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หาก
เราพูดถึงโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศของมหาวิท- 

ยาลัยต ่างๆ คงมีตัวอย ่างมากมาย บ ้างพาไปดู

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ บ้างพาไปชมโรงงานผลิตสินค้าที่มี 

ช่ือเสียง บ้างพาไปชมท่าเรือ ชมศูนย์กระจายสินค้า ชมพิพิธภัณฑ์  

ชมการแสดงทางวัฒนธรรม หรือพาไปชมสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ทั่วไป เป็นต้น สถาบันการศึกษาของไทยนิยมจัดดูงานต่างประเทศ 

เนือ่งจากเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กบันกัศกึษา และหวังให้

นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่เรียนในต�ารากับตัวอย่างอันเป็น

เลิศในชีวิตจริงได้ด้วยสายตาของพวกเขาเอง 

ทว่าการศกึษาดงูานในรปูแบบเดมิๆ นีม้กัเน้นไปทีก่ารเรยีนรู้

เชิงรับ (Passive) กล่าวคือนักศึกษาได้ไปในที่แปลกๆ ใหม่ๆ จริง แต่

ก็ท�าได้เพียงรับฟังการบรรยายจากผู ้ทรงความรู ้ที่มาถ่ายทอด

ประสบการณ์ หรือสามารถซักถามข้อสงสัยได้บ้างเล็กน้อยเท่านั้น 

ด้วยเหตุนี้เองสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) จึงได้ริเริ่มให้มี

ทัศนศึกษาต่างประเทศที่ใส่จิตวิญญาณโมโนซุคุริ อันหมายถึง จิต

วญิญาณกล้าคดิ กล้าท�าอย่างสร้างสรรค์ ในสถานทีจ่รงิ สถานการณ์

จรงิ เพือ่ให้นกัศกึษาได้เจอของจรงิ และน�าไปเชือ่มโยงกบัทฤษฎต่ีางๆ 

ที่เคยเรียนได้เข้าใจลึกซึ้งขึ้น ผ่านหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่าง

ประเทศ (IB) ซึ่งได้ออกแบบการเดินทาง และน�าทีมนักศึกษาใน

หลักสูตรรวม 28 ชีวิตไปดูงาน ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ หังโจว อี้อู เมื่อวันที่ 

17-21 ตลุาคมทีผ่่านมา เราไปรูจ้กัทีม่าทีไ่ป และประโยชน์ทีไ่ด้รบัจาก

ทัศนศึกษามิติใหม่กันเลยครับ

เอกสิทธิ์ เข้มงวด  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TN)

ทัศนศึกษามิติใหม่ หัวใจโมโนซุคุริ เซี่ยงไฮ้-อี้อู
สัมผัสจริงธุรกิจนำาเข้าสินค้าจากแหล่งต้นนำ้า

เหตุเกิดจากแผนธุรกิจของนักศึกษา

ตอนนั้นที่ผมได้โจทย์จากคณบดี และประธานหลักสูตร ผม

ยอมรับเลยว่านึกอะไรไม่ออก เพราะเคยแต่ไปเที่ยวต่างประเทศ ถ้า

เป็นเรือ่งเทีย่วผมมไีอเดยีเยอะมาก แต่ผมไม่ได้อยากให้นกัศกึษาเขา

ไปเที่ยวเพลิดเพลินเพียงอย่างเดียว ไหนๆ ก็ไปถึงต่างประเทศแล้ว

อยากให้เขาได้อะไรมากกว่านั้น และผมก็พยายามหลีกเลี่ยงการ 

จดัทรปิพาไปดูโรงงานผลิตสินค้า เพราะผมอยากให้ลูกศิษย์ได้ไอเดยี

ใกล้ตัวติดไม้ติดมือกลับไปใช้ในชีวิตของเขาเองด้วย หรือสามารถน�า

ไปใช้ได้จริงๆ เมื่อเขาเรียนจบ 

พอดีช่วงนั้นทางหลักสูตร IB เรามีการแข่งแผนธุรกิจของ

นักศึกษา ผมเห็นว่าหลายกลุ่มไปรับของมาจากเว็บไซต์จีน เช่น เถา

เป่า ค่อนข้างมาก แต่นกัศกึษาเจอปัญหาสนิค้ามต้ีนทนุแพง เมือ่รวม

ค่าขนส่ง ประกอบกบัสัง่ซือ้จ�านวนน้อย และเราเจอสนิค้ามตี�าหนค่ิอน

ข้างมาก ผมจึงคิดว่าท�าไมเราไม่ไปดูสินค้าที่ต้นทางเลย ไปดูให้เห็น

กับตา ไปพูดคุยกับร้านค้าส่งทางนั้นเลย อยากให้เขาไปสืบราคาเอง 

ต่อราคาเอง เราจงึมองอีอ้กู่อน เพราะเมอืงอีอ้เูป็นแหล่งค้าส่งทีส่�าคญั

ของโลก และนักธุรกิจไทยที่เคยไปถึงอี้อูยังมีไม่มาก ผมอยากให้

นกัศกึษามองการน�าเข้าจากอีอ้เูป็นทางเลอืกหนึง่ในการเริม่ต้นธรุกจิ

ของเขาเองหรืออย่างน้อยเราก็จะพอมีไอเดียว่าราคาสินค้าที่ต้นทาง

เป็นอย่างไร แล้วจะมต้ีนทนุอะไรงอกเงยขึน้มาอกีบ้าง อยากให้เขาได้

ไปเห็นสินค้าใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใครเอาเข้ามาขายในไทยมาก่อน
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เมื่อความรูท้ีเ่คยเรยีนถกูเลา่ใหมจ่ากประสบการณต์รง

ผมออกแบบให้การดูงานครั้งนี้เป็นการดูงานเชิงปฏิบัติ 

นกัศกึษาจะถกูแบ่งเป็นกลุม่ย่อยๆ กลุม่ละประมาณ 5-6 คน เริม่จาก

มอบภารกจิง่ายๆ ให้ด้วยการให้ทกุคนหาอาหารกลางวนัทานเอง เพือ่

ที่จะดูไหวพริบปฏิภาณ และปลุกสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของ

พวกเขาขึ้นมา นักศึกษาทุกคนพูดภาษาจีนไม่ได้ เราต้องเรียนรู้เอา

เฉพาะหน้าจากทุกอย่างที่เรามี 

จากนัน้ทกุกลุม่ได้รบับทบาทให้เป็นนกัธรุกจิไทยทีต้่องการน�า

เข้าสนิค้าถงุเท้า ถงุเท้าแปลกๆ ใหม่ๆ ทีม่ศีกัยภาพในตลาดไทย พวก

เขาต้องออกไปตามหาถุงเท้าแบบนั้น พร้อมถามซักไซ้คนขาย เช่น 

ราคาเท่าไหร่ ต้องซื้อขั้นต�่ากี่ชิ้น แล้วถ้าซื้อมากกว่านั้นจะได้ลดราคา

ไปเท่าไหร่ เราเพิง่ทราบว่าแต่ละร้านไม่มแีผ่นพบัหรอืเอกสารใดๆ ให้

ลูกค้า เราต้องท�าแคตตาล็อกสินค้าขึ้นมาเอง นักศึกษาต้องขอ

นามบตัร ถ่ายรูปสนิค้า ถามรหสัสนิค้า ตลอดจนค�านวณค่าใช้จ่ายใน

การน�าเข้า เช่น ค่าขนส่ง ภาษี และเราต้องค�านวณต้นทุนเผื่อสินค้า

ช�ารุดเสียหายด้วย ซึ่งตรงนี้ต�าราไม่ได้สอน ผมต้องการแสดงให้เขา

เห็นว่า เราอย่าไปคิดถึงแต่อุปสรรคจนไม่ได้ท�าอะไรเลย 

ปัญหาทีทุ่กคนกลวัคอื ภาษา เราพดูภาษาจนีกนัได้น้อยมาก 

แต่เราพาไปให้เห็นว่าที่อี้อูนี่มี Service Center พร้อมบริการทุกตึก 

และถ้าหากเราไม่มีเงินจ้างล่ามมืออาชีพ เขาก็มีล่ามเป็นนักศึกษา

ฝึกงานเตรียมไว้ให้ด้วยแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งตรงนี้ดีมาก ท�าให้เรา

เห็นว่าทางการจีนให้ความส�าคัญกับอี้อูเป็นอย่างมาก เขาส่งเสริมให้

เมืองนี้เป็น World Class One Stop Service Platform อย่างแท้จริง

ใครบอกว่าเมืองจีนมีแต่ของก๊อป?

เกอืบร้อยละร้อยของผูค้นทีผ่มพบจะพดูว่า “ไปดงูานเมอืงจนี

เหรอ? ไปดูของก๊อปรึไง?” ผมไม่ปฏิเสธครับว่าในรายการทัวร์แบบ

ฉบบัเขาจะใส่ตลาดก๊อปป้ี เถาเป่าเฉิน เข้าไปด้วย และกรุป๊เรากไ็ด้ไป

ดูกันมาจริงๆ แต่ว่าผมพานักศึกษาไปเดินตลาดขายของก๊อปใน 

มมุมองทีต่่างออกไป แทนทีเ่ราจะเพลดิเพลนิไปกบัการเลอืกซ้ือสนิค้า

ราคาย่อมเยาว์ เราใช้โอกาสนีศึ้กษาของก๊อป และเรยีนรูวิ้ธดีขูองก๊อป

ว่าเขาท�าอย่างไร ของแท้ของปลอมต่างกันอย่างไร เราได้เรียนรู ้

ถึงบทบาทของสินค้าลอกเลียนแบบในฐานะที่เป็นกลไกผลักดัน

เศรษฐกิจแบบไม่เป็นทางการ (Informal Economy) ในประเทศจีน 

ผมอธิบายให้นักศึกษาฟังว่า จีนเองก็เริ่มที่จะจริงจังกับการ

จบักมุร้านขายของก๊อปขึน้มาอย่างมากแล้ว เนือ่งจากประเทศพฒันา

แล้วก็กดดันจีนผ่านทางเวทีต่างๆ เช่น เวที WTO หรือกดดันผ่านการ

เจรจารวมกลุ่ม FTA ดังนั้น จีนจะมัวหลับตาข้างหนึ่งในกับอุตสาห-

กรรมสินค้าก๊อปปี้เหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้ว เขาก็ต้องพัฒนาสินค้าที่

เป็นนวัตกรรมออกมา เช่น ผมพานักศึกษาไปดูตึก Shanghai World 

Financial Center ซึ่งมีความสูงทัดเทียม Tokyo Skytree ของญี่ปุ่น 

ซึง่การสร้างตกึระฟ้าขนาดนีต้้องใช้ความรูด้้านวศิวกรรมชัน้สงู ใช้วัสดุ

อุปกรณ์ในการสร้างเฉพาะด้าน และใช้สินค้าร่วมกันอื่นๆ ที่มีความ

ทันสมัย เช่น ลิฟท์ความเร็วสูง และเราได้ไปดูรถไฟความเร็วสูง หรือ

รถไฟ Maglev เป็นรถไฟแม่เหล็กล้อไม่ติดราง วิ่งด้วยความเร็ว 300 

กม./ชั่วโมง ที่พาเราเดินทางจากเซี่ยงไฮ้ไปหังโจวในเวลาเพียง 1 

ชั่วโมง ซึ่งเดี๋ยวนี้จีนกลายเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าไฮเทคไปแล้ว 

ตรงนี้เองที่จะน�าพาให้ประเทศเขาก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปาน

กลาง (Middle Income Trap) ไปได้ 

เช้าวันหนึ่ง ผมปลุกนักศึกษาต้ังแต่ตี 5 เพื่อไปเดินย่าน 

เถียนจื่อฟาง ในเซี่ยงไฮ้ มันเป็นย่านที่ยังไม่ค่อยมีคนไทยมา จะเรียก

ว่าเป็น Unseen Shanghai กไ็ด้ แต่ก่อนย่านนีเ้ป็นเขตเช่าของฝรัง่เศส

ในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง ปัจจุบันนี้ถูกพัฒนาเป็นย่านขาย

สนิค้าสร้างสรรค์ ทกุๆ ทีท่กุๆ ร้านทีเ่ราเดนิผ่านไปขายสนิค้าทีผ่สมไป

ด้วยไอเดียออริจินัลต่างจากภาพเมืองจีนที่เรามักจินตนาการกันไว้ 

ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ตรงนี้เหมาะส�าหรับประเทศที่ไม่มี

ทุนรอนมาก แต่มีการเพิ่มคุณค่าสูง อยากให้ลูกศิษย์ผมได้รับแรง

บันดาลใจจากที่นี่ 
ต่อฉบับหน้าอ่าน


