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สวัสดีค่ะ

เมื่อความเจริญกระจุกตัวอยู่แค่หัวเมืองใหญ่ ท�ำให้หนุ่มสาวต้องเดินทางจากบ้านเกิดไปศึกษาต่อและหางานข้างนอก แล้วเหลือเพียง
แต่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ยังอาศัยอยู่ในชุมชน หลายครั้งเราจะพบว่าต�ำบลต่าง ๆ ในประเทศไทยช่างเงียบเหงา ทั้ง ๆ ที่มีภูมิปัญญาล�้ำค่าและทรัพยากรที่อุดม
สมบูรณ์อย่างที่ไม่มีอยู่ในเมืองใหญ่
การเดินทางไปยังต�ำบลท่าก๊อ อ�ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายครัง้ นี้ เราได้พบกับหมูบ่ า้ นป่าเกีย๊ ะ ดอยงาม และแม่จนั ใต้ ๓ ชุมชนทีม่ คี นรุน่ ใหม่
ซึง่ เคยจากบ้านออกไปศึกษาหาความรู้ เดินทางกลับมาพัฒนาท้องถิน่ ของตน น�ำความรูส้ มัยใหม่มาปรับให้เข้ากับการด�ำเนินชีวติ น�ำกระบวนการผลิต   
ที่ได้มาตรฐานระดับสากลมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ สร้างงานให้คนรุ่นต่อไปไม่ต้องออกไปท�ำงานต่างถิ่น ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง คืนวิถีของ
การด�ำรงอยู่ร่วมกับธรรมชาติที่งดงามให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง
มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thai Network Information Center Foundation หรือ THNIC Foundation) เป็นองค์กรไม่แสวงผล
ก�ำไรที่มุ่งเน้นการพัฒนาการใช้งานอินเทอร์เน็ตและโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมการใช้งานโดเมน
“.TH” และ “.ไทย” สนับสนุนการศึกษา การวิจัย และการพัฒนาเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต การสร้างโดเมนภาษาไทย      
ท่าก๊อ.ไทย ในครัง้ นีจ้ งึ เป็นความภาคภูมใิ จหนึง่ ซึง่ อาจเป็นแรงบันดาลใจให้หลาย ๆ ชุมชนค้นหารากของตัวเอง เพือ่ พัฒนาและน�ำคนในท้องถิน่ กลับ
มาอาศัยในบ้านเกิดตัวเองอีกครั้ง
ศิรณัชชา(โอ๋) วุฒิประพันธ์พงศ์
บรรณาธิการ

ส่งเสริมให้
เว็บไซต์ไทย

ใช้ชื่อโดเมน

ภาษา

ไทย

.

มูลนิธศิ นู ย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เปิดโอกาส
ให้ชมุ ชนทีส่ นใจต้องการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง ไม่วา่
จะเป็นชุมชนระดับหมูบ่ า้ น ต�ำบล อ�ำเภอ และชุมชน
ประเภทอืน่ ๆ ส่งข้อมูลของชุมชนเพือ่ ขอร่วมโครงการ
ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยใด ๆ
โดยชุมชนสามารถส่งข้อมูลของชุมชน ได้แก่
ประวัติ ทรัพยากร แหล่งท่องเทีย่ ว ผลิตภัณฑ์ทผี่ ลิต          
ในชุมชน ให้มลู นิธฯิ พิจารณาจัดท�ำเว็บไซต์ให้กบั ชุมชน
เพือ่ เป็นช่องทางเผยแพร่เรือ่ งราวทีน่ า่ สนใจในท้องถิน่       
ซึ่งอาจส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจใน
ชุมชนต่อไป

   ชุมชนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด
การเข้าร่วมโครงการได้ที่

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
๑๕๙ ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๘๒๖๑ อีเมล : มูลนิธิทีเอชนิค@คน.ไทย

เว็บไซต์ : มูลนิธิทีเอชนิค.ไทย

@30 TH

เส้นทางแห่ง

สมุนต.ท่ไพร-ใบชา-กาแฟ
าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เมื่อกล่าวถึงจังหวัดเชียงรายคนส่วนใหญ่จะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่คุ้นเคย เช่น
พระต�ำหนักดอยตุง ภูชี้ฟ้า ไร่ชาฉุยฟง วัดร่องขุ่น เป็นต้น แต่หากได้เสาะค้นเข้าไปถึง
ชุมชนในต�ำบลท่าก๊อ อ�ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายแล้ว จะพบว่ามีเนื้อแท้ของวิถี
ชีวิตที่งดงาม ซึ่งมีความงามที่สร้างสรรค์โดยธรรมชาติ และเกิดการพัฒนาปรับเปลี่ยน
เพื่อเพิ่มคุณค่าแก่ทรัพยากรโดยคนในพื้นที่เอง
เส้นทางพาเราผ่านที่ราบเชิงเขา ป่าไม้ หุบเขา และนาขั้นบันได ไปยังเขตป่าสงวน
แห่งชาติแม่ลาวและอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ๓ ชุมชนเผ่าอาข่า        
อันเงียบสงบ ได้แก่ บ้านป่าเกี๊ยะ บ้านดอยงาม และ บ้านแม่จันใต้ ที่ด�ำรงไว้ซึ่งวิถีชีวิต
ดั้งเดิม พร้อมกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่พัฒนาโดยคนรุ่นหลังจนได้มาตรฐาน
ระดับนานาชาติ แล้วการก่อร่างเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนก็เกิดขึ้น โดยแต่ละ
        ชุมชนมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจต่างไปอย่างไร เราจะพาไปเที่ยวชมกัน

ท่องสวนสมุนไพร-ชุมชนป่าเกี๊ยะ
รวงข้าวในผืนนาขัน้ บันไดทีซ่ อ่ นตัวอยูใ่ นหุบเขาเริม่ ปรากฎเป็น
สีทองสุกสวย ทีช่ มุ ชนป่าเกีย๊ ะนีม้ ศี นู ย์การเรียนรูก้ ลุม่ ข้าวดอย ซึง่ คน
ท้องถิ่นยังคงปลูกข้าวพันธุ์ท้องถิ่นไว้ให้เห็น เป็นการรักษาความ
หลากหลายทางพันธุ์พืชไว้ให้ยั่งยืน กลายเป็นขุมทรัพย์แห่งรสชาติ
ที่สืบต่อถึงคนรุ่นหลังแบบที่เงินไม่อาจซื้อ ขณะเดียวกันก็มีสวน
สมุนไพรอาข่า ที่ยังคงน�ำสมุนไพรมาใช้ในการรักษาในชีวิตประจ�ำ
วัน ให้นกั ท่องเทีย่ วรูจ้ กั สรรพคุณและเห็นความส�ำคัญของความอุดม
สมบูรณ์ของป่าที่น�ำมาใช้ประโยชน์ทางการรักษาได้เป็นอย่างดี
โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาศึกษาวิถีชีวิต ภูมิปัญญา
สมุนไพร เดินป่า เที่ยวน�้ำตก ชมการแสดง พักโฮมสเตย์ และชิม
อาหารพื้นเมืองของชุมชนแห่งนี้ได้

โฮมสเตย์บ้านป่าเกี๊ยะ
ศึกษาวิถชี วี ติ อาข่า ลาหู่ แบบใกล้ชดิ เทีย่ วน�ำ้ ตก เดิน
ป่า ชมนาขั้นบันได ชิมข้าวดอยและอาหารอาข่าสูตร
โบราณ เรียนรู้วิถีชาวบ้าน ศึกษาภูมิปัญญาที่สืบทอดมา
อย่างยาวนานของหมอสมุนไพรชาวอาข่า
อัตราค่าบริการ
   ๑. ค่าที่พัก ๑๒๐ บาท / คน / คืน
   ๒. ค่าอาหาร มื้อละ ๑๐๐ บาท / คน / มื้อ
   ๓. ค่าไกด์น�ำเที่ยว ๓๐๐ บาท
- ค่าไกด์น�ำเที่ยวชมป่า ๓๐๐ บาท
- ค่ารับส่งไปน�้ำตก ๓๐๐ บาท
- ค่ารับส่งไปเดินป่า ๘๐๐ บาท
   ๔. ค่าการแสดง
- การแสดงชุดใหญ่ ๑,๕๐๐ บาท
- การแสดงชุดเล็ก ๑,๐๐๐ บาท
   ๕. ค่าบ�ำรุงฐานการเรียนรู้ ฐานละ ๓๐๐ บาท

กรุ่นกลิ่นใบชา-ชุมชนดอยงาม

นอกเหนือจากความสวยงามของธรรมชาติท่ามกลางภูเขา         
ที่นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปกางเต็นท์นอนดูดาวและตื่นเช้ามาชม
พระอาทิตย์ขนึ้ ได้แล้ว เรายังสามารถสัมผัสถึงวิถชี วี ติ และวัฒนธรรม
ชาของชนเผ่าอาข่าได้ที่ชุมชนดอยงามแห่งนี้
นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้เรื่องกระบวนการเก็บและการ
แปรรูปชาด้วยแรงงานคนทุกขั้นตอน วิสาหกิจชุมชนบ้านดอยงาม
ใช้ต้นชาอัสสัมสายพันธุ์ธรรมชาติเก่าแก่อายุกว่าพันปีในการผลิต
แบบดั้งเดิม ซึ่งชาวจีนและญี่ปุ่นยอมรับให้ที่นี่เป็นแหล่งผลิตชา       
ชั้นยอด มีระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวเพื่อรักษาคุณภาพ โดยมีเซียน
ชาชาวอาข่ามาสาธิตการคั่วใบชาให้ชมอย่างใกล้ชิด ก่อนที่จะบอก
เล่าความต่างระหว่างชาขาว ชาเขียว และชาแดงให้ฟงั นอกจากนัน้
เรายังจะได้จิบชาเลิศรสที่ชงอย่างพิถีพิถันอีกด้วย

โฮมสเตย์บ้านดอยงาม
ฤดูหนาว  เที่ยวชมสวนชาพันปี  ทดลองเก็บคั่วบดเมล็ดกาแฟ
แบบท�ำมือ เยี่ยมชมนาขั้นบันไดข้าวดอย เก็บลูกพลับสด      
เดินป่า ดูดาวรอบกองไฟ
ฤดูรอ้ น  เทีย่ วชมสวนชาพันปี ศึกษาการชงชิมชาบ้านดอยงาม
เที่ยวสวนผลไม้ชาวเขา เดินป่าแวะชมน�้ำตก
อัตราค่าบริการ
   ๑. ทริปเที่ยวบ้านดอยงาม ๒ วัน ๑ คืน ๑,๒๐๐ บาท / คน
- ที่พัก (โฮมสเตย์) พร้อมอาหาร ๒ มื้อ (มื้อเย็น, มื้อเช้า)
- ฐานกิจกรรม ชาหรือกาแฟ การละเล่นชนเผ่า
- ชมพระอาทิตย์ขึ้น พร้อมจิบชา หรือกาแฟ
   ๒. ค่าขนส่ง
- จากตลาดแม่ต�๋ำ ถึงโฮมสเตย์บ้านดอยงาม ๑,๒๐๐ บาท / คัน
- ขนส่งภายในโฮมสเตย์บ้านดอยงาม ๕๐๐ บาท / คัน
- คันละไม่เกิน ๑๐ คน
   ๓. ค่ากิจกรรม
- ท�ำหมวกอาข่า ๓๙๙ บาท / คน
- ท�ำพวงกุญแจกาแฟ ๑๒๐ บาท / คน
   ๔. แต่งชุดชนเผ่าอาข่า
- ชาย ๑๕๐ บาท / คน
- หญิง ๓๐๐ บาท / คน
   ๕. สปาหน้า ๓๐๐ บาท / คน
   ๖. การแสดง ๒,๐๐๐ บาท / คณะ

ถิ่นกาแฟคุณภาพ-ชุมชนแม่จันใต้

พื้นที่แห่งนี้เคยผ่านพ้นยุคของการปลูกฝิ่น มาสู่การประกอบ
อาชีพท�ำไร่กาแฟและผลไม้เมืองหนาว ซึ่งนอกจากผู้มาเยือนจะได้
ลิม้ รสผลไม้ตามฤดูกาลทัง้ พลับ เชอรี่ และบ๊วยแล้ว ยังจะได้เยีย่ มชม
ศูนย์อบรมความรูด้ า้ นการท�ำสวนกาแฟทีก่ ลมกลืนกับธรรมชาติ และ
ไม่ใช้สารเคมีใด ๆ โดยคนอาข่ารุ่นใหม่ที่เดินทางออกไปศึกษาใน
ระดับมหาวิทยาลัย เป็นผู้กลับมาพัฒนากระบวนการผลิตกาแฟ
คุณภาพ สร้างแบรนด์ อาข่าอาม่า ส่งไปประกวดจนได้รบั รางวัลระดับ
นานาชาติมาแล้ว
ซึ่งนอกจากจะได้ชมไร่กาแฟ ชมการสาธิตคั่วกาแฟ และลิ้มรส
กาแฟคุณภาพ นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินชมความงดงามของ      
ป่าสนในเส้นทางศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ และสัมผัสถึงวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นที่คนในชุมชนอนุรักษ์ไว้อีกด้วย

โฮมสเตย์บ้านแม่จันใต้
เทีย่ วชมหมูบ่ า้ น ศึกษาเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมและวิถชี วี ติ ชาว
อาข่า เยี่ยมชมบ่อน�้ำศักดิ์สิทธิ์ ประตูหมู่บ้าน เทศกาล   
โล้ชิงช้า และภูมิปัญญาพื้นเมือง ชมสวนเกษตรผสม
ผสาน ผลไม้เมืองหนาวตามฤดูกาล เรียนรู้กระบวนการ
ผลิต ชา-กาแฟ คั่ว ชง ชิม เมล็ดกาแฟยอดดอย
อัตรค่าบริการ
   ๑. ค่าใช้จ่ายส�ำหรับการเข้าพักโฮมสเตย์ ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๔๕๐ บาท / คน
- อาหาร ๒ มื้อ (อาหาร ๓ อย่าง)
- นอกจากนั้น ค่าอาหาร มื้อละ ๑๐๐ บาท / คน / มื้อ
   ๒. ค่าอาหารว่าง ๓๐ บาท / คน/ มื้อ
   ๓. ค่าไกด์น�ำเที่ยว ๓๐๐ บาท
   ๔. ค่ายานพาหนะ
- รับ-ส่งนักท่องเที่ยวไปชมเส้นทางของกลุ่มเดินป่า ๘๐๐ บาท / คณะ
- รับ-ส่งนักท่องเที่ยวจากปากทางบ้านห้วยน�้ำขุ่น ๘๐๐ บาท / คัน
- รับ-ส่งนักท่องเที่ยวจากปากทางแม่ต�๋ำ ๒,๐๐๐ บาท / คัน
- คันละไม่เกิน ๑๐ คน
   ๕. ค่าการแสดง ๑,๐๐๐ บาท / คณะ
   ๖. ค่าบ�ำรุงสถานที่ ๕๐๐ บาท
   ๗. ค่าฐานเรียนรู้ ชา - กาแฟ ๓๐๐ บาท / คณะ

สำ�หรับผู้สนใจสามารถคลิกเข้าไปชมรายละเอียดเพิ่มได้ที่

ท่าก๊อ.ไทย

ส่งถึง: นาวามือคั่วชา@คน.ไทย
เรื่อง: ได้รับชาขาวแล้ว
ส�ำเนา:
ส่งจาก: ฟูเซียนกาแฟ@คน.ไทย

ชื่ออีเมลภาษาไทย

@คน.ไทย

ถึง นาวา มือคั่วชา
เปิ้นได้ชาขาวจากดอยงามที่ส่งมาเถิงแม่จันใต้เรียบร้อยแล้วเน้อ ยินดีจ้าดนัก
ถ้าหากคนอื่น ๆ ในชุมชนหันมาใจ๊ ชื่ออีเมลภาษาไทย@คน.ไทย แบบหมู่เฮา
เพื่อบอกข่าว สื่อสาร หรือแม้กระทั่งรับ-ส่งเวลาจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน คงเป็น
ประโยชน์ต่อ ป่าเกี๊ยะ ดอยงาม และแม่จันใต้ มากแน่นอน ตอนนี้เปิ้นเริ่มสอน
ป้อ แม่ อ้าย ละอ่อน แม้แต่ป้ออุ้ยแม่อุ้ยหื้อลองสมัครดูแล้ว ตัว๋ ก่สอนหื้อหมู่เขา
ในชุมชนใช้ได้เหมือนกัน ตาม ๓ ขัน้ ตอนนี้

๑. เลือกชื่ออีเมลที่ต้องการ
๒. ใช้หมายเลขโทรศัพท์ยนื ยันตัวตน
๓. รับชื่ออีเมลภาษาไทย @คน.ไทย พร้อมใช้งาน
ส�ำหรับชุมชนและโรงเรียนในชุมชนที่ต้องการสมัครบริการ
ชื่ออีเมลภาษาไทย@คน.ไทย สามารถติดต่อสอบถามไปยัง
บริษัท ที.เอช.นิค จ�ำกัด โทร. ๐ ๒๑๐๕ ๔๐๐๗ หรือ
เข้าไปอ่านรายละเอียดวิธีใช้งานได้ทางเว็บไซต์ คน.ไทย
ไว้ว่างจากคั่วใบชากาแฟแล้ว
ค่อยปะกั๋นเน้อ
จาก
ฟู เซียนกาแฟ

ชื่อโดเมน.ไทย

ภาษาไทยเพื่อคนไทย
รวมถึงหมู่เฮาชนเผ่าอาข่าและชนเผ่าอื่น ๆ
ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยต้วยเน้อ

เปิ้นก่ได้เว็บไซต์ชื่อโดเมนภาษาไทยเป๋นสื่อที่ท�ำหื้อคนทั่วไปฮู้จักท้องถิ่นทางเหนือ      
ของหมู่เฮามากขึ้น แค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต แม้จะอยู่บนเขาบนดอยไหนก็สามารถหาข้อมูล
ได้เจ้นกั๋น
คลิกหาข้อมูลได้สะดวกจะอี้ เวลาป้อจายแม่ญงิ มาแล้วอยากหาทีเ่ ทีย่ ว โฮมสเตย์ อาหาร
ท้องถิน่ แท้ ๆ หือ้ ลิม้ ลอง เปิน้ ก่มนั่ ใจ๋ได้วา่ จะต้องได้เจอฝีมอื ป้ออุย๊ แม่อยุ๊ ตัวจริง หรือกระทัง่ คน
ท้องถิ่นเองที่อยากฮู้ข้อมูลของสถานที่ราชการ การศึกษา การทหาร และต�ำบลข้างเคียง            
ก็สามารถค้นหาจากเว็บไซต์ภาษาไทยใน ๗ กลุ่มต่อไปนี้ได้เหมือนกัน

.ac.th ใช้ .ศึกษา.ไทย
.mi.th ใช้ .ทหาร.ไทย
.co.th ใช้ .ธุรกิจ.ไทย
.net.th ใช้ .เน็ต.ไทย
.go.th ใช้ .รัฐบาล.ไทย .or.th ใช้ .องค์กร.ไทย
.in.th ใช้ .ไทย
การมี โดเมน.ไทย ส�ำหรับคนไทย นอกจากจะเป็นโดเมนภาษาไทยทีท่ ำ� ให้คนไทยทุกคน
ใช้อินเทอร์เน็ตง่ายขึ้นแล้ว ยังเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่มีประโยชน์ได้มากหลายจริง ๆ

