
พัฒนาการและสถานภาพ
การศึกษาคตชินวิทยา

ในประเทศตะวันตกและ
ประเทศไทย



การศึกษาคตชินวิทยาในประเทศตะวันตก

• ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที ่19 ผู้คนในซกีโลกตะวันตกเร่ิม
ตืน่ตวัในการส ารวจและรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรม  
เน่ืองจากเหตุผล 2 ประการ

1. อิทธิพลจากทฤษฎีของ Charles Darwin 
นักวชิาการชาวอังกฤษ ผู้เขียนหนังสือช่ือ The Origin of 
Species ซึง่กระตุน้ใหค้นเกดิความสนใจเร่ืองพฒันาการของ
ชนชาต ิ ความสัมพนัธร์ะหว่างมนุษยก์ับธรรมชาต ิและ
ความเข้าใจในวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม 



การศึกษาคตชินวิทยาในประเทศตะวันตก (ต่อ)

2. อิทธิพลจากลัทธิชาตินิยม (nationalism) ที่แพร่หลายอยู่ใน
ประเทศต่างๆ ในยุโรป เช่น เยอรมนี ฟินแลนด ์ไอร์แลนด ์ เป็นต้น  
เม่ือกวีและนักปราชญช์าวเยอรมันผู้หน่ึง ชื่อ Johann Gottfried von 
Herder เป็นผู้ริเร่ิมให้คนเยอรมันหันมาสนใจวัฒนธรรมพืน้บ้าน  Herder 
มีความคิดว่า วัฒนธรรมมนุษยม์ีแหล่งก าเนิดมาจากสามัญชนหรือคน
พืน้บ้าน  และชีใ้ห้เห็นว่าเอกลักษณช์าติและเอกลักษณข์องกลุ่มชนจะ
ปรากฏอยู่ในบทกวีและเร่ืองราวของคนพืน้บ้าน  เขาพยายามเร่งเร้าให้
คนเยอรมันเกิดความรักชาติ และรวมเป็นน ้าหน่ึง   ใจเดียวกัน และเร่ิม
ออกส ารวจ รวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมพืน้บ้านดว้ย



การศึกษาคตชินวิทยาในประเทศตะวันตก (ต่อ)

การที่ Herder เก็บรวบรวมข้อมูลทางคติชนหรือ
วัฒนธรรมพื้นบ้านนี้ เป็นผลให้นักวิชาการของประเทศ
ต่างๆ เอาอย่างโดยการรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห ์ 
นักวชิาการเหล่านี ้คอื 

- Jacob Grimm และ Wilhelm Grimm แห่งเยอรมนี  

- Peter Christen Asbjornsen และ Jorgen Moe แหง่นอรเ์วย ์

- Julia Krohn กับ Krohn แห่งฟินแลนด์



การศึกษาคตชินวิทยาในประเทศตะวันตก (ต่อ)

พวกเขาสนใจและยกย่องว่ากลุ่มคนพื้นบ้านมี
บทบาทในการก่อก าเนิดวัฒนธรรมของชาติขึน้  แม้มผู้ีเร่ิม
สนใจวิถีชีวิตพื้นบ้านอย่างกว้างขวางมากขึ้น  แต่ยังไม่มี
ค าศัพทเ์ฉพาะที่ใช้เรียกสาขาการศึกษานี้ได้อย่างกระชับ
รัดกุมและสอดคล้องกัน  



การศึกษาคตชินวิทยาในประเทศตะวันตก (ต่อ)

จนกระทั่ง ค.ศ. 1846 นักอนุรักษนิ์ยมชาวอังกฤษชื่อ 
William John Thoms ได้คดิค าว่า Folk-lore ขึน้มาใช้แทน
ค าทีม่อียู่เดมิว่า popular antiquities (ของโบราณของ
ประชาชน)  



การศึกษาคตชินวิทยาในประเทศตะวันตก (ต่อ)

คติชนวิทยาจึงเป็นศาสตร์ที่เกิดขึ้นใน ค.ศ. ที่ 19     
นับแต่น้ันมาเร่ืองราวชีวิตของชาวบ้านจึงกลายเป็น “ข้อมูลใหม่” 
ที่เปิดทางให้นักวิชาการในประเทศต่างๆ ได้ “ลงไป” ศึกษาวิถี
ชีวิตของผู้คน “ระดับล่าง” และได้พัฒนาทฤษฎีที่จะใช้ในการ
ตีความเพื่อท าความเข้าใจความหมายและสารที่ชาวบ้าน
พยายามสื่อผ่านคตชิน  ซึง่เป็นข้อมูลทางวัฒนธรรมทีใ่ช้ “ภาษา” 
แทนความคิด ความเชื่อ  จนิตนาการ  ความรู้สึกของชาวบ้าน 



ด้วยข้อมูลประเภทคติชนเป็นข้อมูลใหม่
ทางวิชาการ  กิจกรรมทางวิชาการในระยะแรกจึง
เร่ิมต้นด้วย “การเก็บรวบรวมข้อมูล” ทั้งจากหนังสือ
และข้อมูลภาคสนามจากชาวบ้านในหมู่บ้านต่างๆ ใน
ประเทศตะวันตก มีการรวบรวมนิทานพื้นบ้าน
ฟินแลนด์  และได้ขยายความสนใจไปยังนิทาน
พืน้บ้านในเขตวัฒนธรรมอืน่ๆ ของโลก



ภายหลังสงครามโลกคร้ังทีส่อง ศาสตรด์้านคตชิน
ได้พฒันามากยิง่ขึน้   นักวชิาการด้านคตชินรุ่น
แรกๆ เช่น Stith Thompson ได้ผลิตผลงานทาง
วชิาการทีส่ าคัญ  คอื  การจัดท า Motif – Index of 
Folk Literature  (ดัชนีอนุภาค นิทานพืน้บ้าน)  
กล่าวคอื เป็นการน านิทานพืน้บ้านทั่วโลกทีร่วบรวม
ได้ มาจัดจ าแนกตามอนุภาค (motif) 



อนุภาค (motif) หมายถงึ องคป์ระกอบย่อยๆ 
ในนิทานทีม่ลัีกษณะ “ไม่ธรรมดา” มีความน่าสนใจ
ในความคิดและจนิตนาการ  อาจเป็นตัวละคร  เช่น
ม้าพดูได้  หรืออาจเป็นสิ่งของ  เช่น  มนตชุ์บชีวติ  
แหวนวเิศษ  บันไดสู่สวรรค ์ หรือเป็นพฤตกิรรม 
เช่น การแปลงร่าง  การสาป  การทดสอบ  ฯลฯ 



พบทฤษฎีของนิทานได้อีกคร้ัง
ในสัปดาหต์่อไป



ข้อสังเกต 

** เพราะเหตุใดข้อมูลคตชินในระยะเร่ิมแรก  จงึ
เน้นการศกึษาข้อมูลประเภทใช้ถ้อยค า (Verbal 
Folklore) 



• การศกึษาคตชินในยุคต่อมา นักคตชินเร่ิมสนใจ 
“บริบท” และกระบวนการ “การสื่อความหมาย” และ
พลวัตของคตชินมากขึน้  กล่าวคอื แทนทีจ่ะเน้นข้อมูล
เร่ืองเล่า  กลับใหค้วามส าคัญแก่ผู้เล่า  ผู้ฟัง  
บรรยากาศ ขณะเล่าด้วย



จุดเปลี่ยนของคตชิน

• เร่ิมจากศตวรรษที ่19 ถงึกลางศตวรรษที ่20

• เดมิค าว่า Folk หมายถงึชาวบ้าน  ชาวชนบททีไ่ม่
ค่อยรู้หนังสือ  ไม่ค่อยมกีารศกึษา

• แต่ภายหลัง Folk อาจรวมถงึ คนในเมอืง (urban 
folk) กไ็ด้  อาจเป็นกลุ่มชาวประมง  นิสิตนักศึกษา  
กลุ่มดารา วัยรุ่น  ฯลฯ   การศกึษาคตชินช่วงนี ้จงึ
เป็นการศึกษาวิถชีีวติของกลุ่มคนหลากหลาย



การศึกษาคติชนวิทยาในประเทศไทย
นักวิชาการไทยยุคต้นๆ ทีเ่หน็ความส าคัญของข้อมูลและศาสตรท์างคตชินวิทยา 
ได้แก่

1. สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ เคยทรง
รวบรวมเพลงกล่อมเดก็

2. พระยาอนุมานราชธน (เสฐียรโกเศศ) ได้รวบรวมศกึษาและตพีมิพ์
ความรู้ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา นิทาน

3. ศ.คุณหญิงกุหลาบ  มัลลกิะมาส เรียบเรียงต าราคตชินวทิยาให้
นักศกึษามหาวทิยาลัยรามค าแหง

4. ดร. กิง่แก้ว อัตถากร ผู้ศกึษาด้านคตชินวทิยาโดยตรงจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา

5. ดร. วรรณี วบูิลยส์วัสดิ ์ผู้ศกึษาด้านคตชินวทิยาโดยตรงจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา



การศึกษาคตชินวิทยาในประเทศไทย

1. กลุ่มทีเ่น้นการรวบรวม และการจ าแนกคตชิน
ประเภทต่างๆ ในทอ้งถิน่

2. กลุ่มทีม่ลัีกษณะกึง่วรรณคดทีอ้งถิน่กึง่คตชิน
วิทยา

3. กลุ่มทีใ่ช้ทฤษฎคีตชินวทิยา


