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ปัญหาของระบบการศึกษามีรากฐานสาเหตุของปัญหาทั้งในเชิงโครงสร้างการออกแบบหลักสูตร
การประเมินผล และการประกันคุณภาพ หลักสูตรการศึกษาส่วนใหญ่เน้นทฤษฎีในภาพรวม มากกว่าองค์
ความรู้ที่สร้างขึ้นจากการประยุกต์ ใช้กับบริบทเพื่อแก้ปัญหาโจทย์จริงของชุมชน กระบวนการเรียนรู้เน้นการ
ป้อนเนื้อหาในห้องเรียน มากว่าการพัฒนาทักษะที่เกิดขึ้นจากการลงมือทำ� การแก้ปัญหาจากสถานการณ์
จริงในภาคสนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาของครูผู้สอน ที่เน้นบทบาทการบรรยายเนื้อหาวิชาการให้ได้ตาม
มาตรฐานมากกว่าการเป็นโค้ช ผู้หนุนเสริมกระตุ้นคิด และทักษะการเรียนรู้ รวมทั้งการสร้างสื่อการเรียนการ
สอนที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน ทำ�ให้ผู้เรียนแม้มีความรู้แต่ขาดทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะการทำ�งาน การบริหารจัดการและสร้างความรู้ สร้างนวัตกรรมสังคม ที่ตอบโจทย์ปัญหาจริงใน
ภาคสนาม ชุมชน องค์กร หรือในสถานประกอบการ
นวัตกรรมการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 กำ�ลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก เพื่อแก้ปัญหาชุมชนสังคม และ
ความต้องการของผู้คนที่แตกต่างหลากหลาย อันหมายรวมถึงโครงการทางสังคม กระบวนการเรียนรู้ การ
บริหารจัดการ ผลิตภัณฑ์ หรือเทคโนโลยี ใหม่ๆ ที่นำ�ไปสู่การแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาวะ
ที่ดีของประชากรทั้งด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม ซึ่งสามารถสร้างขึ้นได้จากการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย
และชุมชน โดยอาจารย์ นักศึกษา นักปฏิบัติการทางสุงคมที่มีองค์ความรู้ และปฏิบัติการจริงในชุมชน โดย
คนในชุมชนมีส่วนร่วม
ครูในศตวรรษที่ 21 เป็นผู้ที่มีบทบาทสำ�คัญอย่างยิ่งในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับนักเรียน
ครูต้องยึดหลัก “สอนน้อย เรียนมาก” การเรียนรู้ ในโลกยุคใหม่ ต้องก้าวข้ามสาระวิชาไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะ
เพื่อการดำ�รงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑” ( 21st Century Skills) ที่ครูสอนไม่ได้ นักเรียนต้องเรียนเอง หรือ ครู
ต้องไม่สอน แต่ต้องออกแบบการเรียนรู้ และอำ�นวยความสะดวก (facilitate) ในการเรียนรู้ ให้นักเรียนเรียน
รู้จากการเรียนแบบลงมือทำ� แล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง การเรียนรู้แบบนี้เรียก
ว่า PBL (Project-Based Learning)
ดังนั้น “ครูผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนรู้” ทั้งในและนอกระบบ ที่มีความสามารถในการ
“ออกแบบกระบวนการเรียนรู้” สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการเรียนรู้ (Learning Ability)
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมทางสังคม จากการใช้วิชาการมาช่วยแก้ปัญหาชุมชน สังคม ซึ่งเป็นองค์
ความรู้ที่สร้างขึ้นจากโจทย์จริงในชุมชน จึงมีความสำ�คัญ และจำ�เป็นอย่างยิ่งในสังคมไทย
ด้วยตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว “โรงเรียนวิทยากร 3.0” หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำ�การ
เรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Makhampom School for Transformative Learning) จึงเกิดขึ้น ซึ่งดำ�เนิน
การโดย มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) ที่มีประสบการณ์การทำ�งานในด้านการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
สังคมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเกือบสี่ทศวรรษจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในระดับประเทศ
และนานาชาติ มีทุนศักยภาพในการพัฒนาผู้นำ�ด้านการเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนรู้ มีองค์ความรู้เรื่อง
กระบวนการสร้างการเรียนรู้ ในรูปแบบผ่านประสบการณ์อย่างสร้างสรรค์ (Active Learning) การเรียนรู้
เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีสมัย
ใหม่ (Creative Communication) มีทุนภาคีเครือข่าย (Strategic Partner) ซึ่งเป็นครูอาจารย์ นักกิจกรรม
ทางสังคมทั้งในและนอกระบบการศึกษาทั่วประเทศ ที่สามารถเป็นผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนรู้ จึง
สามารถใช้ทุนที่มีข้างต้น ดำ�เนินโครงการสนับสนุนภาคีเครือข่าย กระตุ้นหนุนเสริม (Catalyst) ให้เกิด“ชุมชน
การเรียนรู้ของผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง” เป็นกลไกในสถาบันการศึกษาที่จะทำ�บทบาทสนับสนุนการพัฒนา ครู
อาจารย์ ที่จะโค้ชผู้เรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมชุมชน การพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ดีมีคุณภาพให้เกิดขึ้นในสังคม
ไทย นำ�ไปสู่การการสร้างคุณภาพชีวิตของประชากรในกลุ่มเยาวชนต่อไป
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มุง่ สร้างชุมชนการเรียนรู้ (Professional Learning
Community) ของผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลงด้านการเรียน
รู้ ทีจ่ ะเป็น “กลไก” ในการพัฒนาระบบการศึกษาทีม่ ี
คุณภาพ พัฒนาวิชาชีพการเป็นนักออกแบบและจัด
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน ตาม
เป้าหมายทีค่ าดหวังเพื่อนำ�ไปสูก่ ารปฏิรปู การเรียนรู้
ของสังคมไทย

รูปแบบการเรียนรู้
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หลักสูตร 1

ครูกล้าสอน ครูผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
THE COURAGE TO TEACH

หลักสูตรทีอ่ อกแบบสำ�หรับ”ครูผนู้ �ำ การเปลีย่ นแปลง”โดยเฉพาะ โดย
ได้แนวคิดจากนักการศึกษาคนสำ�คัญของโลกสองท่าน คือ เปาโล แฟรร์ ผู้
เขียนหนังสือเล่มสำ�คัญ “การศึกษาเพื่อผู้ถูกกดขี่” ( Pedagogy for the
Oppressed ) และ “ครูในฐานะผู้ทำ�งานด้านวัฒนธรรม จดหมายถึงผู้กล้า
สอน” ( Teachers as a Cultural Workers) ด้วยตระหนักว่าครูเป็น”ผู้
ทำ�งานวัฒนธรรม”
คนสำ�คัญที่จะชี้ให้เห็นทิศทางใหม่สำ�หรับอนาคต
ทางการศึกษา ที่จะนำ�ไปสู่เป้าหมายสูงสุดของการศึกษา คือการปลดปล่อย
ศักยภาพที่แท้จริงของมนุษย์ และ ปาร์กเกอร์ ปาล์มเมอร์ ผู้เขียนหนังสือ
“กล้าที่จะสอน” ( The Courage to Teach ) และ“กล้าที่จะแนะ” ( The
Courage to Teach for Reflecion&Renewal ) เป็นผู้มีประสบการณ์ด้าน
การสอนและการจัดการศึกษารวมกว่า ๓๐ ปี เขาวิเคราะห์ปญ
ั หาของการ
ศึกษาทีเ่ ป็นอยู่ และชี้ให้เห็นถึงความไม่กล้าเปลีย่ นแปลงหรือทดลองสิง่ ใหม่ๆ
เพื่อปรับปรุงให้การจัดการศึกษาดีขน้ึ มีความเป็นองค์รวมมากขึน้ เชื่อมโยงโลก
ทัง้ ในห้องเรียน โลกภายนอกห้องเรียน และทีส่ �ำ คัญคือเชื่อมโยงโลกภายในตัว
นักเรียนเอง ทำ�ให้ผเู้ รียนเกิดแรงบันดาลใจและเห็นถึงศักยภาพของตนเองเขา
ยังวิเคราะห์เจาะลึกลงไปถึงก้นบึง้ ของหัวใจของการศึกษา รวมทัง้ ครูในฐานะ
ผูท้ น่ี า่ จะมีบทบาทต่อการเปลีย่ นแปลงทีว่ า่ นี้ ว่ามีสาเหตุมาจากความกลัว ผูท้ ่ี
เป็นครูหรือผูบ้ ริหาร จะต้องกล้าทีจ่ ะสอน คือกล้าทีจ่ ะเชือ้ เชิญให้นกั เรียนค้นหา
สำ�รวจด้วยการใช้ชวี ติ ทีเ่ ป็นของพวกเขา กล้าทีจ่ ะนำ�เพื่อให้องค์กรมีการบริหาร
อย่างมีสว่ นร่วม อันจะนำ�ไปสูก่ ารสร้างภาวะผูน้ �ำ ขึน้ ในองค์กร หากปราศจากซึง่
ความกล้า การเปลีย่ นแปลงก็จะเกิดขึน้ ได้ยาก

สังเขปเนื้อหา
• ห้องเรียนแห่งความกลัว การสอนในวัฒนธรรมอำ�นาจนิยม
• หัวใจแห่งการศึกษา อุดมคติกับความเป็นจริงในห้องเรียน
• การศึกษาเพื่อการปลดปล่อย การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์
• สมดุลชีวิตและการเยียวยาของผู้เป็นครู
• ชุมชนแห่งการเรียนรู้ มณฑลแห่งพลังของครูกล้าสอน
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หลักสูตร 2
ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการเรียนรู้เพื่อเข้าใจความเป็นมนุษย์
THEATRE FOR TRANSFORMATION

“ละคร” (Theatre) นอกเหนือบทบาทหน้าทีส่ �ำ คัญทีค่ นทัว่ ไปคุน้ เคย
ในฐานะการเป็นสื่อเพื่อสร้างความบันเทิงแล้ว ในอีกแง่มมุ หนึง่ คือ
กระบวนการละคร (Drama) ยังมีศกั ยภาพอย่างยิง่ ต่อการเรียนรู้ เพราะ
ละครได้จ�ำ ลองสถานการณ์ความจริงของมนุษย์ ในทุกแง่มมุ
ช่วย
ส่องสะท้อนประสบการณ์พฤติกรรมของตัวละคร ชวนคิดพิจารณา
ชีวติ อย่างใคร่ครวญ เพื่อสร้างการเรียนรู้ ให้แก่ทง้ั ผูช้ มและผูแ้ สดง
กระบวนการละครจึงมีพลังอย่างยิ่งในการสร้างความเข้าใจความ
เป็นมนุษย์ และสามารถประยุกต์ ใช้ ในห้องเรียน ในสถานทีท่ �ำ งาน
ในครอบครัว และ ในชุมชนได้เป็นอย่างดี

สังเขปเนื้อหา
• จาก “การศึกษาเพื่อผูถ้ กู กดขี”่ ถึง “ละครเพื่อผูถ้ กู กดขี”่ ต้นธารแนวคิดของละครเพื่อการเปลีย่ นแปลง
• หันกลับมามองด้านใน รู้จักตัวเองผ่านการแสดง
• ฝึกพื้นฐานการแสดงเบื้องต้น การเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้เสียง สมาธิ จินตนาการ ความเชื่อ
• การเข้าถึงตัวละคร ความต้องการภายในและแรงจูงใจของมนุษย์
• การเขียนบทละครสอนชีวิต
• ปฏิบัติการ”ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง”
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การออกแบบการเรียนรู้ที่มีหัวใจ
TRANSFORMATIVE LEARNING DESIGN

การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง จะพาผู้เรียนทำ�ความเข้าใจถึงธรรมชาติของ
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคคล ที่ต้องผ่านการท้าทายกรอบแนวคิดเดิม
คุณค่าเดิม ด้วยการตรวจสอบ ติดตาม จากข้อมูลใหม่ ความรู้ ใหม่ เพื่อเผย
ให้เห็นแง่มุมใหม่ๆของการเรียนรู้ พร้อมแสวงหาแนวทางในการออกแบบ
การเรียนรู้ ในการพัฒนาความเป็นมนุษย์อย่างเป็นองค์รวม มีชีวิตชีวา และ
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
เราจะสร้างห้องเรียนทีม่ ชี วี ติ และมีความหมายต่อผูเ้ รียนได้อย่างไร มาเรียนรู้
การออกแบบการเรียนรูอ้ ย่างเป็นองค์รวมด้วยปัญญาสามฐาน ฝึกฝนเทคนิค
การเป็นผูน้ �ำ การเรียนรู้ ผ่านหลัก 3 ก. เกม กิจกรรม และ กระบวนการ
พร้อมการออกแบบการเรียนรูท้ เ่ี น้นการมีสว่ นร่วมของผูเ้ รียน (Active Learners)

สังเขปเนื้อหา
• ทฤษฏีว่าด้วยการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
• ออกแบบการเรียนรู้ คือ ออกแบบชีวิต
• อะไรคือห้องเรียน 3.0
• พลังทั้ง 6 ของกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
• หลักการออกแบบเกม กิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ที่มีหัวใจ
• บทบาทของ Coach และ Mentor
• การประเมินผลการเรียนรู้ 360 องศา
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เครื่องมือการเรียนรู้บนฐานชุมชน
COMMUNITY BASED LEARNING TOOLS

หลักสูตรทีอ่ อกแบบเพื่อการเรียนรูช้ มุ ชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ได้รบั แนวความคิดจากหนังสือ “เครื่องมือ 7 ชิน้ วิถชี มุ ชน” ซึง่ พัฒนาโดย
ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันวิจยั สังคมและสุขภาพ
ท่านได้พฒ
ั นาเครื่องมือการทำ�งานในชุมชนให้งา่ ยได้ผลและสนุก ประกอบ
ด้วยเครื่องมือในการเรียนรูช้ มุ ชนทีน่ า่ สนใจอย่างยิง่ ทัง้ หมดเพื่อให้เราเรียน
รูเ้ รื่องราวมากมายทีซ่ อ่ นอยูใ่ นชุมชนในหลากหลายมิตอิ ย่างรอบด้าน ทัง้
ในเรื่องสุขภาพ สาธารณสุข สังคมและมานุษยวิทยา คติชนวิทยา ศิลป
วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง นอกจากนีย้ งั มีหนังสือ “แผนทีว่ ฒ
ั นธรรม”
(Cultural Mapping a guide to understanding place community and
continuity ) เขียนโดย รศ.Janet Pillai มหาวิทยาลัย Saint Malaysia ผู้
เชี่ยวชาญการทำ�งานอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้าน
ศิลปะกับกลุม่ เยาวชน ผูก้ อ่ ตัง้ กลุม่ Arts ED Penang ทีม่ ปี ระสบการณ์การ
จัดกระบวนการเรียนรูด้ า้ นการอนุรกั ษ์เมืองเก่าอย่างต่อเนื่อง ได้รวบรวม
แนวทางการทำ�งานในชุมชนจากประสบการณ์ของเธอไว้ ในหนังสือเล่มนี้

สังเขปเนื้อหา
• เทคนิคการเรียนรูช้ มุ ชนด้วยเครื่องมือ 7 ชิน้ ได้แก่ แผนทีเ่ ดินดิน ผังเครือญาติ โครงสร้างองค์กรชุมชน
ระบบสุขภาพชุมชน ปฏิทนิ ชุมชน ประวัตศิ าสตร์ชมุ ชน ประวัตชิ วี ติ
• ปฏิบตั กิ ารภาคสนามในหมูบ่ า้ นชาติพนั ธุ์ ฝึกทักษะการสัมภาษณ์ การสังเกต การเก็บข้อมูล
• ฝึกทักษะการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล สังเคราะห์ขอ้ มูล และ การนำ�เสนอข้อมูลอย่างสร้างสรรค์
ด้วยกระบวนการทางศิลปะ
• ทดลองปฏิบตั กิ าร ”การสื่อสารสาธารณะ” ด้วยเครื่องมือการสื่อสารอย่างง่ายๆและได้ผล เช่น เทคนิค
การเขียนและการถ่ายภาพ Social Media และ VDO Clib ทีท่ �ำ ได้ดว้ ยตัวเอง
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การเรียนรู้แบบโครงการสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21
PROJECT BASED LEARNING TO 21ST CENTURY SKILLS

Project Based Learning ( PBL ) คือเครื่องมือการเรียนรูแ้ บบโครงการ
บนฐานปัญหาของชุมชนซึง่ เป็นแนวทางการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะของ
ผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21 อย่างรอบด้าน เครื่องมือเพื่อเรียนรู้ “ชุมชน”
ห้องเรียนขนาดใหญ่ท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้สำ�คัญไม่น้อยไปกว่าความรู้ ใน
ตำ�รา จนสามารถพัฒนาเป็นโครงการเพื่อแก้ปญ
ั หาของชุมชนได้จริง เพื่อ
เป็นการปลูกฝังจิตสำ�นึกพลเมือง (Active Citizen) ให้แก่ผเู้ รียนอีกด้วย

สังเขปเนือ้ หา
• บันได 7 ขัน้ การเรียนรูบ้ นฐานปัญหาชุมชนแบบ ได้แก่ การสำ�รวจชุมชน การวิเคราะห์ปญ
ั หา สาเหตุ
ผลกระทบ กำ�หนดผลลัพท์ การออกแบบกิจกรรมสร้างการเปลีย่ นแปลง การสื่อสารสาธารณะ การสรุป
ผลการเรียนรู้
• การพัฒนาโครงการเพื่อการเรียนรูด้ ว้ ยทักษะการคิดกระบวนระบบและแผนทีผ่ ลลัพท์ ( Systems
Thinking และ Outcomme Mapping )
• ฝึกปฏิบตั กิ ารเรียนรูบ้ นฐานชุมชนในหมูบ่ า้ นชนบท
• ฝึกทักษะการสื่อสาร Digital Story Telling การเขียน Storyboard เทคนิคการถ่ายภาพและ ถ่ายทำ�
คลิปวิดโี อจากโทรศัพท์มอื ถือ การตัดต่อคลิป การนำ�เสนอผลงานสูส่ าธารณะ
• ปฏิบตั กิ ารนิทรรศการ “สื่อสารเรื่องเล่าจากชุมชน”
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การสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลง
CREATIVE COMMUNICATION FOR CHANGE

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเป็นทักษะสำ�คัญยิง่ ในสังคมยุคใหม่ ทำ�อย่างไร
เราจึงจะสามารถมีทกั ษะการสื่อสารทีส่ ร้างสรรค์ สร้างสุข และ สร้างสันติ มา
ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรูแ้ ละฝึกทักษะการสื่อสาร ด้วยการคิด การฟัง การ
อ่าน การเขียน การถ่ายภาพและวีดโี อ การละคร จนเป็นกระบวนการเรียนรู้
สร้างสรรค์ สุดหลุดโลก แต่แสนสนุกไปพร้อมๆ กัน

สังเขปเนื้อหา
• เทคนิคละคร การสื่อสารจากโลกภายในสู่โลกภายนอก ( From Inner to Outter )
• เทคนิคการถ่ายภาพภาวนา มุมมองต่อโลกด้วยสายตาใหม่ ( New Eye New World )
• เทคนิคการสร้างสรรค์งานเขียนแบบCollage จากจุดจนเป็นเส้น ( Plot-Line-Story)
• เทคนิคการทำ�MV / หนังสั้นสารคดีบนมือถือ (Movie on Mobile)
• เทคนิคการนำ�เสนอนิทรรศการสุดสร้างสรรค์ (Moving Exibition)
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ศิลปะแห่งสันติภาพ การละครเพื่อแก้
ปัญหาความขัดแย้ง
THE ART OF PEACE

ละครเพื่อผูถ้ กู กดขี่ (Theatre for The Oppressed) ทีค่ ดิ ค้นโดยนักการ
ละครชาวบราซิล Augusto Boal เป็นตัวอย่างของแนวคิดในการใช้ศลิ ปะ
เพื่อสร้างสันติและการแก้ไขความขัดแย้งในหลายๆวัฒนธรรม นักการ
ละครได้รบั การยอมรับว่าเป็นผูว้ พิ ากษ์สงั คม เป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรม
เป็นต้นทุนสำ�คัญสำ�หรับสังคมทีม่ พี ลังสร้างสรรค์ ทัง้ ยังเป็นอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของสังคมและชุมชน ด้วยเหตุผลเหล่านีศ้ ลิ ปินจึงกลายเป็น
ผู้ไกล่เกลีย่ ของชุมชนไปโดยปริยาย โดยผ่านการเล่าเรื่อง การดัดแปลง
สถานการณ์ การทำ�ความเข้าใจบุคคลิกตัวละครทีม่ คี วามขัดแย้ง และใน
ขณะเดียวกันก็ตอ้ งสื่อสารกับผูช้ ม โดยใช้รา่ งกายเป็นเครื่องมือในการ
สื่อสารจนกลายเป็นวิธกี ารในการแก้ไขความขัดแย้งทีแ่ พร่หลายไปทัว่ โลก
ต่อมากลุม่ ละครมะขามป้อมได้พฒ
ั นารูปแบบ “ละครถกแถลง” (Dialogue
Theatre) ให้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและเป็นหนึง่ ใน
แนวทางสำ�คัญของกระบวนการสันติวธิ ีในบริบทสังคมไทย

สังเขปเนื้อหา
• แนวคิดสำ�คัญสำ�หรับนักสันติวิธี
• แผนที่ปรากฏการณ์ความขัดแย้งในประเทศไทย
• Dilemma จุดเริ่มต้นของความขัดแย้ง
• การสร้างบทละคร จากสถานการณ์ความขัดแย้ง
• Dialogue Theatre ละครถกแถลง กระบวนการสร้างบทสนทนาสู่สันติ
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มูลนิธิสื่อชาวบ้าน(มะขามป้อม)
กลุม่ ละครมะขามป้อม ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อปี2523 เกิดจากการรวมตัวกันของคนหนุม่ สาวในยุคหลังเหตุการณ์
เปลีย่ นแปลงทางการเมือง โดยมุง่ ทำ�หน้าทีเ่ ป็น”สื่อ” กลางในการแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารระหว่าง
คนในเมืองและชนบท โดยใช้การสื่อสารในระดับรากหญ้าทุกประเภทเป็นเครื่องมือในการ”ส่งเสียง”
ของคนเล็กคนน้อยไปสูส่ งั คม และเครื่องมือสำ�คัญทีม่ พี ลังอย่างยิง่ ในการสร้างการเปลีย่ นแปลงที่ใช้
เป็นเครื่องมือในการทำ�งานหลักมาโดยตลอดนัน่ ก็คอื “ละคร”
มะขามป้อมสร้างผลงานละครทั้งในมิติของสื่อบันเทิงแฝงสาระให้แก่ผ้ชู มในหลากหลายรูปแบบทั้ง
ละครเร่ ละครหุน่ ละครเงา ละครร่วมสมัย นาฏการ ลิเก ตะเวณแสดงตัง้ แต่ศาลาวัด โรงเรียน
ประชาบาล ริมท้องไร่ทอ้ งนา ไปจนถึงเวทีใหญ่ระดับประเทศ มีผลงานการแสดงเป็นทีย่ อมรับในฝีมอื
การแสดงทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติตลอดมาเกือบสีท่ ศวรรษ
นอกจากนัน้ มะขามป้อมยังได้ฝกึ อบรมกระบวนการละครให้แก่เยาวชน คนทำ�งานภาคสังคม ครู
อาจารย์ และ ศิลปินมากมาย ด้วยตระหนักถึงศักยภาพในการเรียนรูผ้ า่ นกระบวนการละคร และได้
พัฒนารูปแบบการอบรมให้มคี วามเหมาะสมกับยุคสมัยตลอดเวลาทีผ่ า่ นมา ทัง้ รูปแบบของละครเพื่อ
การพัฒนาเยาวชน ละครชุมชน ละครเพื่อการเรียนรู้ ละครเพื่อการเปลีย่ นแปลง ละครถกแถลง
ละครเพื่อความเข้าใจความเป็นมนุษย์ ละครเพื่อการเรียนรูท้ กั ษะในศตวรรษที2่ 1 เป็นต้น
ปัจจุบนั กลุม่ ละครมะขามป้อม จดทะเบียนเป็นมูลนิธสิ อื่ ชาวบ้าน มีส�ำ นักงานอยูท่ ก่ี รุงเทพและมีพน้ื ที่
การทำ�งานทัว่ ประเทศ นอกจากนัน้ เมื่อปี 2547 ยังสร้าง Makhapom Artspace ขึน้ ทีอ่ .เชียงดาว
จ.เชียงใหม่ เพื่อให้เป็นชุมชนการเรียนรูศ้ ลิ ปะการละครเพื่อการเปลีย่ นแปลงสังคม ประกอบด้วย ที่
พักเกสต์เฮาส์แบบเรือนไทย โรงอาหาร โรงละคร ห้องสมุด ร้านกาแฟ Gallary สวนประติมากรรม
บ่อน้�ำ ทุง่ นาและสวนผักปลอดสารพิษ รายล้อมไปด้วยบรรยากาศอันสวยงามเป็นธรรมชาติและ
อากาศบริสทุ ธิข์ องทุง่ นาและป่าเขา ให้เป็นสถานทีพ่ กั ผ่อน ทำ�กิจกรรมการเรียนรูด้ า้ นศิลปะและสังคม
ให้แก่เยาวชนและผูส้ นใจ โดยในแต่ละปีจะมีโปรแกรมการเรียนรูท้ น่ี า่ สนใจต่างๆ เช่น โปรแกรมการ
เรียนรูส้ �ำ หรับโรงเรียนนานาชาติจากทัว่ โลก โปรแกรมฝึกอบรมสำ�หรับนักศึกษาและคนทำ�งานภาค
สังคม ค่ายศิลปะและละครสำ�หรับเยาวชน เป็นต้น นอกจากนัน้ เรายังมีโครงการฐานชุมชนทีม่ งุ่ ทำ�งาน
กับเด็กและเยาวชนในชุมชนเชียงดาวอีกหลายโครงการเช่น กลุม่ ละครกายกรรมเยาวชนชาติพนั ธุด์ า
ระอัง้ บ้านปางแดงนอก โครงการส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนประถมศึกษา โครงการ Recycle Art
ศิลปะจากของเหลือใช้ เป็นต้น

วิทยากร

พฤหัส พหลกุลบุตร (ก๋วย)
เลขาธิการและผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายการศึกษา มูลนิธสิ อื่ ชาวบ้าน(มะขามป้อม)
จบการศึกษาจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ามาเป็นสมาชิกกลุม่ ละครมะขามป้อม
ตัง้ แต่ปี 2534 มีประสบการณ์ทง้ั การเป็นนักแสดง ผูเ้ ขียนบทละคร ผูก้ �ำ กับ ผูฝ้ กึ สอนการแสดง เคย
ร่วมเป็นผูก้ อ่ ตัง้ กลุม่ ละครการศึกษา”กะจิดริด” ทำ�งานส่งเสริมการเรียนรูด้ ว้ ยกระบวนการละคร ทัง้
ผลิตละครและรายการโทรทัศน์ส�ำ หรับเด็ก ฝึกอบรมครูและนักกิจกรรมทัว่ ประเทศ
เขาสนใจงานด้านการศึกษาตลอดมา โดยมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานด้านการปฏิรปู การศึกษาหลาก
หลายรูปแบบ ล่าสุดเขาร่วมกับเครือข่ายนักกิจกรรมการเรียนรูน้ อกกระแสหลักในนาม”มหา’ลัยเถื่อน”

ผลงานทีผ่ า่ นมา
• หัวหน้าโครงการละครเพื่อการเปลีย่ นแปลง กระบวนการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาสำ�หรับเยาวชน
สร้างเครือข่ายนักการละครเยาวชนกว่า 60 กลุม่
• หัวหน้าทีมวิทยากร โครงการ Samsung สร้างพลังการเรียนรูส้ อู่ นาคต ฝึกอบรมแกนนำ�ครูและ
นักเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรูส้ ศู่ ตวรรษที่ 21 จากทัว่ ประเทศกว่า 40 โรงเรียน
• วิทยากรหลักสูตรการพัฒนาครูหลากหลายหลักสูตร จากสถาบันการศึกษาต่างๆทัว่ ประเทศ
ร่วมด้วยทีมวิทยากรจากกลุ่มละครมะขามป้อม ที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์จากการทำ�งานจริงใน
สนามปฏิบัติการ ในหลากหลายบทบาททั้งด้านการละคร นักกายกรรม นักปฏิบัติการศิลปะ นักเชิด
หุ่น ช่างภาพ นักสื่อสาร ผู้นำ�กระบวนการเรียนรู้
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แต่ทันทีที่ลงปากกาแล้วสิ่งแรกที่ท�ำคือวาดรูปหัวใจ ก็ชัดเจนขึ้น
มาทันทีว ่าสิ่งที่ไ ด เ้ รียนรู จ้ ากการอบรมครั้งนี้คืออะไร มันคือ
ความละเอียดละเมียดแบบงานศิลปะที่เพิ่มเติมเข า้ มาในตัวเรา
(ในช่วงเวลาที่ต ามสติตัวเองทัน) เราละเมียดในกระบวนการ
ละเมียดในการคิด ละเมียดในการใช ช้ ีวิต
ชอบค�ำนี้ที่สุด “รู อ้ ะไรไม่สู ้ รู จ้ ักกัน” ขอบคุณ “ความสุ ข” ที่ยัง
คงอยู ก่ ับหัวใจของฉัน ขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆและตัวฉันที่ยังคง
ศรัทธาอยู ่
ปัน่ จักรยานได้ตลอดเวลา ไม่เพียงปลดปล่อยอิสรภาพทางความ
คิด รู้สึกเหมือนปลอดปล่อยอิสรภาพทางกาย ทางใจ ที่ไม่ต้อง
อยู่ในกรอบของเวลา ข้อบังคับ ที่นี่ไม่กั้นอิสรภาพทางใจ ด้วยทุก
อย่างที่เราท�ำ สามารถสะท้อนความเป็นตัวเราได้มาก (ทุกคน)
ชอบที่ไม่มกี ารตัดสิน ชอบที่ไม่ได้คาดหวัง ค�ำตอบ ผลงานฯ ชอบ
ที่เปิด.... พื้นที่ใจ.... เห็นการท�ำงานเป็นทีม อาหารอร่อยมากทุก
มื้อ ขอบคุณจากใจ

การออกแบบการเรียนรูท้ มี่ หี วั ใจ มีชวี ติ ชีวา สนุก มีศลิ ปะทีเ่ ชือ่ มโยง ร้อย
เรียง กิจกรรม กระบวนการถักทอไปด้วยกันอย่างประณีต ใส่ใจ เป็นหนึง่
เดียวกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน เบิกบาน งดงามและบรรลุเป้าหมาย
มิตรภาพของการเรียนรูห้ อ้ งเรียนแห่งนี้ ประทับใจตราตรึง ท�ำให้เกิดแรง
บันดาลใจที่จะไปท�ำห้องเรียนของตนเอง...ต่อไป
การมาอบรมท�ำให้ ได้ทบทวนตนเอง หัดสังเกตความคิด ความรู้สึก
ท�ำให้ได้รวู้ า่ มันไม่ได้มอี ะไรผิด/ถูก “เพียงแค่รพู้ อ” ชอบมาก “เต็มทีก่ บั
เหตุ ปล่อยวางที่ผล” ชอบมาก เรารู้อะไร? เรารักอะไร? เราท�ำอะไร?
ได้เข้าใจค�ำว่าการออกแบการเรียนรู้ด้วยหัวใจ อธิบายยากมาก แต่มันก็
คือความรักในงานที่เราท�ำ เมื่อเรามีใจรัก เราจะพากเพียรท�ำด้วยความ
ใส่ใจ และเราจะออกแบบการเรียนรูข้ องเราจากใจ แล้วเราก็จะได้หวั ใจของ
ผูเ้ รียน เพราะความจริงใจ ยากทีจ่ ะเสแสร้งได้ ความจริงใจจะออกทางแวว
ตา ค�ำพูด และการกระท�ำ

สนใจติดต่อสอบถาม
คุณแจ๊ค ธนาวัฒน์ ผู้ประสานงาน โทร: 086-339-1115
facebook: Mookhong Hongmook
email: mookhonghongmook@gmail.com
มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม)
73/1 ดรีมเมอร์สตูดิโอชั้น4 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
facebook: Makhampom Art Space

