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รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย    คณะศิลปศาสตร  
 
ภูมิหลังจวบจนปจจุบัน 
 เมืองเซินเจิ้นแตเดิมเปนเพียงหมูบานชาวประมงเล็ก ๆ ที่มีวิถีชีวิตเงยีบสงบในมณฑลกวางตุง ( Guangdong) 
ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตอมา เติ้ง เส่ียว ผิง อดีตผูนําซ่ึงมีวิสัยทัศนกวางไกลดานเศรษฐกิจ ไดดําริใหมี
การปฏิรูปโดยการเปดประเทศเพื่อดําเนนิธรุกิจกับนานาชาติ  ดังนั้น ในป ค.ศ. 1980 (พ.ศ. 2523)     เซินเจิ้นจงึไดรับ
เลือกเปนแหงแรกเพื่อนํารองความเปน “เขตเศรษฐกิจพเิศษ” ของจีน 
 นับตั้งแตนัน้มา  เซินเจิ้นจงึมอุีปมาดั่งสาวงามสะพรั่งดวยวัยเพียง 28 ป  เพราะเซินเจิ้นเจริญเติบโตอยาง    
รวดเร็วมาก   สังเกตเห็นไดจากตึกสูง  ๆ  ปรากฏอยูเรียงรายตลอดเสนทางจากเขตแดนฮองกงไปยังมหาวิทยาลัย 
เซินเจิ้นโพลีเทคนิค  โรงแรมที่พัก (Best Western Shenzhen Felicity  Hotel) ก็โออา   ศูนยการคา  (Lowu City) 
ใหญโต  และเซินเจิ้นโพลีเทคนิคจุดหมายปลายทางของคณะผูดูงานนัน้อาณาบริเวณกวางขวางมาก  อีกทั้งขอมูลที่
สืบคนเพิ่มเติม  จึงทราบวาปจจุบันเซินเจิ้นกลายเปนเมืองหนึ่งในบรรดาชองทางหลัก ๆ ของจีนในการติดตอกับโลก
ภายนอก  เซินเจิ้นเปนชุมทางการขนสงสินคาและการคมนาคมที่สําคัญทั้งทางบก  ทางน้ํา และทางอากาศโดยเฉพาะ
อยางยิ่งเปนแหลงคมนาคมและขนถายสินคาทางบกที่ใหญที่สุดของจนี 
 ความเจริญทันสมัยของเซินเจิ้นในวันนี้ มิอาจสรางจินตภาพความเปนหมูบานชาวประมงในอดีตไดเลย 
 
ภูมิประเทศ 
 เซินเจิ้นเปนเมอืงชายทะเลทางตอนใตของจีน มีพื้นที่ 1,952.48  ตารางกิโลเมตร  ดานหนึ่งตดิกับฮองกง 
สวนอีกดานหนึ่งติดทะเลจีนใต   เซินเจิน้มแีมน้ําและลําธารมากกวา  160  สาย  ชายฝงที่อุดมสมบูรณดวย
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลยาวถึง  230 กิโลเมตร   มีเทือกเขาทอดยาวพาดผานเมอืงเซินเจิ้น  ขอมูลออนไลนของ
รัฐบาลเซินเจิน้ กลาวอยางหนาชื่นวา เซินเจิ้นรํ่ารวยทรัพยากรธรรมชาติและดีที่สุดสําหรับพัฒนาการดานการ
ทองเที่ยว 
 
ภูมิอากาศ 
 เซินเจิ้นตั้งอยูในเขตรอนชื้น  ซ่ึงมีฝนตกชุก และมีแสงแดดเกือบตลอดทั้งป  มีฤดูหนาวเพยีงชวงส้ัน ๆ    
สวนใหญเปนฤดูรอนและมฝีนไดทุกเมื่อ แมแตในฤดูรอน  อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปประมาณ  22  องศาเซลเซียส สวน
อุณหภูมิสูงสุดในฤดูรอนประมาณ  36  องศาเซลเซียส 
 
 
 



การเดินทางของคณะผูศึกษาดูงาน 
 คณะผูศึกษาดงูานเดินทางจากฮองกงสูเซินเจิ้นดวยรถโคชใชเวลาประมาณ  45  นาท ีจึงถึงดานตรวจคนเขา
เมือง ขอสังเกตประการหนึ่งคือ เจาหนาที่ตรวจเอกสารของเซินเจิ้นลวนเปนหนุมสาวแตทํางานคอนขางชา 
 
 อยางไรก็ดี จากฮองกงไปเซนิเจิ้นอาจใชเสนทางอื่นอีกกไ็ด กลาวคือ  

1. ทางเครื่องบิน  ไปยังสนามบนินานาชาติเซนิเจิ้น เปาอนั (Shenzhen Bao’an International Airport) 
2. ทางรถไฟ ชาวฮองกงนิยมเดนิทางดวยวิธีนี ้โดยข้ึนจากสถานีตนทาง จมิชาจุย (Tsim Sha Tsui) ถนน

นาธาน ไปลงสถานี หลอวู (Lowu) ซ่ึงอยูใกลดานตรวจคนเขาเมือง 
 
ภาษา 
 ชาวเซินเจิน้นยิมพูดภาษาผูทงฮั่ว (Putonghua) กันอยางแพรหลายเพราะเปนภาษาถิน่ที่สวนใหญรูจักกนัดี 
ไมวาจะเปนชนชั้นกรรมชีพ นักธุรกิจ หรือผูประกอบอาชีพตาง ๆ ในขณะเดียวกนั นักศึกษารุนเยาวแทบทั้งหมดที่
อยูในเมืองจะพดูภาษาอังกฤษไดดเีทา ๆ กบัภาษาถิ่นของตน   สําหรับบุคคลที่มีสามารถเปนพิเศษดานภาษาจะพูดได
อีกถึง 3 ภาษา คือ ภาษาจนีกลาง (Mandarin)  ภาษากวางตุง (Cantonese)  และภาษาองักฤษ  
 ประจักษพยานอยางหนึ่งจากการไปศึกษาดูงานครั้งนี้คือ อาจารยหนุมสาวที่นําทางใหคณะฯ ไดเยีย่มชม
หองเรียนและหองปฏิบัติการลวนสามารถอธิบายเปนภาษาอังกฤษไดอยางลื่นไหล คลองแคลว 
 
ประชากร 
 นับตั้งแตเซินเจิ้นไดรับการสถาปนาเปนเมอืงเขตเศรษฐกจิพิเศษในป ค.ศ. 1980 เปนตนมา ผูคนจากตางถ่ินก็
พากันหล่ังไหลเขามาหางานทํากันมากมาย   เมื่อปลายป ค.ศ. 2006  (พ.ศ. 2549)  รัฐบาลจีนประกาศตัวเลขวามีผูอยู
อาศัยถาวร 8.4643 ลานคน  มีชนกลุมนอยมากกวา  360,000 คน นับเปนเมืองที่มีชนกลุมนอยมากเปนอันดับสองใน
จีนรองจากปกกิ่ง 
 
วัฒนธรรม 
 จากการที่เซินเจิ้นมีผูยายถ่ินฐานจํานวนมากจากหลายแหลงเขามาประกอบอาชีพ อีกทั้งยังมีชนกลุมนอยซ่ึง
มีจํานวนไมนอย เซินเจิน้จึงไมปรากฏวัฒนธรรมใดที่โดดเดน  แตอยางไรก็ตามเมื่อไมกี่ปผานมานี้ เซินเจิ้นไดรับการ
ประกาศรางวลัจากสื่อมวลชนและภาคอุตสาหกรรมวาเปน “  เมืองทีม่ีการขับเคลื่อนมากที่สุดในพัฒนาการดาน
เศรษฐกิจ  (The Most Dynamic City in Economic Development)  และเปนเมืองที่ยินดีตอนรับมากที่สุดสําหรับ    
คนงานผูโยกยายถ่ินฐานมา (The Most Welcomed City for Migrant Workers) 
 
 
  



เซินเจิ้นเมืองมรกต 
 ส่ิงที่สังเกตไดชัดเจนอกีประการหนึ่งในเซนิเจิ้นคือการจดัภูมิทัศนของเมืองไดสวยงามเปนระเบยีบ และ
เขียวขจไีปทั่วเมือง  ผูรายงานประทับใจอยางยิ่งตอสภาพแวดลอมสีเขียวของเมืองเซนิเจิ้น ไมวาจะเปนสองขางถนน 
ใตทางดวน  ถนนเลียบชายฝงทะเล  ลวนมกีารปลูกตนไมสีเขียวรวมทัง้การตกแตงและดูแลรักษาไดอยางงดงามมี
ชีวิตชีวา  แมแตสะพานลอยฟาสําหรับรถยนตก็ยังมกีระบะขนาดยอมเกาะเกี่ยวราวกัน้ถนนไวเปนระยะ ๆ เพื่อวาง
กระถางไมดอกที่ทนแดดทนฝน เพิ่มความสดชื่นแกเมอืงไดเปนอยางดี 
 ในมหาวิทยาลยัเซินเจิน้โพลีเทคนิค ก็จัดแตงภูมิทัศนไดอยางรมร่ืน รวมทั้งการขุดสระน้ําขนาดใหญไวหนา
อาคารเรียนเพือ่พิชิตความอบอาวของอากาศที่รอนเกือบตลอดปไดเปนอยางด ี
 ขอมูลจากทางการของเซินเจิน้กลาววามีพืน้ที่สีเขียวเกือบรอยละ  50  ของพื้นที่ทั้งหมดในเมืองมสีวน 
สาธารณะ  442 แหง  นอกจากนี้เซินเจิ้นยงัไดรับรางวัลมากมายที่เนื่องมาจากสภาพแวดลอมดังกลาว เชน รางวลั 
“ Nations in Bloom” , “National Hygienic City” ,  “National Model City for Environmental  Protection”, Model 
City for Protection of Ozone Layer” , National Greenery Model City” , National Brilliant  Tourism City”เปนตน 
 ส่ิงที่สําคัญเหนือรางวัลตางๆ ดังกลาวที่ผูรายงานรูสึกได คือความสดชื่นสบายตัวและสบายตา ซ่ึงกลาวโดย
ภาพรวมไดวาผูคนที่อาศัยในเซินเจิ้นนาจะมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงดี 
 
มหาวิทยาลัยเซินเจิ้นโพลิเทคนิค 
              เซินเจิ้นโพลีเทคนคิกอตั้งขึ้นเมื่อค.ศ. 1993 (พ.ศ. 2536 )  ปจจุบันอยูบริเวณชานเมืองเซนิเจิ้น  ถนนลิวเซียน 
ตา เตา (Liuxian  Da  Dao )  เขตนานซาน (Nan Shan)  เมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุง ประเทศจีน ประกอบดวย 4 
วิทยาเขต ไดแก วิทยาเขตตะวันออก  วิทยาเขตตะวนัตก  วิทยาเขตเหนอื  และวิทยาเขตเมืองจีนโพนทะเล 
 เซินเจิ้นโพลิเทคนิคเปนสถาบันอุดมศึกษาระดับแนวหนาแหงหนึ่งของประเทศจีน การเรียนการสอนที่นี่
มุงเนนใหนกัศึกษาเปนบณัฑิตนักปฏิบัติเพื่อสนองตอบความตองการของตลาดแรงงาน  จากการเยี่ยมชมสถาบนัแหง
นี้พบวามหีองปฏิบัติการของสาขาวิชาชีพตาง ๆ ซ่ึงมีอุปกรณการเรยีนการสอนครบครัน เชน สาขาศิลปะและการ
ออกแบบ  สาขาสื่อสารมวลชน  และสาขาวิศวกรรมเครื่องยนต เปนตน ขณะเยีย่มชมนั้น เหน็ไดชัดวานกัศึกษาตัง้ใจ
ทํางานที่ไดรับมอบหมายจากผูสอนอยางขะมักเขมน โ ดยเฉพาะอยางยิ่งสาขาศิลปะและการออกแบบ นักศึกษาทุก
คนกําลังประดษิฐแหวน (เครือ่งประดับ) ซ่ึงทําจากวัสดุโลหะชนิดหนึ่งโดยใชอุปกรณไฟฟาและเครื่องมืออ่ืน ๆ ที่
จัดเปนโตะเรียงรายเปนแถวเต็มหองใหญ  นักศึกษา 2 คน  ตออุปกรณ 1 โตะ  ที่นาสังเกตคือ นักศกึษารักษาวินยัใน 
ช้ันเรียนไดดีมาก  สวนหนาหองปฏิบัติการมีตูกระจกแบบฝงในผนัง (Built in) สําหรับแสดงผลงานของนักศึกษาซึ่ง
มีผลงานหลากหลายมาก นบัเปนแนวทางทีด่ีมากในการประชาสัมพันธศักยภาพของทั้งผูสอนและผูเรียน 
 สวนที่โรงฝกปฏิบัติของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องยนตนัน้  นกัศึกษาเปนกลุม ๆ ศึกษาและฝกฝน
จากชิ้นสวนของเครื่องยนตจริงโดยผูสอนควบคุมและอธิบายอยางใกลชิด 
 ที่นาสนใจอกีแหงหนึ่งคือ สาขาวิชาส่ือสารมวลชน พื้นที่ใชสอยที่เปนของสาขาวิชานี้ถูกซอยออกเปนหอง
เล็ก ๆ กะทัดรัดหลายหองตามความจําเปน เชน หองอัดรายการวิทยุ – โทรทศัน  หองตัดตอภาพ  หองควบคุมรายการ 



หองประชุมผานจอโทรทัศน เปนตน ทําใหเกิดความคดิวาการวางผังหองตาง ๆ ควรคาํนึงถึงประโยชนใชสอยอยาง
เต็มท่ีเปนอันดบัแรก มากกวาความกวางขวางของหอง 
 เซินเจิ้นโพลิเทคนิคมีสาขาวิชาทั้งหมด 13  สาขาวิชา  สวนใหญเนนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก
วิศวกรรมศาสตร  เคมีประยกุตและเทคโนโลยีชีวภาพ  การแพทยและพยาบาล  ฯลฯ สวนสาขาวิชาดานสังคมศาสตร
และมนษุยศาสตรก็มีบาง คือ  สาขาสื่อสารมวลชน  สาขาวิชาภาษาตางประเทศประยกุต   สาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ ฯลฯ เซินเจิ้นโพลิเทคนิคไดทําความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางประเทศทั่วโลกมากกวา 50 มหาวิทยาลัย 
ซ่ึงมีทั้งในประเทศอังกฤษ  ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด  เกาหลีใต  ญี่ปุน  และรัสเซีย  
 นอกจากดานการเรียนการสอนแลว เซินเจิ้นโพลิเทคนิคยังใหความสําคญัอยางยิ่งตอการวิจัย  มีบทความ
วิชาการทั้งดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตรประมาณ  4,000 – 5,000 เร่ืองที่ตีพิมพเผยแพร   มีตําราเกี่ยวกับ
การศึกษาวิชาชีพช้ันสูงและเทคโนโลยีมากวา 400 เลม     เซินเจิ้นโพลิเทคนิคแสดงความเปนเลิศดานการวจิัยจาก
การไดรับรางวัลตาง ๆ มากมาย ทั้งในระดับทองถ่ินและระดับชาติ  และในป ค.ศ. 2004 และ 2005 เซินเจิ้นไดรับการ
จัดอันดับใหเปนท่ีหนึง่ในบรรดาสถาบันการศึกษาวิชาชพีของประเทศจีน  
 การไดศึกษาดงูานในครั้งนีน้บัวาเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับผูรายงานเพราะกอใหเกิดแนวคิดหลาย ๆ 
ประการ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนการสอนที่เนนใหนกัศึกษามีทักษะจากการฝกปฏิบัติจริง  ฉะนั้น มหาวิทยาลัย
ควรลงทุนดานอุปกรณการเรียนการสอนใหเพียงพอสําหรับการฝกฝน   สวนผูสอนก็ควรปรับเปลี่ยนวิธีสอนให
นักศึกษาไดเรียนรูจากประสบการณตางๆโดยครูผูสอนตองกํากับดูแลอยางใกลชิดจรงิจัง 
 ผูใหขอมูลกลาววาบณัฑิตของสถาบันแหงนี้มีงานทํามากกวารอยละ 95 เพราะผลจากการฝกฝนให
ปฏิบัติงานไดทันทีที่สําเร็จการศึกษา 
 
ขอเสนอแนะ 

1. ในกรณีที่คณะผูศึกษาดูงานมาจากหลากหลายสาขาวิชา ควรประสานกบัสถานศึกษาเจาภาพแลวใหแยกยาย
ไปดูเปนกลุม ๆ ตามสาขาที่เกี่ยวของ โดยการกําหนดเวลานัดหมายอยางชัดเจนเพื่อใหกลับมายังจดุเริ่มตน
โดยพรอมเพรยีงกัน จะทําใหผูศึกษาดูงานไดรับประโยชนมากขึ้น เพราะไดดูในสวนที่เกี่ยวของกับงาน 

2. ควรจัดอบรมหรือโครงการเพิ่มทักษะการใชภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพแกคณาจารยและเจาหนาที่
อยางกวางขวาง เพื่อสามารถสื่อสารกับชาวตางชาติไดกระจาง และไมเสียประโยชน 

3. ควรจัดโครงการศึกษาดูงานสถานศึกษาลักษณะนี้อีก และควรผนวกดานวิธีการสอนภาษาตางประเทศเขาไป
ดวย 

 
ที่มาของขอมูล : ประสบการณจากการศึกษาดูงานที่เซินเจิน้โพลิเทคนิคเมื่อ 5 กันยายน 2551 
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