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บทที่ 1  

บทน า 
 
1. หลักการและเหตุผล 

  

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวของภาคเหนือ โดยมีรายได้รวมจากธุรกิจ การ

ท่องเที่ยวมากกว่า 40,000 ล้านบาทต่อปี (ศูนย์เตือนภัยธุรกิจภาคเหนือ, คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม มีสถานที่ 

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สวยงาม มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานกว่า 700 ปี มีบรรยากาศและ 

สภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการท่องเที่ยว มีสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มี

ความพร้อมด้านโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร สถานบันเทิงที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดปี 

นอกจากนี้ เชียงใหม่ ยังมีศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ บนพื้นที่ 326 ไร่ 

สามารถรองรับการประชุมสัมมนา การจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ระดับประเทศ 

และระดับนานาชาติ (MICE) ท าให้เชียงใหม่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจรและได้รับ

การขนานนามว่าเป็นนครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ 

การค้า การท่องเที่ยว การแพทย์ การศึกษา และการคมนาคมขนส่งของภาคเหนือ 

 ในช่วง พ.ศ.2554 ที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อ 

กระตุ้นเศรษฐกิจ และปูองกันเงินตรารั่วไหลจากการไปเที่ยวต่างประเทศ และจังหวัดเชียงใหม่ได้มี 

การประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ขึ้น ซึ่งได้รับการตอบ 

รับอย่างดีจากนักท่องเที่ยวชาวไทยทั่วประเทศ ในขณะที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ได้เปิดบริการ 

เที่ยวบินตรงจากหลายประเทศในแถบเอเชียตะวันออก และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ท าให้เชียงใหม่ 

กลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในภูมิภาคเอเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

นักท่องเที่ยวจากประเทศจีนที่เกิดกระแสนิยมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากข้อมูล 

แบบปากต่อปากและการคน้หาข้อมูลท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์และอนิเทอร์เน็ต 

 นักท่องเที่ยวชาวไทย ชาวต่างชาติที่เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่จ านวนมาก น ารายได้เข้ามาสู่ 

ระบบเศรษฐกิจ เกิดการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอ ธุรกิจต่าง ๆ มีการปรับตัว เพื่อ

แขง่ขัน เป็นการเพิ่มขดีความสามารถของเมืองเชยีงใหม่รองรับความความต้องการและอ านวย ความ

สะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็น
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การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และอ านวยความสะดวกในการตดิต่อค้าขายระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่ง

มีแนวโน้มว่าจะมีจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้อง

มีระบบการจัดการพื้นที่และข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้กระทบต่อวิถีชีวิต ธรรม

เนียมประเพณี และการใช้ชีวิตประจ าวันของชาวเชียงใหม่ในพื้นที่ เพราะนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นที่มี

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม อาจไม่สามารถทราบถึงขนบธรรมเนียมประเพณี ระเบียบ กฎหมาย 

กฎจราจร และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ ในระหว่างการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอาจท าให้เกิดผล

กระทบด้านลบตามมา 

   ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว ให้สามารถเดินทางมาท่องเที่ยว 

และค้นหาข้อมูลที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จากเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ของ

หนว่ยงานราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ส านักงานจังหวัดเชยีงใหม่จงึเห็นควรพัฒนาเว็บไซต์ขึ้น เพื่อเป็น

เว็บท่า (Chiang Mai Tourism Portal) ซึ่งเป็นศูนย์รวมเว็บไซต์ตา่ง ๆ ที่ให้ขอ้มูลเกี่ยวกับการ ท่องเที่ยว

ของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเป็นทางการและครอบคลุมข้อมูลท่องเที่ยวทุกด้าน เช่น ข้อมูลแหล่ง

ท่องเที่ยว การเดินทาง การเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยว เป็นต้น  นอกจากการพัฒนาเว็บไซต์ดังกล่าว

แล้ว ยังมีการจัดท าการ์ตูนท่องเที่ยว 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ซึ่งเป็น

เรื่องราวของช้างและหมีแพนด้า On Tour Chiang Mai จ านวน 24 ตอน มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบอกเล่า

ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลส าคัญ ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวควรรู้ จัดท าในลักษณะ

คู่มือเที่ยวเชียงใหม่ เพื่อให้สามารถเที่ยวชมเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นดินแดนแห่งวัฒนธรรมอย่าง

เหมาะสม โดยจัดท าในรูปแบบภาพวาดการ์ตูนลายเส้น และเชื่อมโยง URL ของเว็บไซต์โดยใช้ QR 

Code ซึ่งเป็นการน าเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมแพร่หลายในปัจจุบัน มาใช้ประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในการให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ส่งเสริมภาพลักษณ์ ในการเป็นเมือง

ท่องเที่ยวของเชียงใหม ่และท าให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลพื้นฐานในการท่องเที่ยวเชยีงใหม่  

 

2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

2.1 จัดท าเว็บท่าด้านการท่องเที่ยวเชยีงใหม่ (Chiang Mai Tourism Portal) เพื่อเป็นศูนย์รวม

เว็บไซต์และข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวจังหวัดเชยีงใหม่  

2.2 จัดท าการต์ูนท่องเที่ยว 3 ภาษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจนี เรื่องราวของช้างและ 

หมีแพนด้า On Tour Chiang Mai จ านวน 24 ตอน  
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3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

3.1 นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สามารถค้นหาข้อมูลท่องเที่ยวที่เชื่อถือได้จาก

เว็บไซต์ของส่วนราชการ และเตรียมความพร้อมเพื่อเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัด

เชยีงใหม่อย่างมอือาชีพ 

3.2 นักท่องเที่ยวมีขอ้มูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงส าหรับการตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทาง เกิด

ความสนใจและมีแรงดงึดูดให้เข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดเชยีงใหม่เพิ่มขึน้ 

3.3 นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลส าคัญที่เป็นประโยชน์และทราบถึงธรรมเนียมปฏิบัติของ 

ชาวเชียงใหม่ ท าให้ไม่เกิดการกระทบกระทั่ง ไม่พอใจ หรือการเข้าใจผิด นักท่องเที่ยว

เกิดความมั่นใจและได้รับความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว  

3.4 มีข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบการ์ตูน 3 ภาษา ท าให้นักท่องเที่ยวมี

ความเข้าใจและสามารถสื่อสารความตอ้งการได้อย่างถูกต้อง 

3.5 เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าบ้านในการตอ้นรับและข้อมูลขา่วสารแก่นักท่องเที่ยว 

 

 

4.  ขอบเขตการด าเนินงาน 

 

 4.1  การจัดท าเว็บท่าด้านการท่องเที่ยวเชียงใหม่ (Chiang Mai Tourism Portal)   เพื่อ

เป็นลิงค์รวมเว็บไซต์ที่ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่พัฒนาโดย

ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ มีรายละเอียดคือ 

- Concept: เว็บเดียวเที่ยวทั่วเชียงใหม่ 

- ออกแบบและสร้างเว็บท่า เพือ่เป็นทีร่วมลิงค์เว็บไซต์ท่องเที่ยวของจังหวัด

เชยีงใหม่ทีพ่ัฒนาโดยใช้งบประมาณของส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
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4.2  จัดท าการ์ตูนท่องเที่ยว และ QR Code เรื่องน่ารู้ของเมืองเชียงใหม่ 3 ภาษา 

- Concept: การต์ูนท่องเที่ยวโดยช้างและหมีแพนด้า On Tour Chiang Mai 

- น าเสนอเกร็ดน่ารู้ของการท่องเที่ยวเมืองเขียงใหม่ ในลักษณะท่องเที่ยว

เชียงใหม่พาเพลินกับคุณช้างและคุณแพนด้า แฝงสาระเรื่องน่ารู้และข้อ

ปฏิบัติของนักท่องเที่ยว 

- จัดท า 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจนี  

- เรื่องราวจะสื่อผ่านตัวละครหลัก 2 ตัว ในลักษณะบทพูดสั้น ๆ (dialogue) คือ  

o ช้าง ตัวแทนเจา้บ้านน าเที่ยวและให้เกร็ดความรูข้องเมอืงเชียงใหม่  

o หมีแพนด้า ตัวแทนของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวจีนซึ่งเป็น

กลุ่มเปูาหมายหลัก 

o Gimmic คือ ใช้ลายเส้นของเด็กนักเรียน เพื่อดึงเยาวชนเข้ามามี

บทบาทร่วมในการสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการ

ท่องเที่ยว และสื่อถึงภาพลักษณ์ของคนเชียงใหมร่่วมแรงร่วมใจกัน 

 

- Content : น าเสนอเรื่องน่ารู้ของเมอืงเขียงใหม่ จ านวน 24 เรื่อง ประกอบด้วย 

o สภาพอากาศ 

o วัฒนธรรม  

o ประเพณีส าคัญ 

o สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ  

o การแต่งกาย 

o การยิม้และการทักทาย 

o การซื้อของ 

o อาหาร 

o มารยาทการรับประทานอาหาร 

o การขอความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน 

o กฏจราจร/การใช้ถนนหนทาง/การขับขี่ปลอดภัย  

o การโบกรถแดง 

o การสอบถามเส้นทาง 

o การค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว 
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o การเชา่รถยนต์/รถมอเตอร์ไซค์/รถจักรยาน 

o ข้อควรระวังการเดินถนน 

o กฎหมายน่ารู้ 

o เที่ยววัด 

o เที่ยวถนนคนเดิน 

o สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ 

o ภาษาไทยที่จ าเป็นในชวีิตประจ าวัน 

o ตัวเลข 

o การตอ่รองราคา 

o การให้ทิป 

 

5.  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้งานเว็บไซต์ 

 

 5.1  นักท่องเที่ยวชาวไทย 

 5.2  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  

 5.3  นักท่องเที่ยวชาวจีน 

 5.4  ผูส้นใจทั่วไป 

 

6.  สถานที่ด าเนินการ 

 

 จัดท าเว็บท่าเพื่อเป็นที่รวบรวมเว็บไซต์ ข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในเขต

พืน้ที่จังหวัดเชยีงใหม่ โดยเป็นเว็บไซต์ที่ด าเนินการพัฒนาโดยส านักงานจังหวัดเชยีงใหม่ 

 

7.  ระยะเวลาที่ใช้ด าเนินการ 

 

 45 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจา้ง (ตั้งแตว่ันที่ 23 กันยายน - 8 พฤศจกิายน 2556) 
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8.  งบประมาณ 

 

 งบประมาณประจ าปี 2556 จากส านักงานจังหวัดเชยีงใหม่  

 

9.  การส่งมอบงานและเอกสาร 

 

 9.1  รายงานเบื้องต้น (Inception report) ภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากวันลงนาม ใน

สัญญา โดยประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับแผนการด าเนินงาน รายละเอียดขั้นตอนและระยะเวลา ใน

การด าเนินงานในข้อ 4 จัดท าเป็นรายงาน จ านวน 10 ชุด และซีดรีอม จ านวน 2 ชุด 

 9.2  รายงานฉบับสุดท้าย (Final Report) ภายในระยะเวลา 45 วัน นับจากวันที่ได้ลงนาม ใน

สัญญา ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 

โครงการ โดยจัดท าเป็นรายงาน จ านวน 10 ชุด และซีดรีอม จ านวน 2 ชุด 

 

10.  การเบิกจ่ายค่าจ้างท่ีปรึกษา 

  

แบ่งออกเป็น 2 งวด ดังนี้ 

 10.1  งวดที่ 1 จ่ายร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของเงินค่าจ้างทั้งหมดภายหลังจากที่ปรึกษา ได้ส่ง

มอบงานงวดที่ 1 ตามข้อ 9.1 และมีการตรวจรับงานโดยคณะกรรมการเป็นที่เรยีบร้อยแลว้ 

10.2  งวดที่ 2 จ่ายร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของเงินค่าจ้างทั้งหมดภายหลังจากที่ปรึกษา ได้ส่ง

มอบงานงวดที่ 2 ตามข้อ 9.2 และมีการตรวจรับงานโดยคณะกรรมการเป็นที่เรยีบร้อยแลว้ 
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11.  แผนการด าเนินงาน   

 

กิจกรรม 
สัปดาห์ที่ 

1 2 3 4 5 6 

1.ศกึษาเอกสาร ขอ้มูล งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง       

2.ประชุมสรุปร่วมกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง       

3.วิเคราะห์ความตอ้งการและออกแบบเว็บไซต์       

4.ติดตอ่ประสานรวบรวมข้อมูลส าหรับจัดท า

การต์ูนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

      

5.พัฒนาเว็บไซต์-เชื่อมโยงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง       

6.จดโดเมนเนม-ตั้งชื่อ       

7.ทดสอบการใชง้านของเว็บไซต์       

8.ปรับปรุงแก้ไขระบบ       

9.ใช้งานเว็บไซต์       

10.จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน       

 

12. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

 

การจัดท าเว็บท่าด้านการท่องเที่ยวเชยีงใหม่ (Chiang Mai Tourism Portal) เพื่อเป็นศูนย์รวม

เว็บไซต์และสารสนเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวจังหวัดเชยีงใหม่ครั้งนี้ แบ่งการท างานออกเป็น 2 

ส่วน ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตการท างาน ดังนี้ 

12.1 การจัดท าเว็บไซต์ ยึดหลักการท างานตามวงจรการพัฒนาระบบแบบ RAD ซึ่งมีขัน้ตอน

และวิธีการด าเนินงาน ดัง้นี้  

o การก าหนดและเลือกสรรโครงการ (System Identification and Selection)  

o การเริ่มต้นและวางแผนโครงการ (System Initiation and Planning)  

o การวิเคราะหร์ะบบ (System Analysis)  

o การออกแบบระบบ (System Design)  

o ด าเนนิการพัฒนาระบบ (System Implementation)  

o การบ ารุงรักษาระบบ (System Maintenance)  
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12.2  การจัดท าการ์ตูนสามภาษา ประกอบด้วย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 

เพื่อเป็นคู่มือการเที่ยวเชียงใหม่ส าหรับนักท่องเที่ยว  มีรายละเอียดขั้นตอนการ

ด าเนนิงานดังนี้ 

o เป็นการ์ตูนคอมมิค (Comic) ลักษณะบอกเล่าเรื่องราวแบบต่อเนื่อง มีบท

สนทนาอยู่ในภาพ ในลักษณะสั้น กระชับ และได้ใจความ 

o ข้อมูลส าคัญซึ่งเป็นเรื่องที่นักท่องเที่ยวควรรู้ แบ่งเป็นหัวข้อต่าง ๆ จ านวน 

24 หัวข้อ มีหน่วยงานที่รับผดิชอบข้อมูลดังนี้ 

หัวข้อ หนว่ยงานรับผิดชอบ 

สภาพอากาศ ส านักงานจังหวัดเชยีงใหม่ 

วัฒนธรรม สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเชยีงใหม่ 

ประเพณีส าคัญ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเชยีงใหม่ 

สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเชยีงใหม่ 

การแต่งกาย สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเชยีงใหม่ 

การยิม้และการทักทาย สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเชยีงใหม่ 

การซื้อของ สมาคมภัตตาคารร้านอาหาร 

อาหาร สมาคมภัตตาคารร้านอาหาร 

มารยาทการรับประทานอาหาร สมาคมภัตตาคารร้านอาหาร 

การขอความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน สนง.สาธารณสุข 

การใชถ้นน ต ารวจท่องเที่ยว 

ข้อควรระวังการเดินถนน ต ารวจท่องเที่ยว 

กฏจราจรและการขับขี่ ต ารวจท่องเที่ยว 

การโบกรถแดง สนง.ขนสง่ 

การสอบถามเส้นทาง สนง.ขนสง่ 

การค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว ททท. 

กฎหมายน่ารู้ สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา 

การเที่ยวชมวัด ส านักพุทธฯ 



9 | การจัดท าเว็บท่าดา้นการท่องเที่ยวจังหวดัเชียงใหม ่

 

การเที่ยวถนนคนเดิน ททท. 

สถานที่ส าคัญที่ควรรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อฯ 

การให้ทิป วิทยาลัยศิลปะ สื่อฯ 

ภาษาไทยที่ควรรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อฯ 

ตัวเลข วิทยาลัยศิลปะ สื่อฯ 

การตอ่รองราคา วิทยาลัยศิลปะ สื่อฯ 

 

 

13.  เคร่ืองมือในการพัฒนาเว็บไซต์ 

 

 การพัฒนาเว็บท่าด้านการท่องเที่ยวเชียงใหม่ (Chiang Mai Tourism Portal) ครั้งนี้ ใช้

เครื่องมือในการจัดท าประกอบด้วย 

13.1      โปรแกรม Adobe Dreamweaver 

13.2 โปรแกรม Adobe Photoshop 

13.3 โปรแกรม Web Browser 

13.4 ภาษา PHP, HTML, CSS และ Javascript 

13.5 โปรแกรม XRen QR Code Tools 

13.6 เครื่องคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล 

13.7 Server 

13.8 การจดโดเมนเนม 
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14.  ผลผลติของโครงการ 

 

กิจกรรม ผลผลติ 

1.ศกึษาเอกสาร ขอ้มูล งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวทางการด าเนินงาน และข้อมูลเพื่อน าไปสู่ 

การจัดท า Requirement Specification และการจัดท า 

CASE Tool 

2.ประชุมสรุปร่วมกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.วิเคราะห์ความตอ้งการและออกแบบเว็บไซต์ 

4.ติดตอ่ประสานรวบรวมข้อมูลส าหรับจัดท า

การต์ูนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ข้อมูลรายละเอียดส าหรับผลิตการ์ตูน 

5.วาดการ์ตูนและแปลภาษา การต์ูนแนะน าเกร็ดความรู้การท่องเที่ยวสามภาษา 

6.จัดท าคิวอาร์โค้ดเว็บไซต์ รหัสคิวอาร์โค้ด 1 รหัส 

7.พัฒนาเว็บไซต์-เชื่อมโยงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ต้นแบบ (Prototype) ของแต่ละ Module 

8.จดโดเมนเนม-ตั้งชื่อ ชื่อเว็บไซต์และโดเมนเนม 

9.ทดสอบการใชง้านของเว็บไซต์ เอกสารขั้นตอนการทดสอบระบบ (Test Case) 

10.ปรับปรุงแก้ไขระบบ การยอมรับของผูใ้ช้งาน (User Acceptant Level) 

11.ใช้งานเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่ใชง้านได้จรงิพรอ้มคู่มอืการใช้งาน 
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บทที่ 2 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

 การจัดท าเว็บท่าด้านการท่องเที่ยวเชียงใหม ่ (Chiang Mai Tourism Portal) ครั้งนี ้ แบ่ง

การด าเนินงานหลักออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การจัดท าเว็บไซต์ และการจัดท าการ์ตูน ซึ่งมีรายละเอียด

ขั้นตอนการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

 

2.1  การจัดท าเว็บไซต์ 

 

ยึดหลักการท างานตามวงจรการพัฒนาระบบแบบ RAD ซึ่งเป็นขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์แบบ

รวดเร็ว มีวธิีการด าเนินงาน ดัง้นี้  

o การก าหนดและเลือกสรรโครงการ (System Identification and Selection) โดยศึกษา

รวบรวมความต้องการ ปัญหา และข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบ ใช้วิธีการประชุมระดมความคิดเห็นและศึกษาเอกสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง

พบว่าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ มีโครงการในลักษณะการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อ

อ านวยความสะดวกและให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจ านวน 3 เว็บไซต์ และมีการ

พัฒนาแอพพลิเคชันด้านข้อมูลท่องเที่ยวของเชียงใหม่  เช่น เส้นทางท่องเที่ยว 

สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ จ านวน 3 แอพพลิเคชัน จึงควรน ามารวบรวมไว้ที่เดียวกัน

และสร้างช่องทางในการเข้าถึงเพื่อให้ เว็บไซต์และแอพพลิเคชันเหล่านั้น เป็น

ทางเลือกในการใช้งานให้แก่นักท่องเที่ยว และเป็นการน าเว็บไซต์ที่มีอยู่แล้วมา

เผยแพร่ให้เกิดการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  จึงได้ด าเนินการจัดท าเว็บท่า 

(Web Portal) ด้านการท่องเที่ยวขึ้น เพื่อเป็นเว็บไซต์หลักด้านการให้ข้อมูลท่องเที่ยว

จังหวัดเชยีงใหม่ที่เป็นทางการจากหน่วยงานของภาครัฐ  

o การเริ่มต้นและวางแผนโครงการ (System Initiation and Planning) เมื่อเลือกสรร

แล้วว่าจะจัดท าเว็บท่าด้านการท่องเที่ยว คณะท างานได้ด าเนินการศึกษาความ

เป็นไปได้  (Feasibility Study) เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมในการน าระบบมาใช้

งาน และประเมินความคุ้มค่า หรอืผลประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ เปรียบกับค่าใช้จ่าย

ในการพัฒนาระบบ ซึ่งศกึษาใน 4 ด้านคือ  
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 ความเป็นได้ทางเทคนิค (Technical Feasibility)  

 ความเป็นไปได้ในด้านการปฏิบัติงาน (Operation Feasibility)  

 ความเป็นไปได้ด้านระยะเวลาด าเนินงาน ซึ่งมีระยะเวลาจ ากัดเพียง 

45 วัน (Schedule Feasibility)  

 ประการสุดท้ายคือ ความเป็นไปได้ด้านการเงิน  (Economical 

Feasibility)  

o การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) เพื่อท าความเข้าใจกับข้อมูลสารสนเทศที่มี

อยู่ เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แบ่งประเภทของข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่ วิธีการ

ค้นหา การจัดระเบียบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ ขั้นตอนนี้จะเกี่ยวข้องกับ

กระบวนการเก็บผลลัพธ์ การลิงค์เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่น ๆ การวิเคราะห์ข้อมูลหลัง

รวบรวมเว็บไซต์ที่ได้ การก าหนดจ านวนหน้า การก าหนดสิ่งน าเข้า การรวบรวม

ข้อมูลในขั้นตอนนี้ มุ่งเน้นการวิเคราะห์รายละเอียดของข้อมูลเพื่อสร้างต้นแบบ 

(Prototype) 

o การออกแบบระบบ (System Design) มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบระบบให้เข้ากับ

ความต้องการใช้งานตามที่ได้มีการวิเคราะห์ไว้แล้ว โดยต้องออกแบบส่วนน าเข้า

ข้อมูลเข้าสู่ระบบ ผลลัพธ์ที่ ได้จากระบบ ฐานข้อมูล ระบบ ระบบปฏิบัติการ 

กระบวนการท างาน เครอืข่าย และออกแบบวิธีการที่จะท าให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่า ระบบมี

ความถูกต้อง เ ชื่อถือ ได้  มีความเสถียร สามารถใ ช้งานระบบได้อย่ างมี

ประสิทธิภาพ โดยในการออกแบบเว็บไซต์ ได้สร้างหน้าหลักของข้อมูลในเว็บไซต์ 

แบ่งเป็น 5 ส่วนหลัก ได้แก่ 

 ส่วนที่ 1 หนา้หลัก 

 ส่วนที่ 2 รวมลิงค์เว็บไซต์ท่องเที่ยว 

 ส่วนที่ 3 การคน้หาข้อมูลการท่องเที่ยวตามความสนใจ 6 หมวด

นักท่องเที่ยวสามารถเลือกค้นหาข้อมูลตามความสนใจ 

- หมวดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

- หมวดการท่องเที่ยวเชิงนเิวศน์ 

- หมวดการท่องเที่ยวเพื่อความบันเทิงและการพักผอ่น 

- หมวดการท่องเที่ยวผจญภัย 

- หมวดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
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- หมวดอื่น ๆ เช่นการท่องเที่ยวส าหรับคู่ฮันนมีูน 

 ส่วนที่ 4 การ์ตูนรวมเรื่องน่ารู้การท่องเที่ยวเชียงใหม่ 

 ส่วนที่ 5 ข้อมูลการตดิต่อส านักงานจังหวัดเชยีงใหม่ 

 

หมายเหตุ   รายละเอียดในแตล่ะหมวด ประกอบด้วยเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 

และมีระบบสืบค้นข้อมูลที่ต้องการ  โดยที่นักท่องเที่ยวต้อง

เข้าไปสืบค้นข้อมูลที่ตนเองสนใจเพิ่มเติมจากเว็บไซต์นั้น ๆ  

 

o ด าเนินการพัฒนาระบบ  (System Implementation) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบ

และติดตัง้ระบบ ซึ่งจะครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  

 สร้างฐานข้อมูลออนไลน์ 

 ท าการทดสอบในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้แนใ่จว่าเว็บที่พัฒนาขึน้มานั้น 

สามารถท างานได้อย่างถูกต้องตรงตามต้องการ โดยทดสอบความ

ถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา การทดสอบรวม การทดสอบทั้งระบบ 

การทดสอบการยอมรับระบบ  

 การการเช่ือมโยงขอ้มูลจากเว็บไซต์ที่เกีย่วข้อง กับฐานข้อมูลเว็บท่า

โดยเริ่มจากการเชื่อมโยงและถ่ายโอนข้อมูล 

 จัดท าคู่มอืการใชง้านเว็บไซต์ ฝกึอบรมผูดู้แลระบบ  

o การบ ารุงรักษาระบบ (System Maintenance) เป็นขั้นตอนการดูแลระบบ เพื่อให้

สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การแก้ไขข้อผดิพลาด การปรับปรุงเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพใหก้ับระบบ  
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2.2  การจัดท าการ์ตูนสามภาษา  

 

เมื่อได้เตรียมด าเนินการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลแล้ว จ าเป็นที่

จะต้องจัดหาเนื้อหา (Content) หรือข้อมูลสารสนเทศที่จะน ามาเผยแพร่บนเว็บไซต์ด้วย ส าหรับ

โครงการนี้ ได้จัดท าการ์ตูน 3 ภาษาขึ้น เพื่อเป็นคู่มือการเที่ยวเชียงใหม่ส าหรับนักท่องเที่ยว มี

รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

o เป็นการ์ตูนคอมมิค (Comic) บอกเล่าเรื่องราวแบบต่อเนื่อง มีบทสนทนาที่

สั้น กระชับ และได้ใจความบรรยายอยู่ในภาพ 

o Pre-Production เป็นขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล ก าหนดเนื้อหา ประเด็นใน

การน าเสนอ ซึ่งแบ่งการ์ตูนออกเป็น 24 ตอน และก าหนด Character 

Design ของตัวการต์ูนหลักสองตัว คือ พี่ช้างใจดี ตัวแทนของชาวเชียงใหม่ที่

จะคอยบอกเล่าเรื่องราวน่ารู้ของเมืองเชียงใหม่และการท่องเที่ยวเชียงใหม่ 

และหมแีพนด้า ตัวแทนของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเชียงใหม่ เป็นผู้ที่สนใจ

ใคร่รู้เรื่องราวต่าง ๆ และธรรมเนียมท่องเที่ยวของเชียงใหม่ แบ่งการ

ด าเนนิงานย่อยออกเป็น 

 การก าหนด Character Design 

 การท าบทสนทนา (Script) 

 การก าหนดฉาก 

 การก าหนด Theme ของการต์ูนแตล่ะเรื่อง 

o Production เป็นขั้นตอนการผลิต ประกอบด้วยการด าเนินงานส่วนย่อยดังนี้ 

 การวาดภาพ  

 การระบายสี 

 การตกแตง่ภาพ 

 การแปล Script จากภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาจนี 

 การตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้อง 

o Post-Production เป็นขั้นตอนการเก็บรายละเอียดของการ์ตูนทั้งหมดให้มี

ความน่าสนใจ เรียบร้อย สวยงาม และมีเนื้อหาที่ครบถ้วน ถูกต้อง 

o ข้อมูลส าคัญซึ่งเป็นเรื่องที่นักท่องเที่ยวควรรู้ แบ่งเป็นหัวข้อต่าง ๆ จ านวน 

24 หัวข้อ มีหน่วยงานที่รับผดิชอบในการให้ข้อมูลดังนี ้
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หัวข้อ หนว่ยงานรับผิดชอบ 

สภาพอากาศ ส านักงานจังหวัดเชยีงใหม่ 

วัฒนธรรม สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเชยีงใหม่ 

ประเพณีส าคัญ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเชยีงใหม่ 

สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเชยีงใหม่ 

การแต่งกาย สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเชยีงใหม่ 

การยิม้และการทักทาย สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเชยีงใหม่ 

การซื้อของ สมาคมภัตตาคารร้านอาหาร 

อาหาร สมาคมภัตตาคารร้านอาหาร 

มารยาทการรับประทานอาหาร สมาคมภัตตาคารร้านอาหาร 

การขอความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน สนง.สาธารณสุข 

การใชถ้นน ต ารวจท่องเที่ยว 

ข้อควรระวังการเดินถนน ต ารวจท่องเที่ยว 

กฏจราจรและการขับขี่ ต ารวจท่องเที่ยว 

การโบกรถแดง สนง.ขนสง่ 

การสอบถามเส้นทาง สนง.ขนสง่ 

การค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว ททท. 

กฎหมายน่ารู้ สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา 

การเที่ยวชมวัด ส านักพุทธฯ 

การเที่ยวถนนคนเดิน ททท. 

สถานที่ส าคัญที่ควรรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อฯ 

การให้ทิป วิทยาลัยศิลปะ สื่อฯ 

ภาษาไทยที่ควรรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อฯ 

ตัวเลข วิทยาลัยศิลปะ สื่อฯ 

การตอ่รองราคา วิทยาลัยศิลปะ สื่อฯ 
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 หลังจากที่ได้ก าหนดหัวข้อของการต์ูน จ านวน 24 หัวข้อ และได้ขอ้มูลจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องแล้ว ได้จัดท า Script ของการต์ูนแต่ละเรื่อง โดยจัดท าในรูปแบบ 3 ภาษา ดังนี้ 

 

1. สภาพอากาศ : Climate  气候 

แพนด้า Panda คิดถึงเมอืงไทยจัง แตต่อ้งเตรียมตัวยังไงน้า?   

I miss Thailand so much. How should I prepare myself for Chiang Mai ? 

我十分想念泰国。我要如何准备去清迈的行程呢？ 
แพนด้า Panda   ถามพี่ช้างครับ  

Let’s ask big brother Chang. 

让我咨询下象(Chang)大哥 

แพนด้า Panda สวัสดรัีบพี่ชา้ง สบายดนีะครับ ผมอยากรู้สภาพอากาศของเมอืงไทยจัง 

Hello, big brother Chang. Is everything all right with you? I would like to know the climate  

of Thailand. 

你好，象(Chang)大哥。最近还好吗？我想了解下泰国的气候 

ชา้ง Elephant เมอืงไทยมสีามฤดู 

There are 3 seasons in Thailand.  

泰国有 3个季节 

ฤดูหนาว ชว่งเดอืน อุณหภูมิ  

The winter is from_________ to _______. The Temperature is _______. 

冬天是从十月份到二月份，温度是 20。 

ฤดูรอ้น 

The summer is from_________ to _______. The Temperature is _______. 

夏天是从三月份到五月份，温度是 33。 

ฤดูฝน 

The rainy season is from_________ to _______. The Temperature is _______. 

雨季是从六月份到十月份，温度是 25。 

แพนด้า Panda ขอบคุณมากครับ ตอนนี้ผมจัดกระเปราเดินทางสู่ประเทศไทยกันเลย 

Thanks a lot. I’ve packed my languages and ready for Thailand.  

多谢！我已经打包好了行李准备出发去泰国喽。 
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2.  วัฒนธรรม CULTURE  文化 

แพนด้า PANDA ไชโย ถึงเชยีงใหม่แล้ว อากาศก าลังดีเลย 

Chai Yo! We’re in Chiang Mai. The weather is just nice.  

啊哈！我们到清迈了。天气很好。 
ชา้ง Elephant สวัสดคีรับ ยินดีต้อนรับสู่เชยีงใหม่ 

Hello and welcome to Chiang Mai 

您好，欢迎来到清迈。 
แพนด้า Panda ผมจะฝึกอูค้ าเมอืง “สบายดกี่อครับ กิน๋ขา้วหรือยัง”  

I’ll practice speaking the northern dialect “How are you? Have you had a meal yet?” 

我想练习说下北方方言的“你好吗？你吃了吗？” 

แพนด้า Panda ท าไมบนหลังคาบา้นถึงมอีะไรแปลกๆครับ 

What are those strange things on the roof? 

台子上是什么奇怪的东西？ 
ชา้ง Elephant เขาเรียกว่า”กาแล ”เป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมลา้นนาเชยีงให ม่ 

It’s called “Ka Lae” – an architectural uniqueness of Lanna Chiang Mai 

它叫“KA LAE” 种独特的清迈兰纳王朝的建筑 

ชา้ง Elephant ก าลังหลงทางใชม่ัย้ครับ เดี๋ยวผมอธิบายให้ 

Are you lost? Let me tell you the way. 

你迷路了吗？让我告诉你怎么走。 
แพนด้า Panda คนเชยีงใหม่ใจดีจังเลย ไมห่ลงทางแล้ว 

Chiang Mai people are so kind. We won’t be getting lost again. 

清迈人们太善良了，我们不会再迷路了。  
แพนด้า Panda นี่คือชุดพื้นเมอืงของคนเชยีงใหม่ ใส่ได้พอดเีลย 

This is traditional costume of Chiang Mai people. It fits me just right.  

这是清迈人们的传统服饰，正适合我 
 

3. การแต่งกาย : dressing 服饰 

แพนด้า Panda ท าไมคนเชยีงใหม่แตง่ตัวแปลกๆ 

Why Chiang Mai people dress with strange costume? 

为什么清迈人们穿着很奇特的服饰？ 
ชา้ง Elephant เขาแต่งตัวแบบนี้ใชม่ัย้?  

Is this how the costume look like? 

这是衣服看起来的样子吗？ 
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แพนด้า Panda แลว้มันคือชุดอะไร 

What is it? 

这是什么服饰？ 
ชา้ง Elephant มันคอืชุดพื้นเมอืง 

It is a traditional costume. 

这是传统服饰 
ชา้ง Elephant ใครๆก็ใส่กัน 

Everybody wears it. 

所有人都穿着它 
แพนด้า Panda ท าไมเห็นพวกเขาชอบใส่วันศุกร์ 

I often see them wear the costume on Friday. 

我经常看到他们在周五穿着这种衣服 
ชา้ง Elephant เพราะคนเชยีงใหม่แตง่ชุดพื้นเมอืงทุกวันศุกรไ์งล่ะ 

Because Chiang Mai people wear traditional costume on Friday. 

因为清迈人们在周五穿传统服饰 
 

4. การยิ้มและการทักทาย : Smile and Greeting 微笑和问候 

ชา้ง Elephant ไงครับ ไปเท่ียวมาสนุกไหม?  

Hi, was the trip fun?  

你好，旅程有意思吗？ 
คนเชยีงใหม่ย้ิมงา่ยกับคนท่ัวไป 

Chiang Mai people smile easily to everyone. 

清迈人们经常对别人微笑 
แพนด้า Panda จรงิด้วย  

                      True! 

                      真的！ 
คุณตา Grandpa  คุณพระคุ้มครอง สวัสดีหลานรัก 

God blesses you child.  

上帝保佑你的孩子 
แพนด้า Panda สวัสดคีรับคุณตา 

Hello, grandfather.  

您好，爷爷 
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ชา้ง Elephant   คนเชยีงใหม่เคารพผู้ท่ีแกก่ว่า เราต้องสวัสดีทุกครัง้ 

Chiang Mai people respect the elders. We have to greet them every time.  

清迈人们尊敬长辈，我们必须随时问候他们。 
แพนด้า Panda ออ๋ เข้าใจแลว้  

Okay. I got it.  

好的，我明白了 
ชา้งสาว Elephant Girl สวัสดเีจ้า ขอต้อนรับสู่เชยีงใหม่เจ้า 

Sawasdee Jao (Hello). Welcome to Chiang Mai. 

您好！欢迎来到清迈 
แพนด้า Panda ขอบคุณครับ 

Thank You. 

谢谢 
ชา้ง Elephant   สวัสดคีรับ 

Hello, sir. 

您好，先生！ 
เราทักทายกันดว้ยค าว่าสวัสดเีจ้า สวัสดคีรับ 

We greet each other with “Sawasdee Jao” / “Sawasdee Krub” (Hello, sir.) 

我们问候彼此的时候用 “Sawasdee Jao” / “Sawasdee Krub” 

ชา้งElephant การยิม้คอืการแสดงความเป็นมติร คนเชยีงใหม่มีน้ าใจและเป็นมติรกับนักทอ่งเท่ียว 

Smiling is a way to express kindness. Chiang Mai people are kind and friendly to the  

tourist.   

微笑是表达善意的一种方式，清迈人们对游客非常的善良友 

好 

5. การซื้อของ : Shopping  购物 

แพนด้า Panda ล าใย กโิลละเท่าไหรค่รับ 

I want to eat some longans. How much does it cost per kilo.  

我想吃一些龙眼，多少钱一公斤 
แมค่้า Seller girl  โลละ 30 บาทจ๊ะ รับกี่กิโลจ๊ะ 

It cost 30 baht per kilo. How many do you want? 

30泰珠一公斤，你想要多少？ 

แพนด้า Panda เอาสองโลครับ 

I’ll buy two kilos.  

我要 2公斤 
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แพนด้า Panda จ่าย 1000 บาทครับ 

Here, 1000 baht. 

称好了，1000泰珠 

แมค่้า Seller girl  ไมม่ทีอน 

I have no change. 

我没有零钱 
แพนด้า Panda ผมมบัีตรเครดิตครับ เอาไปเลย 

I have a credit card, take it.  

我有信用卡，用这个 
แมค่้า Seller girl  ใชไ้มเ่ป็น 

I have no idea how to use it.  

我不知道怎么用 
ชา้ง Elephant  ในตลาดเขาไมรั่บบัตรเครดิต ใชไ้ด้แตใ่นหา้ง 

Unlike in department stores, shops in a market don’t accept credit card.  

不像在商场里面，市场的店铺不能用信用卡 
เวลาซื้อของราคาถูกก็ไมต่อ้งจา่ยแบงค์ใหญ ่

When you buy something cheap, don’t pay with high value banknote.  

当你买一些便宜的东西的时候，不要用大额的纸币 
 

6. อาหาร :FOOD  食物 

แพนด้า Panda อยากทานอาหารท้องถิ่นจัง   

I want to eat some northern food. 

我想吃一些北方食物 
ชา้ง Elephant เดีย๋วพาไปทาน    

I bring you to a restaurant.  

我带你去饭店 
แพนด้า Panda ดีใจจังเลย อาหารไทยอร่อย ๆ จะได้กนิแล้ว    

Amazing! I’m going to eat delicious Thai food.  

太好了！我要去吃好吃的泰餐喽 

น้ าพริกหนุม่  Northern Thai Green Chilli Dip   泰国北部绿椒 

แกงผักกาด Pakchoi curry 小白菜 

น้ าพริกออ่ง  Northem style chilli dip北方红辣椒 

ลาบหมู  Spicy minced pork  辛辣猪肉酱 
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แคบหมู  Streaky pork with crispy crackling 松脆猪肉条 

ใส้อ่ัว  Thai sausage  泰式香肠 

แพนด้า Panda โอว้ววววว อร่อยจัง   

What a delicious food!   

想吃美味！ 
ชา้ง Elephant อาหารเหนอืนอกจากอร่อยแล้วยังมีประโยชนด์้วยนะจะบอกบอกให้   

Besides the great taste, northern Thai foods also have useful nutrition.     

除了好吃，泰国北方食物非常有营养 
แพนด้า Panda อิ่มจังเลย ไม่อยากไปไหนแล้ว  

I’m so full. I don’t want to go anywhere.  

我吃的太饱了，哪儿也不想去了 
 

7. ประเพณีส าคัญ : Important Festivals 重要的节日 

สงกรานต ์Songkran Festive 泼水节 

ไปเล่นน้ ากัน Let’s go splashing water. 咱们去泼水吧 

รดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ Paying respect to the elders  对长辈尊敬 

สวัสดปีีใหม่ครับ Happy New Year, sir.  先生，新年快乐！ 

 ขอให้เจรญิๆนะลูกหลาน I wish you prosperity, child.   孩子，祝你成功！ 

ยอมแลว้ ๆ สนุกจรงิ ๆ I give up. That’s so funny.  我放弃了，这个太有趣了 

สาธุ Amen! 阿门！ 

ใส่ขันดอกอินทขิล Inthakin Festivel (Offering of flowers, candles, and incenses) 

佛节 （供奉鲜花，蜡烛和香） 

ประเพณีย่ีเป็ง Yee Peng Festival (the festival of light) 水灯 节 （光之节） 

เมอืงเชยีงใหม่เป็นท่ีสุดแห่งความสงา่งามทางวัฒนธรรม 

Chiang Mai has the most magnificent cultural.   

清迈有最绚丽的传统 
เราภูมใิจในวัฒนธรรมของเรา  

We are proud of our culture. 

我们对自己的传统很自豪 
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8. สถานทีท่่องเที่ยว Tourist attractions   游览胜地 

ชา้ง  วันน้ีเราจะไปเท่ียวท่ีไหนกันด ีเชียงใหมม่ท่ีีเท่ียวเยอะเลย 

Where should we go today? There are a lot of tourist attractions in Chiang Mai  

今天我们去哪儿？清迈有很多游览胜地 
แพนด้า  โอ ้จริงเหรอครับ งั้นไปกันเลย    

Seriously? Let’s go. 

真的？咱们去吧 
เย็นชื่นใจ 

Cool and refreshing. 

凉爽怡神 
ถึงแลว้ 

We’re here. 

我们到了 
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 

Doi Inthanon national park  

茵他侬山国家公园 
น้ าตกห้วยแก้ว 

Huay Keaw Waterfall 

休伊汤姆瀑布 
ดอยสุเทพ 

Dio Suthep 

素贴山 
เท่ียวเชียงใหม่สนุกมาก 

We have a great time travelling in Chiang Mai 

我们有足够的时间在清迈旅行 
ยนิดตีอ้นรับครับ 

You’re welcome 

欢迎您！ 
 

9.  มารยาทการรับประทานอาหาร  Table Etiquette餐桌礼节 

แพนด้า: PANDA  หิวข้าวจัง พี่ช้างพาไปหาอะไรกินหน่อยส ิ 

I am so hungry , Big Brother Chang , can bring to find something to eat,  

我太饿了，象(Chang)大哥，带我去吃东西吧 
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ชา้ง: Elephant  ได้เลย , Okay , let’s go  好的，咱们走 

แพนด้า: Panda โอโ้ห คนเชยีงใหม่ทานข้าวเรียบร้อยจัง  

OHO (Wow ) ChiangMai People is very discipline manner 

哇喔，清迈人们有独特的礼节 
ชา้ง : Elephant ใชแ่ลว้ เวลาทานอาหาร เราไมค่วรพูด หัวเราะเสยีงดัง เดินไปมารบกวนผู้อื่น   

Yes when we eat we should not  talk , big laugh , walk around to disturb other la 

是的，当我们吃东西的时候，我们不说话，不大笑，不在四

周走动打扰别人 
แพนด้า : Panda  อยู่เชยีงมีความสุขจัง อาหารอร่อยมาก ราคากไ็มแ่พง  โอย้อ่ิมจัง  

stay in Chiang Mai is very happy , very yummy food and it is not expensive a , Oh wow 

eat so full   

在清迈呆着真开心，还有好吃的食物，而且不贵，哇喔，吃

的好饱。 
 

10. การขอความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน  

Asking for help in emergency situation  紧急情况下求救 

แพนด้า Panda     เราอยู่ตรงไหนหว่า   ...อา้ว แผนท่ีปลิวไปซะแล้ว  ท าไงดี.....   

Where am I? My map is gone, what  should I do!  

                      我在哪儿？我的地图丢了，我该怎么办！ 
ใชแ่ลว้ เรามีเบอร์ฉุกเฉิน เบอร์ต ารวจทอ่งเท่ียว   

Right, we have the number of the tourist police.  

对了，我们有旅行警察的电话 
ต ารวจ Police สวัสดคีรับ ผมเป็นต ารวจทอ่งเท่ียว มีอะไรให ้ช่วยเหลอืครับ  

Hello Sir, I’m a tourist police. How can I help you?  

您好，先生！我是旅行警察，需要我如何帮助您？ 

แพนด้า Panda เรารอดแล้ว  I’ve made it!  我做到了！ 

ชา้ง Elephant ถูกต้องแลว้ครับ ใครท่ีต้องการความชว่ยเหลอืหรือหลงทางไมต่อ้งตกใจ  

โทรหาต ารวจทอ่งเท่ียว เขายินดีให้ความช่วยเหลอืครับ 

That’s right, Sir. Anybody who is lost or needs help shouldn’t be panic and call the police 

tourist.  They are always willing to help.    

是的，先生，任何人，不管迷路还是需要帮助，都不必头疼，

只需要打电话给旅行警察，他们总是会乐意帮助您 
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11.  การขับขี่ปลอดภัย Safety on the road  出行安全 

แพนด้า Panda วันน้ีอากาศเย็นสบายจัง เหมาะท่ีจะขับรถเท่ียว      ...เกิดอะไรขึน้ครับ  

The weather is nice and cool today. It’s good for making a trip. What’s wrong?  

今天天气美好清爽，适合旅行，出什么事了？ 
ต ารวจ Police หยุดก่อน ขี่มอเตอร์ไซค์ตอ้งใสห่มวกกันน็อค และขับชดิซ้ายดว้ยครับ  

 Stop! You have to wear a helmet and keep on the left side.    

停！你必须戴头盔并靠左边行驶 

แพนด้า Panda ผมผิดไปแลว้  I’m very sorry! 非常抱歉！ 

ชา้ง Elephant ดีนะเคา้ไมย่ดึใบขับขี่ คราวหน้าตอ้งระวังนะเพื่อความปลอดภัย  

Lucky you, he didn’t confiscate your driving license, be more careful next time for your own 

safety.   

祝你好运！他没有扣留你的驾照，为了你自己的安全，下次

要多小心 
แพนด้า Panda ผมจะปฏบัิตติามกฎจราจรอยา่งเคร่งครัดครับ  

   I will obey the law strictly sir!   

我会严格遵守法律的，先生！ 
 

 

12.  การโบกรถแดง Calling red-cap taxi.  叫红车 

แพนด้า Panda ไปด้วยครับ   

Let me go with you please!    

我需要上车！ 
รถแดง red-cap ไปไหนละ่ ราคาตามระยะทางนะ 

Where to? The cost depends on the distance.  

去哪儿？价钱由距离决定 

ชา้ง Elephant ไปสวนสัตว์ครับ To the zoo please.  去动物园 

รถแดง red-cap   โอเค ชึ้นรถเลย  Okay, get in. 好的，上来吧 

แพนด้า Panda ใชบ้ริการรถแดง สะดวก ราคากันเอง ....ถึงแลว้  ....รถไมต่ดิดว้ย  

Using red-cap service is convenient and the price is just right. Here we are, no traffic jam 

today.  

               做红车很方便，并且价钱合适。我们到了，今天没有堵车 
ชา้ง Elephant การเดินทางระยะสั้น ๆ ในเชยีงใหมม่รีถแดง รถตุก๊ๆ คอยรับส่งนักท่องเท่ียว สะดวกมาก 

สามารถตกลงราคาก่อนใชบ้ริการครับ 
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There are red-cap taxi and Tuk Tuk for traveling in a short distance for the tourist. It is 

convenient and the cost can be negotiated before receiving the service.  

对于近距离的旅行，可以选择红车和嘟嘟车，非常的方便，

在上车前还可以议价 
 

13.  การสอบถามเส้นทาง Asking directions   询问方向 

แพนด้า Panda จะไปซื้อของฝากที่ถนนคนเดิน แตจ่ะไปยังไงด ี  

I want to do some shopping at the walking street, but how should I get there? 

我想到步行街购物，我该怎么走？ 
ชา้ง Elephant วันน้ีตดิธุระ ไปส่งไม่ได้น่ะ     ....แตไ่มต่อ้งหว่ง นายไปได้แนน่อน   

I’m busy to day and can’t bring you to anywhere, but I’m sure you can make it. 

我今天太忙了，不能带你去，但是我确定你能自己做到 
  มแีผนที่เชยีงใหม่แจกฟรีท่ีโรงแรม รา้นอาหาร สถานท่ีท่องเท่ียว ศูนยข์้อมูลท่องเท่ียว 

There are free Chiang Mai city maps at hotels, restaurants, tourist attraction, and tourist 

information center  

旅馆、饭店、旅游胜地和旅游信息中心里面有免费的清迈地

图 
แพนด้า Panda ได้แผนท่ีมาแล้ว ...นีไ่ง...ทางไปถนนคนเดิน   

I’ve got the map. Here is the way to the walking street.    

我拿到地图了，上面有到步行街的路 
ชา้ง Elephant นายยังถามทางจากคนเชยีงใหมไ่ด้ด้วยนะ เค้าเป็นมติรและยนิดชีว่ยเหลอืนักทอ่งเท่ียวอยู่แล้ว 

You can ask for direction from Chiang Mai people. They are friendly and willing to help the 

tourists. 

你可以向清迈人们问路，他们总是非常友好的去帮助游客 

แพนด้า Panda ใจดีท่ีสุด They are so kind.   他们真的很善良 

 

14.  การค้นหาสถานทีท่่องเทีย่ว 

แพนด้า Panda ดอยสุเทพ ไปทางนี ้ทางนัน้ ทางไหนหวา่  ??? จะหลงทางมั้ยเนีย่  

Where is the way to Doi Suthep? Where? Am I lost? 

怎么去素贴山？哪儿？我迷路了吗？ 
  หาในอินเตอร์เน็ตดีกวา่  ...นี่ไง มแีอพพลเิคชั่นค้นหาสถานท่ีท่องเท่ียวเยอะเลย  

  May be I can search in the internet. Here, there are many applications for finding tourist  

attractions.    

          我可以在网上寻找，在这，这儿有很多寻找旅游名胜的申请 
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ถามคนพื้นท่ีก็ได้  ...ทางนีไ้ปดอยสุเทพใช่ไหมครับ ...  

May be I can ask the local. Is this the way to Doi Suthep?   

或许我可以问问当地人，这是通往素贴山的路吗？ 
คนพื้นท่ี  ใชแ่ลว้ค่ะ  เลี้ยวซ้ายอีกนดิก็ถงึแลว้ 

The Local:  Yes. Just turn right and you’re there.   是的，往右一拐你就到了 

แพนด้า Panda แลว้หมูบ้่านแม้วละครับ And where is the hill tribe village?  哪儿是山冈部落？ 

คนพื้นท่ี The Local  เลยไปอกี 3 กม  .มปูีายบอกทางค่ะ  

 Go further for 3 kilometers. There are signs to guide you.  

              再走 3公里，会有路牌指引你的 

แพนด้า Panda ขอบคุณครับ  พี่ท้ังสวยท้ังใจดี   .....ถึงแลว้    

Thanks, you’re beautiful and generous. Here I am.  

                    谢谢！你真是美丽又慷慨。我到了。 
  คนเชยีงใหม่ใจดี สามารถขอความชว่ยเหลอืได้เสมอ 

 Chiang Mai People are kind. You can always ask them for help. 

 清迈人们很善良，你可以随时向他们求助 
 

15.  รถเช่า Renting a car   租车 

แพนด้า Panda วันน้ีอยากเท่ียวแบบชลิ ๆ   

I would like to make an nice trip today.   

我今天想去美美的旅行。 
ชา้ง Elephen  นั่งรถแดงไปเหรอ?  เอางี้ เชา่รถไปกัน 

ชา้ง Elephan With a red-cap? Let’s go rent one!   

坐红色篷车吗？咱们去租一辆吧！ 
  มท้ัีงรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ หรือจะเชา่จักรยานไวป่ั้นเล่นชมเมอืงกอ้ได้ ราคาไมแ่พง 

  เชยีงใหม่มีร้านเชา่รถบริการนักท่องเท่ียวท่ัวไปตามแหล่งชุมชน หาไมย่าก 

  There are taxi cap and motorcycle for you to rent.  Or you can rent a bicycle for  

sightseeing around the city. They aren’t expensive. Chiang Mai has vehicle rent services  

for tourists in many community areas. They aren’t difficult to find.       

这儿有篷车和摩托车供你选择租赁，或者你可以租一辆自行

车，一边骑车一边欣赏城市风光，这些都不贵。清迈的很多

社区都可以为游客提供交通工具租赁服务，一点都不难找。 
แพนด้า Panda ถึงแลว้ เช่ารถขับเท่ียวเองสนุกท่ีสุด  

Here we are. Renting a car to drive by ourselves is so much fun.  

明白了，租辆车自己驾驶会有更多的乐趣。 
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16.  ข้อควรระวังการเดนิถนน Warning for pedestrian. 给行人的警示 

แพนด้า Panda เดินเท่ียวชมเมอืง) ...เสียงรถบบีแตรไล่ เบรก  ปี้นนนนนน ปี้นนนน เอรียดดดดดด(  

  ระวัง    ป้ิน ป้ิน   อร้ายยยยยย..... 

Walking through the city street… (sounds of hoking and braking. Pinnnnnnn 

Erdddddddddddddddd. Watchout! Gosh!)   

步行穿越城市街道。。。（紧急刹车的声音。当心！天哪！） 
คนขับรถDriver ไมเ่ป็นไรใชไ่หม ดีท่ีเบรคทัน เดนิระวังด้วยนะ  

Are you all right? It’s good that I can tap the brake on time. Be more careful.   

你还好吗？还好我及时刹车了，要多小心！ 
แพนด้า Panda พี่ชา้ง ผมเกือบโดนรถชน  

Big brother Chang! I was almost hit be a car!  

                    CHANG大哥！我差点被车撞到！ 

ชา้ง Elephant บอกแลว้วา่อย่าไปเดินเกะกะกลางถนน ต้องระวังรถด้วย  

I told you not to obstruct the traffic. You have to watch out for cars.  

我告诉过你不要阻碍交通，你务必要看着点车辆。 

แพนด้า Panda ผมม ัวแต่คุยโทรศัพท์ครับ I was on the phone.  我当时在打电话 

ชา้ง Elephant เวลาเดินเท่ียวตอ้งระวังรถ เดินบนทางเท้า ไมคุ่ยโทรศัพท์ ข้ามถนนตรงทางม้าลายดว้ย  

เพื่อความปลอดภัย  

You have to be careful when you walk on the road, no telephoning and crossing at a 

crosswalk for your safety.   

当你在路上行走时一定要多小心，不能打电话，过马路要走

人行道。 
 

17.  การเที่ยววดั Visiting a temple  参观寺院 

ชา้ง Elephant เชยีงใหม่วัดเยอะจัง  ....ไปเท่ียววัดกัน   

There are many temples in Chiang Mai. 

在清迈游很多寺院 
แพนด้า Panda   วา้ว   .....วูว้วว  .....สวยมาก    Wow….Wow…..very beautiful.  

哇喔，哇喔，真漂亮！ 
ชา้ง Elephant   อย่าสง่เสียงดังส ิวัดเป็นสถานท่ีท่ีชาวพุทธเคารพ เราต้องส ารวม Don’t make a loud noise. A 

temple is respected by Buddhists. We have to stay calm. 别大声喧哗，寺院里

面有尊贵的佛祖，我们务必要安静 

แพนด้า Panda พี่ชา้งท าอะไร What are you doing? 他们在干嘛？ 

ชา้ง Elephant มาไหวพ้ระกัน ...อยู่ในวัดไมคุ่ยหัวเราะเสยีงดัง และแต่งกายสุภาพ เคารพสถานท่ี  
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  คนเชยีงใหม่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ดูสิในเชยีงใหม่มีวัดถึง 1258 แห่งเลย 

Come and pay homage to the Buddha. We don’t talk or laugh loudly in a temple. We also 

have to dress politely to show respect to the place. Most Chiang Mai people are Buddhist. 

There are 1258 temples in Chiang Mai.    

 来向佛祖表达敬意。在寺院里面我们不能大声说话和大笑。

在这种地方我们还必须穿戴整齐来表达敬意。清迈大部分人

们都是佛教信徒，在清迈游 1258座寺院。 

แพนด้า Panda มนิา่ คนเชยีงใหม่ใจด ี That’s why Chiang Mai people are kind.  

这就是清迈人们善良的原因。 
 

18.  เที่ยวถนนคนเดิน Visiting the walking street. 参观步行街 

ชา้ง Elephant วันน้ีวันอาทติย์ ไปเท่ียวข่วงประตูท่าแพกัน  

Today’s Sunday, let’s go to Tha Pae Gate.   

今天是星期天，咱们去塔佩门吧 

แพนด้า Panda มอีะไรเหรอครับ Why Tha Pae Gate? 为什么去塔佩门？ 

ชา้ง Elephant ถนนคนเดินท่ีโด่งดังของเชยีงใหม ่วันเสารก์็มีท่ีถนนวัวลาย  

There is a Chiang Mai’s famous walking street there. There is also a walking street on 

Saturday at Wua Lai Street.   

那儿有清迈著名步行街，每个周六在瓦莱街也有步行街 
แพนด้า Panda โอโ้ห ของเยอะมาก อาหาร งานฝีมอืพืน้บ้าน ของฝาก งานศลิปะ 

  There are many items for sale; food, handicraft, souvenir, and art work.  

那儿有很多东西在卖：食品，手工品，纪念品和艺术品 
ราคาเท่าไหรค่รับ   /30   บาท ครับ 

How much?  30 baht. 多少钱？30泰珠 

  วา้ว สินค้าท่ีน่ีราคาถูกมากเลย ถูกใจมาก 

  Wow! It’s cheap. I like it.  哇喔！真便宜！我喜欢。 

ชา้ง Elephant เชยีงใหม่คา่ครองชีพไมแ่พง มาเท่ียวได้สบาย ๆ 

  The living cost in Chiang Mai is not so high. You can make a trip here easily.  

清迈的生活成本不高，你可以很轻松的旅行 
 

19.  สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ  Importance tourist attractions 重要的旅行提示 

แพนด้า Panda มาเชยีงใหม่ท้ังทีจะเท่ียวให้ท่ัวเลย  

Since I’m in Chiang Mai, we will travel through the city.  

                   来到清迈之后，我们要穿越城市旅行 
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ชา้ง Elephant ได้เลย เดีย๋วพาไป  วัดพระธาตดุอยสุเทพ วัดคู่เมอืงเชยีงใหม่ น้ าตกห้วยแก้ว สวนสัตว์เชยีงใหม่  

พชืสวนโลก บ่อสร้างสันก าแพง น้ าพุร้อน เส้นทางทอ่งเท่ียวแม่ริม -สะเมงิ ถนนคนเดิน  

ดอยอนิทนนท์ น้ าตกแม่กลาง บา้นแมว้ดอยปุย มท้ัีงเท่ียวเชงินเิวศน ์เชิงวัฒนธรรม เชงิสุขภาพ  

ผจญภัย เชงิเกษตร 

Of course. I’ll bring you to Doi Suthep Temple - the temple with a long history in Chiang 

Mai, Huay Keaw Waterfall, Chiang Mai Zoo, Royal Flora, Bo Sang Samkanphaeng, Hot 

Spring,  Maerim- Samueng  traveling road, Walking Street, Doi Inthanon, Mae Klang 

Waterfall and Doi Pui hilltribe village. Plus, you can make an ecological, cultural, health, 

adventurous, and agricultural trip.      

当然了，我会带你去双龙寺 - 清迈最古老的寺院，休伊汤姆

瀑布 ，清迈动物园，摩天轮，保山村，温泉，湄林，步行街，

茵他侬山，湄干瀑布和苗族村寨。另外，你可以做一次包含

生态、文化、健康、冒险和农业方面的旅行。 
แพนด้า Panda เยอะจัง ปีหนา้ต้องกลับมาเท่ียวอีกรอบ  

There are so many things to do, I’ve to come back next year.  

有好多事情可以做，我明年一定再来。 
 

20. ตัวเลข Numbers  数字 

แพนด้า Panda พี่ชา้ง สอนนับเลขไทยหนอ่ยสิ  

Big Brother Chang, can you teach me to count? 

          CHANG大哥，你能教我说泰语的数字吗？ 

ชา้ง Elephant ได้สิ ลองออกเสียงตามฉันนะ Sure, try to repeat my pronunciation.    

当然可以，试着跟我发音 

  1 อา่นวา่ หนึ่ง   1 pronounce  Nueng    一  读 “Nueng”     

2 อา่นวา่ สอง   Song  二 读 “Song”  

3 อา่นวา่ สาม   Sam  三 读 “Sam” 

4 อา่นวา่ สี ่   Si  四 读 “Si” 

5 อา่นวา่ ห้า   Ha  五 读 “Ha” 

6 อา่นวา่ หก   Hok  六 读 “Hok” 

7 อา่นวา่ เจ็ด   Jed  七 读 “Jed” 

8 อา่นวา่ แปด   Pad  八 读 “Pad” 

9 อา่นวา่ เก้า   Kao  九 读 “Kao” 

10 อา่นวา่ สิบ   Sib  十 读 “Sib” 
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20 อา่นวา่ ยี่สิบ   Yi Sib  二十 读 “Yi Sib” 

30 อา่นวา่ สามสิบ  Sam Sib  三十 读 “Sam Sib” 

100 อา่นวา่ หนึ่งร้อย  Nueng Roi 一百 读 “Nueng Roi” 

1000 อา่นวา่ หนึ่งพัน  Nueng Phan 一千 读 “Nueng Phan” 

10000 อา่นวา่ หนึ่งหมื่น  Nueng Muen 一万 读 “Nueng Muen” 

100000 อา่นวา่ หนึ่งแสน  Nueng Saen 十万 读 “Nueng Saen” 

10000000 อา่นวา่หนึ่งล้าน  Nueng Lan 百万 读 “Nueng Lan” 

 

21. ภาษาไทยที่จ าเปน็ในชวีิตประจ าวนั  Useful Thai expressions 实用泰语短句 

ชา้ง Elephant จะสอนภาษาไทยให้นะ  ทักทายด้วยค าว่า สวัสดคีรับ/ค่ะ  ชาย ครับ หญิง ค่ะ  

I’ll teach you Thai. We greet with “Sawasdee Krub” for men and “Sawasdee Ka” for 

women.   

                     我来教你泰语。表达问候的时候， 

对男性说 “Sawasdee Krub” ，对女性说 “Sawasdee Ka” 

นอกจากนี้ควรฝกึค าวา่... You should also practice these expressions 

同时，你应该练习这些短句了 

แพนด้า Panda ขอบคุณครับ   Kob Kun Krub Thank You.  谢谢！ 

ขอโทษครับ   Kor Thod Krub I’m sorry. 对不起！ 

ไมเ่ป็นไรครับ  Mai Pen Rai never mind.  没关系 

ราคาเท่าไหรค่รับ  RaKa Thao Rai How much? 多少钱？ 

ลดได้ไหมครับ  Lod Dai Mai Can you give me a discount?  

能给我打折吗？ 

ได ้   Dai  Yes.  是 

ไมไ่ด ้   Mai Dai   No. 不 

ผมจะไปท่ีน่ีได้อยา่งไรครับ  Phom Ja Pai Thee Nee Dau Yang Rai? How can I get there?  

我要怎么到那儿 
กรุณา ...ให้.....ได้ไหม  Could you please (do something) for (someone)  

你能帮谁做什么事情吗？ 
ชา้ง Elephant  เก่งมาก เดีย๋วกลับบ้านจะสอนเพิ่มให้นะ  

  Very good, I’ll teach more when we’re home.   

很好！到家之后我再教你更多 
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22.  กฎหมายนา่รู ้  Interesting Law  有趣的法规 

แพนด้า Panda เย็นชื่นใจจัง  หมดแลว้ Wow Very Cool , clear!  哇喔，真爽，搞定！ 

เสอื Tiger หยุดนะ Stop !  Don’t ! do like this   

停！不行！不能这样！  
ท าอย่างนี้ได้ไง ตอ้งท้ิงลงถังขยะสิ 

Must leave to the bin ,  

必须扔到垃圾箱里  
ห้ามบ้วนน้ าลาย หมากฝร่ัง หรอืท้ิงขยะลงบนพืน้  

Please don’t   spit or chewing gum litter on the ground  

请不要随地吐痰和吐口香糖。 
  และห้ามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะด้วย  

and please don’t smoking in public place  

而且不要在公共场所抽烟 
  ห้ามขดีเขียนรูปภาพในพื้นท่ีสาธารณะ   

don’t  writing or painting in public area   

不要在公共场所乱写乱画 

ซนจรงิ ๆ So Naughty !  真淘气！ 

  ประเทศไทยยกย่องและให้เกียรติเพศหญิง   

Thailand will praise and honor for women  

泰国尊重并且崇拜女性 
  นอกจากนี้ยังมกี าหมายหา้มพกอาวุธปืนในท่ีสาธารณะดว้ย 

 there are also laws against carrying firearms in public   

这儿有法规禁止在公共场所携带枪支 
ชา้ง Elephant เราควรปฏบัิตตินเป็นนักทอ่งเที่ยวท่ีดนีะ จะได้เท่ียวอยา่งมีความสุข   

We should behave as a good traveler. Can travel happily   

我们应该文明旅行，才能快乐旅行 
แพนด้า Panda ท่ีมีกฎหมายคุ้มครองนักท่องเท่ียวดว้ย หากมีปัญหา 

ตดิตอ่ส านักงานทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ 

There are laws to protect tourists . If there is a problem , contact Tourism Business and 

Guide Registration Office  North TEL 053 204602  

这儿有很多法规保护游客。如果有任何问题，可以联系旅行

事务办公室北方咨询处电话 053 204602 
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23. การให้ทิป Tipping 小费 

แพนด้า Panda กลับโรงแรมกันเถอะ  Back to the hotel. 回到旅馆 

ชา้ง Elephant Okay 好的 

  เงินทอนครับ change it  找下零钱 

แพนด้า Panda ไมต่อ้งครับ don’t pls 不要这样 

เสอื Tiger เก้าสิบบาทครับ 90 Baht (THB) 90泰珠 

แพนด้า Panda ไมต่อ้งทอนครับ No need to change it 不需要找零钱 

  วันน้ีสนุกมากเลย Today is so fun 今天真开心 

ชา้งElephant ดีแล้วท่ีนายให้ทิป เพราะราคาสนิค้าสว่นใหญไ่มไ่ด้รวมคา่บริการไว้  

เราควรให้ทิป 5-10% ของราคาท่ีจ่ายนะ 

Good you give the tip because almost goods here are not included service charges , we 

should give the tip5-10% of price to pay   

很好，因为大部分商品不包含服务费，所以你应该给小费，

小费在商品价格的 5-10%。 

 

24. การตอ่รองราคา Bargaining  砍价 

ชา้ง Elephant รถแดง Red Cap นั่งรถแดงไปเท่ียวดกีว่า travel by red cap is very good   

坐红车旅行真好 

  This way  这边走 ทางนีค้รับ Go together 一起去 ไปด้วย 

รถแดง Red cap ไปไหนครับ  where do you want to go ? 你想去哪儿？ 

แพนด้า Panda กาดหลวงครับ  KAD LUANG  美萍河边市场 

รถแดง  เหมาสองร้อย hire 200 Bath THB 200泰珠 

แพนด้า  ลดหน่อยได้ไหม can cheaper than this ? 能便宜点吗？ 

ชา้ง  ถ้าไปด้วยกันหลายคนหรือให้รถแวะรับลูกค้าคนอื่นได ้ราคาจะถูกลง 

  If there have many guys go together or drop to pick up others price will be cheaper 

                     如果有很多人一起拼车或者半路接客的话，能便宜些 
แพนด้า  การเลอืกซือ้สนิค้าหรือบริการท่ีไม่มกีารแจ้งราคาที่แนน่อน สามารถต่อรองราคาได ้

  Buying a product or service that does not inform the exactly price , can bargain  

                      购买商品或者服务的时候，在没有告知确切价格的情况下， 

是可以砍价的 
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บทที่ 3 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 

3.1  สรุปลการพัฒนาเว็บไซต์ 

 

 ภายหลังจากการวิเคราะห์ วางแผน และออกแบบเว็บไซต์  ได้ด าเนินการจดโดเมนเนมในชื่อ 

www.triptochiangmai.com ประกอบด้วยหน้าเว็บ (Web page) จ านวน 5 หน้า ได้แก่ Home, Links, 

Attractions, Travel Guides, และ Contact Us แผนผังเว็บไซต์ (site map) และรายละเอียดแต่ละหน้า

เว็บ สามารถแสดงได้ดังนี้

 
รูปที่ 1 แผนผังเว็บไซต์ (site map) 

เว็บไซต์ 

Triptochiangmai.com 

หน้าหลัก                        

Home 

รวมรวมเว็บไซต์                 

Links 
สถานที่ท่องเที่ยว

Attractions 

วัฒนธรรม 

สุขภาพ  

ผจญภัย 

นิเวศน์  

บันเทงิและ

พักผ่อน 

คู่ฮันนีมูน 

การ์ตูนแนะน า      

การท่องเที่ยว     

Travel Guides 

ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาจีน 

ติดต่อ 

Contact Us 
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1. Home    

เป็นหน้าหลักของเว็บไซต์ มีแถบเมนูด้านบน สามารถคลิกเพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้า

อื่นๆ ได้นอกจากนี้ยังมีจุดเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บหลัก 3 หน้า ได้แก่ Links, Attractions, และ 

Travel Guides  

 

 
 

รูปที่ 2 หนา้หลัก (Home) 

 

 

 

 

 

 

เมนูด้านบน 

เมนูเช่ือมโยงไป
ยังหน้าเว็บหลัก 

3 หน้า 
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2. Links  

เป็นหน้าเว็บส าหรับรวบรวมรายชื่อเว็บไซต์และแอพพลิคช่ันบนโทรศัพท์มือถือที่

ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่จัดท าขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ใช้

สามารถคลิ๊กรายชื่อเว็บไซต์ที่สนใจเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์นั้นได้โดยตรง รายชื่อเว็บไซต์ต่างๆ 

ประกอบด้วย  

 www.tourismchiangmai.org 

เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  )ททท  (.ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

รวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยวของ  3  จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ ล าพูน 

และล าปาง 

 www.365thainorth.com 

เว็บไซต์ที่บูรณาการข้อมูล ข่าวสาร แผนที่ การเดินทาง โปรโมช่ัน และ

ข้อมูลส าคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 

 )เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน   (รองรับข้อมูล  4  ภาษา คือ ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ ภาษาจนี และภาษาญี่ปุุน  

 365ThaiRoute Mobile Application 

แอพพลิเคช่ันค้นหาเส้นทาง แผนที่ และข้อมูลที่จ าเป็นระหว่างการเดินทาง 

ใช้งานได้ทั้งสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์พกพา ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็ตาม ดาวโหลดฟรีจาก AppStore และ Google Play รองรับ

ข้อมูล 4 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจนี และภาษาญี่ปุุน  

 365ThaiLen Mobile Application 

แอพพลิเคช่ันที่น าเสนอข้อมูลภาพสามมิติของสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ ด้วย

เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality: AR) เหมาะส าหรับ ใช้งานในสมาร์ท

โฟนประสิทธิภาพสูง ดาวน์โหลดฟรีจาก AppStore และ Google Play 

 www.tripnorthern.com 

แอพพลิเคชั่นน าเสนอข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว แนะน าเส้นทางท่องเที่ยว ที่ไม่

ควรพลาด พร้อมแผนที่ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  เชียงใหม่ ล าพูน 

ล าปาง แมฮ่่องสอน  (ดาวนโ์หลดฟรีจาก AppStore และ Google Play 
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รูปที่ 3 หนา้เว็บ Links 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิก๊เพ่ือเข้าสู่เว็บไซต์ท่ีสนใจ 
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รูปที่ 4 หนา้เว็บ Links (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

คลิก๊เพ่ือเข้าสู่เว็บไซต์ท่ีสนใจ 
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3. Attractions 

เป็นหน้าเว็บรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวหลักในจังหวัดเชียงใหม่โดยแบ่งเป็น 6 หมวด 

ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism), การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health 

Tourism), การท่องเที่ยวผจญภัย  (Adventure Tourism), การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (Eco 

Tourism), การท่องเที่ยวเพื่อความบันเทิงและการพักผ่อน (Leisure Tourism), และการท่องเที่ยว

ส าหรับคู่ฮันนีมูน (Honeymoon Tourism) โดยผู้ใช้สามารถคลิ๊กรายชื่อเว็บไซต์ที่สนใจเพื่อเข้าสู่

เว็บไซต์นัน้ได้โดยตรง 

 

 
 

รูปที่ 5 ตัวอย่างหน้าเว็บ Attractions 

 

 

 

คลิก๊เพ่ือเข้าสู่เว็บไซต์ท่ีสนใจ 
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4. Travel Guide 

การต์ูนแนะน าเรื่องน่ารู้ส าหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่จ านวน 24 เรื่อง ผู้ใช้

สามารถคลิ๊กรายชื่อการ์ตูนตอนที่สนใจจากเมนูทางด้านขวา และสามารถคลิ๊กที่รูปธงเพื่ออ่าน

การ์ตูนเรื่องนั้นในภาษาอื่น โดยมีให้เลือก 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน นอกจากนี้

ผูใ้ชส้ามารถแสดงความคดิเห็นต่อการ์ตูนเรื่องนัน้ได้โดยตรงผ่านทางกล่องแสดงความคิดเห็นใต้

ภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 ตัวอย่างหน้าเว็บ Travel Guide 
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รูปที่ 7 ตัวอย่างหน้าเว็บ Travel Guides 

เลือกเร่ืองกการ์ตูน เปล่ียนภาษา 

กล่องแสดง 
ความคิดเหน็ 
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5. Contact Us 

หน้าเว็บแสดงรายละเอียดการติดต่อส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ แสดงที่อยู่ เบอร์

โทรศัพท์ และอเีมลล์ (Email Address) 

 

 
 

รูปที่ 8 หน้าเว็บ Contact Us 
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ตัวอย่างการ์ตูน 3 ภาษา 
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ตอนที่ 1 สภาพอากาศ 
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ตอนที่ 2 วัฒนธรรม 
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ตอนที่ 3 ประเพณีส าคญั 
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ตอนที่ 4 สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 
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ตอนที่ 5 การแต่งกาย 
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ตอนที่ 6 การยิ้มและการทักทาย 
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ตอนที่ 7 การซื้อของ 
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ตอนที่ 8 อาหาร 
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ตอนที่ 9 มารยาทการรบัประทานอาหาร 
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ตอนที่ 10 การขอความช่วยเหลอืกรณีฉุกเฉนิ 
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ตอนที่ 11 การใช้ถนน 
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ตอนที่ 12 การโบกรถแดง 
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ตอนที่ 13 การสอบถามเส้นทาง 
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ตอนที่ 14 การค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว 
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ตอนที่ 15 รถเช่า 
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ตอนที่ 16 การเดนิถนน 
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ตอนที่ 17 กฎหมายน่ารู้ 
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ตอนที่ 18 การเที่ยววัด 
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ตอนที่ 19 การเที่ยวถนนคนเดนิ 
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ตอนที่ 20 สถานที่ส าคัญที่ควรรู้ 
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ตอนที่ 21 ภาษาไทยที่ควรรู้ 
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ตอนที่ 22 ตัวเลข 
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ตอนที่ 23 การต่อรองราคา 
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ตอนที่ 24 การให้ทิป 
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ตัวอย่าง QR Code 


