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ค�าน�าเสนอ
ในกำรแปลและพิมพ์เป็นภำษำไทย
หนังสือ	ภาพยนตร์เพื่อความเพลิดเพลินและการเรียนรู้
ภาพยนตร์การศึกษาในสวีเดน
(Film for joy and learning 

Film Education in Sweden)

น่ำจะเป็นรำวปี	๒๔๙๘	เมื่อผมเป็นเด็กเล็ก	วัย	๔	ขวบ	เรียนอยู่โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต		
ไม่รู้ท�ำไมจ�ำได้แม่นว่ำวันหนึ่ง	โรงเรียนพำชักแถวเดินไปไหนไม่รู้	มำรู้ภำยหลังว่ำเขำพำ	
ไปดูหนังที่โรงหนังในตลำด	ไม่รู้ว่ำหนังเรื่องอะไร	เพรำะจ�ำอะไรไม่ได้เลย	นอกจำกภำพ	
ค้ำงติดตำอยู่ในหัวภำพเดียวมำตลอดจนทุกวันนี้	คือภำพสว่ำงบนจอในโรงหนังที่มืดตื๋อ	
เห็นคนโยนลกูอะไรกลม	ๆ	กลิง้หลุน	ๆ	ไป	ลกูนัน้ไปโดนอะไรแล้วกม็คีนตกน�ำ้	ดเูหมอืน
เด็ก	ๆ	จะหัวเรำะกันใหญ่	ผมจ�ำได้แค่นี้จริง	ๆ	นี่คงจะเป็นกำรได้ไปดูหนังครั้งแรกใน
ชีวิต	ซึ่งผมไม่เคยคิดว่ำมันจะเป็นมนต์มำยำสะกดให้ชีวิตผมผูกพันอยู่กับภำพยนตร์
จนถึงวันนี้	และคงพันถึงวันตำย
	 ปี	๒๕๒๗	ผมได้รับเชิญไปร่วมกำรประชุมใหญ่ประจ�ำปีของ	สมำพันธ์หอ	
ภำพยนตร์ระหว่ำงชำติ	ที่กรุงสต็อกโฮล์ม	ประเทศสวีเดน	ขณะนั้นประเทศไทยยังไม่มี	
หอภำพยนตร์	แต่เรำก�ำลงัรณรงค์ให้ม	ีและนัน่เป็นครัง้แรกทีไ่ด้เห็นหอภำพยนตร์จรงิ	ๆ	
ไม่ใช่ในหนังสือหรือในจินตนำกำร	เช้ำวันหนึ่งที่หอภำพยนตร์สวีเดน	ซึ่งเป็นที่จัด
ประชมุ	ผมเหน็เดก็นกัเรยีนตวัเลก็	ๆ	เดนิชกัแถวยำว	ๆ	มำดภูำพยนตร์ทีโ่รงภำพยนตร์
ในหอภำพยนตร์ของเขำ	ผมรู้สึกดีมำกเลย	และได้ทรำบจำกเจ้ำหน้ำที่ของเขำว่ำ	เกือบ
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ทุกเช้ำโรงหนังของหอภำพยนตร์จะจัดโปรแกรมฉำยหนังให้โรงเรียนพำนักเรียนมำดู	
	 ผมกลับเมืองไทย	และกำรจัดตั้งหอภำพยนตร์แห่งชำติส�ำเร็จในปีถัดมำ	
อยู่ที่ถนนเจ้ำฟ้ำ	กลำงกรุงเทพมหำนคร	มีโรงหนังเล็ก	ๆ	จุ	๘๕	ที่นั่ง	ตั้งชื่อว่ำโรงหนัง 
อลังการ	จัดโปรแกรมฉำยหนังประจ�ำ	ปกติทุกวันศุกร์	เรียกว่ำ	ภาพยนตร์สโมสร	มี
ควำมคิดว่ำ	ฉำยหนังส�ำหรับคนรักหนังหรือนักดูหนัง	ปีแรก	ๆ	มีพูดคุยสนทนำ	
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นก่อนและหลังฉำย	ต่อมำก็ฉำยอย่ำงเดียว	อีกรำยกำรหนึ่งจัด	
ฉำยหนังและบรรยำย	เป็นเชิงวิชำกำร	เรียกว่ำภาพยนตร์สนทนา	มองว่ำหนังเป็นสื่อ	
บันทกึอย่ำงหนึ่ง	เป็นเอกสำร	เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้หรือค้นหำสรรพควำมรู้																																																																																																																																													
	 ปี	๒๕๕๒	หอภำพยนตร์แห่งชำต	ิต่อสูด้ิน้รนเพือ่ลอกครำบจำกระบบรำชกำร
กลำยเป็นหอภำพยนตร์	(องค์กำรมหำชน)	อยู่ที่ศำลำยำ	นครปฐม	มีโรงหนังเล็ก	ๆ	จุ	
๑๒๑	ที่นั่ง	ชื่อ	ศรีศาลายา	เมื่อผมเป็นผู้อ�ำนวยกำรหอ	ต้องท�ำแผนยุทธศำสตร์	๔	ปี	
(๒๕๕๔	–	๒๕๕๗)	ตำมวำระต�ำแหน่ง	เสนอคณะกรรมกำรบริหำรหอภำพยนตร์	
	 ในเวลำนั้น	หลังจำกท�ำงำนหอภำพยนตร์มำยี่สิบห้ำปี	ผมเกิดควำมตระหนัก	
ว่ำ	ประโยชน์สูงสุดของภำพยนตร์คือกำรเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้	หนังเป็นสื่อในกำร	
เรียนรู้ที่วิเศษที่สุดของมนุษย์	และกำรเรียนรู้นั้น	ไม่มีอะไรเหนือกว่ำกำรได้หรือเกิด	
ควำมรู้ที่เป็นปัญญำ	คือควำมรู้ที่เป็นสัจธรรม	โดยเฉพำะสัจธรรมของชีวิต	ผมเห็นว่ำ	
กำรดูหนังไม่ต่ำงจำกกำรฟังธรรมหรือฟังเทศน์	เรื่องที่เล่ำในหนังไม่พ้นไปจำกเรื่องใน	
ค�ำเทศน์	อยู่ที่ว่ำเรำจะต้องรู้จักดู	รู้จักเลือก	รู้จักวิเครำะห์	ซึ่งที่สุดคือตำสว่ำงเห็นธรรม	
และแสงสว่ำงใดเหนือปัญญำเป็นไม่มี
	 โรงหนังส�ำหรับผมจึงคือโบสถ์	คือวิหำร	ผมเพิ่งมำตระหนักเช่นกันว่ำ	ท�ำไม	
ท่ำนพุทธทำสภิกขุจึงสร้ำงโรงมหรสพทำงวิญญำณในวัดที่สวนโมกข์	ท�ำไมท่ำนเอำโรง	
มหรสพไปใส่ในวัด	และเช่นนี้ท�ำไมเรำจึงเอำวัดมำใส่ในโรงมหรสพ
	 มหรสพเป็นความเพลิดเพลิน	โบสถ์วิหารเป็นความศักดิ์สิทธิ์



6

	 เมื่อหอภำพยนตร์ปรับจำกหน่วยงำนรำชกำรมำเป็นองค์กำรมหำชน	ซึ่งเป็น	
อิสระและบริหำรจัดกำรด้วยกฎหมำยของตัวเองนั้น	เรำได้เปลี่ยนตรำที่เคยใช้ตรำของ	
เจ้ำสังกัดเดิมที่เป็นเทพเจ้ำองค์หนึ่งในควำมเชื่อปรัมปรำ	มำเป็นล้อฟิล์มอันเปรียบดั่ง	
ธรรมจักรภำพยนตร์	ให้สมกับได้หลุดพ้นจำกควำมมืดแห่งกำรไม่รู้สู่แสงสว่ำงแห่ง
ปัญญำ
	 บทบำทอย่ำงหนึ่งของหอภำพยนตร์ทั่วโลก	คือกำรจัดฉำยหนัง	ที่ผ่ำนมำ
เกือบสำมสิบปี	เรำฉำยหนังเพื่อคนชอบดูหนัง	คนรักหนัง	หรือบ้ำงก็ว่ำบ้ำหนัง	แต่
อย่ำงไรเสียเรำกเ็หน็ว่ำหนงัเป็นเครือ่งเรียนรูท้ีว่เิศษ	รำยกำรฉำยหนงัของหอภำพยนตร์
ที่เรียกว่ำ	ภำพยนตร์สโมสร	จึงมีเจตนำที่กำรฉำยหนังเพื่อให้ผู้ชมได้ชื่นชมหนังที่ดี	ได้
คิดได้วิเครำะห์และแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกัน	ซึ่งน�ำไปสู่มิตรภำพและปัญญำ
	 ผมจงึขอจดัรำยกำรภำพยนตร์สโมสรเอง	เดอืนละครัง้	เรยีกว่ำ	ดหูนงักบัโดม
และก�ำหนดเป็นนโยบำยให้โรงหนังของหอภำพยนตร์จัดโปรแกรมฉำยหนังทุกวัน		
อย่ำงน้อยวันละเรื่อง	และมีหนังหลำกหลำย		ส่วนยุทธศำสตร์นั้น	มีแผนที่จะจัดตั้งและ
ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมภำพยนตร์สโมสรทั่วประเทศ	ในปีแรกให้มีอย่ำงน้อยจังหวัดละ
แห่ง	ในขนบหรือกติกำของภำพยนตร์สโมสรทั่วโลก	คือกำรฉำยภำพยนตร์	ซึ่งมิใช่เพื่อ
หวังผลกำรค้ำ	มิใช่กำรจัดฉำยโดยโรงภำพยนตร์พำณิชย์	แต่เป็นกำรจัดฉำยตำม
สถำบันวัฒนธรรม	สถำบันกำรศึกษำ	องค์กรหน่วยงำนทั่วไป	โดยดูกันในหมู่สมำชิก
หรือแม้ที่อำจเปิดสู่สำธำรณชนด้วยก็ตำม	ส�ำหรับผู้ที่สนใจชมภำพยนตร์อำจในฐำนะ
เป็นนันทนำกำร	เป็นกำรเรียนรู้	หรือเป็นงำนศิลปะก็ดี	
	 หอภำพยนตร์ได้ให้คุณสนธยำ	ทรัพย์เย็น	ซึ่งเคยเป็นผู้จัดภำพยนตร์สโมสร	
ที่เรียกชื่อว่ำ	สโมสรกานจาบและดวงกมลฟิล์มเฮ้าส์	ในเวลำเกือบยี่สิบปีที่ผ่ำนมำ		
ท�ำงำนวิจัยให้	เพื่อส�ำรวจว่ำในประเทศไทยมีกิจกรรมกำรจัดฉำยภำพยนตร์ที่อำจเข้ำ
ข่ำยนี้บ้ำงหรือไม่	มีกี่แห่ง	ที่ใดบ้ำง	และท�ำกันอย่ำงไร	
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	 ปรำกฏว่ำ	ผลกำรส�ำรวจวิจัย	พบว่ำแม้จะมีกำรจัดกิจกรรมฉำยหนังท�ำนอง	
นี้อยู่เกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศ	แต่ที่จัดกันอย่ำงจริงจังและมีควำมสม�่ำเสมอมีไม่เกิน	
สิบรำย	นอกนั้นเป็นกำรเฉพำะกิจและไม่ยั่งยืน	รวมทั้งไม่มีผู้สนใจมำดูมำกพอ	จำกกำร	
วิเครำะห์	มีข้อชี้ว่ำปัจจุบันนี้	กำรดูภำพยนตร์ต่ำง	ๆ	โดยเฉพำะแม้แต่ภำพยนตร์	
แปลก	ๆ	หรืองำนคลำสสิกต่ำง	ๆ	ของโลก	ซึ่งแต่ก่อนเรำไม่มีทำงได้ดู	ถ้ำหำกไม่มีกำร	
จัดฉำยโดยสถำบันวัฒนธรรมต่ำงชำติบำงแห่งในประเทศไทย	แต่เวลำนี้สำมำรถหำดู	
ได้จำกแผ่นวดิโีอทีม่กีำรท�ำจ�ำหน่ำย	รวมทัง้กำรดจูำกอนิเตอร์เนต็	แม้ว่ำกำรดภูำพยนตร์
ที่เขำท�ำมำส�ำหรับจัดฉำยในโรงใหญ่	จะมีควำมส�ำคัญและจ�ำเป็นถ้ำหำกต้องกำรได้รับ
ศักยภำพของภำพยนตร์นั้นอย่ำงสมบูรณ์	แต่ดูเหมือนโลกในยุคข้อมูลข่ำวสำรหลั่งไหล
ท่วมท้นอยู่ทุกวันนี้	ผู้คนไม่มีเวลำซึมซับสิ่งละเอียดอ่อน	เขำต้องกำรเพียงรับข้อมูลให้
มำกที่สุดและเร็วที่สุด	จึงกรำดบ้ำง	สุ่มเลือกบ้ำง	ข้ำมบ้ำงไรบ้ำง	กรองและคัดเลือก
เอำแต่ทีห่ยำบ	ๆ	แตกเป็นก้อน	ๆ	หรอืแต่ผวิ	ๆ	หรอืคนทีส่นใจดลูะเอยีดละเมยีดจรงิ	ๆ	
กมี็	แต่กพ็อใจทีจ่ะดบูนจอเลก็	ๆ	ส่วนตวั	ไม่รบัรูห้รอืไม่ตดิใจว่ำกำรดภูำพยนตร์เคยเป็น	
กิจกรรมสังคม	เป็นมหรสพมวลชน	ต้องดูร่วมกันเป็นกลุ่ม	จะเล็กจะใหญ่ก็ตำม	นี้เป็น	
พลวัตรที่เปลี่ยนไปของวิถีหรือค่ำนิยมกำรดูภำพยนตร์ในสังคม
	 ผมจึงแอบถอดใจ	หมดก�ำลังคิดและท�ำ	ที่จะเข็นโครงกำรภำพยนตร์สโมสร	
ทั่วประเทศตำมแผนยุทธศำสตร์ที่เสนอคณะกรรมกำรบริหำรไว้	เพรำะวำระเวลำกำร	
บริหำรเป็นกรอบจ�ำกัด
	 เช้ำวันหนึ่งที่โรงหนังศรีศำลำยำ	มีโรงเรียนที่ติดต่อพำนักเรียนประถมเล็ก	ๆ	
มำดูหนังและพิพิธภัณฑ์ภำพยนตร์	เมื่อเห็นเด็กเล็กชักแถวเข้ำโรงหนัง	ผมรู้สึกว่ำ	
นีคื่อ...ใช่แล้ว	นีค่อืใช่แล้ว	ท�ำไมเรำจงึลมืภำพค้ำงตดิตำทีฝั่งหวัเรำมำเมือ่เป็นเดก็สีข่วบ
และลืมภำพเด็กนักเรียนชักแถวเข้ำโรงหนังของหอภำพยนตร์ที่สวีเดนเมื่อยี่สิบกว่ำปี
ก่อน	พอก่อน...ส�ำหรับผู้ใหญ่	ส�ำหรับคนรักหนังหรือส�ำหรับพวกบ้ำหนัง	
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โรงหนังโรงเรียน	ที่โรงภำพยนตร์ศรีศำลำยำ
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	 แต่เรำจะเริ่มใหม่กับเด็ก	ๆ	ท�ำไมเรำจึงลืมเหตุผลง่ำย	ๆ	ว่ำ	กำรศึกษำต้อง	
เริ่มปลูกฝังตั้งแต่ปฐมวัย		
	 ผมจึงให้หอภำพยนตร์	ท�ำโครงกำรจัดกิจกรรมฉำยหนังให้โรงเรียนพำ
นักเรียนมำดูโดยเฉพำะ	เรียกว่ำ	โครงการโรงหนังโรงเรียน		ให้โรงเรียนน�ำนักเรียนมำ
ชมภำพยนตร์ที่โรงภำพยนตร์ศรีศำลำยำ	เป็นกำรประจ�ำ	โดยหอภำพยนตร์จะส่อง
กล้องจัดหำภำพยนตร์จ�ำนวนหนึ่งที่เหมำะกับกำรเรียนรู้ของเด็กในช่วงวัยต่ำง	ๆ	ตั้งแต่
อนุบำล	(ก่อนวัยเรียน)	จนถึงภำคบังคับ	(ประถมและมัธยม)	และต้องเตรียมเจ้ำหน้ำที่
ส�ำหรับพูดคุยสนทนำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับเด็ก	ๆ	ตั้งวัตถุประสงค์ว่ำ	เพื่อให้เด็ก
นักเรียนได้ประสบกำรณ์ดูหนังในโรงภำพยนตร์	อันเป็นวัฒนธรรมกำรดูหนังในฐำนะ
สื่อมหรสพและงำนศิลปะในสังคมจริง	และได้ใช้หนังเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้	ให้ดู
หนังเป็น	รู้จักเลือก	รู้จักแยกแยะ	และสำมำรถคิดและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นของตน
ได้
	 หอภำพยนตร์ได้เริม่ทดลองจดัท�ำกจิกรรมโรงหนงัโรงเรยีนตัง้แต่เมือ่ปี	๒๕๕๔	
โดยเริ่มท�ำแบบทดลองก่อน	เชิญชวนไปยังบรรดำโรงเรียนในต�ำบลศำลำยำให้ร่วม
โครงกำร	ซึ่งได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดี	จำกนั้นแทบทุกวันในช่วงเช้ำของภำคกำร
ศึกษำ	จะมีโรงเรียนน�ำเด็กนักเรียนมำชมภำพยนตร์ที่โรงภำพยนตร์ศรีศำลำยำ	ซึ่งรับ
ได้ครัง้ละ	๑๒๑	คน	หรอืเพิม่เก้ำอีเ้สรมิและให้เดก็	ๆ	นัง่พืน้บ้ำงบำงครัง้ได้ถงึ	๑๕๐	คน	
	 ผมรู้สึกว่ำทุกครั้งที่มีเด็กนักเรียนมำโรงหนังโรงเรียนของเรำ	บรรยำกำศของ	
หอฯ	ช่ำงมีพลังเคลื่อนไหวคึกคัก	มีชีวิตชีวำ	มีเสียงอึกทึกอย่ำงในโรงเรียน	เป็นควำม
รู้สึกดีจริง	ๆ	
	 ปีต่อมำผมจึงขอปรับแผนยุทธศำสตร์หอภำพยนตร์	ในปีที่สอง	โดยเปลี่ยน	
โครงกำรภำพยนตร์สโมสร	เป็นโครงกำรโรงหนังโรงเรียน	และกิจกรรมเริ่มเป็นที่รู้จัก		
มีโรงเรยีนยนิดมีำเข้ำร่วมโครงกำรมำกขึน้	จนต้องขยำยวงออกนอกเขตต�ำบลศำลำยำ		
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เด็กก่อนวัยเรียนเข้ำโรงหนัง
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เป็นทั้งอ�ำเภอพุทธมณฑลและนอกอ�ำเภอบ้ำง	จนเรำพูดเล่น	ๆ	ว่ำ	ต่อไปเด็กนักเรียน	
ทุกคนในจังหวัดนครปฐมจะต้องผ่ำนโรงหนังโรงเรียนของเรำ	เติบโตไปพร้อมกับเรำ	
ในอนำคตอีกสิบปีข้ำงหน้ำ	พวกเขำจะเป็นผู้ชมภำพยนตร์ที่ยังให้เกิดปัญญำที่ไว้ใจได้
	 เมื่อโครงกำรทดลองเริ่มเป็นรูปเป็นร่ำง	จึงต้องพัฒนำต่อไปให้ขยำยไปสู่วง	
กว้ำง	เพรำะศรีศำลำยำรับใช้ได้เพียงโรงเรียนในท้องถิ่นพุทธมณฑล	จะท�ำอย่ำงไรให้	
เกิดโรงหนังโรงเรียนขึ้นทั่วประเทศ	ท�ำอย่ำงไรให้กิจกรรมนี้เป็นนโยบำยวัฒนธรรมและ	
นโยบำยกำรศึกษำในโรงเรียนระดับชำติ
	 ผมได้ตรวจดูข้อมลูข่ำวสำรเกีย่วกบัภำพยนตร์และกำรศกึษำทำงอนิเตอร์เนต็	
พบว่ำหอภำพยนตร์ของเกือบทุกประเทศมีบทบำทและกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้	
ภำพยนตร์เพื่อกำรศึกษำทั้งนั้น	แตกต่ำงกันไป	แต่เมื่อดูของประเทศสวีเดน	ซึ่งเคย	
ประสบกับตำเมื่อสำมสิบปีก่อน	ก็พบว่ำเขำท�ำเป็นนโยบำยกำรศึกษำระดับชำติ	มีกำร
ก�ำหนดหลักสูตร	และมีหน่วยงำนรับผิดชอบเป็นระบบทั้งประเทศ	กระทรวงศึกษำ-	
ธิกำรของเขำได้ปรับปรุงหลักสูตรและประมวลวิชำต่ำง	ๆ	เมื่อปี	ค.ศ.	๒๐๐๐	หรือ	
พ.ศ.	๒๕๔๓	ซึ่งมีกำรเน้นเรื่องกำรท�ำงำนกับภำพยนตร์และสื่อในกำรศึกษำอย่ำง	
ชัดเจนยิ่งขึ้น	ที่ส�ำคัญได้มีกำรจัดพิมพ์หนังสือแนะแนวส�ำหรับครูและบุคลำกรใน	
โรงเรียนรวมทั้งผู้สนใจเรื่องกำรใช้ภำพยนตร์และสื่อในกำรศึกษำในระบบโรงเรียน	
ได้ใช้เป็นคู่มือในกำรท�ำงำน	หนังสือนี้ชื่อ	Film for joy and learning  (ภาพยนตร์
เพื่อความเพลิดเพลินและการเรียนรู้)
	 สำระที่ผมได้จำกกระบวนกำรกำรศึกษำของสวีเดน	ก็คือ	กำรศึกษำจะต้อง	
เป็นควำมเพลิดเพลินและกำรเรียนรู้		กำรเรียนรู้ได้แก่	กำรมีผัสสะหรือประสบกำรณ์		
(ดู	ฟัง)	กำรคิด	(ใคร่ครวญ	ไตร่ตรอง	ถำม	ถก	วิเครำะห์)	และกำรสื่อแสดงออก	(กำร	
ฝึกหัด	ทดลองปฏิบัติ	พูด	เขียน	ท�ำ)	ซึ่งก็ท�ำนองเดียวกับกระบวนกำรหัวใจกำรศึกษำ		
สุ	จิ	ปุ	ลิ	หรือ	ฟัง	คิด	ถำม	เขียน	ของกำรศึกษำที่เรำเคยได้ยินมำในหลักคิดกำรศึกษำ	
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เรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ภำพยนตร์ไทย
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ไทยหรือพุทธศำสนำนมนำนกำเลมำแล้ว
	 เขำเห็นว่ำ	เด็กนักเรียนสวีเดนในโรงเรียนทั้งก่อนวัยเรียนและภำคบังคับต้อง	
ได้รับโอกำสในกำรไปดูงำนศิลป	ดูคอนเสิร์ต	ดูลคร	และดูภำพยนตร์	เด็กนักเรียน	
สวีเดนต้องมีโอกำสได้ค้นหำควำมรู้เกี่ยวกับงำนศิลปเหล่ำนี้	ต้องเข้ำถึง	เข้ำใจ	แสดง	
ควำมคิดเห็นและวิพำกษ์วิจำรณ์ได้	โดยเฉพำะด้ำนภำพยนตร์	โทรทัศน์และสื่อใหม่	ๆ		
ได้แก่วิดีโอ	และอินเตอร์เน็ต	ยิ่งเน้นว่ำเป็นควำมจ�ำเป็นที่เด็กนักเรียนสวีเดนต้องมี
โอกำส	เข้ำถึงเข้ำใจ	มีควำมรู้	สำมำรถตีควำมและมีควำมคิดเห็นวิพำกษ์วิจำรณ์สื่อ
เหล่ำนี้ได้	นอกจำกนี้จะต้องมีโอกำสใช้และเป็นผู้ผลิตสื่อเหล่ำนี้ได้เอง
	 กำรศึกษำของสวีเดนเห็นว่ำ	กำรที่เด็กนักเรียนมีโอกำสเข้ำถึงภำพยนตร์	
และสื่อต่ำง	ๆ	ได้รู้จักคิดและวิพำกษ์วิจำรณ์	และได้เป็นผู้ท�ำหรือสร้ำงภำพยนตร์และ	
สื่อด้วยตนเองนี้	เป็นกระบวนกำรเรียนรู้	เป็นกำรเตรียมพร้อมให้เขำอยู่ในสังคม	
ประชำธิปไตย	เป็นสิทธิของเสรีภำพพื้นฐำนของมนุษย์คือเสรีภำพในกำรพูด	เขียน	
และแสดงออก
	 นี้ท�ำให้ผมเห็นว่ำ	โรงเรียนคือที่ที่มีกำรสอนและกำรเรียน	ครูสอน
นักเรียนเรียน	เป้ำหมำยกำรสอนกำรเรียน	โดยเฉพำะในระดับปฐมวัย	คือสอนให้	
เด็กเล็กที่ก�ำลังอยำกเรียนรู้	สำมำรถใช้สมองคิดอย่ำงมีเหตุผล	แยกแยะ	ตัดสินได้ว่ำ
อะไรจริง	อะไรลวง	อย่ำงไรดีอย่ำงไรเลว	และสำมำรถแสดงควำมคิดควำมเห็นของ
ตนเองออกมำได้	ผมจงึเห็นทีส่ดุว่ำ	กำรเรยีนคอืกำรสอนให้เดก็เป็นครขูองตนเองนัน่เอง		
	 หนังสือแนะแนวนี้	จัดพิมพ์เผยแพร่โดย	สถำบันหนังสวีเดนและส�ำนักงำน	
กำรศึกษำแห่งชำติ	ของเขำ	เป็นภำษำสวีเดน	และต่อมำมีกำรจัดแปลเป็นฉบับภำษำ	
อังกฤษ	ซึ่งเข้ำใจว่ำเพื่อเผยแพร่สู่โลก	ผมเห็นว่ำหนังสือแนะแนวนี้เป็นตวัอย่ำงอนัดี	
ส�ำหรบักำรเรยีนรู	้และเหน็ว่ำควรจะแปลเป็นภำษำไทยตพีมิพ์เพือ่เผยแพร่แก่คนไทย	
ทั้งหลำยที่สนใจเรื่องกำรศึกษำ	โดยเฉพำะแก่ผู้ที่มีบทบำทหน้ำที่รับผิดชอบกำรศึกษำ	
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แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
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ของประเทศ		หำกได้อ่ำนได้เรยีนรู	้อำจจะเกดิแรงดลใจและน�ำไปปรบัใช้	หอภำพยนตร์	
จึงได้ติดต่อขออนุญำตจำกสถำบันหนังสวีเดน	แปลเป็นภำษำไทยและจัดพิมพ์เป็นเล่ม		
เพื่อเผยแพร่ไปยังผู้บริหำรกำรศึกษำของชำติ	นักกำรศึกษำ	โรงเรียน	ครู	ตลอดจน	
ผู้สนใจได้ศึกษำ	ซึ่งได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของด้วยควำมยินดี	จึงขอประกำศขอบคุณ	
มำ	ณ	ที่นี้
	 หอภำพยนตร์	(องค์กำรมหำชน)	จะด�ำเนินโครงกำรโรงหนังโรงเรียนของเรำ
ต่อไป	ในขอบเขตเท่ำที่เรำจะท�ำได้	ซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่หวังอำจจะบังเกิดในวงแคบและใน	
ระดับบุคคล	ยังไม่อำจก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงระดับสังคมและระดับชำติได้		แต่ก็
ขอให้หนังสือเล่มนี้	มีฤทธิ์เป็นหนึ่งในกำรกระตุ้นให้เกิดแรงดลใจแก่นักกำรศึกษำและ
ครูไทยได้พัฒนำกำรศึกษำของเด็กและเยำวชนในระบบโรงเรียนของเรำให้เกิดกำร
วิวัฒน์	
	 	โดยส่วนตัว	ผมขออนุญำตน้อมร�ำลึกเพื่อบูชำโรงเรียนและคุณครูโรงเรียน	
อนุบำลประจ�ำจังหวัดภูเก็ต	ที่พำนักเรียนเดินชักแถวไปดูหนังในโรงภำพยนตร์ในตลำด		
เมื่อปี	๒๔๙๘	ขอน้อมร�ำลึกถึงอำจำรย์ประทวน	เจริญจิตต์	ครูสอนศิลปะ	โรงเรียน	
มัธยมสำธิตประสำนมิตร	กรุงเทพ	ที่สีไวโอลินเพลงบลูดำนูบหน้ำชั้นให้เด็กนักเรียน	
เกิดแรงดลใจวำดรูปและพำนักเรียนชักแถวเดินผ่ำนหน้ำโรงหนังศำลำศรีกรุง	ซอย
อโศก	ไปดูงำนที่หอศิลป์บำงกะปิแกลลอรี่เป็นประจ�ำ	เมื่อเกือบห้ำสิบปีมำแล้ว	

	 	 	 	  โดม สุขวงศ์
	 	 	 	 	 ผู้อ�ำนวยกำรหอภำพยนตร์	
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อารัมภบท

ภำพยนตร์และสื่อได้กลำยมำเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชีวิตประจ�ำวันของพวกเรำ		
โรงเรียนในปัจจุบันมีภำรกิจที่ชัดเจนว่ำ	จะต้องจัดให้เด็กและเยำวชนมีทักษะและ	
ควำมรู้ที่จ�ำเป็นในกำรอยู่ร่วมในสังคมสื่อของทุกวันนี้	ควำมสำมำรถของประชำชนใน	
กำรใช้สื่อหลำกหลำยรูปแบบและในกำรเข้ำใจถึงบทบำทของสื่อในสังคมนั้นมีควำม	
เกี่ยวข้องอย่ำงใกล้ชิดกับเสรีภำพในกำรพูด	และเป็นเงื่อนไขของกำรเป็นประชำธิปไตย		
นี่เป็นเหตุผลว่ำ	ท�ำไมกำรท�ำงำนเกี่ยวกับภำพยนตร์และสื่อจึงเป็นงำนเบื้องต้นของ	
โรงเรียนและสถำนศึกษำก่อนวัยเรียน
	 ในสังคม	สื่อมีอยู่หลำยรูปแบบ	ได้แก่	หนังสือพิมพ์	นิตยสำรและหนังสือ		
วิทยุและโทรทัศน์	โรงภำพยนตร์และวิดีโอ	ซีดีและอินเตอร์เน็ต	ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะ	
อธิบำยเจำะลึกถึงสื่อรูปแบบต่ำง	ๆ	ในที่นี้	หนังสือแนะแนวเล่มนี้จะว่ำด้วยเรื่อง	
ภำพยนตร์และกำรสร้ำงภำพยนตร์ในโรงเรียนเป็นหลัก	แม้ว่ำจะมีกำรกล่ำวถึงสื่อใน	
ภำพกว้ำงไว้ด้วย
	 ในประมวลวิชำฉบับปรับปรุงส�ำหรับโรงเรียนภำคบังคับ	ซึ่งจะมีผลบังคับ	
ใช้ในฤดูใบไม้ร่วง	ปี	พ.ศ.	๒๕๔๓	นี้	เรื่องของภำพเคลื่อนไหวจะได้รับกำรเน้นอย่ำง	
ชัดเจนมำกกว่ำที่ผ่ำนมำ	มันจะปรำกฏอยู่ในโรงเรียนในฐำนะเป็นแหล่งควำมรู้	เป็น	
เครื่องมือสร้ำงสรรค์ส�ำหรับนักเรียน	และเป็นรูปแบบงำนศิลปะอย่ำงหนึ่ง	กิจกรรมที่	
เกี่ยวข้องกับภำพยนตร์และกำรสร้ำงภำพยนตร์ก�ำลังเติบโตอยู่ในโรงเรียนจ�ำนวนมำก
ในสวีเดน		สถำบันหนังสวีเดนและส�ำนักงำนกำรศึกษำแห่งชำติ	หวังเป็นอย่ำงยิ่งที่จะ
สนับสนุนกำรพัฒนำนี้	และเชื่อว่ำเป็นควำมจ�ำเป็นที่จะต้องสนับสนุนกำรร่วมมือกัน
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อย่ำงกว้ำงขวำง	เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่บทบำทของภำพเคลื่อนไหวในวงกำร
กำรศึกษำ
		 หนังสือแนะแนวนี้มีเจตจ�ำนงที่จะแสดงให้เห็นว่ำเหตุใดภำพยนตร์จึงเป็น	
ส่วนส�ำคัญของกำรสอนและเพื่อให้ข้อมูลแก่ครูอำจำรย์	บุคลำกรในโรงเรียน	และผู้	
สนใจที่จะส่งเสริมงำนภำพยนตร์และสื่อในโรงเรียนและสถำนศึกษำก่อนวัยเรียน	ให้	
ได้มีแหล่งข้อมูลสนับสนุนและเกิดแรงบันดำลใจเพื่อกำรท�ำงำนที่ต่อเนื่อง
	 กำรท�ำงำนกบัภำพยนตร์และสือ่ควรเป็นเพียงส่วนหนึง่ของกำรศกึษำทัง้หมด
ของนักเรียน	โดยเริ่มตั้งแต่ก่อนวัยเรียนไปจนถึงระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย	อย่ำงไร
ก็ตำม	หนังสือแนะแนวเล่มนี้จะว่ำด้วยเรื่องของสถำนศึกษำก่อนวัยเรียนและโรงเรียน
ภำคบังคับเป็นหลัก

ออซี่ เคลฟเวแลนด์ 	 	 	 แมทส์ เอโคล์ม
ประธำน	 	 	 	 	 อธิบดี
สถำบันหนังสวีเดน	 	 	 	 ส�ำนักงำนกำรศึกษำแห่งชำติ
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กำาลังถ่ายทำา	ห้ามรบกวน
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บทบาทของภาพเคลื่อนไหว
ในสถานศึกษาก่อนวัยเรียนและโรงเรียน

สถำนศึกษำก่อนวัยเรียนและโรงเรียนของสวีเดนมีหน้ำที่เปิดโอกำสให้เด็กและเยำวชน
ได้รับประสบกำรณ์และสร้ำงงำนสร้ำงสรรค์ในหลำกหลำยรูปแบบ	ทั้งสถำนศึกษำก่อน
วัยเรียนและโรงเรียนภำคบังคับต่ำงก็ต้องจับงำนบูรณำกำรกับสื่อที่คล้ำยคลึงกัน
	 ส�ำหรับหลักสูตรก่อนวัยเรียน	(Lpfö	98)	จะเน้นกำรเล่นและกำรเรียนรู้ที่
สร้ำงแรงบันดำลใจในหลำยรูปแบบ	เพื่อเป็นกำรกระตุ้นจินตนำกำร	กำรเอำใจใส่	กำร
สื่อสำร	และกำรคิดเชิงสัญลักษณ์	รวมถึงกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรท�ำงำนร่วมกันและ
กำรแก้ปัญหำ	กำรสร้ำงสรรค์และกำรสือ่สำรโดยใช้กำรแสดงออกในรปูแบบต่ำง	ๆ	เป็น
ตัวช่วยเป็นส่วนหนึ่งของงำนในสถำนศึกษำก่อนวัยเรียน	เพื่อสร้ำงพัฒนำกำรและกำร
เรียนรู้ของเด็ก	ตำมหลักสูตรแล้ว	แม้แต่สถำนศึกษำก่อนวัยเรียนก็ได้รับกำรคำดหวังให้
ท�ำงำนกับสื่อต่ำง	ๆ	และเทคโนโลยีสำรสนเทศด้วย
	 หลักสูตรส�ำหรับระบบโรงเรียนภำคบังคับ	(Lpo	94)	ระบุว่ำโรงเรียนมี
หน้ำที่ในกำรดูแลว่ำ	หลังจำกที่จบกำรศึกษำภำคบังคับไปแล้ว	นักเรียนทั้งหลำยจะ	
“มีพัฒนำกำรในด้ำนควำมสำมำรถที่จะแสดงตัวตนอย่ำงสร้ำงสรรค์	และให้ควำมสนใจ
เข้ำร่วมกจิกรรมด้ำนวฒันธรรมอนัหลำกหลำยทีส่งัคมนัน้มใีห้”	“สำมำรถพฒันำและใช้
ควำมรู้และประสบกำรณ์ของเขำในกำรแสดงออกหลำกหลำยรูปแบบที่สุดเท่ำที่จะ	
ท�ำได้	ซึ่งครอบคลุมทั้งด้ำนภำษำ	รูปภำพ	ดนตรี	ละคร	และร�ำ”	รวมทั้ง	“มีควำมรู้
เกี่ยวกับสื่อและบทบำทของสื่อ”
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เน้นภาพยนตร์และสื่อ

ประมวลวิชำฉบับปรับปรุงส�ำหรับโรงเรียนภำคบังคับ	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	
๑	กรกฎำคม	พ.ศ.	๒๕๔๓	ได้ระบุควำมรับผิดชอบของโรงเรียนที่เกี่ยวกับรูปแบบของ
กำรแสดงออกทำงอำรมณ์เชิงสร้ำงสรรค์ไว้ชัดเจนกว่ำประมวลวิชำเดิม	ทั้งยังมีกำร
ปรับปรุงเป้ำหมำยของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกำรท�ำงำนกับภำพยนตร์และสื่อ	
ในเอกสำร	ประมวลวิชาโรงเรียนภาคบังคับ	พ.ศ.	๒๕๔๓	(Compulsory	school	
syllabuses	2000)	ระบุไว้ว่ำ	วิชำศิลปะ	วิชำภำษำสวีเดน	และวิชำสังคมศึกษำ	มีส่วน
รับผิดชอบเป็นพิเศษในกำรสร้ำงโอกำสให้นักเรียนได้มีควำมรู้อย่ำงลงลึก	และสำมำรถ
พัฒนำทักษะในด้ำนภำพยนตร์และสื่อ	อย่ำงไรก็ตำม	กำรศึกษำภำพเคลื่อนไหวใน
ฐำนะเป็นรูปแบบหนึ่งของกำรพรรณนำและในฐำนะเป็นแหล่งควำมรู้นั้น	ไม่ได้จ�ำกัด
เพียงบำงสำขำวิชำเท่ำนั้น	กำรท�ำงำนกับภำพยนตร์ในโรงเรียนยังเกิดกำรกระตุ้น	
อย่ำงยิ่งให้มีกำรท�ำงำนข้ำมสำขำวิชำด้วย
	 โรงเรียนแต่ละแห่งมีอิสระในกำรตัดสินใจเองว่ำภำพยนตร์ศึกษำของตนจะมี
กำรจัดกำรและด�ำเนินงำนไปในรูปแบบใด	หน่วยงำนเทศบำลมีหน้ำที่สร้ำงควำมมั่นใจ
ว่ำโรงเรียนจะสำมำรถด�ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุตำมเป้ำประสงค์ของหลักสูตรและ
ประมวลวิชำได้	กำรให้ควำมส�ำคัญกับภำพยนตร์และสื่อในประมวลวิชำฉบับปรับปรุงนี้
จะท�ำให้แผนกิจกรรมกำรศึกษำในโรงเรียนมีควำมชัดเจนขึ้นในเรื่องนี้	และน�ำไปสู่กำร
ให้น�้ำหนักมำกขึ้นกับภำพยนตร์และสื่อในแผนกำรสอนของโรงเรียนในเขตเทศบำล	
และแผนปฏิบัติกำรในโรงเรียนระดับท้องถิ่น
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ความร่วมมือของนักเรียนและครู

ภำพยนตร์เป็นรูปแบบหนึ่งของกำรแสดงออกทำงวัฒนธรรมซึ่งโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
สำมำรถดึงดูดเด็กและเยำวชนได้ดี	กำรท�ำงำนกับสื่อภำพเคลื่อนไหวให้โอกำสแก่
นักเรียนในกำรแสดงตัวตนของพวกเขำในท่ำทีที่แตกต่ำงไปจำกกำรเขียนหรือกำรพูด	
นอกจำกนี้	กำรท�ำงำนกับภำพยนตร์ในสถำนศึกษำก่อนวัยเรียนและโรงเรียนยังสอน
ทักษะกำรท�ำงำนร่วมกันและยังให้เกิดกำรฝึกท�ำงำนในรูปแบบประชำธิปไตย
	 ครูผู้สอนจะเริ่มต้นด้วยภูมิหลังและควำมต้องกำรของนักเรียน	โดยสังเกตดู
จำกควำมสนใจในภำพยนตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ	รวมทั้งดูจำกประสบกำรณ์ใช้
สื่อของนักเรียน	ครูและนักเรียนอำจชมภำพยนตร์ร่วมกันเพื่อดูว่ำภำพยนตร์เรื่องนั้น
ด�ำเนินไปอย่ำงไรและสร้ำงขึ้นด้วยวิธีใด	อำจรวมไปถึงกำรสนับสนุนและกระตุ้นให้
นักเรียนท�ำภำพเคลื่อนไหวเอง	นักเรียนหลำยคนพัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้กล้อง
และอุปกรณ์ตัดต่อได้อย่ำงรวดเร็ว	และบทบำทของครูมักจะเป็นผู้วิจำรณ์และที่ปรึกษำ
งำนเชิงสร้ำงสรรค์
	 กำรท�ำงำนกับภำพยนตร์	สื่อ	และงำนแสดงออกทำงสุนทรียภำพในรูปแบบ
อื่น	ๆ	เป็นวิธีกำรหนึ่งที่เน้นแง่มุมอื่น	ๆ	ของศิลปะกำรเล่ำเรื่องได้มำกกว่ำที่สำมำรถ
แสดงออกทำงกำรพูดและกำรเขียนถ้อยค�ำ	ครูและนักเรียนได้เผชิญกับโจทย์ที่ว่ำกำร
ละครและสุนทรียภำพจะสำมำรถน�ำมำใช้ในกำรเสนอเนื้อหำเฉพำะเจำะจงบำงเรื่อง
หรือสื่อแสดงสำระอย่ำงหนึ่งให้ตรึงใจได้อย่ำงไร	ด้วยวิธีเช่นนี้	งำนในโรงเรียนจึงเป็น	
กำรรวมผัสสะหรือควำมรับรู้ต่ำง	ๆ	เข้ำด้วยกัน	ซึ่งเป็นกำรสร้ำงควำมสนใจและควำม
ต้องกำรเรียนรู้ให้กับนักเรียน
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การชมและประสบการณ์ภาพยนตร์

กำรชมภำพยนตร์ด้วยกันสำมำรถจะสร้ำงจุดเริ่มที่ดีเลิศในกำรสนทนำและแสดงควำม
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องส�ำคัญ	ๆ	ในชีวิต	มันมักเป็นเรื่องง่ำยที่จะมองเห็นและเข้ำใจพฤติ-	
กรรมและควำมขัดข้องต่ำง	ๆ	ของมนุษย์จำกภำพยนตร์ประเภทเรื่องแสดง	ภำพยนตร์
สำรคดีสำมำรถจัดวำงผู้คน	สถำนที่และเหตุกำรณ์ต่ำง	ๆ	ในมุมมองใหม่	ภำพยนตร์
สำมำรถน�ำอดีตให้ย้อนกลับมำมีชีวิต	เป็นกระจกสะท้อนภำพปัจจุบัน	และช่วยให้เรำ
จ�ำแนกเห็นควำมแตกต่ำงกับผู้คนในประเทศต่ำง	ๆ	กับภูมิหลังทำงวัฒนธรรมต่ำง	ๆ
และกับกำรเป็นอยู่ภำยใต้เงื่อนไขแวดล้อมที่ต่ำงกัน
	 ประสบกำรณ์กำรชมภำพยนตร์ร่วมกันเป็นวิธีหนึ่งในกำรจุดประกำยควำม
สงสัยใคร่รู้ของนักเรียน	และสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรค้นหำควำมรู้เพิ่มเติม	กำรชม
ภำพยนตร์ที่จัดให้เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำของนักเรียนยังสำมำรถน�ำพำพวกเขำไป
รู้จักภำพยนตร์ในวงกว้ำง	ซึ่งมีมำกมำยหลำกหลำย	โดยพวกเขำอำจไม่มีวันค้นพบด้วย
ตัวเอง
	 สิ่งส�ำคัญที่พึงระลึกไว้คือแม้แต่เด็กเล็ก	ๆ	ก็เป็นผู้เสพภำพเคลื่อนไหวจำก
โทรทัศน์และวิดีโออย่ำงฉกำจ	สถำนศึกษำก่อนวัยเรียนและโรงเรียนยังต้องรับภำระ
เพื่อให้มั่นใจว่ำแม้เด็กเล็ก	ๆ	ที่สุด	ได้ชมภำพยนตร์และพูดถึงสิ่งที่ตนเองได้เห็น	ต้อง
ช่วยให้พวกเขำเกิดควำมเข้ำใจลึกลงไปมำกขึ้นทั้งในด้ำนเนื้อหำและหลักภำษำของ
ภำพเคลื่อนไหว
	 ทุกวันนี	้คนส่วนใหญ่ได้ชมภำพยนตร์ผ่ำนทำงโทรทศัน์	วดิโีอ	และคอมพวิเตอร์	
กำรให้เด็กและเยำวชนได้รับโอกำสชมภำพยนตร์ในโรงภำพยนตร์เป็นวิธีหนึ่งที่จะท�ำให้
พวกเขำได้มีส่วนร่วมกบัชวีติวฒันธรรมในสงัคมของเขำเอง	เปรยีบได้กบักำรพำพวกเขำ	
ไปพพิธิภัณฑ์	ไปชมละคร	และไปฟังคอนเสิร์ตนัน่เอง	ปัจจบุนัส�ำนกังำนเทศบำลหลำย
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แห่งจัดท�ำรำยกำรโรงเรียน-โรงหนัง	ซึ่งวำงแผนและด�ำเนินกำรโดยครูและนักเรียน
ร่วมกัน

การเข้าใจภาษาภาพยนตร์

โทรทัศน์	วิดีโอ	และอินเตอร์เน็ต	ได้แปรเปลี่ยนสังคมอย่ำงสิ้นเชิง	พวกเรำไม่ขำดข้อมูล
ข่ำวสำรอีกต่อไป	เหมือนกับกรณีที่เคยเกิดในช่วงเริ่มต้นของศตวรรษที่ผ่ำนมำ	เมื่อ
ควำมรู้ถูกรวบรวมไว้เฉพำะในหนังสือต�ำรำเท่ำนั้น	สิ่งที่ส�ำคัญในทุกวันนี้ก็คือ	กำรที่เรำ
สำมำรถให้เครื่องมือแก่เด็กนักเรียนซึ่งพวกเขำสำมำรถใช้จัดกำรกับประสบกำรณ์ในสื่อ
ต่ำง	ๆ	ของเขำเอง	ใช้ในกำรเลือกข้อมูลข่ำวสำรที่มีให้และสำมำรถไตร่ตรองวิเครำะห์
ได้ว่ำเขำดู	เห็น	และฟัง	ได้ยินอะไร
	 ภำพยนตร์และผลิตภัณฑ์สื่อที่ใช้ในกำรศึกษำต้องได้รับกำรตรวจสอบและ
วิเครำะห์โดยนักเรียนและครูร่วมกัน	เช่นเดียวกับกำรตรวจสอบและวิเครำะห์งำน
วรรณกรรม	กำรท�ำงำนของโรงเรียนด้วยควำมเข้ำใจและตีควำมภำษำต่ำง	ๆ	ของสื่อ	
คือกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกลไก	คุณค่ำ	และแรงขับทำงเศรษฐกิจซึ่งควบคุมสื่อต่ำง	ๆ	
ที่เรำเห็นอยู่	ประเด็นของเรื่องนี้คือสิทธิส่วนบุคคลของนักเรียน	ในกำรที่จะเพิ่มพูน	
ควำมรู้เกี่ยวกับโลกรอบตัวพวกเขำ	และสำมำรถที่จะใช้ประโยชน์จำกโอกำสที่พวกเขำ	
ได้รับในฐำนะพลเมืองคนหนึ่ง

การท�าภาพเคลื่อนไหว

ประสบกำรณ์ส่วนตัวที่ได้สร้ำงภำพยนตร์ของนักเรียนแต่ละคนจะท�ำให้พวกเขำได้
แสดงตัวตนของเขำออกมำ	และให้รูปธรรมแก่ควำมคิดและควำมรู้สึกของตนด้วยกำร
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สร้ำงภำพยนตร์ด้วยตนเองและท�ำรำยงำนข่ำวด้วยวดิโีอ	นกัเรยีนจะได้เรยีนรูก้ำรค้นหำ	
ข้อมูลและน�ำเรื่องรำวมำวิพำกษ์วิจำรณ์	ในขณะที่ก�ำลังท�ำกำรสืบสวนและอธิบำยโลก	
รอบ	ๆ	ตัวพวกเขำ
	 ข้อเท็จจริงที่ว่ำ	ทุกวันนี้กล้องและอุปกรณ์กำรตัดต่อเป็นของที่สำมำรถหำมำ
ใช้ได้ง่ำย	จึงตัดสินใจได้แน่ว่ำกำรท�ำงำนกับภำพยนตร์และสื่อสำมำรถน�ำมำประกอบ
รวมอยู่ในกำรท�ำงำนประจ�ำวันของโรงเรียนได้อย่ำงไร	ก่อนหน้ำนี้	ส�ำนักงำนเทศบำล
หลำยแห่งต้องจดัสร้ำงห้องปฏบิตักิำรผลติสือ่และสตดูโิอส�ำหรบัท�ำงำนแอนเิมชัน่ขึน้มำ
เป็นพิเศษ	เพื่อให้เด็ก	ๆ	และเยำวชนสำมำรถสร้ำงภำพยนตร์ของตนเองด้วยวิดีโอ	เมื่อ
เทคโนโลยีวิดีโอง่ำยขึ้นและมีรำคำถูกลง	กำรจัดหำอุปกรณ์มำใช้ในสถำนศึกษำก่อนวัย
เรียนและโรงเรียนเป็นของตนเองจึงเป็นเรื่องธรรมดำ
	 กำรท�ำงำนในกำรสร้ำงภำพยนตร์หรือวิดีโอเป็นกระบวนกำรสร้ำงสรรค์ร่วม		
ซึ่งมักจะต้องกำรกำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำงนักเรียน	และกระตุ้นกำรแก้ปัญหำในกลุ่ม	
ท�ำงำน	ระหว่ำงขั้นตอนต่ำง	ๆ	ในกำรท�ำงำน	ซึ่งได้แก่ขั้นตอนกำรวำงแผนหรือเตรียม	
กำร	ขั้นตอนกำรถ่ำยท�ำ	และขั้นตอนกำรตัดต่อภำพยนตร์	นักเรียนซึ่งมีควำมสำมำรถ	
และควำมสนใจแตกต่ำงกัน	สำมำรถที่จะผลัดเวียนกันแสดงบทบำทส�ำคัญในแต่ละ	
ขั้นตอนกำรท�ำงำนนั้น
	 ส�ำหรับนักเรียนแล้ว	กำรที่พวกเขำสำมำรถมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงภำพยนตร์
และแสดงตัวตนออกมำผ่ำนภำพเคลื่อนไหวคือสิทธิประชำธิปไตยอย่ำงหนึ่ง	เกี่ยวเนื่อง
ถึงสิทธิแห่งเสรีภำพในกำรพูด	กำรสร้ำงภำพยนตร์ของนักเรียนยิ่งจะมีควำมหมำย	
ลึกซึ้ง	ถ้ำหำกว่ำภำพยนตร์ที่ผลิตขึ้นมำนั้นได้เผยแพร่ไปสู่ผู้ชมในแวดวงที่กว้ำงกว่ำ
เพื่อนร่วมชั้นเรียน	ตัวอย่ำงเช่น	มีกำรจัดฉำยภำพยนตร์นั้นในงำนเทศกำลภำพยนตร์
และวิดีโอของเทศบำล	หรือได้รับกำรแพร่ภำพทำงโทรทัศน์เคเบิลท้องถิ่น	ควำมเป็นไป
ได้จริงในกำรสื่อสำรกับผู้ชม	จะส่งต่อควำมหมำยพิเศษสู่พลังสร้ำงสรรค์ส่วนตัวของ
นักเรียน
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ข้อตกลงสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องของสื่อ

โรงเรยีนได้กลำยมำเป็นพืน้ทีใ่นกำรรเิริม่ส�ำคญั	ๆ	เก่ียวกับสือ่และเทคโนโลยสีำรสนเทศ	
(IT)	ในปี	พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๓	กระทรวงศึกษำธิกำรได้จัดสรรงบประมำณอย่ำงมำก
เพื่อพฒันำระบบ	IT	ในโรงเรยีนในประเทศสวีเดน	ครทูกุคนได้ผ่ำนกำรศกึษำด้ำน	IT	
และได้รับคอมพิวเตอร์พกพำเพื่อใช้เป็นกำรส่วนตัว	โรงเรียนต่ำง	ๆ	ได้รับกำรติดตั้ง
คอมพิวเตอร์และต่อระบบอินเตอร์เน็ต	กำรลงทุนนี้ได้เพิ่มควำมสนใจและควำมเป็น-	
ไปได้จริงในกำรท�ำงำนกับนวัตกรรมสื่อในโรงเรียน
	 บ่อยครั้ง	มีกำรให้ควำมสนใจไปที่เรื่องของเทคโนโลยีมำกเกินไป	ในขณะที่
ให้ควำมสนใจกบัเนือ้หำน้อยเกนิไป		โรงเรยีนควรจะได้รบัผลประโยชน์จำกกำรอภปิรำย
ที่เข้มข้นยิ่งขึ้นเกี่ยวกับบทบำทของสื่อในงำนกำรของโรงเรียน	เป้ำหมำยของกำรศึกษำ	
กำรมีส่วนร่วมของนักเรียนและควำมจ�ำเป็นมำกขึ้นต่อกำรมีเสียงสะท้อนที่วิพำกษ์
วิจำรณ์มำกขึ้น
	 กำรเพิ่มจ�ำนวนขึ้นของเทศบำล	ท�ำให้ควำมส�ำคัญของกำรท�ำงำนไปสู่ข้อ
ตกลงเกี่ยวกับกำรท�ำงำนกับสื่อในโรงเรียนเป็นไปได้จริง	เรื่องเหล่ำนี้มีควำมส�ำคัญเป็น
พิเศษเกี่ยวเนื่องกับกำรปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรส�ำหรับสื่อกำรศึกษำในโรงเรียนท้องถิ่น	
หรือแผนส�ำหรับกำรพัฒนำทักษะของครู
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ภาพยนตร์และสื่อในประมวลวิชา
ส�าหรับโรงเรียนภาคบังคับ

กำรวำงแผนกิจกรรมของโรงเรียนจะต้องวำงอยู่บนฐำนของหลักสูตรและประมวลวิชำ	
ในหลักสูตรนั้น	รัฐบำลและรัฐสภำของสวีเดนได้ก�ำหนดค่ำหลัก	ๆ	ซึ่งกิจกรรมต่ำง	ๆ	
ของโรงเรียนควรจะได้รับกำรออกแบบไปตำมนั้น	และเป้ำหมำยกับแนวทำงที่ปฏิบัติได้
ส�ำหรับกำรท�ำงำนในโรงเรียน	ประมวลวิชำต่ำง	ๆ	ได้ก�ำหนดเป้ำหมำยส�ำหรับแต่ละ
วิชำของโรงเรียน	รวมทั้งเป้ำหมำยที่นักเรียนแต่ละคนจะต้องได้รับผลส�ำเร็จเมื่อเรียน
ถึงชั้นที่	๕	และชั้นที่	๙	(เทียบได้กับชั้น	ป.๕	และ	ม.๓	ของไทย	–	ผู้แปล)
	 ประมวลวิชำจะระบุวัตถุประสงค์และบทบำทของแต่ละวิชำของกำรศึกษำ	
ลักษณะและโครงสร้ำงของวิชำหนึ่ง	ๆ	ถูกก�ำหนดอยู่บนแกนและคุณสมบัติเฉพำะตัว
ของวิชำนั้น	ประเด็นส�ำคัญต่ำง	ๆ	ในแต่ละวิชำจะได้รับกำรเน้นย�้ำ	ประมวลวิชำได้รับ
กำรออกแบบเพื่อควำมชัดเจนว่ำอะไรบ้ำงที่นักเรียนทั้งหลำยควรเรียน	ในขณะที่ยังคง
ให้ที่ว่ำงเพื่อกำรพิจำรณำแก่ครูและนักเรียนได้เลือกเนื้อหำและวิธีกำรท�ำงำนของ
ตนเอง
	 กำรแบ่งหมวดหมูเ่ป็นรำยวชิำเป็นหนทำงหนึง่ในกำรจดักำรเนือ้หำกำรศกึษำ
แต่จุดมุ่งหมำยมิใช่เพื่อกำรสร้ำงขอบเขตแบ่งแยกระหว่ำงวิชำต่ำง	ๆ		ประมวลวิชำเป็น
ตัวตั้งหลักให้กับกำรวำงแผนกำรท�ำงำนในวิชำต่ำง	ๆ	กัน	และกำรร่วมมือท�ำงำนข้ำม
วชิำกนั	กำรร่วมมอืท�ำงำนข้ำมวชิำนีเ้ป็นควำมจ�ำเป็นต่อกำรพฒันำควำมรูใ้ห้ครอบคลมุ
และสมบรูณ์	สอดคล้องกบัเป้ำหมำยและแนวปฏบิตัขิองหลกัสตูร	ตำมค�ำขอจำกรฐับำล
สวีเดน	ส�ำนักงำนกำรศึกษำแห่งชำติได้ปรับปรุงประมวลวิชำและเกณฑ์กำรตัดเกรด
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สิ่งที่มีร่วมกันในทุกรายวิชาในโรงเรียนภาคบังคับคือ	

วิชาต่าง	ๆ	นี้ควรจะรวมเอาความเพลิดเพลินในการสร้างสรรค์

และความปรารถนาที่จะเรียนรู้ยิ่ง	ๆ	ขึ้นไป	

ในการศึกษานั้น	นักเรียนควรพัฒนาความสามารถ

ในการสรุปความและการกล่าวกว้าง	ๆ	รวมทั้งอธิบาย

และสามารถให้เหตุผลต่อความคิดและบทสรุปของตนเอง	

จากประสบการณ์และคำาถามที่เกิดขึ้นกับตนเอง	

นักเรียนสามารถพัฒนาการตัดสินใจที่ดี	และรับรู้ว่า

อะไรเป็นสิ่งที่สำาคัญ

จำกค�ำน�ำของประมวลวิชำโรงเรียนภำคบังคับ	พ.ศ.	๒๕๔๓

(FROM	THE	INTRODUCTION	TO	COMPULSORY	SCHOOL	SYLLABUSES	2000)



35

ส�ำหรับระบบโรงเรียนภำคบังคับ	เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้	จึงมีกำรเน้นมำกขึ้นไปที่กำร
ท�ำงำนกับภำพยนตร์และสื่อในวิชำศิลปะ	วิชำสังคมศึกษำและวิชำภำษำสวีเดน	ใน
เอกสำรพเิศษชิน้หนึง่ชือ่	ข้อคดิเห็นต่อประมวลวชิำและเกณฑ์กำรตดัเกรดของโรงเรยีน
ภำคบังคับ	พ.ศ.๒๕๔๓	(Comments	on	compulsory	school	syllabuses	and	
grading	criteria	2000)	ส�ำนักงำนกำรศึกษำแห่งชำติได้อธิบำยเหตุผลเบี้องหลังกำร
ปรบัปรงุ	ได้ชีใ้ห้เหน็ว่ำมกีำรเปลีย่นแปลงโดยทัว่ไปตรงไหน	และให้ควำมเหน็ต่อเนือ้หำ
ของประมวลวิชำในแต่ละรำยวิชำ

ความเพลิดเพลินจากการสร้างสรรค์

กำรเรียนรู้เป็นกระบวนกำรที่ให้ควำมเพลินเพลินได้อย่ำงหนึ่งและสร้ำงสรรค์	ประมวล
วชิำฉบบัปรบัปรงุส�ำหรบัระบบโรงเรยีนภำคบงัคบันัน้	ได้ซมึซบัข้อคิดข้ำงต้นอย่ำงเตม็ที่	
ประมวลวิชำฉบับนี้ได้เรียกร้องให้บุคลำกรในโรงเรียนและครูเห็นควำมจ�ำเป็นเร่งด่วน
ในกำรสร้ำงโอกำสเพิ่มขึ้นส�ำหรับกำรท�ำงำนข้ำมรำยวิชำ	ส�ำหรับวิธีท�ำงำนที่สร้ำงสรรค์	
และส�ำหรับกำรท�ำให้งำนของโรงเรียนน่ำสนใจและน่ำตื่นเต้นส�ำหรับนักเรียน

ภาพยนตร์เทียบกับวรรณกรรมและละคร

กำรท�ำงำนกับภำพยนตร์และสื่อส่งผลกระทบในเบื้องต้นต่อประมวลวิชำภำษำสวีเดน	
ซึ่งมีหลำยส่วนย่อยเกี่ยวข้องกับภำพยนตร์		ค�ำน�ำ	“วัตถุประสงค์ของวิชำและบทบำท
ของมันในกำรศึกษำ”	ได้จัดวำงภำพยนตร์เทียบเคียงกับวรรณกรรมและละคร	ดังนี้
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ผมชอบโรงหนังโรงเรียน	เพราะมันสนุก	และเราได้ทำางานกับป.๕	เราได้เรียนรู้การทำางานร่วมกัน	
ผมว่ามันค่อนข้างยาก	(อีริค	สเวนส์สัน)

ผมไม่ชอบไปดูหนังในเวลาเรียน	(เจสเปอร์	โฮแกนส์)
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วิชำภำษำสวีเดนให้โอกำสแก่นักเรียนในกำรใช้และพัฒนำควำมสำมำรถในกำร
พูด	กำรฟัง	กำรมอง	กำรอ่ำนและกำรเขียน	เช่นเดียวกับประสบกำรณ์และกำร
เรียนรู้จำกวรรณกรรม	ภำพยนตร์	และละคร	ทักษะด้ำนภำษำมีควำมส�ำคัญยิ่ง
ส�ำหรับงำนทั้งหลำยในโรงเรียน	และส�ำหรับชีวิตและกิจกรรมในอนำคตของ
นักเรียน	นี่เป็นเหตุผลว่ำท�ำไมงำนที่ส�ำคัญที่สุดอย่ำงหนึ่งของโรงเรียนก็คือกำร
สร้ำงโอกำสที่ดีให้กับกำรพัฒนำภำษำของนักเรียน	วิชำควรให้ประสบกำรณ์ใน
กำรอ่ำน	ในภำพยนตร์	และในละคร	รวมท้ังให้โอกำสแลกเปลีย่นประสบกำรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเหล่ำนี้ด้วย

กำรน�ำเสนอโครงสร้ำงและลักษณะเฉพำะของวิชำภำษำสวีเดน	มีส่วนหนึ่งใช้หัวเรื่อง
ว่ำ	“วรรณกรรม	ภำพยนตร์	และละคร”	สิทธิของนักเรียนที่จะได้ประสบกำรณ์
วัฒนธรรม	ประสบกำรณ์วรรณกรรม	ภำพยนตร์	และละคร	ได้รับกำรน�ำเสนอในค�ำ
อธิบำยว่ำเหตุใดมันจึงช่ำงส�ำคัญส�ำหรับเด็กและเยำวชนที่จะต้องมีส่วนร่วมอยู่ในกำร
แสดงออกทำงวัฒนธรรมเหล่ำนี้

วรรณกรรม	ภำพยนตร์	และละคร	เปิดโลกใหม่และสือ่สำรประสบกำรณ์แห่งควำม
ต่ืนเต้น	อำรมณ์ขนั	โศกนำฏกรรมและควำมรืน่รมย์	วรรณกรรม	ภำพยนตร์	และ
ละครช่วยให้ผูค้นเข้ำใจตนเองและโลก	ทัง้ยงัมส่ีวนช่วยในกำรพฒันำอตัลกัษณ์		
วรรณกรรม	ภำพยนตร์	และละครให้โอกำสในกำรพฒันำควำมเหน็อกเหน็ใจและ
ควำมเข้ำใจผูอ้ืน่	และให้เหน็ว่ำอะไรทีแ่ตกต่ำง	รวมทัง้ให้ทบทวนค่ำนยิมและ
ทัศนคติ	นี่อำจสร้ำงภำพลักษณ์ที่ขัดแย้งต่อกำรเหยียดชั้นวรรณะ	ต่อคตินิยม
สุดขีด	ต่อบทบำทตำมแบบฉบบัของเพศสภำพ	และภำวะของควำมไม่เป็นประชำ-	
ธปิไตย	เมือ่เยำวชนได้พำนพบวรรณกรรม	ภำพยนตร์	และละคร	เป็นโอกำสให้
พวกเขำได้ซมึซบัรปูแบบและกำรแสดงออกของวรรณกรรม
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การขยายความนัยของข้อเขียน

ควำมรูไ้ด้กลำยมำเป็นสิง่ทีม่องเหน็ได้และจดักำรได้ผ่ำนภำษำ	ซึง่ใช้ได้กบักำรแสดงออก
ทำงค�ำพูดทุกชนิด	กำรเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ผ่ำนกำรสื่อสำรทำงค�ำพูดหรือข้อเขียน	และ
ยังสำมำรถสื่อสำรผ่ำนกำรแสดงออกในรูปแบบสุนทรียภำพอื่น	ๆ	เช่น	รูปภำพ	ละคร	
ร่ำยร�ำ	และดนตรี		“ภำษำ”	เหล่ำนี้ได้เปิดช่องทำงมำกมำยสู่ควำมรู้และกำรสื่อสำร	
รูปแบบของภำษำที่หลำกหลำยมีควำมจ�ำเป็นในสังคมที่ร�่ำรวยด้วยควำมหลำกหลำย
ทำงวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	กำรแสดงออกในรูปแบบที่แตกต่ำงกันจะช่วย
พัฒนำกำรคิดและกำรสร้ำงสรรค์ของพวกเรำ	ท�ำให้เรำเห็นควำมโดดเด่นต่ำง	ๆ	ของ
วัฒนธรรมและของตัวตนส่วนตัวของเรำ	และเห็นควำมสัมพันธ์ต่ำง	ๆ	กับผู้อื่นได้ดีขึ้น	
ประมวลวชิำส�ำหรบัวชิำภำษำสวเีดนตัง้อยูบ่นแนวควำมคดิทีข่ยำยควำมนยัของข้อเขยีน	
ดังนี้

กำรท�ำงำนกบัภำษำและวรรณกรรมสร้ำงโอกำสให้นกัเรยีนได้บรรลคุวำมต้องกำร
แสดงที่จะแสดงออกว่ำพวกเขำรู้สึกและคิดอะไร	มันให้ประสบกำรณ์ธรรมดำของ
กำรโต้ตอบและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น	มันให้ควำมรู้เกี่ยวกับภำษำสวีเดน	
เกี่ยวกับมรดกทำงวัฒนธรรมต่ำง	ๆ	และโลกรอบตัวของเรำ	กำรท�ำงำนผ่ำน	
ข้อเขยีนไม่จ�ำเป็นว่ำจะหมำยถงึกำรอ่ำนเท่ำนัน้	มนัอำจจะเก่ียวกบักำรฟัง	
นำฏศลิป	ละคร	ภำพยนตร์	วิดีโอ	และกำรดูรูปภำพ	วิชำจะพัฒนำศักยภำพ	
ของนักเรียนให้เข้ำใจ	ให้ได้ประสบกำรณ์และตีควำมข้อเขียนได้	นัยหรือ	
ควำมหมำยที่กว้ำงกว่ำของข้อเขียน	คือครอบคลุมไปถึงรูปภำพด้วย	นอกเหนือ
จำกข้อเขียนแบบตัวหนังสือและค�ำพูด
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ข้อสังเกตท�ำนองเดียวกันยังปรำกฏอยู่ในประมวลวิชำส�ำหรับวิชำศิลปะ	“รูปภำพมี
ปฏิสัมพันธ์ด้วยกันกับกำรแสดงออกในรูปแบบอื่น	ๆ	เช่น	ปำฐกถำ	ข้อเขียนและดนตรี	
ภำยใต้กรอบปฏบิตัขิองกำรขยำยควำมนยัของข้อเขยีน	กำรสือ่สำรในทกุวนันี	้ส่วนใหญ่	
เกดิขึน้ผ่ำนกำรผสมผสำนกนัของสือ่หลำกหลำยประเภท	ซ่ึงส่อให้เหน็ควำมจ�ำเป็นใน	
กำรไขว้กันของสำขำวิชำ”

การตรวจสอบเชิงวิเคราะห์และการประเมินสาระจากสื่อ

ค�ำว่ำ	“กำรศึกษำสื่อ”	มิได้ถูกระบุอย่ำงเจำะจงในประมวลวิชำให้เป็นวิชำใดวิชำหนึ่ง		
ควำมสนใจควรจะไปอยู่ที่สื่อหลำกหลำยประเภทและบทบำทของมันในวิชำเรียน	
ต่ำง	ๆ	ในโรงเรียน	ในหลำยที่ในประมวลวิชำมีกำรบัญญัติเกี่ยวกับควำมสำมำรถของ	
นกัเรยีนในกำรตคีวำม	กำรตรวจสอบเชงิวเิครำะห์	และกำรประเมนิข้อควำมและสำร	
จำกแหล่งต่ำง	ๆ		ภำยใต้หัวข้อ	“เป้ำหมำยที่มุ่งหวัง”	ในวิชำภำษำสวีเดน	โรงเรียนได้	
รับค�ำสั่งให้ช่วยนักเรียนให้

พัฒนำควำมสำมำรถของพวกเขำในกำรใช้โอกำสหลำกหลำยเพื่อให้ได้รับข้อมูล
ข่ำวสำร	ได้รับควำมรู้ของภำษำและหน้ำที่ของสื่อ	เช่นเดียวกับพัฒนำควำม
สำมำรถของพวกเขำในกำรตีควำม	กำรตรวจสอบเชิงวิเครำะห์	และประเมิน
แหล่งที่มำและเนื้อหำของมัน

ภำยใต้หัวข้อ	“เป้ำหมำยที่นักเรียนควรได้รับหลังจำกส�ำเร็จกำรศึกษำในโรงเรียนใน
ระยะเวลำ	๙	ปี”	ในวิชำภำษำสวีเดน	นักเรียนถูกคำดหวังว่ำจะ	“สำมำรถชื่นชมและ
โต้ตอบและประเมินเนื้อหำและวิธีกำรของกำรแสดงออกที่ใช้ในรูปภำพ	ภำพยนตร์	
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และ	ละคร”
	 เนื้อควำมโดยรวมในวิชำสังคมศึกษำ	มีข้ออภิปรำยถึงวิธีต่ำง	ๆ	ที่สื่อมีส่วน
ในกำรก่อรูปควำมเข้ำใจของพวกเรำเกี่ยวกับควำมจริง	กำรน�ำเสนอโครงสร้ำงและ
ลักษณะของวิชำศิลปะ	บรรจุส่วนที่เกี่ยวกับวิธีกำรต่ำง	ๆ	ที่สื่อมีส่วนก่อรูปกำรมองโลก
ของเรำ	วิชำศิลปะยังรับผิดชอบอย่ำงชัดเจนในกำรตรวจสอบวิธีที่สื่อน�ำเสนอเรื่องของ
ชนชั้นทำงสังคม	ชำติพันธุ์	และเพศสภำพอีกด้วย

สื่อกับสังคม

ค�ำถำมเรื่องสื่อกับสังคมได้กล่ำวไว้เป็นเบื้องต้นในวิชำสังคมศึกษำ	ภำยใต้หัวข้อ	
“โครงสร้ำงและลักษณะของสังคมศึกษำ”	มีหัวข้อหนึ่งที่ชื่อว่ำ	“กำรสร้ำงควำมรู้ใน
สังคมข้อมูลข่ำวสำร”

สังคมวันนี้ป้อนเรำด้วยกระแสข้อมูลข่ำวสำรที่หลั่งไหลอย่ำงไม่สิ้นสุดโดยแท้	ซึ่ง
เรำสำมำรถเข้ำถึงได้จำกแหล่งต้นตอและช่องทำงที่น่ำเชื่อถือต่ำง	ๆ	กัน	สื่อและ
สำระของสื่อที่หลำกหลำยนั้นจะแสดงบทบำทส�ำคัญเมื่อผู้คนแสดงทัศนะของ
พวกเขำออกมำให้ปรำกฏ	ส�ำหรับวิชำสังคมศึกษำ	นักเรียนค่อย	ๆ	คุ้นเคยกับ
สำรพัดวิธีในกำรหำควำมรู้	รวมทั้งพัฒนำควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้งว่ำสื่อต่ำงชนิด
กันจะถูกใช้และมีผลกระทบต่อผู้คนและสังคมอย่ำงไร	จำกกำรที่นักเรียนเอง
เข้ำไปคุ้นเคยกับข้อมูลข่ำวสำรหลำกหลำยที่แวดล้อมอยู่	และกำรใช้แหล่งข้อมูล
ข่ำวสำรที่หลำกหลำยนั้น	นักเรียนจะได้รับควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้งเกี่ยวกับโอกำส
และปัญหำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเทคโนโลยีสำรสนเทศ	กำรสืบค้น	กำรตรวจ
สอบ	กำรคัดเลือก	กำรวำงโครงสร้ำง	กำรประเมินเชิงวิเครำะห์	กำรประมวลผล
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และกำรน�ำเสนอข้อมูลโดยวิธีกำรต่ำง	ๆ	-	กำรปำฐกถำ	กำรเขียน	รูปภำพ	ศิลปะ	
ละคร	ดนตรีและกำรเคลื่อนไหว	–	ล้วนถือเป็นศูนย์กลำงของวิชำสังคมศึกษำ	
นี่เป็นกำรส่งเสริมกำรปูพื้นควำมรู้ให้นักเรียนในเรื่องกำละและเทศะ	และส่งเสริม
ควำมสำมำรถของพวกเขำที่จะออกแบบรูปแบบและมุมมองต่อโลกรอบตัวของ
เขำเอง	ซึ่งสำมำรถน�ำไปใช้เป็นเครื่องมือในกำรวิเครำะห์และเข้ำถึงกำรตีควำม
และทัศนะของคนอื่น	เช่นเดียวกับของตนเองด้วย

เม่ือถงึเวลำทีพ่วกเขำส�ำเรจ็จำกโรงเรยีนภำคบงัคบั	นกัเรยีนจะมคีวำมสำมำรถในกำร	
ค้นหำข้อมูลข่ำวสำรจำกแหล่งต่ำง	ๆ	เข้ำกระบวนกำร	ตรวจสอบ	และประเมินข้อมูล
ข่ำวสำร	และสำมำรถใช้รูปแบบต่ำง	ๆ	ในกำรแสดงออกเพื่อน�ำเสนอผลลัพธ์และข้อ
สรุปกำรท�ำงำนของพวกเขำเองได้	ภำพเคลื่อนไหวและทัศนะสื่ออื่น	ๆ	มักได้รับกำร
ยอมรับว่ำเป็นรูปแบบกำรแสดงออกที่ได้รำงวัลเมื่อน�ำมำใช้ในวัตถุประสงค์นี้

บทบาทของศิลปะในการเรียนรู้

ควำมรบัผดิชอบมำกทีส่ดุต่อกำรพฒันำทศันภำพ	(visual	image)	ของนกัเรยีน	ตกเป็น
ภำระของวชิำศลิปะ	ในขณะเดยีวกนั	ประมวลวชิำศลิปะระบไุว้ว่ำ	“วชิำทัง้หลำยมส่ีวน
รับผิดชอบต่อกำรสร้ำงควำมตระหนักมำกขึ้นต่อโลกทัศน์	(visual	world)	ต่อหน้ำที่
ต่ำง	ๆ	ของศิลปะในโรงเรียนและสังคม	เช่นเดียวกับต่อควำมส�ำคัญของกำรท�ำงำนกับ
ศิลปะเพื่อกำรเรียนรู้ของนักเรียน”
	 ภำยใต้หัวข้อ	“เป้ำประสงค์ของวิชำและบทบำทของมันในกำรศึกษำ”	
บทบำทส�ำคัญของศิลปะได้รับกำรเน้น	ดังนี้
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ควำมรู้ด้ำนศิลปะและกำรสร้ำงสรรค์รูปภำพ	มีควำมส�ำคัญยิ่งต่อกำรท�ำงำนใน
โรงเรียนและต่อส่วนอื่น	ๆ	ของชีวิตและกิจกรรมต่ำง	ๆ	ของนักเรียน	ภำษำของ
ศิลปะเป็นวิธีกำรหนึ่งในหลำยวิธีในกำรหำควำมรู้และกำรพัฒนำบุคคล		ในกำร
ท�ำงำนกับรูปภำพ	ประสบกำรณ์จะถูกน�ำเสนอ	ควำมรู้ถูกน�ำมำและท�ำให้กลำย
เป็นภำพที่ชัดเจนขึ้น	ท�ำให้เกิดควำมเข้ำใจ	และมีศักยภำพในกำรสื่อสำร	ด้วย
ผลลัพธ์ของลักษณะที่เป็นสุนทรียภำพและกำรสื่อสำร	วิชำนี้จะช่วยสนับนุนให้
โรงเรียนเป็นแหล่งทำงวัฒนธรรม	รวมทั้งงำนด้ำนวัฒนธรรม	และยังสร้ำงเสริม
กำรมีส่วนร่วมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ส่วนบุคคลอีกด้วย

ศิลปะเป็นวิชำที่ก่อให้เกิดกิจกรรมที่สร้ำงสรรค์ของนักเรียนด้วยตนเอง	นักเรียนจ�ำเป็น
ต้องได้รับควำมรู้เกี่ยวกับวิธีกำรแสดงออกและกระบวนกำรพรรณนำที่ใช้ในภำพยนตร์
และโทรทัศน์	รวมทั้งต้องมีควำมสำมำรถในกำรรับรู้และสนทนำวัฒนธรรมและรูปแบบ
ที่เป็นแนวควำมคิดในเนื้อหำของสื่อ	ภำยใต้หัวข้อ	“เป้ำหมำยที่มุ่งหวัง”	ในส่วนที่เกี่ยว	
ข้องกับศิลปะ	โรงเรียนจะต้องท�ำให้นักเรียน	“พัฒนำควำมสำมำรถของตนเอง	เพื่อที่
พวกเขำจะได้รับควำมเพลิดเพลินในกำรสร้ำงสรรค์รูปภำพของตนเอง	ด้วยวิธีกำรและ
เทคนิคหัตถกำร	รวมทั้งวิธีกำรที่ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และวิดีโอ”	และนักเรียนได้	
“พัฒนำควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และอภิปรำยรูปภำพและได้เข้ำใจว่ำรูปภำพนั้น
น�ำพำและสร้ำงควำมหมำยขึน้มำ	มเีน้ือหำ	ทีน่อกเหนอืไปจำกอะไรทีม่นัน�ำเสนอจรงิ	ๆ”
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บทบาทของวัฒนธรรมประชานิยม

นับเป็นครั้งแรก	ที่บัดนี้	วัฒนธรรมประชำนิยม	(popular	culture)	ได้ถูกระบุไว้ใน
ประมวลวิชำที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของเด็กและเยำวชน	กำรน�ำทัศนคติที่กระฉับ-	
กระเฉงและเปิดกว้ำงมำสู่บทบำทที่วัฒนธรรมประชำนิยมและวัฒนธรรมเยำวชน	
โลดแล่นอยู่ในชีวิตของนักเรียน	เป็นควำมท้ำทำยส�ำหรับทุกคนที่ท�ำงำนในระบบ
โรงเรียน	กำรกระท�ำเช่นนั้นอำจเกี่ยวข้องกับกำรให้โอกำสแก่นักเรียนในโรงเรียนได้
สะท้อนตอบต่อภำพยนตร์	รำยกำรโทรทัศน์	และผลิตภัณฑ์สื่อซึ่งเยำวชนให้ควำมสนใจ
ดูในเวลำว่ำงของพวกเขำ	ประมวลวิชำส�ำหรับวิชำศิลปะ	ระบุไว้ว่ำ	

กำรน�ำเสนอด้วยภำพก�ำลงัมคีวำมส�ำคญัเพิม่ขึน้ในสงัคมข้อมลูข่ำวสำร	สังคมสื่อ
ในทุกวันนี้ได้รับอิทธิพลอย่ำงกว้ำงขวำงจำกวัฒนธรรมกำรมองเห็นที่แพร่หลำย
ไปทั่วโลก	รูปภำพได้ยึดต�ำแหน่งโดดเด่นในบริบททำงกำรค้ำ	และแสดงบทบำท
ส�ำคัญในกำรสร้ำงประชำมติ		วัฒนธรรมประชำนิยมท�ำให้รูปภำพเป็นหมวดหมู่ที่
เด่นที่สุดในชีวิตของเด็กและเยำวชน	และมีบทบำทเป็นอิทธิพลต่อพวกเขำในกำร
สร้ำงอัตลักษณ์	ควำมรู้	และวัฒนธรรม	กำรเพิ่มขึ้นอย่ำงหลำกหลำยในศิลปะ	
กำรเติบโตของเทคโนโลยข้ีอมลูข่ำวสำร	และกำรเปลีย่นแปลงในเงือ่นไขของกำร
ผลติรปูภำพท�ำให้โครงสร้ำงกำรศึกษำในแวดวงวัฒนธรรมเกิดกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงรวดเร็ว		

ประมวลวิชำของวิชำดนตรียังได้กล่ำวถึงวัฒนธรรมประชำนิยมที่เกี่ยวพันกับวัฒนธรรม
เยำวชนและรูปแบบสุนทรียภำพของกำรแสดงออกว่ำ	“ในวัฒนธรรมเยำวชนสำกลทุก
วันนี้	ดนตรีและข้อเขียนประสำนรวมกันและมักประกอบอยู่กับภำพ	วัฒนธรรมนี้น�ำไป
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สู่วิธีกำรใหม่ของกำรแสดงออกซึ่งสะท้อนและมีอิทธิพลต่อกำรเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อ
ชีวิตของปัจเจกบุคคล”

อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรส�ำหรบัระบบโรงเรยีนภำคบงัคบั	ตพีมิพ์โดยกระทรวงศกึษำธกิำร	ส่วนประมวล
วิชำและเกณฑ์กำรตัดเกรดตีพิมพ์โดยส�ำนักงำนกำรศึกษำแห่งชำติ
	 เอกสำร	หลักสูตรสำาหรับระบบโรงเรียนภาคบังคับ	ชั้นเรียนก่อนวัยเรียน	
และศูนย์การใช้เวลาว่าง	และเอกสำร	ประมวลวิชาโรงเรียนภาคบังคับ	พ.ศ.	๒๕๔๕	มี
เป็นภำษำอังกฤษในรูปแบบไฟล์	pdf	บนเว็บไซต์ของส�ำนักงำนกำรศึกษำแห่งชำติ	
www.skolverket.se/english/publ.shtml	
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ส�านักงานการศึกษาแห่งชาติ

รัฐบำลและรัฐสภำสวีเดนได้ตั้งเป้ำหมำยส�ำหรับกำรศึกษำก่อนวัยเรียนและในโรงเรียน	
หน่วยงำนเทศบำลทุกแห่งเป็นผู้รับผิดชอบในกำรท�ำให้มั่นใจได้ว่ำ	มันเป็นไปได้ที่
บุคลำกรในโรงเรียนและครูสำมำรถวำงแผนและด�ำเนินกำรสอนโดยตั้งอยู่บนพื้นฐำน
ของภูมิหลัง	ประสบกำรณ์	ควำมสนใจและควำมต้องกำรของนักเรียน	กำรท�ำงำนกับ
ภำพยนตร์และสื่อเป็นหนึ่งในภำรกิจซึ่งโรงเรียนได้รับมอบหมำย	ในกำรเพิ่มจ�ำนวนขึ้น
ของเทศบำล	กำรท�ำงำนกับภำพยนตร์และสื่อในเวลำนี้จึงเป็นที่ปรำกฏเห็นได้ในแผน
ของโรงเรียนเทศบำล	และในแผนปฏิบัติของโรงเรียนระดับท้องถิ่น
	 ส�ำนักงำนกำรศึกษำแห่งชำติ	(The	National	Agency	for	Education)	
ร่วมกับสภำแห่งชำติสวีเดนว่ำด้วยกิจกำรวัฒนธรรม	(Swedish	National	Council	
for	Cultural	Affairs)	ได้รับค�ำสั่งจำกรัฐบำลสวีเดนให้สร้ำงควำมเข้มแข็งและกระตุ้น
กำรพัฒนำท้องถิ่นในด้ำนงำนวัฒนธรรมในโรงเรียน	พื้นฐำนของงำนนี้รวมเอำข้อเสนอ
แนะซึ่งจัดท�ำโดยคณะท�ำงำนเพื่อวัฒนธรรมในโรงเรียนของกรมวัฒนธรรม	ซึ่งปรำกฏ
อยู่ในรำยงำนเรื่อง	ยุทธศำสตร์ส�ำหรับวัฒนธรรมในโรงเรียน	(A	strategy	for	culture	
in	school	Ds	1998:58)	ระหว่ำงช่วงเวลำ	๓	ปี	พ.ศ.	๒๕๔๒	–	๒๕๔๔	ส�ำนักงำนกำร
ศึกษำแห่งชำติและสภำแห่งชำติสวีเดนว่ำด้วยกิจกำรวัฒนธรรม	ได้ร่วมกันผลักดนั
ระดับชำติเพือ่กระตุน้พฒันำกำรด้ำนวฒันธรรมในโรงเรียน	ข้อมลูข่ำวสำรทีเ่กีย่วข้องกับ
กำรสั่งกำรนี้น�ำเสนอไว้ในแฟ้มที่ชื่อว่ำ	วัฒนธรรมเพื่อควำมเพลิดเพลินและกำรเรียนรู้	
(Culture	for	joy	and	learning)
	 หนึ่งในแวดวงกำรพัฒนำที่ส�ำนักงำนกำรศึกษำแห่งชำติได้ทุ่มเทคือแวดวง
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ด้ำนภำพยนตร์และสื่อ	ภำยใต้กรอบท�ำงำนของโครงกำร	โรงเรียนในกำรพัฒนำ	
(School	in	development)	ส�ำนกังำนกำรศกึษำแห่งชำตไิด้ศกึษำกำรพฒันำในแวดวง
ต่ำง	ๆ	ใน	๒๗๐	โรงเรียน	ระหว่ำงช่วงปี	พ.ศ.	๒๕๓๙	–	๒๕๔๑	วิธีกำรซึ่งโรงเรียน
เหล่ำนี้ใช้ท�ำงำนกับทัศนศิลป์และสื่อ	ได้รับกำรอธิบำยไว้ในรำยงำนชื่อ	ท่ำมกลำง	
จิตวิญญำณแห่งกำรอุทิศตัวกับสุนทรียภำพ	(Among	dedicated	souls	and	
aesthetes)	ตีพิมพ์ในปี	พ.ศ.	๒๕๔๒
	 ระหว่ำงปี	พ.ศ.	๒๕๔๒	–	๒๕๔๓	ส�ำนักงำนกำรศึกษำแห่งชำติ	ร่วมกับ
สถำบนัหนงัสวเีดน	(Swedish	Film	Institute)	ได้จดังำนเสวนำต่ำง	ๆ	กบัผูแ้ทนจำก	
ศูนย์ข้อมูลภำพยนตร์และวิดีโอระดับภูมิภำค,	และกับผู้แทนจำกศูนย์พัฒนำกำรศึกษำ	
ระดับภูมิภำคในวิทยำลัยและมหำวิทยำลัย	ในกำรร่วมมือกับบรรดำองค์กรเหล่ำนี้	
ส�ำนักงำนกำรศึกษำแห่งชำติได้จัดสัมมนำระดับประเทศสองครั้ง	และระดบัภมูภิำค	
เก้ำครัง้ในเรือ่งของภำพยนตร์และสือ่ในโรงเรยีน	ระหว่ำงปีกำรศกึษำ	พ.ศ.๒๕๔๒	–	
๒๕๔๓	วตัถปุระสงค์ของกำรสมัมนำเหล่ำนี	้กเ็พ่ือสร้ำงเวทพีบปะส�ำหรบัผู้มีอ�ำนำจ
ตัดสินใจกับผู้ประสำนงำนในระดับภูมิภำคและระดับเทศบำล	และเพื่อกระตุ้นกำร
พัฒนำกำรศึกษำและทักษะเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่กำรท�ำงำนกับภำพยนตร์และ
สื่อในโรงเรียนของสวีเดน	รำยงำนสรุปชิ้นหนึ่งซึ่งมีชื่อว่ำ	กำรศึกษำภำพยนตร์และสื่อ	
–	ชุดกำรสัมมนำ	(Film	and	media	education	–	a	seminar	series)	ได้รวบรวม
ค�ำบรรยำยหลัก	ๆ	ที่ได้รับกำรเสนอในที่ประชุม	และได้รับกำรตีพิมพ์ในเดือนธันวำคม	
พ.ศ.	๒๕๔๓	โดยสำมำรถหำดูได้ในภำษำสวีเดนที่เว็บไซต์หน้ำต่ำงวัฒนธรรม	
(Window	on	Culture)	(Kulturfönstret)	ส�ำนักงำนกำรศึกษำแห่งชำติและสถำบัน	
หนังสวีเดนจะยังคงสนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำยและเวทีพบปะกันทั้งระดับภูมิภำคและ	
ระดับท้องถิ่นต่อไป
	 ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับงำนที่ต่อเนื่องในแวดวงนี้จะมีกำรตีพิมพ์เป็นปกติอยู่
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ในจดหมำยข่ำวและวำรสำรของส�ำนักงำนกำรศึกษำแห่งชำติ	นอกจำกนี้	ยังสำมำรถ	
หำได้ในเว็บไซต์	หน้ำต่ำงวัฒนธรรม	ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของส�ำนักงำนกำรศึกษำแห่งชำติ	
ร่วมกับสภำแห่งชำติสวีเดนว่ำด้วยกิจกำรวัฒนธรรม	เว็บไซต์นี้มีห้องภำพยนตร์และสื่อ		
ซึ่งเชื้อเชิญให้ใครก็ตำมได้เข้ำไปถ่ำยทอดประสบกำรณ์ของตนเอง	หรือเข้ำไปค้นหำค�ำ	
แนะน�ำและควำมคิดส�ำหรับกำรสร้ำงสรรค์กำรท�ำงำนกับภำพยนตร์และสื่อในโรงเรียน	
หน้ำต่ำงวัฒนธรรม	หำดูได้จำก	www.skolverket.se/skolnet/kulturfonstret/
	 บริกำรที่เป็นประโยชน์จำกเครือข่ำยข้อมูลโรงเรียน	ซึ่งด�ำเนินกำรโดย
ส�ำนักงำนกำรศึกษำแห่งชำติ	ได้แก่	มัลติมีเดียเวิร์คช็อป	ซึ่งสำมำรถเข้ำไปหำวิธีกำร
และเครื่องมือสร้ำงสรรค์ส�ำหรับภำพยนตร์และสื่อที่เกี่ยวกับงำนกำรศึกษำ	มัลติมีเดีย
เวิร์คช็อปนี้หำดูได้ที่		www.multimedia.skolverket.se

ส�ำนักงำนกำรศึกษำแห่งชำติ
SE-106	20	กรุงสต็อกโฮล์ม	ประเทศสวีเดน
โทรศัพท์	+46	8	527	332	00
โทรสาร	+46	8	24	44	20
www.skolverket.se
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ส�านักงานการศึกษาแห่งชาติ – หน่วยท้องถิ่น 

นอกเหนือจำกส�ำนักงำนกลำงในกรุงสต็อกโฮล์มแล้ว	ส�ำนักงำนกำรศึกษำแห่งชำติ	
ยังมีส�ำนักงำนภูมิภำคในสิบเอ็ดพื้นที่ทั่วประเทศสวีเดน	ส�ำนักงำนเหล่ำนี้ล้วนมีหน้ำที่	
รับผิดชอบในกำรติดตำม	วิเครำะห์	และสนับสนุนกำรพัฒนำกิจกรรมกำรศึกษำใน	
โรงเรียนเทศบำลและโรงเรียนเอกชน	รวมทั้งสถำนศึกษำก่อนวัยเรียนในพื้นที่ทำง	
ภูมิศำสตร์ที่รับผิดชอบ	กำรให้บริกำรทำงโทรศัพท์และกำรติดต่อระดับภูมิภำคกับ
องค์กรและส�ำนักงำนของรัฐอื่น	ๆ	เป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญของกำรติดต่อประสำน
งำนกับพื้นที่รอบข้ำงของส�ำนักงำนฯ
	 ข้อมูลข่ำวสำรเพิ่มเติมและรำยงำนปัจจุบันเกี่ยวข้องกับโครงกำรริเริ่มต่ำง	ๆ	
ในท้องถิ่นโดยส�ำนักงำนกำรศึกษำแห่งชำติ	สำมำรถหำได้จำกเว็บไซต์ของส�ำนักงำนฯ	
ที่	www.skolverket.se/lokalt/index.shtml

(หนังสือได้ตีพิมพ์ที่อยู่ทำงไปรษณีย์และหมำยเลขโทรศัพท์และโทรสำรติดต่อของ
ส�ำนักงำนกำรศึกษำแห่งชำติ	–	หน่วยท้องถิ่นทั้ง	๑๑	แห่งของสวีเดน)

GÖTEBORG
National	Agency	for	Education	
Göteborg
Ekelundsgatan	9
SE-411	18	Göteborg,	Sweden	
Telephone	+46	8	527	336	20	
Fax	+46	8	527	336	30

KARLSTAD
National	Agency	for	Education	
Karlstad
Järnvägsgatan	6
SE-652	25	Karlstad,	Sweden	
Telephone	+46	8	527	337	00	
Fax	+46	8	527	337	20
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LINKÖPING
National	Agency	for	Education	
Linköping	S:t	Larsgatan	21
SE-582	24	Linköping,	Sweden
Telephone	+46	8	527	337	40
Fax	+46	8	527	337	41

LULEÅ
National	Agency	for	Education	Luleå	
Sandviksgatan	81
SE-972	34	Luleå,	Sweden
Telephone	+46	8	527	339	60
Fax	+46	8	527	339	80

LUND
National	Agency	for	Education	Lund	
Västra	Stationstorget	10
SE-222	37	Lund,	Sweden
Telephone	+46	8	527	336	50
Fax	+46	48	527	336	90

SKÖVDE
National	Agency	for	Education	
Skövde	Kyrkogatan	11
SE-541	30	Skövde,	Sweden
Telephone	+46	8	527	338	00
Fax	+46	8	527	338	01

STOCKHOLM
National	Agency	for	Education	
Stockholm
Karlbergsvägen	77-81

SE-113	35	Stockholm,	Sweden	
Telephone	+46	8	527	335	50	
Fax	+46	8	527	335	51

SUNDSVALL
National	Agency	for	Education	
Sundsvall	Storgatan	22
SE-852	30	Sundsvall,	Sweden
Telephone	+46	8	527	339	00
Fax	+46	8	527	339	10

UMEÅ
National	Agency	for	Education	Umeå	
Nygatan	18-20
SE-903	27	Umeå,	Sweden
Telephone	+46	8	527	339	30
Fax	+46	8	527	339	39

UPPSALA
National	Agency	for	Education	
Uppsala	Trädgårdsgatan	12
SE-753	09	Uppsala,	Sweden
Telephone	+46	8	527	338	60
Fax	+46	8	527	338	80

VÄXJÖ
National	Agency	for	Education	Växjö	
Västra	Esplanaden	9	A
SE-352	31	Växjö,	Sweden
Telephone	+46	8	527	338	38
Fax	+46	8	527	338	59
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สถาบันหนังสวีเดน

สถำบันหนังสวีเดน	(Swedish	Film	Institute)	มีบทบำทหน้ำที่สำธำรณะระดับชำติ	
ในขอบเขตด้ำนภำพยนตร์	หน้ำที่นี้รวมถึงกำรสนับสนุนกำรผลิตภำพยนตร์สวีเดน	กำร	
สนับสนุนเผยแพร่และกำรจัดฉำยภำพยนตร์ทั่วประเทศสวีเดน	กำรส่งเสริมภำพยนตร์	
สวีเดนในต่ำงประเทศ	รวมทั้งกำรอนุรักษ์และดูแลรักษำให้ประวัติศำสตร์ภำพยนตร์	
สวีเดนยังคงมีชีวิตชีวำ
	 หน้ำที่ส�ำคัญของสถำบันหนังสวีเดน	คือกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่	
บทบำทของภำพยนตร์และโรงภำพยนตร์ในเขตภูมิภำคและวิถีทำงวัฒนธรรมขอคนใน	
ท้องถิ่น	นั่นหมำยถึงกำรพิทักษ์รักษำโรงภำพยนตร์ในฐำนะเป็นสถำนที่ซึ่งภำพยนตร์ได้	
รับกำรชม	และกำรพัฒนำโอกำสต่ำง	ๆ	ส�ำหรับผู้ชมตลอดทั่วทั้งประเทศสวีเดนให้ได้	
ชมภำพยนตร์ที่ดี	ในสภำพกำรรับชมที่เหมำะสม
	 กจิกรรมของสถำบนัหนงัสวเีดน	ด�ำเนนิกำรโดยข้อตกลงระหว่ำงรฐับำล
สวีเดนและอุตสำหกรรมภำพยนตร์และโทรทัศน์	ข้อตกลงส�ำหรับปี	พ.ศ.	๒๕๔๓	–	
๒๕๔๗	ประกอบด้วยหน้ำที่พิเศษเกี่ยวกับภำพยนตร์ในโรงเรียน	เป็นหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องต่ำง	ๆ	หลำยประเด็น	เช่น	กำรน�ำเสนอควำมเป็นไปได้ต่ำง	ๆ	ของภำพ-	
เคลื่อนไหวในโรงเรียน	กำรสร้ำงให้เกิดควำมสนใจในภำพยนตร์ในฐำนะเป็นศิลปะ	
รูปแบบหนึ่งแก่ครูและนักเรียน	กำรชูจุดเด่นให้โรงภำพยนตร์ในฐำนะที่เป็นสถำนที่	
ที่จะได้ประสบกำรณ์ภำพยนตร์	และกำรกระตุ้นควำมตื่นตัว	กำรท�ำงำนอย่ำงขันแข็ง	
กับภำพยนตร์และสื่อในโรงเรียน
	 ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๑	สถำบันหนังสวีเดนได้บริหำรจัดกำรเงินกองทุนจำก	
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รัฐบำลส่วนหนึ่งซึ่งให้ตรงไปยังองค์กรเทศบำลทั้งหลำย	เพื่อส่งเสริมกำรฉำยภำพยนตร์
ในระบบโรงเรียน	เป้ำหมำยของกำรสนับสนุนด้ำนเงินทุนนี้	ก็เพื่อสร้ำงควำมเป็นไปได้
ให้นักเรียนได้ชมภำพยนตร์ที่มีคุณภำพในโรงภำพยนตร์ในท้องถิ่นของตน	และเพื่อ
ท�ำให้เกิดควำมเข้ำใจในภำษำภำพเคลื่อนไหว	เงินสนับสนุนนี้มีให้เป็นรำยปี	อยำ่ง
มำกไม่เกินสำมปี	หลังจำกนั้น	หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจในท้องถิ่นจะเป็นผู้รับผิดชอบ	
ค่ำใช้จ่ำยด้วยตนเอง	กำรสนับสนุนนี้	ได้ให้แก่เทศบำลเพื่อช่วยให้เกิดควำมส�ำเร็จใน	
กิจกรรมต่ำง	ๆ	ที่เกี่ยวกับโรงภำพยนตร์ในกำรศึกษำและช่วยพัฒนำแผนของเทศบำล	
ที่ท�ำงำนกับภำพยนตร์และสื่อในโรงเรียน
	 ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๓๙	สถำบันหนังสวีเดนได้ตีพิมพ์รำยงำนประจ�ำปีว่ำด้วย		
โครงกำรควำมร่วมมือในโปรแกรม	โรงเรียน-โรงหนังในเทศบำลต่ำง	ๆ	ของสวีเดน	
ในปี	พ.ศ.	๒๕๔๔	โปรแกรมโรงเรียน-โรงหนังด�ำเนินกำรอยู่ในเทศบำล	๑๖๑	แห่งจำก
เทศบำลทั่วสวีเดน	๒๘๙	แห่ง	จ�ำนวนผู้ชมทั้งหมดจำกกำรฉำยภำพยนตร์โรงเรียนมี
มำกกว่ำ	๖๖๐,๐๐๐	คน	เพื่อควำมยั่งยืนของกำรท�ำงำนภำพยนตร์ในกำรศึกษำ	งำนนี้
ควรได้รับกำรระบุไว้ในนโยบำยของโรงเรียนเทศบำล	หรือในนโยบำยเพื่อกิจกำร
วัฒนธรรมในเขตเทศบำล	ซึ่งเทศบำล	๙๔	แห่งจำก	๒๘๙	แห่งทั่วประเทศสวีเดน	
ได้ระบุถึงภำพยนตร์และโรงภำพยนตร์ในท้องถิ่นไว้ในเอกสำรนโยบำย
	 เพื่อที่จะให้กำรช่วยเหลือแก่ใครก็ตำมที่ท�ำงำนกับภำพยนตร์ในโรงเรียน	
สถำบันหนังสวีเดนตีพิมพ์เผยแพร่เอกสำรเกี่ยวกับภำพเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับกำร	
ศึกษำหลำกหลำยเรื่อง	แนะแนวกำรศึกษำส�ำหรับภำพยนตร์เฉพำะเรื่องจะตีพิมพ์ไว้	
ใน	Zoom	วำรสำรรำยไตรมำสของสถำบัน	นอกจำกบทแนะแนวกำรศึกษำแล้ว		
Zoom	ยังมีส่วนที่ตีพิมพ์บทวิจำรณ์ภำพยนตร์		บทควำมและบทรำยงำนพิเศษจะท�ำ
เรื่องต่ำง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับสื่อกำรศึกษำโดยเน้นที่ควำมเป็นไปได้ต่ำง	ๆ	ของภำพยนตร์
ในโรงเรียน



57

	 แค็ตตำลอ็กหรอืบญัชีรำยกำรภำพยนตร์ทีเ่หมำะสมส�ำหรบักำรฉำยของ
โรงเรยีนจะจัดพิมพ์ออกมำเป็นปกติเสมอ	แค็ตตำล็อกนี้มีกำรแนะภำพยนตร์ที่เป็น
ประโยชน์โดยให้หำได้จำกกำรจัดหมวดหมู่ตำมหัวเรื่องจ�ำนวนหนึ่ง	แค็ตตำล็อกนี้จัด
พิมพ์โดยสถำบันหนังสวีเดน	โดยร่วมมือกับ	สมำคมขบวนกำรแรงงำนสวีเดนแห่งศูนย์	
ชุมชน	(The	Swedish	Labour	Movements	Association	of	Community	Centres)	
ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดกำรโรงภำพยนตร์ทั่วประเทศสวีเดน	หลำยปีที่ผ่ำนมำ	อุตสำหกรรม
ภำพยนตร์และโรงภำพยนตร์ในสวีเดน	ได้เข้ำมำมีส่วนเกี่ยวข้องในกำรท�ำงำนกบั
โปรแกรมโรงเรยีน-โรงหนงั	และให้กำรสนบัสนนุกจิกรรมนีโ้ดยกำรให้ส่วนลดรำคำใน
กำรเช่ำภำพยนตร์และโรงภำพยนตร์
	 ข้อมลูเกีย่วกบัโปรแกรมโรงเรยีน-โรงหนงั	และภำพยนตร์กำรศกึษำ	สำมำรถ
หำได้ในเว็บไซต์ของสถำบันหนังสวีเดน		www.sfi.se

สถำบันหนังสวีเดน
ตู้	ป.ณ.	27126
SE-102	52	กรุงสต็อกโฮล์ม	ประเทศสวีเดน
โทรศัพท์	+46	8	665	11	00
โทรสาร	+46	8	661	18	20
www.sfi.se
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ศูนย์ทรัพยากรส่วนภูมิภาค
ส�าหรับภาพยนตร์และวิดีโอ

ในทุกภูมิภำคของสวีเดน	สภำเทศบำลแต่ละแห่งได้จัดตั้งศูนย์ทรัพยำกรส่วนภูมิภำค
ส�ำหรับภำพยนตร์และวิดีโอขึ้น	ผู้ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์เหล่ำนี้ได้แก่ที่ปรึกษำด้ำน
ภำพยนตร์และโรงภำพยนตร์ส่วนภูมิภำค	ซึ่งรับผิดชอบในกำรสนับสนุนกำรท�ำงำนกับ
ภำพยนตร์ในกำรศึกษำ	ที่ปรึกษำเหล่ำนี้เป็นผู้จัดให้มีกำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำง
โรงเรียน	เจ้ำหน้ำที่เทศบำล	และผู้จัดกำรโรงภำพยนตร์	พวกเขำจัดให้มีกำรฉำยรอบ
ทดลองของภำพยนตร์ท่ีก�ำลงัจะเข้ำฉำย	ซ่ึงเหมำะสมกับโครงกำรโรงเรยีน-โรงหนงั
และช่วยจัดกำรให้มีกำรฝึกอบรมโดยเฉพำะเรื่องของภำพยนตร์และสื่อศึกษำส�ำหรับครู		
ศูนย์ทรัพยำกรส่วนภูมิภำคหลำยแห่งได้จัดท�ำโครงกำรที่ออกแบบมำเพื่อสนับสนุน
ควำมพยำยำมในกำรสร้ำงภำพยนตร์ของเด็กและเยำวชนในโรงเรียนและในยำมว่ำง
นอกเวลำเรียน	งำนที่ส�ำคัญประกำรหนึ่งคือกำรเชิญตัวแทนจำกหน่วยงำนเทศบำล	
ต่ำง	ๆ	มำประชุมเครือข่ำย	ให้พวกเขำมีโอกำสได้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์	และจัด	
กำรฝึกอบรมเกี่ยวกับภำพยนตร์และสื่อกำรศึกษำ
	 ศูนย์ทรัพยำกรส่วนภูมิภำคส�ำหรับภำพยนตร์และวิดีโอทุกแห่งได้ริเริ่มกำร	
ร่วมมือกันกับศูนย์พัฒนำกำรศึกษำส่วนภูมิภำค	ซึ่งได้รับกำรจัดตั้งขึ้นมำเพื่อประสำน	
กับโปรแกรมฝึกอบรมครูที่วิทยำลัยและมหำวิทยำลัย	ระหว่ำงปี	พ.ศ.	๒๕๔๔	ควำม	
ร่วมมือนี้ได้รับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินจำกสถำบันหนังสวีเดนและกระทรวงศึกษำ-	
ธิกำร	โดยมีส�ำนักงำนกำรศึกษำแห่งชำติเป็นที่ปรึกษำ
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BLEKINGE	AND	KRONOBERG	COUNTY	
Filmik
Box	1201
SE-351	12	Växjö,	Sweden
Telephone	+46	470	58	69	52	
Fax	+46	470	58	69	65	
www.filmik.org

DALARNA	COUNTY
Film	i	Dalarna
Villavägen	3
SE-791	37	Falun,	Sweden	
Telephone	+46	23	262	74	
Fax	+46	23	262	79	
www.filmidalarna.se

GOTLAND	COUNTY
Film	på	Gotland
Gotlands	kommun
Söderväg	2	A
SE-621	81	Visby,	Sweden	
Telephone	+46	498	26	94	41	
Fax	+46	498	20	35	45	
www.filmpagotland.org	 	

GÄVLEBORG	COUNTY	
Film	Gävleborg
Slottet
SE-802	66	Gävle,	Sweden	
Telephone	+46	26	15	59	74	
Fax	+46	26	60	58	79	
www.filmgavleborg.lg.se	
	
HALLAND	COUNTY
Film	i	Halland
Kulturhuset	Fyren	Borgmästaregatan	
6
SE-434	32	Kungsbacka,	Sweden	
Telephone	+46	300	347	68
Fax	+46	300	348	85	
www.filmihalland.nu	

JÄMTLAND	COUNTY	Filmpool	
Jämtland	Länskulturen
Krondikesvägen	93
SE-831	83	Östersund,	Sweden	
Telephone	+46	63	14	75	00	
Fax	+46	63	14	76	01	
www.jll.se/filmpool	

(หนังสือได้ตีพิมพ์ที่อยู่ทำงไปรษณีย์และหมำยเลขโทรศัพท์และโทรสำรและเว็บไซต์
ของศูนย์ทรัพยำกรส่วนภูมิภำคส�ำหรับภำพยนตร์และวิดีโอ	๒๐	แห่ง	ทั่วประเทศ	ดังนี้)
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JÖNKÖPING	COUNTY	
Resurscentrum	för	film	i	Jönköpings	
län	Animationens	hus	
Kaserngatan	26
SE-575	35	Eksjö,	Sweden	
Telephone	+46	381	141	55	
Fax	+46	381	141	35	
www.ltjkpg.se
	
KALMAR	COUNTY
Film	i	Sydost
Loftagatan	36
SE-594	32	Gamleby,	Sweden	
Telephone	+46	493	131	25	
Fax	+46	493	131	26	
www.kalmar.regionforbund.se

NORRBOTTEN	COUNTY	
Filmpool	Nord
Kronan	A2
SE-974	42	Luleå,	Sweden	
Telephone	+46	920	43	40	70	
Fax	+46	920	43	40	79	
www.fpn.se	
	
SKÅNE	COUNTY
Film	i	Skåne
Stortorget	27,	1	tr.

SE-211	34	Malmö,	Sweden	
Telephone	+46	40	30	91	60	
Fax	+46	40	30	91	65	
www.filmiskane.nu

STOCKHOLM	COUNTY
Film	Stockholm
Box	3136
SE-103	62	Stockholm,	Sweden	
Telephone	+46	8	677	50	90	
Fax	+46	8	679	50	90	
www.filmstockholm.se	

SÖDERMANLAND	COUNTY	
Film	i	Sörmland
Box	314
SE-611	26	Nyköping,	Sweden	
Telephone	+46	155	24	57	89	
Fax	+46	155	28	55	42	
www.landstinget.sormland.se

UPPSALA	COUNTY
Film	i	Uppland
Kultur	i	länet
Box	26074
SE-750	26	Uppsala,	Sweden	
Telephone	+46	18	611	62	85	
Fax	+46	18	611	65	39	
www.lul.se/kultur
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VÄRMLAND	COUNTY
Film	i	Värmland	Landstingshuset
SE-651	82	Karlstad,	Sweden	
Telephone	+46	54	61	50	00	
Fax	+46	54	61	40	58	
www.filmivarmland.nu

VÄSTERBOTTEN	COUNTY	
Film	i	Västerbotten	Tullkammaren	
Kultur	Västra	Strandgatan	9	
SE-903	26	Umeå,	Sweden	
Telephone	+46	90	16	34	88	
Fax	+46	90	13	82	68	
www.vll.se/ac/film

VÄSTERNORRLAND	COUNTY	Film	i	
Västernorrland	Magasinsgatan	12,	3	tr.	
SE-852	34	Sundsvall,	Sweden	
Telephone	+46	60	15	54	25	
Fax	+46	60	15	54	24	
www.kultur.lvn.se/film	 	

VÄSTMANLAND	COUNTY	
Film	i	Västmanland	Landstinget	i	
Västmanland	Repslagargatan	3
SE-724	60	Västerås,	Sweden	
Telephone	+46	21	17	46	53	
Fax	+46	21	17	46	50	
www.ltvastmanland.se/kultur

VÄSTRA	GÖTALAND	COUNTY	
Film	i	Väst
Box	134
SE-461	23	Trollhättan,	Sweden	
Telephone	+46	520	49	09	00	
Fax	+46	520	49	09	01	
www.filmivast.se

ÖREBRO	COUNTY
Film	i	Örebro	län
Storgatan	6
SE-703	61	Örebro,	Sweden	
Telephone	+46	19	602	10	82	
Fax	+46	19	10	15	92	
www.film.orebroll.se

ÖSTERGÖTLAND	COUNTY	
Film	i	Öst
Gamla	Rådstugugatan	30	
SE-602	24	Norrköping,	Sweden	
Telephone	+46	11	15	26	50	
Fax	+46	11	16	18	40	
www.flimmer.nu
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ศูนย์พัฒนาการศึกษาส่วนภูมิภาค

ศนูย์พฒันำกำรศกึษำส่วนภมูภิำค	(ในภำษำสวีเดนเรียกว่ำ	“regionala	pedagogiska	
utvecklingscentrum”	หรือเรียกย่อ	ๆ	ว่ำ	“RUC”)	ได้รับกำรจัดตั้งขึ้นเมื่อไม่กี่ปีมำนี้	
เพื่อสัมพันธ์กับมหำวิทยำลัยและวิทยำลัยซึ่งจัดโปรแกรมฝึกอบรมครู	หน้ำที่ของศูนย์ฯ	
คือรับภำระเป็นสถำนที่พบปะประชุมส�ำหรับวิทยำลัยและเทศบำลในภูมิภำค	เพื่อให้
ประโยชน์แก่โรงเรียนและโปรแกรมอบรมครู	เป้ำหมำยคือกำรจัดประชุมเพื่อกำร
ร่วมมือกันระหว่ำงสถำนศึกษำก่อนวัยเรียน	โรงเรียน	และวิทยำลัย	เพื่อสร้ำงควำม
เข้มแข็งให้หลักกำรทั้งภำคปฏิบัติและภำคทฤษฎีของโปรแกรมฝึกอบรมครู	และเพื่อ
สนับสนุนควำมพยำยำมในกำรพฒันำโรงเรยีนในท้องถิน่	นีอ่ำจจะเกีย่วข้องกบักำรช่วย
เหลอืโรงเรยีนและวทิยำลยัในกำรใช้ทักษะของแต่ละฝ่ำยให้ดีขึ้น	กำรส่งเสริมร่วมมือ
กนัในส่วนของโปรแกรมฝึกอบรมครซูึง่จดัขึน้ในโรงเรยีน	และช่วยให้เกดิกำรแลกเปลีย่น
ควำมคิดเห็นในกำรวิจัยด้ำนกำรศึกษำให้มีควำมลุ่มลึกมำกขึ้น
	 แนวควำมคิดของศูนย์พัฒนำกำรศึกษำส่วนภูมิภำค	ได้รับกำรน�ำเสนอในข้อ
ตกลงของหน่วยงำนในชื่อเรื่อง	กำรฝึกอบรมครูในกำรเปลี่ยนผ่ำน	(Teacher-training	
in	transition	;	Ds.	1996:16)	รำยงำนกำรจัดตั้งศูนย์เหล่ำนี้	สำมำรถหำได้ในรำยงำน
ชือ่	ศนูย์พฒันำส่วนภมูภิำค	–	รปูแบบใหม่ของควำมร่วมมอื	(Regional	development	
centres	–	new	forms	of	co-operation)	ตีพิมพ์โดยส�ำนักงำนกำรศึกษำระดับสูง
แห่งชำติ	และส�ำนักงำนกำรศึกษำแห่งชำติ	เมื่อเดือนพฤษภำคม	พ.ศ.	๒๕๔๒
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(รำยชื่อศูนย์พัฒนำกำรศึกษำส่วนภูมิภำค	๒๔	แห่ง	ทั่วประเทศสวีเดน	ดังนี้)

Blekinge	Institute	of	Technology	
Institutionen	för	humaniora	
Avdelningen	för	lärarutbildning	
och	pedagogisk	utveckling	
SE-371	79	Karlskrona,	Sweden	
Telephone	+46	455	38	53	69	
Fax	+46	455	38	53	57	
www.hk-r.se

Borås	University	College	Centre	of	
School	Development	
SE-501	90	Borås,	Sweden	
Telephone	+46	33	16	43	85	
Fax	+46	33-16	40	06	
www.hb.se/ped/csu

Dalarna	University	College	
Pedagogiskt	utvecklingscentrum	
SE-791	88	Falun,	Sweden	
Telephone	+46	23	77	80	00	
Fax	+46	23	77	80	80	
www.du.se

Gävle	University	College	
Pedagogiskt	utvecklingscentrum	
SE-801	76	Gävle,	Sweden	
Telephone	+46	26	64	89	94	
Fax	+46	26	64	85	02	
www.hig.se/pux

Göteborg	University
Utbildnings-	och	forskningsnämnden	
för	lärarutbildning
Box	100
SE-405	30	Göteborg,	Sweden	
Telephone	+46	31	773	55	14
Fax	+46	31-773	55	15	
www.ufl.gu.se

Halmstad	University	College	
Uppdragsutbildningsenheten	
Box	823
SE-301	18	Halmstad,	Sweden	
Telephone	+46	35	16	71	28	
Fax	+46	35	18	47	54	
www.hh.se
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Jönköping	University	College	
PULS	/	HLK
Box	1026
SE-551	11	Jönköping,	Sweden	
Telephone	+46	36	15	77	38	
Fax	+46	36	16	25	85	
www.hlk.hj.se

Kalmar	University	College	
Pedagogiskt	utvecklingscentrum	
SE-391	82	Kalmar,	Sweden	
Telephone	+46	480	44	73	90	
Fax	+46	480	44	69	19	
www.lub.hik.se

Karlstad	University
Regionalt	utvecklingscentrum	
SE-651	88	Karlstad,	Sweden	
Telephone	+46	54	700	10	00	
Fax	+46	54	700	14	78	
www.kau.se

Kristianstad	University	College	
Enheten	för	kompetensutveckling	
SE-291	88	Kristianstad,	Sweden	
Telephone	+46	44	20	30	70
Fax	+46	44	20	30	73	
www.hkr.se

Linköping	University	Eastsweden	
Municipality	Research	Centre
SE-581	83	Linköping,	Sweden	
Telephone	+46	13	28	10	00	
Fax	+46	13	28	29	95	
www.tema.liu.se/cks

Luleå	University	of	Technology	
Pedagogik	och	ämnesdidaktik	
Universitetsområdet	Porsön	
SE-971	87	Luleå,	Sweden	
Telephone	+46	920	49	10	00	
Fax	+46	920	49	23	23	
www.luth.se
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Malmö	University	College	
Teacher	Education
Regional	Development	Centre	
SE-205	06	Malmö,	Sweden	
Telephone	+46	40	665	70	00	
Fax	+46	40	665	81	44	
www.lut.mah.se

Mid-Sweden	University	College	
Lärarutbildningens	kansli	
SE-871	88	Härnösand,	Sweden	
Telephone	+46	611	862	54
Fax	+46	611	862	00	
www.mh.se

Mälardalen	University	College	
Centrum	för	pedagogiskt	arbete	
Box	325
SE-631	05	Eskilstuna,	Sweden	
Telephone	+46	16	15	36	34	
Fax	+46	16	15	34	57	
www.mdh.se

Skövde	University	College	
Noveum
Box	408
SE-541	28	Skövde,	Sweden	
Telephone	+46	500	44	82	10	
Fax	+46	500	44	82	99	
www.his.se

Stockholm	Institute	of	Education	
Regionalt	utvecklingscentrum	
Box	34103
SE-100	26	Stockholm,	Sweden	
Telephone	+46	8	737	57	03
Fax	+46	8	737	57	05	
www.lhs.se/ruc

Stockholm	University
Enheten	för	lärarutbildning	
och	kompetensutveckling	
SE-106	91	Stockholm,	Sweden	
Telephone	+46	8	16	48	34	
Fax	+4686747183	
www.larkomp.su.se
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Södertörns	University	College	
Campus	Telge	
Mariekällgatan	3	
SE-151	81	Södertälje,	Sweden
Telephone	+46	8	608	40	00	
Fax	+4686084625	
www.sh.se

Trollhättan/Uddevalla	University	
College	
Department	for	Studies	of	the	
Individual	and	Society
Box	1236
SE-462	28	Vänersborg,	Sweden	
Telephone	+46	521	26	42	69	
Fax	+46	521	26	42	98	
www.htu.se

Umeå	University
Pedagogiskt	utvecklingscentrum	Norr	
UnivEx
SE-901	87	Umeå,	Sweden
Telephone	+46	90	786	68	56
Fax	+46	90	786	67	09	
www.univex.umu.se

Uppsala	University	
Institutionen	för	lärarutbildning	
Box	2136
SE-750	02	Uppsala,	Sweden	
Telephone	+46	18	471	00	00	
Fax	+46	18	471	24	00	
www.ilu.uu.se

Vxut	–	Regional	Educational	
Development	Centre
Videum
SE-351	96	Växjö,	Sweden	
Telephone	+46	470	77	85	43	
Fax	+46	470	77	89	40
www.vxut.kronoberg.se

Örebro	University	
Pedagogiska	institutionen	Regionalt	
utvecklingscentrum	
SE-701	82	Örebro,	Sweden	
Telephone	+46	19	30	34	04	
Fax	+46	19	30	32	59	

www.oru.se
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Film for joy and learning
ภาพยนตร์เพื่อความเพลิดเพลินและการเรียนรู้

พิมพ์ครั้งแรก	 กุมภำพันธ์	๒๕๕๖	
จ�ำนวน	 	 ๑,๕๐๐	เล่ม
ISBN		 	 978-616-543-190-3
ผู้แปลจำกภำษำอังกฤษเป็นภำษำไทย	วรรณสิริ	รงรองเมือง
จัดพิมพ์โดย	 หอภำพยนตร์	(องค์กำรมหำชน)	กระทรวงวัฒนธรรม
	 	 ๙๔	หมู่	๓	ถนนพุทธมณฑลสำย	๕	ต�ำบลศำลำยำ
	 	 อ�ำเภอพุทธมณฑล	จังหวัดนครปฐม	๗๓๑๗๐
	 	 โทรศัพท์	๐๒-๔๘๒-๒๐๑๓-๔	โทรสำร	๐๒-๔๘๒-๒๐๑๕
	 	 www.fapot.org
พิมพ์ที่	 	 โรงพิมพ์	ลินคอร์น	โปรโมชั่น





โรงเรียนในสวีเดนจ�ำนวนมำก	กิจกรรมต่ำง	ๆ	เกี่ยวกับภำพยนตร์และ	
กำรสร้ำงภำพยนตร์ก�ำลังเดินหน้ำ	สถำบันหนังสวีเดน	และส�ำนักงำนกำร	
ศกึษำแห่งชำต	ิมคีวำมประสงค์จะสนบัสนนุกำรพัฒนำนี	้หนงัสือแนะแนว	
นี้ตั้งใจที่จะแสดงให้เห็นว่ำ	เหตุใดภำพยนตร์จึงเป็นส่วนส�ำคัญของกำร	
ศึกษำ	และเพื่อเป็นกำรให้ข้อมูลว่ำที่ใดที่ครูชำวสวีเดน	บุคลำกรของ	
โรงเรียน	และคนอื่น	ๆ	สำมำรถหำกำรสนับสนุนและแรงบันดำลใจที่จะ	
พัฒนำกำรท�ำงำนกับภำพยนตร์และสื่อในกำรศึกษำได้
	 หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อเดือนมีนำคม	พ.ศ.๒๕๕๔		
ได้จัดพิมพ์และเผยแพร่ในจ�ำนวน	๓๐,๐๐๐	เล่ม	ให้แก่ครูและผู้เชี่ยวชำญ	
ด้ำนสื่อในสวีเดน	หนังสือนี้ให้ภำพรวมของนโยบำยแห่งชำติ	และน�ำเสนอ
กำรสนับสนุนระดับชำติและภูมิภำคแก่ภำพยนตร์และสื่อกำรศึกษำ
ในโรงเรียนภำคบังคับและสถำนศึกษำก่อนวัยเรียนในประเทศสวีเดน

จัดพิมพ์ฉบับภำษำไทยโดย
หอภำพยนตร์	(องค์กำรมหำชน)
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