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รายงานการด าเนินกิจกรรมโครงการเยาวชนนักการละครสะท้อนปัญญา  

กลุ่มฮักนะเชียงยืน  

1.ที่มาของปัญหา 

                กลุม่ฮักนะเชียงยืนเปน็กลุม่เยาวชน ในโรงเรยีนเชียงยืนพิทยาคม อําเภอเชียงยืน จงัหวัด
มหาสารคามตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 เป็นการรวมตัวกันจํานวน 10 คน ข้ึนมาเพื่อเฝูาระวังการใช้สารเคมีใน
การเกษตรของหมู่บ้านแบก อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เยาวชนในกลุ่มอยู่ต่างหมู่บ้าน จึงมีมติใช้ช่ือ
อําเภอเป็นช่ือกลุ่ม  ที่กลุ่มเยาวชนเลือกเปูาหมายที่บ้านแบก เพราะเยาวชนพบปัญหาเพื่อนในช้ันเรียนชอบ
หลับในช้ันเรียนเป็นประจํา และบ่อยครั้งที่ขาดเรียน เมื่อสอบถามพบว่าเพื่อนต้องชวนผู้ปกครองผสมพันธ์ุแตง
แคนตาลูปในเวลากลางคืน ทุกข้ันตอนในการเพาะปลูกใช้สารเคมี ไม่เฉพาะแตงแคนตาลูปเท่านั้น แตง พริก 
มะเขือ และอื่นๆ ล้วนใช้สารเคมีทั้งสิ้น ซึ่งการใช้สารเคมีมากเกินควรมีผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม
และสังคมโลก คือภาวะโลกร้อน  จากการเฝูาระวังปีแรกพบว่าชาวบ้านเองต้องมีส่วนร่วม ดังนั้นกลุ่มเยาวชน
จึงสร้างแนวร่วมเป็นเยาวชนที่อยู่ในบ้านแบก เป็นแกนหลักในการเฝูาระวัง ลดการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก  

จากการศึกษาข้อมูลและเฝูาระวังการลดการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกเป็นเวลาหนึ่งปี ของกลุ่ม
เยาวชนฮักนะเชียงยืน พบว่า ผลการตรวจเลือดทั้งหมด 46 คน พบว่าเกษตรกรส่วนมาก เสี่ยง ชาวบ้านทํางาน
หนักในผสมพันธ์ุที่เกษตรกรต้องทํางานเฉลี่ยวันละ 13 ช่ัวโมง ชาวบ้านบางรายหน้ามืดเป็นลมหมดสติขณะ
ทํางาน นอกจากนี้เกษตรกรที่คลุกคลีอยู่กับงานฉีดพ่นสารปราบศัตรูพืชก็มีโอกาสได้รับสารพิษมากกว่า
เกษตรกรที่ทํางานอื่น โดยไม่มีอุปกรณ์ปูองกันตัวที่ปลอดภัย และผลการตรวจความอุดมสมบูรณ์ของดิน ดิน
ของเกษตรกรมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ค่าฟอสฟอรัสสูงมาก  

ชาวบ้านแบก รู้เข้าใจ ถึงผลกระทบจากการใช้สารเคมี ในการเกษตร แต่ไม่สามารถเลิกได้เพราะเป็น
การเพาะปลูกระบบพันธะสัญญา พฤติกรรมใน ชีวิตประจําวันเปลี่ยนไปคือตื่นสาย นอนดึก ทําให้ไม่มีเวลาดูแล
ครอบครัวเท่าที่ควร วิถีชีวิตวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวบ้านเริ่มหายไป พันธ์ุพืชดั่งเดิม(พื้นเมือง)เริ่มหายไป 
ชาวบ้านห่วงสุขภาพตนเองน้อยกว่ารายได้     

เนื่องจากเป็นวิถีที่ละเอียดอ่อน การละครเพื่อสะท้อนให้เห็นปัญหาด้วยละครเร่น่าจะเป็นเครื่องมือ
หนึ่ง ที่สามารถรักษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวบ้านได ้

 

2. เป้าหมาย   
ชุมชนเรียนรู้สู่วิถีเกษตรอินทรีย ์ 
 

3. วัตถุประสงค์   
3.1 สร้างกลุ่มกลุ่มเยาวชนในชุมชนรู้เข้าใจทักษะการละคร 
3.2 เพื่อให้กลุ่มเยาวชนรู้ เข้าใจ และเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้สารเคมีใน

การเกษตร 
3.3 เพื่อสร้างวิถีเกษตรอินทรีย์ในชุมชน  
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4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
3.1 กลุ่มกลุ่มเยาวชนในชุมชนรู้เข้าใจทักษะการละคร 
3.2 เยาวชนรู้ เข้าใจ และเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก 
3.3 ชุมชนเป็นชุมชนวิถีเกษตรอินทรีย์  
 

5. สรุปผลการด าเนินงาน 
      ผลการดําเนินงานสรุปได้ดังนี ้

วัตถุประสงค์ กิจกรรมที่ได้ดําเนินการ วันที่ดําเนินการ/
ผู้เข้าร่วม (คน) /ใครบ้าง 

ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน  
(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 

1.สร้างกลุ่มกลุ่ม
เยาวชนในชุมชนรู้
เข้าใจทักษะการ
ละคร 

ประชุมเชิงปฏิบัติการทักษะ
การละครให้สมาชิกกลุ่ม
เยาวชนฮักนะเชียงยืน 
- ให้ความรู้เรื่องทักษะการ
ละคร 
- ฝึกทักษะการละคร จาก
ปัญหาของชุมชน 
 

วันที่ 1 ธันวาคม 2556 
เวลา 08.30-15.30 
-กลุ่มแกนนํา จํานวน 5
คน 
-กลุ่มเยาวชนฮักนะเชียง
ยืนจํานวน 15 คน 

 

1.กลุ่มแกนนํา จํานวน 5คน
ได้ถ่ายทอดทักษะการละคร
ให้กลุ่มเยาวชนฮักนะเชียงยืน 
2.กลุ่มเยาวชนฮักนะเชียงยืน
จํานวน 15 คนมีความรู้ความ
เข้าใจทักษะการละคร 

2.เยาวชนรู้ เข้าใจ 
และเกิดความ
ตระหนักถึง
ผลกระทบจากการ
ใช้สารเคมีในการ
เพาะปลูก 

-ทบทวนทักษะการละคร 
- ร่วมสะท้อนปัญหาของ
ชุมชน 
- คิดบทละคร 

วันที่ 21 ธันวาคม 2556 
เวลา 08.30-15.30 
-กลุ่มแกนนํา จํานวน 5
คน 
-กลุ่มเยาวชนฮักนะเชียง
ยืนจํานวน 11 คน 

 

1.กลุ่มแกนนํา5คนและกลุ่ม
เยาวชนฮักนะเชียงยืนจํานวน 
11 คนร่วมสะท้อนปัญหา
ของชุมชนในประเด็นการใช้
สารเคมีมีผลกระทบในด้าน
ใด 
    - ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม  
    -ด้านเศรษฐกิจ  
    -ด้านสุขภาพจิต 
    -ด้านสุขภาพร่างกาย 
    -ด้านสิ่งแวดล้อม 
2.กลุ่มแกนนํา5คนและกลุ่ม
เยาวชนฮักนะเชียงยืนจํานวน 
11 คนได้บทละครในเรื่องวิถี
เกษตรอินทรีย ์
3.กลุ่มแกนนํา5คนและกลุ่ม
เยาวชนฮักนะเชียงยืนจํานวน 
11 คนร่วมฝึกซ้อมละคร 
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วัตถุประสงค์ กิจกรรมที่ได้ดําเนินการ วันที่ดําเนินการ/
ผู้เข้าร่วม (คน) /ใครบ้าง 

ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน  
(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 

 - ทบทวนทักษะการละคร - 
ทบทวนบทละครเรื่องวิถี
เกษตรอินทรีย ์
- ฝึกซ้อมละครเรื่องวิถี
เกษตรอินทรีย ์

27ธันวาคม 2556 
13.00-15.30 
-แกนนํา จํานวน 5คน 
-กลุ่มเยาวชนฮักนะเชียง
ยืนจํานวน 11 คน 

กลุ่มแกนนํา 5 คนและกลุ่ม
เยาวชนฮักนะเชียงยืนจํานวน 
11 คนร่วมฝึกซ้อมละคร  
มีทักษะการละครเพิ่มข้ึน 

- ทบทวนทักษะการละคร - 
ทบทวนบทละครเรื่องวิถี
เกษตรอินทรีย ์
- ฝึกซ้อมละครเรื่องวิถี
เกษตรอินทรีย ์

12 มกราคม 2557 
09.00-17.30 
-แกนนํา จํานวน 5คน 
-กลุ่มเยาวชนฮักนะเชียง
ยืนจํานวน 11 คน 

- กลุ่มฮักนะเชียงยืนได ้
บทละคร พร้อมออกเร ่

- ออกเร่ ครั้งที1่  
เวลา 12.20 -13.30 ออกเร่ 
ที่หน้าสหกรณ์โรงเรียนเชียง
ยืนพิทยาคม จํานวน 2 รอบ 
 

13 มกราคม 2557 
นักเรียนโรงเรียนเชียงยืน 
พิทยาคมจํานวน300 คน 
 

- นักเรียนโรงเรียนเชียงยืน 
พิทยาคมจํานวน 300 คน  
รู้เข้าใจตระหนักถึงปัญหา 
ในชุมชน 
-กลุ่มแกนนํา5คนและกลุ่ม
เยาวชนฮักนะเชียงยืนจํานวน 
11นําข้อบกพร่องมาปรับปรุง
ฉากจบของละคร 

- ครั้งที่2  
เวลา 16.30-19.00ออกเร่  
ที่บ้านแบก จํานวน 3 รอบ 

13 มกราคม 2557 
ชาวบ้านแบกจํานวน 20 
คน 

- ชาวบ้านแบกประมาณ 100 
คนรู้เข้าใจ ตระหนักถึง
ปัญหาในชุมชน 

3.3 เพื่อสร้างวิถี
เกษตรอินทรีย ์
ในชุมชน  
 

- ครั้งที่3  
เวลา 08.00-12.00 
ที่บ้านแบก 
 

5 กุมภาพันธ์ 2557 
-  ชาวบ้านแบกจํานวน 
20 คน 
-ผู้ใหญ่บ้านหมู1่,7,8 
-เกษตรอําเภอ 
-นักวิชาการจาก มมส. 
(ดร.เพชร,ดร.ฤทธิไกร 
ไชยงามและคณะ 
-โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ 
-ปราชญ์เกษตรอินทรีย์
จากกาฬสินธ ุ์(เกษตร
คลื่นลูกใหม่จาก
กาฬสินธ์ุ) 

- ชาวบ้านแบกประมาณ 100 
คนรู้เข้าใจ ตระหนักถึง
ปัญหาในชุมชน 
-นักเรียนแกนนําได้พัฒนา
ศักยภาพในการเป็นกระบวน
กรในวงสนทนา 
-ได้เปิดประเด็นเกษตร
อินทรีย์ในหมู่บ้าน 
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วิเคราะห์ผลจากการด าเนินโครงการเยาวชนนักการละครสะท้อนปัญญา  

ผลผลิตท่ีได้  
      ผลลัพธ์ตามจุดประสงค์ 

1.1 ได้สร้างกลุ่มกลุ่มเยาวชนในชุมชนรู้เข้าใจทักษะการละคร 
1.2 กลุ่มเยาวชนรู้ เข้าใจ และเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้สารเคมีในการเกษตร 
1.3 สร้างวิถีเกษตรอินทรีย์ในชุมชน ได้ในระดับรู้เข้าใจ 

      ด้านเยาวชน 
          เยาวชนเครือข่ายในชุมชนได้นํากระบวนการทางละครมาปรับใช้ มาใช้ในการเรียนรู้ปัญหาในชุมชน
ของตนเอง ได้สะกิดปัญหาของชุมชนให้ผู้ปกครองตระหนักถึงพิษยาฆ่าแมลง ด้วยความละมุดละหม่อม ไม่
กร้าวร้าว สังเกตได้จาก “ขณะดูละคร เห็นรอยน้ําตาจากยายๆ ปูาๆ ร้องไห้ และเมื่อเปิดวงเสวนา เมื่อเกมถูก
พี่ๆถาม ด้วยความมีโอกาสเปิดใจ เกมร้องไห้ ยายร้องไห้ ปูาๆ ร้องไห้ตาม หรือแม้แต่ในการฝึกแต่ละครั้งไม่มี
เลยที่สมาชิกมาไม่ครบอาจมาช้าก็จะได้ยินคําว่า“ขอโทษ ”จากเพื่อนๆ 
              แสดงให้เห็นว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในในตัวเยาวชนเอง ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลการเรียนแล้ว
ส่วนมากเป็นเด็กที่มีผลการเรียนปานกลาง 
         ชมุชน ได้มีโอกาสได้พูดคุยถึงสาเหตุที่ทําให้วัฒนธรรมของหมู่บ้านที่เริ่มเปลี่ยนไป จากวงเสวนาเช่น 

- พ่อแม่ตระหนักรู้แต่ยังคงติดว่าต้องใช้หนี้และต้องหาเงินส่งลูกเรียน 
- ต้องใช้หนี้ ทําอย่างอื่นได้เงินไม่ทันใจ  
- คนในชุมชนได้รายได้ดีขนาดน้ี แล้วทําไมยังเป็นหนี้ ? 
- พี่พยาบาลถามว่าที่ว่าส่งลูกเรียนนั้น สถิติพบว่าเรียนจบ ป.ตรีกันน้อยมาก 
- คนในชุมชนอายุเกิน 45 ปีก็เริ่มเจ็บปุวย มีคนเป็นมะเร็งตายเยอะ เป็นโรคตับตายก็เยอะ 
- รายได้สุทธิ 2 แสนบาทนั้นยังไม่ได้หักค่าสุขภาพและความอบอุ่นในครอบครัว 
- คนในชุมชนรู้สึกว่าเกษตรอินทรีย์ไม่มีตลาด 
- คนในชุมชนรู้สึกว่าหากไม่ใช้สารเคมีจะได้ผลผลิตไม่ทันใจ 
- คนในชุมชนรู้สึกว่าตนเองรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ดีอยู่แล้วเพราะดูงานมาหลายครั้ง 
แสดงให้เห็นว่าเกิด เป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงในชุมชน สังเกตได้จากวงเสวนา 
    น้องตุ๋มเกษตรอินทรี(น้องตุ๋ม+น้องเเบงค์ สหมิตรครูจากกาฬสินธุ)พูดถึงเกษตรอินทรีที่ตนเอง
ทํา เรียกความสนใจของชาวบ้านเป็นอย่างดีเยี่ยม ชาวบ้านต้องการไปดูงานที่ไร่ของน้อง  
   -ท่านเกษตรอําเภอ พูดเรื่องเกษตรปลอดภัย การใช้สารเคมีมีผลต่อดินอย่างไร ทําให้ชาวบ้าน
สนใจเกษตรอินทรีมากกว่า  

           สิ่งท่ีคาดว่าจะได้ผลตามมา คือ เกิดเยาวชนที่เป็นผู้นําในชุมชนที่มีฐานการคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน 

         กลุ่มเยาวชนแกนน า  
              - ได้พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นํา ได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร 

              สรุปผลผลิตท่ีได้คือ 
                       - ได้ฝึกทักษะการสื่อสาร ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ฝึกทักษะการแก้ปัญหา 
                        -พวกเขาได้เรียนรู้วิธีในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บนความคิดเห็นต่าง  
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                       - ไดค้วามรู้โดยที่ครูไม่ต้องสอนในช้ันเรียนคนที่เรียนอ่อนหรือเก่งได้เรียนรู้ได้เท่ากัน  
                       - ได้ผู้นําในชุมชนที่กล้าคิด กล้าทํา และมีคุณธรรม  

     ครูผู้ดูแลโครงการ 
          ได้กระบวนการละครเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะศตวรรษที2่1  
               

ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
- เวลาไม่พอ 
- ภาระการเรียนในเนื้อหาของหลักสูตร 
- การไม่ยอมรับของสังคมเพื่อน 
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ผนวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม 
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แกนน าถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องทักษะการละคร ให้กับสมาชิกกลุ่มฮักนะเชียงยืน

 
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์จากสหมิตรคร ู



8 
 

 

 

 

 
ร่วมสะท้อนปัญหา สู่ ทักษะการละคร "เกษตรวิถีอินทรีย"์ 
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ซ้อมใหญ่ โดยมีพี่ๆ จากมมส. เป็นพี่เลี้ยง 
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เมื่อแสดงเสร็จ น้อมรับฟังข้อติชม ทักษะที่เราฝึกซ้อมไป ไม่พอ โดยเฉพาะสมาธิไม่นิ่งเลย 
 

พี่ๆ ทบทวนทักษะพื้นฐานการละครให้ใหม่....โหดๆๆๆๆๆฮาๆๆๆๆๆๆๆๆ  ๆ
 

 
 
 

เรียบร้อย.....พร้อมออกเร่แล้วจ้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  ๆ
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ออกเร่ครั้งแรกที่โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม...สองรอบ..ตื่นเต้นมากๆๆ เหนื่อยมากๆๆ  ๆ
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ทีวีTPBS ร่วมเผยแพร่สะท้อนปัญหาของชุมชน (ออกรายการออนซอนอิสานวันที ่29 มกราคม 
2557) 

 

 

  
ออกเร่ครั้งที่สองที่บ้านแบก...สามรอบ..ทุกคนสบายมาก..ซิวๆๆ  



13 
 

เชิงปริมาณทะลุเป้า 

 

 

 

 
ณ.บ้านนายขุน บ้านริมทุ่ง ประเมินตนเอง(AAR) ด้วยวงพาแลง ต ามักหุง ทอดไข่ แซบๆๆ 
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ภายใต้ค าถามของท่านประธานแสน ประทับใจอะไร ถ้าจัดครั้งต่อไปจะท าอย่างไร 
 

  

 

   
 
 
 
 
 
 
 

ทักษะศตวรรษที2่1 



15 
 

 
ทักษะศตวรรษที2่1 ได้แก่  
                  1. ความรู้ในวิชาหลักได้แก่  
                       • ภาษาแม่ และภาษาโลก  • ศิลปะ  • คณิตศาสตร์   • เศรษฐศาสตร ์
                       • วิทยาศาสตร์  • ภูมิศาสตร์  • ประวัติศาสตร์  • รัฐ และความเป็นพลเมืองดี  
                 2.ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม  ประกอบด้วยทักษะย่อย ๆ ดังต่อไปนี้  

- การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) และการแก้ปัญหา (problem solving) ซึ่ง
หมายถึง การคิดอย่างผู้เช่ียวชาญ (expert thinking)  

- การสื่อสาร (communication) และความร่วมมือ (collaboration) ซึ่งหมายถึง การ
สื่อสารอย่างซับซ้อน (complex communicating)  

- ความริเริ่มสร้างสรรค์ (creativity) และนวัตกรรม (innovation) ซึ่งหมายถึง การ
ประยุกต์ใช้จินตนาการและการประดิษฐ์  
               3.ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  

- ความรู้ด้านสารสนเทศ  
- ความรู้เกี่ยวกับสื่อ  
- ความรู้ด้านเทคโนโลยี  

               4.ทักษะชีวิตและอาชีพ  
- ความยืดหยุ่นและปรับตัว  
-การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง  
-ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม  
- การเป็นผู้สร้างหรือผลิต (productivity) และความรับผิดรับชอบเช่ือถือได้ (accountability)  
- ภาวะผู้นําและความรับผิดชอบ (responsibility)  
 

 ก๊อต : ละครเมืองคาม 
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          ผมคิดว่าการทีเ่ราไปเข้ารว่มกลุม่อะไรกต็าม กอ็ยากใหม้คีวามสขุเพราะกลุม่ต่างๆต้องมเีพ่ือนๆและต้องมี
ดารนําความรู้ของแต่ละคนน้ันรวมกันให้ได้ผลสรุปออกมาได้ดี ความรู้สึกไม่อยู่เพียงลําพังอีกเพราะมีเพื่อนที่เข้าใจกัน 
สนุกสนานร่าเริงคิดว่ากลุ่มนี้จะต้องได้ความรู้อีกมากมายแรงบันดาลใจที่ผมเข้ามาในกลุ่มนี้ก็คือว่า เห็นพี่ๆพวกที่แล้ว
ทําแล้วมาอบรมก็ผมดู คิดว่าในวันน้ันจะต้องทําหน้าที่เหมือนรุ่นที่แล้ว นี่ก็เป็นจริง ได้อบรมการแสดงละคร ได้เล่น
เกมที่ไม่เคยเล่น และก่อนที่จะได้ไปแสดงที่ละครเมืองคามก็ได้มีดารฝึกซ้อมการแสดงหนักมากและเหนื่อย แล้วก็
กลับไปนอนคิดดูว่าเราจะทําได้หรือเปล่า พอวันต่อมาก็ได้ไปแสดงละครแล้ว “เอาล่ะสิจะทําได้ไหม” นั่งสมาธิตลอด
ทางจนถึงเวทีรู้เลยว่าเราต้องได้แสดงในที่แห่งนี้ สิ่งที่ประทับมากที่สุด คือ เราแสดงเต็มที่ที่สุด แล้วเวลาก็ผ่านไปใน
การแสดงละครครั้งนั้นมีความสนุกสนาน จะนําประสบการณ์ในครั้งนี้และจะนําการแสดงละครของคนอื่นๆนําไป
ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และจะนําข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสารเคมีไปบอกพ่อแม่ ว่ามันมีโทษอย่างนี้
นะ มันไม่ดีเลยพ่อแม่ ลูกคนไหนก็อยากให้พ่อแม่อยู่กับลูกไปนานๆ ไม่มีลูกคนไหนที่อยากให้พ่อแม่ไม่อยู่กับเรา  
ในการฝึกซ้อมที่จะไปแสดงละครเมืองคามคือว่า จัดงานอยู่ในช่วงของพ่อแม่ติดงาน ถ้าพ่อแม่ไม่ติดงานก็อาจเข้า
มาร่วมรับชมด้วย อยากให้พ่อแม่เห็นในการซ้อมละคร การแสดงละคร ว่าออกมาเป็นอย่างไร และขอสรุปว่า 
ในภารกิจนี้ผลออกมาว่า ได้รู้คุณค่าของตัวเองว่าทําไมทําได้ขนาดน้ีเลย มีความภาคภูมิใจที่ตนเองทําได้ขนาดน้ีและ
ขอบคุณคุณครูที่ทําให้ผมมีวันน้ี ขอบคุณครับ  ก๊อดไม่อายอีกแล้วครับ 

 

 

ความรู้สึก : ละครเมืองคาม 

    แอน พรไพรินทร ์ หีบแก้ว  

ประสบการณ์ละคร "เมืองคาม" ฮักนะเชียงยืน(http://www.gotoknow.org/posts/564346) 

          เราก็ได้เข้าร่วมโครงการละครเมืองคาม ตอนแรกรู้สึกกลัวมากเพราะความจริงแล้วอาจจะเป็นคนที่ไม่
ค่อยกล้าแสดงออกทางเรื่องการแสดงเท่าไร ก็คิดกังวลว่าพี่เขาจะมาอบรมย์การเล่นละครเร่ให้เราจะทําได้ไหม 
เราจะเป็นตัวถ่วงคนอื่นหรือปุาว พอเอาเข้าแล้วจริงๆ ไม่มีอะไรยากเลย การเล่นละครเร่ขอแค่มีความเช่ือในสิ่ง
ที่เราเป็นตัวละครตัวนั้น 

 
              สิ่งที่แอนได้จากการได้เข้าร่วมโครงการละครเมืองคาม คือ แอนได้รู้จักตัวเองมากขึ้น ได้มีสมาธิ ได้
อยู่กับตัวเองมากขึ้น เพราะการแสดงละครถ้าไม่มีสมาธิก็จะแสดงออกมาไม่ได้ แล้วเห็นได้ชัดคือ แอนมีความ

 

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/005/298/original_1010095_649151471811095_1278163377_n.jpg?1395382134
http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/005/300/original_1654299_649151491811093_235321067_n.jpg?1395382167
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กล้าแสดงออกมาข้ึน รู้สึกไม่เหมือนเดิม รู้สึกมั่นใจอะไรมากกว่าเดิม และอีกอย่างคือได้การคิดวิเคราะห์และ
แสดงความคิดเห็นเพราะละครที่เราทําเป็นละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง เราเอาเนื้อหามาจากสภาพปัญหาจริง 
จึงทําให้ต้องคิดว่าเราจะแสดงออกมาอย่างไรจึงจะทําให้ผู้ที่ไม่รู้เรื่องเข้าใจได้ และละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงยัง
เป็นละครที่ทําให้ผู้ดู ได้รู้และคิดตามไปด้วย และอีกอย่างที่ได้จากการทํากิจกรรมครั้งนี้คือการทํางานเป็นกลุ่ม
เราควรมีความตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบในหน้าที่ เราเพราะถ้าบางวันหรือบางที่ตัวละครมาไม่ครบเราก็
อาจจะเสียเวลาไปบ้าง 

         สิ่งที่แอนประทับใจมากคือการทําละครเพื่อการเปลี่ยนแปรงเป็นการนําเอาปัญหาจริงๆมาทํา ทําให้เรา
ได้คิดช่วยกันว่าฉากนี้เหมาะไหม สมควรทําอย่างไร มันเป็นการระคมความคิดและแสดงความคิดเห็น ทําให้เรา
ได้ออกความคิด 

        สิ่งที่แอนได้จากการทําละครครั้งนี้คือ หนึ่งละคือทักษาการแสดง ทักษะการพูด และทําให้แอนมีสมาธิ
มากขึ้น กล้าแสดงออกมากข้ึน กล้าคิดมากข้ึน และมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อีกด้วยด้วย และที่สําคัญ
ตอนนี้คือพ่อแอนเริ่มหันมาสนใจเกษตรอินทรีย์แล้ว พ่อไม่ใช้สารเคมีในการฉีดพ่นแปลงผักแต่เอาเช้ือราไตรโค
เดอร์มาที่แอนได้มาจากการศึกษาดูงานแทน..แอนปลื้มใจอยู่นะ 

        ข้อเสียจากการทําละครเร่ คือ ในบางครั้งทั้งงานที่โรงเรียน ทั้งงานที่บ้าน อาจจะทําให้แอนไม่ค่อยมีเวลา
ที่จะว่างเลย และทั้งตอนที่เราฝึกซ้อมมันก็อยู่ในช่วงสอบด้วย มันเป็นอะไรที่หนักมากในตอนน้ัน จนเพื่อนถาม
แอนว่า แอนไม่เหนื่อยบ้างหรอ งานเธอเยอะมากเลยนะ แต่แอนก็บอกว่าไม่เหนื่อยหรอก พ่อก็บอกว่า ไปซ้อม
แต่ละคร เรื่องเรียนจะเป็นยังไงบ้าง บทละครมันสอบไม่ได้นะ บางครั้งก็ท้อบ้าง แต่ช่วงเวลาน้ันก็เป็นช่วงที่
หนักมากจริงๆ แต่มันก็ผ่านมาได้ แม้จะงานหนักเพียงไหน ถ้าเราต้ังใจทําอะไรสักอย่างมันก็ไม่มีอะไรเกิน
ความสามารถเราเลย 

 

เม่ือ แอน รับหน้าที่เป็นผู้บันทึก  

               ดวงดาวที่ใผ่ฝัน..ฮักนะเชียงยืน http://www.gotoknow.org/posts/557015 
 
           วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2556  เรากกลุ่มฮักนะเชียงยืนได้มาประชุมกันที่อาศรมพอเพียงเป็น
ทบทวนโครงการพลิกฟื้นดินและการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกัน ครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อความ
เข้าใจกันในงาน สรุปคือ เราได้ประธานเป็นเกม ได้ผู้ประสานงานคือแคท แอนเป็นเลขานุการ ปฺอบเป็น 
ฝุายการเงิน ส่วนแกนนําหลักเรามี แบงค์  พี่แซม ติ้ง กิ๊ก ก๊อต ขุน ตุ๊กตา พี่ส้ม พี่ก๊อต พี่เอ็ม ส่วนพี่แสนเป็นที่
ปรึกษาของเรา อาจารย์เพ็ญศรีเป็นพี่เลี้ยงของเราค่ะ 
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             ต่อจากนั้นเราได้คุยกันเรื่องการจัดกิจกรรมเราที่จะไปทําละครเร่ในหมู่บ้าน ต่างคนต่างคิด และให้
ความคิดเห็น สรุปคือเรื่องแรกเราจะเน้นที่วัฒนธรรม เป็นวัฒนธรรมที่มีอยู่ในหมู่บ้าน จะเป็นการถ่ายถอด
เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เคยมีและหายไป และมีบางวัฒนธรรมที่กลับคืนมาใหม่  จุดขัดแย้งของเรื่องคือมีนายทุน
มาลงทุนการปลูกแตงแคนตาลูป ผลทําให้วัฒนธรรมเปลี่ยนไป จบด้วยการให้เวลาในครอบครัวน้อยลง มีการ
อยู่เป็นครอบครัวเดี๋ยวมากขึ้นความสัมพันธ์ในหมู่บ้านน้อยลง ตางคนต่างใช้ชีวิต ไม่ค่อยมีการมาทําบุญจัดงาน
ต่างๆแบบเดิม อาหารในไร่นาไม่มี หากินตามแบบวิถีชีวิติแบบเดิมได้น้อย มีการซื้ออาหารจากตลาดมากิน  นี้
เป็นละครเรื่องแรก ส่วนละครเรื่องที่ 2 เราจะไปเน้นที่ชุมชน สัมพันธภาพที่เปลี่ยนไป จุดขัดแย้งคือมี
ความสัมพันธ์ในชุมชนน้อยมีการพูดคุยเสวนากันน้อยลง ผลที่เกิดข้ึนคือชาวบ้านไม่พูด บ้านมีการกั้นกําแพงสูง 
มีการปุวยเรื้อรัง ทํางานหนัก  มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น เรื่องที่ 3 เกี่ยวกับวิถีชีวิตหลังจากที่เป็นแบบนี้เราจะช้ีให้เห็น
วิธีชีวิตแบบชัดเจน คือเราจะเอาเรื่องเด็กชายคนหนึ่งที่แบกภาระงานเยอะ ทั้งเรียน ทั้งทํางานช่วยพ่อแม่ ทําให้
เป็นจุดกดให้เกิดปัญหาต่างๆ มีการหลับในห้องเรียน มีอาการเบรอๆ ไม่สดช้ืน ไม่ได้กินข้าวร่วมกับ
ครอบครัว  จุดใฝุฝันคือจะมีเด็กกลุ่มหนึ่งคิดที่จะทํางานหนึ่งขึ้นมา คือการสะท้อนปัญหา การนําปัญหามา
แก้ไข โดยเขาได้ทําโครงงาน IS เราจะเล่าเรื่องงานกลุ่มฮักนะ เป็นอันจบละครเร่ของเรา 3 เรื่อง 
สรุปคือ ละครเร่ของกลุ่มฮักนะเชียงยืนมี 3 เรื่อง คือวัฒนธรรม ประเพณี ,สัมพันธภาพในครอบครัวและชุมชน 
และวิถีชีวิตของคนในชุมชนและเด็กที่จะต้องช่วยผู้ปกครองในการทํางาน 

 
                
แล้วต่อมาเราได้คุยกันหนังสั้นเรื่องลูกฉันหายไหน เป็นหนังสั้นที่อาจจะทําโดยการนําละครเร่มาตัดต่อเป็น 
หนังสั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระแม่ธรณีที่มีลูกเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆในดิน เริ่มแรกจะเล่าเรื่องถึงลูกกับแม่  แม่ธรณี
รักลูกมาก แล้ววันหนึ่งมีคนมาลักพาตัวลูกไปจากแม่ นั้นคือสารเคมีที่มาจากการทําการเกษตร แม่ธรณีเสียใจ
มากที่ลูกหายไป แล้วออกตามหาลูกตลอด สารเคมีนําลูกไปให้นายทุน แล้วก็มีกลุ่มเยาวชนกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มฮัก
นะเชียงยืนของเราเป็นผู้พิทักษ์ที่จะนําลูกมาคืนให้แม่ธรณี แล้วจะเป็นการเล่าถึงการทํางานของเรา กลุ่มฮักนะ
เชียงยืน กับโครงการลดมลพิษฟื้นชีวิตดิน 
   พี่แสนของเรารับหน้าที่เขียนบท เราจะซ้อมละครทุกกันวันศุกร์ เราจะซ้อมละครเรื่องแรกคือเรื่องวัฒนธรรม 
และประเพณี   
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           การเริ่มงานต่อไปของกลุ่มฮักนะเชียงยืนคือ การไปศึกษาดูงานที่กรมพัฒนาที่ดินเขต 5 ขอนแก่น 
เรื่องการตรวจวัดช้ันของดิน การตรวจสิ่งมีชีวิตในดิน การวัดคุณภาพของดิน เราคาดว่าจะไปกันในวันที่ 26 
ธันวา แต่จะมีการติดต่อประสานงานกันก่อน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามสถานการณ์ 
“เดินไปเถิดคนกล้า เดินไปหาความฝันของเธอ ฝันให้ยิ่งใหญ่นะเธอก้าวเดินไปตามที่ใจต้องการ เกิดเป็นคนแล้ว
อย่าไปกลัวความพ่ายแพ้นั้นคือพลัง เมื่อวันวานแม้จะสิ้นหวังวันพรุ่งนี้น้ันรอเธออยู…่.กล้าไหมถามใจเธอเอง สุข
ทุกอยู่ที่เธอเอง ชีวิตน้ีเป็นของเธอเอง ก้าวเดินไปตามที่ใจต้องการ (ร้องเพลงนิดๆ)”แอน..^^ 
  

 

แสน : ผู้เขียนบทยอดเยี่ยม : เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง 
 
 

ค่ายละครสะท้อนปัญญา http://www.gotoknow.org/posts/558582 

 

 

 

 

 

เมื่อเดินมาในระยะเริ่มต้น ก็เดินมาพบพานกับทุนที่สําคัญ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่สําคัญ ที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อการทํางานของฮักนะเชียงยืนรุ่น ๒ โดยเป็นค่าย "ละครเร่" ที่สะท้อนมุมมองให้ชาวบ้านเห็น
ให้ชาวบ้านได้เข้าใจผ่านการเเสดงละครเป็นกลุ่มซึ่งเมื่อวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมาฮักนะเชียง
ยืนได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการเยาวชนนักการละครสะท้อนปัญญา ที่เป็นค่ายการพัฒนาโดยการละคร ซึ่งการ
ละครนี้เป็นกระบวนการกลุ่มที่เน้นการสื่อสารโดยตรงกับชุมชนกับผู้อื่นให้ได้เข้าใจโดยสร้างความสนใจให้ผู้ดูให้
คล้อยตามเเล้วย้อนมองตนเอง... "ละครเร่เป็นสิ่งที่ยากแต่สนุก" ความยากของละครเร่นั้น คือ การทํางานเป็น
ทีมที่ต้องสื่อสารให้เข้าใจด้วยการเห็นภาพเพราะการที่เราจะสามารถจดจําได้ร่วมกันน้ันต้องเห็นภาพก่อนจะให้
ให้สามารถจดจําได้ง่าย หรือ "จินตนาการสําคัญกว่าความรู้" นั่นเอง  จากกระบวนการต่างๆนานาได้ถูก
ถ่ายทอดผ่านเครื่องมือเเละมีพี่คอยส่งเสริมอยู่ตลอดเวลาทําให้สามารถเข้าถึงละครอย่างเข้าใจได้ง่ายข้ึน ละคร

 

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/980/729/original_1521304_756108971070001_379172614_n.jpg?1387633148
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เร่เป็นละครที่สะท้อนให้ผู้คนเห็นปัญหาที่เกิดข้ึนในวิถีชีวิตของทุกๆคน จากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้มี
เปูาหมายกับตนเอง คือ การนําทักษะของละครเร่มาพัฒนางานของฮักนะเชียงยืนต่อไป เเค่ต้องมาปรับใช้ตาม
ความเหมาะสมที่ได้จากการคิดใคร่ครวญเป็นอย่างดีด้วยกระบวนการกลุ่มอีกครั้ง... 

          กิจกรรมเเรกๆที่เข้ามาเป็นการทดสอบจินตนาการโดยกิจกรรมที่เรียกว่า "ท่าใหญ" เป็นการเดินทาง
จังหวะเสียงเเล้วหยุดเป็นท่วงท่าเเล้วหยุดนิ่งที่เป็นการเน้นประกายความคิดเเละจินตนาการให้เกิดภายในตัว
ทุกคนโดยทุกคนมีความคิดอย่างอิสระที่จะเป็นสิ่งใดก็ได้ตามประเภทของสิ่งนั้นจากคําสั่งเสียง เเล้วทุกคนมี
ความเป็นตัวของตัวเองที่จะถ่ายทอดท่ายากนั้นออกไปสู่ภายนอกให้ผู้อื่นได้เข้าใจ ซึ่งเป็นการเน้นย้ําจินตนาการ
ที่ต้องมีในละคร...จากกิจกรรมนี้สิ่งที่ได้เรียนรู้ คือ จินตนาการเป็นสิ่งที่สามารถทําให้เกิดภาพให้ผู้อื่นได้เข้าในที่
ถูกถ่ายทอดจากภายในออกมาสู่ภายนอก... 

          กิจกรรมต่อมาเปรียบเหมือนการสร้างความเช่ือให้กับนักการละครฝึกหัดทุกๆคนที่ต้องมีความเช่ือซึ่ง
ความเช่ือนี้เองเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของการเเสดงละครเพราะหากเราไม่เช่ือในบทบาทที่เราถ่ายทอดไปเเล้วนั้น
ย่อมส่งผลให้ผู้ชมย่อมไม่สามารถเข้าถึงเเละไม่เช่ือเช่นเดียวกัน "การที่เราจะถ่ายทอดให้ผู้ชมได้อินไปกับ
เรา  เราต้องอินกับสิ่งนั้นๆก่อน" ซึ่งการที่เราจะ "อิน" ได้น้ันเราต้องมีความเช่ือเป็นหลักสําคัญ..การที่เราจะมี
ความเช่ือได้ดีที่สุด คือ ความเช่ือนั้นได้ถูกสั่งสมมาจากประสบการณ์ของเราเอง หรือ เราเคยผ่านเรื่องนั้นๆมา
ก่อนทําให้เรารับรู้ได้ว่า ความรู้สึกเช่นน้ันเป็นอย่างไร ที่อยู่ในฉากละครนี้เป็นบริบทที่คล้ายๆกัน ทําให้เรา
ถ่ายทอดเรื่องนั้นออกมาอย่าง "อิน" หรือเราสามารถเช่ือได้ง่ายเพราะเราเห็นภาพน้ันมาจากภายใน
ตัวตน  ความเช่ือจึงเป็นสิ่งสําคัญมากในการเเสดงละคร  ซึ่งกิจกรรมนี้ช่ือว่า "ดินน้ํามัน" โดยเป็นก้อนอากาศให้
ทุกคนเช่ือว่าดินนํ้ามันที่เป็นก้อนอากศนี้เป็นดินนํ้ามันจริงๆเเล้วสามารถปั้นเเล้วเล่นกับสิ่งนั้นได้โดยที่เราจะปั้น
อะไรก็ได้เเต่สื่อเป็นท่าทางหรือ อวัจนะภาษา ให้คนเห็นเเล้วคนเข้าใจในสิ่งที่เราปั้นโดยไม่มีการสื่อสารด้วยการ
พูดใดใด จึงเป็นภาษากายในการสื่อสาร...จากกิจกรรมนี้สิ่งที่ได้เรียนรู้ คือ ความเช่ือเมื่อเรามีความเช่ือเเล้วเรา
เเสดงความเช่ือนั้นออกมาจะทําให้ผู้รับสารรู้สึกเข้าถึงหรือรู้สึกอินร่วมกับตัวละครด้วย.. 

         สมาธิเป็นสิ่งสําคัญของการสื่อสารออกไปให้ผู้ชมได้เข้าใจ ซึ่งนอกจากที่เราจะสื่อสารกับตนเอง แล้วอยู่
ในบทของตนเองแล้ว เรายังต้องสื่อสารให้คนอื่นได้เข้าใจอย่างมีสมาธิ ซึ่งกิจจกรรมนี้ช่ือว่า “มองตา” เป็นการ
รวบรวมสมาธิของการเล่นละครโดยการจับคู่แล้วมองตา  เมื่อได้ตาเพื่อนได้สักพักจะรู้สึกขํา เมื่อรู้สึกขําครั้งใด
ให้คนน้ันหลับตาลงแล้วรวบรวมสมาธิใหม่ แล้วพยายามอ่านสายตาเพื่อนให้ได้ว่าตอนน้ีเพื่อนอยากจะให้เรา
รับรู้อะไร แล้วในขณะเดียวกันเราต้องสื่อสารด้วยสายตาส่งไปให้เพื่อนได้เข้าใจว่าเรากําลังสื่ออะไร  ซึ่งอาจยาก
ในข้ันเริ่มต้น กว่าจะทําให้ตนเองไม่ขํา  กว่าจะทําให้ตนเองมีสมาธิ  และ กว่าจะทําให้ตนเองคาดเดาสายตา
เพื่อนออกนั้น “ยากมาก”  จากกิจกรรมนี้สิ่งที่รับ คือ สมาธิของการเล่นละคร โดยการเล่นละครนั้นสมาธิเป็น
สิ่งที่สําคัญที่จะทําให้เราจดจ้องที่บทบาทของเราที่ได้รับ แล้วต้องสื่อสารทางภาษาตาให้คนอื่นได้เข้าใจ ซึ่งยัง
ต้องฝึกหัดอีกมากเพื่อความเข้าถึงการสื่อสารด้วยตามากยิ่งขึ้น 

 

 

การสร้างละครเร่ผู้เล่นจะต้องมีสิ่งท่ีอยู่ภายใน ดังน้ี 

          1.จินตนาการ – เป็นความคิดที่ออกมาจากภายในที่สร้างสรรค์มีประโยชน์ต่อการละคร คือ การใช้
ความคิด ใช้จินตนาการ ในการจดจําและการมองเห็นภาพของละครจะทําให้สามารถถ่ายทอดละครออกมา
อย่างเข้าถึงละครมากยิ่งข้ึน 
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            2.ความเช่ือ – เป็นสิ่งสําคัญของการละครเร่ ที่ต้องอาศัยความเช่ือ เพราะถ้าผู้แสดงมีความเช่ือมั่นใน
บทบาทนั้นๆของตัวละครจะสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติ  การที่เราจะถ่ายทอดจากความ
เช่ือได้ออกมาอย่างเข้าใจ  เราต้องรู้สึก หรือเคยรู้สึกอย่างที่ตัวละครนั้นเป็นมาก่อนจะทําให้เราเข้าถึงตัวละคร
ได้เปรียบดุจตัวตนที่แท้จริง 

              3.สมาธิ – เป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เราจดจ้องอยู่ในบทบาทที่ตนเองได้รับโดยหลุดน้อยที่สุด สมาธิจึง
ต้องฝึกอยู่เป็นประจํา  ยิ่งฝึกมากยิ่งสามารถจดจ้องกับบทได้มาก 

              จินตนาการ  ความเช่ือ  และสมาธิ เป็นสิ่งที่ถือว่าไม่ง่ายสําหรับนักแสดงฝึกหัดที่ต้องฝึกอยู่เป็น
ประจําจะทําให้สามารถเข้าถึงบทละครนั้นๆได้มากเท่านั้น  ในการเร่ละคร สิ่งแรกๆที่ต้องมี คือ ความคิดและ
จินตนาการ แล้วจะทําให้เราเช่ือความคิดและจินตนาการนั้นๆแล้วเมื่อได้จินตนาการได้เช่ือในสิ่งนั้นๆเราจะ
ถ่ายทอดออกมาอย่างมีสมาธิ ได้เปรียบดุจตัวตนที่แท้จริง 

 

 

 

 

 

 

 

จากกระบวนการต่างๆนานาของละครเร่นํามารวมกันเป็นละครหนึ่งเรื่อง การที่เราจะถ่ายทอดให้
ผู้รับสารรู้สึกอินได้เราจําต้องอินก่อน แต่การ “อิน” นี้ยากมากจําต้องมีเครื่องมือต่างๆเข้าช่วย การเล่นละคร
ไม่ใช่เพียงเล่นแล้วเสร็จไป แต่แก่นกระบวนการของละครจริงๆเป็นวงจรที่ไม่มีวันสิ้นสุด คือ การสร้างบท  ซ้อม
ขัดเกลา  แสดง  การประเมิน และการปรับปรุง วนเวียนอยู่เช่นน้ีกลายเป็นวงจรของกระบวนการทางละคร
ข้ึนมาที่เปรียบเหมือนกับหลักคิดของ “วงจรเดมิ่ง” หรือ PDCA สิ่งที่นักแสดงจําต้องยอมรับแล้วนําไปปรับใช้
อยู่ตลอดเวลา คือ คําแนะนําแล้วนําคําแนะนํานั้นไปปรับปรุงตามศักยภาพ 

              องค์ประกอบละครเร่มีอยู่ 3 องค์ประกอบด้วยกัน คือ บท  แสดง  และการกํากับ ซึ่งสิ่งที่ยากที่สุด 
คือ การแสดงที่จะสื่อออกมาใช้ผู้รับสารได้เข้าใจจากการชมภายนอกสะท้อนเข้ามาสู่ภายใน ซึ่งจากได้เข้าร่วม
โครงการนี้ทัศนะของข้าพเจ้าได้ชัดข้ึนในการทําละครเพื่อสะท้อนปัญหาโดยเป็นประสร้างละครอยู่บนความเช่ือ
และวิถีชีวิตด้ังเดิมของชาวบ้านจะทําให้ชาวบ้านรู้สึกเข้าถึงสิ่งที่อยากจะสื่อและมีความรู้สึกมีส่วนร่วมในทิศทาง
ของการแสดง  ได้สังเคราะห์ออกมาเป็นวงจรการแสดงละครที่น่ามีมีคุณภาพโดยเน้นหลักที่การสื่อด้วย
ภาพ  เปลี่ยนฉากด้วยจุดเด่น  เน้น Eye contact    Act จากสิ่งที่ได้เรียนรู ้ เปล่งออกมาสู่โปรเจคเสียง  โดย
เทียบเคียงความเป็นจริง  สิ่งสําคัญอิงความเช่ือ  ตัวจางเจือเป็นลูกเล่น ที่เป็นคีย์เวิร์ดสําคัญของการเล่นละคร
ให้มีคุณภาพและสามารถเข้าถึงผู้รับสารได้ง่าย 

            สื่อด้วยภาพ – เป็นการเน้นการใช้ร่างกายหรืออวัจนะภาษาที่สามารถทําให้ผู้รับสารสามารถรับรู้ได้
ง่ายและเข้าใจมากกว่าประโยคคําพูดหลายๆคํา แล้วยังสามารถสะท้อนภาพของปัญหาออกมาได้อย่างชัดเจน 
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โดยการสื่อด้วยภาพน้ีเป็นการใช้การจัดบล็อกของผู้แสดงให้มีความ smooth ในภาพมากยิ่งข้ึนรวมทั้งการจัด
ฉากและการแสดงให้เห็นภาพที่เป็นรูปธรรม 

            เปลี่ยนฉากด้วยจุดเด่น – การเปลี่ยนฉากด้วยจุดเด่นนี้เปรียบเหมือนการใช้วิธีการเปลี่ยนฉากที่
แนบเนียนโดยไม่ต้องใช้คําพูดหรือการปรบมือ เช่นการใช้ฉากเดิมมาเปลี่ยนกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจนสามารถ
เปลี่ยนฉากได ้ การเปลี่ยนฉากด้วยเพลง  ด้วยการหมุน  ด้วยกิริยาอาการ  ด้วยการพูดยํ้าเตือน  ด้วยการ
เลียนแบบเสียงสิ่งรอบข้าง เป็นต้น 

            เน้นEye contact – เป็นการสื่อสารด้วยสายตาเป็นการสื่อสารที่สามารถสื่อให้ผู้รับสารได้เข้าใจ และ
สามารถรู้สึกถึงอารมณ์ของตัวละครได้เป็นอย่างดี โดยเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ของผู้แสดงออกมาทางสายตา
แล้วสื่อสารออกไปทางสายตา 

             ACT จากสิ่งที่ได้เรียนรู–้ การแสดงจากประสบการณ์และความรู้สึกที่ผู้แสดงเคยประสบกับ
เหตุการณ์และความรู้สึกนั้นๆมาก่อนแล้วในบทละครอาจตกอยู่ในภวังค์เดียวกัน จะทําให้ผู้แสดงสามารถดึง
อารมณ์ออกมาได้ง่าย และแสดงกิริยาอาการนั้นๆออกมาได้ง่ายเพราะผ่านการเห็นภาพมาจากภายใน 

เปล่งออกมาสู่โปรเจคเสียง – การใช้เสียงในระดับที่เหมาะสมต่อการแสดงแล้วต้องอาศัยของเสียงในการแสดง
เพราะการแสดงจริงไม่มีเครื่องช่วยขยายเสียงผู้เสียงต้องใช้ร่างกายของตน เสียงที่เปล่งออกมานั้นเป็นเสียงที่
ออกมาจากท้องซึ่งจะเสียงดังหนักแน่นและผู้รับสารได้ยินชัดเจน (ไม่ใช่การตะคอก)โดยเทียบเคียงความเป็น
จริง – การเทียบเคียงความเป็นจริงเป็นการสมมติว่าตัวละครนี้เปรียบเหมือนอะไร เหตุการณ์นี้เปรียบเหมือน
สิ่งใดใด จะสามารถทําให้เราเข้าใจในบทบาทได้ง่ายแล้วสื่อออกไปตามสารที่ผู้ส่งสารอยากจะสื่อสาร เช่น คนน้ี
เปรียบเหมือนบุคคลใด  เหตุการณ์นี้เกิดข้ึนเหมือนกับเรื่องราวใด ฯ แล้วยังเป็นเครื่องมือการคิดที่ยึดเหนี่ยวเรา
อยู่ตลอดเวลาไม่ให้เราหลดุประเด็น 

สิ่งสําคัญอิงความเช่ือ – ความเช่ือเป็นสิ่งสําคัญของนักแสดง โดยที่แค่เพียงนักแสดงมีความเช่ือจะสามารถ
แสดงออกไปอย่างเช่ือมั่นแล้วจะส่งผลให้ผู้ชมเช่ือตาม ความเช่ือนี้ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจริงกับตัวละคร
ดังกล่าวจะสามารถดึงอารมณ์ออกมาได้ง่ายเพราะได้มองเห็นภาพน้ันมาก่อน  ความเช่ือเป็นหลักสําคัญในการ
แสดงละครถ้าขาดความเช่ือไปแล้วนั้นผู้รับสารจะสามารถเข้าถึงละครได้ยาก 

             ตัวจางเจือเป็นลูกเล่น – ลูกเล่นในการแสดงถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยนักแสดงให้สื่อสารออกมาได้
อย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน อาทิ พูดพร้อมกัน  พูดซ้ํา  จังหวะ slow/speed เป็นต้น ที่จะคอยเสริมละครเราให้มี
จุดสนใจแล้วดึงผู้ชมเข้ามารับชมได้มากยิ่งข้ึน และลูกเล่นน้ียังรวมไปถึง ภาษา  และ วัฒนธรรม ที่ใช้เพื่อเน้น
การเข้าถึงชาวบ้านเป็นหลักสําคัญ 

 
 
 
 

การสร้างละครในชุมชน  

         การทําละครในชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนเป็นสิ่งที่ถือว่ามีความงามยาก
พอสมควรที่จะสื่อสารกับชาวบ้านได้อย่างเข้าใจ เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้
สูงวัย  และวันรุ่น  และเด็ก ซึ่งทั้งสามช่วงอายุนี้สนใจละครที่ไม่เหมือนกัน  
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วัยเด็กจะสนใจการ์ตูนและหนังซุปเปอร์ฮีโร่ต่างๆเป็นส่วนใหญ ่ วัยรุ่นจะสนใจหนังรักๆ ซึ้งๆ และละครตอนดึก 
เป็นส่วนใหญ ่ ส่วนวัยผู้ใหญ่หรือวัยผู้สูงวัยจะมักไม่ค่อยดูละครเพราะอยู่ในวัยทํางานหรือไม่ดูเลย  ทั้งสามช่วง
วัยมีความต่างกันออกไปแล้วสามารถเข้าถึงละครที่ต่างกันออกไปแต่ถ้าเราสะท้อนวิถีชีวิตที่ทั้งสามวัยดํารงอยู่
ในชุมชนเดียวกันจะสามารถช่วยให้เข้าถึงได้ การสะท้อนวิถีชีวิต  สะท้อนวัฒนธรรม  สะท้อนความเช่ือที่เขาทั้ง
สามช่วงอายุรู้ดีว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างไร ซึ่งถ้าเรานําประเด็นเหล่าน้ีมาเป็นหัวข้อในการเล่นละครเร่ จะทําให้เขามี
ความสนใจมากขึ้นที่อยากจะมาชมการแสดงของเรา 

 ปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชนน้ี 

         การสร้างละครบนฐานความเช่ือของชาวบ้านจึงเป็นทุนที่สําคัญที่จะช่วยให้สามารถเข้าถึงชาวบ้านได้
เเละชาวบ้านทั้งสามช่วงวัยมีความเข้าใจในวิถีนั้นๆ... สิ่งใกล้ตัวๆสามารถเป็นสิ่งสําคัญที่จะคอยดึงดูดให้
ชาวบ้านได้รู้สึกว่าตนเองได้เข้าไปมีร่วมร่วมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสิ่งที่เป็นอยู่ในทุกๆวัน วิถีชีวิต อาชีพ 
วัฒนธรรม ซึ่งสามารถปรับตามความเหมาะสม ได้ตามทัศนะของเราทุกๆคน ฮักนะเชียงยืนยังต้องฝึกทักษะ
การละครอีกมาก... จากที่เเกนนําได้อบรมมาน้ี จําต้องมีการถ่ายทอดสู่น้องๆฮักนะเชียงยืน ณ "อาศรมพอเพียง 

ละครเร่เรื่อง "วิถีอินทรีย์" http://www.gotoknow.org/posts/559178 

ออกเร่ สู่สังคม 

 

        ฮักนะเชียงยืนได้มีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องในสิ่งที่ได้ทํา ละครเร่ เป็นอีกส่วนหนึ่งในเเผนงาน เป็นส่วน
เเรกที่จะดําเนินงาน โดยที่ฮักนะเชียงยืนนําละครเร่นี้มาเปูนเครื่องมือสื่อสารให้กับชาวบ้านได ้มองดูตนเอง ที่
ผ่านการมองดูละคร โดยที่ละครจะเน้นย้ําไปที่วิถีชีวิตเดิมที่เปลี่ยนเเปลงไปของชาวบ้าน ด้วยนักเเสดงที่สําคัญ 
คือ เป็นลูกหลานในชุมชน ทําให้เป็นทุนอีกทุนหนึ่งที่สําคัญที่จะทําให้ชาวบ้านได้เข้าถึงละครที่เเสด งโดยลูก
หลานได้มากยิ่งขึ้น   ละครเร่เรื่องวิถีอินทรีย์สารผ่านการซ้อม การวิจารณ์ มาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อผ่าน
กระบวนการเหล่าน้ันมาเเล้วก็ถึงคราวต้อง เเสดงจริง ลงโรงเรียนจริง ลงชุมชนจริง ซึ่งละครนี้เด็กก็ช่วยกันคิด
เอง เด็กช่วยกันทําเอง โดยมีพี่ๆจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามมาช้ีเเนะให ้มีครูจากทางโรงเรียนมาช้ีเเนะให้ มี
พี่เลี้ยงที่ฝึกหัดช้ีเเนะให ้เเล้วเขายังมีการช้ีเเนะตนเองในสิ่งที่เขาได้ทําอยู่  สมาชิกการละครเร ่ของกลุ่มเยาวชน
ฮักนะเชียงยืนมีทั้งหมด 11 คน ที่เป็นนักเเสดง พี่ใหญ่จากรุ่นที่เเล้วหนึ่งคนเเล้วที่เหลือเป็นน้องๆในชุมชน "มีพี่
เข้ามาช่วย มีพี่ลงมาช่วยทําให้สามารถเเรกพลังจากน้องๆได้มากเลยทีเดียว"  

       ละครเร่เรื่องวิถีอินทรีย์น้ันมีประเด็นที่สําคัญ คือ สิ่งที่เปลี่ยนเเปลงไปกับชุมชนของเราเอง โดยที่ในช่วง
เเรกๆนั้นเน้นไปที่วิถีเดิม ประเพณี การทํามาหากิน ต่อมาเป็นสิ่งที่เข้ามา ที่เป็นบริษัทเข้ามาหาชาวบ้าน ต่อมา
เป็นชาวบ้านใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท เเล้วต่อมาก็เกิดผลเสียเกิดข้ึนกับสุขภาพ เเต่ชาวบ้านก็นึกขึ้นได้ว่า เรา

http://www.gotoknow.org/posts/559178
http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/987/917/original_1506019_768889749791923_99345153_n.jpg?1389695603
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ยังมีปุยอินทรีย์ชีวภาพอยู ่โดยที่เราไม่จําเป็นต้องพึ่งเคมีไปตลอด ละครผ่านการซ้อม การขัดเกลา ซึ่งเป็น
วิถีทางเดียวที่จะทําให้ละครเร่เรื่องนี้ออกมาอย่างเหมาะสมมากที่สุด    ในช่วงเวลาที่ทําการซ้อมนั้นสิ่งที่เกิดข้ึน
ที่พบซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคด่าน เเรก คือ สมาธิ ความเช่ือ จินตนาการ ซึ่งทั้งสามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะให้
ผู้ชมได้เข้าถึง เมื่อซ้อมไปได้สักพัก เพื่อนคนหนึ่งที่รับบทที่ตลกก็เล่นให้ตลก เพื่อนที่อยู่ในบทอื่นๆก็หัวเราะ
ออกมา เป็นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เล่นละคร เเต่เมื่อได้ซ้อมไปสักหลายๆรอบเเล้วนั้นเสียงหัวเราะ
จากผู้เเสดงเองก้เริ่ม หมดไป ทําให้เห็นอย่างชัดข้ึนว่า นักเเสดงเราเริ่มมีสมาธิมากยิ่งข้ึน   จินตนาการเป็นสิ่งที่
ซ้อมกันในระยะเเรกนั้น ผู้เเสดงเองยังทําท่าเล็กๆอยู ่ที่ทีฉากหนึ่งที่เป็นการฟูอนขบวนเเห่ ซึ่งถ้าฟูอนมีท่าทาง
เล็กๆ จะทําให้ผู้ชมเองดูไม่ออกว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ จึงจําต้องมีท่าใหญ ่มีจินตนาการของผู้เเสดงเอง จึงต้อง
ซ้อม ๆ ๆ เเล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ฝึกกันยากมาก คือ ความเชือ ที่นักเเสดงจะต้องเช่ือว่าสิ่งนั้นมีอยู่จริงที่ถึงเเม้ว่าสิ่ง
นั้นจะเป็น เพียงอากาศที่อยู่ในกํามือ ฉากหนึ่งมีการจับปลาในหนอง โดยที่ผุ็เเสดงเองจะต้องเช่ือจริงๆว่าสิ่งที
เรากําลังจับอยู่นั้นเป็นปลา จริงๆ ปลาด้ินได้จริงๆ เราอยู่กลางน้ํา มีโคลนในหนองน้ําจริง  ๆเเล้วก็มีฉากหนึ่งที่ผู้
เเสดงเป็นต้นไม ้ที่ต้องเช่ือว่าเราน้ีเองในตอนน้ีเป็นต้นไม้จริง  ๆต้นไม้มีลําต้นที่เเข็งเเรงเเต่ใบถูกลมพัด
ตลอดเวลา มีเสียงลมที่กระทบกับใบไม้ทําให้เกิดเสียง "ฟี้วๆ" ซึ่งในตอนซ้อมกันในระยะเเรกๆนั้น สมาธิ ความ
เช่ือ จินตนาการ เป็นประตูด่านสําคัญที่ต้องดันเข้าไปให้ได ้เเต่การที่จะดันได้น้ันต้องผ่านการซ้อม การเรียก
สมาธิ  ซ้อมออกมาจากความรู้สึกจากภายใน ซึ่งในการซ้อมของฮักนะเชียงยืนน้ันเป็นการซ้อมที่หลายครั้ง ที่
ต้องปรับเพื่อความเหมาะสมตลอดเวลา ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาของการละครเร่ที่ต้องมีการปรับเพื่อความ
เหมาะสม 

 

        ออกเร่สู่สังคมครั้งเเรกนั้น เร่ในโรงเรียนซึ่งใช้เวลาในตอนเที่ยงวันของโรงเรียน โดยการเร่ในโรงเรียนใน
ครั้งนี้ ได้ยินเสียงเด็กบอกว่า "รู้สึกตื่นเต้น" ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดา ของการข้ึนเวทีครั้งเเรก เมื่อมาถึงเวลาที่
จะเเสดงมีการเรียกผู้ชม ด้วยการเล่นสันทนาการกลุ่ม มีการ "เตรียมเสียง" ที่สามารถทําให้ผู้ชม สนใจ เเล้วเข้า
มาดูว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ เเสดงไปได้สักพักหนึ่ง "เสียงเพลงมาร์ชโรงเรียนดังข้ึน" เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าต้อง
เข้าเเถวตอนพักเที่ยงเเล้ว ซึ่งการที่เพลงมาร์ชาดังข้ึนมาในครั้งนี ้เป็นสัญญาณที่ถือว่าเป็นการรบกวนสมาธิของ
ผู้เเสดงเป็นอย่างสูง เเล้วทําให้ไม่ได้ยินเสียงผู้เเสดง สมาธิของเด็กบางคนน้อยๆลง ทําให้ไม่อยู่ในบท เเต่ก็
สามารถเเสดงต่อไปได้ ด้วย ภูมิคุ้มกัน ที่ได้ฝึกมา พอหลังจากเเสดงเสร็จ มีเสียงของเด็กหลายๆคนสะท้อน
ออกมาว่า "ละครเรื่องนี้สนุก สนาน" เเต่เนื่องด้วยเสียงรบกวนที่เกิดข้ึนทําให้ผู้เเสดงต้องมานั่งทบทวนตนเอง
สัก พักหนึ่ง เเล้วตัดสินใจร่วมกันว่าจะเเสดงอีกครั้ง โดยในครั้งนี้จะทําให้ดีที่สุด เเล้วหลังจากนั้นเอง ละครเร่
รอบที่สองก็เรื่มขึ้นโดยในการเร่ครั้งที่สองนี้  มีผู้ชมการเเสดง คือ กลุ่มเด็ก ม.๓ ที่เข้ามาชม โดยที่ในครั้งนี้ฮัก
นะเชียงยืนทําได้ดีข้ึน ทั้งนี้เพราะด้วยมองเห็นความพลาดของตนเองจึงนํามาซึ่งการปรับปรุงตนเองให้ด ีข้ึน 
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พอหลังจากเเสดงเสร็จในรอบที่สองเเล้วนั้น  มีเสียงจากผู้ชมซึ่งเป็นพี่ๆบอกว่า "ท่าจบยังไม่สวยเท่าไหร่" คํา
กล่าวนี้เองจึงนํามาซึ่งการปรับเพื่อความเหมาะสมอีกครั้ง โดยในครั้งนี้เป็นการปรับฉากจบให้ลงตัวกับบริบท
ของละคร ซึ่งก็ซ้อมกันอีกหลายครั้ง ในช่วงบ่ายของวันน้ันเอง เพราะช่วงคํ่าจะได้ไปเร่ที่ชุมชนกลุ่มเปูาหมาย
ของฮักนะเชียงยืน ซ้อมกันไป คุยกันไป จนได้ฉากสุดท้าย คือ ชาวบ้านมีความสุขกับการใช้ปุยอินทรีย ์ มี
ความสุขกับผลิตผลการเกษตร มีความสุขกับชีวิตของตนเอง จึงได้มาซึ่งละคร เรื่อง วิถีอินทรีย์สารที่หลังจาก
ออกสู่โรงเรียนเเล้ว ก็พร้อมออกสู่ชุมชน เพื่อความเหมาะสมกับชาวบ้านมากที่สุด 

 

           ออกเร่สู่ชุมชน โดยในการออกเร่สู่ชุมชนในครั้งนี ้ถือว่าเป็นละครเรื่องที่สองที่ฮักนะเชียงยืนทําการ 

เเสดงออกสู่ชุมชนเปูาหมาย โดยที่ในครั้งเเรกนั้น ออกเเสดงเมื่อครั้งกิจกรรมปลูกรักษ์บ้านเกิดซึ่งเป็นเวทีคืน
ข้อมูลให้กับชาว บ้านในชุมชน  พอฮักนะเชียงยืนเดินทางมาถึงชุมชนในช่วงเวลาบ่ายสามโมงกว่า  ๆก่อนที่จะมี
การเเสดงในช่วงเวลา ห้าโมงเย็น ก็มีการเดินออกเชิญชวนชาวบ้าน คนเฒ่าคนเเก่ เเละเด็กๆให้ออกมาชมละคร
ของฮักนะเชียงยืน ด้วยเด็กในชุมชนเเละเด็กที่มีอัธยาศัยดี พอถึงเวลาห้าโมงก็ถึงครา เร่ละคร เเต่ในช่วงห้าโมง
นี้ ผู้ปกครองยังมาน้อยอยู ่ส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กในระดับประถมศึกษา เเละมัธยมต้น ซึ่งฮักนะเชียงยืน ตัดสินใจที่
จะเเสดงให้เด็กๆได้ชมก่อน ซึ่งเมื่อเสดงให้เด็กๆได้ชมก่อนน้ันถือเป็นการดีอีกวิถีทางที่จะดึงความสนใจ ใน
ระยะเริ่มต้น ให้ผู้คนเข้ามาชมมากยิ่งขึ้น พอละครรอบเเรกในชุมชนจบลงไปเเล้วนั้น ชาวบ้านเริ่มเข้ามาเรื่อย  ๆ
จนถึงคราวที่จะเเสดงในรอบที่สองซึ่งรอบนี้เน้นที่ชาวบ้านเปูนส่วนหลัก ซึ่งพอเเสดงในรอบสองไปได้สักระยะ มี
เสียงของชาวบ้านพูดในเชิงว่า "เด็กพูดไม่เหมาะสม" เมื่อละครในรอบที่สองนี้เล่นจบลงไป จึงต้องมีการคุยกัน
ในขณะทํางานกันใหญ ่ซึ่งคําพูดนั้นต้องการการปรับปรุงโดยเร็ว เพื่อที่จะได้เเสดงในรอบที่สาม ที่
กลุ่มเปูาหมายเป็นกลุ่มผู้ปกครองของเด็กโดยตรง เมื่อมีการพูดคุยกันสักระยะก็มีการปรับปรุงละครเกิดข้ึน เมื่อ
เวลาล่วงเลยมาถึงการเร่ในรอบที่สาม ซึ่งก็หากจากรอบที่สองไม่นาน รอบที่สามเริ่มขึ้นด้วยจํานวนของ
ผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเปูาหมายมาสมควร จึงเริ่มขึ้น โดยรอบนี้ สิ่งที่ได้ปรับปรุงไป ฮักนะเชียงยืนมีการ
นํามาใช้ ทุกคนเเสดงได้สมบทบาทมากยิ่งขึ้น ทําให้ถึงเเม้ว่าชาวบ้านบางคนจะได้ดูทั้งสามรอบเเล้วยังมีเสียง
หัวเราะ ออกมาให้เห็น ซึ่งเเสดงให้เห็นว่าชาวบ้านรู้สึกเข้าถึงละคร เพราะนักเเสดงเข้าถึงละคร  เมือ่จบการเร่
ในรอบสุดท้ายของชุมชนเเล้วนั้น พี่เลี้ยงฝึกหัดได้ถามชาวบ้านว่า "พอ่ เเม ่เห็นเด็กคนไหนที่เเสดงสมบทบาท
มากที่สุดครับ" ผู้ปกครองตอบว่า "เเม่ผู้ใหญ่ที่สมบทบาทมากที่สุด" เพราะเเม่ผู้ใหญ่ เเสดงโดย "เเบงค์" ซึ่ง
เเบงค์เป็นสมาชิกอีกคนหนึ่งของฮักนะเชียงยืนที่ผ่านเวทีมามากมาย โดยเฉพาะการเเสดงตลก ทําให้เเบงค์
สามารถเรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชมได้มากที่สุด ...  
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         หลังจากที่เร่ละครจบลง ทําให้เด็กๆรู้สึกว่าตนเองเหนื่อย เพราะวันน้ีทั้งวันน้ัน เร่ละครมาเเล้วทั้งหมด 
๕ รอบ ซึ่งเร่สองรอบในโรงเรียน เเละเร่อีกสามรอบในชุมชน เเล้วในรอบที่ซ้อมก็ยังมีอีกหลายๆรอบตลอดทั้ง
วัน เเต่พลังของฮักนะเชียงยืนน้ัน เป็นพลังของเด็ก จึงทําให้เด็กทําได้อย่างเต็มที่ รู้จักยอมรับเเละปรับตัว ไม่ยึด
ตัวตน  ซึ่งหลังจากเร่ละครเสร็จมีการคุยงานกันหลังทําว่า ในรอบเเรกกับรอบสุดท้ายนั้นความรู้สึกของเราเป็น
อย่างไร ซึ่งเด็กลายคนสะท้อนออกมาว่า ในครั้งเเรกนั้น รู้สึกตื่นเต้น เเต่พอได้เเสดงมาเรื่อยๆนั้น ความรู้สึก
ตื่นเต้นเหล่านนั้นก็หมดไปเรื่อย  ๆจนทําให้มาถึงรอบสุดท้ายเเสดงออกมาได้อย่างเต็มที่   เด็กนอกชุมชน
สะท้อนว่า เเสดงอยู่ที่โรงเรียนรู้สึกตื่นเต้นน้อยกว่าเเสดงอยู่ที่ชุมชน เเต่เด็กชุมชนกลับสะท้อนว่าเเสดงอยู่ที่
โรงเรียนมีความรู้สึกตื่นเต้น มากกว่า อยู่ที่ชุมชนของตนเอง   

        ถามต่อไปอีกว่าวันน้ีเราได้อะไร? เด็กหลายๆคนสะท้อนออกมาว่า ได้เรียนรู้ว่าการซ้อมเป็นสิ่งสําคัญ 
เเละหลายคนสะท้อนว่าได้เรียนรู้การปะคองสมาธิ เรียนรู้ทักษะการละคร   

        ถามต่อไปอีกว่าวันน้ีเราประทับใจอะไร? ซึ่งเด็กหลายคนสะท้อนออกมาว่า ประทับใจกลุ่ม ประทับใจ
การทํางานเป็นทีม  เเล้วอีกหลายคนบอกว่า ประทับใจเพื่อนๆ ประทับใจตนเองทีทําได ้

       ถามต่อไปอีกว่าวันน้ีเราพลาดตรงไหน? เเล้วจะปรับปรุงเเก้ไขสิ่งที่พลาดในวันน้ีเพื่อการพัฒนาต่อในวัน
ข้างหน้า อย่างไร เด็กหลายคนสะท้อนว่า วันน้ีพลาดตรงที่ลืมบทบ้างในบางครั้งเเล้วจะพยายามเเก้ไขด้วยการ
เตือนความจํา ของตนเองให้มากขึ้น เด้กบางคนสะท้อนว่าวันน้ีพลาดตรงที่ตนเองไม่มีสมาธิซึ่งจะพยายามทําให้
ตนเอง มีสมาธิต่อไป เเล้วในอีกบางคนสะท้อนว่าวันน้ีพลาดตรงที่ตนเองยังมีความเช่ือน้อยอยู ่ซึ่งจะพยายาม
ทําให้ตนเองได้เช่ือจริงๆ ได้เเสดงด้วยความเช่ือจริง  ๆในการเร่ครั้งต่อไป 

สิ่งเรียนรู้ท่ีส าคัญ 

1. การซ้อมนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญจริง  ๆที่จะสามารถช่วยให้มีความเช่ือมากยิ่งขึ้น มีจินตนาการมากยิ่งข้ึน 
เเละมีสมาธิมากยิ่งข้ึน ในรอบเเรกๆนั้นมีการตื่นเต้นเป็นธรรมดา เเต่พอได้เเสดงในรอบต่อว่าจะทําให้
ผู้เเสดงเองมีความเเม่นยําข้ึนในบทบาทของตน เองที่ได้รับ   

2. การเเสดงในชุมชนของตนเองเป็นสิ่งที่รู้สึกตื่นเต้นน้อยมากเพราะเป็น ชุมชนของตนเองที่อยู่ในทกๆวัน 
เเสดงในเห็นอีกมุมหนึ่งว่าเมื่อเเสดงออกในพื้นที่ของตนเองเเล้วนั้น จะทําให้กล้าเเสดงออกมากยิ่งขึ้น 

3. ขณะเล่นน้ัน การฟังเสียงของชาวบ้านเป็นสิ่งสําคัญที่จะเป็นสิ่งที่สําคัญในการปรับปรุงละคร โดยที่
เสียงของชาวบ้านนั้นถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเพราะ ชาวบ้านเป็นกลุ่มเปูาหมาย เมื่อรู้สึกว่าไม่เหมาะสมทํา
ให้ใจเริ่มหนีออกห่างจากละคร  เเต่เมื่อละครมีความเหมาะสมเเล้วนั้น ทําให้ใจเข้าไปอยู่ในละคร 

4. เด็กในชุมชนสามารถเรียกความสนใจให้กับผู้ใหญ่ในชุมชนได้มากพอสมควร เพราะรู้จักคุ้นเคยกับผู้
หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างด ีประกอบด้วยความเป็นลูกเป็นหลาน 

...ละครเร่เรื่อง "วิถีอินทรีย์".... จบลงเเล้วครับ... ขอขอบคุณครับท่ีรับชม... 

 

เทศกาลละครเมืองคาม 



27 
 

ซ้อมๆ ละครเร่ต้องซ้อมๆ ซ้อมเเล้วก็วิจารณ์ วิจารณ์เเล้วก็ซ้อม คอย check เเละ Do อยู่เป็นวงคจร
ของละครเร่ หลังจากที่ได้ซุ่มซ้อมอยู่เป็นเวลานับสองเดือนเเล้วได้ลงชุมชนนับเป็นเวลาหลายๆครั้ง มีการปรับ
บทใหม่อยู่ตอลดเพื่อให้ความความเหมาะสม ถ้าลองนึกย้อนมองดูจริงๆเเล้วนั้น ละครเร่เรื่องวีถีอินทรีย์ก็มี
ประวัติอันยาวนานร่วมสองเดือนที่ได้ซ้อมกัน ในครั้งเเรกๆมองว่าจะสท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียว 
เเล้วก็จดัเน้นย้ําไปที่การจัดต้ังกลุ่มอนุรักษ์เมล็ดพันธ์ุในชุมชนให้เกิดข้ึน พอเอาไปเอามา คิดไปคิดมา ก็มาเน้นที่
เกษตรปลอดภัย กลายมาเป็นละครเร่เรื่องวิถีอินทรีย์ในที่สุด พี่ๆมมส.เเละพี่กลุ่มมะข้ามปูอมมาช่วยดูให้ มีเเกน
นํามาถ่ายทอดจนเกิดเป็นละครเรื่องนี้ข้ึนมา  งานในวันน้ีเป็นงานที่จะนําผลผลิตของหลายๆกลุ่มออกมาเเสดง
ให้ผู้คน มาเเสดงให้สังคมภายนอกได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน  งานเทศกาลละครเมืองคามนี้จัดข้ึน วันที่ 15 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาถึงงานในวันน้ี นอกจกาที่ฮักนะเชียงยืนจะมาเเสดงทั้ง
กลุ่มเเล้วยังมีท่านผู้ชม ซึ่งเป็นเพื่อนๆในชุมชนของชุมชนเปูาหมายมาร่วมด้วย ด้วยการออกไปเชิญชวนถาม
ความสมัครใจ เดินทางมาด้วยรถของโรงเรียน ทั้งผู้ชม เเละฮักนะเชียงยืนมาถึง มมส.ในเวลาประมาณสี่โมง
เย็น ก่อนที่จะออกไปเเสดงจริงในครั้งนี้มีการซ้อมกันเล็กๆอีกครั้ง เพราะว่ามีการปรับบทใหม่ เพิ่มฉากใหม่ที่
ซ้อมกันยังไม่ลงตัวมากนัก  มาซ้อมกันในช่วงเวลาเเรกๆที่เดินทางมาถึง เพราะช่วงเวลาน้ีเด็กไม่มีเวลาเพราะ
เป็นฤดูกาลของการผสมพันธ์เเตง วันน้ีถามเด็กหลายๆคนว่าพร้อมกันหรือยัง เขาบอกว่า "พร้อมครับ"   

        เเละเเล้วก็ถึงเวลาที่ต้องเเสดง ถึงเวลาที่ต้องเเสดงความสามารถออกสู่สังคมหลังจากที่เราซ้อมกันมาเป็น
เวลานาน หลายๆกลุ่มเเสดงออกมาได้ดี พอมาถึงฮักนะเชียงยืน ก็ขึ้นไปเเสดงตามลําดับ ในช่วงเวลาที่เเสดงอยู่
นั้น กระผมเองซึ่งผู้หลังวเทีรู้สึกว่าเเสดงออกมาได้เต็มที่ เสียงได้ยินชัดเจน มีการลืมบทกัน เเต่ก็สามารถ "เล่น
สด" ต่อไปได้ เเสดงว่า อาจเป็นผลมาจากการฝึกซ้อมเยอะ ทําให้รู้เเนวทางการพูด รู้จักการเเก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า พอเเสดงเสร็จ ก็ถึงช่วงเวลาเเห่งการประกาศผล ผลที่ออกมา คือ เราได้รางวัลบทละครยอดเยี่ยม ซึ่งถือ
ว่าเป็นกําลังใจอีกข้ันของทุกๆคน ในการทํางานต่อๆไป ได้รับรางวัลที่มอบโดยพี่นินจา โดยก่อนมอบพี่นินจา
บอกว่า กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่พยายามมาก ซ้อมอยู่หลายครั้งมาก ขอให้ทําต่อไปนะ ... หลังจากลงเวทีเเล้วก็มาน่ังดู
เวทีเสวนา 

จากที่ได้เเสดงละครของในระดับมัธยมได้เสร็จสิ้นลงเเล้ว เวทีต่อมาเป็นเวทีของการเสวนาความรู้ การ
เรียนรู้ในเรื่องของละคร ซึ่งในครั้งนี้กระผมเองก็ได้รับเกียรติ เป็นอย่างสูงที่ได้ข้ึนร่วมเสวนาในครั้งนี้ รู้สึก
ตื่นเต้นเล็กน้อย ใจความสําคัญเเห่งการเสวนาพูดในเรื่องของ การละครจะนําไปสู่การเรียนรู้ได้ การละคร
สามารถนํามาเข้าได้กับการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ได้ ละครเป็น การเรียนรู้อยู่บนสภาพปัญหา เเล้วสามารถ
เรียนรู้อยู่บนฐานของงาน ของโครงการได้ ทําให้สามารเข้าได้กับการเรียนรู้ในยุคนี้  5 ฉากของละครสามารถ
เข้าได้กับรายวิชาที่สอน IS ได้พอดี ภาพเเรก็เหมือนกันสภาพปัญหาทั่วไป ภาพที่สองก็เหมือนกับความขัดเเย้ง 
ปัญหาน้ีเกิดข้ึนได้อย่างไร  ภาพที่สามเป็นเเล้วจะส่งผลอย่างไรต่อใคร ต่ออะไร  ภาพที่สี่เป็นวิธีการเเก้ไขหรือ
วิธีการดําเนินงาน ส่วนภาพที่ห้าเป็นความฝันหรือจากที่เราจะเเก้ไขปัญหาเเล้วนั้นเราอยากให้เกิดอะไรในทางที่
ดีข้ึนกับปัญหา หรืออยากให้ชุมชนดีข้ึนมาอย่างไรหรืออาจเปรียบเป็นเปูาหมายที่เป็นความฝันที่อยากไต้ภูเขา
ไปให้ถึง เเล้วละครยังเป็นการเรียนรู้ที่จะทําให้ผู้เรียนได้คิดเป็นได้วิเคราะห์เป็นด้วยตนเอง ยังทําให้รู้จักกับ
ตนเองมากยิ่งข้ึน ซึ่งการรู้จักกับตนเองนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่จะทําให้เขาเรียนเเล้วทํางานอย่างมีความสุข  ละครยัง
ทําให้ได้เรียนรู้ สมาธิของตน จินตนาการของตน  เเละความเช่ือของตน เเล้วยังทําให้ผู้คนได้มองดูตัวตนของ
ตนเองซึ่งเป็นผลจากการละครเร่ ที่เร่ออกสู่ชุมชน  

        ละครเมืองคามเปรียบเหมือน เราเป็นมด มดที่จะคอยช่วยกันให้สังคมเปลี่ยนเเปลงไปในทางที่ดี ทุกๆ
กลุ่มที่มาเเสดงร่วมกันล้วนมีประสบการณ์มาเเล้วทั้งสิ้น ประสบการณ์ละครในครั้งนี้เป็นปีเเรก เเต่ไม่ใช่ปีที่
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สิ้นสุด การละครเร่เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดี เป็นเครื่องมือที่จะให้ชุมชนได้ย้อนมองดูตนเอง  ปีนี้เป็นปีเเรกเเห่ง
ก้าวเดิน เป็นปีเเรกที่มดกําลังสร้างรัง การเรียนรู้คู่กับการละครยังคงอยู่ต่อไปเคียงคู่สังคมที่เปลี่ยนเเป
ลง  ความประทับใจในครั้งนี้ประทับใจที่พี่ๆ ที่เป็นกรรมการเเต่งตัวเเบบเด็ก เเล้วเล่นเเบบเด็กๆทําให้รู้สึกว่า
คณะกรรมการเป็นเพียงท่านผู้ชมเพียงเท่านั้น ลดช่องว่างระหว่างผู้เเสดงเเละกรรมการไปโดยปริยาย เเล้วยัง
ประทับใจในความเป็นกันเอง ของพี่ๆทุกๆนไม่ว่าจะเป็นพิธีกร  พี่ๆมมส. ละครเมืองคามเป็นงานที่มองดูเเล้ว 

อบอุ่น น่าเรียนรู้ คู่กับละคร. 

ละครเร่ กับการเรียนรู้ท่ี "พอด"ี 

http://www.gotoknow.org/posts/562070 

  

       ละครเร่ในมุมมองของกระผมเอง นับได้ว่าเป็นอีก ศาสตร์หนึ่ง ที่เป็นส่วนหนึ่ง ของการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 
21 เป็นการเรียนรู้ที่พอดี ซึ่งนอกจากที่โครงานที่เด็กได้ทําเเล้วเกิดการเรียนรู้ ในบ้านเกิดของตนเองพร้อมกับ
การที่จะเเก้ไขปัญหาหรือเรียกว่าการเรียนรู้อยู่บนสภาพปัญหาเเล้วนั้น การละครเร่ยังเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่เป็น
อีกทางเลือกในการพัฒนาความคิดของเด็กให้ก้าวทัน พร้อมรับกับการเปลี่ยนเเปลงที่จะเกิดจะอยู่
ตลอดเวลา  นับได้ว่าก็เป็น (PBL) เช่นเดียวกับโครงงาน เพราะศาสตร์ของละครเร่เป็นกระบวนการกลุ่มที่ต้อง
ใช้ทักษะมากมายที่เข้ามาเกี่ยวข้อง อาทิ สมาธิ  ความเช่ือ จินตนาการ  ความรู้ที่ศึกษา  การเขียนบท
ละคร  การกํากับบทละคร  การดูว่าภาพที่สื่อออกมาชัดเจนหรือไม่  การยอมรับคําวิจารณ์เเล้วไปปรับปรุงเเก้
ไข เเล้วที่สําคัญมีเปูาหมาย คือ การเชิญชวนให้กลุ่มเปูาหมายได้มองดูบนตนเองในประเด็นปัญหาที่จะเกิดข้ึน 
หรือเป็นการลงสู่ชุมชนจริงๆเพื่อเเก้ไขปัญหาจริงๆในเเบบของการใช้ความค่อยเป็นค่อยไป พร้อมที่จะเปลี่ยน
เเปลงผู้คนให้ไปในทางที่ด ี 

         การเรียนรู้เเบบละครเร่เป็นการเรียนรู้บนสภาพปัญหา เช่นเดียวกันกับโครงงานที่เราให้เด็กๆได้ทํา 
ทักษะของละครเร่ยังย้ําเตือนให้ผู้เเสดงกล้าเเสดงออกมากยิ่งขึ้นไปอีก มีการฝึกคิดเป็นภาพ ให้เห็นเด่นชัดเป็น
ภาพอย่างชัดเจน เเต่การที่จะเห็นซึ่งภาพในเเต่ละฉากนั้นต้องใช้กระบวนการกลุ่มเข้าร่วมด้วยช่วยกัน ใน
ระหว่างที่กําลังจัดตําเเหน่ง การคุยกันย่อมเกิดข้ึน การถกประเด็นกันย่อมเกิดข้ึน เพราะการละครเร่ต้องเป็น
การสื่อสารเป็นสิ่งหลัก "ไม่งั้นจะมองภาพไม่ออกเเละไม่เข้าใจกัน" ถกประเด็นกันก็เพื่อที่จะสื่อสารเป็นคนเเส
ดง เป็นสิ่งต่างๆออกมาให้ผู้ชมได้เข้าใจชัดเจนว่าสิ่งนั้นคืออะไร   การละครเร่เน้นย้ําความ
เช่ือ  จินตนาการ  เเละสมาธิ  มีกระบวนการคิดหลักๆในการเขียนเรื่องละคร 1 เรื่องข้ึนมา คือ 5 ภาพ (เเต่
การที่จะได้มาซึ่ง 5 ภาพน้ันเราต้องศึกษาก่อนเป็นสิ่งเเรก) อันได้เเก ่

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/997/270/original_1920073_787359797944918_2136226056_n.jpg?1392515071


29 
 

        การศึกษางาน เป็นการศึกษาเรื่องราวของกลุ่มเปูาหมายของเรา หรือตํานาน หรือ นิทานนั้นอย่างลึกซึ้ง 
เพื่อที่จะนํามาเขียนเป็น 5 ภาพของละครได้ เเล้วเมื่อได้ข้อมูลของเราเเล้ว ก็ต้องมานั่งคุยกันในเรื่องการวาง
เรื่องใน 5 ภาพของเราด้วยการระดมสมอง กระบวนการกลุ่ม 

        ภาพที่ 1 คือ ภาพของจุดเริ่มต้นของละคร ซึ่งจุดเริ่มต้นน้ีก็เหมือนกับจุดเริ่มต้นทั่วๆไป ตามเรื่องที่เราจะ
ทําข้ึนมา อาจเปรียบได้กับ สภาพปัญหาทั่วไปของโครงงานที่เราจะทํา ว่ามีความเป็นมาอย่างไร เเต่ก่อนเป็น
อย่างไร  ที่มาน้ันมาอย่างไร มีหลักการหรือทฤษฎีอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นทําให้เกิดเรื่องราว 

        ภาพที่ 2 คือ ความขัดเเย้งของเรื่อง หรือปมของเรื่อง เป็นความต่อเนื่องมาจากภาพเเรก ที่ภาพเเรกเป็น
สภาพปัญหาทั่วไป หรือเเต่เดิมของเราเป็นอย่างไร ภาพที่สองนี้ชวนเรามาน่ังคิดว่า "มันเกิดอะไรข้ึน" ที่ทําให้
ปัจจุบันเราเปลี่ยนเเปลงไป ทั้งๆที่เราเคยทําเช่นน้ีเมื่อก่อนเเล้วเรามีความสุข เเล้วทําไมเมื่อเราได้ทําสิ่งนั้นใน
เวลาน้ีเเล้วเราไม่มีความสุข หรือจุดที่เป็นปัญหาของเราน้ันคืออะไร  ปัญหาที่เกิดข้ึนของสังคมเราน้ันคืออะไร 
เกิดมาได้อย่างไร (ทําให้ต้องงนึกย้อนดูอีกครั้งเเล้วอาจศึกษาเข้าอีกรอบหรือหลายๆรอบก็เป็นได้) 

        ภาพที่ 3 คือ ผลที่เกิดข้ึน ภาพน้ีจะให้เเนวคิดในการมองโลกกว้างว่า สิ่งที่เป็นปัญหาน้ันจะส่งผลกระทบ
ในทั้งด้านดี เเละด้านเสียอย่างไร ต่อใคร เเล้วเขาเป็นอย่างไร ซึ่งเปรียบได้กับผลเเห่งพฤติกรรมขอเราเป็น
อย่างไร  ทั้งด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านสิ่งเเวดล้อม ด้านวัฒนธรรม หรือด้านจิตใจ เป็นการมองว่า ปัญหา
ที่เกิดข้ึนน้ันจะส่งผลอะไร อย่างไรได้บ้าง เพื่อที่จะนําไปสู่วิธีการในการเเก้ไขปัญหา 

        ภาพที่ 4 คือ วิธีการเเก้ไข ซึ่งเปรียบได้กับ การเเนะนํากลุ่มเปูาหมายของเรา ให้มีพฤติกรรมไปในทางที่ดี 
เเต่ต้องตั้งอยู่บนฐานของความจริงที่สามารถทําได้ เปรียบได้กับการดําเนินงานของเราว่าจะทําอย่างไรที่จะทํา
ให้เกิดภาพฝันของเราที่อยากให้ปัญหาน้ันดีข้ึน วิธีการเเก้ไขนั้นนอกจากที่เราจะไปย้พเตือนกลุ่มเปูาหมายเเล้ว 
อาจตั้งอยู่บนสิ่งที่เราจะไปช่วยกลุ่มเปูาหมายจริงๆก็สามารถทําได้ตามความเหมาะสม ตามความคิดของเรา ที่
มองว่าเหมาะสม 

        ภาพที่ 5 คือภาพฝันที่อยากจะให้เกิดข้ึน เป็นความหวังสูงสุดหรือผลที่คาดว่าจะได้รับ เป็นเปูาหมายที่
อยากให้ สิ่งนั้นๆ ปัญหาน้ันๆดีข้ึนมา ด้วยเเนวคิดที่จะเเก้ไขปัญหาของเราเอง สิ่งที่อยากเห็นเมื่อเราได้เเก้ไข
ปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับศักยภาพของเรา  อาจใช้สิ่งที่เราจะไปทําให้กลุ่มเปูาหมายดีข้ึน ใช้ภาพที่เห็น
ว่าจะเป็นผลเเห่งการพัฒนาหากเขาได้ปรับเเนวคิดออกมาให้เห็นเป็นภาพ  

        เมื่อได้ครบ 5 ฉากเเล้วสิ่งสําคัญที่จะต้องทําต่อไป คือ การเขียนบท ซึ่งในการเขียนบทนี้ มีการถก
ประเด็นกันด้วยกระบวนการกลุ่ม  ตั้งเเต่เริ่มเขียน เเล้วมานั่งคุยกันอีกครั้งก็ต้องคิดอีกว่า มีความเหมาะสม
หรือไม่ รุนเเรงไปหรือไม่ จากนั้นไม่นาน "ถ้าคุยกันมากเกินไปจะไม่เห็นภาพ" ก็ต้อง ทําทันที เพราะจะได้
มองเห็นภาพกันทุกคน การทําเห็นเห็นภาพน้ีเองเป็นการลุกขึ้นเเสดงลองดูเลย เเล้วมาดูกันอีกที ว่าเหมาะสม
หรือไม่ ฉากสมดุลหรือไม่  เเล้วต้องซ้อมกันไปทีละฉากๆ คุยกันไปทีละฉาก เเล้วนํามารวมกันเป็นละคร 1 
เรื่อง  วิธีการเดียวที่จะทําให้ละครออกมาดี คือ การวิจารณ์ เมื่อมีการวิจารณ์เเล้วนั้น การยอมรับเเละปรับตัว 
หรือความยืดหยุดก็เกิดข้ึน ในตัวของผู้เเสดง 

        การละครเร่ เป็นกระบวนการกลุ่มที่มีทั้ง การคุยงานกันก่อนทํา ขณะทํา เเละหลังทําอย่างครบถ้วน มี
การมองดูภาพที่เราอยากจะสื่อว่าชัดเจนหรือไม่  เป็นการเรียนรู้ทั้งข้อมูลเเละทักษะการใช้ร่างกายรวมไปถึง
การใช้สมอง ในการเช่ือมโยงระหว่างตํานานกับปัญหาของเราเอง เช่ือมโยงในการเล่นธาตุประกอบให้เนื้อของ
ละครมีความสนุก  มีการใช้จินตนาการที่เป็นตัวตนของเราเอง เน้นย้ําความมั่นใจความเช่ือในตนเองให้เพิ่มข้ึน 
เน้นย้ําสมาธิที่สามารถปรับใช้ได้กับงานทุกอย่างทําให้นิ่งข้ึน เเล้วสิ่งสําคัญยังทําให้รู้จักตนเองมากยิ่งข้ึน  
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        ละครเร่เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดเหมือนกับโครงการ คือ มีการต่อยอดข้ึนไปเรื่อยๆ จากคํา
วิจารณ์ จากคําเเนะนํา ทําให้มีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา  ละครเร่ไม่ได้จํากัดขอบเขตทางการคิด เป็นการคิด
ให้เหมาะสมกับการสื่อสาร ออกไปสู่สังคม เป็นการเปิดให้มีความคิดอิสระเเต่ต้องตั้งอยู่บนฐานของความจริง 5 
ภาพของละคร เป็นรูปเเบบในการคิดที่เหมือนๆกับโครงงาน ทักษะภายใน จินตนาการ ความเช่ือ  สมาธิ ทําให้
พัฒนาการทางด้านความคิดดีข้ึน ทําให้ได้ฝึกสมอง  ทักษะภายนอก ทําให้ร่างกายมีสมรรถภาพดียิ่งขึ้น ... การ
เรียนรู้คู่กับละครเร่ เป็น PBL ได้เช่นเดียวกับโครงงาน ...  

เพลงของเรา 

 

        เพลงที่เเต่งข้ึนมาจากใจของพี่เลี้ยงฝึกหัด เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะมอบให้น้องฮักนะเชียงยืน เพลงนี้อาจเป็น
เพลงที่ไม่ค่อยเพราะเท่าไรนัก เเต่ถ้าใช้ใจลองฟังดูอาจทําให้นึกภาพได้ เพราะได้ เช่นเดียวกัน ในครั้งที่ได้เขียน
ข้ึนมา พี่เลี้ยงฝึกหัดเขียนข้ึนมาด้วยคําง่าย  ๆคิดว่าเด็กสามารถร้องได้ เเล้วจึงมาร่วมใส่คอร์ดกีต้าร่วมกัน ใน
ทํานองที่ตนเองได้คิดเอาไว้ มีเพื่อนคนหนึ่งเขามาช่วยโดยที่เขาเล่นกีต้า ความเข้ากันน้ีระหว่างคํา ทํานอง กับ
คอร์ดกีต้าก็อาจยากเช่นเดียวกัน นั่งเพ่งอยู่ประมาณ 2 ช่ัวโมงถึงฟังดูเข้ากัน ... เพลงฮักนะเชียงยืนเพลงนี้
นับว่าเป็นเพลงที่สองที่เเต่งข้ึน โดยครั้งนี้ใช้คําง่ายๆ เข้าใจง่าย  

ดินที่เราเหยียบมาในเมื่อก่อนน้ี นั้นมีสิ่งอินทรีย์ในไร่ในนา 
ความอุดมสมบูรณ์ สัตว์ในดินเพิ่มพูน ธรรมชาติเกื้อหนุนมีความสวยงาม 

บ้านที่เราเกิดมาจวบจนวันน้ี นั้นมีสิ่งเคมีมากมายหลายหลาก 
ดินขาดความสมบูรณ์ สัตว์ลดความเพิ่มพูน คนเราเองเกื้อหนุนให้ดินเสื่อมโทรม 

เราคือกลุ่มฮักนะเชียงยืน เราจะไปร่วมรักษาดิน 
เราคือกลุ่มฮักนะเชียงยืน เราจะรักษ์สิ่งเเวดล้อม. 

       ในเนื้อของเพลงอยากจะสื่อถึงว่า เเต่ก่อนเราเคยทําเกษตรเเบบอินทรีย ์ที่เอามูลวัว มูลควายมาเป็นปุย
เพื่อใส่ลงนาในทุกๆฤดูกาลเกษตร ความอุดสมบูรณ์เกิดข้ึน มีน้ําที่ปลอดสาร มีดินที่ปลอดสาร สัตว์เล็กๆในดิน
อาศัยอยู่รวมกันให้เป็นอาหารเเก่ชาวนามากมาย ธรรมชาติมีความสมดุลที่สมบูรณ์ที่ไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือ พืช 
เเละ บ้านของเราที่เกิดมาในทุกๆวันน้ีเเตกต่างจากเมื่อก่อนเหลือเกิน มีสารเคมีต่างๆเข้ามามากมาย มีความ
เจริญต่างๆเข้ามามากมาย มาใส่ลงดินเเทนปุยคอกในสมัยก่อน ทําให้สารอินทรีย์ในดินลดลงเรื่อย  ๆจนทําให้
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เมื่อมีสารเคมีๆสัตว์เล็กๆในดินต่างก็ต่างหนีสารเคมีออกมา หรือได้รับสารเคมี หรือ 

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/993/728/original_1555354_775516029129295_503630889_n.jpg?1391299500
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หลบๆซ่อนตัวเองให้ไกลจากสารเคม ีเพราะคนเราเองนี่ล่ะ ที่เป็นเหตุให้ธรรมชาติผิดความสมดุลเกิดข้ึน  เเต่
เราคือ กลุ่มฮักนะเชียงยืน ที่เราจะร่วมรักษาดินที่เสื่อมโทรม เราคือกลุ่มที่จะรักษาสิ่งเเวดล้อมของบ้านเกิด
เมืองนอนของเราให้คงอยู่เอา ไว้ 

        เพลงนี้เป็นเพลงเเทนใจที่หวังว่าจะให้น้องๆได้ร้อง ได้เล่น ร่วมกันเป็นพลัง ความเป็นดนตรี บทเพลง กับ
ความรักษ์บ้านเกิด เริ่มรวมกันในบันไดข้ันเเรก . 

 
 

พัฒนาทักษะที2่1ด้วยกระบวนการละคร (http://www.gotoknow.org/posts/561806) 

       มีหลายเทคนิคในการพัฒนาทักษะศตวรรษที2่1 ให้เกิดกับเยาวชน ที่นิยมมากที่สุด 
การจัดการเรียนรู้บนสภาพปัญหา(PBL) เท่าที่ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้บนสภาพปัญหา(PBL) 
พบว่า คุณครูส่วนมากหนักใจว่า PBL มีขั้นตอนอย่างไร มีรูปแบบอย่างไรทําไม่ทุกขั้นตอนผิดไหม วิชาศิลปะ 
ทําได้อย่างไร คณิตศาสตร์ทําได้อย่างไร ทําช่ัวโมงเดียวได้ไหม หนึ่งอาทิตย์ได้ไหม ที่สําคัญมีให้ลอกไหม (ฮา) 
ฯลฯ  
         กระบวนการละครเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่เสนอให้คุณครูนําไปใช้(โดยเฉพาะในการจัดการเรียนรู้ใน
รายวิชาค้นคว้าอิสระ) ละครกับการเรียนที่ไม่จํากัดในห้องสี่เหลี่ยม จากฉาก5ฉาก คือสาเหตุ จุดขัดแย้ง จุดจบ
(ผล) จะทําอย่างไร และภาพฝันที่ต้องการ  มันตอบโจทย์ทักษะศตวรรษที2่1ได้แล้วค่ะ โดยไม่ต้องนั่งสอน 
ในห้องสี่เหลี่ยม 
              ละครจะนําความเช่ือ(นิทานพื้นบ้าน)มาเป็นโครงเรื่อง เพราะนิทานมีเส้นเรื่องที่ชัดเจนและเป็นที่
จดจําของคนส่วนใหญ่ มีโครงเรื่องชัดเจนอยู่แล้ว และนิทานที่ใกล้ชิดกับคนในท้องถ่ินน้ันๆ จะช่วยให้เข้าใจ
เรื่องนั้นได้ง่าย แล้วนําประเด็นที่ต้องการสื่อสารไปสอดแทรกไว้ 
             แต่สําหรับพวกเรา(กลุ่มฮักนะเชียงยืน)เด็กๆ บอกว่าชีวิตจริงของพวกเขามาเลยการเรียนรู้จาก
ปัญหาในชีวิตพวกเขาถูกหยิบขึ้นมาถกถียง ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นบทละคร 
             ฉากแรก เป็นการแสดงถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่ดีงามและความอุดมสมบูรณ์ของชุมชน  วิถีชีวิตเริ่ม
เปลี่ยนเมื่อนายทุน(เกษตรระบบพันธะสัญญา)เข้ามาวิถีชีวิตเริ่มเปลี่ยนชุมชนเริ่มใช้สารเคมีในการเพาะปลูก แต่
ก็ยังมีเกษตรกรบางส่วนใช้น้ําหมัก ปุยหมัก เด็กๆต้องลงงานช่วยผู้ปกครองไม่ได้หลับนอนเต็มที่ ความร่ํารวย
เริ่มเข้ามา ลูกหลานมีโทรศัพท์มีมอเตอร์ไซด์ มีรถยนต์ขับ ทําให้ต้องทํางานหนักมากขึ้นคลุกคลี่กับสารเคมีมาก
ข้ึนตามลําดับ สิ่งที่ชาวบ้านลืมคือหนี้สินตามมา 
               ฉากสอง ความขัดแย้งเริ่มเกิดข้ึนเมื่อผลจากสารเคมีเริ่มปรากฏผิวหนังเป็นผดผื่นคัน เล็บดํา 
ชาวบ้านรู้ เข้าใจสิ่งที่เกิดข้ึน แต่หนี้สินที่มากตามมาจึงไม่สามารถเลิกได ้
               ฉากสาม ผลจากการใช้สารเคมีปรากฏชัดเจน ผลการตรวจเลือด ผลการตรวจดิน อัตราการ
เจ็บปุวย และตายเริ่มเร็วข้ึน(50ปีเริ่มแล้ว)โรคเบาเหวาน มะเร็ง มากขึ้น 
               ฉากสี่ จะทําอย่างไร เกษตรอินทรี เป็นสิ่งที่เด็กกลุ่มนี้เสนอให้เป็นทางเลือก  
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               ฉากห้า ภาพฝันที่ต้องการคือต้องการให้มีตลาดเขียวเกิดข้ึน  
          เมื่อบทละครเรียบร้อย พวกเขาเริ่มซ้อมและเริ่มเร่ในชุมชน ครั้งสุดท้ายแสดงที่หมู่บ้านเขาเอง พ่อ แม่ 
ตา ยาย มานั่งดูละครที่สะท้อนชีวตจริงๆ ไม่ต้องบอกว่าบรรยากาศเป็นอย่างไร น้ําตาไหลกันทั้งนั้น วันที่พวก
เขาแสดงรอบสุดท้ายและเปิดเวทีเสวนาโดยมีเกษตรอําเภอ พยาบาล นักเกษตรอินทรี นักวิชาการจาก มมส. 
ร่วมเปิดประเด็น เป็นเวทีเสวนาที่เล็กๆผู้คนไม่มาก แต่ย่ิงใหญ่ ทรงพลัง ที่นี่  ,ที่นี้ ,ที่นี้,ที่นี้,ที่นี้,ที่นี้,ที่นี้และ
ที่นี้  มาช่วยกันลุ้นว่าความภาพฝันและความฝันของพวกเขาจะเป็นจริงได้ไหม  
           เกิดอะไรข้ึนกับพวกเขา  
                - ทักษะที่ได้คือพวกเขาได้ฝึกทักษะการสื่อสาร ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ฝึกทักษะการแก้ปัญหา 
                -พวกเขาได้เรียนรู้วิธีในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บนความคิดเห็นต่าง 
                - ความรู้ที่ได้ในครั้งนี้จะติดตัวไปโดยไม่มีวันลืม โดยที่ครูไม่ต้องบอกว่า เอ้าจดนะ เอ้าเขียนนะ 
ความรู้ที่คนเรียนอ่อนหรือเก่งได้เรียนได้เท่ากัน 
 

คุ้มเกินกว่าที่นั่งบอกนั่งสอนในห้องสี่เหลี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลกลุ่มเยาวชนเสนอโครงการ 

ชื่อกลุ่มเยาวชน : กลุ่มเยาวชน ฮักนะเชียงยืน 
ช่ือเยาวชนผู้ติดต่อ นางสาวศิริลักษณ์  โพธ์ิหล้า ตําแหน่ง ผู้ประสานงานกลุ่มเยาวชนฯ 
ที่อยู:่ 104 หมู่ 13 บ้านหนองโปุง ตําบลเชียงยืน อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160 
โทรศัพท์ 089-4216004  อีเมล ์:Sirilux12345@hotmail.com Fcebook : Sirilux Love Om Phola 

 

http://www.gotoknow.org/posts/561057
http://www.gotoknow.org/posts/561897
http://www.gotoknow.org/posts/561101
http://www.gotoknow.org/posts/559178
http://www.gotoknow.org/posts/560773
http://www.gotoknow.org/posts/561227
http://www.gotoknow.org/posts/561245
http://www.gotoknow.org/posts/561770
mailto:Sirilux12345@hotmail.com
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รายชื่อแกนน าเยาวชนท่ีรับผิดชอบโครงการและสมาชิก 
1.นายธีระวุฒ ิศรีมังคละ (แสน)   ประธาน    
2. นายกฤษฎา นาซอน (แซม)   รองประธาน  
3. นายพงศ์กร ดวงสุฤทธ์ิ (เกมส์)   รองประธาน  
4. นางสาวศิริลักษณ์ โพธ์ิหล้า(ส้ม)  ผู้ประสานงาน  
5. นางสาววรรณรุณี ช่างไชย(เค็ท)  ผู้ประสานงาน   
6. นายธนูฤทธ์ิ ศรีนันนะ(ติ้ง)   เอกสาร   
7. นายดํารงค์ แสงตารัตน์(ขุน)   เอกสาร  
8. นางสาวพรไพรินทร์ หีบแก้ว (แอน) เลขานุการ  
9. นายศราวุธ ศิริวัง (ก๊อดน้อย)  ผู้ช่วยเลขานุการ  
10. นางสาวปิยะนารถ ชิณแสน (ปฺอป)  เหรัญญิก   
11. นางสาวชนิดา เอี่ยมใส (ตั๊ก)  ผู้ช่วยเหรัญญิก 
12. นางสาววิลาสินี อาจฤทธ์ิ (กิ๊ก)  ปฎิคม  
13. นายประสิทธ์ิ สีแวงนอก(แบงค์)  ปฎิคม  
14. นายอนุชา ฆ้องแก้ว (เอ็ม)   ถ่ายภาพ  
15. นายเกียตริพล พลศิริ (ก๊อดใหญ่)  นันทนาการ 
 

พ่ีเลี้ยงโครงการ 
นางเพ็ญศรี   ใจกล้า  ตําแหน่ง ครูชํานาญการพิเศษ  
359 หมู่ 5 บ้านเชียงยืน  ตําบลเชียงยืน อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160 
โทรศัพท:์ 081-9744701  อีเมล:์ ppppp3590@hotmail.com ,pensri.pj@gmail.com 
Facebook  : www.facebook.com/pensrijaikla   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายงานการด าเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะศตวรรษที2่1 
โครงการเยาวชนนักการละครสะท้อนปัญญา 

mailto:ppppp3590@gmail.com
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กลุ่มฮักนะเชียงยืน  
สนับสนุนโดยกลุ่มละครเมืองคาม/มะขามป้อม/สสส. 

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม อ าเภอเชียงยืน  
จังหวัดมหาสารคาม 
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