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สืบสานตำ�นานจากอดีต ถึงปัจจุบัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำ�ปาง

สวัสดีค่ะ
ล�ำปางเป็นจังหวัดน่ารักค่ะ นอกจากรถม้าทีเ่ ป็นสัญลักษณ์แล้ว ยังมีเซรามิกสวย ๆ ธรรมชาติทงี่ ดงาม และอาหารอร่อยอีกด้วย แต่นกั ท่องเทีย่ ว
ส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับตัวเมืองล�ำปาง แล้วไม่ทันได้ลัดเลาะไปยังอ�ำเภออื่น ๆ ครั้งนี้เราจึงขอเป็นคนแนะน�ำ ‘ห้างฉัตร’ ซึ่งเป็นหนึ่งอ�ำเภอที่น่าสนใจ
ให้ทุกคนได้รู้จักกัน
“ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เกรียงไกรเจ้าพ่อขุนตาน ต�ำนานวิหารจามเทวี ของดีตลาดทุ่งเกวียน” เป็นค�ำขวัญประจ�ำอ�ำเภอที่บอกเล่าเรื่องราว
ของอ�ำเภอนี้ไว้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นศูนย์อนุรักษ์ที่ดูแลและฝึกช้างไทยอย่างเป็นระบบ ที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมเข้ามาเรียนรู้และเข้าพักที่
โฮมสเตย์เป็นจ�ำนวนมากทุกปี นอกจากนัน้ อ�ำเภอนีย้ งั มีความส�ำคัญทางประวัตศิ าตร์ทบี่ นั ทึกไว้ ผ่านอนุสาวรียเ์ จ้าพ่อขุนตาน และวิหารจามเทวี ก่อน
ทีจ่ ะน�ำเข้าสูว่ ถิ ชี วี ติ ของผูค้ นในพืน้ ทีผ่ า่ นตลาดสินค้าท้องถิน่ อย่าง ตลาดทุง่ เกวียน ทีร่ วมของดีพนื้ เมืองและของฝากจากทัง้ จังหวัดล�ำปางมาจ�ำหน่าย
ไว้ทนี่ ี่ และยังมีผลิตภัณฑ์ชมุ ชนทีน่ า่ สนใจอย่าง แคปหมูออเงิน พรรณทิพย์โอสถ ข้าวแต๋นณภัค กลุม่ ท�ำผลิตภัณฑ์จากกะลา ทีส่ ร้างสรรค์ผลงานระดับ
ส่งออกต่างประเทศ รวมถึงแหล่งถ่ายทอดความรู้งานช่างโบราณที่กลุ่มตีมีดดาบโบราณชื่อดังของสล่าเนี้ยว ปรมาจารย์ระดับครูอีกด้วย
อีกสิ่งที่ลืมไม่ได้ ขอขอบคุณ รศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์ และ อ.พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�ำปาง ที่แนะน�ำและ
ประสานงานให้เราได้มาลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่อ�ำเภอห้างฉัตรแห่งนี้ จุลสารฉบับนี้คงมีพื้นที่ไม่พอบอกเล่าความน่าสนใจทั้งหมดของอ�ำเภอห้างฉัตรได้
เราจึงจัดท�ำเว็บไซต์ภายใต้ชื่อโดเมนภาษาไทยเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถคลิกเข้าไปดูเพิ่มเติมกันได้ที่ ห้างฉัตร.ไทย
ศิรณัชชา(โอ๋) วุฒิประพันธ์พงศ์
บรรณาธิการ

ส่งเสริมให้เว็บไซต์ไทย

ใช้ชื่อโดเมน

ภาษา

ไทย

มูลนิธศิ นู ย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ขอเชิญชวน
ให้ชมุ ชนทีต่ อ้ งการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง ไม่วา่ จะเป็น
ชุมชนระดับหมูบ่ า้ น ต�ำบล อ�ำเภอ และชุมชนประเภท
อืน่ ๆ ส่งข้อมูลของชุมชนเพือ่ สมัครเข้าร่วมโครงการ
โดยชุมชนสามารถส่งข้อมูลของชุมชน ได้แก่ ประวัติ ทรัพยากร แหล่งท่องเทีย่ ว ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
ให้มลู นิธฯิ พิจารณาจัดท�ำเว็บไซต์ให้กบั ชุมชน เพือ่ เป็นช่องทางเผยแพร่เรือ่ งราวทีน่ า่ สนใจในท้องถิน่ และ
ส่งเสริมการท่องเทีย่ วและกระตุน้ เศรษฐกิจในชุมชนต่อไป

   ชุมชนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการได้ที่

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

๑๕๙ ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๘๒๖๑ อีเมล : มูลนิธิทีเอชนิค@คน.ไทย

เว็บไซต์ : มูลนิธิทีเอชนิค.ไทย

จากอดีต ถึงปัจจุบัน
อ�ำเภอห้างฉัตร จังหวัดล�ำปาง
ต.วอแก้ว
ต.เวียงตาล

ต.แม่สัน
ต.เมืองยาว

ต.หน่องหล่ม
ต.ห้างฉัตร
ต.ปงยางคก

อ�ำเภอห้างฉัตรเป็นพืน้ ทีซ่ งึ่ ผ่านเหตุการณ์สำ� คัญ
ทางประวัตศิ าสตร์มาอย่างยาวนาน ตัง้ แต่มกี ารสร้าง
ทางรถไฟโดยฝรั่งชาวต่างชาติเป็นผู้คุมงาน กระทั่ง
ผ่านสงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่มีทหารญี่ปุ่นเข้ามาอยู่
อาศัย ก่อนจะพ่ายแพ้สงครามกลับไปจึงน�ำความสงบ
กลับมาสู่ท้องถิ่นอีกครั้ง แล้วด�ำรงวิถีชีวิตความเป็น
อยู่ของชุมชนมาถึงปัจจุบัน
อ�ำเภอนี้มี ๗ ต�ำบล รวมทั้งสิ้น ๗๓ หมู่บ้าน
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร และ
ด้วยเขตพื้นที่อยู่ใกล้ป่าและอุทยานแห่งชาติดอยขุน
ตาล จึงมีป่าสงวนแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ แหล่งน�ำ 
้ อ่างเก็บน�ำ 
้ ชลประทาน และศูนย์
อนุรักษ์ช้างไทย
หากใครอยากเห็นมุมใหม่ ๆ ในจังหวัดล�ำปาง
สามารถแวะมาเรี ย นรู ้ วิ ถี ก ารท� ำ เกษตรได้ ที่               
ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ�ำเภอห้างฉัตร
หรือชุมชนท่องเที่ยวตามรอยพ่อ วอแก้ว ศูนย์การ
เรียนรู้การท�ำเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการท�ำปศุสัตว์ที่
สหกรณ์โคนม ซึ่งมีคอกวัว โรงรีดนม และผลิตภัณฑ์
นมให้ซื้อหากันอีกด้วย
นอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญา
ชุมชนให้เข้าไปเยี่ยมชม เช่น กลุ่มตีมีด ช่างตีดาบ
โบราณ พรรณทิพย์โอสถ แหล่งผลิตยาแผนโบราณ
ยาดม ยาหม่อง น�้ำมันเหลือง ฯลฯ หรือแวะซื้อของ
ฝากเจ้าอร่อยอย่าง ข้าวแต๋นณภัค หรือ แคบหมูสูตร
โบราณจากกลุ่มท�ำแคบหมูหม้อเงิน หรือซื้อของดีที่
ตลาดทุ่งเกวียนติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ดีไม่น้อย

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

การแสดงสุดประทับใจ
และโฮมสเตย์ส�ำหรับคนรักช้าง
ความอุดมสมบูรณ์ของพืน้ ทีป่ า่ ภาคเหนือในอดีตท�ำให้มกี ารท�ำสัมปทานอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยช้างเป็นแรงงาน
ส�ำคัญทีใ่ ช้ชกั ลากไม้จงึ มีการจัดตัง้ ‘ศูนย์ฝกึ ลูกช้าง’ ขึน้ ทีจ่ งั หวัดล�ำปาง เพือ่ ฝึกให้มคี วามช�ำนาญในการท�ำงาน เชือ่ ง
ไม่ดุร้าย ปลอดภัยต่อสัตว์ร้ายในป่า และอยู่ในความดูแลของสัตวแพทย์อย่างใกล้ชิด
กระทั่งมีการออกพระราชก�ำหนดยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ช้างที่เคยถูกใช้งานจึง
ต้องได้รบั การดูแลภายใต้ศนู ย์อนุรกั ษ์ชา้ งไทยในปัจจุบนั ซึง่ นอกจากทีน่ จี่ ะเป็นศูนย์บริบาลช้าง มีโรงช้างต้น โรงพยาบาล
ช้าง หน่วยช่วยชีวติ ช้างเพือ่ ช่วยเหลือช้างประสบภัยและควบคุมดูแลควบคุมช้างตกมันแล้ว ทีน่ ยี่ งั มีการแสดงช้างให้
นักท่องเที่ยวเข้ามาชมความน่ารักของช้างที่ฝึกมาอย่างช�่ำชอง ให้บริการที่พัก และโรงเรียนฝึกช้างและควาญช้าง
ทีน่ มี่ โี ปรแกรมทีน่ า่ สนใจมากมาย ทัง้ อาบน�ำ้ กับช้าง ร่วมแสดงกับช้าง ส่งช้างเข้าป่า ดูแลเลีย้ งช้าง และโปรแกรม
ที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจมากคือฝึกเป็นควาญช้างและเข้าพักในโฮมสเตย์ เพราะไม่เพียงจะได้ใกล้ชิดและเรียนรู้
ลักษณะนิสัยของช้างอย่างใกล้ชิด แต่ยังมีการถ่ายทอดทักษะเบื้องต้นในการขี่ช้าง เทคนิคการควบคุมช้าง การใช้   
ค�ำสั่งด้วยภาษาเฉพาะอีกด้วย
กิจกรรมส�ำหรับนักท่องเที่ยวของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีมากมาย อาทิ
ครั้งหนึ่งบนคอช้าง (๑๐ นาที) ราคา ๖๐๐ บาท/คน
ช้างอาบน�้ำ (๑๐ นาที) ราคา ๕๐๐ บาท/คน
อาบน�้ำและร่วมการแสดงกับช้าง ราคา  ๒,๐๐๐ บาท/คน
ส่งช้างเข้าป่า ราคา ๑,๐๐๐ บาท/คน
ดูแลเลี้ยงช้าง ๑ วัน ราคา ๔,๐๐๐ บาท/คน
ฝึกควาญช้าง ๑ วัน (ลานแสดง) ราคา ๔,๐๐๐ บาท/คน
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย โทร ๐๕๔ ๘๒๙ ๓๒๒

อุทยานประวัติศาสตร์
เจ้าขุนตาล (พญาเบิก)

เปิดต�ำนาน
พ่อเมือง
ที่ตั้งอนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาน (พญาเบิก) เจ้าเมือง
เวียงตาน เป็นเวียงโบราณตามประวัติศาสตร์ เมื่อสมัย   
พญามั ง รายรวบรวมอาณาจั ก รล้ า นนา  (พ.ศ.๑๘๑๔)      
พญาเบิกใช้ซอ่ งสุมผูม้ ฝี มี อื เพือ่ ป้องกันเมือง ช่วยพญายีบา
ผู้เป็นพระบิดา  แม้ว่าจะต้องสิ้นพระชนม์ในการรบด้วย
ความกล้าหาญ ปัจจุบันยังคงปรากฏเหลือร่องรอยของ
คูเมือง (คือเมือง) ค่อนข้างสมบูรณ์ และก�ำแพงเมืองออก
เป็น ๓ ส่วน มีบ่อน�้ำก่ออิฐดินเผาเป็นวงกลม ซากอิฐเก่า
ขนาดใหญ่ เ รี ย งซ้ อ นกั น เป็ น แนวฐานก� ำ แพงอาคาร   
กระจายตั ว อยู ่ ห ลายแห่ ง ปั จ จุ บั น คงเหลื อ พื้ น ที            ่
เวียงโบราณ ประมาณ ๒๐๐ กว่าไร่ อยู่ที่
บ้านหัววัง ห่างจากสถานีต�ำรวจห้างฉัตร
ประมาณ ๓ กม. และเดินทางต่ออีกไม่
ไกลจะพบกับตลาดทุ่งเกวียน ตลาด
ใหญ่ที่รวมเอาสินค้าขึ้นชื่อหลายอย่าง
ของอ.ห้างฉัตรเอาไว้ให้ได้จับจ่ายกัน
อย่างครบครัน

วิหารพระแม่จามเทวี
วัดปงยางคก

ศรัทธาสู่สถาปัตยกรรมล้านนางดงาม
เสาประดับลวดลายและการแกะสลักไม้
วิจิตรบรรจงภายในวิหารพระแม่จามเทวีที่ตั้งอยู่
ภายในวั ด ปงยางคก เป็ น โบราณสถานที่ มี
ประวัติศาสตร์เล่าขานจากต�ำนานของพระนาง
จามเทวี ผูป้ กครองนครหริภญ
ุ ชัยซึง่ มีความเจริญ
รุ่งเรืองมากสมัยเมื่อพันกว่าปีก่อน ที่วิหารนี้ยังมี
รอยดาบทีเ่ ป็นร่องรอยของการรบระหว่างหนาน
ทิพย์ชา้ งกับท้าวมหายศแม่ทพั พม่าทีบ่ นั ทึกเรือ่ ง
ราวในอดีตไว้ โดยศรัทธาความเชือ่ นี้ปรากฎผ่าน
ศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบล้านนาโบราณ
นอกจากวิ ห ารไม้ เ ก่ า แก่ แ ห่ ง นี้ ที่ ถื อ เป็ น
มรดกทางวัฒนธรรมที่ล�้ำค่าของจังหวัดล�ำปาง
แล้ว ภายในวัดยังมีมณฑปปราสาทเก่าทีย่ งั รอให้
นักท่องเที่ยวไปสัมผัสอย่างใกล้ชิด

สำ�หรับผู้สนใจสามารถคลิกเข้าไปชมรายละเอียดเพิ่มได้ที่

ห้างฉัตร.ไทย

ชื่ออีเมลภาษาไทย

@คน.ไทย

ส่งถึง: พี่น้องชาวล�ำปาง@คน.ไทย
ส่งจาก: สล่าบุญตัน@คน.ไทย
เรื่อง: อีเมลภาษาไทย
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เมื่อหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงสถานศึกษาใช้อีเมลเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร รับ-ส่งเอกสาร          
ทั้งเรื่องที่เป็นทางการและการรับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ แต่ถ้าการสร้างอีเมลภาษาอังกฤษ
จากผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารต่ า งประเทศนั้น มีภ าษาเป็น อุป สรรค์ในการสมั ค รเพื่ อ ใช้ ง าน ขณะนี้ มีบริ ก าร                                 
อีเมลไทย@คน.ไทย ทีใ่ ช้ชอื่ อีเมลเป็นภาษาไทยได้ โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ยใด ๆ ตลอดอายุการใช้งานอีกด้วย

วิธีสมัครก็ง่ายดาย เพียงท�ำตามขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

๑. เลือกชื่ออีเมลที่ต้องการ
๒. ใช้หมายเลขโทรศัพท์ยนื ยันตัวตน
๓. รับชื่ออีเมลภาษาไทย @คน.ไทย พร้อมใช้งาน
ส�ำหรับชุมชนและโรงเรียนในชุมชนที่ต้องการสมัครบริการ ชื่ออีเมล ภาษาไทย@คน.ไทย
สามารถติดต่อสอบถามไปยัง บริษัท ที.เอช.นิค จ�ำกัด โทร. ๐ ๒๑๐๕ ๔๐๐๗ หรือ เข้าไปอ่าน     
รายละเอียดวิธีใช้งานได้ทางเว็บไซต์ คน.ไทย

โดเมน.ไทย
ทุกวันนี้เราใช้เวลาอยู่ในโลกออนไลน์มากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะอินเทอร์เน็ตเข้าถึงง่ายขึ้น
แถมคนทุกวัยก็ใช้สมาร์ทโฟนกันเป็นหมดแล้ว เพียงสัมผัสหน้าจอเพือ่ เชือ่ มต่อกับแอพพลิเคชัน่
ต่าง ๆ หรือหาข้อมูลและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่สนใจได้อย่างสะดวกสบาย แต่จะดีแค่ไหนหาก
คนไทยมีโดเมน .ไทย เพื่อบอกเล่าเรื่องราวในท้องถิ่นของตัวเอง โดยที่สามารถใช้ภาษาไทย
ในการเข้าถึงเว็บไซต์ และคนที่ไม่ถนัดภาษาต่างประเทศก็ไม่มีข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงข้อมูล
อีกต่อไป รวมถึงข้อมูลของสถานที่ราชการ การศึกษา การทหาร และหน่วยงานย่อยต่าง ๆ
ก็สามารถค้นหาจาก เว็บไซต์ภาษาไทย ใน 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

มูลนิธิทีเอชนิค เห็นความส�ำคัญและศักยภาพของชุมชนต่าง ๆ ในประเทศไทย ที่มี
วัฒนธรรมประเพณีที่งดงาม มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ รวมถึงมีความพร้อมที่จะ
พัฒนาตนเองไปสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน จึงเปิดให้บริการ โดเมน.ไทย (ดอทไทย) เพื่อเป็นช่องทาง
ที่ชุมชนท้องถิ่นจะใช้ในการสื่อสารกับคนทั่วไป เพียงแค่พิมพ์ชื่อโดเมนด้วยภาษาไทย เช่น
แม่กาษา.ไทย, จรเข้มาก.ไทย, จ�ำปาโมง.ไทย, ท่าก๊อ.ไทย เป็นต้น

เว็บไซต์ : มูลนิธิทีเอชนิค.ไทย

