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อบรมเชิงปฏิบัติการ  สมัครดว่น รับจ ากัด ห้องละ 30 คน เท่านั้น 

รอบเดยีว วันเดียว ศุกร์ที่ 24 กันยายน 2553 เวลา 13.30-16.30 น.  

       หุ่นเงา 

อบรมละครใบ ้ค ณะ BABYMIME 

น ายรั ชชัย  รุจ ิวพิัฒน์  

น ายณัฐพล  คุ้มเมธ า   

น ายทองเก ลอื  ทอง แท้  
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สนบัสนนุโดย  แผนงานทนุอปุถมัภเ์ชงิรกุเพือ่สือ่ศลิปวฒันธรรมและกจิกรรมสรา้งสรรค ์ 
ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.)   

มหาวทิยาลยัราชภฎัอตุรดติถ ์และเทศบาลเมอืงอตุรดติถ ์ 

เทศกาลละครเยาวชนสร้างสุข ภาคเหนือ  
จังหวัดอุตรดิตถ์  

วันที่ 23 — 26 กันยายน 2553 
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ขอขอบคณุผูส้นบัสนนุ 

แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ ์
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ ์

เทพศิริ แกลอรี่ เชียงใหม่  
คณาอาจารย์คณะนิเทศศาสตรท่ี์เอื้อเฟื้อประสานงานและให้ก าลังใจทีมงาน 

 
วิทยากรรบัเชญิ 

อาจารย์ โสฬส  คุปตรัตน์ มหาวิทยาลัยพายัพ 
คุณ พรศักด์ิ สุคงคารัตนกุล  กลุ่มรุ้งอ้วน 

คุณจักริช ช้างสาน Save the Children UK 
คุณรัชชัย  รุจิวิพัฒน์ กลุ่มละครใบ้ BabyMime 
คุณณัฐพล  คุ้มเมธา  กลุ่มละครใบ้ BabyMime 
คุณทองเกลือ  ทองแท้  กลุ่มละครใบ้ BabyMime 
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ( มพด.) จังหวัดศรีสะเกษ  

 
ทมีประสานงานและด าเนนิการจดัเทศกาล 

ทีมงานพระจันทร์พเนจรและการเดินทางท่ีไม่สิ้นสุด เชียงใหม่  
ทีมงานกิ่งก้านใบ อุตรดิตถ์  

 
และเครอืขา่ยละครสรา้งสรรคท์ัง้ 7 โครงการ 

โครงการ ละครสรา้งสรรคเ์พือ่พฒันาเยาวชนมง้ เครอืขา่ยภชูีฟ้า้  
 โดยกลุ่ม ศูนย์เพื่อการศกึษาและพัฒนาเยาวชนม้ง (เชียงราย ) 

โครงการ ละครสบืสานต านานทอ้งถิน่ (เรื่องเจ้าเงาะฉบับทุ่งยั้ง)  
 โดยกลุ่ม ชุมนุมสืบสานต านานท้องถิ่น โรงเรียนลับแลศรีวิทยา  (อุตรดิตถ)์ 

โครงการ ละครสะทอ้นป―ญหาสรา้งสขุสูช่มุชน(แม่ฮ่องสอน) 
โดยกลุ่ม ลุ่มเพื่อนชนเผ่าสืบสานภูมิป―ญญาชาติพันธุ ์

โครงการ แกไ้ขฟืน้ฟ ูทกัษะชวีติเยาวชนคมุประพฤตดิว้ยกระบวนการละคร โดยกลุ่ม 
Artssaid Drama Laboratory ร่วมกับส านักงานคุมประพฤติ จังหวัดเชียงใหม่ 

โครงการ ละครเสรมิพลงัละออ่น  โดยกลุ่ม  คนใหญ่เพื่อละอ่อน (เชียงใหม่) 
โครงการ ละครความสขุ    โดยกลุ่ม  กลุ่มกิ่งก้านใบ (อุตรดิตถ)์ 

โครงการอนบุาลหุน่ โดยกลุ่ม  สื่อสร้างสรรค์พระจันทร์พเนจร และการเดินทางท่ีไม่สิ้นสุด 
(เชียงใหม่) 
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เ ว ลา ศุกร์ ท ี ่ 24 กันยายน เ สาร์ ท ี่  25 กันยายน อ าทติย์ ท ี่ 26 กันยายน 

8.30   ท าความ รู้จักกันผ่านกจิกรร ม

สัมพันธ์ 

Save the children UK 

ว่าด้ว ยเร ื่ อ งสทิธเิ ด็ก 

สรุปบทเรยีนเ ครอื ข่าย

ภาคเ หนอื 

10.30 พัก 15 นาท ี พัก 15 นาท ี พัก 15 นาท ี

10.45 การน าเสนอ โคร งการ 

โคร งการ  ละ คร สบืสานต านาน

ท้อ งถ ิ่ น โดยกลุ่ม  ชุมนมุสบืสาน

ต านานท้อ งถ ิ่ น โร งเรยีนลับแลศร ี

วทิยา  (อุตรดติถ์) 

2.โคร งการ  ละคร สะท้อ นปัญหาสร้าง

สุขสู่ชุมชน ( แม่ฮ่อ งสอ น ) โดยกลุ่ม  

เ พ ื่ อ นชนเ ผ่าสบืสานภูมปัิญญาชาต ิ

พันธุ์ 

3.โคร งการ  ละ คร เ สรมิพลังละออ่ น  

โดยกลุ่ม คนใ หญ่เ พ ื่ อละ ออ่ น ชม . 

4.โคร งการ อ นบุาลหุ่น  โดยกลุ่ม ส ื่ อ

สร้างสรร ค์พร ะจันทร์พเ นจร  และ

การเ ดนิทางท ี่ ไม่ส ิน้สุด  เ ชยีงใหม่ 

การน าเสนอ โคร งการ ( ต่อ  ) 

1.โคร งการ  ละ คร สร้างสรร ค์เ พ ื่ อ

พัฒนาเ ยาวชนม้ง เ ครอื ข่ายภูช ี้ฟ้า โดย

กลุ่ม  ศูนย์เ พ ือ่ การศกึษาและ พัฒนา

เ ยาว ชนม้ง ( เชยีงร าย ) 

2.โคร งการ  แก้ไข ฟ ื้น ฟู ทักษะชวีติ

เ ยาว ชนคุมประ พฤตด้ิว ยกร ะบว นการ

ละ คร  โดยกลุ่ม Artsaid Drama 

Laboratory ร่วมกับส านักงานคุม

ปร ะพฤต ิ จังหวัดเ ชยีงใหม่ 

3.โคร งการ  ละ คร คว ามสุข 

 โดยกลุ่ม ก ิ่ งก้านใบ ( อุตร ดติถ์ ) 

  

  

  

  

เ ลอื กตัว แทน 

การแสด งจากเย าวชน

ภาคเ หนอืเ พ ื่ อน าเสนอ ใน

เ ดอื น พฤศจกิายน 

  อ าหาร เ ท ีย่ง อ าหาร เ ท ีย่ง อ าหาร เ ท ีย่ง 

13.30 

– 16.30 

อ บรมเ ชงิปฏบิัตกิาร 

1.ห้อ งละคร หุ่นเ งา  

2.ห้อ งละคร ใบ้ BABYMime 

3 ห้อ งดนตร สีร้างสร ร ค์   

 เ สว นาชวนคุยในหัวข้อ เร ื่ อ ง 

“ เ ร ื่ อ งเล่ากับการเ ล่าเร ื่ อ ง” 

โดย แขกรับเชญิหล ากหลายสาขา 

  

เ ดนิทางกลับภูมลิ าเ นา 

17.00 อ าหาร เ ยน็ อ าหาร เ ยน็  

16.30  showcase จากก ารอบรม 

การแสด งละคร ใบ้ คณะเบบ ี้ไมม์ 

ชว นคุย  หนังสั้นฝมีอืเ ยาวชน 

จากกลุ่ม รุ้งอว้ น 

คุณพรศักด ิ์ สุคงคารัตนกลุ 

 

ณ ลานเ อ นกประสงค์ร มิน่าน 

การแสด งจากเย าวชนใ นโคร งการ 

ทั้ง 7 โคร งการ 

  

ตา รา งกจิกร รมเทศกา ลล ะครเ ยาว ชน สร้า ง สุข ภาค เหนอื    

วั นท่ี23  -2 6  กันยายน  2553   จังหวัดอุต รดติถ ์
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เทศกาลละครเยาวชนสรา้งสขุ ( ภาคเหนอื)  
สนับสนุนโดย แผนงานทุนอุปถัมภเ์ชงิรกุเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ   สสส. 
 

หลกัการและเหตุผล 
ตามท่ี แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้ให้ทุนสนับสนุนโครงการกลุ่มงานสื่อศิลปวัฒนธรรม 
“ละครส าหรับเยาวชน ปีท่ี 2” อันประกอบด้วย 4 ภาคส่วน คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน 
และภาคใต้ เพื่อให้เกิดการน ากระบวนการละครไปใช้ในการพัฒนาเยาวชนและชุมชน รวมท้ังสิ้น 
30 โครงการ ซ่ึงมีโครงการจากภาคเหนือ 7 โครงการ 
  อนึ่ง นอกจากแผนงานหลักในการสนับสนุนให้เยาวชนได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการ
ละครแล้ว ยังมุ่งเน้นการเสริมสร้างเครือข่ายในแต่ละภูมิภาค ซึ่งน ามาสู่การจัดงานเทศกาลละคร
เยาวชนสร้างสุขในครั้งนี้ โดยทางเครือข่ายได้มุ่งเน้นการจัดงานในพื้นท่ีใหม่ ท่ีไม่ใช่เมืองใหญ่อย่าง
จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อให้เกิดการเผยแพร่อย่างท่ัวถึงประกอบกับความมุ่งมั่นของกลุ่มเจ้าภาพใน
พื้นท่ี คือกลุ่มกิ่งก้านใบ และ กลุ่มชุมนุมสืบสานต านานท้องถิ่น โรงเรียนลับแลศรีวิทยา  
(อุตรดิตถ)์  ท าให้ในปีนี้เทศกาลละครเยาวชนสร้างสุขก าหนดให้จัดขึ้น ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย
ขอความร่วมมือจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ และเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ในการด าเนินงาน
และส่งเสริมเยาวชนในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 โดยมีกิจกรรมต่างๆได้แก่ การจัดนิทรรศการ การบรรยายแลกเปล่ียน การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การแสดงผลงานจากกลุ่มเยาวชน การจัดเสวนาว่าด้วยหัวข้อ “ เรื่องเล่ากับการเล่า
เรื่อง” ซึ่งจะได้มีการเชิญวิทยากรและศิลปินในสาขาต่างๆมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อให้
เยาวชนและชุมชนในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วม  และสอดคล้องกับเป้าหมายส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ สสส . 
 
วัตถปุระสงค ์

1.เพื่อหนุนเสริมและเชื่อมโยงเครือข่ายละครเพื่อพัฒนาเยาวชนในระดับภูมิภาคเหนือ 
2.เพื่อเปิดเวทีแลกเปล่ียน เรียนรูร้ะหว่างเยาวชนจากทั้ง 7 โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน 
โดยแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุก 
3.เพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ สสส. 
4.เพื่อเปิดพื้นท่ีให้กับจังหวัดอุตรดิตถ์ในการเผยแพร่กิจกรรมละครสร้างสรรค์ส าหรับเยาวชน 

 
ระยะเวลา  วันท่ี 23 – 26  กันยายน 2553 
สถานท่ีจัดงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ และ  
   ลานเอนกประสงค์ริมน่าน เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 
 

 



 

4 

 

โครงการ “ละครสบืสานต านานท้องถิ่น”   

 

เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เยาวชนในท้องถิ่นสามารถอนุรักษ์และสืบทอดวรรณกรรมในท้องถิ่นของ
ตนให้คงอยู่เป็นมรดกของท้องถิ่นและของชาติสืบต่อไป โดยในเบื้องต้นนี้จะขับเคล่ือนผ่านละคร
เยาวชน  เรื่อง “เจ้าเงาะฉบบัทุ่งยั้ง”  และต่อยอดเรื่องอื่น ๆ ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
วตัถปุระสงคข์องโครงการ 
1.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก  ตระหนักและเห็นคุณค่าของวรรณกรรมท้องถิ่นใน
ฐานะท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  
2.  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนอนุรักษ์ สืบสานต านานท้องถิ่นของตนโดยขับเคล่ือนผ่านละครเยาวชน   
3.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดทักษะกระบวนการในการท างานร่วมกัน   
4.  เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้  เติบโตไปสู่การสร้างสรรค์ศิลปะการละครอัน
จะน าไปสู่การต่อยอด  ขยายผลองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมละครสร้างสรรค์อื่น ๆ 
5. เพื่อสร้างความร่วมมือกันของชุมชน  องค์กรท้องถิ่นและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องผ่านศิลปะการละคร 
 
กลุม่เปา้หมายทีไ่ดร้บัประโยชน ์        
นักเรียนชุมนุมสบืสานต านานท้องถิ่น  โรงเรียนลับแลศรีวิทยา  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน  40  คน 
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โครงการ ละครสร้างสรรค์ 

เพ่ือพัฒนาเยาวชนม้ง เครือข่ายภูชี้ฟ้า”  

 

เป็นโครงการที่จัดท าขึ้นภายใต้งบประมาณของส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุก
เพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ และยุทธศาสตร์
ละครส าหรับเยาวชน โดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการ
ศิลปะการละครเวทีเพื่อสุขภาวะของเยาวชนม้ง เครือข่ายภชูี้ฟ้า และ
เปิดโอกาสให้กับเยาวชนม้งได้ศกึษาศิลปะการละครเวทีจากผู้ท่ีมี
ประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญด้านการละครส าหรับเยาวชน พร้อมกับ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในบรบิทของชุมชนและวัฒนธรรมชนเผ่าม้งผ่าน
กิจกรรมละครเวที 
 
ในการด าเนินโครงการนั้นมีท้ังหมด 4 กิจกรรม ได้แก่  
กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อวางแผนงานและสร้างความ
ร่วมมือ จัด ณ ศาลาประชาคมบ้านรักแผ่นดิน วันท่ี 17 มี.ค. 53 
ผู้เข้าร่วมจ านวน 20 คน 
กิจกรรมท่ี 2 ค่ายอบรมศิลปะการละครเวทีเบื้องต้นแก่เยาวชนม้ง 
จัดท่ีศูนย์วัฒนธรรมม้งบ้านประชาภักดีและภูชี้ฟ้าอินน์รีสอร์ท 
ระหว่างวันท่ี 20-22 เม.ย. 53 มีผู้เข้าร่วมจ านวน 25 คน 
กิจกรรมท่ี 3 ละครเวทีเยาวชนม้งสัญจร จัดท่ีโรงเรียนบ้านห้วยหาน 
ระหว่างวันท่ี 25-27 มิ.ย. 53 มีผู้เข้าร่วมจ านวน 45 คน และ 
กิจกรรมท่ี 4 เวทีสรุปประเมินผลโครงการและผลักดันเพื่อเป็น
นโยบายในระดับท้องถิ่น ณ ศูนย์เพื่อการศึกษาและพัฒนาเยาวชน
ม้ง วันท่ี 30 มิ.ย. 53 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 10 คน  
 
และนอกจากนั้นเยาวชนม้งก็ได้ร่วมแสดงละครเวทีและแลกเปล่ียนกับ
เยาวชนม้งเครือข่ายดนตรีสร้างสุข ณ บ้านแม่สาน้อย ต.โป่งแยง  
อ.แม่ริม จ.เชยีงใหม่ ระหว่างวันท่ี 7-8 มิ.ย. 53 



 

6 

 

โครงการละครเสริมพลังละอ่อน 

โดย กลุ่มคนใหญ่เพื่อละอ่อน  
บ้านดงป่าลัน ต.ขี้เหล็ก   อ.แม่แตง จ.เชยีงใหม่ 50150 
 
วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
1 วัยรุ่นได้รับการอบรมความรู้และทักษะด้านศิลปะการละครเบ้ืองต้น 
2 วัยรุ่นเกิดการเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมและภูมิป―ญญาของบรรพบุรุษ 
3 วัยรุ่นสามารถส่ือสารความรู้และความคิดเห็นประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันป―ญหาสุขภาพแก่ชุมชนด้วยการละคร 
 

กลุม่เปา้หมาย คือวัยรุ่นบ้านดงป่าลัน ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ อายุ 11-15ปี  
กจิกรรมหลกัในโครงการ  
1.ค่ายอบรมเชิงปฏบิัติการเรื่องศลิปะการละครเบื้องต้น ระหว่างวันท่ี 5-6เมษายน 2553 ณ 
หมู่บ้านมะขามป้อม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยทีมวิทยากรจากกลุ่มมะขามป้อม กลุ่มเป้าหมายคือ
วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มท่ัวไปท่ีมีอายุ ระหว่าง 11-15ปีจ านวน24 คน  
2.จัดแสดงละครเรื่องเด็กวัดหลงผิด  ภายใต้ชื่อทีม “กระทกรก” (ร่วมกับพี่ๆที่เข้าโครงการละครเพื่อ
การเปล่ียนแปลง) สถานท่ี แสดง ครั้งท่ี 1ตลาดนัดข้างโลตัสแม่แตง ครั้งท่ี2 โรงเรียนวัดร่ าเปิง ครั้งท่ี
3 ตลาดนัดถนนคนเดินบ้านดงป่าลัน และครั้งท่ี4เทศกาลละครภาคเหนือของละครเพื่อการ
เปล่ียนแปลง ณ หอศิลป์ฯเชียงใหม่ 
 
สิง่ทีไ่ดร้บั 
กระบวนการในค่ายอบรมท่ีบ้านมะขามป้อม กิจกรรมแต่ละช่วงเป็นไป
อย่างต่อเนื่องเด็กๆแสดงออกกันโดยไม่รู้ตัวว่าตนเองก าลังแสดงกันอยู่ 
ช่วงเวลา 2 วัน 1 คืนเด็กๆได้เรียนรู้จากความสนุกสนาน นอกจากนี้ยังมี
สิ่งท่ีเกินคาดท่ีเกิดขึ้นในตัวเด็ก เช่น “รู้สึกดีใจท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ี
มะขามป้อม มีความสุขท่ีได้รู้จักการท างานเป็นทีม”(น้องพลอย)  “รู้สึกมี
ความกล้าแสดงออกมากขึ้นหลังจากท่ีไม่กล้าแสดงออก ไปบ้าน
มะขามป้อมได้เรียนรู้วิธีการแสดงมากมาย”(น้องแอปเปิ้ล)  ส่วนน้องต๊ะ
กลับมาท่ีบ้านแล้วบอกกับย่าว่า “ต๊ะจะเป็นคนเก่งให้ได”้ 
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โครงการละครความสุข   
 กลุ่ม กิ่ง ก้าน ใบ จ.อุตรดิตถ์  

 

ความสุขหรือสุขภาวะ ท้ัง 4 ด้าน คือกาย ใจ สังคม ป―ญญา เป็นท่ีมาของ “โครงการละคร
ความสุข”  โดยเยาวชนผู้เข้ารว่มโครงการทั้ง 15 คน ได้ผ่านกระบวนการท าความเข้าเรื่อง
ความสุข ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ทบทวนความสุขแท้สุขเทียมในชีวิตเท่านั้น แต่เกี่ยวโยงเอาเรื่องความ
ทุกข์เข้ามาเปรียบเทียบ เพื่อค้นหาความสุขท่ีแท้จริง ซึ่งได้ข้อสรุปร่วมกันว่า  ภาวะสับสนใน
จิตใจ ช่วยให้รู้จักใช้ความคิด  และรู้เท่าทันตนเอง  ซึ่งเป็นการเปิดประตูไปค้นหาความสุขอัน
แท้จริงได้  นี่คือเนื้อสารใน “ละครเรื่องสับสน” ซึ่งถอดแบบจากเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันของ
วัยรุ่นท่ัว ๆ ไป มาผูกร้อยให้เป็นความสัมพันธ์ของตัวละคร ท่ามกลางอารมณ์สนุกสนานเฮฮา
ตามกระแสไปวัน ๆ  แต่ขณะเดียวกัน ภาวะท่ีเกิดความสับสนก็ผุดขึ้นในจิตใจเป็นระยะ ก่อนท่ี
ตัวละครจะรู้จักการใช้ความคิด ซึ่งเป็นหนทางไปค้นหาความสุขอันแท้จริงได้  
“ละครเรื่อง สับสน” ตระเวนไปแสดงให้นักเรียนมัธยมปลาย  1, 200 คน จาก 6 โรงเรียนใน 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ชม  ซึ่งได้รบัการตอบรับเป็นอย่างดี  เนื้อสารจากละคร ช่วยท าให้ผู้ชมเกิด
ความเข้าใจและมองเห็นหนทางในการค้นพบสุขแท้ได้   
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โครงการอนบุาล-หุ่น   

Puppetry Nursery Program 

 
“ อยากท าโครงการ แต่ไม่รู้ว่าจะเริม่อย่างไร และต้องมีขั้นตอนยังไงบ้าง ” 

จะเห็นได้ว่ายังมีกลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่จ านวนไม่น้อยท่ีมีความสนใจในการจัด
กิจกรรมสร้างสรรค์ แต่ยังขาดความรู้ในด้านกระบวนการ วิธี หรือแนวทาง
ปฏิบัติ จึงเป็นเหตุให้หลายความคิดไม่สามารถสานต่ออย่างเป็นรูปธรรมได้ สื่อ

สร้างสรรค์พระจันทร์พเนจรฯเล็งเห็นถึงกระบวนการเรียนรู้ที่ครบวงจรนั้น จะสร้างภูมิคุ้มกัน ท า
ให้นักจัดโครงการมือใหม่มีความมั่นใจ และเข้าใจในการจัดการ และสามารถถ่ายทอดลักษณะการ
ท ากิจกรรมในตัวโครงการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โครงการอนุบาล-หุ่น มุ่งเน้นการคิดค้นกระบวนอบรม
แบบรอบด้านเพื่อให้กลุ่มผู้สนใจได้เรียนรู้ ท าความเข้าใจกับการเขยีนโครงการ และหลักในการท า

กิจกรรมละครหุ่นเพื่อชุมชน โดยจะมีการ
ประสานงานกับพื้นท่ี เชิญองค์กรที่มีความต้องการ
หรือสนใจสื่อทางเลือกอย่างละครหุ่นเข้าร่วม เพื่อให้
เกิดการแลกเปล่ียน ผลักดันกิจกรรมละครหุ่นซ่ึงเป็น
สื่อขนาดเล็ก ง่ายต่อการเคล่ือนย้าย สื่อสาร และจัด
แสดงในท่ีต่างๆ ตลอดจนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่
หลากหลาย และสามารถใช้ในงานรณรงค์เช่น เรื่อง
สิ่งแวดล้อม และ ภัยทางสังคม แก่ผู้ชมได้เป็นอย่างดี 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการพัฒนาทักษะ
ความคิด ตั้งแต่การเรียนรู้สื่อละครหุ่นอย่างง่ายจากผู้
ช านาญเฉพาะทาง  เลือกหัวข้อโครงการที่ต้นเอง

สนใจ วางขั้นตอนการท างาน จัดเตรียม เลือกพื้นท่ีเป้าหมาย จัดกิจกรรม บันทึก 
ประเมินผล และการสรุปบทเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและน าเสนอให้น่าสนใจ 
 
 วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะการจัดโครงการสื่อทางเลือกอย่างเป็นระบบ 
2. เพื่อกระตุ้นเสริมสร้างความม่ันใจในผลิตโครงการสื่อละครหุ่นเพื่อชุมชน  
3. เปิดพื้นท่ีเชื่อมโยงกับเครอืข่ายทางสังคมอื่นๆท่ีสนใจ หรือมีความจ าเป็นในการใช้สื่อทางเลือก  
กลุม่เปา้หมาย  เยาวชนอายุ 19-23 ปี จ านวน 16 คน 
สิง่ทีไ่ดร้บั ผลงานการแสดงจากการอบรมสื่อทางเลือก 3 แบบ ละครหุ่นมือ หุ่นเงา และหุ่น
สาย จ านวน 3 เรื่อง จัดแสดงใน 3 พื้นท่ี คือ วัด โรงเรียน และชุมชน  
  โครงการโดยฝีมือการคิดและเขียนจากเยาวชนจ านวน  15 โครงการ  
 

 



 

8 

โครงการ  ละครสะทอ้นปญัหาสรา้งสุขสูช่มุชน  

 โดย กลุ่มเพื่อนชนเผ่าสืบสานภูมิป―ญญาชาติพันธุ์(พสพ.) 
ด าเนินงานในพืน้ท่ี  บ้านใหม่พัฒนา(ปู่ก)ู  หมู่ท่ี 4 ต.แมอู่คอ  อ.ขุนยวม  จ.แมฮ่่องสอน 

 

อดีตอันหวานชื่น ป―จจุบันอันขมขื่น  เกิดการตื่นตัวของคนในชุมชน 
ท่ีได้รับผลกระทบจากป―ญหาและความขัดแย้งในชุมชนท่ีอดีตเคยเป็น
ชุมชนท่ีมีการพึ่งพาอาศัยกัน  มีความสามัคคี ปรองดองกัน ประเพณี
วัฒนธรรมและพิธีกรรมบางอย่างสูญหายไปและอีกหลาย ๆ อย่างท่ี
ก าลังจะถูกลืมและสูญหายในเวลาต่อมาจากวิถีชีวิตความเป็น        
ปกาเก่อญอ ท่ีรักความสันโดษ  อาศัยซึ่งกันและกันระหว่างคนกับคน  
คนกับธรรมชาตแิละคนกับสิ่งท่ีอยู่เหนือธรรมชาติอย่างลงตัว  

วัตถุประสงค ์
(1) เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้การ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนและเป็นการเปิดพื้นที่
สาธารณะในการแสดงออกถึงความเป็นเจ้าของ
วัฒนธรรม และสามารถปรับประยกุต์ใช้กับวิถชีีวิต
ของตนเองได้อย่างเหมาะสม (2) เพ่ือใช้
ศิลปะการแสดงละครพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชนและแกนน าชุมชนซึ่งเป็นกลไกหลัก
ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ป―ญหาต่าง ๆ ของชุมชนและ (3)  เพ่ือผลกัดันให้
เกิดมาตรการในชุมชนซึ่งน าไปสู่การแก้ป―ญหารวมถึงเกิดผู้ถ่ายทอดและสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน ตามหลักสิทธิทางวัฒนธรรม  โดยชุมชน เพ่ือชุมชน
และเป็นของชุมชน สู่ความยั่งยืนตอ่ไปได้ 
 
สิ่งท่ีได้รับจากโครงการ 
(1)  แกนน าชมุชนบางกลุม่เริม่มกีารท ากิจกรรมรว่มกนั  วเิคราะหป์―ญหา
เปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของชมุชนระหวา่งอดตี-ป―จจบุัน  โดยใชก้จิกรรมละคร
ชมุชนทีเ่ปดิโอกาสใหท้กุกลุม่ในชมุชนไดใ้ชเ้วทแีหง่นี้น าไปสูก่ารแกไ้ขป―ญหาชมุชน
อยา่งมสีว่นรว่ม (2)  เดก็เยาวชนในชมุชนไดท้ ากิจกรรมรว่มกนั ใชเ้วลาวา่งใหเ้ปน็
ประโยชน ์ มคีวามกลา้แสดงออกมากขึน้  มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์นการคดิ
กิจกรรม(บทละคร)  ไดร้บัการยอมรบัจากผูใ้หญ ่ได้มเีทคนคิ ทกัษะในการแสดง

ละครซึง่เปน็โอกาสดทีีท่ าใหเ้ดก็เยาวชนชนเผา่ปกาเกอ่ญอมทีกัษะชวีติ  และเกิดการพฒันาศกัยภาพของกลุม่แกน
น าเยาวชนทีจ่ะรว่มสานงานละครเดก็เยาวชนตอ่ไป   
(3) เกดิเวทีสาธารณะเพือ่ใหท้กุกลุม่ในชมุชนได้มสีว่นในการรว่มแกไ้ขป―ญหาโดยใชโ้ครงการละครสะทอ้นป―ญหา
สรา้งสขุสูช่มุชนเปน็สือ่กลางในการท ากิจกรรม 
(4)  เกดิการลด ละ เครือ่งดืม่แอลกอฮอลลใ์นวนัรดน้ าด าหวัผูสู้งอายุ 
(5)  เกดิการือ้ฟืน้การทอผา้ของชนเผา่ปกาเกอ่ญอซึง่เปน็ภมูปิ―ญญาของชนเผา่ที่สบืทอดกันมาแตส่มยัโบราณ 
(6)หนว่ยงานของรฐั / อบต. / ส อบจ.ใหค้วามรว่มมอืสนบัสนุนกจิกรรมมาโดยตลอด 

 

9 

Young Smile Project หรือ โครงการแก้ไขและฟื้นฟูทักษะชีวิต
เยาวชนคุมประพฤติด้วยกระบวนการละคร  คือโครงการที่มุ่งเน้นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้มุมมองของชีวิตสภาพแวดล้อมทางสังคมผ่าน
แบบฝึกหัดละคร เพื่อปรับทัศนะคติในการใช้ชีวิตอยูร่่วมกันใน
ครอบครัว ชุมชน และสังคมอย่างเข้าใจซ่ึงกันและกัน 
Young Smile Project  มีการจัดกระบวนการเรยีนรู้ด้านทักษะ
ชีวิตที่มุ่งเน้นให้เกิดการสะท้อนความคิดเห็นผ่านการสื่อสารในรูปแบบ
ของละคร ( Play ) ให้กับกลุ่มคนท่ีอยู่ในบริบทหรือมีสภาพแวดล้อม
ของป―ญหาท่ีใกล้เคียงกัน 
Young Smile Project ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกดิการเปล่ียนแปลงทัศนคติหรือ
พฤติกรรมให้มีทิศทางท่ีสร้างสรรค์และเป็นประโยชน ์
 
กลุ่มเป้าหมาย เยาวชนในกระบวนการยุติธรรม 
พื้นท่ีเป้าหมาย จังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ สถาบันศิลปวัฒนธรรมอาร์ตเอด 
ท่ีปรึกษา ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 


