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

			ชุมชนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการได้ที่

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
๑๕๙  ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๘๒๖๑ อีเมล : มูลนิธิทีเอชนิค@คน.ไทย

ภาษาไทย
ส่งเสริมให้เว็บไซต์ไทย ใช้ชื่อโดเมน

	 มลูนธิศินูย์สารสนเทศเครอืข่ายไทย	ขอเชญิชวน
ให้ชมุชนท่ีต้องการมีเว็บไซต์เป็นของตวัเอง	ไม่ว่าจะเป็น
ชมุชนระดบัหมูบ้่าน	ต�าบล	อ�าเภอ	และชมุชนประเภท
อ่ืน	ๆ	ส่งข้อมลูของชมุชนเพือ่สมคัรเข้าร่วมโครงการ

สวัสดีค่ะ

ศิรณัชชา(โอ๋)	วุฒิประพันธ์พงศ์
บรรณาธิการ

	 ถ้าใครเคยชมรายการแข่งเรือยาวทางโทรทัศน์มาบ้าง	 คงพอนึกภาพบรรยากาศของผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมที่จ�้าฝีพายกัน
สดุตวั	น�า้เสยีงผู้บรรยายทีเ่ร้าอารมณ์ให้คนเชยีร์และผูช้มแทบไม่พกัหายใจ	เสยีงโห่ร้องกกึก้องทีป่ลดปล่อยความดใีจและความ
ต่ืนเต้นเม่ือเรอืทะยานเข้าเส้นชยัให้ไม่ต้องลุน้กนัต่อไป	แต่รบัรองได้ว่าการได้ชมด้วยตวัเองสนกุกว่าการรบัชมทางโทรทัศน์เป็น
อย่างมากค่ะ
	 ประเพณแีข่งเรอืยาวเทศกาลออกพรรษาเป็นประเพณปีระจ�าท้องถิน่ของชมุชนต�าบลกระเบ้ืองใหญ่	อ�าเภอพมิาย	จงัหวดั
นครราชสีมา	 การไปเยือนคร้ังนั้น	 นอกจากจะได้สัมผัสประสบการณ์ชมงานแข่งขันเรือยาวแล้ว	 ยังได้เห็นความสามัคคีกลม
เกลียวของคนในชุมชนที่ร่วมกันสร้างความเข้มแข็งและความย่ังยืนให้เกิดข้ึนในท้องถิ่นของตน	 พวกเขายังยินดีที่จะแบ่งปัน
เรื่องราวของชุมชนผ่านเว็บไซต์	กระเบื้องใหญ่.ไทย	อีกด้วย	ลองคลิกเข้าไปท�าความรู้จักชุมชนของพวกเขากันนะคะ

.ไทย



การแข่งขันเรือยาวคือ
ประเพณีประจ�าท้องถิ่น
ที่อาศัยความร ่วมมือ
ร่วมใจของคนในชุมชน

ชมุชนต�าบลกระเบือ้งใหญ่	อ�าเภอพมิาย	จงัหวดันครราชสมีา

กระเบื้องใหญ่กระเบื้องใหญ่
ศิรณัชชา(โอ๋)	วุฒิประพันธ์พงศ์

บรรณาธิการ

ชุมชนคนสามัคคี

	 หากกล่าวถึงอ�าเภอพิมายคนส่วนใหญ่คงนกึถงึอ�าเภอ
ขนาดใหญ่แห่งหนึง่	ซึง่มสีถานทีส่�าคญัคอืปราสาทหนิพมิาย
ทีม่คีวามสวยงามและทรงคณุค่าทางประวตัศิาสตร์	แต่ขณะ
เดยีวกนัอ�าเภอใหญ่แห่งนีย้งัมชีมุชนหนึง่ซึง่ก�าลงัสร้างสรรค์
วิถีชีวิตบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง	 เพ่ือความสุขอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนของคนในชุมชนอย่างแท้จริง
	 ชุมชนต�าบลกระเบื้องใหญ่	 อ�าเภอพิมาย	 จังหวัด
นครราชสีมา	มีหมู่บ้านจ�านวน	11	หมู่บ้าน	พื้นฐานการใช้
ชีวิตของคนท่ีตั้งอยู่บนวิถีเกษตรกรรมยังคงปรากฏให้เห็น
อยู่ทุกหย่อมหญ้า	 แต่คุณค่าที่แท้จริงท่ามกลางความเขียว
ชอุม่นัน้อยูท่ีค่วามต้ังใจในการพฒันาเศรษฐกจิชมุชนโดยยดึ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง	 รักษาคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์	 และน�าองค์ความรู ้และภูมิป ัญญาด้าน
การเกษตรมาใช้เพิ่มผลผลิตและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ	 อีกทั้งใช้ประเพณีวัฒนธรรมที่สนุกสนานและ
งดงามมาสร้างให้เกิดความกลมเกลียวในชุมชน



	 ศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียงต้นแบบตัง้อยู่ที่
หมูท่ี	่1	บ้านเตย	ต�าบลกระเบ้ืองใหญ่	ด้วยพ้ืนฐาน
อาชีพท�านาของคนในชุมชน	 ซึ่งในสมัยก่อน
นอกจากจะอาศยัน�า้ฝนตามฤดกูาลแล้ว	 ยังมีการ
ใช้ปุ๋ยเคมใีนพืน้ท่ีเป็นจ�านวนมากท�าให้มต้ีนทนุการ
ผลติสงู	 กลุม่ปุย๋อินทรย์ีบ้านเตยพมิายจงึเกดิขึน้
เพือ่แก้ไขปัญหาให้กบัเกษตรกรในหมูบ้่าน	 โดย
ฟ้ืนฟกูารผลติปุย๋อนิทรย์ีข้ึนมาใหม่อกีครัง้
	 ปัจจบุนันอกจากปุ๋ยอนิทรย์ีแล้ว	ศนูย์ฯ	แห่ง
นีย้งัส่งเสรมิให้ชมุชนท�าการเกษตรแบบอนิทรย์ี	
ปลอดสารพษิ	ตัง้กลุม่ผลติเมลด็พันธ์ุข้าวอนิทรย์ี
ส�าหรบัสมาชกิและส�าหรบัจ�าหน่าย	ตัง้โรงสข้ีาว
ชมุชน	รบัซือ้ข้าวจากสมาชิก	และสข้ีาวสารเพ่ือ
จ�าหน่าย	คนืผลก�าไรให้กับสมาชิกกลุม่	แล้วยังตัง้
กลุม่อาชพีเสรมิต่างๆ	ให้คนท้องถิน่มีรายได้ตลอด
ท้ังปี	 จัดหาวิทยากรมาอบรมและบรรยายเพ่ิม
ความรูใ้ห้กบัสมาชิก		ภายใต้ความมุ่งม่ันทีจ่ะสร้าง
ความเข้มแขง็ให้เกดิข้ึนในชุมชนอย่างแท้จรงิ

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์และ
กลุ่มเลี้ยงไส้เดือน
บ้านเตยพิมาย



	 ภายในศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงต้นแบบแห่งนี้	
นอกจากจะเป็นแหล่งเรยีนรูด้้านการเกษตร	จดักิจกรรม
โรงเรียนชาวนา	 แหล่งเมล็ดพันธุ์ข้าว	 และเป็นสถานที่
ซึ่งใช้จัดอบรมให้คนในชุมชนอย่างสม�่าเสมอแล้ว	 ยังมี
สะพานรักบ้านเตยที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวส�าหรับคนที่
ชอบการถ่ายภาพอีกด้วย
	 สะพานไม้ไผ่ระยะทางประมาณ	300	เมตร	ทอด
ยาวอยู่ท่ามกลางทุ่งข้าวเขียวขจี	 เกิดจากความร่วมมือ
ร่วมใจกันของชาวบ้านเตย	ที่ต้องการให้นักท่องเที่ยวที่
แวะเวียนมามีช ่วงเวลาประทับใจในบรรยากาศที่
สวยงาม



กระเบื้องใหญ่.ไทยสำาหรับผู้สนใจสามารถคลิกเข้าไปชมรายละเอียดเพิ่มได้ที่

					แต่ละหมู่บ้านในต�าบลกระเบื้องใหญ่ล้วนมี
ผลิตภัณฑ์ขึ้นช่ือที่แวะเข้าไปเม่ือไรก็น่าซ้ือหา					

ไปหมด	 ส�าหรับหมู่ที่	 6	 บ้านโนนกระสัง	ข้าวทุ่ง
สัมฤทธิ์	 ถือว่ามีชื่อเสียงโด่งดังและรู้กันดีว่าเป็นข้าว

คุณภาพเยี่ยมที่ปลูกบนพื้นที่นามีล�าห้วยไหลผ่าน	 ดินในทุ่ง
สัมฤทธ์ิจึงมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง	 แต่นอกจาก
คุณสมบัติของดินแล้วข้าวของบ้านโนนกระสังยังอยู่ภายใต้
การผลิตที่ถูกต้อง	 ตั้งแต่พื้นที่การปลูก	 การดูแลรักษา	 การ
เก็บเกี่ยว	 และการจัดการหลังเก็บเก่ียว	 จนได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพ	ได้มาตรฐาน	และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
	 ข้าวหอมมะลิหอมกรุ่น	 ข้าวไรซ์เบอร่ีท่ีมีคุณค่าทาง
โภชนาการ	 ข้าวหอมมะลิแดงที่ช่วยบ�ารุงเลือด	 และข้าว
อนิทรย์ีไร้สารพษิ	ถอืเป็นผลติภณัฑ์ล�า้ค่าทีป่ลกูขึน้จากผนืดนิ
แห่งนี้	 แต่คนในชุมชนยังน�าข้าวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ส�าหรับชีวิตประจ�าวัน	 ได้แก่	 สบู่ก้อนและสบู่เหลว	 ได้อย่าง		
น่าสนใจ	

ข้าว
ผลิตภัณฑ์ล้ำ�ค่า
จากบ้านโนนกระสัง



ชื่ออเีมลภาษาไทย

@คน.ไทย

กระเบื้องใหญ่.ไทย

	 ถึงปัจจบุนัจะมช่ีองทางการสือ่สารผ่านแอพพลเิคชัน่ทีค่นนยิมใช้ส�าหรบัส่งข้อความผ่านโทรศัพท์
มอืถอืกนัได้อย่างสะดวกง่ายดายแล้ว	แต่อเีมลยงัเป็นเครือ่งมอืส�าคญัส�าหรบัรบั-ส่งเอกสาร	ภาพถ่าย	
และข้อมูลส�าคัญอยู่เสมอ	ปัจจุบันนอกจากอีเมลภาษาอังกฤษจากผู้ให้บริการต่างประเทศแล้ว	ยังมี
บรกิารอเีมลไทย@คน.ไทย	ส�าหรบัชมุชนและโรงเรยีนทีต้่องการใช้ชือ่อเีมลเป็นภาษาไทยได้	โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายใดๆ	ตลอดอายุการใช้งานอีกด้วย
 
	 วิธีสมัครก็ง่ายดาย	เพียงท�าตามขั้นตอนง่าย	ๆ	ดังนี้

					แต่ละหมู่บ้านในต�าบลกระเบื้องใหญ่ล้วนมี
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อที่แวะเข้าไปเมื่อไรก็น่าซื้อหา					

ไปหมด	 ส�าหรับหมู่ที่	 6	 บ้านโนนกระสัง	ข้าวทุ่ง
สัมฤทธ์ิ	 ถือว่ามีชื่อเสียงโด่งดังและรู้กันดีว่าเป็นข้าว

คุณภาพเยี่ยมที่ปลูกบนพื้นท่ีนามีล�าห้วยไหลผ่าน	 ดินในทุ่ง
สัมฤทธิ์จึงมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง	 แต่นอกจาก
คุณสมบัติของดินแล้วข้าวของบ้านโนนกระสังยังอยู่ภายใต้
การผลิตที่ถูกต้อง	 ตั้งแต่พื้นท่ีการปลูก	 การดูแลรักษา	 การ
เก็บเกี่ยว	 และการจัดการหลังเก็บเก่ียว	 จนได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพ	ได้มาตรฐาน	และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
	 ข้าวหอมมะลิหอมกรุ่น	 ข้าวไรซ์เบอรี่ท่ีมีคุณค่าทาง
โภชนาการ	 ข้าวหอมมะลิแดงที่ช่วยบ�ารุงเลือด	 และข้าว
อนิทรย์ีไร้สารพษิ	ถอืเป็นผลติภณัฑ์ล�า้ค่าทีป่ลกูขึน้จากผนืดิน
แห่งนี้	 แต่คนในชุมชนยังน�าข้าวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ส�าหรับชีวิตประจ�าวัน	 ได้แก่	 สบู่ก้อนและสบู่เหลว	 ได้อย่าง		
น่าสนใจ	

๑. เลอืกชื่ออเีมลที่ต้องการ

๒. ใช้หมายเลขโทรศัพท์ยนืยันตัวตน

๓. รับชื่ออเีมลภาษาไทย @คน.ไทย พร้อมใช้งาน

	 ส�าหรับชุมชนและโรงเรียนในชุมชนท่ีต้องการสมัครบริการ							
ชื่ออีเมล	 ภาษาไทย@คน.ไทย	 สามารถติดต่อสอบถามไปยัง																			
บริษัท	 ที.เอช.นิค	 จ�ากัด	 โทร.	 ๐	๒๑๐๕	๔๐๐๗	หรือ	 เข้าไปอ่าน					
รายละเอียดวิธีใช้งานได้ทางเว็บไซต์	คน.ไทย

อเีมลภาษาไทย

เพื่อคนไทย

ส่งถงึ:

ส่งจาก:

เรื่อง: 

ชาวบ้านกระเบื้องใหญ่@คน.ไทย

สะพานรักบ้านเตย@คน.ไทย

อเีมลภาษาไทย



	 จะท�าอย่างไรให้คนทีไ่ม่ถนดัภาษาต่างประเทศและมข้ีอจ�ากดัด้านภาษาได้เข้าถงึข้อมลู

มากมายทีอ่ยูใ่นโลกอินเตอร์เนต็อย่างเท่าเทยีมกนั?	นีค่อืโจทย์ทีท่างมลูนธิิทีเอชนคิ	ก�าลงัเร่ง

พัฒนาและให้ความช่วยเหลือแก่ทุกคนท่ีต้องการ	 ทุกวันนี้การใช้งานอินเทอร์เน็ตท�าได้ง่าย

เพียงสมัผสัหน้าจอโทรศัพท์เพือ่เชือ่มต่อกบัแอพพลเิคชัน่ต่าง	 ๆ	 หรือหาข้อมูลและเรียนรู้สิ่ง

ต่าง	ๆ	ที่สนใจได้อย่างสะดวกสบาย	แต่จะดีแค่ไหนหากคนไทยมีโดเมน	 .ไทย	เพื่อบอกเล่า

เรื่องราวในท้องถิ่นของตัวเอง	โดยที่สามารถใช้ภาษาไทยในการเข้าถึงเว็บไซต์	รวมถึงข้อมูล

ของสถานที่ราชการ	 การศึกษา	 การทหาร	 และหน่วยงานย่อยต่าง	 ๆ	 ก็สามารถค้นหาจาก	

เว็บไซต์ภาษาไทย	เช่นกัน

	 มูลนิธิทีเอชนิค	 เห็นความส�าคัญและศักยภาพของชุมชนต่าง	 ๆ	 ในประเทศไทย	 ที่มี

วัฒนธรรมประเพณีที่งดงาม	 มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์	 รวมถึงมีความพร้อมท่ีจะ

พัฒนาตนเองไปสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน	จึงเปิดให้บริการ	โดเมน.ไทย	(ดอทไทย)	เพื่อเป็นช่องทาง

ที่ชุมชนท้องถิ่นจะใช้ในการสื่อสารกับคนทั่วไป	 เพียงแค่พิมพ์ชื่อโดเมนด้วยภาษาไทย	 เช่น	

แม่กาษา.ไทย,	จรเข้มาก.ไทย,	จ�าปาโมง.ไทย,	ท่าก๊อ.ไทย	 เป็นต้น	 โดยสามารถใช้ชื่อภาษา

ไทยได้ใน	๗	กลุ่มดังต่อไปนี้

.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

เว็บไซต์ : มูลนิธิทีเอชนิค.ไทย

โดเมน.ไทย


