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Daegu safety theme park

กิจกรรมท่ีน่าสนใจอีกหน่ึงกิจกรรมคือ 
การเยี่ยมชม  Daegu Safety Theme 

Park ซ่ึงเป็นเหมือนศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นการรับมือกบั
ภยัพิบติัต่างๆ โดยเคา้โฟกสัไปท่ีอคัคีภยั

โดยสาเหตุหรือแรงบนัดาลใจท่ีเคา้สร้าง
ท่ีน่ี มาจากเหตุการณ์ไฟไหมท่ี้ Subway เม่ือปี 2003 
ท่ี Daegu มีผู ้เสียชีวิตเกือบ 200 คน ตอนท่ีดูวิดีโอ
จ าลองเหตุการณ์วนัเกิดเหตุ วิทยากรเคา้เน้นย  ้าเสมอว่า
เป็นเหตุการณ์ท่ีพวกเขาจะไม่มีวนัลืม
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ความน่าสนใจคอื เคา้จะใหค้วามรูแ้ละ
จ าลองสถานการณ์จรงิเกีย่วกบัอคัคภียัในที่
ต่างๆ รวมถงึการใชด้บัเพลงิ, การโรยตวั
หนีจากตกึ, เอาตวัรอดจากไฟไหมใ้น
Subway และ Railway ซึง่เหตุการณ์
ทัง้หมด เคา้จ าลองไดเ้หมอืนจรงิมาก

วทิยากรไดอ้ธบิายวา่ เวลาทีเ่กดิเหตุการณ์
ไฟไหม้ มนัจะมดืและเตม็ไปดว้ยควนัจนเรา
มองอะไรทีไ่มเ่หน็ บนพืน้จะมลีกูศรเรอืง
แสงสเีขยีวทีส่วา่งแมใ้นความมดื หรอืมคีวนั
ไฟ ใหเ้ดนิตามลกูศรน้ีไปจะพบทางออก

เคา้อธิบายวา่ เวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ มนัจะมืดและเตม็ไปดว้ยควนัจนเรามองอะไรท่ีไม่เห็น บนพื้นจะมีลูกศรเรืองแสงสีเขียวท่ีสวา่งแมใ้นความมืด หรือมีควนัไฟ ให้เดินตามลูกศรน้ีไปจะพบทางออก



ตอนเขา้ไปในรถไฟใตด้นิแลว้เคา้สอนวธิกีารหลบหนี รถไฟก็เคลือ่นจรงิ มคีวนั แลว้เราตอ้งเปิดประตฉุูกเฉิน แลว้เดนิ

ไปตามทางทีม่องไม่เห็นอะไรเลยเพือ่ตามหาทางออก และตอ้งใชส้ไลดเ์ดอรใ์นกรณีเกดิไฟไหมใ้น monorail

วทิยากรเลา่วา่ อปุกรณ ์safety ทุกอยา่งทัง้ปุ่ มเปิดประตฉุูกเฉิน ถงัดบัเพลงิ ทางหนีไฟ มมีาตัง้แตปี่ 2003 แตใ่นตอน
น้ันไม่มใีครมคีวามรูค้วามเขา้ใจถงึการใชอ้ปุกรณเ์หลา่นีเ้ลย รวมถงึไม่มคีวามรูด้า้นการรบัมอืกบัอคัคภียัดว้ย จงึเกดิ

โศกนาฏกรรมขึน้



ดงัน้ันองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งในแทกู ได ้

จดัตัง้ศูนยก์ารเรยีนรูนี้ข้ึน้มาเพื่อใหค้วามรูแ้ละ 

awareness แ ก่ ป ร ะ ช าชนใ นด ้า น ค ว า ม

ปลอดภยั

ประทับใจที่เคา้ใหค้วามส าคัญใน

ดา้นนีแ้บบ seriously เราคดิว่ามนัไม่ใชก่ารววั

หายลอ้มคอก มันคือการเร ียนรู จ้ากความ

ผดิพลาด แกไ้ข และป้องกนัไม่ใหม้นัเกดิ้ า้อกี



“
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Traditional Korean Cooking Contest
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กิจกรรมเร ียนรู ก้ารท าอาหาร

เกาหลี โดยในคลาสจะมีอาจารยม์าสอนท า

Kimbap ้ึง่มีลกัษณะคลา้ยๆ้ชู ิจากน้ันให ้

แบ่งทมี ทมีละ 4 คนเพือ่แข่งกนัท า Kimbap

ตาม recipe ทีอ่าจารยส์อน ้ ึง่เป็นกจิกรรมที่

ฝึกการท างานเป็นทีมไดด้ี เพราะตอ้งใชก้าร

สือ่สาร การท างานรว่มกนัแข่งกบัเวลา และดว้ย

ความทีม่ีเวลาจ ากดั สมาชกิในทมีตอ้งอ่านกนั

ใหอ้อกดว้ยความรวดเร็วว่าใครเก่งอะไร ใคร

เกง่หั่นพกั ใครเกง่ห่อ้ชู ิ



Visiting a Buddist Temple
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เยีย่มชมวดัศาสนา

พุทธ ้ ึง่ในสว่นของขอ้มูลดา้น

นิกาย นักบวช มคีวามแตกตา่ง

จากไทยพอสมควร โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ในดา้นสถาปัตยกรรมทีจ่ะ

แสดงใหเ้ห็นถงึวฒันธรรมเกาหล ี

รวมไปถงึพธิกีรรมบางอยา่ง เชน่ 

การกราบพระ การสวดมนตก็์จะมี

ความแตกตา่งจากศาสนาพุทธใน

ประเทศไทย
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Special lecture and group discussion
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เ ป็นการบรรยายพิเศษ
เกี่ยวกบัเรื่อง Global leadership ซึ่งสิง่
ส าคญัที่ Lecturer อธบิายคอื ในการท า
กจิกรรม ท าธุรกจิ หรอืการอยู่ร่วมกบัคน
ทีม่วีฒันธรรมและภาษาแตกต่างจากเรา
นั ้น คือการมองในหลายๆมุม เราไม่
สามารถตัดสินวัฒนธรรมของใครว่าดี
หรือไม่ดีได้ สิ่งที่ดีที่สุดคือการท าความ
เขา้ใจว่าทกุเชือ้ชาตมิคีวามแตกต่าง การ
จะท างานร่วมกันเราจะต้องเปิดใจให้
กวา้ง โดยเฉพาะคนทีต่อ้งการจะเป็นผูน้ า
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Vestibulum 
congue 

Vestibulum 
congue 

Vestibulum 
congue 

Vestibulum 
congue 

อกีหน่ึงการบรรยายทีน่่าสนใจคอืการบรรยายเกีย่วกบัการรณรงคเ์ลกิสบูบุหรี่ โดย Daegu Health 

College นัน้ถอืเป็นเขตปลอดบุหรี่ ซึง่ในคลาสน้ีไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัประโยชน์และโทษของการสูบบุหรี่ และ Lecturer 

ไดใ้หม้กีาร Group discussion เพือ่ท า Presentation เกีย่วกบัความเหน็ของเราทีม่ต่ีอการเลกิบุหรี่ ซึง่ไดฝึ้กการ
ท างานเป็นทมี การแสดงความคดิเหน็และฟังคนอื่นในเวลาเดยีวกนั
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Learning k-pop dance

เรยีนเตน้ K – pop โดยกจิกรรมน้ีทุกคน
จะไดเ้รยีนเตน้เพลง 1 เพลงเพือ่ท าการแสดงดว้ยกนั ซึ่ง
เพลงและทา่เตน้นัน้น ามาจากศลิปินเกาหลจีรงิๆ เป็นท่า
จริง กิจกรรมน้ีมีความสนุกสนาน ฝึกความกล้า
แสดงออก และท าให้ได้เข้าใจว่าอุตสาหกรรมบนัเทิง
เกาหลมีคีวามเขม้ขน้มากจรงิๆ ต้องมคีวามสามารถทัง้
การรอ้ง การเตน้ และตอ้งมคีวามเป็น entertainer ใน
เวลาเดยีวกนั
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Korean Traditional Experience at a Confucian School

กจิกรรมเรยีนยงิธนู ซึง่ธนู
แบบเกาหลโีบราณหรอื Gak

Gung นัน้ ไมใ่ช่แค่เป็นอาวุธ
แต่ยงัแสดงถงึวฒันธรรม

โดย Instructor ไดแ้สดงพธิี
การก่อนยงิธนูเป็นล าดบั
ขัน้ตอน และทกุคนกไ็ดล้อง
ยงิธนูจรงิๆดว้ย
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เรยีนรูก้ารใสฮ่นับกและวธิกีารชงชาแบบดัง้เดมิของเกาหลี
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โดยสรุปแล้ว ค่ายน้ีเป็นค่ายที่น่าสนใจมากในหลายๆแง่มุม ทัง้ในด้านของ
วฒันธรรมเกาหลี แนวคดิของคนเกาหลี ดา้นการท างานเป็นทมี การเรยีนรูท้ีจ่ะเป็นผูน้ า และ
การท าความเขา้ใจว่า Global citizenship มนัคอืการที่เราเขา้ใจถึงความแตกต่างของ
วฒันธรรม สงัคม และแนวคดิ และเคารพในความต่างนัน้เพือ่ทีจ่ะสามารถอยูร่ว่มกนัได้ รวมไป
ถงึยงัไดเ้รยีนรูถ้งึความเป็นผูน้ าผา่นกจิกรรมต่างๆทีต่อ้งท าเป็นทมี ว่าการเป็นผูน้ าทีด่ตีอ้งรบั
ฟังและใหเ้กยีรตคิวามคดิเหน็ของผูอ้ื่นดว้ย และอกีสิง่ทีส่ าคญัทีไ่ดจ้ากค่ายน้ีนัน่คอืมติรภาพ
ซึง่เพือ่นๆทีรู่จ้กักนัในค่ายกย็งัตดิต่อกนัอยู่ เป็นอกีค่ายทีเ่ป็นความทรงจ าและประสบการณ์ที่
ดี

กนกวรรณ ขานรนิทร์


