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บทคัดย่อ 
  สันทรายดิสคัฟเวอรี่ เป็นการเก็บข้อมูลท้องถิ่นอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยน าเสนอ
ข้อมูลท้องถิ่นของอ าเภอสันทรายในมุมมองที่แตกต่าง โดยเน้นความหลากหลายของวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน ทั้งวิถี
ชีวิตประจ าวัน การท่องเที่ยว อาหาร ประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอ าเภอสันทรายและผู้ที่
สนใจทั่วไป ในการเก็บข้อมูลแบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและถ่ายภาพ 
ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ สามารถเก็บข้อมูลมาได้ดังนี้ 
มหาวิทยาลัย จ านวน  1 แห่ง  โรงเรียน จ านวน 48 แห่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 12 แห่ง 
ตลาด จ านวน 38 แห่ง พิพิธภัณฑ์ จ านวน 6 แห่ง วัด จ านวน 73 วัด โบสถ์ จ านวน 67 แห่ง ป่าชุมชน จ านวน 24 
แห่ง อาชีพอื่น ๆ นอกภาคเกษตร โดยแบ่งเป็นอุตสาหกรรม 3 ประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมประเภทโรงงาน จ านวน 
39 ราย อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม จ านวน 17 ราย และอุตสาหกรรมการผลิตไม้รวมทั้งการผลิต
สิ่งของจากฟางและวัสดุอื่น ๆ จ านวน 16 ราย ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดอาชีพ สิ่งทอและผลิตภัณฑ์จาก
ผ้า จ านวน 2 ราย เส้นใยพืชและกระดาษสา จ านวน 1 ราย ไม้และจักสาน จ านวน 1 ราย อาหารส าเร็จรูปและ
สินค้าสุขภาพ จ านวน 2 ราย เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จ านวน 1 ราย สินค้าอื่น ๆ จ านวน 5 ราย ปราชญ์ท้องถิ่น 2 
ต าบล จ านวน 20 คน เกษตรกรเกษตรอินทรีย์ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จ านวน 16 คน  
  โดยได้น าข้อมูลทั้งหมดมาจัดหมวดหมู่เพื่อแสดงผลบนเว็บไซต์ Sansai Discovery ตามที่ได้
ออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์ไว้ โดยได้ก าหนด Concept, Context และ Content ของเว็บไซต์ ดังนี้ Concept
คือ Origin Sansai Context คือ การค้นพบข้อมูล, องค์ความรู้, วิถีชีวิต, ค้นหา, วัฒนธรรม Content คือ การค้นพบ
ข้ อ มู ล เ ชิ ง ลึ ก เ กี่ ย ว กั บ สั น ท ร า ย  ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ วิ ถี ชี วิ ต แ ล ะ ชุ ม ช น  เ พื่ อ เ ผ ย แ พ ร่ ท า ง
เว็บไซตh์ttp://www.archives.mju.ac.th/ssd 

 
ค าส าคัญ: สันทรายดิสคัฟเวอร่ี, สถานที่ท่องเที่ยว, ประเพณี, แหล่งเรียนรู้, เว็บไซต,์ ข้อมูลท้องถิ่น 
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ABSTRACT 
Sansai Discovery is a local data collection in San Sai District.  Chiang Mai Province 

by presenting the local information of San Sai District in a different perspective.  by emphasizing 
the diversity of the way of life of the people in the community both daily life Tourism, food, 
traditions and culture to be a learning center for the San Sai District community and those who are 
interested in the general public. In collecting data, the data collection is divided into 2 parts. The 
first part is to visit the area to collect data and take pictures.  The second part is to collect 
information from the website of the relevant agencies.  Including various tourist attractions, data 
can be collected as follows:  1 university, 48 schools, 12 sub-district administrative organizations, 
38 markets, 6 museums, 73 temples, 67 churches, 24 community forests. Other occupations outside 
the agricultural sector, which are divided into 3 types of industries, namely 39 factory industry, 17 
food and beverage industry, and wood manufacturing industry, including the production of things 
from straw. and other materials, amounting to 16 people, the type of local wisdom that creates a 
career Textile and fabric products 2 cases Plant fiber and mulberry paper 1 case Wood and basketry 
1 case Ready-made food and health products 2 cases Alcoholic beverages 1 case Other products 
5 cases Local philosophers 2 subdistrict 20 people Organic farmers certified organic farming 
standards 16 people  

By bringing all the information to be categorized to display on the Sansai Discovery 
website according to the structure of the website designed by defining the Concept Context 
Content of the website as follows:  Concept:  Origin Sansai Context:  Discovery of information, 
knowledge, lifestyle, search, culture.  Content:  Discovering Apocalyptic Insights related to way of 
life and community to publish via http://www.archives.mju.ac.th/ssd 

 
Keyword: Sansai Discovery, Knowledge, Lifestyle, Culture discovery, Local information 

 
บทน า 

จังหวัดเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาแต่โบราณ 
มี “ค าเมือง” เป็นภาษาท้องถิ่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านประเพณีวัฒนธรรม และมีแหล่งท่องเที่ยวจ านวนมาก 
จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบไปด้วย 25 อ าเภอ มีหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จ านวน 1 แห่ง เทศบาลนคร จ านวน 1 แห่ง เทศบาลเมือง จ านวน 4 แห่ง เทศบาลต าบล จ านวน 116 
แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 89 แห่ง 

อ าเภอสันทราย เป็นอ าเภอหนึ่งในเขตปริมณฑลของนครเชียงใหม่ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว 
เป็นอ าเภอที่รองรับความเจริญจากนครเชียงใหม่ ปัจจุบันอ าเภอสันทราย มีสถานะเป็นอ าเภอขนาดใหญ่ล าดับที่ 2 
ของจังหวัดในแง่ของจ านวนประชากร รองจากอ าเภอเมืองเชียงใหม่ สถานประกอบการที่มีมากรองจากอ าเภอเมือง



เชียงใหม่ การขยายตัวของชุมชนเมืองแม่โจ้ ท าให้อ าเภอสันทราย มีความพร้อมทุก ๆ ด้าน ทั้งสถานศึกษา สถาน
ประกอบการ บ้านจัดสรร จากการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อ าเภอสันทราย ถูกก าหนดบทบาทให้เป็นอ าเภอที่รองรับใน
ด้านแหล่งที่อยู่อาศัยที่ส าคัญของจังหวัดเชียงใหม่ โดยอ าเภอสันทราย แบ่งออกเป็น 12 ต าบล 125 หมู่บ้าน 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถานที่ศึกษาขนาดใหญ่ สอนทางด้านการเกษตรที่ตั้งอยู่ในอ าเภอ 
สันทราย และยังเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลทางด้านการเกษตร และห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นส่วน
หนึ่งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และชุมชน ดังนั้น ฝ่ายจดหมายเหตุ
และคอลเล็กชั่นพิเศษ จึงมีแนวคิดที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลของชุมชนอ าเภอสันทราย ในด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูล
ปราชญ์พื้นบ้าน สถานที่ท่องเที่ยว ศาสนสถานและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ตลาด สินค้า ผักพื้นบ้าน พืชสมุนไพร อาหาร 
ความเชื่อ พิธีกรรม ที่สามารถให้ข้อมูลได้ครบทุกแง่มุมของอ าเภอสันทราย เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและเพื่อต่อยอด
ในการท าวิจัยข้อมูลท้องถิ่นต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาแนวทางการรวบรวมสารสนเทศและจัดท าฐานข้อมูล Sansai Discovery 
2. เพื่อเป็นรวบรวมรวบรวมสารสนเทศชุมชนในเขตอ าเภอสันทราย 
3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลอ าเภอสันทรายในรูปแบบเว็ปไซต์ 

 
ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 
 การเก็บข้อมูลอ าเภอสันทรายซึ่งเป็นอ าเภอที่มีทั้งหมด 12 ต าบล 125 หมู่บ้าน 32,077 หลังคา
เรือน ประชากรทั้งหมด 114,842 คน มีความหลากหลายในวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ประเพณี และวัฒนธรรมที่ปฏิบัติ
สืบทอดกันมา ทั้งนี้ยังมีสถานที่ต่าง ๆ ที่น่าสนใจจ านวนมาก รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในชุมชน โดยมีการ
ด าเนินการดังนี้ 

1. ประชุมวางแผนเก็บข้อมูล ได้มีการวางแผนการเก็บข้อมูลภาพ และสถานที่ส าคัญต่าง ๆ ใน
อ าเภอสันทราย โดยได้ก าหนดวันในการออกไปถ่ายภาพและเก็บข้อมูลในวันที่ 26-27 ตุลาคม 2563  

2. ติดต่อประสานงาน (ท าจดหมาย/โทรศัพท์/ลงพื้นที่ส ารวจ/พบปะ) มีการประสานงานไปที่
พัฒนาชุมชน เทศบาลต าบลสันนาเม็ง และเทศบาลต าบลหนองหาร เพื่อขอเข้าเก็บข้อมูล 

3. ลงพื้นที่เพื่อส ารวจและเก็บข้อมูลภาพรวม ในวันที่ 26-27 ตุลาคม 2563 ลงพื้นที่เพื่อถ่ายรูป
สถานที่ต่าง ๆ และเก็บข้อมูลบางส่วนในพื้นที่ต าบลหนองหาร ต าบลสันนาเม็ง ต าบลสันพระเนตร ต าบลหนองจ๊อม 
ต าบลแม่แฝก ต าบลแม่แฝกใหม่ ต าบลสันทรายน้อย ต าบลสันทรายหลวง และต าบลป่าไผ่  

4. เก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ โดยการสืบค้นจากเว็บไซต์หน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลการท่องเที่ยว สถานที่ ตลาด วัด    

5. รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล โดยน ามาจัดหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการน าไปวางแผนจัดท า
เว็บไซต ์

6. ประชุมวางผังเว็บไซต์ Sansai Discovery ได้มีการประชุมหารือ เพื่อวางแผนออกแบบผัง
เว็บไซต์  

7. ลงรายการข้อมูลในเว็บไซต์ ตามผังข้อมูลที่ได้ออกแบบไว้แล้ว 



8. เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ www.archives.mju.ac.th/ssd 
 
ผลการด าเนินการ อภิปรายผล 

ในการประชุมร่วมกับทีมงาน ได้มีการจัดท าแผนการเก็บข้อมูลอ าเภอสันทราย แบ่งออกดังนี้  
1. สถานที่ 
 1) สถานที่ราชการ เช่น มหาวิทยาลัย โรงเรียน องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล  
 2) สถานที่เอกชน เช่น พิพิธภัณฑ์ ตลาด ร้านค้า ร้านอาหาร ที่เป็น Signature  
 3) อาหารในท้องถิ่น ลงลึกเรื่องการท าอาหารท้องถิ่น และแหล่งที่มาของอาหาร 
 4) แหล่งท่องเที่ยวชุมชน  
 5) ศาสนสถาน เช่น วัด โบสถ์ 
2. ทรัพยากรธรรมชาติ 

1) พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 
2) พื้นที่ป่าชุมชน 
3) พืชพรรณต่าง ๆ รวมถึงพืชที่ปลูกเอง และพืชสมุนไพร 
4) พื้นที่เกษตรกรรม พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 

3. วัฒนธรรม 
1) ประเพณี คือ สิ่งที่ท ากันเป็นประจ าทุกปี ทุกเดือน หรือต่อเนื่องกันมา  
2) วิถีชีวิต แบ่งเป็น 
 - อาชีพ ส ารวจในชุมชนว่ามีการประกอบอาชีพอะไรบ้าง 

 - ภูมิปัญญา หมายถึง สิ่งที่ท าแล้วก่อให้เกิดอาชีพ เช่น การท าไม้กวาด การท าของเล่น 
การจัดเสื้อผ้า การท าอาหารที่ก่อให้เกิดอาชีพ 

3) ความเชื่อ/พิธีกรรม ความเชื่อของชุมชน การประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ รวมถึงการจัดแต่ง
ของเซ่นไหว้ การแต่งดาของเพื่อการประกอบพิธี 

4. บุคคล 
1) ปราชญ์ 
2) เกษตรกร  

   
  การออกแบบเว็บไซต์และการน าเสนอข้อมูล 
  การออกแบบเว็บไซต์ Sansai Discovery มีต้นแบบจากเว็บไซต์ Discovery ที่หลากหลาย เช่น 
The Official Guide to New York City | nycgo.com เป็นการที่รวบรวมสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลของเมือง New York, Brooklyn Magazine (bkmag.com) เว็บไซต์ของเมือง Brooklyn, Seattle Met 
เว็บไซต์ของเมือง Seattle เป็นต้น และศึกษารูปแบบการออกแบบหน้าเว็บไซต์จาก nashvillescene.com  
จากการศึกษาต้นแบบจากเพจต่าง ๆ และได้ลงเก็บข้อมูลทุติยภูมิ และถ่ายรูปสถานที่ต่าง ๆ เพื่อจัดท า Sansai 
Discovery และให้บริการที่ http://www.archives.mju.ac.th/ssd โดยได้ก าหนด Concept Context Content  
ของเว็บไซต์ดังนี้ 

https://www.nycgo.com/
https://www.bkmag.com/
https://www.seattlemet.com/
http://www.archives.mju.ac.th/ssd


Concept: Origin Sansai  
Context: การค้นพบข้อมูล, องค์ความรู้, วิถีชีวิต, ค้นหา, วัฒนธรรม 
Content: การค้นพบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสันทราย ที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตและชุมชน 

โดยแบ่งหมวดหมู่ในเว็บไซต์ ดังนี้  
1) DISCOVER การค้นพบสันทราย ข้อมูลพื้นฐาน Factsheet ต่าง ๆ สถานที่ราชการ  
2) KNOWLEDGE ข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ในสันทราย  
3) ARTS & CULTURE ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมของอ าเภอสันทราย 
4) FOLKWAYS / way of life ข้อมูลวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ในอ าเภอสันทราย 
5) COMMUNITY & COMMERCE ข้อมูลการค้า ธุรกิจท้องถิ่นต่างๆ 
6) TRAVEL & LEISURE ข้อมูลการพักผ่อนและการท่องเที่ยว 

และได้มีการจัดท าตารางแสดงแผนผังเว็บไซต์ โดยมีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใหส้ามารถ
เข้าถึงได้สะดวก และจัดท าโครงสร้างเว็บไซต์ Sansai Discovery เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลทีเ่ก็บมา 
 
ตารางท่ี 1 การออกแบบแผนผังเว็บไซต์ Sansai Discovery 
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ตารางท่ี 2  โครงสร้างเว็บไซต์ Sansai Discovery 
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น าโครงสร้างที่ได้ออกแบบไว้ มาจัดท าหน้าเว็บไซต์ Sansai Discovery ให้มีความสวยงาม 

น่าสนใจ และเข้าถึงง่าย เพื่อเป็นอีกแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อไป 



 

 
 

ภาพที่ 1.  หน้าเว็บไซต์ Sansai Discovery 
 
สรุปผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
  สรุปผล 

จากการด าเนินกิจกรรมสันทรายดิสคัฟเวอรี่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  
1. ได้แนวทางการรวบรวมสารสนเทศเพื่อจัดท าฐานข้อมูล Sansai Discovery โดยในการเก็บ

ข้อมูลเบื้องต้นได้ก าหนดแนวทางในการเก็บข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อรวบรวมส าหรับการจัดท า
ฐานข้อมูล Sansai Discovery  

2. ได้รวบรวมรวบรวมสารสนเทศชุมชนในเขตอ าเภอสันทราย จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยในการ
เก็บข้อมูลแบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและถ่ายภาพ ส่วนที่ 2 การ
เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ สามารถเก็บข้อมูลมาได้ดังนี้ 
มหาวิทยาลัย จ านวน 1 แห่ง  โรงเรียน จ านวน 48 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 12 แห่ง ตลา  ด จ านวน 
38 แห่ง พิพิธภัณฑ์ จ านวน 6 แห่ง วัด จ านวน 73 วัด โบสถ์ 67 แห่ง ป่าชุมชน จ านวน 24 แห่ง อาชีพอื่น ๆ นอก
ภาคเกษตร โดยแบ่งเป็นอุตสาหกรรม 3 ประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมประเภทโรงงาน จ านวน 39 ราย  
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม จ านวน 17 ราย และอุตสาหกรรมการผลิตไม้รวมทั้งการผลิตสิ่งของ
จากฟาง และวัสดุอื่น ๆ จ านวน 16 ราย ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดอาชีพ สิ่งทอและผลิตภัณฑ์จากผ้า 2 
ราย เส้นใยพืชและกระดาษสา 1 ราย ไม้และจักสาน 1 ราย อาหารส าเร็จรูปและสินค้าสุขภาพ 2 ราย เครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ 1 ราย สินค้าอื่น ๆ 5 ราย ปราชญ์ท้องถิ่น 2 ต าบล 20 คน เกษตรกรเกษตรอินทรีย์ ที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 16 คน 



3. ได้มีการจัดท าเว็ปไซต์ส าหรับเผยแพร่ข้อมูลอ าเภอสันทราย โดยการน าข้อมูลที่เก็บได้มาวาง
แผนการจัดท าเว็บไซต์ 

ข้อเสนอแนะ 
   จากการลงเก็บข้อมูลในพื้นที่และการเก็บข้อมูลทุติยภูมิจากหน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ปรากฏว่าข้อมูลที่ได้มามีความหลากหลายและไม่สมบูรณ์ ท าให้ไม่สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปท าเว็บไซต์ได้สมบูรณ์ จึง
ต้องมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในปีต่อไป เพื่อเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดหายไป ทั้งนี้ได้มีแนวคิดที่จะสร้างอาสาสมัครใน
ชุมชนเพื่ออัพเดทข้อมูลต่าง ๆ ของชุมชนที่อาศัย ให้มีความเคลื่อนไหว และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างแท้จริง 
รวมทั้งยังเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ของชุมชนต่าง ๆ ในอ าเภอสันทรายในแง่มุมต่าง ๆ อีกด้วย 
  การน าไปใช้ประโยชน์ 

ในการจัดท าเว็บไซต์ Sansai Discovery เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ทั้งนี้ในปี 2565 จะมี
การน าเว็บไซต์ดังกล่าว ไปประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของเทศบาลต่าง ๆ ในอ าเภอสันทราย เพื่อให้เกิดการเข้าถึงได้
อย่างแพร่หลาย และช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนได้อย่างแท้จริง 
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