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สวัสดีค่ะ 

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมกับคณะทำงานส่งเสริม

และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน เครือข่ายอาจารย์ และนักศึกษาไทย

ระดับอุดมศึกษาในประเทศจีน จัดกิจกรรม Way Forward 2021 “ รู้ภาษาจีน รู้ลึกอย่างไร ต้องเรียน 

ที่ไหน” Season มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งหมด 5 ครั้ง เพื่อเผยแพร่การศึกษาในสายนี้ให้กับ

ผู้สนใจในประเทศไทย  

 

วารสาร “ว ิทย ์ไมตรีไทย-จ ีน” ฉบับเด ือนกันยายน 2564 นี ้  ได ้รวบรวมข้อม ูลจาก                  

Way Forward 2021 การศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของจีน เป็นเสมือน

คู่มือให้กับนักศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกเรียนต่อสายนี้ที่จีน และผู้สนใจได้ทราบข้อมูล

จากผู้ที ่เรียนด้านนี้ที ่จีนโดยตรง รวมถึงสนับสนุนวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ

ศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Academy of Social Science Humanities and Arts) 

หรือ สำนักงาน “ธัชชา” ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ

จีนด้วยค่ะ 
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ท่ีมา 

ในปี พ.ศ. 2563 ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรม Way Forward 2020 จำนวน 13 ครั้ง เพื่อนำเสนอ

หัวข้อที่ทันสมัย น่าสนใจ และเกี่ยวข้องกับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นั กเรียน

ไทยที่กำลังเรียนที่จีน ผู้ที่จบการศึกษาจากจีน นักวิชาชีพไทยในจีน คนไทยที่ทำงานในจีน และผู้สนใจในเรื่องจีน 

โดยวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องต่าง ๆ จากการประเมินผลการจัดกิจกรรมพบว่ามีผู้ให้ความสนใจ

เรื่องการศึกษาของจีนมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลตอบรับที่มีผู้สนใจวารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีนฉบับเรื่องนโยบาย

การศึกษาจีนมากที่สุดเช่นกัน 

ในปี พ.ศ. 2564 ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ จึงจัดกิจกรรม Way Forward 2021 เรื่องการศึกษา 

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และเรื ่องที ่เกี ่ยวข้อง โดยจะเป็นการนำเสนอ

ความก้าวหน้าด้านการศึกษาของจีน รวมกับความก้าวหน้าด้านวิทยาการในสาขาดังกล่าวของจีนไปพร้อมกัน ที่จะ

เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจที่จะศึกษาต่อที่จีน และสร้างเครือข่ายนักศึกษาไทยในจีน ที่จะสามารถเชื่อมโยงความ

ร่วมมือในด้านต่าง ๆ ได้ในอนาคตทั้งในประเทศไทยและประเทศจีนได้  
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Way Forward 2021 หัวข้อด้านการศึกษาของจีนในปีนี ้ จัดโดยอาจารย์คนไทยในมหาวิทยาลัยจีน 
นักเรียนไทยที่กำลังเรียนมหาวิทยาลัยของจีนและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยจีน 

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เริ่มต้นสร้างกิจกรรม Way Forward ให้พี่ ๆ น้อง ๆ นักเรียนไทยในจีนทั้งอดีตและ
ปัจจุบัน ได้รู ้จักกัน ได้ทำงานด้วยกันในกิจกรรมนี ้ ด้วยหวังว่า จะใช้เครือข่ายนี ้ในการดึงเอาความรู ้และ
ประสบการณ์ที่พี่ ๆ น้อง ๆ ได้รับจากจีน มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับที่ที่เขาอยู่ ที่ที่เขาทำงาน และขยายออกไปให้
กว้างและไกลที่สุด เพื่อส่งต่อให้อีกหลายต่อหลายคนได้ประโยชน์เช่นกัน Way Forward, Pay It Forward 
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Way Forward 2021 
“รู้ภาษาจีน รู้ลึกอย่างไร ต้องเรียนท่ีไหน” 

 Season มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

 

 

 ช่องทางดาวนโ์หลดเอกสารประกอบการเสวนา 

 

          1. สีสันศิลปะแห่งโลกภาษาและวรรณกรรมจีน 
                          https://www.stsbeijing.org/contents/16110  
 
 

          2. “คติชนวิทยา” จีนสอนอะไร อย่างไร 
                   https://www.stsbeijing.org/contents/16829  

 
 

          3. รู้ "เขา" จากประวัติศาสตร์ รู้ "เรา" บนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
                 https://www.stsbeijing.org/contents/16844  

 
 
                 4. ศิลป์ภาษา - ศาสตร์พาที 

                 https://www.stsbeijing.org/contents/16915  
 

 
          5. “เศรษฐศาสตร์” “กฎหมาย” และ “เรียนรู้จีน”  
               ก้าวย่างศตวรรษ 5.0++ 
                   https://www.stsbeijing.org/contents/16973  

 

https://www.stsbeijing.org/contents/16110
https://www.stsbeijing.org/contents/16829
https://www.stsbeijing.org/contents/16844
https://www.stsbeijing.org/contents/16915
https://www.stsbeijing.org/contents/16973
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คณะท างาน ZTED 

Zhong Tai Education – 中泰教育资讯保障组 

ในปี พ.ศ. 2563 “ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง ในสังกัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดตั้งคณะทำงาน ZTED (Zhong Tai Education – 中泰教育资讯保

障组) โดยความร่วมมือของกลุ่มคณาจารย์และตัวแทนบัณฑิตที่กำลังศึกษาและสำเร็จการศึกษาจากประเทศจีน  เพื่อร่วมกัน
ดำเนินงานส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการศึกษาในประเทศจีนไปสู่ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจในการศึกษาจีน  สำรวจและ
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาในประเทศจีน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ศักยภาพด้านกำลังคนในสาขาต่าง ๆ ที่สำเร็จ
การศึกษาจากจีน และใช้ประโยชน์ในเรื่องการวางแผนพัฒนากำลังคน เพื่อรองรับความต้องการและการคาดการณ์ในอนาคต  
โดยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์  www.stsbeijing.org กิจกรรมของ “ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เช่น 
วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน กิจกรรม Way Forward 2020  

 

กรอบปณิธานในการด าเนินงาน 
กรอบปณิธานในการดำเนินงานของคณะทำงาน ZTED คือ 3 创 “3 ส” หรือ “3 สร้าง” ได้แก่  

1. สร้างสรรค์งาน 
2. สรรสร้างคน 
3. เสริมสร้างสังคมสุขศานต์ มั่นคง มั่งค่ัง 

 

กิจกรรมท่ีได้ด าเนินงาน 

ด้านการส่งเสริมองค์ความรู้การศึกษาในประเทศจีน 

จัดเก็บข้อมูลความรู้อย่างเป็นระบบ และเผยแพร่องค์ความรู้ในเว็บไซต์ฝ่ายวิทย์ฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง 
(กระทรวงอว.) เช่น 

1. “วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน” ที่เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับด้านการศึกษา เช่น 
• ฉบับเดือนตุลาคม 2563 เรื่อง “เส้นทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจีน” 
• ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง “ทุนเรียนต่อจีนและชีวิตนักเรียนไทยในจีน” 
• ฉบับเดือนกรกฎาคม 2564 เรื่อง “การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในจีน” 

2. กิจกรรมเสวนาออนไลน์ Way Forward 2021 เวทีเผยแพร่ความรู้ของนักศึกษาไทยในจีน ครอบคลุมเนื้อหาหลากหลาย
มิต ิเช่น 

• ข้อมูลการศึกษาในประเทศจีน 
• ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและงานวิจัย 

http://www.stsbeijing.org/
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"สีสันศิลปะแห่งโลกภาษาและวรรณกรรมจีน" 
Way Forward 2021 ครั้งที่ 9 Season มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ EP1 
 

1. "ศิลปศาสตร์" ศาสตร์พ้ืนฐานของหลักสูตรท้ังปวง 

1.1 กรอบวิทยาการด้ังเดิมของ “ศิลปศาสตร์” ฟากตะวันตกและตะวันออก  

1) กรอบแนวคิดตะวันตก  
Liberal Arts คือ ความรู้ทั่วไป และทักษะทาง “ปัญญา” ไม่ใช่วิชาชีพเฉพาะด้าน ที่ไม่เก่ียวกับทักษะเชิงช่าง  
สมัยกรีกโบราณ “ศิลปศาสตร์” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความมีหน้ามีตาและความมีเกียรติของชนชั้นสูงในสังคม 

แบ่งเป็น 2 แขนง 7 สาขา 
 
 
 
 
 
 
 
สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา ขอบเขตกว้างขึ้นเป็น General Education มีวิชาเฉพาะเพิ่มขึ้น เช่น นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ 

แพทยศาสตร์ และสาขาในสายวิชาชีพ เช่น บัญชี บริหารธุรกิจ เป็นต้น 
 

2) กรอบแนวคิดตะวันออก 
 กรอบวิทยาการสาย “ศิลปศาสตร์” ของอินเดีย 

รายวิชาในกรอบ “ศิลปศาสตร์” ของอินเดียประกอบด้วย 18 สาขา ได้แก่  

• สูติ (ความรู้ทั่วไป)  

• วิเสสิกา (ความรู้สร้างมงคล)  

• สัมมต ิ(กฏธรรมเนียม)  

• โชติ (ดาราศาสตร์)  

• สังขยา (คำนวน)  

• โยคยันตร์ (ช่างยนต์) 

• นิติ (นิติศาสตร์)  

• ติกิจฉา (แพทย์)  

• คณิกา (บริหารร่างกาย)  

• ปุราณา (โบราณคด)ี  

• อิติหาสา (ตำนานหรือประวัติศาสตร์)  

• มายา (พิชัยสงคราม) 

• ฉันทสา (การประพันธ์)   

• สัททา (ไวยากรณ)์  

• เกต ุ(วาทศิลป์)  

• มันตา (มนต)์  

• คันธัพพา (นาฏศิลป์)  

• ธนุพเพธา (ยิงธนู) 
 

ปัจจุบันมีด้วยกัน 3 หมวด ได้แก่ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
 
 

2 แขนง ไตรศิลปศาสตร์ จตุรศิลปศาสตร์ 
7 สาขา • ไวยากรณ์รวม 

• ตรรกศาสตร์ 

• วาทศาสตร์ 

• เลขคณิต 

• เรขาคณิต 

• ดนตรี 

• ดาราศาสตร์ 
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1.2 พัฒนาการ “ศิลปศาสตร์” ของจีน 

หลี่ซื่อหลง(李四龙)อาจารย์สายปรัชญาชาวจีนจากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง กล่าวว่า “ศิลปศาสตร์” เป็นศาสตร์ที่สำคัญมาก 
ศิลปศาสตร์ไม่ควรมีไว้แขวนเป็นโมบาย แต่เป็นพันธกิจหลัก การบ่มเพาะคนเก่งเป็นพันธกิจสำคัญแห่งชาติ ศิลปศาสตร์เป็น
พื้นฐานของการศึกษา โดยเฉพาะสำหรับมหาวิทยาลัยอันดับต้น การให้การศึกษาข้ามสหวิทยาการภายใต้ “ศิลปศาสตร์”เป็น
รากฐานการบ่มเพาะคนมีความรู้ มีศิลปะวิทยาการขั้นสูง 

• ในสมัยจีนโบราณ เน้นทักษะ 6 แขนง หลี่ เยว่ เซ่อ อวี้ ซู ซู่ (礼、乐、射、御、书、数) กล่าวคือ เป็นการเน้น
พัฒนาทักษะด้านการเข้าสังคม ด้านดนตรี ด้านอาวุธ ด้านการขับข่ี ด้านการศึกษา และด้านคำนวน  

• ชาวจีนโบราณยังให้ความสำคัญกับการศึกษา โดยมองว่า ความรู้คือการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ดังที่ “ขงจื่อ”กล่าวไว้
ว่า “วัย 15 มุมานะเล่าเรียน 30 สร้างเนื้อสร้างตัว 40 เรียนรู้การตัดสินใจ 50 เข้าใจชีวิต 60 เข้าใจวิถีธรรมชาติ 70 
ใช้ชีวิตตามปรารถนาแต่ให้อยู่ในกรอบศีลธรรม”  

• ยุคปลายชิงต้นศักราชหมินกั๋ว คำว่า “วิทยาศาสตร์” “ปรัชญา” “ศาสนา” แพร่หลายจากญี่ปุ่นสู่จีน หลัง “ขบวนการ 
4 พฤษภาคม” ปี ค.ศ.1919 ชาวจีนล้อเลียนวัฒนธรรมแปลกใหม่ที่แพร่หลายสู่จีนว่า Mr.Sci และ Mr.Der (ย่อมาจาก
วิทยาศาสตร์และประชาธิปไตย) 

• สิ่งที่หลงเหลือจาก “ยุคปฏิรูปร้อยวัน” หรือการเปลี่ยนแปลงระบอบอู้ซวี คังยิ่วเหวยและเหลียงฉี่เชา เป็นบุคคลสำคัญ
ในการปฏิวัติครั้งนั้น ผลพลอยจาก “การปฏิรูปร้อยวัน”ได้เกิดสิ่งนำสมัยหลาย ๆ ด้านสู่จีน  ที่สำคัญคือ 京师大学

堂 ( มหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของจีน และเป็นที่มาของมหาวิทยาลัยลือชื่อของจีนคือมหาวิทยาลัยปักกิ่ง) 
ภายหลังการก่อตั ้งมหาวิทยาลัยปักกิ ่ง ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ 7 สาขาได้แก่ ศิลปศาสตร์  
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ เห็นได้ว่า 
“ศิลปศาสตร์” เป็นศาสตร์ที่ได้รับความสำคัญในสถาบันการศึกษาของจีนตั้งแต่เริ่มแรก   

• ปี 1980 ประเทศจีนให้ความสำคัญกับ “ศิลปศาสตร์” มากขึ้นและได้รับการพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ในเวลาต่อมา 
 

1.3 ความส าคัญของการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 

   ทัศนะของนักวิชาการและผู้น าจีน 

1) ประธานาธิบดีจีน สีจิ้นผิง  
คำปราศรัย ณ นครเซี่ยงไฮ้ ในระหว่างที่หารือเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศกับผู้แทนสภาประชาชนแห่งชาติจีนและ

สมาชิกผู ้แทนสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน เมื ่อว ันที ่ 13 มีนาคม 2014) เยาวชนจีนจำต้องศึกษาเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศและไม่ทิ้งภาษาของตน ความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนานาประเทศ  ตามทัศนะของ
ประธานาธิบดีจีน 

1) การสื่อสารระหว่างกันสำคัญยิ่ง ความร่วมมือระหว่างนานาประเทศยิ่งสำคัญ 
2) การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและศึกษาเรียนรู้ปัญหาระหว่างประเทศ จะทำให้วิสัยทัศน์ชาวจีนกว้างไกลขึ้น 
3) ความเชื่อมั่นในวัฒนธรรมประจำชาติ เป็นพลังพ้ืนฐานในการสร้างชาติที่ยั่งยืน  
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4) การศึกษาภาษาต่างประเทศ ไม่เพียงแต่จะทำให้เข้าใจวัฒนธรรมระหว่างประเทศ แต่ยังช่วยให้เข้าใจวัฒนธรรม
ประจำชาติตนได้ดียิ่งขึ้น ขณะที่ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติ เราควรวิวัฒน์พร้อมกับอนุรักษ์วัฒนธรรมประจำ
ชาติของเราให้สืบทอดต่อไปด้วย 

 
2) ศาสตราจารย์เซินฉี (沈骑) อาจารย์ประจำศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ภาษาต่างประเทศของจีน นครเซี่ยงไฮ้ 

“ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อใจ” ภาษามีส่วนสำคัญอย่างมาก ในการขับเคลื่อนนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (一带一

路) ข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ไม่เพียงเป็นเส้นทางสำหรับการติดต่อสื่อสารทางด้านเศรษฐกิจหรือธุรกิจการค้าเท่านั้น แต่
ยังเป็นเส้นทางในการแลกเปลี่ยนความรู้ วัฒนธรรมและอารยธรรมระหว่างกันอีกด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะดีหรือไม่ 
ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของประชาชนของประเทศนั้น ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนระหว่างประเทศจะกระชับแนบแน่น
เพียงใด ขึ้นอยู่กับความเข้าใจซึ่งกันและกัน ภาษาจีนใช้คำว่า 心要相通  จะต้องสื่อสารกันได้ให้รู้เรื่อง ศาสตราจารย์เซินฉีเน้น
ย้ำว่า “เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม” การติดต่อเจรจากับต่างประเทศ ภาษาเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานที่จำเป็นยิ่ง การที่เราไม่
รู ้ภาษาเขา เช่นเดียวกับเด็กที่ไม่ประสีประสา เพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างมากที่จะต้องเข้าใจและศึกษาเรียนรู ้ภาษาและ
วัฒนธรรมนานาประเทศ 
 

1.4 สถาบันการศึกษาของจีนท่ีเน้นการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศท่ัวโลก 

ประเทศจีนให้ความสำคัญกับภาษาและการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมเป็นเวลาช้านาน ปัจจุบันได้มีการเปิดสอน
ภาษาต่างประเทศหลายแห่ง มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สำคัญ เช่น Shanghai 
International Studies University (SISU) เปิดสอน 49 ภาษาท่ัวโลก และ Beijing Foreign Studies University (BFSU) เปิด
สอนภาษาต่างประเทศท่ัวโลกมากกว่า 90 ภาษา เป็นต้น 
 

1.5 เรียนภาษาเชิงลึกได้ประโยชน์อย่างไร---ทัศนะของผู้บรรยาย 

หากจะยืนหยัดในโลกอนาคต จำเป็นจะต้องเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนานาประเทศ โดยเฉพาะภาษาและวัฒนธรรม
จีน การเรียนรู้ภาษาและเข้าใจวัฒนธรรมต่างชาติจะทำให้เราสื่อสารกันง่ายขึ้น ไม่ควรพึ่งพาโปรแกรมแปลซึ่งแม้ว่าจะพัฒนา
แม่นยำขึ้นเรื่อย ๆ แต่เราจะพบได้ว่าความสำเร็จของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมไม่ใช่แค่กรอบของภาษาในบริบทภาษาเท่านั้น  ใน
หลายโอกาสเราอาจจะต้องใช้ภาษากาย ภาษาตา และทักษะอื่น ๆ เช่นความรู้ความเข้าใจเบื้องตื้นเบื้องลึกทางวัฒนธรรมของคู่
เจรจาด้วย ในช่วงศตวรรษท่ีจีนเติบโตทุกขณะ อยากแนะนำให้พยายามศึกษาเรียนรู้วิทยาการจีนให้ลึกซ้ึงมากขึ้น   

หากมีความรู้ภาษาจีนในเชิงลึก ก็จะสามารถสืบค้นเอกสารวิชาการสำคัญ ๆ ของจีนได้สะดวกรวดเร็ว และได้ข้อมูล
มหาศาล ยกตัวอย่างเช่น ถ้าพิมพ์คำว่า 一带一路 หรือ นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ในฐานข้อมูลวิชาการของจีน China 
National Knowledge Infrastructure (CNKI)  เราก็จะพบว่า มีบทความและวิทยานิพนธ์จำนวน 113,822 ชิ้น หรือคำว่า “จีน
ก้าวออกไป” หรือ 中国走出去 ก็จะพบจำนวนผลงานทางด้านวิชาการทั้งสิ้น 25,370 ชิ้น (ข้อมูลก่อนวันบรรยาย) ข้อมูลใน
ฐานข้อมูลวิชาการจีนจะทำให้เราเรียนรู้จีนได้มากกว่า การเรียนรู้จีนผ่านข้อมูลแปลหรือจากแหล่งข่าวต่างประเทศอื่น ๆ 
การศึกษาผลงานวิจัยของจีนผ่านภาษาอังกฤษนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลที่แปลในแบบสั้น ๆ ย่อ ๆ ไม่เจาะลึก อาจจะทำให้ผู้
ศึกษาพลาดข้อมูลเชิงลึกหลาย ๆ ด้าน 
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1.6 กรอบหัวข้อวิทยานิพนธ์และบทความวิชาการสายวรรณคดีเปรียบเทียบ 

• วรรณกรรมจีนที่แพร่หลายในประเทศไทยหรือที่แพร่หลายในประเทศต่าง ๆ  

• และการแพร่กระจาย โดยศึกษาอิทธิพลของของวรรณกรรมแพร่หลายจากประเทศหนึ่ง ไปสู่อีกประเทศหนึ่ง 

• การแพร่กระจายของวรรณกรรม เช่น การศึกษาตามแนวนโยบาย หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางหรือ 一带一路 ซึ่งประเทศ
จีนเองก็อยากจะเรียนรู้ว่า ชาวต่างประเทศมองจีนอย่างไร การแพร่กระจายของวัฒนธรรมจีนไปยังประเทศต่างๆ ทั่ว
โลกเป็นไปในรูปแบบไหน อย่างไร และได้รับการยอมรับจากท่ัวโลกมากน้อยแค่ไหน  

• การแพร่หลาย การตอบสนองและการรับของอิทธิพลจากวรรณกรรมมากน้อยแค่ไหน  

• ทฤษฎีการแปลของวรรณกรรม กล่าวคือ การศึกษาแนวทางหรือกลวิธีการแปลวรรณกรรม เช่น ในประเทศไทยมีสาม
ก๊กฉบับแปลทั้งหมดกี่สำนวน การแปลแต่ละสำนวนมีความแตกต่างกันอย่างไร 

• การแปลและการแพร่กระจายของวรรณกรรม 

• การเปรียบเทียบของวรรณกรรม  

• ภาพลักษณ์ของวรรณกรรมที่ปรากกฎในสังคมนั้น ๆ  

• รูปแบบการผลิตผลงานทางด้านวรรณกรรม  

• พัฒนาการของวรรณกรรม 

• ลักษณะร่วมของวรรณกรรม 

• เปรียบเทียบวรรณกรรมเชิงพุทธศาสนา ปรัชญา มานุษยวิทยา เป็นต้น 

• ลักษณะเด่นและความสัมพันธ์ทางสังคมของวรรณกรรม 

• การวิพากษ์...ของ.... 

• ภาพลักษณ์ของตัวละครในวรรณกรรม  

• สถานภาพและบทบาทของ....ในวรรณกรรม 

• กลวิธีทางภาษาในงานเขียนของวรรณกรรม 

• ปัญหาสังคมที่สะท้อนผ่านวรรณกรรม  

• อัตลักษณ์งานแปลของวรรณกรรม 

• การเปรียบเทียบการแปลของวรรณกรรม ระหว่างวรรณกรรม A และวรรณกรรม B ภายใต้ทฤษฎี Z 

• ปัญหาการแปลของววรณกรรม 

• แนวทางการแปลของนวนิยาย กวีนิพนธ์ การ์ตูน ภาษิต สำนวน คำศัพท ์บทละคร บทเพลง คำทางวัฒนธรรม คำแสลง 
วัจนลีลา คำศัพท ์กลุ่มคำ ภาษาของ..เป็นต้น) 
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2. หลักสูตรด้านภาษาและวรรณกรรมจีน (中国语言文学类专业) 

หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  

• สาขาวิชาวรรณศิลป์ 文艺学  
• สาขาวิชาภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ 语言学及应用语言学  

• สาขาวิชาภาษาและอักษรจีนศึกษา 汉语言文字学  

• สาขาวิชาเอกสารจีนโบราณ 中国古典文献学  

• สาขาวิชาวรรณคดีจีนโบราณ 中国古代文学  

• สาขาวิชาวรรณกรรมจีนปัจจุบัน 中国现当代文学  
• สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมชนกลุ่มน้อย 中国少数民族语言文学 

• สาขาวิชาวรรณกรรมเปรียบเทียบและวรรณกรรมโลก 比较文学与世界文学  
 

โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาโท 

หลักสูตรแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะแตกต่างกันออกไป แต่โดยทั่วไปผู้เรียนจะต้องศึกษาประมาณ 32 หน่วยกิต ประกอบด้วย  

• หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

• หมวดวิชาเอกบังคับ  

• หมวดวิชาเอกเลือก  

• วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน และวิชาพ้ืนฐานภาษาจีน (สำหรับ นศ.ต่างชาติ) 

• ตีพิมพ์บทความตามเกณฑ์ท่ีกำหนด อย่างน้อย 1 เรื่อง (สำหรับบางมหาวิทยาลัย) 

• วิทยานิพนธ์ 1 เรื่อง 

• ระยะเวลาเรียนตามหลักสูตร 3 ปี  
 

โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
โดยทั่วไปผู้เรียนจะต้องศึกษาประมาณ 20 หน่วยกิต 

• หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

• หมวดวิชาเอกบังคับ  

• หมวดวิชาเอกเลือก  

• วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน และวิชาพ้ืนฐานภาษาจีน (สำหรับ นศ.ต่างชาติ) 

• ตีพิมพ์บทความตามเกณฑ์ท่ีกำหนด อย่างน้อย 2 เรื่อง 

• วิทยานิพนธ์ 1 เรื่อง 

• ระยะเวลาเรียนตามหลักสูตร 3 หรือ 4 ปี(ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย) 
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2.1 สาขาวิชาวรรณศลิป์ (文艺学专业) 

โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาโท  
ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ เช่น  
หมวดวิชาเอกบังคับ 必修课 เช่น 

• หัวข้อเฉพาะด้านทฤษฎีวรรณศิลป์ 文艺理论专题  

• หัวข้อเฉพาะด้านทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ 美学理论专题  
หมวดวิชาเอกเลือก 选修课 เช่น  

• การวิจารณ์วรรณกรรม 文学批评学  

• การวิจัยการศึกษาบทกวีจีนโบราณ 中国古代诗学研究  

• หัวข้อเฉพาะด้านสุนทรียศาสตร์ยุคปัจจุบันของโลกตะวันตก 西方现代美学专题  

• การเผยแพร่วรรณศิลป์ 文艺传播学  

• ระเบียบวิธีวิจัยทางวรรณศิลป์ 文艺学方法论  
 
โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ เช่น  
หมวดวิชาเอกบังคับ 必修课  เช่น 

• ทฤษฎีพื้นฐานทางวรรณศิลป์และสุนทรียศาสตร์ 文艺学、美学基础理论  
หมวดวิชาเอกเลือก 选修课  เช่น 

• การวิจัยด้านสุนทรียศาสตร์ของโลกตะวันตก 西方美学研究  

• การวิจัยสุนทรียศาสตร์นิเวศวิทยา 生态美学研究  

• การวิจัยเปรียบเทียบสุนทรียศาสตร์ของจีนและตะวันตก 中西美学比较研究  

• การวิจัยจิตวิทยาการสร้างสรรค์ศิลปะ 艺术创造心理学研究  

• การวิจัยภาษาวรรณกรรม 文学语言研究  
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2.2 สาขาวิชาวรรณกรรมจีนปัจจุบัน (中国现当代文学专业) 

โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาโท 
ตัวอย่างรายวิชา ได้แก่  
หมวดวิชาเอกบังคับ 必修课 เช่น 

• การวิจัยแนวโน้มสำนักคิดด้านวรรณกรรมจีนปัจจุบัน 中国现当代文学思潮流派研究 

• ระเบียบวิธีวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ 人文科学方法论  
หมวดวิชาเอกเลือก 选修课 เช่น 

• การวิจัยชีวิตและผลงานของหลู่ซวิ่น 鲁迅研究  

• การวิจัยบทละครพูดจีนปัจจุบัน 中国现代话剧研究  

• การวิจัยเปรียบเทียบวรรณกรรมของชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศตะวันออกและตะวันตก 东西方海外华人文学的

比较研究 
• การวิจัยวรรณกรรมออนไลน์ 网络文学研究  

 
โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาเอก 

ตัวอย่างรายวิชา ได้แก่ 
หมวดวิชาเอกบังคับ 必修课 เช่น 

• ทฤษฎีและวิธีการวิจัยวรรณกรรมจีนปัจจุบัน 中国现当代文学研究的理论与方法  
หมวดวิชาเอกเลือก 选修课 เช่น 

• การวิจัยประวัติวรรณกรรมจีนในศตวรรษท่ี 20 二十世纪汉语文学史研究  

• การวิจัยนิยายจีนปัจจุบัน 中国现代小说研究  

• การวิจัยจิตวิญญาณของวรรณกรรมจีนปัจจุบัน 中国现当代文学精神研究  

• บทละครพูดปัจจุบันและบทละครโบราณ 现代话剧与传统戏曲  

• การวิจัยนักเขียนจีนยุคปัจจุบันกับประวัติการศึกษาต่างประเทศ 现当代作家与留学背景研究 
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2.3 สาขาวิชาวรรณคดีจีนโบราณ (中国古代文学专业) 

โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาโท 

ตัวอย่างรายวิชา ได้แก่ 
หมวดวิชาเอกบังคับ 必修课 เช่น 

• การวิจัยร้อยแก้วและร้อยกรองจีนโบราณ 中国古代诗歌散文研究  

• การวิจัยนิยายและบทละครจีนโบราณ 中国古代小说戏曲研究  
หมวดวิชาเอกเลือก 选修课 เช่น 

• การวิจัยชีวิตและผลงานของตู้ฝู่ 杜甫研究  

• การวิจัยชีวิตและผลงานของซูซื่อ 苏轼研究  

•  การวิจัยนิยายเรื่องความฝันในหอแดง 红楼梦研究  

• ประวัติการวิจารณ์วรรณกรรมจีนยุคใกล้ 近代文学批评史  

• หัวข้อวิจัยด้านเอกสารประวัติศาสตร์จีนและต่างชาติ 中外历史文献研究专题  

 
โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาเอก 

ตัวอย่างรายวิชา ได้แก่ 
หมวดวิชาเอกบังคับ 必修课 เช่น 

• การวิจัยเฉพาะด้านวรรณกรรมสมัยก่อนราชวงศ์ฉินถึงราชวงศ์ฮ่ัน 先秦两汉文学专题研究 

• ประวัตินิยายจีน 中国小说史  

• ประวัติวรรณกรรมพ้ืนบ้านของจีน 中国俗文学史  
หมวดวิชาเอกเลือก 选修课 เช่น 

• ทฤษฎีและแนวทางการวิจัยด้านประวัติวรรณคดีจีน 文学史研究导论  

• การวิจัยบทกวีประเภทซือในสมัยราชวงศ์ซ่ง 宋诗研究  

• ทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับนิยายลี้ลับสมัยราชวงศ์หมิงและชิง 明清传奇通论  

• การวิจัยกลุ่มวรรณกรรมหนานเซ่อ 南社研究  
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3. หลักสูตรภาษาและอักษรจีนศึกษาหรือภาษาจีนโบราณ (ด้านศพัทมูลวิทยา)  

汉语言文字学（训诂学）  

 
แนะนำหลักสูตรภาษาและอักษรจีนศึกษาหรือภาษาจีนโบราณ  
ภาษาและอักษรจีนศึกษา หรือ ภาษาจีนโบราณ  =  องค์ความรู้ด้านอักษร(จีน)ศาสตร์ + องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ภาษาจีน 

• ศึกษารากเหง้าของภาษาก่อนที่จะถือกำเนิดมาเป็นอักษรภาพ อักษรลายเส้น อักษรรูปเหลี่ยม และอักษรลายพู่กันที่เป็น
ศิลปะชั้นสูงของจีน 

• ศึกษาวิวัฒนาการในแต่ละช่วงของอักษรจีนกว่าจะมาเป็นอักษรมาตรฐานหรืออักษรข่ายซู（楷书）ที่ใช้กันอย่าง
แพร่หลายในทุกวันนี้ 

• ศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวอักษรจีน ทั้งทางด้านวัฒนธรรม การเมือง ความเชื่อ 
ประเพณี ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และเทคโนโลยีในแต่ละยุคสมัย 

• ศึกษาบทบาทสำคัญของคุณสมบัติการแสดงความหมาย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอักษรจีน 
 

แนวทางงานวิจัย 

• ด้านศัพทมูลวิทยา (训诂学) เน้นศึกษาวิวัฒนาการด้านความหมายของคำหรืออักษรจีนในเอกสารโบราณ 

• ด้านอักขรวิทยา (汉字学) เน้นศึกษาวิวัฒนาการด้านรูปแบบตัวอักษรจีนและความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบตัวอักษร
จีนและเสียงอ่านที่ส่งผลต่อความหมายของคำ 

• ด้านมาตรฐานของอักษรจีนกับการจัดการสารสนเทศ (汉字规范与中文信息处理) เน้นศึกษาการนำอักษรจีนที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานมาจัดการในศาสตร์ของเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ือตอบสนองกระแสยุคดิจิทัล 

• ด้านสัทวิทยา (训诂学) เน้นศึกษาวิวัฒนาการด้านเสียงอ่านของคำหรืออักษรจีนในเอกสารโบราณ 

• ดา้นอักขรานุกรมซัวเหวินวิทยา (说文学) เน้นศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและองค์ความรู้ของอักขรานุกรมซัวเหวินเจี่ยจื้อ 

• ด้านความสัมพันธ์ระหว่างไวยกรณ์และพจนวิทยา (语法学和词汇学) เน้นศึกษาความสัมพันธ์ของไวยกรณ์จีน
โบราณและประวัติศาสตร์ไวยกรณ์ภาษาจีน กับความหมายของคำท่ีปรากฏในคัมภีร์หรือเอกสารโบราณ 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาด้านนี้ 
  การศึกษาภาษาและอักษรจีนศึกษามีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจและรับรู้เรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของ
การเป็นประเทศจีนที่ยิ่งใหญ่ในทุกวันนี้ กล่าวคือ ผู้ที่ศึกษาด้านนี้จะมีความรู้ มุมมองและวิธีการคิดที่กว้างขวาง ลึกซึ้งและเป็น
ระบบ รวมถึงมีทักษะความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ภาษาจีนได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นภาษาเขียนหรือภาษาพูด ภาษา
ทางการหรือภาษาไม่เป็นทางการ หรือแม้แต่ความสามารถทางภาษาจีนโบราณและภาษาจีนปัจจุบัน อักษรจีนตัวเต็ม(ไต้หวัน) 
หรืออักษรจีนตัวย่อ(จีนแผ่นดินใหญ่) ก็สามารถเข้าใจได้เป็นถ่องแท้ ทั้งนี้เนื่องจาก ภาษาจีนปัจจุบันได้ถูกพัฒนาและมีรากฐาน
มาจากภาษาจีนโบราณนั่นเอง ดังนั้น ผู้ที่ศึกษาด้านภา 
ษาและอักษรจีนศึกษาสามารถทำงานในตำแหน่งงานหรือหน่วยงานที่มีการใช้ภาษาจีนในการติดต่อสื่อสารโดยทั่วไปได้ อาท ิ
สถาบันการศึกษาต่างๆ กระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานราชการที่ต้องใช้ภาษาจีนในการติดต่อสื่อสาร สำนักข่าว องค์กร



                                                                                                                            สีสันศลิปะแห่งโลกภาษาและวรรณกรรมจีน 

 

 

  

  19 วารสารวิทย์ไมตรไีทย-จีนจากกรุงปักก่ิง ประจำเดือนกันยายน 2564 

ธุรกิจ สำนักพิมพ์ หรือแม้กระทั่งการเป็นนักวิชาการ นักวิจัยหรือนักการแปลก็สามารถทำได้ เป็นต้น สามารถประยุกต์ใช้
ภาษาจีนได้เป็นอย่างดี เช่น ภาษาจีนโบราณและภาษาจีนปัจจุบัน อักษรจีนตัวเต็ม(ไต้หวัน) และอักษรตัวย่อ (จีนแผ่นดินใหญ่) 
ภาษาทางการและภาษาไม่เป็นทางการ และภาษาเขียนและภาษาพูด  
 
ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ที่สนใจ 

• มีทักษะทางภาษาจีนในระดับดี 

• มีความรู้พ้ืนฐานด้านภาษาจีนโบราณ 

• มีความรู้พ้ืนฐานด้านอักษรจีน 

• สามารถใช้อักษรจีนตัวเต็มได้ 

• อ่ืนๆ เช่น สนใจและชื่นชอบด้านภาษาและอักษรจีน รักการอ่าน ช่างคิดช่างสังเกต เป็นต้น 
 
ทำไมต้องศึกษาที่มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่ง หรือ เป่ยซือต้า 

อ้างอิงจากประกาศของกระทรวงศึกษาธิการจีน รอบที่ 4 การจัดอันดับผลงานด้านวรรณกรรมจีน ภาษาและอักษรจีน
ศึกษาของมหาวิทยาลัยในจีน ระหว่างปี 2021-2022 จากจำนวนมหาวิทยาลัยทั้งหมด 148 แห่ง และจากรายงานของเว็ปกลุ่ม
ศึกษาต่อของจีน (考研派) ปัจจุบันประเทศจีนมีการเปิดหลักสูตรภาษาและอักษรจีนศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต จำนวน 65 แห่ง 
ทั้งนี ้โดยส่วนใหญ่จะเปิดทำการเรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิต  
(ที่มา : http://kaoyan.xdf.cn/201205/1237372.html, http://www.kaoyan.com/kaoyanahuanyc/221793_2.html สืบค้นเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 

 

อัน 
ดับ 

รายชื่อมหาวิทยาลยั ผลการ
ประเมิน 

ระดับที่เปิดสอน 

จีน อังกฤษ ไทย ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1 北京大学 Peking University มหาวิทยาลัยปักกิง่ A+ ✓ ✓ 

2 北京师范大学 Beijing Normal University มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่ง A+ ✓ ✓ 

3 复旦大学 Fudan University มหาวิทยาลัยฟู่ต้ัน A ✓ ✓ 

4 华东师范大学 East China Normal University มหาวิทยาลัยครุศาสตร์หัวตง A ✓ ✓ 

5 南京大学 Nanjing University มหาวิทยาลัยหนานจิง A ✓ ✓ 

6 浙江大学 Zhejiang University มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง A ✓ ✓ 

7 山东大学 Shandong University มหาวิทยาลัยซานตง A ✓ ✓ 

8 四川大学 Sichuan University มหาวิทยาลัยเสฉวน A ✓ ✓ 

9 中国人民大学 Renmin University of China มหาวิทยาลัยประชาชนจีน A- ✓ ✓ 

10 首都师范大学 Capital Normal University มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เมืองหลวง A- ✓ ✓ 

11 南开大学 Nankai University มหาวิทยาลัยหนานไค A- ✓ ✓ 

12 南京师范大学 Nanjing Normal University มหาวิทยาลัยครุศาสตร์หนานจิง A- ✓ ✓ 

13 武汉大学 Wuhan University มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น A- ✓ ✓ 

14 中山大学 Sun Yat-sen University, มหาวิทยาลัยจงซาน (ซนุยัดเซน็) A- ✓ ✓ 

15 清华大学 Tsinghua University มหาวิทยาลัยชิงหัว B+ ✓ ✓ 

http://www.kaoyan.com/kaoyanahuanyc/221793_2.html%20สืบค้นเมื่อวันที่%2015%20พ.ค
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16 北京语言大学 Beijing Language and Culture University มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒธรรมปักกิง่ B+ ✓ ✓ 

17 中央民族大学 Minzu University of China มหาวิทยาลัยชนชาติจีน B+ ✓ ✓ 

18 吉林大学 Jilin University มหาวิทยาลัยจ๋ีหลิน B+ ✓ ✓ 

19 东北师范大学 Northeast Normal University มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ตงเป่ย B+ ✓ ✓ 

20 上海师范大学 Shanghai Normal University มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เซี่ยงไฮ ้ B+ ✓ ✓ 

21 苏州大学 Soochow University มหาวิทยาลัยซูโจว B+ ✓ ✓ 

22 浙江师范大学 Zhejiang Normal University มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เจ้อเจียง B+ ✓ ✓ 

23 福建师范大学 Fujian Normal University มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ฝูเจี้ยน B+ ✓ ✓ 

24 山东师范大学 Shandong Normal University มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ซานตง B+ ✓ ✓ 

25 河南大学 Henan University มหาวิทยาลัยเหอหนาน B+ ✓ ✓ 

26 华中师范大学 Central China Normal University มหาวิทยาลัยครุศาสตร์หัวจง B+ ✓ ✓ 

27 暨南大学 Jinan University มหาวิทยาลัยจ้ีหนาน B+ ✓ ✓ 

28 西南大学 Southwest University มหาวิทยาลัยซีหนาน B+ ✓ ✓ 

29 陕西师范大学 Shaanxi Normal University มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ส่านซ ี B+ ✓ ✓ 

30 天津师范大学 Tianjin Normal University มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน B ✓ ✓ 

31 河北大学 Hebei University มหาวิทยาลัยเหอเป่ย B ✓ ✓ 

32 河北师范大学 Hebei Normal University มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เหอเป่ย B ✓ ✓ 

33 内蒙古大学 Inner Mongolia University มหาวิทยาลัยมองโกลเลียใน B ✓  

34 黑龙江大学 Heilongjiang University มหาวิทยาลัยเฮยหลงเจียง B ✓ ✓ 

35 哈尔滨师范大学 Harbin Normal University มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ฮาร์บนิ B ✓ ✓ 

36 上海大学 Shanghai University มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ ้ B ✓  

37 江苏师范大学 Jiangsu Normal University มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เจียงซ ู B ✓  

38 厦门大学 Xiamen University มหาวิทยาลัยเซี่ยะเหมิน B ✓ ✓ 

39 湖南师范大学 Hunan Normal University มหาวิทยาลัยครุศาสตร์หูหนาน B ✓ ✓ 

40 华南师范大学 South China Normal University มหาวิทยาลัยครุศาสตร์หัวหนาน B ✓ ✓ 

41 广西师范大学 Guangxi Normal University มหาวิทยาลัยครุศาสตร์กวางส ี B ✓ ✓ 

42 四川师范大学 Sichuan Normal University มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เสฉวน B ✓ ✓ 

43 西北大学 Northwest University มหาวิทยาลัยซีเป่ย B ✓ ✓ 

44 西北师范大学 Northwest Normal University มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ซเีป่ย B ✓ ✓ 

45 扬州大学 Yangzhou University มหาวิทยาลัยหยางโจว B ✓ ✓ 

46 中国传媒大学 Communication University of China มหาวิทยาลัยสื่อสารมวลชนจนี B- ✓ ✓ 

47 山西大学 Shanxi University มหาวิทยาลัยซานซ ี B- ✓ ✓ 

48 辽宁大学 Liaoning University มหาวิทยาลัยเหลียวหนิง B- ✓  

49 上海交通大学 Shanghai Jiao Tong University มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง B- ✓  

50 安徽大学 Anhui University มหาวิทยาลัยอันฮุย B- ✓ ✓ 

51 安徽师范大学 Anhui Normal University มหาวิทยาลัยครุศาสตร์อันฮุย B- ✓ ✓ 

52 江西师范大学 Jiangxi Normal University มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เจียงซ ี B- ✓ ✓ 

53 曲阜师范大学 Qufu Normal University มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ชวีฟู่ B- ✓  

54 华中科技大学 
Huazhong University of Science 

and Technology 
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง B- ✓ ✓ 
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55 湖北大学 Hubei University มหาวิทยาลัยหูเป่ย B- ✓  

56 广西民族大学 
Guangxi University for 

Nationalities 
มหาวิทยาลัยชนชาติกวางส ี B- ✓  

57 云南大学 Yunnan University มหาวิทยาลัยยูนนาน B- ✓  

58 兰州大学 Lanzhou University มหาวิทยาลัยหลานโจว B- ✓  

59 新疆大学 Xinjiang University มหาวิทยาลัยซินเจียง B- ✓  

 
ทำไมต้องศึกษาที่มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่ง หรือ เป่ยซือต้า 

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอันดับ 1 ใน 2 ของมหาวิทยาลัยด้านภาษาและอักษรจีนศึกษาของจีน จากผลการประเมินที่
จัดทำโดยกระทรวงศึกษาธิการและศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2021-2022  

o ปี 1902 ก่อตั้งสาขาวิชาภาษาวรรณกรรมจีนศึกษา 
o ปี 2003 เลื่อนวิทยฐานะเป็นคณะศิลปศาสตร์  
o ปี 2017 สาขาวิชาภาษาจีน วรรณกรรมจีน และภาษาศาตร์ของคณะวิชา ได้รับการจัดอยู่ในโครงสร้าง 

"Double First Class" แห่งชาติจีน 
 

 
(สบืค้นเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2564) 

 
ปัจจุบันด้านภาษาจีนศึกษา เป็นหนึ่งในสาขาวิชาหลักระดับชาติจีนแห่งแรก และมีสิทธิ์ในการให้ปริญญาระดับ

มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตแห่งแรกของจีน ด้านภาษาและวรรณกรรมจีน เป็นหนึ่งในคณะวิชาที่จีนเริ่มอนุมัติให้เพ่ิมหลักสูตร
สำหรับ post doctor มีศูนย์วิจัยวรรณกรรม-ศิลปะจีน และศูนย์วิจัยอักษรจีนในเอกสารโบราณพ้ืนบ้านแห่งแรกในสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการจีน 
 มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักก่ิงเป็น TOP 1 ใน 2 ของมหาวิทยาลัยจีนด้านภาษาและอักษรจีนศึกษา จากผลการประเมิน

ที่จัดทำโดยกระทรวงศึกษาธิการและศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2021-2022 
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 สาขาวิชาภาษาจีนโบราณของมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักก่ิง มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานกว่า 100 ปี ถือเป็น
สาขาวิชาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากท่ีสุดของจีน โดยในปี 1902 เริ่มก่อตั้งสาขาวิชาภาษาวรรณกรรมจีนศึกษาขึ้น 
และในปี 2003 เลื่อนวิทยฐานะเป็นคณะศิลปศาสตร์จวบจนปัจจุบัน 

  ด้านภาษาจีนศึกษาของมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่ง เป็นหนึ่งในสาขาวิชาหลักระดับชาติจีนแห่งแรก และมีสิทธิ์ในการ
ให้ปริญญาระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตแห่งแรกของจีน 

  ด้านภาษาและวรรณกรรมจีนของมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักก่ิง เป็นหนึ่งในคณะวิชาที่จีนเริ่มอนุมัติให้เพ่ิมหลักสูตร
สำหรับ post doctor 

  มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่งมีการจัดตั้งศูนย์วิจัยวรรณกรรม-ศิลปะจีน และศูนย์วิจัยอักษรจีนในเอกสารโบราณ
พ้ืนบ้าน ซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยดังกล่าวในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการจีน 

  ในปี 2017 สาขาวิชาภาษาจีน วรรณกรรมจีน และภาษาศาตร์ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่ง 
ได้รับการจัดอยู่ในโครงสร้าง "Double First Class" แห่งชาติจีน 

 
โครงสร้างหลักสูตรภาษาและอักษรจีนศึกษา 

ระดับปริญญาโท ผู้เรียนจะต้องศึกษาประมาณ 32 หน่วยกิต 

• หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 9 หน่วยกิต 

• หมวดวิชาเอกบังคับ 9 หน่วยกิต 

• หมวดวิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต 

• วิชาสภาพประเทศจีนโดยสังเขป และวิชาการเขียนวิทยานิพนธ์ภาษาจีน รวม 4 หน่วยกิต 

• ฝึกงาน/ฝึกภาคปฏิบัติและสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ รวม 4 หน่วยกิต 

• วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยู่ จำนวน 1 เรื่อง 
 

ระดับปริญญาเอก ผู้เรียนจะต้องศึกษาประมาณ 20 หน่วยกิต 

• หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 8 หน่วยกิต 

• หมวดวิชาเอกบังคับ 7 หน่วยกิต 

• หมวดวิชาเอกเลือก 5 หน่วยกิต 

• นำเสนอและตีพิมพ์บทความในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือตีพิมพ์บทความตามเกณฑ์ท่ี
ทางคณะวิชากำหนด อย่างน้อย 2 เรื่อง (เกณฑ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปีการศึกษา ทั้งนี ้ให้
อ้างอิงปีการศึกษาแรกเข้าเป็นหลัก) 

• วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยู่ จำนวน 1 เรื่อง 

• ตีพิมพ์ผลงานวิจัย (มหาวิทยาลัยบางแห่ง)  
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4. สาขาวรรณกรรมเปรียบเทียบหรือวรรณกรรมโลก 

หลักสูตรที่เปิดสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 เนื่องจากมีแนวทางการวิจัยที่ค่อนข้างกว้างและหลากหลาย จึงจัดเป็นหลักสูตรที่
ได้รับความสนใจในวงกว้าง หลักสูตรสาขาวรรณกรรมเปรียบเทียบหรือวรรณกรรมโลกในประเทศจีนมีโครงสร้างหลักสูตรทั่วไป  
(主要课程) ประกอบด้วย 

• บทความวิจัยตะวันตก 西方文论专题 

• นิยายสมัยใหม่ตะวันตก 西方现代小说艺术  

• สังเขปทฤษฎีวรรณกรรมเปรียบเทียบ 比较文学概论  

• การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมจีน-ตะวันตก 中外文化比较专题  

• กวีนิพนธ์เปรียบเทียบจีน-ตะวันตก 中西比较诗学  

• ประวัติศาสตร์วรรณกรรมตะวันตก 西方小说史  

• ประพันธกรจีนยุคสมัยใหม่กับวรรณกรรมต่างประเทศ 中国现代作家与外国文学 

• ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมยุโรป 欧洲文化史  

• วรรณกรรมคลาสสิคของยุโรป-อเมริกัน 欧美文学经典研究  

• วรรณกรรมสมัยใหม่ยุโรป-อเมริกัน 欧美现代派文学研究  

• ความเป็นมาแนวความคิดสมัยใหม่ของยุโรป-อเมริกัน 欧美文学思潮史   

• บทกวีและบทละครเพลงภาษาอังกฤษ 英语诗歌和戏剧选讲  

• ความรู้พื้นฐานงานวิจัย 学术前沿讲座  

• ภาษาศาสตร์ปัจจุบัน 现代语言学专题  
 
ทิศทางการเรียนและคุณสมบัติของผู้เรียน 

• เรียนรู้วรรณกรรมจีนไปพร้อม ๆ กับวรรณกรรมตะวันตกและวรรณกรรมตะวันออก 

• เรียนรู้และเข้าใจรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ 

• สามารถฝึกทักษะการอ่านบทความและข้อมูลภาษาต่างประเทศต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

• ผู้เรียนควรมีความรู้ภาษาท่ี 3 และภาษาที ่4 ติดตัวมา จึงจะเหมาะกับการเรียนด้านนี้ 
 
แนวทางการวิจัย 

1. กวีนิพนธ์เปรียบเทียบ 比较诗学 
เน้นทฤษฎีการวิจารณ์วรรณกรรม และการวิจัยการเปรียบเทียบแนวความคิดวรรณกรรมของจีนและต่างประเทศ 

เกี่ยวกับทฤษฎีการวิจารณ์วรรณกรรมจีนและต่างประเทศ วัฒนธรรมและมุมมองความคิดด้านวรรณกรรมทั้งวรรณกรรมโบราณ 
ร่วมสมัยและสมัยใหม่ รวมทั้งเนื้อหาเก่ียวกับนักวิจารณ์ นักทฤษฎี และนักอุดมคติ 
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2. วิจัยการแปลวรรณกรรม 翻译文学研究 
รวบรวมทฤษฎีทางวัฒนธรรมและทฤษฎีการแปลของตะวันตกในยุคร่วมสมัย ทฤษฎีวิธีการวิจัยการแปลวรรณกรรม 

ขอบเขตของเนื้อหาและเป้าหมายของการวิจัย การพัฒนาการแปลวรรณกรรมในวัฒนธรรม วรรณกรรมประเทศจีนในยุค
ศตวรรษท่ี 20 ของจีน 

เหตุผล ลักษณะเด่นของการพัฒนาการแปลวรรณกรรมในช่วงเวลาที่ไม่เหมือนกัน วิเคราะห์ผ่านปรากฎการณ์ต้นฉบับ
ในประวัติศาสตร์การแปลวรรณกรรม ความสัมพันธ์ของการสรรสร้างวรรณกรรม และความหมายของการแปลวรรณกรรมและ
นักแปลวรรณกรรมในประเทศจีน 
 

3. ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์วรรณกรรมจีนกับต่างประเทศ 中外文学关系史 
วิจัยเรื่องความสัมพันธ์วัฒนธรรม และวรรณกรรมประเทศจีนและต่างประเทศ ประวัติศาสตร์การแลกเปลี่ยน

วรรณกรรมจีนและต่างประเทศ มุมมองของผลกระทบการวิจัยและการวิจัยแนวราบ ลักษณะทุกชนิดของวรรณกรรมจีนและ
ต่างประเทศ 
 

4. วรรณกรรมโลกและทฤษฎีทางวัฒนธรรม 文化理论与世界文学 
ทฤษฎีการวิจัยวรรณกรรมร่วมสมัย และปรากฎการณ์สภาพวรรณกรรมทุกประเภทของวรรณกรรมโลกบนพื้นฐาน

วิธีการวิจัย แนวความคิด ผลงานของนักเขียน รวมไปถึงวรรณกรรมชนกลุ่มน้อย วรรณกรรมอาณานิคม วรรณกรรมหลังอาณา
นิคม วรรณกรรมยุคหลังสมัยใหม่ วรรณกรรมสตรี วรรณกรรมนครหลวง วรรณกรรมยอดนิยม เป็นต้น 
 

สาขาวรรณกรรมเปรียบเทียบและวรรณกรรมโลก 
ตัวอย่างหลักสูตร มหาวิทยาลัยปักก่ิง 北京大学 
โครงสร้างหลักสูตรปริญญาโท 
-> ระยะเวลาเรียน 1 ปีครึ่ง – 2 ปี 
-> วิชาบังคับ 10 วิชา (21 หน่วยกิต) 

1.ทฤษฎีวรรณกรรมโลก 世界文学理论  
2.กวีนิพนธ์เปรียบเทียบ 比较诗学 
3.ความสัมพันธ์ของวรรณกรรมตะวันออกและตะวันตก 东西方文学关系  
4.วรรณกรรมโบราณตะวันตกและวัฒนธรรมจีนโบราณ 西方古典与中古文化 
5.วรรณกรรมภาษาอังกฤษ 英语文学专题  
6.วรรณกรรมภาษารัสเซีย 俄语文学专题 
7.วรรณกรรมภาษาโปรตุเกส 西班牙、葡萄牙语文学专题  
8.วรรณกรรมภาษาฝรั่งเศส 法语文学专题 
9.วรรณกรรมตะวันออก 东方文学专题 
10.การเปรียบเทียบวัฒนธรรมจีนและตะวันตก 中西文化比较 

-> วิชาเลือก  2-3 วิชา (5 หน่วยกิต) 
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โครงสร้างหลักสูตรปริญญาเอก 
-> ระยะเวลาเรียน 3 – 4 ปี 
-> วิชาที่จำเป็นต้องเรียน 7 วิชา (22 หน่วยกิต) 

1.ลัทธิมาร์กซิสต์และแนวความคิดสมัยใหม่ในสังคมร่วมสมัย 马克思主义与当代社会思潮  
2.ภาษาต่างประเทศ(ภาษาท่ีหนึ่ง) 第一外国语 
3.ภาษาต่างประเทศ(ภาษาท่ีสอง) 第二外国语 
4.การศึกษาผลงานประพันธกรวรรณกรรมคลาสสิคยุโรป-อเมริกัน 欧美经典作家作品研究 
5.การศึกษากวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ 英语诗歌研究 
6.การศึกษากวีนิพนธ์เปรียบเทียบจีน-ตะวันตก 中西诗学比较研究 
7.การศึกษาวิจัยตะวันตก 西方文论研究 

 
การเรียนปริญญาเอกสาขาวรรณกรรมเปรียบเทียบและวรรณกรรมโลก ณ ประเทศจีน 
ประสบการณ์ ดร.สุพิชฌาย ์ทวีธนวิริยา (ช่วงปี 2017-2020) 
 
รายวิชาเรียน (22 หน่วยกิต) 

- บรรยายพิเศษผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ 

- การศึกษาตามแนวความคิด Postmodernism 

- การศึกษาการแปลและทฤษฎีวรรณกรรมเปรียบเทียบ 

- วัฒนธรรมกับวรรณกรรมตะวันออก 

- ปัญหาทฤษฎีร่วมสมัยวรรณกรรมตะวันตก 

- อภิปรายวิธีการศึกษาวรรณกรรมและภาษา 

- การศึกษาแนวคิดของBakhtin  

- การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมโบราณในทวีปเอเชีย 

- วิชาการสมัยใหม่ด้านวรรณกรรมและภาษา 
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5. ความท้าทายและประโยน์ของการเรียนต่อจีน 

1. ศ.ดร.จรัสศรี จิรภาส 
คำแนะนำการเรียนต่อจีนด้านภาษาและวรรณกรรมจีน คือ ควรเรียนภาษาและวรรณกรรมจีนให้ลึกท่ีสุด เพราะการเป็นครู
สอนภาษาจีน เป็นนักวิชาการ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาจีนที่ดี จะต้องวิเคราะห์และตีความภาษาจีน อักษรจีนและ
วรรณกรรมจีนได้เป็นอย่างดี 

2. เขมรัฐ วงศ์ทิมารัตน์ 
ความท้าทายในช่วงการเรียนปริญญาเอก คือ การเรียนข้ามสาย จากสาขาการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติในระดับ
ปริญญาโท มาเรียนสาขาวรรณคดีจีนโบราณ  ก่อนที่จะมาเรียนปริญญาเอก ต้องเตรียมตัว อ่านหนังสือและตำราสาขา
วรรณคดีจีนโบราณและสาขาวรรณกรรมทั้งภาษาจีน-อังกฤษ-ไทย  เมื่อเริ่มเรียน ก็ขอรายชื่อตำราจากอาจารย์เพ่ือศึกษา
เพ่ิมเติม  ขอเข้าฟังการบรรยายของชั้นเรียนปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน เพ่ือปรับพ้ืนฐาน  พยายามเข้าฟังการบรรยาย
และเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการในสาขาวิชาที่้เก่ียวข้องบ่อย ๆ  เพ่ือต่อยอดความรู้  ต้องอุทิศเวลาให้กับการศึกษาวิจัย และ
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในการเขียนบทความวิชาการ และวิทยานิพนธ์ทั้งที่ประเทศจีนและประเทศไทย เขมรัฐ มีเชื้อสายจีน 
ตอนเด็กมีโอกาสเรียนภาษาจีนในโรงเรียนจีน  เมื่อสมัครเรียนมหาวิทยาลัยที่จีน ได้เขียนจดหมายถึงอาจารย์ที่ปรึกษา โดยให้
เหตุผลในการมาเรียนต่อที่จีนว่า “เพ่ือกลับไปค้นหารากเหง้าของตนเอง (寻根)” และมีความคิดว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทยและจีนนั้นมีความใกล้ชิด สนิทสนมกันมาก เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน (中泰一家亲) ประเทศไทยอยู่ใกล้ หนีจากจีน
ไม่พ้น อยากจะเป็นอิฐหรือหินก้อนเล็ก ๆ ก้อนหนึ่งในสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-จีน ด้านภาษาและวัฒนธรรม 

3. ศิริเพ็ญ กำแพงแก้ว 
สิ่งที่ท้าทายมากที่สุดสำหรับการศึกษาต่อด้านนี้  คือเนื้อหาและข้อมูลส่วนใหญ่ที่ต้องทำการศึกษาล้วนเป็นภาษาจีนโบราณ
ทั้งสิ้น ซึ่งแตกต่างจากภาษาจีนที่ใช้ในปัจจุบันโดยสิ้นเชิง อีกทั้ง เป็นการศึกษาแบบข้ามสาขาวิชาและไม่ต่อเนื่องจาก
การศึกษาในระดับปริญญาโท “不入虎穴，焉得虎子”  ซึ่งตรงกับสำนวนไทยที่ว่า “อยากได้ลูกเสือ ต้องเข้าถ้ำเสือ” ดังนั้น 
ถ้าอยากได้ทรัพย์สมบัติทางปัญญาของชาวจีนเหล่านี้กลับไป จักต้องมาตักตวงถึงที่ เพื่อที่จะได้นำกลับไปเผยแพร่ให้น้อง ๆ 
คนไทยต่อไป 

4. ดร. สุพิชฌาย ์ทวีธนวิริยา 
ความท้าทาย คือ ทฤษฐีที่เรียนในระดับปริญญาเอก เพราะตอนที่ศึกษาในระดับปริญญาโท ไม่ได้จบสาขาที่เรียนในระดับ
ปริญญาเอก การเรียนในห้องเรียนและการวางแผนในการเขียนวิทยานิพนธ์จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายมากท่ีสุด จำเป็นต้องศึกษา 
อ่าน ทบทวนตำราอย่างหนัก สิ่งที่ประทับใจมากท่ีสุด คือเครือข่าย (Connection) จากการที่เราได้ไปเรียนที่จีน ได้มีโอกาส
ได้รู้จักคนหลาย ๆ คน ทั้งเพ่ือนนักเรียน ท่านอาจารย์หลาย ๆ ท่านที่มีชื่อเสียง ถือว่าเป็นผลพวงจากการที่เราได้ไปเรียนที่
ประเทศจีนค่ะ  
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“คติชนวิทยา” จีนสอนอะไร อย่างไร 
Way Forward 2021 ครั้งที่ 11 Season มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ EP2 

1. ศตวรรษท่ี 21 เรายงัเรียนคติชนวิทยาไปท าไม 

ในโลกศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่ต้องการกำลังคนที่มีความรู้ทั้งเทคโนโลยี (Hard Skill) กับวัฒนธรรม (Soft Skill) “คติชน
วิทยา” คือ ศาสตร์หนึ่งที่ศึกษาข้อมูลทางด้านวัฒนธรรม และเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์โดยตรง เมื่อพูดถึงจีนในปัจจุบัน 
เรานึกถึงอะไร 

• ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศ สังเกตที่ชื่อของยานอวกาศ 
o ฉางเอ๋อ (嫦娥) คือ เทพธิดาแห่งดวงจันทร์ตามความเชื่อปรัมปราของจีน 
o จู้หรง (祝融) คือ บุคคลสำคัญในประมวลเรื่องปรัมปราจีนและศาสนาพื้นบ้านจีน ยานสำรวจจู้หรงซึ่งตั้งชื่อตาม

เทพอัคคีของจีน   

• มหาอำนาจทางเศรษฐกิจ “นโยบายเส้นทางสายไหม” 
o ชุดเส้นทางการส่งการค้าและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอันตรกิริยาทางวัฒนธรรมผ่านภูมิภาคของทวีปเอเชีย

ที่เชื่อมตะวันตกและตะวันออก  

• ทุนเรียนภาษา “สถาบันขงจื๊อ” สังเกตที่ช่ือของสถาบันและช่ือทุนการศึกษา 
o ขงจื๊อ (孔子) คือนักปรัชญาจีนชื่อดัง ซึ่งคำสอนเกี่ยวกับความรู้ ความกรุณา ความซื่อสัตย์ และคุณธรรม กลายเป็น

ปรัชญาที่สำคัญและมีอิทธิพลต่อจีนมาอย่างยาวนานนับพันปี  

• วัฒนธรรม  
o ตรุษจีน คือประเพณีของจีนที่สำคัญที่สุด ในประเทศจีน ยังมีอีกชื่อหนึ่งว่า "เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ" 
o ศาลเจ้า คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อุทิศให้แก่บุคคลสำคัญทางศาสนา บรรพบุรุษ วีรบุรุษ มรณสักขี นักบุญ เทพเจ้าหรือ

บุคคลที่มีความสำคัญหรือเป็นที่นับถือผู้เป็นที่สักการะ  
o ไฉ่ซิงเอี๊ย คือเทพเจ้าของจีนที่ให้คุณทางด้านเงินทอง และโชคลาภ (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ)  สำหรับชาวจีนแล้วถือ

เป็นเทพเจ้าที่มีความสำคัญมากที่สุดในการเริ่มเข้าสู่ปีนักษัตรใหม่ (ตรุษจีน) เนื่องจากเป็นเทพเจ้าที่ได้รับการกราบ
ไหว้เป็นองค์แรกทีเดียว 

• วงการบันเทิง 
o ละครชื่อดังของจีนในยุคโบราณ เช่น  จอมทัพหลานหลิงหวาง สามชาติสามภพ ปรมาจารย์ลัทธิมาร เปาบุ้นจิ้น  

ไซอิ๋ว ล้วนมีคุณค่าอย่างยิ่งในด้านวัฒนธรรมของจีนสมัยโบราณ ซึ่งเราสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมโบราณของจีน
ผ่านการแสดงอันหลากหลาย 

o ผู้ที่มคีวามรู้ทางด้านคติชนวิทยา สามารถทำงานทางด้านที่ปรึกษาทางด้านวัฒนธรรมให้กับวงการนี้ได้ 
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ความสำเร็จทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ การขยายอำนาจทางวัฒนธรรมของจีน มี “วัฒนธรรม” หรือ รากเหง้า ตัวตน 
ความภูมิใจในความเป็นชนชาติจีน (สังเกตจากชื่อของเทคโนโลยีต่าง ๆ ชื่อทุน หรือชื่อนโยบายเศรษฐกิจ)   สิ่งที่จะทำให้เรา
เข้าใจ ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชาวจีน รู้ลึก รู้ซึ้ง และรู้ชัดใน “ความเป็นจีน” คือ “คติชน” 
 

1.1 คติชนคืออะไร ศกึษาเก่ียวกับอะไร เรียนคติชนจีนไปท าไม 

Folk + Lore = Folklore 
“คติชนวิทยา” คือ ศาสตร์ที่เกี่ยวกับขนบหรือธรรมเนียมต่าง ๆ ของ “คน” คติชนจึงมีขอบเขตการศึกษาที่กว้างขวาง 

ครอบคลุมเกือบทุกมิติทางวัฒนธรรม การศึกษาคติชนในจีนจึงมีความหลากหลาย และสามารถประกอบอาชีพหรือนำไป
ประยุกต์ใช้ได้กว้างขวาง  
 

• คติชนวิทยา – วัฒนธรรมระดับจิตวิญญาณ 
คติชน คือศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกับมนุษยวิทยา เรื่องราวที่คติชนจะศึกษาก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มชนของคน และ

คติความเชื่อของเขา โดยศึกษาข้อมูลลึกไปจนถึงวัฒนธรรมระดับจิตวิญญาณ เช่น  
o กิจกรรมบูชาเทพเจ้าบนภูเขา ณ มณฑลชิงไห่เมืองยวี้ ซู่ โดยจัดขึ้นในปีนักษัตรมะแม ซึ่งตรงกับปีที่เทพเจ้าประสูติ  
o ป้ายขอพรในศาลเจ้าและวัดของจีน เพ่ือขอพรหรือเพ่ือขอบคุณเทพเจ้าที่ดลบันดาลสมหวัง   

• คติชนวิทยา – วัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิต 
 คติชน คือศาสตร์ที่ศึกษาวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ การแต่งกาย เครื่องนุ่งหุ่มของผู้คน สังเกตได้ในปัจจุบัน จะเห็นได้จาก
ลายผ้า ซึ่งบางพ้ืนที่ชุมชนหรือชาติพันธุ์นั้น ลายผ้าไม่ได้สะท้อนเฉพาะความงาม ไม่ได้สะท้อนแค่ศิลปะ บางทีอาจจะมีความเชื่อ
บางอย่างที่สอดแทรกอยู่ด้วย บางลายผ้าสะท้อนความอดุมสมบูรณ์ บางลายผ้าก็เชื่อมโยงไปถึงบรรพบุรุษของตนเอง เป็นต้น  
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• คติชนวิทยา – วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวและเทศกาล 
 คติชน คือศาสตร์ที่เชื่อมโยงเก่ียวกับวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวและเทศกาล เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังเช่น 

o ภาพซ้าย คือหมู่บ้านหงชุน เมืองหวงซาน มณฑลอานฮุย โดยได้รับการขึ้นทะเบียนร่วมกันโดยยูเนสโกให้เป็นมรดก
โลก ในปี 2543 เป็นหมู ่บ้านโบราณที่จีนยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมดั ้งเดิมไว้ ชาวบ้านก็ยังอาศัยอยู ่ และใน
ขณะเดียวกันก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวด้วย เพราะฉะนั้นก็ต้องมีระเบียบวิธีที ่จัดการด้านการ
ท่องเที่ยวที่ไม่กระทบกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ และต้องอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้
คงไว้เหมือนเดิม  

o ภาพขวา คือเทศกาลแข่งเรือมังกร ตรงกับวันที่ 5 เดือน 5 ตามปฏิทินทางจันทรคติ นอกจากการไหว้บ๊ะจ่างแล้ว 
ปัจจุบันก็ยังคงมีผู้จัดประเพณีแข่งเรือมังกรอยู่  

 

  

• คติชนวิทยา – วิถีชนกับชีวิตความเป็นเมือง 
คติชน คือศาสตร์ศึกษาเกี่ยวกับวิถีชนกับชีวิตความเป็นเมือง คำว่า Folk หมายถึงกลุ่มคนหรือกลุ่มชน  

 
 
เรียน “คติชนจีน” ไปทำไม 

เข้าใจความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cross Cultural Communication) นำไปประยุกต์ใช้ได้
หลากหลาย โดยเฉพาะในแง่ของชุมชน การพัฒนาการท่องเที่ยว  
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(การแสดงชุดแท่นพิมพ์ของจีน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลมิปิกของจีน เมื่อปี 2008) 

1.2 จีนในศตวรรษท่ี 21 คติชนส าคัญยงัไง 

“เปิดกว้างมุมมอง ประยุกต์ใช้ได้กับหลายศาสตร์” 

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกของจีน เมื่อปี 2008 จีนจัดการแสดงสุดอลังการ ซาบซึ้งตรึงใจสายตานับล้าน ๆ คู่ ทั่ว

โลก เช่น การแสดงชุดแท่นพิมพ์ของจีน แท่นพิมพ์จีน (印刷术) คือหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นสุดยอดของจีน ที่มีประดิษฐ์ตั้งแต่

สมัยราชวงศ์ซ่ง การแสดงชุดแท่นพิมพ์ของจีน ถือเป็นการนำเอาข้อมูลวัฒนธรรมจีนมาประยุกต์ใช้กับการแสดงแสงสีเสียง และ

ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วย เพ่ือให้วัฒนธรรมและเรื่องราวในสมัยโบราณได้กลับมาปรากฎอยู่ในสายตาและกลับมามี

ชีวิตชีวาได้อีกครั้ง จะเห็นได้ว่าในยุคศตวรรษท่ี 21 เทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างมากมาย มนุษย์เราก็จำเป็นต้องพ่ึงพาเทคโนโลยี 

ดังนั้นในศตวรรษท่ี 21 คือ ยุคที่นำเอาข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ได้กับเทคโนโลยีต่าง ๆ 

    
ภาพชิงหมิงซ่างเหอถู (清明上河图)                                     ภาพการแสดงในงานเอ็กซ์โป 2010 เซี่ยงไฮ ้

 ในงานเอ็กซ์โป 2010  เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน มีการนำเอาข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ได้กับเทคโนโลยีต่าง ๆ 

เพ่ือให้ภาพชิงหมิงซ่างเหอถู (清明上河图) หรือภาพ พ้ืนที่บริเวณรอบแม่น้ำในเทศกาลชิงหมิงที่เคลื่อนไหวและเล่าเรื่องราวใน

อดีตให้กลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้ง  
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2. หลักสูตรคติชนวิทยา 

คติชนวิทยาจีน โดยท่ัวไปศึกษาเกี่ยวกับจีนใน 2 แง่มุม ได้แก่  
1. เขตแดน แบ่งออกเป็น 2 พื้นที่ในการศึกษา ได้แก่ 

1.1 พ้ืนที่ในประเทศจีน (ศึกษาคติชนทั่วไปในประเทศจีน) 
1.2 พ้ืนที่ต่างประเทศ (ศึกษาคติชนทั่วไปนอกประเทศจีน) 

2. กลุ่มชาติพันธุ์ หลัก ๆ ศึกษา 2 กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ 
2.1 ชาติพันธุ์ฮ่ัน (เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกและมีถ่ินกำเนิดในประเทศจีน ชาวฮ่ันถือเป็นประชากรส่วนใหญ่

ในประเทศจีน) 
 2.2 ชาติพันธุ์อ่ืน ๆ (จีนมีชนกลุ่มน้อยทั้งหมด 55 ชนเผ่า (ไม่รวมชาติพันธุ์ฮั่น) เช่น ชาติพันธุ์แมนจู (满族) ชาติพันธุ์
มองโกเลีย (蒙古族) ชาติพันธุ์หุย (回族) ชาติพันธุ์ทิเบต (藏族) ชาติพันธุ์อุยกูร์ (维吾尔族) ชาติพันธุ์ม้ง (苗族) เป็นต้น) 
 

各美其美，美人之美，美美与共，天下大同。 
中国著名社会学家费孝通先生 

 
ศาสตราจารย์เฟ้ยเสี้ยวถงได้กล่าวไว้ว่า “ในแต่ละชาติพันธุ์ก็มีความสวยงามเฉพาะตน ทุกชาติพันธุ์ล้วนงาม ความ

งามทั้งหลายรวมกัน ใต้หล้าจึงสงบงาม” กล่าวคือเราทุกคนต้องยอมรับความหลากหลายของวัฒนธรรมในโลกและเคารพ
วัฒนธรรมของชาติต่าง ๆ วัฒนธรรมจากชาติพันธุ์ทั้งหมดบนโลกใบนี้ได้ทำให้ความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ด้วยลักษณะทางชาติพันธุ์
อันโดดเด่น และร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาและความเจริญรุ ่งเรืองของอารยธรรมมนุษย์ การรักษาความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของโลกเท่านั้นที่จะสามารถทำให้โลกมีสีสันมากขึ้น เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 

 
(ภาพการนำเอาทุกกลุม่ชาติพันธุ์ในประเทศจีนมาร้อยเรียงเป็นรูปแผนท่ีประเทศจีน) 

 

ชนชาติจีนประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ 56 กลุ่ม กลุ่มชาติพันธุ์ฮั่นเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หลักในประเทศจีน คิดเป็น 1,286.31 
ล้านคน คิดเป็น 91.11% ของประชากรทั้งหมด และมีอีก 55 กลุ่มชาติพันธุ์ มีจำนวนประชากรของชนกลุ่มน้อยคือ 124.47 ล้าน
คน คิดเป็น 8.89% กลุ่มชาติพันธุ์ฮั่นเพ่ิมข้ึน 4.93% จำนวนประชากรของชนกลุ่มน้อยเพ่ิมขึ้น 10.26% และสัดส่วนของชนกลุ่ม
น้อยเพ่ิมข้ึน 0.40% (การสำรวจสำมะโนประชากรแห่งชาติครั้งท่ี 7) 
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(ตารางเปรียบเทียบบางรายวิชาในแต่ละหลักสูตรคติชนวิทยาของประเทศจีน) 

 
 

หลักสูตรคติชนวิทยาในประเทศจีน 
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2.1 มหาวิทยาลัยท่ีเปิดหลักสูตรคติชนวิทยา 

แบบท่ี 1 หลักสูตรคติชนวิทยา（民俗学）ที่สังกัดสายมนุษยศาสตร์（人文学） 

No. University Faculty Master PhD 

1 
北京师范大学 

Beijing Normal University 文学院 •  •  

2 
复旦大学 

Fudan University 中国语言文学系 •   

3 
河南大学 

Henan University 文学院 •   

4 
青海师范大学 

Qinghai Normal University 人文学院 •   

5 
山东大学 

Shandong University 文史哲研究院 •  •  

6 
山西大学 

Shanxi University 文学院 •   

7 
山西师范大学 

Shanxi Normal University 文学院 •   

8 
上海大学 

Shanghai University 文学院 •   

9 
上海师范大学 
Shanghai Normal University 人文与传播学院 •   

10 
温州大学 

Wenzhou University 人文学院 •   

11 
云南大学 

Yunnan University 人文学院中文系 •   

12 
云南师范大学 

Yunnan Normal University 人文学院 •   

 

แบบท่ี 2 หลักสูตรคติชนวิทยา（民俗学）ที่สังกัดสายมนุษยศาสตร์（人文学）ที่เน้นชาติพันธุ์วรรณา（民族） 

No. University Faculty Master PhD 

1 
西南民族大学 

Southwest University for Nationalities 博物馆 
•   

2 
新疆大学  

Xinjiang University 人文学院 
•   

3 
云南民族大学 

Yunnan Nationalities University 人文学院 
•   

4 
中央民族大学 

Minzu University of China 民族学与社会学学院 
•  •  
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แบบท่ี 3 หลักสูตรคติชนวิทยา（民俗学）ที่สังกัดสายสังคมศาสตร์（社会学） 

No. University Faculty Master PhD 

1 
安徽大学 

Anhui University 社会学系 
•   

2 
广西师范大学 

Guangxi Normal University 历史文化与旅游学院 
•  •  

3 
华东师范大学 

East China Normal University 社会学院 
•  •  

4 
辽宁大学  

Liaoning University 文化传播学院 
•   

5 
内蒙古师范大学 

Inner Mongolia Normal University 社会学民俗学学院 
•   

6 
南京师范大学  

Nanjing Normal University 社会发展学院 
•   

7 
武汉大学 

Wuhan University 社会学系 
•   

8 
中国人民大学 

Renmin University of China 社会与人口学院 
•   

9 
中山大学 

Sun Yat-sen University 人类学系 
•   

 

แบบท่ี 4 หลักสูตรวรรณคดีพื้นบ้านจีน（中国民间文学） 

No. University Faculty Master PhD 

1 
北京大学 

Beijing University 中国语言文学系 
•  •  

2 
北京大学 

Beijing University 
外国语学院东方语言文学系

（亚非语言文学） 
•  •  

3 
华中师范大学 

Huazhong Normal University 文学院 
•  •  
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3. การศึกษาคติชนในโลกท่ีเปล่ียนไป 

 

สิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัวเราเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก ทั้งเทคโนโลยีหรือเรื่องอะไรก็ตาม แกนหลักของคติชนแม้จะ
เข้าถึงได้ง่ายแต่จับต้องได้ยาก เพราะบางสิ่งไม่มีตัวตน ยกตัวอย่างเช่น ความเชื่อ ความเชื่อบางอย่างเราก็ไม่สามารถรู้ได้หมด 
ความจริงแล้วโลกมันเต็มไปด้วยความหลากหลาย วิชาการทุกศาสตร์ทุกแขนงก็เช่นเดียวกัน เต็มไปด้วยความหลากหลาย ตอนนี้
เราคิดว่าโลกอาจจะเปลี่ยนแปลงเร็ว เราต้องรีบเตรียมพร้อมปรับตัวให้ทันกับโลก และในขณะเดียวกันตัว การศึกษาสามารถช่วย
ทำให้บางทีเราอาจเป็นผู้กำหนดอนาคตของโลกได้ เพราะฉะนั้นเรื่องการศึกษานั้นเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นต้นในสังคมปัจจุบัน 
 

3.1 เรียนคติชนได้อะไร 

เรียนคติชนแล้วได้อะไร แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลัก ๆ ได้แก่ 
ประเด็นแรก คือ เข้าใจคน คติชนวิทยา การศึกษาให้เห็นถึงสภาพทางสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ตั้งแต่เกิดจนตาย ความ

เชื่อ ค่านิยม ตลอดจน แนวทางในการดำเนินชีวิต อยากให้มองการเรียนคติชนวิทยาเป็นภาพกว้าง เพราะทุกอย่างบนโลกมัน
เกี่ยวกับคนไปหมด สังคมโลกมันขับเคลื่อนด้วยคนมากเท่าไหร่ เนื้อหาของคติชนวิทยานั้นกว้างขวางมากเท่านั้น ยากที่จะศึกษา
ได้ครบถ้วน ผู้ศึกษามักแยกศึกษา ตามแนวที่ตนถนัดและสนใจ แต่จุดร่วมที่เป็นพ้ืนฐานคือ การเข้าใจมนุษย ์เราคือใคร หรือเป็น
อะไรกันแน่ คำถามง่าย ๆ ที่ดูจะตามมาด้วยคำถามต่อ ๆ มาหลายคำถาม เช่น มาจากไหน เกิดมาได้อย่างไร การศึกษาหาที่มาที่
ไป พยายามแสวงหาคำตอบ หาเหตุผลของสิ่งที่เกิดขึ้น ทำให้มนุษย์มีความเข้าใจต่อโลกและตัวเองมากข้ึน การศึกษาคติชน สอน
ให้ผู้เรียนตีหมาย วิเคราะห์ ชี้แจง และให้คำตอบเรื่องต่าง ๆ หรือปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนอย่างเป็นเหตุเป็นผล จนหล่อ
หลอมให้เราเข้าใจคนในที่สุด แต่ถึงแม้ว่าเราจะเข้าใจมนุษย ์แต ่รัก โลภ โกรธ หลง ก็ยังคงมีอยู่เช่นเดียวกัน  

ประเด็นที่สอง คือ ความบันเทิง สอดคล้องกับประเด็นที่ 1 ที่ได้กล่าวไปว่าคติชน คือ การศึกษาแนวทางการดำรงชีวิต
ของมนุษย์ เมื่อว่าด้วยสันทนาการและสิ่งบันเทิง ละคร การเต้นรำ รูปแบบการเข้าสังคม นิยาย วรรณกรรม เป็นองค์ประกอบ
หนึ่งที่ผู้เรียนคติชนจะได้เข้าไปศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะ สีสันเหล่านี้ เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้เข้าใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ณ 
เวลานั้น ได้ความสุขหลายอยา่งในชีวิตเกิดจากสันทนาการและสิ่งบันเทิงที่สอดแทรกในชีวิตประจำวันโดยที่เราไม่รู้ตัว 

ซึ่งบางคนอาจจะเคยสงสัยว่า เวลาอ่านตำนาน นิยาย ฟังนิทานสอนใจ เช่นกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีพระเอกหรือ
นางเอกคนหนึ่ง ที่อยู่มาวันหนึ่ง ต้องเกิดเรื่องราวอุปสรรค จุด จุด จุด ตัวละครต้องร่วมกันแก้ไขเหตุการณ์ จุด จุด จุดซึ่งเป็นช่วง
ที่พวกเราจะลุ้นและอินมาก และสุดท้ายดราม่าก็จะผ่านพ้นไป ละครจบ! ทั้ง ๆ ที่เรารู้อยู่แล้วว่าตอนจบจะเป็นแบบไหน ทำไมยัง
บันเทิงกันอยู่อีก คำตอบคือ เพราะว่าในละครแต่ละบทบาทที่เวลาเกิดอุปสรรคต่าง ๆ ไม่ใช่ตัวเราที่ต้องไปผจญเอง แต่เวลาเราดู 
เราจะซึบซับ ถือเป็นกระบวนการ เรียนรู้ อย่างหนึ่ง เช่นเรื่อง น้ำพุ ตัวละครเอกติดยาหนัก ผจญอุปสรรคต่าง ๆ คนดูก็เห็นเป็น
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บทเรียนไปด้วย รวมไปถึงการปลูกฝังแนวคิดบางอย่าง เชิงสังคม เช่น นิทานสอนใจ การไม่ยอมแพ้ง่าย ๆ ต่ออุปสรรค การ
ช่วยเหลือผู้อื่น และอีกหลายอย่าง และเช่นเดียวกันกับ การเกิดขึ้นของพิธีกรรม ประเพณี ความเชื่อก็จะมีลักษณะร่วมกันอย่าง
หนึ่ง ก็คือเพ่ือให้มนุษย์รู้สึก สุขใจ ปลอดภัย มั่นใจ ถ้าเรากินอาหารเพ่ืออ่ิมท้อง ความบันเทิงในคติชนจะทำให้เราอิ่มใจ 

ประเด็นสุดท้าย คือ ความคิดและสร้างสรรค์ โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวัน ซึ่งคติชนก็มีความเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วเช่นเดียวกัน มนุษย์ต้องปรับตัวเพื่อการอยู่รอด เพราะฉะนั้น ความคิด ความเชื่อ แบบของความประพฤติ ผลผลิตทาง
วัฒนธรรมของกลุ่มชนก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนตามกาลเวลา ทุกการปรับเปลี่ยนคือการแสดงพลังความคิด และการสร้างสรรค์
อย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะสร้างสรรค์เพื่อความอยู่รอด หรือสร้างสรรค์เพื่อความสวยงามก็ตาม สิ่งเหล่านี้เราเรียกได้ว่าเป็นภูมิปัญญาที่
ไม่แบ่งแยกซนชั้น คือการแบ่งแยก ไม่มีสูงต่ำ เช่น ทำไมในวันแรกของฤดูหนาว ที่ภาษาจีนกลางเรียกว่า ตงจื้อ(冬至) แต้จิ๋ว 
เรียกว่าตั้งโจ่ย ตามประเพณีต้องกินขนมอี ภาษาจีนกลางคือ ทังหยวน ในแง่ของความเชื่อ เนื่องจากขนมปั้นจากแป้งเป็นทรง
กลม โดยมีความเชื่อว่า เมื่อรับประทานแล้วคนในครอบครัวจะรักผูกพันกันยิ่งขึ้น ในแง่ของภูมิปัญญา เพ่ือให้คนในครอบครัวได้
กิน เพ่ือเพ่ิมความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย สุขภาพจะได้แข็งแรงนั้นเอง 
 

3.1 การประยุกต์ใช้คติชนสร้างสรรค์ในศตวรรษท่ี 21 

 
                   ชิงถวน 青团       หญ้าไง้ 艾草                     ถุงหอม 香囊 
 
ตัวอย่างภาพประกอบ ความเชื่อมโยงของภาพทั้งสามภาพนี้ เพ่ือให้เข้าใจว่าเรียนคติชนแล้วจะเข้าใจอะไร    

1) ชิงถวน 
คนเริ่มใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทดลอง พบว่าหญ้าไง้มีสีเขียวเมื่อนำมาต้ม ชาวบ้านนำหญ้าไง้มาใช้ผสมกับแป้งข้าวเหนียว 

ขนมในภาพมีชื่อว่า ชิงถวน บริโภคเข้าไปอร่อยด้วย สุขภาพแข็งแรงด้วย และเป็นขนมที่มีเฉพาะช่วงเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างเท่านั้น 
2) หญ้าไง้ 

ช่วงเทศกาลวันไหว้บ๊ะจ่าง ทุกครัวเรือนจะเก็บกวาดทำความสะอาด พร้อมทั้งนำหญ้าไง้มาแขวนไว้บนคิ้วประตู คนเชื่อ
ว่าหญ้าไง้สามารถขจัดสิ่งชั่วร้ายออกไปได้ อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่เรียกความเป็นสิริมงคล การแขวนหญ้าไง้ จึงกลายเป็นประเพณี
ในช่วงเทศกาลวันไหว้บ๊ะจ่าง นี่เป็นเรื่องราวที่มีเขียนเล่าทั่วไป แล้วทำไมคนต้องปฏิบัติตามกันมา เป็นเพียงเพราะความเป็นสิริ
มงคลห์รือ และทำไมต้องเป็นหญ้าไง้ ย้อนกลับไปในสมัยชุนชิวจั้นกว๋อ จวงจี นักปราชญ์ได้บันทึกถึงสรรพคุณของหญ้าไง้ไว้  
เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับคนรุ่นหลัง ในแต่ละท้องถิ่นจะมีตำนานที่เก่ียวกับหญ้าไง้แตกต่างกันไป เพราะอะไร? ก็เพ่ือเป็นกุศโลบาย 
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ให้คนจำได้ถึงสรรพคุณและปฏิบัติตาม ประชาชนจะได้สุขภาพแข็งแรง ผู้คนมักชอบฟังเรื่องราวที่อัศจรรย์ใจเสมอ มีคุณค่าทาง
จิตใจนั่นเอง ในทางวิทยาศาสตร์ วันไหว้บ๊ะจ่างคือฤดูร้อน เชื้อโรคแพร่พันธุ์ง่าย คนเจ็บป่วยเยอะ สมุนไพรชนิดหนึ่งที่สามารถใช้
รักษาโรคได้ดีในฤดูร้อนคือ หญ้าไง้ เพราะหญ้าไง้มีคุณสมบัติ ฆ่าเชื้อโรค ลดไข้ แก้หวัด ขับลม ได้รู้อย่างนี้ ความเข้าใจ ก็เกิดขึ้น 
นำหญ้าไง้มาแขวนไว้บนคิ้วประตู หากจะใช้คำว่างมงาย ก็คงไม่ถูกต้องซะทีเดียว 
3) ถุงหอม 

เมื่อนำหญ้าไง้ไปตากจนแห้ง บรรจุเข้าถุงผ้าไหมมอบให้คนที่เรารักและห่วงใยเป็นของขวัญ อุ่นใจทั้งผู้ให้และผู้นับ เป็น
สีสันที่คติชนสอนให้สร้างสรรค์และต่อยอดขึ้นมาทั้งสามภาพนี้ เป็นตัวอย่างทั่วไปของภาพเชื่อมโยงที่มีความเกี่ยวข้องกับคตชิน
วิทยา ที่มีพัฒนาการผนวกจากสิ่งธรรมชาติให้มาไม่ผ่านการปรุงแต่ง สู่ศิลปะสร้างสรรค์แต่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง ไปไกลกว่า
นั้น  

 
 

4) ศิลปะบนปากกา 
จากกระดุมเสื้อคอจีน สร้างสรรค์เป็นงานศิลปะบนปากกา  

5) ชั้นวางหนังสือลวดลายหนังตะลุง 
ชั้นวางหนังสือลวดลายหนังตะลุง หนังตะลุง คือ การตกผลึกของภูมิปัญญาและศิลปะของผู้คนมานับพัน ๆ ปี รูปแบบ

และความหมายของหนังตะลุง สามารถเชื่อมโยงเข้ากับชีวิตสมัยใหม่และถ่ายทอดวัฒนธรรมอันล้ำค่าหลายพันปี ออกมาได้
นอกจากนี้ชั้น วางหนังสือยังสามารถเลือกความยาวของแกนรองรับได้ตามการใช้งานจริง 
6) โพสต์อิท 

การออกแบบชุดนี้ดึงเอาลักษณะเฉพาะของเคราและแขนเสื้อ ของชุดงิ้วปักกิ่ง มาออกแบบเป็นกระดาษโน้ตที่น่าสนใจ
ตัวโน้ตถูกฉีกออก เปรียบเหมือนกับการโต้ตอบของตัวละครในงิ้วปักกิ่ง ภาพที่สดใส ง่าย และตลกขบขัน 
7) หน้าต่างลวดลายกลีบดอกพุดหกกลีบ  

ผลผลิตทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ ใช้เทคนิคเชิงสัญลักษณ์ หน้าต่างลวดลายกลีบดอกพุดหกกลีบ เป็น
สัญลักษณ์ ขอให้โชคดีและอายุยืนยาว มาประยุกต์ใช้ในงานฝีมือเงิน สำหรับการออกแบบเครื่องประดับ 
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3.2 จบสายคติชน ท าอะไรได้บ้าง 

1) งานสายการศึกษา 
ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพในสายการศึกษา งานทางด้านวิชาการ เช่น อาจารย์ นักวิจัย ซึ่งอาชีพเหล่านี้เป็นงานสาย

ตรงที่สามารถทำได้หลังจากเรียนจบสายคติชน แต่เชื่อว่าการศึกษา บางครั้งผู้ที่ไปศึกษาอาจจะไปศึกษาเฉพาะในศาสตร์นั้นนั้น 
ที่มีแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งที่ตอบโจทย์กับเราเลือกศึกษา เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเลือกเรียนสายใดสายหนึ่งไปแล้ว ไม่ได้หมายความ
ว่าเส้นทางนี้จะเป็นตัวตัดสินว่าเราจบแล้วต้องทำอะไรต้องไปเส้นทางไหน พื้นฐานที่ได้รับจากการศึกษามากกว่าที่สามารถนำไป
ต่อยอดกับทักษะที่เรามีอยู่เดิมได้ ในเชิงเศรษฐศาสตร์ เรียกว่าเพ่ิมมูลค่าก็ว่าได ้
 

2) งานสายครีเอทีฟ 
งานสายครีเอทีฟคือการสร้างสรรค์ถ่ายทอด เนื้อหาในรูปแบบที่น่าสนใจ มีกลไกที่ทำให้ง่ายต่อความเข้าใจและรับชม 

ผลงานความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ ก็เพ่ือตอบโจทย์ในการสื่อสาร หรือโจทย์ทางธุรกิจบางอย่าง เช่น การคิด โฆษณารูปแบบต่าง ๆ 
การคิดสินค้าใหม่ ๆ หรือแม้แต่การคิดบทละครต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า “ครีเอทีฟ” เป็นตำแหน่งอาชีพที่สามารถอยู่ได้ในหลากหลาย
วงการมาก ๆ จากพ้ืนฐานความเข้าใจในมนุษย์ สิ่งที่คนต้องการ ช่องว่างที่ขาดหาย ประกอบกับเรื่องราวที่อยู่รอบตัว ของที่มีอยู่
แล้ว แต่ดึงและหยิบยกให้เป็นรูปธรรมใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไป พวกเราก็คงไม่ได้เห็นผลงานการสื่อสารแปลก ๆ ใหม ่ๆ ที่โดน
ใจเราในหลาย ๆ ครั้ง และหากผู้ผลิตผลงานมีทักษะข้างต้น จะสามารถทำให้เรื่องราวเก่าเก่า ได้กลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้ง  

อย่างนักเขียนคอนเทนท์หรือ Content Writer ที่เป็นผู้สร้างสรรค์คอนเทนท์จากอักษรกลั่นกรองเป็นเรื ่องราวใน
รูปแบบของบทความ Content Marketing เป็นเบื้องหลังให้คำปรึกษาการสร้างคอนเทนท์เพื่อสร้างการรับรู้และยอดขายให้
ธุรกิจหรือจะเป็น YouTuber ที่มักจะมีแนววิธีถ่ายทอดเอาของเก่าเก่ามาถ่ายทอดให้ดูใหม่และน่าสนใจได้ คอนเทนท์ในสื่อ
ออนไลน์มีให้เราเสพเป็นจำนวนมาก แต่คอนเทนท์ที่ประสบความสำเร็จและได้รับความนิยมล้วนหนีไม่พ้นผลงานที่เนื้อหามีความ
จริงจังซ่อนอยู่ เพราะนอกจากคนเสพสื่อจะต้องการความบันเทิงความสนุกสนานแล้วยังมีความหวังว่าจะได้รับประโยชน์และ
เนื้อหาที่รับชมอยู ่

คติชนวิทยาสอนให้เรามีกรอบความคิดที่เป็นโครงสร้างเรียงลำดับจาก 1234 มีที่มาที่ไป การนำเอาองค์ความรู้ในด้าน
คติชนวิทยามาผลิตคอนเทนท์ก็จะทำให้เรื่องของการผลิตเนื้อหานั้นมีรูปแบบมีการวางแผนล่วงหน้าและมีความจริงจังช่อนอยู่ใน
ผลงานด้วย หากสามารถนำความรู้คติชนไปผนวกกับทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างการใช้สื่อออนไลน์และเทคโนโลยีเอไอต่าง ๆ 
ก็จะทำให้องค์ความรู้ที่เคยดูเก่า ดูน่าเบื่อ กลายมาเป็นองค์ความรู้ที่น่าสนใจแต่ยังคงเนื้อหาเอาไว้ได้อย่างครบถ้วน และสามารถ
โชว์เสน่ห์ของเรื่องราว รากเหง้าที่มีมานานให้น่าสนใจ คนจับต้องได ้อาจเป็นวิธีอนุรักษ์แนวใหม่ที่หยิบนำไปใช้ได้ 
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ณ ปัจจุบัน โลกมันเปลี่ยนไปมากขึ้น ลักษณะการเรียนรู้เปลี่ยนไป มีกระบวนการของการคิดและการเรียนรู้การกระตุ้น
ระหว่างเรียน มีการฝึกปฏิบัติิมากขึ้น มีการออกพ้ืนที่ภาคสนาม ตลอดจนศาสตร์ สาขาวิชา มีการเปิดสอนศาสตร์ใหม่ใหม่บูรณา
การกับศาสตร์ตั้งต้นที่มีอยู่เดิม คติชนสามารถเติบโตงอกเงยไปออกมาได้หลากหลายสาขา เมื่อก่อนตอนเราอยากรู้อะไรซักอย่าง
เราต้องเป็นคนไปค้นหาข้อมูล หรือถามคนที่มีประสบการณ ์ลุง ป้า น้า อา ยุคต่อมามีอินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วย แต่ปัญหาคือ ข้อมูล
มันเยอะ มันกระจัดกระจาย เราไม่รู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดหรือลำดับที่ควรจะเป็นควรจะเป็นยังไง  

ส่ิงทีห่นึ่ง ที่ได้จากการเรียนสายคติชนวิทยา คือ มันช่วยสอนให้เรามีระบบการคิดเป็นโครงสร้างมากขึ้นเรารู้ 1234 เรา
จะคิดอะไรที่เป็นโครงสร้างมากข้ึน เราจะจัดการมันได้ดีขึ้น  

อย่างท่ีสอง คือ เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ก็เข้ามาช่วยด้วย เหมือนกันคติชนทำให้เราได้ไอเดียในการดำรงชีวิต  
สองอย่างนี้มันคือศาสตร์ที่ผสมกันได้อย่างลงตัว และเมื่อผนวกกับความคิดที่เป็นระบบด้วย เอามาต่อยอดมีความคิด

ใหม่ใหม่เข้ามาก็จะทำให้งานที่เราทำประสบความสำเร็จมากขึ้นกว่าเดิม  ดังเช่น วิชาที่เรียนสายคติชนมา เรียนเรื่องคน 
วัฒนธรรม เรียนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับคติชน พอเรียนจบก็มาสงสัยว่าคติชนสร้างสรรค์คืออะไร คติชนภูมิศาสตร์คืออะไร 
แล้วก็ทำให้ค้นพบว่าวิชาการมันมีค่าในตัวเองจริง ๆ อาจจะบอกว่าอ่านหนังสือเองก็ได้ แต่เมื่อได้ตัดสินใจเรียนเพราะอยากรู้ว่า
คนที่เรียนมาจนกระทั่งเป็นอาจารย์ พวกเขาจะพูดอะไรเพราะหนังสือที่วางวางอยู่มันไม่ได้ผนวกประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
มันไม่ได้แสดงทัศนะส่วนตัวของคนที่ตกผลึกแล้ว เพราะฉะนั้นการตัดสินใจไปเรียนถือเป็นการฟังผู้รู้  ก็จะทำให้เห็นมุมมอง
การศึกษาคติชนวิทยาที่ประเทศจีน มีสาขาต่าง ๆ มากมายที่ถือว่าเป็นประเทศแรกของโลกที่ทำหลักสูตรออกมา หากมีความ
สนใจในด้านนี้ คิดว่าตอบโจทย์แน่นอน  
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4. คติชนกับการพัฒนาต่อยอดในไทย 

“เหลียวหลัง แลหน้า มุ่งสู่การขับเคลือ่นคติชนศึกษาในไทย” 
“สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาหรืออยากทำงานด้านคติชน อยากให้ลองจินตนาการว่าจริง ๆ แล้ว ด้านคติชนที่เราอยากจะ

ศึกษา หรือเรื่องที่เก่ียวกับภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เรามีอยู่ ทั้งท่ีจับต้องได้และไม่ได้นั้น เบื้องลึกมีนัยยะสำคัญอะไรและสะท้อน
ผ่านสิ่งใดบ้าง และสิ่งใดบ้างท่ีเป็นภาพแทนความเป็นไทยในเวทีโลก” 

ส่วนที่สามารถนำมาปรับและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนกับการศึกษาด้านคติชนในบริบทสังคมไทยได้  
“เหลียวหลัง” คือ เริ่มจากการศึกษาด้านคติชน ศึกษาความเป็นมาของศาสตร์ พัฒนาการและจุดหักเลี้ยว “แลหน้า” เพ่ือ
หาทางปรับให้เข้ากับยุคสมัยในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีทำให้เราสามารถเข้าถึงมรดกทางปัญญาได้อย่าง
ง่าย และความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญขาดไม่ได้สำหรับการทำงานและการดำรงชีวิต  แต่สิ่งสำคัญมากกว่านั้นคือความสามารถการ
ประยุกต์ใช้ความรู้จากองค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือจากการปฏิบัติ มาผสมผสานใช้ในการเรียนการสอน การ
วิเคราะห์ วิจัย และสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นอนุศาสตร์ เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและมีคุณค่า สิ่งนี้อาจจะ
สร้างสรรค์งานใหม่ ๆ ให้ด้านคติชนศึกษาได้ อาทิเช่น 文艺民俗学、都市民俗研究 (คติชนคนเมือง) 、民间文艺学、

神话学、民俗旅游研究 (คติชนเชิงท่องเที ่ยว)、手工艺研究 (วิจัยด้านศิลปหัตถกรรม)、经济民俗学(คติชนเชิง
เศรษฐกิจ) 、宗教民俗学(คติชนเชิงศาสนา)、非物质文化遗产 (มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม) 与公共民俗学等。 

 

     

ตัวอย่างภาพ “หม้อไฟจีน” (火锅) ส่วนอีกภาพคือคนจีนใช้ เรียกชื่อ “หม้อไฟสไตล์ไทย” (泰式火锅) เป็นการนำเอา
ต้มยำกุ้งกับต้มข่าไก่ มาประยุกต์ในรูปแบบหม้อไฟจีน (鸳鸯锅) ด้วยรูปลักษณะ ภาชนะท่ีบรรจุยังคงวิธีการกินแบบหม้อไฟจีน 
โดยใช้อาหารที่ชื่อว่าเป็นอาหารประจำชาติไทยแทนเครื่องเทศแบบจีน หลายคนคงจินตนาการไม่ออกว่าต้มยำกุ้งและต้มข่าไก่ใน
รูปแบบหม้อไฟจะรสชาติเป็นอย่างไร หากไม่ได้รับประทานพร้อมข้าวสวยตามวิถีคนไทย แต่ในวันนี้เรามาลองมองในมุมของการ
เรียนคติชน ที่มีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่สามารถหยิบ จับเอาข้อมูลเชิงคดิชนด้านอาหารมาผนวกเข้ากับธุรกิจ นับว่าการ
สื่อสารหรือการสนทนาข้ามสาย/ข้ามแวดวงระหว่างคติชนกับการจัดการบริหารธุรกิจ โดยการนำเอาเครื่องเทศท้องถิ่นของแต่ละ
ที ่วิธีการปรุงอาหารที่มีการสืบทอดมาแต่โบราณหวนกลับมาให้คุณค่า ผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ สร้างมูลค่าและทำให้
สิ่งนั้นเป็นที่รู้จักของคนภายนอก และนำไปสู่การแพร่กระจายทางวัฒนธรรม 
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นอกจากนี้ “ชื่อ” ร้าน/อาหาร/ภาชนะที่บรรจุ ก็บ่งบอกถึงความมีเอกลักษณ์ของกลุ่มคน พื้นที่หรือชาตินั้น ๆ จุดนี้ก็
เป็นการได้ศึกษาเพิ่มเติมอีกด้าน คือ 语言民俗学 (คติชนเชิงภาษา) เช่น รูปป้ายร้าน 四川火锅／重庆火锅／泰式火

锅／“就是泰”店名 ดังจะเห็นได้ว่าการใช้ภาษาเหล่านี้ ยังเป็นการแสดงออกของตัวตนหรืออัตลักษณ์ท้องถิ่น 
หากเปิดใจมองการเรียนด้านคติชน จริง ๆ แล้วไม่ได้เป็นแค่ศาสตร์ที่พูดถึงแต่ของเก่าหรือรากเหง้าของวัฒนธรรมใด

วัฒนธรรมหนึ่งเท่านั้น แต่ยังเป็นศาสตร์แห่งการแสดงให้เห็นการขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของวัฒนธรรม มีทั้ง
การรื้อสร้าง การผลิตซ้ำ การแพร่กระจาย และเม่ือมองในมุมการศึกษาเชิงสหวิทยาการ การประยุกต์เข้าหากันระหว่างสองหรือ
สามศาสตร์ หากต้องการจะแสดงออกถึงวัฒนธรรมบางอย่าง ข้อมูลด้านคติชนก็เป็นสิ่งที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิทาน ตำนาน 
เพลง อาหารการกิน ความเชื่อ ไม่เพียงแต่แสดงออกถึงเอกลักษณณ์ดังเดิม แต่ยังสามารถสร้างอัตลักษณ์ในยุคสมัย เวลา พ้ืนที่ที่
เปลี่ยนไป 

   

 
ตัวอย่างภาพ 闹元宵和 “福倒了” คือ ภาพบรรยากาศในการฉลองเทศกาลตรุษจีนของจีนที่มณฑลเสฉวนเมืองห

ล่างจง (阆中) ตรุษจีนถือเป็นเทศกาลสำคัญของจีนเป็นการฉลองปีใหม่ ที่คนจีนให้ความสำคัญมาแต่สมัยอดีต แม้ปัจจุบัน
รูปแบบการเฉลิมฉลองจะเปลี่ยนไป นัยยะบางอย่างจะหายไปหรือมีสิ่งใหม่เพ่ิมเข้ามา ที่สังเกตได้คือ ในงานฉลองที่จัดโดยภาครัฐ
ได้มีการนำข้อมูลคติชนมาใช้เป็นข้อมูลหลักในหลาย ๆ ด้าน สังเกตได้จากภาพข้างบน เป็นการจัดแสดงนิทรรศการโคมไฟในงาน
ฉลองวันตรุษจีน นัยยะสำคัญของวันตรุษจีนก็คือการที่ทุกคนในครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา แสดงถึงความสามัคคี ภาพ
แรกเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สืบทอดต่อ ๆ กันมาจากรุ่นสู่รุ่น เป็นกิจกรรมที่กระทำจนเป็นขนบในช่วงก่อนถึงวันตรุษจีนสืบทอดต่อ 

ๆ กันมา และคนจีนจะทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่ ประดับตกแต่งโคมไฟ แปะคำกลอนคู ่และแปะอักษรจีนคำว่า 福 (โชคลาภ 
วาสนา) แบบกลับหัวลงที่หน้าบ้าน สิ่งนี้ก็สะท้อนความเชื่อของชาวจีน ถ้าใครที่มีพ้ืนฐานการเรียนภาษาจีนมานี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง
ที่สะท้อนความคิดความเชื่อ และการรักษาประเพณีของคนจีนเอาไว้ และแสดงผ่านภาษาตัวนี้คือ “福倒了”( 福到了＝谐

音) หมายถึงว่า บุญวาสนาได้ตกมาถึงที่บ้านท่านแล้ว ส่วน“闹元宵” (เทศกาลโคมไฟ ตรงกับ 正月十五) ก็มีนัยยะสำคัญ
ที่เก่ียวข้องกับความหวังปรารถนาที่จะให้ครอบครัวมีความสามัคคี กลมเกลียว การอาหารที่ต้องกินตามเทศกาลก็คือ บัวลอย(汤
圆) ทั้งชื่อและรูปร่างก็มีความหมายที่สอดคล้องกับเทศกาล 

สิ่งเหล่านี้ทำให้เห็นว่า คนจีนมีการใช้ความรู้ข้อมูลทางคติชน ภูมิปัญญาดั้งเดมิเพ่ือกระชับความสัมพันธ์ในท้องถิ่น สร้าง
ความเชื่อมแน่นทางสังคมตั้งแต่ระดับสถาบันครอบครัว สังคมจนกระทั่งระดับใหญ่กว่านั้น และยังเป็นการสร้างบรรยากาศของ
การพัฒนา ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยก็เป็นการกระตุ้นให้ผู ้คนมองการณ์ไกลออกไปอีก  ดังนั้นความหมายของคติชนในด้าน
การศึกษาที่มีการประยุกต์ความรู้เข้ากับศาสตร์อื่น ๆ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง การใช้วัฒนธรรมเป็นสะพานเชื่อมโยง
กับผู้คนโดยมีวัสดุหลักคือวัฒนธรรมและการศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญ 
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4.1 งานภาคสนาม -ประสบการณ์ชีวิตจากการเดินทาง 

นอกจากการหาประเด็นหัวข้อพูดคุยกันในชั้นเรียนแล้ว ในแต่ละรายวิชายังต้องลองสนาม ฝึกวิทยายุทธ์เพื่อเตรียมตัว
ทำวิจัยภาคสนาม การวิจัยภาคสนามเป็นวิธีวิทยาอย่างหนึ่ง จะทำให้เปิดมุมมองของเราที่มีต่อผู้คน ต่อพื้นที่ หรือแม้แต่ภูมิหลัง
ทางประวัติศาสตร์ 

ในปัจจุบันที่มีการใช้สื่อโซเชียลมีเดียที่ทันสมัยอย่างอิสระ ก็จะเห็นว่าวัยรุ่นวัยทำงานที่รักการเดินทางหาข้อมูลเชิงสาร
คดีในรูปแบบใหม่ เพ่ือที่จะเขียนบล็อกหรือเพจนำเสนอเรื่องราว ชีวิตผู้คนอาหารการกิน ที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนในชุมชนแห่งใด
แห่งหนึ่ง แน่นอนว่าภารกิจตรงนี้ก็มีความเหมือนหรือคล้ายกับงานภาคสนามของนักคติชน 

งานภาคสนามคือม ี3 คำถามท่ีต้องหาคำตอบ นั่นก็คือ อะไร ยังไง อย่างไร 
 

1) งานวิจัยภาคสนามที่นำมาสู่การศึกษาเปรียบเทียบ 

 
 

ภาพตัวอย่าง ภาคใต้ เช่น ศึกษาวัฒนธรรมของกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนในอำเภอเบตงจังหวัดยะลา หอนิทรรศการสาน
อารยธรรมจังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา ภาคเหนือ เช่น ศึกษาความคล้ายคลึงกันของวัฒนธรรมระหว่างผู้คนในจังหวัด
เชียงรายกับชาวสิบสองปันนา อาหารประเภทยำของไทยกับอาหารประเภทยำของสิบสองปันนา ใช้ประเด็นเหล่านี้เป็นกล้องเพ่ือ
มองปัญหาใดปัญหาหนึ่ง หรือภาวะแวดล้อม 

 

    
(รูปแรกคือ ส้มตำ ณ สิบสองปันนา ประเทศจีน  รูปที่สอง คือ ส้มตำ ณ เชียงราย) 
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เห็นได้ว่างานด้านคติชนไม่ได้จำกัดอยู่แค่การศึกษาจากตัวบทในงานวรรณกรรม หากแต่มีความเป็นรูปธรรม และแตก
ออกไปได้หลายด้านหลายรูปแบบ อาจจะขยายขอบเขตไปถึงการศึกษาเชิงอาณาบริเวณ สถานที่ที่มีวัฒนธรรมหรืออัตลักษณ์
ของกลุ่มคนที่เหมือนหรือใกล้เคียงกัน และสิ่งนี้อาจก่อเกิดความร่วมมือและเครือข่ายการวิจัย 
 

 
 

2) ตะกอนความคิดจากการวิจัยภาคสนาม 
1. รับรู้และเข้าใจแนวคิด วิถีชีวิตของกลุ่มคน / ชาติพันธุ์ ในชุมชน สังคม ท้องถิ่นท่ีแตกต่างจากขอบเขตที่เราอยู่มากขึ้น 

การที่สามารถรับรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้คนที่มีต่อสังคมและประสบการณ์ชีวิต  ในลักษณะวิธีที่แตกต่างไปจากวิธีเข้าใจแบบ
ชาติตะวันตก 

2. เห็นถึงการนำเอาภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกับทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาต่อยอดเพ่ือสร้างคุณค่า มูลค่าให้แก่ท้องถิ่น 
3. ค้นพบบางประเด็นที่อาจจะเคยถูกมองข้ามไป หรือ บางเรื่องเหมือนเหรียญสองด้าน มองได้ต่างมุม หรือ เรื่องที่ไม่

กระจ่างชัด คลุมเครือ ไม่ชัดเจน ก็สามารถตีความได้หลายแบบ 
4. การเปลี่ยนแปลงและความหลากหลายความแตกต่างของวัฒนธรรมที่เกิดข้ึนพร้อมกับการเคลื่อนที่ของคน (คติชนคน

เมือง)การศึกษาค้นคว้าด้านคติชนไม่ได้จะทำให้ผู้เรียนล้าสมัยหรือตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกไม่ทัน  แต่สิ่งสำคัญ
คือตัวเราเองต้องเป็นคนริเริ่มให้คุณค่ากับสิ่งที่เราเรียน สิ่งที่เราทำ เพราะเชื่อว่ามันจะมีประโยชน์ เราจึงทำ การออกภาคสนาม
เรามีโอกาสได้ไปสัมผัสชีวิตผู้คนนอกเหนือจากวงกรอบรอบรั้วของตัวเอง งานคติชนศึกษาทำได้ทุกด้าน แค่เพียงเราต้องชัดเจน
ว่ามองจากมิติไหน จะนำไปประยุกต์ใช้กับอะไรเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งตนเองและผู้อื่น 
การจัดการทรัพยากรและกระบวนการ“本土化” (Localization ) 
 

3) ทางสังคมและวัฒนธรรม (资源应用) 
การศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและรูปแบบการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรมเช่น  การใช้ประโยชน์จากกลุ่ม 

องค์กร และเครือข่ายทางสังคม ตลอดจนทรัพยากรทางวัฒนธรรม เป็นต้นว่า งานศิลปกรรมชนิดต่าง ๆ ความเชื่อ ประเพณี 
พิธีกรรม และภูมิปัญญา เพื่อการอนุรักษ์สืบทอดรวมถึงพัฒนาให้กลายเป็นทุนทางสังคมและวัฒนธรรม อันนำไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน ด้วยมุมมองเชิงการศึกษาแบบข้ามสาขา ประยุกต์ศาสตร์ต่าง ๆ เข้าหากัน 
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4) การพัฒนาการท่องเที่ยว 
การศึกษาที่มุ่งเม้นทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีร่วมสมัยและเทคนิคและเครื่องมือ ช่องทาง กลไก และแนวทาง

ปฏิบัติที่นำมาใช้ในการจัดการการท่องเที่ยว บทบาทของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมวัฒนธรรม 
ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งแนวทางในการป้องกันแก้ไขผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดจากการท่องเที่ยว ตลอดจนวิธีการอนุรักษ์ส่งเสริม
องค์ประกอบของการท่องเที่ยว อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุคปัจจุบันนี้ที่เรียกได้ว่ามีความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือ เดาอนาคตได้ยาก ข้อมูลด้านคติชนก่อนหน้า
นี้เหมือนเป็นสิ่งใหม่ แต่พอมาปัจจุบันนี้ก็อาจจะกลับกลายเป็นเรื ่องล้าสมัยดังนั้นการศึกษาคติชนก็เช่นกัน  ผู้ศึกษามีความ
จำเป็นต้องปรับตัวเองให้ทันสถานการณ์อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ วัฒนธรรมบางอย่างก็เช่นเดียวกัน เมื่อมีการสร้างก็ย่อมต้องมีการ
รื้อถอน เปลี่ยนแปลง แต่จะทำยังไงให้สิ่งเดิมหรือที่เรียกว่าสิ่งที่ยอดเยี่ยมของวัฒนธรรม (精华部分)  นั้น ๆ ยังคงอยู่เพ่ือถูกนำ
กลับมาประยุกต์ใช้ใหม่ 
 

5) 本土化  (Localization)  
ตัวอย่างจากการทำให้เป็น 本土化 ในแบบจีน (火锅) และการกลายเป็น 本土化 ในแบบไทย (ขบวนแห่เจ้าใน

เทศกาลตรุษจีน กิจกรรมหมู่ ความบันเทิง) 
คำว่า 本土化 (Localization ) ไม่ใช่เป็นเป้าหมายสุดท้าย หากแต่เป็นกระบวนการที่จะใช้เป็นกลยุทธ์พิชิตใจคน

ท้องถิ่น เพื่อให้เข้าใจผู้คน เข้าใจท้องถิ่นนั้น ๆ ให้ความสำคัญกับผู้คนในท้องถิ่นนั้น ๆ การที่นำงานศึกษาด้านคติชนปรับใช้
ร่วมกันกับศาสตร์อื่น ๆ เพราะงานด้านนี้มิสิ่สำคัญก็คือสามารถเข้าใจถึงจิตใจของผู้คน ความรู้สึกนึกคิดของผู้คน เห็นถึงความ
เป็นมาเป็นไป ก็จะเข้าใจความต้องการของผู้คนได้ และการนำข้อมูลทางคติชนมาประยุกต์ใช้กับท้องถิ่นของเรา นำความรู้หรือ
ข้อมูลทางคติชนวิทยามาสร้างอัตลักษณ์ให้กับวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ในพ้ืนที่ทางภาคเหนือของไทยอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงหรือ
ทางชายแดนใต้ของไทย ศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมทั้งความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ตลอดจนการพัฒนาทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การ
เรียนรู้และสร้างจิตสำนึกของความเป็นภูมิภาคเดียวกัน หวงแหน จะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว เมื่อเห็นถึงจุดนี้เอง
จะแนวคิดท่ีจะยกระดับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในพ้ืนที่นั้น ๆ ก็สามารถทำได้ และเม่ือนั้นก็จะเห็นว่าจริง ๆ แล้วคติชนศึกษา
ไม่ได้เป็นศาสตร์ที่ล้าสมัย หากแต่เป็นศาสตร์ที่เต็มไปด้วยพลังในการสร้างสรรค์  และเป็นศาสตร์ที่ขาดไม่ได้ ไม่ว่ายุคสมัยจะ
เปลี่ยนไปอย่างไรก็ตาม 
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5. ความท้าทายและประโยน์ของการเรียนตอ่จีน 

“แบกเป้ สะพายกล้อง ท่องโลกไปกับคติชนวิทยา” 

1. คติชนวิทยา เป็นศาสตร์ที่ต้องศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม ดังนั้น เราจะไม่ได้นั่งเรียนอยู่แต่ในห้องเพียงอย่างเดียว อาจารย์ที่
ปรึกษาจะพาเราไปศึกษานอกพื้นที่อยู่บ่อย ๆ ซึ่งการที่เราจะเข้าใจความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้
อย่างลึกซึ้ง เราจำเป็นที่ต้องออกไปศึกษา ออกไปสัมผัส ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่
ของผู้คน ต้องออกไปสัมภาษณ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลให้เป็น ถ้าชอบการท่องเที่ยวและการเดินทาง ชอบความแตกต่างทางด้าน
วัฒนธรรม คติชนวิทยา เป็นศาสตร์หนึ่งที่น่าสนใจ   

2. อาจารย์ที่จีนมีความเชี่ยวชาญมาก ถึงเราจะเรียนคติชนวิทยาที่จีน แต่ตำราที่เรียนก็มีแปลตำราแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ทางฝั่ง
ตะวันตกด้วย จีนเป็นชาติที่ศึกษาและแปลตำราเยอะมาก ๆ นั้นหมายความว่าต่อให้เราเรียนที่จีน ทฤษฎีทางฝั่งตะวันตกเรา
ก็จำเป็นต้องรู้ด้วยเช่นกัน เพียงแต่เราจะเรียนรู้ผ่านภาษาจีน ซึ่งหลักสูตรใช้ภาษาจีนในการเรียนการสอนค่ะ นอกจากนี้เรา
ยังได้เรียนรู้แนวคิดของผู้เชี่ยวชาญทางฝั่งจีนอีกด้วย ถือเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญที่ได้รับกลับมาที่ไทย 

3. ในขณะที่ศึกษาร่วมกับเพื่อนชาวจีน เราจะต้องเรียนรู้ผู้อื่นให้มากกว่าที่จะนำเสนอตัวเองและต้องรับฟั งผู้อื่นอยู่เสมอ  การ
ตระหนักถึงความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมในแต่ละชาติพันธุ์ ทำให้ทัศนคติและความรู้สึกนึกคิดของเรานั้นเปลี่ยนไป
ในทางท่ีดีขึ้นและทำให้ลดอัตตาในตัวตน ในชาติพันธุ์ของเราลง กลายเป็นคนที่เปิดกว้าง คิดถึงผู้อื่นและพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่
เสมอ ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากท่ีสุดสำหรับการศึกษาคติชนวิทยาที่ประเทศจีน  

4. การเรียนคติชนที่จีน   

• ขอบเขตท่ีศึกษาค่อนข้างกว้าง หลากหลาย และยืดหยุ่น ไม่ได้แค่จะศึกษาวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมหรือคติชนจีนเพียงอย่าง
เดียว  

• การศึกษาเชิงสหวิทยาการและเก็บข้อมูลภาคสนามทำให้ เปิดมุมมองใหม่ ๆ เข้าใจผู ้คน พื ้นที่ เวลา วัฒนธรรม
นอกเหนือจากความคุ้นชินของตนเอง 

5. การขับเคลื่อนคติชนศึกษาในไทย 

• ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ เพ่ือการอนุรักษ์สืบ
ทอด และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

• ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อการอนุรักษ์ ส่งเสริมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

• ทำให้การเข้าใจท้องถิ่น และการสร้างอัตลักษณ์ให้กับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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รู้ “เขา” จากประวัติศาสตร์ รู้ “เรา” บนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

Way Forward 2021 ครั้งที่ 9 Season มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ EP3 
 

เกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์จีน 

 
“ภาพวาดปู้เหนี่ยน” ผลงานของเหยียนลีเ่ปิ่น จิตกรสมัยราชวงศ์ถัง เขียนถึงเหตุการณ์ที่ถังไท่จงทรงตอ้นรับทูตต่างเมือง 

ในสมัยราชวงศ์ถัง จักรพรรดิถังไทจง ซึ่งพระองค์เป็นจักรพรรดิของยุคต้นราชวงศ์ถัง แล้วเป็นผู้ที่ทำให้แผ่นดินของ
ราชวงศ์ถังแผ่นดินจีนในสมัยนั้นเจริญรุ่งเรืองทั้งทางเศรษฐกิจสังคม  วัฒนธรรม แผ่นดินมีความเป็นปึกแผ่น ในช่วงสมัยนั้น
พระองค์มีขุนนางชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่ง และเป็นขุนนางคู่พระทัยของพระองค์ชื่อว่า เว่ยเจิง ย่อมมีบทบาทในการช่วยจักรพรรดิถังไท่
จงบริหารราชการแผ่นดิน แต่ว่าขุนนางผู้นี้เป็นผู้มีอุปนิสัยและลักษณะเฉพาะตัวอย่างหนึ่ง คือ เป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมามาก 
ๆ เวลามีสิ่งใดที่ไม่เห็นด้วยกับจักรพรรดิถังไท่จงก็จะมีการกล่าวตักเตือนกันอย่างตรงไปตรงมา หลายครั้งก็กล่าวตักเตือนจนน่า
กลัวว่าจะถูกลงโทษ แต่จักรพรรดิถังไท่จงด้วยความที่ทรงรู้ว่าเว่ยเจิงเป็นขุนนางที่ซื่อสัตย์สุจริต  แล้วก็สิ่งต่าง ๆ ที่ได้กล่าว
ตักเตือนก็เพื่อประโยชน์ต่อแผ่นดินต่อราชวงศ์ถังทั้งสิ้น พระองค์จึงรับฟังแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารราชการแผ่นดิน
ต่าง ๆ ซึ่งก็ทำให้แผ่นดินเจริญเรืองรุ่ง จนเมื่อเว่ยเจิงสิ้นชีวิตไปก่อนพระองค์ พระองค์ก็ทรงระลึกถึงขุนนางเว่ยเจิงมาก ๆ และได้
ทรงกล่าวกับขุนนางอ่ืน ๆ ว่า ใช้ทองแดงหรือสำริดเป็นกระจกส่อง จะทำให้เราสามารถที่จะแต่งกายด้วย เครื่องแต่งตัวแต่งองค์
ทรงตั้งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยได้ เราก็จมองเห็นว่าเราแต่งกายเป็นเช่นไร เปรียบดังถ้าใช้ประวัติศาสตร์มาเป็นกระจกส่อง ก็จะ
ทำให้เราได้รับรู้ถึงเรื่องราวในอดีตที่รุ่งเรื่อง เสื่อมถอยต่าง ๆ ถ้าใช้คนมาเป็นกระจกส่องจะทำให้เราเห็นถึงข้อดีและข้อด้อยของ
ตัวเอง เมื่อเว่ยเจิงได้สิ้นชีวิตลงก็เท่ากับว่าได้สูญเสียกระจกไปหนึ่งบาน ในกระจกทั้งสามบาน จะเห็นได้ว่ามีกระจกหนึ่งบานที่
พระองค์ได้พูดถึงประวัติศาสตร์ ภายหลังก็ได้ถูกนำประวัติศาสตร์มาเป็นกระจกเพ่ือส่องดูความเจริญรุ่งเรืองและความเสื่อมถอย 
เพ่ือเป็นการชี้ให้เห็นว่าประวัติศาสตร์ เป็นการพูดถึงเรื่องราวในอดีต แต่ภายใต้เรื่องราวในอดีตก็ได้ให้ข้อคิดต่าง ๆ นานา ทั้งสิ่งที่
เราได้เห็นว่ารุ่งเรืองมาอย่างไร และเสื่อมถอยลงไปอย่างไร และเราจะนำเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มาเรียนรู้  วางแผนกระทำ
สิ่งต่าง ๆ ต่อไปในอนาคตได้อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ  

ประเทศจีนถือเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก  รวมไปถึงการเรียนการสอน
ด้านประวัติศาสตร์ ถือเป็นสาขาท่ีใหญ่ในประเทศจีน และชาวจีนก็ให้ความสนใจในการศึกษาอย่างมาก โดยบางมหาวิทยาลัยจะ
มีเป็นภาควิชาโดยเฉพาะ บางมหาวิทยาลัยมีการก่อตั้งเป็นคณะทางประวัติศาสตร์โดยตรงเลย เช่น มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่ง 
ซึ่งทางประเทศไทยถือว่ายังไม่มีคณะทางประวัติศาสตร์โดยตรง ถือเป็นจุดเด่นของประเทศจีน 
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1. หลักสูตรประวัติศาสตร์ 

1.1 ประวัตศิาสตร์เรียนอะไร 

ประวัติศาสตร์จีน ประวัติศาสตร์โลก ประวัติศาสตร์เฉพาะทาง 

o ประวัติศาสตร์จีนสมัยโบราณ 
o ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ 

o ประวัติศาสตร์โลกสมัยโบราณ 
o ประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่ 
o ประวัติศาสตร์เชิงพ้ืนที่ 

o ทฤษฎีประวัติศาสตร์ 
o ประวัติศาสตร์นิพนธ์ 
o ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคม 

 

การประวัติศาสตร์ในประเทศจีน แบ่งออกเป็น 2 วิชาเอก คือ ประวัติศาสตร์จีนและประวัติศาสตร์โลก 
 

1. ประวัติศาสตร์จีน  
แบ่งออก 2 สาขา คือ ประวัติศาสตร์จีนสมัยโบราณและประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ ซึ่งสองสาขานี้ ภาพรวมของการเรียน

คือ นักวิชาการจีนจะแบ่งประวัติศาสตร์จีนเป็นยุคสมัยโบราณ จะแบ่งในช่วงสงครามฝิ่นในปี ค.ศ. 1840  

• ถ้าเรียนประวัติศาสตร์จีนสมัยโบราณก็จะต้องเรียนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1840 ลงไปจนกระทัง้ถึงยุคโบราณ  

• ถ้าเรียนประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ก็จะต้องเรียนในปี ค.ศ. 1840 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  
นอกจากนี้ยังมีสาขาอื่น ๆ ที่อยากแนะนำ คือ ประวัติศาสตร์เฉพาะทาง เช่น ทฤษฎี ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์

นิพนธ์ ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมจีน ประวัติศาสตร์ศิลปะ และประวัติศาสตร์กลุ่มชาติพันธ์ เป็นต้น ซึ่งจะมีเนื้อหาเรียน
และการวิจัยเฉพาะตัว  

 

2. ประวัติศาสตร์โลก  
แบ่งออก 3 สาขา ประวัติศาสตร์โลกสมัยโบราณ ประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่ และประวัติศาสตร์เชิงพ้ืนที่ 
 

1.2 อันดับสาขาวิชา “ประวัติศาสตร์จีน” ของมหาวิทยาลัยในจีน 

อันดับ มหาวิทยาลัย ผลการคัดเลือก 

1 Beijing Normal University A+ 
2 Fudan University A+ 

3 Peking University A 

4 Nanjing University A 
5 Renmin University of China A- 

6 Nankai University A- 

7 Huazhong Normal University A- 
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8 Sun Yat-sen University A- 

9 Tsinghua University B+ 

10 Capital Normal University B+ 
11 East China Normal University B+ 

12 Xiamen University B+ 

13 Shan Dong University B+ 
14 Wuhan University B+ 

15 Sichuan University B+ 
 

 

1.3 อันดับสาขาวิชา “ประวัติศาสตร์โลก” ของมหาวิทยาลัยในจีน 

อันดับ รหัสสถานศึกษา มหาวิทยาลัย ผลการคัดเลือก 

1 10001 Peking University A+ 

2 10269 East China Normal University A+ 

3 10028 Capital Normal University A- 

4 10055 Nankai University A- 

5 10200 Northeast Normal University A- 

6 10027 Beijing Normal University B+ 

7 10065 Tianjin Normal University B+ 

8 10246 Fudan University B+ 

9 10284 Nanjing University B+ 

10 10486 Wuhan University B+ 

11 10697 Northwest University B+ 

12 10002 Renmin University of China B 

13 10183 Jilin University B 

14 10270 Shanghai Normal University B 

15 10335 Zhejiang University B 

 

 

ที่มา: https://www.dxsbb.com/news/1827.html 

                      ที่มา: https://www.dxsbb.com/news/1827.html 
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1.4 สาขาท่ีเด่น ๆ ของแต่ละท่ี 

ประวัติศาสตร์จีน ประวัติศาสตร์โลก 
o ประวัติศาสตร์จีนสมัยโบราณ 
o ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ 
o ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ 
o ประวัติศาสตร์ศิลปะ 

o เอเชีย แอฟริกา ละตินอเมริกา 
o ยุโรปและอเมริกา 

 

ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยปักกิ่ง รัฐบาลจีนมีนโยบายเรื่องของการผลักดันเรื่องของการยกระดับให้มหาวิทยาลัยและ
หลักสูตรให้พัฒนาให้เป็นชั้นนำในระดับโลก ประวัติศาสตร์จีนและประวัติศาสตร์โลกของมหาวิทยาลัยปักกิ่งล้วนผลักดันให้
พัฒนาให้เป็นชั้นนำในระดับโลก พอเข้าไปเรียนก็จแบ่งสาขาย่อย เช่นประวัติศาสตร์จีนสมัยโบราณ ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ 
ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ เป็นต้น 

 

2. หลักสูตรประวัติศาสตร์นิพนธ์ (Historiography) 

ทำไมคนจีนถึงให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ ทำไมถึงกับต้องเรียนประวัติศาสตร์ของวิชาประวัติศาสตร์อีกที ซึ่งนี้ก็
เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจเรื่องของประวัติศาสตร์ของชาวจีน ถ้าย้อนกลับไปประมาณ2,000 กว่าปี ก่อนจักรวรรดิ
ฉิน  ในยุคชุนชิว จ้านกว๋อ หรือถ้าคนไทยรู้จักก็อาจจะเป็นยุคท่ีขงจื๊อหรือเล่าจื๊อมีชีวิตอยู่ในช่วงนั้น ย้อนกลับไปก็คือ 2,000 กว่า
ปี จีนมีคัมภีร์ประวัติศาสตร์ 2 เล่ม คือ คัมภีร์《尚书》ซ่างซู  และคัมภีร์ 《春秋》 ชุนชิว ซึ ่งเป็นบันทึกเกี ่ยวกับ
ประวัติศาสตร์  โดยอย่างชุนชิวเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ของแคว้นหลู่  ซึ่งเป็นแคว้นของขงจื่อหรือขงจื๊อที่ คนไทยรู้จักกันและ
คัมภีร์สองเล่มนี้ยังได้ถูกจัดเข้ามาเป็น 2 ใน 6 คัมภีร์ที่สำคัญของสำนักปรัชญาหรู่เจีย (儒家) สังเกตว่าคัมภีร์ในยุคบราณ 6 เล่ม 
มี 2 เล่มที่เป็นเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ถือเป็นหลักฐานสำคัญว่าคนจีนเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ แล้วนอกจากนั้นยังมีสิ่ง ที่
เรียกว่า 二十四史 หรือว่าประวัติศาสตร์ราชวงศ์ 24 ฉบับ หรือบางตำราก็จะบอกว่ามี 25 ฉบับ  นี้ก็เป็นเรื่องของการให้
ความสำคัญทางประวัติศาสตร์โดยที่เป็นขนบของแต่ละราชวงศ์  เมื่อว่าสิ้นราชวงศ์เก่าไปแล้ว ราชวงศ์ใหม่ที่มาสืบทอดแผ่นดิน
จีนจะมีการชำระและก็เขียนประวัติศาสตร์ขึ้น ยกตัวอย่างเม่ือสิ้นสุดราชวงศ์หมิงไปแล้ว ก็มีราชวงศ์ชิง คือ ต่อให้เป็นชนชาติแมน
จูไม่ใช่ชาวฮ่ัน ก็ยังรักษาขนบเดิมไว้และมาชำระประวัติศาสตร์ของยุคราชวงศ์หมิงต่อ 

ซึ่งวิชาสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์ราชวงศ์ชิง คือ มหาวิทยาลัยเรนมินประเทศจีน ซึ่งก็เป็นงานที่คนในยุคปัจจุบัน
กำลังดำเนินการชำระประวัติศาสตร์ราชวงศ์ชิง  ซึ่งโครงการนี้ดำเนินการประมาณ 10 กว่าปีที่แล้ว  โดยเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.2005  
และก็อีกหลักฐานหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าคนจีนให้ความสำคัญในเรื่องของการบันทึกและก็การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ อย่างเช่น ใน
ยุคของราชวงศ์ชิง  ซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายของจีน ก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า 四库全书 หรือว่า แปลว่า ประมวลองค์ความรู้สี่หมวด ซึ่ง
ก็เป็นงานราชการของจักรพรรดเฉียนหลง 乾隆 ซึ่งให้บรรดานักวิชาการหรือราชบัณฑิตไปรวบรวมตำรับตำราที่สำคัญจาก
ห้องสมุดทั่วประเทศ เพื่อมาชำระ ตรวจสอบดูความถูกต้อง คัดลอกในฉบับที่ถูกต้องและดูความน่าเชื่อถือต่าง ๆ และก็จัดเข้า
หมวดหมู่เป็นตำรับตำราในหอสมุดหลวง ซึ่งแบ่งเป็นสี่หมวดใหญ่ ได้แก่ หมวดที่เรียกว่า 经、史、子、集  ซ่ึงหมวดที่เป็น 经  
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หมวดแรกก็คือเป็นคัมภีร์  โดยเฉพาะคัมภีร ์โบราณของสำนักปรัชญาขงจื ่อ และลำดับที ่สอง คือหมวด 史 หรือหมวด
ประวัติศาสตร์ คือ ตำรับตำราบันทึกประวัติศาสตร์ทั้งหลาย และหมวดที่สาม คือ 子 คือ คำสอนของสำนักปรัชญาต่าง ๆ  คือ 
ไม่เพียงแต่ปรัชญาของสำนักหรูเจีย 儒家 (ของขงจื้อ) ก็จะมีคำสอนของสำนักเต๋า และสำนักอื่น ๆ ร้อยสำนัก และก็สุดท้ายถึง
จะเป็นหมวด 集 หรือ วรรณคดี ซึ่งคนจีนค่อนข้างให้ความสำคัญกับวิชาประวัติศาสตร์และก็มีการสืบทอดสืบเนื่องอย่างเป็น
ระบบ  

ใน Chinese  History : A New Manual แบ่งตำราประวัติศาสตร์เป็นหลากหลายประเภทมาก มี Standard histories 
หรือ 正史 ซึ่งแปลว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่เขียนโดยทางการ หรือ Annals  คือ ประวัติศาสตร์ที่แบ่งตามปีหรือเป็น Topically 
arranged histories เป็นประวัติศาสตร์ที่แบ่งตามหัวเรื่องต่าง ๆ หรือมีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับพื้นที่ ภูมิศาสตร์ 地理 หรือ
ฤดูกาลต่าง ๆ จะเห็นว่ามีการแบ่งหัวข้ออย่างละเอียดมาก  
 

2.1 ประวัติศาสตร์นิพนธ์เรียนอะไร 

ประวัติศาสตร์นิพนธ์ คือ การเรียนว่าเราจะศึกษาประวัติศาสตร์อย่างไร หรือว่าวิธีวิทยาในการศึกษาประวัติศาสตร์ 
การศึกษาประวัติศาสตร์อย่างไร เวลาศึกษาก็จะดูว่าตำราหรือหนังสือหรือบันทึกประวัติศาสตร์แต่ละเล่มใครเป็นผู้เขียน แล้วใน
เนื้อหาเขียนอะไร เขียนเมื่อไร แล้วในการวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งขึ้นไปอีก คือ เขียนเพื่ออะไร แล้วเราจะทำการวิพากษ์วิเคราะห์ 
วิจารณ์หนังสือหรือตำรับตำราเล่มนั้นอย่างไร ยกตัวอย่าง เช่น เอกสารประวัติศาสตร์จีนที่บันทึกเกี่ยวกับประเทศไทยในยุค
โบราณ คือ การรวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์จีนยุคราชวงศ์ หมิงที่บันทึกเกี่ยวกับสยาม 

ยกตัวอย่าง เอกสารประวัติศาสตร์ที่รวบรวมในสมัยราชวงศ์หมิง มีผู้เขียนเรื่องเกี่ยวกับสยามไว้ 10 เล่ม มีใครเขียนบ้าง 
ก็อาจจะแบ่งเป็นสองฝั่ง ใหญ่ คือ ฝั่งที่เป็นทางการและก็ฝั่งที่เป็นเอกชน ทางฝั่งเอกชนก็อาจจะมีทั้งคนที่มีโอกาสได้เดินเรือออก
ทะเลมาพร้อมกับเจิ้งเหอ เจิ้งเหอที่นำกองเรือมหาสมบัติมาออกทะเลในยุคราชวงศ์หมิง มีผู้ที่ติดตามกองเรือมาแล้วก็เขียนบันทึก
กลับไป ก็ยังพอหลงเหลือตกทอดมาบ้างหรือว่าเป็นคนที่ไม่เคยออกไปไหนเลย แต่ว่าทำงานอยู่ที่ท่าเรือ  และได้ยินได้ฟังมาก็จะมี
คนเขียนและรวบรวมไว้ประมาณ 10 เล่ม ซึ่งเนื้อหาจะหมือนกันและก็มีความต่างกันแน่นอน เพราะว่ารูปแบบทางการกับ
รูปแบบที่เป็นเอกชนจะไม่เหมือนกัน ทางการก็อาจจะมีเนื้อหาในเรื่องของราคาสินค้าหรือว่ามีจำนวนสินค้าที่มากับเรือแต่ละครั้ง 
ในขนาดที่เอกชนการเขียนก็อาจจะมีเนื้อหาที่มันอาจจะหวือหวา  ตื่นเต้นมากกว่า ต่อมาก็มาศึกษาว่าเขียนเมื่อไร และเขียนไป
เพื่ออะไร ก็จะมีวัตถุประสงค์ในการเขียนแตกต่างกันไป เราจะใช้ประโยชน์จากเอกสารนั้นยังไง ในกรณีคือเพื่อเป็นประโยชน์
สำหรับการศึกษา ความสัมพันธ์ไทย-จีน  หรือว่าเรื่องของการที่ประเทศจีนมองไทยหรือแม้กระทั่งการศึกษาเรื่องสภาพสังคมไทย
ในสมัยนั้น ซึ่งก็จะตรงกับสมัยอยุธยา ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้ เพราะว่าในแง่ของประเทศไทย เอกสารประวัติศาสตร์ของไทย
ค่อนข้างจะมีน้อย แล้วจะใช้เอกสารจริงยังไงก็จะเกี่ยวข้องกับทฤษฎีของประวัติศาสตร์นิพนธ์ คือ ดูว่าคนที่เขียนเป็นใคร มีความ
น่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน นี้คือตัวอย่างพอให้เห็นภาพคร่าว ๆ  
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2.2 หัวข้อท่ีน่าสนใจเก่ียวกับประวัติศาสตร์นิพนธ์ 

ในประเทศจีนจะมีการศึกษาที ่มีขอบเขตที ่กว้างมาก ๆ สามารถดูในวารสาร 《史学史研究》 หรือทฤษฎี
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ เป็นหัวข้อบทความที่ส่งไปในวารสาร เช่น ประวัติศาสตร์กับความทรงจำ จะพูดในแง่ของทฤษฎี
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ แล้วก็มีเรื่องที่ทันสมัยมาก คือ เรื่องความทรงจำศึกษา ตอนนี้ก็เป็นหัวข้อที่เข้าใจว่าทางวัฒนธรรมศึกษา  
วรรณคดีศึกษากำลังให้ความสำคัญ และในขนาดเดียวกันก็มีความเก่ียวพันกับเรื่องการเขียนประวัติศาสตร์  
หรือว่าหัวข้อเรื่องนี้คือ Jacques  Le Goff กับการทดลองเขียนชีวประวัติรูปแบบใหม่ คนจีนก็ไม่ได้สนใจแค่ประวัติศาสตร์
นิพนธ์ของจีนอย่างเดียว ยังสนใจทฤษฎีประวัติศาสตร์นิพนธ์ของชาติต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่งตะวันตก เช่น Jacques  Le 
Goff เป็นนักประวัติศาสตร์จากฝรั่งเศส  

อีกหัวข้อหนึ่งเป็นหัวข้อเรื่องสืบค้น การสืบทอดและรูปแบบการบันทึก“ประวัติศาสตร์เกาหลี” คนจีนก็ให้ความสนใจ
กับเรื่องประวัติศาสตร์นิพนธ์ของประเทศเพื่อนบ้านเหมือนกัน  หรือจะเป็นหัวข้อเรื่องการพรรณนาภาพลักษณ์ความเป็นมา
องค์กรข่าวกรองสมัยราชวงศ์หมิงของนักวิชาการสมัยสาธารณรัฐจีนหมายถึงนักประวัติศาสตร์นิพนธ์เขาศึกษาว่า คนในสมัย
สาธารณรัฐจีน เขาเขียนถึงเหตุการณ์ในสมัยราชวงศ์หมิงยังไง โดยที่หยิบยกเรื่องของการบรรยายเรื่ององค์กรข่าวกรอง เป็น
หน่วยงานทางทหารในสมัยราชวงศ์หมิง ซึ่งจะเห็นภาพฉายภาพที่กว้าง และเห็นถึงเรื่องการเจาะลึกความลึกซึ้งขององค์ความรู้
ทางจีน จะเห็นว่ามีท้ังระดับที่กว้างและลึก ซึ่งเป็นข้อคิดสำหรับการพัฒนาองค์ความรู้ในประเทศไทยเหมือนกัน 
 

2.3 จบประวัติศาสตร์แล้วท าอะไร   

สำหรับผู้ที่สนใจในระดับต้นแล้วไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทางหนึ่งก็คืออาจจะไปศึกษา เรียกว่าเป็นโอกาสและเป็น
พื้นฐานที่สามารถไปศึกษาต่อยอดในสาขาอื่น ๆ ได้ ถ้าได้รู้ประวัติศาสตร์ก่อน จะช่วยสร้างความเข้าใจได้ดีมาก ๆ จริงๆ แล้ว
ไม่ใช่ว่าเรียนประวัติศาสต์แล้วไปได้แค่รัฐศาสตร์ เรียนประวัติศาสตร์แล้วไปต่อ ถ้าจะไปต่อในแนวลึกซ้ึงก็จะเป็นปรัชญา หรือว่า
ไปในแนวที่อาจจะคิดว่าพอจะมีลักษณะของสาขาอาชีพอยู่ เช่น จิตวิทยาหรือสายบริหาร ซึ่งในแต่ละศาตร์จะมีประวัติศาสตร์อยู่
ด้วย เพราะฉะนั้นมันจะเป็นพื้นฐานในการต่อยอดในสาขาอ่ืน ๆ ได้  

ในกรณีสำหรับคนที่อาจจะไม่ศึกษาต่อยอดในสาขาอื่น หรือว่าคนที่ศึกษาต่อยอดด้านประวัติศาสตร์โดยตรง อาชีพที่
แน่นอนชัดเจนก็เป็นอาชีพนักวิชาการ อาจารย์สอนประวัติศาสตร์ หรือนักประวัติศาสตร์ ซึ่งคำว่า นักประวัติศาสตร์  ในประเทศ
ไทยอาจจะไม่ค่อยชัดเจน อาจจะต้องใช้คำว่านักวิจัย หรือว่าแม้กระทั่งสามารถไปเป็นนักการทูต หรือการเป็นอาชีพนักข่าว การ
รู้ประวัติศาสตร์ก็จะช่วยให้ทำความเข้าใจกับเหตุการณ์อะไรต่าง ๆ ได้ อาชีพนักข่าวก็สามารถทำได้   

หรืออาชีพหนึ่งที ่น่าสนใจก็คือเป็นนักเขียน  โดยเฉพาะนักเขียนด้านสารคดี แน่นอนต้องอาศัยองค์ความรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์ เช่น คนที่เขียนนิยายเรื่อง บุพเพสันนิวาสจนโด่งดัง ถึงแม้ว่าจะไม่ได้จบประวัติศาสตร์โดยตรงก็คือจบสาขา
โบราณคดี  ซึ่งโบราณคดีจริง ๆ ก็จะมีนัยยะของเชิงประวัติศาสตร์  เพียงแต่ว่าอาจจะไปเน้นในเรื่องของการสืบค้นหลักฐานแนว
วัตถุ แต่ประวัติศาสตร์ก็คือเรียนรู้จากหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ก็องค์ความรู้จะคล้าย  ๆ กัน จบประวัติศาสตร์ไปเป็น
นักเขียนก็ได้ หรือที่สำคัญถ้ามองว่าประวัติศาสตร์มันก็คือวิชาที่เรียนเกี่ยวกับมนุษย์ เป็นวิชาสาขาสำคัญในมนุษยศาสตร์ ก็
สามารถบอกแบบกว้าง ๆ ว่า ประวัติศาสตร์คือจบแล้ว เรียกว่าจบประวัติศาสตร์มีการบ่มเพาะในเรื่อง Cultural Intelligence  
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หรือ ความฉลาดทางวัฒนธรรม จริง ๆ มีคำว่า Diversity and  Cultural  Intelligence คือ ความฉลาดและทางวัฒนธรรมและ
ความหลากหลาย มันทำให้โลกทัศน์เราเปิดกว้างขึ้น อีกทั้งมี Growth Mindset พร้อมที่จะยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง 
เพราะว่าประวัติศาสตร์ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องหลักฐาน เมื่อได้หลักฐานใหม่ที่อาจจะล้มล้างทฤษฎีเดิม เรียนรู้ที่จะยอมรับ หรือ 
Analytical Thinking ทักษะการคิดวิเคราะห์ และสิ่งที่สำคัญสำหรับศตวรรษนี้ คือการที่รู้จัก Embracing Change ตอบรับกับ
ความเปลี่ยนแปลงได้ 
 

 
      Photo: Central Tibetan Administration 

ประวัติศาสตร์สอนอะไรเรามากกว่า เรียนประวัติศาสตร์ก็จะได้รู้เรื่องราว เหตุการณ์ในอดีต จะเข้าใจว่าในอดีตที่ผ่านมา
นั้นมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง จากการที่เรารู้เหตุการณ์เราจะมีความเข้าใจ บริบทสังคมในแต่ละยุคสมัย ซึ่งเข้ากับตามหัวข้อเรื่อง รู้
เขาในประวัติศาสตร์  สมมุติว่าเรามีความเข้าใจประวัติศาสตร์จีน ปัจจุบันเราเห็นเรื่องของ The Belt and Road Initiative 
(BRI, or B&R) คือข้อริเริ่มเข็มขัดและเส้นทาง ซึ่งมีที่มาที่ไปจากเส้นทางสายไหมทางบกและทางทะเลในประวัติศาสตร์ ในเชิง
ปัจจุบันถ้าเกิดว่าเรารู้จักประวัติศาสตร์ก็จะทำความเข้าใจแนวคิดจากอดีตได้มากขึ้น และสิ่งที่คิดว่าสำคัญมากที่สุดเลยก็คือ  
ประวัติศาสตร์สอนให้เรามองสิ่งที่เป็นผลผลิตของมนุษย์อย่างปราศจากอคติ   

ข้อที่สำคัญที่สุดสำหรับการที่เราได้เรียนประวัติศาสตร์ เพราะอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องของการเก็บหลักฐาน ต้องพร้อม
จะเปิดใจว่า เมื่อหลักฐานชิ้นใหม่เกิดขึ้นและก็มีน้ำหนักเพียงพอที่จะล้มล้างความคิดเก่าหรือความเชื่อเดิม ก็จะทำให้เราสามารถ
ลดละอคติออกไปได้ จริง ๆ จะมีหลายอย่าง ถ้าเกิดว่าสืบย้อนไปในสมัยราชวงศ์ชิง ก็จะมีทฤษฎีที่เรียกว่า 考据 คือ สมมติว่า
บันทึกประวัติศาสตร์เล่มหนึ่งถูกคัดลอกกันสืบต่อมา  แน่นอนความผิดพลาดแรกสุดคืออาจจะจดลอกตัวอักษรผิด และใน
ลักษณะของคนจีนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์หรือคัมภีร์ หรือองค์คว ามรู้โบราณ คนที่ยุคถัดมาก็จะใส่ความคิดหรือ
คำอธิบาย เราเรียกว่า อรรถาธิบายแทรกลงไปด้วย 考据 คือ การค้นหาความจริงของประวัติศาสตร์นั้น โดยที่เสาะหาจาก
หลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งจริง ๆ อาจจะไม่ใช่แค่ตัวเอกสาร โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ว่าอย่างเช่น โบราณคดีที่ตัววัตถุ  ที่
ประเทศจีนก็ขุดค้นพบ หลักฐานใหม่ ๆ กันไม่เว้นแต่ละวัน ถือเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจมาก ๆ เลยทีเดียว 
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3. หลักสูตรรัฐศาสตร์ 

รัฐศาสตร์ คือ ศึกษาเกี่ยวกับรัฐ สังคม การเมือง เปรียบเทียบแนวความคิดและระบบทางการเมือง เศรษฐกิจ และ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการบริหารรัฐ 

รัฐศาสตร์ถ้าให้อธิบายอย่างให้เข้าใจง่ายที่สุด คือ การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของรัฐ  ซึ่งรัฐ ประกอบมาจากคน คน
หลาย ๆ คนมารวมกันเป็นรัฐ  ดังนั้นผู้ที่สนใจอยากจะตั้งคำถามกับพฤติกรรมของรัฐ มีความสนใจในปัญหาบ้านเมือง ปัญหา
สังคม ก็จะสามารถฝึกฝนตนเองได้  สามารถทำตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยได้ เราก็สามารถจบการศึกษาได้เช่นเดียวกัน  ซ่ึง
อยากจะแนะนำในส่วนของหลักสูตร การต่อยอดสู่ประเทศไทย   

รัฐศาสตร์เป็นวิชาในหมวดของสังคมศาสตร์ที่ไทยจะใช้คำว่ารัฐศาสตร์  เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับรัฐ สังคม 
การเมือง  การเปรียบเทียบแนวความคิดแล้วก็ระบบทางการเมือง เศรษฐกิจ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการ
บริหารรัฐ เป็นหนึ่งในศาสตร์ที่เป็นหนึ่งในสาขายอดนิยมในประเทศไทย แต่เนื่องจากการเรียนการสอนที่ไทยและจีนมีความ
แตกต่างกันค่อนข้างมาก เลยจำเป็นที่ต้องอธิบายถึงการจัดการเรียนการสอนในไทยก่อน เพ่ือที่จะได้เห็นภาพคร่าว ๆ เพ่ือจะได้
มองเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
 

เรียนรัฐศาสตร์ที่ไทย เรียนรัฐศาสตร์ที่จีน 
o สาขาการปกครอง หรือเรียกว่า การเมืองการ

ปกครอง 
o สาขาการระหว่างประเทศหรือเรียกว่า

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
o สาขาบริหารรัฐกิจ 
o วิชาพ้ืนฐานที่ทุกสาขาหรือทุกแขนงต้องเรียน 

ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาการเมือง 
รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ  ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ การเมืองการปกครองของไทย พัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจและการเมืองในโลก 
 

o ให้ความสำคัญกับสาขาปรัชญาทางเมืองของคาร์ล 
มากซ ์ที่เป็นทฤษฏีทางการเมืองที่พรรค
คอมมิวนิสต์ 

o ยกสถานะให้กับการระหว่างประเทศหรือว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจ
กรรมการบริหารให้มีสถานะสูงยิ่งกว่า POLITICAL 
SCIENCE 

o ผู้ที่จบด้าน POLITICAL SCIENCE จะได้รับ
ปริญญานิติศาสตร์และปริญญาการบริหาร 

o Political Scienceในของประเทศจีน
ไม่ใช่Political Science แตค่ือการต่างประเทศ
และการบริหารรัฐมากกว่า 
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ตามที่กระทรวงการศึกษาของจีนได้กำหนดรายนามสาขาระดับหนึ่งหรือที่เรียกว่า First-level Discipline  ทั้งหมด 
13 สาขา ชื่อของปริญญาที่จะได้ด้วยเมื่อสำเร็จการศึกษา ซึ่งสาขาที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตรที่ได้กล่าวไปทั้งหมดเกี่ยวกับประเทศ
ไทย ตามที่สถาบันการศึกษาของไทยได้จัดจะคลอบคลุมอันไหนบ้างในจีน ก็ได้ยก 3 วิชาหลัก ที่เป็น รัฐศาสตร์ First-level 
Discipline เหมือนกัน คือ 

o 政治学 Political Science 
o 管理学 Administration and Management 
o 马克思主义理论学 Marxist Theory 

 

3.1 สาขาการเมืองการปกครอง (Political Science)  

สาขาการเมืองการปกครอง เป็นหนึ่งในสาขา First-level Discipline  เป็นศาสตร์ที่สืบทอดมาจากตะวันตกมาสู่จีน 
เป็นการศึกษากิจกรรมและพฤติกรรมของรัฐ รูปแบบ ระบบความสัมพันธ์ของรัฐด้วย รวมถึงศึกษารูปแบบและกฏเกณฑ์ การ
พัฒนาการเปลี่ยนแปลงของรัฐตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในฐานะที่เขาเป็นกลุ่มอำนาจทางสังคม  ทีนี้ในสาขานี้ยังแบ่งออกไปได้
อีกเป็นสาขาระดับสองหรือเรียกว่า Second-level Discipline  

อีก 6 สาขา ซึ่งในนี้ก็จะมีรัฐศาสตร์อยู่ด้วย มีการเมืองระหว่างประเทศ การฑูต การระหว่างประเทศและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ การเมืองเศรษฐศาสตร์ ปรัชญา และก็องค์การระหว่างประเทศและธรรมาภิบาลโลก เราจะสังเ กตุได้เห็นว่า
สาขาย่อยของจีน 6 สาขานี้ส่วนใหญ่จะเป็นสาขาที่เก่ียวข้องกับการระหว่างประเทศในความเข้าใจของคนไทยหรือว่าในรัฐศาสตร์
แบบไทย ๆ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า POLITICAL SCIENCE ที่แท้จริงในจีนแล้วไม่ได้ถูกนำมากำหนดเป็นชื่อคณะหรือแม้กระทั่งชื่อ
ปริญญาเหมือนอย่างประเทศไทย เป็นเพียงหนึ่งสาขาในวิทยาลัยใด ๆ ก็ตาม ซึ่งจะกระจายกันไป 

ตัวอย่างเช่น ในมหาวิทยาลัยปักกิ่ง จะไปอยู่ใน School of Government (SG) หรือว่าจะเรียกว่า วิทยาลัยการจัดการ
รัฐบาลหรือวิทยาลัยการปกครอง ส่วนมหาวิทยาลัยชิงฮวา ก็จะถูกจัดเข้าไปอยู ่ในวิทยาลัยสังคมศา สตร์ในนั ้นก็จะมี 
Department ของรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่ในนั้นด้วยกันทั้งหมด ส่วนมหาวิทยาลัยเหรินหมิงก็จะถูกจัด
อยู่ในวิทยาลัยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่นเดียวกันกับมหาวิทยาลัยฟู่ตั้น จัดอยู่ในวิทยาลัยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
และกิจกรรมสาธารณะเหมือนกัน   

จีนยกสถานะให้กับการระหว่างประเทศหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจกรรมการบริหารให้มีสถานะสูงยิ่ง
กว่า POLITICAL SCIENCE หรือว่าในความเข้าใจของคนไทยที่จะมีการจัดตั้งเป็นวิทยาลัยที่เป็นเอกเทศ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว มี
มหาวิทยาลัยฟู่ตั ้น มหาวิทยาลัยเหรินต้าและมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ซึ ่งผู ้ที ่จบด้าน POLITICAL SCIENCE จะได้รับปริญญา
นิติศาสตร์ เช่นเดียวกัน ในส่วนของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับ  A+ หรือดีมาก ได้แก่ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง 
และมหาวิทยาลัยฟู่ตั้น 
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3.2 สาขาการจัดการและการบริหาร (Administration and Management)  

สาขาการจัดการและการบริหารเป็น First-level Discipline เหมือนกัน เป็นสาขาที่ใหญ่มาก เรียกว่าคลอบคลุมทุก
อย่าง ซึ่งถ้าอยู่ในประเทศไทยจะกระจายไปอยู่ตามคณะต่าง  ๆ ตั้งแต่คณะบริหาร ศิลศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงรัฐศาสตร์ด้วย  

ส่วนสาขาย่อยของจีนมีทั้งหมด 14 สาขา อย่างเช่น บริหารรัฐกิจ  บริหารศาสตร์ แรงงานสวัสดิการสังคม  การบริหาร
ทรัพยากรดิน การบริหารเมือง การบริหารศุลกากร การจัดการการจราจร การจัดการทางทะเล การประชาสัมพันธ์ การบริการ
และการจัดการด้านสุขภาพ การจัดการขนส่งและตำรวจทางทะเล การจัดการผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ การประกันสุขภาพและ
การจัดการบำเน็จบำนาญ  ก็จะเห็นได้ว่าสาขานี้คลอบคลุม มีเนื้อหากว้าง กว้างมาก ๆ โดยรวมหลาย ๆ ศาสตร์เข้ามาอยู่ด้วยกัน 
หรือจะเรียกว่าที่จีนรวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องหรือว่าต้องการใช้ทักษะทางด้านการบริหาร การจัดการเข้ามาอยู่ด้วยกัน ซึ่ งบริหาร
รัฐกิจก็เป็นหนึ่งในสาขาย่อยในนั้นด้วย ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะจัดการเรียนการสอนไม่เหมือนกัน  

อย่างมหาวิทยาลัยปักกิ่งก็จะจัดอยู่ในมหาวิทยาลัยรัฐบาลหรือว่าวิทยาลัย  School of Government (SG) ส่วน
มหาวิทยาลัยชิงฮวาจะมีคณะโดยเฉพาะ คือ วิทยาลัยนโยบายสาธารณะและการจัดการ ส่วนมหาวิทยาลัยเหรินต้า จะมีวิทยาลัย
การบริหารรัฐกิจและนโยบาย ส่วนของมหาวิทยาลัยฟูตั้นคือ วิทยาลัยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการสาธารณะ จาก
ตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าที่จีนไม่ได้มองการบริหารรัฐหรือว่าบริหารรัฐกิจเป็นแค่สาขาหนึ่งของ POLITICAL SCIENCE ที่
เหมือนกับประเทศไทย แต่มองว่ามันเป็นสาขาหนึ่งของการจัดการและการบริหารมากกว่า    

 จากรายงานสถิติจำนวนนักศึกษาในปี 2019 เราจะเห็นจำนวนผู้เข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาในสาขา Law หรือว่าใน
สาขานิติศาสตร์ มีผู้สมัครเข้าศึกษาถูกจัดอันดับอยู่ในระดับที่6 ส่วนผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในสาขาของManagement  หรือว่า 
Administration สูงเป็นอันดับที่2 ในจำนวนของผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในระดับ ป.โท และก็ ป.เอกในสาขาบริหาร  ก็คือรองลงมา
จากแค่สาขาของวิศวกรรมเท่านั้นเอง  
 

3.3 สาขาปรัชญาทางเมืองของคาร์ล มากซ ์(Marxist Theory)  

สาขาปรัชญาทางเมืองของคาร์ล มากซ์ เป็นทฤษฏีทางการเมืองที ่พรรคคอมมิวนิสต์ ซึ ่งมีการยึดถือมาตั ้งนาน 
ประธานาธิบดี สี จิ้นผิงได้กล่าวในพิธีรำลึกวาระครบรอบสองร้อยปีชาตกาลของคาร์ล มาร์กซ์ ว่า การที่พรรคคอมมิวนิสต์ยึดมั่น
ในปรัชญาทางการเมืองของคาร์ล มาร์กซ์ นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องทุกประการ ในการศึกษาปรัชญาทางการเมืองของคาร์ล มาร์กซ์ 
เป็นพื้นฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  

ยกตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดที่มีการบรรยายวิชานี้ โดยเริ่มบรรยายมาตั้งแต่ปี
ค.ศ.1920 เริ่มก่อนที่จะมีการตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นมาเป็นทางการ กำหนดให้เป็นวิชาบรรยายพื้นฐานของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี
ค.ศ.1959 แต่ว่าวิชานี้ไม่บังคับสำหรับนักศึกษาต่างชาติ จากรายวิชาก็ได้พัฒนามาเป็นภาควิชา จนในสุดท้ายได้ยกสถานะมาเป็น
วิทยาลัยหรือว่าเป็นหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนและการวิจัย และถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งใน First-level Discipline หรือ
ว่าสาขาระดับที่หนึ่งในสิบสามสาขา จะเห็นได้ว่าในขณะที่ประเทศไทยจัดวิชาทางด้านทฤษฏีการเมืองอยู่ภายใต้สาขาของ
การเมืองการปกครองหรือว่าการปกครอง แต่ว่าที่จีนแค่ปรัชญาของมาร์กซ์อย่างเดียวก็เพียงพอแล้ว ที่จะมีสถานะเป็นหนึ่งใน
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First-level Discipline แล้วก็ถูกก่อตั้งเป็นวิทยาลัยที่ทำการสอนและก็การวิจัยในเรื่องนี้ด้วย ไม่ใช่เพียงแค่ที่มหาวิทยาลัย
ปักกิ่่งเท่านั้น มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศส่วนใหญ่จะมีวิทยาลัย ทฤษฏี หรือว่าปรัชญาทางการเมืองของคาร์ล มาร์กซ์ ด้วย 
ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยชิงฮวา มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น มหาวิทยาลัยเหรินต้า จะเห็นได้ว่าความสำคัญของปรัชญาทาง
การเมืองของคาร์ล มาร์กซ์ที่มีต่อประเทศจีน ซึ่่งผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขานี้จะได้รับปริญญานิติศาสตร์ เมื่อจบการศึกษา และ
จากการจัดระดับในเฉพาะสาขานี้เท่านั้น มหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดลำดับให้อยู่ในระดับ A+ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเหรินต้า 
มหาวิทยาลัยชิงฮวา (ยกตัวอย่างแค่สองมหาวิทยาลัย)  

 

3.4 หลักสูตรท่ีชาวต่างชาตินิยม 

SIS หรือว่าวิทยาลัยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ซึ่งวิทยาลัยนี้เป็นวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในสาย  
หรือในศาสตร์ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ ้นในหมู่มหาวิทยาลัยทั ้งหลายในประเทศจีน เป็นในการฝึกฝน
ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยที่ทำงานด้านนี้โดยเฉพาะ ได้รับการ Class Fight ให้อยู่ในระดับ A+  โดย SIS ก่อตั้งมาตั้งแต่ในปี ค.ศ. 1960 
โดยเริ่มจากการเป็นภาควิชารัฐศาสตร์ เป็น Political Science มาก่อน แล้วค่อยปรับตัวเองให้เป็นภาควิชาการเมืองระหว่าง
ประเทศ  ก่อนที่จะไปรวมกับสถาบันวิจัย แล้วค่อยก่อตั้งขึ้นมาเป็นวิทยาลัยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบัน ประกอบไป
ด้วย 5 สาขา คือ สาขาการเมืองระหว่างประเทศ  การทูต  เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ  สาขาการเมืองเปรียบเทียบ 
และสาขาองค์การระหว่างประเทศและนโยบายสาธารณะ  ซึ่งยังมีหน่วยงานสถาบันวิจัยอยู่ใน SIS ด้วย   

ปัจจุบันเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 4 หลักสูตร ได้แก่ การเมืองระหว่างประเทศ การทูต เศรษฐศาตร์
การเมืองระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศและนโยบายสาธารณะ   

ในระดับของปริญญาโทมีทั้งหมด 15 หลักสูตรและก็มีการแลกเปลี่ยนกันกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย
ชั้นนำในระดับโลกหลายแห่ง ซึ่งตรงนี้ก็มีหลักสูตรที่เป็นภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเช่น หลักสูตร MIPP หรือว่า MIR เป็นหลักสูตร
นโยบายปริญญาโทนโยบายสาธารณะและก็ปริญญาโทสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ ในระดับ
ปริญญาเอกมีทั้งหมด 6 หลักสูตร เช่น สาขาการทูต เป็นต้น 

ในส่วนของวิทยาลัยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการสาธารณะของมหาวิทยาลัยฟู่ตั้น การระหว่างประเทศและ
การบริหารรัฐกิจมากกว่า ซึ่งจัดอยู่ภายใต้หลังคาอันเดียวกัน คือ School of International Relations and Public Affairs , 
Fudan จะสังเกตเห็นได้ว่ามีทั้งหมด 4 สาขาใหญ่ ๆ ได้แก่ สาขาการเมืองระหว่างประเทศ สาขารัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ
และก็สาขาการทูต ในระดับปริญญาตรีมีแค่ 3 หลักสูตร แต่ว่าปริญญาโทและเอกจะมีมากถึง 6-7 หลักสูตรด้วยกัน แต่ที่โดดเด่น
สำหรับวิทยาลัยนี้ของมหาวิทยาลัย Fudan คือ  มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ International Program เยอะ ใครที่สนใจจะศึกษา
ต่อในระดับปริญญาโทหรือเอกที่อาจจะเรียกว่าไม่มีพ้ืนทางด้านภาษาจีนก็ไม่ต้องกังวล  

หลักสูตรจีนก็จะมีเป็นหลักสูตรที่เป็นพื้นฐานสำหรับในทุกสาขาย่อย เป็นบทนำสู่การเมืองระหว่างประเทศ บทนำสู่
การเมืองจีน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ หลักเศรษฐศาสตร์ หลักรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของ
จีนและก็องค์การระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งวิชาเรียนบังคับในสาขาจะเห็นว่ามันก็จะใกล้เคียงกับของไทย 
แล้วเขาเองก็ยังมีวิชาเลือกให้แต่ละเอกสามารถที่จะไปเลือกเรียนได้อีกเป็นร้อยสาขา ยกตัวอย่า งเช่น ประวัติความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ การทูต ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมนิยมโลก ระบบการเมืองดั้งเดิมของจีน การเมืองเปรียบเทียบ เศรษฐกิจ
การเมืองระหว่างประเทศ แต่วิชาที่เป็นจุดเด่นในการศึกษา Political Scienceของจีนซึ่งจะแตกต่างไปจากไทย   
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นอกจากที่เขาศึกษาปรัชญาทางการเมืองของคาร์ล มากซ์ ก็ยังมีวิชาในเรื่องของ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ TAIWAN 
ความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบ คือ จีนกับไต้หวัน หรือว่าหนึ่งประเทศสองระบบ จะเน้นวิชาที่ศึกษาแง่มุมต่าง  ๆ ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและก็ประเทศญี่ปุ่น  แล้วก็ความสัมพันธ์ของสองประเทศในที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับจีนด้วย ซึ่งจะโดดเด่นมากกว่า
การศึกษาไม่ว่าจะเป็นการเมืองการปกครองของภูมิภาคใด ๆ ก็ตาม  คืออเมริกาและก็ญี่ปุ่นมันจะเป็นตัวชูโรงของเขาในสาขา
Political Science  

 
3.5 สรุป 

POLITICAL SCIENCE ในความเข้าใจของคนจีนจะกว้างกว่าของคนไทย เพราะว่าจีนนอกจากจะรวมเอาปรัชญาทาง
การเมืองของคาร์ล มากซ์ เข้ามาแล้วด้วย POLITICAL SCIENCE ของจีนถึงแม้จะกว้างกว่าก็จริง แต่ไม่ได้ถูกยกระดับหรือไม่ได้
เป็นตัวชูโรง ไม่ได้ถูกให้ความสำคัญมากเท่ากับในเรื่อ่งของการระหว่างประเทศและการบริหาร ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนที่
เกิดข้ึนจริง ๆ แล้วจะเป็นแค่สาขาหรือภาคเดียวในวิทยาลัยใด ๆ ก็ตาม ซึ่งก็แตกต่างกันไปตามแล้วแต่มหาวิทยาลัย แต่ที่จีนเรา
จะเห็นจากที่วิทยาลัยใด ๆ ก็ตามจะไม่มีชื่อวิทยาลัย POLITICAL SCIENCE อันนี้อยู่ด้วย ตัวชูโรงของเขาที่แท้จริงก็จะเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการบริหารมากกว่า ไม่เหมือนกับที่ไทย  ที่เป็นทั้งชื่อสาขา เป็นทั้งชื่อคณะ และยังเป็นชื่อ
ปริญญาด้วย  

ข้อที่สอง ในส่วนของ POLITICAL SCIENCE ในจีน จะเห็นได้ว่าจะได้รับปริญญา คือ ปริญญานิติศาสตร์และปริญญา
การบริหาร ไม่เหมือนกับไทยที่จะตั้งชื่อว่าหลักสูตรปริญญารัฐศาตร์หรือว่ารัฐประศาสนศาตร์ใด ๆ ก็ตาม  ทั้งนี้ที่ประเทศไทยคือ
อยากจะทราบว่าเพราะอะไร ประเทศไทยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญาเอาไว้ ว่าปริญญามี
สามประเภท ได้แก่ ปริญญาประเภทวิชาการ ซึ่งในประเภทวิชาการเขาก็จะแบ่งเป็นสามอันใหญ่  ๆ คือ ปริญญาศิลปศาสตร์  
ปริญญาวิทยาศาตร์ และปริญญาตามชื่อศาสตร์ ซึ่งรัฐศาตร์ เศรษฐศาสตร์จะระบุในสาขานี้คือ เป็นหนึ่งในสาขาย่อยของประเภท
วิชาการ และยังมีประเภทวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นปริญญาที่เอาไว้เรียก สาขาที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฏหมายของ
องค์กรวิชาาชีพ  

สุดท้าย คือประเภทที่เรียกว่ากึ่งวิชาชีพและปฏิบัติการ เช่น สายการจัดการ ซึ่งบริหารรัฐกิจก็จะถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่นี้
ด้วย ซึ่งประกาศนี้ เข้าใจว่าเป็นแนวทางในการกำหนดชื่อปริญญา พอเอาเข้าจริง  ๆ แล้ว เราจะเห็นว่าการกำหนดชื่ออาจจะ
ขึ้นอยู่กับหลักสูตร ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยด้วย  โดยหลักสูตรรัฐศาสตร์ของธรรมศาสตร์ ไปลองตรวจสอบมาแล้ว ก็จะเรียกว่า 
รัฐศาสตร์บัณฑิตและก็ได้ปริญญาเป็น POLITICAL SCIENCE จริง ๆ แต่ในส่วนของจุฬาฯก่อนจะมาบรรยาย เราได้มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน และทราบมาว่าจุฬาเขาจะเรียกว่า รัฐศาสตร์มหาบัณฑิตก็จริง  แต่จะได้เป็น  Bachelor of Law หรือ 
Master of law  ตั้งแต่ปีค.ศ. 2015  ได้ถูกเปลี่ยนให้เป็น Bachelor of Arts ด้านหลังก็จะวงเล็บเป็น POLITICAL SCIENCE 
หรือ Government หรืออะไรก็ตาม ก็เลยว่าเข้าใจว่าการตั้งชื่อ หรือ การระบุชื่อปริญญาก็น่าจะเป็นแนวทางให้ศึกษาโดย
กระทรวงเท่านั้น ในส่วนของการจะตั้งชื่อข้ึนมาจริง ๆ มันก็ข้ึนอยู่กับหลักสูตรและผู้กำหนดหลักสูตรด้วย 

อย่างที ่ได้กล่าวไปความแตกต่างอย่างหนึ ่งคือ POLITICAL SCIENCE  จีนไม่ได้ถูกจัดอยู ่ภายใต้คณะPOLITICAL 
SCIENCE แต่ว่าจะถูกจัดการเรียรการสอนแยกออกไป  อาจจะอยู่ในคณะความสัมพันธ์ หรือว่าวิทยาลัยความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ หรือ วิทยาลัยการจัดการ หรือการบริหารสาธารณะ  
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3.6 การต่อยอดของผู้จบการศึกษา 

คุณลักษณะของผู้จบการศึกษาสาขานี้ คือ จะมีความรู้ทางสังคมศาสตร์แบบหลักหลาย เราจะสังเกตเห็นว่าวิชาพ้ืนฐาน
ของเขาไม่ใช่เรียนเฉพาะทางรัฐศาตร์เท่านั้น เขายังมีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ด้วย กฏหมายอยู่ในนั้นด้วย รวมถึงการวิจัย 
วิเคราะห์สถิติด้วย ดังนั้น คุณสมบัติของผู้ที่จบมา เขาก็จะสามารถที่จะเชื่อมโยงและก็เปรียบเทียบทฤษฏีต่าง  ๆ ที่อยู่ในสาขา
ของเขาได้  ให้มันเข้ากับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับสังคมหรือว่ากับการเมืองในประเทศนั้น  ๆ ได้ รวมถึงมีความเท่าทัน เข้าใจ
ปรากฏการณ์ทางการเมืองและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเกือบจะตลอดเวลา สามารถที่จะจับประเด็นเหล่านั้นมาวิเคราะห์แบบมี
ทฤษฏีรองรับและสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างมีเหตุผลบนหลักวิชาการ และควรที่จะมีความกล้าในการพูดถึงปัญหาของสังคม
หรือว่าสิ่งที่ผิดปกติ หรือว่ารวมถึงชี้แนะหรือว่ามีข้อเสนอแนะที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ด้วย รวมถึงสามารถที่จะทำงานที่
อยู่ในศาสตร์นี้ได้อย่างในฐานะที่เป็นพลเมืองด้วย และในฐานะที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านรัฐศาสตร์ด้วย รวมถึงจะต้องมี
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศด้วย เพราะว่าบางวิชา บางหลักสูตร  รวมถึงวิชาภาษา วิชาการเขียนเข้าไปด้วยในนั้น  
แม้กระทั่งบางวิชาได้เป็นหลักสูตรที่มาเปิดเป็นภาษาอังกฤษก็มีด้วย ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะสามารถประกอบอาชีพได้เยอะเลย 
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระหรือแม้กระทั่งองค์การระหว่างประเทศ ก็จะเป็นนักวิจัย นักวิชาการ เจ้าพนักงาน
ในหน่วยงานของรัฐก็ได้  เป็นบุคคลที่อยู่ในองค์การบริหารในระดับต่าง ๆ สามารถเป็นนักวิเคราะห์ นักวางเเผน ก็ได้  เจ้าหน้าที่
การฑูต นักการฑูต เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ หรือเป็นนักวิชาการในสายยุติธรรม นักพัฒนาสังคม ตำรวจก็ยังได้เลย เจ้าหน้าที่ศาล
ปกครอง พนักงานปกครอง  พนักงานคดีปกครอง นักวิชาการในสายของแรงงาน ในสายของกระทรวงศึกษาเอง หรือแม้กระทั่ง
นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นศาสตร์ที่สามารถทำได้เยอะมาก สามารถเข้าไปอยู่ในสายงานของการสื่อสารมวลชนได้ด้วย 
เช่นเดียวกัน สามารถไปอยู่ในองค์กรอิสระได้ องค์การระหว่างประเทศด้วย  ไม่ว่าจะเป็นองค์การสหประชาชาติ ในส่วนของผู้
ที่มาศึกษาสาขานี้ในประเทศจีน เท่าที่ได้เคยพบเจอ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษามาจากไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยหรือ
รัฐบาลจีนก็ดี ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลไทยกลับมา เขาจะกลับเข้าไปอยู่ในหน่วยงานของาภาครัฐ และที่พบ
เจอเยอะที่สุดคือเข้าไปอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศ ถ้าไม่ได้อยู่ตรงนั้น ถ้าเกิดไปเรียนเองโดยไม่ได้รับทุ นจากที่อื่นหรือไม่
ได้รับรับทุนจากรัฐบาลไทยก็จะสามารถเข้าไปเป็นแรงงานให้ในเกือบจะทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้เลย  
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4. ทิศทางการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบัน 

1. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เช่น  

สหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น 
o ศึกษาเปรียบเทียบ 
o หลังยุคสงครามเย็น 
o ความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ 

o สหภาพยุโรป 
o เจาะจงประเทศ 

o ศึกษาเปรียบเทียบ 
o ความสัมพันธ์จีน-ญี่ปุ่น 

 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจและความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับระเทศเพ่ือนบ้าน 
 
3. ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 
4. ภูมิภาคศึกษาและศึกษาเจาะจงประเทศ เช่น  

ตะวันออกกลาง ทวีปแอฟริก 
o เจาะจงประเทศ (เช่น ประเทศคาซัคสถาน) 
o หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง  (一带一路) 

o ความสัมพันธ์จีน-แอฟริกา 
o เจาะจงประเทศ 

 

4.1 วิชาโดดเด่นและหลากหลาย ได้แก ่ 
1. วิชาปรัชญาการเมือง 
2. วิชาทฤษฎีความคิดทางการเมือง 
3. วิชาเลือกที่หลากหลายและทันสมัย 

 

4.2 จุดเด่นในการศึกษาท่ีประเทศจีน มีท้ังหมดประมาณ 3 ประการ ได้แก ่
1. วิชาเลือกที่หลากหลายและทันสมัย 
2. การเข้าถึงทรัพยากร  
3. สามารถออกไปทำวิจัยได้อย่างเต็มท่ี โดยมีสถาบันวิจัยและทุนที่สนับสนุนวิจัย 
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5. แนะน าหนังสือและนักวิชาการจีน 

5.1 หนังสือส าหรับเตรียมความพร้อมก่อนลุยจีน 

       
 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผู้เขียน Paul Wilkinson ผู้แปล กษิร ชีพเป็นสุข 
การรู้จักจีน เข้าใจจีน และรู้เท่าทันจีน เป็นสิ่งที่จำเป็น การเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปเรียนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก จึง

อยากแนะนำหนังสือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง หนังสือเล่มนี้ทำให้เห็นภาพรวมของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อธิบายถึง
หลักการและความรู้เบื้องต้นที่สำคัญต่อการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและทางการทูต ไม่ว่าจะเป็นตัวแสดงหลัก 
เวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เป็นรัฐและท่ีไม่ใช่รัฐ นอกจากนี้ยังช่วยฉายภาพึชความท้ายทายในการเมืองนอกประเทศ เช่น 
ความร่วมมือภัยคุกคาม เป็นต้น 

2. วิวัฒนาการการปกครองของจีน ผู้เขียน เขียน ธีระวิทย์ 
ผู้เขียน เขียน ธีระวิทย์ ผู้บุกเบิกการศึกษาการเมืองการปกครองจีนในไทย หนังสือเล่นนี้จะเล่าเรื่องราวการเมืองของจีน

ต้ังแต่อดีต โดยเริ่มตั้งแต่ประเทศจีนในยุคดึกดำบรรพ์ ยุคทองแห่งปรัชญาการเมืองของจีน ความร่วมมือและการเสื่อมสลายของ
ระบอบสนทนาสิทธิราชในจีน ความเสื่อมโทรมของระบบจักรพรรดิ การสถาปนาระบอบสาธารณรัฐ วิวัฒนาการของพรรค 
ขบวนการคอมมิวนิสต์ และสงครามโลกและศาสนาของจีนคอมมิวนิสต์  

3. ครองแผ่นดินจีน: พรรค ผู้นำ อำนาจรัฐ ผู้เขียน วรศักดิ์ มหัทธโนบล 
ผ่าโครงสร้างการเมืองการปกครองที่นำจีนสู่มหาอำนาจโลก แต่งโดย วรศักดิ์ มหัทธโนบล เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษา 

อุทิศตนให้กับแวดวงจีนศึกษามามากกว่า 30 ปี และได้ทำการศึกษาค้นคว้าจนเรียบเรียงออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ โดยใช้เวลาถึง 
10 ปีในการศึกษาและรวบรวมข้อมูล ทำให้เห็นภาพรวมและโครงสร้างทั้งหมดของการเมือง หนังสือเล่มนี้ยังได้รับการสนับสนุน
จากกระทรวงการต่างประเทศ 
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5.2 หนังสือแนะน าในสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

1. E. H. Carr (1945). The Twenty Years' Crisis: 1919–1939: An Introduction to the Study of International 
Relations. 

2. Hans J. Morgenthau (1948). Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. 
3. Kenneth Waltz (1959). Man, the State, and War. 
4. Kenneth Waltz (1979). Theory of International Politics. 
5. Joseph S. Nye (1990). Soft Power.  
6. Henry Kissinger (1994). Diplomacy. 
7. Henry Kissinger (2011). On China. 
8. Samuel P. Huntington (1996). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. 
9. Samuel P. Huntington (1968). Political Order in Changing Societies.  
10. Joseph S. Nye (1993). Understanding Global Conflict and Cooperation: An Introduction to Theory and 

History. 
 

5.3 นักวิชาการจีนท่ีมีช่ือเสียงในสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 

Tang Shiping （唐世平）Fudan University 

เชี่ยวชาญ : ทฤษฎีการเมือง ปรัชญาการเมือง การเมืองระหว่างประเทศ การเมืองเปรียบเทียบ 
ผลงาน : 
-《塑造中国的理想安全环境》，中国社会科学出版社，2003 年版。 
- Social Evolution of International Politics（牛津大学出版社，2013 年） 
- On Social Evolution: Phenomenon and Paradigm (Routledge/ Taylor&Francis,  2020). 
- A General Theory of Institutional Change (London: Routledge, 2011). 
- A Theory of Security Strategy for Our Time: Defensive Realism New York:  Palgrave-
Macmillan, 2010. 

 

Yan Xuetong （阎学通） Tsinghua University 
เชี่ยวชาญ : ทฤษฎี IR นโยบายต่างประเทศ ประเทศมหาอำนาจ 
ผลงาน : 
-《世界权力的转移：政治领导与战略竞争》（2015） 
-《历史的惯性：未来十年的中国与世界》（2013） 
-《国际政治与中国》（2005） 
-《美国霸权与中国安全》（2000） 
-《中国国家利益分析》（1996） 
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Wang Jisi（王缉思）Peking University 
เชี่ยวชาญ : นโยบายต่างประเทศจีน-สหรัฐฯ ความมั่นคงในเอเชียแปซิฟิก 
ผลงาน : 
-《高处不胜寒：冷战后美国的全球战略与世界地位》 

-《文明与国际政治》 

-《中国学者看世界》（丛书总主编）  

-《多元化与同一性并存：三十年世界政治变迁（1979-2009）》 

-《三十年世界政治变迁（1979-2009）》 

-《中美战略互疑：解析与应对》（与李侃如合著） 

-《中国国际战略评论》（主编） 

-《释疑：走出中美困局》 

 

Wang Zhengyi（王正毅）Peking University 

เชี่ยวชาญ : ทฤษฎี IPE ความร่วมมือในเอเชียตะวันออก ระบบโลกกับการผงาดขึ้นของจีน 
ผลงาน : 
-《现代政治地理学》（南开大学出版社 1993 年） 

-《边缘地带发展论：世界体系与东南亚的发展》（上海人民出版社 1997 年） 

-《世界体系论与中国》（商务印书馆 2000 年） 

-《国际政治经济学：理论范式与现实经验研究》 

  （与张岩贵教授合著）（商务印书馆 2003 年；2004 年） 

-《世界体系与国家兴衰》（北京大学出版社 2006 年） 

-《亚洲区域合作的政治经济分析：制度建设、安全合作与经济增长》 

 （与[美]Miles Kahler、[日]高木诚一 郎共同主编） （上海人民出版社 2007 年） 

-《国际政治经济学通论》（北京大学出版社 2010 年） 

-《边缘地带发展论：世界体系与东南亚的发展》（第二版）（上海人民出版社 2018
年） 

 

Ni Shixiong（倪世雄）Fudan University 

เชี่ยวชาญ : ความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ นโยบายต่างประเทศสหรัฐฯ ทฤษฎี IR 
ผลงาน : 
-《我国的地缘政治及其战略研究》，经济科学出版社，2015 年 07 月。 

-《美国政治的理论研究》，复旦大学出版社，2014 年 09 月。 

-《国际关系理论探索文集》，复旦大学出版社，2013 年 05 月。 

-《结交一言重 相期千里至——一个中国学者眼中的中美建交 30 年》  ，复旦大学出版

社，2009 年 09 月。 

-《中国国际关系理论研究》，复旦大学出版社，2007 年 04 月。 

-《我与美国研究(复旦大学美国研究中心成立二十周年纪念文集)》 ，复旦大学出版

社，2005 年 05 月。 

-《中美国家利益比较研究》，时事出版社，2004 年 06 月。 
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ศิลป์ภาษา - ศาสตร์พาที  
Way Forward 2021 ครั้งที่ 9 Season มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ EP4 

1. ภาษาศาสตรภ์าษาจีนคืออะไร 

ความแตกต่างระหว่างการเรียนภาษาศาสตร์ภาษาจีนและการเรียนภาษาจีน 
การเรียนภาษาจีน คือการเรียนรู้ภาษาจีน ซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศโดยเน้นเพื่อใช้ในการการสื่อสาร และเรียนรู้การ

ออกเสียง ความหมายของคำศัพท์ และเรียนรู้ไวยากรณ์เพ่ือใช้ในการเรียงประโยคเพ่ือสนทนา รวมทั้งเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียน และแปล 

การเรียนภาษาศาสตร์ภาษาจีน ไม่เน้นท่องคำศัพท์ ไม่ได้เรียนเพื่อเอาทักษะที่ศึกษานำมาใช้สื่อสาร แต่เป็นการศึกษา
ภาษาจีนอย่างเป็นระบบด้วยหลักวิทยาศาสตร์ การศึกษาวิเคราะห์พิสูจน์ลักษณะทางภาษา และสรุปออกมาเป็นกฎเกณฑ์ได้ด้วย
ตนเอง ซึ่งต่างจากการเรียนภาษาทั่วไป คือแค่ท่องจำ และรู้แค่ว่าประโยคลักษณะนี้ใช้ถูกหรือผิด ซึ่งภาษาศาสตร์นั้นเราจะศึกษา
ภาษาอะไรก็ได้ ดังนั้นจะสรุปได้ว่าภาษาศาสตร์ภาษาจีน คือ การศึกษาภาษาจีนโดยใช้ทฤษฎีตามหลักภาษาศาสตร์ เพ่ือ
วิเคราะห์ปัญหาปรากฎการณ์ทางภาษาที่เกิดขึ้น โดยจะศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของภาษา คือ 语音 (สัทศาสตร์) 词汇 

(ศัพทวิทยา) 语法 (ไวยากรณ์) 语义 อรรถศาสตร์ (ความหมายของคำ) 语用 วัจนปฏิบัติศาสตร์ (การใช้วัจนภาษาในรูป
ประโยค เน้นความหมายที่ใช้ในบริบททางภาษา) และ 句法 วากยสัมพันธ์ (การอธิบายถึงโครงสร้างความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์
ระหว่างประโยค) เป็นต้น  
 
ภาษาศาสตร์สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่  ได้แก่  
1) ภาษาศาสตร์ทั่วไป (语言学) คือ การเรียนหลักความเป็นมาของภาษานั้นอย่างเดียว ไม่เก่ียวข้องกับศาสตร์อ่ืน ๆ 
2) ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (语言应用学) คือ การนำเอาความรู้ด้านภาษาศาสตร์มาบูรณาการประยุกต์กับศาสตร์อ่ืน ไม่ว่าจะ

เป็น ด้านสังคมวิทยา มนุษยวิทยา จิตวิทยา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์(AI) ตลอดถึงด้านการศึกษา การ
จัดการเรียนการสอน เป็นต้น 

เรียนภาษาศาสตร์ที่จีนดีอย่างไร 
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• ได้รับทั้งความรู้ทั้งองค์ความรู้ภาษาจีนและทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ 

• ได้ความรู้ทั้งภาษาศาสตร์ตะวันออกและตะวันตกมาประยุกต์ใช้ 

• ค่าใช้จ่ายไม่สูงเมื่อเทียบกับไปเรียนประเทศตะวันตก  

• มีโอกาสทำความรู้จักเพื่อนชาวต่างชาติภาษาอ่ืน 

• มีโอกาสเรียนรู้ภาษา พร้อมกับเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนำสมัยของจีน 
 

1.1 การเตรียมพร้อมก่อนไปศึกษาด้านภาษาศาสตร์ท่ีจีน 

ตัวอย่างหนังสือด้านภาษาศาสตร์ทั่วไป (语言学) 
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ตัวอย่างหนังสือด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์ (语言应用学) 

 
 

• หนังสือความรู้ทางภาษาศาสตร์เบื้องต้นของ叶蜚声、 徐通锵《语言学纲要》 

• หนังสือด้นภาษาจีนปัจจุบัน ของ邵敬敏《现代汉语通论》และ黄伯荣，廖序东 《现代汉语》ความรู้
เบื้องต้นภาพรวมของภาษาจีนปัจจุบันสำหรับผู้เริ่มเรียน หรือน.ศ.จีนในระดับป.ตรีก็ต้องเรียน 

• หนังสือด้านไวยากรณ์ภาษาจีน 朱德熙 《语法讲义》ตำราคำสอนด้านไวยากรณ์ โดยเริ่มตั้งแต่องค์ประกอบทาง
ภาษา คำ หน่วยคำ วลี ตลอดจนด้านไวยากรณ์ วจีวภาค รูปประโยค โครงสร้างประโยค เป็นต้น 王力《中国现代
语法》、陆俭明《现代汉语语法研究教程》 

• หนังสือด้านศัพทวิทยาของผู้เขียน符淮青《现代汉语词汇》、刘叔新《汉语描写词汇学》จะอธิบายให้
แนวคิดถึงความหมายของคำ หน่วยคำ ประเภทของคำซึ่งจะอธิบายใช้ศัพท์ที่อ่านง่าย สำหรับคนที่วิจัยด้านคำศัพท์  

• ทฤษฎีภาษาศาสตร์ของนักภาษาศาสตร์ฝั่งตะวันตก เช่น Noam Chomsky นอม โชมสกี้ และ Bloomfield บลูมฟิวล์   

• ด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์ สำหรับการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศของ 刘珣《对外汉语教育学引
论》、赵金铭《汉语研究与对外汉语教学》สองเล่มนี้สำหรับคนเรียนภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือการสอน
ภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศต้องรู้จัก เพราะจะรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนใน
ฐานะภาษาต่างประเทศทั้งด้านวิธีการสอนภาษาจีนสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ ทั้งด้านการสอนคำศัพท์ ไวยากรณ์ การ
ออกเสียง และด้านการจัดการการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามทักษะฟัง พูด 
อ่านและเขียน เป็นต้น 

• หนังสือทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาที่สองของ Rod Ellis และ 王建勤 เป็นทฤษฎีที่แนะนำตั้งแต่การเรียนรู้ภาษาที่สองคือ
อะไร ลำดับการเรียนรู้ทางภาษา การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษา การเปรียบเทียบภาษา การโอนถ่ายภาษาแม่
เชิงลบ เป็นต้น 
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2. หลักสูตรภาษาศาสตร์ 

2.1 มหาวิทยาลัย 

จากการอ ้างอ ิงข ้อม ูลการประเม ินจ ัดอ ันด ับสาขาว ิชาโดยศ ูนย ์ค ุณว ุฒ ิและการพ ัฒนาบ ัณฑิตว ิทยาลัย  
กระทรวงศึกษาธิการจีน ซึ่งจะจัดลำดับ 4 ปี/ครั้ง ซึ่งข้อมูลล่าสุดก็คือปี 2017 การจัดอันดับนี้ทำการประเมินคุณภาพโดยรวม
จากกลุ่มสาขาวิชาหลัก คือ กลุ่มสาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมจีน（中国语言文学） ประกอบด้วยตัวชี้วัดหลัก 4 ตัวชี้วัด 
คือ ด้านทีมคณาจารย์และทรัพยากรที่ใช้จัดการเรียนการสอน ด้านคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ด้านระดับงานวิจัย และ
ความมีชื่อเสียงและงานบริการวิชาการต่อสังคม ซึ่งมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประเมินครั้งนี้ระดับปริญญาเอก จำนวน 64 แห่ง 
และหลักสูตรปริญญาโทบางส่วน รวมทั้งสิ้น 148 แห่ง 
 

อันดับ มหาวิทยาลัย มณฑล 
ผล

คัดเลือก 
"Double first-class" university 单位 

1 
Peking University Beijing 

A+ A类 

中国语言文学 

现代语言学、语言

学 

中文系 

2 
Beijing Normal University Beijing 

A+ A类 
中国语言文学 

语言学 

语言学与 

应用语言学 

研究所 

3 
Fudan University Shanghai 

A A类 
中国语言文学 

现代语言学 
中国语言文学系 

4 
East China Normal 

University 
Shanghai 

A A类  国际汉语文化学

院，中文系 

5 Nanjing University Jiangsu A A类 中国语言文学 文学院 

6 Zhejiang University Zhejiang A A类  人文学院 

7 Shan Dong University Shandong A A类  文学院 

8 Sichuan University Sichuan A A类   

9 Renmin University of China Beijing A- A类  文学院 

10 
Capital Normal University Beijing 

A- 
一流学科建设

高校 
 中国语言文学系 

11 Nankai University Tianjin A- A类  汉语言文化学院 

12 
Nanjing Normal University Jiangsu 

A- 
一流学科建设

高校 
 文学院 

13 Wuhan University Hubei A- A类  文学院 

14 Sun Yat-sen University Guangdong A- A类  中国语言文学系 

15 Tsinghua University Beijing B+ A类 现代语言学 中国语言文学系 

16 
Beijing Language and 

Culture University 
Beijing 

B+ -  ขึ้นอยูก่ับสังกัดของอ.ที่ปรึกษา 
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17 
Central University for 

Nationalities 
Beijing 

B+ A类  
中国少数民族语言

文学学院（语文

系） 

18 Jilin University Jilin B+ A类  国际语言学院 

19 
Northeast Normal 

University 
Jilin 

B+ 
一流学科建设

高校 
 国际汉学院 

20 Shanghai Normal University Shanghai B+ -  对外汉语学院 

 
ส่วนใหญ่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดให้เป็น 双一流 หรือ Double first class เกือบทั้งสิ้น คือเป็นมหาวิทยาลัยที่มี

ชื่อเสียงของโลกและของประเทศ โดยสาขาภาษาและวรรณกรรมจีน หรือภาษาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง เช่น มหาวิทยาลัยปักกิ่ง 
มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักก่ิง มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง  มหาวิทยาลัยครุศาสตร์หัวตง และมหาวิทยาลัยหนานจิง 
(สังเกตจากช่องที่1-6) และใน 20 อันดับนี้ กลุ่มภาควิชาที่เป็นเลิศทั้งด้านของชื่อเสียงมหาวิทยาลัยและด้านสายเกี่ยวข้องกับ
ภาษาและวรรณกรรมหรือนิรุกติศาสตร์ 双一流学科 จะมีอยู่ไม่กี่แห่ง เช่น มหาวิทยาลัยปักกิ่ง มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่ง 
มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น และมหาวิทยาลัยหนานจิง หรือแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยชิงหัวที่มีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์ แต่ก็มีความโดด
เด่นด้านภาษาศาสตร์ปัจจุบันเช่นกัน 
 

จำนวนสถิติของคนไทยหรือคนที่ศึกษาด้านภาษาศาสตร์ของประเทศไทย  
หากย้อนไปดูจำนวนงานวิจัยที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาใน China National Knowledge Infrastructure (CNKI)  

สืบค้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 สะท้อนได้ส่วนหนึ่งว่างานวิจัยที่ทำด้านภาษาจีนเกี่ยวกับประเทศไทยนั้นมีจำนวนกว่าสองพัน
เรื่อง โดยใช้คีย์เวิร์ดหาคำว่า “ประเทศไทย” และสามารถดูจากกราฟสีฟ้าและสีส้ม คือส่วนของผลงานวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโท สีฟ้าจะเป็นกลุ่มวิชาหลักด้านภาษาศาสตร์และนิรุกติศาสตร์ จะพบว่ามีถึง 2,440 เรื่อง แต่หากแตกย่อยลงกลุ่มวิชา
ย่อยคือ กลุ่มสาขาภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ จะมีประมาณ 660 เรื่อง ซึ่งก็จะมีงานวิจัยที่คนไทย และชาวต่างชาติ
ทำ ซึ่งคนไทยก็มีปริมาณค่อนข้างเยอะพอสมควรคือมากกว่าร้อย  แต่ปริญญาเอกด้านเกี่ยวข้องกับสาขาภาษาศาสตร์และ
ภาษาศาสตร์ประยุกต์มีประมาณ 30 เรื่อง ซึ่งอาจจะน้อยเนื่องมหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ บางแห่งจะเก็บเป็นความลับสามารถหา
ข้อมูลได้จากเว็บไซด์ของห้องสมุดมหาลัยนั้น ๆ เท่านั้น 
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แต่หากดูปีค.ศ. จะเห็นว่าแนวโน้มที่คนจบกันเยอะคือ ช่วงปี 2012-2014 ซึ่งจะมีปริมาณค่อนข้างมาก ซึ่งอนุมานหรือ
สะท้อนได้ส่วนหนึ่งคือ ปริมาณการเข้ามาศึกษาต่อที่ประเทศจีนของคนไทย หรือการที่ชาวจีนมาทำงานหรือเป็นอาสาสมัครใน
ประเทศไทยในช่วงดังกล่าวค่อนข้างสูง และการได้รับทุนจากรัฐบาลจีนในช่วงเวลาดังกล่าวมีสูง และค่อย ๆ เริ่มลดลงตามลำดับ 

 

  
 

รายละเอียดในหัวเรื่องปริญญาโทด้านภาษาศาสตร์จะพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในด้านการประยุกต์กับการเรียนการสอนการ
สำรวจของนักเรียนไทย การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด(error analysis) กลวธิีการเรียนการสอน และการเปรียบเทียบภาษา ซึ่งเป็น
ด้านภาษาศาสตร์ทั่วไป ตามลำดับ 
 

สำหรับหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกจะค่อนข้างกระจาย หลัก ๆ คือ การเปรียบเทียบจีน-ไทย ศึกษาผู้เรียนชาว
ไทย และเป็นพวกการจัดการเรียนการสอนในระบบมหภาค และก็ศึกษาวิจัยในบางประเภทคำ และก็เป็นพวกภาษาศาสตร์
ประยุกต์กับวิธีการเรียนการสอน เป็นต้น 
 

จำนวนเรื่อง หัวเรื่อง 

1 交际能力 存在句      翻译失误               饮食词语  

语篇对比 普通话       构词法               汉藏语系语言《彷徨》《呐喊》 

泰语对应词 汉语能力     本科专业建设       汉语名量词教学   

塞擦音             留学生          汉语语言               非正规教育  

课程大纲 对应词          教学策略           汉语教育本科  

国际汉语 演讲语篇       交际类型特征    汉语课程  

参考语法 泰国勉语    汉语学习策略    汉语课堂        
历时考察 新年演讲       本土汉语教师  

2 汉泰语   比较研究    泰国学习者   中小学 
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ภาษาศาสตร์เป็นองค์ความรู้ที่สามารถประยุกต์และต่อยอดกับหลายแขนงสาขาวิชาได้ รวมทั้งเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
ตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือเน้นทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ 
Digital literacy เพ่ือนำไปต่อยอดอาชีพในอนาคตสำหรับยุคดิจิตอล 

การเรียนภาษาศาสตร์ที่จีนเราจะได้รับทั้งความรู้ทั ้งองค์ความรู้ภาษาจีนและทฤษฎีทางภาษาศาสตร์  ได้ความรู ้ทั้ง
ภาษาศาสตร์ตะวันออกและตะวันตกมาประยุกต์ใช้ มีโอกาสทำความรู้จักเพื่อนชาวต่างชาติภาษาอื่น และมีโอกาสเรียนรู้ภาษา 
พร้อมกับเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนำสมัยของจีน 
 

2.2 หลักสูตรด้านภาษาศาสตร ์
การเรียนภาษาศาสตร์เป็นการศึกษาภาษาเพื่อให้เข้าใจธรรมชาติหรือระบบของภาษามนุษย์ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีและ

วิธีการวิจัยที่เป็นวิทยาศาสตร์ หากเรียนที่ประเทศจีน หลักสูตรทางด้านภาษาศาสตร์สังกัดในคณะ 文学院 (ศิลปศาสตร์) โดย
จะแบ่งสาขาภาษาศาสตร์หลัก ๆ คือ ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาศาสตร์และนิรุกติศาสตร์ และการสอน
ภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 
 

1) ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์  
ภาษาศาสตร์ ศึกษาภาษาศาสตร์โดยตรงไม่ได้เชื่อมโยงกับศาสตร์แขนงอื่น การศึกษาในระดับเสียง คำ โครงสร้าง

ไวยากรณ์ การเปลี่ยนแปลงของภาษา 
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ศึกษาภาษาศาสตร์โดยเชื่อมโยงกับศาสตร์แขนงอื่น ๆ มีการประยุกต์ใช้ภาษาศาสตร์เพื่อใช้ใน

การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ การบำบัดการพูด การสร้างเสียงสังเคราะห์ หรือ
ปัญญาประดิษฐ์ 
 

เนื้อหาหลักสูตรภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์           
1. ทฤษฎีภาษาศาสตร์（语言理论）ทฤษฎีภาษาศาสตร์เรียนรู้และสามารถนำวิธีการทางทฤษฎีด้านภาษาศาสตร์ทั้งใน

และต่างประเทศมาใช้ในการวิจัยภาษาจีน ภาษาจีนโบราณ   หัวข้อหลักคือการวิจัยภายในของระบบภาษา เช่น สาขา
สัทศาสตร์ คำศัพท์ ความหมาย ไวยากรณ์ และการใช้ภาษา 

2. ภาษาศาสตร์ประยุกต์（应用语言学）เรียนรู ้และใช้วิธ ีเชิงทฤษฎีของภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื ่อศึกษาการ
ประยุกต์ใช้ภาษาจีนและภาษาสมัยใหม่หลัก ๆ คือศึกษาวิจัยภาษาในด้านสังคม วัฒนธรรม จิตวิทยา เทคโนโลยี ฯลฯ 
รวมถึงภาษาศาสตร์สังคม ภาษาศาสตร์วัฒนธรรม ภาษาศาสตร์จิตวิทยา การศึกษาภาษาศาสตร์ การวางแผน
ภาษาศาสตร์ 

3. การประมวลผลข้อมูลภาษาจีน（中文信息处理）เรียนรู้และประยุกต์ใช้วิธีเชิงทฤษฎีของภาษาศาสตร์เชิงคำนวณ 
การประมวลผลข้อมูลภาษาจีนเพื่อศึกษาภาษาจีนสมัยใหม่ รวมถึงการแยกแยะเสียงและการประกอบกันของเสียง
ภาษาจีน การแบ่งกลุ่มคำอัตโนมัติและการทำสัญลักษณ์ การวิเคราะห์ของโครงสร้างประโยคและความหมายอัตโนมัติ 
การสร้างและการประยุกต์ใช้คลังข้อมูล การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ การสืบค้นข้อมูล ฯลฯ 

4. การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ（对外汉语教学）เรียนรู ้และประยุกต์ใช้ว ิธ ีทางทฤษฎีของ
ภาษาศาสตร์และการสอนเพื่อศึกษาทฤษฎีและการปฏิบัติในการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ เน้นเรื่องการรับรู้
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ภาษาที่สอง  วิธีการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ การออกแบบและวิเคราะห์สื ่อการเรียนการสอนสำหรับ
ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ การฝึกสอนและการวิเคราะห์ในห้องเรียนเป็นต้น 

โครงสร้างหลักสูตร (ปริญญาโท) สาขาวิชาภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

◆ ระยะเวลาการเรียน 3 ปี (ไม่เกิน 4 ปี) 

◆ รวมตลอดหลักสูตร 37 หน่วยกิต (แบ่งเป็นรายวิชาเรียน 35 หน่วยกิต การปฏิบัติการ 2 หน่วยกิต) 
1. รายวิชาในหลักสูตร 25 หน่วยกิต 

  ▲ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6 หน่วยกิต 
วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศจีนและวิชาพ้ืนฐานภาษาจีน (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ) 

  ▲ หมวดวิชาบังคับ 19 หน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ  9 หน่วยกิต/หมวดวิชาเอกบังคับ  10 หน่วยกิต  
2. หมวดวิชาเลือก 10 หน่วยกิต 
3. หมวดปฏิบัติการ 2 หน่วยกิต  
4. วิทยานิพนธ์สาขาที่ศึกษา 1 เรื่อง 

 
โครงสร้างหลักสูตร(ปริญญาเอก)สาขาวิชา ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

◆ ระยะเวลาการเรียน 4 ปี (ไม่เกิน 6 ปี)    

◆ รวมตลอดหลักสูตร 16-18 หน่วยกิต  
1. รายวิชาในหลักสูตร แบ่งเป็นรายวิชาเรียน 12-14  หน่วยกิต การปฏิบัติการ 4 หน่วยกิต 

    ▲หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 4 หน่วยกิต 
         วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศจีนและวิชาพ้ืนฐานภาษาจีน (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ) 

    ▲หมวดวิชาบังคับ 6-10 หน่วยกิต 
         หมวดวิชาบังคับ (เรียนทั้งคณะ) 2 หน่วยกิต 
         หมวดวิชาเอกบังคับ (เรียนตามวิชาเอก วิชาบังคับในแต่ละสาขา) 4-8 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเอกเลือก ไม่กำหนด 
3. หมวดปฏิบัติการ 4 หน่วยกิต 
4. วิทยานิพนธ์สาขาที่ศึกษา 1 เรื่อง 
5. นำเสนอและตีพิมพ์บทความตามเกณฑ์ท่ีคณะกำหนด อย่างน้อย 2 เรื่อง (ทั้งนี้ให้อ้างอิงจากปีที่เข้าศึกษาเป็นหลัก) 
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2) ภาษาศาสตร์และนิรุกติศาสตร์ 
 การเรียนรู้ศึกษาประวัติความเป็นมา รูปแบบ วิธีใช้ วิธีพูดอ่านเขียนที่ใช้ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน รวมึงวิวัฒนาการ
ของภาษาและการเปลี่ยนแปลง 
 
เนื้อหาหลักสูตรภาษาศาสตร์และนิรุกติศาสตร์ 

1. ไวยากรณ์ภาษาจีน（汉语语法）ไวยากรณ์ภาษาจีน ใช้วิธีทางทฤษฎีของไวยากรณ์เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ทาง
ไวยากรณ์ของจีน สำรวจกฎทางไวยากรณ์ เน้นศึกษาองค์ประกอบและกฎการรวมกันของหน่วยไวยากรณ์ต่าง  ๆ ใน
ภาษาจีนสมัยใหม่ อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางไวยากรณ์โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์และคำอธิบายที่เป็นเหตุเป็น
ผล 

2. การใช้ภาษาจีน（汉语语用）การใช้ภาษาจีน เพ่ือศึกษาการใช้ภาษาจีนด้านทฤษฎีของศาสตร์เชิงปฏิบัติ โดยเน้นที่
วาทศาสตร์สำนวนภาษาจีน การศึกษาภาษาจีน (รวมถึงการสอนภาษาจีนต่างประเทศ) และด้านอ่ืน ๆ ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ภาษากับรูปแบบภาษา รวมถึงความหมายของภาษา 

3. ภาษาถิ่นจีน （汉语方言）การวิจัยในทิศทางนี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสองด้าน: 1. การศึกษาและวิจัยภาษาถิ่น
ภาษาจีน (การออกเสียง คำศัพท์ ไวยากรณ์) และอีกด้านหนึ่งคือทฤษฎีของภาษาถิ่น (เช่น วิธีการวิจัยภาษาถ่ิน ภาษาถ่ิน
และภาษาทั่วไป ภาษาถ่ินและวัฒนธรรม การจำแนกภาษา เป็นต้น) ให้ความสนใจกับการ ใช้วิธีทางทฤษฎีขั้นสูงเพ่ือทำ
การวิจัยเปรียบเทียบ แสดงลักษณะและกฎการใช้ภาษาถิ่น และสำรวจทฤษฎีและวิธีการทางภาษาศาสตร์ ข้อดีของ
ทิศทางนี้คือการศึกษาวิจัยไวยากรณ์ภาษาถิ่นจีน 

4. ประวัติศาสตร์การพัฒนาภาษาจีน （汉语发展史）การวิจัยในทิศทางนี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสัทศาสตร์ทาง
ประวัติศาสตร์จีน คำศัพท์ประวัติศาสตร์จีน ไวยากรณ์ประวัติศาสตร์จีน สำนวนจีนโบราณ ฯลฯ 

 
 

3) การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 
การเรียนสาขานี ้จะให้ความสำคัฐกับทฤษฎีการสอน วิธีการสอน ทฤษฏีการเปรียบเทียบ ทฤษฎีการวิเคราะห์

ข้อผิดพลาด การออกแบบการสอน เป็นต้น 
 
เนื้อหาหลักสูตรการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 

1. ทฤษฎีการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ（对外汉语教学理论）ศึกษาประเด็นเชิงทฤษฎีเป็นหลักใน
การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ รวมถึงทฤษฎีการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาท่ีสอง ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา 
และทฤษฎีการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

2. วิธีการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ（对外汉语教学法）ศึกษาวิธีการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง
เป็นหลัก ได้แก่ การออกแบบการสอน การเขียนตำรา การสอนในห้องเรียน และกิจกรรมการฝึกปฏิบัติภาษานอก
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ห้องเรียน  การศึกษาเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการขั้นตอนการสอน เช่น กิจกรรมการทดสอบความสามารถใน
การเรียนรู้ภาษา และการวิจัยเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ    

2.3 เกณฑ์การจบการศึกษา 

เกณฑ์จบการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญาเอกในประเทศจีนมีอยู่ 2 เกณฑ ์คือ 
(1) วทิยานิพนธ์   

ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาต้องเขียนวิทยานิพนธ์สำเร็จเป็นรูปเล่มและผ่านการสอบป้องกันวิทยาพนธ์ ข้อนี้จึงถือเป็นเกณฑ์
บังคับสำหรับผู้ที่ศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  
(2) วิทยานิพนธ์และบทความ  

ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาต้องเขียนวิทยานิพนธ์สำเร็จเป็นรูปเล่ม ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และตีพิมพ์บทความ
วิชาการในฐานวารสารที่มหาวิทยาลัยนั้น ๆ กำหนด ซึ่งเกณฑ์ตีพิมพ์บทความไม่ได้เป็นเกณฑ์บังคับ ดังนั้นบางมหาวิทยาลัยใน
ประเทศจีน ผู้เรียนไม่ต้องตีพิมพ์บทความก็สามารถสำเร็จการศึกษาได้  
 

2.4 ประสบการณ์การเรียนท่ีประเทศจีน 

• เนื้อหาการเรียน  มีทั้งแบบเรียนแบบปกติ （讲课）และแบบอภิปราย（讨论会） 

• การสอบหัวข้อวิจัย（开题）ดำเนินการช่วงประมาณปีที่ 2  

• การเรียนภาคฝึกปฏิบัติ  ประกอบด้วย  

① การบรรยายบางรายวิชาหรือหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งให้กับนักศึกษาปริญญาตรี  

② ผู้ช่วยอาจารย์ผู้สอน ตอบคำถาม หรือตรวจการบ้านให้กับนักศึกษา 

③ เป็นประธานในการอภิปรายในชั้นเรียน   

④ แนะแนวการเขียนเรียงความ  

⑤ เข้าร่วมรับฟังบรรยายทางวิชาการในสาขาท่ีศึกษา 

• เข้าร่วมกิจกรรมที่อาจารย์ที่ปรึกษามอบหมาย 
o เข้าร่วมฟังการบรรยายด้านวิชาการ（讲座） 
o กิจกรรมประชุมเสวนา （沙龙） 
o นำหัวข้อหัวที่ศึกษานำเสนอและตีพิมพ์บทความในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ（发言） 

• เข้าร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ทางคณะและมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
 

2.5 บรรยากาศการเรียน 

 การเรียนในระดับปริญาโทและปริญาเอกในประเทศจีน นอกจากเรียนในห้องแล้วยังมีการไปเข้าร่วมประชุมงานวิชาการ
ที่จัดตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมถึงการไปนำเสนอบทความวิชาการในงานประชุมวิชาการ  
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LAB เด็กภาษา เป็นสถานที่ให้นักศึกษาปริญาโทและนักศึกษาปริญญาเอกไปนั่งอ่านหนังสือและเขียนบทความหรือ
วิทยานิพนธ์ อารมณ์คล้ายกับ Office ของคนทำงานที่เช้าไปทำงานและเย็นกลับบ้าน การไปLab ทำมีสังคมเพื่อนคนจีน ได้
พูดคุย แลกเปลี่ยน ถกประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในงานวิจัย   

3. แนวทางการวิจยัสายภาษาศาสตร ์
1. การวิจัยเชิงทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ （语言学理论研究） 
ภาษาศาสตร์เชิงทฤษฎีแบ่งออกเป็น ภาษาศาสตร์ทั่วไป และ ภาษาศาสตร์พิเศษ 

(1) ภาษาศาสตร์ทั่วไป การประยุกต์ใช้และการสะท้อนผลการวิจัยในด้านภาษาของมนุษย์ เนื้อหาพ้ืนฐานของการวิจัย
ภาษาศาสตร์ทั่วไป ได้แก่ ธรรมชาติของภาษา โครงสร้างของภาษา ที่มาและการพัฒนาของภาษา วิธีการวิจัยทางภาษาศาสตร์ 
สถานะของภาษาศาสตร์ในระบบวิชา เป็นต้น 
ภาษาท่ัวไปแบ่งอย่างละเอียดขึ้น จะแบ่งเป็นสัทศาสตร์ทั่วไป ศัพท์ทั่วไป ไวยากรณ์ท่ัวไป ความหมาย ฯลฯ 

(2) ภาษาศาสตร์ภาษาพิเศษ ใช้ภาษาเดียวหรือหลายภาษาเป็นเป้าหมายการวิจัยซึ่งศึกษาภาษาเฉพาะเช่นการศึกษา

ภาษาจีนที่เรียกว่า "ภาษาศาสตร์จีน"（汉语语言学） และการศึกษาภาษาอังกฤษ "ภาษาศาสตร์อังกฤษ"（英语语言

学）ภาษาใด ๆ มีโครงสร้างแนวนอน ด้านที่ค่อนข้างคงที่ และด้านการพัฒนาแนวตั้ งและด้านประวัติศาสตร์ ในการศึกษาและ
วิเคราะห์ภาษา จำเป็นต้องพิจารณาถึงสภาพร่วมสมัยและเข้าใจสถานะที่เป็นอยู่ แต่ยังต้องพิจารณาลักษณะการพัฒนาและ
ค้นหากฎแห่งวิวัฒนาการด้วย ดังนั้นภาษาเฉพาะสามารถเรียนภาษาจากมุมต่าง ๆ ได้ สามารถศึกษาประวัติศาสตร์การพัฒนา
ของภาษาและศึกษาสภาพของภาษาในแต่ละยุคสมัยได้ 

 
2. การวิจัยโครงสร้างประโยคและความหมาย (วากยสัมพันธ์)（句法语义研究） 

คือการศึกษากฎของความสัมพันธ์ของแบบแผน องค์ประกอบของประโยคในภาษาอันเป็นส่วนหนึ่งของหลักไวยากรณ์
ภาษา  มีความเกี่ยวข้องกับด้านความหมาย และส่วนต่าง ๆ ในประโยค การศึกษากฎหรือความสัมพันธ์ของภาษาอย่างเป็นแบบ
แผนที่ควบคุมการเรียงคำเป็นวลี และวลีเป็นประโยค  

นอกจากจะวิเคราะห์โครงสร้างประโยค เช่น วิเคราะห์ลำดับชั ้นของโครงสร้าง（句法层次分析） วิเคราะห์
ความสัมพันธ์（句法关系分析） วิเคราะห์รูปแบบบประโยค（句型分析）แล้วยังวิเคราะห์ความหมายในโครงสร้าง
ประโยค เช่น ความสัมพันธ์ด้านความหมาย（语义关系） ลักษณะพิเศษของความหมาย（语义特征） 

 

3. การวิจัยสัทวิทยา（音系学研究） 
สัทศาสตร์เกี่ยวข้องกับการศึกษาการผลิตเสียง อวัยวะในการผลิตเสียง ได้แก่ ปาก  ลิ้น คอ จมูก ริมฝีปากและเพดาน

ปาก จากอวัยวะเหล่านี้หรือส่วนต่าง ๆ ในปากจะเกิดเสียงต่าง ๆ สัทวิทยาเกี่ยวข้องกับการศึกษาลักษณะของเสียงและการ
เปลี่ยนแปลงของเสียง 

การวิจัยสัทวิทยา เป็นการศึกษาที่เกี่ยวกับเรื่องเสียงในภาษา การวิเคราะห์ระบบสัทศาสตร์ของภาษาร่วมสมัยและ
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสัทศาสตร์ในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน  

 
 



                                                                                                                                                 ศิลปภ์าษา - ศาสตร์พาที 

 

 

  

  77 วารสารวิทย์ไมตรไีทย-จีนจากกรุงปักก่ิง ประจำเดือนกันยายน 2564 

4. การวิจัยเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ（对外汉语教学理论研究  ） 
งานวิจัยด้านนี้จะให้ความสำคัญกับการเรียนทฤษฎี  การศึกษาวิจัย สอนอะไร（教什么）、สอนอย่างไร（怎么

教）、เรียนอย่างไร（怎么学） ศึกษาทฤษฎีพื้นฐานภาษาศาสตร์ของภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ทฤษฎีการสอน
ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ ทฤษฎีการรับรู้ภาษาจีน) และภาษาศาสตร์ประยุกต์ (การออกแบบการสอน การเขียนตำรา การ
สอนในห้องเรียน การวัดและการประเมินผล)  

 
5. การวิจัยเกี่ยวกับภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ （计算语言学研究） 

วิเคราะห์และประมวลผลภาษาผ่านการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที ่เป็นทางการ และใช้โปรแกรมบน
คอมพิวเตอร์เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการวิเคราะห์และประมวลผล เพ่ือให้เกิดการใช้เครื่องจำลองบางส่วนหรือทั้งหมดของภาษา
มนุษย์ วัตถุประสงค์ และความสามารถทางภาษา 

ประเด็นหลักของภาษาศาสตร์เชิงคำนวณและการวิจัยการประมวลผลข้อมูลภาษาคือการทำความเข้าใจภาษาอัตโนมตัิ
และการสร้างอัตโนมัติแบบแรกรับรู้โครงสร้างวากยสัมพันธ์ของประโยค บนพื้นผิวของประโยค ตัดสินความสัมพันธ์ทาง
ความหมายระหว่างองค์ประกอบ และสุดท้าย ชี้แจงความหมายของประโยค อันหลังเลือกคำจากความหมายที่จะแสดง และ 
สร้างแต่ละองค์ประกอบตามความสัมพันธ์ทางความหมายระหว่างคำระหว่างโครงสร้างความหมายและโครงสร้างวากยสัมพันธ์ 
ประโยคสุดท้ายสอดคล้องกับไวยากรณ์และตรรกะ  

 
6. การวิจัยภาษาทางสังคมศาสตร์ （社会语言学研究） 

การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบในแง่มุมใด ๆ ทั้งหมดในสังคมต่อวิธีการใช้ภาษา คนที่มีอัตลักษณ์ทางสังคมต่างกันในการ
ผลิตคำพูดต่างกัน ตัวอย่างเช่น เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรสนิยมทางเพศที่แตกต่างกัน ล้วนมีรูปแบบ
การส่งต่อคำพูดที่เก่ียวข้องกัน 

งานวิจัยด้านนี้ ได้แก่ กิจกรรมการสื่อสารทางภาษา (การศึกษากระบวนการสนทนา กิจกรรมทางจิตวิทยาของการใช้
ภาษา การเอาชนะภาษาถิ่น การประยุกต์ใช้ภาษาของคนในอาชีพต่าง ๆ ) 
 

กระบวนการวิธีวิจัยภาษา （语言研究的方法过程） 

 

ศึกษา 

（学习）

เน้นข้อเท็จจริง 

（关注事实）

คิดทบทวนข้อสรุป
（对定论的反

思）

ให้ความส าคัญกับ
ทฤษฎี （重视理

论）

คิดหาวิธีแก้ไข
ปัญหา

（思考解决问
题的方法）
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3.1 ฐานวารสารสายสังคมศาสตร์และภาษาศาสตร์ 

 วารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์และภาษาศาสตร์ในประเทศจีนสามารถแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม โดยกลุ่มที่หนึ่งและกลุ่ม
ที่สองถือเป็นวารสารวิชาการหลัก (核心期刊) ส่วนกลุ่มที่สามเป็นวารสารวิชาการท่ียังไม่ได้ถูกจัดให้ขึ้นไปอยู่ในฐานหลัก  
(1) วารสารวิชาการในกลุ่มที่ 1 (南大核心) 
วารสารวิชาการในกลุ่มที่ 1 เป็นวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐาน 南大核心[Chinese Social Science Citation Index] หรือเรียก
สั้นๆว่า “CSSCI” ซ่ึง CSSCI เป็นฐานการจัดอันดับวารสารวิชาการท่ีจัดทำโดยมหาวิทยาลัยนานกิง  
(2) วารสารวิชาการในกลุ่มที่ 2 (北大核心)  
วารสารวิชาการในกลุ่มที่ 2 เป็นวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐาน 北大核心 หรือเรียกกันว่า 中文核心期刊 เวลาสืบค้นจะปรากฏ

ชื่อว่า“核心期刊” เป็นฐานการจัดอันดับวารสารวิชาการท่ีจัดทำโดยมหาวิทยาลัยปักก่ิง 
(3) วารสารวิชาการในกลุ่มที่ 3 (普通期刊)  

วารสารวิชาการในกลุ่มที่ 3 เป็นวารสารวิชาการที่ยังไม่ถูกจัดเข้าไปอยู่ในฐานที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยนานกิงและมหา
วิทยาลัยปักก่ิง 
 

เว็บไซต์สืบค้น 
 https://www.cnki.net หรือเรียกสั้นว่า CNKI เป็นเว็บไซต์สืบค้นงานวิชาการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน รวบรวมงาน
วิชาการทุกแขนง บทความวิจัย บทความวิชาการ และวิทยานิพนธ์เกือบทุกมหาวิทยาลัยในประเทศจีน สามารถดาวน์โหลด
บทความและวิทยานิพนธ์มาอ่านได้ นอกจากนี้ยังใช้สืบค้นฐานวารสารและเป็นช่องทางที่ใช้สำหรับส่งบทความวิชาการเพ่ือ
ตีพิมพ์ได้อีกด้วย 
 

 
 

 

https://www.cnki.net/
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คลังข้อมูลงานวิจัย 
คลังข้อมูลวิจัยที่จะแนะนำในครั้งนี้มีด้วยกันทั้งหมด 4 คลังข้อมูล   
(1) คลังข้อมูล CCL   (CCL 语料库) 

CCL เป็นคลังข้อมูลภาษาจีนสมัยใหม่และภาษาจีนโบราณ ในส่วนของภาษาจีนสมัยใหม่เป็นข้อมูลที่รวบรวมมาจาก 
วรรณกรรม บทละคร หนังสือพิมพ์ หนังสือประวัติศาสตร์และเอกสารวิชาการด้านต่างๆ ส่วนข้อมูลภาษาจีนโบราณรวมรวมจาก
บทกวี หนังสือโบราณตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจวถึงยุคสาธารณรัฐจีน คลังข้อมูล CCL จัดทำโดยมหาวิทยาลัยปักก่ิง 

 

 
 
(2) คลังข้อมูล BCC   (BCC 语料库) 

BCC เป็นคลังข้อมูลภาษาจีนสมัยใหม่ สามารถเลือกเก็บข้อมูลตามปีได้ ข้อมูลส่วนใหญ่มาจากวรรณกรรมและ
หนังสือพิมพ์ คลังข้อมูล BCC จัดทำโดยมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักก่ิง 
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(3) คลังข้อมูล HSK   (HSK 动态作文语料库) 

“HSK 动态作文语料库”เป็นคลังข้อมูลที ่รวบรวมตัวอย่างข้อสอบการเขียนภาษาจีน จากข้อสอบ HSK ของ
นักศึกษาต่างชาติ เหมาะสำหรับใช้ในงานวิจัยด้านการเรียนการสอน  เป็นคลังข้อมูลที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยภาษาและ
วัฒนธรรมปักก่ิง 

 

 
 

 
(4) คลังข้อมูล QQK  (全球汉语中介语语料库) 

QQK เป็นคลังข้อมูลที่รวบรวมตัวอย่างการใช้ภาษาจีนของนักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลก เหมาะสำหรับใช้ในงานทำวิจัย
ด้านการเรียนการสอน เป็นคลังข้อมูลที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักก่ิง 
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4. ภาษาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ภาษาศาสตร์กับเทคโนโลยีมีความคาบเกี่ยวกันอย่างไร และในยุคดิจิทัลนั้น ภาษาศาสตร์ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเข้ามามี
ส่วนร่วมอย่างไรกับชีวิตประจำวันของเราบ้าง 

ก่อนอื่น ภาษาศาสตร์ไม่ได้เรียนแค่เนื้อหาของหลักภาษา แต่การเรียนภาษาศาสตร์จะต้องมีการเรียนเนื้อหาที่คาบ
เกี่ยวกับความรู้ศาสตร์อื่น ๆ ด้วย เช่น ชีววิทยา เวลาเราใช้ภาษาสื่อสารกัน โดยเฉพาะด้วยการพูดนั้น อวัยวะในร่างกายที่
เกี่ยวข้องกับการพูดตั้งแต่กระบังลม ปอดท่ีกักเก็บลม หลอดลมที่เป็นท่อส่งผ่านลมขึ้นไปยังคอหอย ผ่านเส้นเสียง เส้นเสียงที่ถูก
ลมเป่าจนกระทบกันเกิดเป็นเสียงในลำคอ แล้วส่งขึ้นไปยังลิ ้นไก่ เพดานอ่อน เพดานแข็ง ลิ้น ฟัน และริมฝีปาก ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงของรูปร่างและตำแหน่งของอวัยวะเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดว่าเสียงที่ผลิตออกมานั้นจะเป็นเสียงแบบไหน  สระ 
พยัญชนะแต่ละตัวตำแหน่งลิ้นอยู่ที่ใด ริมฝีปากเป็นรูปอย่างไร จากนั้นเสียงนั้นจะถูกส่งออกไปผ่านตัวกลางจนไปถึงหูของผู้ฟัง 
ซึ่งคลื่นเสียงจะผ่านหูชั้นนอก หูชั้นกลาง ผ่านกระดูกสามชิ้นที่กระทบกันส่งต่อไปยังหูชั้นในเข้าไปยังคอเคลียร์ที่เป็นรูปก้นหอย 
ซึ่งคลื่นเสียงจะเข้าไปสั่นสะเทือนเซลล์ที่เป็นตัวรับคลื่นและส่งต่อไปยังสมองผ่านประสาทหู จากนั้นสมองจะวิเคราะห์ว่าเสียงที่ได้
ยินคือเสียงอะไร แล้วทำการตอบสนองต่อไป 
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ความที่คลื่นเสียงเป็นคลื่นความถี่ ก็จะเกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์ คลื่นความถี่ต่ำ ความถี่สูง ต้นกำเนิดเสียงเป็น
อย่างไร ตัวกลางที่ส่งคลื่นเสียงนั้นเป็นอากาศ ของเหลว หรือของแข็ง เป็นต้น เช่นตัวอย่างการออกเสียงข้างต้นนี้  เมื่อเสียง
ออกมาจากอวัยวะที่ใช้เปล่งเสียงแล้ว คลื่นเสียงนี้ก็จะถูกส่งผ่านตัวกลาง เช่น อากาศ และโมเลกุลในอากาศท่ีเรียงตัวกันเป็นแถว
นั้นจะถูกสั่นสะเทือนและพาโมเลกุลแต่ละแถวไปกระทบกับแถวต่อ ๆ ไป และส่งต่อไปยังแถวถัดไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงหูของ
ผู้ฟัง และอีกตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์โดยตรงก็คือ พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ จะมีรูปแบบของคลื่นที่แตกต่างกัน และ
ค่าที่ใช้วัดหน่วยเสียงเหล่านี้ก็แตกต่างกันออกไปด้วย ซึ่งเราสามารถสังเกตได้ว่า แต่ละหน่วยเสียงมีลักษณะคลื่นเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร 

เมื่อเสียงถูกส่งไปทางเส้นประสาทสู่สมอง สมองก็จะมีส่วนที่เกี่ยวกับการฟังที่รับคลื่นความถี่มา และส่งต่อให้ส่วนที่
ประมวลเนื้อหาเพ่ือวิเคราะห์ว่าเสียงที่เราได้ยินมาคืออะไร เมื่อเราจะตอบกลับ ก็จะมีสมองส่วนที่เรียบเรียงเนื้อหา แล้วส่งต่อไป
ยังส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหว เพื่อส่งต่อไปยังอวัยวะต่าง ๆ ในการตอบสนองต่อไป เนื้อหาเหล่านี้ จะอยู่ในขอบเขตของ
ภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา ช่วงหลัง การวิจัยทางด้านประสาทวิทยาในขอบเขตเนื้อหาของภาษาศาสตร์มีมากขึ้น เช่น การวิจัย
เกี่ยวกับวรรณยุกต์ภาษาไทย ที่วัดค่าคลื่นสมองส่วนที่ทำปฏิกิริยากับเสียงที่ได้ยินของเจ้าของภาษาไทย จีน และอังกฤษ เพื่อดู
การตอบสนองของสมองของเจ้าของภาษาท่ีมีวรรณยุกต์กับไม่มีวรรณยุกต์ว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 

 

 
 

เมื่อสมองทำปฏิกิริยาแล้ว ส่วนที่จะตัดสินว่าสิ่งที่ได้รับมาหมายความว่าอย่างไร เราสามารถจัดกลุ่มได้อย่างไร เช่น เสียง
สระ อา คนไทยฟังเสียงสระนี้ที่ตำแหน่งค่อนหน้าและค่อนหลังเป็นสระเสียงเดียวกัน แต่คนที่ใช้ภาษาอื่นอาจจะแยกออกเป็น
เสียงที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน และแต่ละเสียงยังให้ความหมายที่แตกต่างกันอีกด้วย เนื้อหาเหล่านี้จะอยู่ในขอบเขตของ
ภาษาศาสตร์จิตวิทยา ซึ่งการวิจัยด้วยวิธีทางจิตวิทยาช่วงหลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เช่น การทดลองด้านการรับรู้ทาง
วรรณยุกต์ ซึ่งจะมีการสังเคราะห์เสียงแล้วให้ผู้เข้าร่วมการทดลองฟังและเลือกว่า เสียงที่ได้ยินคือคำใด หรือ เสียงสองเสียง
เหมือนหรือแตกต่างกัน เพ่ือทำการจัดกลุ่มให้แต่ละวรรณยุกต์ต่อไป 

เมื่อเราเข้าใจเนื้อหาที่ได้รับมาแล้ว เราก็ต้องให้ผู้อื่นเข้าใจตรงกันกับเราด้วย การสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจโดยไม่ผิดหลัก
ภาษา ไม่ผิดหลักวัฒนธรรม ไม่ผิดหลักกฎหมาย การเมือง หรือสภาพสังคมใด ๆ ในเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือภาษาของแต่ละวงการ
อาชีพ เนื้อหาเหล่านี้จะเก่ียวข้องกับ sociolinguistics หรือ ภาษาศาสตร์เชิงสังคมวิทยาทั้งสิ้น 
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นอกจากนี้ ภาษาศาสตร์ยังมีเนื้อหาที่คาบเกี่ยวกับศาสตร์ทางการแพทย์อีกด้วย การผิดปกติไม่ว่าจะในด้านร่างกาย 
ประสาท หรือสมอง ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ภาษา เช่น เด็กปากแหว่งเพดานโหว่ เวลาพูดจะมีลักษณะเด่นอย่างไร และเมื่อทำ
การผ่าตัดแล้วจะสามารถฟื้นฟูความสามารถทางด้านภาษาได้อย่างไร  หรือ ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุแล้วสมองส่วนที่มีผลต่อการใช้
ภาษาหรือรับรู้ภาษาได้รับการกระทบกระเทือนจะมีอาการอย่างไร ซึ่งหลัก ๆ มีสองประเภท คือ เข้าใจเนื้อหาแต่เรียบเรียง
เนื้อหาที่จะโต้ตอบไม่ได้ กับ ไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาที่ได้ยินได้เลย ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้จะอยู่ในขอบเขตของ  pathological 
linguistics หรือ ภาษาศาสตร์พยาธิวิทยานั่นเอง 

 
ส่วน computational linguistics หรือ ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จะเป็นเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์

และเทคโนโลยี เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลทางภาษาศาสตร์เพื ่อนำไปป้อนให้กับระบบคอมพิวเตอร์ต่าง  ๆ รวมไปถึงระบบ
ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน เช่น   

SIRI ที่เป็น AI assistance การโต้ตอบกับอุปกรณ์สื่อสารด้วยภาษาท่ีเราเล่นกัน SIRI นั้นสามารถแปลงเสียงที่เราพูดเป็น
ตัวอักษร แล้วทำการโต้ตอบกลับด้วยอักษรและเสียงพูด อีกยังเชื่อมต่อกับฟังก์ชันการทำงานอ่ืน ๆ ได้ด้วย 

STT (Speech To Text) หรือการแปลงเสียงให้เป็นตัวอักษร เช่น การพูดแล้วให้โทรศัพท์พิมพ์ออกมาเป็นตัวหนังสือ
แทนการพิมพ์ด้วยแป้นพิมพ์ 

TTS (Text To Speech) การแปลงตัวอักษรให้เป็นเสียง เช่น การให้โทรศัพท์อ่านหน้าจอออกมาเป็นเสียง 
การแปลงรูปภาพเป็นอักษรและแปลภาษาอัตโนมัติพร้อมแสดงออกมาเป็นตัวอักษร 
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การแปลงเสียงของภาษาหนึ่งให้กลายเป็นอีกภาษาหนึ่ง ซึ่งมีกระบวนการคร่าว ๆ คือ รับเสียงภาษาหนึ่งมา วิเคราะห์ว่า

เสียงนี้คืออะไร และทำการแปล และแปลงเนื้อหาที่แปลเป็นเสียงอีกภาษาหนึ่ง การสร้างซับไตเติลอัตโนมัติ และการแปลซับไต
เติลอัตโนมัติของยูทูบ และวิดิโอในเฟสบุ๊ก เป็นต้น  

นี่เป็นเพยีงตัวอย่างบางส่วนของเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับภาษาศาสตร์ที่เราสามารถเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันของเรา 
ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ได้แยกตัวออกมาเป็นสาขาของตัวเอง ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ที่ได้ก่อตั้ง
ศูนย์วิจัยทางด้านภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์มาตั้งแต่ 1986 ซึ่งมีแนวทางการวิจัยหลักอยู่สามแนวทาง คือ 

ทฤษฎีพื้นฐาน โมเดลและวิธีการประมวลผลภาษาธรรมชาติ เนื้อหาวิจัยได้แก่ ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์พื้นฐาน การ
จัดการการประมวลผลภาษาธรรมชาติ หรือ Natural language processing (NLP) ไวยากรณ์ภาษาจีนปัจจุบัน การวิเคราะห์
ด้านคำศัพท ์หลักไวยากรณ์ การสร้างโมเดลภาษาธรรมชาติ ทฤษฎีและวิธีการจัดการข้อมูลภาษา เป็นต้น 

การวิจัยและการสร้างแหล่งข้อมูลพื้นฐาน เนื้อหาวิจัยได้แก่ พจนานุกรมคอมพิวเตอร์ คลังข้อมูลความรู้ทางภาษา 
คลังขอ้มูลภาษาและเทคโนโลยี การจัดการข้อมูล ศัพท์เฉพาะ การคัดแยกศัพท์เฉพาะแบบอัตโนมัติ เป็นต้น 

เทคโนโลยีประยุกต์พื้นฐาน เนื้อหาวิจัยได้แก่ วิธี เทคนิค และระบบการแปลอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์ การตรวจค้น
และคัดแยกข้อมูล การประเมินระบบจัดการภาษาธรรมชาติ การใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนบทความ และการวิจัยบทกลอน
โบราณจีน เป็นต้น 

อย่างเช่นที่มหาวิทยาลัยชิงหวาก็มีสาขาด้านนี้เช่นกัน ชื่อสาขาภาษาศาสตร์ยุคปัจจุบัน ซึ่งเราต่างทราบกันดีว่า ชิงหวามี
ความแข็งแกร่งทางด้านสายวิทย์อยู่เป็นทุนเดิม ภายหลังเมื่อมีการนำมาประยุกต์กับศาสตร์ทางด้านภาษาศาสตร์ แสดงให้เห็นว่า 
ภาษาศาสตร์มีความสำคัญกับยุคแห่งเทคโนโลยีอย่างปฏิเสธไม่ได้  ส่วนในประเทศไทยนั้น เมื่อปี พ.ศ. 2562 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยก็ได้มีการเปิดสาขาภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์แยกออกมาเป็นสาขาหนึ่ง ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
และการที่มหาวิทยาลัยในไทยได้เปิดการเรียนการสอนและแยกตัวออกมาเป็นสาขาหนึ่งนั้น แสดงให้เห็นว่า ในประเทศไทยได้ให้
ความสำคัญกับศาสตร์สาขานี้มากขึ้นเช่นกัน 

 

 



                                                                                                                                                 ศิลปภ์าษา - ศาสตร์พาที 
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นอกจากเนื้อหาการเรียนในระดับการศึกษาขั้นสูงแล้ว อาชีพที่ออกมารองรับบุคคลที่จบด้านภาษาศาสตร์ก็มีความ
หลากหลายมากข้ึนเช่นกัน ซึ่งในภาพจำของเรานั้น เมื่อเรียนภาษาศาสตร์มา จบไปก็อาจจะต้องเป็นครู อาจารย์ แต่ในความเป็น
จริง บริษัทชั้นนำที่ประเทศจีน ได้มีการประกาศรับสมัครผู้ที่จบด้านภาษาศาสตร์มาประจำในทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท AI 
เพื่อทำงานร่วมกับวิศวกรคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลทางด้านภาษา สรุปข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ และส่งต่อข้อมูลให้กับ
วิศวกรไปเขียนโค้ด และทำเป็นระบบหรือโปรแกรมต่าง ๆ ต่อไป เช่น ในปี 2017 บริษัท Alibaba ได้มีการประกาศรับผู้จบ
ปริญญาเอกทางด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ภาษาจีนปัจจุบัน เข้าทำงานในทีม IT เพื่อร่วมวิจัยและ
พัฒนาระบบ AI ของบริษัทลูกของ Alibaba ซึ่งค่าตอบแทนก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,500,000-3,250,000 บาทต่อปี หรือเฉลี่ย 
125,000-270,833.33 บาทต่อเดือน และยังมีสิทธิ์ถือหุ้นของบริษัทอีกด้วย บริษัท ByteDance ที่เป็นบริษัทแม่ของ TikTok ที่มี
การรับสมัครในตำแหน่งการจัดการข้อมูลทางภาษาศาสตร์  ค่าตอบแทนอยู่ที ่ประมาณ 90,000-125,000 บาทต่อเดือน 
นอกจากนี้ยังมีอาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล นักบำบัดฟ้ืนฟูทางภาษาให้กับเด็กออทิสซึ่ม เด็กที่ผ่านการผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่ 
และเด็กที่มีปัญหาทางด้านการเรียนรู้หรือพัฒนาการทางด้านภาษาอีกด้วย เชื่อว่าในอนาคตประเทศไทยจะมีอาชีพเหล่านี้มา
รองรับผู้ที่จบด้านภาษาศาสตร์มากขึ้นเช่นกัน เห็นได้จากการตั้งสาขาวิชาภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์แล้ว เชื่อว่าบริษัทต่าง ๆ จะมี
การรับนักภาษาศาสตร์เข้าร่วมทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีมากขึ้นในอนาคต 

 

 
ข้อมูลข้างต้นนี้เป็นเพียงภาพรวมคร่าว ๆ ที่อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าภาษาศาสตร์ไม่ได้มีแค่ภาษา ไม่ได้จบมาแล้วต้อง

เป็นอาจารย์เท่านั้น แต่ภาษาศาสตร์มีการคาบเกี่ยวกับศาสตร์อื ่น ๆ มากมาย ภาษาศาสตร์มีอาชีพที่น่าสนใจรองรับอย่าง
หลากหลาย และภาษาศาสตร์ยังสอดแทรกอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคน 
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Way Forward 2021 ครั้งที่ 9 Season มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ EP5 

1. การศึกษาต่อสาขานิติศาสตร์หรือกฎหมายจีน 

เมื่อปี 2556 นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีของจีน ได้ประกาศรื้อฟ้ืนเส้นทางสายไหมในอดีตที่เป็นแนวคิดเส้นทางสายไหม

ของจีนสมัยโบราณที่ค้าขายจากจีนไปสู่ทวีปอื่น ๆ มาต่อยอดและพัฒนาเป็น “เส้นทางสายไหมใหม่”หรือ One Belt One 
Road  คือ โครงสร้างความร่วมมือในหลาย ๆ ด้าน ทีไ่ม่ใช่เศรษฐกิจอย่างเดียว  แต่ตีความกว้างมากในหลาย ๆ ประเทศที่อยู่ใน
แถบเส้นทางนี้ ซ่ึงประเทศไทยก็รวมอยู่ด้วย แต่ถ้าเป็นด้านความร่วมมือ จะรวมไปถึงเศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข โครงสร้าง
พื้นฐาน เป็นต้น เพราะฉะนั้น ถ้าเราศึกษาในประเทศจีน โอกาสที่เราจะทำงานที่จีน หรือได้ใช้จุดเกาะเกี่ยวเล็ก ๆ ระหว่างไทย
กับจีน เพื่อประโยชน์ในอนาคต ปัจจุบันถือว่ามีโอกาสสูง เพราะทุกประเทศจะมีการเชื่อมโยงกันและยึดหลักของความเป็นหนึ่ง
เดียวและจะเติบโตไปด้วยกัน 

 

1.1 พัฒนาการกฎหมายจีน 

1. ยุคราชวงศ์ (ก่อน ค.ศ. 1911) แนวคิดเรื่อง เน้นไปที่ปรัชญาขงจื้อ หรือหลักคุณธรรมพ้ืนฐานของสังคม กฎหมายจะเป็นส่วน
ที่เสริมเข้ามา จนกระท่ังถึงยุคราชวงศ์ชิงล่มสลายลง 

2. ยุคสาธารณรัฐจีน (ค.ศ. 1912 – 1949) ท่านเจียง คายเช็ค พยายามที่จะปรับปรุงกฎหมายแบบตะวันตก โดยมีการประมวล
กฎหมายที่มีแนวความคิดแบบฝรั่ง แต่พบว่ามีความล้มเหลวอยู่บ้าง เพราะว่าประวัติศาสตร์จีนหลายพันปีที่ผ่านมา แนวคิด
เรื่องคุณธรรม เช่น ปรัชญาขงจื้อได้หยั่งรากหรือปลูกฝั่งผู้คนมายาวนาน การที่จะนำเอากฎหมายตะวันตกมาพัฒนาและปรับ
ใช้แบบตะวันตก จึงทำให้เกิดความขัดแย้งและเผชิญหน้ากันระหว่างแนวคิดสมัยเก่าและแนวคิดสมัยใหม่ 
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3. ยุคสาธารณรัฐประชาชนจีน  
3.1 ค.ศ. 1949 – 1953 เริ่มก่อตั้ง 
3.2 ค.ศ. 1954 – 1974 รัฐธรรมนญูฉบับแรก เริ่มมีการบัญญัติเรื่องสิทธิขั้นพ้ืนฐาน  สิทธิในการพูด สิทธิที่จะไม่ถูกจับกุม

โดยไม่มีสาเหตุ   
3.3 ค.ศ. 1975 – 1974 รัฐธรรมนูญฉบับที่ 2 
3.4 ค.ศ. 1975 – 1981 รัฐธรรมนูญฉบับที่ 3 
3.5 ค.ศ. 1982 - ปัจจุบัน รัฐธรรมนูญฉบับที่ 4 ในยุคปัจจุบันถือว่ามีความก้าวหน้าไปอย่างมาก เมื ่อเทียบกับ

รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา  รัฐธรรมนูญของจีน ฉบับที่ 4 ได้มีการรับรองสิทธิต่าง ๆของประชาชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสิทธิในทางเศรษฐกิจ หรือเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้มีความคล่องตัวขึ้น และที่สำคัญได้มีการบัญญัตวิ่า 
“ไม่มีใครมีอภิสิทธิ์นอกเหนือไปจากรัฐธรรมนูญ”  (มาตรา5) ซึ่งจะเห็นได้ว่าจีนเริ่มมีแนวคิดในเรื่องความเท่าเทียม
ที่เหมือนกับตะวันตก และที่สำคัญ มาตรา36 ของสิทธิในการนับถือศาสนาของประชาชน ที่จะมีสิทธิ์ในการเลือก
นับถือศาสนาอะไรก็ได้ แต่จีนได้ไปมากกว่านั้น ในสิทธิที่สหรัฐอเมริกาก็ไม่มีในรัฐธรรมนูญ คือการบัญญัติว่า 
“ประชาชนมีสิทธิที่จะนับถือศาสนาใด ๆรวมถึงสิทธิที่จะไม่นับถือศาสนาด้วยเช่นกัน” ซึ่งจีนเริ่มมีแนวคิดอะไรที่ไป
ไกลกว่าโลกตะวันออก จากที่เล่าประวัติศาสตร์จีนที่ผ่านมาในหลายพันปีผูกกับวัฒนธรรมขงจื๊อและเรื่องหน้าที่คน
ในสังคมท่ีเรียกว่ามีลำดับชั้น มีการแบ่งชายหญิง และบทบาททางสังคมที่ชัดเจน 

 

 
 

ปัจจุบันกฏหมายจีนแม้จะเป็นในลักษณะของกฏหมายสมัยใหม่ แต่ว่าความสัมพันธ์ของคนในสังคม ก็ยังตกอยู่ภายใต้
อิทธิพลเหล่านี้อยู่ ประเด็นแรก คือ แวดวงสังคมและความสัมพันธ์ เป็นเรื่องเปิดเผยและปกติมากถ้าเราไปจีน เรามักจะได้ยินคำ
ว่า 关系 หรือที่เขาเรียกว่าคอนเน็คชั่น สำหรับคนที่ทำธุรกิจและการค้า คือ คนต่างชาติทีเ่ข้าทำธุรกิจในจีน ถ้าหวังที่จะมีโอกาส
ก้าวหน้า การสร้างสัมพันธ์หรือคอนเนคชั่นเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆ อาจจะเริ่มจากการจ้างลูกจ้างชาวพื้นเมือง แต่ยังยึดแนวคิด
และคุณธรรม จะเห็นว่าประเทศจีนจะให้ความเคารพต่อผู้อาวุโสอย่างมาก ถึงแม้กฏหมายสมัยใหม่ที่ว่าทุกคนเท่าเทียมกัน ชาย
หญิงเท่าเทียมกัน แต่ทางสังคมจริงๆ ครอบครัวคือครอบครัว เขาจะแบ่งหน้าที่กันชัดเจนว่าชายและหญิงควรมีบทบาทเช่นไร   
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สำหรับนักศึกษากฏหมายที่เรียนจบในระดับปริญญาตรีแล้ว เราจำเป็นจะต้องรู้จักคำว่า Common law  และ Civil 
law  ซึ่งคือระบบกฏหมายใหญ่ ๆ สองข้ัว  

1. Common law (ระบบกฎหมายจารีตประเพณี) คือ หลักการที่ว่ากฏหมายจารีตประเพณี หลักกฎหมายที่มาจาก
จารีตประเพณ ีหรือศาลวางหลักกฏหมายได้ โดยพิพากษาจากจารีตในขณะนั้นๆ หรือสังคมนั้นๆ  

2. Civil law (ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร) คือ หลักการที่ว่ากฏหมายมีที่มาจาก ประมวลกฎหมาย หรือกฎหมาย
ที่บัญญัติเป็นตัวลายลักษณ์อักษร ศาลจะสร้างกฏหมายเองไม่ได้ใน Civil law หรือระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร  
ซึ่งจะเป็นเรื่องที่ว่าต้องมีการบัญญัติกฏหมายตามกระบวนการรัฐสภาขึ้นมา  แล้วถ้าถามว่าจีนเป็นระบบแบบไหน  
ซึ่งระบบกฎหมายของจีนจะค่อนข้างจะใกล้เคียงกับ Civil law คือ เป็นเรื ่องของการประมวลกฏหมาย และ
กฏหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่จะมีความพิเศษอย่างหนึ่ง คือ ที ่เรียกว่า ระบบกฏหมายสังคมนิยมที่มี
เอกลักษณ์จีน ในส่วนนี้รัฐบาลจีนมีการทำเป็นเอกสารรายงานในการแปลความหมาย ซึ่งค่อนข้างจะเป็นนามธรรม 
แต่ว่ามีความน่าสนใจเกี่ยวกับการสร้างระบบกฏหมายให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยให้ความสำคัญกับคนทุก
ชนชั้นอย่างเท่าเทียม  

 

1.2 กฏหมายจีนท่ีน่าสนใจ 
อนุญาโตตุลาการ คือ สมมุติว่า ปกติถ้าเรามีข้อพิพาทกันระหว่างคู่ความและจะต้องไปที่ศาล แน่นอนว่าจะต้องเสียเวลา 

ให้ลองจินตนาการว่า ถ้าเป็นคู่ความ ซึ่งปัจจุบันมีการค้าขายทางออนไลน์ ซึ่งเกิดขึ้นมากมายในหลายประเทศ ถ้าเราอยู่ประเทศ
หนึ่ง และจะสั่งของในประเทศหนึ่ง แล้วมีข้อพิพาทกัน แล้วศาลประเทศไหนจะตัดสิน เราต้องนั่งเครื่องบินไปศาลประเทศอ่ืน
ไหม หรือเขาต้องนั่งเครื่องบินมา  ทำให้เกิดความล่าช้าและมีต้นทุนเพ่ิมขึ้น อนุญาโตตุลาการ จึงมีบทบาทเข้ามา เป็นระบบที่ตั้ง
คนกลางระหว่างคู่พิพาทมาวินิจฉัยข้อพิพาทได้  ซึ่งจีนก็มีหน่วยงานที่เรียกว่า  China International Economic and Trade 
Arbitration Commission หรือเรียกสั้น ๆว่า  (CIETAC) ได้ตั้งขึ้นมา เพื่อเป็นอนุญาโตตุลาการ ให้บริการข้อพิพาท เพื่อความ
รวดเร็วต่อธุรกิจ และต่างชาติก็สามารถทำได้  
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1) กฎหมายต่อต้านการผูกขาดทางการค้า เป็นกฎหมายที่น่าสนใจอย่างมาก ถ้าอนาคตสำหรับผู้ที่อยากทำธุรกิจในจีน การ
ลงทุน การค้าขาย ส่วนแบ่งกำไร ในตลาดเป็นอย่างไร ถ้ามีส่วนแบ่งตลาดมากเกินไปก็อาจเข้าข่ายการผูกขาดทางการค้าได้ 
พฤติกรรมทางธุรกิจบางอย่างก็อาจจะเป็นความผิดได้ สิ่งที่น่าสนใจคือ กฎหมายต่อต้านการผูกขาดทางการค้าของจีน แต่
กฏหมายที่ไทยกลับไม่มี เช่น กรณีการประกวดราคา จะต้องมีเอกชนหลายรายเสนอราคาแข่งขันกัน หากมีรายใดรายหนึ่งให้
สินบนแก่ผู้จัดการประกวดราคา และชนะการประกวดราคาไป  แน่นอนผู้ประกอบธุรกิจรายอ่ืนเสียประโยชน์ การให้สินบน
ถือเป็นการรกระทำท่ีบั่นทอนการแข่งขัน และถือเป็นการกระทำที่ความผิดกฎหมาย ซึ่งกฎหมายต่อต้านการผูกขาดทาง
การค้าของไทยยังไม่ได้ผิดไปถึงตรงนั้น ถ้าตามกฏหมายจีนพอกระทำความผิด จะมีโทษแค่ปรับอย่างเดียวไม่พอ จะต้องจ่าย
ค่าเสียหายให้กับผู้ประกอบธุรกิจอ่ืนที่เสียหายด้วย ซึ่งจะโดนสองต่อทั้งปรับและจ่ายไปพร้อมกัน 
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2) กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา  อาจจะเฉพาะบางท่านที่ทำงานที่เกี่ยวข้อง ที่สนใจและอยากรู้ว่ากฏหมาย
อาญาจีนเป็นอย่างไร ซึ่งก็พบว่ากฏหมายอาญาในไทยหรือทั่วๆ ไปที่เราทราบกัน โทษทางอาญามี 5 อย่าง คือ ประหารชีวิต 
จำคุก ยึดทรัพท์ กักขัง ปรับ แต่ของจีนจะเพิ่มมาอีกอย่าง คือ การเสียสิทธิทางการเมือง โดยมีการระบุไว้ว่า การกระทำ
บางอย่าง ความผิดบางฐาน เช่น ความผิดต่อทางด้านความมั่นคง นอกจากคุณจะมีโทษอาญาแล้ว ยังจะต้องเสียสิทธิทางการ
เมือง เช่น เสียสิทธิทางการเลือกตั้ง เสียสิทธิในการชุมนุม เสียสิทธิในการดำรงตำแหน่งบางอย่าง เป็นต้น เป็นมาตราการ
บังคับสังคมทีท่่านใดสนใจก็สามารถไปศึกษาเพ่ิมเติมได้ 
 

 
 
3) กฎหมายอวกาศ โดยหลักจะเป็นกฏหมายระหว่างประเทศ คือ ข้อตกลงระหว่างรัฐกับรัฐ แต่ว่าในจีนจะยังไม่มีกฏหมาย

พระราชบัญญัติในด้านอวกาศ 
 

1.3 สาขาและมหาวิทยาลัย 

ตัวอย่างสาขา 

ป.โท ป.เอก 
- กฎหมายทั่วไป (กฎหมายจีน) 
- กฎหมายพาณิชย์ / การค้า / ธุรกิจ / เศรษฐกิจ 
 - กฎหมายเปรียบเทียบ 
 - กฎหมายระหว่างประเทศ 
 - กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - กฎหมายอาญา 
 - กฎหมายปกครองและรัฐธรรมนูญ 
 - ประวัติศาสตร์กฎหมาย 

- กฎหมายทั่วไป (กฎหมายจีน) 
- กฎหมายเศรษฐกิจ / การค้าระหว่างประเทศ 
- กฎหมายเปรียบเทียบ 
- กฎหมายระหว่างประเทศ 
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ปริญญาโทมหีลักสูตรที่เปิดสอนหลากหลายสาขา  ซึ่งโดยทั่วๆไปสำหรับผู้ที่ไปเรียนจะเป็นกฏหมายเกี่ยวกับธุรกิจ และ
กฏหมายทั่วไป(กฏหมานจีน) ส่วนกฏหมายอาญาปกครองจะมีค่อนข้างน้อย อาจจะเว้นแต่ท่านที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  ส่วน
หลักสูตรในระดับปริญญาเอกเปิดสอนจะแคบกว่าหลักสูตรในระดับปริญญาโท 
 

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน 

ชื่อ ระดับในเอเชีย ระดับโลก 
Peking University 7 18 

China University of 
PoliticalScience and Law 

291-300 
 

1001-1200 
 

Tsinghua University 2 17 
Beihang University 114 383 
Renmin University 60 601-650 
Fudan University 6 31 

*** QS World University Rankings 2022 
 

เงื่อนไขการเข้าศึกษา 

ทุน ป.โท ป.เอก 
เงื่อนไขภาษา CSC 

รัฐบาลจีนท้องถิ่น 
ทุนมหาวิทยาลัย 
อ่ืน ๆ 

CSC 
รัฐบาลจีนท้องถิ่น 
ทุนมหาวิทยาลัย 
อ่ืน ๆ 

ปริญญาก่อนหน้า 
 

TOFLE IBT 95 
IELTS 6.5 
HSK 5 

TOFLE IBT 95 
IELTS 6.5 
HSK 5 or 6 

 1. ปริญญาทางกฎหมาย 
2. ปริญญาสาขาอ่ืน ๆ เช่น 
รัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 

 

เค้าโครงงานวิจัย -   √ 
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เงื่อนไขการเข้าศึกษา 
ปัจจุบันมีทุนรัฐบาลค่อนเยอะพอสมควร เช่น ทุนรัฐบาลจีน csc  หรือทุนรัฐบาลท้องถิ่น เช่น รัฐบาลปักกิ่ง  แต่รัฐบาล

ปักก่ิงก็จะต้องเป็นกรณีท่ีเข้าเป็นนักศึกษาก่อน หลังจากนั้นจึงจะสามารถขอทุนได้ และมีทุนประจำมหาวิทยาลัย อ่ืนๆ  เช่น ทุน
องค์การระหว่างประเทศ เป็นต้น 
 

เงื่อนไขภาษา 
• กรณีเรียนภาษาจีนใช้HSK  กรณีเรียนภาษาอังกฤษใช้TOFLE หรือ IELTS   

• แต่ว่าถ้าสมมุติว่า ปริญญาก่อนหน้า เคยศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษมาแล้วก็อาจจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบ
TOFLE หรือ IELTSก็ได้  เงื่อนไขปริญญาก่อนหน้า ถ้าเราเรียนโทกฏหมายที่ไทย เราจะต้องจบปริญญาตรีนิติศาสตร์ แต่ที่
จีนไม่จำเป็นเสมอไป แล้วแต่สาขาแล้วแต่มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน บางมหาวิทยาลัย ปริญญาโททางกฏหมายก็ไม่ได้บังคับ 
ว่าเราจะต้องจบนิติศาสตร์ เนื ่องจากการจบโททางกฏหมายก็ไม่ได้ทำให้คนคนนั้นสามารถที่จะประกอบอาชีพเป็น
ทนายความนักกฏหมายโดยตรงได้อยู่แล้ว  จะคล้ายๆกับเรียนปริญญาโทวุฒิใบหนึ่งขึ้ นมาเพื่อเป็นความรู้ทางกฏหมาย
เท่านั้น 

 

เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา 

 ป.โท ป.เอก 
การตีพิมพ์ - √ 
การฝึกงาน √บางแห่ง - 

 
Course work 26-40 credits  16 credits 
วิทยานิพนธ์ 12,000 – 30,000 คำ

 ประมาณ  
100,000-150,000 คำ 
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ตัวอย่างหลักสูตร (Master’s Degree in Space Law and Policy at Beihang University) 

 
 

 



                                                                                      “เศรษฐศาสตร์” “กฎหมาย” และ “เรียนรู้จีน” ก้าวย่างศตวรรษ 5.0++ 

 

 

  

  95 วารสารวิทย์ไมตรไีทย-จีนจากกรุงปักก่ิง ประจำเดือนกันยายน 2564 

1.4 การประกอบอาชีพภายหลงัส าเร็จการศึกษา   

ไทย จีน ประเทศอื่น ๆ 

นักกฎหมายในสำนักงานกฎหมาย
เอกชน (Law firm) 

นักกฎหมายในสำนักงานกฎหมาย
เอกชน (Law firm) 

นักกฎหมายในสำนักงานกฎหมายเอกชน 
(Law firm) 

นักกฎหมายประจำองค์กรเอกชน 
(In-house lawyer) 

นักกฎหมายประจำองค์กรเอกชน 
(In-house lawyer) 

นักกฎหมายประจำองค์กรเอกชน 
(In-house lawyer) 

อาชีพนอกสาขา อาชีพนอกสาขา อาชีพนอกสาขา 

อาจารย์ / นักวิจัย อาจารย์ / นักวิจัย อาจารย์ / นักวิจัย 

ทนายความ   

ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ   

ผู้พิพากษา / อัยการ   

  
Law firm (นักกฎหมายในสำนักงานกฎหมายเอกชน) ก็สามารถทำได้ทั้งในไทย จีนและประเทศต่างๆ แต่การเป็น

ทนายความในจีนจะทำไม่ได้ เพระจีนกำหนดไว้ว่าการจะได้ใบประกอบวิชาชีพต้องมีการสอบ ต้องมีสัญชาติจีน ซึ่งคนต่างชาติ
ไม่ได้แน่นอน แต่การเรียนต่อปริญาโทในจีนสองปี สามารถนำมาสอบผู้พิพากษา และสอบอัยการที่ไทยได้ สามารถรับราชการ 
หรือทำงานในรัฐวิสาหกิจได้ และสามารถเป็นทนายความที่ไทยได้ 
 

1.5 โอกาสท างานหน่วยงานอ่ืนท่ีประเทศจีนและประเทศไทย 
หน่วยงานอื่น ๆ ในประเทศจีน  
o หอการค้าไทยในจีน 
o สถานกงสุลไทยในจีน 
o สถานทูตไทยในจีน 
o บริษัทไทยที่ดำเนินกิจการในจีน 
o บริษัทอ่ืน ๆ ในจีน 
o องค์กรระหว่างประเทศ 

หน่วยงานอื่น ๆ ในประเทศไทย 
o สถานทูตจีนในไทย 
o บริษัทจีนที่ดำเนินกิจการในไทย 
o องค์กรระหว่างประเทศ 



                                                                                      “เศรษฐศาสตร์” “กฎหมาย” และ “เรียนรู้จีน” ก้าวย่างศตวรรษ 5.0++ 

 

  

   96 วารสารวิทย์ไมตรไีทย-จีนจากกรุงปักก่ิง ประจำเดือนกันยายน 2564 

  บริษัทไทยที่เข้าไปดำเนินกิจการในจีนมีอยู่หลายแห่ง ถ้าเราที่เรียนจบแล้วก็สามารถทำงานในจีนได้ หรือแม้กระทั่่ง
ทำงานในบริษัทจีนที่มาดำเนินกิจการในไทย องค์กรระหว่างประเทศก็สามารถเข้าไปทำได้ เพราะว่า องค์กรระหว่างประเทศ 
ยกตัวอย่างเช่น UN หรือ องค์การสหประชาชาติ ในองค์การนี้มี 6 ภาษาหลัก โดยมีภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐาน และภาษาจีนก็เป็น
หนึ่งในนั้น ซึ่งภาษาจีนเป็นภาษาท่ีมีผู้ใช้ภาษามากท่ีสุดในโลก เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสามของโลกเลยทีเดียว  

 

1.6 บรรยากาศการเรยีน 

 
บรรยากาศในการเรียน ตอนผมเรียนเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ  การศึกษาในนั้นค่อนข้างต่างกับคลาสที่เป็นคนจีน 

คลาสที่ผมเรียนไม่มีคนจีนเลย อาจารย์ค่อนข้างปล่อยกว้างกับชาวต่างชาติ เราสามารถที่จะอภิปราย  ยกมือซักถาม หรือเสนอ
ไอเดียใหม่ๆได้เสมอนะครับ อาจารย์เข้าใจ ถามว่าตัวเลือกเปรียบเทียบระหว่างการศึกษาสหรัฐอเมริกาและจีนต่างกันอย่างไร  
ความต่างอยู่ตรงนี้ครับ ตอนที่ผมไปเรียนอเมริกาเนี่ย ตอนนั้นเปิดเทอม เจ้าหน้าที่คณะจะส่งอีเมลหานักศึกษาทุกคนนะครับ ว่า 
เทอมที่จะเปิดนี้คุณจะเรียนวิชาอะไรบ้าง แต่ละคาบเรียนคุณจะเรียนหัวข้ออะไรบ้าง และคุณต้องไปอ่านหนังสืออะไรบ้าง หรือ
อ่านตำราอะไร หรือดาวโหลดอะไรจากอินเตอร์เน็ต เราต้องพร้อมก่อนที่จะเข้าไปเรียน เพ่ือที่จะอภิปราย และอาจารย์ที่อเมริกัน
ก็จะไม่ได้บรรยายเยอะจะบรรยายคร่าวๆและจะเรียกซักถาม ให้เราออกความเห็น าแต่ที่จีน ตอนที่ผมไปเรียน บรรยากาศก็จะ
คล้ายๆกับที่ไทย เราเข้าไปเรียนได้เลย ได้รับความรุ้ใหม่ๆ แต่เราก็อาจจะแสดงความคิดเห็นได้เช่นกัน และอาจารย์ก็อาจจะ
สอบถามได้เช่นกันนะครับ จะมีอาจารย์บางท่านนะครับที่อาจจะไม่เน้นบรรยาย เน้นถามด้วย  
o กิจกรรมวิชาการ 

การไปเรียนที่จีน  นอกจากเราจะได้คุณวุฒิและประสบการณ์แล้ว มีกิจกรรมทางวิชาการมากมายเลย เพราะอย่างที่ผม
กล่าวไปเมื่อกี้นี้มันมีเรื่อง  One Belt One Road  หรือ หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ที่ประเทศจีนต้องการที่จะเป็นจุดศูนย์รวมของ
นานาชาติ ซึ่งแน่นอนว่าทุกวันนี้คนต่างชาติไปที่จีนเยอะมาก ดังนั้น การแลกเปลี่ยนความรุ้ใหม่ๆ การจัดสัมนานานาชาติมัน
เกิดข้ึนเยอะมากครับ ซึ่งเราก็มีโอกาสให้นักศึกษาว่าถ้าเราอยากจะเขียนเปเปอร์สักอย่างเพ่ือไปพรีเซ็นต์ในงานวิชาการต่างๆมัน
ทำได้ค่อนข้างง่าย ที่ผมไปมาก็มีวิจัยยุทธศาตร์ไทยจีน ที่จัดระหว่าง วช. สำหรับวิจัยแห่งชาติไทยและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวจีน
ร่วมกัน และก็ได้ไปUN UN ก็ได้ไปจัดที่จีนนะครับ จะเห็นว่านานาชาติเริ่มเข้าไปที่จีนเยอะมาก เลยมีโอกาสที่ท่านใดอยากมีคอน
เน็คชั่นหรือมีโอกาสทำงานด้านวิชาการในต่างประเทศต่อไป ผมว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยครับ  
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o การฝึกงาน (สามารถฝึกได้ แต่ไม่บังคับ)     
-หอการค้าไทยในจีน 
-สถานกงสุลไทยในจีน 
-สถานทูตไทยในจีน 
-บริษัทไทยที่ดำเนินกิจการในจีน 
-บริษัทอ่ืน ๆ ในจีน 
-องค์กรระหว่างประเทศ 

o กิจกรรมอ่ืน ๆ 
นอกจากกิจกรรมวิชาการเเล้ว รัฐบาลจีนหรือมหาวิทยาลัยจีนเองค่อนข้างจะส่งเสริมให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม
จีนมากๆนะครับ เช่น ที่มหาวิทยาลัยที่ผมเรียน ให้นักศึกษาชงชาจีน  เขียนพู่กันจีน หรือไท๊เก๊ก เขาให้ชาวต่างชาติไปร่วมได้ 
บางครั้ง มหาวิทยาลัยก็อาจจะพานักศึกษาไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆด้วยเช่นกัน ตอนนั้นยังไม่มีโควิดนะครับ ตอนนี้ถ้าสถานการณ์
ดีขี้นคงได้ไปกัน 

 

1.7 แนวโน้มความร่วมมือในอนาคต 

• การศึกษา 
ประเทศจีนและประเทศไทยความสัมพันธ์ค่อนข้างจะเหนียวแน่น นับปัจจุบัน ประเทศจีนมีบทบาทในไทยถือว่าเยอะ

มาก ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเอกชน ภาครัฐ หรือการศึกษา เช่น มีการเซ็นต์สัญญา MOU ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยชิงฮวาของจีน
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน เพื่อไปเรียนกฏหมายปีละ  4 คน โดยที่นักศึกษาไทยมี
โอกาสไปเรียนนิติศาสตร์ที่จีน และนักศึกษาจีนก็ได้มีโอกาสมาเรียนหลักสูตรนิติศาตร์ที่ไทย เป็นต้น  

หรืออีกกรณีหนึ ่งที่ไม่เกี ่ยวกับประเทศไทย แต่อยากให้มองว่าอนาคตอาจจะมีแนวโน้มได้คือ Georg August 
University เป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมณี มีการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโททางกฏหมายจีน หรือหลักสูตร
Chinese Law and Comparative Law (LL.M./M.A.) หมายความว่าประเทศจีนจะมีบทบาทมากขึ ้นในประเทศเยอรมณี 
น่าสนใจว่าในประเทศไทย หรือในอนาคตปริญญาโททางกฏหมายที่มีตอนนี้ อาจจะมีกฏหมายหลักๆ กฏหมายแพ่ง กฏหมาย
อาญา ที่เฉพาะทาง กฏหมายมหาชน กฏหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่อนาคต ปริญญาโททางกฏหมายจีนที่สอน
ภาษาไทย แนวโน้มความร่วมมือในอนาคตอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ เพราะปัจจุบันนี้คนที่เรียนจบกฏหมายจีนจากประเทศจีนแล้ว
กลับมาอยู่ไทยถือว่าค่อนข้างเยอะและมีเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ   

ต่อมากรณีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวได้เปิดศูนย์แนะนำกฏหมายสำหรับประชาชนของทางนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยหัว
เฉียว ซึ ่งทางศูนย์มีบริการแนะนำเรื ่องกฏหมายจีนด้วย หากท่านใดสนใจสามารถโทรไปสอบถามได้ที่คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว (รายละเอียดเพิ่มเติม http://law.hcu.ac.th/law.php) 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรนิติศาสตร์บัณทิต เริ่มมีวิชากฏหมายจีน แต่เป็นกฏหมายธุรกิจจีน และมีหลักสูตร
ปริญญาโทเป็นวิชาเลือก จะเห็นว่ากฏหมายและการลงทุนในประเทศจีน และบทบาทของจีนกับการศึกษานิติศาสตร์ในไทยถือ
ว่ามีค่อนข้างเยอะ แต่ที่ไทยยังไม่มีหลักสูตรกฏหมายจีนทั้งหลักสูตร แต่แนวโน้มในอนาคตอาจจะมหีลักสูตรกฏหมายจีนในไทย 

http://law.hcu.ac.th/law.php
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• การทำงานเอกชน 

ปัจจุบันมีการลงทุนจากคนจีนมาที่เข้ามาลงทุนในไทยค่อนข้างเยอะ  ลอว์เฟิร์มชั้นนำแดนมังกรหรือสำนักงานกฎหมาย
บาเคียน ลอว์ กรุ๊ป คอนซันแทนซี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของประเทศจีนได้มาเปิดสาขาที่ไทยแล้ว ถือเป็น

โอกาสที่ดี สำหรับคนไทยที่เคยเรียนกฏหมายที่จีน (รายละเอียด https://mgronline.com/crime/detail/9610000128934) 

• ด้านวิชาการ 
งานสัมมนายุทธศาตร์ไทยจีน อาจจะไม่เกี่ยวกับกฏหมายโดยตรง แต่ว่าท่านใดที่อยากทำงานด้านวิชาการ สามารถ

ร่วมกับศูนย์วิจัยยุทธศาตร์ไทยจีนเพื่อตีพิมพ์หรือไปสัมมนาได้ โดยสามารถส่งบทความกฏหมายระหว่างไทย-จีน  

 
(รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.vijaichina.com/home) 

• ภาคราชการ 
            เนื่องจากจีนมีบทบาทในไทยมีค่อนข้างเยอะ ไม่ใช่แค่ในเอกชน แต่ในเรื่องของการบริหารรัฐกิจก็มีส่วนเข้ามาเยอะ
เช่นเดียวกัน การติดต่อหรือการเจรจาทางราชการกับจีนก็มีค่อนข้างเยอะ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ( ป.ป.ช. ) เป็นองค์กรด้านต่อต้านทุจริต คือในประเทศไทยต้องอธิบายก่อนว่าในไทยจะมีกฏหมายมาตราหนึ่ง 
กรณีถ้าเราเป็นนักธุรกิจเราเปิดบริษัทเป็นนิติบุคคล แต่ถ้าลูกจ้างของเรา ไปให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งนายจ้างจะต้องรับผิดดว้ย 
ถือเป็นหลักกฏหมายที่ประเทศไทย  ทางสำนักงาน ป.ป.ช.    ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐ ได้มีการจัดแปลคู่มือเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
ตัวนี้เป็นภาษาจีน เพ่ือนักลงทุนที่เป็นชาวจีนที่ทำธุรกิจในประเทศไทย เพ่ือจะได้เข้าใจได้ว่าควรจะต้องวางมาตรการยังไงในการ
ป้องกันการให้สินบน ซ่ึงเราจะเห็นว่าในส่วนราชการก็มีการดำเนินการที่เกี่ยวกับประเทศจีนแล้ว  
 
            กรณีต่อมาเมื่อปี ค.ศ. 2009 ประเทศจีนและประเทศไทยมีการทำความตกลงกันเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พอมีการ
ตกลงระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฏหมายภายในประเทศไทย เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าพนักงานที่บังคับใช้กฏหมาย
อาญาเองก็ต้องมีหน้าที่ตามไปด้วยเช่นเดียวกัน  จะเห็นว่าโอกาสมีค่อนข้างเยอะมาก  สมมุติว่าท่านใดที่อยากรับราชการ ไป
เรียนกฏหมายอาญาท่ีจีน กลับมาแล้วต้องได้ใช้แน่นอน เพราะทุกอย่างมีความเก่ียวข้องกันหมด 
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2. เศรษฐศาสตร์ท่ีจีน 

“ประเด็นแรกคือ เศรษฐศาสตร์คืออะไร? แล้วทำไมเราถึงต้องเรียนเศรษฐศาตร์ที่ประเทศจีน นอกจากนั้นอาจารย์จะมา
แนะนำมหาวิทยาลัยต่างๆและหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ที่ประเทศจีนและหลังจากนั้นโอกาสที่เราจะทำงานทางด้านเศรษฐศาตร์ที่
ประเทศจีนหรือประเทศไทย เรามีโอกาสไหม? สุดท้ายประเด็นที่หลายคนอาจจะให้ความสนใจก็คือสถาบันวิจัยทางด้าน
เศรษฐกิจและการเงินที่ประเทศจีน มาดูกันค่ะ อย่างแรกเศรษฐศาสตร์คืออะไร? หลายคนคงคิดว่าเศรษฐศาสตร์คืออะไรนะ เป็น
เรื่องไกลตัวของเราหรือเปล่า ” 

เศรษฐศาสตร์ คือ ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้ทรัพยากรการผลิตที่มีอยู่อย่างจำกัด ไปในการผลิตสินค้าและ
บริการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

เศรษฐศาตร์จะแยกเป็น 2 ภาคคือ เศรษฐศาตร์จุลภาคและเศรษฐศาตร์มหภาค  
 

เศรษฐศาตร์จุลภาค เศรษฐศาตร์มหภาค 
o อุปสงค ์อุปทาน 
o การผลิต ต้นทุน 
o ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด 
o การกำหนดราคา 
o ค่าเสียโอกาส 

o GDP 
o อัตราเงินเพ้อ 
o อัตราดอกเบี้ย 
o อัตราแลกเปลี่ยน 
o นโยบายการคลัง 

 

2.1 ความเข้าใจและความส าคัญของเศรษฐศาสตร์ 

เศรษฐศาตร์จุลภาคคือหน่วยย่อย ยกตัวอย่างเช่น เราเป็นผู้ผลิตเราจะผลิตอะไร เพื่อใคร อย่างไรและเราจะกำหนด
ราคาอย่างไร แต่ถ้าในส่วนของเศรษฐศาตร์มหภาค เราจะศึกษาในกรอบที่มันกว้างขึ้นและใหญ่ขึ้นในระดับของรัฐบาลหรือว่าใน
ระดับโลก ยกตัวอย่างเช่น รัฐบาลจะจัดการกับงบประมาณของชาติอย่างไรดีหรือว่าถ้าตอบกับกระแส ณ  ปัจจุบันยก
ตัวอย่างเช่น รัฐบาลจะจัดซื้อวัคซีนจากประเทศไหน  เท่าไหร่ อย่างไร ยี่ห้ออะไร และจะจัดสรรให้กับบุคลากรหรือว่าบุคคลใน
ส่วนไหนก่อน อาจจะเป็นบุคคลด่านหน้าก่อนหรือว่าบุคคลที่เขามีความเสี่ยงก่อนพวกนี้ต้องใช้หลักเศรษฐศาตร์ในการคิด 
วิเคราะห์คำนวณอย่างมีเหตุผล เศรษฐศาตร์เป็นเรื ่องที่ใกล้ตัวเรามาก ทำไมเราถึงต้องทำความเข้าใจและเรียนรู้ทางด้าน
เศรษฐศาตร์ เพราะว่าจริงๆตั้งแต่เราตื่นขึ้นมามันมีศาสตร์ของเศรษฐศาตร์อยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้ว ตั้งแต่เราตื่นขึ้นมา
เราจะคิดว่าเราจะตื่นไปเรียนดีหรือเราจะนอนต่อดีการที่เราต้องเลือกและตัดสินใจ คือแนวคิดของเศรษฐศาสตร์ ถ้าสมมุติว่าเรา
จะเลือกเศรษฐศาสตร์เราควรจะเลือกไปเรียนประเทศไหนดี 
“เศรษฐศาสตร์” ความสําคัญภายใต้บริบทความสัมพันธ์ไทย-จีน  
 

สำหรับผู ้ที่มองหาโอกาสทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและพัฒนาทางด้านต่างๆในอนาคตสนใจหรืออยากจะเรียน
เศรษฐศาสตร์ เมื่อก่อนคนอาจจะอยากไปเรียนอเมริกาหรือทางยุโรป แตใ่นปัจจุบันด้วยตำแหน่งที่ตั้งความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ต่างๆ ประเทศท่ีเราน่าจะสนใจมาศึกษาต่อก็คือประเทศจีน ทำไมถึงแนะนำประเทศจีน ถ้ามองบนความสัมพันธ์ของไทย-จีน เรา
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มักจะได้ยินเสมอว่าไทย-จีนพ่ีน้องกัน เวลาที่อยู่เมืองไทยมีคนไทยหลายคนที่เขามีเชื้อสายจีนบางคนที่บ้านก็พูดภาษาจีนอยู่แล้ว 
ทำให้หลายๆคนตัดสินใจมาเรียนจีน แต่สำหรับบางคนที่ไม่เคยรู้เลยว่าสังคมท่ีจีนเป็นยังไง สภาพการใช้ชีวิต สภาพเศรษฐกิจและ
สภาพหลายๆอย่างที่จีนเป็นยังไง  
 

 
 

ทางด้านเศรษฐกิจหรือก่อความร่วมมือต่างๆไทย-จีน เรามีความร่วมมือกันในหลายๆข้อตกลงหรือว่าสนธิสัญญาร่วมกัน 
ยกตัวอย่างเช่น (BRI) ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง หรือโครงการของรัฐบาลจีนจีน โดยเสนอแนวคิดนี้ขึ้นมาเพื่อการมีคอน
เนคชั่นที่เชื่อมต่อกับประเทศต่างๆ ซึ่งไทยก็ร่วมอยู่ในข้อตกลงนี้ด้วย แต่ว่าตอนนี้ที่เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจทางด้าน
เศรษฐกิจ คือ ข้อตกลงความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership) 
หรือเรียกสั้นๆว่า “ RCEP”ที่รวมทั้งหมด 15 ประเทศ ก็มีอาเซียน10 ประเทศและเพิ่มอีก5ประเทศคือ  จีน ญี่ปุ ่น เกาหลี 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อันนี้จะป็นข้อตกลงที่มีขนาดใหญ่มาก มีประชากรมากกว่า 2,200 ล้านคน และมีGDPรวมถึงประมาณ 
793 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่มาก ซึ่งไทยกับจีนก็อยู่ร่วมใน“RCEP”ด้วยกัน นอกจากนั้นก็จะเป็นความ
ร่วมมือทางด้านการค้าทั่วไป เช่น เขตการค้าเสรี จีนอาเซียน GMS คือ ในส่วนของลุ่มแม่น้ำโขง แต่ความสัมพันธ์ไทยจีนที่โดด
เด่นในช่วง3-5ปีที่ผ่านมา จีนเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญและเป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย ณ ปัจจุบันมีมูลค่าการค้าคิดเป็น
ประมาณ20%ของการค้าไทยกับท่ัวโลก จีนเป็นประเทศหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ทางด้านการค้าค่อนข้างโดดเด่นกับประเทศไทย  

ในอดีตคนอาจจะคิดว่าการที่มาเรียนที่ประเทศจีน เราต้องมาเรียนได้แค่ทางด้านสายภาษาหรือแค่เรียนแค่ภาษาจีน แต่
ในยุคปัจจุบันที่เศรษฐกิจและการเชื่อมโยงของโลกแบบไร้พรมแดน การที่จะแลกเปลี่ยนระหว่าง คน นักท่องเที่ยว วัฒนธรรม
ภาษาค่อนข้างง่ายขึ้นมากกว่าในอดีต ดูจากสถิติที ่นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน จะมีนักท่องเที่ยว 
นักศึกษาหรือว่านักธุรกิจนักสนใจที่จะไปท่องเที่ยวและลงทุนที่ประเทศไทยจำนวนมากและก็จะเป็นโอกาสให้กับพวกเราผู้ที่จบ
การศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน หรือทางด้านกฏหมายที่จะสามารถประกอบอาชีพระหว่างไทยจีนได้ใน
อนาคต แต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือ การเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล การเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิตอล อันนี้เป็นสิ่งที่น่าจับตามอง
มากสำหรับประเทศจีนเป็นทั้งโอกาสและหลายๆอย่าง ซ่ึงจีนก็พยายามดึงกลุ่มประเทศในอาเซียนเข้ามาทำความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจดิจิตอลร่วมกันในมิติต่างๆ 
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 ทำไมจีนถึงมีบทบาทสำคัญมากหรือน่าจับตามองในยุคนี้ที่เป็นเศรษฐกิจดิจิตอล เพราะว่าจีนได้มีการวางโครงสร้าง
พื้นฐานทางด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือว่าเทคโนโลยีพื้นฐานต่างๆ อย่างที่เรารู้กันก็คือ 5Gหรือว่า IoT  หรือ Internet of 
Things (อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง) เมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่าอินเทอร์เน็ตเป็นแค่การเชื่อมโยงทางด้านโทรหากันหรือว่าเล่น
อินเทอร์เน็ต หาข้อมูลออนไลน์ แต่ในวันนี้การที่ชีวิตของเรามันเข้าใกล้เทคโนโลยีมากขึ้นทำให้หลายๆอย่างก็ต้องมีการพัฒนาให้
ตามทัน ในส่วนของเศรษฐศาตร์ก็เช่นเดียวกัน เราก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีและก็รูปแบบการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
ข้อมูลตัวเลขแบบใหม่ๆและอีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างเห็นได้ชัดในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ทำให้มีการกักตัวอยู่ที่บ้าน
work from home พฤติกรรมของผู้บริโภคเริ่มมีการเปลี่ยนไปก็คือ เราได้เกิดการซื้อของออนไลน์ บางคนเข้าใจคำว่า E-
Commerce ก็คือการซื้อของออนไลน์ แต่ว่าตอนนี้ได้เกิดเป็นมิติใหม่ ถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าจีนเป็นเรื่องไกลตัวจริงๆไม่ใช่อีกต่อไป 
ถ้าคุณเป็นหนึ่งในลูกค้าของLazada(ลาซาด้า) จะเห็นฟังก์ชั่นลาซาด้าGlobal และสินค้าส่วนใหญ่ในลาซาด้าGlobalจะเป็น
สินค้าจากจีน มีการขนส่ง การเคลียร์ภาษีศุลกากรทุกอย่างก็คือ one stop service  ก็คือผู้ขายจากจีนมาถึงมือผู้บริโภคที่
เมืองไทย เรียกว่า Cross Border E-Commerce  แต่ในการที่จะสร้าง Cross Border E-Commerce จะมีฟังก์ชั ่นต่างๆ ถ้า
สมมุติว่าการซื้อของออนไลน์ก็ต้องมีการจ่ายเงิน ซึ่งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทางด้านFintechของจีนก็เป็นที่น่าจับตามอง
เหมือนกัน อย่างที่เราเห็นในร้านต่างๆของเมืองไทย เริ่มมีการตั้งคิวอาร์โค้ดซึ่งเป็นFintechหรือว่า Payment ของจีนยกตัวอย่าง
เช่น Alipay หรือว่า Wechat pay ให้สแกนกัน และนีค้ือการเข้ามามีบทบาทของจีนในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 

 
 

 นอกจากนั้นที่น่าจับตามองอีกอย่างหนึ่ง คือ Digital Yuan และสองประเด็นสุดท้ายที่จีนเค้าค่อนข้างเป็นประเทศที่
น่าสนใจถ้าสมมุติว่าเราอยากจะมาเรียนต่อทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพราะเศรษฐศาสตร์อย่างที่เราบอกไปแล้วก็คือการวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างมีเหตุมีผล เพื่อประกอบการตัดสินใจ ถ้างั ้นประเทศไหนที่เขาจะมีประชากรหรือว่ามีข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ 
พฤติกรรมของผู้บริโภคหรือว่ามีข้อมูลทางด้านการเงินต่างๆอย่างนี้ ก็คือจะเป็นประเทศที่มีประชาการเยอะ ซึ่งจีนมีประชากรถึง
กว่า 1,400 ล้านคน และอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจที่จะมาเรียนเศรษฐศาสตร์ที่จีน ทางด้านเศรษฐกิจการเงิน สังคมของจีนมีความ
โดดเด่นและจีนสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆให้เป็นของตัวเอง ยกตัวอย่างเช่น จีนมี Search Engines เป็นของตัวเอง ก็
คือ Baidu และก็มีแพลตฟอร์มในการทำ Payment ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น Alipay Wechat Pay แล้วก็มีแพลตฟอร์ม E-
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Commerceที่ใหญ่ที่สุดเรียกว่า Taobao  และสิ่งหนึ่งในช่วงกักตัวนี้ซึ่งทำให้พิสูจน์ได้ชัดมากว่าเทคโนโลยีหรือแอปพลิเคชันของ
จีนค่อนข้างเข้ามามีบทบาทและแผ่ขยายอำนาจไปได้ทั่วโลก ถ้าสมมุติว่าในระหว่างช่วงกักตัว คุณเป็นหนึ่งคนที่เล่นแอปพลิเค
ชันติ๊กต็อก ถ้านั้นเนี่ยคุณได้เข้าสู่หนึ่งในโลกของประเทศจีน ตอนนี้จีนเข้ามาใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คุณคิด แต่ว่าติ๊กต็อกใน
ต่างประเทศกับติ๊กต็อกในจีนจะต่างกัน ติ๊กต็อกในต่างประเทศจะใช้ชื่อว่า TikTok แต่ว่าติ๊กต็อกในจีนจะใช้ชื่อว่า Douyin   
 

2.1 แนะน ามหาวิทยาลัยและหลักสูตร 

“โดยจะเน้นทางด้านเศรษฐศาสตร์เป็นหลัก ถ้าสมมุติว่าเราเรียนเศรษฐศาสตร์ที่จีน เราจะได้เรียนอะไรบ้าง คณิตศาสตร์
ไม่เก่งเรียนได้ไหม มาดกูารจัดอันดับมหาวิทยาลัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ จากคะแนนเอนทรานซ์ประจำปีนี้ คือจริงๆหลายคนคง
คิดว่า จีนเราจะต้องได้ภาษาจีนไหมหรือว่าเขายังเป็นประเทศปิดหรือเปล่า จริงๆแล้วไม่ใช่” 

 

 
 

จีน ณ ปัจจุบันกับจีนเมื่อ30ปีที่แล้วแตกต่างกันอย่างชัดเจน ดูจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัย มีมหาวิทยาลัยชิงหวา 
มหาวิทยาลัยปักกิ่ง มหาวิทยาลับอู่ฮั่น มหาวิทยาลัยฟู่ตัน มหาวิทยาลัยเหรินหมินแห่งประเทศจีน(Renmin University of 
China) มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และกฎหมายจงหนาน มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน (Xiamen University) Nankai University/ 
Shanghai University of  Finance and Economics/ Liaoning University คือการจัดอันดับจากคะแนนเอนทรานซ์ปีนี้ ถ้า
เราอยากเรียนทางด้านเศรษฐศาสตร์จะแบ่งสถาบันการศึกษาเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ก็คือ  

1. มหาวิทยาลัยชั้นนำในเมืองใหญ่และเมืองยุทธศาสตร์ 
2. มหาวิทยาลัยเฉพาะทางเศรษฐกิจและการเงิน  
3. สถานศึกษาภายใต้สถาบันวิจัยหรือในเครือบริษัท Alibaba Business College  
ยกตัวอย่างคือ Alibaba Business College  หลายคนคงคิดว่ามาเรียนจีนเราจะเทียบเท่าหรือว่าเราจะมีความอินเตอร์

ไหม จริงๆอยากจะบอกว่า ณ ปัจจุบันจีนค่อนข้างอินเตอร์มาก ดูได้จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของจีน ซึ่งมหาวิทยาลัยชิง
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หวาติดTop10 ของโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยใหญ่ๆในประเทศจีนจะมีคณะเศรษฐศาตร์อยู่แล้ว คือมหาวิทยาลัยปักกิ่ง มหาวิทยาลัย
เหรินหมินแห่งประเทศจีน(Renmin University of China) ทั้ง 3 แห่งนี้อยู่ที่ปักกิ่ง แต่จริงๆอยากจะแนะนำมหาวิทยาลัยที่อยู่
ในเมืองใหญ่ๆด้วย คือ Zhejiang University/ Fudan University และXiamen University เป็นต้น 

ในทุกมหาวิทยาลัยใหญ่ๆจะมีคณะเศรษฐศาสตร์ แต่ถ้าเราอยากเรียนเฉพาะทาง แนะนำให้เลือกมหาวิทยาลัยที่ข้างหลัง
มีเติมคำว่า .....经贸大学(....University of Economics and Business)หรือ......财经大学 (......University of Finance 
and Economics) จะเป็นมหาวิทยาลัยที ่เน้นทางด้านเศรษฐกิจและการเงินโดยเฉพาะ ยกตัวอย่างเช่น University of 
International Business and Economics (UIBE) ค่อนข้างมีความโดดเด ่น เพราะมีคณะที ่น ่าสนใจหลายอย่างและมี
ความสัมพันธ์กับกระทรวงพาณิชย์ของจีน การกำหนดนโยบายหรือวิชาเกี ่ยวกับทา งด้านเศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนี้ก็จะเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่น คณะทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงก็คือ กฎหมายธุรกิจ การเงิน 
การค้าระหว่างประเทศ การจัดการ ยกตัวอย่างเช่น MBA หรือว่า EMBA / UIBE ถ้าทางด้านเศรษฐกิจเขาถือว่ามีความโดดเด่น
มากของจีน และขอแนะนำอีกมหาวิทยาลัย คือ 中央财经大学 (Central University of Finance and Economics) ตั้งอยู่
ที่ปักกิ่ง และอีกมหาวิทยาลัยคือ 上海财经大学(Shanghai University of Finance and Economics) ตั้งอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ ใน
ความเป็นจริงคำว่า 财经大学 ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเมืองใหญ่ๆหรือว่าเมืองหลวงของมณฑล จะมี มหาวิทยาลัยที่เป็น 财经大学

อยู่แล้ว ถ้าสำหรับบางคนที่คิดว่าไม่อยากไปเมืองใหญ่หรือว่าเมืองที่ค่อนข้างมีการแข่งขันสูง นักศึกษาก็สามารถเลือกไปในเมืองที่
เป็นเมืองชั้นสองหรือว่ามาเรียนทีเ่มืองกวางสี  

 

 
 

สถานศึกษาภายใต้สถาบันวิจัยหรือในเครือบริษัท ยกตัวอย่าง 2 สถาบัน ด้านซ้ายจะเป็นคือมหาวิทยาลัยภายใต้
สถาบันวิจัยสังคมศาสตร์ของจีน ส่วนด้านขวาคือ Alibaba Business College ถ้าคนอยากเรียนในคณะนี้คือ Alibaba ทำความ
ร่วมมือกับ Zhejiang Normal University หรือมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เจ้อเจียง ถ้าสนใจด้านE-Commerce หรือว่าอยากจะไป
เฉพาะทาง ก็สามารถท่ีจะเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยนี้ได้ 
 
 
 
 



                                                                                      “เศรษฐศาสตร์” “กฎหมาย” และ “เรียนรู้จีน” ก้าวย่างศตวรรษ 5.0++ 

 

  

   104 วารสารวิทย์ไมตรไีทย-จีนจากกรุงปักก่ิง ประจำเดือนกันยายน 2564 

 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ เราสามารถเลือกเรียนอะไรได้บ้าง  

• สาขาที่ได้รับความนิยม 
เศรษฐศาสตร์จะแบ่งเป็น 2 ภาค คือเศรษฐศาสตร์เชิงทฤษฏีกับเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ โดยจะมีทั้งหมด16สาขาวิชาให้

เลือก สาขาวิชาที่ได้รับความนิยมมากคือ เศรษฐศาสตร์นโยบายการเงิน เศรษฐศาสตร์นโยบายการเงินสองสาขานี้จะรวมการ
บัญชี ส่วนใหญ่คนจบในสาขานี้จะทำงานธนาคารหรือนักวิเคราะห์การลงทุน ส่วนการเงิน เป็นหนึ่งในคณะที่ได้รับความนิยมมาก 
แต่ว่าส่วนใหญ่ตอนนี้หลักสูตรการเงินของจีนจะมีการบูรณาการกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ต่อมาเป็นสาขาการค้าระหว่างประเทศ ให้
ลองเลือกดูว่ามหาวิทยาลัยไหนจะตอบโจทย์  และสาขาสุดท้ายที ่จะแนะนำ คือสาขาสถิติ ซึ ่งสาขาทั ้งสี่สาขาทางด้าน
เศรษฐศาสตร์เป็นที่ได้รับความนิยมสูงสุด  

 

• หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ 
ส่วนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์จะแบ่งเป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาจีนและหลักสูตรนานาชาติ ถ้าหลักสูตรภาษาจีน 

ผู้ที่มาเข้าเรียนจะต้องมีคะแนนHSK4ขึ้นไปหรือถ้าจบ ป.ตรีทางด้านอักษรศาสตร์ภาษาจีนมาถ้าเรามีพ้ืนฐานภาษาจีนมาแล้ว ซึ่ง
ไม่จำเป็นต้องมีคะแนนHSK ก็สามารถที่จะเข้าเรียนในระดับปริญญาโทหรือว่าปริญญาเอกต่อได้ แต่ถ้าในหลักสูตรนานาชาติ
ผู้เรียนส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาต่างชาติ ภาษาที่ใช้สอนจะเป็นภาษาอังกฤษ ถ้าสมมุติว่าเพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่
ต่างประเทศที่ใช้การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษจะไม่มีการขอคะแนนภาษาอังกฤษ แต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้เรียนหลักสูตร
นานาชาติมา จะต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษซึ่งเกณฑ์แต่ละมหาวิทยาลัยจะกำหนดคะแนนภาษาอังกฤษที่ต่างกัน แนะนำให้
นักศึกษาเลือกมหาวิทยาลัยที่ตัวเองชื่นชอบก่อน เมืองที่ตัวเองคิดว่าสามารถใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นได้ หลังจากนั้นค่อยดูเงื่อนไขการรับ
สมัคร แต่อยากแนะนำ หลักสูตรทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่เป็นหลักสูตรร่วมกับประเทศไทย ยกตัวอย่าง มหาวิทยาลัยกวางสี มี
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยกวางสีประเทศจีน โดยโครงการนี้เพิ่งลงนามกันไปเมื่อ
เดือนมิถุนายนปีค.ศ. 2021 และเริ่มเปิดรับนักศึกษาปีแรก โดยชื่อโครงการว่า 1+2+1 ซึ่งหลักสูตรจะเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ธุรกิจจีน-อาเซียน) เป็นหลักสูตร 2 ปริญญา ถ้าคนที่ลงเรียนในหลักสูตรนี้จะได้ปริญญา
บัตรสองใบ คือ จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและมหาวิทยาลัยกวางสี นักศึกษาใน1ปีแรกจะเป็นการรับนักศึกษาที่เรียนอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาปีที6่ โดยที่จะเริ่มเรียนวิชาปริญญาตรีในช่วงวันเสาร์ อาทิตย์หรือว่าช่วงเย็นและหลังจากนั้นปริญญาตรีปี1ทีเ่ริ่มเรียน
ตั้งแต่ม.6 และ +2 คือมาเรียนปี3ปี4ที่ประเทศจีน ณ มหาวิทยาลัยกวางสี และหลังจากนั้นปี4 คือ กลับไปเรียนที่มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต โดยจะได้วุฒิปริญญาของสองมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกวางสีจะให้ เป็นBachelor in Economics Major in 
international Economy and Trade ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจและก็น่าจะเป็นโอกาสและทางเลือกดีๆ สำหรับนักศึกษาที่สนใจ
หลักสูตรในระดับปริญญาตรี  

 

• เงื่อนไข 
คนที่จะมาเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ที่ประเทศจีน อาจจะสงสัยว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้าง   
o ส่วนของอายุ ถ้าสมมุติว่าต้องการที่จะสมัครขอทุนการศึกษา ระดับปริญญาโทอายุไม่เกิน35ปี ปริญญาเอกอายุ

ไม่เกิน40ปี ถ้าอยากจะสมัครขอทุนการศึกษา ซึ่งรูปแบบของทุนการศึกษาจะแบ่งเป็นหลายประเภท คือ ทุน
รัฐบาลจีน ทุนมณฑล ทุนท้องถิ่นหรือว่ากระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น 
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o วุฒิการศึกษา ถ้าจะเรียนต่อทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่ประเทศจีน ไม่มีการกำหนดว่าจะต้องจบทางด้าน
เศรษฐศาสตร์มาก่อน สามารถเรียนต่อทางด้านเศรษฐศาสตร์ได้  

o ภาษา ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ซ่ึงการที่จะมาเรียนจีนหรือการที่เราจะจบการศึกษาจากประเทศจีนสิ่งหนึ่งที่
ค่อนข้างสำคัญมาก คือ เรามาเรียนที่จีนแล้ว เราได้ภาษาจีนกลับไป แต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีพื้นฐานทางด้าน
ภาษาจีน แนะนำว่าให้เลือกเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษน่าจะง่ายกว่า  

o ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ เป็นสิ่งทีส่ำคัญมาก เพราะว่าควรจะมีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์บ้าง 
เพราะว่าจะมีวิชาที่ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ ซึ่งค่อนข้างยากพอสมควร 

 
ข้อแนะนำเพิ่มเติม 

ถ้าเรามาเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ที่จีน อาจารยได้กล่าวไว้ว่าวิชาปราบเซียนก็คือวิชาเศรษฐมิติ คือถ้าเราไม่มีพื้นฐาน
ทางด้านคณิตศาสตร์มันจะค่อนข้างยาก และมีผลต่อการทำวิทยานิพนธ์ เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเรียนจบปริญญาเอกที่จีน
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ในวิทยานิพนธ์ของเราจำเป็นจะต้องมีโมเดลทางเศรษฐศาสตร์  คือจะต้องมีแบบจำลองทางเศรษฐกิจหรือ
ว่ามีการวิเคราะห์ตัวเลข เพราะว่าถ้าไม่มีโมเดลจะเป็นวิทยานิพนธ์ที่ไม่ได้มาตรฐานของทางด้านเศรษศาสตร์  

เรียนจีนทางด้านเศรษฐศาสตร์วิชาที่เราจะได้เรียนจะมี 3 วิชาหลัก คือ เศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค 
และวิชาปราบเซียนเศรษฐมิติ แต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีพื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์มาก่อนและข้ามสายมาเรียนเศรษฐศาสตร์  
จะต้องเรียนวิชาพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์เพ่ิมอีกสองวิชา ซ่ึงเป็นวิชาเลือกคุณสามารถเลือกตามสาขาที่เราจะเรียนต่อได้ สำหรับ
นักศึกษาต่างชาติเราต้องเรียนเพิ่มอีกสองวิชาก็คือความรู้พ้ืนฐานภาษาจีนความรู้พ้ืนฐานประเทศจีนและเลือกวิชาเฉพาะสาขา 
การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา 

เศรษฐศาสตร์มันเป็นศาสตร์ที่กว้างมาก หรืออาชีพที่สามารถทำได้ค่อนข้างกว้าง ในส่วนของอาจารย์ ณ ปัจจุบัน 
อาจารย์ทำอยู่ในส่วนของอาจารย์และนักวิจัยเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เราเรียนปริญญาโทและปริญญาเอกที่ประเทศจีนส่วน
ใหญ่จะได้ร่วมโครงการวิจัยต่างๆกับอาจารย์ที่ปรึกษา ที่จีนส่วนใหญ่ทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือถ้าเรามาเ รียนปริญญาตรีที่จีน 
ทางด้านเศรษฐศาสตร์จะบังคับให้นักศึกษามีหน่วยกิตสำหรับการฝึกงาน ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถทำให้เรามีโอกาสรู้ได้ว่าเรา
ชอบทำงานประเภทไหนทางไหน หรือว่าในอนาคตเราอยากจะทำงานอย่างไร  
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3. สถาบันวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินท่ีจีน 

1. สถาบันวิจัยสังคมศาสตร์จีน (CASS) ศูนย์วิจัยนี้เน้นศึกษาในภาครวม เศรษฐศาสตร์มหภาค ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
เศรษฐศาสตร์สาธารณะ การเติบโตทางเศรษฐกิจ  
 

 
 

2. สถาบันวิจัยการเงินแห่งชาติของจีนของมหาวิทยาลัยชิงหัว เป็นสถาบันวิจัยภายใต้มหาวิทยาลัย มุ่งเน้นที่จะสร้างทาง
ความคิดทางด้านการเงินระดับโลก และเป็นการรวมตัวของสำนักงานวิจัยของธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีน ศูนย์วิจัยของ
คณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ของจีน สำนักงานวิจัยนโยบายของคณะกรรมการดูแลประกันภัยของจีนและมหาวิทยาลัย
ชิงฮวาร่วมกันก่อตั้งขึ้น ซึ่่งจะมีความโดดเด่นมากในการกำหนดนโยบายและควบคุมดูแลทางด้านการเงินของประเทศจีน   
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โดยมหาวิทยาชิงหัวยังมีอีกสถาบันวิจัยที่น่าสนใจ คือ National Institute of Finance, Tsinghua University  เป็น
สถาบันวิจัยด้านการเงินของมหาวิทยาลัยชิงฮวาที่มีศูนย์วิจัยที่น่าสนใจ และน่าจับตามองคือในส่วนของหน่วยงานภายใน เช่น   

• Smart Finance Research Center 
• Blockchain Research Center 
• Financial Big Data Research Center 
• Cross-border Digital Capital Research Center 
• Financial Security Research Center  

 
3. สถาบันวิจัยภายใต้มหาวิทยาลัย UIBE สถาบันวิจัยนี้รัฐบาลจีนให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะศูนย์วิจัยนี้ชื ่อว่า 
ศูนย์วิจัยห่วงโซ่อตสาหกรรมการผลิตของโลก คือเดิมประเทศจีน คนจะรู้จักว่าเป็นโรงงานของโลก แต่ว่า ศูนย์วิจัยนี้จะเน้น
การศึกษาเพื ่อประเทศจีน เพื ่อการพัฒนาอุตสาหกรรมจีนในระดับโลก ดูว่าบทบาทของอุตสากรรมจีนในระดับโลกว่ามี
ความสำคัญอย่างไร มีโอกาสในอนาคตทีส่ามารถพัฒนาไปด้านไหนบ้าง ทำให้รัฐบาลจีนค่อนข้างให้ความสนใจกับสถาบันวิจัยนี้ 
 

 

 

4. CHINA-ASEAN  RESEARCH INSTITUTE     เป็นสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยกวางสี มีความโดดเด่นคือ ทางรัฐบาล

กลางกำหนดให้เขตปกครองตนเองกว่างซี เป็นประตูสู่อาเซียน เพราะฉะนั้น ความร่วมมือทางด้านต่างๆที่ทำกับอาเซียนส่วน

ใหญ่จะมอบให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกว่างซี  ศูนย์วิจัยนี้เน้นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือทางการค้า

ระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศอาเซียน ศูนย์วิจัยนี้จะมีกลุ่มวิจัยทั้ง10ประเทศอาเซียน และมีผู้ที่ได้ภาษาจาก10ประเทศในอาเซียน

ที่มาทำงานสถาบันแห่งนี้  
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5. ศูนย์วิจัย AliResearch เป็นศูนย์วิจัยของเอกชนที่เน้นทางด้านการวิจัยE-Commerce เพ่ือยกระดับธุรกิจหรือว่าการ

ยกระดับอุตสาหกรรมและการศึกษาในภาครวม คือ เศรษฐศาสตร์มหภาค จะเป็นแนววิจัยเพื่อธุรกิจ เพ่ือการพัฒนาธุรกิจใน

อนาคต 
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4. เรียนรู้จากจีน ต่อยอดสู่ไทย 
การบรรยายโดย คุณไพศาลย์ ยังสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีการเงินเขตประเทศจีน เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
 

สรุป Keyword ที่สำคัญในการประสบความสำเร็จ  
1. เราต้องมีความแตกต่างในตัวเอง ถ้าหากว่าเรายังไม่ทราบว่าเราจะเรียนอะไร หรือว่าเรียนจบมาแล้ว เราจะทำอะไร สิ่ง

ที่สำคัญคือ ต้องหาความแตกต่างของเราเองให้เจอ 
2. เราจะต้องมีความแตกต่างในด้านของการทำงาน คือ เราจะต้องมองให้ออกว่าบริษัทหรือหน่วยงานของรัฐว่าอะไรคือ

คุณสมบัติที่ต้องการจากเรา และมีงานส่วนไหนที่คนอ่ืนยังไม่ได้ทำ ก็เข้าไปทำโดยคิดว่าบริษัทหรือหน่วยงานนั้น ๆ เป็น
ของเรา อย่าเพิ่งไปคิดว่าเราจะไปได้อะไรจากองค์กร หรือว่าจากบริษัทนั้น ๆ และต้องทำงานให้ออกมาดีที่สุด 

3. เราจะต้องมีความแตกต่างในการทำธุรกิจ คือ ต้องมองให้ออกว่าลูกค้าต้องการอะไร อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของลูกค้า 
และเราต้องเข้าใจคน เข้าใจสังคม และเข้าใจลูกค้าด้วยเช่นเดียวกัน 

 

 

เราควรจะยึดอาชีพอะไรในอนาคต 

“อาชีพอะไรในอนาคตทำให้ผมสามารถเปลี่ยนสถานะทางการเงินครอบครัวของผมได้ สิ่งที่สำคัญคือ เราจะต้องมองหา
ว่าความแตกต่างของเรานั้นคืออะไร ผมเรียนสายศิลป์ -คำนวณ ผมมีความสามารถทางด้านบัญชี นั้นคือวิชาชีพที่ผมคิดว่าจะ
เปลี่ยนฐานะทางการเงินของผมได้ หลังจากนั้นก็เรียนรู้และศึกษาจากบุคคลที่ประสบความสำเร็จทางด้านบัญชี และนี่เป็นทางที่
จะเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินของผมได้ หลังจากนั้นก็เลือกสอบบัญชี และเรียนภาษาจีนเป็นวิชาโทไปพร้อมกัน นี่คือจุดพลิก
พันว่าทำไมผมได้มาทำงานในบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือเรียกย่อ ๆ ว่า “บริษัท ซี.พี.”  

 
“บริษัท ซี.พี. เห็นว่าผมเรียนจบเอกบัญชี แต่วิชาโทคือภาษาจีน ในช่วงนั้นบริษัท ซี.พี. ต้องการบุคลากรที่มีความรู้และ

ความสามารถทางด้านภาษาจีน ไปทำงานในประเทศจีน ผมจึงได้มีโอกาสและมีความแตกต่างในจุดตรงนี้ ถ้ามองกลับไปเมื่อ 30 
ปีก่อน ไม่ค่อยมีคนที่รู้ภาษาจีน และนั้นถือเป็นความพิเศษอีกอย่างของผม และทำให้ผมมีคู่แข่งน้อย ผมจึงถูกเลือกให้มาทำงาน
ในบริษัท ซี.พี.  ซึ่งคนรุ่นเดียวที่ทำงานในประเทศไทย ไม่สามารถท่ีจะเติบโดได้เร็วเท่านี้”  

 
“การที่ผมได้มาทำงานในประเทศจีน ผมได้มีโอกาสอยู่ในเวทีที่มีคนเห็น และได้มีโอกาสพบปะกับผู้ใหญ่  ทำงานใน

ตำแหน่งที่หน้าที่ที่สำคัญ เมื่อเราเรียนรู้ได้เร็ว เราต้องคิดว่าความแตกต่างในอนาคตที่ทำให้เราแตกต่างในวันนี้คืออะไร ถ้าเรา
เลือกทำในสิ่งที่แตกต่าง ผมมองว่าถ้าเก่งเฉพาะภาษาอังกฤษ ปัจจุบันนี้ในประเทศไทยไม่น่าจะมีความแตกต่าง แต่ถ้าเราเก่ง
ภาษาจีน ภาษารัสเชีย ภาษานอร์เวย์ ผมคิดว่ามันคือความแตกต่าง ซึ่งความแตกต่างทางด้านภาษาถือเป็นความพิเศษ ซึ่งผม
ปลูกฝั่งลูกของผมเสมอว่า จะเรียนอะไรก็ได้ แต่ต้องไม่ทิ้งภาษา เราจะต้องหาให้เจอ ว่าความแตกต่างของเราคืออะไร เราจบ
ออกไปแล้วเราจะทำงานอะไร และจะต้องเป็นสิ่งที่เราชอบ เราถึงจะอยู่กับสิ่งนั้นได้นาน”  
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เม่ือเรียนจบแล้ว ท าอย่างไรให้มีคุณสมบัติตรงตามท่ีหน่วยงานต้องการ 

“ทุกหน่วยงานหรือสถาบัน ล้วนมีคุณสมบัติที ่ต ้องการแตกต่างกัน และเป็นสิ ่งที ่กำหนดตายตัวได้ยาก แต่ใน
มหาวิทยาลัยก็จะสอนให้เราทุกคนได้เรียนรู้ว่า ทุกคนต้องมีความเป็นผู้นำ ต้องมีวิสัยทัศน์ที่ดี มีความเสียสละ แต่ทว่าสิ่งเหลา่นี้
ในภาคปฎิบัติ ลำบากที่จะกำหนดได้ว่า คุณจะต้องทำอย่างนี้ ถึงจะเรียกว่าเสียสละ คุณจะต้องทำอย่างนั้น ถึงจะเรียกว่ามีความ
เป็นผู้นำ”  

 
“ก่อนที่ผมจะเข้ามาทำงานในประเทศจีน ผมมีความตั้งใจไว้ว่าจะทำงานแค่ 3 – 5 ปี แต่ในช่วงเวลาที่ทำงาน ผมคิด

เสมอว่าใน 3 – 5 ปีนั้น ผมควรจะทำอะไรให้งานออกมาดีที่สุด เพราะอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่เรื่องของผม แต่เป็นเรื่องของบริษัท 
ไม่ใช่เรื่องของส่วนงานบัญชี แต่เป็นเรื่องของบริษัท ที่ไม่มีคนอื่นทำ ผมก็เข้าไปทำทั้งหมด เพราะฉะนั้นผมจึงถูกเลือกให้เลื่อน
ลำดับ หน้าที่และตำแหน่งงานขึ้นไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งผมไม่สามารถที่จะกลับไปประเทศไทยได้ การที่ผมไม่สามารถกลับ
ประเทศไทยได้ ก็เพราะว่าผมไม่สามารถหาเงินเดือนระดับเดียวกับที่ทำงานในประเทศจีนที่ประเทศไทยได้ และนี่คือสิ่งถ้าเราทำ
หรือเรามองว่าบริษัท การทำงานเป็นเรื่องของเรา เรามองว่าบริษัทนี้เป็นของเรา ถ้าคนอื่นไม่ทำ เราก็ไปทำสิ่งเหล่านี้ แล้วเราก็
จะถูกมองเห็น เราก็จะมีความแตกต่างจากคนอื่น”  

 
  

เราต้องมีความแตกต่างในการท างานกับคนอ่ืน 

“ในวันนี้ที่ไม่ว่าใครที่เรียนในสายอาชีพทุกอาชีพ มี 2 อย่างท่ีจะต้องเจอแน่ ๆ คือ  
1. การเป็นพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นพนักกงานของบริษัท หรือของรัฐ เราก็จะต้องเตรียมตัวอย่างดื อะไรที่บริษัทหรือรัฐ

ต้องการ แต่ยังไม่มีคนทำ หรือถ้าเรามองว่าในหน่วยงานมีบางอย่างที่ทำไม่ดี เราก็ต้องปลี่ยนตัวเอง ไม่ทำในสิ่งเหล่านั้น เราอย่า
มองว่าองค์กรนั้นเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ ถ้าเราเปลี่ยนได้ที่ตัวเราเองก่อน องค์กรของรัฐนั้นก็จะมีความแตกต่าง และในบริษัทก็
เช่นเดียวกัน ถ้าเราอยากจะไปทำงานในตำแหน่งนั้น ก็ต้องมองให้ออกว่าบริษัทต้องการคุณสมบัติอะไร ถ้าเรามองออกและ
ปฎิบัติตาม เราก็จะมีความแตกต่าง  

 
2. ถ้าเราไม่ชอบที่จะไปเป็นพนักงานของใคร อยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง ก็ต้องเข้าใจว่าถ้าหากเราไปทำธุรกิจที่เป็นของ

เราเอง ความต้องการของลูกค้าคือใคร วันนี้สิ่งที่ลูกค้าต้องการอะไรมากที่สุด เพราะฉะนั้นก็ต้องมองให้ออกก่อน มีหลายคนมาก
ที่เรียนจบแล้วไม่ไปทำงาน  ในอดีตเมื่อ 30-40 ปีก่อน ถ้าจะทำการธุรกิจค้าโดยที่ไม่มีต้นทุน ก็ไม่ต้องพูดหรือนึกถึงเลย แต่ใน
ปัจจุบันมีแพลตฟอร์มมากมาย ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ผลิต ไม่จำเป็นที่จะต้องมีแบรนด์ และไม่จำเป็นที่จะต้องมีร้านค้า ซึ่ง
แทบจะไม่มีเงินทุนอะไรมากเลย ก็สามารถท่ีจะสร้างธุรกิจที่เป็นของเราได้ ผมอยากยกตัวอย่าง เช่น คุณคมสันต์ ที่เรียนทางด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คุณคมสันต์ เป็นประธานของบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศไทย ในช่วงอายุไม่ถึง 30 ปี และเป็นคนที่
มองหาโอกาสและช่องทางการค้าขายอยู่เสมอ รู้ว่าความต้องการของลูกค้าคืออะไร อะไรก็แล้วแต่เป็นความต้องการของลูกค้า 
พอเห็นแล้วเราไปทำนั้นคือโอกาส”  
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“เมื่อเราเรียนจบ เราก็ต้องคิดว่าเราจะทำอะไร ซึ่งมี 2 ทางให้เราเลือกแค่นั้นเอง ทางท่ี 1 คือการเป็นพนักงาน ทางที่ 2 

คือการทำธุรกิจหรือการมีกิจการที่เป็นของตัวเอง แต่สิ่งที่ต้องรู้  คือ เราต้องไปทำเพื่อคนอื่น ผมไม่อยากเราให้คิดว่า จะต้องได้
อะไรจากบริษัท จะต้องได้สวัสดิการอะไรจากภาครัฐ หรือทำการค้าใครจะให้เงินทุนเรา ซึ่งผมแนะนำว่าเราอยากเรียนอะไรได้
หมด แต่ต้องพยายามทำให้มีความแตกต่าง และมีความสามารถที่หลากหลาย ซึ่งจะอาศัยแค่ความขยันอย่างเ ดียวไม่ได้ จะต้อง
รู้จักการวางแผน และจะต้องเรียนรู้และเข้าใจอยู่เสมอว่าสังคมต้องการอะไร ผู้บริหารต้องการอะไร บริษัทต้องการอะไร ลูกค้า
ต้องการอะไร เพราะฉะนั้นวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ จะเป็นวิชาที่สามารถทำให้เราเข้าใจได้ และทุกมหาวิทยาลัยที่ผมเข้า
ไปเรียน วิชาที่ต้องเรียนคือ วิชาปรัชญา จิตวิทยา และประวัติศาสตร์ วิชาที่ผมกล่าวมาเหล่านี้แหละจะเป็นวิชาที่บอกเราว่า เรา
ต้องเข้าใจสังคม เราต้องเข้าใจคน เราต้องเข้าใจธุรกิจและลูกค้า”   

 
“อยากจะเน้นย้ำว่า ไม่ว่าจะเรียนอะไร ความแตกต่างคือสิ่งสำคัญท่ีสุด ซึ่งประเทศจีนเป็นหนึ่งในความแตกต่าง ที่ไม่ใช่

มีความแตกต่างที ่เหมือนในอดีต แต่ความแตกต่างในวันนี ้ของประเทศจีนคือ มีโอกาสมากกว่าในอดีตเยอะ เพราะวันนี้
แพลตฟอร์มมีในประเทศจีนมีมากมาย คนที่ใช้แพลตฟอร์มได้ดี คนที่ใช้เทคโนโลยีได้ดีจริงๆ ก็คือประเทศจีน วันนี้บริษัทซี.พี.
เวลาที่จะเปิดรับสมัครหรือคัดเลือกพนักงาน ในอดีตเราอาจจะเลือกพนักงานที่เรียนเก่ง เกรดดี แต่วันนี้ไม่ใช่แล้ว เราเลือก
พนักงานที่เป็นคนดีและเป็นคนเก่ง คนดีเรารู้ได้จากอะไร ซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้เลย แต่เราเลือกได้จากคนที่เป็นนายกสมาคม
นักศึกษา คนที่ทำกิจกรรม คนเหล่านี้จะบ่งบอกว่าเขาอยากทำเพื่อสังคม และในเวลาที่พวกเขามาทำงาน ก็จะจะมองภาพใหญ่ 
และทำเพ่ือองค์กร”   

 
“ผมขอยกตัวอย่างในประเทศจีน คนที่เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ ในเวลาสมัครงานนั้น พวกเขาจะถูกพิจารณาเป็น

พิเศษ เพราะเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์นั้น นักศึกษาจะต้องโชว์ความเสียสละ การทำคุณประโยชน์ต่อสังคม
ก่อน ถึงจะได้เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ได้ ซึ่งปัจจุบันประเทศจีนมีประชากรกว่า 1 ,400 ล้านคน แต่มีสมาชิกของพรรค
คอมมิวนิสต์ ไม่เกิน 100 ล้านคน (ประมาณ 95.148 ล้านคน) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขามีกฎเกณฑ์ท่ีเข้มงวดมากของการเป็นสมาชิก
พรรคคอมมิวนิสต์จีน”  

 
“การรับคนเข้ามาทำงานในวันนี้หรือในปัจจุบัน ไม่ใช่แค่เข้มงวดในเรื่องของวิชาการ ว่าเรียนเก่งแค่ไหน ไม่ได้ดูจากเกรด

เฉลี่ยสะสมเพียงอย่างเดียว แต่จะเข้มงวดในเรื่องทัศนคติของการมองสังคมดีแค่ไหน เพราะในปัจจุบัน ผมมองว่าโอกาสนั้นมี
มากมายเมื่อเทียบกับในอดีต ถ้าเรายังมองหาโอกาสไม่เจอ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยาก เพราะฉะนั้นความเก่ง ความขยันอย่างเดียวไม่
พอ เราจะต้องมองเห็นความแตกต่างของตัวเอง และมองเห็นสิ่งที่คนอื่นต้องการได้”   
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5. “TASSHA” วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 

   Thailand Academy of Social Sciences, Humanities and Arts 

     บรรยายโดย ดร.พัชรินรุจา จนัทโรนานนท์ (ที่ปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
      ปริญญาเอก การเมืองระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง 
 

 “ ด้วยที่มีพื้นฐานด้านภาษาจีนมาอยู่แล้ว เลยเลือกที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป มองว่าการเรียนภาษาให้ลึกลงไป จะ
เป็นประโยชน์สำหรับการประกอบอาชีพ แต่ถ้าจะไปเรียนรู้สิ่งใหม่ที่นอกเหนือไปจากการเรียนด้านภาษาศาสตร์ ณ ตอนนั้นมอง
ว่าการเมืองระหว่างประเทศมีความน่าสนมากกว่า ซึ่งสนใจด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านรัฐศาสตร์ เป็นต้น จึงตัดสินใจ
ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยปักก่ิง คณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  สาขาการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งจะได้เรียนการเมืองของ
ทั่วโลก ว่ามีการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มเป็นอย่างไร ” 
 

“ คณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในมหาวิทยาลัยปักก่ิงมีความพิเศษมากที่สุด เพราะมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียน
เยอะมากที่สุด มีนักศึกษาต่างชาติที่หลากหลายจากท่ัวทุกมุมโลก ทั้งหลักสูตรภาษาจีนและอังกฤษ ” 

 

“ เวลาที่ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เรื่องราวที่เกิดขึ้นบนโลกมักจะมีคนเล่าที่แตกต่างกัน ถ้าคนเล่ามาก
ประเทศกลุ่มหนึ่งหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเรื่องราวก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง การที่เราได้เรียนภาษาจีน คือเราได้เปิดโลกทัศน์ทางด้าน
วิชาการของจีน ถ้าเรารู้แค่ภาษาอังกฤษ เราจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มีจำกัด ทำการเรียนภาษาจีนจึงเป็นโอกาสทั้งทางด้านธุรกิจ
และทางด้านวิชาการ นอกจากนี้ยังทำให้เราได้มีมุมมองที่กว้างขึ้น ” 
 

 

 
 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดส านักงาน “ธัชชา” 

ขับเคลื่อนงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และศิลปกรรมของประเทศ 

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ให้ความสำคัญกับทางด้านวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว และ
ทางด้านสังคมศาสตร์ก็ไม่ควรทอดทิ้ง เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ สังคมในยุคปัจจุบัน มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พัฒนาด้าน
การแพทย์ พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และสาธารณสุขมาโดยตลอด ซึ่งมองว่าด้านนี้จะทำให้ประเทศเราสามารถพัฒนาไปเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้วได้ เราก็ไปมุ่งเน้นพัฒนาในจุดนั้น แต่ในขณะเดียวกันในสภาพของสังคม สภาพของการเปลี่ยนแปลง และ
กระแสที่เปลี่ยนแปลงไปเร็วในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญ เพราะฉะนั้นจึงเกิดความท้าทายในเรื่องของความ
เข้าใจสังคม ความเข้าใจในเรื่องของประวัติศาสตร์ของประชาชนทั่วไปรวมไปถึงกลุ่มนักศึกษาและเยาวชน ความเข้าใจในเรื่อง
ของประวัติศาสตร์ในประเทศ สังคมศาสตร์ที่เป็นรากเหง้าของเราถูกละเลยลงไป ทำให้ขาดความเชื่อมโยงจากอดีตถึงปัจจุบัน 
ทำให้องค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ บางครั้งเราไม่รู้ว่าจะไปเข้าถึงมันได้ยังไง  
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ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ มองเห็นถึงปัญหาในถึงจุดนี้ จึงได้สนับสนุนและ
พยายามผลักดันกิจกรรม และนโยบายต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์ และช่วยพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ในประเทศ ซึ่งนำไปสู่การจัดตั้งสิ่งที่เรียกว่า “TASSHA” เป็นวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรม
ศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นนโยบายที่ถือว่าเป็นรูปธรรมมากในการที่จะส่งเสริม องค์ความรู้ในเรื่องของสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ในช่วงนี้ เพราะว่าเป้าหมายหลักที่เราอยากที่จะให้ประเทศของเราในเรื่องของประวัติศาสตร์มีความน่าสนใจมาก
ขึ้น ซึ่งประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การที่จะต่อยอด และต้องการที่จะทำให้องค์ความรู้ต่าง ๆ ตรงนี้ที่เรามอียู่ได้ถูก
ผลักดันผ่านงานวิจัยผ่านการศึกษา ผ่านการต่อยอด ผ่านการเผยแพร่ เพ่ือที่จะทำให้สังคมของเรามีความตระหนักรู้ในคุณค่าของ
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของชาติมากขึ้น หลังจากนั้นมันจะเป็นพลัง คือจะทำให้คนไทยรู้สึกได้ถึงความภูมิใจในสิ่งที่เรามี ภูมิใจ
ในประวัติศาสตร์รากเหง้าของเรา โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ก็ต้องยอมรับว่าหนังสือเรียนอาจมีเนื้อหาที่ไม่ตรงหรือว่ามีเนื้อหาที่ไม่
ละเอียด เพราะฉะนั้นจะทำให้บางครั้ง เยาวชนสมัยนี้ไม่สนใจในประวัติศาสตร์ ไม่สนใจรากเหง้าของเรา ซึ่งนโยบายของท่าน
รัฐมนตรีฯ อยากจะให้ประชาชนสร้างความภาคภูมิใจ แล้วก็นำไปสู่การสร้างคุณค่าร่วมกันของคนในชาติได้ว่าเราภูมิใจใน
รากเหง้าของเราประวัติศาสตร์ของไทย เราเป็นชาติที่เข้มแข็ง นี้ก็เป็นเพียงแง่มุมหนึ่งที่สามารถจะทำที่ทำให้สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์และก่อให้เกิดผลประโยชน์กับชาติได้ และนอกจากนั้นเรายังสามารถที่จะผลักดันประเทศไทยของเราให้เป็น
ศูนย์กลางการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ เพราะว่าเรามีบุคลากรที่มีความชำนาญอยู่แล้ว และมีต้นทุนทาง
ประวัติศาสตร์ทีมีท่ีมีความล้ำค่าท่ีประเทศอ่ืนไม่มี การก่อตั้ง “TASSHA” ขึ้นมาเพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมายตามนี้ 

 

ภารกิจท่ีเป็นรูปธรรมของ “TASSHA” 

สำหรับโครงสร้างของธัชชาจะแบ่งงานเป็น 5 ด้าน หรือ 5 สถาบัน ดังนี้ 
o สถาบันสุวรรณภูมิศึกษา เป็นการศึกษาในเรื่องของประวัติศาสตร์โบราณคดี ส่งเสริมองค์ความรู้ที ่จะในด้านทาง

โบราณคดีศึกษาให้มันยกระดับให้มันน่าสนใจ และให้ทนัสมัย ซึ่งโบราณคดีตรงนี้ลงลึกไปจนถึงระดับในยุคสมัยสุวรรณภูมิ  
o สถาบันโลกคดีศึกษา  เป็นเรื่องของรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โลกคดีศึกษาจะมุ่งศึกษาถึงสถานการณ์

ต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นระหว่างประเทศ เราก็จะจับตาคอยดูว่าทิศทางต่าง ๆ ของโลกเป็นยังไง แล้วบทบาทของไทยเรา
ควรจะทำอย่างไรในแต่ละเหตุการณ์ท่ีกำลังเกิดข้ึนในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่าง ๆ 

o สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง เป็นมรดกที่ที่ส่งผ่านมาจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของเรา ซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย คือ องค์ความรู้ไม่เพียงแต่ที่จะทำให้
ประชาชนคนไทยเนี่ยสามารถนำไปปฏิบัติใช้แล้วก็ยึดถือเป็นหลักการได้  แต่ว่าธัชชามีความตั้งใจที่จะยกระดับองค์
ความรู้ตรงนี้ขึ้นสู่ระดับระหว่างประเทศ ด้วยการเผยแพร่ไปสู่ระดับนานาชาติ 

o สถาบันพิพิธภัณฑ์และศิลปกรรมแห่งชาติ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และการเข้าถึงของประชาชนทั่วไปในเรื่องของ
การศึกษาศิลปวัตถุ ศิลปกรรมเป็นเรื่องของศิลปะโดยภาพรวมไม่ว่าจะเป็นภาพวาดภาพเขียน รูปปั้นต่าง ๆ อยากจะให้
คนไทยเห็นถึงตรงนี้ให้มากขึ้น 

o สถาบันช่างศิลป์พื้นถิ่น เนื่องจากศิลปะของไทยในแต่ละภูมิภาคจะมีความหลากหลาย มีเอกลักษณ์ของตัวเอง ธัชชาจะ
ส่งเสริมและพัฒนาช่างศิลป์ท้องถิ่นให้สามารถมีความโดดเด่นมากขึ้น แล้วขับเคลื่อนยกระดับเออศักยภาพของช่างศิลป์
ท้องถิ่น 
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ตัวอย่างกิจกรรมท่ีได้ด าเนินงาน 

 

     

 

1. การเสวนาวิชาการซีรีส์กรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 “อยุธยา on the move”  วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นำรองศาสตราจาย์ 
ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม โดยสำนักงานบริหารวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา) 
เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทางด้านประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่มีความหลากหลายและเชื่อมโยงกันใน
มิติต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

2. เสวนาวิชาการอาเซียนในยุคที่จีนกับสหรัฐขัดแย้งแข่งขันกันอย่างหนัก : มุมมองจากไทย วันที่ 2 สิงหาคม 2564 
3. เสวนาวิชาการซีรี่ย์ไทยกับโลกและประเทศเพื่อนบ้าน : อัฟกานิสถานกับการเมืองโลก วันที่ 27 สิงหาคม 2564 จัดโดย 

สำนักงานวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา) ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 
อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

4. อว.พาเที ่ยว ครั ้งที่ 1 “หลากหลายของดีที ่ผักไห่” ต้นเหง้าและจุดกำเนิดของอยุธยา  โดย TASSHA (Thailand 
Academy of Social Science Humanities and Arts) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 64 รมว.อว. ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรม
ทัศน์ เปิดตัวโปรแกรมเรียนรู้นอกห้องเรียน "อว.พาเที่ยว"  ครั้งแรก  เปิดกรุเมืองเก่า พบชุมชน "ผักไห่" มีความเจริญทาง
ศิลปวัฒนธรรมสูงควรค่าแก่การเรียนรู้ เพ่ือรู้จักและเข้าใจตัวเองผ่านประวัติศาสตร์อยุธยา ร่วมจัดเสวนา โดย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ สถาบันอยุธยาศึกษา ณ วัดย่านอ่างทอง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี  คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์สุรินทร์  ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และอาจารย์ปรามินทร์ เครือทอง นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ พาเยี่ยมชมวัดสมัยอยุธยา ภายใน
บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
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6. ทิศทางส่งเสริมการศึกษาวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของไทย 

   เรียนรู้จากจีน ต่อยอดสู่ไทย 

    บรรยายโดย ศ.ดร.จรัสศรี จิรภาส 
 

1. การขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพื้นฐานของไทยและการศึกษาวิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1.1 ข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนการศึกษาสายมนุษย์ศาสตร์-สังคมศาสตร์ในไทย 

1) นโยบายขอบเขตปฏิบัติการของธัชชา (TASSHA) ควรเป็นรูปธรรม เช่น 

• การบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ สู่การแก้ปญัหาแบบองค์รวม มีแนวทางปฏิบัติรูปธรรมอย่างไร 

• สร้างเทคนิค รวบรวมองค์ความรู้ จากไหน อย่างไร 

• การพัฒนางานวิจัยใหม่ ๆ ภายใต้กรอบ 5 ด้าน เพียงพอสำหรับธัชชา (TASSHA) หรือไม่ 
2) จัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะทุนสนับสนุนสายศิลปศาสตร์หรือ

สายภาษาต่างประเทศ 
3) ผสมผสานสหวิทยาการสายมนุษย์ สังคม และวิทย์ 
4) สร้างคลังความรู้ “จีนวิทยา” ร่วมกันผลักดัน “จีนศึกษา” และ “ศึกษาจีน” 
5) ส่งเสริมและให้ทุนสนับสนุนการจัดทำหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่มีสาระ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และเพิ่มปริมาณและ

คุณภาพสิ่งพิมพ์ประเภทแบบฝึกหัดประกอบการเรียนการสอน โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
6) แก้ไขปัญหาการเขียนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาที่ซับซ้อน 
7) รวบรวมเครื่องมือ 3 ส่วนในการสร้างคลังความรู้ “จีนวิทยา” 

• กำลังใจ : ทำงานด้วยใจ ทำด้วยพลังบวก 

• กำลังคน : สร้างเครือข่ายจีนผ่านบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากจีน  สร้างเครือข่ายความร่วมมือสายสนับสนุน
วิชาการ เพ่ิมค่าตอบแทนในการว่าจ้างพนักงานประจำการในต่างประเทศ 

• กำลังข้อมูล : ข้อมูลการศึกษาที ่จีน งานวิจัยและนักวิชาการเด่น ๆ ของจีน ฐานข้อมูลวิชาการสำคัญของจีน 
แหล่งข้อมูลจากตัวบุคคล ประสบการณ์ และการแลกเปลี่ยน 
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8) เปิดใจมอง “จีนใหม่” และนวัตกรรมจีนยุคใหม่ ส่งเสริมผลักดันการศึกษาและวิชาการของไทย ยืนพื้น ไม่ทิ้งนวัตกรรม
ตะวันตก ไม่ทิ้งรากวัฒนธรรมจีนเก่าในไทย 
 

1.2. ข้อเสนอแนะถึงองค์กรเอกชน (นอกเหนือมูลนิธิบำเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ ของไทย) 
1) ให้ความสำคัญส่งเสริมสายมนุษย์-สังคม เพ่ือเสริมสร้างพ้ืนฐานความแข็งแกร่งของการศึกษาไทย และความมั่นคงระยะ

ยาวของสังคม และยังเป็นการส่งเสริมครูอาจารย์ของนักการเมือง นักธุรกิจ  นักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพในอนาคต 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัยและทุนสร้างเครื่องมือในการเรียนรู้เอเชียและจีน เช่น จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการผลิต

พจนานุกรม (เพื่อขยายเครื่องมือสื่อสารของศาสตร์แต่ละด้าน รวมถึงศาสตร์มาตรวิทยา ได้แก่ มาตรวิทยาเคมีและ
ชีวภาพ ไฟฟ้า มิติ อุณหภูมิและแสง การผลิตงานแปลไทย-จีนและจีน-ไทย) 

3) ให้ทุนเสริมส่งงานวิจัย “จีนศึกษา” ด้านภาษา วัฒนธรรม มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ โครงการ “ร้อยล้านพันล้าน” 
อยากให้เกิดแก่ “ร้อยล้านในโครงสร้างการศึกษาข้ันพื้นฐาน” 
 

1.3. ข้อเสนอด้านอื่น ๆ 
1) การส่งข้าราชการมาศึกษาดูงานที่ประเทศจีนควรมีการติดตามผลการดูงาน ตั้งแต่การเขียนรายงานและวางแผนนำไป

ปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม 
2) ข้าราชการไทยควรเปิดใจกว้างในการยอมรับวัฒนธรรมต่าง   
3) เร่งสร้างข้าราชการที่มีความรู้และรอบรู้เรื่องจีน ภาษาจีน วัฒนธรรมจีน   



                                                                                      “เศรษฐศาสตร์” “กฎหมาย” และ “เรียนรู้จีน” ก้าวย่างศตวรรษ 5.0++ 

 

 

 

 

   

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง  

เลขที ่21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
โทรศัพท์ (86-10) 8531-8790 
โทรสาร (86-10) 8531-8791 
เว็บไซต์ www.stsbeijing.org 

อีเมล stsbeijing@mhesi.go.th 
เฟซบุ๊ก www.facebook.com/stsbeijing 


