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การหมุนวียนหนังสือระหวางหຌองสมดุ: นวทางสงสริมการ฿ชຌประยชน์จาก 

หนังสือละสารสนทศอยางมีประสิทธิภาพพืไอลดชองวางของมาตรฐานทางวัฒนธรรม 

ระหวางคน฿นชุมชนมืองละชนบท 

ดร. วู ดใอง ถัว หงา 
  

 บทคัดยอ: บทความนีๅวาดຌวยความพยายามของหຌองสมุดทีไจะลดชองวางระหวางชุมชนมืองกับชุมชน
ชนบท ละระหวางบริวณภูขาละทีไราบ ดຌวยการสงสริมการอานละการ฿ชຌสารสนทศของชาววียดนาม  
ประทศวียดนามป็นประทศทีไมีประชาชนชืๅอสายตางโ ถึง 5ไ กลุมชาติพันธุ์ ละมีประชากรทีไอาศัยอยู฿นขต
ชนบทมากถึง ็เ%  นอกจากนีๅ ยังมีประชากรผูຌพิการทางสายตามากถึง แ ลຌานคน ฿นวลาหลายปทีไผานมา 
หຌองสมุดสาธารณะเดຌพยายามทีไจะสรຌางความทาทียมละสภาพทีไอืๅอ฿หຌคน฿นชนบทละผูຌพิการทางสายตามี
อกาสขຌาถึงหนังสือละสารสนทศตางโ เดຌงายละสะดวก หนังสือละสืไอหຌองสมุดอืไนโ เดຌรับการผยพรจาก
หຌองสมุดระดับจังหวัดเปยังชุมชนระดับรากหญຌา มีการจัดจุดอานหนังสือส าหรับผูຌพิการทางสายตาดยฉพาะ ละ
หຌองสมุดระดับจังหวัดมีบทบาทส าคัญ฿นการยกระดับภูมิปัญญาละผยพรขຌอมูลละความรูຌเปยังชุมชน 

 รูปบบของการกระจายสืไอหຌองสมุดเปยังชุมชนรวมถึงบริการหมุนวียนหนังสือของหຌองสมุดสาธารณะ 
ิชน หຌองสมุดคลืไอนทีไ หนังสือคลืไอนทีไ การสงจຌาหนຌาทีไหຌองสมุดเปยังขตทีไพักอาศัยละรงรียน ละอืไนโี 
ละการ฿หຌบริการส าหรับผูຌพิการทางสายตา ิชน การ฿หຌบริการถึงทีไ การหมุนวียนหนังสือเปยังสาขาของสมาคม
คนตาบอด฿นจังหวัดละ฿นขตมืองี 
 การสนับสนุนของรัฐบาลละองค์กรทຌองถิไนละองค์กรตางชาติรวมถึงครงการของรัฐทีไ฿หຌทุนสนับสนุน
หຌองสมุด ครงการพัฒนาวัฒนธรรม ครงการจัดหาหนังสือส าหรับชุมชนระดับรากหญຌา ละยังมีการสนับสนุนของ
องค์กรอกชนทีไเมสวงหาผลก าเรละบุคคลทัไวเป  

การวิ คราะห์ปัญหาความยากล าบากของหຌองสมุดทีไจะ฿หຌบริการ฿นทຌองถิไนหางเกลละคน 

ตาบอด สดงถึงปัญหาการขาดคลนสืไอตางโ ดยฉพาะสืไอ฿นภาษาถิไน การขาดคลนการจัดสงหนังสือ การจัด
หຌองสมุดคลืไอนทีไ บีๅยลีๅยงคาจຌางทีไเมหมาะสมส าหรับบรรณารักษ์฿นระดับรากหญຌา ละปัญหาจากการทีไคน
จ านวนมากตຌองท างานหนักพืไอลีๅยงชีพละเมมีวลาอานหนังสือมากนัก 
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นอกจากนีๅ บทความนีๅยังมีครงรางขຌอสนอกีไยวกับความทาทียมกันส าหรับทุกคนทีไจะขຌาถึงหนังสือ 
ขຌอมูลละความรูຌ฿นประทศวียดนามดຌวย 

 

บทน า 

 วียดนามป็นประทศทีไมีประชาชนชืๅอสายตาง โ มากถึง 5ไ กลุมชาติพันธุ์อาศัยอยูรวมกันอยางสงบสุข  
ประชากรกือบ ็เ% ของประทศอาศัยอยู฿นขตชนบท พวกขาตຌองท างานหนักพืไอยังชีพดยขาดครงสรຌาง
พืๅนฐานทีไจ าป็นละขาดการสงสริมดຌานชีวิตทางวัฒนธรรมจากรัฐบาล นอกจากนีๅ ยังมีประชากรวียดนามมากถึง
ประมาณ แ ลຌานคนทีไป็นผูຌพิการทางสายตาซึไงสวนมากอาศัยอยู฿นขตชนบทของประทศ ดຌวยสภาพดังกลาว 
อัตราความยากจนจึงยังอยู฿นระดับสูง ละชองวางระหวางมาตรฐานการครองชีพของคน฿นชนบทละคน฿นมือง
ยิไงกวຌางขึๅน อยางเรกใตาม ความหลากหลายทางดຌานชาติพันธุ์ท า฿หຌมีวัฒนธรรมดัๅงดิมทีไอืๅอตอการป็นประทศทีไมี
พหุวัฒนธรรม ซึไงหมายถึงความหลากหลาย฿นรืไองประพณี กิจกรรมการรับประทานอาหาร ละกิจกรรมทีไ
สดงออกถึงความชืไอทางดຌานจิตวิญญาณ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมชนนีๅป็นคุณประยชน์ตอการพัฒนา
อุตสาหกรรมการทองทีไยวของประทศ อยางเรกใตาม มีค าถามจากบรรณารักษ์ละผูຌทีไรักหนังสือวาราจะชวย
ผูຌคนทีไดຌอยอกาส฿นประทศ ดยฉพาะอยางยิไงผูຌพิการทางสายตา ฿หຌขຌาถึงหนังสือละนิตยสารตา งโ เดຌงายเดຌ
อยางเรพืไอชวยพิไมรายเดຌละยกระดับมาตรฐานความป็นอยูของพวกขา กลาวอีกนัยหนึไงคือ จะพัฒนาศักยภาพ
฿นการ฿ชຌทรัพยากรทຌองถิไนทีไมีอยูพืไอยกระดับมาตรฐานความป็นอยูผานกิจกรรมการอานหนังสือเดຌอยางเร ซึไง
ป็นนวคิดรืไองอุทยานการรียนรูຌทีไราตຌองการจะสนอกับประทศทัๅงหลาย฿นทวีปอชีย 

 

1. นยบายพลวัตของรัฐบาลวียดนามส าหรับชุมชนยากจนผานการรณรงค์รืไองวัฒนธรรมการอานหนังสือ 

หในเดຌชัดจนวา ความคาดหวังของการสรຌางวัฒนธรรมการอานหนังสือส าหรับผูຌดຌอยอกาสป็นเปตาม
นยบายของรัฐบาลวียดนามทีไตຌองการพัฒนาวัฒนธรรมการอานหนังสือพืไอสรຌางอกาส฿นชีวิต฿หຌประชากร
ผูຌดຌอยอกาส พืไอ฿หຌพวกขาอานหนังสือ฿หຌมากทีไสุดทาทีไจะท าเดຌ  พืไอทีไพวกขาจะเดຌมีชองทางส าหรับการรียนรูຌ
ดຌวยตนองพืไอพิไมความรูຌละทักษะ฿นการด ารงชีวิต฿นยุคลกาภิวัตน์ นอกจากนีๅ วัฒนธรรมการอานหนังสือยัง
ป็นครืไองมือส าหรับคนยากจนทีไจะท า฿หຌตนองมีความสมบูรณ์฿นชีวิตมากขึๅนตามปรัชญาพุทธศาสนาวา Wการท า
สิไงทีไถูกตຌองอยางตใม฿จจะน ามาซึไงผลลัพธ์อันงดงาม฿นชีวิต กลาวสัๅนโ คือ การสรຌางวัฒนธรรมการอานหนังสือ
ป็นกลยุทธ์ทีไจะชวยยกระดับมาตรฐานความป็นอยู ฿นอีกงหนึไง วัฒนธรรมนีๅจะชวยลดความยากจน฿นชุมชน
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ยากจนของประทศ นยบายดังกลาวเดຌรับการสนับสนุนอยางมากจากทัๅงรัฐบาลกลางละรัฐบาลทຌองถิไ น฿นทุก
จังหวัดละขตของประทศ ฿นบางกรณีบริษัทละส านักพิมพ์ หรือมຌตบุคคลทัไวเปตางกใสนับสนุนหนังสือละ
อืไนโ พืไอสรຌางวัฒนธรรมการอาน฿หຌกับประชาชนทีไดຌอยการศึกษา฿นชุมชนยากจน ผลของนยบายดังกลาวท า฿หຌมี
การสรຌางหຌองอานหนังสือ฿นหมูบຌานส าหรับประชากร฿นชุมชน฿นขตชนบท฿นสวนตางโ ของประทศ ดยฉพาะ
อยางยิไง หຌองหนังสือส าหรับผูຌพิการทางสายตาทีไจัดท าดยหຌองสมุดสาธารณะ฿นมืองฮจิมินห์  
 

2. บทบาทของหຌองสมุดสาธารณะ฿นการสงสริมการอาน฿นชุมชน 

฿นประทศวียดนามนัๅน ราเมสามารถจัดตัๅงระบบหຌองสมุดตຌนบบทีไมีหຌองสมุดกลางละหຌองสมุดสาขา
เดຌ จึงป็นรืไองยากทีไจะลกปลีไยนละ฿หຌยืมหนังสือระหวางหຌองสมุดครือขาย฿นระบบ อยางเรกใตาม ราเดຌ
พยายามอยางดีทีไสุดทีไจะพิไมหลงหนังสือส าหรับหຌองสมุดตละหงดຌวยวิธีการทีไหมาะสม ดยมีป้าหมายพืไอคน
ยากจน 

อันทีไจริง ฿นระยะหลายปทีไผานมา หຌองสมุดสาธารณะ฿นขตละจังหวัดตางโ เดຌจัดหาหนังสือมาก
พียงพอส าหรับคนยากจน฿นหมูบຌานดย฿ชຌวิธียืดหยุน ชน การวียนหนังสือระหวางหຌองสมุด ดยมีป้าหมายพืไอ
สรຌางหลงทรัพยากรทีไท า฿หຌตละหຌองสมุดมีความ฿หมอยูสมอ ละการสรຌางหຌองอานหนังสือส าหรับคนตาบอด฿น
บางพืๅนทีไ 

วัฒนธรรมการอานหนังสือสรຌางอกาส฿หຌกษตรกร฿นหลายโ สวน฿นประทศ พืไอ฿หຌพวกขารียนรูຌวาขา
สามารถลดความยากจนเดຌดຌวยทรัพยากรทีไมีอยู฿นทຌองถิไน รายงานจากวารสารละหนังสือพิมพ์ตางโ สดง฿หຌหใน
วา ผลของการรณรงค์รืไองวัฒนธรรมการอานหนังสือประสบผลส ารใจป็นอยางดี กษตรกร฿นขตหางเกล รวมถึง
กษตรกรทีไป็นชนกลุมนຌอย เดຌน าทคนิคละทคนลยี฿นการท าเรท านาเปประยุกต์฿ชຌอยางมีประสิทธิผล  
สามารถกลาวเดຌวาส าหรับคนทีไเดຌรับอกาสทางการศึกษานຌอยนัๅน การรียนรูຌจากหนังสือทีไมีรูปภาพประกอบมี
ความส าคัญทีไชวย฿หຌพวกขาสามารถลีๅยงตัวองละพึไงพาตัวองเดຌ ฿นบางกรณี หຌองสมุดสาธารณะเดຌรณรงค์รืไอง
การอานหนังสือพืไอกระตุຌน฿หຌนักรียนเปอานหนังสือทีไหຌองสมุด ถຌานักรียนรียนดีตยากจน นักรียนกใจะเดຌรับ
บัตรหຌองสมุด นอกจากนีๅหຌองสมุดบางหงยังอนุญาต฿หຌกลุมทหาร กลุมคน฿นชุมชนดียวกัน หรือกลุมอานหนังสือ
อืไนโ ยืมหนังสือเดຌพิไมขึๅนพืไอน าเปอานทีไบຌาน 
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 โ.แ การ฿หຌยืมหนังสือหมุนวียนจากหຌองสมุดสาธารณะ฿นขตหรือ฿นจังหวัดเปยังหຌองสมุดขนาดลใก
฿นหมูบຌานหางเกล 

 ครงการ฿หຌยืมหนังสือขຌามหຌองสมุดด านินการมาป็นวลาสิบปลຌว฿นหຌองสมุดระดับจังหวัด ๆใ หง฿น
ประทศวียดนาม  ครงการนีๅประสบความส ารใจ฿นการสนับสนุนการ฿หຌยืมหนังสือ฿นขตชนบท ดยฉพาะอยาง
ยิไง฿นหมูชนกลุมนຌอยทีไอาศัยอยูบนทีไสูงละผูຌทีไอาศัยอยูตามนวกาะ ทีไมีอกาส฿นการขຌาถึงหนังสือนຌอย฿นขตทีไ
ตนอยูอาศัย 

 ฿นการวียนหนังสือทุก ใ หรือ ๆ ดือน  หຌองสมุดขนาดลใก฿นทຌองทีไหางเกลตละหงสามารถขอยืม
หนังสือเดຌครัๅงละ โเเ-ไเเ ลม ดยเมตຌองสียคา฿ชຌจาย฿ดโ ส าหรับการ฿ชຌ฿นชวงวลานัๅน กลยุทธ์ชนนีๅประสบ
ผลส ารใจ฿นสังคมยากจนสองประการ กลาวคือ ป็นวิธีการทีไชวยกระตุຌนนิสัยรักการอานละป็นการท า฿หຌผูຌคน
ยากจนมีอกาสรับรูຌนยบาย฿หมโ ของรัฐบาลตลอดจนขຌอมูลอืไนโ ทีไกีไยวขຌองกับความตຌองการ฿นปัจจุบันของพวก
ขา การขຌาถึงหนังสือท า฿หຌกิดการถายอนความรูຌทางทคนิคหรือผลิตภัณฑ์ทีไสงสริมชีวิตความป็นอยูละการ
ผลิตทีไสนองความตຌองการ฿นปัจจุบันของกษตรกร ครอบครัวยากจนหลายครอบครัวมีอกาสรียนรูຌละน าทคนิค
ละทคนลยี฿หมโ ทีไอยู฿นหนังสือเปประยุกต์฿ชຌ฿นการท ากษตรกรรมของตนอง ละกลายป็นกษตรกรทีไ
รไ ารวยทัๅงโ ทีไท ากษตรกรรม฿นพืๅนทีไทุรกันดาร กลุมสตรี฿นตละหมูบຌานนับเดຌวาป็นผูຌบุกบิก฿นการรียนรูຌดຌวย
ตนองพืไอพัฒนาการผลิตละชีวิตของตน หในเดຌชัดวายิไงพวกขาน าวิธีการ฿หมโ ฿นการท ากษตรกรรมเป
ประยุกต์฿ชຌ พวกขากใยิไงเดຌงินกูຌจากธนาคารพืไอการผลิตทางกษตรกรรมของตนองงายมากขึๅนทานัๅน 

 - การ   รถ  กร า       า                     า  ก  
 ฿นการขนยຌายหนังสือเปยังทຌองทีไหางเกลนัๅน มีครงการรณรงค์พืไอสรຌางชีวิตทีไดีกวาส าหรับผูຌดຌอยอกาสทีไ
จะขຌาถึงหนังสือ฿นสังคมของรา นืไองจากสภาพทຌองถนนทีไยไ าย฿นทຌองถิไนหางเกล ดยฉพาะอยางยิไง฿นขตทีไสูง 
บรรณารักษ์หຌองสมุดสาธารณะจึงจ าป็นตຌองน าหนังสือเป฿หຌชาวบຌานดย฿ชຌรถจักรยานยนต์ บรรณารักษ์จะ฿ชຌ
รถจักรยานยนต์สวนตัวน าหนังสือจ านวน แเเ-ใเเ ลมเปยังหຌองอานหนังสือ฿นชุมชนยากจนป็นประจ าตาม
ก าหนดทุก โ-ใ ดือนลຌวตผนการของหຌองสมุดสาธารณะตละหง ตัวอยางทีไดีตัวอยางหนึไงคือ Mai Thi Lam 

             หຌอ                        Tan Khanh Hoa ฿นขต Giang Thanh         Kien Giang ฿กลຌ
พรมดนขมร-                                                                                      
฿หຌนักรียนชาวขมรอานป็นประจ าทุกวัน ดยทีไหຌองอานหนังสือบางหงตัๅงอยูหางเกลจากหຌองสมุดของธอถึง   
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โเ กิลมตร ตัวอยางทีไดีอีกตัวอยางหนึไงคือ Pham Thi Hoa                                      Bat 

Cat ฿นจังหวัด Lao Cai ทีไทุกครัๅงทีไมีการหมุนวียนหนังสือ กใจะ฿ชຌรถจักรยานยนต์น าหนังสือ โเเ-ใเเ ลมเปยัง
จุดหมายปลายทางทีไหางเกล การสนับสนุนชนนีๅท า฿หຌดใกนักรียน฿นหมูบຌานมีอกาสเดຌรียนรูຌจากการอาน  
ส าหรับหຌองสมุดรงรียนประจ าส าหรับชนกลุมนຌอย ธอจะ฿ชຌวลาสัปดาห์ละหนึไงวันชวยบรรณารักษ์฿นหຌองสมุด
ลใกโ ทีไนัไนท างานละ฿หຌบริการกนักรียนทัๅงหลายตใมทีไ 

 - การ฿ชຌรถพิศษเปบริการหนังสือ฿หຌพืๅนทีไหางเกล 

 ฿นประทศวียดนาม มีหຌองสมุดจ านวนสามหงทีไจัดตัๅงขึๅนพืไอการหมุนวียนหนังสือเปยังผูຌอานทีไอาศัยอยู
฿นพืๅนทีไหางเกล หຌองสมุดทัๅงสามคือ หຌองสมุดวิทยาศาสตร์ทัไวเป฿นมืองฮจิมินห์ หຌองสมุดสาธารณะ฿นมือง
ฮานอย ละหຌองสมุดสาธารณะ฿นมืองยในเบ ซึไงหຌองสมุดทัๅงสามหงจัดป็นรูปบบ฿หมของการหมุนวียนหนังสือ
฿นประทศวียดนาม พืไอ฿หຌผูຌอาน฿นขตชนบทมีอกาสเดຌอานหนังสือ฿หมโ ละสนองความตຌองการ฿นปัจจุบัน
ของตนอง ประกอบดຌวยความรูຌ ขຌอมูลขาวสาร สาระบันทิง ละอืไนโ วิธีการดังกลาวป็นประยชน์ส าหรับชน
กลุมนຌอยละทหารทีไอยู฿นบริวณชายดนหางเกลจากชุมชนมือง 

 

ภาพทีไ แ: หຌองสมุดคลืไอนทีไของหຌองสมุดวิทยาศาสตร์ทัไวเป฿นมืองฮจิมินห์ 

หຌองสมุดสาธารณะหงฮานอยมียานพาหนะป็นหຌองสมุดคลืไอนทีไหนึไงคัน มีหนังสือจ านวน แุ5เเ ลม
ละมีครืไองคอมพิวตอร์ตออินทอร์นใตจ านวน ๆ ครืไองพืไอ฿หຌบริการกหมูบຌานยากจน แเ หง฿นมือง  
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หຌองสมุดมีผนการส าหรับสามปขຌางหนຌาทีไจะน ารถยนต์คันนีๅออกวิไง฿หຌบริการทุกโ วันหยุดสุดสัปดาห์พืไอ
สนับสนุนนักรียน฿นหมูบຌาน฿หຌรียนรูຌจากการอานละการ฿ชຌอินทอร์นใตอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ภาพทีไ 2: หຌองสมุดคลืไอนทีไ – ความรูຌติดลຌอของหຌองสมุดฮานอยออก฿หຌบริการ฿นบริวณชานมืองฮานอย 

 

 - รูปบบ฿หมของการจัดหาหนังสือ฿หຌนักอาน฿นรงรียน 

 นับตัๅงตป ค.ศ. โเเ็ ป็นตຌนมา รงรียน Le Van Tam ฿นมือง Long Mai         Hau Giang เดຌน า
กลยุทธ์฿หมมา฿ชຌ฿นการดึงดูดความสน฿จของนักรียน฿นการอานหนังสือทีไมีนืๅอหากีไยวกับชีวิต฿นหลายโ ดຌาน฿น
ระหวางวลาพักทีไรงรียน ฿นชวงพัก ตัวทนของหຌองรียนจะสุมหยิบหนังสือหรือนิตยสารจากกลองหนังสือทีไ
ตกตงอยางสวยงาม฿นชวงพักมาอาน฿หຌพืไอนนักรียนดຌวยกันฟังรืไองหรือขຌอมูลจากหนังสือ฿ตຌรมงาตຌนเมຌ฿หญ  
หนังสือละนิตยสาร฿นกลองหนังสือจะปลีไยนเปรืไอยโ พืไอ฿หຌนักรียนมีอกาสรูຌจักนวคิดละขຌอมูล฿หมโ ละ
สอน฿หຌนักอานรุนยาว์มีสวนรวม฿นการรียนรูຌตามความคิดของตน 

 - หຌองอักษรสัมผัสส าหรับผูຌพิการทางสายตา 
 ป็นรืไองนายินดียิไงทีไนับตัๅงตป ค.ศ. แ้้้ ป็นตຌนมา รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา ละการ
ทองทีไยวของวียดนามเดຌ฿หຌการสนับสนุนหຌองสมุดสาธารณะหลายหง฿นมือง฿หญ ชน หຌองสมุดสาธารณะหง
ฮานอยละหຌองสมุดวิทยาศาสตร์ทัไวเปของมืองฮจิมินห์ พืไอจัด฿หຌมีบริการหຌองอักษรสัมผัสส าหรับผูຌพิการทาง
สายตา จนถึงปัจจุบันนีๅ มีหຌองอักษรสัมผัสจ านวน ใไ หงทีไปຂด฿หຌบริการกับผูຌพิการทางสายตา฿นจังหวัดตางโ  
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อยางเรกใตาม มีคนจ านวนเมมากนักทีไมาทีไหຌองสมุดพืไออานหนังสืออักษรบรลล์ ทัๅงนีๅ นืไองจากการอานอักษร
บรลล์ป็นรืไองตຌอง฿ชຌวลา฿นการฝຄกฝน ฿นขณะดียวกัน ความยากล าบาก฿นการดินทางกใป็นอีกสาหตุหนึไงทีไท า
฿หຌผูຌพิการทางสายตาเมอยากเปอานหนังสือทีไหຌองสมุด ดังนัๅน พืไอ฿หຌคนกลุมนีๅมีอกาสเดຌอานหนังสือ การน า
หนังสืออักษรบรลล์เป฿หຌสมาคมผูຌพิการทางสายตาจะป็นประยชน์มากกวา ฿นความป็นจริงลຌว หຌองสมุด
สาธารณะจ านวนหลายหง฿นประทศเดຌรวมมือกับกลุมผูຌพิการทางสายตากลุมตางโ พืไอพิไมกิจกรรมการฝຄกอาน
หนังสืออักษรบรลล์฿หຌกับคนยากจน  มีการจัดประกวดหนังสืออักษรบรลล์฿นมืองตางโ หลายมืองพืไอ฿หຌคน  
ตาบอดมีอกาสรียนรูຌละพัฒนาความรูຌพืไอพิไมคุณภาพชีวิตของตน 

 

ภาพทีไ 3: ดใกพิการทางสายตา฿นหຌองสมุดวิทยาศาสตร์ทัไวเป฿นมืองฮจิมินห์ 
 

 - การสงสริมกิจกรรมการอานของหຌองสมุดอกชน 

 มีการจัดตัๅงหຌองสมุดอกชนกวา 5เ หงละชัๅนหนังสือส าหรับครอบครัวอีก ่เ หงพืไอ฿หຌบริการชุมชน
฿นทຌองทีไตางโ ดยเดຌรับการสนับสนุนจากผูຌบริจาคตางโ ฿นประทศ ซึไงมีฐานะดีละมีความตัๅง฿จดี ตัวอยางชน 
Sir Nguyen Quang Thach ทีไอาศัยอยู      Quynh Phu         Thai Binh ทีไรวบรวมงินทุนพืไอสรຌางชัๅน
หนังสือส าหรับครอบครัวพืไอจัดหาหนังสือส าหรับชุมชน฿นชนบทของขา Sir Nguyen Quang Thach ตระหนักดี
วา ฿นชนบทมีหนังสือจ านวนนຌอยมากตมีคนทีไตຌองการอานหนังสือป็นจ านวนมาก ซึไงกใป็นดังนัๅน ละมีคนมา
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อานหนังสือทีไชัๅนหนังสือทีไขาจัดหา฿หຌจ านวนมาก ดยรวมลຌวป็นดใกนักรียนถึง ่เ% ทุกวันนีๅมีนวนຌมทีไจะน า
รูปบบนีๅเป฿ชຌ฿นทຌองทีไตางโ ฿นจังหวัด Thai Binh คาดหวังกันวายิไงมีชัๅนหนังสือส าหรับครอบครัวมากขึๅนทาเหร 
กใจะยิไงม ีพืๅนทีไอานหนังสือ มากขึๅน พวกขายังกลาวดຌวยวาผูຌอานดินทางเปทีไชัๅนหนังสือส าหรับครอบครัวเม฿ช
พืไออานหนังสือทานัๅน ตยังเปพืไอบงปันความสน฿จ นิสัย ละดຌานอืไนโ ของชีวิตกับคนอืไน นอกจากนีๅ ยังป็น
อกาสทีไท า฿หຌพวกขาเดຌพบปะลกปลีไยนปัญหาดຌานการผลิตงานกษตรตลอดจนปัญหาความยากล าบาก฿นชีวิต
ละหาทางชวยหลือซึไงกันละกัน 

 

3. กิจกรรมของรัฐบาลละองค์กรอกชนเมสวงหาผลก าเร฿นการดูลกิจกรรมการอานของประชาชนพืไอ
การพัฒนาความสามารถสวนตน 

มืไอยังมีชีวิตอยู ประธานาธิบดีฮจิมินห์ป็นผูຌทีไมีความสน฿จรืไองการสรຌางอกาสการอานของประชาชน
ป็นอยางมาก ทานกลาวเวຌ฿นหนังสือชืไอ WRevolutionary WayX (Duong Cach Mehn, 1927) วา ฿นการ
ตรียมการกอตัๅงพรรคนัๅน จ าป็นตຌองปຂดหຌองอานหนังสือเปพรຌอมโ กับการสรຌางรงรียนละรงพยาบาล ทาน
ประธานาธิบดียังกลาวเวຌดຌวยวา ควรมีวิธีการรียนรูຌทีไหลากหลาย ชน การรียน฿นรงรียน การรียนจากหนังสือ 
ละการรียนจากชีวิตจริง 

ดังนัๅน ฿นนยบายการพัฒนาประทศของพรรคคอมมิวนิสต์วียดนาม จึงมีการวางนวทาง฿หຌรัฐบาล
ด านินงาน หนຌาทีไหลักของรัฐบาลคือการสรຌางสภาพทีไดีทีไชวย฿หຌประชาชนของประทศเดຌอานหนังสืออยางมี
ประสิทธิผล  ฿นป ค.ศ. โเเไ ค าสัไงส าคัญของคณะกรรมการกลางพรรค หมายลข ไโ/CT-TW          

(1) ราจ าป็นตຌองดูลรืไองการพัฒนาวัฒนธรรม฿นการอานส าหรับประชาชนทุกระดับชัๅนละทุกองค์กร
฿นประทศ 

(2) ราตຌองพยายามอยางดีทีไสุดทีไจะพัฒนาครือขายการจัดหาหนังสือ นิตยสาร ละสิไงพิมพ์อืไนโ ดยมี
นืๅ อห าทีไ ต ร งกับคว ามตຌ อ งการ ฿นปั จ จุ บั นของประชาชนทีไ อ า นหนั ง สื ออยู ฿ นทຌ อ งถิไ น 

ตางโ ของประทศ ดยฉพาะอยางยิไงผูຌทีไอาศัยอยู฿นบริวณชนบทหางเกลละดดดีไยว [1] 

ราตระหนักดีวาการพัฒนาขຌอมูล ความรูຌ ละวัฒนธรรม฿นวิถีทางทีไถูกตຌองป็นองค์ประกอบส าคัญ฿นการ
พัฒนาประทศ มืไอพิจารณาถึงประดในส าคัญรืไองวัฒนธรรมส าหรับการพัฒนาประทศ฿นอนาคตนัๅน ประทศ
วียดนามมีกลยุทธ์ทางดຌานวัฒนธรรมของรัฐบาลทีไรียกวา W                       X ดยมีป้าหมาย฿น   
ค.ศ. โเโเ กลยุทธ์นีๅเดຌระบุวัตถุประสงค์ละงาน฿นการพัฒนาวัฒนธรรมดยรวมละการพัฒนาหຌองสมุด
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ดยฉพาะ ดังนีๅ ิกี การพัฒนานวัตกรรม฿นการบริหารจัดการหຌองสมุดพืไอบริการประชาชน฿หຌเดຌอานหนังสืออยาง
มีประสิทธิภาพ ดยนຌนการ฿หຌบริการขຌอมูลสารสนทศละการ฿ชຌทคนลยี  ทีไ฿หຌบริการอัตนมัติละทันสมัย฿น
การบริหารจัดการหຌองสมุด ิขี การจัดตัๅงครือขายระหวางหຌองสมุดตางโ พืไอ฿ชຌประยชน์จากคุณลักษณะทีไป็น
ประยชน์ของครือขายพืไอบรรยากาศ฿นการคຌนควຌา ละพืไอ฿หຌหຌองสมุดตละหง฿นครือขายมีความสมบูรณ์
อยางมากทีไสุดทาทีไจะป็นเปเดຌ ละ ิคี การพัฒนาการอานส าหรับประชาชน฿นรูปครงการระยะยาวของ
ประทศทีไมุงนຌนความยัไงยืนของการพัฒนาป็นประทศอุตสาหกรรมละทันสมัย [2] 

การ฿ชຌประยชน์จากทรัพยากรสืไอนัๅนป็นรืไองจ าป็น ดยมีป้าหมายอยูทีไกระบวนการทีไเมยุงยากซับซຌอน
฿นการลือกหนังสือส าหรับคนอาน นอกจากนีๅ การจัดหาสืไอหຌองสมุดละวลา฿นการอานทีไ หมาะสมละพอพียง
ป็นรืไองทีไจ าป็นชนกัน ทຌายทีไสุด จ าป็นตຌองมีการรณรงค์รืไองการอานทัไวประทศ พืไอ฿หຌอืๅอตอการพัฒนาการ
อานอยางมีประสิทธิผลทัๅง฿นปัจจุบันละพืไอประชากรชาววียดนามรุนตอเป 

3.1 ครงการของรัฐบาลกลาง฿นการ฿หຌงินทุนสนับสนุนหຌองสมุดละหนังสือส าหรับประชาชน 

รัฐบาล฿ชຌงินจ านวนมากจากภาครัฐ฿นการจัดท าครงการนีๅ   ดยมีกิจกรรมครงการหลักสามกิจกรรม 
เดຌก ครงการของกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา ละการทองทีไยว มีกิจกรรมจัดหาหนังสือ฿หຌกับหຌองสมุดขต฿น
ทຌองถิไนหางเกลละสนับสนุนหนังสือส าหรับหมุนวียน฿หຌกับหຌองสมุด฿นจังหวัด ฿ชຌงบประมาณ โ5 พันลຌานดองตอ
ป ครงการของกระทรวงสารสนทศละการสืไอสาร เดຌจัดตัๅงละลงทุน฿นหนวยติดตามงานสรຌางวัฒนธรรม 
           ขณะทีไครงการของ                                                  ค             
             ป็นความพยายามทีไจะชวย฿หຌผูຌคนมีอกาสขຌาถึงละ฿ชຌหนังสือเดຌดยสะดวกสบายมากขึๅน 

3.2 การสนับสนุนขององค์กรอกชนเมสวงหาผลก าเร฿นรืไองการอานหนังสือของประชาชน 

อันทีไ จริ ง  มีองค์กรระดับนานาชาติละประทศตาง โ ทีไ ฿หຌ การสนับสนุนกิจกรรมดั งกล าว   
ผูຌบริจาครายหลัก เดຌก องค์การยูนสก มูลนิธิ อชี ย บริติชคาน์ซิล ละธนาคารลก ดยมีกิจกรรม 

ตางโ ชน การ฿หຌความสนับสนุนรืไองหนังสือกหຌองสมุด การจัดสรรงบประมาณ การชิญนักขียน ละการ
สนับสนุนกิจกรรมสงสริมการอานอืไนโ หຌองสมุดมากกวา แๆใ หงเดຌรับหนังสือจากการสนับสนุนของมูลนิธิอชีย
ตัๅงตป ค.ศ. โเเเ จนถึงปัจจุบัน มีมูลคารวมกวา แ5 ลຌานหรียญสหรัฐ 

หลงทุนสนับสนุนทีไส าคัญอีกหลงหนึไงคือมูลนิธิบิลล์ละมลินดา กตส์  ซึไง฿หຌการสนับสนุนผาน 
Wครงการพัฒนาความสามารถ฿นการ฿ชຌคอมพิวตอร์ละการชืไอมตออินทอร์นใตสาธารณะ฿นวียดนาม รวม
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ป็นงิน 5เ ลຌานหรียญสหรัฐ ิใใ ลຌานหรียญจากมูลนิธิผูຌบริจาคละอีก แ็ ลຌานหรียญจากผูຌบริจาคของ
วียดนามี จังหวัดละมืองตางโ ไเ หงของวียดนามเดຌรับการสนับสนุนจากครงการนีๅ 

หลงสนับสนุนทีไส าคัญอีกหงหนึไงทีไ฿หຌการสนับสนุนดຌานหนังสือละสืไอส าหรับผูຌพิการทางสายตาคือ 
FORCE (Foundation for Resource Centers and Libraries for Print Handicapped in Developing 

Countries) 

กอนป ค.ศ. โเเเ มีหຌองสมุดจ านวนสองหงทานัๅนทีไ฿หຌบริการกคนตาบอด ตดຌวยการสนับสนุนของ
กองทุน FORCE การ฿หຌบริการเดຌขยายตัวเปทัไวประทศ ซึไงป็นกระบวนการกระตุຌนความกຌาวหนຌา มีการ฿ชຌงินทุน
สนับสนุนสตูดิอสีไหงพืไอผลิตหนังสือบบดิจิทัลส าหรับคนตาบอด ดยมีหຌองสมุดวิทยาศาสตร์ทัไวเปหงมือง   
ฮจิมินห์ป็นหຌองสมุดตຌนบบทีไ฿หຌบริการดຌานขຌอมูลส าหรับผูຌทีไมองเมหใน หຌองสมุดหงนีๅเดຌกลายป็นทัๅงผูຌผลิต
หนังสืออักษรบรลล์ละจัดหาสืไอทีไมีประยชน์ส าหรับหຌองสมุดมากกวา แเเ หงทัไวประทศ ฿นระหวางป ค.ศ. 
โเเเ-โเเแ กองทุน FORCE เ                                     สมุดขนาดลใกทีไศูนย์ส าหรับคนตาบอด
ละสถานรับลีๅยงดใก [3] 

ครงการอีกครงการหนึไงมีชืไอวา Wหຌองอานหนังสือ ิRoom to Readี ซึไงริไมปຂดครงการดยรอง
ประธานบริษัทเมครซอฟท์฿นประทศวียดนาม พืไอจัดหาหนังสือดยเมคิดคา฿ชຌจาย฿หຌกับดใกดຌอยอกาสละ
สรຌางอกาส฿หຌคนยากจนเดຌมีอกาสอานหนังสือ หຌองอานหนังสือ ป็นองค์กรอกชนระดับนานาชาติทีไสนับสนุน
การศึกษา฿นขตทุรกันดาร ดยมีค าขวัญขององค์กรวา Wลกปลีไยนพราะดใกโ เดຌเปรงรียน 

 

4. ปัญหาของหຌองสมุด฿นการ฿หຌบริการผูຌคนทีไอยู฿นทຌองถิไนหางเกลละผูຌพิการทางสายตา 

ถึงมຌประทศวียดนามจะสามารถชวยหลือผูຌคน฿นทຌองถิไนหางเกล ดยฉพาะคนตาบอด เดຌมากขึๅน
กวาดิม ตกใยังมีอะเรหลายโ อยางทีไควรจะท าพืไอพิไมอกาสทีไทຌจริง฿หຌพวกขา เมอาจปฏิสธเดຌวารามีหนังสือ
ละนิตยสาร฿นจ านวนจ ากัด ดยฉพาะอยางยิไงหนังสือละสืไอทีไป็นภาษาถิไนละสืไอส าหรับผูຌพิการทางสายตา  
นืไองจากการจัดพิมพ์หนังสือ฿นภาษาถิไนละหนังสือส าหรับผูຌพิการทางสายตา฿หຌก าเรนຌอย ดังนัๅน ส านักพิมพ์จึงเม
สน฿จทีไจะพิมพ์หนังสือหลานีๅ พืไอกຌปัญหารืไองการจัดหาหนังสือพวกนีๅ฿หຌหຌองสมุดสาธารณะ ค าสัไงรัฐบาลลขทีไ 
72/2002/ND-CP เดຌก าหนดวา หຌองสมุดสาธารณะประจ าจังหวัดจะตຌองจัดตัๅงหนวยงานทีไมีหนຌาทีไรับผิดชอบผลิต
อกสาร฿หຌกับชนกลุมนຌอยทีไอาศัยอยู฿นจังหวัดของตน นอกจากนีๅหຌองสมุดสาธารณะยังตຌองรับผิดชอบประสานงาน
กับสมาคมคนตาบอดพืไอผลิตหนังสือละหนังสือพิมพ์อักษรบรลล์฿หຌผูຌพิการทางสายตา [4]  ฿นความป็นจริง งบ
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ลงทุนส าหรับกิจกรรมของหຌองสมุดจะมีอยูจ ากัด ดยฉพาะอยางยิไงหຌองสมุดประจ าขต ละผลงานของหຌองสมุด
ประจ าขตบางหงกใเมดีนัก นืไองจากจຌาหนຌาทีไหຌองสมุดประจ าขตมีทักษะทางวิชาชีพ฿นระดับตไ า งินทุนทีไจัดสรร
ส าหรับกิจกรรมของหຌองสมุดทีไศูนย์วัฒนธรรม สารสนทศละกีฬา กใเมพียงพอส าหรับกิจกรรมทุกกิจกรรม 
ดยฉพาะอยางยิไงการจัดซืๅอหนังสือ฿หม การน าทคนลยีสารสนทศมา฿ชຌ฿นกิจกรรมหຌองสมุดประจ าขตจึงยังมี
เมมากนัก หຌองสมุดสาธารณะกใตกอยู฿นสถานการณ์ชนดียวกัน ดังนัๅน จึงยังเมมีหนังสือหรือสืไอตางโ มากนัก
นืไองจากงบประมาณจ ากัด ฿นขณะทีไราคาหนังสือ หนังสือพิมพ์ ละอกสารตางโ มีนวนຌมจะพิไมสูงขึๅน ผลกใคือ 
จ านวนหนังสือ฿นหຌองสมุดสาธารณะฉลีไยตอประชากรจึงตไ ามาก คือ มีหนังสือพียง เ.ใๆ ลมตอประชากรหนึไงคน 
ชนกลุมนຌอยทีไเป฿ชຌบริการหຌองสมุดสาธารณะกใมีจ านวนเมมากพราะมีหนังสือ฿นภาษาถิไนของตนนຌอย การ
฿หຌบริการยืมหนังสือขຌามหຌองสมุดกใมีจ ากัด ฿นบางกรณี ประชาชนทีไอาศัย฿นทຌองถิไนหางเกลตຌองการอานหนังสือ 
ตหຌองสมุดกใอยูเกลจากบຌานของพวกขากินเป 

฿นวิทยาลัยละมหาวิทยาลัยนัๅน ฉพาะวิทยาลัยละมหาวิทยาลัยขนาด฿หญทานัๅนจึงจะมีงินทุนละ
ครงการพัฒนาทรัพยากรการรียนรูຌ฿หຌกับนักศึกษา ละถึงมຌสวน฿หญจะสรຌางหຌองสมุดเดຌ ตหຌองสมุดกใเมมี
ประสิทธิภาพพียงพอส าหรับการรียนการสอนของอาจารย์ละนักศึกษา 

หຌองสมุดของรงรียนดยทัไวเปกใอยู฿นสภาพออนอนืไองจากงบประมาณจ ากัด ทรัพยากรมนุษย์ละ
ครงสรຌางพืๅนฐานเมขใงกรงพอ จ านวนหนังสือ฿นหຌองสมุดนຌอย ละบรรณารักษ์สวนมากขาดทักษะทางวิชาชีพ 
฿นสวนของคนอานนัๅน พวกขากใยุงกับการหาลีๅยงชีพละเมมีวลาอานหนังสือมากนัก ประชากรวียดนาม
มากกวา ็เ% ป็นกษตรกรละลูกจຌางทีไมีรายเดຌนຌอย ดังนัๅนจึงยังเมมีนิสัยรักการอาน 

 

5. ขຌอสนอนะส าหรับการสรຌางความทาทียมกัน฿นการ฿ชຌหนังสือ สารสนทศละความรูຌ 
ราสรุปเดຌวาการปรับปรุงสภาวะการอาน฿หຌดีขึๅนป็นหนຌาทีไทีไส าคัญทีไสุดละจ าป็นตຌองเดຌรับการสนับสนุน

พิไมขึๅนจากรัฐบาล องค์กรอกชนเมสวงหาผลก าเร ละจากทุกภาคสวน฿นสังคม 

5.1 ขຌอรียกรຌองส าหรับรัฐบาล 

รัฐบาลตຌองมีนยบายทีไหมาะสม฿นการพัฒนาการอานพืไอท า฿หຌประชากรมีสิทธิทีไจะอานละเดຌรับความ
พลิดพลินจากการอานหนังสือ นยบายของรัฐบาลจ าป็นตຌองกีไยวขຌองกับการพัฒนาการศึกษา วิทยาศาสตร์ละ
ทคนลยี ละวัฒนธรรม ละตຌอง฿หຌการสนับสนุนหຌองสมุดละกิจกรรมการพิมพ์อยางมาก 
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฿นสวนทีไกีไยวขຌองกับการพัฒนาหຌองสมุดนัๅน จะตຌองมีครงการพัฒนาทัๅง฿นระยะสัๅนละระยะยาวพืไอ
สนับสนุนกิจกรรมการอาน฿นระดับประทศ ทัๅงนีๅพืไอตอบสนองความตຌองการ฿นการพัฒนา฿นปัจจุบัน ดังนัๅนการ
พิไมงบประมาณสนับสนุน฿หຌกับหຌองสมุดมากขึๅนผานทางกระทรวงวัฒนธรรม กีฬาละการทองทีไยว จึงป็น
สิไงจ าป็น พืไอผลส ารใจอยางตอนืไอง฿นระยะยาว นอกจากนีๅ ยังตຌอง฿หຌการสนับสนุนทางการงินกส านักพิมพ์฿น
การจัดพิมพ์หนังสือภาษาถิไนของชนกลุมนຌอยละหนังสือส าหรับคนตาบอดดຌวย 

5.2 ขຌอสนอนะส าหรับกระทรวงวัฒนธรรม กีฬาละการทองทีไยว 

กระทรวงมีความรับผิดชอบตอรัฐบาล฿นการบริหารจัดการกิจกรรมหຌองสมุด฿นระดับรัฐ ดังนัๅนจึงตຌองมี
ขຌอสนอนะตอรัฐบาล฿นการวางนยบายส าหรับหຌองสมุดละการสรຌางความทาทียมกันส าหรับประชาชนทีไมี
สภาพตางกัน฿นการ฿ชຌหนังสือ สารสนทศ ละความรูຌ บรรณารักษ์ป็นผูຌมีบทบาทส าคัญพราะมีหนຌาทีไจัดกิจกรรม
฿หຌประชาชนเดຌอานหนังสือ ละสนองความตຌองการ฿นการอานละ฿ชຌสารสนทศอยางหมาะสม ดังนัๅน จึง
จ าป็นตຌองมีการฝຄกอบรมละพิไมพูนทักษะ฿หมโ ฿หຌกับบรรณารักษ์อยางสมไ าสมอ 

5.3 ขຌอสนอนะส าหรับกระทรวงสารสนทศละการสืไอสาร 

ควรจัดกิจกรรมพืไอกระตุຌนการอาน฿นทุกจังหวัดละทุกมืองของประทศ พืไอท า฿หຌประชากรตระหนักถึง
การอานละความหมายของการอาน ชน การจัดทศกาลการอานของวียดนาม การจัดสัปดาห์การอานหนังสือ
หงชาติ นิทรรศการหนังสือ การลดราคาหนังสือ ละการจัดงานหนังสือป็นระยะโ ฿นสวนตางโ ของประทศ  
นอกจากนีๅ จ าป็นตຌองมีการจัดการสวนา การนะน าหนังสือทางรายการทรทัศน์ วิทยุละอินทอร์นใต พราะ
รายการทรทัศน์ละวิทยุสามารถจัด฿นวลาทีไหมาะสมพืไอดึงดูดความสน฿จของผูຌชมละผูຌฟัง฿นวงกวຌาง ละควร
มีกิจกรรมพืไอยกยองชิดชูกียรติผูຌทีไอุทิศตน฿นการพัฒนาวัฒนธรรมการอานของประทศ฿นดຌานตางโ ดังนีๅคือ  
การสรຌางงานทีไมีคุณคา การจัดหาละผยพรสืไอทีไมีคุณคาส าหรับการอานพืไอการศึกษาทางดຌานวิทยาศาสตร์ 
ศิลปะละมนุษยศาสตร์ 

5.4 ขຌอสนอนะส าหรับหนวยงาน องค์กรละสมาคมวิชาชีพ 

 การดึงดูดความสน฿จของสังคมสูวัฒนธรรมการอานป็นรืไองจ าป็น การสงสริมงานทีไมลีักษณะสรຌางสรรค์
ของสมาพันธ์ตางโ ทีไกีไยวขຌองกับการศึกษาดຌานการสรຌางสรรค์ทางวัฒนธรรม ศิลปะ สารสนทศละสืไอ ตลอดจน
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การสงสริมบทบาทของสมาคมวิชาชีพตางโ ทีไกีไยวขຌองกับการอาน ชน สมาคมวิชาชีพนักขียน ส านักพิมพ์ ละ
สมาคมหຌองสมุด 

 นอกจากนีๅ ยังจ าป็นตຌองปลูกฝัง฿หຌกิดความพลิดพลินทางวัฒนธรรม ดยฉพาะอยางยิไง฿นกลุมผูຌ฿ชຌ
รงงานละกษตรกร สงสริมการประสานงานระหวางสถาบันทางวัฒนธรรม ชน ศูนย์ติดตามงานสรຌาง
วัฒนธรรม                  หຌองอานหนังสือสาธารณะ 

5.5 ขຌอสนอนะส าหรับหຌองสมุด 

 ราจ าป็นตຌอง฿หຌความสน฿จกับหຌองสมุดสาธารณะ฿นประดในทีไกีไยวขຌองกับการ฿หຌบริการทีไมีประสิทธิภาพ 
ดังชนการ฿หຌบริการของรຌานหนังสือขนาด฿หญทีไมีผลงานหนังสือตางโ ของลกละของวียดนาม฿นศาสตร์ตางโ 
ชน วิทยาศาสตร์ละทคนลยี วัฒนธรรมละศิลปะ ทคนลยี การพทย์ ศรษฐศาสตร์ ป็นตຌน การ฿ชຌกลยุทธ์
ดึงดูดความสน฿จ฿หຌประชาชนหันมา฿ชຌบริการหຌองสมุดสาธารณะ การปรับปรุงคุณภาพของการ฿หຌบริการ พืไอ฿หຌ
ผูຌอานมีอกาสเปหຌองสมุดพืไออานหนังสือเดຌงายขึๅน  ทຌายทีไสุด จ าป็นตຌองมีการระดมทุนจากองค์กร บุคคลทัไวเป 
ละองค์กรอกชนเมสวงหาผลก าเร พืไอสรຌางหຌองสมุด฿นชุมชนส าหรับทຌองถิไนทีไหางเกล 

 

สรุป 

 - การสนับสนุนการอานส าหรับพลมืองทัๅงประทศป็นสะพานชืไอมยงละลดชองวางระหวางขตมือง
ละขตชนบท พืไอ฿หຌพลมืองทุกคนมีอกาสขຌาถึงสารสนทศละความรูຌผานหนังสือละหนังสือพิมพ์ 

 - การสงสริมการอานส าหรับพลมืองป็นการสรຌางอกาส฿นการพัฒนาอยางยัไงยืนส าหรับประทศ ละ
ชวย฿หຌผูຌยากเรຌดยฉพาะผูຌพิการทีไอาศัยอยู฿นทຌองถิไนหางเกลมีครืไองมือทีไจะอาชนะความยากล าบาก฿นชีวิตเดຌ 
 - การพิไมกิจกรรมการอานป็นวิธีการทีไดีส าหรับการรียนรูຌดຌวยตนองของพลมืองพืไอพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ละการพัฒนาศรษฐกิจของประทศ 

 - กิจกรรมดังกลาวมีความกีไยวพันอยาง฿กลຌชิดกับวัตถุประสงค์ดຌานกลยุทธ์฿นการพัฒนาประทศ฿นชวงป 
ค.ศ. โเแแ-โเโเ ทีไพรรคละรัฐบาลวียดนามเดຌก าหนดเวຌ 

……………………………………………………. 
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