บ้านผือ.ไทย

.ไทย ๕

ติดต่อ อำ�เภอบ้านผือ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๒๒๘ ๑๒๙๖
อีเมล : บ้านผือ@คน.ไทย

เปิดตำ�นานหอนางอุษา ณ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

โดเมนไทย.ไทย

ครั้งกระโน้นครั้นชาวเมืองอยุธยาต้องการรู้เรื่องราวเมืองพิษณุโลกสองแคว คงต้อง
รอให้คนจากเมืองสองแควคัดหนังสือจัดส่งมาทางเรือ อีกต้องรอเนิ่นนานกว่าจะได้อ่าน
ประเดีย๋ วนีเ้ พียงใช้อนิ เทอร์เน็ตเป็น  ไม่วา่ จะอยูเ่ มืองไหนก็หาแหล่งความรูแ้ ละการบริการ
จากหัวเมืองต่าง ๆ ได้โดยง่าย ดูอย่าง โดเมน.ไทย นั้นฤา ที่ท�ำให้หัวเมืองและกรมกองมี
เว็บไซต์สาธยายเรื่องราวเป็นของตัวเอง
กระนั้นฤาออเจ้าก็สามารถเข้าถึงข้อมูลของหัวเมืองต่าง ๆ โดยไม่ต้องคอยถามซักไซ้
ให้คุณพี่ต้องร�ำคาญใจหลายค�ำรบ โดเมน.ไทย เห็นจะเป็นเว็บไซต์ภาษาไทยเพื่อคนไทย
โดยแท้ยิ่ง อันแบ่งออกได้ ๗ กลุ่ม อาทิ

.ac.th ใช้ .ศึกษา.ไทย .net.th ใช้ .เน็ต.ไทย
.co.th ใช้ .ธุรกิจ.ไทย .or.th ใช้ .องค์กร.ไทย
.go.th ใช้ .รัฐบาล.ไทย
.in.th ใช้ .ไทย
.mi.th ใช้ .ทหาร.ไทย
เมื่อ โดเมน.ไทย ท�ำให้ชาวเมืองอยุธยาและหัวเมืองไหน ๆ เข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย
สืบนีต้ อ่ ไปหัวเมืองใดต้องการเผยแพร่เรือ่ งราวของตัวเองก็ไม่ตอ้ งเสียเวลาคัดส่งไปยังเมือง
แต่ละเมืองจนครบให้วุ่นวายอีกแล้ว

ขุนศรีวิสารวาจา@คน.ไทย
เรื่องว่า : อีเมลภาษาไทยเพื่อคนไทย
ส่งจาก : การะเกด@คน.ไทย
ส่งถึง   :

หวังว่าคุณพีจ่ ะได้รบั สารนีน้ ะเจ้าคะ เพราะข้าเลือกชือ่ อีเมลภาษาไทย
ของ อีเมลไทย @คน.ไทย เพื่อสื่อสารกับคุณพี่โดยเฉพาะเจ้าค่ะ ถึงแม้
คุณพี่จะอยู่เมืองละโว้ ข้าก็สามารถเล่าเรื่องราวที่เมืองอยุธยาให้คุณพี่   
ได้แจ้ง เช่นเดียวกับที่คุณพี่เคยเอ่ยถึงการสมัครไว้ใช้ติดต่อราชการและ
เรื่องส่วนตัว ข้าจึงท�ำตาม 3 ขัน้ ตอนที่คุณพี่เคยสอนไว้เยี่ยงนี้

๑. เลือกชื่ออีเมลที่ต้องการ
๒. ใช้หมายเลขโทรศัพท์ยนื ยันตัวตน
๓. รับอีเมล @คน.ไทย พร้อมใช้งาน
กระนั้น ข้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ ข้าจึงอยากแนะน�ำให้ชุมชนและโรงเรียน
ที่สนใจสมัครบริการ อีเมลไทย@คน.ไทย ให้ตดิ ต่อสอบถามไปยัง
บริษัท ที.เอช.นิค จ�ำกัด โทร. ๐ ๒๑๐๕ ๔๐๐๗
หรือ เข้าไปอ่านรายละเอียดวิธีใช้งานได้ทางเว็บไซต์
คน.ไทย นะเจ้าคะ

หล่อเลี้ยงชีวิตด้วยอารยธรรม

อำ�เภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

น�ำ้ คือจุดเริม่ ต้นของชีวติ เช่นเดียวกับจุดเริม่ ต้นของ อ�ำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ทีม่ จี ดุ เริม่ ต้นมาจากหนองน�ำ้ ขนาด
ใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เมื่อชาวพวนส่วนหนึ่งอพยพมาจาก เชียงขวาง ประเทศลาว มาตั้งถิ่นฐานและใช้สอยประโยชน์
ของแหล่งน�้ำแห่งนี้ในการด�ำรงชีวิต ก่อเกิดชุมชนไทยพวนที่รุ่มรวยไปด้วยวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นที่ยังคงสืบทอดมาถึงทุกวันนี้
อ�ำเภอบ้านผือจึงมีสถานที่ท่องเที่ยวทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากมาย

แหล่งท่องเที่ยวที่แสดงถึงศรัทธาของชาวพุทธ
พุ ท ธศาสนิ ก ชนสามารถเดิ น ทางไปไหว้ พ ระ
ท�ำบุญที่วัดในอ�ำเภอได้หลายแห่ง เช่น วัดหลวงพ่อ
นาค วัดเก่าแก่ที่ชาวบ้านเคารพนับถือและศรัทธามา
ยาวนาน วัดอุปคุตที่มีโบสถ์กลางน�้ำประดับตกแต่ง
ด้วยกระจกทีส่ วยงาม วัดป่าบ้านค้อ ทีบ่ รรจุพระบรม
สารีริกธาตุบนยอดพระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมี
พระนวมินทร์ รวมถึงอุทยานแห่งชาติภูพระบาท
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ที่ มี ร อยพระพุ ท ธบาท
ประดิษฐานอยู่บนเทือกเขา มีถ�้ำวัว-ถ�้ำคน มีภาพ
เขียนสีแดงที่มีรายละเอียดชัดเจน
แหล่งสืบสานหัตถกรรมท้องถิ่น
กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ น�ำภูมิปัญญาของชาวไทยพวน   
บ้านผือมาต่อยอด สามารถน�ำไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าและ
ผลิตภัณฑ์รว่ มสมัยตามความต้องการ ใช้สอยได้หลายโอกาส
รวมถึงสามารถน�ำมาจัดจ�ำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นน�ำ 
และ กลุ่มพวนกะเลอ ผลิตผ้าขะม้าผ้าอีโป้มงคล 9 สี จาก
ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ทีม่ โี ทนสีนมุ่ นวล ทอเป็นลายหอนาง
อุสาที่เป็นเอกลักษณ์ ตัวสินค้าสามารถพิสูจน์คุณภาพผ่าน
รางวัลทีไ่ ด้รบั มากมาย เป็นการต่อยอดภูมปิ ญ
ั ญาทีเ่ พิม่ มูลค่า
ให้กับสินค้าท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
แหล่งอาหารท้องถิ่นรสอร่อย
เมื่ อ เยื อ นอี ส านคงจะต้ อ งพู ด ถึ ง ร้ า นอาหารอี ส าน             
รสแซ่บ ปลาเผาเขาขาด อยู่ไม่ไกลจากหอนางอุษาในอุทยาน
ประวัติศาสตร์ภูพระบาท ระหว่างรอปลาเผา อาหารพื้นเมือง
และอาหารอีสานรสเด็ด สามารถกินบรรยากาศที่สวยงาม      
ริมน�้ำที่น่าประทับใจจนไม่อยากลุกไปไหน
อีกหนึง่ ร้านทีไ่ ม่อยากให้พลาดคือ ร้านสวนรักดี ตัง้ อยูใ่ น
ตัวอ�ำเภอ เป็นร้านอาหารเก่าแก่ที่เปิดมานานหลายสิบปี      
ห้ามพลาดชุดอาหารเช้า ไข่กระทะ ข้าวเปียก อาหารท้องถิ่นที่
ท�ำให้เดินทางมาถึงบ้านผืออย่างแท้จริง

บ้านผือ.ไทย
ส�ำหรับผู้ที่ต้องการไปเยือน อ�ำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี สามารถ
เข้าไปหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและการเดินทางเบื้องต้นจากเว็บไซต์
บ้านผือ.ไทย ซึ่งมีประวัติความเป็นมาของอ�ำเภอและต�ำบลต่าง ๆ รวมทั้ง
สถานที่ท่องเที่ยวส�ำคัญ เพื่อท�ำความรู้จักและวางแผนการเดินทางก่อนไป
สัมผัสความประทับใจด้วยตัวเอง

TH N G C A M P #7

ปัจจุบนั โลกของการแพทย์ได้เคลือ่ นทีไ่ ปข้างหน้าด้วยความเร็วแบบก้าวกระโดด ท�ำให้หลายครัง้ ชุมชนทีอ่ ยูห่ า่ งไกลขาด
ความรู้ความเข้าใจใหม่ ๆ เหล่านี้  ค่าย THNG 7 ในปีนี้เราพุ่งเป้าถึงความส�ำคัญของสุขภาพคนในชุมชน โดยค่าย จะให้ผู้ร่วม
กิจกรรมได้น�ำความรู้ความสามารถมาสร้างระบบหรือเทคโนโลยีให้เป็นนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพส�ำหรับชุมชน เพื่อให้
คนในชุมชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้โดยง่าย สามารถสื่อสารกับสถานพยาบาล รับส่งข้อมูลด้านสุขภาพ และเป็นแหล่ง
ข้อมูลสุขภาพเบื้องต้น ท�ำให้การดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป
ความส�ำเร็จนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากหลายองค์กรส�ำคัญ หนึ่งในผู้ที่ให้การผลักดัน
กิจกรรมเพือ่ สังคมดี ๆ แบบนีก้ ค็ อื ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั (depa) ซึง่ มีเป้าหมายหลักในการส่งเสริม และสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมรวมถึงนวัตกรรมดิจทิ ลั ให้นำ� เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และความมั่นคงของประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลทั้ง ๔ ด้านคือ

1 พัฒนาก�ำลังคนสู่ยุคดิจิทัล (Program : Digital Specialist, Digital Citizen) จะมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของ
คนในประเทศ
2 ยกระดับภาคเศรษฐกิจสูด่ จิ ทิ ลั ไทยแลนด์ (Program : Digital Transformation, Digital Industry Promotion,
Digital Startup) เน้นกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยผลักดันให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุน
3 ขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมดิจิทัล (Program : Digitalized Village, Social Digital Innovation) เสริมความ
สามารถของชุมชนให้พัฒนาโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับนวัตกรรมดิจิทัล (Program : Smart
City, Big Data & Innovation) (Cyber Security)  มุ่งพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของสังคมให้รองรับนวัตกรรมดิจิทัล

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการท�ำงานของส�ำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล ได้ที่เว็บไซต์ depa.or.th

ค่าย THNG ขอขอบคุณ ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ที่เล็ง
เห็นความส�ำคัญของการพัฒนาทรัพยากรเยาวชนรุ่นใหม่ ที่มีความสามารถทาง
ด้านดิจิทัล ให้ก้าวหน้า ทั้งยังสนับสนุนให้ได้ใช้ความสามารถที่มีช่วยเหลือและ
น�ำพาชุมชนเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มตัวไปพร้อมกัน
ติดตามข่าวสารของค่าย THNG ได้ที่ เครือข่ายไอทีเพื่อสังคม.ไทย

มูลนิธิทีเอชนิค.ไทย

ติดตามเว็บไซต์ “.ไทย”

ชุมชนที่ต้องการ
มีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง
สามารถสอบถามรายละเอียด
การเข้าร่วมโครงการได้ที่
มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๘๒๖๑
หรือ อีเมล : มูลนิธิทีเอชนิค@คน.ไทย

หายโศก.ไทย

ฮักนะแม่กาษา.ไทย

บ้านโคกเมือง.ไทย

วัดไทยสามัคคี.ไทย

สวัสดีค่ะ

จากการเดินทางไปเยี่ยมเยือน อบต.หายโศก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ท�ำให้พบว่ายังมี
สิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายในอ�ำเภอนี้ที่ท�ำให้เราไม่อยากกลับ ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาดั้งเดิม ที่คนในชุมชนร่วมกันรักษาคุณค่าให้คงอยู่ ขณะเดียวกันก็มีความพร้อม         
รับการพัฒนาและเทคโนโลยี เพื่อปรับเปลี่ยนให้สิ่งเก่าและสิ่งใหม่สามารถด�ำรงอยู่ในวิถีชีวิตของคนทุกรุ่น
หากนับว่าอ�ำเภอบ้านผือมีอายุถึง ๑๑๓ ปีแล้ว การรู้จักตัวเองและปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ ท�ำให้เชื่อได้ว่า
อ�ำเภอนี้จะพัฒนาไปสู่ความก้าวหน้าและสามารถด�ำรงอยู่ในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป นี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่
แสดงให้เห็นว่าการเปิดรับและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อน�ำเสนอตัวเองไปสู่สังคมไทยจะท�ำให้คนอื่นรู้จัก
พวกเขามากขึ้น สอดคล้องกับความตั้งใจของมูลนิธิที่ส่งเสริมให้ชุมชนมีชื่อโดเมนภาษาไทย (.ไทย) เรื่อยมา
ศิรณัชชา(โอ๋) วุฒิประพันธ์พงศ์

บรรณาธิการ

ส่งเสริมให้เว็บไซต์ไทย

ใช้ชื่อโดเมน

ภาษา

ไทย

ส�ำหรับชุมชนที่ต้องการมีเว็บไซต์ชื่อโดเมน
ภาษาไทย (.ไทย) เป็นของตัวเอง สามารถส่งข้อมูล
แนะน�ำชุมชน อาทิ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วภายในชุมชน
ศูนย์การเรียนรู้ หน่วยงานเพื่อประชาชน ฯลฯ    
และรายละเอียดผู้ประสานงานชุมชน ให้มูลนิธิฯ
พิจารณาเพือ่ เข้าร่วมโครงการเว็บไซต์ดอทไทยเพือ่
ชุมชน โดยทางชุมชนที่ได้รับคัดเลือกจะไม่เสีย     
ค่าใช้จ่ายใด ๆ สอบถามรายละเอียดการเข้าร่วม
โครงการได้ที่

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
๑๕๙ ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

.

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๘๒๖๑ อีเมล : มูลนิธิทีเอชนิค@คน.ไทย

เว็บไซต์ : มูลนิธิทีเอชนิค.ไทย

@30 TH

