ASEAN-China Smart Ocean Center จัดการ
ประกวดภาพยนตร Learning about Ocean
สําหรับนักศึกษาจีนและอาเซียน
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นับเป็ นบทสําคัญในชีวิต ซึ่งฉันไดกอบโกยความรูและมิตรภาพดี ๆ แมจะไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของ
โรคโควิด-19 ในปี 2563 แตเราก็ไดเขารวมการประกวดภาพยนตร China-ASEAN ‘Learning about Ocean’
Student Film Competition ทางออนไลน เราทงั ้ สองไดรับประสบการณจากการประกวดนี้อยางมาก และจะเก็บ
ประสบการณนี้ไวในความทรงจําตลอดไป” Annisa และ Gustiana จากสถาบันเทคโนโลยีสุมาตรา ประเทศอินโดนี
เซีย กลาวดวยความหลงใหล
สิ่งที่ทงั ้ สองพูดนัน
้ ตรงกับผูเขารวมการประกวดนี้ ซึ่งศูนย ASEAN-China Smart Ocean Center (ACSOC) ไดจัด
ขึ้นในหัวขอ “Learning about Ocean” หรือ “เรียนรูเกี่ยวกับมหาสมุทร” สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากจีน
และอาเซียน ทางผูจัดไดใหหัวขอที่เกี่ยวของกับมหาสมุทรรวมกัน 10 ขอ เพื่อใหผูเขารวมเลือก 1 ขอเป็ นหัวขอ
หลักในผลงานวิดีโอของตัวเอง การแขงขันดังกลาวมีข้ น
ึ เป็ นเวลา 4 เดือน มีนักศึกษาเขารวมประกวดกวารอยราย
จากมหาวิทยาลัย 23 แหงใน 5 ประเทศ และนับจนถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2563 การประกวดนี้มีผูสงผลงานถึง 69
รายการ นอกจากนี้ ทางผูสนับสนุนการประกวดยังไดเชิญศาสตราจารยช่ อ
ื ดังมารวมเป็ นกรรมการตัดสินดวย ไมวา
จะเป็ นศาสตราจารย Yuen Kum Fai จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง และศาสตราจารย Xiaoqi Zeng จาก
มหาวิทยาลัยโอเชียนแหงประเทศจีน รวมถึงกรรมการผูทรงเกียรติรายอ่ น
ื ๆ
“วิทยาศาสตรแบบชาวบานเป็ นกลวิธีสําคัญในการเผยแพรความรูเกี่ยวกับมหาสมุทร การประกวดภาพยนตร
นักศึกษาครัง้ นี้ไมไดเป็ นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการเผยแพรความรูทางทะเลเทานัน
้  แตยังทําหน าที่เป็ น
แพลตฟอรมระดับนานาชาติสําหรับนักศึกษาจีนและอาเซียนในการส่ อ
ื สารและเรียนรูระหวางกันดวย” Lam Wei
Haur สมาชิกสถาบันวิศวกรรมและเทคโนโลยีอาเซียน กลาว
การประกวดภาพยนตรนี้สะทอนใหเห็นมิตรภาพและความรวมมือรวมใจระหวางนักศึกษาจีนและอาเซียน โดยเมื่อ
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ไดมีการริเริ่มหลักสูตร China-ASEAN Smart Ocean International Student
Innovation Course Program ขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทียนจิน ซ่ งึ ไดรับความสนใจจากนักศึกษา 27 รายจากอินโดนีเซี
ย ไทย และกัมพูชา

ในหลักสูตรนี้ มหาวิทยาลัยเทียนจินไดจัดกิจกรรมเยี่ยมเยือนและพบปะสังสรรคมากมายสําหรับนักศึกษานานาชาติ
โดยเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ทางมหาวิทยาลัยเทียนจินไดจัดปารตต
ี้ อนรับผูเขารวมหลักสูตรนี้ที่คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางทะเล โดยนักศึกษาจากประเทศตาง ๆ ไดรวมรองเพลงพ้ น
ื บานของจีนอยาง
Jasmine ขณะที่นักศึกษาจากอินโดนีเซียไดทําการแสดงเพลง Leaving on a Jet Plane พรอมดีดกีตาร
หลักสูตรนี้ดําเนินมาได 3 ปี แลว และนับจนถึงวันนี้ก็ไดเปิ ดคอรสใหความรูเกี่ยวกับทะเลและเทคโนโลยีตาง ๆ ให
นักศึกษาจากประเทศแถบอาเซียนมาแลวกวา 70 คน โดยคุณ Thanirin นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล กลาววา
“วันแรกที่เดินทางถึงจีนก็รูสึกเหมือนอยูที่บาน การไดมีโอกาสรวมหลักสูตรอันนาต่ น
ื เตนนี้เป็ นเรื่องนายินดีมาก
เพราะไมไดทําใหรูลึกเกี่ยวกับวิทยาศาสตรทางทะเลเทานัน
้  แตยังไดสัมผัสความงดงามของจีนดวย”
ศูนย ACSOC ยังไดพยายามสรางกรอบความรวมมือระหวางประเทศในการวิจัยทางวิทยาศาสตร วัฒนธรรมกีฬา
และการฝึกอบรมบุคลากรมากความสามารถดวย โดยเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 นักกีฬากวา 100 รายจาก
มหาวิทยาลัยจีนและตางประเทศ 7 แหง ไดรวมการแขงขัน Rowing Dynamometer Competition ในศึก ChinaASEAN Universities Rowing Race ซึ่งในการแขง Time Trial รุน 500 เมตรหญิง คุณ Supawadee Roopmoh
จากมหาวิทยาลัยมหิดล ควารางวัลชนะเลิศโดยทําเวลาได 1 นาที 44.8 วินาที โดยในระหวางที่สัมผัสกับวัฒนธรรม
การแขงเรือพายและลงแขงกีฬาอยางดุเดือดนัน
้  นักศึกษาจากประเทศตาง ๆ ก็ไดทําความเขาใจซ่ งึ กันและกัน จนกอ
ใหเกิดสายสัมพันธอันเหนียวแนนระหวางกัน
ศูนย ACSOC ยึดมน
ั ่ ในการสนับสนุนใหคนรุนใหมหันมาทํางานในทะเลมากข้ น
ึ  เพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมและการพูดคุยกันระหวางจีนกับชาติอาเซียน โดยเมื่อวันที่ 22 กันยายน หลักสูตร ASEAN-China
Smart Ocean Practical Program ไดจัดพิธีเปิ ดข้ น
ึ ที่มณฑลสานซี หลักสูตรดังกลาวมีเป าหมายเพื่อใหนักศึกษา
จากพ้ น
ื ที่หางจากชายฝั ่ งที่ยังไมเจริญเต็มที่ ไดมีโอกาสฝึกอบรมวิชาชีพทางทะเล ฝึ กใหพวกเขาเป็ นคนเดินเรือที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม และกระตุนความกาวหน าในความรวมมือทางเศรษฐกิจและการคาระหวางอาเซียนกับจีน
Du Fuqiang ไดมอบธงผาไหมใหกับมหาวิทยาลัยเทียนจิน เพื่อแสดงความขอบคุณในนามของเพื่อนรวมชน
ั ้ ทุกคน
โดยกลาววา “หลักสูตรนี้ทําใหผมมีโอกาสในการเป็ นลูกเรือและไดเห็นโลกในมุมมองที่แตกตางจากเดิม งานนี้ยังจะ
ชวยยกระดับชีวิตของครอบครัวดวย”
แผนการฝึกอบรมตามหลักสูตรระบุวา ผูที่ทําผลงานไดตามมาตรฐานของหลักสูตร จะไดรับเลือกจากบริษท
ั ขนสง
สินคาทางเรือช่ อ
ื ดังใหเขาทํางาน โดยใหเงินเดือนไมนอยกวา 1600 ดอลลาร
ทัง้ นี้ การเรียนรูเกี่ยวกับมหาสมุทรชวยทําใหผูคนเขาใจความสําคัญของมหาสมุทร และเสริมสรางความรวมมือ
ระหวางชาติอาเซียนกับจีนใหลึกซ้ งึ ยิ่งข้ น
ึ  การทํางานในทะเลชวยใหคนรุนใหมไดสํารวจมหาสมุทร และกระชับสาย
สัมพันธระหวางชาติอาเซียนกับจีน โดย Delu Pan สมาชิกสภาวิศวกรรมแหงชาติจีน กลาววา “บัดนี้ ศูนย ACSOC

ไดกลายเป็ นไพเด็ดสําหรับจีนในการส่ อ
ื สารกับชาติอาเซียน ACSOC จะทํางานใหหนักข้ น
ึ ในการใหความรู คิดคน
นวัตกรรมเทคโนโลยี และสรางคลังสมอง เพื่อกอใหเกิดชุมชนทางทะเลที่มีอนาคตรวมกัน”
รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1580117/China_Oceanic_Development_Foundation.jpg
คําบรรยายภาพ – นักศึกษาอินโดนีเซียรองเพลงที่งานปารตี้

