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น่าจะเป็นราวปี ๒๔๙๘ เมื่อผมเป็นเด็กเล็ก วัย ๔ ขวบ เรียนอยู่โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ไม่รู้ท�ำไมจ�ำได้แม่นว่าวันหนึ่ง โรงเรียนพาชักแถวเดินไปไหนไม่รู้ มารู้ภายหลังว่าเขาพา
ไปดูหนังที่โรงหนังในตลาด ไม่รู้ว่าหนังเรื่องอะไร เพราะจ�ำอะไรไม่ได้เลย นอกจากภาพ
ค้างติดตาอยู่ในหัวภาพเดียวมาตลอดจนทุกวันนี้ คือภาพสว่างบนจอในโรงหนังที่มืดตื๋อ
เห็นคนโยนลูกอะไรกลม ๆ กลิง้ หลุน ๆ ไป ลูกนัน้ ไปโดนอะไรแล้วก็มคี นตกน�ำ้ ดูเหมือน
เด็ก ๆ จะหัวเราะกันใหญ่ ผมจ�ำได้แค่นี้จริง ๆ นี่คงจะเป็นการได้ไปดูหนังครั้งแรกใน
ชีวิต ซึ่งผมไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นมนต์มายาสะกดให้ชีวิตผมผูกพันอยู่กับภาพยนตร์
จนถึงวันนี้ และคงพันถึงวันตาย
ปี ๒๕๒๗ ผมได้รับเชิญไปร่วมการประชุมใหญ่ประจ�ำปีของ สมาพันธ์หอ
ภาพยนตร์ระหว่างชาติ ที่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ขณะนั้นประเทศไทยยังไม่มี
หอภาพยนตร์ แต่เราก�ำลังรณรงค์ให้มี และนัน่ เป็นครัง้ แรกทีไ่ ด้เห็นหอภาพยนตร์จริง ๆ
ไม่ใช่ในหนังสือหรือในจินตนาการ เช้าวันหนึ่งที่หอภาพยนตร์สวีเดน ซึ่งเป็นที่จัด
ประชุม ผมเห็นเด็กนักเรียนตัวเล็ก ๆ เดินชักแถวยาว ๆ มาดูภาพยนตร์ทโี่ รงภาพยนตร์
ในหอภาพยนตร์ของเขา ผมรู้สึกดีมากเลย และได้ทราบจากเจ้าหน้าที่ของเขาว่า เกือบ
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ทุกเช้าโรงหนังของหอภาพยนตร์จะจัดโปรแกรมฉายหนังให้โรงเรียนพานักเรียนมาดู
ผมกลับเมืองไทย และการจัดตั้งหอภาพยนตร์แห่งชาติส�ำเร็จในปีถัดมา 
อยู่ที่ถนนเจ้าฟ้า กลางกรุงเทพมหานคร มีโรงหนังเล็ก ๆ จุ ๘๕ ที่นั่ง ตั้งชื่อว่าโรงหนัง
อลังการ จัดโปรแกรมฉายหนังประจ�ำ ปกติทุกวันศุกร์ เรียกว่า ภาพยนตร์สโมสร มี
ความคิดว่า ฉายหนังส�ำหรับคนรักหนังหรือนักดูหนัง ปีแรก ๆ มีพูดคุยสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นก่อนและหลังฉาย ต่อมาก็ฉายอย่างเดียว อีกรายการหนึ่งจัด
ฉายหนังและบรรยาย เป็นเชิงวิชาการ เรียกว่าภาพยนตร์สนทนา มองว่าหนังเป็นสื่อ
บันทึกอย่างหนึ่ง เป็นเอกสาร เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้หรือค้นหาสรรพความรู                                                                                                                                             
้
ปี ๒๕๕๒ หอภาพยนตร์แห่งชาติ ต่อสูด้ นิ้ รนเพือ่ ลอกคราบจากระบบราชการ
กลายเป็นหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) อยู่ที่ศาลายา นครปฐม มีโรงหนังเล็ก ๆ จุ
๑๒๑ ที่นั่ง ชื่อ ศรีศาลายา เมื่อผมเป็นผู้อ�ำนวยการหอ ต้องท�ำแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี
(๒๕๕๔ – ๒๕๕๗) ตามวาระต�ำแหน่ง เสนอคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์
ในเวลานั้น หลังจากท�ำงานหอภาพยนตร์มายี่สิบห้าปี ผมเกิดความตระหนัก
ว่า ประโยชน์สูงสุดของภาพยนตร์คือการเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ หนังเป็นสื่อในการ
เรียนรู้ที่วิเศษที่สุดของมนุษย์ และการเรียนรู้นั้น ไม่มีอะไรเหนือกว่าการได้หรือเกิด
ความรู้ที่เป็นปัญญา คือความรู้ที่เป็นสัจธรรม โดยเฉพาะสัจธรรมของชีวิต ผมเห็นว่า
การดูหนังไม่ต่างจากการฟังธรรมหรือฟังเทศน์ เรื่องที่เล่าในหนังไม่พ้นไปจากเรื่องใน
ค�ำเทศน์ อยู่ที่ว่าเราจะต้องรู้จักดู รู้จักเลือก รู้จักวิเคราะห์ ซึ่งที่สุดคือตาสว่างเห็นธรรม
และแสงสว่างใดเหนือปัญญาเป็นไม่มี
โรงหนังส�ำหรับผมจึงคือโบสถ์ คือวิหาร ผมเพิ่งมาตระหนักเช่นกันว่า ท�ำไม
ท่านพุทธทาสภิกขุจึงสร้างโรงมหรสพทางวิญญาณในวัดที่สวนโมกข์ ท�ำไมท่านเอาโรง
มหรสพไปใส่ในวัด และเช่นนี้ท�ำไมเราจึงเอาวัดมาใส่ในโรงมหรสพ
มหรสพเป็นความเพลิดเพลิน โบสถ์วิหารเป็นความศักดิ์สิทธิ์
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เมื่อหอภาพยนตร์ปรับจากหน่วยงานราชการมาเป็นองค์การมหาชน ซึ่งเป็น
อิสระและบริหารจัดการด้วยกฎหมายของตัวเองนั้น เราได้เปลี่ยนตราที่เคยใช้ตราของ
เจ้าสังกัดเดิมที่เป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งในความเชื่อปรัมปรา มาเป็นล้อฟิล์มอันเปรียบดั่ง
ธรรมจักรภาพยนตร์ ให้สมกับได้หลุดพ้นจากความมืดแห่งการไม่รู้สู่แสงสว่างแห่ง
ปัญญา
บทบาทอย่างหนึ่งของหอภาพยนตร์ทั่วโลก คือการจัดฉายหนัง ที่ผ่านมา
เกือบสามสิบปี เราฉายหนังเพื่อคนชอบดูหนัง คนรักหนัง หรือบ้างก็ว่าบ้าหนัง แต่
อย่างไรเสียเราก็เห็นว่าหนังเป็นเครือ่ งเรียนรูท้ วี่ เิ ศษ รายการฉายหนังของหอภาพยนตร์
ที่เรียกว่า ภาพยนตร์สโมสร จึงมีเจตนาที่การฉายหนังเพื่อให้ผู้ชมได้ชื่นชมหนังที่ดี ได้
คิดได้วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ซึ่งน�ำไปสู่มิตรภาพและปัญญา
ผมจึงขอจัดรายการภาพยนตร์สโมสรเอง เดือนละครัง้ เรียกว่า ดูหนังกับโดม
และก�ำหนดเป็นนโยบายให้โรงหนังของหอภาพยนตร์จัดโปรแกรมฉายหนังทุกวัน
อย่างน้อยวันละเรื่อง และมีหนังหลากหลาย  ส่วนยุทธศาสตร์นั้น มีแผนที่จะจัดตั้งและ
ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมภาพยนตร์สโมสรทั่วประเทศ ในปีแรกให้มีอย่างน้อยจังหวัดละ
แห่ง ในขนบหรือกติกาของภาพยนตร์สโมสรทั่วโลก คือการฉายภาพยนตร์ ซึ่งมิใช่เพื่อ
หวังผลการค้า มิใช่การจัดฉายโดยโรงภาพยนตร์พาณิชย์ แต่เป็นการจัดฉายตาม
สถาบันวัฒนธรรม สถาบันการศึกษา องค์กรหน่วยงานทั่วไป โดยดูกันในหมู่สมาชิก
หรือแม้ที่อาจเปิดสู่สาธารณชนด้วยก็ตาม ส�ำหรับผู้ที่สนใจชมภาพยนตร์อาจในฐานะ
เป็นนันทนาการ เป็นการเรียนรู้ หรือเป็นงานศิลปะก็ดี
หอภาพยนตร์ได้ให้คุณสนธยา ทรัพย์เย็น ซึ่งเคยเป็นผู้จัดภาพยนตร์สโมสร
ที่เรียกชื่อว่า สโมสรกานจาบและดวงกมลฟิล์มเฮ้าส์ ในเวลาเกือบยี่สิบปีที่ผ่านมา 
ท�ำงานวิจัยให้ เพื่อส�ำรวจว่าในประเทศไทยมีกิจกรรมการจัดฉายภาพยนตร์ที่อาจเข้า
ข่ายนี้บ้างหรือไม่ มีกี่แห่ง ที่ใดบ้าง และท�ำกันอย่างไร
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ปรากฏว่า ผลการส�ำรวจวิจัย พบว่าแม้จะมีการจัดกิจกรรมฉายหนังท�ำนอง
นี้อยู่เกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศ แต่ที่จัดกันอย่างจริงจังและมีความสม�่ำเสมอมีไม่เกิน
สิบราย นอกนั้นเป็นการเฉพาะกิจและไม่ยั่งยืน รวมทั้งไม่มีผู้สนใจมาดูมากพอ จากการ
วิเคราะห์ มีข้อชี้ว่าปัจจุบันนี้ การดูภาพยนตร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะแม้แต่ภาพยนตร์
แปลก ๆ หรืองานคลาสสิกต่าง ๆ ของโลก ซึ่งแต่ก่อนเราไม่มีทางได้ดู ถ้าหากไม่มีการ
จัดฉายโดยสถาบันวัฒนธรรมต่างชาติบางแห่งในประเทศไทย แต่เวลานี้สามารถหาดู
ได้จากแผ่นวิดโี อทีม่ กี ารท�ำจ�ำหน่าย รวมทัง้ การดูจากอินเตอร์เน็ต แม้วา่ การดูภาพยนตร์
ที่เขาท�ำมาส�ำหรับจัดฉายในโรงใหญ่ จะมีความส�ำคัญและจ�ำเป็นถ้าหากต้องการได้รับ
ศักยภาพของภาพยนตร์นั้นอย่างสมบูรณ์ แต่ดูเหมือนโลกในยุคข้อมูลข่าวสารหลั่งไหล
ท่วมท้นอยู่ทุกวันนี้ ผู้คนไม่มีเวลาซึมซับสิ่งละเอียดอ่อน เขาต้องการเพียงรับข้อมูลให้
มากที่สุดและเร็วที่สุด จึงกราดบ้าง สุ่มเลือกบ้าง ข้ามบ้างไรบ้าง กรองและคัดเลือก
เอาแต่ทหี่ ยาบ ๆ แตกเป็นก้อน ๆ หรือแต่ผวิ ๆ หรือคนทีส่ นใจดูละเอียดละเมียดจริง ๆ
ก็มี แต่กพ็ อใจทีจ่ ะดูบนจอเล็ก ๆ ส่วนตัว ไม่รบั รูห้ รือไม่ตดิ ใจว่าการดูภาพยนตร์เคยเป็น
กิจกรรมสังคม เป็นมหรสพมวลชน ต้องดูร่วมกันเป็นกลุ่ม จะเล็กจะใหญ่ก็ตาม นี้เป็น
พลวัตรที่เปลี่ยนไปของวิถีหรือค่านิยมการดูภาพยนตร์ในสังคม
ผมจึงแอบถอดใจ หมดก�ำลังคิดและท�ำ ที่จะเข็นโครงการภาพยนตร์สโมสร
ทั่วประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ที่เสนอคณะกรรมการบริหารไว้ เพราะวาระเวลาการ
บริหารเป็นกรอบจ�ำกัด
เช้าวันหนึ่งที่โรงหนังศรีศาลายา มีโรงเรียนที่ติดต่อพานักเรียนประถมเล็ก ๆ
มาดูหนังและพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ เมื่อเห็นเด็กเล็กชักแถวเข้าโรงหนัง ผมรู้สึกว่า
นีค่ อื ...ใช่แล้ว นีค่ อื ใช่แล้ว ท�ำไมเราจึงลืมภาพค้างติดตาทีฝ่ งั หัวเรามาเมือ่ เป็นเด็กสีข่ วบ
และลืมภาพเด็กนักเรียนชักแถวเข้าโรงหนังของหอภาพยนตร์ที่สวีเดนเมื่อยี่สิบกว่าปี
ก่อน พอก่อน...ส�ำหรับผู้ใหญ่ ส�ำหรับคนรักหนังหรือส�ำหรับพวกบ้าหนัง
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แต่เราจะเริ่มใหม่กับเด็ก ๆ ท�ำไมเราจึงลืมเหตุผลง่าย ๆ ว่า การศึกษาต้อง
เริ่มปลูกฝังตั้งแต่ปฐมวัย  
ผมจึงให้หอภาพยนตร์ ท�ำโครงการจัดกิจกรรมฉายหนังให้โรงเรียนพา
นักเรียนมาดูโดยเฉพาะ เรียกว่า โครงการโรงหนังโรงเรียน  ให้โรงเรียนน�ำนักเรียนมา
ชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา เป็นการประจ�ำ โดยหอภาพยนตร์จะส่อง
กล้องจัดหาภาพยนตร์จ�ำนวนหนึ่งที่เหมาะกับการเรียนรู้ของเด็กในช่วงวัยต่าง ๆ ตั้งแต่
อนุบาล (ก่อนวัยเรียน) จนถึงภาคบังคับ (ประถมและมัธยม) และต้องเตรียมเจ้าหน้าที่
ส�ำหรับพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเด็ก ๆ ตั้งวัตถุประสงค์ว่า เพื่อให้เด็ก
นักเรียนได้ประสบการณ์ดูหนังในโรงภาพยนตร์ อันเป็นวัฒนธรรมการดูหนังในฐานะ
สื่อมหรสพและงานศิลปะในสังคมจริง และได้ใช้หนังเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ให้ดู
หนังเป็น รู้จักเลือก รู้จักแยกแยะ และสามารถคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตน
ได้
หอภาพยนตร์ได้เริม่ ทดลองจัดท�ำกิจกรรมโรงหนังโรงเรียนตัง้ แต่เมือ่ ปี ๒๕๕๔
โดยเริ่มท�ำแบบทดลองก่อน เชิญชวนไปยังบรรดาโรงเรียนในต�ำบลศาลายาให้ร่วม
โครงการ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากนั้นแทบทุกวันในช่วงเช้าของภาคการ
ศึกษา จะมีโรงเรียนน�ำเด็กนักเรียนมาชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา ซึ่งรับ
ได้ครัง้ ละ ๑๒๑ คน หรือเพิม่ เก้าอีเ้ สริมและให้เด็ก ๆ นัง่ พืน้ บ้างบางครัง้ ได้ถงึ ๑๕๐ คน
ผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่มีเด็กนักเรียนมาโรงหนังโรงเรียนของเรา บรรยากาศของ
หอฯ ช่างมีพลังเคลื่อนไหวคึกคัก มีชีวิตชีวา มีเสียงอึกทึกอย่างในโรงเรียน เป็นความ
รู้สึกดีจริง ๆ
ปีต่อมาผมจึงขอปรับแผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ ในปีที่สอง โดยเปลี่ยน
โครงการภาพยนตร์สโมสร เป็นโครงการโรงหนังโรงเรียน และกิจกรรมเริ่มเป็นที่รู้จัก
มีโรงเรียนยินดีมาเข้าร่วมโครงการมากขึน้ จนต้องขยายวงออกนอกเขตต�ำบลศาลายา 
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เป็นทั้งอ�ำเภอพุทธมณฑลและนอกอ�ำเภอบ้าง จนเราพูดเล่น ๆ ว่า ต่อไปเด็กนักเรียน
ทุกคนในจังหวัดนครปฐมจะต้องผ่านโรงหนังโรงเรียนของเรา เติบโตไปพร้อมกับเรา 
ในอนาคตอีกสิบปีข้างหน้า พวกเขาจะเป็นผู้ชมภาพยนตร์ที่ยังให้เกิดปัญญาที่ไว้ใจได้
เมื่อโครงการทดลองเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง จึงต้องพัฒนาต่อไปให้ขยายไปสู่วง
กว้าง เพราะศรีศาลายารับใช้ได้เพียงโรงเรียนในท้องถิ่นพุทธมณฑล จะท�ำอย่างไรให้
เกิดโรงหนังโรงเรียนขึ้นทั่วประเทศ ท�ำอย่างไรให้กิจกรรมนี้เป็นนโยบายวัฒนธรรมและ
นโยบายการศึกษาในโรงเรียนระดับชาติ
ผมได้ตรวจดูขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับภาพยนตร์และการศึกษาทางอินเตอร์เน็ต
พบว่าหอภาพยนตร์ของเกือบทุกประเทศมีบทบาทและกิจกรรมส่งเสริมการใช้
ภาพยนตร์เพื่อการศึกษาทั้งนั้น แตกต่างกันไป แต่เมื่อดูของประเทศสวีเดน ซึ่งเคย
ประสบกับตาเมื่อสามสิบปีก่อน ก็พบว่าเขาท�ำเป็นนโยบายการศึกษาระดับชาติ มีการ
ก�ำหนดหลักสูตร และมีหน่วยงานรับผิดชอบเป็นระบบทั้งประเทศ กระทรวงศึกษาธิการของเขาได้ปรับปรุงหลักสูตรและประมวลวิชาต่าง ๆ เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๐ หรือ
พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งมีการเน้นเรื่องการท�ำงานกับภาพยนตร์และสื่อในการศึกษาอย่าง
ชัดเจนยิ่งขึ้น ที่ส�ำคัญได้มีการจัดพิมพ์หนังสือแนะแนวส�ำหรับครูและบุคลากรใน
โรงเรียนรวมทั้งผู้สนใจเรื่องการใช้ภาพยนตร์และสื่อในการศึกษาในระบบโรงเรียน
ได้ใช้เป็นคู่มือในการท�ำงาน หนังสือนี้ชื่อ Film for joy and learning (ภาพยนตร์
เพื่อความเพลิดเพลินและการเรียนรู้)
สาระที่ผมได้จากกระบวนการการศึกษาของสวีเดน ก็คือ การศึกษาจะต้อง
เป็นความเพลิดเพลินและการเรียนรู้  การเรียนรู้ได้แก่ การมีผัสสะหรือประสบการณ์
(ดู ฟัง) การคิด (ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง ถาม ถก วิเคราะห์) และการสื่อแสดงออก (การ
ฝึกหัด ทดลองปฏิบัติ พูด เขียน ท�ำ) ซึ่งก็ท�ำนองเดียวกับกระบวนการหัวใจการศึกษา 
สุ จิ ปุ ลิ หรือ ฟัง คิด ถาม เขียน ของการศึกษาที่เราเคยได้ยินมาในหลักคิดการศึกษา
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ไทยหรือพุทธศาสนานมนานกาเลมาแล้ว
เขาเห็นว่า เด็กนักเรียนสวีเดนในโรงเรียนทั้งก่อนวัยเรียนและภาคบังคับต้อง
ได้รับโอกาสในการไปดูงานศิลป ดูคอนเสิร์ต ดูลคร และดูภาพยนตร์ เด็กนักเรียน
สวีเดนต้องมีโอกาสได้ค้นหาความรู้เกี่ยวกับงานศิลปเหล่านี้ ต้องเข้าถึง เข้าใจ แสดง
ความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์ได้ โดยเฉพาะด้านภาพยนตร์ โทรทัศน์และสื่อใหม่ ๆ
ได้แก่วิดีโอ และอินเตอร์เน็ต ยิ่งเน้นว่าเป็นความจ�ำเป็นที่เด็กนักเรียนสวีเดนต้องมี
โอกาส เข้าถึงเข้าใจ มีความรู้ สามารถตีความและมีความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์สื่อ
เหล่านี้ได้ นอกจากนี้จะต้องมีโอกาสใช้และเป็นผู้ผลิตสื่อเหล่านี้ได้เอง
การศึกษาของสวีเดนเห็นว่า การที่เด็กนักเรียนมีโอกาสเข้าถึงภาพยนตร์
และสื่อต่าง ๆ ได้รู้จักคิดและวิพากษ์วิจารณ์ และได้เป็นผู้ท�ำหรือสร้างภาพยนตร์และ
สื่อด้วยตนเองนี้ เป็นกระบวนการเรียนรู้ เป็นการเตรียมพร้อมให้เขาอยู่ในสังคม
ประชาธิปไตย เป็นสิทธิของเสรีภาพพื้นฐานของมนุษย์คือเสรีภาพในการพูด เขียน
และแสดงออก
นี้ท�ำให้ผมเห็นว่า โรงเรียนคือที่ที่มีการสอนและการเรียน ครูสอน
นักเรียนเรียน เป้าหมายการสอนการเรียน โดยเฉพาะในระดับปฐมวัย คือสอนให้
เด็กเล็กที่ก�ำลังอยากเรียนรู้ สามารถใช้สมองคิดอย่างมีเหตุผล แยกแยะ ตัดสินได้ว่า
อะไรจริง อะไรลวง อย่างไรดีอย่างไรเลว และสามารถแสดงความคิดความเห็นของ
ตนเองออกมาได้ ผมจึงเห็นทีส่ ดุ ว่า การเรียนคือการสอนให้เด็กเป็นครูของตนเองนัน่ เอง  
หนังสือแนะแนวนี้ จัดพิมพ์เผยแพร่โดย สถาบันหนังสวีเดนและส�ำนักงาน
การศึกษาแห่งชาติ ของเขา เป็นภาษาสวีเดน และต่อมามีการจัดแปลเป็นฉบับภาษา
อังกฤษ ซึ่งเข้าใจว่าเพื่อเผยแพร่สู่โลก ผมเห็นว่าหนังสือแนะแนวนี้เป็นตัวอย่างอันดี
ส�ำหรับการเรียนรู้ และเห็นว่าควรจะแปลเป็นภาษาไทยตีพมิ พ์เพือ่ เผยแพร่แก่คนไทย
ทั้งหลายที่สนใจเรื่องการศึกษา โดยเฉพาะแก่ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการศึกษา
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ของประเทศ  หากได้อา่ นได้เรียนรู้ อาจจะเกิดแรงดลใจและน�ำไปปรับใช้ หอภาพยนตร์
จึงได้ติดต่อขออนุญาตจากสถาบันหนังสวีเดน แปลเป็นภาษาไทยและจัดพิมพ์เป็นเล่ม
เพื่อเผยแพร่ไปยังผู้บริหารการศึกษาของชาติ นักการศึกษา โรงเรียน ครู ตลอดจน
ผู้สนใจได้ศึกษา ซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าของด้วยความยินดี จึงขอประกาศขอบคุณ
มา ณ ที่นี้
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จะด�ำเนินโครงการโรงหนังโรงเรียนของเรา
ต่อไป ในขอบเขตเท่าที่เราจะท�ำได้ ซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่หวังอาจจะบังเกิดในวงแคบและใน
ระดับบุคคล ยังไม่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับสังคมและระดับชาติได้  แต่ก็
ขอให้หนังสือเล่มนี้ มีฤทธิ์เป็นหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดแรงดลใจแก่นักการศึกษาและ
ครูไทยได้พัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนในระบบโรงเรียนของเราให้เกิดการ
วิวัฒน์
โดยส่วนตัว ผมขออนุญาตน้อมร�ำลึกเพื่อบูชาโรงเรียนและคุณครูโรงเรียน
อนุบาลประจ�ำจังหวัดภูเก็ต ที่พานักเรียนเดินชักแถวไปดูหนังในโรงภาพยนตร์ในตลาด
เมื่อปี ๒๔๙๘ ขอน้อมร�ำลึกถึงอาจารย์ประทวน เจริญจิตต์ ครูสอนศิลปะ โรงเรียน
มัธยมสาธิตประสานมิตร กรุงเทพ ที่สีไวโอลินเพลงบลูดานูบหน้าชั้นให้เด็กนักเรียน
เกิดแรงดลใจวาดรูปและพานักเรียนชักแถวเดินผ่านหน้าโรงหนังศาลาศรีกรุง ซอย
อโศก ไปดูงานที่หอศิลป์บางกะปิแกลลอรี่เป็นประจ�ำ เมื่อเกือบห้าสิบปีมาแล้ว
โดม สุขวงศ์
ผู้อ�ำนวยการหอภาพยนตร์
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อารัมภบท
ภาพยนตร์และสื่อได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชีวิตประจ�ำวันของพวกเรา 
โรงเรียนในปัจจุบันมีภารกิจที่ชัดเจนว่า จะต้องจัดให้เด็กและเยาวชนมีทักษะและ
ความรู้ที่จ�ำเป็นในการอยู่ร่วมในสังคมสื่อของทุกวันนี้ ความสามารถของประชาชนใน
การใช้สื่อหลากหลายรูปแบบและในการเข้าใจถึงบทบาทของสื่อในสังคมนั้นมีความ
เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับเสรีภาพในการพูด และเป็นเงื่อนไขของการเป็นประชาธิปไตย
นี่เป็นเหตุผลว่า ท�ำไมการท�ำงานเกี่ยวกับภาพยนตร์และสื่อจึงเป็นงานเบื้องต้นของ
โรงเรียนและสถานศึกษาก่อนวัยเรียน
ในสังคม สื่อมีอยู่หลายรูปแบบ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสารและหนังสือ
วิทยุและโทรทัศน์ โรงภาพยนตร์และวิดีโอ ซีดีและอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะ
อธิบายเจาะลึกถึงสื่อรูปแบบต่าง ๆ ในที่นี้ หนังสือแนะแนวเล่มนี้จะว่าด้วยเรื่อง
ภาพยนตร์และการสร้างภาพยนตร์ในโรงเรียนเป็นหลัก แม้ว่าจะมีการกล่าวถึงสื่อใน
ภาพกว้างไว้ด้วย
ในประมวลวิชาฉบับปรับปรุงส�ำหรับโรงเรียนภาคบังคับ ซึ่งจะมีผลบังคับ
ใช้ในฤดูใบไม้ร่วง ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ นี้ เรื่องของภาพเคลื่อนไหวจะได้รับการเน้นอย่าง
ชัดเจนมากกว่าที่ผ่านมา มันจะปรากฏอยู่ในโรงเรียนในฐานะเป็นแหล่งความรู้ เป็น
เครื่องมือสร้างสรรค์ส�ำหรับนักเรียน และเป็นรูปแบบงานศิลปะอย่างหนึ่ง กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์และการสร้างภาพยนตร์ก�ำลังเติบโตอยู่ในโรงเรียนจ�ำนวนมาก
ในสวีเดน  สถาบันหนังสวีเดนและส�ำนักงานการศึกษาแห่งชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะ
สนับสนุนการพัฒนานี้ และเชื่อว่าเป็นความจ�ำเป็นที่จะต้องสนับสนุนการร่วมมือกัน
16

อย่างกว้างขวาง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่บทบาทของภาพเคลื่อนไหวในวงการ
การศึกษา
หนังสือแนะแนวนี้มีเจตจ�ำนงที่จะแสดงให้เห็นว่าเหตุใดภาพยนตร์จึงเป็น
ส่วนส�ำคัญของการสอนและเพื่อให้ข้อมูลแก่ครูอาจารย์ บุคลากรในโรงเรียน และผู้
สนใจที่จะส่งเสริมงานภาพยนตร์และสื่อในโรงเรียนและสถานศึกษาก่อนวัยเรียน ให้
ได้มีแหล่งข้อมูลสนับสนุนและเกิดแรงบันดาลใจเพื่อการท�ำงานที่ต่อเนื่อง
การท�ำงานกับภาพยนตร์และสือ่ ควรเป็นเพียงส่วนหนึง่ ของการศึกษาทัง้ หมด
ของนักเรียน โดยเริ่มตั้งแต่ก่อนวัยเรียนไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อย่างไร
ก็ตาม หนังสือแนะแนวเล่มนี้จะว่าด้วยเรื่องของสถานศึกษาก่อนวัยเรียนและโรงเรียน
ภาคบังคับเป็นหลัก
ออซี่ เคลฟเวแลนด์
ประธาน
สถาบันหนังสวีเดน

แมทส์ เอโคล์ม
อธิบดี
ส�ำนักงานการศึกษาแห่งชาติ
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กำ�ลังถ่ายทำ� ห้ามรบกวน
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บทบาทของภาพเคลื่อนไหว
ในสถานศึกษาก่อนวัยเรียนและโรงเรียน
สถานศึกษาก่อนวัยเรียนและโรงเรียนของสวีเดนมีหน้าที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน
ได้รับประสบการณ์และสร้างงานสร้างสรรค์ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งสถานศึกษาก่อน
วัยเรียนและโรงเรียนภาคบังคับต่างก็ต้องจับงานบูรณาการกับสื่อที่คล้ายคลึงกัน
ส�ำหรับหลักสูตรก่อนวัยเรียน (Lpfö 98) จะเน้นการเล่นและการเรียนรู้ที่
สร้างแรงบันดาลใจในหลายรูปแบบ เพื่อเป็นการกระตุ้นจินตนาการ การเอาใจใส่ การ
สื่อสาร และการคิดเชิงสัญลักษณ์ รวมถึงการเสริมสร้างทักษะการท�ำงานร่วมกันและ
การแก้ปญ
ั หา การสร้างสรรค์และการสือ่ สารโดยใช้การแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ เป็น
ตัวช่วยเป็นส่วนหนึ่งของงานในสถานศึกษาก่อนวัยเรียน เพื่อสร้างพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของเด็ก ตามหลักสูตรแล้ว แม้แต่สถานศึกษาก่อนวัยเรียนก็ได้รับการคาดหวังให้
ท�ำงานกับสื่อต่าง ๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
หลักสูตรส�ำหรับระบบโรงเรียนภาคบังคับ (Lpo 94) ระบุว่าโรงเรียนมี
หน้าที่ในการดูแลว่า หลังจากที่จบการศึกษาภาคบังคับไปแล้ว นักเรียนทั้งหลายจะ
“มีพัฒนาการในด้านความสามารถที่จะแสดงตัวตนอย่างสร้างสรรค์ และให้ความสนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมอันหลากหลายทีส่ งั คมนัน้ มีให้” “สามารถพัฒนาและใช้
ความรู้และประสบการณ์ของเขาในการแสดงออกหลากหลายรูปแบบที่สุดเท่าที่จะ
ท�ำได้ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านภาษา รูปภาพ ดนตรี ละคร และร�ำ” รวมทั้ง “มีความรู้
เกี่ยวกับสื่อและบทบาทของสื่อ”
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เน้นภาพยนตร์และสื่อ
ประมวลวิชาฉบับปรับปรุงส�ำหรับโรงเรียนภาคบังคับ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ระบุความรับผิดชอบของโรงเรียนที่เกี่ยวกับรูปแบบของ
การแสดงออกทางอารมณ์เชิงสร้างสรรค์ไว้ชัดเจนกว่าประมวลวิชาเดิม ทั้งยังมีการ
ปรับปรุงเป้าหมายของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงานกับภาพยนตร์และสื่อ
ในเอกสาร ประมวลวิชาโรงเรียนภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๓ (Compulsory school
syllabuses 2000) ระบุไว้ว่า วิชาศิลปะ วิชาภาษาสวีเดน และวิชาสังคมศึกษา มีส่วน
รับผิดชอบเป็นพิเศษในการสร้างโอกาสให้นักเรียนได้มีความรู้อย่างลงลึก และสามารถ
พัฒนาทักษะในด้านภาพยนตร์และสื่อ อย่างไรก็ตาม การศึกษาภาพเคลื่อนไหวใน
ฐานะเป็นรูปแบบหนึ่งของการพรรณนาและในฐานะเป็นแหล่งความรู้นั้น ไม่ได้จ�ำกัด
เพียงบางสาขาวิชาเท่านั้น การท�ำงานกับภาพยนตร์ในโรงเรียนยังเกิดการกระตุ้น
อย่างยิ่งให้มีการท�ำงานข้ามสาขาวิชาด้วย
โรงเรียนแต่ละแห่งมีอิสระในการตัดสินใจเองว่าภาพยนตร์ศึกษาของตนจะมี
การจัดการและด�ำเนินงานไปในรูปแบบใด หน่วยงานเทศบาลมีหน้าที่สร้างความมั่นใจ
ว่าโรงเรียนจะสามารถด�ำเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของหลักสูตรและ
ประมวลวิชาได้ การให้ความส�ำคัญกับภาพยนตร์และสื่อในประมวลวิชาฉบับปรับปรุงนี้
จะท�ำให้แผนกิจกรรมการศึกษาในโรงเรียนมีความชัดเจนขึ้นในเรื่องนี้ และน�ำไปสู่การ
ให้น�้ำหนักมากขึ้นกับภาพยนตร์และสื่อในแผนการสอนของโรงเรียนในเขตเทศบาล
และแผนปฏิบัติการในโรงเรียนระดับท้องถิ่น
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ความร่วมมือของนักเรียนและครู
ภาพยนตร์เป็นรูปแบบหนึ่งของการแสดงออกทางวัฒนธรรมซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สามารถดึงดูดเด็กและเยาวชนได้ดี การท�ำงานกับสื่อภาพเคลื่อนไหวให้โอกาสแก่
นักเรียนในการแสดงตัวตนของพวกเขาในท่าทีที่แตกต่างไปจากการเขียนหรือการพูด
นอกจากนี้ การท�ำงานกับภาพยนตร์ในสถานศึกษาก่อนวัยเรียนและโรงเรียนยังสอน
ทักษะการท�ำงานร่วมกันและยังให้เกิดการฝึกท�ำงานในรูปแบบประชาธิปไตย
ครูผู้สอนจะเริ่มต้นด้วยภูมิหลังและความต้องการของนักเรียน โดยสังเกตดู
จากความสนใจในภาพยนตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ รวมทั้งดูจากประสบการณ์ใช้
สื่อของนักเรียน ครูและนักเรียนอาจชมภาพยนตร์ร่วมกันเพื่อดูว่าภาพยนตร์เรื่องนั้น
ด�ำเนินไปอย่างไรและสร้างขึ้นด้วยวิธีใด อาจรวมไปถึงการสนับสนุนและกระตุ้นให้
นักเรียนท�ำภาพเคลื่อนไหวเอง นักเรียนหลายคนพัฒนาความสามารถในการใช้กล้อง
และอุปกรณ์ตัดต่อได้อย่างรวดเร็ว และบทบาทของครูมักจะเป็นผู้วิจารณ์และที่ปรึกษา
งานเชิงสร้างสรรค์
การท�ำงานกับภาพยนตร์ สื่อ และงานแสดงออกทางสุนทรียภาพในรูปแบบ
อื่น ๆ เป็นวิธีการหนึ่งที่เน้นแง่มุมอื่น ๆ ของศิลปะการเล่าเรื่องได้มากกว่าที่สามารถ
แสดงออกทางการพูดและการเขียนถ้อยค�ำ ครูและนักเรียนได้เผชิญกับโจทย์ที่ว่าการ
ละครและสุนทรียภาพจะสามารถน�ำมาใช้ในการเสนอเนื้อหาเฉพาะเจาะจงบางเรื่อง
หรือสื่อแสดงสาระอย่างหนึ่งให้ตรึงใจได้อย่างไร ด้วยวิธีเช่นนี้ งานในโรงเรียนจึงเป็น
การรวมผัสสะหรือความรับรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นการสร้างความสนใจและความ
ต้องการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
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การชมและประสบการณ์ภาพยนตร์
การชมภาพยนตร์ด้วยกันสามารถจะสร้างจุดเริ่มที่ดีเลิศในการสนทนาและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องส�ำคัญ ๆ ในชีวิต มันมักเป็นเรื่องง่ายที่จะมองเห็นและเข้าใจพฤติกรรมและความขัดข้องต่าง ๆ ของมนุษย์จากภาพยนตร์ประเภทเรื่องแสดง ภาพยนตร์
สารคดีสามารถจัดวางผู้คน สถานที่และเหตุการณ์ต่าง ๆ ในมุมมองใหม่ ภาพยนตร์
สามารถน�ำอดีตให้ย้อนกลับมามีชีวิต เป็นกระจกสะท้อนภาพปัจจุบัน และช่วยให้เรา
จ�ำแนกเห็นความแตกต่างกับผู้คนในประเทศต่าง ๆ กับภูมิหลังทางวัฒนธรรมต่าง ๆ
และกับการเป็นอยู่ภายใต้เงื่อนไขแวดล้อมที่ต่างกัน
ประสบการณ์การชมภาพยนตร์ร่วมกันเป็นวิธีหนึ่งในการจุดประกายความ
สงสัยใคร่รู้ของนักเรียน และสร้างแรงบันดาลใจในการค้นหาความรู้เพิ่มเติม การชม
ภาพยนตร์ที่จัดให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของนักเรียนยังสามารถน�ำพาพวกเขาไป
รู้จักภาพยนตร์ในวงกว้าง ซึ่งมีมากมายหลากหลาย โดยพวกเขาอาจไม่มีวันค้นพบด้วย
ตัวเอง
สิ่งส�ำคัญที่พึงระลึกไว้คือแม้แต่เด็กเล็ก ๆ ก็เป็นผู้เสพภาพเคลื่อนไหวจาก
โทรทัศน์และวิดีโออย่างฉกาจ สถานศึกษาก่อนวัยเรียนและโรงเรียนยังต้องรับภาระ
เพื่อให้มั่นใจว่าแม้เด็กเล็ก ๆ ที่สุด ได้ชมภาพยนตร์และพูดถึงสิ่งที่ตนเองได้เห็น ต้อง
ช่วยให้พวกเขาเกิดความเข้าใจลึกลงไปมากขึ้นทั้งในด้านเนื้อหาและหลักภาษาของ
ภาพเคลื่อนไหว
ทุกวันนี้ คนส่วนใหญ่ได้ชมภาพยนตร์ผา่ นทางโทรทัศน์ วิดโี อ และคอมพิวเตอร์
การให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์เป็นวิธีหนึ่งที่จะท�ำให้
พวกเขาได้มสี ว่ นร่วมกับชีวติ วัฒนธรรมในสังคมของเขาเอง เปรียบได้กบั การพาพวกเขา 
ไปพิพธิ ภัณฑ์ ไปชมละคร และไปฟังคอนเสิรต์ นัน่ เอง ปัจจุบนั ส�ำนักงานเทศบาลหลาย
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แห่งจัดท�ำรายการโรงเรียน-โรงหนัง ซึ่งวางแผนและด�ำเนินการโดยครูและนักเรียน
ร่วมกัน

การเข้าใจภาษาภาพยนตร์
โทรทัศน์ วิดีโอ และอินเตอร์เน็ต ได้แปรเปลี่ยนสังคมอย่างสิ้นเชิง พวกเราไม่ขาดข้อมูล
ข่าวสารอีกต่อไป เหมือนกับกรณีที่เคยเกิดในช่วงเริ่มต้นของศตวรรษที่ผ่านมา เมื่อ
ความรู้ถูกรวบรวมไว้เฉพาะในหนังสือต�ำราเท่านั้น สิ่งที่ส�ำคัญในทุกวันนี้ก็คือ การที่เรา
สามารถให้เครื่องมือแก่เด็กนักเรียนซึ่งพวกเขาสามารถใช้จัดการกับประสบการณ์ในสื่อ
ต่าง ๆ ของเขาเอง ใช้ในการเลือกข้อมูลข่าวสารที่มีให้และสามารถไตร่ตรองวิเคราะห์
ได้ว่าเขาดู เห็น และฟัง ได้ยินอะไร
ภาพยนตร์และผลิตภัณฑ์สื่อที่ใช้ในการศึกษาต้องได้รับการตรวจสอบและ
วิเคราะห์โดยนักเรียนและครูร่วมกัน เช่นเดียวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์งาน
วรรณกรรม การท�ำงานของโรงเรียนด้วยความเข้าใจและตีความภาษาต่าง ๆ ของสื่อ
คือการให้ความรู้เกี่ยวกับกลไก คุณค่า และแรงขับทางเศรษฐกิจซึ่งควบคุมสื่อต่าง ๆ
ที่เราเห็นอยู่ ประเด็นของเรื่องนี้คือสิทธิส่วนบุคคลของนักเรียน ในการที่จะเพิ่มพูน
ความรู้เกี่ยวกับโลกรอบตัวพวกเขา และสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสที่พวกเขา
ได้รับในฐานะพลเมืองคนหนึ่ง

การท�ำภาพเคลื่อนไหว
ประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้สร้างภาพยนตร์ของนักเรียนแต่ละคนจะท�ำให้พวกเขาได้
แสดงตัวตนของเขาออกมา และให้รูปธรรมแก่ความคิดและความรู้สึกของตนด้วยการ
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สร้างภาพยนตร์ดว้ ยตนเองและท�ำรายงานข่าวด้วยวิดโี อ นักเรียนจะได้เรียนรูก้ ารค้นหา
ข้อมูลและน�ำเรื่องราวมาวิพากษ์วิจารณ์ ในขณะที่ก�ำลังท�ำการสืบสวนและอธิบายโลก
รอบ ๆ ตัวพวกเขา
ข้อเท็จจริงที่ว่า ทุกวันนี้กล้องและอุปกรณ์การตัดต่อเป็นของที่สามารถหามา
ใช้ได้ง่าย จึงตัดสินใจได้แน่ว่าการท�ำงานกับภาพยนตร์และสื่อสามารถน�ำมาประกอบ
รวมอยู่ในการท�ำงานประจ�ำวันของโรงเรียนได้อย่างไร ก่อนหน้านี้ ส�ำนักงานเทศบาล
หลายแห่งต้องจัดสร้างห้องปฏิบตั กิ ารผลิตสือ่ และสตูดโิ อส�ำหรับท�ำงานแอนิเมชัน่ ขึน้ มา
เป็นพิเศษ เพื่อให้เด็ก ๆ และเยาวชนสามารถสร้างภาพยนตร์ของตนเองด้วยวิดีโอ เมื่อ
เทคโนโลยีวิดีโอง่ายขึ้นและมีราคาถูกลง การจัดหาอุปกรณ์มาใช้ในสถานศึกษาก่อนวัย
เรียนและโรงเรียนเป็นของตนเองจึงเป็นเรื่องธรรมดา
การท�ำงานในการสร้างภาพยนตร์หรือวิดีโอเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ร่วม
ซึ่งมักจะต้องการการท�ำงานร่วมกันระหว่างนักเรียน และกระตุ้นการแก้ปัญหาในกลุ่ม
ท�ำงาน ระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ ในการท�ำงาน ซึ่งได้แก่ขั้นตอนการวางแผนหรือเตรียม
การ ขั้นตอนการถ่ายท�ำ และขั้นตอนการตัดต่อภาพยนตร์ นักเรียนซึ่งมีความสามารถ
และความสนใจแตกต่างกัน สามารถที่จะผลัดเวียนกันแสดงบทบาทส�ำคัญในแต่ละ
ขั้นตอนการท�ำงานนั้น
ส�ำหรับนักเรียนแล้ว การที่พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างภาพยนตร์
และแสดงตัวตนออกมาผ่านภาพเคลื่อนไหวคือสิทธิประชาธิปไตยอย่างหนึ่ง เกี่ยวเนื่อง
ถึงสิทธิแห่งเสรีภาพในการพูด การสร้างภาพยนตร์ของนักเรียนยิ่งจะมีความหมาย
ลึกซึ้ง ถ้าหากว่าภาพยนตร์ที่ผลิตขึ้นมานั้นได้เผยแพร่ไปสู่ผู้ชมในแวดวงที่กว้างกว่า
เพื่อนร่วมชั้นเรียน ตัวอย่างเช่น มีการจัดฉายภาพยนตร์นั้นในงานเทศกาลภาพยนตร์
และวิดีโอของเทศบาล หรือได้รับการแพร่ภาพทางโทรทัศน์เคเบิลท้องถิ่น ความเป็นไป
ได้จริงในการสื่อสารกับผู้ชม จะส่งต่อความหมายพิเศษสู่พลังสร้างสรรค์ส่วนตัวของ
นักเรียน

ข้อตกลงสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องของสื่อ
โรงเรียนได้กลายมาเป็นพืน้ ทีใ่ นการริเริม่ ส�ำคัญ ๆ เกีย่ วกับสือ่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT) ในปี พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๓ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณอย่างมาก
เพื่อพัฒนาระบบ IT ในโรงเรียนในประเทศสวีเดน ครูทกุ คนได้ผา่ นการศึกษาด้าน IT
และได้รับคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อใช้เป็นการส่วนตัว โรงเรียนต่าง ๆ ได้รับการติดตั้ง
คอมพิวเตอร์และต่อระบบอินเตอร์เน็ต การลงทุนนี้ได้เพิ่มความสนใจและความเป็นไปได้จริงในการท�ำงานกับนวัตกรรมสื่อในโรงเรียน
บ่อยครั้ง มีการให้ความสนใจไปที่เรื่องของเทคโนโลยีมากเกินไป ในขณะที่
ให้ความสนใจกับเนือ้ หาน้อยเกินไป  โรงเรียนควรจะได้รบั ผลประโยชน์จากการอภิปราย
ที่เข้มข้นยิ่งขึ้นเกี่ยวกับบทบาทของสื่อในงานการของโรงเรียน เป้าหมายของการศึกษา 
การมีส่วนร่วมของนักเรียนและความจ�ำเป็นมากขึ้นต่อการมีเสียงสะท้อนที่วิพากษ์
วิจารณ์มากขึ้น
การเพิ่มจ�ำนวนขึ้นของเทศบาล ท�ำให้ความส�ำคัญของการท�ำงานไปสู่ข้อ
ตกลงเกี่ยวกับการท�ำงานกับสื่อในโรงเรียนเป็นไปได้จริง เรื่องเหล่านี้มีความส�ำคัญเป็น
พิเศษเกี่ยวเนื่องกับการปรับปรุงแผนปฏิบัติการส�ำหรับสื่อการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น
หรือแผนส�ำหรับการพัฒนาทักษะของครู
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ภาพยนตร์และสื่อในประมวลวิชา
ส�ำหรับโรงเรียนภาคบังคับ
การวางแผนกิจกรรมของโรงเรียนจะต้องวางอยู่บนฐานของหลักสูตรและประมวลวิชา 
ในหลักสูตรนั้น รัฐบาลและรัฐสภาของสวีเดนได้ก�ำหนดค่าหลัก ๆ ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ
ของโรงเรียนควรจะได้รับการออกแบบไปตามนั้น และเป้าหมายกับแนวทางที่ปฏิบัติได้
ส�ำหรับการท�ำงานในโรงเรียน ประมวลวิชาต่าง ๆ ได้ก�ำหนดเป้าหมายส�ำหรับแต่ละ
วิชาของโรงเรียน รวมทั้งเป้าหมายที่นักเรียนแต่ละคนจะต้องได้รับผลส�ำเร็จเมื่อเรียน
ถึงชั้นที่ ๕ และชั้นที่ ๙ (เทียบได้กับชั้น ป.๕ และ ม.๓ ของไทย – ผู้แปล)
ประมวลวิชาจะระบุวัตถุประสงค์และบทบาทของแต่ละวิชาของการศึกษา 
ลักษณะและโครงสร้างของวิชาหนึ่ง ๆ ถูกก�ำหนดอยู่บนแกนและคุณสมบัติเฉพาะตัว
ของวิชานั้น ประเด็นส�ำคัญต่าง ๆ ในแต่ละวิชาจะได้รับการเน้นย�้ำ ประมวลวิชาได้รับ
การออกแบบเพื่อความชัดเจนว่าอะไรบ้างที่นักเรียนทั้งหลายควรเรียน ในขณะที่ยังคง
ให้ที่ว่างเพื่อการพิจารณาแก่ครูและนักเรียนได้เลือกเนื้อหาและวิธีการท�ำงานของ
ตนเอง
การแบ่งหมวดหมูเ่ ป็นรายวิชาเป็นหนทางหนึง่ ในการจัดการเนือ้ หาการศึกษา
แต่จุดมุ่งหมายมิใช่เพื่อการสร้างขอบเขตแบ่งแยกระหว่างวิชาต่าง ๆ  ประมวลวิชาเป็น
ตัวตั้งหลักให้กับการวางแผนการท�ำงานในวิชาต่าง ๆ กัน และการร่วมมือท�ำงานข้าม
วิชากัน การร่วมมือท�ำงานข้ามวิชานีเ้ ป็นความจ�ำเป็นต่อการพัฒนาความรูใ้ ห้ครอบคลุม
และสมบูรณ์ สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวปฏิบตั ขิ องหลักสูตร ตามค�ำขอจากรัฐบาล
สวีเดน ส�ำนักงานการศึกษาแห่งชาติได้ปรับปรุงประมวลวิชาและเกณฑ์การตัดเกรด
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สิ่งที่มีร่วมกันในทุกรายวิชาในโรงเรียนภาคบังคับคือ
วิชาต่าง ๆ นี้ควรจะรวมเอาความเพลิดเพลินในการสร้างสรรค์
และความปรารถนาที่จะเรียนรู้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ในการศึกษานั้น นักเรียนควรพัฒนาความสามารถ
ในการสรุปความและการกล่าวกว้าง ๆ รวมทั้งอธิบาย
และสามารถให้เหตุผลต่อความคิดและบทสรุปของตนเอง
จากประสบการณ์และค�ำถามที่เกิดขึ้นกับตนเอง
นักเรียนสามารถพัฒนาการตัดสินใจที่ดี และรับรู้ว่า
อะไรเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ
จากค�ำน�ำของประมวลวิชาโรงเรียนภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๓
(FROM THE INTRODUCTION TO COMPULSORY SCHOOL SYLLABUSES 2000)
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ส�ำหรับระบบโรงเรียนภาคบังคับ เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ จึงมีการเน้นมากขึ้นไปที่การ
ท�ำงานกับภาพยนตร์และสื่อในวิชาศิลปะ วิชาสังคมศึกษาและวิชาภาษาสวีเดน ใน
เอกสารพิเศษชิน้ หนึง่ ชือ่ ข้อคิดเห็นต่อประมวลวิชาและเกณฑ์การตัดเกรดของโรงเรียน
ภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๓ (Comments on compulsory school syllabuses and
grading criteria 2000) ส�ำนักงานการศึกษาแห่งชาติได้อธิบายเหตุผลเบี้องหลังการ
ปรับปรุง ได้ชใี้ ห้เห็นว่ามีการเปลีย่ นแปลงโดยทัว่ ไปตรงไหน และให้ความเห็นต่อเนือ้ หา
ของประมวลวิชาในแต่ละรายวิชา

ความเพลิดเพลินจากการสร้างสรรค์
การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ให้ความเพลินเพลินได้อย่างหนึ่งและสร้างสรรค์ ประมวล
วิชาฉบับปรับปรุงส�ำหรับระบบโรงเรียนภาคบังคับนัน้ ได้ซมึ ซับข้อคิดข้างต้นอย่างเต็มที่
ประมวลวิชาฉบับนี้ได้เรียกร้องให้บุคลากรในโรงเรียนและครูเห็นความจ�ำเป็นเร่งด่วน
ในการสร้างโอกาสเพิ่มขึ้นส�ำหรับการท�ำงานข้ามรายวิชา ส�ำหรับวิธีท�ำงานที่สร้างสรรค์
และส�ำหรับการท�ำให้งานของโรงเรียนน่าสนใจและน่าตื่นเต้นส�ำหรับนักเรียน

ภาพยนตร์เทียบกับวรรณกรรมและละคร
การท�ำงานกับภาพยนตร์และสื่อส่งผลกระทบในเบื้องต้นต่อประมวลวิชาภาษาสวีเดน
ซึ่งมีหลายส่วนย่อยเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์  ค�ำน�ำ “วัตถุประสงค์ของวิชาและบทบาท
ของมันในการศึกษา” ได้จัดวางภาพยนตร์เทียบเคียงกับวรรณกรรมและละคร ดังนี้
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ผมชอบโรงหนังโรงเรียน เพราะมันสนุก และเราได้ท�ำงานกับป.๕ เราได้เรียนรู้การท�ำงานร่วมกัน
ผมว่ามันค่อนข้างยาก (อีริค สเวนส์สัน)
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ผมไม่ชอบไปดูหนังในเวลาเรียน (เจสเปอร์ โฮแกนส์)

วิชาภาษาสวีเดนให้โอกาสแก่นักเรียนในการใช้และพัฒนาความสามารถในการ
พูด การฟัง การมอง การอ่านและการเขียน เช่นเดียวกับประสบการณ์และการ
เรียนรู้จากวรรณกรรม ภาพยนตร์ และละคร ทักษะด้านภาษามีความส�ำคัญยิ่ง
ส�ำหรับงานทั้งหลายในโรงเรียน และส�ำหรับชีวิตและกิจกรรมในอนาคตของ
นักเรียน นี่เป็นเหตุผลว่าท�ำไมงานที่ส�ำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของโรงเรียนก็คือการ
สร้างโอกาสที่ดีให้กับการพัฒนาภาษาของนักเรียน วิชาควรให้ประสบการณ์ใน
การอ่าน ในภาพยนตร์ และในละคร รวมทัง้ ให้โอกาสแลกเปลีย่ นประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเหล่านี้ด้วย
การน�ำเสนอโครงสร้างและลักษณะเฉพาะของวิชาภาษาสวีเดน มีส่วนหนึ่งใช้หัวเรื่อง
ว่า “วรรณกรรม ภาพยนตร์ และละคร” สิทธิของนักเรียนที่จะได้ประสบการณ์
วัฒนธรรม ประสบการณ์วรรณกรรม ภาพยนตร์ และละคร ได้รับการน�ำเสนอในค�ำ
อธิบายว่าเหตุใดมันจึงช่างส�ำคัญส�ำหรับเด็กและเยาวชนที่จะต้องมีส่วนร่วมอยู่ในการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมเหล่านี้
วรรณกรรม ภาพยนตร์ และละคร เปิดโลกใหม่และสือ่ สารประสบการณ์แห่งความ
ตืน่ เต้น อารมณ์ขนั โศกนาฏกรรมและความรืน่ รมย์ วรรณกรรม ภาพยนตร์ และ
ละครช่วยให้ผคู้ นเข้าใจตนเองและโลก ทัง้ ยังมีสว่ นช่วยในการพัฒนาอัตลักษณ์  
วรรณกรรม ภาพยนตร์ และละครให้โอกาสในการพัฒนาความเห็นอกเห็นใจและ
ความเข้าใจผูอ้ นื่ และให้เห็นว่าอะไรทีแ่ ตกต่าง รวมทัง้ ให้ทบทวนค่านิยมและ
ทัศนคติ นี่อาจสร้างภาพลักษณ์ที่ขัดแย้งต่อการเหยียดชั้นวรรณะ ต่อคตินิยม
สุดขีด ต่อบทบาทตามแบบฉบับของเพศสภาพ และภาวะของความไม่เป็นประชาธิปไตย เมือ่ เยาวชนได้พานพบวรรณกรรม ภาพยนตร์ และละคร เป็นโอกาสให้
พวกเขาได้ซมึ ซับรูปแบบและการแสดงออกของวรรณกรรม
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การขยายความนัยของข้อเขียน
ความรูไ้ ด้กลายมาเป็นสิง่ ทีม่ องเห็นได้และจัดการได้ผา่ นภาษา ซึง่ ใช้ได้กบั การแสดงออก
ทางค�ำพูดทุกชนิด การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ผ่านการสื่อสารทางค�ำพูดหรือข้อเขียน และ
ยังสามารถสื่อสารผ่านการแสดงออกในรูปแบบสุนทรียภาพอื่น ๆ เช่น รูปภาพ ละคร
ร่ายร�ำ และดนตรี  “ภาษา” เหล่านี้ได้เปิดช่องทางมากมายสู่ความรู้และการสื่อสาร
รูปแบบของภาษาที่หลากหลายมีความจ�ำเป็นในสังคมที่ร�่ำรวยด้วยความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การแสดงออกในรูปแบบที่แตกต่างกันจะช่วย
พัฒนาการคิดและการสร้างสรรค์ของพวกเรา ท�ำให้เราเห็นความโดดเด่นต่าง ๆ ของ
วัฒนธรรมและของตัวตนส่วนตัวของเรา และเห็นความสัมพันธ์ต่าง ๆ กับผู้อื่นได้ดีขึ้น
ประมวลวิชาส�ำหรับวิชาภาษาสวีเดนตัง้ อยูบ่ นแนวความคิดทีข่ ยายความนัยของข้อเขียน
ดังนี้
การท�ำงานกับภาษาและวรรณกรรมสร้างโอกาสให้นกั เรียนได้บรรลุความต้องการ
แสดงที่จะแสดงออกว่าพวกเขารู้สึกและคิดอะไร มันให้ประสบการณ์ธรรมดาของ
การโต้ตอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มันให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาสวีเดน
เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมต่าง ๆ และโลกรอบตัวของเรา การท�ำงานผ่าน
ข้อเขียนไม่จำ� เป็นว่าจะหมายถึงการอ่านเท่านัน้ มันอาจจะเกีย่ วกับการฟัง
นาฏศิลป ละคร ภาพยนตร์ วิดีโอ และการดูรูปภาพ วิชาจะพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนให้เข้าใจ ให้ได้ประสบการณ์และตีความข้อเขียนได้ นัยหรือ
ความหมายที่กว้างกว่าของข้อเขียน คือครอบคลุมไปถึงรูปภาพด้วย นอกเหนือ
จากข้อเขียนแบบตัวหนังสือและค�ำพูด
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ข้อสังเกตท�ำนองเดียวกันยังปรากฏอยู่ในประมวลวิชาส�ำหรับวิชาศิลปะ “รูปภาพมี
ปฏิสัมพันธ์ด้วยกันกับการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ เช่น ปาฐกถา ข้อเขียนและดนตรี
ภายใต้กรอบปฏิบตั ขิ องการขยายความนัยของข้อเขียน การสือ่ สารในทุกวันนี้ ส่วนใหญ่
เกิดขึน้ ผ่านการผสมผสานกันของสือ่ หลากหลายประเภท ซึง่ ส่อให้เห็นความจ�ำเป็นใน
การไขว้กันของสาขาวิชา”

การตรวจสอบเชิงวิเคราะห์และการประเมินสาระจากสื่อ
ค�ำว่า “การศึกษาสื่อ” มิได้ถูกระบุอย่างเจาะจงในประมวลวิชาให้เป็นวิชาใดวิชาหนึ่ง
ความสนใจควรจะไปอยู่ที่สื่อหลากหลายประเภทและบทบาทของมันในวิชาเรียน
ต่าง ๆ ในโรงเรียน ในหลายที่ในประมวลวิชามีการบัญญัติเกี่ยวกับความสามารถของ
นักเรียนในการตีความ การตรวจสอบเชิงวิเคราะห์ และการประเมินข้อความและสาร
จากแหล่งต่าง ๆ  ภายใต้หัวข้อ “เป้าหมายที่มุ่งหวัง” ในวิชาภาษาสวีเดน โรงเรียนได้
รับค�ำสั่งให้ช่วยนักเรียนให้
พัฒนาความสามารถของพวกเขาในการใช้โอกาสหลากหลายเพื่อให้ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร ได้รับความรู้ของภาษาและหน้าที่ของสื่อ เช่นเดียวกับพัฒนาความ
สามารถของพวกเขาในการตีความ การตรวจสอบเชิงวิเคราะห์ และประเมิน
แหล่งที่มาและเนื้อหาของมัน
ภายใต้หัวข้อ “เป้าหมายที่นักเรียนควรได้รับหลังจากส�ำเร็จการศึกษาในโรงเรียนใน
ระยะเวลา ๙ ปี” ในวิชาภาษาสวีเดน นักเรียนถูกคาดหวังว่าจะ “สามารถชื่นชมและ
โต้ตอบและประเมินเนื้อหาและวิธีการของการแสดงออกที่ใช้ในรูปภาพ ภาพยนตร์
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และ ละคร”
เนื้อความโดยรวมในวิชาสังคมศึกษา มีข้ออภิปรายถึงวิธีต่าง ๆ ที่สื่อมีส่วน
ในการก่อรูปความเข้าใจของพวกเราเกี่ยวกับความจริง การน�ำเสนอโครงสร้างและ
ลักษณะของวิชาศิลปะ บรรจุส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการต่าง ๆ ที่สื่อมีส่วนก่อรูปการมองโลก
ของเรา วิชาศิลปะยังรับผิดชอบอย่างชัดเจนในการตรวจสอบวิธีที่สื่อน�ำเสนอเรื่องของ
ชนชั้นทางสังคม ชาติพันธุ์ และเพศสภาพอีกด้วย

สื่อกับสังคม
ค�ำถามเรื่องสื่อกับสังคมได้กล่าวไว้เป็นเบื้องต้นในวิชาสังคมศึกษา ภายใต้หัวข้อ
“โครงสร้างและลักษณะของสังคมศึกษา” มีหัวข้อหนึ่งที่ชื่อว่า “การสร้างความรู้ใน
สังคมข้อมูลข่าวสาร”
สังคมวันนี้ป้อนเราด้วยกระแสข้อมูลข่าวสารที่หลั่งไหลอย่างไม่สิ้นสุดโดยแท้ ซึ่ง
เราสามารถเข้าถึงได้จากแหล่งต้นตอและช่องทางที่น่าเชื่อถือต่าง ๆ กัน สื่อและ
สาระของสื่อที่หลากหลายนั้นจะแสดงบทบาทส�ำคัญเมื่อผู้คนแสดงทัศนะของ
พวกเขาออกมาให้ปรากฏ ส�ำหรับวิชาสังคมศึกษา นักเรียนค่อย ๆ คุ้นเคยกับ
สารพัดวิธีในการหาความรู้ รวมทั้งพัฒนาความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าสื่อต่างชนิด
กันจะถูกใช้และมีผลกระทบต่อผู้คนและสังคมอย่างไร จากการที่นักเรียนเอง
เข้าไปคุ้นเคยกับข้อมูลข่าวสารหลากหลายที่แวดล้อมอยู่ และการใช้แหล่งข้อมูล
ข่าวสารที่หลากหลายนั้น นักเรียนจะได้รับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับโอกาส
และปัญหาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้น การตรวจ
สอบ การคัดเลือก การวางโครงสร้าง การประเมินเชิงวิเคราะห์ การประมวลผล
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และการน�ำเสนอข้อมูลโดยวิธีการต่าง ๆ - การปาฐกถา การเขียน รูปภาพ ศิลปะ
ละคร ดนตรีและการเคลื่อนไหว – ล้วนถือเป็นศูนย์กลางของวิชาสังคมศึกษา 
นี่เป็นการส่งเสริมการปูพื้นความรู้ให้นักเรียนในเรื่องกาละและเทศะ และส่งเสริม
ความสามารถของพวกเขาที่จะออกแบบรูปแบบและมุมมองต่อโลกรอบตัวของ
เขาเอง ซึ่งสามารถน�ำไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และเข้าถึงการตีความ
และทัศนะของคนอื่น เช่นเดียวกับของตนเองด้วย
เมือ่ ถึงเวลาทีพ่ วกเขาส�ำเร็จจากโรงเรียนภาคบังคับ นักเรียนจะมีความสามารถในการ
ค้นหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ เข้ากระบวนการ ตรวจสอบ และประเมินข้อมูล
ข่าวสาร และสามารถใช้รูปแบบต่าง ๆ ในการแสดงออกเพื่อน�ำเสนอผลลัพธ์และข้อ
สรุปการท�ำงานของพวกเขาเองได้ ภาพเคลื่อนไหวและทัศนะสื่ออื่น ๆ มักได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นรูปแบบการแสดงออกที่ได้รางวัลเมื่อน�ำมาใช้ในวัตถุประสงค์นี้

บทบาทของศิลปะในการเรียนรู้
ความรับผิดชอบมากทีส่ ดุ ต่อการพัฒนาทัศนภาพ (visual image) ของนักเรียน ตกเป็น
ภาระของวิชาศิลปะ ในขณะเดียวกัน ประมวลวิชาศิลปะระบุไว้วา 
่ “วิชาทัง้ หลายมีสว่ น
รับผิดชอบต่อการสร้างความตระหนักมากขึ้นต่อโลกทัศน์ (visual world) ต่อหน้าที่
ต่าง ๆ ของศิลปะในโรงเรียนและสังคม เช่นเดียวกับต่อความส�ำคัญของการท�ำงานกับ
ศิลปะเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน”
ภายใต้หัวข้อ “เป้าประสงค์ของวิชาและบทบาทของมันในการศึกษา”
บทบาทส�ำคัญของศิลปะได้รับการเน้น ดังนี้
42

ความรู้ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์รูปภาพ มีความส�ำคัญยิ่งต่อการท�ำงานใน
โรงเรียนและต่อส่วนอื่น ๆ ของชีวิตและกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน ภาษาของ
ศิลปะเป็นวิธีการหนึ่งในหลายวิธีในการหาความรู้และการพัฒนาบุคคล  ในการ
ท�ำงานกับรูปภาพ ประสบการณ์จะถูกน�ำเสนอ ความรู้ถูกน�ำมาและท�ำให้กลาย
เป็นภาพที่ชัดเจนขึ้น ท�ำให้เกิดความเข้าใจ และมีศักยภาพในการสื่อสาร ด้วย
ผลลัพธ์ของลักษณะที่เป็นสุนทรียภาพและการสื่อสาร วิชานี้จะช่วยสนับนุนให้
โรงเรียนเป็นแหล่งทางวัฒนธรรม รวมทั้งงานด้านวัฒนธรรม และยังสร้างเสริม
การมีส่วนร่วมและความคิดสร้างสรรค์ส่วนบุคคลอีกด้วย
ศิลปะเป็นวิชาที่ก่อให้เกิดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ของนักเรียนด้วยตนเอง นักเรียนจ�ำเป็น
ต้องได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการแสดงออกและกระบวนการพรรณนาที่ใช้ในภาพยนตร์
และโทรทัศน์ รวมทั้งต้องมีความสามารถในการรับรู้และสนทนาวัฒนธรรมและรูปแบบ
ที่เป็นแนวความคิดในเนื้อหาของสื่อ ภายใต้หัวข้อ “เป้าหมายที่มุ่งหวัง” ในส่วนที่เกี่ยว
ข้องกับศิลปะ โรงเรียนจะต้องท�ำให้นักเรียน “พัฒนาความสามารถของตนเอง เพื่อที่
พวกเขาจะได้รับความเพลิดเพลินในการสร้างสรรค์รูปภาพของตนเอง ด้วยวิธีการและ
เทคนิคหัตถการ รวมทั้งวิธีการที่ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และวิดีโอ” และนักเรียนได้
“พัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์และอภิปรายรูปภาพและได้เข้าใจว่ารูปภาพนั้น
น�ำพาและสร้างความหมายขึน้ มา มีเนือ้ หา ทีน่ อกเหนือไปจากอะไรทีม่ นั น�ำเสนอจริง ๆ”
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บทบาทของวัฒนธรรมประชานิยม
นับเป็นครั้งแรก ที่บัดนี้ วัฒนธรรมประชานิยม (popular culture) ได้ถูกระบุไว้ใน
ประมวลวิชาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชน การน�ำทัศนคติที่กระฉับกระเฉงและเปิดกว้างมาสู่บทบาทที่วัฒนธรรมประชานิยมและวัฒนธรรมเยาวชน
โลดแล่นอยู่ในชีวิตของนักเรียน เป็นความท้าทายส�ำหรับทุกคนที่ท�ำงานในระบบ
โรงเรียน การกระท�ำเช่นนั้นอาจเกี่ยวข้องกับการให้โอกาสแก่นักเรียนในโรงเรียนได้
สะท้อนตอบต่อภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ และผลิตภัณฑ์สื่อซึ่งเยาวชนให้ความสนใจ
ดูในเวลาว่างของพวกเขา ประมวลวิชาส�ำหรับวิชาศิลปะ ระบุไว้ว่า 
การน�ำเสนอด้วยภาพก�ำลังมีความส�ำคัญเพิม่ ขึน้ ในสังคมข้อมูลข่าวสาร สังคมสื่อ
ในทุกวันนี้ได้รับอิทธิพลอย่างกว้างขวางจากวัฒนธรรมการมองเห็นที่แพร่หลาย
ไปทั่วโลก รูปภาพได้ยึดต�ำแหน่งโดดเด่นในบริบททางการค้า และแสดงบทบาท
ส�ำคัญในการสร้างประชามติ  วัฒนธรรมประชานิยมท�ำให้รูปภาพเป็นหมวดหมู่ที่
เด่นที่สุดในชีวิตของเด็กและเยาวชน และมีบทบาทเป็นอิทธิพลต่อพวกเขาในการ
สร้างอัตลักษณ์ ความรู้ และวัฒนธรรม การเพิ่มขึ้นอย่างหลากหลายในศิลปะ
การเติบโตของเทคโนโลยีขอ้ มูลข่าวสาร และการเปลีย่ นแปลงในเงือ่ นไขของการ
ผลิตรูปภาพท�ำให้โครงสร้างการศึกษาในแวดวงวัฒนธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว  
ประมวลวิชาของวิชาดนตรียังได้กล่าวถึงวัฒนธรรมประชานิยมที่เกี่ยวพันกับวัฒนธรรม
เยาวชนและรูปแบบสุนทรียภาพของการแสดงออกว่า “ในวัฒนธรรมเยาวชนสากลทุก
วันนี้ ดนตรีและข้อเขียนประสานรวมกันและมักประกอบอยู่กับภาพ วัฒนธรรมนี้น�ำไป
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สู่วิธีการใหม่ของการแสดงออกซึ่งสะท้อนและมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อ
ชีวิตของปัจเจกบุคคล”

อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรส�ำหรับระบบโรงเรียนภาคบังคับ ตีพมิ พ์โดยกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนประมวล
วิชาและเกณฑ์การตัดเกรดตีพิมพ์โดยส�ำนักงานการศึกษาแห่งชาติ
เอกสาร หลักสูตรส�ำหรับระบบโรงเรียนภาคบังคับ ชั้นเรียนก่อนวัยเรียน
และศูนย์การใช้เวลาว่าง และเอกสาร ประมวลวิชาโรงเรียนภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ มี
เป็นภาษาอังกฤษในรูปแบบไฟล์ pdf บนเว็บไซต์ของส�ำนักงานการศึกษาแห่งชาติ
www.skolverket.se/english/publ.shtml
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ส�ำนักงานการศึกษาแห่งชาติ
รัฐบาลและรัฐสภาสวีเดนได้ตั้งเป้าหมายส�ำหรับการศึกษาก่อนวัยเรียนและในโรงเรียน
หน่วยงานเทศบาลทุกแห่งเป็นผู้รับผิดชอบในการท�ำให้มั่นใจได้ว่า มันเป็นไปได้ที่
บุคลากรในโรงเรียนและครูสามารถวางแผนและด�ำเนินการสอนโดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของภูมิหลัง ประสบการณ์ ความสนใจและความต้องการของนักเรียน การท�ำงานกับ
ภาพยนตร์และสื่อเป็นหนึ่งในภารกิจซึ่งโรงเรียนได้รับมอบหมาย ในการเพิ่มจ�ำนวนขึ้น
ของเทศบาล การท�ำงานกับภาพยนตร์และสื่อในเวลานี้จึงเป็นที่ปรากฏเห็นได้ในแผน
ของโรงเรียนเทศบาล และในแผนปฏิบัติของโรงเรียนระดับท้องถิ่น
ส�ำนักงานการศึกษาแห่งชาติ (The National Agency for Education)
ร่วมกับสภาแห่งชาติสวีเดนว่าด้วยกิจการวัฒนธรรม (Swedish National Council
for Cultural Affairs) ได้รับค�ำสั่งจากรัฐบาลสวีเดนให้สร้างความเข้มแข็งและกระตุ้น
การพัฒนาท้องถิ่นในด้านงานวัฒนธรรมในโรงเรียน พื้นฐานของงานนี้รวมเอาข้อเสนอ
แนะซึ่งจัดท�ำโดยคณะท�ำงานเพื่อวัฒนธรรมในโรงเรียนของกรมวัฒนธรรม ซึ่งปรากฏ
อยู่ในรายงานเรื่อง ยุทธศาสตร์ส�ำหรับวัฒนธรรมในโรงเรียน (A strategy for culture
in school Ds 1998:58) ระหว่างช่วงเวลา ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๔ ส�ำนักงานการ
ศึกษาแห่งชาติและสภาแห่งชาติสวีเดนว่าด้วยกิจการวัฒนธรรม ได้ร่วมกันผลักดัน
ระดับชาติเพือ่ กระตุน้ พัฒนาการด้านวัฒนธรรมในโรงเรียน ข้อมูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การสั่งการนี้น�ำเสนอไว้ในแฟ้มที่ชื่อว่า วัฒนธรรมเพื่อความเพลิดเพลินและการเรียนรู้
(Culture for joy and learning)
หนึ่งในแวดวงการพัฒนาที่ส�ำนักงานการศึกษาแห่งชาติได้ทุ่มเทคือแวดวง
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ด้านภาพยนตร์และสื่อ ภายใต้กรอบท�ำงานของโครงการ โรงเรียนในการพัฒนา 
(School in development) ส�ำนักงานการศึกษาแห่งชาติได้ศกึ ษาการพัฒนาในแวดวง
ต่าง ๆ ใน ๒๗๐ โรงเรียน ระหว่างช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๑ วิธีการซึ่งโรงเรียน
เหล่านี้ใช้ท�ำงานกับทัศนศิลป์และสื่อ ได้รับการอธิบายไว้ในรายงานชื่อ ท่ามกลาง
จิตวิญญาณแห่งการอุทิศตัวกับสุนทรียภาพ (Among dedicated souls and
aesthetes) ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๓ ส�ำนักงานการศึกษาแห่งชาติ ร่วมกับ
สถาบันหนังสวีเดน (Swedish Film Institute) ได้จดั งานเสวนาต่าง ๆ กับผูแ้ ทนจาก
ศูนย์ข้อมูลภาพยนตร์และวิดีโอระดับภูมิภาค, และกับผู้แทนจากศูนย์พัฒนาการศึกษา
ระดับภูมิภาคในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ในการร่วมมือกับบรรดาองค์กรเหล่านี้
ส�ำนักงานการศึกษาแห่งชาติได้จัดสัมมนาระดับประเทศสองครั้ง และระดับภูมภิ าค
เก้าครัง้ ในเรือ่ งของภาพยนตร์และสือ่ ในโรงเรียน ระหว่างปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๒ –
๒๕๔๓ วัตถุประสงค์ของการสัมมนาเหล่านี้ ก็เพือ่ สร้างเวทีพบปะส�ำหรับผู้มีอ�ำนาจ
ตัดสินใจกับผู้ประสานงานในระดับภูมิภาคและระดับเทศบาล และเพื่อกระตุ้นการ
พัฒนาการศึกษาและทักษะเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่การท�ำงานกับภาพยนตร์และ
สื่อในโรงเรียนของสวีเดน รายงานสรุปชิ้นหนึ่งซึ่งมีชื่อว่า การศึกษาภาพยนตร์และสื่อ
– ชุดการสัมมนา (Film and media education – a seminar series) ได้รวบรวม
ค�ำบรรยายหลัก ๆ ที่ได้รับการเสนอในที่ประชุม และได้รับการตีพิมพ์ในเดือนธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยสามารถหาดูได้ในภาษาสวีเดนที่เว็บไซต์หน้าต่างวัฒนธรรม
(Window on Culture) (Kulturfönstret) ส�ำนักงานการศึกษาแห่งชาติและสถาบัน
หนังสวีเดนจะยังคงสนับสนุนการสร้างเครือข่ายและเวทีพบปะกันทั้งระดับภูมิภาคและ
ระดับท้องถิ่นต่อไป
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานที่ต่อเนื่องในแวดวงนี้จะมีการตีพิมพ์เป็นปกติอยู่
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ในจดหมายข่าวและวารสารของส�ำนักงานการศึกษาแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังสามารถ
หาได้ในเว็บไซต์ หน้าต่างวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของส�ำนักงานการศึกษาแห่งชาติ
ร่วมกับสภาแห่งชาติสวีเดนว่าด้วยกิจการวัฒนธรรม เว็บไซต์นี้มีห้องภาพยนตร์และสื่อ
ซึ่งเชื้อเชิญให้ใครก็ตามได้เข้าไปถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเอง หรือเข้าไปค้นหาค�ำ
แนะน�ำและความคิดส�ำหรับการสร้างสรรค์การท�ำงานกับภาพยนตร์และสื่อในโรงเรียน
หน้าต่างวัฒนธรรม หาดูได้จาก www.skolverket.se/skolnet/kulturfonstret/
บริการที่เป็นประโยชน์จากเครือข่ายข้อมูลโรงเรียน ซึ่งด�ำเนินการโดย
ส�ำนักงานการศึกษาแห่งชาติ ได้แก่ มัลติมีเดียเวิร์คช็อป ซึ่งสามารถเข้าไปหาวิธีการ
และเครื่องมือสร้างสรรค์ส�ำหรับภาพยนตร์และสื่อที่เกี่ยวกับงานการศึกษา มัลติมีเดีย
เวิร์คช็อปนี้หาดูได้ที่  www.multimedia.skolverket.se
ส�ำนักงานการศึกษาแห่งชาติ
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�ำนักงานการศึกษาแห่งชาติ – หน่วยท้องถิ่น
นอกเหนือจากส�ำนักงานกลางในกรุงสต็อกโฮล์มแล้ว ส�ำนักงานการศึกษาแห่งชาติ
ยังมีส�ำนักงานภูมิภาคในสิบเอ็ดพื้นที่ทั่วประเทศสวีเดน ส�ำนักงานเหล่านี้ล้วนมีหน้าที่
รับผิดชอบในการติดตาม วิเคราะห์ และสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมการศึกษาใน
โรงเรียนเทศบาลและโรงเรียนเอกชน รวมทั้งสถานศึกษาก่อนวัยเรียนในพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร์ที่รับผิดชอบ การให้บริการทางโทรศัพท์และการติดต่อระดับภูมิภาคกับ
องค์กรและส�ำนักงานของรัฐอื่น ๆ เป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญของการติดต่อประสาน
งานกับพื้นที่รอบข้างของส�ำนักงานฯ
ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมและรายงานปัจจุบันเกี่ยวข้องกับโครงการริเริ่มต่าง ๆ
ในท้องถิ่นโดยส�ำนักงานการศึกษาแห่งชาติ สามารถหาได้จากเว็บไซต์ของส�ำนักงานฯ
ที่ www.skolverket.se/lokalt/index.shtml
(หนังสือได้ตีพิมพ์ที่อยู่ทางไปรษณีย์และหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารติดต่อของ
ส�ำนักงานการศึกษาแห่งชาติ – 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

53

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
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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

สถาบันหนังสวีเดน
สถาบันหนังสวีเดน (Swedish Film Institute) มีบทบาทหน้าที่สาธารณะระดับชาติ
ในขอบเขตด้านภาพยนตร์ หน้าที่นี้รวมถึงการสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์สวีเดน การ
สนับสนุนเผยแพร่และการจัดฉายภาพยนตร์ทั่วประเทศสวีเดน การส่งเสริมภาพยนตร์
สวีเดนในต่างประเทศ รวมทั้งการอนุรักษ์และดูแลรักษาให้ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์
สวีเดนยังคงมีชีวิตชีวา
หน้าที่ส�ำคัญของสถาบันหนังสวีเดน คือการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
บทบาทของภาพยนตร์และโรงภาพยนตร์ในเขตภูมิภาคและวิถีทางวัฒนธรรมขอคนใน
ท้องถิ่น นั่นหมายถึงการพิทักษ์รักษาโรงภาพยนตร์ในฐานะเป็นสถานที่ซึ่งภาพยนตร์ได้
รับการชม และการพัฒนาโอกาสต่าง ๆ ส�ำหรับผู้ชมตลอดทั่วทั้งประเทศสวีเดนให้ได้
ชมภาพยนตร์ที่ดี ในสภาพการรับชมที่เหมาะสม
กิจกรรมของสถาบันหนังสวีเดน ด�ำเนินการโดยข้อตกลงระหว่างรัฐบาล
สวีเดนและอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ ข้อตกลงส�ำหรับปี พ.ศ. ๒๕๔๓ –
๒๕๔๗ ประกอบด้วยหน้าที่พิเศษเกี่ยวกับภาพยนตร์ในโรงเรียน เป็นหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องต่าง ๆ หลายประเด็น เช่น การน�ำเสนอความเป็นไปได้ต่าง ๆ ของภาพเคลื่อนไหวในโรงเรียน การสร้างให้เกิดความสนใจในภาพยนตร์ในฐานะเป็นศิลปะ
รูปแบบหนึ่งแก่ครูและนักเรียน การชูจุดเด่นให้โรงภาพยนตร์ในฐานะที่เป็นสถานที่
ที่จะได้ประสบการณ์ภาพยนตร์ และการกระตุ้นความตื่นตัว การท�ำงานอย่างขันแข็ง
กับภาพยนตร์และสื่อในโรงเรียน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ สถาบันหนังสวีเดนได้บริหารจัดการเงินกองทุนจาก
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รัฐบาลส่วนหนึ่งซึ่งให้ตรงไปยังองค์กรเทศบาลทั้งหลาย เพื่อส่งเสริมการฉายภาพยนตร์
ในระบบโรงเรียน เป้าหมายของการสนับสนุนด้านเงินทุนนี้ ก็เพื่อสร้างความเป็นไปได้
ให้นักเรียนได้ชมภาพยนตร์ที่มีคุณภาพในโรงภาพยนตร์ในท้องถิ่นของตน และเพื่อ
ท�ำให้เกิดความเข้าใจในภาษาภาพเคลื่อนไหว เงินสนับสนุนนี้มีให้เป็นรายปี อย่าง
มากไม่เกินสามปี หลังจากนั้น หน่วยงานที่มีอ�ำนาจในท้องถิ่นจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง การสนับสนุนนี้ ได้ให้แก่เทศบาลเพื่อช่วยให้เกิดความส�ำเร็จใน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโรงภาพยนตร์ในการศึกษาและช่วยพัฒนาแผนของเทศบาล
ที่ท�ำงานกับภาพยนตร์และสื่อในโรงเรียน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ สถาบันหนังสวีเดนได้ตีพิมพ์รายงานประจ�ำปีว่าด้วย
โครงการความร่วมมือในโปรแกรม โรงเรียน-โรงหนังในเทศบาลต่าง ๆ ของสวีเดน
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ โปรแกรมโรงเรียน-โรงหนังด�ำเนินการอยู่ในเทศบาล ๑๖๑ แห่งจาก
เทศบาลทั่วสวีเดน ๒๘๙ แห่ง จ�ำนวนผู้ชมทั้งหมดจากการฉายภาพยนตร์โรงเรียนมี
มากกว่า ๖๖๐,๐๐๐ คน เพื่อความยั่งยืนของการท�ำงานภาพยนตร์ในการศึกษา งานนี้
ควรได้รับการระบุไว้ในนโยบายของโรงเรียนเทศบาล หรือในนโยบายเพื่อกิจการ
วัฒนธรรมในเขตเทศบาล ซึ่งเทศบาล ๙๔ แห่งจาก ๒๘๙ แห่งทั่วประเทศสวีเดน
ได้ระบุถึงภาพยนตร์และโรงภาพยนตร์ในท้องถิ่นไว้ในเอกสารนโยบาย
เพื่อที่จะให้การช่วยเหลือแก่ใครก็ตามที่ท�ำงานกับภาพยนตร์ในโรงเรียน
สถาบันหนังสวีเดนตีพิมพ์เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการ
ศึกษาหลากหลายเรื่อง แนะแนวการศึกษาส�ำหรับภาพยนตร์เฉพาะเรื่องจะตีพิมพ์ไว้
ใน Zoom วารสารรายไตรมาสของสถาบัน นอกจากบทแนะแนวการศึกษาแล้ว
Zoom ยังมีส่วนที่ตีพิมพ์บทวิจารณ์ภาพยนตร์  บทความและบทรายงานพิเศษจะท�ำ
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสื่อการศึกษาโดยเน้นที่ความเป็นไปได้ต่าง ๆ ของภาพยนตร์
ในโรงเรียน
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แค็ตตาล็อกหรือบัญชีรายการภาพยนตร์ทเี่ หมาะสมส�ำหรับการฉายของ
โรงเรียนจะจัดพิมพ์ออกมาเป็นปกติเสมอ แค็ตตาล็อกนี้มีการแนะภาพยนตร์ที่เป็น
ประโยชน์โดยให้หาได้จากการจัดหมวดหมู่ตามหัวเรื่องจ�ำนวนหนึ่ง แค็ตตาล็อกนี้จัด
พิมพ์โดยสถาบันหนังสวีเดน โดยร่วมมือกับ สมาคมขบวนการแรงงานสวีเดนแห่งศูนย์
ชุมชน (The Swedish Labour Movements Association of Community Centres)
ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดการโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศสวีเดน หลายปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์และโรงภาพยนตร์ในสวีเดน ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการท�ำงานกับ
โปรแกรมโรงเรียน-โรงหนัง และให้การสนับสนุนกิจกรรมนีโ้ ดยการให้สว่ นลดราคาใน
การเช่าภาพยนตร์และโรงภาพยนตร์
ข้อมูลเกีย่ วกับโปรแกรมโรงเรียน-โรงหนัง และภาพยนตร์การศึกษา สามารถ
หาได้ในเว็บไซต์ของสถาบันหนังสวีเดน  www.sfi.se
สถาบันหนังสวีเดน
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�ำหรับภาพยนตร์และวิดีโอ
ในทุกภูมิภาคของสวีเดน สภาเทศบาลแต่ละแห่งได้จัดตั้งศูนย์ทรัพยากรส่วนภูมิภาค
ส�ำหรับภาพยนตร์และวิดีโอขึ้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์เหล่านี้ได้แก่ที่ปรึกษาด้าน
ภาพยนตร์และโรงภาพยนตร์ส่วนภูมิภาค ซึ่งรับผิดชอบในการสนับสนุนการท�ำงานกับ
ภาพยนตร์ในการศึกษา ที่ปรึกษาเหล่านี้เป็นผู้จัดให้มีการติดต่อประสานงานระหว่าง
โรงเรียน เจ้าหน้าที่เทศบาล และผู้จัดการโรงภาพยนตร์ พวกเขาจัดให้มีการฉายรอบ
ทดลองของภาพยนตร์ทกี่ ำ� ลังจะเข้าฉาย ซึง่ เหมาะสมกับโครงการโรงเรียน-โรงหนัง
และช่วยจัดการให้มีการฝึกอบรมโดยเฉพาะเรื่องของภาพยนตร์และสื่อศึกษาส�ำหรับครู  
ศูนย์ทรัพยากรส่วนภูมิภาคหลายแห่งได้จัดท�ำโครงการที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุน
ความพยายามในการสร้างภาพยนตร์ของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนและในยามว่าง
นอกเวลาเรียน งานที่ส�ำคัญประการหนึ่งคือการเชิญตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล
ต่าง ๆ มาประชุมเครือข่าย ให้พวกเขามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และจัด
การฝึกอบรมเกี่ยวกับภาพยนตร์และสื่อการศึกษา
ศูนย์ทรัพยากรส่วนภูมิภาคส�ำหรับภาพยนตร์และวิดีโอทุกแห่งได้ริเริ่มการ
ร่วมมือกันกับศูนย์พัฒนาการศึกษาส่วนภูมิภาค ซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อประสาน
กับโปรแกรมฝึกอบรมครูที่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ความ
ร่วมมือนี้ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันหนังสวีเดนและกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีส�ำนักงานการศึกษาแห่งชาติเป็นที่ปรึกษา
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(หนังสือได้ตีพิมพ์ที่อยู่ทางไปรษณีย์และหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารและเว็บไซต์
ของศูนย์ทรัพยากรส่วนภูมิภาคส�ำหรับภาพยนตร์และวิดีโอ ๒๐ แห่ง ทั่วประเทศ ดังนี้)
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

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

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

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

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

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

59

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.
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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

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
ศูนย์พฒ
ั นาการศึกษาส่วนภูมภิ าค (ในภาษาสวีเดนเรียกว่า “regionala pedagogiska
utvecklingscentrum” หรือเรียกย่อ ๆ ว่า “RUC”) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อไม่กี่ปีมานี้
เพื่อสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยซึ่งจัดโปรแกรมฝึกอบรมครู หน้าที่ของศูนย์ฯ
คือรับภาระเป็นสถานที่พบปะประชุมส�ำหรับวิทยาลัยและเทศบาลในภูมิภาค เพื่อให้
ประโยชน์แก่โรงเรียนและโปรแกรมอบรมครู เป้าหมายคือการจัดประชุมเพื่อการ
ร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาก่อนวัยเรียน โรงเรียน และวิทยาลัย เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้หลักการทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีของโปรแกรมฝึกอบรมครู และเพื่อ
สนับสนุนความพยายามในการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิน่ นีอ่ าจจะเกีย่ วข้องกับการช่วย
เหลือโรงเรียนและวิทยาลัยในการใช้ทักษะของแต่ละฝ่ายให้ดีขึ้น การส่งเสริมร่วมมือ
กันในส่วนของโปรแกรมฝึกอบรมครูซงึ่ จัดขึน้ ในโรงเรียน และช่วยให้เกิดการแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นในการวิจัยด้านการศึกษาให้มีความลุ่มลึกมากขึ้น
แนวความคิดของศูนย์พัฒนาการศึกษาส่วนภูมิภาค ได้รับการน�ำเสนอในข้อ
ตกลงของหน่วยงานในชื่อเรื่อง การฝึกอบรมครูในการเปลี่ยนผ่าน (Teacher-training
in transition ; Ds. 1996:16) รายงานการจัดตั้งศูนย์เหล่านี้ สามารถหาได้ในรายงาน
ชือ่ ศูนย์พฒ
ั นาส่วนภูมภิ าค – รูปแบบใหม่ของความร่วมมือ (Regional development
centres – new forms of co-operation) ตีพิมพ์โดยส�ำนักงานการศึกษาระดับสูง
แห่งชาติ และส�ำนักงานการศึกษาแห่งชาติ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
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(รายชื่อศูนย์พัฒนาการศึกษาส่วนภูมิภาค 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
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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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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