.ไทย ๔

ติดต่อ ตำ�บลหายโศก
โทรศัพท์ ๐๔๒-๙๒๑๙๗๙ ต่อ ๖๐๒
อีเมล : ตำ�บลหายโศก@คน.ไทย

เส้นทางที่พาดผ่าน ณ ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

โดเมนไทย

.ไทย

ปัจจุบนั เทคโนโลยีดา้ นการสือ่ สารและการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ต ท�ำให้คนทีอ่ ยูห่ า่ งไกลและ
คนทุกวัยเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ทีม่ ปี ระโยชน์ได้งา่ ยขึน้ ถึงกระนัน้ การใช้งานเว็บไซต์ซงึ่ เป็นแหล่งความรู้
และการบริการส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ จึงอาจเป็นข้อจ�ำกัดส�ำหรับผู้ที่ไม่ช�ำนาญด้านภาษา
โดเมน.ไทย (ดอทไทย) โดยมูลนิธิทีเอชนิค มีจุดประสงค์เพื่อลดช่องว่างด้านภาษา และท�ำให้
การเข้าถึงความรู้ทางอินเทอร์เน็ตเป็นไปได้ส�ำหรับผู้ใช้งานทุกคน โดยบริการโดเมน.ไทย ทีม่ กี ารน�ำ
เสนอข้อมูลเป็นภาษาไทยนัน้ แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้

.ac.th
.co.th
.go.th
.mi.th

ใช้
ใช้
ใช้
ใช้

.ศึกษา.ไทย .net.th ใช้ .เน็ต.ไทย
.ธุรกิจ.ไทย .or.th ใช้ .องค์กร.ไทย
.รัฐบาล.ไทย .in.th ใช้ .ไทย
.ทหาร.ไทย
เมื่อการใช้อินเทอร์เน็ต
เป็นเรื่องง่ายสำ�หรับทุกคนแล้ว
จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีกำ�แพงใด
มาปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลของ
ประชาชนอีกต่อไป

อีเมลไทย@คน.ไทย
อีเมลภาษาไทยเพือ่ คนไทย

ปัจจุบนั ทีอ่ ยูอ่ เี มลถือเป็นเครือ่ งมือส�ำหรับการสือ่ สาร ประสานงาน และรับข้อมูล
อย่างแพร่หลาย ที่สามารถใช้ติดต่อได้ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว แต่หากการสร้าง
อีเมลภาษาอังกฤษจากผู้ให้บริการทั่วไปกลายเป็นอุปสรรคที่ท�ำให้การสื่อสารติดขัด
ปัจจุบนั มีบริการอีเมลทีส่ ามารถเลือกชือ่ อีเมลเป็นภาษาไทยได้ โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ยใดๆ
ตลอดอายุการใช้งาน

คุณลักษณะเด่นของ @คน.ไทย
รองรับ 2 ภาษา

ใช้งานได้พร้อมกับอีเมลภาษาอังกฤษ

ใช้ฟรี

ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ตลอดอายุการใช้งาน

ใช้ง่าย

เป็นภาษาไทย สื่อสารง่าย คนไทยเข้าถึง

บริการโดยคนไทย

รองรับการใช้งานเพื่อนคนไทยโดยเฉพาะ

เนื่องจากบริการอีเมลภาษาไทยยังมีจ�ำนวนจ�ำกัด
ส�ำหรับชุมชนหรือโรงเรียนใดสนใจสมัครใช้บริการ อีเมลไทย@คน.ไทย
สามารถสอบถามไปยัง บริษัท ที.เอช.นิค จ�ำกัด โทร. ๐ ๒๑๐๕ ๔๐๐๗
หรือเข้าไปอ่านรายละเอียดวิธีใช้งานได้ทางเว็บไซต์

คน.ไทย

วิถีบนเส้นทางที่พาดผ่าน

ตำ�บลหายโศก อำ�เภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
จากถนนมิตรภาพเส้นทางสายหลักสู่อีสานมีถนนเชื่อมสู่ต�ำบลหายโศก อ�ำเภอบ้านผือ จังหวัด
อุดรธานี ชุมชนทีม่ เี รือ่ งราวประวัตศิ าสตร์ทบี่ รรพบุรษุ สืบทอดส่งต่อวิถแี ห่งชีวติ ทีเ่ ปีย่ มไปด้วยวัฒนธรรม
ซ่อนอยู่ ยิ่งไปกว่านั้นต�ำบลนี้ยังมีอีกหลายสิ่งที่น่าค้นหาจนไม่อาจปล่อยผ่าน
วิถีเกษตรกรรม
ทิวทัศน์ของต�ำบลหายโศกเป็นภาพของผืนนาข้าว ไร่อ้อย
ไร่มนั ปาล์ม และแก้วมังกรสลับสับเปลีย่ นกันไป ชาวต�ำบลหายโศก
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท�ำให้ที่น่ีมีศูนย์การเรียนรู้
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร มีกิจกรรมและหลักสูตร
ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำการเกษตรที่ช่วยประหยัด
ต้นทุนและเพิม่ ผลผลิตให้เกษตรกรในพืน้ ที่ และพิเศษกว่าชุมชน
ไหนคือมีการเลี้ยงไก่งวงที่หาดูได้ยากอีกด้วย
ภูมิปัญญาหัตถกรรม
ชาวบ้านในต�ำบลหายโศกน�ำพืชชนิดต่างๆ ที่มีอยู่และจาก
การเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เครื่องใช้และเครื่องมือ  
ในชีวิตประจ�ำวันอย่างตะกร้า ชะลอม เครื่องมือจับสัตว์น�้ำ และ
เสื่อกกที่เป็นของฝากขึ้นชื่อของหมู่บ้านมีลวดลายเฉพาะของ   
ท้องถิ่นที่ชาวบ้านน�ำออกมาจ�ำหน่ายที่ตลาดช่วงวันหยุดเสาร์
อาทิตย์
ชมรมลานไม้เรือนเก่า
มีการรวมตัวกันของเหล่าฝีมอื ช่างไม้ในชุมชนจัดตัง้ “ชมรม
ลานไม้เรือนเก่า” สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ข้ึนชื่อของชุมชนคือ     
บ้านไม้ส�ำเร็จรูป ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบทั้งทรงเรือนไทยและ
ทรงสมัยใหม่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นใครที่
ต้องการผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้เก่า เช่น ประตู หน้าต่าง โต๊ะ   
ก็สามารถมาหาได้ที่บ้านดงหวาย ต�ำบลหายโศกแห่งนี้
อาหารอร่อย
สิ่ ง ที่ ข าดไม่ ไ ด้ คื อ อาหารท้ อ งถิ่ น และของดี ข องต� ำ บล        
หายโศกคือไก่ย่างและปลาเผาที่รับรองว่าเด็ดจริง

คลิกเข้าไปชมเรื่องราวของชาวบ้านตำ�บลหายโศกได้ทางเว็บไซต์ หายโศก.ไทย

แนะนำ�เว็บไซต์ “.ไทย”

หายโศก.ไทย

ติดตามเว็บไซต์ “.ไทย”

เว็บไซต์ .ไทย โดยมูลนิธิทีเอชนิค
มูลนิธิทีเอชนิค.ไทย

.ไทย

ชุมชนที่ต้องการ
มีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง
สามารถสอบถามรายละเอียด
การเข้าร่วมโครงการได้ที่
มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๘๒๖๑
หรือ อีเมล :
มูลนิธิทีเอชนิค@คน.ไทย

ฮักนะแม่กาษา.ไทย

วัดไทยสามัคคี.ไทย

บ้านโคกเมือง.ไทย

เครือข่ายไอทีเพื่อสังคม.ไทย
บทบาทของเทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตทีส่ ง่ ผลต่อ
ความเปลีย่ นแปลงของโลกอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน
ท�ำให้ความรู้ความเข้าใจนี้เป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะช่วย     
ผลั ก ดั น สั ง คมไทยไปข้ า งหน้ า อย่ า งมี ศั ก ยภาพใน
อนาคต
THNG (ทีเอชเอ็นจี) เป็นเครือข่ายทางความ
คิ ด ที่ ส นั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู ้         
ที่ ห ลากหลาย สู ่ ก ารบู ร ณาการเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา           
และพัฒนาสังคม ควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของ
เทคโนโลยี โดยมีเป้าหมายหลักคือ ไอทีเพื่อสังคม
นอกจากเป็นเวทีหนึ่งที่ผลักดันให้เกิดการใช้
ประโยชน์จากนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างมีประสิทธิผล  
แล้ว หนึ่งในโครงการส�ำคัญที่มีส่วนในการส่งเสริม
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคมคือ THNG Camp
ค่ า ยที่ ส นั บ สนุ น ให้ ค นรุ ่ น ใหม่ ที่ มี ค วามสนใจด้ า น
นวั ต กรรม หรื อ เทคโนโลยี อิ น เทอร์เน็ต มีโ อกาส     
เรี ย นรู ้ แ ละแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ กั บ ผู ้ มี ค วาม
ช�ำนาญ โดยสร้างมุมมองด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตเพื่อสังคมของประเทศไทยต่อไป

สวัสดีค่ะ

หลังจากที่ มูลนิธิทีเอชนิค ได้รับเชิญจาก อบต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ให้ไปเยี่ยมชมวิถีชีวิต       
ชาวบ้าน ท�ำให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจให้มูลนิธิมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ชุมชนนี้มีเว็บไซต์ที่มีชื่อโดเมนภาษาไทย
เป็นของตัวเอง มูลนิธิจึงได้จัดท�ำเว็บไซต์ หายโศก.ไทย ขึ้นมา เพื่อบอกเล่าเสน่ห์ของต�ำบลหายโศกที่มีความ
เฉพาะตัวให้คนทัว่ ไปทีย่ งั ไม่มโี อกาสเดินทางไปสัมผัสได้รบั รู้ และเป็นประตูแรกทีจ่ ะเปิดไปค้นพบว่ามีอกี หลาย
เรื่องราวที่รอให้ไปพบเจอด้วยตัวเอง
รวมถึงได้สร้างอีเมลภาษาไทยคือ อีเมล : ต�ำบลหายโศก@คน.ไทย ไว้ให้ผู้คนทั้งในและนอกชุมชนใช้เป็น
เครือ่ งมือในการสือ่ สารกับต�ำบลหายโศกได้โดยง่ายและไม่มกี ำ� แพงด้านภาษามาเป็นอุปสรรค ซึง่ เป็นเป้าหมาย
ที่มูลนิธิตั้งใจที่จะขยายความเท่าเทียมอย่างทั่วถึงต่อไปในอนาคต
ศิรณัชชา(โอ๋) วุฒิประพันธ์พงศ์

บรรณาธิการ

ส่งเสริมให้เว็บไซต์ไทย
ใช้ชื่อโดเมน ภาษาไทย
ส�ำหรับชุมชนที่ต้องการมีเว็บไซต์ชื่อโดเมนภาษาไทย (.ไทย) เป็นของตัวเอง
สามารถส่งข้อมูลแนะน�ำชุมชน อาทิ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วภายในชุมชน ศูนย์การเรียนรู้
หน่วยงานเพื่อประชาชน ฯลฯ  และรายละเอียดผู้ประสานงานชุมชน ให้มูลนิธิฯ
พิจารณาเพือ่ เข้าร่วมโครงการเว็บไซต์ดอทไทยเพือ่ ชุมชน โดยทางชุมชนทีไ่ ด้รบั คัด
เลือกจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สอบถามรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการได้ที่

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
๑๕๙ ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๘๒๖๑ อีเมล : มูลนิธิทีเอชนิค@คน.ไทย

เว็บไซต์ : มูลนิธิทีเอชนิค.ไทย

