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	 ครั้งกระโน้นครั้นชาวเมืองอยุธยาต้องการรู้เรื่องราวเมืองพิษณุโลกสองแคว	 คงต้อง
รอให้คนจากเมืองสองแควคัดหนังสือจัดส่งมาทางเรือ	 อีกต้องรอเน่ินนานกว่าจะได้อ่าน	
ประเดีย๋วนีเ้พยีงใช้อนิเทอร์เนต็เป็น		ไม่ว่าจะอยูเ่มอืงไหนกห็าแหล่งความรูแ้ละการบรกิาร
จากหัวเมืองต่าง	ๆ	ได้โดยง่าย	ดูอย่าง โดเมน.ไทย	นั้นฤา	ที่ท�าให้หัวเมืองและกรมกองมี
เว็บไซต์สาธยายเรื่องราวเป็นของตัวเอง
	 กระนั้นฤาออเจ้าก็สามารถเข้าถึงข้อมูลของหัวเมืองต่าง	ๆ	โดยไม่ต้องคอยถามซักไซ้
ให้คุณพี่ต้องร�าคาญใจหลายค�ารบ	 โดเมน.ไทย	 เห็นจะเป็นเว็บไซต์ภาษาไทยเพื่อคนไทย
โดยแท้ยิ่ง	อันแบ่งออกได้	๗	กลุ่ม	อาทิ

	 เมื่อ	 โดเมน.ไทย	 ท�าให้ชาวเมืองอยุธยาและหัวเมืองไหน	 ๆ	 เข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย	
สบืนีต่้อไปหวัเมอืงใดต้องการเผยแพร่เรือ่งราวของตวัเองก็ไม่ต้องเสียเวลาคดัส่งไปยงัเมอืง
แต่ละเมืองจนครบให้วุ่นวายอีกแล้ว

.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

โดเมนไทย.ไทย



	 หวังว่าคณุพีจ่ะได้รบัสารนี้นะเจ้าคะ	เพราะข้าเลอืกชือ่อเีมลภาษาไทย

ของ	อเีมลไทย @คน.ไทย	เพื่อสื่อสารกับคุณพี่โดยเฉพาะเจ้าค่ะ	ถงึแม้

คุณพี่จะอยู่เมืองละโว้	 ข้าก็สามารถเล่าเรื่องราวที่เมืองอยุธยาให้คุณพี่			

ได้แจ้ง	 เช่นเดียวกับที่คุณพี่เคยเอ่ยถึงการสมัครไว้ใช้ติดต่อราชการและ

เรื่องส่วนตัว	ข้าจงึท�าตาม	3	ขัน้ตอนที่คุณพี่เคยสอนไว้เยี่ยงนี้

กระนัน้	ข้าเห็นว่าเป็นประโยชน์	ข้าจงึอยากแนะน�าให้ชุมชนและโรงเรยีน

ที่สนใจสมัครบรกิาร อเีมลไทย@คน.ไทย	ให้ตดิต่อสอบถามไปยัง	

บรษิัท	ท.ีเอช.นคิ	จ�ากัด	โทร.	๐	๒๑๐๕	๔๐๐๗	

หรอื	เข้าไปอ่านรายละเอยีดวธิใีช้งานได้ทางเว็บไซต์ 

คน.ไทย นะเจ้าคะ

๑.	เลอืกชื่ออเีมลที่ต้องการ
๒.	ใช้หมายเลขโทรศัพท์ยนืยันตัวตน
๓.	รับอเีมล	@คน.ไทย	พร้อมใช้งาน

ส่งถงึ			: ขุนศรวีสิารวาจา@คน.ไทย
เรื่องว่า	: อเีมลภาษาไทยเพื่อคนไทย
ส่งจาก	: การะเกด@คน.ไทย



หล่อเลี้ยงชีวิตด้วยอ�รยธรรม
 น�ำ้คอืจดุเร่ิมต้นของชีวติ เช่นเดยีวกบัจดุเร่ิมต้นของ อ�ำเภอบ้ำนผอื จงัหวดัอดุรธำน ีทีม่จีดุเริม่ต้นมำจำกหนองน�ำ้ขนำด
ใหญ่ที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ เมื่อชำวพวนส่วนหนึ่งอพยพมำจำก เชียงขวำง ประเทศลำว มำตั้งถิ่นฐำนและใช้สอยประโยชน์
ของแหล่งน�้ำแห่งนี้ในกำรด�ำรงชีวิต ก่อเกิดชุมชนไทยพวนที่รุ่มรวยไปด้วยวัฒนธรรมเฉพำะถิ่นที่ยังคงสืบทอดมำถึงทุกวันนี้
อ�ำเภอบ้ำนผือจึงมีสถำนที่ท่องเที่ยวทำงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่น่ำสนใจมำกมำย

แหล่งท่องเที่ยวที่แสดงถึงศรัทธำของชำวพุทธ
	 พุทธศาสนิกชนสามารถเดินทางไปไหว้พระ
ท�าบุญที่วัดในอ�าเภอได้หลายแห่ง	 เช่น	วัดหลวงพ่อ
นำค	วัดเก่าแก่ที่ชาวบ้านเคารพนับถือและศรัทธามา
ยาวนาน	 วัดอุปคุตที่มีโบสถ์กลางน�้าประดับตกแต่ง
ด้วยกระจกทีส่วยงาม	วดัป่ำบ้ำนค้อ ทีบ่รรจพุระบรม
สารีริกธาตุบนยอดพระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมี
พระนวมินทร์	 รวมถึงอุทยำนแห่งชำติภูพระบำท 
อุทยานประ วั ติศาสตร ์ ท่ีมี รอยพระพุทธบาท
ประดิษฐานอยู่บนเทือกเขา	มีถ�้ำวัว-ถ�้ำคน	 มีภาพ	
เขียนสีแดงที่มีรายละเอียดชัดเจน

แหล่งสืบสำนหัตถกรรมท้องถิ่น
 กลุ่มผ้ำฝ้ำยทอมือ	 น�าภูมิปัญญาของชาวไทยพวน			
บ้านผือมาต่อยอด	 สามารถน�าไปตัดเย็บเป็นเส้ือผ้าและ
ผลติภณัฑ์ร่วมสมยัตามความต้องการ	ใช้สอยได้หลายโอกาส
รวมถึงสามารถน�ามาจัดจ�าหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นน�า	
และ	กลุ่มพวนกะเลอ	ผลิตผ้าขะม้าผ้าอีโป้มงคล	9	สี	จาก
ผ้าฝ้ายย้อมสธีรรมชาต	ิทีม่โีทนสนีุม่นวล	ทอเป็นลายหอนาง
อุสาที่เป็นเอกลักษณ์	 ตัวสินค้าสามารถพิสูจน์คุณภาพผ่าน
รางวลัทีไ่ด้รบัมากมาย	เป็นการต่อยอดภูมิปัญญาทีเ่พิม่มลูค่า
ให้กับสินค้าท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

แหล่งอำหำรท้องถิ่นรสอร่อย
	 เ ม่ือเยือนอีสานคงจะต ้องพูดถึงร ้านอาหารอีสาน													
รสแซ่บ	ปลำเผำเขำขำด	อยู่ไม่ไกลจากหอนางอุษาในอุทยาน
ประวัติศาสตร์ภูพระบาท	ระหว่างรอปลาเผา	อาหารพื้นเมือง	
และอาหารอีสานรสเด็ด	 สามารถกินบรรยากาศท่ีสวยงาม						
ริมน�้าที่น่าประทับใจจนไม่อยากลุกไปไหน
	 อกีหนึง่ร้านทีไ่ม่อยากให้พลาดคอื	ร้ำนสวนรกัด ีตัง้อยูใ่น
ตัวอ�าเภอ	 เป็นร้านอาหารเก่าแก่ที่เปิดมานานหลายสิบปี						
ห้ามพลาดชุดอาหารเช้า	ไข่กระทะ	ข้าวเปียก	อาหารท้องถิ่นที่
ท�าให้เดินทางมาถึงบ้านผืออย่างแท้จริง

อำ�เภอบ้�นผือ จังหวัดอุดรธ�นี



อำ�เภอบ้�นผือ จังหวัดอุดรธ�นี
บ้�นผือ.ไทย

 ส�ำหรับผู้ที่ต้องกำรไปเยือน อ�ำเภอบ้ำนผือ จังหวัดอุดรธำนี สำมำรถ
เข้ำไปหำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและกำรเดินทำงเบ้ืองต้นจำกเว็บไซต ์      
บ้ำนผือ.ไทย ซึ่งมีประวัติควำมเป็นมำของอ�ำเภอและต�ำบลต่ำง ๆ รวมทั้ง
สถำนที่ท่องเที่ยวส�ำคัญ เพื่อท�ำควำมรู้จักและวำงแผนกำรเดินทำงก่อนไป
สัมผัสควำมประทับใจด้วยตัวเอง



1 พัฒนำก�ำลังคนสู่ยุคดิจิทัล	 (Program	 :	Digital	Specialist,	Digital	Citizen)	จะมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของ
คนในประเทศ
2 ยกระดบัภำคเศรษฐกิจสู่ดจิทิลัไทยแลนด์ (Program : Digital Transformation, Digital Industry Promotion, 
Digital	Startup)	เน้นกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยผลักดันให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุน
3 ขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมดิจิทัล (Program	 :	Digitalized	Village,	 Social	Digital	 Innovation)	 เสริมความ
สามารถของชุมชนให้พัฒนาโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
4 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนรองรับนวัตกรรมดิจิทัล (Program : Smart 
City,	Big	Data	&	Innovation)	(Cyber	Security)		มุ่งพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของสังคมให้รองรับนวัตกรรมดิจิทัล

 ค่ำย THNG ขอขอบคุณ ส�ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ที่เล็ง
เห็นควำมส�ำคัญของกำรพัฒนำทรัพยำกรเยำวชนรุ่นใหม่ ที่มีควำมสำมำรถทำง
ด้ำนดิจิทัล ให้ก้ำวหน้ำ ทั้งยังสนับสนุนให้ได้ใช้ควำมสำมำรถที่มีช่วยเหลือและ
น�ำพำชุมชนเข้ำสู่สังคมดิจิทัลอย่ำงเต็มตัวไปพร้อมกัน
 ติดตำมข่ำวสำรของค่ำย THNG ได้ที่ เครือข่ำยไอทีเพื่อสังคม.ไทย

	 ปัจจบุนัโลกของการแพทย์ได้เคล่ือนทีไ่ปข้างหน้าด้วยความเรว็แบบก้าวกระโดด	ท�าให้หลายคร้ังชมุชนทีอ่ยูห่่างไกลขาด
ความรู้ความเข้าใจใหม่	ๆ	เหล่านี้		ค่าย	THNG	7	ในปีนี้เราพุ่งเป้าถึงความส�าคัญของสุขภาพคนในชุมชน	โดยค่าย	จะให้ผู้ร่วม
กิจกรรมได้น�าความรู้ความสามารถมาสร้างระบบหรือเทคโนโลยีให้เป็นนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภำพส�ำหรับชุมชน	 เพ่ือให้
คนในชุมชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้โดยง่าย	สามารถสื่อสารกับสถานพยาบาล	รับส่งข้อมูลด้านสุขภาพ	และเป็นแหล่ง
ข้อมูลสุขภาพเบื้องต้น	ท�าให้การดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป
	 ความส�าเร็จน้ีจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้	 หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากหลายองค์กรส�าคัญ	 หนึ่งในผู้ที่ให้การผลักดัน
กจิกรรมเพือ่สงัคมด	ีๆ 	แบบนีก้คื็อ	ส�ำนกังำนส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั (depa) ซึง่มเีป้าหมายหลกัในการส่งเสริม	และสนบัสนนุ
ให้เกดิการพฒันาอตุสาหกรรมรวมถงึนวตักรรมดจิทิลั	ให้น�าเทคโนโลยดีจิทิลัไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ	สงัคม	วฒันธรรม	
และความมั่นคงของประเทศ	ตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลทั้ง	๔	ด้านคือ

	 สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการท�างานของส�านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล	ได้ที่เว็บไซต์	depa.or.th

THNG CAMP #7



มูลนิธิทีเอชนิค.ไทย

ฮักนะแม่ก�ษ�.ไทย

ห�ยโศก.ไทย  บ้�นโคกเมือง.ไทย 

วัดไทยส�มัคคี.ไทย

ติดตามเว็บไซต์	“.ไทย”	

ชุมชนที่ต้องการ
มีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง 

สามารถสอบถามรายละเอียด
การเข้าร่วมโครงการได้ที่ 

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย 
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๘๒๖๑ 

หรือ อีเมล : มูลนิธิทีเอชนิค@คน.ไทย



	 ส�าหรับชุมชนท่ีต้องการมีเว็บไซต์ช่ือโดเมน
ภาษาไทย	(.ไทย)	เป็นของตัวเอง	สามารถส่งข้อมลู
แนะน�าชมุชน	อาทิ	สถานท่ีท่องเท่ียวภายในชุมชน	
ศูนย์การเรียนรู้	 หน่วยงานเพื่อประชาชน	 ฯลฯ				
และรายละเอียดผู้ประสานงานชุมชน	 ให้มูลนิธิฯ	
พจิารณาเพือ่เข้าร่วมโครงการเวบ็ไซต์ดอทไทยเพือ่
ชุมชน	 โดยทางชุมชนที่ได้รับคัดเลือกจะไม่เสีย					
ค่าใช้จ่ายใด	 ๆ	 สอบถามรายละเอียดการเข้าร่วม
โครงการได้ที่	

มูลนิธิศูนย์ส�รสนเทศเครือข่�ยไทย
๑๕๙  ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี 

เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

เว็บไซต์ : มูลนิธิทีเอชนิค.ไทย

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๘๒๖๑ อีเมล : มูลนิธิทีเอชนิค@คน.ไทย

สวัสดีค่ะ

ศิรณัชชำ(โอ๋) วุฒิประพันธ์พงศ์
บรรณำธิกำร

ใช้ชื่อโดเมน
ส่งเสริมให้เว็บไซต์ไทย

ภ�ษ�
ไทย

	 จากการเดินทางไปเยี่ยมเยือน	อบต.หายโศก	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ	อ.บ้านผือ	จ.อุดรธานี	ท�าให้พบว่ายังมี
สิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายในอ�าเภอนี้ท่ีท�าให้เราไม่อยากกลับ	 ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์	 ความเชื่อ	 ศิลป-
วัฒนธรรม	 และภูมิปัญญาดั้งเดิม	 ที่คนในชุมชนร่วมกันรักษาคุณค่าให้คงอยู่	 ขณะเดียวกันก็มีความพร้อม									
รับการพัฒนาและเทคโนโลยี	เพื่อปรับเปลี่ยนให้สิ่งเก่าและสิ่งใหม่สามารถด�ารงอยู่ในวิถีชีวิตของคนทุกรุ่น	
	 หากนับว่าอ�าเภอบ้านผือมีอายุถึง	๑๑๓	ปีแล้ว	การรู้จักตัวเองและปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่	ท�าให้เชื่อได้ว่า
อ�าเภอนี้จะพัฒนาไปสู่ความก้าวหน้าและสามารถด�ารงอยู่ในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป	 นี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่
แสดงให้เห็นว่าการเปิดรับและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่	 ๆ	 เพื่อน�าเสนอตัวเองไปสู่สังคมไทยจะท�าให้คนอ่ืนรู้จัก
พวกเขามากขึ้น	สอดคล้องกับความตั้งใจของมูลนิธิที่ส่งเสริมให้ชุมชนมีชื่อโดเมนภาษาไทย	(.ไทย)	เรื่อยมา
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