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Girl in ICT Day 26 April 2018: โรงเรียนโสตทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร
หลั ง จากเข้ า ร่ ว มงาน International
Girls in ICT Day เมื่อวันที่ 26 เมษายน
พ.ศ. 2561 ซึ่ ง จั ด ขึ้ น ที่ อ าคารยู เ นสโก
ร่ ว ม กั บ ห ล า ย อ ง ค์ ก ร เ ค รื อ ข่ า ย ที่
เกี่ ย วข้ อ ง ITU. FAO, MDES, CISCO,
NECTEC, แ ล ะ CCDKM พ ว ก เ ร า
ทั้งหมด รวมทั้งคุ ณ ครู ของพวกเราได้
เข้า ถึง ความส าคัญ เกี่ ยวกับ การการใช้
ICT มากยิ่งขึ้นจากเดิมที่ผ่านมา ที่พวก
เราได้ ใ ช้ ICT เพื่ อ การเรี ย นการสอน
การพัฒนาตนเอง การเริ่มค้าขายออนไลน์หรือการสร้างอาชีพเล็ก ๆ น้อย ๆ ด้วย ICT พวกเรายังพบว่า ICT ยัง
สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพวกเรา เริ่มจากอาหารที่สะอาด สิ่งแวดล้อมที่ดี จากสมาร์ทฟาร์ม และที่
สาคัญที่สุดคือ ... พวกเราได้ความรู้ใหม่ว่าว่าแม้ไม่มีที่ดินขนาดใหญ่ ไม่มีเงินเพื่อการลงทุนขนาดใหญ่ ฯลฯ พวก
เรายังสามารถที่จะลองเริ่มทาฟาร์มสมาร์ทของตัวเองได้
และสิ่งที่เห็นและได้เรียนรู้คือ Agri-tech เพื่อการทาสมาร์ทฟาร์มใด ๆ ไม่ใช่เรื่องยากและซับซ้อน อีกทั้ง
Agri-tech ดูจะเป็นมิตรและดูง่ายในการใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆ ทาให้รับรู้ว่าการที่จ ะเป็นเกษตรกรที่ชาญฉลาดนั้น
ไม่ยาก แม้แต่คนหูหนวกอย่างพวกเขาก็มีความเชื่อมั่นมากขึ้นในการที่จะทาฟาร์มนาร่องของตัวเอง เพราะเขาได้
เห็นทั้งตัวอย่างของความสาเร็จ และเครือข่ายสมาร์ฟาร์มอื่น ๆ
"การที่ฉันเป็นคนหูหนวก ฉันไม่เคยคิดว่าจะสามารถมีอาชีพที่ smart แบบคนอื่นได้ ... โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งที่จะเป็น smart farmer ... จากงาน Girls in ICT Day นี้ ... ได้กระตุ้นความคิดใหม่ ๆ ความคิดใหม่ ๆ ของฉัน
... ฉั น จะกลั บ ไปที่บ้ านในชนบทและไปช่ว ยครอบครัว ในการน าร่ อ งสมาร์ท ฟาร์ม โดยจะเริ่ มต้ นด้ ว ยการพา
ครอบครัวไปศึกษาดูงานที่ฟาร์มสมาร์ทที่ประสบความสาเร็จแล้ว จากนั้นก็จะนาร่องของครอบครัวตนเอง ...”
"ทีมของเราได้รับความคิดใหม่ๆ ได้เห็นตัวอย่างความสาเร็จต่างๆ จึงมีแนวคิดร่วมกันในการกลับไปพัฒนา
ฟาร์มของโรงเรียนเราเพื่อให้เป็นหนึ่งในสมาร์ทฟาร์มของประเทศไทย ... ที่บริหารจัดการโดยกลุ่มเยาวชน smart
deft…”
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Girl in ICT Day 26 April 2018: Thungmahamek School for the Deaf
After joining the International Girls
in ICT Day on last 26 April 2018
celebrated at UNESCO Building
with all organizers and partners.
The girls even all the escorted
teachers are more realized about
the benefits of ICT besides from
their education. But it is also can
impact to their health concerning
the clean food from any smart farm. And most important is…they have new perception that even
of no big land, no big investment, etc. they also can run their own pilot smart farms.
From what they observed and learned, Agri-tech for any smart farm is not that difficult and
complicated. It seems like Agri-tech is more and more friendly and simplified. And to be the
smart farmer is not that difficult, even they are the deaf youths, they gain more confidence to
pilot themselves as the smart farmers because they have met lots of other smart farmers and
best practices.
“Being deaf, I had no idea to be able to be any smart worker or any smart professional
one...especially to be the smart farmers…. From this Girls in ICT Day event…it has sparked new
mindset, new ideas of mine… I will back home in the rural areas and will try to help my family
to pilot the smart farm. I will start from taking my family for a study visit at the success smart
farm, then will pilot our own..”
“Our team gain similar ideas to get back and develop our school farm to be one among
the smart farms of Thailand. Yes, it will be created by the smart deft”
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