สูจิบตั รนิทรรศการ

“หนึง่ เจ้าฟ้ า สามสายสัมพันธ์”
ในโอกาสฉลองครบรอบการสถาปนาศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจี นสิรินธร 13 ปี
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2561
ณ อาคารส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สูจิบตั ร
นิทรรศการ “หนึง่ เจ้าฟ้ า สามสายสัมพันธ์”
ในโอกาสฉลองครบรอบการสถาปนาศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรนิ ธร 13 ปี
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2561
ณ อาคารส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
“ด้วยพระบารมีปกเกล้า จึ งมีศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจี นสิรินธรในวันนี้ ”
“源于公主殿下恩泽荫蔽，才有今天的诗林通中国语言文化中心”

ในปี พุทธศักราช 2524 สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ เสด็จ
พระราชด�ำเนินเยือนกรุงปักกิง่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งถือเป็ นจุดเริ่มต้ นของการเพาะเมล็ดพันธุ์
แห่งมิตรภาพระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน   นับเนื่องจากนั้นมาเป็ นเวลา
36 ปี พระองค์ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็ นแบบอย่ างอันงดงามแก่ ประชาชนชาวไทย
ในด้ านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างยั่งยืน บนรากฐานแห่งความจริงใจและไมตรีจติ มิตรภาพ   
พระราชจริยวัตรที่ได้ ทรงปฏิบัติด้วยความเพียรอย่ างต่อเนื่อง ได้ ปรากฏผลอย่ างเป็ นรูปธรรม
จากการที่ทรงได้ รับพระราชสมัญญานามจากสาธารณรัฐประชาชนจีนว่ า “มิตรที่ดีท่ีสุดในโลก
ของจีน” นอกจากนี้ ยังได้รบั การทูลเกล้ าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยปักกิง่
และรางวัลมิตรภาพด้ านภาษาและวัฒนธรรมจีนจากกระทรวงศึกษาธิการของจีน พระราชกรณียกิจ
ที่เกี่ยวข้ องกับสาธารณรัฐประชาชนจีนดังกล่ าวบังเกิดเป็ นแรงบันดาลใจให้ แก่นักวิชาการไทย
ในการสร้ างสรรค์ความรู้ด้านจีนวิทยาในประเทศไทยในเวลาต่อมาอย่างมากมาย
ด้ วยพระบารมีปกเกล้ าและพระเมตตาอันสูงสุด ได้ ทรงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ พระราชทานนาม
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่า “ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรนิ ธร”
เมื่อปี พุทธศักราช 2547 โดยให้ ศูนย์ฯ นี้มีภารกิจในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน
การเผยแพร่วัฒนธรรมจีน และขับเคลื่อนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน ซึ่งภายหลัง
ได้ มีการจัดตั้งส�ำนักวิชาจีนวิทยา และสถาบันขงจื่อขึ้นในมหาวิทยาลัยแห่ งนี้ และร่ วมกันเป็ น
กลไกส�ำคัญในการสร้ างความสัมพันธ์อนั แนบแน่นระหว่างไทย–จีน หรืออาจเรียกว่า “สามสาย
สัมพันธ์แห่งมิตรภาพ” ในเวลาต่อมา

สายสัมพันธ์ที่ 1 ภาษาจี น
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ พฒ
ั นาการเรียนการสอนภาษาจีนทีเ่ ปี่ ยมด้ วยคุณภาพ ผลิตบัณฑิต
ที่มคี วามสามารถสูส่ งั คมด้ วย 3 องค์ประกอบที่แข็งแกร่ง ได้ แก่ คณาจารย์ รูปแบบการจัดการเรียน
การสอน และเน้ นการสร้ างความเข้ าใจอันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ
บุคลากรของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร รวมทั้งคณาจารย์ของส�านักวิชาจีนวิทยา
ต่างมีประสบการณ์ศึกษาเล่าเรียนและใช้ ชีวิตในสาธารณรัฐประชาชนจีนเกือบทุกมณฑล ปัจจุบัน
ได้ ผลิตผลงานวิชาการมากกว่า 100 รายการ มีความเชี่ยวชาญด้ านการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน
มีการศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของจีน รวมทั้งศึกษาเขตเศรษฐกิจชายแดนและ
การปกครองท้ องถิ่นมณฑลยูนนาน ส่งผลให้ สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน
รวมทั้งเรื่องราวของจีนด้ วยความลึกซึ้ง น�าไปสูค่ วามเข้ าใจด้ านภาษา วัฒนธรรม และแนวคิดของจีน
อย่างถ่องแท้ในทุกมิติ นอกจากนี้ คณาจารย์ของส�านักวิชาจีนวิทยา ยังได้ รับการเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์อย่างสม�่าเสมอ โดยได้ รับการสนับสนุนจากสถาบันขงจื่อและมหาวิทยาลัยเซียะเหมิน
ซึ่งเป็ นมหาวิทยาลัยคู่สญ
ั ญาที่รัฐบาลจีนมอบหมาย

การจั ด การเรี ย นการสอนภาษาจี น และเรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ จี น ด�า เนิ น การด้ ว ยแนวคิ ด
“S-I-N-O” เป็ นผลท�าให้ ผ้ ูเรียนสามารถน�าองค์ความรู้และทักษะไปใช้ ได้ จริง นับถึงปี พุทธศักราช
2561 มีบัณฑิตที่จบการศึกษาภาษาจีนไปแล้ ว 1,517 คน บัณฑิตเหล่านี้ได้ ออกไปรับใช้ สงั คม
ในทุกภาคส่วน
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สายสัมพันธ์ที่ 2 วัฒนธรรมจี น
ตลอดระยะเวลา 13 ปี แห่ งการด�าเนินงาน ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรยึดมั่น
เจตนารมณ์ในการสร้ างความเข้ าใจในวัฒนธรรมและปรัชญาการด�าเนินชีวิตตามวิถีคิดแบบจีน
ผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ โดยเผยแพร่สนู่ กั เรียน นักศึกษาและประชาชน ซึ่งมีกจิ กรรมหลัก
ที่จัดขึ้นเป็ นประจ�าทุกปี 3 กิจกรรม ได้ แก่ เทศกาลไหว้ พระจันทร์ เทศกาลตรุษจีน และเทศกาล
บ๊ะจ่าง ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่มุ่งหมายให้ เกิดความเข้ าใจในวัฒนธรรมและปรัชญาจีนซึ่งเป็ นรากฐาน
ส�าคัญของความสัมพันธ์ไทย-จีนที่ย่ังยืน

สายสัมพันธ์ที่ 3 ความมันคงทางสั
่
งคมและประชาชน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร ได้ ทา� หน้ าที่เป็ นสะพาน
เชื่อมสายสัมพันธ์ในระดับประชาชนกับประชาชนเพื่อความมั่นคงทางสังคม ด�าเนินการผ่านกิจกรรม
การประชุมนานาชาติ การสัมมนาเพื่อระดมความคิด และแลกเปลี่ยนมุมมองในมิตทิ างเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้ อม เทคโนโลยี ระหว่างนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ นักธุรกิจ ทั้งไทยและจีน
โดยได้ รั บ การสนั บ สนุ น และความร่ ว มมื อ จาก HANBAN ( 汉办 ) สถานเอกอัค รราชทู ต
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�าประเทศไทย และสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจ�าเชียงใหม่ ด้ วยดีเสมอมา

ก้าวต่อไปในอนาคต
ศู น ย์ ภ าษาและวั ฒ นธรรมจี น สิริ น ธรจะสืบ ทอดเจตนารมณ์ ด้ั ง เดิ ม เมื่ อ แรกเริ่ ม ก่ อ ตั้ ง
ในการเป็ นศูนย์กลางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยและประเทศในกลุ่ม
อนุภมู ิภาคลุ่มน�า้ โขง เป็ นสถานที่แลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ รวมทั้ง
เป็ นสะพานเชื่อมไมตรีจติ มิตรภาพระหว่างประชาชน เพื่อความสัมพันธ์ไทย–จีนที่แน่นแฟ้ นต่อไป

รายการผลงานวิชาการ

“สัมพันธภาพไทย-จี น แนบแน่นด้วยพระอัจฉริยภาพ”
“牢固的中—泰关系，源自公主殿下的天才”

