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ครงการหຌองสมุดดใก฿นกาหลี: หຌองสมุดมหัศจรรย ์

       ชานซูอัน1 

     

ป็นรืไองส้าคัญทีไผูຌ฿หญจะตຌองสรຌางสิไงวดลຌอมทีไนาสน฿จละหมาะสมพืไอ฿หຌดใกเดຌท้ากิจกรรมทีไ
สรຌางสรรค์ละจริญติบตทัๅงรางกายละจิต฿จ หຌองสมุดมหัศจรรย์ป็นหຌองสมุดส้าหรับดใก ซึไงจัดตัๅงขึๅน
ตัๅงต พ.ศ. 2546 ดยองค์กรปฏิบัติการพลมืองพืไอวัฒนธรรมการอานรวมกับประชาชนทัไวเป บริษัท
กระจายสียง สวนปกครองทຌองถิไน บริษัทอกชน รวมถึงดใกโ 

ครงการหຌองสมุดมหัศจรรย์ซึไงสรຌางขึๅนจากนวคิดทางสถาปัตยกรรมทีไป็นอกลักษณ์ เดຌสดง฿หຌ
หในถึงรูปบบของความรวมมือกันระหวางภาครัฐละภาคอกชน ละ฿นขณะดียวกันเดຌน้าสนอปรกรม
การศึกษาทีไหลากหลายทีไนຌนพัฒนาการของดใก ดังนัๅน ครงการนีๅจึงมีผลตอวัฒนธรรมหຌองสมุด ดใกโ 
หนังสือส้าหรับดใกละชุมชนตางโ ฿นกาหลีป็นอยางยิไง ฿นบทความนีๅขຌาพจຌาเมพียงตตຌองการทีไจะ
บงปันประสบการณ์฿นการจัดตัๅงละบริหารหຌองสมุดหຌองสมุดมหัศจรรย์฿นกาหลีกับคุณทานัๅน ตยัง
ตຌองการทีไจะสงตอความคิดทีไวาหนังสือสามารถป็นสะพานหงความขຌา฿จละสันติภาพระหวางคนทัไวเป 
ละการรูຌหนังสือสามารถปลีไยนปลงชีวิตของดใกละคนทัไวเปเดຌ 

 

1. วัตถุประสงค์:  หຌองสมุดมหัศจรรย์ตัๅง฿จทีไจะท้าอะเร 

1-1 ดใกมีสิทธ่ิดยสมบูรณ์ทีไจะเดຌรับสรีภาพละอกาสทีไทาทียมกัน พวกขาเมควรจะถูกจ้ากัดดຌวย
สภาพความยากจน การกีดกัน การขาดอกาสหรือการละลย หຌองสมุดมหัศจรรย์สรຌางสภาพวดลຌอมทีไ

                                                            
1 คุณอันป็นกวีละเดຌตีพิมพ์บทกวี 2 ชุดชืไอ “อวจีทีไสนงาม” ละ “บทกวีของตຌนเมຌตຌนหนึไง” ปัจจุบันด้ารงต้าหนงผูຌอ้านวยการขององค์กร
ปฏิบัติการพลมืองพืไอวัฒนธรรมการอาน/ มูลนิธิวัฒนธรรมหนังสือ / ครงการหนังสือลมรก นอกจากนีๅ ทานยังป็นกรรมการ฿น
คณะกรรมการทีไปรึกษาหຌองสมุดหงชาติส้าหรับดใกละยาวชน ละป็นกรรมการ฿นคณะกรรมการบริหารของ ค บี บี วาย (KBBY หรือ 
คณะกรรมการนานาชาติดຌานหนังสือส้าหรับดใกละยาวชน ประทศกาหลี฿ตຌ) อีกทัๅงยังป็นก้าลังหลัก฿นการขยายวัฒนธรรมการอานพืไอสรຌาง
฿หຌประชาชน฿นสังคมมีวุฒิภาวะ 
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นาสน฿จส้าหรับดใกทุกคน฿หຌพวกขาสามารถอานหนังสือเดຌดยเมถูกกีดกันละ฿นขณะดียวกันกใหลอลีๅยง
ความ฿ฝຆฝันของขาดຌวย 

1-2 หຌองสมุดมหัศจรรย์ทา้฿หຌนวคิดขຌางตຌนป็นความจริงกลาวคือ มืไอดใกสามารถอานหนังสือเดຌอยาง
สรี พวกขาจะตขึๅนมาป็นผูຌ฿หญทีไมีวุฒิภาวะ ดຌวยความชวยหลือของหຌองสมุดมหัศจรรย์ดใกจ้านวนมาก
เดຌรับการฟูมฟักทัๅงทางดຌานจิตวิญญาณละชาว์ปัญญา ดຌวยความหวังทีไวาพวกขาจะเดຌรียนรูຌคานิยมของ
สังคม นวคิดดຌานประชาธิปเตย การค้านึงถึงผูຌอืไน วิธีการทีไจะรักลก ความส้าคัญของสันติภาพละการ
คารพชีวิตละศักด่ิศรีของผูຌอืไน 

 

2. ความป็นหุຌนสวนระหวางภาครัฐกับภาคอกชน 

2-1 ครงการหຌองสมุดมหัศจรรย์เดຌรับการผลักดันดยความรวมมือขององค์กรอกชนทีไเมสวงผลก้าเร
ละสวนปกครองทຌองถิไน฿นกาหลี ครงการนีๅนับป็นตຌนบบของความป็นหุຌนสวนระหวางภาครัฐกับ
ภาคอกชนพืไอประยชน์ของสาธารณชน 

2-2 ครงการหຌองสมุดมหัศจรรย์ป็นความคลืไอนเหวทีไกิดขึๅนดยธรรมชาติจากนวคิดของประชาชน
คนธรรมดาทีไวาหຌองสมุดป็นครงสรຌางพืๅนฐานส้าหรับสังคมทีไขใงรง วัฒนธรรมทีไสรຌางสรรค์ละชุมชนทีไมี
จริยธรรม องค์กรปฏิบัติการพลมืองพืไอวัฒนธรรมการอานละมูลนิธิวัฒนธรรมหนังสือหงกาหลี (น้าดย 
จองอิลด) ทา้หนຌาทีไป็นกนน้าของครงการนีๅ 

2-3 ครงการนีๅกลายป็นครงการระดับชาติดຌวยความชวยหลือของรายการ “อานหนังสือ” ซึไงป็น
รายการทรทัศน์ทีไผลิตดยบริษัทกระจายสียงมุนวา (Munwha Broadcasting Corporation) ครงการนีๅ
กิดขึๅนเดຌดຌวยการบริจาคงินสนับสนุนจากทัไวประทศ จากทรัพยากรตางโ จากภาคอกชนละจากการมี
สวนรวมของสวนปกครองทຌองถิไน หຌองสมุดมหัศจรรย์฿นทຌองถิไนป็นของดใกโ ละประชาชน฿นทຌองถิไนนัๅนโ 
ละ฿นวลาดียวกันกใป็นของคนกาหลีทกุคน ระบบการบริหารหຌองสมุดมหัศจรรย์฿ชຌการบริหารบบ฿หมทีไ
฿หຌประชาชนขຌามามีสวนรวมดยชืไอมยงกับความป็นหุຌนสวนระหวางภาครัฐละภาคอกชน ปรกรม
ขຌอมูลขาวสาร การศึกษาละวัฒนธรรมทีไมีอยู฿นหຌองสมุดมหัศจรรย์เดຌรับการปรับปรุง฿หຌขຌมขຌนขึๅนดย
อาศัยการมีสวนรวมอยางจริงจังของประชาชนทัไวเป 
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2-4 ครงการหຌองสมุดมหัศจรรย์เดຌท้า฿หຌคานิยมสวนรวมป็นจริงขึๅนมา นืไองจากมีความชืไอมยง
ระหวางความคิดสรຌางสรรค์ของประชาชนละการสนับสนุนของรัฐบาล 

 

3. หลักการพืๅนฐาน฿นการด้านินงานของหຌองสมุดมหัศจรรย์ 

3-1 ปຂด฿หຌกบัดใกทารกละดใกวัยหัดดิน 

หຌองสมุดมหัศจรรย์ปຂด฿หຌกับดใกทุกวัย รวมทัๅงดใกทารกละดใกวัยหัดดิน พืไอ฿หຌดใกทุกคนมี
อกาสเดຌ฿กลຌชิดกับหนังสือ ส้าหรับดใกทารกละดใกวัยหัดดินทีไมาทีไหຌองสมุด จะมีออนดอล (พืๅนบบ
ดัๅงดิมของกาหลีซึไง฿หຌความอบอุนจากดຌานลาง) จดัเวຌ฿หຌพราะจຌาของหຌองสมุดมหัศจรรย์กใคอืดใกโ  

3-2 หຌองสมุดทีไเมหยุดนิไง 

หຌองสมุดมหัศจรรย์ป็นสถานทีไทีไตใมเปดຌวยกิจกรรมทีไนาสน฿จ ทีไซึไงการลารืไอง การรຌองพลง การ
สดงละคร การตຌนร้า การวาดภาพ ละการท้างานฝมือลຌวนชืไอมยงกับการอานหนังสือ หຌองสมุด
มหัศจรรย์ป็น “หຌองสมุดทีไมีชีวิต” ละ “หຌองสมุดทีไตใมเปดຌวยความสนุกสนาน” ดังนัๅนหຌองสมุดมหัศจรรย์
จึงมีหຌองตางโ ทีไตกตงอยางสวยงามพืไอลารืไองราวละสรຌางสรรค์กิจกรรมอืไนโ หຌองสมุดมหัศจรรย์ท้า
หนຌาทีไป็นบอนๅ้าพุหงรงบันดาล฿จส้าหรับดใกซึไงท้า฿หຌพวกขาสามารถ฿ชຌจินตนาการของพวกขาเดຌอยาง
ตใมทีไ 

3-3 หຌองสมุดทีไบริหารดยความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคอกชน 

คณะกรรมการก้ากับดูลประกอบดຌวยคนจากทุกภาคสวนซึไงป็นตัวทนของชุมชนทຌองถิไนละ
สวนปกครองทຌองถิไนรับผิดชอบ฿นการบริหารหຌองสมุดมหัศจรรย์฿นตละทຌองทีไ การจัดการบบนีๅสดง฿หຌ
หในนวทาง฿หมทีไประสบความส้ารใจ ซึไงกใคือหຌองสมุดทีไบริหารจัดการดยความรวมมือระหวางภาครัฐกับ
ภาคอกชน 

3-4 การสนบัสนุนทางสังคมพืไอการดูลดใก 

หຌองสมุดมหัศจรรย์มีสวน฿นการดูลดใกพราะหຌองสมุดท้าหนຌาทีไป็นองค์กรซึไงรับผิดชอบรวมกับ
ผูຌปกครอง฿นการออกคา฿ชຌจายพืไอการดูลดใกโ หຌองสมุดน้าสนอวิธีการ฿หม฿นการดูลดใกดยฉพาะ
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อยางยิไง฿นการจัดกิจกรรม ชน “กิจกรรมความชวยหลือดຌานการดูลดใกส้าหรับผูຌปกครอง” ละกิจกรรม 
“วลาส้าหรับดใกทารก” 

3-5 การชืไอมยงบຌานกับรงรียนละหຌองสมุด 

หຌองสมุดมหัศจรรย์พยายามทีไจะชืไอมยงการอานทีไบຌานทีไรงรียนละทีไหຌองสมุดขຌาดຌวยกัน พืไอ
สรຌางวัฒนธรรมการอาน฿นชิงบวกทัๅงทีไบຌานละทีไรงรียน 

 

4. สิไงอ้านวยความสะดวกดຌานกายภาพ 

4-1 หຌองสมุดทีไคณุอยากจะเป 

หຌองสมุดมหัศจรรย์เดຌรับการออกบบตามนวคิดทีไวาหຌองสมุดของดใกควรจะป็นสถานทีไทีไ
สนุกสนานทีไควรจะพาดใกเป 

วัฒนธรรมออนดอล 

พืๅนบบออนดอลป็นระบบการ฿หຌความอบอุนจากพืๅนบบดัๅงดิมของกาหลีซึไงมาจากวิถีชีวิตซึไงมี
การนัไงละการนอนบนพืๅน กลาวกันวาออนดอลสดงถึงจิตวิญญาณของกาหลี ละนับป็นรากฐานของ
วัฒนธรรมกาหลี หຌองสมุดมหัศจรรย์จัด฿หຌมีพืๅนออนดอล฿นบริวณอานหนังสือพืไอ฿หຌดใกทารกละดใก   
วัยหัดดินมีพืๅนทีไทีไจะคลานละกลิๅงตัวเปมาบนพืๅนเดຌ ยิไงเปกวานัๅนพืๅนออนดอล฿นหຌองสมุดมหัศจรรย์ยัง
สามารถชวย฿หຌคนทีไขຌามา฿นหຌองสมุดมีความรูຌสึกหมือนอยูบຌานละอานหนังสือขณะทีไนัไงอยางสบาย   
บางทีพืๅนออนดอลอาจจะป็นสิไงทีไสดงความพยายามครัๅงรก฿นลก฿นอันทีไจะน้าวัฒนธรรมของการนัไงบน
พืๅนบบนีๅขຌามา฿ชຌ฿นอาคารสาธารณะ ชน หຌองสมุดส้าหรับดใก ดยการมีพืๅนออนดอลป็นสวนหนึไงของ
บริวณอานหนังสือท้า฿หຌวัฒนธรรมทีไยดึถือมายาวนานละวัฒนธรรมทีไคุຌนคยกับการนัไงสามารถกิดรวมกัน
เดຌ฿นหຌองสมุดมหัศจรรย์ 

4-2 หนังสือ ผูຌคน การคจรมาพบซึไงกันละกัน 

หຌองสมุดมหัศจรรย์เดຌรับการออกบบตามนวคิดทีไวาหຌองสมุดท้า฿หຌหนังสือละคนมาพบกันเดຌ 
หຌองสมุดป็นสถานทีไนัดพบประภทหนึไง ผูຌขຌา฿ชຌหຌองสมุดพบกับบรรณารักษ์ ผูຌปกครองมาทีไหຌองสมุดกับ
ลูกโ ละอานหนังสือ฿หຌลูกฟัง ลูกโ สืไอสารกับผูຌปกครองดยผานการอานหนังสือ฿นหຌองสมุด หຌองสมุด
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มหัศจรรย์ทีไซึไงนวคิดรืไองพืๅนทีไทีไนาขຌามายีไยมชมสะดวกสบาย ปลอดภัย ปรับปลีไยนเดຌ ละป็นมิตรกับ
สิไงวดลຌอมเดຌรับการท้า฿หຌป็นจริงขึๅนมา ป็นสถานทีไทีไท้าหนຌาทีไป็นจุดนัดพบสมอมาเมปลีไยนปลง 
ครงสรຌางภาย฿นของหຌองสมุดมหัศจรรย์นารืไนรมย์ส้าหรับทัๅงผูຌขຌามา฿ชຌหຌองสมุดละอาสาสมัครทีไขຌามา
ทา้งาน 

4-3 ทีไวางหลากหลายมิติ ความสดชืไนรืไนริง 

พืๅนทีไบางหงของหຌองสมุดมหัศจรรย์มีลักษณะขึๅนโ ลงโ หมือนคลืไนบาโ ลักษณะนีๅถูกออกบบ
มาพืไอกระตุຌนสัมผัสดຌานพืๅนทีไของดใก ป็นรืไองส้าคัญส้าหรับดใกทีไจะรูຌสึกวาหຌองสมุดป็นสถานทีไทีไ฿หຌความ
สนุกสนานละพลิดพลิน การออกบบภาย฿นของหຌองสมุดมหัศจรรย์เดຌรับการปรับปลีไยนอยางลงตัว 
พืไอ฿หຌดใกคลืไอนเหวเดຌอยางป็นอิสระ ดังนัๅนจึงสามารถดึงดูดความสน฿จของดใกเดຌป็นอยางดี 

4-4 การจัดสรรพืๅนทีไ 

฿นหຌองสมุดมหัศจรรย์จะมีหຌองลานิทาน ซึไงจะป็นสถานทีไทีไจะมีการลารืไองราวตางโ ฿หຌดใกฟัง 
นอกจากนีๅหຌองสมุดมหัศจรรย์ยังมีหຌองอนกประสงค์ส้าหรับกิจกรรมหลากหลายรูปบบละหຌองสืไอผสม
พืไอสรຌางสิไงวดลຌอมดຌานสืไอนว฿หม มีการจัดวางสิไงอ้านวยความสะดวกละอุปกรณ์ส้าหรับผูຌพิการอยางดี 
มีบางสวนจัดเวຌส้าหรับกิจกรรมประสบการณ์฿นธรรมชาติ ละการดินลน฿นบรรยากาศธรรมชาตินอกตัว
อาคารหรือ฿นสวนทีไมีหลังคาคลุม ฿นสวนหลานีๅดใกทีไอยู฿นมืองจะสามารถสังกตหในความมหัศจรรย์ของ
ธรรมชาติ พัฒนาการสัมผัสของตนอง ละรียนรูຌพิไมติมกีไยวกับระบบนิวศน์ ตอเปนีๅคือพืๅนทีไทีไ
จา้ป็นตຌองจัด฿หຌมี฿นหຌองสมุดมหัศจรรย์:  

 1)  พืๅนทีไอานหนังสือส้าหรับดใกอายุตไ้ากวา 10 ป ละดใกนักรียนทีไอายุเมกิน 13 ป อยางนຌอย 
2 หง  

 2)  ตຍะประชาสัมพันธ์/บรรณารักษ์  

 3)  หຌองท้างาน  

 4)  หຌองลารืไอง 

 5)  หຌองนอนกลางวันส้าหรับดใกทารก 

 6)  หຌองกใบหนังสือ  
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 7)  หຌองประชุมหรือหຌองอนกประสงค์ละวทีพรຌอมหຌองฉายภาพยนตร์ละหຌองควบคุม 

 8)  ผนกคอมพิวตอร์  

 9)  หຌองพักจຌาหนຌาทีไละหຌองสัมมนา 

10)  หຌองพาะปลูกพืช 

11)  หลุม฿ตຌพืๅนบຌานส้าหรับกระจายความรຌอนละหຌอง฿ตຌหลังคา 

12)  หຌองนๅ้า 

13)  มุมดืไมกาฟ฿นหຌองถง 

14)  พืๅนทีไลงขนาดลใกพรຌอมชัๅนวางรองทຌา 

15)  อางลຌางมือ฿นหຌองถง 

16)  ระบียงละนอกชาน 

17)  บริวณจัดนิทรรศการ 

18)  หຌองตรียมการ 

19)  สวนบนหลังคา 

20)  พืๅนทีไส้าหรับการสังสรรค ์
 

5. การระดมความคิดวาจะสรຌางหຌองสมุดมหัศจรรย์อยางเร 

ตอเปนีๅคือขຌอความทีไสถาปนิกขียนขึๅน฿นชวงสรຌางนวคิดกอนการกอสรຌางหຌองสมุดมหัศจรรย์
ขอ฿หຌขຌาพจຌาเดຌบงปันขຌอความหลานีๅพืไอชวย฿หຌคณุขຌา฿จกรอบทางดຌานปรัชญาของหຌองสมุดมหัศจรรย์ 

หຌองสมุดมหัศจรรย์฿นซันชอน: ขาวงกต฿นจักรวาลดยจียงจุง ราควรจะถือวาดใกทุกคน฿นลก
ควรป็นพลมืองสรีของลกซึไงอยูหนือขຌอจ้ากัดของพรมดนระหวางประทศ พวกขาเม฿ชคป็นสมาชิก
ของชาติ฿ดชาติหนึไง ตพวกขาป็นวิญญาณสรีของจักรวาล การสรຌางหຌองสมุดมหัศจรรย์ป็นการ฿หຌ
จักรวาลลใกโ ทีไพิศษกับดใกโ ทีไซึไงพวกขาสามารถพลิดพลินกับการดินทาง฿นจินตนาการเดຌอยางตใมทีไ
เปกับหนังสือหຌองสมุดมหัศจรรย์นีๅ จะป็นอาคารซึไงหลใก เมຌ นๅ้า สงสวาง ละดิน สามารถประสานป็น
อันหนึไงอันดียวกัน ครงสรຌางหลใกกลຌาภาย฿นอาคารจะป็นตัวคๅ้ายันอาคารทัๅงหลัง ครงเมຌดຌานนอกของ
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อาคารจะป็นหมือนสืๅอผຌาทีไสรຌางดยธรรมชาติ ลกทีไถูกจัดสรรเวຌ฿นบริวณอานหนังสือคือดินทีไอุดม
สมบูรณ์ส้าหรับตຌนเผสีขียว นๅ้าบนหลังคาป็นการปรียบปรยถึงสติปัญญาละชวงวลาทีไเมมีทีไสิๅนสุด จาก
ดมกຌวสงดดจะสองผานขຌามาละจะหในกຌอนมฆดຌวย กังหันทีไหมุนอยูนอกตัวอาคารป็นหมือนลม
หาย฿จของลก หຌองละพืๅนทีไทีไมีอยูหลากหลาย฿นหຌองสมุดจะท้า฿หຌดใกโ เดຌพบกับหนังสือ฿นชองทางทีไตาง
ออกเป บนชัๅนสองจะมี “หຌองอานหนังสือ฿นดินดนหงดาว” ซึไงอยู฿นรูปของครืไองบินละขาวงกตซึไงจะ
คอยโ ปรากฏขึๅนอยางชຌาโ ตอนสุดทางของขาวงกต นๅ้าจะผุดขึๅนมาจาก “นๅ้าพุหงกาลวลา”  

 หຌองสมุดมหัศจรรย์฿นจชอน: ตຌนเมຌหຌาตຌน สงดด ละสงจันทร์ ดยจยองจ 

 ตຌนเมຌหຌาตຌนตัๅงตระหงานอยูราวกับวามันคๅ้ายันทຌองฟງาอยู สดง฿หຌหในถึงพัฒนาการของคนละ
สติปัญญาทีไพิไมมากขึๅน ขຌาพจຌาจะขอรียกตຌนเมຌหลานีๅวา “ตຌนเมຌหงจักรวาล” หຌองอานหนังสือทีไปรง฿ส
ท้าดຌวยกระจกมีสงดดทีไสองสวางจຌาผานสวนอปปຂ้ล฿นตอนกลางคืน ดวงจันทร์ละดวงดาวดูหมือนจะ
ขຌามาลຌวอานหนังสือ ฿นสวนดຌานหนຌาของหຌองสมุดมีรงภาพยนตร์กลางจຌงรูปพระจันทร์ครึไงดวงซึไงหวัง
จะ฿หຌกลายป็นพระจันทร์ตใมดวงดຌวยพลงละสียงอานหนังสือของพวกดใกโ นีไคือหตุผลทีไขຌาพจຌาสรຌาง
ตຌนเมຌสงดดละสงจันทร์฿หຌป็นปัจจัยส้าคัญของหຌองสมุดมหัศจรรย์฿นจชอน ตัวหຌองสมุดองกใสามารถ
ป็นหนังสือขนาดยักษ์ซึไงจะป็นรงบันดาล฿จ฿หຌดใกโ ท้า฿หຌตนองป็นหนังสือทีไนาติดตามตใมเปดຌวยสิไงทีไมี
คณุคาตางโ  

 
6. บริการของหຌองสมุดมหัศจรรย์ 

6-1 หนຌาทีไของหຌองสมุดเมเดຌจ้ากัดอยูค฿หຌยืมหนังสือละจัดหาทีไ฿หຌส้าหรับการอาน ตยังครอบคลุม
ถงึกิจกรรมทีไหลากหลายละปรกรมตางโ ส้าหรับผูຌมา฿ชຌหຌองสมุด ดยฉพาะอยางยิไงหຌองสมุดดใกควรจะ
ป็นสถานทีไซึไงดใกโ รูຌสกึวาหຌองสมุดป็นสถานทีไปຂด นาขຌาละนาสน฿จทีไจะขຌามายีไยมชม 

6-2 ดังนัๅนหຌองสมุดมหัศจรรย์ทัไวประทศจึงเดຌพัฒนาปรกรมทีไสรຌางสรรค์ขึๅน฿หมละกิจกรรมทีไ
กระตุຌนความสน฿จ฿หຌป็นบริการของหຌองสมุดส้าหรับดใกโ บริการของหຌองสมุดมหัศจรรย์หมาะสมกับ
ความตຌองการทางดຌานวัฒนธรรมละความบันทิงของดใก฿นชุมชนละบริการหลานีๅยังป็นบริการปลก
฿หมเมหมือน฿ครอีกดຌวย 

6-3 ตอเปนีๅคอืกิจกรรมทีได้านินการอยู฿นหຌองสมุดมหัศจรรย์ 
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-   กจิกรรมส้าหรับดใกทารก: “การลารืไอง” “การรຌองพลง” “การฟังสียงตางโ” 

-   กจิกรรมส้าหรับดใกอายุเมกิน 5 หรือ 6 ป:  “การลารืไอง” ละ “การอานออกสียง” 

-   กิจกรรมส้าหรับดใกลใก:  “การนะนวการอาน” “ชัๅนรียนการอาน” “การชวยดใกลือก
หนังสือละสืไอ” 

- “ชัๅนรียนการอานซอมสริมพิศษ” 

- “การสัมมนาดใก:  การอภิปรายหลังการอาน” 

- ทัศนศกึษา การยีไยมชม บบฝຄกการสังกตละการดินทางทีไกีไยวขຌองกับหนังสือ 

- การทองอาขยานบทกลอน การอานรืไองละการอานบทละคร 

- บริการหຌองสมุดคลืไอนทีไ 

- รียนรูຌงานของบรรณารักษ์:  ป็นบรรณารักษ์ผูຌยาว์ 

- กิจกรรมการอานดຌวยสืไอผสม 

- การสดงวิดีทัศน์ละสเลด์, การสดงหุนมือ 

- กิจกรรมการฝຄกอบรมสา้หรับอาสาสมัคร 

- การ฿หຌความรูຌกบัผูຌปกครองละผูຌดูลดใก 

- การจัดคาย฿นหຌองสมุด 

- การพบกับนักขียนละกิจกรรมการขียน 

- คอนสิร์ตขนาดลใกพรຌอมกับการอานบทกวี 

- การพูดของนักขียน, การอานหนังสือ฿หຌฟังดยผูຌตงหนังสือ 

6-4 ตัวอยางของกิจกรรมตาง โ ฿นหຌองสมุดมหัศจรรย์ 

ตัวอยางของกิจกรรมทีไนาสน฿จ 

- “การอานหนังสือ” ทีไหຌองสมุดมหัศจรรย์฿นซันชอน 
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  การอานหนังสือป็นสิไงทีไนาสน฿จละนาทึไงส้าหรับดใก มีการจัดกิจกรรม “การอานหนังสือ” 

ทุกวันทีไหຌองสมุดมหัศจรรย์฿นซันชอน หຌองสมุด฿นซันชอนมีอาสาสมัครหลายคนมาอานหนังสือ฿หຌดใกฟัง 
อาสาสมัครมักจะเปตามหຌองสมุดสาธารณะอืไนโ รงรียนละครอบครัวทีไยากจนละอานหนังสือ฿หຌดใกฟัง
ดยอาศัยประสบการณ์ทีไพวกขาเดຌมามากมายจากหຌองสมุดมหัศจรรย์ รารียกอาสาสมัครหลานีๅวา “ครู
ลารืไอง” ครูลารืไองริไมจัดตัๅงชมรมชืไอ “บอนๅ้าพุหงรืไองราว” ส้าหรับฝຄกอบรมการอานหนังสืออยาง
ถกูตຌอง มีอีกปรกรมหนึไงทีไอบรมอาสาสมัครวัยรุนละผูຌสูงอายุ฿หຌอานหนังสือส้าหรับดใก สมาชิกสวน฿หญ
ของชมรมทีไรียกวา “บอนๅ้าพุสีงินหงรืไองราว” ป็นหญิงมีอายุลຌว ละพวกขาจะอานหนังสือ฿หຌกับคน
฿นศูนย์สงคราะห์ส้าหรับผูຌสูงวัย ศูนย์รับลีๅยงดใก ละรงพยาบาลดใก ความพยายามของพวกขาคุຌมคา
ตรงทีไพวกขาเดຌรับความพึงพอ฿จป็นอยางมาก฿นชวงบัๅนปลายชีวิตของพวกขา มีกิจกรรมชืไอ “จຌาตูบ... 
มาอานหนังสือกับฉัน”กิจกรรมนีๅสุนัขน้าทางส้าหรับคนตาพิการจะชวยพิไมความพลิดพลิน฿นการอาน 
มຌกระทัไงดใกทีไเมชอบการอานกใสามารถสนุกเดຌมืไอพวกขาอานหนังสือ฿หຌสุนัขน้าทางฟัง หຌองสมุดคลืไอนทีไ
ทีไรียกวา “กวียนสีนๅ้างินทีไตใมเปดຌวยหนังสือภาพ” จะเปรอบโ พืๅนทีไ฿นชนบทของซันชอนละ฿หຌดใกโ ทีไ
ประสบปัญหา฿นการดินทางมาหຌองสมุดยืมหนังสือ 

- “กลຌองยาสຌน฿นปากของสือ” ของหຌองสมุดมหัศจรรย์฿นจชอน 

“กลຌองยาสຌน฿นปากของสือ” ป็นกลุมอาสาสมัครทีไประกอบดຌวยชายละหญิงสูงวัย พวก
ขาลารืไองกาโ ฿หຌดใกฟัง฿นหຌองสมุดละสงสริม฿หຌพวกดใกโ มีจินตนาการ พวกผูຌ฿หญหลานีๅพยายามทีไ
จะปกปງองประพณีละรักษาจิตวิญญาณของกาหลีทีไยงัคงสามารถอนุรกัษ์เวຌเดຌทามกลางกระสวัฒนธรรม
฿หมอันชีไยวกรากละความสัมพันธ์ระหวางบุคคลทีไปราะบาง พวกผูຌ฿หญจะลารืไองทีไดงดัง฿นอดีต฿หຌพวก
ดใกโ ทีไมาทีไหຌองสมุดเดຌรับฟัง พวกขายังสรຌางอกาสส้าหรับดใกโ ฿หຌเดຌหในละสัมผัสสถานทีไตางโ ซึไง
ก้าลังจะสูญหายเปพรຌอมกับการปลีไยนปลงบຌานมือง฿หຌทันสมัยอยางรวดรใว ชน “วอนดูมัค” (กระทอม
ฝງายามทีไสรຌางเวຌ฿นเรตง) มีอยูครัๅงหนึไงมืไอดใกคนหนึไงถามวา “วอนดูมัค” คืออะเร พวกผูຌ฿หญหลานีๅกใ
สรຌางวอนดูมคัขึๅนมากันองละพาดใกคนนัๅนเปดูวา “วอนดูมัค” ของจริงป็นอยางเร 

- “ครงการหนังสือลมรก (Bookstart)” ทีไหຌองสมุดมหัศจรรย์฿นจินฮ 

องค์กรปฏิบัติการพลมืองพืไอวัฒนธรรมการอานรวมกับมูลนิธิวัฒนธรรมหนังสือหงกาหลี
ริไมท้าครงการ “หนังสือลมรก” ฿น พ.ศ. 2546 ฿นชวงรกโ มีดใกทารกจ้านวนพียง 930 คน เดຌรบัจก
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ชุดหนังสือฟรี ซึไงนับป็นสวนหนึไงของครงการหนังสือลมรก ตจ้านวนดใกทารกทีไมารับบริการหนังสือ
ลมรกพิไมขึๅนรืไอยโ ฿นบรรดาสวนปกครองทຌองถิไน฿นกาหลีจ้านวน 232 ขต มี 96 ขตทีไน้าครงการ
หนังสือลมรกเปผยพร฿หຌชุมชนของตนทราบ ตัๅงต พ.ศ. 2548 หຌองสมุดมหัศจรรย์฿นจินฮมีบทบาท฿น
การผยพรครงการหนังสือลมรก นอกจากนัๅนหຌองสมุดมหัศจรรย์฿นจินฮยังมีปรกรมติดตามผล 
รวมทัๅงกิจกรรมตางโ ละชมรมซึไงจัดขึๅนพืไอ฿หຌผูຌทีไเดຌรับชุดหนังสือหนังสือลมรกสามารถมาพลิดพลิน
กับหนังสือ บรรดามละดใกทีไเดຌรับชุดหนังสือหนังสือลมรกเดຌมาพบกันอาทิตย์ละครัๅง อานหนังสือภาพ
กัน ขຌารวมกิจกรรมตางโ มากมาย นวด฿หຌดใกทารก ลนกมท้ามือป็นรูปตางโ กับดใกทารก ลนดนตรี
ดัๅงดิมของกาหลี วาดรูปลูก ลนยคะส้าหรับดใกทารก การตอบสนองกับสิไงกระตุຌนละพลิดพลินกับการ
สดงครืไองดนตรีทีไ฿หຌจังหวะดยเมมีนืๅอรຌอง บรรณารักษ์ยอนจูฮุน กลาววา “ดใกทีไมีความสุขท้า฿หຌ
หຌองสมุดมีความสุขละ฿นวลาดียวกันหຌองสมุดทีไมีความสุขกใท้า฿หຌดใกมีความสุข” ดองซุนเบซึไงป็น
ตัวทนของอาสาสมัคร฿นหຌองสมุดสริมวา “ครงการหนังสือลมรกท้า฿หຌขຌาพจຌามีอกาสเดຌรียนรูຌสิไง
ตางโ ทีไมีคา รวมทัๅงท้า฿หຌขຌาพจຌาเดຌสรຌางสัมพันธ์กับคนอืไนโ” ปรกรมหนังสือลมรกเมพียงตจะ
บงปันหนังสือกันตยังบงปันการสนับสนุนของสังคมพืไอการดูลดใกละป็นครืไองมือสืไอสาร฿นกาหลี
อีกดຌวย 

 

7. ความส้าคัญของครงการหຌองสมุดมหัศจรรย์ 

ครงการหຌองสมุดมหัศจรรย์มีอิทธิพลอยางมากตอหຌองสมุด หนังสือส้าหรับดใกกับวัฒนธรรม ละ
รปูบบวัฒนธรรมทຌองถิไน฿นกาหลี 

จุงอิลด ซึไงป็นผูຌน้าขององค์กรปฏิบัติการพลมืองพืไอวัฒนธรรมการอานรวมกับมูลนิธิวัฒนธรรม
หนังสือหงกาหลีสดงความคิดหในวาประดในตางโ กีไยวกับหຌองสมุดเดຌรับการหยิบยกขึๅนมาพูดป็นครัๅง
รก ดยผานครงการหຌองสมุดมหัศจรรย์ ครงการหຌองสมุดมหัศจรรย์มีสวน฿นการผยพรความตระหนัก
ดຌานวัฒนธรรม กลาวอีกนัยหนึไงคือ หຌองสมุดหลานีๅป็นสิไงจ้าป็นตอการปูทางเปสูประชาธิปเตยละ
สริมสรຌางครือขายความมัไนคงของสังคม฿นกาหลี นืไองจากครงการหຌองสมุดมหัศจรรย์มีการบันทึกสิไงทีไ
คนพูดกีไยวกับหຌองสมุด ผูຌรางนยบายของรัฐบาลกาหลีหลายคนริไมขຌา฿จถึงความจ้าป็น฿นการสรຌางหรือ
บูรณะหຌองสมุดทัไวประทศ ครงการหຌองสมุดมหัศจรรย์ป็นครงการทีไกระตุຌน฿หຌกิดการคลืไอนเหวกีไยวกับ
หຌองสมุดละการรณรงค์รืไองการอานหนังสือ฿นกาหลี  
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จุงวานบัง (พ.ศ. 2442 – 2474) ซึไงป็นนักคลืไอนเหวชาวกาหลีละมีสวนส้าคัญ฿นการรณรงค์พืไอ
สวัสดิภาพดใกเดຌสนอนะวาควรจัด฿หຌมีวันดใก฿นกาหลี ขาเดຌขียนเวຌ฿นหนังสือชืไอ “กฎบัตรของดใก” 

(พ.ศ. 2466) วาราควรคารพละดูลดใก฿หຌมากกวาคนอืไนโ ละขายังกลาววาดใกโ นัๅนมีความหมาย
ส้าหรับผูຌ฿หญ หมือนตา฿บละดอกตูมทีไจะผลิบาน฿นฤดู฿บเมຌผลิ ส้าคัญตอรากทีไหยัไงลึกลงเป฿นดิน ปรัชญา
ของครงการหຌองสมุดมหัศจรรย์มีสวนคลຌายคลึงกับความคิดหในของจุงวาน บัง การ฿หຌความคารพตอดใก
ละทัศนคติทีไวาสิไงตางโ ควรค้านึงถึงความตຌองการของดใกดຌวยนัๅน ปรากฏป็นรูปป็นราง฿นหຌองสมุด
มหัศจรรย์ 

ราควรกลาวถึงวาหຌองสมุดจะป็นอยางเร฿นอนาคตพราะราควรจัดหาหຌองสมุดทีไดีกวานีๅ฿หຌดใก
พืไอ฿หຌหຌองสมุดป็นสถานทีไทีไดดดนยิไงขึๅนทีไจะเดຌพบปะผูຌคนละเดຌมาพลิดพลินกับหนังสือ ราควรจะ
สน฿จรืไองการปรับปรุงหຌองสมุดทีไมีอยู฿นปัจจุบัน฿หຌมากขึๅนละพยายามสรຌางหຌองสมุด฿หຌมีจ้านวนมากขึๅน
ทัไวลก 

หຌองสมุดดใกควรทีไจะยังคงพูดคุยกับดใก ดึงดูดพวกขา ละสรຌางวัฒนธรรมของดใก฿นนวทางทีไ
ถูกตຌอง ครงการหຌองสมุดมหัศจรรย์ป็นศูนย์กลางของการท้า฿หຌความตຌองการของสังคมกีไยวกับหຌองสมุด
ละวัฒนธรรมของดใกทีไพึงปรารถนาป็นจริงขึๅนมาเดຌ ขຌาพจຌาอยากทีไจะบงปันประสบการณ์กีไยวกับ
ครงการหຌองสมุดมหัศจรรย์กบัคนทัไวลก 


