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 ในโลกศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่ต้องการก าลงัคนที่มคีวามรู้ทัง้เทคโนโลย ี(Hard Skill) กบัวฒันธรรม (Soft 
Skill) “คตชิน วทิยา” คอื ศาสตรห์นึ่งทีศ่กึษาขอ้มลูทางดา้นวฒันธรรม และเป็นศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัมนุษยโ์ดยตรง เมื่อ
พูดถึงจีนในปัจจุบัน เรานึกถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศ สงัเกตที่ชื่อของยานอวกาศ มหาอ านาจทาง
เศรษฐกจิ “นโยบายเสน้ทางสายไหม” ทุนเรยีนภาษาสถาบนัขงจื๊อ วฒันธรรม หรอืวงการบนัเทงิ  

ความส าเรจ็ทางเทคโนโลย ีเศรษฐกจิ การขยายอ านาจทางวฒันธรรมของจนี ม ี “วฒันธรรม” หรอื รากเหงา้ 
ตวัตน ความภูมใิจในความเป็นชนชาตจินี สิง่ทีจ่ะท าใหเ้รา เขา้ใจ ความภาคภูมใิจในวฒันธรรมของชาวจนี รูล้กึ รูซ้ึง้ 
และรูช้ดัใน “ความเป็นจนี” คอื “คตชิน” หรอืเป็นการศกึษาเกีย่วกบั Folk + Lore = Folklore โดยมติขิองคตชินวทิยาได้
มกีารศกึษาทีห่ลากหลาย เช่น 

คติชนวิทยา หมายถงึ ศาสตรท์ีเ่กีย่วกบัขนบหรอืธรรมเนียมต่าง ๆ ของ “คน” คตชินจงึมขีอบเขตการศกึษา
ทีก่วา้งขวาง ครอบคลุมเกอืบทุกมติทิางวฒันธรรม อกีนัยหนึ่งคตชินวทิยาเป็นการศกึษาวฒันธรรมระดบัจติวญิญาณ 
เป็นศาสตร์ที่มคีวามเชื่อมโยงกบันุษยวทิยา เรื่องราวที่คติชนจะศกึษากค็อืเรื่องราวเกี่ยวกบักลุ่มชนของคน และ คติ
ความเชื่อของเขา โดยศกึษาขอ้มลูลกึไปจนถงึวฒันธรรมระดบัจติวญิญาณ 
 คติชนวิทยา-วฒันธรรมท่ีเป็นวิถีชีวิต คอืศาสตรท์ีศ่กึษาวถิชีวีติและความเป็นอยู่ การแต่งกาย เครื่องนุ่งหุ่
มของผูค้น สงัเกตไดใ้นปัจจุบนั จะเหน็ไดจ้ากลายผา้ ไม่ไดส้ะทอ้นเฉพาะความงาม ไม่ไดส้ะทอ้นแค่ศลิปะ มคีวามเชื่อ 
ความอดุมสมบรูณ์  การเชื่อมโยงไปถงึบรรพบุรุษของตนเอง เป็นตน้  
 คติชนวิทยา-วฒันธรรมกบัการท่องเท่ียวและเทศกาล คอืศาสตรท์ีเ่ชื่อมโยงเกีย่วกบัวฒันธรรมกบัการ
ท่องเทีย่วและเทศกาล เช่น การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม  
 คติชนวิทยา – วิถีชนกบัชีวิตความเป็นเมือง คอืศาสตรศ์กึษาเกีย่วกบัวถิชีนกบัชวีติความเป็นเมอืง ค าว่า 
Folk หมายถงึกลุม่คนหรอืกลุ่มชน 
 เรียน “คติชนจีน” ไปท าไม 
  เพื่อท าความเขา้ใจความแตกต่างและความหลากหลายทางวฒันธรรม (Cross Cultural Communication) 
น าไปประยุกตใ์ชไ้ดห้ลากหลาย โดยเฉพาะในแง่ของชุมชน การพฒันาการท่องเทีย่ว 
 

พธิเีปิดการแข่งขนักฬีาโอลมิปิกของจนี เมื่อปี 2008 จนีจดัการแสดงสุดอลงัการ  การแสดงชุดแท่นพมิพข์อง
จนี แท่นพมิพจ์นี (印刷术) คอืหนึ่งในสิง่ประดษิฐท์ีเ่ป็นสุดยอดของจนี ทีม่ปีระดษิฐต์ัง้แต่ สมยัราชวงศซ์่ง การแสดง
ชุดแท่นพิมพ์ของจีน ถือเป็นการน าเอาข้อมูลวฒันธรรมจนีมาประยุกต์ใช้กบัการแสดงแสงสเีสยีง และ  ใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วย จะเห็นได้ว่าในยุคศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีได้พฒันาไปอย่างมากมาย มนุษย์เราก็
จ าเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยี ดงันัน้ในศตวรรษที่ 21 คือ ยุคที่น าเอาข้อมูลทางด้านวฒันธรรมมาประยุกต์ใช้ได้กบั
เทคโนโลยต่ีาง ๆ  

ในงานเอก็ซโ์ป 2010 เซีย่งไฮป้ระเทศจนี มกีารน าเอาขอ้มลูทางดา้นวฒันธรรมมาประยุกตใ์ชไ้ดก้บัเทคโนโลยี
ต่าง ๆ เพื่อใหภ้าพชงิหมงิซ่างเหอถู(清明上河图) หรอืภาพ พืน้ทีบ่รเิวณรอบแม่น ้าในเทศกาลชงิหมงิทีเ่คลื่อนไหว
และเล่าเรื่องราวใน อดตีใหก้ลบัมามชีวีติชวีาไดอ้กีครัง้ 
 

 คตชินวทิยาจนี โดยทัว่ไปศกึษาเกีย่วกบัจนีใน 2 แง่มุม ไดแ้ก่ 1. เขตแดน แบ่งออกเป็น 2 พืน้ทีใ่นการศกึษา 
ไดแ้ก่ พืน้ทีใ่นประเทศจนี (ศกึษาคตชินทัว่ไปในประเทศจนี) และพืน้ทีต่่างประเทศ (ศกึษาคตชินทัว่ไปนอกประเทศจนี) 
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2. กลุ่มชาตพินัธุ ์หลกั ๆ ศกึษา 2 กลุ่มชาตพินัธุ ์ไดแ้ก่ ชาตพินัธุฮ์ ัน่ (เป็นกลุ่มชาตพินัธุใ์นเอเชยีตะวนัออกและมถีิ่น
ก าเนิดในประเทศจนี ชาวฮัน่ถอืเป็นประชากรส่วนใหญ่ในประเทศจนี) และ ชาตพินัธุอ์ื่น ๆ (จนีมชีนกลุ่มน้อยทัง้หมด 
55 ชนเผ่า (ไม่รวมชาติพนัธุ์ฮ ัน่) เช่น ชาติพนัธุ์แมนจู (满族) ชาติพนัธุ์มองโกเลยี (蒙古族) ชาติพนัธุ์หุย (回族) 
ชาตพินัธุท์เิบต (藏族) ชาตพินัธุอ์ุยกรู(์维吾尔族) ชาตพินัธุม์ง้ (苗族) เป็นตน้)  
 
มหาวิทยาลยัท่ีเปิดหลกัสูตรคติชนวิทยา  
 ในปัจจุบนัไดม้กีารเปิดสอนหลกัสตูรคตชินวทิยาอย่างแพรห่ลายในประเทศจนี มกีารออกแบบหลกัสตูรทีเ่น้น
เน้ือหาสาระแตกต่างกนั โดยสรปุแบ่งไดเ้ป็น 4 แบบดงันี้ 

 
แบบท่ี 1 หลกัสูตรคติชนวิทยา（民俗学）ท่ีสงักดัสายมนุษยศาสตร（์人文学） 

1. 北京师范大学 Beijing Normal University  
2. 复旦大学 Fudan University  
3. 河南大学 Henan University  
4. 青海师范大学 Qinghai Normal University  
5. 山东大学 Shandong University  
6. 山西大学 Shanxi University  
7. 山西师范大学 Shanxi Normal University  
8. 上海大学 Shanghai University  
9. 上海师范大学 Shanghai Normal University  
10. 温州大学 Wenzhou University  
11. 云南大学 Yunnan University  
12. 云南师范大学 Yunnan Normal University 

แบบท่ี 2 หลกัสูตรคติชนวิทยา（民俗学）ท่ีสงักดัสายมนุษยศาสตร（์人文学）ท่ีเน้นชาติพนัธุว์รรณา 
1. 西南民族大学 Southwest University for Nationalities  
2. 新疆大学 Xinjiang University  
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3. 云南民族大学 Yunnan Nationalities University  
4. 中央民族大学 Minzu University of China 

แบบท่ี 3 หลกัสูตรคติชนวิทยา（民俗学）ท่ีสงักดัสายสงัคมศาสตร（์社会学） 
1. 安徽大学 Anhui University  
2. 广西师范大学 Guangxi Normal University  
3. 华东师范大学 East China Normal University  
4. 辽宁大学 Liaoning University  
5. 内蒙古师范大学 Inner Mongolia Normal University  
6. 南京师范大学 Nanjing Normal University  
7. 武汉大学 Wuhan University  
8. 中国人民大学 Renmin University of China  
9. 中山大学 Sun Yat-sen University  

 

แบบท่ี 4 หลกัสูตรวรรณคดีพืน้บ้านจีน（中国民间文学） 
1. 北京大学 Beijing University  
2. 北京大学 Beijing University  
3. 华中师范大学 Huazhong Normal University  

 

 สิง่ต่าง ๆ รอบ ๆ ตวัเราเกดิการเปลีย่นแปลงไปเรว็มาก ทัง้เทคโนโลยหีรอืเรื่องอะไรกต็าม แกนหลกัของคติ
ชนแมจ้ะเขา้ถงึไดง้่ายแต่จบัตอ้งไดย้าก เพราะบางสิง่ไม่มตีวัตน ยกตวัอย่างเช่น ความเชื่อ ความเชื่อบางอย่างเรากไ็ม่
สามารถรูไ้ดห้มด ความจรงิแลว้โลกมนัเตม็ไปดว้ยความหลากหลาย วชิาการทุกศาสตรท์ุกแขนงกเ็ช่นเดยีวกนั 
 

 เรยีนคตชินแลว้ไดอ้ะไร แบ่งออกเป็น 3 ประเดน็หลกั ๆ ไดแ้ก่ ประเดน็แรก คอื เขา้ใจคน  การศกึษาใหเ้หน็
ถงึสภาพทางสงัคม ชวีติความเป็นอยู่ตัง้แต่เกดิจนตาย ความ เชื่อ ค่านิยม ตลอดจน แนวทางในการด าเนินชวีติ อยาก
ใหม้องการเรยีนคตชินวทิยาเป็นภาพกวา้ง ประเดน็ทีส่อง คอื ความบนัเทงิ สอดคลอ้งกบัประเดน็ที ่1 ทีไ่ดก้ล่าวไปว่า
คตชิน คอื การศกึษาแนวทางการด ารงชวีติ ของมนุษยเ์มื่อว่าดว้ยสนัทนาการและสิง่บนัเทงิ ละคร การเต้นร า รูปแบบ
การเขา้สงัคม นิยาย วรรณกรรม และประเดน็สุดทา้ย คอื ความคดิและสรา้งสรรค์  โลกเกดิการเปลีย่นแปลงอยู่ทุกวนั 
ซึ่งคติชนกม็คีวามเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเรว็เช่นเดยีวกนั มนุษย์ต้องปรบัตวัเพื่อการอยู่รอด เพราะฉะนัน้ ความคดิ 
ความเชื่อ แบบของความประพฤตผิลผลติทางวฒันธรรมของกลุ่มชนกต็อ้งมกีารปรบัเปลีย่นตามกาลเวลา 
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 มกีารประยุกตใ์ชห้ลกัคดิทางคตชินวทิยาเพื่อใชใ้นการพฒันาองคค์วามรู้ต่างๆ เพื่อใหเ้หน็ภาพ จะยกตวัอย่าง
ดงัต่อไปนี้ 
 1. ชงิถวน พบว่าหญา้ไงม้สีเีขยีวเมื่อน ามาตม้ ชาวบา้นน าหญา้ไงม้าใชผ้สมกบัแป้งขา้วเหนียว ขนมในภาพมี
ชื่อว่า ชงิถวน บรโิภคเขา้ไปอร่อยดว้ย สุขภาพแขง็แรง และเป็นขนมทีม่เีฉพาะช่วงเทศกาลไหวบ้๊ะจ่างเท่านัน้  2. หญา้
ไง ้ช่วงเทศกาลวนัไหวบ้๊ะจ่าง ทุกครวัเรอืนจะเกบ็กวาดท าความสะอาด พรอ้มทัง้น าหญา้ไงม้าแขวนไวบ้นคิว้ประตูคน
เชื่อ ว่าหญ้าไงส้ามารถขจดัสิง่ชัว่ร้ายออกไปไดอ้กีทัง้ยงัเป็นสิง่ทีเ่รยีกความเป็นสริมิงคล 3. ถุงหอม เมื่อน าหญ้าไงไ้ป
ตากจนแหง้ บรรจุเขา้ถุงผา้ไหมมอบใหค้นทีเ่รารกัและห่วงใยเป็นของขวญั 
 

 4.ศลิปะบนปากกา จากกระดุมเสือ้คอจนี สรา้งสรรคเ์ป็นงานศลิปะบนปากกา 5. ชัน้วางหนังสอืลวดลายหนงั
ตะลุง คอื การตกผลกึของภูมปัิญญาและศลิปะของผูค้นมานบัพนั ๆ ปีรปูแบบ และความหมายของหนงัตะลุง เชื่อมโยง
เข้ากับชีวิตสมัยใหม่และถ่ายทอดวัฒนธรรมอันล ้าค่าหลายพัน ปี และ 6. โพสต์อิท การออกแบบชุดนี้ดึงเอา
ลกัษณะเฉพาะของเคราและแขนเสือ้ ของชุดงิว้ปักกิง่ มาออกแบบเป็นกระดาษโน้ตทีน่่าสนใจตวัโน้ตถูกฉีกออก เปรยีบ
เหมอืนกบัการโตต้อบของตวัละครในงิว้ปักกิง่ ภาพทีส่ดใส ง่าย และตลกขบขนั 
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 1) งานสายการศึกษา  
ทางดา้นวชิาการ เช่น อาจารยน์กัวจิยั ซึง่อาชพีเหล่านี้เป็นงานสายตรงทีส่ามารถท าได้ และสามารถน าไปต่อ

ยอดกบัทกัษะทีเ่รามอียู่เดมิไดใ้นเชงิเศรษฐศาสตร ์เรยีกว่าเพิม่มลูค่าได ้
 2) งานสายครีเอทีฟ เช่น นักเขียนคอนเทนทห์รอื Content Writer ท่ีเป็นผูส้รา้งสรรคค์อนเทนทจ์าก
อกัษรกลัน่กรองเป็นเรื่องราวใน รปูแบบของบทความ Content Marketing ทีป่รกึษาการสรา้งคอนเทนทเ์พื่อสรา้งการ
รบัรูแ้ละยอดขายใหธุ้รกจิ YouTuber ทีม่กัจะมแีนววธิถ่ีายทอดเอาของเก่าเก่ามาถ่ายทอดใหด้ใูหมแ่ละน่าสนใจ 
 สิง่ที่ที่ได้จากการเรียนสายคติชนวิทยาจากมุมมองของนักวิชาการที่ได้เข้าไปศึกษาในประเทศจนี ได้แก่  
1. สอนใหม้รีะบบการคดิเป็นโครงสรา้งมากขึน้เรารู้1234 เรา จะคดิอะไรทีเ่ป็นโครงสรา้งมากขึน้ เราจะจดัการมนัไดด้ี
ขึน้ 2. เรื่องความคดิสรา้งสรรค ์คตชินท าใหเ้ราไดไ้อเดยีในการด ารงชวีติ สองอย่างนี้มนัคอืศาสตรท์ีผ่สมกนัไดอ้ย่างลง
ตวั และเมื่อผนวกกบัความคดิทีเ่ป็นระบบดว้ย เอามาต่อยอดมคีวามคดิ ใหม่ใหม่เขา้มากจ็ะท าใหง้านทีเ่ราท าประสบ
ความส าเรจ็มากขึน้ 
 

 “เหลยีวหลงั แลหน้า มุ่งสูก่ารขบัเคลื่อนคตชินศกึษาในไทย” โดย “เหลยีวหลงั” ในบรบิทนี้เริม่จากการศกึษา
ดา้นคตชิน ศกึษาความเป็นมาของศาสตร ์พฒันาการและจุดหกัเลีย้ว และ “แลหน้า” เพื่อ หาทางปรบัใหเ้ขา้กบัยคุสมยั
ในยุคทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ เทคโนโลยที าใหเ้ราสามารถเขา้ถงึมรดกทางปัญญาไดอ้ยา่งง่าย 
 สว่นทีส่ามารถน ามาปรบัและประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์อย่างชดัเจนกบัการศกึษาดา้นคตชินในบรบิท
สงัคมไทยได ้อาทเิช่น 
 อาหารประยุกต ์หมอ้ไฟสไตลไ์ทย (泰式火锅) เป็นการน าเอา ตม้ย ากุง้กบัตม้ขา่ไก่ มาประยกุตใ์นรปูแบบ

หมอ้ไฟจนี (鸳鸯锅) ดว้ยรปูลกัษณะ ภาชนะทีบ่รรจยุงัคงวธิกีารกนิแบบหมอ้ไฟจนี โดยใชอ้าหารทีช่ื่อว่าเป็นอาหาร
ประจ าชาตไิทยแทนเครื่องเทศแบบจนี  
 ชื่อ  รา้น/อาหาร/ภาชนะทีบ่รรจกุบ็่งบอกถงึความมเีอกลกัษณ์ของกลุ่มคน พืน้ทีห่รอืชาตนิัน้ ๆ จุดน้ีก็ เป็น

การไดศ้กึษาเพิม่เตมิอกีดา้น คอื 语言民俗学 (คตชินเชงิภาษา) เช่น รปูป้ายรา้น 四川火锅／重庆火锅／泰
式火 锅／“就是泰”店名 ดงัจะเหน็ไดว้่าการใชภ้าษาเหล่านี้ยงัเป็นการแสดงออกของตวัตนหรอือตัลกัษณ์ทอ้งถิน่ 
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 ตามแนวคดิคตชินวทิยา งานภาคสนามม ี3 ค าถามทีต่อ้งหาค าตอบ นัน่กค็อื อะไร ยงัไง อย่างไร 
 1) งานวิจยัภาคสนามท่ีน ามาสู่การศึกษาเปรียบเทียบ 
 ศกึษาวฒันธรรมของกลุ่มคนไทยเชือ้สายจนีในอ าเภอเบตงจงัหวดัยะลา หอนิทรรศการสาน อารยธรรมจงัหวดั
ปัตตานีและจงัหวดัสงขลา ภาคเหนือ เช่น ศกึษาความคลา้ยคลงึกนัของวฒันธรรมระหว่างผูค้นในจงัหวดั เชยีงรายกบั
ชาวสบิสองปันนา อาหารประเภทย าของไทยกบัอาหารประเภทย าของสบิสองปันนา ใชป้ระเดน็เหล่านี้เป็นกลอ้งเพื่อ  
มองปัญหาใดปัญหาหนึ่ง หรอืภาวะแวดลอ้ม 
 2) ตะกอนความคิดจากการวิจยัภาคสนาม 
 1. รบัรูแ้ละเขา้ใจแนวคดิ วถิชีวีติของกลุ่มคน / ชาตพินัธุใ์นชุมชน สงัคม ทอ้งถิน่ทีแ่ตกต่างจากขอบเขตทีเ่รา
อยู่มากขึน้ การทีส่ามารถรบัรูถ้งึความรูส้กึนึกคดิของผูค้นทีม่ต่ีอสงัคมและประสบการณ์ชวีติ ในลกัษณะวธิทีีแ่ตกต่างไป
จากวธิเีขา้ใจแบบ ชาตติะวนัตก  

2. เหน็ถึงการน าเอาภูมปัิญญาทางวฒันธรรมกบัทรพัยากรที่มใีนท้องถิ่นมาต่อยอดเพื่อสร้างคุณค่า มูลค่า
ใหแ้ก่ทอ้งถิน่  

3. คน้พบบางประเดน็ทีอ่าจจะเคยถูกมองขา้มไป หรอื บางเรื่องเหมอืนเหรยีญสองดา้น มองไดต่้างมุม หรอื 
เรื่องทีไ่ม่ กระจ่างชดั คลุมเครอื ไม่ชดัเจน กส็ามารถตคีวามไดห้ลายแบบ  

4. การเปลีย่นแปลงและความหลากหลายความแตกต่างของวฒันธรรมทีเ่กดิขึน้พรอ้มกบัการเคลื่อนทีข่องคน 
 3) ทางสงัคมและวฒันธรรม (资源应用) 

การศกึษาเกีย่วกบัแนวคดิและรปูแบบการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรมเช่น การใชป้ระโยชน์จาก
กลุ่ม องคก์ร และเครอืขา่ยทางสงัคม ตลอดจนทรพัยากรทางวฒันธรรม เป็นตน้ว่า งานศลิปกรรมชนิดต่าง ๆ ความเชื่อ 
ประเพณี พธิกีรรม และภูมปัิญญา เพื่อการอนุรกัษ์สบืทอดรวมถงึพฒันาใหก้ลายเป็นทุนทางสงัคมและวฒันธรรม อนั
น าไปสูก่ารพฒันา อย่างยัง่ยนื ดว้ยมุมมองเชงิการศกึษาแบบขา้มสาขา ประยุกตศ์าสตรต่์าง ๆ เขา้หากนั 
 4) การพฒันาการท่องเท่ียว 
 การศกึษาที่มุ่งเม้นท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัแนวคดิทฤษฎีร่วมสมยัและเทคนิคและเครื่องมอื ช่องทาง กลไก 
และแนวทาง ปฏบิตัิที่น ามาใช้ในการจดัการการท่องเที่ยว บทบาทของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง สงัคมวฒันธรรม ในศตวรรษที่ 21 รวมทัง้แนวทางในการป้องกนัแก้ไขผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดจากการ
ท่องเทีย่ว ตลอดจนวธิกีารอนุรกัษ์สง่เสรมิ องคป์ระกอบของการท่องเทีย่ว อนัจะน าไปสูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยนื 
 5) (Localization) 本土化 

 ตวัอย่างจากการท าใหเ้ป็น 本土化 ในแบบจนี (火锅) และการกลายเป็น 本土化 ในแบบไทย (ขบวนแห่
เจา้ใน เทศกาลตรุษจนี กจิกรรมหมู่ ความบนัเทงิ) ค าว่า 本土化 (Localization ) ไม่ใช่เป็นเป้าหมายสุดทา้ย หากแต่
เป็นกระบวนการทีจ่ะใชเ้ป็นกลยุทธพ์ชิติใจคน ทอ้งถิน่ เพื่อใหเ้ขา้ใจผูค้น เขา้ใจทอ้งถิน่นัน้ ๆ ใหค้วามส าคญักบัผูค้นใน
ท้องถิ่นนัน้ ๆ การที่น างานศกึษาด้านคตชินปรบัใช้ ร่วมกนักบัศาสตร์อื่น ๆ เพราะงานด้านนี้มสิิส่ าคญักค็อืสามารถ
เขา้ใจถงึจติใจของผูค้น ความรูส้กึนึกคดิของผูค้น เหน็ถงึความ เป็นมาเป็นไป กจ็ะเขา้ใจความตอ้งการของผูค้นไดแ้ละ
การน าขอ้มลูทางคตชินมาประยุกตใ์ชก้บัทอ้งถิน่ของเรา น าความรูห้รอื ขอ้มูลทางคตชินวทิยามาสรา้งอตัลกัษณ์ใหก้บั
วฒันธรรมทอ้งถิน่ 
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 “แบกเป้ สะพายกลอ้ง ท่องโลกไปกบัคตชินวทิยา” เปิดใจนกัเรยีนไทยในจนีแบ่งปันประสบการณ์ 5 ดา้นทีน่่า
ประทบัใจทีอ่าจเป็นประโยชน์แก่ผูอ้่าน 
 1. คตชินวทิยา เป็นศาสตรท์ีต่อ้งศกึษาเกีย่วกบัวฒันธรรม ดงันัน้ เราตอ้งไปศกึษานอกพืน้ทีอ่ยู่บ่อย ๆ ซึง่การ
ทีเ่ราจะเขา้ใจความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรมได ้อย่างลกึซึง้ เราจ าเป็นทีต่้องออกไปศกึษา ออกไป
สมัผสั ท าความเขา้ใจเกีย่วกบัวฒันธรรม ความเชื่อ วถิชีวีติ ความเป็นอยู่ ของผูค้น 
 2. อาจารย์ที่จนีมคีวามเชีย่วชาญมาก ถึงเราจะเรยีนคติชนวทิยาที่จนี แต่ต าราที่เรยีนกม็แีปลต าราแนวคดิ 
ทฤษฎต่ีาง ๆ ทางฝัง่ ตะวนัตกดว้ย จนีเป็นชาตทิีศ่กึษาและแปลต าราเยอะมาก ๆ นัน้หมายความว่าต่อใหเ้ราเรยีนทีจ่นี 
ทฤษฎทีางฝัง่ตะวนัตกเรา กจ็ าเป็นตอ้งรูด้ว้ยเช่นกนั 
 3. เรียนรู้ผู้อื่นให้มากกว่าที่จะน าเสนอตัวเองและต้องรบัฟังผู้อื่นอยู่เสมอ การ  ตระหนักถึงความแตกต่าง
ทางดา้นวฒันธรรมในแต่ละชาตพินัธุ ์ท าใหท้ศันคตแิละความรูส้กึนึกคดิของเรานัน้เปลีย่นไป ในทางทีด่ขี ึน้และท าใหล้ด
อตัตาในตวัตน ในชาตพินัธุข์องเราลง กลายเป็นคนทีเ่ปิดกวา้ง คดิถงึผูอ้ื่นและพรอ้มทีจ่ะเรยีนรูอ้ยู่  เสมอ ถอืเป็นสิง่ทีม่ ี
คุณค่ามากทีส่ดุส าหรบัการศกึษาคตชินวทิยาทีป่ระเทศจนี 
 4. การเรยีนคตชินทีจ่นี  

ขอบเขตทีศ่กึษาค่อนขา้งกวา้ง หลากหลาย และยดืหยุ่น ไม่ไดแ้ค่จะศกึษาวฒันธรรมจนีดัง้เดมิหรอืคตชินจนี
เพยีงอย่าง เดยีว การศกึษาเชงิสหวทิยาการและเกบ็ขอ้มูลภาคสนามท าใหเ้ปิดมุมมองใหม่ ๆ เขา้ใจผู้คน พืน้ที ่เวลา 
วฒันธรรม นอกเหนือจากความคุน้ชนิของตนเอง 
 5. การขบัเคลื่อนคตชินศกึษาในไทย ควรมกีารส่งเสรมิการจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม การใช้
ประโยชน์จากทรพัยากรต่าง ๆ ที่มอียู่ เพื่อการอนุรกัษ์สบื ทอด และการพฒันาอย่างยัง่ยนื ส่งเสรมิการพฒันาการ
ท่องเที่ยว เพื่อการอนุรกัษ์ส่งเสรมิและการพฒันาอย่างยัง่ยนื ท าให้การเขา้ใจท้องถิ่น และการสร้างอตัลกัษณ์ให้กบั
วฒันธรรมทอ้งถิน่ในประเทศไทยไดด้ยีิง่ขึน้  
 
ทีม่า: วารสารวทิยไ์มตรไีทย-จนี ฉบบัประจ าเดอืนกุมภาพนัธ ์2564 (https://www.stsbeijing.org/contents/16829) 
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