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	 ตั้งแต่มีเว็บไซต์ที่ใช้ช่ือโดเมนภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น	 แม่หญิงก็ไม่ต้องคอยดักเจอเรา				

เพ่ือถามถึงเรื่องสัพเพเหระให้วุ่นวายอย่างแต่ก่อน	 เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตออเจ้าก็สามารถ						

หาข้อมูลจากเว็บไซต์เหล่านั้นได้ด้วยตัวเอง	 อีกทั้งยังน�ามาถ่ายทอดบอกเล่ากับคนในเรือน						

ให้รู้ว่าหัวเมืองอื่นมีสิ่งใดที่น่าสนใจ

	 พักหลังพอใช้	 โดเมน.ไทย	 ได้อย่างคล่องแคล่วแล้ว	 แม่หญิงก็คลิกเข้าไปเที่ยวเล่นตาม

หัวเมืองต่าง	ๆ 	จนเดี๋ยวนี้ไม่ร้องขอให้เอาเรือออกไปสุ่มสี่สุ่มห้า	แต่จะหาข้อมูลให้ถี่ถ้วนแล้วจึง

ก�าหนดจดุหมาย	นับว่าเวบ็ไซต์ภาษาไทยนี	้มปีระโยชน์ทัง้การให้ข้อมลูส�าหรบัท�าความรูจ้กักบั

ข้อราชการ	การศึกษา	การทหาร	และสถานที่ต่างๆ	ได้เป็นอย่างดี	โดยแบ่งออกเป็น ๗	กลุ่ม	

ดังนี้

		 การม	ีโดเมน.ไทย	ส�าหรบัคนไทย	นอกจากจะเป็นโดเมนภาษาไทยทีท่�าให้คนไทยทกุคน	

ใช้อินเทอร์เน็ตง่ายขึ้นแล้ว	ยังเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่มีประโยชน์ได้มากหลายจริง	ๆ

.ac.th  ใช้ .ศึกษา.ไทย
.co.th  ใช้ .ธุรกิจ.ไทย
.go.th  ใช้ .รัฐบาล.ไทย

.mi.th  ใช้ .ทหาร.ไทย
.net.th  ใช้ .เน็ต.ไทย

.or.th  ใช้ .องค์กร.ไทย
.in.th  ใช้ .ไทย

ชื่อเว็บไซต์ .ไทย
ภาษาไทยเพื่อคนไทย



ถงึ แม่หญงิ

 หวังว่าออเจ้าและทุกคนที่เรอืนคงสุขสบายด ีเราใช้            
ชื่ออเีมลภาษาไทย@คน.ไทย สื่อสารความเคลื่อนไหวและส่งสาร
เรื่องราชการอยู่ทุกวี่วัน พอได้เห็นอเีมลของออเจ้าก็รู้สกึอุ่นใจ นับ
ว่าสิ่งที่เราเคยพร�่าสอนไว้ไม่เสยีเปล่า หากเจ้าจะสอนให้ผู้อื่นได้ใช้
เพื่อสื่อสารถงึคนไกลบ้างคงจักดไีม่น้อย บัดนี้เราเองก็บอก ๓ ขัน้
ตอนให้ชาวละโว้ได้มโีอกาสใช้อเีมลสือ่สารอย่างสะดวกรวดเรว็ ดงันี้

ส�าหรับชุมชนและโรงเรยีนในหัวเมอืงอื่น สามารถสมัครบรกิาร 
ชื่ออเีมลภาษาไทย@คน.ไทย โดยตดิต่อสอบถามไปยัง 
บรษิัท ท.ีเอช.นคิ จำากัด โทร. ๐ ๒๑๐๕ ๔๐๐๗ หรอื 
เข้าไปอ่านรายละเอยีดวธิใีช้งานได้ทางเว็บไซต์ คน.ไทย 

ลงชื่อ ขุนศรวีสิารวาจา

ส่งจากกระดานชนวน ๔.๐

ส่งถงึ:

เรื่องว่า:

สำาเนา:

ส่งจาก: 

การะเกด@คน.ไทย

ถามไถ่ข่าวคราว

ขุนศรวีสิารวาจา@คน.ไทย

ส่ง

๑. เลอืกชื่ออเีมลที่ต้องการ

๒. ใช้หมายเลขโทรศัพท์ยนืยันตัวตน

๓. รับชื่ออเีมลภาษาไทย@คน.ไทย พร้อมใช้งาน

ชื่ออีเมลภาษาไทย@คน.ไทย



หมู่บ้านน่ารัก ชุมชนน่าอยู่
ณ ตำาบลจำาปาโมง อำาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

 ต�าบลจ�าปาโมง อ�าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เป็นชุมชนที่ร่วมมือกัน
ส�ารวจทรัพยากรและองค์ความรู ้ท้องถ่ินที่มี เพ่ือพัฒนาด้านการเกษตร 
หัตถกรรม การท่องเที่ยว และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในชุมชน ส่งผลให้
เกิดวิถีการด�ารงชีวิตที่สงบสุขและเข้มแข็งได้อย่างน่าชื่นชม

บ้านนาเจริญ 
 บ้านนาเจริญ ถือเป็นชุมชนน�าร่องและ										
แหล่งเรยีนรูเ้ชงิเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงที่น่าสนใจ	 นอกจากจะมีล�าห้วยโมงเป็น
แหล่งน�้าส�าหรับท�าการเกษตร	 เช่น	 ท�านา	 ปลูก				
ปอเทือง	สวนยางพารา	ปาล์ม	ไร่อ้อย	ไร่มัน	ฯลฯ	
ยังมีการสร้างสรรค์นวัตกรรม	 ผลิตเตาประหยัด
พลังงาน	 รวมถึงสิ่งประดิษฐ์จากยางรถยนต์	 เช่น	
ของแต่งสวน	 กระถางต้นไม้	 และเก้าอี้	 ไว้ใช้ใน
ชุมชน	 ที่ขาดไม่ได้คือ	 กลุ ่มสตรีทอผ้า ท่ีผลิต											
ผ้าสายรุ้งสลับสี	 และกลุ่มเพาะเห็ดฟาง	 ซึ่งเป็น
แหล่งท่องเที่ยวและจ�าหน่ายสินค้าชุมชนท่ีส�าคัญ
ของต�าบล

วนอุทยานภูผาแดง
 สถานท่ีท่องเท่ียวธรรมชาติแห่งน้ีอยู่ในพ้ืนท่ี	 บ้านนาอ่าง	
เป็นต้นน�า้ของชมุชนโดยรอบ	นอกจากจะสามารถชืน่ชมธรรมชาติ
ท่ีอุดมสมบูรณ์	 แล้วยังเป็นที่ตั้งของ	 วัดพระบาทผาแดง	 และ							
วัดถ�้าจันทรคราส	ท่ีสงบร่มร่ืน	มีจุด																																																																																																		
ชมพระอาทติย์ตก	จดุชมววิผาภผูาแดง 
หรือ จุดชมวิวผาคู่รัก	 ที่งดงาม				
อกีทัง้มีน�า้ตกอย่าง	น�า้ตกซ�าม่วง 
และน�้าตกซ�าหินหงส์ ให้เก็บ-
เกี่ยวความสดชื่น	 รวมถึงจุด							
ทีน่่าสนใจอืน่	ๆ 	เช่น	ลานหนิแตก 
หลุมสมบัติโบราณ	เป็นต้น

กลุ่มสานเข่งปลาทู 
	 	 รวมกลุ ่มกันอยู ่ที่บ้าน 
กลางน้อย	 เพื่อน�าวัสดุที่มี
อยู ่ ในพื้นที่มาใช ้ ให ้ เกิด
ประโยชน์	นอกจากจะเพิ่ม
รายได้ให้กับคนในชุมชน
แล้วยงัรบัสอนท�าเข่งปลาท	ู
ส�าหรับผู้ที่ต้องการรายได้
เสริมอีกด้วย



จำาปาโมง.ไทย

วัดวาอาราม
 วัดโคธาราม	มีหลวงพ่อฟ้าลั่น	ซึ่งเป็นที่ศรัทธานับถือ
ของชาวบ้านเป็นอย่างมาก	ท�าให้มีประเพณีบญุบัง้ไฟ	จดัข้ึน
ในช่วงเดือน	6	เรียกว่า	บุญเดือน 6 เป็นประจ�าทุกปี
 วัดถ�้าหีบ	 เป็นวัดป่าสายกรรมฐาน	 ที่อยู ่ท่ามกลาง

ธรรมชาติที่สวยงาม	 เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและ				
ปฏิบัติธรรมที่ส�าคัญแห่งหนึ่ง

	 	 	 ด้วยพื้นที่จ�ากัดท�าให้									
ไม่สามารถบอกเล่าเรือ่งราว
น่าสนใจของต�าบลจ�าปาโมง	
ได้หมด	 หากต้องการท�า	
ค ว า ม รู ้ จั ก กั บ ชุ ม ชนนี้							
เพิ่มเติม	 ลองคลิกเข้าไปที	่
จ�าปาโมง.ไทย	เวบ็ไซต์ของ
ชุมชนมีประวัติ	 ความเป็น-	
มา	 เรื่องราววิถีชีวิต	 และ
ประเพณีของชุมชน	รวมถึง
รายละเอียดของแหล ่ ง			
ท่องเที่ยวต่าง	 ๆ	 ให้เข้าไป
ชมอย่างครบถ้วน

สวนปลื้มใจ
 อยู่ในพื้นที่ของ	 บ้านนาอ่าง	 เปิดให้บริการ
อาหาร	 เคร่ืองดื่ม	 โดยมีผลผลิตที่ส�าคัญของสวน						
คือ	 เมล่อน	 ให้ซื้อทั้งแบบผลสด	 หรือจะลองชิม									
เมล่อนสดปั่นดูก็ได้



	 กิจกรรม	THNG Camp	 ทั้ง	๗	 ครั้งที่ผ่านมาน้อง	 ๆ	 ท่ีสมัครเข้าร่วมกิจกรรม	ต่างได้สัมผัส						
กับความน่ารักและการต้อนรับที่อบอุ่นของคนในชุมชน	 มีโอกาสพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีของ
ตนเองจากผู้เชี่ยวชาญที่มาถ่ายทอดความรู้	ร่วมกับประสบการณ์จากกระบวนการท�างานจริง	พร้อม
น�าความคิดสร้างสรรค์กับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ท่ีเป็นรูปธรรม	 แล้วเก็บ
เกี่ยวมิตรภาพจากเพื่อนใหม่ในค่ายกลับบ้านด้วยรอยยิ้ม	

	 จากความส�าเร็จที่ผ่านมา	THNG ได้พิสูจน์แล้วว่า	 กิจกรรมนี้สามารถสร้างความเชื่อมโยง	
ระหว่างคนรุ่นใหม่กับชุมชนเข้าด้วยกัน	ผ่านการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทางสร้างสรรค์	ส�าหรับ
น้องๆ	ที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม	แล้วต้องการรู้ว่าตัวเองจะสามารถพัฒนา
ทักษะของตัวเอง	 เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน	 หรือต่อยอดไปถึงการท�างานในอนาคตได้อย่างไร	

สามารถเข้าไปดูรายละเอียด	และสมัครเข้าร่วมกิจกรรม THNG Camp ครั้ง
ต่อไปได้ทางเว็บไซต์	
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เตรียมพร้อมส�ำหรับ

THNG Camp #8 แล้วหรือยัง

R U Ready?

เครือข่ายไอทีเพื่อสังคม.ไทย 

เครือข่ายไอทีเพื่อสังคม.ไทย



มูลนิธิทีเอชนิค.ไทย
 โดเมน.ไทย เปิดโอกาสให้คนไทยได้เข้าไป
ท�าความรู ้จักกับ วิถีชุมชนอันมีเอกลักษณ์ 
วฒันธรรมประเพณ ีสถานทีท่่องเทีย่ว สนิค้าและ
ผลติภัณฑ์ท้องถิน่ทีน่่าสนใจ จงึนบัเป็นประโยชน์
ของชุมชนใดก็ตามที่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง

ชุมชนที่ต้องการมีเว็บไซต์ สามารถสอบถามรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการได้ที่ 
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R U Ready? บ้านผือ.ไทย

หายโศก.ไทย

บ้านโคกเมือง.ไทย

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย 
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๘๒๖๑  หรือ อีเมล : มูลนิธิทีเอชนิค@คน.ไทย



 มลูนิธิศนูย์สารสนเทศเครอืข่ายไทย	เปิดโอกาสให้ชมุชนทีส่นใจต้องการมเีวบ็ไซต์เป็น
ของตวัเอง	ไม่ว่าจะเป็นชมุชนระดบัหมูบ้่าน	ต�าบล	อ�าเภอ	และชมุชนประเภทอืน่	ๆ 	ส่งข้อมลู
ของชุมชนเพื่อขอร่วมโครงการนี้ได้	โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด	ๆ
	 ทีผ่่านมามหีลายชมุชนส่งข้อมูลและน�าเสนอเรือ่งราวของชุมชน		ท้ังประวตั	ิแหล่งท่องเท่ียว	
ผลติภัณฑ์ชมุชน	เพือ่ให้มลูนิธิฯ	พจิารณาจัดท�าเวบ็ไซต์ให้กบัชุมชน	เป็นโอกาสให้ผูค้นต่างถ่ิน
เข้ามาค้นพบเสน่ห์และของดใีนท้องถิน่	ช่วยส่งเสรมิการท่องเท่ียวและกระตุน้เศรษฐกิจในชุมชน

สวัสดีค่ะ

ศิรณัชชา(โอ๋) วุฒิประพันธ์พงศ์
บรรณาธิการ

ใช้ชื่อโดเมน
ส่งเสริมให้เว็บไซต์ไทย

ภาษาไทย

	 หากมองผิวเผิน	ด้วยทิวทัศน์ของไร่มันส�าปะหลัง	นาข้าว	และสวนยางพาราที่คุ้นตา	ท�าให้ต�าบลจ�าปาโมง	
อ�าเภอบ้านผือ	 จังหวัดอุดรธานีนี้	 ดูไม่ต่างจากท่ีอื่นๆ	 ที่เคยเดินทางผ่านมาสักเท่าไร	 แต่เมื่อมองลึกเข้าไปใน			
วถิชีมุชน	จะพบกบัความตัง้ใจทีจ่ะพฒันาด้วยการน�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมายดึถอืปฏบิตัิ	โดยคนใน
ชุมชนช่วยกนัพฒันาอาชีพเกษตรกรรม	สร้างอาชีพเสรมิด้วยสนิค้าหตัถกรรมท่ีปราณตี	คิดนวตักรรมใหม่มาใช้
ให้เกิดประโยชน์ในท้องที่	ควบคู่ไปกับการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีที่งดงามไว้จนถึงปัจจุบัน

	 การสร้างเว็บไซต์โดยใช้ชื่อโดเมนภาษาไทย (จ�าปาโมง.ไทย)	ให้กับชุมชนนี้	จึงช่วยเปิดมุมมองของคนที่
ใช้เวลาส่วนมากอยู่กับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต	 ให้เข้าใจว่าความเข้มแข็งของชุมชนที่แท้จริงนั้น	 เกิดจากการที่
คนในพืน้ทีร่่วมกนัค้นหาคณุค่าของตวัตน	แล้วน�ามาพฒันาเพือ่ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกบัโลกใบน้ีได้อย่างมัน่คง
และยั่งยืน

@30 TH.
มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
๑๕๙  ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี 

เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

เว็บไซต์ : มูลนิธิทีเอชนิค.ไทย
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๘๒๖๑ อีเมล : มูลนิธิทีเอชนิค@คน.ไทย

ชุมชนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการได้ที่


