 
 3.3)  สรรพคุณ  
  กะหลํ่าดอกใชกินเปนผัก โดยมีสารท่ีสามารถดึงสารกอมะเร็ง 
(carcinogen) ออกจากเซล กลไกท่ีเกิดข้ึน คือ สารซัลโฟราเฟน ทําใหมีการผลิตเอมไซม-phase II 
มากข้ึน ซ่ึงสามารถไปลดการผลิตเอ็มไซม-phase I ท่ีเปนอันตราย เพราะเอ็มไซมชนิดแรกนี้
สามารถไป ทําอันตรายตอสารพันธุกรรมภายในเซล สารประกอบที่พบแลวในพืชวงศนี้สามารถ
ตานอนุมูลอิสสระไดดี มีสารโพแตสเซ่ียมสูง ซ่ึงชวยควบคุมการทํางานขอหัวใจและควาดัน
โลหิต มีสารตานอนุมูลอิสระสูง ชวยตานการเกิดมะเร็ง สารซัลโฟราเฟน ชวยเพิ่มปริมาณเอ็ม
ไซมท่ีเปนหลักในการตอสูกับเซลมะเร็งไดดีมาก ควรกินเปนประจํา จะสามารถชวยปองกัน
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มะเร็งเตานมและลําไสใหญไดดี กรดโฟลิค ชวยปองกันมะเร็ง ลําไสและมะเร็งเตานม สารอิน
โดลส คาดวาชวยเสริมภูมิคุมกันและตานมะเร็งบางชนิดไดดี สารอินโดล-3 คารฝบินอล ชวย
ปองกันมะเร็งเตานม ค้ันเอาแตน้ําอมชวยรักษาแผลในปาก กล้ัวคอแกคออักเสบ น้ําผักสดชวย
รักษาแผลเร้ือรัง โรคเร้ือนกวาง หอบหืด ไมควรปรุงใหสุกเกินไป เพราะ ความรอนจะไปทําลาย
คุณสมบัติทางยาได   
 ระดับท่ีสาม การถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน ทําการวิจัยตอยอดความรูรวมกับชุมชน  
  อีกหนึ่งบทบาทของศูนยสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินคาผักปลอด
สารพิษ จังหวัดเชียงใหมคือการถายทอดเทคโนโลยีและทําการวิจัยตอยอดองคความรูรวมกับ
ชุมชน เพื่อใหชุมชนไดมีโอกาสเรียนรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนกับการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษของชุมชน เชน การนําเสนอราคาสินคาผักปลอด
สารพิษจากตลาดท้ัง 3 ระดับคือ ตลาดผักปลอดสารพิษระดับขายปลีก ตลาดผักปลอดสารพิษ
ระดับขายสงและตลาดผักปลอดสารพิษระดับซูปเปอรมารเก็ต เปนตน 
ตารางท่ี 5.6 แสดงตัวอยางราคาผักปลอดสารพิษระดับขายปลีก  ณ  ตลาดศิริวัฒนา  
  ชวงเดือนตุลาคม 2551 ถึง เดือนมกราคม 2552   
 

ชนิดผัก 
ระดับราคา (บาท: แพ็ค) 

ตุลาคม  
2551  

พฤศจิกายน  
2551 

ธันวาคม  
2551  

มกราคม  
2552 

1. ผักกาดกวางตุง 10  10 10 10 
2. กระเทียมตน - 10 - - 
3. กะหลํ่าปลี 24 35 24 10 
4. คะนา 10 20 10 12 
5. ค่ึนชาย 28 28 28 28 
6. กะหลํ่าดอก 15 35 15 - 
7. ถ่ัวแขก - 10 - 10 
8. ถ่ัวพู 5 - 5 - 
9. บร็อคโคล่ี 18 30 18 60 
10. ปวยเลง 15 - 15 - 
ท่ีมา: http://www.mcs.okrd.org/mcsshop/index.php?option=com_content&task=section&id=9&Itemid=47 
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ตารางท่ี 5.6 แสดงตัวอยางราคาผักปลอดสารพิษระดับขายปลีก  ณ  ตลาดศิริวัฒนา  
  ชวงเดือนตุลาคม 2551 ถึง เดือนมกราคม 2552 (ตอ) 

ชนิดผัก 
ระดับราคา (บาท/แพ็ค) 

ตุลาคม  
2551  

พฤศจิกายน 
2551 

ธันวาคม  
2551  

มกราคม  
2552 

11. ผักโขมจีน - - - - 
12. ผักกาดขาว 23 25 23 17 
13. มะระจนี 35 - 35 - 
14. ผักชี - - - - 
15. ผักบุงจีน 10 5 10 10 
16. สลัดใบ - - - 10 
17. พริกข้ีหน ู 5 5 5 - 
18. พริกหนุม 25 - - - 
19. มะเขือเทศ 18 20 18 12 
20. ถ่ัวฝกยาว 5 5 5 - 
21. บวบเหล่ียม 18 30 18 10 
22. แตงกวา  10 10 10 - 
23. แครอท 17 20 17 27 
24. ผักกาดฮองเต - 15 - 10 
25. ต้ังโอ - - - 10 
26. ถ่ัวลันเตา 10 35 10 20 
27. หัวไชเทา 15 10 15 12 
28. มะเขือยาว - - - - 
29. มะเขือเปราะ 15 30  15 - 
30. เห็ดนางฟา - 20 - - 
31. เห็ดลม - - - - 
32. ผักกาดหางหงษ - - - 12 
33. กุยชาย - - - 18 
ท่ีมา: http://www.mcs.okrd.org/mcsshop/index.php?option=com_content&task=section&id=9&Itemid=47 
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ตารางท่ี 5.7 แสดงตัวอยางราคาผักปลอดสารพิษระดับขายสง ณ ตลาดเทศบาลนคร 
  เชียงใหม ในชวงฤดูตางๆ 

ชนิดผัก 

ระดับราคา (บาท/10 กิโลกรัม) 

ฤดูรอน ฤดูฝน 
ฤดูหนาว 

พฤศจิกายน 
2551 

ธันวาคม 
2551 

มกราคม 
2552 

1. ผักกาดกวางตุง 100 150 150 130 100 
2. กระเทียมตน 330 400 200 350 100 
3. กะหลํ่าปลี 70 800 120 80 40 
4. คะนา 150 700 200 70 100 
5. ค่ึนชาย 400 900 500 900 50 
6. กะหลํ่าดอก 130 170 300 170 200 
7. ถ่ัวแขก 120 150 250 220 - 
8. ถ่ัวพู 230 - - - - 
9. บร็อคโคล่ี 150 600 300 600 600 
10. ปวยเลง 260 100 - - - 
11. ผักโขมจีน 130 100 - - - 
12. ผักกาดขาว 70 70 200 70 30 
13. มะระจนี 100 110 500 110 160 
14. ผักชี 430 300 - 300 - 
15. ผักบุงจีน 80 80 100 80 100 
16. สลัดใบ 350 250 300 250 - 
17. พริกข้ีหน ู 360 400 600 400 800 
18. พริกหนุม 300 250 550 250 160 
19. มะเขือเทศ 130 150 250 140 150 
20. ถ่ัวฝกยาว 180 200 100 200 550 
21. บวบเหล่ียม 80 200 200 200 60 
ท่ีมา: http://www.mcs.okrd.org/mcsshop/index.php?option=com_content&task=section&id=9&Itemid=47 
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ตารางท่ี 5.7 แสดงตัวอยางราคาผักปลอดสารพิษระดับขายสง ณ ตลาดเทศบาลนคร 
  เชียงใหมชวงฤดูตางๆ (ตอ) 

ชนิดผัก 

ระดับราคา (บาท/10 กิโลกรัม) 

ฤดูรอน ฤดูฝน 
ฤดูหนาว 

พฤศจิกายน 
2551 

ธันวาคม 
2551 

มกราคม 
2552 

22. แตงกวา  80 80 70 80 160 
23. แครอท 80 100 170 100 220 
24. ผักกาดฮองเต - 100 120 100 100 
25. ต้ังโอ 390 - - - - 
26. ถ่ัวลันเตา 450 - 600 - 400 
27. หัวไชเทา 60 70 150 70 100 
28. มะเขือยาว 90 200 - 200 100 
29. มะเขือเปราะ 80 130 300 130 70 
30. เห็ดนางฟา 260 250 400 - - 
31. เห็ดลม   100 - - - 
32. ผักกาดหางหงษ 350 - - - - 
33. กุยชาย 170 - - - 50 

ท่ีมา: http://www.mcs.okrd.org/mcsshop/index.php?option=com_content&task=section&id=9&Itemid=47 
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 ตารางท่ี 5.8 แสดงตัวอย างราคาผักปลอดสารพิษระดับซูป เปอรมาร เ ก็ต  ริมป ง 
  ซูปเปอรมารเก็ต สาขานิ่มซิตี้เดล่ี จ.เชียใหม ชวงเดือน ตุลาคม 2551 ถึง เดือน 
  มกราคม 2552 

ชนิดผัก 
ระดับราคา (บาท: แพ็ค) 

ตุลาคม  
2551 

พฤศจิกายน 
2551  

ธันวาคม  
2551 

มกราคม  
2551 

1. ผักกาดกวางตุง 12  12   12 12 
2. กระเทียมตน 12  10 12 10 
3. กะหลํ่าปลี 23   23 40 25 
4. คะนา 26 29 35 35 
5. ค่ึนชาย 15 15  15 12 
6. กะหลํ่าดอก 38 30  30 24 
7. ถ่ัวแขก 14 15  15 23.50 
8. ถ่ัวพู 12 12  10 25 
9. บร็อคโคล่ี 30 40  45 50 
10. ปวยเลง 20 -  32.75 - 
11. ผักโขมจีน 16 -  25 - 
12. ผักกาดขาว 20 25  35.75 20 
13. มะระจนี 28 28  45 28 
14. ผักชี 12 12  10 6 
15. ผักบุงจีน 25 25  30 15 
16. สลัดใบ 15  15  15 10 
17. พริกข้ีหน ู 15  15  10 - 
18. พริกหนุม 15  15  15 12 
19. มะเขือเทศ 35  35  35 65 
20. ถ่ัวฝกยาว 15  15  12 15 
21. บวบเหล่ียม 25  25  12 28 
22. แตงกวา  28 30  20 25 
ท่ีมา: http://www.mcs.okrd.org/mcsshop/index.php?option=com_content&task=section&id=9&Itemid=47 
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ตารางท่ี 5.8 แสดงตัวอย างราคาผักปลอดสารพิษระดับซูป เปอรมาร เ ก็ต  ริมป ง 
  ซูปเปอรมารเก็ต สาขานิ่มซิตี้เดล่ี จ.เชียใหม ชวงเดือน ตุลาคม 2551 ถึง เดือน 
  มกราคม 2552 (ตอ) 

ชนิดผัก 
ระดับราคา (บาท/แพ็ค) 

ตุลาคม  
2551 

พฤศจิกายน 
2551  

ธันวาคม  
2551 

มกราคม  
2551 

23. แครอท 28  28  30 28 
24. ผักกาดฮองเต 25  25  20 35 
25. ต้ังโอ - -  22 10 
26. ถ่ัวลันเตา   30 30  18 18 
27. หัวไชเทา 10 12.25  10 12 
28. มะเขือยาว 10 13.25  20 15 
29. มะเขือเปราะ 14 14  30 20 
30. เห็ดนางฟา - - - - 
31. เห็ดลม - - - - 
32. ผักกาดหางหงษ - - - - 
33. กุยชาย 10 - - 10 

ท่ีมา: http://www.mcs.okrd.org/mcsshop/index.php?option=com_content&task=section&id=9&Itemid=47 




