ฉบับที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

(เรียบเรียงสาระสำ�คัญจากคำ�กล่าว นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี : 6 กันยายน 2556 ในบรรยากาศพิธเี ปิดโครงการฯ ทีม่ สี ตรีกว่า 8,000 คน เข้าร่วมงาน)
ยำ�เ้ ป็นหนึง่ ในโครงการสำ�คัญของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

“ดิฉนั มีความยินดีเป็นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้เป็นส่วนหนึง่ ของการเปิดตัว
โครงการสำ�คัญของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทีจ่ ะจุดประกายสังคมไทย
ให้หนั มามองความสวยของผูห้ ญิงทีค่ วามคิด ไม่ใช่มองแค่เปลือกนอก แต่
ให้มองทีค่ วามคิด ความสามารถ ความรู้ ความทุม่ เท...
“หนึ่งในตัวอย่างของผู้หญิงสวยด้วยความคิด ที่มีโอกาสได้
พบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา คือ พันโทหญิง
ลัดดา แทมมี่ ดักเวิรธ์ สตรีอเมริกนั สายเลือดไทยคนแรกทีช่ นะการเลือก
ตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐฯ เธอเป็นอดีตผูช้ ว่ ยนักบิน
เฮลิคอปเตอร์ซง่ึ เสียขาทัง้ สองข้างจากการถูกโจมตีในขณะทีบ่ นิ ออกลาด
ตระเวนในสงครามอิรกั เมือ่ ปี 2547 ...เธอเป็นแรงบันดาลใจให้กบั ผูค้ น
จำ�นวนมาก ทีพ่ สิ จู น์ให้เห็นว่าข้อจำ�กัดทางด้านร่างกาย ไม่ใช่อปุ สรรคทีจ่ ะ
จำ�กัดความสามารถ และความตัง้ ใจทีจ่ ะทำ�ประโยชน์ให้แก่สว่ นรวม...และ
นีค่ อื ตัวอย่างหนึง่ ของผูห้ ญิงสวย ด้วยความคิด...
2 ปีของกองทุนฯ เดินหน้า 4 ยุทธศาสตร์หลัก
“ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมากว่า 2 ปีทร่ี ฐั บาลริเริม่ นโยบายกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี เราแต่งตัง้ คณะกรรมการทุกระดับ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน รวมทัง้ เครือข่ายภาคประชาชนต่างร่วมขับเคลือ่ นการทำ�งาน
ของกองทุนฯ โดยยึดหลักการมีสว่ นร่วม ภายใต้
ความมุ่งมั่นที่จะผลักดันวิสยั ทัศน์ของกอง
ทุนฯ ในการสร้างสรรค์พลังสตรี ให้เป็นพลัง
สำ�คัญในการพัฒนาประเทศ...
“โดยมี 4 ยุทธศาสตร์หลักทีส่ ง่
เสริมให้สตรี... 1) มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี มีราย
ได้เพิม่   2) ช่วยเหลือสตรีกลุม่ ด้อยโอกาส
ให้ ส ามารถใช้ ชี วิ ต ได้ อ ย่ า งสมศั ก ดิ์ ศ รี
ความเป็นมนุษย์   3) พัฒนาศักยภาพสตรีและ
บทบาทของสตรีในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง   4) พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายกองทุนฯ...
กว่า 40,000 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตสตรีทั่วประเทศ
“ปัจจุบนั สตรีทว่ั ประเทศมากกว่า 500,000 คนได้รบั ประโยชน์

จากการสร้างงาน สร้างอาชีพ
สร้างรายได้ รวมทัง้ การพัฒนา
ศักยภาพ ผ่านโครงการเงิน
อุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียน
กว่า 40,000 โครงการ ซึ่ง
ช่ ว ยยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต
ของสตรีเหล่านั้น...
OSCC ดูแลสตรีอย่าง
สมศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น
มนุษย์
“รัฐบาลยังได้บูรณาการหน่วยงานภาครัฐร่วมกับกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม
OSCC : One Stop Crisis Center 1300 เป็นหนึง่ ในภารกิจสำ�คัญของ
ศูนย์ คือ การให้ความช่วยเหลือสตรีด้อยโอกาส สตรีที่ถูกกระทำ�โดย
ใช้ความรุนแรง เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้สตรีเข้าถึงสิทธิตามหลักสากล โดย
คณะกรรมการกองทุนฯ ทั้งระดับตำ�บลและระดับจังหวัดทั่วประเทศ
กว่า 1 แสนคน ร่วมเป็นเครือข่ายของศูนย์ช่วยเหลือสังคมนี้ด้วย...
สร้างต้นทุนให้สตรี เพื่อสร้างโอกาสในชีวิต
“รัฐบาลมุ่งมั่นส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี ทั้งด้านร่างกาย
จิตใจ ความรู้และทักษะความสามารถ เพื่อให้สตรีทุกวัยมีทัศนคติ
ที่ดี มีความพร้อมและมีต้นทุนทางความรู้ที่จะพัฒนาตนเอง และใช้
ประโยชน์จากโอกาสที่เข้ามาในชีวิตได้อย่างเต็มที่ รวมถึงส่งเสริมให้
สังคมเปิดโอกาสและให้ความสำ�คัญเรื่องความเสมอภาคมากขึ้น...
“ทีผ่ า่ นมา กองทุนฯ  และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้รว่ มกันดำ�เนิน
โครงการสำ�คัญ เช่น โครงการสตรีไทยสุขภาพดีทส่ ี ง่ เสริมให้สตรีได้รบั การ
ตรวจมะเร็งเต้านม โครงการฝึกอบรมพลังสตรีเพือ่ พัฒนาครอบครัว
การเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพือ่ เป็นศูนย์กลางของอาเซียน และตัง้ ศูนย์เรียนรู้
ICT ในชุมชนเพือ่ เสริมสร้างการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาอาชีพแก่สตรี โครงการ
Banks for Women ภายใต้ความร่วมมือของธนาคารออมสิน กรุงไทย และ ธ.ก.ส.
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารงานและการดำ�เนินกิจการของกองทุนฯ...

บทบรรณาธิการ | Smart Lady Thailand
6 กันยายน...นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหมเปิดโครงการ“ผูห้ ญิงสวย...ด้วยความคิด”
ด้วยความตัง้ ใจทีจ่ ะพัฒนาศักยภาพสตรีไทย เพือ่ ให้เป็นพลังสร้างชาติ...
สองวันต่อมา เกิด “วาทกรรม” จากผู้นำ�ฝ่ายค้าน ซึ่งทำ�ให้เกิด
กระแสวิพากษ์วิจารณ์และปฏิกิริยาจากสังคมต่อ “วาทกรรม” นั้นอย่างดุ
เด็ดเผ็ดร้อนอย่างยิ่ง
ภาพสะท้อนความแตกต่างของสองผู้นำ�  เป็นเรื่องที่สังคมต้อง
พิจารณาด้วยความเป็นธรรม
ความเชีย่ วชาญในการพูด กับความมุง่ มัน่ ทำ�งานโดยไม่ตอบโต้...
อะไรคือสิง่ ทีส่ งั คมต้องการเห็น?
วันนี้โครงการ Smart Lady Thailand กำ�ลังเดินหน้าค้นหา
สตรีที่พร้อมรับการพัฒนา และคาดหวังให้ทั้งสังคมได้พิจารณาโครงการ
ดังกล่าวนี้อย่างใกล้ชิด ได้ร่วมเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพไปพร้อมๆ กัน
...ติดตามได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้.
Smart Lady Thailand : ผู้หญิงสวย...ด้วยความคิด

“อยากจะเชิญชวนหญิงไทยทีม่ อี ายุตง้ั แต่ 18 – 35 ปี ทัว่ ประเทศ
สมัครเพือ่ รับคัดเลือก ผูท้ ผ่ี า่ นการคัดเลือกในแต่ละรอบจะได้รบั การอบรม
และให้ความรู้ โดยรอบสุดท้ายจะคัดเหลือ 12 คน เพื่อเข้าบ้านทำ�
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพร่วมกันเป็นเวลา 1 เดือน...
“ขอขอบคุณท่านวิทยากรและครูใหญ่ของบ้านไว้ล่วงหน้า
ทีจ่ ะร่วมกันเสริมสร้าง ต่อยอด ดึงเอาทักษะความสามารถของสตรี
ไทยของเราออกมา ให้เป็นที่ประจักษ์ว่าสตรีไทยมีความสามารถ
อย่างไร... รายการนีจ้ ะมีการถ่ายทอดสดแบบเรียลลิตผ้ี า่ นทางทรูวชิ น่ั ส์
ขอขอบคุณทรูวิชั่นส์ที่จะทำ�ให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสสัมผัส
ความรู้ความสามารถของสตรีไทย และมีโอกาสรับฟัง เรียนรู้พัฒนา
ตนเองไปพร้อมกับสตรีที่อยู่ในบ้านตลอดเวลา 1 เดือน... และ
นอกจากนี้ จะมีการสรุปสาระสำ�คัญออกอากาศผ่านทางช่อง 9 อสมท
อีกด้วย...
“ดิฉันเชื่อว่าถ้าเราร่วมกันสร้างสรรค์พลังสตรี เปิดโอกาส
ให้สตรีได้มสี ทิ ธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียม สตรีไทยที่มีกว่าครึ่งหนึ่งของ
ประเทศ จะสามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจชาติให้เข้มแข็ง และสร้าง
เยาวชน ลูกหลานของเราให้เป็นบุคลากรทีม่ คี วามสามารถ เสริมความ
แข็งแกร่งให้กบั ประเทศต่อไป...
“หวังว่าโครงการนี้จะดำ�เนินการได้อย่างประสบความสำ�เร็จ
และสร้างแรงบันดาลใจให้ผ้หู ญิงทุกคนลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตนเอง
พัฒนาศักยภาพเพือ่ นำ�พลังความคิด ความสามารถของตนเอง มาเป็น
พลังช่วยพัฒนาประเทศต่อไป...
“สุดท้ายในนามของรัฐบาล และคณะกรรมการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ขอขอบคุณทุกท่านทีร่ ว่ มกันช่วยเปลีย่ นพลัง
ของสตรี เป็นพลังทีเ่ ข้มแข็ง เพือ่ เสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ...
และขอขอบคุณน้องๆ ทีม่ าร่วมงานในวันนีด้ ว้ ยค่ะ”.

มุมมองผู้หญิงทำ�งาน:

ศันสนีย์ นาคพงศ์

กับโครงการ

Smart Lady

Thailand

จากวิสยั ทัศน์ทป่ี รากฏในพิธเี ปิดโครงการ Smart Lady Thailand
ของนางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงกลาโหม... ขณะนี้โครงการกำ�ลังเดินหน้าสู่การปฏิบัติ...
สำ�นักเลขาธิการพรรคเพือ่ ไทยจึงขอโอกาสสัมภาษณ์หนึง่ ในบุคคลผู้
มีบทบาทขับเคลื่อนโครงการฯ อยู่ในขณะนี้ เพื่อแลกเปลี่ยน
มุมมองต่อสภาพปัญหาของสตรีไทยในมิตติ า่ งๆ ...คุณศันสนีย์ นาคพงศ์
อดีตรัฐมนตรีประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี ปัจจุบนั ดำ�รงตำ�แหน่งที่
ปรึกษารัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง และทีป่ รึกษาคณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ
สถานภาพของสตรีในสังคมไทยในปัจจุบนั เป็นอย่างไร มีปญ
ั หาใดที่

น่าเป็นกังวล เช่น ความเท่าเทียมกัน การให้เกียรติสตรี
“ความเสมอภาคและความไม่เหลือ่ มลำ�ร้ ะหว่างเพศเป็นทีย่ อมรับ
ของสากล ในส่วนของประเทศไทย รัฐธรรมนูญก็รบั รองความเสมอภาค
ของหญิงชายไว้ แต่ในทางปฏิบตั ยิ งั มีปญั หาอยูไ่ ม่นอ้ ย โดยสมัยก่อนสตรีไทย
เป็นช้างเท้าหลัง แต่ในปัจจุบนั ผูห้ ญิงเราได้พฒ
ั นาไปมากในทุกด้าน...
“เป็นที่น่ายินดีว่าสังคมไทยเรามีค่านิยมในการให้เกียรติและ
ยกย่องผูห้ ญิงซึง่ เป็นเพศแม่ ดังจะเห็นได้วา่ เมือ่ ใดก็ตามทีม่ กี ารดูหมิน่ ไม่ให้
เกียรติผห้ ู ญิงเกิดขึน้ ในสังคม ก็จะมีปฏิกริ ยิ าต่อการกระทำ�นัน้ อย่างชัดเจน...

“ผูห้ ญิงมีความสามารถไม่แตกต่างจากผูช้ าย
แต่มผี หู้ ญิงอีกเป็นจำ�นวนมากทีข่ าดโอกาส”
จุดมุง่ หมายหลักของโครงการ Smart Lady Thailand คืออะไร

ต้องการให้สงั คมมองผูห้ ญิงแตกต่างจากทีเ่ ป็นอยูอ่ ย่างไร
“Smart Lady Thailand เป็นโครงการทีเ่ กิดขึน้ จาก
ความคิดทีว่ า่ ผูห้ ญิงมีความสามารถไม่แตกต่างจากผูช้ าย แต่มผี ห้ ู ญิง
อีกเป็นจำ�นวนมากทีข่ าดโอกาส และสืบเนือ่ งจากทีร่ ฐั บาลมีกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี และรัฐบาลโดยมีทา่ นนายกฯ ยิง่ ลักษณ์ เป็นแกนนำ�
สำ�คัญ เห็นว่านโยบายเกีย่ วกับการพัฒนาสตรีเป็นนโยบายสำ�คัญ จึงเป็น
ทีม่ าของโครงการ Smart Lady Thailand...
“การขับเคลือ่ นโครงการ Smart Lady Thailand  มียทุ ธศาสตร์
การดำ�เนินงานทีช่ ดั เจน และหนึง่ ในยุทธศาสตร์ทส่ ี �ำ คัญได้แก่ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาศักยภาพของสตรี รวมไปถึงการพัฒนาภาวะผูน้ � 
ำ เพราะเรา
เชือ่ ว่าผูห้ ญิงทีม่ คี วามสนใจในโครงการนัน้ เมือ่ ได้รบั การพัฒนาจนมี
ความพร้อมแล้ว ก็จะสามารถเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนาประเทศได้

ดังเช่นสโลแกนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทว่ี า่ “สร้างสรรค์พลังสตรี...
ให้เป็นพลังสำ�คัญในการพัฒนาประเทศ”   อีกทัง้ ในปัจจุบนั สือ่ เป็นเครือ่ ง
มือทีด่ ใี นการทีเ่ ราจะส่งผ่านข้อมูลข่าวสารไปในวงกว้างได้ ซึ่งโครงการ
Smart Lady Thailand เป็นโครงการพัฒนาผูห้ ญิงผ่านสือ่ โดยจะให้ผห้ ู ญิง
ทัง้ ประเทศได้รบั โอกาสในการเข้ารับการพัฒนาครัง้ นี้ ...
Smart Lady Thailand จะพัฒนาผูห้ ญิงในด้านใดบ้าง มีวทิ ยากร
ด้านใดเข้ามาช่วยในการพัฒนาบ้าง
“จะมีวทิ ยากรผูม้ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้านเกือบ 100 คน ซึง่
ครอบคลุมทัง้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาบุคลิกภาพผูน้ � ำ การสือ่ สาร
อย่างสร้างสรรค์ การทำ�งานเป็นทีม และการเสริมสร้างความเข้าใจในมิตขิ อง
ความเป็นผูห้ ญิง เช่น การต่อต้านความรุนแรงในผูห้ ญิง การสนับสนุนความ
เสมอภาคระหว่างเพศ จากนัน้ จึงแบ่งเป็น Workshop กลุม่ ต่างๆ โดยอยู่
ในแนวคิดทีว่ า่ “ผูห้ ญิงสวย...ด้วยความคิด” เพราะฉะนัน้ กระบวนการใน
พัฒนาผูห้ ญิงจะเน้นในเรือ่ งพัฒนาความคิด เพื่อนำ�ไปสู่การกระทำ�
การสร้างเสริมพฤติกรรม และการคิดเพือ่ ส่วนรวม ว่าอยากมีประโยชน์
อย่างไรต่อส่วนรวม โดยผูส้ มัครทุกคนจะต้องเสนอโครงการตอนสมัครเพือ่
ให้คณะกรรมการพิจารณา และในขัน้ ตอนการคัดสรรต้องคิดเป็นโครงการ
ทีช่ ดั เจน ทีส่ ามารถนำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้ ซึง่ การทำ�กิจกรรมจะต้องร่วมกันคิด
ช่วยกันทำ� แต่ผช้ ู นะในโครงการจะเป็นผูท้ ไ่ี ด้รบั คะแนนในด้านต่างๆ สูงสุด...
เสียงตอบรับเบือ้ งต้นเป็นอย่างไรบ้าง
“ได้รบั เสียงตอบรับเป็นอย่างดี เนือ่ งจากทุกคนเข้าใจว่าการเข้า
มาได้รบั การฝึก ได้รบั การอบรมโดยวิทยาการทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในด้าน
ต่างๆ ถือเป็นโอกาสทีด่ มี าก ซึง่ ถ้าผูส้ มัครจะไปฝึกอบรมดังกล่าวด้วยตัวเอง
ก็จะมีคา่ ใช้จา่ ยทีส่ งู เพราะมีหลายคอร์ส นอกเหนือจากนีถ้ า้ ได้เป็นผูช้ นะ
ก็จะมีโอกาสศึกษาดูงานมากขึน้ ไปอีก เช่น การได้ไปดูงานต่างประเทศ...
ปัจจุบันมีผู้สมัครอย่างคับคั่งทั่วประเทศ
เพราะเราได้กระจายให้คณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับ
จั ง หวั ด ช่ ว ยกั น ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้

ทัว่ ถึง ลักษณะการดำ�เนินงานจะเป็นความร่วมมือระหว่างสำ�นักงาน
คณะกรรมการพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และภาคเอกชนโดยมี
บริษทั เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จำ�กัด เป็นผูผ้ ลิตหลัก และ ทรู
คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้สนับสนุนเวลาในการถ่ายทอดสด และจะมีการ
บันทึกเทปมาออกอากาศทางช่อง 9 อสมท สีส่ ปั ดาห์จนจบโครงการ...

หลังจากโครงการ Smart Lady Thailand แล้ว กองทุนพัฒนา

บทบาทสตรีจะมีโครงการอืน่ สำ�หรับพัฒนาสตรีหรือไม่
“เรามียทุ ธศาสตร์ในการดำ�เนินงานอย่างชัดเจน ยุทธศาสตร์
ทีส่ �ำ คัญคือ ยุทธศาสตร์การสร้างรายได้ สร้างอาชีพ รวมถึงยุทธศาสตร์
การพัฒนาศักยภาพ ซึง่ เป็นทีม่ าของโครงการ Smart Lady Thailand...
“แต่เราไม่ได้ทำ�แค่โครงการนี้ ก่อนหน้านี้ได้บูรณาการกับ
กระทรวงต่างๆ ในการพัฒนาผูห้ ญิง เช่น โครงการ Healthy Women
ผู้หญิงไทยสุขภาพดีกับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรณรงค์ให้สมาชิก
กองทุนตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง และถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั ผูอ้ น่ื
ต่อไป การพัฒนาสมาชิกกองทุนฯ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ ให้
มีความรูด้ า้ นภาษาอาเซียน เตรียมพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน และ
ยังมีโครงการ Smart Women ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร เพือ่ ให้ความรูก้ บั ผูห้ ญิงในการใช้คอมพิวเตอร์ และ
การสร้างแหล่งเรียนรูส้ �ำ หรับผูห้ ญิงผ่านทาง IPTV...
“ผูห้ ญิง” กับ “บทบาททางการเมืองและการบริหารประเทศ”
“วันนีเ้ ป็นทีป่ ระจักษ์แล้วว่าผูห้ ญิงสามารถมีบทบาททางการเมือง
ในฐานะผูบ้ ริหารสูงสุดของหลายประเทศทัว่ โลก  เช่น เกาหลีใต้ เยอรมัน
บราซิล เป็นต้น ซึง่ แสดงให้เห็นว่าผูห้ ญิงได้รบั การยอมรับ และหมายรวม
ถึงการตืน่ ตัวทางการเมืองของผูห้ ญิง และจะเป็นการดีอย่างยิง่ หากจะ
มีผห้ ู ญิงเข้ามามีบทบาทในการการเมือง และการบริหารประเทศมากขึน้ ...
“วั น นี้ เ ป็ น โอกาสดี ที่ ป ระเทศไทยมี น ายกรั ฐ มนตรี เ ป็ น
ผู้หญิง เพราะจะทำ�ให้ผู้หญิงได้รับการส่งเสริม ได้รับการดูแล
และได้รับการปกป้องมากยิ่งขึ้น ดังนั้นรัฐบาลภายใต้การนำ�ของ
ท่านนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จึงมีนโยบายพัฒนาศักยภาพสตรี
อย่างเต็มที่ และ Smart Lady Thailand ก็เป็นหนึง่ ในโครงการสำ�คัญ
ซึ่ง ทุ ก ท่ า นสามารถติ ด ตามการถ่ า ยทอดสดในรู ป แบบรายการ
เรียลลิตไ้ี ด้ทางทรูวชิ น่ั ส์ และรายการบันทึกเทปทางช่อง 9 เพือ่ จะได้
พัฒนาศักยภาพร่วมกัน โดยหวังว่าพวกเราจะได้ “สร้างสรรค์พลัง
สตรี ให้เป็นพลังสำ�คัญในการพัฒนาประเทศต่อไป”.

About

Smart Lady Thailand

ทำ�ไมต้อง Smart Lady Thailand?
เพราะการพัฒนาสตรีเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศโดยรวม
สตรีเป็นส่วนเติมเต็มของสังคมที่สามารถร่วมสร้างสรรค์พัฒนาประเทศให้มี
ความมัน่ คงและยัง่ ยืน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจงึ มีนโยบาย และความมุง่ มัน่
ในการส่งเสริมโอกาสและความก้าวหน้าให้ผู้หญิงไทย ด้วยการเปิดเวทีให้หญิง
ไทยรุน่ ใหม่ได้แสดงออก ด้านความคิด ความสามารถ และได้รบั โอกาสพัฒนา
ศักยภาพ เสริมสร้างความพร้อมในการเป็นผูน้ � 
ำ ผ่านรายการเรียลลิตท้ี วี ี Smart
Lady Thailand ทีจ่ ะสนับสนุนให้ผหู้ ญิงไทยมีโอกาส สวย...ได้ดว้ ยความคิด และใช้
ความสามารถทีม่ ี ทำ�งานเพือ่ ประโยชน์สสู่ งั คม มีความพร้อมทีจ่ ะเป็นผูน้ �ำ สตรีรนุ่
ใหม่ เป็นพลังเข้มแข็งของประเทศต่อไป
สตรีไทยได้อะไรจาก Smart Lady Thailand?
โครงการ Smart Lady Thailand จะคัดเลือกผูห้ ญิงทัว่ ประเทศทีม่ ี
คุณสมบัตพิ ร้อมในการเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพผูน้ � ำ โดยมีกระบวนการคัด
เลือกพร้อมไปกับการอบรมให้ความรูแ้ ละพัฒนาศักยภาพ ดังนี้
ผูผ้ า่ นการคัดเลือกรอบแรกจากใบสมัครโดยประกาศรายชือ่ ทางเว็บไซต์
www.smartlady-thailand.com จะได้เข้าอบรมเพิม่ ขีดความสามารถ
และทดสอบบุคลิกภาพ โดยจัดการอบรมสัน้ 1 วัน ในภูมภิ าค 5 แห่งและ
กรุงเทพมหานคร ในเดือนตุลาคม 2556
ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสองจะได้เข้าร่วมค่ายกิจกรรมอบรมพิเศษใน
กรุงเทพฯ ในเดือนตุลาคม 2556 เป็นเวลา 3 วัน เพือ่ เรียนรูท้ กั ษะการ
เป็นผูน้ �ำ และเสริมทักษะการทำ�งานเป็นทีม นำ�ไปสูก่ ารเฟ้นหาผูห้ ญิงที่
มีความพร้อมสูงสุดเพียง 12 คน
12 ตัวแทนผูห้ ญิงของประเทศทีไ่ ด้รบั คัดเลือกรอบสุดท้ายจะได้เข้าสูบ่ า้ น
“Smart Lady Thailand” อยูร่ ว่ มกัน เป็นเวลา 1 เดือน เพือ่ เรียนรู้ อบรม
ฝึกทักษะอย่างเข้มข้น ทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั จิ ากกูรู ผูเ้ ชีย่ วชาญ
และแขกรับเชิญชือ่ ดังในแต่ละสัปดาห์ทจ่ี ะมาถ่ายทอดองค์ความรูต้ า่ งๆ เพือ่
พัฒนาด้านบุคลิกภาพ การคิดและการสือ่ สารเชิงสร้างสรรค์ การทำ�งาน
เป็นทีม การร่วมกันทำ�โครงการจริงซึง่ เป็นกิจกรรมทีส่ ร้างสรรค์ประโยชน์ตอ่
สังคม
หลังจบการอบรมตัวแทน Smart Lady Thailand ทัง้ 12 คน จะได้
รับโอกาสทำ�โครงการเพือ่ สังคม โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม หรือ
ศึกษาดูงานต่างๆ ในประเทศหรือต่างประเทศ
ทำ�อย่างไรจึงจะได้เข้าร่วมโครงการ smart lady?
หญิงไทยที่มีอายุ 18-35 ปี มีภูมิลำ�เนาในประเทศไทย มีบุคลิกภาพที่ดี
มีความสามารถในการเรียนรู้และการทำ�งานเป็นทีม มีความสนใจการทำ�งาน
กิ จกรรมเพื ่ อ ประโยชน์ ส ่ ว นรวมของสังคม มีความพร้อมในการเข้าร่วม
กิจกรรมอบรมของโครงการได้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
www.smartlady-thailand.com พร้อมทัง้ เตรียมรูปถ่าย, หลักฐานสำ�เนาบัตร
ประชาชน และสำ�เนาทะเบียนบ้าน ลงลายมือชือ่ รับรองสำ�เนาถูกต้อง โดยสามารถ
สมัครได้หลายช่องทางดังนี้ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
ตำ�บล - ระดับจังหวัด / ตูป้ ณ. 1 ปณจ. คลองจัน่ / หรือสมัครออนไลน์ได้ทเ่ี ว็บไซต์
www.smartlady-thailand.com/register/
(เรียบเรียงข้อมูลจาก http://www.smartlady-thailand.com)

ใครเป็นใครในบ้าน

Smart Lady Thailand
ครูใหญ่ประจำ�บ้าน

คุณมยุรา เศวตศิลา
กรรมการ

ดร.สิรกิ ร มณีรนิ ทร์

ประธานคณะอนุกรรมการ
TK Park                                                                                            
กรรมการ

คุณอภิสทิ ธิ์ ไล่ศตั รูไกล
ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์ TCDC
กรรมการ

ดร.เมทินี พงษ์เวช

กรรมการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี

ครูผู้ช่วย

คุณลอร่า
ศศิธร วัฒนกุล
ครูผู้ช่วย

คุณสุจริ า อรุณพิพฒั น์
ครูผู้ช่วย

คุณดารณีนชุ โพธิปติ ิ

Timeline
รับสมัครสตรีทว่ั ประเทศ
แถลงข่าวเปิดตัวโครงการฯ
คัดเลือกรอบแรกให้เหลือ 1,200 คน
อบรมผูส้ มัครโครงการ 5 ภาค และ กทม.
ประกาศผลรอบสอง คัดเหลือ
300 คน
18 - 20 ต.ค. 56 อบรมผูส้ มัคร 300 คน
เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน
20 ต.ค. 56
ประกาศผลผู้ที่ได้เข้า
บ้าน Smart Lady
Thailand 12 คน
1 พ.ย. 56
แถลงข่าวเปิดตัวผูผ้ า่ น
เข้ารอบ 12 คน

10 ส.ค. - 23 ก.ย.56
6 ก.ย. 56
26 ก.ย. 56
4 - 13 ต.ค. 56
15 ต.ค. 56

ติดตามชม...รายการเรียลลิต้ี Smart Lady Thailand

ร่วมเรียนรูไ้ ปกับ 12 ตัวแทนสตรีไทย ถ่ายทอดสด 24 ชัว่ โมงทาง
ทรูวิชั่นส์ 60 และ HD 110 เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน
ถึงวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556

