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บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งเสนอความเคลื่อนไหวด้านการจัดตั้งสถาบันจัดการเรียนการสอนภาษาไทย (“ศึกษา
ไทย”) ในประเทศจีนตั้งแต่ปี ค.ศ.1946 - 2019 รวมถึงบรรยากาศความเคลื่อนไหวการก่อตั้งหน่วยงาน องค์กร
ส่งเสริมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับไทย (“ไทยศึกษา”) ซึ่งพัฒนาและเติบโตควบคู่กับการเรียนการสอนภาษาไทยใน
ประเทศจีน ส่งผลให้บรรยากาศการเรียนการสอนภาษาไทยของจีนเต็มไปด้วยความเข้มข้น ภายใต้พัฒนาการ
ของการศึ ก ษาภาษาไทยในประเทศจี น มี ทั้ งจุ ด แข็ งที่ ไทยสามารถน ามาศึ ก ษาเป็ น แนวทางในการพั ฒ นา
การศึกษาของไทย และจุดอ่อนที่เห็นควรให้มีการทบทวนและร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษาของไทยและ
จีน เพื่อพัฒนากิจการ “ศึกษาไทย” และ “ไทยศึกษา” ให้ก้าวไกลยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต
คาสาคัญ :

การเรียนการสอนภาษาไทย, สถาบันผลิตบุคลากรภาษาไทยของจีน, ศึกษาไทย, ไทยศึกษา
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Abstract
This article attempts to analyse the establishment of Thai language teaching
institutions ( the study of Thai language) in China from 1946 to 2019, as well as the
establishment of institutes and organizations supporting the study of Thailand (Thai Studies),
which developed in line with the study of Thai language in China. Therefore, the teaching
and learning of Thai language in China got intense. The development of Thai language
education in China demonstrates strengths which can be adopted as a guideline for the
development of foreign languages teaching in Thailand; and the lessons learned in the
analysis could be incorporated into reality by seeking cooperation with educational institutes
in China for better effects of both Thai language teaching and Thai Studies.
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วารสารภาษาและวัฒนธรรมปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)

จรัสศรี จิรภาส

1. ความนา
ประเทศไทยมีป ระวัติค วามสั ม พั น ธ์ท างการทู ต กับ ประเทศจี นมาเป็ น เวลาช้านาน จากการศึก ษา
เอกสารโบราณทางประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-จีนในอดีตทาให้ทราบได้ว่าการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสยาม
และจี น ในประวั ติ ศ าสตร์ โ ดยมากใช้ ล่ า มชาวจี น เป็ น หลั ก จึ ง เป็ น ที่ ค าดเดาได้ ว่ า ภาษาไทยน่ า จะเป็ น
ภาษาต่างประเทศที่ชนชาวจีนประเทศเพื่อนบ้านของเราศึกษาเรียนรู้มาตั้งแต่อดีตแล้ว ส่วนการบริหารจัดการ
“ชั้ น เรี ย นภาษาไทย” ในยุ ค สมั ย ใหม่ ของจีน นั้ น เริ่ม มี การก่ อ รูป อย่างเป็ น รูป ธรรมก่ อ นหน้ าที่ ส าธารณรัฐ
ประชาชนจี น จะสถาปนาขึ้น อย่ างเป็ น ทางการไม่นานนัก พัฒ นาการของการจั ดการหลั กสูตรภาษาไทยใน
ประเทศจีนระยะแรกเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป กระทั่งมีการเติบโตสูงสุดในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา
การเติบโตทางด้าน “ศึกษาไทย” ในประเทศจีนอยู่ภายใต้ภาวะการเติบโตพร้อมกับความเข้มข้นของบทบาทจีน
ที่มีต่อโลกและประชาคมอาเซียน รวมถึงพลังขับเคลื่อนจากนโยบาย “อีไต้อีลู่” (One Belt and One Road
B&R)1 ความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมเช่นการแลกเปลี่ยนธุรกิจการภาพยนตร์และงานละครโทรทัศน์ก็ล้วน
เป็ นปั จจัยที่ส่งผลให้ ขอบเขตการเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศจีนแผ่สาแหรกไปอย่างกว้างขวางและ
รวดเร็ว ทั้งยังส่งผลให้ภาวะการหางานทาของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาทางด้านภาษาไทยของประเทศจีนมี
ความคล่องตัว ส่งผลให้ลักษณะอาชีพของกลุ่มบัณฑิตหลักสูตรภาษาไทยมีความหลากหลายมากกว่าในอดีต
หลายเท่าตัว อาชีพที่สามารถทารายได้และความต้องการทางการตลาดสูง ได้แก่ อาชีพทางด้านการล่าม การ
แปล มั ค คุ เทศก์ ข้ าราชการในองค์ ก รรั ฐ บาลจี น ที่ มี ก ารแลกเปลี่ ย นกั บ ไทยทั้ งองค์ ก รทางด้ านการศึ ก ษา
วัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง การเงินการธนาคาร งานสารสนเทศต่างๆ
เช่น ด้านกิจ การวิทยุ โทรทัศน์ รวมถึงอาชีพ รูปแบบใหม่ซึ่งกาลังเป็นที่ต้องการในตลาดเว็บไซต์ของจีน คือ
พนักงานตรวจประเมินและกลั่นกรองคุณภาพสารสนเทศ พนักงานแปลและตอบคาถามผู้เข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ
เป็นต้น
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออภิปรายสภาพความเคลื่อนไหวด้านการจัดตั้งสถาบันจัดการเรียนการ
สอนภาษาไทย (“ศึกษาไทย”) ในประเทศจีนตั้งแต่ปี ค.ศ.1946 - 2019 (หรือระหว่างปี พ.ศ.2489-2562)
รวมถึงบรรยากาศความเคลื่อนไหวการก่อตั้งหน่วยงานและองค์กรส่งเสริมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับไทย (“ไทย
ศึกษา”) ซึ่งพัฒนาและเติบโตควบคู่กับการเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ประจักษ์
ว่าปั จ จุ บั น มี ช าวจี น ศึ ก ษาภาษาไทยเป็ น จ านวนมาก ประสิ ท ธิผ ลโดยรวมของการผลิ ต บุ ค ลากรทางด้ า น
ภาษาไทยของประเทศจีนส่วนใหญ่มักจะเป็นที่ยอมรับขององค์กรและหน่วยงานทั่วไป จึงเป็นประเด็นต่อเนื่อง
ของการศึกษาเรียนรู้จุดแข็งทางด้านการบริหารการศึกษาภาษาไทยของจีนมาปรับประยุกต์กับการบริห าร
จัดการการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของไทย ศึกษาและพัฒนาเส้นทางความร่วมมือและพัฒนาทางด้าน
การศึกษา วิจัยและงานวิชาการต่างๆ ที่อาจจะยังเป็นช่องโหว่ทางด้าน “ไทยศึกษา” ของจีน ทั้งเห็นควรให้
ศึกษาทบทวนพร้อมเพิ่มนโยบายเชิงรุกภายใต้ภาวะการแข่งขันทางด้านการหางานทาของบัณฑิตหลักสูตร
ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะบัณฑิตภาษาจีนของไทยให้มีความเข้มแข็ง ทัดเทียมและเท่าทันกระแสการพัฒนา
ประเทศของจีนและการเติบโตของอาเซียนต่อไป
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2. พัฒนาการการก่อตั้งหลักสูตรภาษาไทยในระดับอุดมศึกษาของประเทศจีน
2.1 ระยะแรกของการก่อตั้งหลักสูตรภาษาไทย (ศตวรรษที่ 20)
หลักสูตรภาษาไทยได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการหลักสูตรภาษาต่างประเทศของจีนตั้งแต่
ปี ค.ศ.1946 โดยแรกเริ่มเปิดอานวยการสอนที่โรงเรียนอาชีวภาษาตะวันออก นครหนานจิง ( 南京东方语专)
ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของจีนสมัยนั้น ต่อมาได้ผนวกรวมเข้ากับภาควิชาภาษาตะวันออกของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง
ในปี ค.ศ.19492 จึ งกล่ า วได้ ว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ปั ก กิ่ งเป็ น สถาบั น การศึ ก ษาแห่ งแรกที่ เปิ ด ด าเนิ น การสอน
ภาษาไทยอย่างเป็นทางการในประเทศจีน ภายหลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยปักกิ่งเปิดหลักสูตรภาษาไทยได้ทิ้ง
ระยะห่างถึง 12 ปีจึงจะมีการก่อตั้งหลักสูตรภาษาไทยเพิ่มเติมในสถาบันการศึกษาอื่นๆ ตามมา ผู้เขียนขอแบ่ง
ช่วงพัฒ นาการการก่อตั้งหลักสูตรภาษาไทยในประเทศจีนออกเป็น 3 ช่วงใหญ่ หรือ 4 ช่วงย่อย ได้แก่ ช่วง
บุกเบิก ช่วงวางหมาก ช่วงแตกสาแหรก (ช่วงความเจริญทางด้านการศึกษามุ่งสู่พื้นที่รอบนอกเมืองใหญ่) และ
ช่วงทศวรรษที่ 2 ของศตวรรษที่ 21 โดย “ช่วงบุกเบิก” และ “ช่วงวางหมาก” สามารถเหมารวมเป็นช่ว ง
พัฒนาการความเคลื่อนไหวก่อนศตวรรษที่ 21
สถาบันการศึกษาที่อานวยการเรียนการสอนภาษาไทยในช่วงแรกประกอบด้วย
ตารางที่ 1 20th TZZ3: รายนามสถาบันการศึกษาที่เปิดหลักสูตรภาษาไทยช่วงศตวรรษที่ 20
ชื่อสถาบันศึกษา

ชื่อภาษาจีน

1. มหาวิทยาลัยปักกิ่ง
Peking University (PKU)
2. วิทยาลัยภาษาต่างประเทศ PLA ลั่วหยาง
PLA University of Foreign Language (PLAUFL)
(ปี ค.ศ.2017 เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศลั่วหยาง มหาวิทยาลัยวิศกรรม
สารสนเทศ)
3. มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี
Guangxi University for Nationalities (GXUN)
4. มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง
Beijing Foreign Studies University (BFSU)
5. มหาวิทยาลัยการค้าและภาษาต่างประเทศกวางตุ้ง
Guangdong University of Foreign Studies
(GFUFS)
6. วิทยาลัยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ PLA
Chinese PLA University of International
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北京大学

洛阳解放军外国语学
院

ปีที่เปิด
หลักสูตร
1946
1958

ชื่อปัจจุบัน 信息工程大
学洛阳外国语学院

广西民族大学

1964

北京外国语大学

1965

广东外语外贸大学

1970

解放军国际关系学院

1970
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ชื่อสถาบันศึกษา
Relations (UIR) (หนานจิง)
7. วิทยาลัยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ PLA
วิทยาเขตคุนหมิง
**8. มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน
Yunnan Minzu University (YMU)
**9. มหาวิทยาลัยกวางสี
Guangxi University (GXU)

ชื่อภาษาจีน

ปีที่เปิด
หลักสูตร

解放军国际关系学院
昆明分院

1970

云南民族大学

1993

广西大学

1997

ภายหลังจากช่วงบุกเบิก คือระหว่างปี ค.ศ.1946 - 1949 พัฒ นาการความเคลื่อนไหวของหลักสูตร
ภาษาไทยในประเทศจีนช่วงที่ตามมาเป็นช่วงที่น่าสนใจมาก เหตุที่ผู้เขียนเรียกว่า “ช่วงวางหมาก” เนื่องจาก
การก่อตั้งหลักสูตรภาษาไทยในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1958 - 1970 นอกจากจะได้รับการบรรจุอยู่ในหลักสูตร
บริหารการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมืองหลวงปัจจุบันของจีนเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่งแล้ว สังเกตได้ว่า
หลักสูตรภาษาไทยยังได้กระจายไปปรากฎอยู่ตามสถาบันการศึกษาแต่ละจุดซึ่งล้วนแล้วแต่มีนัยยะทั้งด้าน
ความสัมพันธ์ทางการเมือง การทหาร เศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย ดังเช่นมหาวิทยาลัยชนชาติ
กวางสี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตมณฑลที่มีชนชาวจ้วงซึ่งมีรากภาษาดั้งเดิมใกล้เคียงกับภาษาไทยอาศัยอยู่เป็นจานวนมาก
มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางตุ้ง (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยการค้าและภาษาต่างประเทศกวางตุ้ง) ตั้งอยู่
ในเขตมณฑลที่ มี ร ากความสั ม พั น ธ์ท างเศรษฐกิ จและวัฒ นธรรมกั บ ไทยมาช้านาน นอกจากนั้ น หลั ก สู ต ร
ภาษาไทยยังได้รับความสาคัญให้บรรจุอยู่ในหลักสูตรภาษาต่างประเทศของสถาบันการศึกษาของทางการทหาร
จีนที่สาคัญๆ อีก 3 แหล่ง นาร่องโดยวิทยาลัยภาษาต่างประเทศของทางการทหารจีนคือ Chinese people’s
Liberation Army University of Foreign Language หรือวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ PLA4 ซึ่งบริหารงาน
ภายใต้กองทัพปลดแอกประชาชน5 ตั้งอยู่ในนครลั่วหยาง (นครหลวงในยุคสาธารณรัฐจีน) เปิดอานวยการเรียน
การสอนภาษาไทยในปี ค.ศ.1958 ตามด้วยปี ค.ศ.1970 หรือยุคทศวรรษที่ 70 ซึ่งเป็นปีที่ประเทศจีนได้เริ่ม
สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเป็นทางการ (ภายใต้การนา
ของรัฐบาลไม่ใช่การเชื่อมสัมพันธ์โดยผ่านพรรคคอมมิวนิสต์เช่นในอดีต) วิทยาลัยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
PLA หนานจิ ง และวิ ท ยาลั ย ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ PLA นครคุ น หมิ ง ได้ เปิ ด การเรี ย นการสอน
ภาษาไทยขึ้น พร้อมในปี เดียวกัน ด้วย จุดที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ ฐานการ “ศึกษาไทย” ในช่วงกลาง
ศตวรรษที่ 20 - ทศวรรษที่ 70 นี้ หลั กสู ตรภาษาไทยได้รับการบริห ารจัดการโดยสถาบั นการศึกษาที่ล้ ว น
แล้วแต่มีชื่อเสียงและเป็นที่น่าเชื่อถือภายในประเทศทั้งสิ้น
ช่วงศตวรรษที่ 20 สถาบันการศึกษาที่เปิดหลักสูตรภาษาไทย ในที่นี้เป็นที่น่าสังเกตว่า มหาวิทยาลัย
ชนชาติยูนนานและมหาวิทยาลัยกวางสีแม้ว่าจะอยู่ในกลุ่มสถาบันการศึกษาที่เปิดหลักสูตรภาษาไทยภายในช่วง
ศตวรรษที่ 20 ทว่าก็ได้ทิ้งช่วงห่างจากกลุ่ม 7 สถาบันแรกนานถึง 20 ปี ดังนั้นทั้งมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน
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และมหาวิทยาลั ย กวางสี และรวมไปถึงมหาวิทยาลั ยภาษาต่างประเทศเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเริ่ม เปิดอานวยการสอน
หลักสูตรภาษาไทยในปี ค.ศ. 2001 ทั้ง 3 สถาบันการศึกษานี้จัดได้ว่ามีความสาคัญยิ่งในด้านที่ เป็นจุดเริ่มต้น
ของการเติบโตหลักสูตรภาษาไทยในระลอกที่ 3 หรือช่วงขยายสาแหรก ดังที่จะกล่าวในรายละเอียดหัวข้อต่อไป
(ดูรายละเอียดเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาสาคัญๆ ที่เปิดหลักสูตรภาษาไทยได้ในภาคผนวก ก)
2.2 การเติบโตของหลักสูตรภาษาไทยในศตวรรษที่ 21
การเติบโตของหลักสูตรภาษาไทยในประเทศจีนช่วงศตวรรษที่ 21 สามารถแยกออกเป็น 2 ช่วงย่อย
ได้แก่ 10 ปีแรกของศตวรรษที่ 21 และหลังปีที่ 10 ของศตวรรษที่ 21 มีรายละเอียดที่จาต้องชี้แจงเกี่ยวกับการ
แจงแจงรายนามสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนภาษาไทยในช่วงศตวรรษที่ 21 ในตาราง 21st TZZ ด้านล่างต่อไป
ดังนี้ (1) เนื่องจากการเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศจีนเติบโตอย่างรวดเร็วทุกขณะ และเปิดสอนกระจัด
กระจายในหลายมณฑล ปัจจุบันยังไม่มีการประมวลรายชื่อการเปิดหลักสูตรภาษาไทยในประเทศจีนที่สมบูรณ์
อย่ างเป็ น ทางการ นอกจากการสอบถามนิ สิ ตนั กศึกษาและอาจารย์ช าวจีนประจาหลั กสูตรภาษาไทยของ
สถาบันการศึกษาต่างๆ แล้ว ข้อมูลที่ผู้เขียนศึกษารวบรวมพบในฐานข้อมูลเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ
ของไทยส่วนหนึ่ง แต่โดยหลักสืบค้นได้จากเว็บไซต์แนะนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและการเตรียม
ตัว สอบเข้ าระดั บ อุ ด มศึ กษาของจี น ได้ แ ก่ Thinking and Learning Network (思而思学网) High Third
Network (高三网) Essential Network for College Students (大学生必备网) th.hujiang.com (沪江
网) รวมถึงบริษัทยั กษ์ใหญ่ ด้ านการค้น หา Search Engine ไป่ ตู้ (Baidu) ของจี น ด้ว ยเป็ น ต้น (2) ข้อมูล ส่ว น
ใหญ่ไม่ได้ให้รายละเอียดปีที่ก่อตั้งหลักสูตร ชื่อภาษาอังกฤษของสถาบันการศึกษา อีกทั้งมีความสับสนของการ
นาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคาว่า “วิทยาลัย” ซึ่งมีทั้งวิทยาลัยที่อยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่
ก่อตั้งเป็ น เอกเทศ ผู้ เขีย นจึ งจ าเป็ น ต้ องสื บ ค้ นและศึกษาเที ยบเคียงผลลั พท์ แต่ ล ะรายการ ตัว เลขหลั งชื่ อ
สถาบันการศึกษาเป็นข้อมูลปีที่ก่อตั้งหลักสูตรเท่าที่สามารถสืบค้นได้ บางรายการแหล่งข้อมูลระบุปีที่ก่อตั้ง
หลักสูตรต่างกัน ในที่นี้จะใส่เครื่องหมาย “~” ส่วนชื่อภาษาอังกฤษบางรายการจาต้องใช้ระบบเทียบเคียงกั บ
สถาบันการศึกษาที่มีชื่อใกล้เคียง ในที่นี้จะใส่เครื่องหมาย “*” (3) เพื่อให้ข้อมูลมีความครอบคลุม ตารางที่ 2 นี้
ได้ผนวกรวมสถาบันการศึกษาที่ต่ากว่าระดับอุดมศึกษาไว้ด้วย (4) ชื่อสถาบันการศึกษาภาษาไทยผู้เขียนแปล
จากภาษาจีนเป็นหลัก (5) เพื่อความสะดวกในการศึกษาต่อยอดและนาไปอ้างอิงผู้เขียนตั้งชื่อข้อมูลในตาราง 1
และ 2 นี้ว่า 20th TZZ และ 21st TZZ มาจากความหมายในภาษาจีนว่า Thaiyu Zhuanye zai Zhongguo
— 泰语专业在中国 (หลักสูตรภาษาไทยในประเทศจีน) ในที่นี้ยังได้วงเล็บท้ายชื่อตาราง 21st TZZ ว่าเป็น
“ข้อมูลปฐมภูมิ” เนื่องจากเจตนาให้เป็นฐานข้อมูลเบื้องต้น หากมีการนาไปศึกษาต่อยอด จาต้องตรวจสอบ
ความคื บ หน้ าของข้ อ มู ล เพื่ อ ความทั น สมั ย และแม่ น ย ายิ่ งขึ้ น (6) ผู้ เขี ย นได้ ข อความอนุ เคราะห์ จ าก รอง
ศาสตราจารย์ดร.ฉิน ซิ่วหง อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาไทย คณะภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉี ยง
ใต้ มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสีช่วยทบทวนความถูกต้องและความแม่นยาของข้อมูลในตารางที่ 2 ทั้งนี้จากคา
บอกเล่าของ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉิน ซิ่วหงทาให้ทราบถึงข้อมูลการปรับเปลี่ยนชื่อสถาบันการศึกษาบางแห่ง
ในที่นี้ได้เพิ่มเติมในตารางพร้อมด้วยแล้ว
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ตารางที่ 2 21st TZZ: รายนามสถาบันการศึกษาที่เปิดหลักสูตรภาษาไทยในช่วงศตวรรษที่ 21 (ข้อมูลปฐมภูมิ)
เขตพื้นที่
กวางสี

รายชื่อสถาบันการศึกษา
1. 广西外国语学院 วิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี 2005
Guangxi University of Foreign Languages
2. 广西师范大学漓江学院 วิทยาลัยหลีเจียง มหาวิทยาลัยครุศาสตร์กวางสี
2005
Lijiang College of GuangXi Normal University
3. 南宁师范大学 วิทยาลัยครุศาสตร์หนานหนิง2008 (เดิมคือ 广西师范学院
วิทยาลัยครูกวางสี)
Nanning Normal University (เปิดในวิทยาลัยศึกษาศาสตร์และวัฒนธรรมสากล)
4. 广西师范大学（外国语学院、国际教育学院）มหาวิทยาลัยครุศาสตร์
กวางสี
Guangxi Normal University (เปิดในคณะภาษาต่างประเทศและคณะ
ศึกษาศาสตร์ระหว่างประเทศ)
5. 广西财经学院（外国语学院）วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงิน
Guangxi University of Finance and Economics (เปิดในคณะ
ภาษาต่างประเทศ)
6. 广西经贸职业技术学院 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการค้ากวางสี
Guangxi Economic and Trade Vocational Institute
7. 广西国际商务职业技术学院 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการค้าระหว่างประเทศ
กวางสี 2005
Guangxi International Business Vocational College
8. 广西农业职业技术学院 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรกวางสี 2007
Guangxi Vocational and Technical College of Agriculture
9. 广西城市职业学院 วิทยาลัยวิชาชีพชุมชนนครกวางสี
Guangxi City College
10. 广西民族师范学院龙州校区 วิทยาลัยครูชนชาติกวางสี วิทยาเขตหลงโจว
Guangxi Normal University
11. 广西民族大学相思湖学院 วิทยาลัยเซียงซือหู มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี
2005
Xiangsihu College of GuangXi University for Nationalities
12. 广西外国语学院 วิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี (เอกชน)
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Guangxi University of Foreign Languages
13. 广西大学行健文理学院 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์สิงเจี้ยน
มหาวิทยาลัยกวางสี
XingJian College of Science and Liberal Arts of Guangxi University
14. 南宁职业技术学院 วิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหนิง
Nanning College for Vocational Technology
15. 北部湾大学 วิทยาลัยเป่ยปู้วาน (เดิมคือ 钦州学院 วิทยาลัยชินโจว)
Beibu Gulf University
16. 梧州学院 วิทยาลัยอู๋โจว
Wuzhou University
17. 玉林师范学院 วิทยาลัยครูอวี้หลิน
Yulin Normal University
18. 柳州城市职业学院 วิทยาลัยวิชาชีพชุมชนหลิวโจว
Liuzhou City Vocational College
19. 百色学院 วิทยาลัยไป่เซ่อ
Baise University
20. 桂林旅游职业学院 วิทยาลัยการท่องเที่ยวเพื่ออาชีพกุ้ยหลิน 2016
Guilin Tourism University
21. 南宁师范高等专科学校 โรงเรียนฝึกหัดครูเตรียมอุดมศึกษาหนานหนิง
Nanning Teachers College*
22. 广西团校 (中专) โรงเรียนแลกเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติกวางสี
Guangxi Youth League School*
23. 广西华侨学校 (中专) โรงเรียนหัวเฉียวกวางสี
Guangxi Overseas Chinense School
(หมายเหตุ สถาบันการศึกษาบางแห่งเคยเปิดสอนภาษาไทยปัจจุบันปิดดาเนินการ
ไปแล้ว เช่น 广西民族中专 โรงเรียนมัธยมศึกษาชนชาติกวางสี Guangxi
Nationalities of Specialized Secondary Schools*)
1. 云南师范大学商学院 วิทยาลัยการค้า มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ยูนนาน 2000
Yulin Normal University Business School
2. 云南师范大学文理学院 วิทยาลัย ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์ยูนนาน 2005
The College of Arts and Sciences Yunnan Normal University
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3. 云南大学文理学院 วิทยาลัยต้าหลี่ มหาวิทยาลัยยูนนาน
Yunnan Normal University College of Arts and Sciences
4. 云南财经大学 มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน 2008~2011
Yunnan University of Finance and Economics
5. 云南国土资源职业学院 (泰语导游专业) วิทยาลัยทรัพยากรธรณียูนนาน
2010
Yunnan Land and Resources Vocational College
6. 云南大学滇池学院 วิทยาลัยเตียนฉือ มหาวิทยาลัยยูนนาน 2012~2013
Yunnan University Dianchi College
7. 云南农业大学 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยูนนาน 2013
Yunnan Agricultural University
8. 云南大学 มหาวิทยาลัยยูนนาน 2014
Yunnan University
9. 云南经济管理学院 วิทยาลัยบริหารธุรกิจยูนนาน
Yunnan University of Bussiness Management
10. 云南经贸外事职业学院 วิทยาลัยวิชาชีพเพื่อธุรกิจและการค้าระหว่าง
ประเทศยูนนาน
Yunnan Vocational college of Foreign Economic and Trade
11. 文山学院 วิทยาลัยเหวินซาน 2013
Wenshan University
12. 西南林业大学 มหาวิทยาลัยป่าไม้ซีหนาน (มหาวิทยาลัยวนศาสตร์ซีหนาน)
Southwest Forestry University
13. 大理大学 มหาวิทยาลัยต้าหลี่
Dali University
14. 云南广播电视大学 มหาวิทยาลัยโทรทัศน์และวิทยุยูนนาน (TV and
Radio U) 1993
Yunnan Radio and Television University* เปิดควบคู่กับวิชาเอกภาษาอังกฤษ
(ปวส.) ศึกษา 3 ปี
15. 云南交通职业科技学院 วิทยาลัยอาชีวเทคโนโลยีการคมนาคม
Yunnan Jiaotong College (Yunnan Vocational and Technical College of
Communication *)
16. 云南农业职业技术学院 วิทยาลัยอาชีวเทคนิคเกษตรยูนนาน
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Yunnan Vocational and Technical College of Agriculture
17. 云南外事外语职业学院 วิทยาลัยวิชาชีพภาษาต่างประเทศเพื่องานวิเทศ
สัมพันธ์
Yunnan College of Foreign Affairs and Foreign Languange
18. 云南旅游职业学院 วิทยาลัยวิชาชีพเพื่อการท่องเที่ยวยูนนาน
Yunnan College of Tourism Vocation
19. 玉溪师范学院 วิทยาลัยครูอวี้ซี 2005~2006
Yuxi Normal University
20. 曲靖师范学院 วิทยาลัยครุศาสตร์ชวีจิ้ง 2008
Qujing Normal University
21. 红河学院 วิทยาลัยหงเหอ 2009
Honghe University
22. 大理学院 วิทยาลัยต้าหลี่ 2010
Dali University
23. 滇西科技师范学院 วิทยาลัยครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเตียนซี
Dianxi Normal University of Science and Technology
24. 楚雄师范学院 วิทยาลัยครูฉู่สง 2011
Chuxiong Normal University (เปิดสอนเป็นวิชาเลือกทั่วไปตั้งแต่ปี ค.ศ.2005)
25. 昆明学院 วิทยาลัยคุนหมิง 2002
Kunming University (เปิดเฉพาะสาขามัคคุเทศก์ร่วมมือกับราชภัฏภูเก็ต)
26. 昆明理工大学 มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง 2008
Kunming U of Science and Technology (วิชาเลือก)
27. 昆明医科大学海源学院 วิทยาลัยไห่หยวน มหาวิทยาลัยการแพทย์คุนหมิง
2012
Kunming Medical University Haiyuan College
28. 昆明理工大学津桥学院 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจินเฉียวเมือง
คุนหมิง 2013
KunmingUniversity of Science and Techonlogy Oxbridge College
29. 昆明冶金高等专科学校 โรงเรียนอาชีวเย่จินคุนหมิง (โรงเรียนอาชีวศึกษา
โลหะการ)
Kunming Metallurgy College
30. 西双版纳职业技术学院 วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีสิบสองปันนา
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อื่นๆ

รายชื่อสถาบันการศึกษา
2003
Xishuangbanna Vocational and Technical College
31. 云南司法警官职业学院 วิทยาลัยวิชาชีพตารวจและกระบวนงานยุติธรรม
Yunnan Vocational College of Judicial Police
32. 云南国防工业职业技术学院 วิทยาลัย วิชาชีพป้องกันและปราบปรามการ
ก่อการร้ายอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี Yunnan Defense Vocational and
Technical College
33. 云南警官学院 วิทยาลัยนายร้อยตารวจยูนนาน 2005
Yunnan Police Officer Academy (เปิดสอนภาษาไทยเป็นวิชาเสริมในคณะ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมมือกับ โรงเรียนนายร้อยตารวจไทย6)
34. 昆明现代工商旅游学校 โรงเรียนธุรกิจและการท่องเที่ยวสมัยใหม่คุนหมิง
Kunming modern Industrial and Commercial Tourism School
- โรงเรียนภาษาต่างประเทศคุนหมิง 1995
-โรงเรียนการท่องเทีย่ วคุนหมิง 2003 (ปวช.)
-โรงเรียนการท่องเที่ยวมณฑลยูนนาน 2005 (ปวช.)
1. 上海外国语大学 มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเซี่ยงไฮ้ 2001
Shanghai International Studies University (SISU)
2. 成都大学外国语学院 วิทยาลัยภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเฉิงตู 2008
College of Foreign Languages and Culture of Chengdu University
3. 西安外国语大学 มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศซีอาน 2008
Xi’an Internationla Studies University
4. 四川外国语大学成都学院 วิทยาลัยเฉิงตู มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศซื่อ
ชวน (เสฉวน) 2010
Chengdu Institute Sichuan Internationla Studies University
5. 海南外国语职业学院 วิทยาลัยวิชาชีพภาษาต่างประเทศไหหลา 2014
Hainan College of Foreign Studies
6 .天津外国语大学 มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเทียนจิน 2016
Tianjin Foreign Studies University
7. 山东外国语职业学院 วิทยาลัยวิชาชีพภาษาต่างประเทศซานตง 2016
Shandong Foreign Languages Vocational College
8. 海南热带海洋学院 วิทยาลัยมหาสมุทรเขตร้อนไห่หนาน (ไหหลา) 2017
Hainan Tropical Ocean University
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รายชื่อสถาบันการศึกษา
9. 海南师范大学 วิทยาลัยมหาสมุทรเขตร้อนไห่หนาน (ไหหลา) 2017
Hainan Tropical Ocean University
10. 浙江越秀外国语学院 วิทยาลัยภาษาต่างประเทศเยว่ซิ่วเจ้อเจียง
Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages

2.2.1 ช่วง 10 ปีแรกของศตวรรษที่ 21 (ช่วงแตกสาแหรก)
จากรายชื่อสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนภาษาไทยในตาราง 21st TZZ ข้างต้น เห็นได้ว่าในช่วง 10 ปี
แรกนี้มีการขยับขยายพื้นที่การเรียนสอนภาษาไทยโดยมีการแตกสาแหรกกิ่งก้านสาขาไปอย่างกว้างขวาง มีการ
ขยายพื้นที่การเรียนการสอนภาษาไทยในเขตนครใหญ่ของจีนเพิ่มถึง 3 จุด ได้แก่ เซี่ยงไฮ้ เสฉวน และซีอาน
ขณะเดี ย วกั น พื้ น ที่ ห ลั ก เช่ น กวางสี และยู น นาน หลั ก สู ต รภาษาไทยก็ ได้ ข ยายตั ว ไปอย่ างสู งสุ ด ทั้ งภายใน
สถาบันการศึกษาอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน โรงเรียนอาชีวศึกษาและโรงเรียนการท่องเที่ยวทั่วไป รวมไปถึง
วิทยาลัยที่ผลิตบุคลากรรองรับปัญหาอาชญากรรมระหว่างชาติ เช่น มีการเปิดสอนภาษาไทยในคณะป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติ ดของวิท ยาลั ย นายร้อยตารวจยูน นาน (ร่ว มมือ กับ โรงเรีย นนายร้อ ยต ารวจไทย)
(Ministry of Education of the Kingdom of Thailand, 2009) วิทยาลัยวิชาชีพป้องกันและปราบปรามการ
ก่ อ การร้ า ยอุ ต สาหกรรมและเทคโนโลยี ยู น นาน เป็ น ต้ น นอกจากนั้ น ยั ง มี ก ารแตกสาแหรกภายใน
สถาบันการศึกษาเดียวกันด้วย เช่นมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี นอกจากภาษาไทยจะเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนใน
คณะภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว ยังมีหลักสูตรอนุปริญญาทางด้านภาษาไทยที่เปิดสอนใน
คณะศึกษาศาสตร์ระหว่างประเทศด้วย การขยายตัวของหลักสูตรภาษาไทยในช่วงนี้เป็นช่วงเดียวกับที่กระแส
ความร่วมมือทางด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระบบ “3 + 1” และ “2 + 2” ระหว่างจีนและไทยเป็นที่นิยม
มาก ทั้งนี้ต้องยกความชอบให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ในขณะนั้นคือสถาบันราชภัฏเชียงใหม่) ที่ได้
เป็ น แม่ แ บบความส าเร็ จ ด้ า นการลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงร่ ว มมื อ แลกเปลี่ ย นบุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษากั บ
สถาบันการศึกษาของจีนได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับ
มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง เริ่มขึ้นในปี ค.ศ.1996 (พ.ศ.2539)7 ต่อมาปี ค.ศ.2001 สถาบันราชภัฏ
ลาปางก็ได้จัดทา MOU กับมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ยูนนาน ตามด้วยราชภัฏธนบุรีลงนามร่วมกับมหาวิทยาลัย
คุนหมิง (Ministry of Education of the Kingdom of Thailand, 2009) เป็นต้น การนาร่องของ “สถาบัน
ราชภัฏ ” แม้ว่าจะเกิดขึ้นก่อนศตวรรษที่ 21 แต่ก็ได้สร้างกระแสและส่งผลกระตุ้นให้สถาบันการศึกษาอื่นๆ
รวมถึงภายหลังจากที่สถาบันราชภัฏทั่วประเทศได้เลื่อนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในปี ค.ศ.2004 (2547) ก็
ได้มี “มหาวิทยาลัยราชภัฏ ” ที่ตั้งอยู่หลายพื้นที่ของไทย รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐและเอกชน
หลายแห่งเดินทางไปลงนามแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาภายในประเทศจีนเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมากตั้งแต่
ต้นปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา ยังผลให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษาของไทยและจีนขยายตัวไปสู่
สถาบันการศึกษาต่างๆ รอบเขตเมืองใหญ่ รอบเขตพื้นที่เศรษฐกิจหลัก แผ่สาแหรกไปยังกลุ่มสถาบั นการศึกษา
ระดับ “วิทยาลัย” ของจีน ยุคสมัยนี้เป็นยุคที่บรรดาสถาบันการศึกษารัฐและเอกชนขนาดกลางและขนาดเล็ก
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ทั้งของจีนและไทยต่างพยายามขยับขยายความร่วมมือระหว่างกันเพื่อเพิ่มชื่อเสียงและศักยภาพด้านการจัดการ
เรียนการสอน และเป็นโอกาสที่ดีของการเลื่อนสถานภาพและบทบาทของสถาบันการศึกษาให้เป็นสากลยิ่งขึ้น
2.2.2 ช่วงเติบโตสูงสุด (ช่วงหลังปีที่ 10 ของศตวรรษที่ 21
ปี ค.ศ.2009 (2552) ประเทศไทยและจีนได้ร่วมยกร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแลกเปลี่ยนด้าน
การศึกษาครั้งใหญ่ภายหลังจากที่ไทยได้ปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการไปในปี ค.ศ.2004 โดยเมื่อวันที่
24 มิถุนายน ค.ศ.2009 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) และรัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีน นายห่ าวผิ ง ( 郝平) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปั กกิ่ง ภาคีทั้งสองฝ่ายยังได้จัดตั้งคณะทางานเพื่อ
ผลักดันการดาเนินงานให้เป็นระบบยิ่งขึ้น ภายหลังจากการลงนามทั้งสองฝ่ายได้ปรับปรุงระเบียบข้อตกลงเรื่อง
การเทียบวุฒิการศึกษาของไทยและจีนใหม่โดยมีการลงนามว่าด้วยการยอมรับปริญญาระดับอุดมศึกษาระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการไทย-จีนฉบับใหม่ (Ministry of Education of the Kingdom of Thailand, 2009) ถือ
ว่าเป็นการพัฒ นาความร่วมมือทางด้านการศึกษาของไทยและจีนในศตวรรษที่ 21 ที่สาคัญยิ่ง ยังผลให้การ
บริหารการศึกษาทั้งของไทยและจีนเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
หากกล่ า วว่ าช่ ว ง 10 ปี แ รกของศตวรรษที่ 21 เป็ น ช่ ว ง “แตกสาแหรก” ของการเรีย นการสอน
ภาษาไทยในประเทศจีน ช่วงภายหลังปี ค.ศ.2010 ก็นับว่าเป็นช่วง “แผ่สาแหรก” หรือช่วง “High Season”
ของการขยายตัวของหลักสูตรภาษาไทยในประเทศจีน เนื่องจากไม่เพียงมีสถาบันการศึกษาของจีนเปิดหลักสูตร
ภาษาไทยเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งขยายไปสู่ แ หล่ ง พื้ น ที่ ใ หม่ เ พิ่ ม ขึ้ น อี ก ได้ แ ก่ เที ย นจิ น (มหาวิ ท ยาลั ย
ภาษาต่างประเทศเทียนจินเปิดสอนภาษาไทยปี 2016) ซานตง (วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาษาต่างประเทศซานตง
2016)8 ไหหลา (วิทยาลัยมหาสมุทรเขตร้อนไห่หนาน เปิดหลักสูตรภาษาไทยปี 2017) ตามลาดับ นอกจากผล
ความคืบหน้าด้านการจัดทาข้อตกลงต่างๆ ร่วมกันของหน่วยงานทางด้านการศึกษาภาครัฐที่เป็นระบบขึ้นแล้ว
การที่ประเทศจีนได้เข้ามาดาเนินการติดต่อทางธุรกิจกับอาเซียนอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ.2010 ขยายผลให้
เกิดความร่ว มมือที่ห ลากหลายขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ด้านการท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การเกษตร การ
แลกเปลี่ยนด้านการตลาดและอุตสาหกรรมภาพยนตร์และการละครของไทยและจีน รวมถึงข้อริเริ่มของจีนใน
การจัดงานแสดงสินค้าอาเซียน-จีน (China-Asean Expo หรือ CAEXPO 中国东盟博览会) ซึ่งเริ่มจัดขึ้นครั้ง
แรกในปี ค.ศ.2004 ต่อเนื่องมากระทั่งครั้งที่ 15 ซึ่งจัดขึ้นในปี ค.ศ.2018 (12 - 15 กันยายน 2018 ณ นคร
หนานหนิง) นอกจากนั้นนโยบาย “อีไต้อีลู่” ที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเสนอขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายน ค.ศ.2013 ก็
มีส่วนกระตุ้น ให้ หน่ วยงานต่างๆ ของจีน ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายกันอย่างเข้มแข็ง มีก ารเน้นความสาคัญ
การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนมากขึ้น เช่น กาหนดให้เพิ่มจานวนการรับนักศึกษาแรกเข้าของคณะวิชา
ที่บ ริ ห ารจัดการ “ภาษากลุ่ มน้ อย”9 (Less commonly taught language หรือภาษาจีน ใช้คาว่า 小语种
และ 非通用语) รวมถึงภาษาในกลุ่ มอาเซียน จากเดิมประมาณ 15 คน เป็น 20-25 คน (ในปี ค.ศ.2018)
บรรดามหาวิทยาลัยที่เคยเปิดรับนักศึกษา 4 ปีครั้ง เช่น มหาวิทยาลัยปักกิ่งก็ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายเปิดรับทุก
3 ปี มีการส่งเสริมการเปิดหลักสูตรปริญญาโทและเอกภาษาไทยเพิ่มขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัยทางด้าน
ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศอาเซี ยนมากขึ้น (รายละเอียดจะกล่าวในหัวข้อ “ไทยศึกษา” ต่อไป) การหัน
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มาให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การเรี ย บเรี ย งต าราการเรี ย นการสอนที่ ส อดแทรกเนื้ อ หาวั ฒ นธรรมแห่ ง ชาติ ผ่ า น
ภาษาต่ างประเทศภาษาต่างๆ เพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ตสามารถน าไปใช้ติด ต่อสื่ อสารกั บคู่ ค้าและคู่ ประกอบกิ จการ
ต่างประเทศได้จริง บรรยากาศดังกล่าวยังส่งผลให้ผู้เข้ารับการศึกษาภาษาไทยของสถาบันการศึกษาต่างๆ ต่าง
มีความเชื่อมั่นและมีโอกาสในการหางานทามากขึ้น นับว่าเป็นช่วง “ขาขึ้น” ของหลักสูตรภาษาไทยในประเทศ
จีน ซึ่งล้ วนมีผลมาจากเหตุการณ์ สาคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงจังหวะที่ไล่ เรี่ยกันหลั งปีที่ 10 ของศตวรรษที่ 21
ทั้งสิ้น
3. สถานภาพ จุดแข็ง และจุดอ่อนของการบริหารการศึกษาภาษาไทยในประเทศจีน
สถานภาพของหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรภาษาไทยของจีนค่อนข้างมีความเป็นเอกเทศและมีข้อ
ได้เปรียบหลายประการ ขอแจกแจงเฉพาะส่วนที่สาคัญๆ ดังนี้
3.1 สถานภาพและบทบาท
(1) หลั ก สู ต รภาษาไทยของสถาบั น การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของจี น มั ก จะผนวกอยู่ ในแผนก
ภาษาต่างประเทศกลุ่ มภาษาตะวัน ออก ( 东方语系) บางแห่ งอาจจะผนวกรวมอยู่ในกลุ่ มคณะภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (东南亚语言文化学院) คณะภาษาเอเชียและแอฟริกา (亚非学院) เป็น
ต้น ซึ่ งมี ส ถานภาพรวมอยู่ ใน “ภาษากลุ่ มน้ อย” แผนกที่ บ ริห ารการศึก ษา “ภาษากลุ่ ม น้ อย” มั กจะเปิ ด
อ านวยการสอนภาษาอื่ น ควบคู่ ไปด้ ว ย ได้ แ ก่ ภาษาพม่ า ลาว กั ม พู ช า อิ น โด มาเลย์ เป็ น ต้ น ในบรรดา
สถาบั น การศึก ษาที่ เปิ ดสอนภาษาไทยที่มี ชื่อ เสี ย งและมั กจะได้ รับ การโหวตให้ อยู่ ในล าดับ ต้ นๆ นอกจาก
มหาวิทยาลัยชั้นนาระดับประเทศเช่น มหาวิทยาลัยปักกิ่งแล้ว สถาบันการศึกษาที่ลงท้ายด้วย “ว่ายกั๋วอวี่” (ชื่อ
ย่อภาษาจีนลงท้ายด้วยคาว่า “ว่าย”) ประกอบด้วย “เป่ยว่าย”北外 (มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง)
“ซั่ ง ว่ า ย” 上外 (มหาวิ ท ยาลั ย ภาษาต่ า งประเทศเซี่ ย งไฮ้ ) “กว่ า งว่ า ย” 广外 (มหาวิ ท ยาลั ย การค้ า และ
ภาษาต่างประเทศกวางตุ้ง) ล้วนแล้วแต่เป็นมหาวิทยาลัยแนวหน้าทางด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
นอกจากนั้นในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีคาว่า “หมินจู๋”民族 หรือ “ชนชาติ”เช่น มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี ( 广
西民族大学) และมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน (云南民族大学) ก็เป็นอีก 2 แหล่งที่ติดอยู่ในอันดับ 1 ใน 10
หลักสูตรภาษาไทยทีม่ ีชื่อเสียงของจีนทุกปีเช่นกัน
(2) โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยต่างๆ ของจีนสามารถกาหนดบทบาทและทิศทางในการผลิตคุณลักษณะ
ของบัณฑิต รวมถึงจานวนผู้เข้ารับการศึกษา ระยะเวลาเปิดรับนักศึกษาในแต่ละหลักสู ตรและในแต่ละปีได้ตาม
ความเหมาะสมและศักยภาพความพร้อมของอาจารย์ประจาหลักสูตร เช่น มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ
ปักกิ่ง ที่ผ่านมาจะกาหนดทิศทางในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติที่สามารถประกอบอาชีพนักการทูต หรือ
นักการต่างๆ ในองค์กรของรัฐ มหาวิทยาลัยปักกิ่งเน้นผลิตบัณฑิต ที่สามารถประกอบอาชีพนักวิจัย นักวิชาการ
“ไทยศึกษา” รวมถึงนักภาษาศาสตร์ภาษาไทย ขณะที่มหาวิทยาลัยแถบทางตอนใต้และแหล่งอื่นของจีนที่รับ
จานวนนักศึกษาแรกเข้าในแต่ละปีมากกว่ามหาวิทยาลัยในปักกิ่ง จะกาหนดทิศทางและเป้าหมายในการผลิต
คุณลักษณะของบัณฑิตหลากหลายยิ่งขึ้น บัณฑิตไม่เพียงประกอบอาชีพข้าราชการ ยังสามารถประกอบอาชีพ
ทางด้านธุรกิจและธุรกรรมต่างๆ ที่ติดต่อกับไทยได้อย่างกว้างขวาง
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โดยรวมแล้ ว สถานภาพและบทบาทของหลั กสู ตรภาษาไทยจากยุคแรกที่เน้ นการผลิ ตนักการทู ต
ปัจจุบั นได้ขยับ ขยายเปิ ดกว้างเพื่อตอบสนองความต้องการของสายอาชีพ ต่างๆ ที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้น
สาหรับภาษาไทยแม้ว่าจัดอยู่ในกลุ่ม “ภาษากลุ่มน้อย” แต่ก็เป็นภาษาต่างประเทศที่ได้รับความนิยมศึกษา
มากกว่าอีกหลายภาษาในกลุ่มอาเซียน อิทธิพลของภาษาไทยเติบโตจนกล่าวได้ว่าแทบจะมีความทัดเทียมหรือ
มากกว่าภาษาต่างประเทศบางภาษาในกลุ่มภาษาตะวันตกและภาษาเอเชียเช่น ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น
3.2 จุดแข็งและจุดอ่อนของการบริหารการศึกษาภาษาไทยในประเทศจีน
3.2.1 จุดแข็ง (ข้อได้เปรียบ)
เป็นที่ทราบกันว่าบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาภาษาไทยในประเทศจีนโดยเฉพาะบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
จากมหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น แนวหน้ า ของจี น ส่ ว นใหญ่ จ ะได้ รั บ การฝึ ก ปรื อ ความสามารถกระบวนทั ก ษะ
ภาษาต่างประเทศ 5 ด้าน ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน และแปลค่อนข้างดี สามารถนาความรู้ประยุกต์ ใช้ในการ
ทางานได้ดี ประสิทธิผลของการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศค่อนข้างเป็นที่ยอมรับกัน
ภายในประเทศ ทั้ งนี้ จ ากการศึ ก ษาปั จ จั ย และสภาพแวดล้ อ มต่างๆ ที่ ได้ เอื้ อ ประโยชน์ ต่ อ การเสริ ม สร้ าง
ประสิทธิผลการเรียนรู้และความเข้มแข็งของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยชั้นนาของจีน พบว่ามีจุดแข็งที่น่าสนใจ
บางประการ ได้แก่
(1) ปัจจัยพื้นฐานด้านค่านิยมประจาชาติและความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชาวจีนเป็นชนชาติที่
ให้ความสาคัญต่อการศึกษามาทุกยุคทุกสมัย กว่าที่ผู้เรียนจะก้าวย่างเข้าสู่รั้วอุดมศึกษา ผู้เรียนได้รับการเอาใจ
ใส่ทั้งจากองค์กรระดับสูงของรัฐ สถาบันการศึกษาและอิทธิพลสาคัญที่ขาดไม่ได้คือสถาบันครอบครัว ที่ได้มี
ส่วนสร้างเสริม “ภูมิคุ้มกัน” ความอดทน เข้มแข็งให้แก่บัณฑิตตั้งแต่เยาว์ พบได้ว่าการศึกษาขั้นต้นของจีน
ค่อนข้างมีความเข้มแข็งมาก ผู้ปกครองเป็นปัจจัยหนึ่งในการเอื้อประโยชน์เพื่อความก้าวหน้าการศึกษาของบุตร
หลาน ผู้ปกครองชาวจีนเป็นทั้ง “เครื่องมือ” และ“ลูกมือ”ของสถาบันการศึกษา ทั้งยังทาหน้าที่เป็น “คู่มือ”
ช่วยถ่ายทอดทักษะความรู้ กระบวนวิชาต่างๆ ให้แก่บุตรหลานตั้งแต่เยาว์พร้อมด้วย นอกจากนั้นค่านิยมของ
สังคมชาวจีนยังส่งผลให้บัณฑิตชาวจีนส่ วนมากมีความตระหนักในการสร้างฐานะและความมีชื่อเสียงให้แก่
ครอบครัว ความมุ่งมั่นและความพากเพียรในการศึกษาเป็นการแสดงออกเพื่อตอบแทนพระคุณของครอบครัว
และชาติ เป็นจุดแข็งที่ฝังรากมากับสังคมจีนตั้งแต่อดีตกระทั่งปัจจุบัน
(2) ด้านโครงสร้างบริหารจัดการของภาครัฐของจีน
ภายใต้การทางานของพรรคพรรคเดียวและความเข้มแข็งในภาครัฐของจีน ส่งผลให้รัฐบาลสามารถ
ทางานได้ต่อเนื่องในระยะยาว สามารถประสานนโยบายที่ดีได้ต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน สามารถกาหนดนโยบาย
และทิศทางของความสาเร็จได้ชัดเจน มีการกระจายอานาจ มีการดาเนินงานที่เป็นระบบ สามารถสั่ งการให้
หน่วยงานทุกระดับดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกันได้ มีระบบบริหารจัดการสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งให้มีอัต
ลักษณ์เฉพาะตัว สามารถมุ่งเข็มเน้นผลิตบัณฑิตในศาสตร์ด้านใดด้านหนึ่งได้อย่างมีศักยภาพ มีกระบวนศาสตร์
ที่เปิ ดสอนค่อนข้างครอบคลุ ม รอบด้านและเป็นสากล มีห น่วยงานและบุคลากรที่ทาหน้าที่ บริห ารจัดการ
การศึกษาเพื่ อให้ ผู้ สอนได้ทาหน้ าที่ส อนและวิจัยอย่างเต็มที่ ตัวอย่างนโยบายส่ งเสริมศักยภาพการแข่งขัน
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ทางด้านการศึกษาที่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนความสาเร็จของจีนที่น่าสนใจมากเช่น เพื่อส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา
ต่างๆ ภายในประเทศได้ก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาระดับประเทศ มีการจัดตั้ง “โครงการ 211” (The
211 project, 211 工程) หรือ “โครงการพัฒ นาจุดยุทธศาสตร์การศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21” จัดตั้งเป็นวง
แหวนรอบนอก และเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาของประเทศสามารถย่างก้าวสู่มหาวิทยาลัยที่มี
ชื่ อ เสี ย งระดั บ โลก มี ก ารจั ด ตั้ ง “โครงการ 985” (The 985 project , 985 工程) หรื อ “แกน (เวที ) 10
นวัตกรรมกระบวนศาสตร์ชั้นนา 985”11 (Innovation Platform 985) ให้เป็นฐานสาคัญหรือเป็นแกนหรือวง
แหวนรอบใน รัฐบาลจีนยังมีทุนวิจัยจานวนมากส่งเสริมบุคลากรทาวิจัย ทั้งทุนวิจัยระดับประเทศ ระดับมณฑล
และทุนวิจัยจากองค์กรต่างๆ รวมไปถึงยังมีทุนวิจัยสาหรับกลุ่มนิสิตนักศึกษาอีกด้วย
(3) ด้านสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน
สถาบันการศึกษาต่างๆ ในระดับอุดมศึกษาของจีนส่วนใหญ่มักจะให้การดูแลในด้านสภาพแวดล้อมที่
เอื้อประโยชน์ต่อการการเรียนการสอนทั่ วไปได้ดี โดยเฉพาะการที่สถาบันการศึกษามีสวัสดิการด้านที่พักให้แก่
นักศึกษาทุกคนและทุกระดับชั้นปีตลอดระยะเวลาการศึกษา ทาให้นักศึกษาสามารถใช้เวลาส่วนใหญ่คลุกคลีอยู่
ในห้องสมุด สามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นได้สะดวกในช่วงเวลาเลิกเรียน เช่นงานบรรยาย
วิชาการ กิจกรรมกีฬา กิจกรรมสโมสรนักศึกษาต่างๆ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยหลายแห่งยังมีพื้นที่สาหรับประกอบ
กิจกรรมและเวทีแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศที่เหมาะสมและกว้างขวางด้วยเป็นต้น
3.2.2 จุดอ่อน
แม้ว่าสถาบั น การศึกษาของจีน จะมีประวัติการก่อตั้งหลักสูตรภาษาไทยมาเป็นเวลานาน แต่ก็ยังมี
จุดอ่อนที่น่าศึกษาทบทวน ยกตัวอย่าง ประการแรก ด้านการการผลิตตารา พบว่าสถาบันการศึกษาหลายแห่ง
ยังขาดการปรับปรุงให้ทันสมัย ขาดความสมดุลระหว่างปริมาณตารากับรายวิชาที่เปิดสอน ปั ญหาด้านความ
บกพร่องและไม่ได้มาตรฐานของสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ประกอบในการเรียนการสอน ทั้งที่เกิดจากความบกพร่อง
ของผู้ผลิตตาราและปัญหาการจัดพิมพ์ของสานักพิมพ์ เป็นต้น จากการสารวจปริมาณตาราภาษาไทยของจีน
และจากการสัมภาษณ์อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาไทยของบางมหาวิทยาลัย พบว่ามณฑลกวางสีเป็นพื้นที่ที่มี
การผลิตตาราภาษาไทยมากที่สุด มีทั้งตาราทางด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่านหนังสือพิมพ์ ภาษาไทย
พื้นฐาน การอ่านออกเสียงภาษาไทย และภาษาไทยเพื่อการเขียน12 ขณะที่พื้นที่แหล่งอื่นยังผลิตเฉพาะตารา
ภาษาไทยพื้นฐานซึ่งบางแห่งได้ใช้ต่อเนื่องมามากกว่า 20 ปี โดยไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขและผลิตขึ้นใหม่แต่อย่างใด
ประการที่สอง งานวิจัยและนักวิชาการด้าน “ไทยศึกษา” ยังมีจานวนค่อนข้างน้อย และมีแนวโน้มด้วย
ว่ าภายหลั ง การขั บ เคลื่ อ นนโยบาย “อี ไต้ อี ลู่ ” ส่ งผลให้ บ รรดาอาจารย์ แ ละนั ก วิ ช าการชาวจี น ทั้ ง ที่ เป็ น
ผู้เชี่ยวชาญภาษาไทยและผู้ เชี่ย วชาญต่างสาขามุ่งหั นมาศึกษาวิจัยเรื่องจีนในไทยมากขึ้น ภาวะ “ปริทัศน์
งานวิจัย ” จากภาษาไทยเป็ น ภาษาจี น ก็ได้เพิ่มจานวนขึ้นตามด้วย โดยเฉพาะพบว่าความนิยมศึกษาลงลึ ก
ทางด้าน “ไทยศึกษา” ของนักวิชาการชาวจีนมีจานวนเพิ่มขึ้นไม่มากเท่าใดนัก ขณะที่หั วข้อทางด้าน “จีน
ศึกษาในไทย” กลับได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น ผลงานศึกษาวิจัย “ไทยศึกษา” โดยมากจะไปปรากฎอยู่ใน
ประเภทปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาชาวจีนที่สาเร็จการศึกษาทั้งจากประเทศไทยและประเทศจีนมากกว่า จึง
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เป็นที่น่าเสียดายว่าองค์ความรู้ “ไทยศึกษา” หากสามารถผลิดอกออกผลภายใต้การศึกษาวิจัยโดยนักวิชาการ
“ไทยศึกษา” ของจีนก็น่าจะเป็นประโยชน์ด้านการขยายข้อความรู้ต่างๆ ภายใต้มุมมองที่ต่างกันออกไป
4. “ไทยศึกษา” ในประเทศจีน
4.1 มุมมองผ่านหลักสูตรภาษาไทยระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตในประเทศจีน
การพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับจีนทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ตลอดจน
พัฒนาการการเติบโตของหลักสูตรภาษาไทยในประเทศจีนในแต่ละปี ส่งผลให้ปัจจุบันประเทศจีนมีแหล่งผลิต
บัณฑิตการศึกษาภาษาไทยขั้นสูงเพิ่มขึ้น จากเดิมที่มีเพียงมหาวิทยาลัยปักกิ่งที่เปิดหลัก สูตรปริญญาเอก ต่อมา
มีการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอกในเขตกวางสีและยูนนานด้วย แต่จากแหล่งข้อมูลทาให้ ทราบว่าผู้เรียน
ระดับปริญญาเอกทางด้านภาษาไทยในประเทศจีนยังมีจานวนน้อย ปัญหาโดยหลักคือจานวนผู้สอนไม่เพียงพอ
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทส่วนหนึ่งจึงต้องเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศไทย
ส่วนหลักสูตรปริญญาโททางด้านภาษาไทยที่เปิดสอนภายในประเทศจีน ยกตัวอย่าง หลักสูตรภาษาไทยของ
มหาวิ ท ยาลั ย ปั ก กิ่ ง (แต่ ล ะปี เปิ ด หลั ก สู ต รไม่ เหมื อ นกั น โดยหลั ก แล้ ว จะเน้ น ทางด้ า นภาษาศาสตร์ แ ละ
วรรณกรรมไทย) และหลักสูตรการแปลและการล่าม (MTI) ของมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งซึ่งผลิต
บัณฑิตหลักสูตรการแปลมาแล้วมากกว่า 5 รุ่น ส่วน “กว่างซี หมินต้า” (มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี) ภาษาไทย
เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรภาษาและวรรณกรรมเอเชีย -แอฟริกา และเนื่องจากตลาดธุรกิจและอุตสาหกรรม
หลายประเภทมีความต้องการอาชีพการล่ามเพิ่มขึ้น ในปี ค.ศ. 2018 ทางมหาวิทยาลัยจึงเปิดหลักสูตรการแปล
และการล่ามเพิ่มเป็นแหล่งที่ 2 ของจีนด้วย จานวนนักศึกษาที่รับเข้าการศึกษาประมาณ 8 คนต่อปี13 ผลิตผล
จากงานปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโทและเอกได้มีส่วนส่งเสริมบรรยากาศ “ไทยศึกษา” ในจีนก้าวหน้ายิ่งขึ้น
เช่น ผลงานปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ช่วยขยายองค์ความรู้ทางด้านการศึกษา
ภาษาศาสตร์ภาษาไทยผ่านมุมมองชาวต่างประเทศ (จีน) ผลงานปริญญานิพนธ์หลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาการ
แปลของมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งได้ช่วยเชื่อมโยงและแลกเปลี่ ยนองค์ความรู้ทางด้านสังคมและ
วัฒ นธรรมผ่ านงานแปลวรรณกรรมไทยและจีนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี โดยงานแปลภาษาไทยและภาษาจีนที่
บัณฑิตได้นามาถ่ายทอดเป็นภาษาปลายทางช่วงระหว่างปี ค.ศ.2015-2019 ได้แก่ “เจ้าหงิญ”(บินหลา สันกา
ลาคีรี) “ลูกอีสาน”(คาพูน บุญทวี) “ความน่าจะเป็น”(ปราบดาหยุ่น) “คลุกข้าวซาวเกลือ”(ลักขณา ปันวิชัย)
“เส้นสมมติ”(วินทร์ เลียววาริณ) “เด็กชายมะลิวัลย์”(ประภัสสร เสวิกุล) “เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก”(ทิพย์วาณี
สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) “ช้างในชีวิตของผม”(ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช) “อัญมณีแห่งชีวิต”(อัญชัน) “พาโรโดเลีย
ราลึก”(ปราบดา หยุ่น) “ขุนทอง..เจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง”(อัศศิริ ธรรมโชติ) “ร้อยเรียงเรื่องเล่าแห่งเมืองฮู
หลานเหอ”(เซีย วหง 萧红《呼兰河传》) “สารความคิดถึงจากพี่ถึงน้อง” (ปิงซิน 冰心 《寄小读者》)
“หวนคะนึงถึงเฉิงหนาน”(หลินไห่อิน 林海音 《城南旧事》) และ “เทียนจิน แดนหมื่นแสนมือเซียน” (เผิงจี้
ฉาย 冯骥才 《俗世奇人》)
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4.2 องค์กรส่งเสริมงานวิชาการ “ไทยศึกษา” ระหว่างไทยกับจีน
ขณะที่ “ศูนย์จีนศึกษา” ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยโดยหลักก่อตั้งขึ้นภายใต้นโยบายสร้างเข้มแข็งองค์
ความรู้ทางด้านจีนศึกษา บริหารงานโดยบุคลากรประจามหาวิทยาลัย “ศูนย์ไทยศึกษา” ในประเทศจีนหลาย
แห่งกลับก่อตั้งภายใต้การสนับสนุนจากพระบรมวงศ์ของไทยและความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐบาลไทยหรือ
ระหว่างสถาบันการศึกษาด้วยกัน ข้อมูลจากฐานเว็บไซต์ต่างๆ ทาให้ทราบว่า ปัจจุบันมีการก่อตั้ง “ศูนย์ไทย
ศึกษา” ตามพื้นที่ต่างๆ ของจีนได้แก่
ตารางที่ 3 รายชื่อสถาบันที่เกี่ยวข้องกับ “ไทยศึกษา”
ชื่อสถาบัน
1.“สถาบันไทยศึกษา” และ “ศูนย์แลกเปลี่ยนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
วัฒนธรรมสิรินธร” มหาวิทยาลัยปักกิ่ง

ปีที่ก่อตั้ง
1996

北京大学泰国研究所北京大学诗琳通科技文化交流中心

2.“ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศภาษาไทยสิรินธร” มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี

2006

广西民族大学诗琳通泰文资料中心

3.“ศูนย์ไทยศึกษา” มหาวิทยาลัยยูนนาน
云南大学泰国研究中心 (ศูนย์ไทยศึกษาแหล่งที่ 2 ของจีน)
4.“ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทย” วิทยาลัยครูกวางสี

2010
2011

广西师范学院泰国语言文化中心

5.“ศูนย์วัฒนธรรมไทย” วิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี

2012

广西外国语学院泰国文化中心

6.“ศูนย์ไทยศึกษา” วิทยาลัยเฉิงตูมณฑลเสฉวน
四川省成都学院泰国研究中心 (ศูนย์ไทยศึกษาแหล่งที่ 3 ของจีน)
7.“ศูนย์ไทยศึกษา” มหาวิทยาลัยฉางโจว มณฑลเจียงซู
常州大学泰国研究中心

2013
(13-6-24)
2013
(13-11-26)

“สถาบั น ไทยศึกษา” และ “ศูน ย์ แลกเปลี่ยนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวัฒ นธรรมสิรินธร” เป็ น
หน่ ว ยงานแลกเปลี่ ย นวิช าการไทย-จี น ด าเนิ น งานโดยมหาวิท ยาลั ย ปั ก กิ่ ง ก่ อ ตั้ งขึ้ น ในปี ค.ศ.2005 เป็ น
หน่วยงานที่ได้ผลิตผลงานทางด้านวิชาการองค์ความรู้ภาษาไทย (และไทย-จีน) ออกมาอย่างต่อเนื่องโดยความ
ร่ว มมือ ของคณาจารย์ ภ ายในภาควิช าภาษาไทยของมหาวิท ยาลั ยปั กกิ่ ง ผลงานด้ านการจัด พิ ม พ์ ห นั งสื อ
“การศึกษาระบบการถอดเสียงภาษาไทยเป็นภาษาจีน ”《泰--汉语音译规范研究》 ที่ตีพิมพ์เผยแพร่เดือน
มีนาคม ค.ศ.2018 เป็นตัวอย่างผลพลอยจากความพยายามของหน่วยงานในการจัดตั้งองค์ความรู้ไทย-จีนขึ้นมา
ใหม่ นอกจากนั้ น ทางหน่ ว ยงานยังได้เชิญ ผู้ เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงจากสถาบัน การศึกษาต่างๆ ของไทยเป็ น
วิทยากรในโครงการประชุมและเสวนาทางวิชาการหัวข้อเกี่ยวกับ “ไทยศึกษา” อย่างต่อเนื่องเป็นประจาแทบ
ทุกปี
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“ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศภาษาไทยสิรินธร” ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 8 เมษายน ปี ค.ศ.2006 โดยทุนสนับสนุน
จากสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุ ด าฯ จ านวน 108,000 หยวนการด าเนิ นงานของศูน ย์โดยหลั กจะให้ บริการ
สารสนเทศทางด้านภาษาไทย ทางศูนย์ได้เคยจัดนิทรรศการภาพถ่ายเนื่องในโอกาสสถาปนาความสัมพันธ์
ไทย - จีน 40 ปี เมื่อปี ค.ศ.2015
“ศูนย์ไทยศึกษา” มหาวิทยาลัยยูนนาน ก่อตั้งในปีฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง
ไทยกับจีนในปี ค.ศ.2010 ภายใต้ความร่วมมือของสถานกงสุลไทย นครคุนหมิงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุบันเป็นศูนย์จัดสอบมาตรฐานสมรรถนะภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (CUTFL: Chulalongkorn
University Proficiency Test of Thai as Foreign Language) เป็นสถาบันการศึกษาแห่งที่ 4 ของยูนนานที่
มีการจัดการสอบวัดความรู้ภาษาไทย ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันภาษาไทยสิรินธร (The Sirindhorn Thai
Language Institute) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การจัดสอบ CUTFL เริ่มดาเนินการตั้งแต่ปี ค.ศ.2012 เป็นต้น
มา มีการจัดสอบครั้งที่ 7 ในปี ค.ศ.2018 ที่ผ่านมา การจัดสอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษาไทยปัจจุบัน
ค่อนข้างแพร่ห ลายในยูน นานแต่เนื่ องจากว่าลักษณะหลั กสู ตรของหลายมหาวิทยาลั ยค่อนข้างมีความเป็น
เอกเทศไม่ได้เน้นการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทั่วไปโดยตรง สถาบันการศึกษาหลายแห่งจึงไม่ได้
เข้าร่วมโครงการจัดสอบมาตรฐานสมรรถนะภาษาไทยดังกล่าว
“ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทย” วิทยาลัยครูกวางสี เป็นศูนย์ไทยศึกษาแห่งแรกในเขตกวางสี ร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็น 1 ใน 10 ภายใต้การดาเนินงานของรัฐบาลไทยในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว
ขึ้นทั่วโลก (Business Information Center, 2010)
“ศู น ย์ ไทยศึ ก ษา” มหาวิ ท ยาลั ย ฉางโจว มณฑลเจีย งซู เป็ น ศู น ย์ ศึ ก ษาต่ างประเทศแห่ งแรกของ
มหาวิทยาลัยฉางโจว เป็นความคิดริเริ่มและนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ต้องการผลักดันความร่วมมือ
ด้านการศึกษากับ ไทยและประเทศเพื่อนบ้าน และพัฒ นามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล โดยร่ วมมือกับ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ก่ อ ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 26 พฤศจิ ก ายน ค.ศ.2013 (International Office,
Changzhou University, 2013)
ในด้านความคืบหน้าการดาเนินงาน แม้ว่าจะมีการก่อตั้งองค์กรส่งเสริมองค์ความรู้ “ไทยศึกษา” ใน
ประเทศจีนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี แต่งานวิจัย ด้าน “ไทยศึกษา” อันเป็นผลผลิตจากการจัดตั้งองค์กรก็ไม่ค่อยมี
ผลตอบสนองที่ เป็ น รู ป ธรรมเด่ น ชั ด มากเท่ า ใดนั ก มี ค วามเป็ น ไปได้ ว่ า หน่ ว ยงานส่ ว นใหญ่ ยั งขาดแคลน
นั ก วิ ช าการทางด้ า น “ไทยศึ ก ษา” สมาชิ ก ขององค์ ก รประกอบไปด้ ว ยข้ า ราชการจากสถานกงสุ ล บ้ า ง
นักวิชาการที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ “ไทยศึกษา” บ้าง และภายใต้ศูนย์ไทยศึกษาเหล่านี้มีเพียง “ศูนย์ไทยศึกษา”
มหาวิทยาลัยยูนนาน และ “ศูนย์ไทยศึกษา” วิทยาลัยเฉิงตูมณฑลเสฉวนที่สามารถสืบค้นความเคลื่อนไหวใน
การด าเนิ น งานผ่ า นเว็ บ ไซต์ ไ ด้ แ ก่ http://www.ctsynu.com (Center of Thai Studies ยู น นาน) และ
http://sprits.cdu.edu.cn (เสฉวน) โดยเว็ บ ไซต์ “Sprits” (Sichuan Provincial Research Institute of
Thai Studies) ของวิทยาลัยเฉิงตู เป็นเว็บไซต์ที่ได้นาเสนอหน้าต่างข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับไทยได้มากที่สุด
และค่อนข้างเป็นระบบที่สุด มีหน้าต่างแนะนาด้านหลักสูตร งานศึ กษาวิจัย ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศไทย
เป็นต้น และจากหน้าต่างเว็บไซต์ “Sprits” ทาให้ทราบว่าทางศูนย์เพิ่งจะผลิตหนังสือชื่อว่า “คุณกับเรา เรื่อง
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เล่าจีน-ไทย” เผยแพร่เดือนมกราคม ค.ศ.2017 เป็นเรื่องเล่ามุมมองต่างๆ ของข้าราชการไทย นักวิชาการและ
นักศึกษาที่กาลังศึกษาในประเทศจีน นอกจากนั้น ทางวิทยาลัยยังได้ก่อตั้งวารสารเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ
ไทยขึ้นมาโดยเฉพาะชื่อว่า “วารสารไทยศึกษา” (泰国研究论丛) ที่เน้นนาเสนอข้อมูลทั้งด้านการเมือง การ
ต่ า งประเทศ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมและเศรษฐกิ จ วั ฒ นธรรมและการศึ ก ษา ชาวจี น โพ้ น ทะเล
ความสัมพันธ์ไทย-จีน เข้าใจว่าเพิ่งจะเริ่มรับบทความในปี ค.ศ.2018 เป็นปีแรก
4.3 “ไทยศึกษา” กับการตื่นตัวจากนโยบาย “อีไต้อีล”ู่
นโยบาย “อีไต้อีลู่” ส่งผลต่อความเคลื่อนไหวด้านการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนสูงสุด โดย
ส่งผลให้ประเทศจีนมุ่งเน้นรวบรวม วิจัยและสร้างฐานข้อมูลต่างๆ ทุกแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับประเทศรายทาง “อี
ไต้ One Belt” และ “อีลู่ One Road” ข้อมูลที่จีนสนใจมีทั้งประเภท “Input” และ “Output” ประเภท
“Input” คือการศึกษาวิจัยองค์ความรู้ทุกด้านของชนชาติต่างๆ ทั่วโลกและอาเซียน ส่วน “Output” คือศึกษา
อิทธิพลของประเทศจีนผ่านองค์ความรู้ทุกด้านเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมทั่วโลกทุก
แง่มุมกาลังเป็น ที่สนใจของนักวิชาการชาวจีนและรัฐบาลจีน ขณะเดียวกัน 2-3 ปีที่ผ่านมานี้จีนยังได้หันมา
ศึกษารวบรวมข้อมูลทางด้านภาษาและวัฒนธรรมภายในชาติที่ส่งอิทธิพลต่อประเทศต่างๆ ทั่วโลกด้วย ที่ผ่าน
มาบรรดานักวิชาการทั้งในและนอกสังกัด “ไทยศึกษา” ได้นาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนและไทย
เป็นจานวนมาก การศึกษาวิจัยความเคลื่อนไหวทางด้านภาษาและวัฒนธรรมที่ส ามารถสะท้อนให้เห็นถึงราก
อารยธรรมของแต่ละสังคมของต่างประเทศ เป็นการศึกษาเรียนรู้ต่างประเทศในรูปแบบใหม่ แตกต่างจากอดีต
ที่เน้นไปทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและประวัติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ยกตัวอย่างหัวข้อวิจัยยักษ์ใหญ่ที่
เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันชั้นนาหลายสถาบัน และความร่วมมือของภาควิชาแต่ละภาควิชาที่เกี่ยวข้อง
เช่นการจัดทาฐานข้อมูลการศึกษาภาษาจีนที่แพร่หลายสู่ทั่วโลก การจัดทาดาต้าวรรณกรรมจีนที่แพร่หลายหลัง
ปี ค.ศ.1949 รวมถึงดาต้าความเคลื่อนไหวของการแปลวรรณกรรมจีนที่แพร่หลายในแต่ละภาษาทั่วโลก การ
จัดทาบรรณนิทัศน์วรรณกรรมอาเซียนของทุก 10 - 20 ปี ซึ่งรวบรวมทั้งชิ้นงานที่ได้รับรางวัล เนื้อเรื่องโดยย่อ
ประวัตินักเขียน เป็นต้น ล้วนเป็นวิธีการอันชาญฉลาดในการสร้างคลังความรู้ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการ “รู้
เขา” “รู้เรา” และ “รู้ว่าเขาคิดอย่างไรกับเรา” ของจีน
5. สรุปและข้อเสนอแนะ
นโยบายส่งเสริมการศึกษาภาษาต่างประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะนโยบายส่งเสริมการศึกษาภาษาไทย
จากช่ว งบุ กเบิ ก ตั้งแต่ปี ค.ศ.1946 ส่ งทอดสู่ ช่ว งวางหมาก ช่ว งแตกสาแหรก กระทั่ งเข้าสู่ เข็ม ทิ ศชี้น าของ
นโยบาย “อีไต้อีลู่” เป็นยุทธศาสตร์สาคัญในการเร่งผลิตข้าราชการ นักการทูต นักการล่าม ครูและบุคลากรใน
สายอาชีพต่างๆ ของประเทศจีนเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ทั้งในรัฐและข้ามรัฐ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรใน
แต่ละอาชีพสามารถทาหน้าที่เชื่อมโยงความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ ตลอดจนร่วมสร้างชาติจีนให้เข้มแข็ง
และเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
ประเทศไทยในฐานะที่ เป็ น หนึ่ งในประเทศภายใต้ ก ารขั บ เคลื่ อ นของนโยบาย “อี ไต้อี ลู่ ” ที่ จี น ให้
ความสาคัญ นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะย่างก้าวไปพร้อมกับการเติบโตและศักยภาพของประเทศจีน ทว่าภายใต้
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การก้าวย่างไปพร้อมกับจีนนั้นมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก้าวให้ทันและก้าวให้มั่นคงด้วย แต่เนื่องจากจีน
เติบโตรวดเร็วทุกขณะ (เพื่อเป็นการรองรับภาวะเคลื่อนไหวแบบก้าวกระโดดของจีน) มีความเป็นไปได้หรือไม่
ว่า (1) ภาครัฐของไทยจะหันมาเร่งส่งเสริมเจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยงานรวมถึงนักวิชาการของสถาบันการศึกษาชั้น
นาของไทยให้ มีความรู้และความเข้มแข็งทางด้านภาษาจีนมากขึ้น ส่ งเสริมและปลู กฝั งทัศนะคติที่ดีที่มีต่อ
ประเทศจีนและชนชาวจีนแก่ข้าราชการไทย พร้อมเปิดใจกว้างยอมรับและศึกษาเรียนรู้จีนในแง่มุมต่างๆ ทั้งนี้ก็
เพื่อเสริมส่งประสิทธิผลด้านการติดต่อประสานงานและความเชื่อมโยงกับจีนให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นภาครัฐของ
ไทยมีความจาเป็นยิ่งที่จะต้องเร่งผลิต “ล่ามไทย” ประจาหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นคงของรัฐ
และความราบรื่นในการติดต่อกับภาครัฐต่างๆ ของจีน (2) ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจีนทุก
ด้าน การจัดตั้งกระทรวงใหม่คือ “กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” แม้ว่าชื่อกระทรวง
จะมุ่งเน้นคาว่านวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ ทว่า งานวิจัยทางด้านการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศก็
สมควรที่จะได้รับการให้ความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความสาคัญของงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ เนื่องจาก
ภาษาเป็ น เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารทางวาจา วั ฒ นธรรมเป็ น เครื่อ งมื อ สื่ อ สารทางจิ ต วิญ ญานระหว่ างมนุ ษ ยชาติ
การศึกษาประวัติศาสตร์ ปรัชญา วรรณกรรมของชาวจีนเป็นองค์ความรู้ที่ควรส่งเสริมไม่ควรละเลย การส่ง
นักศึกษาไทยเดินทางไปศึกษาในประเทศจีนก็ควรจะให้มีการระบุรายวิชาทางด้านทักษะการเขียน การเมือง
เศรษฐกิจ วรรณกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วรรณกรรมเปรียบเทียบ รวมถึงการฝึกงานในประเทศจีน
เป็นต้นด้วย (3) ด้านความร่วมมือทางด้านงานวิชาการและงานวิจัยระหว่างไทยกับจีน ยังสามารถขยายความ
ร่วมมือได้อย่างกว้างขวางในแต่ละแขนง นอกจากการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและผู้สอนที่มีการดาเนินการอย่าง
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เป็นเจ้าภาพทุนวิจัยสลับปีกัน หรือให้ทุนวิ จัยร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานส่งเสริมวิจัยไทยจีน เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ไทย-จีนสามารถแผ่ขยายและสร้างประโยชน์ต่อการเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างไทยจีนให้ลงลึกและก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นต่อไป
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(2012-02-04)
3 ย่อมาจาก Thaiyu Zhuanye zai Zhongguo — 泰语专业在中国 พิจารณาความหมายและที่มาของการ
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เว็บไซต์มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง (www.beiwaionline.com)
10 แปลตามภาษาอังกฤษใช้คาว่า “เวที” แต่นัยนามธรรมของคานี้หมายถึง แกนของวงแหวนรอบในอันได้แก่
สถาบันการศึกษาชั้นนาที่ได้มาตรฐานระดับประเทศที่จีนพยายามขับเคี่ยวให้แกนกลางเหล่านี้สามารถยกระดับ
เข้าสู่แกนมาตรฐานระดับโลก ทั้งนี้มีสถาบันการศึกษาชั้นนาที่อยู่ในแกนวงแหวนรอบในนี้ประมาณ 40 แห่ง
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