
ละครเพื่อการเปล่ียนแปลง 
(Theatre for Transformation)

ส่ือการสอนประกอบวชิา

การศึกษาเฉพาะบุคคลทางการละคร : Individual study in drama and theatre



ละครเพ่ือการเปล่ียนแปลง (Theatre for Transformation) เป็นการน ากระบวนการละครมา
ประยุกต ์(Applied Theatre) ใชใ้นการพฒันาผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม ทัง้ในฐานะผูแ้สดงและผูช้มอยา่ง
มสีว่นรว่มในทุกขัน้ตอน มุง่เน้นใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรูสู้ก่ารเปลีย่นแปลง 4 ระดบัดงัต่อไปนี้
 การเปล่ียนแปลงระดบับุคคล มุง่เน้นกระบวนการเรยีนรูภ้ายใน พฒันา กาย จติ ปญัญา เพือ่เขา้ใจ

ตนเองและผูอ้ืน่ 

 การเปล่ียนแปลงระดบักลุ่ม เรยีนรูก้ารสรา้ง “ผลงานละคร” (Theatre Production) การพฒันาบท
ละครมาจากประการณ์จรงิในชวีติ เปิดใจรบัฟงั ยอมรบัความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง 

 การเปล่ียนแปลงระดบัชุมชน เรยีนรูจ้ากระบวนการผลติละครจากประเดน็ปญัหาและปญัญาของ
ชุมชน เพือ่น ากลบัไปแสดงเพือ่สะทอ้นเรือ่งราวใหชุ้มชนเกดิการสานเสวนา(Dialogue) แสวงหา
แนวทางการแกป้ญัหาของชุมชนรว่มกนัเพือ่พฒันาจติสาธารณะและความเป็นพลเมอืง 

 การเปล่ียนแปลงระดบัสงัคม การฝึกปฏบิตักิารละครเชงิลกึ พฒันาความสามารถดา้นศลิปะการ
ละคร เพือ่พฒันากลุม่สูค่วามเป็นคณะละครกึง่วชิาชพี

คณุลกัษณะทัว่ไปของส่ือละคร
เพื่อการพฒันามนุษยแ์ละชมุชน



• เน้นการเปล่ียนแปลงของผู้เล่นเป็นอันดับแรก แล้วจึงพัฒนาไปสู่การ
เปล่ียนแปลงผูช้มเป็นอนัดบัต่อไป

• เน้นให้ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมมีบทบาทเป็นผูก้ระท ามากกว่าการเป็นผูถู้กกูกระท า

• เน้นกระบวนการมากกว่าผลผลิต

• เน้นกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศกัยภาพทางการเรียนรู้ภายในตัว
ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าฝึกฝนในเชิงศิลปะการแสดง

• เน้นเร่ืองราวเน้ือหาท่ีมาจากผู้แสดงหรือบริบทชุมชนของผู้แสดงมากกว่า
เรื่องราวของคนอ่ืน 

• เน้นให้ละครมีบทบาทเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารความคิดของผู้แสดง 
(Function) มากกว่าสนใจพฒันาเทคนิครปูแบบเชิงศิลปะ (Form)

จดุเน้นส าคญัของละครเพื่อการเปล่ียนแปลง



หลกัการในการออกแบบกระบวนการ 
เป้าหมายเพ่ือการพฒันามนุษย์

 ฐานหวั การพฒันาความรู้ (HEAD) 

การเกบ็ขอ้มลูสภาพทีเ่ป็นจรงิของชุมชน ทัง้ในดา้นที่
เป็นปญัหาและปญัญา เพือ่น าขอ้มลูมาพฒันาเป็นบท
ละคร 

 ฐานกาย การพฒันาทกัษะการปฏิบติั (HAND) 

เน้นเรือ่งการปฏบิตัผิา่นกจิกรรมทีส่นุกสนาน ได้
เคลื่อนไหว ผา่นการคดิ แลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
โดยกระบวนการศลิปะทีห่ลากหลาย มุง่สูก่ารเรยีนรู้
ผา่นความงาม 

 ฐานใจ การพฒันาความรู้สึก (HEART) 

เน้นการสรา้งความรูส้กึทีเ่กดิขึน้จากการเรยีนรู ้ การ
ท างานรว่มกบัผูอ้ื่น โดยผา่นกระบวนการกลุม่



1. ท าความรู้จกักบัชุมชน 
เรยีนรูข้อ้มลูพืน้ฐานของชุมชนนัน้ๆ เขา้ไปส ารวจ
สอบถามในเบือ้งตน้เพือ่ท าความรูจ้กักบัผูน้ า
ชุมชน แนะน าตวัและกจิกรรมใหท้ราบทีม่าทีไ่ป 
และวตัถุประสงคข์องสิง่ทีเ่ราจะท า 

ขัน้ตอนการสร้างละคร
เพื่อการเปล่ียนแปลงในชุมชน 

2. ฝึกพืน้ฐานการละคร การแสดง 
บทละคร และการก ากบัการแสดง
• การเตรียมตวัในเรื่องการแสดงเบือ้งต้น
• ด้านบทละคร
• ด้านการก ากบัการแสดง



3. เกบ็ข้อมลู หาประเดน็ ในชุมชน
 การลงไปเกบ็ขอ้มลูในชุมชน ดว้ยการสงัเกต 

สมัภาษณ์ 
 ควรเกบ็ขอ้มลูในกลุ่มทีม่คีวามหลากหลาย ควรท า

ตวัใหก้ลมกลนืกบัชุมชน 
 ไมด่ว่นตดัสนิชุมชนจากการลงไปเกบ็ขอ้มลูหรอื

สมัผสัเพยีงชัว่ครูช่ ัว่คราว 

ขัน้ตอนการสร้างละคร
เพื่อการเปล่ียนแปลงในชมุชน 

4. วิเคราะห ์สงัเคราะหข้์อมลู หาแก่นเรื่อง และ หาข้อมลูเพ่ิมเติม
• น าขอ้มลูจากชุมชนมาพดูคุยแลกเปลีย่น เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีร่อบดา้น มาดวู่ามอีะไรทีน่่าสนใจ 
และสามารถสกดัเป็นแก่นความคดิทีอ่ยากจะบอกอะไรแก่ชุมชนนัน้ เป็นแนวทางในการคน้หา
แก่นเรือ่ง หรอื ประเดน็หลกัทีเ่ราตอ้งการน าเสนอ (Theme)
• พรอ้มทัง้ตอ้งหาขอ้มลูเพิม่เตมิรวมทัง้ขอ้มลูเรือ่งต านานหรอืเรือ่งเล่าในทอ้งถิน่ เพือ่ใหไ้ด้
ขอ้มลูทีร่อบดา้นและลกึซึง้มากยิง่ขึน้



5. เลือกต านานท้องถ่ิูกนตีความ
น าต านาน เรือ่งเลา่ หรอื ประวตัศิาสตรข์องชุมชน

นัน้มาสรา้งเป็นละคร โดยอาศยัโครงเรือ่ง  (PLOT) 
เพือ่ตคีวามเทยีบเคยีงกบัสถานการณ์ปญัหาของ
ชุมชนนัน้ เพือ่สรา้งความรูส้กึใกลช้ดิ การเขา้ถงึหวัใจ
ของผูช้มในชุมชน 

ขัน้ตอนการสร้างละคร
เพื่อการเปล่ียนแปลงในชมุชน 

6. ออกแบบการแสดง โดยใช้สร้างโครงละคร 5 ฉาก
ไดแ้ก ่ ภาพเริม่เรือ่ง ภาพความปญัหาขดัแยง้ ภาพผลกระทบของ

ปญัหา ภาพวธิกีารแกไ้ขปญัหา ภาพจบเรือ่ง จากนัน้มาดภูาพรวมวา่
สามารถตอบสนองแกน่เรือ่ง (Theme) ไดอ้ยา่งชดัเจนหรอืไม ่
ควรน าเอาอตัลกัษณ์ของชมุชนนัน้ๆมาใชใ้นการแสดงดว้ย เชน่ ภาษา 

เพลงพืน้บา้น การฟ้อนร า เครือ่งดนตร ีผา้ เพือ่เพิม่เสน่หใ์หส้ามารถเขา้ถงึ
จติวญิญาณของชมุชน และผูช้มในชมุชนไดด้ยีิง่ขึน้



7. คดัสรร ขดัเกลา เช่ือมต่อ
การเลอืกสรร จดัวางอยา่งเหมาะสม และ ซกัซอ้มเพื่อ
ความแมน่ย าของจงัหวะ การตคีวามเพือ่การเขา้ถงึตวั
ละครของนกัแสดง แลว้จงึเชือ่มรอ้ยฉากต่างๆ เพื่อ
ความต่อเน่ือง ลืน่ไหลของจงัหวะการแสดง 
(Transition)

8. ออกแบบกระบวนการละครชุมชน 
ก่อนการแสดง การแสดง หลงัการแสดง
เราตอ้งค านึงถงึกระบวนการจดัแสดงทัง้หมด มใิช่
เพยีงละคร แต่ตอ้งออกแบบการประชาสมัพนัธ ์
สรา้งความสนใจของผูช้ม การเตรยีมผูช้มก่อนการ
แสดง และกจิกรรมหลงัการแสดง

ขัน้ตอนการสร้างละคร
เพื่อการเปล่ียนแปลงในชมุชน 



9. สรปุประเมินผล
สรปุผลการท างานทัง้กระบวนการ เพือ่พฒันาการท างานให้
มคีวามสมบูรณ์มากขึน้แต่ละรอบ โดยมองขอ้เรยีนรู ้สิง่ทีเ่รา
ท าไดด้ ีและ ความผดิพลาด สิง่เราควรใหค้วามสนใจมาก
ทีส่ดุ คอื  เกดิการเปลีย่นแปลงอะไรขึน้ หลงัจากทีเ่ราเลน่
ละครในชมุชนนัน้ๆ 

ขัน้ตอนการสร้างละคร
เพื่อการเปล่ียนแปลงในชมุชน 

10. วางแผนการท างานต่อเน่ือง
ถา้เราคาดหวงัการเปลีย่นแปลงใหเ้กดิขึน้กบัชมุชน อาจตอ้งการ
การท างานอยา่งต่อเนื่อง หรอื สรา้งการมสีว่นรว่มใหห้น่วยงานหรอื
ภาคสว่นต่างๆ เขา้มารว่มมอืกบัชมุชนมากยิง่ขึน้ จงึต้องวาง
แผนการท างานรว่มกบัชมุชนต่อเนื่องหลงัจากทีเ่ราไดจ้ดัแสดงละคร
ผา่นไปแลว้




