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	 โดยชมุชนสามารถส่งข้อมลูของชุมชน	ได้แก่	ประวตั	ิทรพัยากร	แหล่งท่องเทีย่ว	ผลติภัณฑ์ชมุชน	
ให้มลูนิธฯิ	พจิารณาจดัท�าเวบ็ไซต์ให้กบัชมุชน	เพือ่เป็นช่องทางเผยแพร่เร่ืองราวทีน่่าสนใจในท้องถิน่	และ
ส่งเสรมิการท่องเทีย่วและกระตุน้เศรษฐกจิในชมุชนต่อไป

			ชุมชนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการได้ที่

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
๑๕๙  ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๘๒๖๑ อีเมล : มูลนิธิทีเอชนิค@คน.ไทย

ภาษา
ไทย

ใช้ชื่อโดเมน
ส่งเสริมให้เว็บไซต์ไทย

	 มลูนธิศินูย์สารสนเทศเครอืข่ายไทย	ขอเชญิชวน
ให้ชมุชนท่ีต้องการมเีวบ็ไซต์เป็นของตวัเอง	ไม่ว่าจะเป็น
ชมุชนระดบัหมูบ้่าน	ต�าบล	อ�าเภอ	และชมุชนประเภท
อืน่	ๆ	ส่งข้อมลูของชมุชนเพือ่สมคัรเข้าร่วมโครงการ

สวัสดีค่ะ

ศิรณัชชา(โอ๋)	วุฒิประพันธ์พงศ์
บรรณาธิการ

	 ล�ำปำงเป็นจังหวดัน่ำรกัค่ะ	นอกจำกรถม้ำท่ีเป็นสญัลกัษณ์แล้ว	ยงัมเีซรำมกิสวย	ๆ 	ธรรมชำตทิีง่ดงำม	และอำหำรอร่อยอกีด้วย	แต่นกัท่องเทีย่ว
ส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับตัวเมืองล�ำปำง	แล้วไม่ทันได้ลัดเลำะไปยังอ�ำเภออื่น	ๆ	ครั้งนี้เรำจึงขอเป็นคนแนะน�ำ	‘ห้างฉัตร’	ซึ่งเป็นหนึ่งอ�ำเภอที่น่ำสนใจ
ให้ทุกคนได้รู้จักกัน
 “ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย	เกรียงไกรเจ้าพ่อขุนตาน	ต�านานวิหารจามเทวี	ของดีตลาดทุ่งเกวียน”	เป็นค�ำขวัญประจ�ำอ�ำเภอที่บอกเล่ำเรื่องรำว
ของอ�ำเภอน้ีไว้อยำ่งครบถ้วน	 ไม่ว่ำจะเป็นศูนย์อนุรักษ์ที่ดูแลและฝึกช้ำงไทยอย่ำงเป็นระบบ	ที่นักท่องเที่ยวต่ำงชำตินิยมเข้ำมำเรียนรู้และเข้ำพักที่
โฮมสเตย์เป็นจ�ำนวนมำกทุกปี	นอกจำกนัน้อ�ำเภอนีย้งัมคีวำมส�ำคญัทำงประวตัศิำตร์ทีบ่นัทกึไว้	ผ่ำนอนสุำวรย์ีเจ้ำพ่อขนุตำน	และวหิำรจำมเทว	ีก่อน
ทีจ่ะน�ำเข้ำสู่วถิชีวีติของผูค้นในพืน้ทีผ่่ำนตลำดสนิค้ำท้องถิน่อย่ำง	ตลำดทุ่งเกวียน	ท่ีรวมของดพีืน้เมอืงและของฝำกจำกทัง้จงัหวัดล�ำปำงมำจ�ำหน่ำย
ไว้ท่ีนี	่และยงัมผีลติภณัฑ์ชุมชนท่ีน่ำสนใจอย่ำง	แคปหมอูอเงนิ	พรรณทพิย์โอสถ	ข้ำวแต๋นณภคั	กลุม่ท�ำผลติภณัฑ์จำกกะลำ	ทีส่ร้ำงสรรค์ผลงำนระดบั
ส่งออกต่ำงประเทศ	รวมถึงแหล่งถ่ำยทอดควำมรู้งำนช่ำงโบรำณที่กลุ่มตีมีดดำบโบรำณชื่อดังของสล่ำเนี้ยว	ปรมำจำรย์ระดับครูอีกด้วย
	 อีกสิ่งที่ลืมไม่ได้	ขอขอบคุณ	รศ.ดร.ภูมินทร์	บุตรอินทร์	และ	อ.พิมพ์ฉัตร	รสสุธรรม	จำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	ศูนย์ล�ำปำง	ที่แนะน�ำและ
ประสำนงำนให้เรำได้มำลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลท่ีอ�ำเภอห้ำงฉัตรแห่งนี้	 จุลสำรฉบับนี้คงมีพื้นที่ไม่พอบอกเล่ำควำมน่ำสนใจทั้งหมดของอ�ำเภอห้ำงฉัตรได	้
เรำจึงจัดท�ำเว็บไซต์ภำยใต้ชื่อโดเมนภำษำไทยเพื่อให้ผู้ที่สนใจสำมำรถคลิกเข้ำไปดูเพิ่มเติมกันได้ที	่ห้างฉัตร.ไทย



อ�ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล�ำปำง 

จากอดีต ถึงปัจจุบัน

	 อ�าเภอห้างฉตัรเป็นพืน้ทีซ่ึ่งผ่านเหตกุารณ์ส�าคญั
ทางประวตัศิาสตร์มาอย่างยาวนาน	ตัง้แต่มกีารสร้าง
ทางรถไฟโดยฝรั่งชาวต่างชาติเป็นผู้คุมงาน	 กระท่ัง
ผ่านสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 ที่มีทหารญี่ปุ่นเข้ามาอยู่
อาศยั	ก่อนจะพ่ายแพ้สงครามกลบัไปจงึน�าความสงบ
กลับมาสู่ท้องถิ่นอีกครั้ง	 แล้วด�ารงวิถีชีวิตความเป็น
อยู่ของชุมชนมาถึงปัจจุบัน
	 อ�าเภอนี้มี	 ๗	 ต�าบล	 รวมทั้งส้ิน	 ๗๓	 หมู่บ้าน	
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร	 และ
ด้วยเขตพ้ืนที่อยู่ใกล้ป่าและอุทยานแห่งชาติดอยขุน
ตาล	 จึงมีป่าสงวนแห่งชาติ	 สถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาต	ิแหล่งน�า้	อ่างเกบ็น�า้	ชลประทาน	และศนูย์
อนุรักษ์ช้างไทย
	 หากใครอยากเห็นมุมใหม่	 ๆ	 ในจังหวัดล�าปาง
สามารถแวะมาเ รียนรู ้ วิ ถีการท�า เกษตรได ้ที่															
ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่	 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ�าเภอห้างฉัตร	
หรือชุมชนท่องเที่ยวตามรอยพ่อ	 วอแก้ว	 ศูนย์การ
เรียนรู้การท�าเกษตรอินทรีย์	 รวมถึงการท�าปศุสัตว์ที่
สหกรณ์โคนม	ซึ่งมีคอกวัว	โรงรีดนม	และผลิตภัณฑ์
นมให้ซื้อหากันอีกด้วย
	 นอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญา
ชุมชนให้เข้าไปเยี่ยมชม	 เช่น	 กลุ่มตีมีด	 ช่างตีดาบ
โบราณ	พรรณทิพย์โอสถ	 แหล่งผลิตยาแผนโบราณ	
ยาดม	ยาหม่อง	น�้ามันเหลือง	ฯลฯ	หรือแวะซื้อของ
ฝากเจ้าอร่อยอย่าง	ข้าวแต๋นณภัค	หรือ	แคบหมูสูตร
โบราณจากกลุ่มท�าแคบหมูหม้อเงิน	 หรือซื้อของดีที่
ตลาดทุ่งเกวียนติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ดีไม่น้อย

ต.ปงยางคก

ต.ห้างฉัตร

ต.หน่องหล่ม

ต.วอแก้ว

ต.เวียงตาล

ต.แม่สัน

ต.เมืองยาว

ศิรณัชชา(โอ๋)	วุฒิประพันธ์พงศ์
บรรณาธิการ



	 ควำมอุดมสมบรูณ์ของพืน้ทีป่่ำภำคเหนอืในอดตีท�ำให้มกีำรท�ำสมัปทำนอตุสำหกรรมป่ำไม้	โดยช้ำงเป็นแรงงำน
ส�ำคัญท่ีใช้ชกัลำกไม้จงึมกีำรจดัตัง้	‘ศนูย์ฝึกลกูช้าง’	ขึน้ทีจ่งัหวดัล�ำปำง	เพือ่ฝึกให้มคีวำมช�ำนำญในกำรท�ำงำน	เชือ่ง	
ไม่ดุร้ำย	ปลอดภัยต่อสัตว์ร้ำยในป่ำ	และอยู่ในควำมดูแลของสัตวแพทย์อย่ำงใกล้ชิด
	 กระทั่งมีกำรออกพระรำชก�ำหนดยกเลิกสัมปทำนป่ำไม้ทั่วประเทศเมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๓๒	ช้ำงที่เคยถูกใช้งำนจึง
ต้องได้รบักำรดแูลภำยใต้ศนูย์อนรุกัษ์ช้ำงไทยในปัจจุบนั	ซึง่นอกจำกทีน่ีจ่ะเป็นศนูย์บริบำลช้ำง	มโีรงช้ำงต้น	โรงพยำบำล
ช้ำง	หน่วยช่วยชวีติช้ำงเพือ่ช่วยเหลอืช้ำงประสบภยัและควบคมุดแูลควบคมุช้ำงตกมนัแล้ว	ทีน่ีย่งัมกีำรแสดงช้ำงให้
นักท่องเที่ยวเข้ำมำชมควำมน่ำรักของช้ำงที่ฝึกมำอย่ำงช�่ำชอง	ให้บริกำรที่พัก	และโรงเรียนฝึกช้ำงและควำญช้ำง
	 ทีน่ีม่โีปรแกรมท่ีน่ำสนใจมำกมำย	ทัง้อำบน�ำ้กบัช้ำง	ร่วมแสดงกบัช้ำง	ส่งช้ำงเข้ำป่ำ	ดแูลเลีย้งช้ำง	และโปรแกรม
ที่ชำวต่ำงชำติให้ควำมสนใจมำกคือฝึกเป็นควำญช้ำงและเข้ำพักในโฮมสเตย์	 เพรำะไม่เพียงจะได้ใกล้ชิดและเรียนรู้
ลักษณะนิสัยของช้ำงอย่ำงใกล้ชิด	 แต่ยังมีกำรถ่ำยทอดทักษะเบื้องต้นในกำรขี่ช้ำง	 เทคนิคกำรควบคุมช้ำง	 กำรใช้			
ค�ำสั่งด้วยภำษำเฉพำะอีกด้วย

ศูนย์อนุรักษ์ช้ำงไทย

กิจกรรมส�าหรับนักท่องเที่ยวของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีมากมาย	อาทิ

 ครั้งหนึ่งบนคอช้ำง	(๑๐	นำที)	รำคำ	๖๐๐	บำท/คน
	 ช้ำงอำบน�้ำ	(๑๐	นำที)	รำคำ	๕๐๐	บำท/คน
	 อำบน�้ำและร่วมกำรแสดงกับช้ำง	รำคำ		๒,๐๐๐	บำท/คน
	 ส่งช้ำงเข้ำป่ำ	รำคำ	๑,๐๐๐	บำท/คน
	 ดูแลเลี้ยงช้ำง	๑	วัน	รำคำ	๔,๐๐๐	บำท/คน
	 ฝึกควำญช้ำง	๑	วัน	(ลำนแสดง)	รำคำ	๔,๐๐๐	บำท/คน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย	โทร	๐๕๔	๘๒๙	๓๒๒

กำรแสดงสุดประทับใจ
และโฮมสเตย์ส�ำหรับคนรักช้ำง



	 ที่ตั้งอนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาน	(พญาเบิก)	เจ้ำเมือง
เวียงตำน	 เป็นเวียงโบรำณตำมประวัติศำสตร์	 เม่ือสมัย			
พญำมังรำยรวบรวมอำณำจักรล้ำนนำ	 (พ.ศ.๑๘๑๔)						
พญำเบกิใช้ซ่องสมุผูม้ฝีีมอืเพือ่ป้องกนัเมอืง	ช่วยพญำยบีำ
ผู้เป็นพระบิดำ	 แม้ว่ำจะต้องสิ้นพระชนม์ในกำรรบด้วย
ควำมกล้ำหำญ	 ปัจจุบันยังคงปรำกฏเหลือร่องรอยของ
คูเมือง	(คือเมือง)	ค่อนข้ำงสมบูรณ์	และก�ำแพงเมืองออก
เป็น	๓	ส่วน	มีบ่อน�้ำก่ออิฐดินเผำเป็นวงกลม	ซำกอิฐเก่ำ
ขนำดใหญ่เรียงซ้อนกันเป็นแนวฐำนก�ำแพงอำคำร			
กระจำยตัวอยู ่หลำยแห่ง	 ปัจจุบันคงเหลือพื้นที	่											
เวียงโบรำณ	ประมำณ	๒๐๐	กว่ำไร่	อยู่ที่
บ้ำนหัววัง	ห่ำงจำกสถำนีต�ำรวจห้ำงฉัตร
ประมำณ	๓	 กม.	 และเดินทำงต่ออีกไม่
ไกลจะพบกับตลาดทุ่งเกวียน	 ตลำด
ใหญ่ที่รวมเอำสินค้ำขึ้นชื่อหลำยอย่ำง
ของอ.ห้ำงฉัตรเอำไว้ให้ได้จับจ่ำยกัน
อย่ำงครบครัน

อุทยำนประวัติศำสตร์
เจ้ำขุนตำล (พญำเบิก)

เปิดต�ำนำน
พ่อเมือง



วิหำรพระแม่จำมเทวี 
วัดปงยำงคก
ศรัทธำสู่สถำปัตยกรรมล้ำนนำงดงำม

ห้างฉัตร.ไทยสำาหรับผู้สนใจสามารถคลิกเข้าไปชมรายละเอียดเพิ่มได้ที่

	 เสำประดับลวดลำยและกำรแกะสลักไม้
วิจิตรบรรจงภำยในวิหำรพระแม่จำมเทวีที่ตั้งอยู่
ภำยในวัดปงยำงคก	 เป ็นโบรำณสถำนที่มี
ประวัติศำสตร์เล่ำขำนจำกต�ำนำนของพระนำง
จำมเทว	ีผูป้กครองนครหรภิญุชยัซึง่มคีวำมเจรญิ
รุ่งเรืองมำกสมัยเมื่อพันกว่ำปีก่อน	ที่วิหำรนี้ยังมี
รอยดำบทีเ่ป็นร่องรอยของกำรรบระหว่ำงหนำน
ทพิย์ช้ำงกบัท้ำวมหำยศแม่ทพัพม่ำทีบ่นัทกึเรือ่ง
รำวในอดีตไว	้โดยศรัทธำควำมเชือ่นี้ปรำกฎผ่ำน
ศิลปะและสถำปัตยกรรมแบบล้ำนนำโบรำณ	
	 นอกจำกวิหำรไม้เก่ำแก่แห่งนี้ที่ถือเป็น
มรดกทำงวัฒนธรรมที่ล�้ำค่ำของจังหวัดล�ำปำง
แล้ว	ภำยในวดัยงัมมีณฑปปรำสำทเก่ำทีย่งัรอให้
นักท่องเที่ยวไปสัมผัสอย่ำงใกล้ชิด



ชื่ออเีมลภาษาไทย

@คน.ไทย
อเีมลภาษาไทย

เพื่อคนไทย
อเีมลภาษาไทย

เพื่อคนไทย

๑. เลอืกชื่ออเีมลที่ต้องการ

๒. ใช้หมายเลขโทรศัพท์ยนืยันตัวตน

๓. รับชื่ออเีมลภาษาไทย @คน.ไทย พร้อมใช้งาน

ส่งถงึ:

ส่งจาก:

เรื่อง: 

พี่น้องชาวล�าปาง@คน.ไทย

สล่าบุญตัน@คน.ไทย

อเีมลภาษาไทย

 เม่ือหน่วยงำนต่ำง	 ๆ	 รวมถึงสถำนศึกษำใช้อีเมลเป็นเคร่ืองมือในกำรส่ือสำร	 รับ-ส่งเอกสำร										
ทั้งเรื่องที่เป็นทำงกำรและกำรรับข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่ำง	 ๆ	 แต่ถ้ำกำรสร้ำงอีเมลภำษำอังกฤษ
จำกผู ้ให้บริกำรต่ำงประเทศนั้นมีภำษำเป็นอุปสรรค์ในกำรสมัครเพื่อใช้งำน	 ขณะน้ีมีบริกำร																																	
อีเมลไทย@คน.ไทย	ทีใ่ช้ชือ่อเีมลเป็นภำษำไทยได้	โดยไม่มค่ีำใช้จ่ำยใด	ๆ 	ตลอดอำยกุำรใช้งำนอกีด้วย

วธิสีมัครก็ง่ายดาย เพยีงทำาตามขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

	 ส�ำหรับชุมชนและโรงเรียนในชุมชนที่ต้องกำรสมัครบริกำร	 ชื่ออีเมล	ภาษาไทย@คน.ไทย 
สำมำรถติดต่อสอบถำมไปยัง	บริษัท	ที.เอช.นิค	 จ�ากัด	 โทร.	๐	๒๑๐๕	๔๐๐๗	หรือ	 เข้ำไปอ่ำน					
รำยละเอียดวิธีใช้งำนได้ทำงเว็บไซต์	คน.ไทย



	 ทุกวันนี้เรำใช้เวลำอยู่ในโลกออนไลน์มำกขึ้นเรื่อย	ๆ	เพรำะอินเทอร์เน็ตเข้ำถึงง่ำยขึ้น	

แถมคนทกุวยักใ็ช้สมำร์ทโฟนกันเป็นหมดแล้ว	เพียงสมัผสัหน้ำจอเพือ่เช่ือมต่อกับแอพพลเิคช่ัน

ต่ำง	ๆ	หรือหำข้อมูลและเรียนรู้สิ่งต่ำง	ๆ	ที่สนใจได้อย่ำงสะดวกสบำย	แต่จะดีแค่ไหนหำก

คนไทยมีโดเมน	.ไทย	เพื่อบอกเล่ำเรื่องรำวในท้องถิ่นของตัวเอง	โดยที่สำมำรถใช้ภำษำไทย

ในกำรเข้ำถึงเว็บไซต์	 และคนที่ไม่ถนัดภำษำต่ำงประเทศก็ไม่มีข้อจ�ำกัดในกำรเข้ำถึงข้อมูล	

อีกต่อไป	รวมถึงข้อมูลของสถำนที่รำชกำร	กำรศึกษำ	กำรทหำร	และหน่วยงำนย่อยต่ำง	ๆ	

ก็สำมำรถค้นหำจำก	เว็บไซต์ภาษาไทย	ใน	๗	กลุ่มต่อไปนี้ได้เหมือนกัน

	 มูลนิธิทีเอชนิค	 เห็นควำมส�ำคัญและศักยภำพของชุมชนต่ำง	 ๆ	 ในประเทศไทย	 ที่มี

วัฒนธรรมประเพณีที่งดงำม	 มีทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์	 รวมถึงมีควำมพร้อมท่ีจะ

พัฒนำตนเองไปสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน	จึงเปิดให้บริกำร	โดเมน.ไทย	(ดอทไทย)	เพื่อเป็นช่องทำง

ที่ชุมชนท้องถิ่นจะใช้ในกำรสื่อสำรกับคนทั่วไป	 เพียงแค่พิมพ์ชื่อโดเมนด้วยภำษำไทย	 เช่น	

แม่กำษำ.ไทย,	จรเข้มำก.ไทย,	จ�ำปำโมง.ไทย,	ท่ำก๊อ.ไทย	เป็นต้น

.ac.th  ใช้ .ศึกษำ.ไทย

.co.th  ใช้ .ธุรกิจ.ไทย

.go.th  ใช้ .รัฐบำล.ไทย

.mi.th  ใช้ .ทหำร.ไทย

.net.th  ใช้ .เน็ต.ไทย

.or.th  ใช้ .องค์กร.ไทย

.in.th  ใช้ .ไทย

เว็บไซต์ : มูลนิธิทีเอชนิค.ไทย

โดเมน.ไทย


