
                                                                           

 

Generation Unlimited : เยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม 

Co-creation challenge for Young People. 

 
ช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงวัยที/ จะเปิดประตูไปสู่โอกาสมากมาย ในขณะเดียวกันก็เป็นช่วงเวลาหัวเลีBยวหัวต่อที/ สําคัญเช่นกัน 

โครงการ Generation Unlimited : เยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม โดยองค์การทุนเพื. อเด็กแห่งสหประชาชาติ 
(UNICEF) ประเทศไทย ร่วมกับสํานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประเทศไทย จึงจัดกิจกรรมเพื3 อ 
เชิญชวนเยาวชนอายุ 14–24 ปี รวมตัวกันเป็นทีม 3 ถึง 5 คน ร่วมกันนําเสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหาที( เกิดขึ/นรอบ 
ตัวของเด็กและเยาวชนไทยในยุคปัจจุบัน เราเชื< อว่าด้วยความคิดริเริ< มสร้างสรรค์จากเจ้าของปัญหาและพลังที# ต้องการ 
แก้ไข เมื) อผ่านกระบวนการคิด กระบวนการออกแบบเพื) อค้นหาทางออกที) ดี และมีแรงสนับสนุนจากองค์กรภาคี 
เครือข่ายจะกลายเป็นอีกหนึ$ งแรงขับเคลื% อนสําคัญในการสร้างสังคมแห่งอนาคตที% ดีขึ<นสําหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ในปีนี% ซึ( งเข้าสู่ปีที(  2 ของโครงการ เรามุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนในพื'นที* ที* ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบใน 
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงจังหวัดสงขลา มาร่วมกันคิดวิเคราะห์ถึงปัญหาที( กําลังเผชิญอยู่ โดยโครงการเปิด 
กว้างให้เด็กและเยาวชนทุกความแตกต่างหลากหลาย ร่วมกันคิดถึงปัญหาที( ตัวเองหรือเพื( อนในวัยเดียวกันกําลังเผชิญ 
อยู่ใน 3 ประเด็น คือ 

1. การได้รับการศึกษาต่อเนื่อง ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ เช่น การออกจากโรงเรียนกลางคัน     
การขาดโอกาสในการศึกษา 

2. การพัฒนาทักษะ ความรู้ การเสริมสร้างศักยภาพที่จําเป็นเพื่อการมีงานทําในอนาคต และเติบโต 

เป็นผู้ใหญ่คุณภาพ เช่น ไม่มีงานทํา ขาดทักษะที2 ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน     

3. การเปิดพื้นที่และเสริมพลังให้กับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเด็กหญิง เช่น ขาดพื&นที* ในการแสดงความ 
คิดเห็น ถูกกลั&นแกล้งรังแก ทัศนคติของผู้ใหญ่ที0 ปิดกั5นโอกาส 

โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องคํานึงถึงเป้าหมายการพัฒนาที0 ยั0 งยืน (Sustainable Development Goals หรือ 
SDGs) เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานแก้ไขปัญหาที#ตนเองหยิบยกมาก 
 
3 ขั#นตอนของโครงการ ประกอบด้วย 

1. เด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 14–24 ปี รวมทีมกัน 3-5 คน แล้วกรอกรายละเอียดในใบสมัครเพื8 อส่งไอเดียเข้า 
ร่วมโครงการ โดยไอเดียในการสมัครรอบแรกนี6ต้องการให้น้อง ๆ ระบุปัญหาที, ตัวเองหรือเพื, อนในวัยเดียวกัน 
ในชุมชนของตัวเองกําลังเผชิญอยู่ โดยปัญหานั*นต้องสอดคล้องกับทั*ง 3 ประเด็นปัญหาหลักของโครงการ 
รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที4 ยั4 งยืน  
 

2. จากใบสมัครที) ส่งเข้ามาในรอบแรก คณะกรรมการโครงการซึ, งประกอบไปด้วยตัวแทนจากหลายภาคส่วน 
รวมถึงตัวแทนเยาวชน จะคัดเลือก 15 ทีมที0 นําเสนอปัญหาได้อย่างชัดเจน เห็นถึงผลกระทบที0 เกิดขึFน และ 
เป็นปัญหาที+ เยาวชนสามารถร่วมกันแก้ไขได้ โดยทั&ง 15 ทีมต้องเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คชอปเพื, อพัฒนาไอเดีย 



                                                                           

ในการแก้ไขปัญหานั.นต่อในค่ายระหว่างวันที,  27 ถึง 29 มีนาคม 2563 ทั#งนี#ก่อนวันเวิร์คชอปประมาณ 1 
สัปดาห์ ทั#ง 15 ทีมจะได้รับการปฐมนิเทศเพื: อเตรียมตัวก่อนเข้าค่าย และระหว่างการเข้าค่ายตลอด 3 วัน 

ทีมจะต้องทํางานร่วมกันกับทีมโค้ชด้วยกระบวนการออกแบบการแก้ไขปัญหาที่คิดถึงผู้ได้รับผลกระทบ 

เป็นศูนย์กลาง หรือ Human Centred Design ซึ# งเป็นกระบวนการร่วมกันคิดแก้ปัญหาที# ตรงกับสาเหตุ และ 
ตรงกับความต้องการของผู้ได้รับผลกระทบนั6นมากที8 สุด และนําเสนอไอเดียนั/นให้คณะกรรมการฟังในวัน 
สุดท้าย เพื+ อคัดเลือกสุดยอดแนวคิดจาก 5 ทีมที+ พร้อมสําหรับการทดลองลงมือทําจริง รับทุนจํานวน 1,000 
USD หรือประมาณ 32,000 บาท เพื$ อพัฒนาต้นแบบและทดลองในชุมชนของตัวเอง โดยจะมีการติดตามและ 
ให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิดจากทีมโค้ชตลอดระยะเวลาทดลอง 3 เดือน   
 

3. จากทั$ง 5 ไอเดียที- ได้รับคัดเลือกจะมีหนึ( งไอเดียที( จะได้รับการเสนอชื( อเพื( อนําเสนอในเวทีระดับโลก โดยไอเดีย 
ที# เป็นตัวแทนประเทศนี/จะต้องสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที# ชัดเจนจากปัญหา แนวคิดการแก้ไขที# ทําได้จริง 
ขยายผลได้ และมีความยั0 งยืน และหากได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 สุดยอดนวัตกรรมเยาวชนจากเวทีระดับโลก 
ทีมจะได้รับทุนอีกเป็นจํานวน 20,000 USD หรือประมาณ 640,000 บาท เพื1อพัฒนาและขยายผลแนวคิดนี# 
ต่อไป 
  

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 

วันที ่ กิจกรรม 

ก.พ.63 เปิดรับใบสมัคร 
ทีมโค้ชให้คําแนะนําในกระบวนการกรอกใบสมัครแก่องค์กรภาคี เครือข่ายและผู้สนใจ 

29 ก.พ. 63 วันสุดท้ายของการรับสมัคร 

5 มี.ค. 63 ประกาศ 15 ทีมที, ผ่านการคัดเลือก  

9 – 13 มี.ค. 63 ทีมโค้ชปฐมนิเทศรายทีมเพื3 อเตรียมตัวเข้ารับการเวิร์คชอป 

27 – 29 มี.ค. 63 เวิร์คชอป 3 วัน  

31 มี.ค. 63 ประกาศผล 5 ทีมที- ผ่านการคัดเลือกเพื- อรับทุนพัฒนางานต่อ  

เม.ย. – มิ.ย. 63 ทีมที$ ผ่านเข้ารอบพัฒนาแนวคิดและทดลองลงมือทําจริงในชุมชนของตัวเอง  

มิ.ย. 63 คัดเลือกไอเดียจาก 2 ทีมเพื' อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปนําเสนอในเวทีระดับโลก 
(นําเสนอแนวคิดในรูปแบบวิดีโอ ไม่ต้องเดินทางไป)  

ก.ค. 63 คณะกรรมการเวทีโลกคัดเลือกสุดยอดไอเดีย 



                                                                           

ตัวอย่างประเด็นปัญหาที่สามารถนําเสนอเข้ามาได้  

1. การได้รับการศึกษาต่อเนื่อง ทั้งในระบบและนอกระบบ  
ตัวอย่าง :  

● เราจะช่วยกันสร้างระบบแบบไหนที6 ทําให้เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มที6 ยังขาดโอกาส สามารถเรียนใน 
โรงเรียนได้อย่างต่อเนื0 อง 

● เราจะช่วยลดจํานวนเด็กและเยาวชนในชุมชนของเราที9 ต้องออกจากโรงเรียนกลางคันได้อย่างไรบ้าง  
● โรงเรียนควรจะมีเนื.อหาในการสอนแบบไหนถึงจะดึงดูดใจเด็กและเยาวชนช่วงอายุ 12–14 ปีให้อยากมาเรียน 
หนังสือ ไม่ทิ-งการเรียน  

● จะทําอย่างไรให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื+ องราวท้องถิ+ นตัวเอง และเรียนรู้เรื+ องราวความเป็นไปของโลกปัจจุบันมาก 
ยิ# งขึ'น   

● ทําอย่างไรจะให้คนเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างง่ายดายมากยิ; งขึ<น  

● เราจะสร้างระบบสนับสนุนการเรียนรู้เพื3 อให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงได้อย่างไร  
● เราจะช่วยให้เด็กและเยาวชนยังคงได้รับการศึกษาผ่านการเรียนรู้ด้วยตัวเองในพื;นที= ที= ยากลํายาก เช่น พื;นที= ที#  
ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ และพื#นที' ที' มีความขัดแย้ง ได้อย่างไร 

●  เราจะสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนที8 ตั:งท้องในวัยเรียนหรือเป็นคุณแม่วัยใส ยังสามารถมีโอกาสเรียนรู้อย่าง 
ต่อเนื' องได้อย่างไร  

 
2. โอกาสในการพัฒนาทักษะ ความรู้ การเสริมสร้างศักยภาพที่จําเป็นเพื่อการมีงานทําในอนาคต และเติบโต 

เป็นผู้ใหญ่คุณภาพ 
ตัวอย่าง :  
● เราจะสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ได้เตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการเข้าสู่โลกการทํางานได้อย่างไรบ้าง  
● จะทําอย่างไรให้นายจ้างลดอคติทางเพศในการจ้างงานลง  
● เราจะสนับสนุนให้องค์กร บริษัทต่าง ๆ หันมาให้ความสนใจและเปิดโอกาสทีA เท่าเทียมในการจ้างงานแก่ 
เยาวชนที) พิการได้อย่างไร  

● เราจะจูงใจคนรุ่นใหม่ทั1งหญิงและชายให้หันมาสนใจงานที; มีคุณค่าอื; น ๆ ในสังคม แต่มักถูกบอกว่าเป็นงาน 
เฉพาะของเพศใดเพศหนึ/ งได้อย่างไร  เช่น ตํารวจต้องเป็นผู้ชาย พยาบาลต้องเป็นผู้หญิง เป็นต้น 

● เราจะช่วยให้เยาวชนที0 มีความจําเป็นต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน ไม่ว่าจะด้วยความยากจน การตั1งภรรค์ 
หรือสาเหตุอื* น ๆ ได้มีทักษะและความรู้พอเพียงแก่การมีงานที& เหมาะสมทําได้อย่างไร 

● เราจะขยายการเข้าถึงการเรียนรู้ไปยังกลุ่มเยาวชนที: เป็นผู้มีความพิการ และมีข้อจํากัดในการเรียนรู้ด้วยสื# อ 
การเรียนการสอนรูปแบบเดิม ๆ ได้อย่างไร และทําอย่างไรจึงจะพัฒนาสื@ อสารเรียนรู้ที@ ทําให้คนในสังคมเข้าใจ 
และลดอคติกับผู้มีความพิการมากยิ% งขึ)น  

● ทําอย่างไรจึงจะขยายโอกาสในการเรียนรู้ พัฒนาทักษะให้กับเยาวชนที? อยู่ห่างไกลหรือมีความยากลําบากใน 
การเข้าถึงการเรียนรู้เพื0 อพัฒนาตัวเอง เช่น เยาวชนในค่ายผู้อพยพ  

● เราจะสนับสนุนให้เยาวชนผู้พิการในทุกรูปแบบได้รับโอกาสที. เท่าเทียมในการจ้างงานได้อย่างไร  



                                                                           

● เราจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างตลาดแรงงานและสถาบันการศึกษาได้อย่างไร  
● เราจะสร้างงานใหม่ ๆ ที1 ช่วยสร้างผลกระทบทางบวกให้กับสังคมและสิ1 งแวดล้อมอย่างไร  
● เยาวชนจะสามารถเข้าถึงความรู้ในเรื5 องทักษะที5 จําเป็นเพื5 อเตรียมความพร้อมในการทํางานได้อย่างไร  

 

3. การเสริมพลัง โดยเฉพาะกับเยาวชนหญิง  
ตัวอย่าง :  

● เยาวชนจะเข้าไปมีบทบาทในการส่งเสริมให้ภาครัฐมีระบบที= ช่วยสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้
ด้อยโอกาสได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นมากยิ: งขึ<น 

● เราจะเปลี) ยนนิสัยและสร้างความเชื) อใหม่ที) ว่า การทํางานบ้านและการดูแลสมาชิกในครอบครัวเป็นเรื< องของ 
ทุกคนไม่ใช่เฉพาะหน้าที3 ของแม่หรือของผู้หญิง ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้อย่างไร 

● เราจะพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานที7 ทํางานให้เป็นพื>นที7 ที7 คํานึงถึงความต้องการและความแตกต่างหลาก 
หลายของคนในสถานที/ นั1นอย่างไร  

● ทําอย่างไรจึงจะเกิดความเท่าเทียมกันในการจ่ายค่าจ้าง 
● เราจะสร้างแรงบันดาลใจด้วยการหาต้นแบบหรือหาที9 ปรึกษาให้กับเยาวชนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างไร  
● ทําอย่างไรจึงจะช่วยให้ผู้หญิงมีความปลอดภัยมากขึ@นในการเดินทางไปเรียนหรือไปทํางาน 

● มีความคิดหรือพฤติกรรมอะไรของผู้ชายที: ควรเปลี:ยนแปลงเพื* อให้ผู้หญิงมีความปลอดภัยในพื;นที* สาธารณะ 
มากยิ& งขึ*น 

● เราจะช่วยกันขจัดอคติหรือความเข้าใจผิด ๆ ที4 คนในสังคมมีต่อเยาวชนผู้มีความพิการได้อย่างไร 

● ทําอย่างไรเราจะผู้หญิงจะมีโอกาสที8 เท่าเทียมกับผู้ชายในการเป็นผู้นําระดับสูงในรัฐบาลหรือองค์กรต่าง ๆ 
มากขึ&น 

● เราจะเปลี) ยนวิธีคิดหรือทัศนคติของผู้ใหญ่ เช่น พ่อแม่ คุณครู ให้หันมาให้ความสําคัญกับการรับฟังเสียงของ 
เด็กและเยาวชนมากยิ/ งขึ3น 

● เราจะลดพฤติกรรมการกลั/นแกล้งรังแกในโรงเรียนได้อย่างไร  
 
 
 
หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที0  มาก สิรภพ รักทองสุข เจ้าหน้าที่ฝ่ายการพัฒนาวัยรุ่นทางอีเมล์ 
mruckthongsuk@unicef.org หรือโทร 089-748-1861 
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