อบรมเชิงปฏิบัติการ สมัครด่วน รับจากัด ห้องละ 30 คน เท่านั้น
รอบเดียว วันเดียว ศุกร์ท่ี 24 กันยายน 2553 เวลา 13.30-16.30 น.

สนับสนุนโดย แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพือ่ สือ่ ศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ และเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

อบรมละครใบ้ ค ณะ BABYMIME
นายรัชชัย รุจิวพิ ัฒน์
นายณัฐพล คุ้มเมธา
นายทองเกลือ ทองแท้
CREATIVE MUSIC

เทศกาลละครเยาวชนสร้างสุข ภาคเหนือ
จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ 23 — 26 กันยายน 2553

อบรมการทาดนตรีสร้างสรรค์
ครูโอ๊ก โสฬส คุปตรัตน์

หุ่นเงา

ป้าโบว์ นัฐจภรณ์ สวสัด์พิ ร้อม
จากคณะหุ่นเงาพระจันทร์พเนจรพเนจรฯ
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ขอขอบคุณผูส้ นับสนุน
แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
เทพศิริ แกลอรี่ เชียงใหม่
คณาอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ที่เอื้อเฟื้อประสานงานและให้กาลังใจทีมงาน
วิทยากรรับเชิญ
อาจารย์ โสฬส คุปตรัตน์ มหาวิทยาลัยพายัพ
คุณ พรศักดิ์ สุคงคารัตนกุล กลุ่มรุ้งอ้วน
คุณจักริช ช้างสาน Save the Children UK
คุณรัชชัย รุจิวิพัฒน์ กลุ่มละครใบ้ BabyMime
คุณณัฐพล คุ้มเมธา กลุ่มละครใบ้ BabyMime
คุณทองเกลือ ทองแท้ กลุ่มละครใบ้ BabyMime
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ( มพด.) จังหวัดศรีสะเกษ
ทีมประสานงานและดาเนินการจัดเทศกาล
ทีมงานพระจันทร์พเนจรและการเดินทางที่ไม่สิ้นสุด เชียงใหม่
ทีมงานกิ่งก้านใบ อุตรดิตถ์
และเครือข่ายละครสร้างสรรค์ทงั้ 7 โครงการ
โครงการ ละครสร้างสรรค์เพือ่ พัฒนาเยาวชนม้ง เครือข่ายภูชฟี้ า้

โดยกลุ่ม ศูนย์เพื่อการศึกษาและพัฒนาเยาวชนม้ง (เชียงราย )

โครงการ ละครสืบสานตานานท้องถิน่ (เรื่องเจ้าเงาะฉบับทุ่งยั้ง)

โดยกลุ่ม ชุมนุมสืบสานตานานท้องถิ่น โรงเรียนลับแลศรีวิทยา (อุตรดิตถ์)
โครงการ ละครสะท้อนป―ญหาสร้างสุขสูช่ มุ ชน(แม่ฮ่องสอน)

โดยกลุ่ม ลุ่มเพื่อนชนเผ่าสืบสานภูมิป―ญญาชาติพันธุ์
โครงการ แก้ไขฟืน้ ฟู ทักษะชีวติ เยาวชนคุมประพฤติดว้ ยกระบวนการละคร โดยกลุ่ม
Artssaid Drama Laboratory ร่วมกับสานักงานคุมประพฤติ จังหวัดเชียงใหม่
โครงการ ละครเสริมพลังละอ่อน โดยกลุ่ม คนใหญ่เพื่อละอ่อน (เชียงใหม่)
โครงการ ละครความสุข โดยกลุ่ม กลุ่มกิ่งก้านใบ (อุตรดิตถ์)
โครงการอนุบาลหุน่ โดยกลุ่ม สื่อสร้างสรรค์พระจันทร์พเนจร และการเดินทางที่ไม่สิ้นสุด
(เชียงใหม่)
2

ตารางกิจกรรมเทศกาลละครเยาวชนสร้างสุข ภาคเหนือ
วันที่23 -26 กันยายน 2553 จังหวัดอุตรดิตถ์
เวลา
8.30

ศุกร์ ที่ 24 กันยายน
ทาความรู้จักกันผ่านกิจกรรม
สัมพันธ์
10.30
พัก 15 นาที
10.45
การนาเสนอโครงการ
โครงการ ละครสืบสานตานาน
ท้องถิ่น โดยกลุ่ม ชุมนุมสืบสาน
ตานานท้องถิ่น โรงเรียนลับแลศรี
วิทยา (อุตรดิตถ์)
2.โครงการ ละครสะท้อนปัญหาสร้าง
สุขสู่ชุมชน (แม่ฮ่องสอน) โดยกลุ่ม
เพื่อนชนเผ่าสืบสานภูมปิ ัญญาชาติ
พันธุ์
3.โครงการ ละครเสริมพลังละอ่อน
โดยกลุ่มคนใหญ่เพื่อละอ่อน ชม.
4.โครงการอนุบาลหุ่น โดยกลุ่มสื่อ
สร้างสรรค์พระจันทร์พเนจร และ
การเดินทางที่ไม่ส้นิ สุด เชียงใหม่
อาหารเที่ยง
13.30
อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
– 16.30 1.ห้องละครหุ่นเงา
2.ห้องละครใบ้ BABYMime
3 ห้องดนตรีสร้างสรรค์
17.00
อาหารเย็น
16.30
showcase จากการอบรม
การแสดงละครใบ้ คณะเบบี้ไมม์
ชวนคุย หนังสั้นฝีมอื เยาวชน
จากกลุ่มรุ้งอ้วน
คุณพรศักดิ์ สุคงคารัตนกุล

เสาร์ ที่ 25 กันยายน
อาทิตย์ ที่26 กันยายน
Save the children UK
สรุปบทเรียนเครือข่าย
ว่าด้วยเรื่องสิทธิเด็ก
ภาคเหนือ
พัก 15 นาที
พัก 15 นาที
การนาเสนอโครงการ (ต่อ )
1.โครงการ ละครสร้างสรรค์เพื่อ
พัฒนาเยาวชนม้ง เครือข่ายภูช้ฟี ้า โดย
กลุ่ม ศูนย์เพื่อการศึกษาและพัฒนา
เยาวชนม้ง (เชียงราย)
เลือกตัวแทน
2.โครงการ แก้ไขฟื้นฟู ทักษะชีวติ
การแสดงจากเยาวชน
เยาวชนคุมประพฤติด้วยกระบวนการ ภาคเหนือเพื่อนาเสนอใน
ละคร โดยกลุ่ม Artsaid Drama
เดือน พฤศจิกายน
Laboratory ร่วมกับสานักงานคุม
ประพฤติ จังหวัดเชียงใหม่
3.โครงการ ละครความสุข
โดยกลุ่มกิ่งก้านใบ (อุตรดิตถ์ )
อาหารเที่ยง
เสวนาชวนคุยในหัวข้อเรื่อง
“ เรื่องเล่ากับการเล่าเรื่อง”
โดย แขกรับเชิญหลากหลายสาขา
อาหารเย็น
ณ ลานเอนกประสงค์รมิ น่าน
การแสดงจากเยาวชนในโครงการ
ทั้ง 7 โครงการ
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อาหารเที่ยง
เดินทางกลับภูมลิ าเนา

เทศกาลละครเยาวชนสร้างสุข ( ภาคเหนือ)

สนับสนุนโดย แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

หลักการและเหตุผล

ตามที่ แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้ให้ทุนสนับสนุนโครงการกลุ่มงานสื่อศิลปวัฒนธรรม
“ละครสาหรับเยาวชน ปีที่ 2” อันประกอบด้วย 4 ภาคส่วน คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน
และภาคใต้ เพื่อให้เกิดการนากระบวนการละครไปใช้ในการพัฒนาเยาวชนและชุมชน รวมทั้งสิ้น
30 โครงการ ซึ่งมีโครงการจากภาคเหนือ 7 โครงการ
อนึ่ง นอกจากแผนงานหลักในการสนับสนุนให้เยาวชนได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการ
ละครแล้ว ยังมุ่งเน้นการเสริมสร้างเครือข่ายในแต่ละภูมิภาค ซึ่งนามาสู่การจัดงานเทศกาลละคร
เยาวชนสร้างสุขในครั้งนี้ โดยทางเครือข่ายได้มุ่งเน้นการจัดงานในพื้นที่ใหม่ ที่ไม่ใช่เมืองใหญ่อย่าง
จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อให้เกิดการเผยแพร่อย่างทั่วถึงประกอบกับความมุ่งมั่นของกลุ่มเจ้าภาพใน
พื้ น ที่ คื อ กลุ่ ม กิ่ ง ก้ า นใบ และ กลุ่ ม ชุ ม นุ ม สื บ สานต านานท้ อ งถิ่ น โรงเรี ย นลั บ แลศรี วิ ท ยา
(อุตรดิตถ์) ทาให้ในปีนี้เทศกาลละครเยาวชนสร้างสุขกาหนดให้จัดขึ้น ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย
ขอความร่วมมือจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ และเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ในการดาเนินงาน
และส่งเสริมเยาวชนในการเข้าร่วมกิจกรรม
โดยมี กิ จกรรมต่างๆได้แ ก่ การจั ดนิ ทรรศการ การบรรยายแลกเปลี่ ย น การอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ การแสดงผลงานจากกลุ่มเยาวชน การจัดเสวนาว่าด้วยหัวข้อ “ เรื่องเล่ากับการเล่า
เรื่อง” ซึ่งจะได้มีการเชิญวิทยากรและศิลปิ นในสาขาต่างๆมาร่ว มถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อให้
เยาวชนและชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม และสอดคล้องกับเป้าหมายสานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ สสส .

วัตถุประสงค์

1.เพื่อหนุนเสริมและเชื่อมโยงเครือข่ายละครเพื่อพัฒนาเยาวชนในระดับภูมิภาคเหนือ
2.เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรูร้ ะหว่างเยาวชนจากทั้ง 7 โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน
โดยแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุก
3.เพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ สสส.
4.เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับจังหวัดอุตรดิตถ์ในการเผยแพร่กิจกรรมละครสร้างสรรค์สาหรับเยาวชน

ระยะเวลา
สถานที่จัดงาน
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วันที่ 23 – 26 กันยายน 2553
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ และ
ลานเอนกประสงค์ริมน่าน เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
3

โครงการ “ละครสืบสานตานานท้องถิ่น”
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชนในท้องถิ่นสามารถอนุรักษ์และสืบทอดวรรณกรรมในท้องถิ่นของ
ตนให้คงอยู่เป็นมรดกของท้องถิ่นและของชาติสืบต่อไป โดยในเบื้องต้นนี้จะขับเคลื่อนผ่านละคร
เยาวชน เรื่อง “เจ้าเงาะฉบับทุ่งยั้ง” และต่อยอดเรื่องอื่น ๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสานึก ตระหนักและเห็นคุณค่าของวรรณกรรมท้องถิ่นใน
ฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนอนุรักษ์ สืบสานตานานท้องถิ่นของตนโดยขับเคลื่อนผ่านละครเยาวชน
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดทักษะกระบวนการในการทางานร่วมกัน
4. เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้ เติบโตไปสู่การสร้างสรรค์ศิลปะการละครอัน
จะนาไปสู่การต่อยอด ขยายผลองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมละครสร้างสรรค์อื่น ๆ
5. เพื่อสร้างความร่วมมือกันของชุมชน องค์กรท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านศิลปะการละคร
กลุม่ เป้าหมายทีไ่ ด้รบั ประโยชน์
นักเรียนชุมนุมสืบสานตานานท้องถิ่น โรงเรียนลับแลศรีวิทยา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 40 คน
4
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โครงการ ละครสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนาเยาวชนม้ง เครือข่ายภูชี้ฟ้า”
เป็นโครงการที่จัดทาขึ้นภายใต้งบประมาณของสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุก
เพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ และยุทธศาสตร์
ละครสาหรับเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการ
ศิลปะการละครเวทีเพื่อสุขภาวะของเยาวชนม้ง เครือข่ายภูชี้ฟ้า และ
เปิดโอกาสให้กับเยาวชนม้งได้ศกึ ษาศิลปะการละครเวทีจากผู้ที่มี
ประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญด้านการละครสาหรับเยาวชน พร้อมกับ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในบริบทของชุมชนและวัฒนธรรมชนเผ่าม้งผ่าน
กิจกรรมละครเวที
ในการดาเนินโครงการนั้นมีทั้งหมด 4 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อวางแผนงานและสร้างความ
ร่วมมือ จัด ณ ศาลาประชาคมบ้านรักแผ่นดิน วันที่ 17 มี.ค. 53
ผู้เข้าร่วมจานวน 20 คน
กิจกรรมที่ 2 ค่ายอบรมศิลปะการละครเวทีเบื้องต้นแก่เยาวชนม้ง
จัดที่ศูนย์วัฒนธรรมม้งบ้านประชาภักดีและภูชี้ฟ้าอินน์รีสอร์ท
ระหว่างวันที่ 20-22 เม.ย. 53 มีผู้เข้าร่วมจานวน 25 คน
กิจกรรมที่ 3 ละครเวทีเยาวชนม้งสัญจร จัดที่โรงเรียนบ้านห้วยหาน
ระหว่างวันที่ 25-27 มิ.ย. 53 มีผู้เข้าร่วมจานวน 45 คน และ
กิจกรรมที่ 4 เวทีสรุปประเมินผลโครงการและผลักดันเพื่อเป็น
นโยบายในระดับท้องถิ่น ณ ศูนย์เพื่อการศึกษาและพัฒนาเยาวชน
ม้ง วันที่ 30 มิ.ย. 53 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน 10 คน
และนอกจากนั้นเยาวชนม้งก็ได้ร่วมแสดงละครเวทีและแลกเปลี่ยนกับ
เยาวชนม้งเครือข่ายดนตรีสร้างสุข ณ บ้านแม่สาน้อย ต.โป่งแยง
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-8 มิ.ย. 53
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โครงการละครเสริมพลังละอ่อน
โดย กลุ่มคนใหญ่เพื่อละอ่อน
บ้านดงป่าลัน ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
วัตถุประสงค์โครงการ
1 วัยรุ่นได้รับการอบรมความรู้และทักษะด้านศิลปะการละครเบื้องต้น
2 วัยรุ่นเกิดการเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมและภูมิป―ญญาของบรรพบุรุษ
3 วัยรุ่นสามารถสื่อสารความรู้และความคิดเห็นประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันป―ญหาสุขภาพแก่ชุมชนด้วยการละคร

กลุม่ เป้าหมาย คือวัยรุ่นบ้านดงป่าลัน ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ อายุ 11-15ปี
กิจกรรมหลักในโครงการ
1.ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องศิลปะการละครเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 5-6เมษายน 2553 ณ
หมู่บ้านมะขามป้อม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยทีมวิทยากรจากกลุ่มมะขามป้อม กลุ่มเป้าหมายคือ
วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มทั่วไปที่มีอายุ ระหว่าง 11-15ปีจานวน24 คน
2.จัดแสดงละครเรื่องเด็กวัดหลงผิด ภายใต้ชื่อทีม “กระทกรก” (ร่วมกับพี่ๆที่เข้าโครงการละครเพื่อ
การเปลี่ยนแปลง) สถานที่ แสดง ครั้งที่ 1ตลาดนัดข้างโลตัสแม่แตง ครั้งที่2 โรงเรียนวัดร่าเปิง ครั้งที่
3 ตลาดนัดถนนคนเดินบ้านดงป่าลัน และครั้งที่4เทศกาลละครภาคเหนือของละครเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง ณ หอศิลป์ฯเชียงใหม่
สิง่ ทีไ่ ด้รบั
กระบวนการในค่ายอบรมทีบ่ ้านมะขามป้อม กิจกรรมแต่ละช่วงเป็นไป
อย่างต่อเนื่องเด็กๆแสดงออกกันโดยไม่รู้ตัวว่าตนเองกาลังแสดงกันอยู่
ช่วงเวลา 2 วัน 1 คืนเด็กๆได้เรียนรู้จากความสนุกสนาน นอกจากนี้ยังมี
สิ่งที่เกินคาดที่เกิดขึ้นในตัวเด็ก เช่น “รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่
มะขามป้อม มีความสุขที่ได้รู้จักการทางานเป็นทีม”(น้องพลอย) “รู้สึกมี
ความกล้าแสดงออกมากขึ้นหลังจากที่ไม่กล้าแสดงออก ไปบ้าน
มะขามป้อมได้เรียนรู้วิธีการแสดงมากมาย”(น้องแอปเปิ้ล) ส่วนน้องต๊ะ
กลับมาที่บ้านแล้วบอกกับย่าว่า “ต๊ะจะเป็นคนเก่งให้ได้”
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โครงการอนุบาล-หุ่น
Puppetry Nursery Program
“

โครงการละครความสุข
กลุ่ม กิ่ง ก้าน ใบ จ.อุตรดิตถ์

ความสุขหรือสุขภาวะ ทั้ง 4 ด้าน คือกาย ใจ สังคม ป―ญญา เป็นที่มาของ “โครงการละคร
ความสุข” โดยเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 15 คน ได้ผ่านกระบวนการทาความเข้าเรื่อง
ความสุข ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ทบทวนความสุขแท้สุขเทียมในชีวิตเท่านั้น แต่เกี่ยวโยงเอาเรื่องความ
ทุกข์เข้ามาเปรียบเทียบ เพื่อค้นหาความสุขที่แท้จริง ซึ่งได้ข้อสรุปร่วมกันว่า ภาวะสับสนใน
จิตใจ ช่วยให้รู้จักใช้ความคิด และรู้เท่าทันตนเอง ซึ่งเป็นการเปิดประตูไปค้นหาความสุขอัน
แท้จริงได้ นี่คือเนื้อสารใน “ละครเรื่องสับสน” ซึ่งถอดแบบจากเหตุการณ์ในชีวิตประจาวันของ
วัยรุ่นทั่ว ๆ ไป มาผูกร้อยให้เป็นความสัมพันธ์ของตัวละคร ท่ามกลางอารมณ์สนุกสนานเฮฮา
ตามกระแสไปวัน ๆ แต่ขณะเดียวกัน ภาวะที่เกิดความสับสนก็ผุดขึ้นในจิตใจเป็นระยะ ก่อนที่
ตัวละครจะรู้จักการใช้ความคิด ซึ่งเป็นหนทางไปค้นหาความสุขอันแท้จริงได้
“ละครเรื่อง สับสน” ตระเวนไปแสดงให้นักเรียนมัธยมปลาย 1, 200 คน จาก 6 โรงเรียนใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ชม ซึ่งได้รบั การตอบรับเป็นอย่างดี เนื้อสารจากละคร ช่วยทาให้ผู้ชมเกิด
ความเข้าใจและมองเห็นหนทางในการค้นพบสุขแท้ได้
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อยากทาโครงการ แต่ไม่รู้ว่าจะเริม่ อย่างไร และต้องมีขั้นตอนยังไงบ้าง ”
จะเห็นได้ว่ายังมีกลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่จานวนไม่น้อยที่มีความสนใจในการจัด
กิจกรรมสร้างสรรค์ แต่ยังขาดความรู้ในด้านกระบวนการ วิธี หรือแนวทาง
ปฏิบัติ จึงเป็นเหตุให้หลายความคิดไม่สามารถสานต่ออย่างเป็นรูปธรรมได้ สื่อ
สร้างสรรค์พระจันทร์พเนจรฯเล็งเห็นถึงกระบวนการเรียนรู้ที่ครบวงจรนั้น จะสร้างภูมิคุ้มกัน ทา
ให้นักจัดโครงการมือใหม่มีความมั่นใจ และเข้าใจในการจัดการ และสามารถถ่ายทอดลักษณะการ
ทากิจกรรมในตัวโครงการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โครงการอนุบาล-หุ่น มุ่งเน้นการคิดค้นกระบวนอบรม
แบบรอบด้านเพื่อให้กลุ่มผู้สนใจได้เรียนรู้ ทาความเข้าใจกับการเขียนโครงการ และหลักในการทา
กิจกรรมละครหุ่นเพื่อชุมชน โดยจะมีการ
ประสานงานกับพื้นที่ เชิญองค์กรที่มีความต้องการ
หรือสนใจสื่อทางเลือกอย่างละครหุ่นเข้าร่วม เพื่อให้
เกิดการแลกเปลี่ยน ผลักดันกิจกรรมละครหุ่นซึ่งเป็น
สื่อขนาดเล็ก ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย สื่อสาร และจัด
แสดงในที่ต่างๆ ตลอดจนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่
หลากหลาย และสามารถใช้ในงานรณรงค์เช่น เรื่อง
สิ่งแวดล้อม และ ภัยทางสังคม แก่ผู้ชมได้เป็นอย่างดี
ผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการพัฒนาทักษะ
ความคิด ตั้งแต่การเรียนรู้สื่อละครหุ่นอย่างง่ายจากผู้
ชานาญเฉพาะทาง เลือกหัวข้อโครงการที่ต้นเอง
สนใจ วางขั้นตอนการทางาน จัดเตรียม เลือกพื้นที่เป้าหมาย จัดกิจกรรม บันทึก
ประเมินผล และการสรุปบทเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและนาเสนอให้น่าสนใจ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะการจัดโครงการสื่อทางเลือกอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อกระตุ้นเสริมสร้างความมั่นใจในผลิตโครงการสื่อละครหุ่นเพื่อชุมชน
3. เปิดพื้นที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายทางสังคมอื่นๆที่สนใจ หรือมีความจาเป็นในการใช้สื่อทางเลือก
กลุม่ เป้าหมาย เยาวชนอายุ 19-23 ปี จานวน 16 คน
สิง่ ทีไ่ ด้รบั
ผลงานการแสดงจากการอบรมสื่อทางเลือก 3 แบบ ละครหุ่นมือ หุ่นเงา และหุ่น
สาย จานวน 3 เรื่อง จัดแสดงใน 3 พื้นที่ คือ วัด โรงเรียน และชุมชน
โครงการโดยฝีมือการคิดและเขียนจากเยาวชนจานวน 15 โครงการ
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โครงการ ละครสะท้อนปัญหาสร้างสุขสูช่ มุ ชน
โดย กลุ่มเพื่อนชนเผ่าสืบสานภูมิป―ญญาชาติพันธุ์(พสพ.)
ดาเนินงานในพืน้ ที่ บ้านใหม่พัฒนา(ปู่ก)ู หมู่ที่ 4 ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

อดีตอันหวานชื่น ป―จจุบันอันขมขื่น เกิดการตื่นตัวของคนในชุมชน

ที่ได้รับผลกระทบจากป―ญหาและความขัดแย้งในชุมชนที่อดีตเคยเป็น
ชุมชนที่มีการพึ่งพาอาศัยกัน มีความสามัคคี ปรองดองกัน ประเพณี
วัฒนธรรมและพิธีกรรมบางอย่างสูญหายไปและอีกหลาย ๆ อย่างที่
กาลังจะถูกลืมและสูญหายในเวลาต่อมาจากวิถีชีวิตความเป็น
ปกาเก่อญอ ที่รักความสันโดษ อาศัยซึ่งกันและกันระหว่างคนกับคน
คนกับธรรมชาติและคนกับสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติอย่างลงตัว
วัตถุประสงค์

(1)
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้การ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนและเป็นการเปิดพื้นที่
สาธารณะในการแสดงออกถึงความเป็นเจ้าของ
วัฒนธรรม และสามารถปรับประยุกต์ใช้กับวิถชี ีวิต
ของตนเองได้อย่างเหมาะสม
(2)
เพื่อใช้
ศิลปะการแสดงละครพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชนและแกนนาชุมชนซึ่งเป็นกลไกหลัก
ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ป―ญหาต่าง ๆ ของชุมชนและ (3) เพื่อผลักดันให้
เกิดมาตรการในชุมชนซึ่งนาไปสู่การแก้ป―ญหารวมถึงเกิดผู้ถ่ายทอดและสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน ตามหลักสิทธิทางวัฒนธรรม โดยชุมชน เพื่อชุมชน
และเป็นของชุมชน สู่ความยั่งยืนต่อไปได้

สิ่งที่ได้รับจากโครงการ

(1) แกนนาชุมชนบางกลุม่ เริม่ มีการทากิจกรรมร่วมกัน วิเคราะห์ปญ
― หา
เปรียบเทียบการเปลีย่ นแปลงของชุมชนระหว่างอดีต -ป―จจุบัน โดยใช้กจิ กรรมละคร
ชุมชนทีเ่ ปิดโอกาสให้ทกุ กลุม่ ในชุมชนได้ใช้เวทีแห่งนี้นาไปสูก่ ารแก้ไขป―ญหาชุมชน
อย่างมีสว่ นร่วม (2) เด็กเยาวชนในชุมชนได้ทากิจกรรมร่วมกัน ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ มีความกล้าแสดงออกมากขึน้ มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ในการคิด
กิจกรรม(บทละคร) ได้รบั การยอมรับจากผูใ้ หญ่ ได้มเี ทคนิค ทักษะในการแสดง
ละครซึง่ เป็นโอกาสดีทที่ าให้เด็กเยาวชนชนเผ่าปกาเก่อญอมีทกั ษะชีวติ และเกิดการพัฒนาศักยภาพของกลุม่ แกน
นาเยาวชนทีจ่ ะร่วมสานงานละครเด็กเยาวชนต่อไป
(3) เกิดเวทีสาธารณะเพือ่ ให้ทกุ กลุม่ ในชุมชนได้มสี ว่ นในการร่วมแก้ไขป―ญหาโดยใช้โครงการละครสะท้อนป―ญหา
สร้างสุขสูช่ มุ ชนเป็นสือ่ กลางในการทากิจกรรม
(4) เกิดการลด ละ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลล์ในวันรดน้าดาหัวผูส้ ูงอายุ
(5) เกิดการือ้ ฟืน้ การทอผ้าของชนเผ่าปกาเก่อญอซึง่ เป็นภูมปิ ―ญญาของชนเผ่าที่สบื ทอดกันมาแต่สมัยโบราณ
(6)หน่วยงานของรัฐ / อบต. / ส อบจ.ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมมาโดยตลอด
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Young Smile Project หรือ โครงการแก้ไขและฟื้นฟูทักษะชีวิต
เยาวชนคุมประพฤติด้วยกระบวนการละคร คือโครงการที่มุ่งเน้นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองของชีวิตสภาพแวดล้อมทางสังคมผ่าน
แบบฝึกหัดละคร เพื่อปรับทัศนะคติในการใช้ชีวิตอยูร่ ่วมกันใน
ครอบครัว ชุมชน และสังคมอย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน
Young Smile Project มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านทักษะ
ชีวิตที่มุ่งเน้นให้เกิดการสะท้อนความคิดเห็นผ่านการสื่อสารในรูปแบบ
ของละคร ( Play ) ให้กับกลุ่มคนที่อยู่ในบริบทหรือมีสภาพแวดล้อม
ของป―ญหาที่ใกล้เคียงกัน
Young Smile Project ให้ความสาคัญกับการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือ
พฤติกรรมให้มีทิศทางที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์
กลุ่มเป้าหมาย เยาวชนในกระบวนการยุติธรรม
พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ สถาบันศิลปวัฒนธรรมอาร์ตเอด
ที่ปรึกษา
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
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