กำำหนดกำรแถลงข่ ำว
มหกรรมพลังเยำวชน พลังสั งคม ครั้งที่ 2 “แบ่ งปัน…เพือ่ เปลีย่ นแปลง”

Thailand Youth Festival 2nd “Share to Change”
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554
เวลา 15.00 – 18.30 น. ณ ลานเอเทรี ยม 2 สยามเซ็นเตอร์

เวลำ
15.00 น.

16.00 น.
16.10 น.

16.20 น.
16.35 น.

กิจกรรม
ลงทะเบียน/ชมนิทรรศกำรและกิจกรรมสำธิตผลงำนเยำวชน ในประเด็นต่ ำงๆ
• เยาวชนไทยในเวทีโลก : หุ่ นยนต์กภ
ู้ ยั
• ไอซี ที : สปี้ คอัพและเกมเพื่อผูพ
้ ิการทางสายตา
• สิ่ งแวดล้อม : กิจกรรมสาธิ ตการประเมินคาร์ บอนอย่างง่าย
• พลังเยาวชนพลังท้องถิ่น : ภูมิปัญญาการทำาหุ่ นกะลา
• ปฏิรูปการเรี ยนรู ้ : สาธิ ตการเล่นเกมผูน
้ าำ พอเพียง (The Leader)
• จิตอาสา : สาธิ ตการทำาสมุดทำามือ กิจกรรมฝึกหัดสำาหรับจิตอาสามือใหม่
• ปิ ดเทอมสร้างสรรค์ : นำาเสนอตัวอย่างกิจกรรมสร้างสรรค์สาำ หรับเยาวชนในช่วงปิ ดเทอม
ชมวิดีทัศน์ สรุปงำนมหกรรมพลังเยำวชน พลังสั งคม ครั้งที่ 1
กำรแสดงของเยำวชนคนรุ่นใหม่ ช่ วงที่ 1
• การขับร้องเพลงประสานเสี ยง โดยเยาวชนพิการทางสายตา โรงเรี ยนสันติราษฎร์วิทยาลัย
• การบรรเลงกีตาร์ คลาสสิ ค โดย ด.ช.ณดล จูทะสมพากร เยาวชนชนะเลิศการประกวดกีตาร์
คลาสสิ คนานาชาติ
ปฐมบท “พลังคนรุ่นใหม่ : พลังของกำรเปลีย่ นแปลงประเทศไทย”
โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช รองประธานมูลนิธิสยามกัมมาจล
“กำรสนับสนุนพลังคนรุ่นใหม่ … สู่ สังคมดีที่สร้ ำงได้ ”
• คุณปิ ยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผูจ้ ดั การมูลนิ ธิสยามกัมมาจล
ประธานคณะทำางานกองเลขานุการจัดงาน
• คุณพิชญา รัตนผล
มูลนิธิสาำ นักงานทรพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์
• นายสมศักดิ์ จันทะวัฒนา สำานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุ งเทพมหานคร
• คุณพีธรา อุบลสวัสดิ์
สำานักงานปฏิรูป
• คุณอัศริ นทร์ นนทิหทัย
สำานักงานอุทยานการเรี ยนรู้ (TK Park)
• ดร.ส่ งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์ สถาบันลูกโลกสี เขียว
• คุณวีนส
ั อัศวสิ ทธิถาวร
บริ ษทั ปูนซีเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)
• คุณองค์อร อาภากร ณ อยุธยา ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จำากัด (มหาชน)
• ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา บริ ษท
ั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จำากัด (มหาชน)
• น.พ.บัญชา พงษ์พานิ ช
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปั ญโญ
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• คุณเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย ์ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
• คุณสุ วิทย์ สาสนพิจิตร
Thai PBS
• คุณมยุรี ชัยพรหมประสิ ทธิ์ บริ ษทั สยามพิวรรธน์

17.05 น.

17.30 น.

ดำำเนินรำยกำรโดย อำร์ ม – พิพัฒน์ วิทยำปั ญญำนนท์
กำรแสดงของเยำวชนคนรุ่นใหม่ ช่ วงที่ 2
• ตารี ฮีนา : การแสดงเยาวชนภาคใต้
• รำาจิกริ ช : รำาลาวกระทบไม้ของชนเผ่าปกาเกอญอ
• รำากลองแอล : การแสดงเยาวชนภาคเหนื อ
• การแสดงหุ่ นกะลา : การแสดงเยาวชนภาคกลาง
• บีบอย 99 Flava Showcase แชมป์ เอเชีย
• มายากลจากเยาวชน S’ Club
เสวนา “พลังคนรุ่นใหม่ : โอกำส ควำมเข้ ำใจ กำรสนับสนุน… เด็กไทยทำำได้ ”
• พลังเยำวชนคนไอซี ที
โดย นายอิทธิพล ปรี ติประสงค์ หัวหน้าโครงการเด็กหัวใส ฉลาดใช้ไอซีทีฯ
นายวีรภัช พิภชั ศุภมาส นักกีฬา eSports
• พลังเยำวชนรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
โดย นายสุ รินทร์ วราชุน
นางสาวเกศรา สงค์ประเสริ ฐ ตัวแทนเยาวชน
• พลังเยำวชน พลังท้ องถิ่น
โดย นางสาวเบญจวรรณ วงศ์คาำ
นายมงคล ชัยโส ตัวแทนเยาวชนจังหวัดลำาปาง
• พลังเยำวชนพลเมืองอำสำ
โดย นางสาวนันทินี มาลานนท์
ตัวแทนเยาวชนจิตอาสาผูพ้ ิการทางสายตา
• พลังกำรเรียนรู้
โดย นางสาวแก้วตา เพชรรัตน์
นายสุ วฒั น์ พนากิจโอบอ้อม ประธานกลุ่มเยาวชนบ้านท่าตาฝั่ง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
• เยำวชนไทยในเวทีโลก
โดย ตัวแทนเยาวชนทีมหุ่นยนต์กภู้ ยั iRAP_PRO
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• เยำวชนโครงกำรปิ ดเทอมสร้ ำงสรรค์
โดย ตัวแทนเยาวชนโครงการปิ ดเทอมสร้างสรรค์
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18.30 น.

ดำำเนินรำยกำรโดย ท็อป – พิพัฒน์ อภิรักษ์ ธนำกร
ถ่ายภาพร่ วมกัน
จบกำรแถลงข่ ำว / ชมนิทรรศกำร / สั มภำษณ์ เยำวชนต้ นแบบตำมอัธยำศัย

ประเด็นคำำถำม : ในช่วง การเสวนา “การสนับสนุนพลังคนรุ่ นใหม่... สู่สงั คมดีที่สร้างได้”
1.คุณปิ ยำภรณ์ มัณฑะจิตร
• ความเป็นมา และเป้ าหมายในการจัดงานมหกรรม พลังสังคม
• รู ปแบบการจัดงานมหกรรม พลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2 ( ภาพรวมกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น
ภายในงาน 6-8 พฤษภาคม 2554)
2.ผู้แทนองค์ กรภำคีเจ้ ำภำพ
• องค์กรของท่าน มีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนคนรุ่ นใหม่อย่างไร?
• ในฐานะองค์กรเจ้าภาพร่ วมจัด ที่มีบทบาทในการสนับสนุนการจัดงานมหกรรมพลังเยาวชน
พลังสังคม และมองเห็นประโยชน์ของงานมหกรรมฯ ต่อการส่ งเสริ มสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของเยาวชนอย่างไร
ประเด็นคำำถำม : ในช่วงเสวนาพลังคนรุ่ นใหม่ “โอกาส ความเข้าใจ การสนับสนุน...เด็กไทยทำาได้”
1.คำำถำมเยำวชน
• ให้แนะนำาตัวเอง เป็นเยาวชนกลุ่มไหน เก่งเรื่ องอะไร (หรื อ ทำากิจกรรมมีผลงานเด่นอะไร)
• เก่งขึ้นมาได้ (หรื อสร้างสรรค์กิจกรรม หรื อผลงานเด่น) ได้อย่างไร
** ให้เห็นว่า เด็กได้รับการสนับสนุนจากผูใ้ หญ่ – ทั้งครอบครัว โรงเรี ยน องค์กรพี่เลี้ยง รวมทั้ง ชุมชน
ท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงกับหัวเรื่ อง
2.คำำถำมผู้ประสำนงำนประเด็น
• Theme ของประเด็นที่นาำ เสนอในงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคมครั้งที 2 คืออะไร และมีกิจ
กรรมเด่นๆ มีอะไรบ้าง
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