
การเผยแพร่วรรณคดีจีนสมัยใหม่ในปัจจบุัน:  
วิเคราะห์ผ่านพิพธิภณัฑ์นักเขียน “หลู่ซวิน่” 

The Publishing of Modern Chinese Literature in the Present Time:  
Analyzing Through the Museum of Luxun, the Writer. 

 
 
 
 
 

 

ดร. สุพัตรา ห.เพียรเจรญิ 

SUPATRA HORPIANJAROEN Ph.D. 

 

 

 

 

 

รายงานการวจิัยนี้ได้รบัทุนส่งเสริมการวิจัยจากมหาวทิยาลัยหอการค้าไทย  

พ.ศ. 2563  



จ

กิตติกรรมประกาศ 

       งานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้รับทุนส่งเสริมการวิจัยจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจ าปีการศึกษา 2561 

และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร  

        ผู้วิจัยขอขอบพระคุณรศ.ดร.ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ รศ.ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล ผศ.ดร.ศิริวรรณ วรชัยยุทธ 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ช่วยให้ค าชี้แนะ ช่วยเหลือ ตลอดจนให้ค าปรึกษาที่มีคุณค่าต้ังแต่เสนอโครงร่างงานวิจัย  

        ขอขอบพระคุณผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา และครอบครัวที่ให้ค าแนะน าต้ังแต่การเลือกหัวข้อ และแนวทาง

ในการท างานวิจัย รวมทั้งการลงพื้นที่ส ารวจพิพิธภัณฑ์ในคร้ังแรก 

        ขอขอบพระคุณรศ.ดร. สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักด์ิ และอาจารย์กนิษฐา ลีลามณี ในการช่วยให้ค าปรึกษา 

พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานวิจัยให้ดียิ่งขึ้น  

         ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.อรณิศา อุรพีพัฒนพงศ์ คุณสิรีธร โกวิทวีรธรรม คุณ Kim Nari ที่ให้ความ

อนุเคราะห์ลงพื้นที่ช่วยเก็บข้อมูลในครั้งที่ 2  และขอขอบคุณคุณปรีชา วัฒนาศิริสกุล ผู้ช่วยงานวิจัย ที่ช่วยดูแล

เรื่องภาพถ่าย การแต่งภาพ การรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลท าให้งานวิจัยส าเร็จลุล่วงได้ง่ายย่ิงขึ้น  

        ขอขอบพระคุณอาจารย์นิภาพรรณ สิงหพันธุ์ และคุณกัลยารัตน์ ห.เพียรเจริญ ที่ช่วยกรุณาตรวจทาน

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  

        ขอขอบพระคุณหัวหน้า เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ดูแลพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นทั้ง 4 แห่ง ที่ให้

ความอนุเคราะห์ในการท าวิจัย เก็บข้อมูล และสัมภาษณ์  

        ท้ายนี้  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่สนับสนุนทุนส่ง เสริมการวิจัย และ

ขอขอบพระคุณอาจารย์ เพื่อนๆ ครอบครัวที่เป็นก าลังใจในการท าวิจัยให้เสร็จลุล่วงเป็นอย่างดี  

ดร. สุพัตรา ห.เพียรเจริญ 

31 มกราคม 2563 



ค 

 

หัวข้อวิจัย :    การเผยแพร่วรรณคดีจีนสมัยใหม่ในปัจจุบัน : วิเคราะห์ผ่านพิพิธภัณฑ์นักเขียน “หลู่ซวิ่น” 

ผู้วิจัย :          ดร.สุพัตรา ห.เพียรเจริญ                           คณะ/สาขา : สาขาภาษาจีน  

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ 

                    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

                      จ านวน :        128       หน้า  

ปีที่แล้วเสร็จ : 2563 

ค าส าคัญ :     หลู่ซวิ่น วรรณคดีสมัยใหม่ พิพิธภัณฑ์                                                      

 

บทคัดย่อ* 

 

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเผยแพร่วรรณคดีจีนสมัยใหม่ในปัจจุบัน โดยวิเคราะห์ผ่านการ

น าเสนอในพิพิธภัณฑ์นักวรรณคดี “หลู่ซวิ่น” เพื่อส ารวจจุดประสงค์ในการศึกษาพิพิธภัณฑ์ผ่านมุมมองของ    

ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ และให้ความส าคัญกับนักเขียนและบทบาทที่เปลี่ยนไปของนักเขียนสมัยใหม่ผ่านการ “บอก

เล่า” ในพิพิธภัณฑ์ยุคปัจจุบัน  

        ผู้วิจัยศึกษา ส ารวจ และเก็บข้อมูล สิ่งที่น าเสนอในพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งการรับรู้ของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ 4 

แห่ง คือ หมู่บ้านหลู่ซวิ่นเมืองเซ่าซิง พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นแห่งปักกิ่ง  พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นแห่งเมืองกวางเจา และ

พิพิธภัณฑ์ร าลึกหลู่ซวิ่นแห่งเซี่ยงไฮ้  

        ผลการวิจัยพบว่า การน าเสนอข้อมูลหลู่ซวิ่นในพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่ง เน้นช่วงเวลาที่หลู่ซวิ่นใช้ชีวิตในเมือง

นั้นๆ โดยผู้จัดท าเผยแพร่วรรณคดีสมัยใหม่ผ่านพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเสริมสร้างความ

เข้าใจประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมในอดีต การน าเสนอเนื้อหาในพิพิธภัณฑ์จะเลือกน าเสนอในบทบาทของ

นักคิด นักเขียนเป็นแบบอย่างของปัญญาชนที่ดี  

        ผลของการเผยแพร่วรรณคดีผ่านพิพิธภัณฑ์เห็นได้อย่างชัดเจนว่า  นอกจากผู้เข้าชมจะสามารถเรียนรู้

วรรณคดีได้ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งพิพิธภัณฑ์บุคคลในประเทศไทย

สามารถใช้ต้นแบบพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นที่มีกระบวนการในการน าประวัติและผลงานมาสร้างเป็นทุนวัฒนธรรม

และกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นได้  
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Abstract * 

     The objective of this research is to study the dissemination of modern Chinese literature at the present 

time by analyzing the presentation or the display of Lu Xun Museum. Also, it is to survey the objectives in 

studying the museum through the viewpoints of the museum’s visitors. Moreover, it is to focus more on the 

writers and the changed roles of modern writers through their reports in the museum at the present time. 

     The researcher has studied, surveyed, and collected the information of things presented in the museum, 

and also gathered the perception from the visitors of four museums: Lu Xun Village in Shaoxing, Lu Xun 

Museum in Beijing, Lu Xun Museum in Guangzhou, and Lu Xun Memorial Museum in Shanghai. 

     The findings of the research have been found that the presentation of each museum has focused the 

time Lu Xun spent in that city. The museum staff have disseminated the modern literature through Lu Xun 

Museum in order to make it as resources of studying and to reinforce the understanding in history, culture, 

and society in the past time. Lu Xun, the thinker and writer who is the prototype of intellectuals, is presented 

as the contents of the museum. 

     The findings of literature disseminated via the museum have been clearly seen that not only the visitors 

can better study the literature, but also learn the history at the same time. The people’s museum type in 

Thailand can follow the processes of the original Lu Xun Museum in displaying people’s history and their 

work. This builds the cultural capital and activates local economy.       

* This research is supported by the University of the Thai Chamber of Commerce 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมส ำคัญและท่ีมำของปัญหำ 
 

        วรรณคดีเป็นศาสตร์แขนงส าคัญของทุกชนชาติทุกภาษา และถือเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนา

ประเทศ ประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน  เช่นประเทศจีน  จึงมีการสร้างสรรค์วรรณคดีที่ควรค่าแก่

การศึกษาเรียนรู้มากมายต้ังแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน        หากพิจารณาความหมายของค าว่าวรรณคดีแล้ว

พบว่า มีผู้ให้ความหมายค าว่า วรรณคดีไว้หลากหลาย เช่น พจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ระบุ

ไว้ว่า “วรรณคดี (น.) หมายถึง วรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดีมีคุณค่าเชิงวรรณศิลป์ เช่น พระราชพิธี 

สิบสองเดือน มัทนะพาธา สามก๊ก เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน เป็นต้น” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554,  น.1, 100) 

ส่วนในภาษาจีนตรงกับค าว่า文学(Wénxué) ในพจนานุกรมภาษาจีนปัจจุบัน ฉบับที่ 7 ให้ความหมายไว้ว่า 

วรรณคดี หมายถึง ศิลปะของการน าเอาตัวอักษรเป็นเครื่องมือในการสะท้อนความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคม ซึ่ง

สะท้อนออกมาในรูปแบบของบทละคร เพลงกลอน นิยาย และบทความปกิณกะเป็นต้น  

        จากความหมายนี้จะเห็นว่า ค าว่า 文学 (Wénxué)  ในภาษาจีน มีความหมายที่กว้างกว่าค าว่าวรรณคดี

ในภาษาไทย ซึ่งหากน าความหมายทั้งสองภาษามาพิจารณาร่วมกัน สามารถสรุปความได้ว่า วรรณคดีคือการ

ใช้ตัวอักษรร้อยเรียงเป็นภาษาที่สวยงาม มีการถ่ายทอดเรื่องราวที่สะท้อนความจริงของสังคมในแต่ละยุคสมัย

ทั้งในรูปแบบร้อยแก้ว ร้อยกรอง บทละคร เป็นต้น  วรรณคดีจึงเป็นงานประพันธ์ที่ดี มีคุณค่าทางวรรณศิลป์ 

วรรณคดีของจีนมีการพัฒนาไปพร้อมกับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ของประเทศ ในแต่ละยุค

สมัยมีบุคคลในประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากมาย  โดยเฉพาะนักคิดและนักเขียนที่สร้างผลงานในวงการ

วรรณคดี  
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        การศึกษาชีวประวัติบุคคลท าให้เข้าใจความคิด  มุมมอง      ตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนแต่ละ 

ยุคสมัยในประวัติศาสตร์ตามไปด้วย ดังนั้นการเรียนรู้จากแหล่งความรู้อ่ืนๆ นอกเหนือจากต าราหรือหนังสือ 

เช่น การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นแหล่งรวมข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และบุคคลส าคัญโดยตรง 

จึงเป็นอีกทางหนึ่งที่สามารถศึกษาประวัติวรรณคดีได้ นอกจากจะสามารถศึกษาภูมิปัญญาที่สั่งสมมาในอดีต

แล้ว ยังสามารถศึกษาความคิดของนักวรรณคดีรวมถึงแรงผลักดันที่ก่อให้เกิดผลงานอันทรงคุณค่า ตลอดจน

ความคิดของผู้อ่านในสมัยนั้น ๆ ที่เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งอิทธิพลมาถึงคนในยุคปัจจุบันอีกด้วย  

        จากการที่วรรณคดีจีนมีการแบ่งตามยุคสมัยโดยอิงช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ ประวัติศาสตร์ 

ยุคโบราณ ประวัติศาสตร์ยุคใกล้ ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ และประวัติศาสตร์สมัยปัจจุบัน ซึ่งในแต่ละยุคสมัยมี

นักวรรณคดีที่มีบทบาทส าคัญในประวัติศาสตร์มากมาย ท าให้เกิดแนวการเขียนที่แตกต่างกันออกไป ซึ่ง

ผลงานวรรณคดีที่ปรากฏขึ้นนั้นเป็นต้นแบบแนวเขียนให้นักเขียนสมัยต่อมาได้เป็นอย่างดี ที่โดดเด่นชัดเจนคือ 

ช่วงที่สังคมจีนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบเก่าสู่การปกครองสมัยใหม่นี้ มีปรากฏผลงานที่สะท้อน

สังคมในประวัติศาสตร์จีนยุคนี้ได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะนักเขียนนิยายหรือเรื่องสั้นที่สะท้อนสังคม เช่น  หลู่ซ

วิ่น（鲁迅）เหลาเส่อ（老舍）หรือ เหมาตุ้น（矛盾）เป็นต้น   

        อย่างไรก็ตามวรรณคดีจีนสมัยใหม่มีการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยทางวรรณคดี  ท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน โดย

มีเหตุการณ์ส าคัญทางการเมืองการปกครองและประวัติศาสตร์ส าคัญของประเทศ คือเหตุการณ์เคลื่อนไหว  4 

พฤษภาคมเป็นตัวแบ่งยุค ซึ่งเหตุการณ์ทางการเมืองดังกล่าวเป็นการต่อต้านระบอบเก่า ความคิดเก่า มี

ผลกระทบโดยตรงต่อนักเขียนและผลงานวรรณคดีที่น าเสนอออกสู่สายตาผู้อ่านในขณะนั้น ถือเป็นการปฏิวัติ

วรรณคดีช่วงส าคัญ ถึงแม้ว่าวรรณคดีสมัยใหม่จะมีระยะเวลาเพียง 30 ปี แต่การเกิดขึ้นของผลงานและ

นักเขียนหน้าใหม่มากมายยังสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการทางวรรณคดีจีน โดยไม่เพียงมีวรรณคดีรูปแบบใหม่ ๆ 

ผุดขึ้น การใช้ภาษาก็เปลี่ยนมาใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย กระชับ เข้าถึงผู้อ่านทั่วไปได้   ท าให้วรรณคดีเป็นสิ่งที่

สามารถเรียนรู้ได้ในสังคมทุกชนชั้น ทั้งนี้เป็นท่ีทราบกันดีว่า ผู้ริเริ่มวางรากฐานและมีส่วนส าคัญในวรรณคดีจีน

สมัยใหม่คือ หลู่ซวิ่น  

        หลู่ซวิ่น (1881-1936) เป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุควรรณคดีสมัยใหม่ เป็นนักคิดนักเขียนที่ใช้

ผลงานเขียนเผยแพร่ความคิดต่อต้านระบบเก่า ทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกวรรณคดีสมัยใหม่ที่กลายมาเป็นจุดเปลี่ยน

ในประวัติศาสตร์วรรณคดีจีน ถือได้ว่าเป็นบุคคลส าคัญผู้หนึ่งในประวัติศาสตร์จีน ในด้านอิทธิพลต่อสังคมจีน
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สมัยใหม่นั้น หลังจากหลู่ซวิ่นเผยแพร่ผลงานแนวสะท้อนสังคมออกมามากมาย ยังมีนักเขียนรุ่นหลังจ านวนไม่

น้อยที่ยึดแนวทางการเขียนของหลู่ซวิ่นเป็นแบบอย่างอีกด้วย และด้วยความเป็นบุคคลต้นแบบในฐานะนักคิด

นักปฏิวัติคนส าคัญของประเทศจีน จึงมีการน าประวัติและผลงานของหลู่ซวิ่นมาจัดแสดงเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้

บุคคลทั่วไปได้เข้าชม ดังจะเห็นได้จากพิพิธภัณฑ์บุคคลส าคัญที่เปิดจัดแสดงเฉพาะเรื่องหลู่ซวิ่นเป็นหลักใน

ประเทศจีนก็มีมากถึง 5 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านหลู่ซวิ่นที่เมืองเซ่าซิงซึ่งเป็นเมืองบ้านเกิดของหลู่ซวิ่น พิพิธภัณฑ์

หลู่ซวิ่นแห่งปักกิ่ง  พิพิธภัณฑ์ร าลึกหลู่ซวิ่นแห่งเซี่ยงไฮ้ พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นที่เมืองนานกิง หอร าลึกหลู่ซวิ่นแห่ง

มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน และพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นที่เมืองกวางเจา เป็นต้น 

        จะเห็นได้ว่าหลู่ซวิ่นเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ที่ส าคัญต่อประเทศจีน เป็นนักเขียนที่ทรงอิทธิพลอย่างยิ่ง

ทั้งในประวัติศาสตร์จีนและประวัติศาสตร์วรรณคดี รัฐบาลจึงสนับสนุนการสร้างพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นข้ึนเพื่อ

ต้องการให้เปน็แหล่งเรียนรู้บุคคลที่ทรงคุณค่า เพื่อเป็นการร าลึกและเรียนรู้วัฒนธรรม รวมทั้งความคิดของ 

ชนชาติจีน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้วรรณคดีเป็นทุนทางวัฒนธรรม จนก่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่

ส าคัญของชุมชนและของประเทศจีน          

        ทั้งนี้ จากการส ารวจเบื้องต้นของผู้วิจัยยังพบอีกว่า  หลู่ซวิ่นเป็นบุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์จีนยุคใหม่ที่

เรื่องราวชีวิตและงานของเขาถูกหยิบมาเป็นทรัพยากรในการด าเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์มากที่สุดผู้หนึ่ง  

พิพิธภัณฑ์บางแห่งมุ่งเน้นน าเสนอเรื่องราวประวัติชีวิตและงาน บางแห่งมุ่งเน้นน าเสนอผลงานและอุดมการณ์

ของเขา บางแห่งยังพบความพยายามในการน าเสนอภาพลักษณ์ของนักเขียนหัวก้าวหน้าผู้นี้ในมิติใหม่ ๆ ที่ต่าง

ไปจากเดิม อาทิ ในฐานะนักเรียนผู้ใฝ่เรียนและการท างานในฐานะอาจารย์ เป็นต้น ซึ่งภาพลักษณ์ของหลู่ซวิ่น

ในมิติเหล่านี้น ามาซึ่งสีสันและมุมมองที่กว้างขวางขึ้น    

        ผู้วิจัยจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยชิ้นนี้จะเปิดมิติใหม่ให้กับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนักเขียนจีนผู้นี้และ

จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อนักศึกษาชาวไทยที่สนใจบทบาทและโฉมหน้าของวรรณคดีจีนสมัยใหม่ใน

บริบทสังคมจีนยุคปัจจุบัน  อีกทั้งปัจจุบันผู้วิจัยยังไม่พบผลงานวิจัยในหัวข้อนี้ จึงท าให้การวิจัยมีความน่าสนใจ

ยิ่งขึ้น   
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพื่อศึกษาการเผยแพร่วรรณคดีจีนสมัยใหม่ในปัจจุบัน และการให้ความส าคัญกับนักเขียนรวมถึงบทบาทที่

เปลี่ยนไปของนักเขียนสมัยใหม่ โดยวิเคราะห์ผ่านการน าเสนอในพิพิธภัณฑ์นักเขียน “หลู่ซวิ่น” ที่ส าคัญจ านวน 

4 แห่ง 

 

1.3 สมมติฐำน 

1. ประเทศจีนมีการเผยแพร่วรรณคดีสมัยใหม่ผ่านพิพิธภัณฑ์บุคคล(นักวรรณคดี) เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้  

เสริมสร้างความเข้าใจประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมในอดีต  

2. การน าเสนอเนื้อหาในพิพิธภัณฑ์ถึงแม้ว่าผลงานจะเป็นแรงขับหรือเป็นผู้น าทางแนวคิดทางการเมือง  

แต่เลือกน าเสนอในบทบาทของนักคิด นักเขียนเป็นแบบอย่างของปัญญาชนที่ดีมากกว่า 

3. พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นมีกระบวนการในการน าประวัติและผลงานของหลู่ซวิ่นมาสร้างเป็นทุนวัฒนธรรม  

และกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างชัดเจน  

 

1.4 ข้อตกลงเบื้องต้น  

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้การทับศัพท์เลียนเสียงค าภาษาจีนที่จ าเป็น จะใช้เกณฑ์การถ่ายทอดเสียง

ภาษาจีนแมนดารินด้วยอักขรวิธีไทย ฉบับคณะอนุกรรมการพิจารณาเกณฑ์การถ่ายถอดเสียงภาษาจีนเป็น

ภาษาไทย. เกณฑ์การถ่ายทอดเสียงภาษาจีนแมนดารินด้วยอักขรวิธีไทย. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสืบค้น

ประวัติศาสตร์ไทยในเอกสารภาษาจีน, 2543. 
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1.5 เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

       ประเทศจีน  

ประเทศจีนปรากฎผลงานที่กล่าวถึงหลู่ซวิ่นเผยแพร่ผ่านรูปแบบที่ค่อนข้างหลากหลายและมีจ านวน

มาก ทั้งหนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ ซึ่งสามารถแบ่งประเด็นได้ดังนี้ 

1) หนังสือ หรือต ารา  

ในประเทศจีนมีหนังสือที่ตีพิมพ์ผลงานของหลู่ซวิ่นเผยแพร่อยู่เป็นจ านวนมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นการ

น าผลงานของหลู่ซวิ่นทั้งเรื่องสั้น ความเรียง บทความปกิณกะ กลอน งานแปล ฯลฯ ซึ่งผลงานของหลู่ซวิ่นแต่

ละประเภทนี้ มีการรวบรวมทั้งในลักษณะแยกประเภท เช่น รวมผลงานความเรียงของหลู่ซวิ่น（鲁迅散文

集）รวมบทความปกิณกะของหลู่ซวิ่น（鲁迅杂文集）รวมเรื่องสั้นของหลู่ซวิ่น（鲁迅小说集）เป็นต้น 

และรวมผลงานของหลู่ซวิ่นทุกชิ้นเข้าไว้ด้วยกันเป็นชุด เช่น รวมผลงานของหลู่ซวิ่น (鲁迅全集） 

นอกจากหนังสือที่รวบรวมผลงานของหลู่ซวิ่นที่มีการตีพิมพ์ซ้ าหลายฉบับ หลายส านักพิมพ์แล้ว ยังมี

ผู้ศึกษา วิจัย และผู้เชี่ยวชาญด้านหลู่ซวิ่นศึกษาเขียนหนังสือวิเคราะห์ผลงานของหลู่ซวิ่นออกมาอีกเป็นจ านวน

มาก อาทิเช่น  

“สอนอ่าน หลู่ซวิ่น”(我来教你读鲁迅)เขียนโดย อู๋เหว่ย(吴伟) มีการวางเนื้อหาหนังสือคล้ายกับ

การจัดพิพิธภัณฑ์ กล่าวคือ แบ่งช่วงเวลาวิเคราะห์ผลงานของหลู่ซวิ่นตามช่วงเวลาในชีวิต ต้ังแต่วัยเด็ก วัย

เรียนทั้งที่ญี่ปุ่นจนกระทั่งกลับมายังประเทศจีน การมีความคิดในการต่อสู้กับสังคมจนปรากฎงานเขียนออกมา 

ผลงานดังกล่าวเสนอมุมมองของหลู่ซวิ่นและวิเคราะห์ความคิดของหลู่ซวิ่นอย่างละเอียด เช่นในเรื่อง “ประวัติ

จริงของอาคิว”1 ได้มีการวิเคราะห์ไว้ว่า   

        “หลู่ซวิ่นต้องการวิพากษ์ลักษณะนิสัยที่ด้านชาของคนในสังคม โดยที่ลักษณะนิสัยดังกล่าวเกิดขึ้นจาก

สังคมชั้นสูง และประชาชนชั้นล่างท าตามอย่างไร้ความคิด หากต้องการแก้ปัญหาเหล่านี้ สิ่งส าคัญคือการ

ปลูกฝังความคิดที่เป็นตัวของตัวเองให้แก่คนทั่วไปในสังคม มิใช่การท าตามความคิดของผู้อ่ืน” (ผู้วิจัย: แปล)  

 ทฤษฎีจิตวิทยากับผลงานของหลู่ซวิ่น ที่มีโจวอ๋ีและหวังเจี้ยนโจวเป็นผู้แต่ง ที่น าทฤษฎีจิตวิทยามา

วิเคราะห์ผลงานเขียนของหลู่ซวิ่น ที่ได้รับอิทธิพลจากนักเขียนต่างชาติ โดยเนื้อหาหลักของผลงานหนังสือเล่มนี้

คือการกล่าวถึงนักจิตวิทยาสองท่านที่มีผลต่อความคิดและผลงานของหลู่ซวิ่น ได้แก่ ซีคมุนท์ ฟร็อยท์

                                                           
1 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจาก 《阿 Q 正传》งานของหลู่ซวิ่นปลายปีคริสตศักราช 1921 ซึ่งจะใช้ค านี้ในงานวิจัยชิ้นนี้ทั้งหมด 
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(Sigmund Freud)นักจิตวิทยาชาวเยอรมัน และ คุริยากาวะ ฮากุซัน (Kuriyagawa Hakuson) นักเขียนชาว

ญี่ปุ่น  ซึ่งอิทธิพลของทั้งสองท่านนี้ปรากฎชัดเจนในผลงานของหลู่ซวิ่นชุดหญ้าป่า(《野草》) 

2) งานวิจัยและงานวิชาการ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลู่ซวิ่นในประเทศจีนมีเป็นจ านวนมากทั้งในรูปแบบวิจัย ผลงานหนังสือที่

วิเคราะห์หลู่ซวิ่นและผลงานของหลู่ซวิ่นในหลายๆแง่มุม เช่น  

ศาสตราจารย์เฉียนหลี่ฉวิน อดีตอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยปักกิ่ง เสนอผลงานการวิจัย “หลู่ซวิ่น” ใน

ภาพรวมทั้งในด้านแนวคิดในการด าเนินชีวิต และด้านการใช้ภาษาของหลู่ซวิ่นในงานเขียน กล่าวว่า  “คนส่วน

ใหญ่มักมองหลู่ซวิ่นในด้านการเป็นนักคิด แต่มักมองข้ามหลู่ซวิ่นในด้านการเป็นศิลปนิ” (ผู้วิจัย: แปล) 

หลู่ซวิ่นไม่ได้เป็นเพียงนักคิดเท่านั้น การใช้ภาษา และศิลปะในการใช้ค าในงานเขียน ยังมีความโดด

เด่นเป็นอย่างมาก ศาสตราจารย์เฉียนหลี่ฉวินยังกล่าวไว้ในหนังสือ “พบหลู่ซวิ่น” อีกว่า ผลงานของ  หลู่ซวิ่น

เป็นการดึงความเคยชินทางความคิด และความท้าทายในการใช้ภาษาของผู้อ่านออกมาได้อย่างท้าทาย  

แต่งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ส่วนใหญ่จะพบในรูปแบบของบทความวิชาการ เช่น บทความ

วิชาการ “วิเคราะห์ประสิทธิผลของการเผยแพร่พิพิธภัณฑ์ร าลึกหลู่ซวิ่นแห่งเซี่ยงไฮ้ผ่านแอพพลิเคชั่นวีแชทออฟ

ฟิตเชียล” ซึ่งกล่าวถึงการเผยแพร่เนื้อหาที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ร าลึกหลู่ซวิ่นแห่งเซี่ยงไฮ้ หรือบทความวิชาการ

เรื่อง “การใช้แอพพลิเคชั่นเวยป๋อในการจัดการงานพิพิธภัณฑ์ กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ร าลึกหลู่ซวิ่นแห่งเซี่ยงไฮ้”  

ทั้งสองบทความนี้ให้ความส าคัญกับการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการงานด้านพิพิธภัณฑ์ โดย

สาระส าคัญของงานด้านพิพิธภัณฑ์นี้กล่าวถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเผยแพร่พิพิธภัณฑ์ทั่วไป แต่ใช้

กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์บุคคลเท่านั้น ไม่ได้ใช้ความเป็นพิพิธภัณฑ์บุคคลเป็นแก่นใน

การน าเสนอ  

ในส่วนของประเทศจีนผู้เขียนจึงยังไม่พบงานวิจัยหรือการศึกษาพิพิธภัณฑ์บุคคลโดยตรงอย่างชัดเจน 

เพียงแต่พบเห็นการน าพิพิธภัณฑ์บุคคลมาเป็นกรณีศึกษาดังที่ยกตัวอย่างไว้ข้างต้น  
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ประเทศไทย 

        ในประเทศไทยผู้เขียนพบงานวิชาการที่มีการศึกษาประวัติชีวิตและผลงานของหลู่ซวิ่นอยู่บ้าง แต่ยังมี

จ านวนน้อย โดยที่การศึกษาวิจัยที่พบเป็นการศึกษาเพื่อยังผลในด้านการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา โดย

ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลงานของหลู่ซวิ่นมีดังนี้  

1) งานวิจัยและงานวิชาการ 

สารนิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตที่เขียนโดย ณปรัชญ์ บุญวาศ      เรื่อง “ทัศนะในการมองสังคมจีนของ  

หลู่ซวิ่น:ศึกษาจากงานเขียน” วิเคราะห์แรงจูงใจที่ก่อให้เกิดผลงานเขียนของหลู่ซวิ่นในแต่ละช่วงส าคัญของชีวิต 

ซึ่งในวิทยานิพนธ์ได้แบ่งช่วงชีวิตของหลู่ซวิ่นเป็น 4 ช่วงได้แก่ ช่วงที่ 1 ค.ศ.1903-1917 ช่วงที่ 2 ช่วง ค.ศ.1918-

1925 ช่วงที่ 3 ค.ศ.1926-1930 และช่วงที่ 4 คือ ค.ศ.1930-1936 โดยใช้เหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่มี

ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชีวิตหลู่ซวิ่นเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง  

        จากนั้นวิเคราะห์ทัศนะของหลู่ซวิ่นจากงานเขียนที่ปรากฎในแต่ละช่วงดังกล่าว สะท้อนให้เห็นแนวคิด

ความรักชาติ การแสวงหาความ  เท่าเทียมกันในสังคมที่หลู่ซวิ่นเรียกร้องตลอดชีวิต  

        สารนิพนธ์เล่มดังกล่าวได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติชีวิตของหลู่ซวิ่นไว้ค่อนข้างละเอียด แต่

เอกสารอ้างอิงส่วนใหญ่มาจากภาษาอังกฤษ ผู้เขียนพบว่ามีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงอยู่หลายแห่ง 

อาทิ การอ้างอิงปีคริสตศักราชที่เกิดเหตุการณ์ส าคัญในชีวิตของหลู่ซวิ่น การทับศัพท์ถอดชื่อจากภาษาญี่ปุ่น

ของบุคคลส าคัญที่หลู่ซวิ่นกล่าวถึงในผลงานเขียนไม่สอดคล้องกับชื่อจริง ความคลาดเคลื่อนในการอ้างอิง

ผลงานของหลู่ซวิ่นฉบับแปลภาษาไทยซึ่งอาจเกิดจากผลงานเรื่องสั้นของหลู่ซวิ่นฉบับแปลเป็นภาษาไทยมี

หลายส านวนและบางส านวนมาจากผู้แปลคนเดียวกัน ต่างกันเพียงชื่อส านักพิมพ์ ทั้งยังไม่ปรากฏชื่อผู้แปล   

ท าให้การสืบค้นข้อมูลเป็นไปได้ยาก อีกทั้งจากการเปรียบเทียบส านวนที่ผู้เขียนอ้างอิงในตัวเนื้อหากับการ

อ้างอิงเชิงอรรถยังไม่ตรงกัน เป็นต้น 

        จากการสืบค้นเอกสารเกี่ยวกับหลู่ซวิ่นที่มีการเผยแพร่ในประเทศไทยพบว่า มุมมองของหลู่ซวิ่นที่ผ่านมา

ในประเทศไทยจะโดดเด่นทางด้านการเป็นนักคิด นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ผู้ที่รู้จักหลู่ซวิ่นในประเทศไทยอยู่

ในวงจ ากัด กล่าวคือ เป็นกลุ่มนักศึกษาเอกภาษาจีนที่ศึกษาผลงานของหลู่ซวิ่นในรายวิชาที่เปิดสอนในระดับ

มหาวิทยาลัย เช่น วิชาประวัติวรรณคดี หรือวรรณคดีจีนสมัยใหม่ บ้างเป็นนักศึกษาในสาขาการเมือง 

การปกครอง  โดยมักเจาะจงศึกษาประเทศจีนในยุคที่หลู่ซวิ่นมีบทบาททางการเมืองเป็นหลัก บ้างเป็นผู้ที่ศึกษา

การเมืองยุคสมัยที่เหมาเจ๋อตงเป็นประธานาธิบดี  หรือกลุ่มนักวิชาการที่ศึกษาการเมืองการปกครองของ

ประเทศจีนเป็นต้น โดยผลงานของหลู่ซวิ่นจะถูกหยิบยกมากล่าวถึงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเสียดสีสังคม หรือ
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การเรียกร้องสิทธิทางสังคมบางประการ อาทิ “ประวัติจริงของอาคิว” หรือ “บันทึกประจ าวันของคนบ้า”2 ซึ่งเป็น

เรื่องสั้นสะท้อนสังคมที่ตอกย้ าภาพของหลู่ซวิ่นในฐานะนักเคลื่อนไหวทางการเมือง และนักต่อสู้เพื่อสังคม

ทั้งสิ้น 

 การศึกษาการเผยแพร่วรรณคดีจีนสมัยใหม่ในประเทศไทยมีผู้ศึกษาอยู่บ้าง เช่น “การศึกษาการตอบ

รับวรรณคดีจีนสมัยใหม่ ของผู้อ่านไทย”3 ที่มีการใช้ทฤษฎี “สุนทรียศาสตร์แห่งการรับรู้” ของ Wolfgang  Iser 

และ  Robert Jauss มีวิเคราะห์พฤติกรรมการเสพวรรณคดีจีนสมัยใหม่ โดยผลของการศึกษาพบว่าผู้ที่มีการ

เสพผลงานวรรณคดีจีนสมัยใหม่ส่วนมากจะเป็นผู้ที่มีการศึกษา และเป็นผู้ที่ต้องการต่อต้านสังคมยุคมืด แต่

งานชิ้นนี้ไม่ได้เฉพาะเจาะจงศึกษาผลงานของหลู่ซวิ่น และการเผยแพร่ผลงานโดยผ่านพิพิธภัณฑ์  

2) หนังสือหรือต ารา  

หนังสือหรือต าราในประเทศไทยที่พบ เป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับหลู่ซวิ่น เป็นการรวบรวมผลงานของ    

หลู่ซวิ่นที่เป็นเรื่องสั้น ความเรียงปกิณกะเป็นส่วนใหญ่ โดยผลงานเหล่านี้ได้รับการเผยแพร่ในวงแคบ และได้รับ

ความสนใจในวงจ ากัดเท่านั้น กล่าวคือ ผู้ที่สนใจศึกษาและอ่านผลงานของหลู่ซวิ่นโดยส่วนใหญ่เป็นนักเรียน

นักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจวรรณคดีจีนสมัยใหม่เท่านั้น อีกทั้งมีจ านวนน้อยมาก หนังสือเกี่ยวกับ

หลู่ซวิ่นที่มีการเผยแพร่ล่าสุดคือ เรื่องสั้นของหลู่ซวิ่นซึ่ง แปลจาก 《呐喊》และ《彷徨》โดยนักศึกษา

วิชาเอกภาษาจีน   รุ่น 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี พ.ศ. 2562  

ทั้งนี้ในด้านการศึกษาพิพิธภัณฑ์บุคคลในประเทศไทยพบหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการจัดพิพิธภัณฑ์ คือ 

หนังสือ “พิพิธภัณฑ์บ้าน: คุณค่าและความหลากหลาย” ซึ่งหนังสือเล่มดังกล่าวมุ่งเสนอเรื่องราวของการใช้ที่อยู่

อาศัยมาจัดท าเป็นพิพิธภัณฑ์ สะท้อนให้เห็นถึงการอยู่อาศัยของผู้เป็นเจ้าของในอดีตซึ่งมีความส าคัญในด้าน

ประวัติศาสตร์ มุ่งชี้ให้เห็นถึงการจัดแสดงเพื่อศึกษาเรื่องราวในอดีตซึ่งหากจะมีการเปรียบเทียบแล้ว เรื่องราวที่

น าเสนอในหนังสือเล่มนี้มีความใกล้เคียงกับการจัดท าพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นเมืองเซ่าซิงอยู่พอสมควร แต่ทั้งนี้

หนังสือเล่มนี้ไม่ได้กล่าวถึงการเป็นพิพิธภัณฑ์บุคคลโดยตรง 

จากการส ารวจหนังสือที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์และการน าเสนอเรื่องราวในพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย 

พบว่า หนังสือส่วนใหญ่จัดท าโดย ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร และ สถำบันพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้แห่งชำติ 

                                                           
2 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจาก 《狂人日记》 งานของหลู่ซวิ่นปีคริสตศักราช 1918  ซึ่งจะใช้ค านี้ในงานวิจัยชิ้นนี้ทัง้หมด 
3 ไพรินทร์ ศรีสินทร. 2558, เมษายน.  “การตอบรับวรรณกรรมจีนสมัยใหม่ของผู้อ่านไทย”  วำรสำรจีนศกึษำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์,  

8, หน้า 1-23.  
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ซึ่งเป็น หน่วยงานหลักที่ท างานเกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์และการจัดการข้อมูลในพิพิธภัณฑ์ และเนื้อหาที่จัดท า

สามารถแบ่งได้คร่าวๆ 3 ประเภท คือ พิพิธภัณฑ์ผ่านมุมมองผู้จัดท า เทคโนโลยีหรือเทคนิคที่ใช้ในการจัดท า

พิพิธภัณฑ์ การวิเคราะห์พิพิธภัณฑ์ต่างๆตามหลักหรือแนวคิดในการจัดท าพิพิธภัณฑ์  

ทั้งนี้ผู้เขียนยังไม่พบหนังสือหรืองานที่กล่าวถึงการเผยแพร่วรรณคดีผ่านพิพิธภัณฑ์ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับ

หัวข้อวิจัยของผู้เขียนโดยตรง  

        จะเห็นได้ว่า  ผลงานวิชาการทั้งหนังสือ วิทยานิพนธ์ตลอดจนบทความที่ปรากฏทั้งในประเทศจีนและ

ประเทศไทยมีเพียงการวิเคราะห์จากผลงานเขียนของหลู่ซวิ่นหรือจากประวัติ ภูมิหลังของนักเขียนทั้งสิ้น แต่ยัง

ไม่ปรากฏการวิเคราะห์จากการจัดแสดงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ ซึ่งถือเป็นแหล่งเรียนรู้ส าคัญที่ผ่านการคัดสรร

เนื้อหาหลักมาจัดแสดงในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจและเข้าถึงไว้แล้ว ผู้วิจัยเห็นว่า การเผยแพร่วรรณคดีผ่าน

การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เป็นช่องทางศึกษาที่มีมิติการเรียนรู้ที่หลากหลายมากกว่าต ารา และเป็นประเด็นที่

น่าสนใจ ควรเข้าไปท าความรู้จักและศึกษาวิจัยให้เข้าใจถึงการสร้างคุณค่าใหม่ให้กับวรรณคดีในสังคม       ยุค

ปัจจุบัน  
 

 

1.6 ระเบียบวิธีวิจัย 
      1.6.1 ขอบเขตกำรวิจัย 

พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นในประเทศจีนมี 6 แห่งหลัก  ได้แก่ หมู่บ้านหลู่ซวิ่นที่เมืองเซ่าซิง  ซึ่งเป็นเมืองบ้านเกิด

ของหลู่ซวิ่น พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นแห่งปักกิ่ง   พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นที่ เมืองนานกิง  หอร าลึกหลู่ซวิ่นแห่ง

มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นที่เมืองกวางเจา พิพิธภัณฑ์ร าลึกหลู่ซวิ่นแห่งเซี่ยงไฮ้ แต่หากพิจารณา

ชีวิตประวัติของหลู่ซวิ่นแล้ว จะพบว่าเมืองที่ตั้งพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นจะมีความสัมพันธ์กันกับชีวประวัติของหลู่ซวิ่น

ทั้งสิ้น ซึ่งผู้วิจัยเลือกพิพิธภัณฑ์ในช่วงส าคัญในชีวิตของหลู่ซวิ่นมาวิเคราะห์จ านวน 4 แห่ง ได้แก่  

1. หมู่บ้านหลู่ซวิ่นเมืองเซ่าซิง ซึ่งเป็นสถานที่เกิดของหลู่ซวิ่น ซึ่งหลู่ซวิ่นอยู่อาศัยในวัยเด็ก เป็นสถานที่

หล่อหลอมเรื่องการศึกษาในวัยเด็ก  

2. พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นแห่งปักกิ่ง  เป็นแหล่งเรียนรู้ทางความคิดขององค์กรส่วนกลางของประเทศจีน และ

ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ลัทธิรักชาติแห่งเมืองปักกิ่ง เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานที่หลู่ซวิ่นเคยศึกษา ท าให้

เห็นที่มาและอิทธิพลของผลงานที่มีผลต่อความคิดของหลู่ซวิ่น  
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3. หอร าลึกหลู่ซวิ่นแห่งเมืองกวางเจา เป็นสถานที่ที่เปลี่ยนแปลงความคิดของหลู่ซวิ่น มีอิทธิพลต่อแนว

งานเขียนอย่างยิ่ง และเป็นสถานที่เริ่มต้นชีวิตครอบครัวของหลู่ซวิ่น ซึ่งเป็นช่วงส าคัญที่มีอิทธิพลต่อ

งานเขียนเช่นกัน  

4. พิพิธภัณฑ์ร าลึกหลู่ซวิ่นแห่งเซี่ยงไฮ้ เป็นเมืองสุดท้ายที่หลู่ซวิ่นพ านักในวาระสุดท้ายของชีวิต  จัด

แสดงผลงานช่วงสุดท้ายที่เกิดขึ้นมากมาย ความส าคัญของหลู่ซวิ่นในฐานะนักขับเคลื่อนสังคม และ

นักปฏิวัติ ตลอดจนการเป็นนักเขียนจนวาระสุดท้ายของชีวิต  

 

1.6.2 วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

1) ศึกษาชีวประวัติ ยุคสมัยที่หลู่ซวิ่นมีชีวิตอยู่ ประวัติศาสตร์ในช่วงชีวิตของหลู่ซวิ่นที่มีผลกระทบต่อ

ผลงานของหลู่ซวิ่น   

2) ศึกษางานวิจัย และผลงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่วรรณคดีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

พิพิธภัณฑ์การน าผลงานของนักเขียนบรรจุลงในส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน 

3) ศึกษาพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่น 4 แห่ง โดยศึกษาดังนี้ 

   - ศึกษาการเลือกน าเสนอประวัติและผลงาน 

   - วิเคราะห์วัตถุประสงค์ในการจัดสรรคัดเลือกข้อมูลในการจัดพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่ง 

   - สัมภาษณ์ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เพื่อวิเคราะห์ความเข้าใจของผู้ชมพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่ง  

- สรุปและอภิปรายผล  

          1.6.3 ขั้นเสนอข้อมูล 

บทท่ี 1  บทน า  

บทท่ี 2  ประวัติและผลงานของหลู่ซวิ่น : ลักษณะเด่นที่น าไปใช้เป็นข้อมูลการท าพิพิธภัณฑ์  

บทท่ี 3  กระบวนการเผยแพร่วรรณคดีของหลู่ซวิ่นในพิพิธภัณฑ์   

3.1 การน าเสนอประวัติและผลงานของนักวรรณคดีในพิพิธภัณฑ์ 

07-3.2 การรับรู้และผลที่ได้รับจากการเผยแพร่ประวัติและผลงานของนักเขียนใน 

      พิพิธภัณฑ์ 

บทท่ี 4  สรุปและอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
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        1.6.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ท าให้เข้าใจการเผยแพร่วรรณคดีจีนสมัยใหม่ในปัจจุบันผ่านรูปแบบการน าเสนอในพิพิธภัณฑ์          

นักวรรณคดี “หลู่ซวิ่น” 

2. ท าให้สามารถเข้าใจปัจจัยในการจัดท าพิพิธภัณฑ์  เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการน าเนื้อหาสาระด้าน

วรรณคดีไทยมาสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 

3. ท าให้เรียนรู้การตีความวรรณคดีสมัยใหม่    ที่ส าคัญในปัจจุบันว่ามีความเปลี่ยนแปลงจากอดีตไป

อย่างไร 

4. เป็นประสบการณ์และแนวทางเพื่อต่อยอดสู่การเผยแพร่วรรณคดีที่ทรงคุณค่าของประเทศไทย 

5. ท าให้ได้รับความรู้ความเข้าใจจากกระบวนการรับรู้และเรียนรู้ของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ 

6. งานวิจัยนี้ช่วยให้ได้เรียนรู้กระบวนการจัดการเผยแพร่ผลงานของนักเขียนหรือบุคคลส าคัญทาง

วรรณคดีของจีน ที่ก่อประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง สามารถน ารูปแบบและผลของวิจัยชิ้นนี้เป็น

แนวทางในการศึกษาการเผยแพร่วัฒนธรรมในด้านอ่ืนๆของสังคมไทยผ่านการจัดการทางพิพิธภัณฑ์

ได้อีกแนวทางหนึ่ง 

7. สามารถน าปัจจัยของการจัดท าพิพิธภัณฑ์มาเสนอแนวทางในการสร้างวรรณคดีไทยให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้ 

 



 
   

 

 

 

บทที่ 2 

ประวัติและผลงานของหลู่ซวิ่น  

 
      ทรัพยากรส าคัญในพิพิธภัณฑ์บุคคลหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องน าประวัติชีวิตและผลงานที่  โดดเด่นของ

บุคคลท่านนั้นมาน าเสนอ หากแต่ละแห่งจะมีจุดเด่นในการน าเสนอท่ีแตกต่างกันออกไป  

         หลู่ซวิ่นเป็นบุคคลต้นแบบทั้งในเรื่องการศึกษา การเป็นนักคิด นักเขียน นักปฏิวัติ และนักต่อสู้เพื่อการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม ผู้วิจัยพิจารณาชีวประวัติควบคู่ไปกับข้อมูลที่ได้จากพิพิธภัณฑ์ทั้ง  4 แห่ง พบว่า

หน่วยงานจัดพิพิธภัณฑ์ของประเทศจีน เก็บข้อมูลที่ส าคัญแต่ละส่วนในชีวิตของหลู่ซวิ่นและตีความน าเสนอ

ในรูปแบบการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ โดยลักษณะเด่นที่น าไปใช้เป็นข้อมูลการท าพิพิธภัณฑ์ จะพิจารณาจาก

เมืองช่วงชีวิตของหลู่ซวิ่นที่อาศัยในเมืองนั้นๆ พิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งจะให้ความส าคัญในเนื้อหาที่แตกต่างกัน

โดยมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน คือ สถานที่หลู่ซวิ่นไปพ านักอยู่ในแต่ละช่วงอายุกับที่ต้ังของพิพิธภัณฑ์มี

ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน   

        ดังนั้นผู้วิจัยจะไล่เรียงประวัติชีวิต พร้อมยกสถานที่หรือเมืองที่หลู่ซวิ่นพ านักอยู่หรือได้เดินทางไปถึงมา

อธิบายประกอบ ทั้งช่วงวัยเด็ก วัยท างาน เริ่มสร้างครอบครัว และบั้นปลายชีวิต  จากนั้นผู้วิจัยจึงจะแยก

วิเคราะห์การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งโดยเรียงล าดับเมืองไปตามช่วงเวลาในชีวิตของหลู่ซวิ่นที่ได้

เดินทางไปพ านักยังเมืองต่างๆ ให้สอดคล้องในท านองเดียวกันในล าดับต่อไป  
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2.1 ภูมิหลังครอบครัว  

        หลู่ซวิ่น เป็นนามปากกาของนักคิดนักเขียนสมัยใหม่คนส าคัญของจีน ชื่อเดิมคือ   โจวจางโซ่ว (周樟寿) 

ภายหลังเปลี่ยนเป็น โจวซู่เหริน  (周树人)  เกิดวันที่ 25 กันยายน คริสตศักราช 1881 ที่เมืองเซ่าซิง มณฑล 

เจ้อเจียง ในตระกูลโจวบิดา ชื่อ โจวเฟิ้งอ้ี หรือ โจวป๋ออ๋ี (周凤仪、周伯宜, 1861-1896) เป็นบัณฑิต

ระดับซิ่วไฉ （秀才）มารดาชื่อ หลู่รุ่ย (鲁瑞, 1858-1943) เป็นหญิงชาวบ้านธรรมดา แต่มีนิสัยรักการเรียน 

จึงศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจนกระทั่งอ่านออกเขียนได้ และสามารถอ่านวรรณคดีซึ่งในสมัยก่อนถือว่าเป็น

เรื่องที่ท าได้ยาก บุคคลทั่วไปจ าต้องเข้าเรียนในโรงเรียนเท่านั้น จึงจะสามารถมีความรู้ในระดับที่อ่านวรรณคดี 

ได้   

                    (2.1)                                                               (2.2) 

รูปที่ 2.1 โจวเฟ้ิงอ้ี หรือ โจวป๋ออ๋ี (周凤仪、周伯宜,1861-1896) ถ่ายเม่ือวันที่8 มีนาคม พุทธศักราช 2562 

 รูปที่ 2.2 หลู่รุ่ย (鲁瑞,1858-1943) ถ่ายเม่ือวันที่8 มีนาคม พุทธศักราช 2562 

 

        หลู่ซวิ่นมีพี่น้องจ านวน 3 คน โดยน้องชายอีก 2 คนคือ โจวจั้วเหริน (周作人,16 มกราคม 1885- 6 

พฤษภาคม 1967)และโจวเจี้ยนเหริน (周建人, 12 พฤศจิกายน 1888- 29 กรกฎาคม 1984) ซึ่งเป็นบุคคล

ส าคัญในวงการวรรณกรรมของจีนเช่นเดียวกัน  

ต้นตระกูลของหลู่ซวิ่นเป็นขุนนางในราชส านัก ปู่ของเขาชื่อโจวเจี้ยฝู (周介孚)รับราชการในต าแหน่ง

บัณฑิตทดลองปฏิบัติราชการประจ าส านักราชบัณฑิตหลวง (翰林院庶吉士) ต่อมาปฎิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
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หัวหน้าฝ่ายบริหารอ าเภอจินซีมณฑลเจียงซี (江西金溪知县) และได้ท างานในต าแหน่งเสนาบดีส านักราช

เลขานุการฝ่ายใน (内阁中书) ตามล าดับ  ดังนั้นจึงถือได้ว่า หลู่ซวิ่นเกิดในตระกูลที่มีฐานะในเมืองเซ่าซิง   

 

 

   รูปที่ 2.3 โจวเจ้ียฝู (周介孚) ถ่ายเม่ือวันที่8 มีนาคม พุทธศักราช 2562 

 

        ปู่ของหลู่ซวิ่นเป็นขุนนางในราชส านักที่ท าหน้าที่ดูแลเรื่องการสอบเคอจี้ว์ （科举）ซึ่งเป็นต าแหน่งที่มี

ผลต่อการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในราชส านัก จึงเป็นช่องทางที่ท าให้ผู้หวังจะสอบผ่านการคัดเลือก

เข้ารับราชการใช้หาผลประโยชน์ ในปีคริสตศักราช 1893 ปู่ของหลู่ซวิ่นถูกข้อหายักยอกเงินจากการสอบขุนนาง

ระดับเคอจี่ว์ （科举）ท าให้ทั้งครอบครัวระส่ าระสาย เขาจึงต้องย้ายไปอยู่กับครอบครัว            ฝั่งมารดา 

จนกระทั่งปีคริสตศักราช 1894 ปู่ของเขาถูกจองจ าในคุกเขาจึงได้ย้ายกลับมาอยู่กับครอบครัวฝั่งบิดา

เหมือนเดิมแต่ครอบครัวของหลู่ซวิ่นไม่ได้มีฐานะความเป็นอยู่ดีดังเดิม  ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว     

สกุลโจวในช่วงนั้นถือได้ว่าตกต่ าลงสู่สภาพยากจนข้นแค้นอย่างกะทันหัน 
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        บิดาของหลู่ซวิ่นคือโจวป๋ออ๋ี (周伯宜)เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในระดับซิ่วไฉ（秀才）แต่ไม่

สามารถสอบเลื่อนขั้นในระดับที่สูงขึ้น เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการได้ ในปีคริสตศักราช 1894 โจวเจี้ยฝู (周介孚) 

ปู่ของหลู่ซวิ่นถูกปลดจากต าแหน่งพร้อมข้อหารับเงินสินบนจนต้องถูกจองจ า  ท าให้เขาเสียใจเป็นอย่างมาก 

ผนวกกับการเป็นบุตรในตระกูลผู้มีอันจะกินไม่เคยท างานหาเลี้ยงชีพด้วยตนเองมาก่อน เมื่อสถานะครอบครัว

เผชิญกับภาวะตกต่ าจึงล้มป่วยหนัก และเสียชีวิตในวัยเพียง 35 ปี ในเรื่องอาการเจ็บป่วยของพ่อ หลู่ซวิ่นได้

เขียนบรรยายไว้อย่างละเอียดในค าน าเรื่องสั้นชุดตะโกนก้อง1 ส่วนหนึ่งว่า  

        “ข้าพเจ้าเคยเข้าๆออกๆในโรงรับจ าน าและร้านขายยาเสมอๆแทบทุกวัน และตอนนั้นอายุของข้าพเจ้า

เท่าไรข้าพเจ้าก็ลืมเสียแล้ว จ าได้แต่ว่าตู้ร้านขายยาของในร้านขายยาสูงเท่ากับตัวข้าพเจ้าพอดีแต่ที่โรงรับ

จ าน านั้นสูงกว่าตัวข้าพเจ้าเท่าหนึ่งและรับเงินมาด้วยความดูถูกเหยียดหยาม และก็ไปร้านขายยาเพื่อซื้อยาให้

บิดาที่เจ็บป่วยมานาน”2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจาก 《呐喊》 งานรวมเร่ืองสั้นของหลู่ซวิ่นระหว่างปีคริสตศักราช 1918-1922  

  ซึ่งจะใช้ค านี้ในงานวิจัยชิน้นี้ทัง้หมด 

2 หลู่ซิ่น. 2526.  ชุมนุมเรื่องสั้นของหลู่ซ่ิน. แปลจาก《鲁迅小说全集》 ไม่ปรากฏผู้แปล. กรุงทพฯ: เปลวเทียน.  
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(2.4)     (2.5) 

รูปที่ 2.4   เนื้อหาบางส่วนจากเรื่อง “ยา” (药)ถ่ายเม่ือวันที่8 มีนาคม พุทธศักราช 2562 

รูปที่ 2.5 ร้านยาที่หลู่ซวิน่บรรยายในเรื่อง  “ยา” (药)ถ่ายเม่ือวันที่8 มีนาคม พุทธศักราช 2562 

 
2.2 ชีวิตวัยเรียน  

          2.2.1 ห้องหนังสือสามกลิ่น  

หลู่ซวิ่นเริ่มเข้าเรียนในสถานศึกษาของครอบครัวสกุลโจวที่ห้องหนังสือสามกลิ่นเมื่ออายุ 7 ปี ซึ่งหาก

เทียบกับเด็กในวัยเดียวกันในยุคสมัยนั้นหลู่ซวิ่น จึงได้รับการศึกษาอย่างเป็นระบบมากกว่าเด็กคนอื่น ๆ โดยปู่

และพ่อของเขาส่งเสริมให้เขาได้เรียนหนังสือแบบระบบโรงเรียนเอกชน              หลู่ซวิ่นถูกบังคับให้อ่านหนังสือ  

ท่องหนังสืออยู่เป็นประจ า   ซึ่งเขาได้เขียนบรรยายไว้ในผลงานชื่อ          “จากสวนหญ้าร้อยพันธุ์ถึงห้องหนังสือ 

สามกลิ่น” 3 ว่า 

“ฉันไม่รู้ว่าท าไมบ้านฉันต้องส่งฉันไปเรียนในโรงเรียนที่ถือได้ว่าเป็นโรงเรียนที่เข้มงวดที่สุดในเมือง 

อาจจะเป็นเพราะฉันไปถอนต้นเหอโส่วอูหรือพังก าแพงดิน หรืออาจจะเป็นเพราะฉันปาก้อนอิฐเข้าไปในบ้าน

สกุลเหลียง หรืออาจจะเพราะฉันปีนขึ้นไปยืนบนขอบบ่อน้ าบาดาลแล้วเล่นกระโดดลงมาก็เป็นได้ แต่ไม่มีทางรู้

ได้ว่าเพราะอะไรกันแน.่..”4 

                                                           
3 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจาก 《从百草园到三味书屋》 งานของหลู่ซวิ่นปีคริสตศักราช 1926 ซึ่งจะใช้ค านี้ในงานวิจัยชิน้นี้ทัง้หมด 
4 Luxun 鲁迅《朝花夕拾》第 21-22 页，长江文艺出版社 2017年版。 
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        ทั้งนี้ จากเนื้อหาข้างต้นแสดงให้เห็นได้ว่า แม้ในเวลานั้นหลู่ซวิ่นจะคิดว่าการได้รับการศึกษาคือการถูก

บังคับ เป็นการถูกลงโทษรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากกระท าความผิดที่ตนเองไม่ทราบสาเหตุ แต่เขาก็ยินยอมเข้ารับ

การศึกษาตามที่ครอบครัวสนับสนุน 

 

          รูปที่ 2.6 เนื้อหาบางส่วนจากเรื่อง “พลิกเปิดตามใจ”5 ถ่ายเม่ือวันที่8 มีนาคม พุทธศักราช 2562 

 

          การศึกษาในสถานศึกษาของครอบครัวสกุลโจว ณ ห้องหนังสือสามกลิ่น ถือเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่      

หลู่ซวิ่นได้รับการศึกษา มิใช่การสอนเองจากผู้ปกครองในบ้าน การเรียนการสอนในห้องหนังสือสามกลิ่นเป็นไป

อย่างเข้มงวด ในสถานศึกษาแห่งนี้ใช้หนังสือแบบเรียนโบราณ “เจี้ยนเล่ว์” ซึ่งเป็นหนังสือแบบเรียนที่ถูกเขียน

ขึ้นมาต้ังแต่สมัยราชวงศ์หมิง ระดับความรู้เทียบเท่าระดับประถมในปัจจุบัน โดยต ารา“เจี้ยนเล่ว์” แต่งโดย

“หลี่ถิงจี” ขุนนางสมัยราชวงศ์หมิง เรียบเรียงขึ้นโดยใช้ข้อมูลจากเอกสารจีนโบราณ6 

           บรรยากาศชั้นเรียน ห้องหนังสือสามกลิ่นค่อนข้างตึงเครียด โดยหลู่ซวิ่นได้บรรยายบรรยากาศตอน

หนึ่งไว้ในผลงานของเขาว่า  

        “นอกจากหนังสือ“เจี้ยนเล่ว์” สมุดตารางส าหรับคัดอักษร และหนังสือที่ใช้ส าหรับเขียนโคลงกลอนแล้ว 

บนโต๊ะเรียนห้ามมีหนังสืออ่ืนวางอยู่เด็ดขาด” 7   
                                                           
5 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจาก 《随便翻翻》 งานของหลู่ซวิ่นปีคริสตศักราช 1934 ซึ่งจะใช้ค านี้ในงานวิจยัชิ้นนี้ทัง้หมด 
6Li Tingji（明）李廷机《简略》，中州古籍出版社 2004 年版。 

7 Luxun 鲁迅《随便翻翻》，载《读书生活》1934年第 2 期。 
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         แรกเริ่มหลู่ซวิ่นสนใจเพียงภาพในหนังสือเก่า ๆ ที่มีอยู่ในบ้านเท่านั้น หลังจากอ่านหนังสือออกจึงเริ่ม

สนใจและสนุกกับการอ่านหนังสือมากขึ้น จนกลายเป็นความเคยชิน การศึกษาทีส่ถานศึกษาแห่งนี้ท าให้ 

หลู่ซวิ่นสามารถอ่านหนังสือออกอย่างแตกฉาน  

        การเข้าศึกษาในสถานศึกษาแบบดังกล่าวและพื้นฐานครอบครัวที่ท าให้หลู่ซวิ่นได้พัฒนาความรู้ไปได้

อย่างมาก ทั้งนี้หลู่ซวิ่นได้รับการศึกษาตามแบบวัฒนธรรมด้ังเดิมและการศึกษาตามระบบเก่าของประเทศจีน  

ได้ร่ าเรียนเขียนอ่านจากต าราต่าง ๆ เช่นสี่ต าราห้าคัมภีร์8 หนังสืออ่านนอกเวลาอาทิ พงศาวดาร เรื่องสั้น 

หนังสือวรรณคดีและศิลปะพื้นบ้าน ฯลฯ  

        การเรียนในสถานศึกษาเช่นนี้ เป็นการเรียนในระบบเก่า ตามขนบการศึกษาแบบโบราณของประเทศจีน

ซึ่งเน้นการเรียนการสอนตามคัมภีร์โบราณที่สืบทอดกันมาเป็นร้อยปี ให้ความส าคัญกับการศึกษาตามค าสอน

ของขงจื่อที่เน้นเรื่องคุณธรรม วัฒนธรรม ความจงรักภักดี   รวมทั้งการสอนให้เคารพบรรพบุรุษและพิธีโบราณ

แบบไม่มีข้อสงสัย  ทั้งนี้เพื่อมุ่งสู่การแข่งขันสอบเข้าเป็นขุนนางในราชส านัก หลู่ซวิ่นเห็นว่าเป็นการเรียนตาม

เนื้อหาเดิม ๆ ไม่ได้รับความรู้ที่แตกต่างไปจากความรู้ที่คนทั่วไปในสมัยนั้นได้รับ เขาจึงตัดสินใจเดินทางไป

ศึกษาต่อที่โรงเรียน ณ เมืองนานกิง  

 
2.2.2 โรงเรียน “K เมือง N” 

        หลู่ซวิ่นตัดสินใจเดินทางไปศึกษาต่อเพื่อรับความรู้ใหม่ ๆ ตามแบบตะวันตก ณ เมืองนานกิง ถือเป็นการ

ตัดสินใจที่เด็ดเด่ียวมากส าหรับคนในยุคของหลู่ซวิ่น เนื่องจากสมัยก่อนถือว่าการเรียน “แบบใหม่” นี้ถูก

กล่าวหาว่าเป็นการขายวิญญาณให้ผีฝรั่ง 9  หากพิจารณาตามสถานภาพของครอบครัว  ความคิด และ

ประสบการณ์ในขณะนั้นของหลู่ซวิ่น ด้วยเหตุผลที่ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ คือ ในขณะที่พ่อของเขาล้มป่วย 

เขาต้องวิ่งเข้าออกโรงรับจ าน า เพื่อน าของในบ้านไปจ าน าแลกเงินเพื่อซื้อยาให้พ่อที่ป่วยหนัก เขามองเห็น

สายตาดูถูกเหยียดหยามจากคนในโรงรับจ าน า ซึ่งเขาได้เขียนบรรยายไว้ในค าน าเรื่อง “ตะโกนก้อง” ดังนี้ 

        “ ...ข้าพเจ้ายื่นเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับขึ้นไปที่เคาน์เตอร์ซึ่งสูงกว่าข้าพเจ้าเท่าตัว รับเอาเงินมาใน

ท่ามกลางความอดสู แล้วก็ไปทีเ่คาน์เตอร์ซึ่งสูงเท่ากับตัวข้าพเจ้า เพื่อซื้อยาให้บิดาซึ่งป่วยเรื้อรังมานาน...”10 

                                                           
8 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจาก 《四书五经》 หนังสือโบราณสมัยราชวงศ์ซ่งและราชวงศ์ฮั่นตะวันตกที่หลู่ซวิ่นใช้เคยใช้เรียนสมัยเด็ก 
9 หลู่ซิ่น, 2562.  ชุมนุมเรื่องสั้นของหลู่ซ่ิน. แปลจาก《鲁迅小说全集》 ไม่ปรากฏผู้แปล. กรุงทพฯ: เปลวเทียน. 
10 หลู่ซวิ่น, 2562. เร่ืองสั้นของหลู่ซวิ่น. แปลจาก 鲁迅小说全集 (น.29)โดยนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีนรุ่น 7. กรุงเทพฯ:  
    ชุมศิลป์ธรรมดา. 
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        ท าให้เขาต้ังใจศึกษาหาความรู้ให้มากขึ้นกว่าความรู้ท่องจ าตามต ารา ประการที่สองคือ เขาต้องการ

แสวงหาความแปลกใหม่   พบเจอคนใหม่ๆ  เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่  มากกว่าที่จะอยู่เมืองเดิม  พบเจอผู้คน 

เดิม ๆ และความรู้แบบเก่า ดังที่ปู่และพ่อของเขาได้รับมา นอกจากนี้คือเรื่องค่าเล่าเรียนในสถานที่เดิม หรือ

สถานที่อ่ืนอยู่ใกล้เคียงกับเมืองเซ่าซิงบ้านเกิดของเขาเช่นเมืองหังโจวสูงกว่าที่นานกิง  จากฐานะทางครอบครัว

ในเวลานั้น ไม่เพียงพอต่อการศึกษา แต่ที่นานกิงเขาได้รับทุนการศึกษา ซึ่งเขาสามารถเรียนต่อได้โดยที่ไม่เป็น

ภาระของครอบครัวมากจนเกินไป 

        จากเหตุผลดังกล่าว ปลายเดือนพฤษภาคม ปีคริสตศักราช 1898 หลู่ซวิ่นเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนนาย

เรือแห่งแห่งเจียงหนาน แต่โรงเรียนแห่งนี้ความเป็นอยู่ค่อนข้างยากล าบาก การเรียนการสอนยังคงเป็นแบบ

ด้ังเดิม และค่อนข้างเข้มงวดมาก  ไม่แตกต่างจากระบบการศึกษาที่เขาต้องการหนีมาจากเมืองเซ่าซิง  ทั้งยังมี

การปฏิบัติต่อนักเรียนที่มาจากชนชั้นสูงกับชนชั้นล่างแตกต่างกัน แสดงถึงความไม่เท่าเทียมกันของสังคมใน

โรงเรียน ต่อมาปคีริสตศักราช 1898     หลู่ซวิ่นได้เดินทางกลับไปยังบ้านเกิด  และมารดาของเขาบังคับให้สอบ

ซิ่วไฉเพื่อเป็นบัณฑิตท้องถิ่น ซึ่งเป็นหนทางในการเข้าสู่การรับราชการซึ่งเป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจ ทั้งยังเป็น

อาชีพที่บรรพบุรุษของเขาท าสืบต่อกันมา อีกทั้งยังเป็นอาชีพที่ถือได้ว่ามั่นคงที่สุด หลู่ซวิ่นท าตามค าแนะน า

ของมารดา แต่ก่อนที่จะสอบรอบที่สอง น้องของเขาเสียชีวิตกะทันหัน ท าให้เขาต้องสละสิทธิ์สอบ  

        เดือนมกราคมปีคริสตศักราช 1899 หลู่ซวิ่นสอบเข้าเรียนโรงเรียนการเหมืองแร่และการรถไฟ ที่อยู่ภายใต้

สังกัดโรงเรียนทหารบก แห่งเมืองนานกิง การเรียนการสอนที่โรงเรียนแห่งที่สองแตกต่างจากโรงเรียนแห่งแรก

มาก หลู่ซวิ่นได้รับความรู้ใหม่หลายด้าน อาทิ ภาษาเยอรมัน ความรู้ทางด้านฟิสิกส์ เคมี ภูมิศาสตร์     แร่วิทยา 

คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ พลศึกษาและศิลปะ วิชาเหล่านี้ท าให้หลู่ซวิ่นได้รับความรู้ใหม่ ๆ ท่ีไม่เคยเรียนมา

ก่อน นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสหาความรู้เกี่ยวกับ “ทฤษฎีกายวิภาค” และ “สุขอนามัยสารเคมี” ท าให้เขารู้สึก

ต่ืนเต้นกับความรู้ที่ได้รับมากจนสามารถส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาเพียง 3 ปีเท่าน้ัน 

        การศึกษาของหลู่ซวิ่นในช่วงดังกล่าวที่เขียนไว้ใน “ค าน าเรื่องสั้นชุดตะโกนก้อง” 11ว่าเขาได้เข้าเรียนที่

โรงเรียน K เมือง N ซึ่งเป็นอักษรย่อของชื่อโรงเรียนและชื่อเมือง หากวิเคราะห์แล้วจะพบว่า เมือง N ที่หลู่ซวิ่น

กล่าวถึงนั้น คือเมืองนานกิง ส่วนโรงเรียนKมีผู้ให้ความเห็นว่าน่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่หลู่ซวิ่นเข้าศึกษาคือ

โรงเรียนนายเรือแห่งเมืองเจียงหนาน  อักษร K มาจากค าว่า เจียงหนาน (ออกเสียงใกล้เคียงกับค าว่า  

เกียงหนาน)  
                                                           
11 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจาก 《呐喊<自序>》ในผลงานรวมเร่ืองสั้นของหลู่ซวิ่นที่เผยแพร่ในปีคริสตศักราช 1920 ซึ่งจะใช้ค านี้ 
ในงานวิจัยชิ้นนี้ทัง้หมด 
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        ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าโรงเรียน  K เป็นไปได้มากว่า คือโรงเรียนการเหมืองแร่และการรถไฟมากกว่าจะเป็น

โรงเรียนนายเรือแห่งเมืองเจียงหนาน  ด้วยเหตุผลสองประการคือ หลักสูตรของโรงเรียนนายเรือแห่งเมืองเจียง

หนานที่หลู่ซวิ่นได้เรียนและลักษณะการเรียนการสอนของโรงเรียนนายเรือเจียงหนาน ซึ่งยังคงยึดถือการเรียน

แบบเก่าคล้ายกับการเรียนที่ห้องหนังสือสามกลิ่น  

        ผู้วิจัยพบว่าโรงเรียนนายเรือแห่งเมืองเจียงหนานจึงไม่ใกล้เคียงกับโรงเรียนที่หลู่ซวิ่นบรรยายไว้ ซึ่งหลู่ซวิ่น

ต้องการหลีกหนีการเรียนแบบเก่า จึงไม่น่าจะเป็นโรงเรียนที่หลู่ซวิ่นควรจะกล่าวถึง และหากพิจารณาจากชื่อ

ภาษาจีนของโรงเรียนการเหมืองแร่และการรถไฟจะพบว่า ชื่อโรงเรียนขึ้นต้นด้วยอักษร K ซึ่งตรงกับอักษรย่อที่

หลู่ซวิ่นกล่าวไว้ในเนื้อหามากกว่าการการเทียบเสียงใกล้เคียงตามที่มีผู้ให้ข้อคิดเห็นไว้  

        จากเหตุผลสองประการดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นว่าโรงเรียนที่หลู่ซวิ่นให้ความส าคัญและกล่าวไว้คือโรงเรียน

การเหมืองแร่และการรถไฟ ซึ่งเป็นสถานที่ให้การศึกษาที่เป็นระบบแบบ “ตะวันตก” และเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิต

ของหลู่ซวิ่นและเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปศึกษาต่อยังประเทศญี่ปุ่นในเวลาต่อมา 

        เมื่อหลู่ซวิ่นได้รับความรู้แบบตะวันตกจากโรงเรียนการเหมืองแร่และการรถไฟดังกล่าวแล้ว เขาเห็นว่า การ

รักษาพ่อของเขาเมื่อสมัยก่อนเป็นการรักษาที่ไม่น่าเชื่อถือ ท าให้หลู่ซวิ่นเชื่อว่าการแพทย์ของประเทศจีนยังล้า

หลังอยู่มาก เป็นสาเหตุให้ต่อมาหลู่ซวิ่นตัดสินใจเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์   อีกประการหนึ่งการได้มี

ประสบการณ์การอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ที่แปลมาจากภาษาต่างประเทศยังมีผลต่อความคิดของเขาอีกด้วย 

กล่าวคือ เขาพบว่าประวัติศาสตร์ประเทศญี่ปุ่นที่ปฏิรูปแล้วเจริญรุ่งเรืองกว่าประเทศจีนและการที่วิทยาการ

ทางการแพทย์ของญี่ปุ่นเจริญก้าวหน้านั้นก็มีที่มาจากวิทยาการการแพทย์ของประเทศตะวันตก ซึ่งรักษาโรค

โดยอยู่บนหลักการและเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์ ดังนั้น หลังจากที่หลู่ซวิ่นส าเร็จการศึกษาที่โรงเรียนการ

เหมืองแร่และการรถไฟแล้ว เขาจึงได้ตัดสินใจรับทุนการศึกษา และเดินทางไปศึกษาวิชาการแพทย์ในโรงเรียน

แพทย์แห่งหนึ่งในเมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น 

 
 2.2.3 ญี่ปุ่น  

        หลังจากที่หลู่ซวิ่นเริ่มสนใจเรียนวิชาการแพทย์ เนื่องจากเขาได้รับรู้ว่าความเจริญของประเทศญี่ปุ่นมีที่มา

จากประเทศตะวันตก หลู่ซวิ่นจึงตัดสินใจศึกษาต่อด้านการแพทย์ที่ประเทศญี่ปุ่น ถึงแม้จะทราบว่าประเทศ

ตะวันตกเป็นต้นก าเนิดความรู้ซึ่งที่ญี่ปุ่นน ามาประยุกต์ใช้ อีกทั้งมีหลายคนไม่พอใจที่หลู่ซวิ่นตัดสินใจไปศึกษา

ที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะช่วงเวลานั้นจีนกับญี่ปุ่นมีความขัดแย้งทางการเมืองกันอย่างรุนแรงก็ตาม แต่เขายังคง

เลือกรับทุนไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยความคิดว่า 
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        “ข้าราชส านักราชวงศ์ชิงต้องการปฎิรูป วิธีการปฏิรูปนั้นเหมือนเดิม คือส่งข้าราชส านักไปดูงานที่

ต่างประเทศ  และส่งนักเรียนไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ ข้าพเจ้าเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกคัดเลือกจากผู้ว่าราชการ

ส่งไปศึกษาต่อยังประเทศญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน” 12 

         หากน าข้อมูลในเรื่อง “เพราะคุณไท่เหยียนจึงนึกขึ้นได้อยู่สองสามเรื่อง”13 ตอนที่กล่าวไว้ข้างต้นมา

ประกอบ จะพบว่าราชส านักชิงให้ผู้ที่ได้รับทุนเลือกที่จะเดินทางไปศึกษายังต่างประเทศเท่านั้น โดยไม่ระบุว่า

จะต้องเป็นประเทศใด จากการวิเคราะห์สาเหตุของการตัดสินใจเดินทางไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นของหลู่ซวิ่น 

แม้ว่าสถานการณ์ในบ้านเมืองเวลานั้นทั้งสองประเทศจะมีความไม่ลงรอยกันอยู่  เราอาจมองจาก

สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ ตลอดจนสถานภาพของครอบครัวในขณะนั้นประกอบกัน จะเห็นได้ว่า

สาเหตุที่หลู่ซวิ่นเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นไปได้หลายประการ  

        ประการแรก ระยะทางไปศึกษาประเทศแถบตะวันตกไกลกว่าการเดินทางไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น 

ขณะนั้นบิดาของหลู่ซวิ่นเสียชีวิตแล้ว หลู่ซวิ่นในฐานะพี่ชายคนโตจึงต้องรับหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวต้อง

รับผิดชอบดูแลครอบครัว การเดินทางไปศึกษายังประเทศที่ใกล้กว่าจึงจะสามารถเดินทางกลับประเทศจีนทันที

ได้เมื่อจ าเป็น ซึ่งสะดวกกว่าการเดินทางไปยังประเทศแถบตะวันตก จากการศึกษาที่หลู่ซวิ่นได้กล่าวไว้ใน    

“ค าน า เรื่องตะโกนก้อง” ว่าการศึกษางานแปลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น เห็นว่าญี่ปุ่นพัฒนาภายใต้

กรอบแนวคิดของตะวันตก ทั้งทางด้านการศึกษา และการเมืองโดยที่ญี่ปุ่นประสบความส าเร็จแล้ว การเดินทาง

ไปศึกษาจากประเทศท่ีประสบความส าเร็จและพัฒนาได้แล้วจึงเป็นสิ่งที่ควรเอาอย่าง อีกทั้งประเทศญี่ปุ่นถือได้

ว่าเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรือง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมทั้งวัฒนธรรม มากที่สุดในประเทศ

แถบเอเชีย 

         ประการที่สอง พิจารณาจากสภาพทางการเงินของครอบครัวไม่สามารถสนับสนุนให้หลู่ซวิ่นศึกษาด้วย

เงินได้จากได้  อีกทั้งประเทศญี่ปุ่นมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการเดินทางไปศึกษาในประเทศแถบตะวันตก หลู่ซวิ่นจึง

รับทุนการศึกษาซึ่งเป็นแรงจูงใจประการส าคัญ 

 

                                                           
12 Luxun 鲁迅《因太炎先生而想起的二三事》https://www.kekeshici.com/shicizhoubian/ 

    mingrenzuopin/luxun/38199.html，เข้าถึงเมื่อวันที่ 30 กุมภาพันธ์ 2562 
13 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจาก 《因太炎先生而想起的二三事》ในผลงานรวมเร่ืองสั้นของหลู่ซวิ่นที่เผยแพร่ในปีคริสตศักราช 1920   
    ซึ่งจะใช้ค านี้ในงานวิจัยชิ้นนี้ทัง้หมด 
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        ประการสุดท้าย พิจารณาจากในยุคสมัยของหลู่ซวิ่น ในสมัยนั้นกรอบความคิดแนวขงจื่อยังฝังลึกในระบบ

ความคิดของชาวจีนอย่างมาก การเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศทางตะวันตก ยังไม่ได้รับความนิยม อีกทั้งยัง

ถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรท าในจารีตความคิดแบบขงจื่อด้วย ถึงแม้ว่าหลู่ซวิ่นจะมีความคิดในทางตรงกัน

ข้ามกับแนวค าสอนของขงจื่อหลายประการ แต่ก็มิอาจปฏิเสธได้ว่าความคิดของขงจื่อที่ได้รับมาขณะที่เรียนที่

ห้องหนังสือสามกลิ่นมีอิทธิพลต่อหลู่ซวิ่นอยู่พอมควร 

        จากเหตุผลข้างต้น น่าจะเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้หลู่ซวิ่นเลือกประเทศญี่ปุ่นเป็นจุดหมายปลายทาง

การศึกษาในระดับสูงขึ้นไป ดังนั้นเมื่อราชส านักชิงเปิดให้ทุนการศึกษาแก่คนจีนรุ่นใหม่ไปศึกษาหาความรู้ 

“แบบใหม่” หลู่ซวิ่นจึงเสนอตัวรับทุนการศึกษาทันทีเพื่อพัฒนาความรู้ของตนเองน าความรู้มาพัฒนาประเทศ

จีนตามความต้ังใจของตน  ขณะที่ศึกษาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น หลู่ซวิ่นและนักเรียนต่างชาติทุกคนจะต้องเรียน

ภาษาญี่ปุ่นก่อนเพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในวิชาเอก โดยเดือนเมษายนปีคริสตศักราช 1902 หลู่ซวิ่นได้เข้า

เรียนหลักสตูรภาษาญี่ปุ่นแบบเร่งรัดที่สถาบันโควบุน กักคุอิน (koubun gakuin)  

        การใช้ชีวิตในญี่ปุ่นช่วงแรก นอกจากการเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้ว สิ่งที่เขาท าโดยส่วนใหญ่คือการเข้าสมาคม

นักเรียนชาวจีนในเมืองเซนได ซึ่งสมาคมดังกล่าวเป็นสมาคมที่นักเรียนชาวจีนที่อาศัยอยู่ในเมืองเซนไดประเทศ

ญี่ปุ่นรวมตัวกัน เพื่อประชุมสังสรรค์ตามโอกาสต่าง ๆ นอกจากนี้คือการไปร้านหนังสือ เข้าประชุม    ฟัง

บรรยายตามโอกาส จากการท ากิจกรรมเหล่านี้ท าให้หลู่ซวิ่นเห็นว่าชาวจีนที่มาเรียนในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่

เป็นลูกหลานชนชั้นสูง14 ใช้ชีวิตและใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ซึ่งขัดกับวิถีชีวิตของหลู่ซวิ่น เขาจึงใช้เวลาส่วนใหญ่

ตามล าพัง ในขณะเดียวกันเขายังใช้เวลาว่างจากการเรียนภาษาญี่ปุ่น ศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพิ่มเติม เขาได้รับ

ความรู้  “แบบใหม่” ที่ให้ความส าคัญกับหลักเหตุและผล ท าให้ความคิดของหลู่ซวิ่นเกี่ยวกับประเทศจีน

เปลี่ยนไป และมีทัศนคติเกี่ยวกับการปกครอง และสังคมแบบเก่าของประเทศจีนเปลี่ยนไป ปีคริสตศักราช 

1903 จึงตัดสินใจตัดหางเปียอันเป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์ชิงทิ้ง ซึ่งเขาได้เขียนถึงการตัดหางเปียไว้ในเรื่อง 

“เรือนผม”15 ว่า  

         “เมื่อผมไปเรียนต่อต่างประเทศก็ตัดหางเปียทิ้งไป ไม่ได้มีเหตุผลลึกซึ้งอะไรหรอก เพียงแต่มันไม่ค่อย

สะดวกก็แค่นั้น นึกไม่ถึงว่าเพื่อนนักเรียนที่พันเปียไว้บนหัวหลายคนจะรังเกียจผม ผู้ดูแลนักเรียนก็โกรธมาก 

บอกว่าจะระงับทุนหลวงของผม แล้วส่งตัวผมกลับจีน”16  

                                                           
14 การเดินทางไปศึกษายังต่างประเทศในขณะนั้นสามารถท าได้สองวิธีได้แก่ การใช้เงินทนุของตนเอง และการรับทุนจากราชส านักหรือรัฐบาล  
15 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจาก《头发的故事》งานของหลู่ซวิน่ในปี 1920 ซึ่งจะใช้ค านี้ในงานวิจยัชิ้นนี้ทัง้หมด 

16 หลู่ซวิ่น, 2562. เรื่องสั้นของหลู่ซวิ่น. แปลจาก 鲁迅小说全集(น.93), โดยนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีนรุ่น 7. กรุงเทพฯ:  
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        หลังจากที่หลู่ซวิ่นตัดสินใจตัดหางเปียออกไปแล้ว  เขาก็ยังไม่มีความมั่นใจ   เมื่อกลับประเทศจีน   จึง

ตัดสินใจซื้อ “หางเปียปลอม” มาใส่แทนหางเปียที่ถูกตัดทิ้ง แต่ก็ยังคงได้รับการดูหมิ่นจากผู้คนในสังคมอย่าง

เลี่ยงไม่ได้  การตัดหางเปียซึ่งเป็นการกระท าเชิงสัญลักษณ์นี้  ในเวลาต่อมาถือเป็นสัญลักษณ์ของการตัดขาด

ความเป็นประชาชนของราชส านักชิงด้วย 

        หลังจากหลู่ซวิ่นส าเร็จการศึกษาทางด้านภาษาญี่ปุ่นที่สถาบันโควบุน กักคุอิน (koubun gakuin) ใน

เดือนเมษายน ปีคริสตศักราช 1904 แล้ว ก็สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตร์ แต่เนื่องจากความรู้

พื้นฐานทางด้านภาษาและวิทยาศาสตร์ยังไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องเลือกสถาบันการศึกษาที่อยู่นอกเมืองออกไป 

จึงเข้าศึกษาที่สถาบันแพทยศาสตร์แห่งเมืองเซนได17 โดยมีเหตุผลส าคัญคือ ต้องการกลับไปรักษาผู้ป่วยที่

ได้รับการรักษาอย่างผิด ๆ จากแพทย์พื้นบ้านแบบโบราณในประเทศจีน  

        การศึกษาวิชาการแพทย์ของหลู่ซวิ่นในสถาบันแพทยศาสตร์แห่งเมืองเซนไดได้รับความช่วยเหลือจาก

อาจารย์ชาวญี่ปุ่นชื่อเก็นคุโระ  ฟูจิโนะ  (Mr. Fujino Genkuro) ที่สอนวิชาการผ่าศพอยู่เสมอ หลู่ซวิ่นยังได้

เขียนบรรยายถึงอาจารย์ฟูจิโนะไว้ในเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งชื่อ “คุณฟูจิโนะ” (藤野先生) ซึ่งเป็นความทรงจ าที่

เด่นชัดที่สุดในเวลาน้ัน 

 

 

รูปที่2.7 อาจารย์เก็นคุโระ ฟูจิโนะ(Mr. Genkuro Fujino) ถ่ายเม่ือวันที่8 มีนาคม พุทธศักราช 2562 

                                                           

           ชุมศิลป์ธรรมดา. 
17 ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยโทโฮคุ ต้ังอยู่เมืองเซนได  จังหวัดมิยางิ  
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        ในระหว่างที่หลู่ซวิ่นศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ นอกเหนือจากวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์

แล้ว เมื่อมีเวลาว่างยังสนใจศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมควบคู่กันไปด้วย ซึ่งท าให้หลู่ซวิ่นมองเห็นข้อ

แตกต่างระหว่างความส าคัญของความรู้ทั้งสองด้านนี้ ท าให้เริ่มทบทวนว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะสามารถ

ช่วยเหลือคนในชาติได้จริงหรือไม่ กอปรกับหลู่ซวิ่นได้ศึกษาหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับลัทธิชาตินิยมที่ก าลัง

แพร่หลายท้ังในประเทศจีนและญี่ปุ่น โดยหนังสือเกี่ยวกับวัฒนธรรมและหนังสือที่เกี่ยวกับลัทธิชาตินิยมเหล่านี้ 

ส่งผลให้ความคิดของหลู่ซวิ่นเริ่มเปลี่ยนแปลงจากที่คิดว่าการแพทย์จะช่วยยกระดับชีวิตของคนในชาติได้ เป็น

การต้ังข้อสงสัยว่าการแพทย์อาจจะไม่ใช่ทางออกของประเทศ สิ่งส าคัญที่จะรักษา“อาการป่วย” ของคนในชาติ

ได้ อาจจะต้องเริ่มที่การรักษาทางด้านจิตใจ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้หลู่ซวิ่นเปลี่ยนความคิดจากวิทยาศาสตร์

สู่ความคิดด้านวรรณกรรม  

        ชีวิตของหลู่ซวิ่นเดินมาถึงจุดเปลี่ยนส าคัญอีกครั้ง  เมื่อเขาเกิดความคิดขึ้นมาอย่างหนึ่งขณะเรียนวิชา  

จุลชีววิทยาอยู่ที่ญี่ปุ่นนั้นเอง กล่าวคือ สมัยนั้นการเรียนวิชาจุลชีววิทยามักใช้การฉายภาพเป็นสื่อการสอน

เพื่อให้นักศึกษาเห็นลักษณะของจุลินทรีย์อย่างชัดเจน และเมื่อมีเวลาเหลือจากการเรียน อาจารย์ผู้สอนมักจะ

เปิดภาพข่าวหรือภาพธรรมชาติให้นักศึกษาดูประกอบเสมอ  ในช่วงเวลานั้นอยู่ระหว่างปคีริสตศักราช  

1904-1905 สถานการณ์สู้รบระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียทวีความรุนแรงมากขึ้นจนเกิดสงครามรัสเซีย-ญี่ปุ่นที่

พอร์ตอาเธอร์18 ปีคริสตศักราช 1905 สงครามจบลงโดยที่ญี่ปุ่นเป็นฝ่ายชนะรัสเซียและญี่ปุ่นได้ลงนามร่วมกัน

ในสนธิสัญญาพอร์ตสมัท ( Treaty of Portsmouth) ดังนั้นในชั้นเรียนวิชาจุลชีววิทยาหลู่ซวิ่นจึงมีโอกาสได้เห็น

ภาพเหตุการณ์จากสงครามครั้งนี้ด้วย  ภาพดังกล่าวเป็นภาพชาวจีนคนหนึ่งที่ท างานให้กับทหารฝ่ายรัสเซียถูก

ทหารญี่ปุ่นจับมัดอยู่กลางวงล้อมและก าลังจะถูกตัดหัวเสียบประจาน ท่ามกลางชาวจีนอีกหลายคนที่ยืนมุงดู

เหตุการณ์ที่เพื่อนร่วมชาติก าลังจะถูกฆ่าโดยไม่แสดงอารมณ์ความรู้สึกใดใดออกมาเลย ภาพความเย็นชาของ

ชาวจีนที่มีต่อเพื่อนร่วมชาตินั้นได้ส่งผลกระทบต่อจิตใจของหลู่ซวิ่นอย่างมาก จนเขาตัดสินใจเลิกล้มการเรียน

ด้านวิชาแพทยก์ลางคัน โดยเขาให้เหตุผลว่า  

        “ข้าพเจ้ารู้สึกว่าวิชาแพทย์ไม่ใช่เรื่องส าคัญเร่งด่วนนัก ลงว่าประชาชาติโง่เขลาและอ่อนแอแล้ว ต่อให้มี

ร่างกายท่ีสมบูรณ์และก าย าล่ าสันเพียงไร ก็คงเป็นได้แค่เพียงวัตถุดิบประกอบการประจานหรือเป็นผู้ชมที่ไร้

ความหมายเท่านั้น ถึงแม้ว่าจะป่วยตายไปสักเท่าไหร่ก็ไม่เห็นต้องถือเป็นเรื่องเคราะห์ร้าย สิ่งส าคัญอันดับแรก

                                                           
18 Sang Hyung Na. 2007.  The Korean-Japanese Dispute over Dokdo/Takeshima. Master Dissertation.   
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ของพวกเราก็คือ ต้องเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณของพวกเขาและเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในการ

เปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณข้าพเจ้าเชื่อว่าในเวลาน้ันว่าจะต้องเป็นวรรณศิลป์แน่นอน”19 

        หลู่ซวิ่นเห็นว่า การรักษา “อาการป่วย” ของคนในชาติ จะต้องเริ่มจากสภาพทางจิตใจก่อนเป็นอันดับแรก 

หลู่ซวิ่นพิจารณาแล้วว่าที่เมืองโตเกียวมีแต่ชาวจีนที่เรียนวิชากฎหมาย การเมือง ฟิสิกส์ เคมี ตลอดจนวิชา

ต ารวจและวิศวกรรม แต่ยังไม่มีใครเรียนด้านวรรณกรรมและศิลปะ ดังนั้นยังไม่ทันสิ้นสุดปีการศึกษาแรก    

หลู่ซวิ่นจึงล้มเลิกความต้ังใจในการศึกษาวิชาการแพทย์ ในเดือนมิถุนายนปีคริสตศักราช 1906 จึงย้ายไปเรียน

ที่โรงเรียนสอนภาษาเยอรมันที่โตเกียว ระหว่างช่วงปิดภาคเรียนในฤดูร้อนต่อฤดูใบไม้ร่วง มารดาของเขาเรียก

ตัวกลับประเทศจีนเพื่อไปแต่งงาน  

        หลังจากถูกบังคับแต่งงานแล้ว เข้าได้กลับไปประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งและอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอีก  3 ปี 

ระหว่างปีคริสตศักราช 1906-1909  เขาไม่ได้เข้าเรียนตามระบบในโรงเรียน แต่ได้ศึกษาภาษาเยอรมันและ

ภาษารัสเซียด้วยตนเอง ระหว่างนั้นเป็นปีคริสตศักราช 1908 หลู่ซวิ่นเริ่มหาเงินเลี้ยงชีพโดยการรับจ้างตรวจ

งานเขียนและแปลหนังสือ  

 

2.3 การท างาน  

        พิจารณาประวัติชีวิตของหลู่ซวิ่นเรียงตามปีปฏิทิน จะเห็นได้ว่า ช่วงเวลาการเรียนและการท างานของ   

หลู่ซวิ่น มีช่วงเวลาที่ทับซ้อนกัน กล่าวคือ ในขณะที่เขายังมีชื่อในระบบการศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น แต่ตัดสินใจ

ล้มเลิกการเรียนแพทย์แล้ว เขาเริ่มท างานหาเลี้ยงชีพตนเองด้วยการผลิตงานวรรณกรรม จึงถือได้ว่าเขาเริ่มต้น

ชีวิตการท างานในขณะที่เขายังอยู่ในประเทศญี่ปุ่น 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 หลู่ซวิ่น, 2562. เรื่องสั้นของหลู่ซวิ่น. แปลจาก 鲁迅小说全集 (น.31)โดยนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีนรุ่น 7. กรุงเทพฯ:  
    ชุมศิลป์ธรรมดา.  
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รูปที่ 2.8 “รวมนิยายนอกเมือง” ถ่ายเม่ือวันที่8 มีนาคม พุทธศักราช 2562 

 

        เดือนมีนาคม ปีคริสตศักราช 1909 เขาแปลนิยายต่างประเทศที่มีชื่อเสียงรวม 7 เรื่องโดยรวบรวมเป็น

หนังสือ “รวมนิยายนอกเมือง”20 เล่มที่ 1 ร่วมกับโจวซู่เหริน น้องชายของเขา ต่อมาเดือนกรกฎาคมรวบรวมเล่ม

ท่ี 2 รวมนิยายทั้งหมดอีก 9 เรื่อง ในจ านวนนี้หลู่ซวิ่นแปลมาจากภาษาเยอรมันจ านวน 3 เรื่อง นอกนั้น 

โจวซู่เหรินแปลมาจากภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืนๆ 

        นิยายที่หลู่ซวิ่นแปลรวบรวมไว้ในหนังสือแปลสองชุดนี้มีลักษณะเด่นส าคัญสองประการ คือ หนึ่งเป็น

นิยายสะท้อนระบบทาสของยุโรป (Slavs) อีกประการหนึ่ง ตอกย้ าการถูกกดขี่ข่มเหงของประชาชน21 เนื้อหา

เหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้หลู่ซวิ่นได้มีโอกาสสัมผัสงานเขียนต่างประเทศและมีนักเขียนที่เขาชื่นชอบคนหนึ่ง 

คือลีโอนิด นิโคลาเยวิช แอนดีเยฟ (Leonid Nikolaievich  Andreyev) ซึ่งเป็นต้นแบบแนวทางการเขียนที่    

หลู่ซวิ่นน ามาใช้ในงานเขียนของเขาในภายหลัง 

        ในปีเดียวกันนีห้ลู่ซวิ่นต้องเดินทางกลับประเทศจีน เนื่องจากเหตุผลที่ส าคัญคือโจวซู่เหรินน้องชายของเขา

จะแต่งงาน แม่ของเขาและญาติหลายคนอยากให้หลู่ซวิ่นกลับไปช่วยเหลือเรื่องการเงินภายในบ้าน เขาจึง

จ าเป็นต้องกลับประเทศจีนและเริ่มท างานในฐานะอาจารย์สอนวิชาเคมีและสรีรวิทยาที่โรงเรียนมัธยมเจ้อเจียง

ในเมืองหังโจว เขาท างานอยู่ที่โรงเรียนมัธยมเจ้อเจียงได้เกือบ 1 ปี โรงเรียนได้มีการเปลี่ยนอาจารย์ใหญ่คนใหม่

                                                           
20 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจาก 《城外小说集》รวมงานแปลนิยายต่างประเทศของหลู่ซวิ่นในปี1909  
    ซึ่งจะใช้ค านี้ในงานวิจัยชิ้นนี้ทัง้หมด  
21 Cao Juren 曹聚仁《鲁迅年谱》第 22页，生活•读书•新知三联书店 2011年版。 
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เขาจึงลาออกในเดือนพฤษภาคมปีคริสตศักราช 1910 หลังจากนั้นได้ย้ายไปรับต าแหน่งอาจารย์ที่โรงเรียน

มัธยมเซ่าซิงบ้านเกิดของเขาเอง หลังจากท างานได้เพียง 1 ปี ช่วงปิดภาคฤดูร้อนเขาจึงลาออก โดยระหว่างนั้น

หลู่ซวิ่นมีความตั้งใจท างานหนังสืออยู่อย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นรูปเล่ม  

        จนกระทั่งเดือนตุลาคมปีคริสตศักราช 1911 เกิดเหตุการณ์ส าคัญในประเทศคือการปฏิวัติซินไฮ่ มีการต้ัง

รัฐบาลทหารขึ้น ขณะที่หลู่ซวิ่นได้รับต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูเซ่าซิง22 แต่โรงเรียนแห่งนี้อยู่

ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลทหาร การจัดการภายในโรงเรียนจึงค่อนข้างยากและไม่คล่องตัว ภายหลัง     

หลู่ซวิ่นจึงลาออกจากต าแหน่งอาจารย์ใหญ่และออกจากงานโดยปริยาย หลังจากนั้นหลู่ซวิ่นได้เขียนผลงาน

ของตนเองชื่อ “อาวรอดีต”23 ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานเสียดสีการปฏิวัติเนื้อหาใกล้เคียงกับผลงานเรื่อง “ประวัติ

จริงของอาคิว” ที่เขียนขึ้นหลังจากนั้น ถึงแม้ว่าผลงาน “อาวรอดีต” จะใช้ภาษาเขียนในการถ่ายทอดเรื่องราว 

แต่ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเขียนงานเชิงเสียดสีสังคมของหลู่ซวิ่น 

 
2.3.1 ปักกิ่ง เซี่ยเหมิน และกวางเจา 

        เดือนกุมภาพันธ์ ปีคริสตศักราช  1912ผู้น าประเทศจีนจัดต้ังรัฐบาลชั่วคราวขึ้นที่เมืองนานกิง  นายไช่

หยวนเผย(蔡元培) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นเชิญให้หลู่ซวิ่นไปรับหน้าที่ในกระทรวง 

จนกระทั่งเดือนพฤษภาคม รัฐบาลย้ายที่ต้ังไปยังเมืองปักกิ่ง หลู่ซวิ่นจึงย้ายไปปักกิ่งและรับหน้าที่เป็นหัวหน้า

กองการศึกษาและสังคมที่ 1 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูแลหอสมุด พิพิธภัณฑ์และงานที่เกี่ยวข้อง

กับศิลปะ24 การท างานในต าแหน่งนี้เขาได้ศึกษาเอกสารโบราณจ านวนมาก  ทั้งรวบรวม คัดลอกต ารา 

ตรวจทานความถูกต้องของต าราจีนโบราณ นอกจากน้ันเขายังเริ่มศึกษาคัมภีร์ของศาสนาพุทธควบคู่ไปด้วย 

        เดือนกรกฎาคม ไช่หยวนเผยออกจากต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและไปรับต าแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยปักกิ่ง  หลู่ซวิ่นจึงได้รับเชิญให้ไปเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยปักก่ิง ขณะเดียวกัน

ก็ยังคงยังท างานอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการด้วย 

                                                           
22 Cao Juren 曹聚仁《 鲁迅年谱》第 25页，生活•读书•新知三联书店 2011年版。 
23 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจาก《怀旧》งานของหลู่ซวิน่ในปี1913 ซึ่งจะใช้ค านี้ในงานวิจัยชิ้นนี้ทั้งหมด 
24 Cao Juren 曹聚仁《 鲁迅年谱》第 27页，生活•读书•新知三联书店 2011年版。 
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        ในปีคริสตศักราช 1916 “วารสารนวชน”25 วารสารส าคัญที่ลงตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับการปฏิวัติ และ

สนับสนุนแนวความคิดในการปฏิวัติประเทศ เปลี่ยนชื่อเป็น “นวชน”ต่อมาในปีคริสตศักราช 1917 วารสารฉบับ

นี้เริ่มเป็นท่ีนิยมและถูกพูดถึงในวงกว้างและมีความส าคัญกับเหตุการณ์ 4 พฤษภาคม ปีคริสตศักราช 1919 
 

                 

รูปที่ 2.9 กองบรรณาธิการวารสาร “นวชน” 

ถ่ายเม่ือวันที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2562 

 

        ปีคริสตศักราช 1918 หลู่ซวิ่นได้เขียนเรื่องสั้น “บันทึกประจ าวันของคนบ้า”ลงในวารสาร “นวชน” ซึ่งใน

ขณะนั้น วารสารนวชน เป็นสัญลักษณ์ของการปฏิวัติวรรณคดี  

       “บันทึกประจ าวันของคนบ้า” เรื่องสั้นที่ตัวละครเอกเป็นผู้เขียนบันทึก ซึ่งถูกมองว่าเป็น “คนบ้าเนื่องจาก

การถูกกดขี่ข่มเหง” ในเรื่องพูดถึงลัทธิกินคนและการปฏิบัติต่อคนในสังคมที่แตกต่างกัน ผ่านมุมมองของตัว

ละคร “คนบ้า” ในแง่ของตัวนักเขียนถือเรื่องสั้นเรื่องแรกที่หลู่ซวิ่นเขียนออกเผยแพร่โดยใช้ภาษาไป๋ฮว่า26 อีกทั้ง

ยังใช้นามปากกา “หลู่ซวิ่น” เป็นครั้งแรกและได้รับการยอมรับในวงกว้าง ในแง่ของวรรณคดียังเป็นผลงานเรื่อง

แรกในประวัติศาสตร์วรรณคดีที่มีการถ่ายทอดเรื่องราวโดยใช้ภาษาไป๋ฮว่า ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่หลู่ซวิ่นได้ตีแผ่

สังคมศักดินาแบบเก่าที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้เป็นอย่างดี  

                                                           
25 เดิมชื่อ “วารสารนวชน”( 青年杂志) วารสารส าคัญที่ลงตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับการปฏิวัติ และสนับสนุนแนวความคิดในการ                                             
ปฏิวัติประเทศ เปลี่ยนชื่อเป็น “นวชน”(新青年) หรืออีกชื่อหนึ่งคือเยาวชนใหม่  

26 ภาษาไป๋ฮว่า คือภาษาพูด หรือภาษาชาวบ้าน ซึ่งจะใช้ค านี้ในงานวิจัยชิน้นี้ทั้งหมด 
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        นามปากกาหลู่ซวิ่นน้ี ประกอบด้วยค าว่า หลู่ (鲁) กับค าว่า ซวิ่น  (迅) โดยค าว่า หลู่  เป็นนามสกุลของ

มารดา เนื่องด้วยในวัยเด็กหลู่ซวิ่นได้รับพื้นฐานความคิดจากมารดาค่อนข้างมาก การน านามสกุลของมารดา

มาตั้งเป็นนามปากกา  ท าให้เห็นได้ว่ามารดามีผลต่อความคิด     นิสัย   และความมานะอุตสาหะในการ 

ร่ าเรียนของหลู่ซวิ่น ทั้งนี้มารดาของเขาเรียนหนังสือด้วยตนเองจนกระทั่งสามารถอ่านหนังสือวรรณคดีโบราณ

ได้ตามที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น อิทธิพลของมารดาต่อความคิดของหลู่ซวิ่นยังสะท้อนออกมาในงานเขียนของเขา

ผ่านนามปากกาหลู่ซวิ่นอย่างเห็นได้ชัด  

        หลังจากนั้นหลู่ซวิ่นมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยปีคริสตศักราช 1919 เขาเขียนผลงานส าคัญอีก

สองชิ้น ได้แก่เรื่อง “ข่งอี๋จี่” 27ซึ่งเป็นผลงานที่หลู่ซวิ่นชอบมากที่สุดเรื่องหนึ่ง และ “ยา”28นอกจากน้ียังมีผลงาน

แปลจากต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นเรื่อง “ความฝันของวัยรุ่นคนหนึ่ง” 29เดือนตุลาคมปีเดียวกันหลู่ซวิ่นยังมีผลงาน

ตีพิมพ์เกี่ยวกับการปฏิวัติสถาบันครอบครัวและส่งเสริมสิทธิสตรี เรื่อง “เราจะเป็นพ่อคนอย่างไรในสมัยนี้”30  

ลงในวารสารนวชนด้วย  

        คริสตศักราช 1920 หลู่ซวิ่นยังเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง โดยรับผิดชอบสอนวิชาประวัติเรื่อง

สั้นจีนและเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยฝึกหัดครูชั้นสูงแห่งปักก่ิงด้วย  ในปีนี้เขาเขียนเรื่องสั้นออกเผยแพร่

หลายเรื่อง ได้แก ่“พรุ่งนี้”31 “เรื่องเล็กๆเรื่องหนึ่ง”32 “เรื่องของผม” “คลื่นลม” 33 

        ต่อมาในปีคริสตศักราช 1921 หลู่ซวิ่นมีผลงานออกมาหลายเรื่อง ได้แก่ เรื่องสั้น “บ้านเกิด”34   “เทศกาล

ขนมจ้าง”35 “แสงสว่าง”36 “งิ้วชนบท” 37 ในปีนี้เอง หนึ่งในผลงานที่ท าให้เขามีชื่อเสียงที่สุด คือ เรื่องสั้นขนาด

ยาว “ประวัติจริงของอาคิว”  

        ปีคริสตศักราช 1922 กระแสวรรณกรรมใหม่ถูกพูดถึงและถูกวิพากษ์มากขึ้นในประเทศจีน  ในปีน้ี 

                                                           
27 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจาก《孔乙己》งานของหลู่ซวิ่นในปี1919 ซึ่งจะใช้ค านี้ในงานวิจัยชิ้นนีท้ั้งหมด 
28 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจาก《药》งานของหลู่ซวิ่นในปี1919 ซึง่จะใช้ค านี้ในงานวิจัยชิน้นี้ทัง้หมด 
29 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจาก《一个青年的梦》งานของหลู่ซวิ่นในปี1921 ซึ่งจะใช้ค านี้ในงานวิจัยชิ้นนีท้ั้งหมด 
30 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจาก《我们现在怎样做父亲》งานของหลู่ซวิ่นในปี1919 ซึ่งจะใช้ค านี้ในงานวจิัยชิ้นนีท้ั้งหมด 
31 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจาก《明天》งานของหลู่ซวิน่ในปี 1920 ซึ่งจะใช้ค านี้ในงานวิจัยชิ้นนี้ทั้งหมด 
32 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจาก《一件小事》งานของหลู่ซวิ่นในปี 1920  ซึ่งจะใช้ค านี้ในงานวิจยัชิ้นนี้ทั้งหมด 
33 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจาก《风波》งานของหลู่ซวิน่ในปี 1920  ซึ่งจะใช้ค านี้ในงานวิจัยชิน้นี้ทัง้หมด 
34 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจาก《故乡》งานของหลู่ซวิน่ในปี  1921 ซึ่งจะใช้ค านี้ในงานวิจัยชิน้นี้ทัง้หมด 
35 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจาก《端午节》งานของหลู่ซวิ่นในปี 1921 ซึ่งจะใช้ค านี้ในงานวิจยัชิ้นนี้ทั้งหมด 
36 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจาก《白光》งานของหลู่ซวิน่ในปี 1921  ซึ่งจะใช้ค านี้ในงานวิจัยชิน้นี้ทัง้หมด 
37 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจาก《社戏》งานของหลู่ซวิน่ในปี1921 ซึ่งจะใช้ค านี้ในงานวิจัยชิ้นนี้ทั้งหมด 
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หลู่ซวิ่นได้เขียนวรรณกรรมเรื่อง “สุขนาฏกรรมของเป็ด” 38   และนิยายแนวประวัติศาสตร์เรื่อง “ภูเขาปูโ้จว” 39    

ซึ่งมทีี่มาจาก  “คัมภีร์ซานไห่จิง” 40   ที่หลู่ซวิ่นชื่นชอบมาต้ังแต่วัยเยาว์ภายหลังได้น าไปรวมในนิยายรวมชุด 

“เรื่องเก่าเล่าใหม่”41  

        ปีคริสตศักราช 1923 หลู่ซวิ่นยังคงสอนที่โรงเรียนฝึกหัดครูปักกิ่ง มหาวิทยาลัยปักก่ิง มหาวิทยาลัยฝึกหัด

ครูสตรีแห่งปักกิ่งและโรงเรียนเฉพาะทางภาษาสากล เดือนมกราคมซุนยัดเซ็นได้ร่วมตกลงกับสหภาพ 

โซเวียตเรื่องแผนการปฏิวัติประเทศจีนโดยจุดประสงค์ของการตกลงนี้เพื่อไม่ให้สหภาพโซเวียตใช้ความรุนแรง

ในการบีบบังคับจีน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองส่วนหนึ่งที่มีผลต่อผลงานของหลู่ซวิ่น ในปีนี้หนังสือรวมเรื่อง

สั้นชุด “ตะโกนก้อง” การใช้ชื่อดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามต่อสู้ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเห็นการ

เปลี่ยนแปลงของประเทศ เป็นการเรียกร้องอิสระภาพของคนในชาติ หนังสือรวมเรื่องสั้นชุด “ตะโกนก้อง” ได้

รวมผลงานเรื่องสั้นที่หลู่ซวิ่นเขียนต้ังแต่ปีคริสตศักราช 1918 - 1922 ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งแรก โดย

ส านักพิมพ์ซินเฉา (新潮社)   

         ปีคริสตศักราช 1924 หลู่ซวิ่นได้เขียนเรื่องอ านวยพร42 และ “บนร้านเหล้า”43 ซึ่งต่อมาผลงานเรื่องสั้นทั้ง

สองเรื่องนี้ ได้น ามารวมไว้ในผลงานรวมเรื่องสั้นชุด “ละล้าละลัง”44 ออกตีพิมพ์เผยแพร่ในเวลาต่อมา ในเดือน

มิถุนายนยังมีงานเขียน “ประวัตินวนิยายจีนโดยสังเขป”45และงานตรวจสอบความถูกต้องที่หลู่ซวิ่นยังคงท าอยู่

ต่อเนื่องออกตีพิมพ์เผยแพร่ด้วย 

         เดือนมีนาคมปีคริสตศักราช 1925 หลู่ซวิ่นได้ลาออกจากงานสอนในโรงเรียนเฉพาะทางภาษาสากล และ

ช่วงเดือนเมษายนสีว์ก่วงผิง ภรรยาคนที่สองของหลู่ซวิ่นที่ในเวลานั้นยังเป็นนักศึกษาของสถานศึกษาเดียวกับที่

หลู่ซวิ่นท างานอยู่ ได้เริ่มติดต่อหลู่ซวิ่นทางจดหมายในฐานะอาจารย์กับศิษย์เพื่อขอความรู้  แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น ทัศนคติและแนวคิดทางการเมือง รวมทั้งเรื่องการขับไล่อธิการบดีมหาวิทยาลัยฝึกหัดครูสตรีแห่งปักกิ่ง

ในขณะนั้น ต่อมาในเดือนพฤษภาคมมีการจัดประชุมสมัชชาชนชั้นกรรมาชีพระดับประเทศขึ้น จนกระทั่งเดือน

                                                           
38 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจาก《鸭的喜剧》งานของหลู่ซวิ่นในปี1922 ซึ่งจะใช้ค านี้ในงานวจิัยชิ้นนี้ทั้งหมด 
39 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจาก《不周山》ซึ่งจะใช้ค านี้ในงานวิจยัชิ้นนี้ทั้งหมด 
40 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจาก《山海经》ซึ่งจะใช้ค านี้ในงานวิจยัชิ้นนี้ทั้งหมด 
41 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจาก《故事新编》งานของหลู่ซวิ่นในปี1922 ซึ่งจะใช้ค านี้ในงานวจิัยชิ้นนี้ทั้งหมด 
42 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจาก《祝福》งานของหลู่ซวิน่ในปี1924 ซึ่งจะใช้ค านี้ในงานวิจัยชิ้นนี้ทั้งหมด 
43 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจาก《在酒楼上》งานของหลู่ซวิ่นในปี1924 ซึ่งจะใช้ค านี้ในงานวจิัยชิ้นนี้ทั้งหมด 
44 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจากรวมเร่ืองสั้นชุด《彷徨》งานของหลู่ซวิ่นในปี1924 ซึ่งจะใช้ค านี้ในงานวิจยัชิ้นนี้ทั้งหมด 
45 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจากชื่อผลงานภาษาจีน《中国小说史略》ซึ่งจะใช้ค านี้ในงานวิจยัชิ้นนี้ทั้งหมด 
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มีนาคมปีต่อมา เกิดกบฎตวนฉีรุ่ยท าให้มีผู้คนล้มตายกว่า 200 คน ใน ช่วงนี้ผลงานของหลู่ซวิ่นก็ยังคงทยอย

ออกสู่สายตานักอ่านจีนอย่างต่อเนื่อง ผลงานรวมบทความปกิณกะที่ส าคัญ 2 เรื่องคือ “หวนร าลึกถึงครา

ดอกไม้บาน”46 และเรื่อง “หญ้าป่า”47 ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในวารสาร และยังมีผลงานรวมเรื่องสั้นชุดที่โด่ง

ดังของเขา คือ “ละล้าละลัง” โดยที่ในหนังสือรวมเรื่องสั้นเล่มนี้มีการยกบทกวีในเรื่อง “ล าน ารันทด”48 ของชีว์

หยวนมาใส่ไว้ในปกในของหนังสือด้วย โดยบทกวีของชีว์หยวนเรื่องดังกล่าวแสดงถึงความท้อแท้สิ้นหวังได้

อย่างชัดเจน ดังนั้นการใช้ชื่อ “ละล้าละลัง”เรื่องสั้นของหลู่ซวิ่นชุดนี้จึงสื่อให้เห็นถึงความท้อแท้ หมดก าลังใจใน

การต่อสู้เพื่อการปฏิวัติ ด้านเทคนิคการเขียนถือได้ว่าผลงานชิ้นน้ีหลู่ซวิ่นได้ก้าวถึงจุดสูงสุดของงานเขียนที่ลง

ตัวมากขึ้นและแสดงถึงพัฒนาการด้านงานเขียนของหลู่ซวิ่นที่ดีขึ้นกว่าผลงานชุด “ตะโกนก้อง” 49 โดยลักษณะ

ของเนื้อหาในหนังสือชุดละล้าละลังนี้แตกต่างจากชุด “ตะโกนก้อง” หลายด้านโดยเฉพาะด้านยุคสมัย และ

การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในประเทศ แสดงให้เห็นกรอบความคิดของหลู่ซวิ่นและกลวิธีในการน าเสนอ

ความคิดผ่านผลงานชุด “ละล้าละลัง” และพัฒนาการของผลงานของหลู่ซวิ่นได้อย่างชัดเจน  

        ต่อมาหลู่ซวิ่นได้รับเชิญให้ไปเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินในเดือนกันยายน และสีว์ก่วงผิงย้ายไป

อยู่เมืองกวางเจา  ขณะอยู่ที่เมืองเซี่ยเหมิน   ขณะที่การเมืองในประเทศยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น  และมี 

การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่  หลู่ซวิ่นเคลื่อนไหวทางการเมืองผ่านงานเขียนมากขึ้นภายใต้การผลักดันของ 

สีว์ก่วงผิง ที่ขณะนั้นยังคงติดต่อกับหลู่ซวิ่น ถึงแม้ว่าจะอยู่คนละที่ แต่ทั้งสองคนได้ปรึกษาแสดงทัศนคติใน

ทิศทางเดียวกันผ่านจดหมายอยู่เสมอ  

 

                                                           
46 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจาก《朝花夕拾》งานของหลู่ซวิ่นในปี1926 ซึ่งจะใช้ค านี้ในงานวิจยัชิ้นนี้ทั้งหมด 
47 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจาก《野草》งานของหลู่ซวิน่ในปี1926 ซึ่งจะใช้ค านี้ในงานวิจัยชิ้นนี้ทั้งหมด 
48 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจาก《离骚》งานของชีว์หยวน ซึง่จะใช้ค านี้ในงานวิจัยชิ้นนี้ทัง้หมด 
49 Cao Juren 曹聚仁《鲁迅年谱》第 55页，生活•读书•新知三联书店 2011年版。 
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         ปีคริสตศักราช 1927 หลู่ซวิ่นย้ายไปท างานที่มหาวิทยาลัยจงซาน เมืองกวางเจา รับหน้าที่เป็นหัวหน้า

สาขาวรรณคดีและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ในช่วงแรกเขาได้พักอยู่ในมหาวิทยาลัย 

                                           

                                                           รูปที่ 2.10 บ้านพักเดิมของหลู่ซวิ่น ซึ่งปัจจุบันใช้ท าเป็นพิพิธภัณฑ์ 

วันที่ 18 เมษยน พุทธศักราช 2561 

 

        แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมไม่เอ้ืออ านวยต่อการท างาน เขาจึงย้ายออกไปพักนอกมหาวิทยาลัย  ในเดือน

กรกฎาคมเกิดเหตุการณ์ส าคัญทางการเมืองขึ้น นักศึกษาในมหาวิทยาลัยจงซานถูกจับกุม หลู่ซวิ่นเป็นตัวแทน

เจรจาให้ทางการปล่อยตัวนักศึกษาแต่ไม่เป็นผล หลู่ซวิ่นพิจารณาตนเองและเห็นว่าตนเองไม่เหมาะสมกับการ

เป็นอาจารย์เนื่องจากไม่สามารถช่วยนักศึกษาจากการถูกจับกุมได้ จึงยื่นจดหมายลาออกและหันไปท างาน

สนับสนุนสันนิบาตฝ่ายซ้าย โดยเผยแพร่ความคิดและอุดมการณ์ผ่านงานเขียนสนับสนุนชนชั้นกรรมาชีพ ช่วง

ปลายปีเขาได้ย้ายไปพ านักที่เมืองเซี่ยงไฮ้ และใช้ชีวิตคู่กับสีว์ก่วงผิง  

 
2.3.2 เซี่ยงไฮ้ 

         ช่วง 10 ปีสุดท้ายของชีวิตที่หลู่ซวิ่นพ านักในเมืองเซี่ยงไฮ้ ได้สร้างสรรค์งานเขียนจ านวนมากที่สนับสนุน

วรรณกรรมเพื่อชนชั้นกรรมาชีพที่เขามั่นใจว่าสามารถน าไปสู่การช่วยเหลือประเทศจีนและประชาชนในชาติได้  

        ปีคริสตศักราช 1930-1931  การควบคุมของพรรคก๊กมินต๋ังที่นานกิงได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งยังขยาย

อาณาเขตออกไปในวงกว้าง หลู่ซวิ่นได้เข้าร่วมสมาพันธ์นักเขียนฝ่ายซ้ายเต็มตัว ช่วงนี้หลู่ซวิ่นได้เสนอแนวคิด
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ในการจัดการกับสังคมแบบเก่าอย่างเด็ดขาด รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดสงครามในงานวรรณกรรมเพื่อการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเขาได้แสดงแนวคิดว่าที่ผ่านมาแม้จะเกิดสงครามทางวรรณกรรม แต่ขอบเขตกลับ

ไม่ได้กว้างขวางเท่าที่ควร โดยหลู่ซวิ่นได้เผยแพร่ผลงานหลายชิ้นโดยส่วนใหญ่จะเป็นงานแปลเนื้อหาเกี่ยวข้อง

กับการเรียกร้องและการปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพ นอกจากน้ียังมีผลงานเรื่องสั้นสะท้อนสังคมเรื่อง  

“ประวัติจริงของอาคิว” ที่ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษา รวมทั้งผลงานของหลู่ซวิ่นได้ถูก

ทาบทามให้ท าเป็นภาพยนตร ์แต่หลู่ซวิ่นปฏิเสธ  

        เดือนมกราคมปีคริสตศักราช 1931 เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้น ท าให้ครอบครัวของหลู่ซวิ่นต้องย้ายไป

พ านักชั่วคราวที่หมู่บ้านญี่ปุ่นจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์จึงย้ายกลับมาพักที่บ้านดังเดิม ต่อมาในป ี

คริสตศักราช 1932 เกิดเหตุการณ์ต่อต้านญี่ปุ่นในประเทศจีน ท าให้ครอบครัวเขาต้องใช้ชีวิตอย่างยากล าบาก 

แต่หลู่ซวิ่นยังคงมีงานเขียนออกมาอย่างต่อเนื่อง ผลงานส่วนส าคัญประการหนึ่ง นอกเหนือจากงานเขียนแล้ว 

คือ การแสดงปาฐกถาตามมหาวิทยาลัยหรือการประชุมวิชาการในสถานที่ต่างๆ  

        ปีคริสตศักราช 1931 “ประวัติจริงของอาคิว” ได้รับการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นและผลงานเรื่อง  

“หญ้าป่า” ก็ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย  ในระหว่างปีคริสตศักราช 1932-1936  หลู่ซวิ่นมีผลงาน

ออกมาเป็นจ านวนมากแม้กระทั่งปีสุดท้ายของชีวิต เขาเสียชีวิต วันที่ 19 ตุลาคม คริสตศักราช  1936 จาก

โรคมะเร็งปอดที่เมืองเซี่ยงไฮ้   
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2.4 ชีวิตครอบครัว  
         2.4.1 สมรสกับจูอาน  
 

 
                                                                                  รูปที่ 2.11 จูอาน (朱安,1878-1947) 

ถ่ายเม่ือวันที่8 มีนาคม พุทธศักราช 2562 

 

        หลู่ซวิ่นเป็นบุตรชายคนโตของตระกูลโจว พ่อของเขาเสียชีวิตต้ังแต่เขายังเล็ก ดังนั้นเขาจึงเป็นความหวัง

ของบ้าน จ าเป็นต้องมีทายาทสืบสกุล มารดาแม้จะรู้หนังสือแต่ยังมีความคิดตามกรอบวัฒนธรรมเก่า ด าเนิน

ชีวิตในกรอบอย่างเคร่งครัด จึงจัดการทาบทามบุตรสาวคหบดีตระกูลจูชื่อ จูอาน (朱安,1878-1947) ให้   

หลู่ซวิ่น ครอบครัวของจูอานเห็นว่าขณะนั้น หลู่ซวิ่นได้รับทุนการศึกษาและศึกษาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งใน

สังคมเข้าใจตรงกันว่าหลังจากที่เขาส าเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องกลับมารับราชการ มีการงานมั่นคงและมีฐานะ

พอสมควร สามารถเชิดชูตระกูลให้ทั้งสองฝั่งได้ ครอบครัวของจูอานจึงตกลงเรื่องการสู่ขอโดยที่หลู่ซวิ่นไม่ทราบ

เรื่องการแต่งงานแม้แต่น้อย 

        ในปี 1906 ขณะที่หลู่ซวิ่นศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น เขาถูกมารดาเรียกตัวกลับประเทศจีนด่วนในช่วงปิดภาค

เรียนฤดูร้อน และถูกบังคับให้แต่งงานกับจูอาน การแต่งงานครั้งนี้เป็นการแต่งงานตามขนบเก่าของประเทศจีน 

คือการคลุมถุงชน ซึ่งเป็นระบบที่หลู่ซวิ่นต่อต้าน หลู่ซวิ่นซึ่งขณะนั้นได้ตัดหางเปียที่เขาคิดว่าเป็นสัญลักษณ์ของ
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ระบบเก่าทิ้งแล้ว การแต่งงานที่ยึดขนบเก่าอย่างเคร่งครัดจึงจ าเป็นต้องใช้หางเปียปลอม แต่หลู่ซวิ่นก็ยอมท า

ตามแต่โดยดี  

        หลังจากแต่งงานได้สามวัน หลู่ซวิ่นเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ หลู่ซวิ่นกล่าวเสมอว่า จูอาน

ไม่ใช่ภรรยา แต่เป็นของขวัญที่มารดามอบให้เขาเท่านั้น และเป็นเหตุผลเดียวท่ีจะต้องดูแล แต่ไม่ใช่ความรัก50 

        หากพิจารณาภูมิหลังของจูอานจะพบว่า จูอานมีคุณลักษณะของผู้หญิงยุคเก่าที่ยึดในขนบธรรมเนียม

และจารีตประเพณีแบบเก่าอยู่อย่างครบถ้วน นางเป็นหญิงไม่รู้หนังสือ แต่ได้รับการอบรมสั่งสอนให้อยู่ในกรอบ

ของวัฒนธรรมอย่างเคร่งครัด เชื่อฟังค าสอนของผู้ใหญ่ และยังยอมรับประเพณีรัดเท้า  เมื่อแต่งงานเข้ามาเป็น

คนในสกุลโจวแล้ว จูอานอาศัยอยู่กับมารดาของหลู่ซวิ่นและดูแลมารดาของหลู่ซวิ่นเป็นอย่างดีดังที่ได้รับการ

อบรมสั่งสอนมา จูอานท าหน้าที่เป็นแม่บ้านเต็มตัว ไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ หลังจากหลู่ซวิ่นเสียชีวิตแล้ว จูอาน

และมารดาของหลู่ซวิ่นได้รับความช่วยเหลือจากน้องชายของหลู่ซวิ่นเป็นรายเดือน ต่อมาหลังจากที่มารดาของ

หลู่ซวิ่นเสียชีวิตแล้ว จูอานจึงปฏิเสธความช่วยเหลือ บั้นปลายชีวิตจึงอยู่อย่างยากล าบาก และเสียชีวิตใน 

ปี 1947 

 
2.4.2 ชีวิตรักกับสีว์ก่วงผิง  

 
 

รูปที่ 2.12 หลู่ซวิ่นและสีว์ก่วงผิง 

ถ่ายเม่ือวันที่8 มีนาคม พุทธศักราช 2562 

 

                                                           
50 Qiao Lihua 乔丽华 《我也是鲁迅的遗物：朱安传》，上海：上海社会科学院出版 2009年版。 



36 
 

 
 

สีว์ก่วงผิง(许广平,1898 -1968)  เกิดที่เมืองกวางเจา ในตระกูลที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงรู้หนังสือและได้รับ

การศึกษาอย่างเต็มที่ บิดารับราชการ มารดาเป็นบุตรสาวของพ่อค้า กล่าวได้ว่าสีว์ก่วงผิงมาจากครอบครัวที่มี

ฐานะพอสมควร ปีคริสตศักราช 1917 ถูกส่งไปเรียนที่เมืองเทียนจิน จนส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนผึกหัดครู

สามัญ ปีคริสศักราช 1919 สีว์ก่วงผิงได้เข้าร่วมขบวนการ 4 พฤษภาคมพร้อมทั้งท างานเป็น  กองบรรณาธิการ

วารสารของสมาคมสตรีรักชาติแห่งเมืองเทียนจิน  หลังจากนั้นปีคริสตศักราช 1922 ได้เข้าศึกษาต่อที่

มหาวิทยาลัยฝึกหัดครูสตรีแห่งปักก่ิง  

        หลังจากหลู่ซวิ่นกลับจากประเทศญี่ปุ่นแล้ว เขาได้เริ่มท างานเป็นอาจารย์และนักเขียน ขณะที่เขาเป็น

อาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยฝึกหัดครูสตรีแห่งปักกิ่ง จึงได้รู้จักกับสีว์ก่วงผิงในปีคริสตศักราช 1923 ได้รู้จักกับ     

สีว์ก่วงผิงซึ่งขณะนั้นเป็นนักศึกษาอยู่ 

        ปีคริสตศักราช 1925 เดือนเมษายน สีว์ก่วงผิง ได้เริ่มติดต่อหลู่ซวิ่นเพื่อขอความคิดเห็นเรื่องการเมืองและ

การเคลื่อนไหวของนักศึกษามหาวิทยาลัยฝึกหัดครูสตรีปักกิ่งผ่านทางจดหมาย จากการติดต่อกันทางจดหมาย

เป็นแรงผลักดันที่หล่อหลอมให้สีว์ก่วงผิงมีแนวคิดทางการเมืองชัดเจนยิ่งขึ้น ต่อมาจึงได้รับหน้าที่เป็นแกนน า

ขบวนการนักศึกษา เนื่องจากสีว์ก่วงผิงมีแนวคิดทางการเมืองคล้ายกับหลู่ซวิ่น หลังจากสีว์ก่วงผิงส าเร็จ

การศึกษาในปีคริสตศักราช 1926 ทั้งสองคนจึงย้ายไปยังเมืองกวางเจา ต่อมาในปีคริสตศักราช1927 หลู่ซวิ่น

และสีว์ก่วงผิงจึงตกลงใช้ชีวิตร่วมกัน เดือนตุลาคมในปีเดียวกัน ทั้งสองคนได้ย้ายที่อยู่ไปยังเมืองเซี่ยงไฮ้และใช้

ชีวิตคู่ร่วมกันในฐานะสามีภรรยาอย่างเป็นทางการ 

         เดือนมิถุนายน ปีคริสตศักราช 1929  สีว์ก่วงผิงให้ก าเนิดบุตรชายของหลู่ซวิ่นชื่อ โจวไห่อิง (周海

婴,1929 - 2011) หลังจากหลู่ซวิ่นเสียชีวิตในปี 1936 แล้ว สีว์ก่วงผิงได้ท าหน้าที่สืบสานเจตนารมณ์ทาง

การเมืองของหลู่ซวิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยรวบรวมผลงานเขียนของหลู่ซวิ่นที่ค้างไว้ออกตีพิมพ์เผยแพร่ให้แล้วเสร็จ 

นอกจากนี้ยังเข้าร่วมการประชุมหรือการเคลื่อนไหวทางการเมืองต่าง ๆ มากมาย จนกระทั่งในปี 1961 พรรค

คอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน น าโดยประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตง และนายกรัฐมนตรีโจวเอินไหลตอบรับการเข้า

ร่วมพรรคคอมมิวนิสต์ของสีว์ก่วงผิงด้วยตนเอง ในปี 1968 สีว์ก่วงผิงเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ  

        จากการศึกษาชีวประวัติของหลู่ซวิ่นจะเห็นได้ว่า หลู่ซวิ่นเกิดในช่วงปลายสมัยราชวงศ์ชิงและมีชีวิตอยู่

ในช่วงที่ประเทศจีนเกิดการปฏิวัติ  ชีวิตของเขายังผ่านเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศจีนหลาย ๆ เหตุการณ์ 

รวมไปถึงเหตุการณ์การปฏิวัติครั้งยิ่งใหญ่มาแล้ว ประวัติของหลู่ซวิ่น รวมทั้งความคิดมีความซับซ้อนและลึกซึ้ง 

ทั้งนี้ผลงานของเขาจ านวนไม่น้อยยังมีส่วนส าคัญต่อการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและ

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศจีนให้เข้าสู่สังคมสมัยใหม่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นขุมทรัพย์
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ทางปัญญาที่มีบทบาทส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่รัฐบาลเล็งเห็นคุณค่าและได้หยิบมาสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อ

เป็นการเก็บรักษา ถ่ายทอดและเผยแพร่เกียรติประวัติของชนในชาติสืบไป  

 
 



 

 

บทที่ 3 

กระบวนการเผยแพรว่รรณคดีของหลู่ซวิน่ในพิพิธภัณฑ์  
 

         พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นทั้ง 4 แห่งจัดอยู่ในประเภทพิพิธภัณฑ์บุคคลผู้มีชื่อเสียง ซึ่งลักษณะเด่นของพิพิธภัณฑ์

ประเภทนี้คือการร าลึกถึงผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นส่วนส าคัญ1 ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่คือผู้ที่ต้องการศึกษาประวัติ

บุคคลเพื่อความเข้าใจเพิ่มเติม หรือผู้ที่ศึกษาประวัติบุคคลโดยเฉพาะสาขา โดยพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นทั้ง 4 แห่งที่

ผู้วิจัยศึกษานี้อยู่ในภูมิภาคที่แตกต่างกัน การคัดเลือกสถานที่ต้ังพิพิธภัณฑ์ ดูจากช่วงเวลาที่หลู่ซวิ่นอาศัยอยู่ 

ณ เมืองนั้นๆขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และมีเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในชีวิตของหลู่ซวิ่นโดยสถานที่ศึกษาวิจัย 4 แห่ง

ได้แก่  

- หมู่บ้านหลู่ซวิ่นเมืองเซ่าซิง ซึ่งเป็นสถานที่เกิดของหลู่ซวิ่น เป็นสถานที่หล่อหลอมเรื่อง

การศึกษาในวัยเด็ก  

- พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นแห่งปักกิ่ง  เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานที่หลู่ซวิ่นเคยอ่านเคยศึกษา เป็น

แหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญของหลู่ซวิ่น 

- หอร าลึกหลู่ซวิ่นแห่งเมืองกวางเจา เป็นสถานที่เริ่มต้นชีวิตครอบครัวของหลู่ซวิ่นอย่างแท้จริง

กับสีว์ก่วงผิง และเป็นสถานที่จัดแสดงงานอดิเรกของหลู่ซวิ่น 

- พิพิธภัณฑ์ร าลึกหลู่ซวิ่นแห่งเซี่ยงไฮ้ เป็นเมืองที่หลู่ซวิ่นพ านักในวาระสุดท้ายของชีวิต        

จัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการท างาน 10 ปีสุดท้ายในชีวิตของหลู่ซวิ่น 

        ทั้งนี้ผู้วิจัยจะน าเสนอเนื้อหาสาระและวิธีการน าเสนอในพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่ง ในด้านเนื้อหาและวิธีการ

น าเสนอในพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่ง ซึ่งแต่ละแห่งจะมีความโดดเด่นแตกต่างกันไป ดังที่จะน าเสนอต่อไป  

 

 

 

                                                           

 1Qi Mei 齐玫《博物馆陈列展览内容策划与实施 》第 14页，文物出版社 2009年版。 
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3.1 การน าเสนอประวัติและผลงานของนักวรรณคดีในพิพิธภัณฑ์ 

3.1.1  หมู่บ้านหลู่ซวิ่นเมืองเซ่าซิง 

 

 

รูปที่ 3.1 หมู่บ้านหลู่ซวิ่นเมืองเซ่าซิง 

ถ่ายเม่ือวันที่8 มีนาคม พุทธศักราช 2562 

 

       หมู่บ้านหลู่ซวิ่นเมืองเซ่าซิงต้ังอยู่บนถนนหลู่ซวิ่นกลาง เมืองเซ่าซิง มณฑลเจ้อเจียง จัดเป็นสถานที่

ท่องเที่ยวระดับ AAAAA ตามการจัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน ถือเป็น

สถานที่ท่องเที่ยวเทียบเท่าระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติและผลงานของหลู่ซวิ่นที่

ส าคัญที่สุดในประเทศจีน หมู่บ้านหลู่ซวิ่นเมืองเซ่าซิงเดิมมีเพียงแค่หอร าลึกหลู่ซวิ่นเท่านั้น ซึ่งหอร าลึกแห่งนี้

ได้รับการยกระดับให้เป็นสถานที่เรียนรู้ทางสังคมระดับชาติ ในปีคริสตศักราช 1994  

        พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นแห่งนี้  ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน เนื่องจากป้ายทางเข้า 

มีการให้ข้อมูลว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นองค์กรที่เก็บรักษาโบราณวัตถุที่ส าคัญแห่งชาติ เป็น

แหล่งศึกษาเรียนรู้แนวคิดรักชาติ เป็นสถานที่ตัวอย่างส าหรับการศึกษาวิจัยเชิงท่องเที่ยว และยังเป็นสถานที่

ท่องเที่ยวที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์ด้วย 
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รูปที่ 3.2 แผ่นป้ายจัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวระดับ AAAAAที่ตั้งอยู่ด้านหน้าประตูทางเข้าหมู่บา้นหลู่ซวิน่เมืองเซ่าซิง 

วันที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2562 

         

        รัฐบาลท้องถิ่นเมืองเซ่าซิงมีนโยบายพัฒนาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ให้เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้

ในที่เดียวกัน จึงร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยชิงหวาจัดท า “แผนอนุรักษ์ชุมชนและถนน

ประวัติศาสตร์หมู่บ้านหลู่ซวิ่นแห่งเมืองเซ่าซิง”2 ขึ้นในปีคริสตศักราช 2002 เป็นการต่อขยายส่วนท่องเที่ยวออก

จากแหล่งเรียนรู้หอร าลึกหลู่ซวิ่นที่มีอยู่เดิม หลังจากวางแผนและด าเนินการเรียบร้อยแล้วจึงเปิดเป็นสถานที่

ท่องเที่ยวหมู่บ้านหลู่ซวิ่นเมืองเซ่าซิง นอกจากน้ียังจัดเป็นสถานที่ทัศนศึกษาเปิดให้นักเรียน นักศึกษาเข้าชม  

         จากการเดินส ารวจหมู่บ้านหลู่ซวิ่นและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากส่วนบริการนักท่องเที่ยวพบว่า พื้นที่

หมู่บ้านหลู่ซวิ่นเมืองเซ่าซิงกินพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 322.32 ไร่ ด้านในประกอบด้วย บ้านเก่าที่หลู่ซวิ่นอาศัย

                                                           
2Song Fangcan宋方灿《浙江绍兴描出鲁迅故里历史街区保护规划蓝图》， 

            http://www.chinanews.com/2002-08-09/26/210708.html，เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 
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อยู่ต้ังแต่เกิด3 ที่อยู่อาศัยของบรรพบุรุษตระกูลโจว4 สวนหญ้าร้อยพันธุ์5 ห้องหนังสือสามกลิ่น6 โรงเต๊ียมเสียน

เฮิง7 และหอร าลึกหลู่ซวิ่น8 

บ้านเก่าที่หลู่ซวิ่นอาศัยอยู่ตั้งแต่เกิด  

         เป็นส่วนที่หลู่ซวิ่นอาศัยต้ังแต่เกิดในปีคริสตศักราช 1936 โดยที่กลุ่มพัฒนาหมู่บ้านหลู่ซวิ่นต้ังใจอนุรักษ์

จึงเริ่มบูรณะซ่อมแซม รวมทั้งฟื้นฟูสภาพโดยรอบเปิดให้สาธารณชนเข้าชมในปีคริสตศักราช 2002  จากการลง

พื้นที่ศึกษาพบว่าตัวบ้านมี 2 ส่วน ได้แก่ บ้านเก่าและบ้านใหม่ ส่วนที่เป็นบ้านเก่าเป็นบ้านเดิมที่สร้างขึ้นใน

สมัยจักรพรรด์ิเฉียนหลง (ระหว่างปี คริสตศักราช 1736-1795) แห่งราชวงศ์ชิง ซึ่งต้นตระกูลโจวบรรพบุรุษของ

หลู่ซวิ่นซื้อมาและท าการซ่อมแซม ปรับปรุงในภายหลัง ถือเป็นส่วนเดิมที่คงรักษาไว้เพื่อคุณค่าทาง

ประวัติศาสตร์  

        ภายหลังเมื่อสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้น ตระกูลโจวจึงได้ต่อเติมบ้านออกมาอีกส่วนหนึ่ง ส่วนที่สร้างใหม่

นี้เรียกว่าบ้านใหม่ ตัวบ้านสร้างในรัชสมัยจักรพรรด์ิจยาชิ่ง (ระหว่างปีคริสตศักราช 1796-1820) แห่งราชวงศ์

ชิงเช่นกัน สองส่วนนี้สร้างในช่วงที่ฐานะของบรรพบุรุษของหลู่ซวิ่นรุ่งเรืองถึงจุดสูงสุด เนื่องจาก        โจวเจี้ยฝู (

周介孚)ปู่ของเขายังรับราชการในราชส านักชิง และยังมีความมั่นคงทางการเงินอยู่ 

                                                           
3 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจากป้าย鲁迅故居 ในหมู่บ้านหลู่ซวิ่นเมืองเซ่าซิง ซึง่จะใช้ค านี้ในงานวิจยัชิ้นนี้ทั้งหมด 
4 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจากป้าย鲁迅祖居 ในหมู่บ้านหลู่ซวิ่นเมืองเซ่าซิง ซึง่จะใช้ค านี้ในงานวิจยัชิ้นนี้ทั้งหมด 
5 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจากป้าย百草园 ในหมู่บ้านหลู่ซวิ่นเมืองเซ่าซิง ซึ่งจะใช้ค านี้ในงานวิจัยชิ้นนีท้ั้งหมด 

6 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจากป้าย三味书屋 ในหมู่บ้านหลู่ซวิ่นเมืองเซ่าซิง ซึง่จะใช้ค านี้ในงานวิจยัชิ้นนี้ทั้งหมด 

7 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจากป้าย咸亨酒店 ในหมู่บ้านหลู่ซวิ่นเมืองเซ่าซิง ซึง่จะใช้ค านี้ในงานวิจยัชิ้นนี้ทั้งหมด 

8 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจากป้าย绍兴鲁迅纪念馆 ในหมู่บ้านหลู่ซวิ่นเมืองเซ่าซิง ซึง่จะใช้ค านี้ในงานวิจัยชิ้นนี้ทั้งหมด 
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        ในส่วนตัวบ้านจัดแสดงให้เห็นห้องส่วนกลางที่ใช้ส าหรับท ากิจกรรมต่างๆของบ้านสกุลโจว  แต่ละห้อง

ติดกันโดยมีระเบียงเป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างห้องแต่ละห้องที่มีการใช้สอยที่แตกต่างอย่างชัดเจน เช่น เรือน

นอน เรือนรับรอง เป็นต้น โดยลักษณะเด่นของบ้านจะปล่อยลานตรงกลางบ้านให้โล่งเป็นลาน ซึ่งลาน

กลางบ้านน้ี ก็จะใช้ท ากิจกรรมต่างๆ มากมาย 

   (3.3)       (3.4) 

 

รูปที่ 3.3 - 3.4 ระเบียงทางเดินของบ้าน 

วันที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2562 
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ที่อยู่อาศัยของบรรพบุรุษตระกูลโจว   

         ส่วนที่อยู่อาศัยของบรรพบุรุษตระกูลโจวแบ่งเป็นหลายส่วน โดยลักษณะการแบ่งพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้าน

คล้ายกับบ้านโบราณโดยทั่วไป กล่าวคือ ส่วนแรกเป็นส่วนห้องโถงที่จัดแสดงให้ผู้เข้าชมเห็นลักษณะของห้อง

โถงรับแขกสมัยเก่า ที่ตระกูลโจวใช้ส าหรับเป็นที่ประชุม จัดงานต่างๆ ทั้งงานมงคลและอวมงคล ส่วนห้องโถงมี

ลักษณะกว้างขวางและโปร่ง เครื่องใช้ภายในห้องโถงจัดแสดงตามแบบโบราณ ของใช้จัดวางในสภาพสมบูรณ์ 

นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงฐานะของครอบครัวตระกูลโจว ภายในห้องโถงจัดแสดงเครื่องใช้ตามแบบเก่า 

ประกอบด้วยเก้าอ้ีต าแหน่งประธานและเก้าอ้ีจัดชุดด้านข้าง ลักษณะการจัดต าแหน่งเก้าอ้ีแสดงให้เห็นชัดเจน

ว่าเป็นที่อยู่อาศัยของขุนนางในราชส านักซึ่งถือเป็นชนชั้นสูงในอดีต สะท้อนภาพชีวิตของหลู่ซวิ่นใน ช่วงที่

ครอบครัวรุ่งเรือง ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงประเพณีเก่าซึ่งหลู่ซวิ่นได้ใช้ลักษณะโถงของบ้านบรรยายไว้ใน  เรื่องสั้น

ของเขา เช่น อ านวยพร เป็นต้น  ดังจะวิเคราะห์ในหัวข้อ 3.2 ต่อไป  

 

รูปที่ 3.5 ป้ายแสดงความรู้บริเวณบ้านเก่าของหลู่ซวิ่น 

วันที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2562 
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        ถัดจากห้องโถงในส่วนตัวบ้านยังจัดแสดงห้องครัว ห้องนอน ห้องอาบน้ า ห้องหนังสือ ห้องดนตรี ห้อง

หัตถกรรม และห้องพระ แต่ละห้องยังคงเครื่องใช้แบบเดิมอยู่อย่างครบถ้วนทุกห้อง เหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็น

ประวัติชีวิตที่ผู้จัดท าพิพิธภัณฑ์น ามาแสดงไว้ได้ครบถ้วน  

                                            (3.6)                                                                                           (3.7) 

                                         (3.8)                                                                                           (3.9) 

                           (3.10)                                                                                           (3.11) 
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                                          (3.12)                                                                              (3.13) 
 รูปที่ 3.6-3.13 ส่วนจัดแสดงห้องต่างๆ ภายในบ้านของหลู่ซวิ่น 

วันที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2562 

        ด้านข้างของส่วนที่อยู่อาศัยของบรรพบุรุษตระกูลโจว เป็นลานกว้างต้ังรูปปั้นโลหะจ าลองภาพหญิงชรา

แต่งกายในชุดโบราณและเด็กชายผมเปียที่ก าลังคุยกันอยู่ในลานบ้าน 

 
                               รูปที่ 3.14  บรรยากาศจ าลองภาพหญิงชราและเด็กในลานบา้นส่วนที่อยู่อาศัยของบรรพบุรุษตระกูลโจว 
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สวนหญ้าร้อยพันธุ์   

        แต่เดิมเป็นพื้นที่ใช้สอยร่วมกันหลายครัวเรือนภายในบริเวณบ้านตระกูลโจวกับเพื่อนบ้านใกล้เคียง 

นอกจากจะเป็นสถานที่ที่หลู่ซวิ่นชื่นชอบในวัยเด็กแล้ว ยังเป็นสถานที่ที่หลู่ซวิ่นเขียนบรรยายไว้ในผลงานความ

เรียงปกิณกะเรื่อง “จากสวนหญ้าร้อยพันธุ์ถึงห้องหนังสือสามกลิ่น” ซึ่งผลงานเรื่องนี้ของหลู่ซวิ่น เป็นผลงานที่

เขียนในช่วงที่อาศัยอยู่ที่เมืองเซี่ยเหมิน เพื่อร าลึกความหลังในวัยเยาว์ที่อาศัยอยู่ในบ้านที่เซ่าซิง ก่อนที่ปู่ของ

เขาจะถูกจองจ า โดยเขาเขียนไว้ว่า  

 

                     รูปที่ 3.15 ด้านหน้าสวนหญ้าร้อยพันธุ์ 

 “หลังบ้านของฉันมีสวนอยู่แห่งหนึ่ง เรียกขานต่อกันมาว่า สวนหญ้าร้อยพันธุ์ แต่ในตอนนั้น มันคือ  สวน

สนุกของฉัน”9 

        จากข้อความที่หลู่ซวิ่นบรรยายไว้ในผลงานดังกล่าว จะเห็นได้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ส าคัญในวัยเด็ก

ของหลู่ซวิ่นและจากการศึกษาผลงานเรื่อง “จากสวนหญ้าร้อยพันธุ์ถึงห้องหนังสือสามกลิ่น” จะพบว่าในเนื้อหา

ได้บรรยายพันธุ์ไม้ต่างๆ รวมทั้งพืชผักสวนครัว และสมุนไพรจีนไว้ด้วย เช่น หนวดปลาดุกแคระ เก๊กฮวยป่า 

ดอกสายน้ าผึ้ง ต้นทานตะวัน หิ่งเม่น สมุนไพรฮอกเบรด ผักวอเตอร์เครส วิโอลา โหระพา กระเพรา ผกากรอง 

สะระแหน่ พิมเสน บานไม่รู้โรย ไผ่ เป็นต้น ซึ่งพืชเหล่านี้จะปลูกหมุนเวียนกันไปตามฤดูกาล นอกจากจะมี

ประโยชน์ต่อผู้ที่ศึกษาผลงานของหลู่ซวิ่นแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อผู้ที่ศึกษาเรื่องพันธุ์ไม้ด้วย แม้ว่าในช่วงที่

                                                           
9 Luxun 鲁迅《从百草园到三味书屋》第 264页，华文书版社 2009年版。 
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ครอบครัวของหลู่ซวิ่นประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ท าให้ครอบครัวยากล าบาก จ าเป็นต้องขายสวนให้ครอบครัว

ตระกูลจู ซึ่งหลังจากตระกูลจูถือกรรมสิทธิ์ครองที่ดินส่วนที่เป็นสวนแล้ว ได้ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์สวนให้

เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก อาทิ ขุดบ่อเลี้ยงปลา สร้างภูเขาจ าลอง ภายหลังหลังสาธารณรัฐประชาชนจีน

เปลี่ยนแปลงการปกครอง และมีนโยบายพัฒนาสถานที่ทางประวัติศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ทางการจึงได้ซื้อ

คืนสวนหญ้าร้อยพันธุ์ จากนั้นกลุ่มผู้พัฒนาหมู่บ้านหลู่ซวิ่นเมืองเซ่าซิงจึงปรับภูมิทัศน์ให้คงเดิม โดยยังคงเก็บ

รายละเอียดสวนหญ้าร้อยพันธุ์ให้คงตามแบบที่หลู่ซวิ่นได้บรรยายไว้ในผลงานของเขาให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ผู้

ที่มาเข้าชมได้ศึกษาเพิ่มเติม เป็นความพยายามจ าลองวิถีชีวิตผ่านงานเขียนของหลู่ซวิ่นให้สอดคล้องกับความ

เป็นจริงมากท่ีสุด  

 

ห้องหนังสือสามกลิ่น   

                               (3.16)                  (3.17) 

                   (3.18) 

รูปที่ 3.16 ทางเดินระหว่างห้องหนังสือสามกลิ่นกับ 

                สวนหญ้าร้อยพันธุ์ 

รูปที่ 3.17 ห้องหนังสือสามกลิ่น 

รูปที่ 3.18  อักษร “早” บนโต๊ะเรียนของหลู่ซวิ่น 
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        เป็นส่วนจัดแสดงให้เห็นบรรยากาศในห้องเรียนของหลู่ซวิ่น ลักษณะห้องจะมีโต๊ะท างานของอาจารย์ และ

โต๊ะเรียนของนักเรียนในห้องเรียน พร้อมทั้งโต๊ะของหลู่ซวิ่นที่เคยนั่งในขณะที่เรียนในห้องหนังสือสามกลิ่นด้วย 

โดยโต๊ะที่หลู่ซวิ่นนั่งเรียนปรากฏอักษร “早” อยู่บนโต๊ะ ซึ่งเป็นอักษรที่หลู่ซวิ่นสลักไว้ในขณะที่เขาเป็นนักเรียน

ในห้องหนังสือสามกลิ่น เนื่องจากเขาถูกต าหนิว่าเข้าชั้นเรียนสาย  

 

โรงเตี๊ยมเสียนเฮิง   

 

                     รูปที่ 3.19 โรงเตี๊ยมเสียนเฮิง 

 

        เดิมทีเป็นร้านอาหารเล็กๆ จัดต้ังขึ้นเพื่อขายของทานเล่นให้แก่นักท่องเที่ยว แต่เนื่องจากเซ่าซิงเป็นเมือง

เล็กในปีคริสตศักราช 2007 คณะนักวิศวกรปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองเซ่าซิ งจึงเริ่ม

ด าเนินการปรับปรุงพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมถึงโรงเต๊ียมเสียนเฮิงที่มีอยู่เดิมด้วยเพื่อเป็นสถานที่อ านวยความ

สะดวกแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเป็นที่พักและโรงแรมในตัว โดยจ าลองสถานที่มาจากฉากในเรื่องสั้นของหลู่ซวิ่น

หลายเรื่อง ให้เป็นสถานที่หลักในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้าชมหมู่บ้านหลู่ซวิ่น เมืองเซ่าซิง ใช้พื้นที่ทั้งหมด 

57000 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องพักแบบพิเศษจ านวน 206 ห้อง ห้องพักแบบมาตรฐานจ านวน 111 ห้อง 

ห้องพักแบบธุรกิจจ านวน 74 ห้อง ห้องชุดจ านวน 21 ห้อง พร้อมทั้งมีจ านวนโต๊ะทั้งหมด 2000ตัว ซึ่งนอกจาก

จะมีห้องพักที่รองรับนักท่องเที่ยวแล้ว ยังมีการแสดงวัฒนธรรมต่างๆด้วย อาทิ  วัฒนธรรมเหล้า วัฒนธรรมการ

แสดงอุปรากรจีน ฯลฯ ด้วย 
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หอร าลึกหลู่ซวิ่น 

                                            (3.20)                                                                                         (3.21) 

(3.22) 

รูปที่ 3.20-3.22 ผนังกั้นส่วนจัดแสดงประวัติชีวิตของหลู่ซวิ่น 

วันที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2562 

 

        ส่วนหลู่ซวิ่นศึกษาของหมู่บ้านหลู่ซวิ่นเมืองเซ่าซิง คือ ส่วนหอร าลึกหลู่ซวิ่น หรือพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นจัดอยู่

ในประเภทพิพิธภัณฑ์บุคคลผู้มีชื่อเสียง ลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้นที่วางรูปแบบให้ผู้เข้าชมศึกษาประวัติชีวิตของ

หลู่ซวิ่นตามช่วงเวลาในชีวิตต้ังแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต ภายในตัวอาคารส่วนล่างจัดแสดงประวัติของ  หลู่ซวิ่น

วัยเด็กช่วงที่อาศัยอยู่ที่เมืองเซ่าซิงทั้งหมด การจัดวางเนื้อหาเป็นไปตามล าดับชีวิตของหลู่ซวิ่น โดย    แต่ละ

ส่วนใช้ผนังใหญ่เป็นส่วนแบ่งเนื้อหาจัดแสดง 

        จากการสังเกตการล าดับประวัติชีวิตของหลู่ซวิ่นในหอร าลึกชั้นล่างผู้วิจัยพบว่าชั้นล่างเริ่มต้นจัดแสดง

ประวัติหลู่ซวิ่นช่วงวัยเด็กที่อยู่เมืองเซ่าซิง ปีคริสตศักราช 1881-1897 ก่อนที่หลู่ซวิ่นจะเดินทางไปศึกษาที่เมือง
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นานกิง เป็นส่วนที่เล่าประวัติและภูมิของตระกูลโจวต้ังแต่ก่อนที่หลู่ซวิ่นเกิด โดยใช้ภาพเก่าในการเล่าเรื่อง

พร้อมข้อความบรรยายขนาดสั้นด้านล่างของภาพเป็นเสมือนบทน า เพื่อเข้าสู่ประวัติชีวิตของหลู่ซวิ่น  หลังจาก

หลู่ซวิ่นเกิดในปีคริสตศักราช 1881 จะเริ่มน าเสนอโดยการจัดวางภาพส าคัญในช่วงต่างๆ ควบคู่ไปกับชีวิตของ

หลู่ซวิ่น โดยส่วนที่หลู่ซวิ่นมีการเขียนถึงไว้ในผลงานต่างๆ จะคัดเลือกเนื้อหาออกมาโดยใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่

ในการบรรยายพร้อมทั้งอ้างอิงผลงานของหลู่ซวิ่นไว้ที่ด้านล่าง  เช่น “อัตชีวประวัติหลู่ซวิ่น”10 “อาจารย์คนแรก

ของฉัน”11 เป็นต้น เพื่อเป็นการสอดแทรกเนื้อหาในวรรณกรรมให้ผู้เข้าชมได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม  

        การคัดสรรข้อมูลที่น าเสนอในพิพิธภัณฑ์เริ่มต้นด้วยการบรรยายรายละเอียดภูมิหลังครอบครัวของ     

หลู่ซวิ่น รวมถึงสภาพแวดล้อม บรรยากาศของเมืองเซ่าซิงในสมัยที่ก่อนที่หลู่ซวิ่นจะเกิด รวมทั้งภาพบรรพบุรุษ

ของหลู่ซวิ่น ได้แก่ ปู่ ย่า พ่อ และแม่ของหลู่ซวิ่นพร้อมประวัติโดยย่อ แต่ไม่ได้บรรยายรายละเอียดเหมือนในตัว

บ้านเก่าที่กล่าวถึงบรรพบุรุษที่แสดงรายละเอียดเหมือนแผนภูมิต้นไม้   

        ถัดจากส่วนที่แสดงประวัติโดยสังเขปต้นตระกูลของหลู่ซวิ่น คือ ส่วนจัดแสดงวัยเด็กของหลู่ซวิ่นเน้นที่

การศึกษาของหลู่ซวิ่นต้ังแต่เริ่มแรก ผู้จัดท าใช้ป้ายใหญ่บรรยายข้อความจากเรื่อง “อาจารย์คนแรกของฉัน” 

หลู่ซวิ่นบรรยายไว้ว่า บิดาฝากเขาไว้กับพระตามความเชื่อแบบเก่าว่าจะท าให้เลี้ยงง่าย ถือเป็นการเข้ารับศึกษา

ครั้งแรกของหลู่ซวิ่นก่อนที่เขาจะเข้ารับการศึกษาที่ห้องหนังสือสามกลิ่น  

 
รูปที่ 3.23  ภาพส่วนหนึ่งจากเร่ือง“อาจารย์คนแรกของฉัน” 

วันที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2562 

                                                           
10 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจาก 《鲁迅自传》ซึ่งจะใช้ค านี้ในงานวิจัยชิน้นี้ทั้งหมด 
11 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจาก 《我的第一个师父》ซึ่งจะใช้ค านี้ในงานวิจัยชิ้นนี้ทัง้หมด 
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        ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นทางการแต่ท าให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า  คณะผู้จัดท าซึ่งด าเนินการวางแผนตามนโยบาย

ของรัฐบาลที่ต้องการให้ความส าคัญกับเรื่องการศึกษาของหลู่ซวิ่น จากน้ันในวัยเรียนที่หลู่ซวิ่นเข้าศึกษาอย่างที่

ห้องหนังสือสามกลิ่น ผู้จัดพิพิธภัณฑ์ให้ความส าคัญโดยคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของหลู่ซ

วิ่นในระบบการศึกษาสมัยก่อนผ่านมุมมองที่หลู่ซวิ่นถ่ายทอดในวรรณกรรม โดยเนื้อหาส่วนนี้ส่วนใหญ่มาจาก

เรื่อง “จากสวนหญ้าร้อยพันธุ์ถึงห้องหนังสือสามกลิ่น” ที่เน้นการจัดแสดงเฉพาะส่วนห้องหนังสือสามกลิ่นเป็น

ส่วนใหญ่ นอกจากนี้มีการน าหนังสือเล่มต่างๆ ที่หลู่ซวิ่นเคยอ่านทั้งหนังสือที่บังคับอ่านในชั้นเรียนมาวางจัด

แสดงไว้  เช่น  หนังสือบทกวีโบราณเจี้ยนเล่ว์12   หนังสือนอกเวลาจากนิสัยรักการอ่านของหลู่ซวิ่น อาทิ        

“การแต่งงานของหนู”13 “ต าราพืชและสวน”14 หรือแม้แต่หนังสือ “คัมภีร์ซานไห่จิง” ที่หลู่ซวิ่นได้รับเป็นของขวัญ

และมีอิทธิพลต่อเขาเป็นอย่างมากจนภายหลังเขาได้เขียนหนังสือ “อาฉางกับคัมภีร์ซานไห่จิง”15 เพื่อร าลึกถึง

เรื่องนี้ นอกจากนี้ยังมีหนังสือนอกเวลาอีกหลายเล่มที่หลู่ซวิ่นเคยอ่านตอนที่เขาเรียนอยู่ที่ห้องหนังสือสามกลิ่น 

และผลงานศิลปะที่ท าระหว่างที่เขามีเวลาว่างจากการท่องต ารา แสดงถึงนิสัยรักการอ่านและรักงานศิลปะ

ตามที่ผู้จัดท าต้องการสื่อถึงผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ซึ่งส่วนงานศิลปะน ามาซึ่งการจัดต้ังชมรมงานไม้แกะสลักของ

เขาในเวลาต่อมา โดยงานไม้แกะสลัก ซึ่งเป็นแนวทางศิลปะของหลู่ซวิ่นในยุคต่อมาอยู่ในช่วงบั้นปลายชีวิต   

จะจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นเมืองเซี่ยงไฮ้เป็นส าคัญ 

 

                                                           
12 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจาก 《鉴略》ซึ่งจะใช้ค านี้ในงานวิจัยชิน้นี้ทัง้หมด 
13 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจาก 《老鼠成亲》ซึ่งจะใช้ค านี้ในงานวิจัยชิน้นี้ทั้งหมด 
14 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจาก 《花镜》ซึ่งจะใช้ค านี้ในงานวิจัยชิน้นี้ทัง้หมด 
15 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจาก 《阿长与<山海经>》งานของหลู่ซวิ่นในปี1926 ซึ่งจะใช้ค านี้ในงานวิจยัชิ้นนี้ทั้งหมด 
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                              (3.24)                                                                                (3.25) 

                                        (3.26)                                                                                        (3.27)  
 

 

                                                         (3.28)                                                                                 
 

 

รูปที่ 3.24-3.28 หนังสือเรียนในวัยเด็กของหลู่ซวิ่น  

วันที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2562 
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รูปที่ 3.29 ส่วนหนึ่งของงานอดิเรกของหลู่ซวิ่นในวัยเดก็ 

ถ่ายเม่ือ วันที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2562 

        การน าเสนอประวัติชีวิตของหลู่ซวิ่นภายใต้แนวคิดการมองบุคคลที่มีชื่อเสียงในฐานะนักเรียน และเป็น

ตัวอย่างของการรักเรียนยังมีการน าเสนอวิธีการศึกษาเล่าเรียนตามแบบของหลู่ซวิ่น ซึ่งไม่ได้กล่าวถึงในผลงาน

ชิ้นใดเป็นส าคัญ แต่อยู่ในส่วนของการน าเสนอลักษณะนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนของหลู่ซวิ่น  โดยมีการจัดแสดงที่ค่ัน

หนังสือในสมัยที่หลู่ซวิ่นยังมีชีวิตอยู่ โดยที่ค่ันหนังสือดังกล่าวมีตัวหนังสือภาษาจีนเขียนเอาไว้ในแต่ละแผ่นว่า  

“读书三到，心到、眼到、口到 ”ซึ่งหมายถึง “เรียนหนังสือโดยใช้หลัก 3 การเข้าถึง คือ เข้าถึงใจ 

เข้าถึงตาและเข้าถึงปาก” โดยมีการจัดแสดงที่คั่นหนังสือที่หลู่ซวิ่นได้เคยจดบันทึกกลวิธีดังกล่าว และใช้สมัยยัง

เป็นนักเรียนไว้ด้วย ทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาของที่ค่ันหนังสือดังกล่าวไว้หลายแห่ง เช่นเดียวกับห้องหนังสือ

สามกลิ่น 

รูปที่ 3.30 ที่คั่นหนังสือที่หลู่ซวิ่นใช้ในชัน้เรียน 

ถ่ายเม่ือ วันที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2562 
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        พิพิธภัณฑ์ชั้นบนจัดแสดงประวัติชีวิตส่วนใหญ่ของหลู่ซวิ่น จัดแสดงให้ผู้เข้าชมเดินวนแบบทวนเข็ม

นาฬิกาเพื่อที่ส่วนท้ายของการจัดแสดงน าไปสู่โถงอีกห้องหนึ่งซึ่งเป็นส่วนจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน  

        พื้นที่จัดแสดงส่วนแรกของชั้นบนเริ่มต้นเนื้อหาในช่วงวัยเรียนที่เมืองนานกิงต่อเนื่องไปยังประเทศญี่ปุ่น 

และกลับมายังเมืองเซ่าซิงเพื่อเริ่มชีวิตท างาน ล าดับการเดินชมพิพิธภัณฑ์มีลูกศรน าทาง ส่วนชั้นบนมีเนื้อหา

ต่อเนื่องจากชั้นล่างเริ่มจากช่วงที่หลู่ซวิ่นเข้าสู่วัยเรียนที่อยู่ในก ากับของรัฐบาล  

                (3.31)                  (3.32) 

            (3.33)               (3.34) 

     

รูปที่ 3.31 ลูกศรแสดงล าดับการเดินชมพิพิธภัณฑ์  

รูปที่ 3.32 บริเวณบันได และบันไดเลื่อนขึ้นชั้นบน 

รูปที่ 3.33 - 3.34 ส่วนหนึ่งของต าราเรียนขณะที่เขาศึกษาที่เมืองนานกิง 

ถ่ายเม่ือ วันที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2562 
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        นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ช่วงที่หลู่ซวิ่นตัดสินใจรับทุนการศึกษา และเดินทางไปศึกษาด้านการแพทย์

สมัยใหม่ที่ประเทศญี่ปุ่น บริเวณนี้ยังมีการจัดแสดงรูปปั้นรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งของอาจารย์เก็นคุโระ ฟูจิโนะ            

(Mr. Fujino Genkuro) คู่กับหลู่ซวิ่นในช่วงที่เขาศึกษาการแพทย์ที่เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น  

 

 

รูปที่ 3.35 หุ่นขี้ผึ้งของอาจารย์เก็นคุโระ ฟูจิโนะ(Mr. Fujino Genkuro) คู่กับหลู่ซวิ่น 

ถ่ายเม่ือ วันที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2562 

 

        ต่อเนื่องจากการจัดแสดงเรื่องการเรียนแพทย์แผนตะวันตกของหลู่ซวิ่น คือการจัดแสดงภาพและเนื้อหา

ส าคัญที่แสดงถึงสาเหตุที่ท าให้เขาตัดสินใจล้มเลิกการเรียนแพทย์ มุ่งสู่การท างานด้านวรรณกรรมเพื่อ

ขับเคลื่อนสังคม  
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                   รูปที่ 3.36 ส่วนจัดแสดงการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของหลู่ซวิน่ 

                 จากการศึกษาด้านการแพทย์สู่งานด้านวรรณกรรม 

ถ่ายเม่ือ วันที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2562 

        เนื้อหาจัดแสดงส่วนถัดไป เป็นประวัติชีวิตหลังจากที่หลู่ซวิ่นกลับจากประเทศญี่ปุ่น และเริ่มชีวิตการ

ท างานที่เซ่าซิง หังโจว ปักกิ่ง เซี่ยเหมิน และกวางเจา ในขณะที่หลู่ซวิ่นเริ่มชีวิตการท างานที่เซ่าซิงและหังโจว

เป็นช่วงเดียวกับที่ประเทศจีนเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่าน เกิดเหตุการณ์ที่ส าคัญหลายเหตุการณ์ในระหว่างปี 

คริสตศักราช1898-1927 หนึ่งในเหตุการณ์ที่ส าคัญคือการปฏิวัติซินไฮ่(ปีคริสตศักราช 1911) จึงมีการดึง

เหตุการณ์ส าคัญดังกล่าวจัดแสดงควบคู่กับชีวิตของหลู่ซวิ่นด้วย  

 
 

รูปที่ 3.37 ภาพจัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิวัติซินไฮ่ 

ถ่ายเม่ือ วันที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2562 
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        ส่วนจัดแสดงสุดท้าย พิพิธภัณฑ์จัดแสดงส่วนบั้นปลายชีวิตของหลู่ซวิ่น เป็นช่วงที่หลู่ซวิ่นเริ่มมีแนวคิด

สนับสนุนให้มีการติดต่อสื่อสารกับต่างชาติ สนับสนุนคนรุ่นใหม่ ท าให้ผลิตผลงานส าคัญมากมาย ส่วนจัด

แสดงนี้ผู้จัดท าน าเสนอประวัติชีวิตของหลู่ซวิ่นโดยใช้หัวข้อ “จิตวิญญาณของคนในชาติ”เป็นแกนหลัก โดย

หลังจากที่หลู่ซวิ่นเสียชีวิตไปแล้ว ยังมีการน าเสนอต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เห็นความส าคัญของ 

จิตวิญญาณความรักชาติ  

        การจัดภูมิทัศน์อาคารแสดงพิพิธภัณฑ์จัดสถานที่โปร่งโล่ง ใช้แสงธรรมชาติเพื่อให้ความสว่างภายใน

พิพิธภัณฑ์ ภายในอาคารแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์อ่ืน อย่างเห็นได้ชัดคือมีลักษณะกว้างขวาง โปร่งโล่ง แสดงให้

เห็นว่าผู้จัดท าต้องการสื่อให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของหลู่ซวิ่นที่แพร่หลายในวงกว้างและมีอิทธิพลต่อชนชาติจีน

ทั้งประเทศ ทั้งยังสามารถท าให้ประชาชนผู้เข้าชมตีความได้ทั้งประวัติชีวิตของหลู่ซวิ่นและผลงานของเขาได้

อย่างอิสระ 

        ด้านทิศตะวันตกของพิพิธภัณฑ์ยังมีอาคารเสริม 2 ส่วนที่ต่อขยายมาทางด้านข้างโดยมีน้ าและกระจกเป็น

ส่วนกั้นระหว่างอาคารหลัก ส่วนเสริมยังจัดแสดงบุคคลที่มีชื่อเสียงของโลก แสดงในลักษณะมุมความรู้         

ถือเป็นส่วนให้ความรู้เสริมบุคคลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับหลู่ซวิ่น        

         
รูปที่ 3.38 เนื้อหาจัดแสดงภาพวาระสดุท้ายของหลู่ซวิ่น 

ถ่ายเม่ือ วันที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2562 
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        ส่วนทางออกที่จัดเป็นมุมน้ าชาพักผ่อนและขายของที่ระลึก ซึ่งส่วนมุมน้ าชาเป็นส่วนที่คล้ายบรรยากาศ

การพูดคุยของหลู่ซวิ่นกับผู้ร่วมอุดมการณ์         

  

(3.39)                                                                                                          (3.40) 

 

รูปที่ 3.39 - 3.40 ส่วนทางออกจากพิพิธภัณฑ์เข้าสู่สว่นขายของที่ระลึก 

ถ่ายเม่ือ วันที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2562 

       

        ส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลู่ซวิ่น ทั้งส่วนที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และส่วนหอร าลึกที่จัดเป็นพิพิธภัณฑ์จัดอยู่ใน

รูปแบบของแหล่งท่องเที่ยว   มีทั้งการให้ข้อมูลความรู้และส่วนจ าหน่ายของที่ระลึกรวมทั้งกิจกรรมต่างๆ      เช่น  

การน่ังเรือซึ่งจ าลอง โรงงิ้วจ าลอง จากเรื่องงิ้วชนบท   

 

3.1.2 พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นแห่งปักกิ่ง   

        พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นแห่งเมืองปักกิ่งต้ังอยู่ที่บ้านพักหลังที่ 4 ในขณะที่เขาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองปักกิ่งเป็น    

สถานที่ต้ังพิพิธภัณฑ์  
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        ส่วนที่จัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยส่วนที่อยู่เดิมของหลู่ซวิ่น ซึ่งยังคงลักษณะบ้านพักแบบเดิมไว้ 

ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่หลู่ซวิ่นใช้เป็นสถานที่เขียนงานส าคัญหลายชิ้น เช่น รวมเรื่องสั้นชุด   “ละล้าละลัง” และ

เรื่อง “หวนร าลึกถึงคราดอกไม้บาน” 

 

รูปที่ 3.41 รูปปั้นหลู่ซวิ่นหน้าพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นแห่งปักกิ่ง 

ถ่ายเม่ือ วันที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2562 

      

        รัฐบาลให้ความส าคัญกับการศึกษาหลู่ซวิ่น โดยจัดให้เป็นแหล่งทัศน ศึกษาของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแห่งเมืองปักกิ่ง โดยมีหลักฐานแสดงจุดประสงค์ของการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ไว้อย่าง

ชัดเจนที่หน้าประตูทางเข้า ในฐานะที่ผลงานของหลู่ซวิ่นเป็นหนึ่งในผลงานที่ต้องศึกษาของนักเรียน                

ทั้งสองระดับชั้น ทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้พื้นฐานทางความคิดของข้าราชการส่วนกลางของรัฐบาล และ

แหล่งศึกษาพื้นฐานการรักชาติของเมืองปักกิ่ง เป็นแหล่งอารยธรรมพื้นฐาน แหล่งเรียนรู้พื้นฐานแห่งการรักชาติ
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ของผู้พิการประจ าเมืองหลวง อีกทั้งยังเป็นแหล่งฝึกความพร้อมความเป็นจิตอาสาของนักเรียนระดับชั้ น

มัธยมศึกษาแห่งเขตเฉาหยางด้วย  

 

รูปที่ 3.42 ป้ายประกาศความส าคัญของพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นเมืองปักกิ่งที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล 

ถ่ายเม่ือ วันที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2562 

        ลักษณะภายนอกของพิพิธภัณฑ์เป็นอาคาร 1 ชั้น แต่ภายในตัวอาคารมีชั้นใต้ดิน พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นแห่ง

ปักกิ่ง เรียงล าดับเนื้อหาการจัดแสดงคล้ายกับพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นเมืองเซ่าซิง กล่าวคือ ใช้ผนังในการแบ่งช่วง

ชีวิตของหลู่ซวิ่นออกเป็นส่วนๆ ตามเมืองที่อยู่อาศัยต้ังแต่เกิด  

(3.43)     (3.44)     (3.45) 

รูปที่ 3.43 – 3.45 ผนังแบ่งส่วนจัดแสดงประวัติชีวิตตามเมืองต่างๆ 

ถ่ายเม่ือ วันที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2562 

แต่พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นแห่งปักกิ่งไม่ได้เน้นช่วงเวลาที่อาศัยอยู่ที่เมืองเซ่าซิงเท่าใดนัก เป็นเพียงการเกริ่นน า     

ช่วงชีวิตในวัยเด็กให้ศึกษาเพียงปูพื้นฐานความรู้ส าหรับนักเรียนและผู้เข้าชมเท่านั้น 
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        การจัดแสดงเนื้อหาในพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นแห่งปักกิ่งแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆ คือ ชั้นบนที่เป็นชั้นเดียวกับ

ทางเข้า จัดแสดงชีวประวัติของหลู่ซวิ่นทั้งหมด เนื้อหาน าทรัพยากรมาจากประวัติชีวิตของหลู่ซวิ่น พิจารณา

จากเอกสารปฐมภูมิที่เกี่ยวข้องกับหลู่ซวิ่นที่ไม่ใช่การคัดกรองจากผลงานวรรณกรรมของเขา โดยพิพิธภัณฑ์

แห่งนี้ให้ความส าคัญกับการจัดแสดงหนังสือที่หลู่ซวิ่นเคยอ่านและเอกสารหรือข้อความที่หลู่ซวิ่นเคยเขียน 

ตลอดจนผลงานเขียนของนักเขียนท่านอ่ืนๆ ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตและความคิดของหลู่ซวิ่น อาจกล่าวได้ว่า

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ถ่ายทอดประวัติชีวิตของหลู่ซวิ่นโดยใช้หนังสือและเอกสารเล่าเรื่อง โดยเห็นได้จากเอกสารที่

รวบรวมไว้เป็นจ านวนมาก จากการศึกษาพิพิธภัณฑ์ของผู้วิจัยพบว่า เอกสารต่างๆที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ 

สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นประเภทดังนี้  

(3.46)       (3.47)  

รูปที่ 3.46 – 3.47 หนังสือเรียนและหนงัสืออ่านนอกเวลาของหลู่ซวิ่นในวัยเดก็ 

ถ่ายเม่ือ วันที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2562 

 

1) หนังสือที่มีอิทธิพลต่อหลู่ซวิ่น ได้แก่ หนังสือวิทยาศาสตร์ เช่นทฤษฎีของชาร์ล ดาวิน  หนังสือ 

Evolution and Ethics งานเขียนของ Jules Verne หรือ Victor Hugo นักเขียนชาวฝรั่งเศส Byron 

กวีโรแมนติกชาวอังกฤษ Petofi S. กวีชาวฮังกาเรียน  A.C. Pushkin กวีชาวรัสเซีย Henrik lbsen 

กวีและนักเขียนบทละครชาวนอร์เวย์  E. H. Haeckel นักชีววิทยาชาวเยอรมัน Marie Curie       

นักเคมีฟิสิกส์ชาวโปแลนด ์เป็นต้น  

2) ภาพบุคคลส าคัญของโลกทั้งนักแต่งกลอน นักปรัชญาที่มีชื่อเสียงที่มีอิทธิพลต่อหลู่ซวิ่น  รวมทั้ง

บุคคลผู้ได้รับอิทธิพลและแรงบันดาลใจจากชีวิตและงานของหลู่ซวิ่นด้วย 

3)  ผลงานของหลู่ซวิ่น ทั้งที่เขียนเองและลงตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ และที่ได้รับการแปลขณะที่เขายัง

มีชีวิตอยู่ รวมทั้งผลงานแปลที่เขามีส่วนร่วมในการแปลผลงานตนเองเป็นภาษาต่างประเทศ ทั้ง

ภาษาอังกฤษ ภาษารัสเซีย ฯลฯ  
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      (3.48)        (3.49) 

 

รูปที่ 3.48 – 3.49  บุคคลส าคัญของโลกทั้งนักแต่งกลอน นักปรัชญาที่มีชื่อเสียงที่มีอิทธิพลต่อหลู่ซวิ่น 

ถ่ายเม่ือ วันที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2562 

 

        พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นแห่งเมืองปักกิ่ง เดิมทีเป็นสถานที่พ านักแห่งที่ 4 ในปักกิ่ง และหลู่ซวิ่นได้ซื้อไว้เป็นแห่ง

สุดท้ายที่เขาพักอาศัยที่เมืองปักกิ่งเมื่อปี 1924 ซึ่งมีลักษณะเป็นบ้านล้อม 4 ทิศแบบโบราณ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์

ของบ้านในเมืองปักก่ิง ซึ่งภายหลังน ามาท าพิพิธภัณฑ์และแหล่งความรู้ในปัจจุบัน 

       การน าเสนอประวัติและผลงานของหลู่ซวิ่นนี้   เสนอแนวคิดโดยกัวมั่วรั่ว (郭沫若)และสีว์ก่วงผิง                  

(许广平)ภรรยาของหลู่ซวิ่นเป็นผู้ คัดเลือกข้อมูล ดูความเหมาะสม โดยรัฐบาลท้องถิ่นของเมืองปักกิ่ง

มอบหมายให้ เจี่ยวยง (矫庸) หลี่อ้ีว์หัว (李育华) เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการ โดยสีว์ก่วงผิงได้มอบบ้านพัก

เป็นสถานที่จัดพิพิธภัณฑ์ พร้อมทั้งมอบสิ่งของ ต ารา ข้อมูลต่างๆทั้งหมดเพื่อเป็นสมบัติที่อยู่ในความดูแลของ

รัฐบาลท้องถิ่นเมืองปักกิ่ง ทั้งนี้พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐบาลท้องถิ่นเมืองปักกิ่ง เนื่องจาก

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงในเมืองหลวง   ซึ่งเป็นสถานที่ส าคัญที่มีผู้สนใจเป็นจ านวนมาก        ต่อมาพิพิธภัณฑ์ 

หลู่ซวิ่นที่เมืองเซี่ยงไฮ้    จึงมอบข้อมูลส าคัญหลายชิ้นเพื่อน ามาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นแห่งเมืองปักกิ่ง

ด้วยเช่นกัน 

        พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นแห่งเมืองปักกิ่งยังมีองค์กรที่อยู่ภายใต้ความดูแลของพิพิธภัณฑ์คือ คลังข้อมูลและ

สถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหลู่ซวิ่นและวรรณคดีจีนสมัยใหม่เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจศึกษาหลู่ซวิ่น

และวรรณคดีจีนสมัยใหม่ทั้งในและนอกประเทศ  
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        พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นแห่งเมืองปักกิ่งเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับหลู่ซวิ่นมากมายอาทิ   

หนังสือที่มีอิทธิพลต่อความคิดและชีวิตของหลู่ซวิ่นที่เป็นฉบับจริง มีลายมือหลู่ซวิ่นเขียนบันทึกความคิดเสริม

ของตนเองหลายแห่ง รวมทั้งหนังสือที่เขียน หนังสือแปลทั้งตัวเล่มและต้นฉบับลายมือ บันทึกประจ าวันของ

หลู่ซวิ่นตลอดจนภาพถ่ายต่างๆ นอกจากนี้ยังมีผลงานที่หลู่ซวิ่นศึกษาและเขียนออกมาเป็นผลงานวิชาการ 

เพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาได้ศึกษาต่อยอดองค์ความรู้ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นแห่งเมืองปักกิ่ง

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรงมข้อมูลเกี่ยวกับหลู่ซวิ่นไว้ได้มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน   ลักษณะการจัดแสดงใน

พิพิธภัณฑ์เป็นการจัดแสดงเหมือนพิพิธภัณฑ์บุคคลแห่งอ่ืน โดยเน้นที่การจัดแสดงตามล าดับเหตุการณ์ส าคัญ

ในชีวิต 

        ความโดดเด่นอีกประการหนึ่งของการเข้าชมพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นแห่งเมืองปักกิ่งคือ  ความทันสมัยและ

เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนต้ังแต่ชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาเป็นอย่างมาก เนื่องจากมี

การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพิ่มความน่าสนใจในการเรียนรู้มากขึ้น กล่าวคือ ก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผู้เข้าชม

ควรมีแอพพลิเคชั่น AR พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่น หรือ 鲁迅博物馆 AR  

 
                     

(3.50)            (3.51)      (3.52) 

 

                    รูปที่ 3.50-3.52 แอพพลิเคชั่น ARพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่น หรือ 鲁迅博物馆 AR 

ถ่ายเม่ือ วันที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2562 
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        มีการจัดท า AR พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่น หรือ 鲁迅博物馆 AR  (Augmented Reality) เป็นแอพพลิเคชั่นที่น า

เทคโนโลยีภาพเสมือน 3 มิติ เข้ามาช่วยจ าลองยุคสมัยของหลู่ซวิ่นและเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตที่ส าคัญ 

        นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์แต่ละจุดจะมีสัญลักษณ์ QR (QR Code) เพื่อให้ผู้เข้าชมสแกนเพื่ออ่านและดู

รายละเอียดเนื้อหา ณ จุดนั้นๆ  นอกจากนั้นบางจุดยังมีสัญลักษณ์  AR ปรากฎทั้งจุดจัดแสดงความรู้และใน

แอพพลิเคชั่น ซึ่งจุดที่มีสัญลักษณ์ AR จะแสดงข้อมูลลักษณะภาพเคลื่อนไหว พร้อมการบรรยายภาพเป็น

ตัวอักษร เพื่อให้ผู้เข้าชมที่อาจจะมีปัญหาด้านการได้ยินรับรู้ข้อมูลได้ด้วย  

        ในแอพพลิเคชั่นนี้น าเสนอในรูปแบบเกมส์ นิทาน การจ าลองสมุดบันทึกสมัยเรียนวิชาการแพทย์กับ

อาจารย์ชาวญี่ปุ่น ภาพและเรื่องมาจากวรรณกรรมที่ปรากฎในบทเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

โดยมีไอคอนตามเมืองต่างๆ ที่ส าคัญเกี่ยวกับชีวิตของเขา ได้แก่ เมืองเซ่าซิง ประเทศญี่ปุ่น เมืองกวางโจว และ

เซี่ยงไฮ้ เช่น เมื่อกดเข้าไปที่ไอคอนเมืองเซ่าซิงจะปรากฎนิทานเรื่อง “การแต่งงานของหนู” 16และยังมีเกมส์จับ

นก ซึ่งจ าลองเหตุการณ์จากเรื่อง “บ้านเกิด” และ “จากสวนหญ้าร้อยพันธุ์ถึงห้องหนังสือสามกลิ่น”หรือเมื่อกด

เข้าไปที่ไอคอน ประเทศญี่ปุ่นก็จะแสดงภาพสามมิติ จ าลองการศึกษาของหลู่ซวิ่นขณะอยู่ประเทศญี่ปุ่น มีภาพ

เนื้อหาหลู่ซวิ่นจดข้อความในหนังสือเพิ่มเติมตามอาจารย์บรรยาย ส่วนนี้ AR จะใช้เสียงภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด แต่

มีอักษรจีนก ากับแปลไว้ด้วย 

(3.53)      (3.54) 

(3.55) 

                                                           
16 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจาก 《老鼠娶亲》ซึ่งจะใช้ค านี้ในงานวิจัยชิน้นี้ทั้งหมด 

รูปที่ 3.53 – 3.55 ส่วนหนึ่งของเนื้อหาใน 

แอพพลิเคชั่น AR พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่น 

ถ่ายเม่ือ วันที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2562 
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        เมื่อคลิกเข้าไปที่ไอคอนเมืองปักกิ่ง แสดงที่มาและเนื้อหาของงานเขียนหลู่ซวิ่นหลายชิ้นที่เขียนถึง 

นกเค้าแมว ซึ่งน ามาใช้เปรียบเปรยกับความรัก ความหวัง การสิ้นหวัง พร้อมทั้งมีเนื้อหาตัดตอนจากเรื่อง

“ความหวัง” 17และเรื่อง “คืนวันฤดูใบไม้ร่วง” 18 เป็นต้น 

 

รูปที่ 3.56 แอพพลิเคชั่น ARพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นจ าลองเรื่อง“ความหวัง” และ เร่ือง “คืนวันฤดูใบไม้ร่วง”  

ถ่ายเม่ือ วันที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2562 

 

        ไอคอนเมืองเซี่ยงไฮ้มีเนื้อหาที่สามารถเลือกรับชมข้อมูลได้สองส่วนคือ ส่วนส าหรับเด็กและส่วนส าหรับ

ผู้ใหญ่ โดยส่วนส าหรับเด็ก แสดงเครื่องแต่งกายในยุคสมัยของหลู่ซวิ่น โดยสามารถน าภาพตนเองไปใส่ได้ ส่วน

ส าหรับผู้ใหญ่ แสดงเรื่องราวช่วง 10 ปีสุดท้ายที่หลู่ซวิ่นมีชีวิตอยู่และพยายามผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

และความคิดของหลู่ซวิ่นช่วงบั้นปลายของชีวิต เนื้อหาส่วนนี้จะมีการเขียนอธิบายเพิ่มเติมส าหรับเด็ก เพื่อ

ความเข้าใจที่ถูกต้องไว้ด้วย นอกจากนี้ยังมีการสอนการท าภาพแกะสลักไม้ งานศิลปะที่หลู่ซวิ่นท าเป็นงาน

อดิเรกไว้ด้วย 

                                                           
17 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจาก《希望》ซึ่งจะใช้ค านี้ในงานวิจัยชิน้นี้ทัง้หมด 
18ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจาก《秋夜》ซึ่งจะใช้ค านี้ในงานวิจัยชิน้นี้ทัง้หมด 
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 (3.57)                   (3.58) 

 

(3.59) 

รูปที่ 3.57 – 3.59 แอพพลิเคชั่น ARพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่น 

ถ่ายเม่ือ วันที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2562 

 

        พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นแห่งเมืองปักกิ่งนอกจากจะจัดแสดงประวัติและผลงานของหลู่ซวิ่นแล้ว ยังมีการต่อยอด

ความรู้   โดยจัดต้ังศูนย์วิจัยหลู่ซวิ่นเพื่อเผยแพร่ความรู้ “หลู่ซวิ่นศึกษา” โดยจัดต้ังศูนย์วิจัยพร้อมทั้งสนับสนุน

ให้พิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่ต้ังกองบรรณาธิการวารสาร “หลู่ซวิ่นศึกษารายเดือน” (《鲁迅研究月刊》) ซึ่งเป็น

วารสารวิชาการเกี่ยวกับหลู่ซวิ่นฉบับเดียวของประเทศจีนที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นวารสารในฐาน CSSCI ของ

ประเทศจีน  

        พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นรวบรวมของเกี่ยวกับหลู่ซวิ่นที่สะสมไว้มากมายเกือบ 10,000 ชิ้น ถือเป็นคลังข้อมูล   

หายากท้ังผลงานของที่มีชื่อเสียงมากมายทั้ง โจวจั้วเหริน (周作人) โจวเจี้ยนเหริน (周建人) สีว์ก่วงผิง          
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(许广平) เจียงเซ่าหยวน (江绍原) รวมทั้งผลงานเขียน ผลงานแปลและงานเรียบเรียง ซึ่งผลงานเหล่านี้

ผู้จัดท าได้เรียบเรียงและจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ  

 

3.1.3 หอร าลึกหลู่ซวิ่นแห่งเมืองกวางเจา  

 

รูปที่ 3.60 หอร าลึกหลู่ซวิ่นแห่งเมืองกวางเจา 

ถ่ายเม่ือ วันที่ 18 เมษยน พุทธศักราช 2561 

         

        หอร าลึกหลู่ซวิ่นแห่งเมืองกวางเจา อยู่ในความดูแลขององค์กรจัดการพิพิธภัณฑ์แห่งเมืองกวางเจา โดย

ในปีคริสตศักราช 2013 ได้แยกออกมาเป็นหน่วยงานอิสระ และปิดปรับปรุงจนกระทั่งปีคริสตศักราช 2018ได้

เปิดให้เข้าชมอีกครั้งในความดูแลของกองวัฒนธรรมแห่งเมืองกวางเจา กินพื้นที่ทั้งหมด 1900 ตารางเมตร หอ

ร าลึกหลู่ซวิ่นแห่งเมืองกวางเจา แบ่งออกเป็น 5 ส่วนคือ  

1) หอระฆัง หลู่ซวิ่นกับเมืองกวางเจา  

2) เสียงระฆัง ปี1924 พรรคคอมมิวนิสต์จีนกับการประชุมใหญ่ผู้แทน  

3) จากตึกแดงไปยังหอระฆัง สนามสอบประจ าเมืองกวางเจาและการปฏิวัติระบบการศึกษา 

4) สถานที่จ าลอง ได้แก่ สนามสอบจ าลอง ห้องประชุมใหญ่ตัวแทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนห้องประชุม

มหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็น  

5) สถานที่พ านักเดิมของหลู่ซวิ่น 
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        เนื่องจากสถานที่จัดแสดงประวัติชีวิตของหลู่ซวิ่นเดิมที  จัดแสดงเป็นอาคารประชุมใหญ่ของ         พรรค

คอมมิวนิสต์จีน ในตัวอาคารจึงมีการจัดแสดงข้อมูลการต่อสู้เพื่อน ามาสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองของ

ประเทศจีนอยู่ก่อนจะถึงส่วนจัดแสดงประวัติชีวิตและผลงานของหลู่ซวิ่นไว้ด้วย ในงานวิจัยฉบับนี้จะพิจารณา

เพียงส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลู่ซวิ่น  ส่วนแรกเท่านั้น   คือ   หอระฆัง  หลู่ซวิ่นกบัเมืองกวางเจา   โดยส่วนหอระฆัง

ที่น ามาใช้เป็นพิพิธภัณฑ์คือ  ตัวอาคารหลู่ซวิ่นพ านักขณะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็น  

 ปีคริสตศักราช 1958 รัฐบาลท้องถิ่นแห่งมณฑลกวางตุ้งได้ส่วนจัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับหลู่ซวิ่นโดยเฉพาะ

ส่วนของหลู่ซวิ่น ในส่วนหัวข้อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เลือกจากช่วงเหตุการณ์ส าคัญในชีวิตของหลู่ซวิ่น

โดยเฉพาะขณะพ านักอยู่ที่เมืองกวางเจา โดยส่วนที่เป็นเหตุการณ์วัยเด็กและช่วงเสียชีวิตที่อาศัยในเมืองอ่ืนมี

จัดแสดงไว้เพียงเล็กน้อยและไม่ละเอียดมากนัก โดยเน้นให้เห็นเป็นอย่างยิ่งคือ      การจัดแสดงช่วงชีวิตของ

หลู่ซวิ่นขณะที่อยู่เมืองกวางเจาเป็นเวลา 8 เดือน ซึ่งระยะเวลาอาศัยอยู่เมืองกวางเจานี้มีความส าคัญใน       

การเปลี่ยนแปลงความคิดของหลู่ซวิ่นและชีวิตของหลู่ซวิ่นเอง 

        หอร าลึกหลู่ซวิ่นแห่งเมืองกวางเจา เป็นพิพิธภัณฑ์ต้ังอยู่ในหอระฆัง เป็นสถานที่พ านักเดิมของ   หลู่ซวิ่น

ช่วงที่เขาสอน ณ มหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็น ตัวพิพิธภัณฑ์แบ่งการจัดแสดงเป็นหลายส่วน โดยส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

หลู่ซวิ่นคือหัวข้อ “บนหอระฆัง หลู่ซวิ่นกับกวางเจา” ผู้จัดท าตีความชีวประวัติของหลู่ซวิ่นคล้ายกับพิพิธภัณฑ์

อ่ืนๆ กล่าวคือใช้สถานที่ที่หลู่ซวิ่นเคยพ านักเป็นสถานที่แสดงประวัติและผลงานของหลู่ซวิ่น ผู้จัดท าเลือก

น าเสนอประวัติของหลู่ซวิ่นโดยให้ความส าคัญกับช่วงชีวิตที่หลู่ซวิ่นอาศัยอยู่ที่เมืองกวางเจาเกือบทั้งสิ้น 

 

รูปที่ 3.61 ส่วนเร่ิมต้นจัดแสดงประวัตชิีวิตของหลู่ซวิ่น 

ถ่ายเม่ือ วันที่ 18 เมษยน พุทธศักราช 2561 
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        จากการส ารวจของผู้วิจัยพบว่าพิพิธภัณฑ์ส่วนของหลู่ซวิ่นมีการแบ่งส่วนเนื้อหาการจัดแสดงดังนี้  

        “พบหลู่ซวิ่น” เป็นส่วนเริ่มต้น ใช้แผ่นป้ายเขียนค าน าเกี่ยวกับประวัติของหลู่ซวิ่น โดยใจความส าคัญ

กล่าวถึงหลู่ซวิ่นขณะใช้ชีวิตที่เมืองกวางเจา และความผูกพันระหว่างหลู่ซวิ่นกับเมืองกวางเจา โดยเนื้อหาใน

ส่วน “พบหลู่ซวิ่น” น าเสนอประวัติชีวิตของหลู่ซวิ่นโดยเริ่มต้ังแต่บรรพบุรุษตระกูลโจวเกริ่นน าพื้นฐานครอบครัว  

และประวัติชีวิตของหลู่ซวิ่นในเมืองต่างๆ ทั้งเมืองนานกิง เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น เมืองเซ่าซิง เมืองหังโจว   

และเมืองปักก่ิงพอสังเขปเพื่อเป็นการน าเข้าสู่ช่วงที่หลู่ซวิ่นเดินทางไปรับหน้าที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย 

ซุนยัดเซ็น และพ านักที่เมืองกวางเจา 

                (3.62)                                                                                           (3.63)  

                                (3.64)                                                                                         (3.65) 

 

รูปที่ 3.62 – 3.65 ภาพจัดแสดงในเนื้อหา “ช่วงชีวิตหลู่ซวิ่น” 

ถ่ายเม่ือ วันที่ 18 เมษยน พุทธศักราช 2561 

 

“ช่วงชีวิตหลู่ซวิ่นขณะอยู่กวางเจา” ผู้จัดท าน าเสนอประวัติชีวิตของหลู่ซวิ่นโดยเลือกช่วงชีวิตของหลู่ซวิ่น

ในขณะอาศัยอยู่ ท่ีเมืองกวางเจา รับต าแหน่งเป็นหัวหน้าสาขาวิชาวรรณคดีและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

มหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็นควบคู่กับงานสอน จนกระทั่งหลังจากลาออกจากต าแหน่ง ทั้งยังจัดแสดงข้อมูลที่แสดง
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ที่มาทางความคิดในการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงในฐานะเป็นบุคคลธรรมดา เพื่อสื่อให้เห็นว่าประชาชนทั่วไปก็

สามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของประเทศได้ และการเปลี่ยนแปลงของประเทศสามารถขับเคลื่อนได้โดย

กลุ่มคนจ านวนมากที่มีความคิดและมีปณิธานร่วมกัน  
                             

                         (3.66)                                                              (3.67)                                                      (3.68)                                                        

(3.69) 

รูปที่ 3.66 - 3.69 ภาพจัดแสดงในเนื้อหา “ช่วงชีวิตหลู่ซวิ่นขณะอยู่กวางเจา” 

ถ่ายเม่ือ วันที่ 18 เมษยน พุทธศักราช 2561 

 



71 
 

ขณะหลู่ซวิ่นอาศัยอยู่ที่เมืองกวางเจาได้เขียนผลงานปกิณกะจ านวนทั้งสิ้น 43  เรื่อง   บทแปลจ านวน      

10 บท จดหมาย 180 ฉบับ พร้อมทั้งยังมีผลงานเรียบเรียงต่างๆ อาทิเรื่อง “หญ้าป่า” และ “หวนร าลึกถึงครา

ดอกไม้บาน” และงานตรวจสอบความถูกต้องผลงานเรื่อง “รวมนวนิยายเรื่องสั้นสมัยซ่งถัง”19 ฯลฯ   

“หลู่ซวิ่นกับบุคคลผู้มีชื่อเสียงในกวางเจา” จัดแสดงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างหลู่ซวิ่นและบุคคลผู้มี

ชื่อเสียงในกวางเจา แสดงให้เห็นความเลื่อมใสศรัทธาของบุคคลต่างๆ ที่มีต่อหลู่ซวิ่นในฐานะบุคคลธรรมดา 

เนื้อหาที่ตีความในส่วนจัดแสดงนี้ร าลึกถึงหลู่ซวิ่นในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ กล่าวถึงหลู่ซวิ่นในฐานะที่เป็น

บุคคลผู้ทรงอิทธิพลต่อวัฒนธรรมและความคิดของคนจีนจนกระทั่งถึงปัจจุบัน จากการจัดแสดงส่วนนี้พบว่า 

บุคคลผู้มีชื่อเสียงในกวางเจาจ านวนมากที่สนับสนุนความคิดของหลู่ซวิ่น  

 

รูปที่ 3.70 ภาพจัดแสดงในเนื้อหา“หลูซ่วิ่นกับบุคคลผู้มีชื่อเสียงในกวางเจา” 

ถ่ายเม่ือ วันที่ 18 เมษยน พุทธศักราช 2561 

 

         “ศิลปะของหลู่ซวิ่น” จัดแสดงงานอดิเรกของหลู่ซวิ่นคือการแกะสลักไม้ งานดังกล่าวเป็นงานที่หลู่ซวิ่น

ผลักดันจนเกิดเป็นชมรมแกะสลักไม้ ซึ่งผู้จัดท าดึงข้อมูลเรื่องการแกะสลักไม้มาตีความและจัดแสดงอย่าง

ละเอียด ท าให้เห็นได้ว่านอกจากหลู่ซวิ่นจะใช้งานแกะสลักไม้เป็นงานอดิเรกแล้ว ยังมีการเผยแพร่ความรู้เรื่อง

การแกะสลักไม้ด้วย จนกระทั่งภายหลังยังเป็นจุดเริ่มต้นให้ศิลปินใช้เป็นแนวทางในการผลิตผลงานไม้ต่อยอด

ให้เกิดการปฏิวัติศิลปะแขนงนี้ต่อในภายหลังด้วย อาทิ  เจิ้งเอ่ฝู郑野夫 (1909-1973)  20 จางอ่ิง เฉินผู่จือ      

เป็นต้น 

                                                           
19 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจาก《唐宋传奇集》ซึ่งจะใช้ค านี้ในงานวิจยัชิ้นนี้ทัง้หมด 
20郑野夫(1909-1973)  ศิลปินแกะสลักไม้ ผู้ขับเคลื่อนการปฏิวัติงานศิลปะแกะสลักไม้สมัยใหม่ 
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(3.71)               (3.72)  

(3.73)             (3.74) 

                                                   (3.75)         (3.76)  

(3.77)                                          (3.78) 

รูปที่ 3.71-3.78 ภาพจัดแสดงในเนื้อหา  “ศิลปะของหลู่ซวิ่น” 

ถา่ยเม่ือ วันที่ 18 เมษยน พุทธศักราช 2561 
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นอกจากนี้  ยังมีการกล่าวถึงตึกเมฆสีขาว ที่หลู่ซวิ่นใช้พ านักหลังจากเขาได้ลาออกจากการท างาน

มหาวิทยาลัย และท าหน้าที่เป็นนักเขียนอิสระ 

“หลู่ซวิ่นและสีว์ก่วงผิง” ถือเป็นหัวข้อหลักในการจัดแสดงประวัติชีวิตของหลู่ซวิ่นในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้โดย

แสดงเส้นทางความรักระหว่างหลู่ซวิ่นกับสีว์ก่วงผิงต้ังแต่เริ่มรู้จักกันในฐานะอาจารย์กับนักเรียนจนกระทั่งสร้าง

ครอบครัวร่วมกัน โดยผู้จัดท าแสดงให้เห็นช่องทางการติดต่อด้วยการใช้กลวิธี “ดึง ชัก ผลัก โยก” ซึ่งเป็นวิธีการ

จัดแสดงข้อมูลเพื่อให้ผู้ชมพิพิธภัณฑ์มีส่วนร่วมในการเข้าถึงข้อมูลมากยิ่งขึ้น มีการจ าลองตู้จดหมาย บาน

หน้าต่างจ าลองบ้านพักของหลู่ซวิ่นและสีว์ก่วงผิง ช่องทางการสื่อสารผ่านจดหมาย และเรื่องราวความรักของ

หลู่ซวิ่นและสีว์ก่วงผิง โดยส่วนจัดแสดงนี้เน้นให้เห็นความส าคัญของสีว์ก่วงผิงที่มีอิทธิพลต่อความคิดของ   

หลู่ซวิ่น  

 

รูปที่ 3.79 ภาพจัดแสดงในเนื้อหา  “หลู่ซวิ่นและสีว์กว่งผิง” 

ถ่ายเม่ือ วันที่ 18 เมษยน พุทธศักราช 2561 
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3.1.4 พิพิธภัณฑ์ร าลึกหลู่ซวิ่นแห่งเซี่ยงไฮ้ 

 

        รูปที่ 3.80 พิพิธภัณฑ์ร าลึกหลู่ซวิ่นแห่งเซี่ยงไฮ้ 

ถ่ายเม่ือ วันที่ 7 มีนาคม พุทธศักราช 2562 

    

     พิพิธภัณฑ์ร าลึกหลู่ซวิ่นแห่งเซี่ยงไฮ้ต้ังอยู่ในสวนสาธารณะหลู่ซวิ่นเมืองเซี่ยงไฮ้ โดยรัฐบาลสร้างส่วน

พิพิธภัณฑ์ก่อน และเพื่อให้ความรู้เข้าถึงประชาชนมากขึ้นจึงสร้างเป็นสวนสาธารณะเพิ่มเติม  โดยภายหลัง   

ถูกจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเมืองการปกครอง

แห่งเขตโข่วหง อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แนะน าโดยรัฐบาลเมืองเซี่ยงไฮ้ ตัวอาคารจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์

เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างส่วนด้านหน้าเป็นโถงรับแขกเท่านั้น ส่วนด้านในเป็นพื้นที่โล่งใช้จัดเป็นนิทรรศการ

หมุนเวียน ส่วนจัดแสดงชีวประวัติของหลู่ซวิ่นอยู่ชั้นบน โดยอาคารชั้นบนใช้หัวข้อหลักในการน าเสนอชีวประวัติ

ของหลู่ซวิ่นคือการต่อสู้เพื่อสังคม และการเรียกร้องความเท่าเทียมกันในสังคม  สังเกตได้จากส่วนจัดแสดง

เริ่มต้นของพิพิธภัณฑ์ใช้ภาพหน้าปกจากเรื่องสั้น “ละล้าละลัง” เป็นภาพแรก และใช้กลอนที่    หลู่ซวิ่นเขียน

สะท้อนชีวิตการต่อสู้เพื่อสังคมเป็นข้อความต้อนรับ  
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รูปที่ 3.81 ภาพผนังจากเร่ืองสั้น “ละล้าละลัง” 

ถ่ายเม่ือ วันที่ 7 มีนาคม พุทธศักราช 2562 

          

 รูปที่ 3.82  บทกลอนของหลู่ซวิ่น           

ถ่ายเม่ือ วันที่ 7 มีนาคม พุทธศักราช 2562              
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 横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛。 
โดยกลอนต้อนรับนี้เป็นบทกลอนที่มีชื่อเสียงของหลู่ซวิ่น ซึ่งจิตร ภูมิศักด์ิน ามาแปลเป็นภาษาไทยไว้ว่า  

แม้คนพันบัญชาชี้หน้าเย้ย 

จงขวางค้ิวเย็นชาเฉยเถิดสหาย 

ต่อผองเหล่านวชนเกิดกล่นราย 

จงน้อมกายก้มหัวเป็นงัวงาน21 

        การแบ่งส่วนจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ไม่ตีความและเลือกข้อมูลจากการอยู่อาศัยในเมืองต่างๆของ  หลู่ซวิ่น

แบบพิพิธภัณฑ์แห่งอ่ืนๆ แต่เลือกใช้หัวข้อที่แสดงถึงการต่อสู้เพื่อสังคมทั้งสิ้น ทั้งหมด แบ่งการจัดแสดงเป็น 6

หัวข้อนี้แสดงถึงขั้นตอนในการพัฒนาประเทศตามวิธีของหลู่ซวิ่น และสะท้อนให้เห็นคุณูปการของ     หลู่ซวิ่นมี

ต่อชนชาติจีน ได้แก่  

        “เส้นทางของชีวิต” ผู้จัดพิพิธภัณฑ์ตีความหัวข้อ “เส้นทางชีวิต” โดยการใช้วีดิทัศน์น าเสนอชีวิตของ

หลู่ซวิ่น ต่อด้วยการตีความเหตุการณ์จ าลองในเรื่อง “ประวัติจริงของอา Q” และส่วนจัดแสดงวีดิทัศน์ประวัติ

การศึกษาของหลู่ซวิ่นพอสังเขป เป็นส่วนสั้นๆ เพื่อน าไปสู่ส่วนถัดไป  

        “เริ่มที่การสร้างคน” ส่วนจัดแสดงโดยเริ่มจากการล้มเลิกความต้ังใจในการเรียนแพทย์แผนตะวันตกที่

เมืองเซนได เพื่อมุ่งหน้าสู่การท างานด้านวรรณกรรม ต่อด้วยช่วงที่หลู่ซวิ่นกลับจากประเทศญี่ปุ่นและเริ่ม

ท างานที่เมืองเซ่าซิง จนกระทั่งถึงการท างานที่มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน เนื้อหาจัดแสดงให้ผู้เข้าชมได้ศึกษาเป็น

ผลงานประเภทบทความตีพิมพ์ลงในวารสาร และบทบรรยายที่หลู่ซวิ่นได้บรรยายตามสถานที่ต่างๆเช่น        

การบรรยายที่มหาวิทยาลัยฝึกหัดครูสตรีแห่งปักกิ่ง ซึ่งภายหลังได้รวมบทบรรยายไว้ในงานเขียนเรื่อง “สุสาน” 

ที่เป็นส่วนหนึ่งในหนังสือของบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอ่ืนๆ  

        “วาดจิตวิญญาณคนในชาติ” ตีความความคิดของหลู่ซวิ่นที่ต้องการสร้างจิตวิญญาณให้คนในชาติใน

ขณะที่อยู่ในช่วงการขับเคลื่อนขบวนการ 4 พฤษภาคม การจัดแสดงส่วนดังกล่าวนี้ใช้พื้นที่ทางเดินทั้งด้านซ้าย

และขวา โดยด้านขวาจัดเป็นก าแพงแสดงภาพตัวละครจากเรื่องต่างๆ ที่อยู่ในผลงานเขียนของหลู่ซวิ่น วาดโดย

                                                           
21 จิตร ภูมิศักดิ.์ 2551. ถึงร้อยดาวพราวพรายกระจายแสง จากโยนบกถึงทีปกร (พ.ศ. 2496-2501). กรุงเทพฯ: ฟ้าเดียวกัน. 
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ศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน ลักษณะของภาพที่น าเสนอใช้ศิลปะค่อนข้างหลากหลายอาทิ การแกะสลัก

ไม้ ซึ่งเป็นศิลปะที่หลู่ซวิ่นชื่นชอบ ศิลปะการใช้สีน้ ามัน  ศิลปะการร่างภาพโดยใช้เส้นดินสอ เป็นต้น อีกด้าน

หนึ่งจัดแสดงผลงานของหลู่ซวิ่นชิ้นต่างๆ เรียงตามปีคริสตศักราชที่ตีพิมพ์ผลงาน มีทั้งการบรรยายเพื่ออธิบาย

รายละเอียดและแสดงต้นฉบับจริง เช่น เรื่อง “สุสาน” “ลมร้อน” “รวมเรื่องก็เท่านั้น” “รวมผลงานแปลของ 

หลู่ซวิ่น” พร้อมทั้งยังมีการใช้ AR ในการอธิบายเรื่อง “หวนร าลึกถึงคราดอกไม้บาน”ส าหรับเด็ก การจัดแสดง

ส่วนสุดท้ายของส่วนนี้เป็นการตีความเรื่องราวบางส่วนของหลู่ซวิ่นเป็นภาษาญี่ปุ่น  

         (3.83)     (3.84)                                                             (3.85) 

รูปที่ 3.83 – 3.85ภาพจัดแสดงในเนื้อหา  “วาดจิตวิญญาณคนในชาติ” 

ถ่ายเม่ือ วันที่ 7 มีนาคม พุทธศักราช 2562 

 

รูปที่ 3.86 AR อธิบายเร่ือง “หวนร าลึกถึงคราดอกไม้บาน”ส าหรับเด็ก 

ถ่ายเม่ือ วันที่ 7 มีนาคม พุทธศักราช 2562 
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        “ผู้รักษา ผู้บุกเบิก และผู้สร้าง” เน้นการน าเสนอผลงานของหลู่ซวิ่นต่อเนื่องจากส่วน “วาดจิตวิญญาณ

คนในชาติ” โดยจัดแสดงผลงานต่างๆ อาทิเช่น “ประวัติเรื่องสั้นของจีน” การเริ่มต้นงานแกะสลักไม้ และงาน

ศิลปะต่างๆ ที่หลู่ซวิ่นชื่นชอบเป็นงานอดิเรกของหลู่ซวิ่น การจัดแสดงผลงานแปลของหลู่ซวิ่นที่แปลมาจาก

ภาษาต่างประเทศหลายภาษา โดยการจัดแสดงผลงานแปลเหล่านี้ไม่เรียงล าดับตามเวลา กล่าวคือ มีการจัด

แสดงทั้งที่ญี่ปุ่น ปักกิ่ง กวางเจาไว้ด้วยกัน การจัดแสดงผลงานวารสารและหนังสือที่หลู่ซวิ่นตีพิมพ์โดยใช้

เงินทุนของตนเอง นอกจากนี้ยังมีวารสารที่หลู่ซวิ่นร่วมกันกับนักเขียนผู้มีชื่อเสียงในสมัยต่อมา เช่น เหมาตุ้น 

แปลงานลงตีพิมพ์ในวารสาร นอกจากนี้ในส่วนเดียวกันยังจัดแสดงภาพบุคคลผู้มีชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับชีวิต

และผลงานของหลู่ซวิ่น อาทิเช่น นักเขียนหัวก้าวหน้า นักข่าวชาวอเมริกัน ท าให้เห็น การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

หลู่ซวิ่นกับชาวต่างชาติ ซึ่งมีอิทธิพลต่อความคิดของหลู่ซวิ่นเป็นอย่างมาก การตีความเนื้อหาในส่วนนี้ผู้จัดท า

ต้ังใจแสดงให้เห็นบุคคลต่างๆ ที่มีความคิดพัฒนาประเทศแบบเดียวกันกับหลู่ซวิ่น 

 
รูปที่ 3.87 ภาพจัดแสดงในเนื้อหา “ผู้รักษา ผู้บุกเบิก และผู้สรา้ง” 

ถ่ายเม่ือ วันที่ 7 มีนาคม พุทธศักราช 2562 

 

        “นักสู้แห่งโลกจิตวิญญาณ” ตีความประวัติของหลู่ซวิ่นในฐานะผู้ปลุกจิตวิญญาณของคนในชาติด้วย

การจัดแสดงผลงานชุด “หญ้าป่า” และผลงานต่างๆ ของหลู่ซวิ่นได้รับการยกย่องโดยประธานาธิบดี  เหมาเจ๋อ

ตง และเนื้อหา ภาพข่าวที่แสดงการต่อต้านทหารญี่ปุ่นในขณะที่มีสงคราม แสดงให้เห็นการต่อสู้เพื่อประเทศ
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ของหลู่ซวิ่นและผู้ร่วมอุดมการณ์ พร้อมทั้งจัดแสดงหลักฐานต่างๆที่หลู่ซวิ่นมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนใน

ชาติ ทั้งการเขียนงานต่อต้านสงครามญี่ปุ่น การบริจาคทุนทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อของสงคราม การ

ก่อตั้งสมาคมรักษาสิทธิของประชาชนชาวจีนร่วมกับบุคคงผู้มีชื่อเสียงต่างๆ เช่น ไช่หยวนเผย ตลอดจนการจัด

แสดงประวัติชีวิตด้านครอบครัวของหลู่ซวิ่นเล็กน้อย  

        “ลูกของมนุษย” เป็นการจัดแสดงประวัติช่วงสุดท้ายในชีวิตของหลู่ซวิ่นท างานรับใช้สังคมมากขึ้น และ

สิ้นสุดวาระสุดท้ายในชีวิต ผู้จัดท าเลือกเสนอช่วงสุดท้ายในชีวิตของหลู่ซวิ่นในหัวข้อการเป็นผู้รับใช้คนในชาติ

ตลอดชีวิต เน้นการน าเสนอประวัติของหลู่ซวิ่นระยะสุดท้ายที่หลู่ซวิ่นตรวจพบโรคมะเร็ง จนกระทั่งเสียชีวิต 

พร้อมบรรยากาศงานศพของหลู่ซวิ่นที่จัดขึ้นในเมืองเซี่ยงไฮ้  

        พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่น ณ เมืองเซี่ยงไฮ้อยู่ในความดูแลของกองส่งเสริมวัฒนธรรม กรรมการฝ่ายกลาโหม     

หัวตง มีเซี่ยตานหรู  (谢旦如) เป็นหัวหน้าคณะผู้จัดท าพิพิธภัณฑ์ โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีโจวเอินไหล                 

(周恩来) อดีตนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้เขียนชื่อพิพิธภัณฑ์ เปิดให้เข้าชมเดือน

มกราคม 1951 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์บุคคลและหอร าลึกบุคคลผู้มีชื่อเสียงแห่งแรกที่เปิดให้เข้าชม

หลังจากประเทศจีนปฏิวัติเปิดประเทศ โดยส่วนจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆดังนี้  

 

หอร าลึกหลู่ซวิ่น  

        เป็นส่วนจัดแสดงประวัติและผลงานของหลู่ซวิ่นเป็นตัวอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างจัดแสดงข้อมูลบุคคลที่มี

ชื่อเสียงของประเทศจีน สามารถใช้พื้นที่เพื่อจัดนิทรรศการหมุนเวียนได้  

        ส่วนชั้นบนจัดแสดงชีวิประวัติของหลู่ซวิ่นโดยเริ่มจ าลองฉากส าคัญในเรื่องสั้น “ประวัติจริงของอาคิว” 

นอกจากนี ้ ยังมีการจัดแสดงประวัติชีวิตของหลู่ซวิ่นแบบมัลติมีเดียหลายส่วน โดยมีทั้งของเด็กและผู้ใหญ่ ส่วน

จัดแสดงประวัติชีวิตของหลู่ซวิ่นเลือกข้อมูลเพื่อจัดแสดงโดยบรรยายภาพลักษณ์ของหลู่ซวิ่นด้วยการผลักดัน

ส่วนส าคัญ คือ การเป็นผู้ริเริ่มวรรณคดีสมัยใหม่ การเป็นผู้สร้างคนรุ่นใหม่ การเป็นผู้เผยแพร่วัฒนธรรมการเป็น 

ผู้ต่อสู้ เพื่อจิตวิญญาณ และการเป็นผู้เป็นจิตวิญญาณของชาวจีน 
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                        (3.88)                                   (3.89) 

              (3.90)                                                                                       (3.91) 

รูปที่ 3.88-3.91  ฉากจ าลองจากเร่ือง “ประวัติจริงของอาคิว”  

ถ่ายเม่ือ วันที่ 7 มีนาคม พุทธศักราช 2562 

 

        โดยกระบวนการเผยแพร่ประวัติชีวิตและผลงานของหลู่ซวิ่นในพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีมาช่วย

น าเสนอ ท าให้ข้อมูลที่จัดแสดงมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ที่เห็นได้ชัดเจนคือ การใช้สื่อมัลติมีเดียได้แก่

วีดิโอบรรยาย วีดิทัศน์ฉบับการ์ตูนส าหรับเยาวชน การเลือกสรรข้อมูลในการจัดแสดงเป็นมัลติมีเดียจะเน้นใน

ส่วนที่ต้องการถ่ายทอดให้ผู้ชมเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดยค านึงถึงวัยของผู้ชมที่แตกต่างกัน เช่น การเลือกข้อมูลที่

เป็นการ์ตูน วางในระดับค่อนข้างต่ าเพื่อให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ได้ง่าย ทั้งยังใช้ภาพยนตร์สามด้านจัดแสดง

ในส่วนแรก เพื่อให้ผู้ชมได้เรียนรู้ ศึกษาความยิ่งใหญ่ของหลู่ซวิ่น การน าเรื่องเพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับบรรยากาศ

ของการเข้าสู่โลกของหลู่ซวิ่นอย่างแท้จริง  

        การคัดเลือกข้อมูลเพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ค านึงถึงความเป็นจิตวิญญาณของคนในชาติ โดยมี     การ

จัดท าหุ่นขี้ผึ้งของหลู่ซวิ่นจ าลองเหตุการณ์  ขณะพูดคุยให้ความรู้และถกปัญหาต่างๆกับกลุ่มบุคคลที่มี

อุดมการณ์เดียวกัน แสดงถึงความมีวิสัยทัศน์และการเป็นผู้น าทางความคิด 

        ส่วนส าคัญในการจัดแสดงประวัติชีวิตคือ  ส่วนสุดท้ายที่จัดแสดงการเสียชีวิตพิธีศพของหลู่ซวิ่นที่จัดขึ้น

ในเมืองเซี่ยงไฮ้ แสดงให้เห็นความยิ่งใหญ่จากคุณูปการที่หลู่ซวิ่นได้สร้างไว้อย่างชัดเจน 
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                       (3.92)                                                                                                     (3.93) 

รูปที่ 3.92 – 3.93 ภาพจัดแสดงในเนื้อหา “ลูกของมนุษยชาติ” 

ถ่ายเม่ือ วันที่ 7 มีนาคม พุทธศักราช 2562 

 

บ้านพักเก่าของหลู่ซวิ่น  

        บ้านพ านักของหลู่ซวิ่นเป็นสถานที่ ที่หลู่ซวิ่นเคยพ านักอยู่ในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต ภายในจัดแสดง

สภาพที่อยู่อาศัยในแบบเดิมขณะที่หลู่ซวิ่นเคยอยู่ ลักษณะบ้านเป็นอาคาร 3 ชั้นก่อด้วยอิฐแดง ด้านล่างแสดง

ประวัติและภาพถ่ายเก่าขณะหลู่ซวิ่นยังมีชีวิตอยู่ ชั้นที่ 2 เป็นส่วนแสดงห้องนอนและห้องท างานที่เก็บ

รายละเอียดได้อย่างครบถ้วน  

        หลังจากที่หลู่ซวิ่นเสียชีวิตแล้ว สีว์ก่วงผิงจึงย้ายออกและเจ้าของบ้านปรับเปลี่ยนใหม่อีกหลายครั้ ง ต่อมา

หลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายท าบ้านพักหลู่ซวิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้จึงได้ซื้อคืนและน ามาปรับเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์

เพื่อเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม 

 

หอเก็บเอกสาร 

        เป็นส่วนเก็บเอกสารที่สีว์ก่วงผิงรวบรวมไว้ รวมทั้งเอกสารบุคคลรอบตัวหลู่ซวิ่นและที่นับถือหลู่ซวิ่นเก็บ

รักษาไว้น ามาบริจาคเพื่อเป็นข้อมูลเพื่อการศึกษา รวมทั้งสิ้นกว่า 78,000 ชิ้น ในจ านวนนี้มีต้นฉบับลายมือ 

เสื้อผ้าเครื่องใช้ จดหมาย รูปภาพ รวมทั้งหนังสือต่างๆ โดยจ านวนเหล่านี้มีการจัดแบ่งเป็นเอกสารชั้นปฐมภูมิ 

อาทิ ต้นฉบับลายมือ  และของใช้ของหลู่ซวิ่น เป็นต้น ทั้งนี้ยังมีเอกสารชั้นทุติยภูมิและตติยภูมิรวมอยู่ด้วย   
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        ทั้งนี้หอร าลึกหลู่ซวิ่นและสุสานของหลู่ซวิ่นเป็นส่วนที่อยู่ในสวนสาธารณะหลู่ซวิ่น การเลือกสถานที่

เผยแพร่ประวัติและผลงานของหลู่ซวิ่นในสวนสาธารณะท าให้มีผู้เข้าชมสม่ าเสมอ และเป็นการเผยแพร่ความรู้

ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย  

        จากการตีความประวัติและผลงานของหลู่ซวิ่นของพิพิธภัณฑ์ทั้ง 4 แห่ง จะพบว่าพิพิธภัณฑ์ทั้ง 4 แห่งให้

ความส าคัญกับข้อมูล ณ ช่วงเวลาที่หลู่ซวิ่นใช้ชีวิตในเมืองที่ต้ังพิพิธภัณฑ์ โดยการตีความประวัติชีวิตทั่วไปจะ

น าช่วงเวลาส าคัญที่หลู่ซวิ่นอาศัยอยู่ในเมืองต่างๆที่เป็นเมืองหลักมาจัดแสดงเป็นพื้นฐานความรู้เช่นเดียวกัน

ทุกแห่ง แต่การใส่รายละเอียดช่วงต่างๆ จะเน้นที่ชีวิตช่วงที่หลู่ซวิ่นอยู่ ณ เมืองนั้นๆมาจัดแสดงเป็นส าคัญ 

น าไปสู่การคัดเลือกข้อมูลเพื่อจัดแสดงและการจัดภูมิทัศน์ในพิพิธภัณฑ์ ท่ีส่งผลโดยตรงต่อการรับรู้ของผู้เข้าชม

พิพิธภัณฑ์ ซึ่งจะน าเสนอในหัวข้อถัดไป 

 

3.2 การรับรู้และผลที่ได้รับจากการเผยแพร่ประวัติและผลงานของนักเขียนในพิพิธภัณฑ์ 

        เมืองที่จัดต้ังพิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่ส าคัญในแต่ละช่วงชีวิตของหลู่ซวิ่น เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ทั้ง 4 แห่ง 

เป็นพิพิธภัณฑ์บุคคล ส่วนจัดแสดงหลักทั้ง 4 แห่งจึงมีการจัดแสดงโดยใช้ประวัติชีวิตในช่วงที่หลู่ซวิ่นพ านักอยู่

ในเมืองนั้นๆ เป็นแกนหลักในการน าเสนอ โดยผู้จัดท าพิพิธภัณฑ์ต้ังใจผลักดันให้ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เห็น

ความส าคัญของหลู่ซวิ่นในฐานะนักอ่านที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รวมทั้งความเป็นนักเขียนและนักแปล ขณะเดียวกันยังมี

ความพยายามลดบทบาทการเป็นนักขับเคลื่อนสังคม และนักปฏิวัติโดยสังเกตได้จากปริมาณเนื้อหาที่น าเสนอ

เน้นหนักไปในด้านการศึกษาของหลู่ซวิ่นมากกว่าด้านการเป็นนักขับเคลื่อนสังคม  แต่ทั้งนี้แต่ละพิพิธภัณฑ์ยังมี

การเล่าประวัติชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต ซึ่งเป็นลักษณะส าคัญของพิพิธภัณฑ์ประเภทบุคคลที่มีชื่อเสียง

ไว้ด้วย  

        นอกเหนือจากส่วนประวัติชีวิตของหลู่ซวิ่นที่มีการจัดแสดงคล้ายกันทุกแห่ง มีข้อที่แตกต่างกันคือ การดึง

ประวัติส่วนที่เกี่ยวข้องกับเมืองที่ต้ังพิพิธภัณฑ์ออกมาเป็นใจความหลักในการจัดแสดง และกระบวนการ

เผยแพร่วรรณกรรมของหลู่ซวิ่นที่สอดคล้องกับช่วงวัยของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ซึ่งได้กล่าวไปแล้ว

ในเบื้องต้น แต่ละพิพิธภัณฑ์ตีความและคัดเลือกเนื้อหาแตกต่างกันไป โดยหัวข้อต่อไปนี้ผู้วิจัยจะวิเคราะห์การ

เผยแพร่วรรณคดีของหลู่ซวิ่นและพยายามท าความเข้าใจการรับรู้ของผู้เข้าชม ในพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่ง โดย
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เรียงล าดับตามประวัติชีวิตของหลู่ซวิ่น คือ หมู่บ้านหลู่ซวิ่นเมืองเซ่าซิง  พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นแห่งปักกิ่ง  หอร าลึก

หลู่ซวิ่นแห่งเมืองกวางเจา และพิพิธภัณฑ์ร าลึกหลู่ซวิ่นแห่งเซี่ยงไฮ้  

ซึ่งการรับรู้และผลที่ได้รับจากการเผยแพร่ประวัติและผลงานของนักเขียนในพิพิธภัณฑ์ วิเคราะห์โดยใช้

ฐานความคิดตามที่คณะกรรมการการศึกษาสมาคมพิพิธภัณฑ์สหรัฐอเมริกา (AAM) ได้ก าหนดฐานความคิด

ในการศึกษาพิพิธภัณฑ์ไว้ ได้แก่ การเข้าถึง (Accessibility) 22เป้าหมายที่คุ้มค่า (Accountability)23

และพิจารณาในด้านการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม (Inspiring Action: Museum and 

Social Change) ตามที่ดูโคลส์-ออร์เซลโล (Duclos-Orsello) 24 ได้เล็งเห็นว่าสามารถเป็นกลไกหนึ่งใน

การเปลี่ยนแปลงสังคมได้ ซึ่งในแต่ละแห่งจะวิเคราะห์การเผยแพร่วรรณคดีสมัยใหม่ ใน 3 ประเด็นหลักตาม

ฐานความคิดข้างต้น  

 

3.2.1  หมู่บ้านหลู่ซวิ่นเมืองเซ่าซิง 

        หากพิจารณาส่วนของการตีความประวัติและผลงานของหลู่ซวิ่นในเบื้องต้นจะพบว่า หมู่บ้านหลู่ซวิ่นเมือง

เซ่าซิงเน้นการจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นหลัก ในขณะเดียวกันกลุ่มผู้จัดท าได้พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้เป็น

แหล่งความรู้ ซึ่งการจัดการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ลักษณะนี้ใช้ความเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นตัวดึงดูผู้ชมให้เข้า

มาเยี่ยมชม จากการส ารวจของผู้วิจัยพบว่าสัดส่วนของพื้นที่ที่ให้ข้อมูลความรู้มีมากกว่าส่วนที่เป็นพื้นที่

ท่องเที่ยว จะเห็นได้ว่ามีการเน้นหนักในการให้เนื้อหาสาระข้อมูลด้านความรู้เกี่ยวกับหลู่ซวิ่นมาก ดังนั้นการจัด

สถานที่ท่องเที่ยวเป็นเพียงผลพลอยได้รองเท่านั้น  

        ประกอบกับลักษณะทางสังคมและลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเมืองเซ่าซิง ซึ่งเป็นเมืองเล็กแต่มีลักษณะ

พิเศษที่ส าคัญคือมีบุคคลที่มีชื่อเสียงของประเทศจีนหลายคน หลู่ซวิ่นก็เป็นผู้หนึ่งที่เป็นชาวเมืองเซ่าซิง จึงมี

ความเป็นไปได้ที่รัฐบาลท้องถิ่นของเมืองเซ่าซิงจะยกให้หลู่ซวิ่นเป็นบุคคลส าคัญที่น ามาดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้า

สู่พื้นที่ 

                                                           
22 American Association of Museums. (2005) Excellence in Practice: Education Principles and Standards. American 
Association of Museums,p.7. 
23 American Association of Museums. (2005) Excellence in Practice: Education Principles and Standards. American 
Association of Museums,p.7. 
24 Elizabeth Duclos-Orsello, ‘Shared Authority:The Key to Museum Education as Social Change,’ Journal of Museum 
Education 38, no.2 (2013): 121-128.   
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        จากการเดินส ารวจหมู่บ้านหลู่ซวิ่นพบว่าผู้จัดท าส่วนพื้นที่พิพิธภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วย บ้านเก่าที่หลู่ซวิ่น

อาศัยอยู่ต้ังแต่เกิด  ที่อยู่อาศัยของบรรพบุรุษตระกูลโจว  สวนหญ้าร้อยพันธุ์  ห้องหนังสือสามกลิ่น  โรงเต๊ียม

เสียนเฮิงและหอร าลึกหลู่ซวิน่สามารถน ามาพิจารณาแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ได้ดังนี้ 

        ส่วนที่ 1 แสดงสภาพแวดล้อมวัยเด็กของหลู่ซวิ่น คือบ้านเก่าที่หลู่ซวิ่นอาศัยอยู่ต้ังแต่เกิด  ที่อยู่อาศัยของ

บรรพบุรุษตระกูลโจว เป็นส่วนทีน่ าประวัติของหลู่ซวิ่นมาตีความ สร้างเป็นสถานที่จ าลอง 

        ส่วนที่ 2 แสดงบรรยากาศต่างๆ ที่ปรากฏในผลงานที่หลู่ซวิ่นเขียนขึ้น คือ ส่วนผลงานของหลู่ซวิ่น ที่น า

สถานที่ในงานเขียนของหลู่ซวิ่นมาสร้างเป็นสถานที่จ าลอง  

        ส่วนที่ 3 หลู่ซวิ่นศึกษา เป็นส่วนแสดงประวัติและผลงานของหลู่ซวิ่นทั้งหมด คือส่วนอาคารร าลึกจัดแสดง

ประวัติและผลงานของหลู่ซวิ่น  

        โดยส่วนที่ 1-3 เป็นพื้นที่จัดแสดง ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจศึกษาประวัติและผลงานของ

หลู่ซวิ่น 

        ส่วนที่ 4 ขายสินค้า ของที่ระลึกเกี่ยวกับหลู่ซวิ่นและเมืองเซ่าซิง  

        ส่วนที่ 5 ข้อมูลและบริการนักท่องเที่ยว  

        ส่วนที ่4-5 เป็นพื้นที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวอ่ืนๆ 

        จากการแบ่งทั้ง 5 ส่วนดังกล่าวนี้ สามารถวิเคราะห์แบ่งเนื้อหาจัดแสดงออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือส่วน

ประวัติชีวิตของหลู่ซวิ่น และส่วนที่มาจากผลงานเขียนของหลู่ซวิ่น ซึ่งงานวิจัยนี้จะศึกษาส่วนประวัติชีวิตและ

ผลงานของหลู่ซวิ่นเป็นส าคัญ ซึ่งสามารถแบ่งเนื้อหาจัดแสดงได้ดังนี้  
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        ส่วนแสดงสภาพแวดล้อมในวัยเด็กของหลู่ซวิ่น เป็นส่วนที่รัฐบาลท้องถิ่นเซ่าซิงใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

ด้านประวัติชีวิตในวัยเยาว์ของหลู่ซวิ่นมาน าเสนอ ส่วนนี้ประกอบด้วย บ้านเก่าที่หลู่ซวิ่นอาศัยอยู่ตั้งแต่เกิดส่วน

ที่อยู่อาศัยของบรรพบุรุษตระกูลโจวสวนหญ้าร้อยพันธุ์ และห้องหนังสือสามกลิ่น   

 
                             รูปที่ 3.94 ป้ายบ้านเก่าประกาศโดยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่13 มกราคม ปี 1988 

ถ่ายเม่ือ วันที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2562 

        จากการศึกษาพบว่าบ้านสองหลัง นอกจากจะจัดแสดงประวัติของครอบครัวตระกูลโจวอย่างละเอียด โดย

มีแผนภูมิแสดงถึงต้นตระกูลของหลู่ซวิ่นก่อนรุ่นโจวเจี้ยฝู นอกจากนี้ยังเปิดให้เข้าชมส่วนต่างๆ ในบ้านเพื่อให้

เห็นฐานะทางครอบครัวและฐานะทางสังคม อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ที่อยู่อาศัยท้องถิ่นของเมือง

เซ่าซิงอีกด้วย โดยกลุ่มผู้พัฒนาพื้นที่หมู่บ้านของหลู่ซวิ่นต้ังใจรักษาไว้ให้ศึกษาประวัติศาสตร์ที่อยู่อาศัยท้องถิ่น

สมัยราชวงศ์ชิงควบคู่กับการท่องเที่ยวและศึกษาบุคคลผู้มีชื่อเสียง  
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        ด้านข้างของส่วนที่อยู่อาศัยของบรรพบุรุษตระกูลโจว เป็นลานกว้างต้ังรูปปั้นโลหะจ าลองภาพหญิงชรา

แต่งกายในชุดโบราณและเด็กชายผมเปียที่ก าลังคุยกันอยู่ในลานบ้านส่วนบ้านเก่า หลู่ซวิ่นบรรยายบรรยากาศ

วัยเด็กที่เขาได้มีโอกาสฟังเรื่องราวต่างๆจากย่าของตนเอง พิจารณาจากรูปปั้นที่พบในลานบ้านจะเห็นว่าเป็น

เพียงการจ าลองฉากหนึ่งที่หลู่ซวิ่นบรรยายไว้ในผลงานของเขาเท่านั้น แต่หากประกอบกับภูมิหลังของหลู่ซวิ่น

แล้วจะพบว่ารูปปั้นโลหะจ าลองของเด็กผมเปียกับหญิงแก่ในลานบ้าน คือหลู่ซวิ่นก าลังฟังเรื่องเล่าจากย่าของ

เขา     สะท้อนให้เห็นภาพภูมิหลังความรู้ทางวัฒนธรรม          แนวคิดและการด าเนินชีวิตของหลู่ซวิ่นที่เกิดจาก 

บรรพบุรุษฝ่ายหญิง ได้แก่ ย่าทวด ย่า และแม่ของหลู่ซวิ่นเป็นผู้ดูแลทุกเรื่องภายในบ้าน    และสั่งสอนเด็กทุก

คนในบ้านรวมทั้งหลู่ซวิ่นด้วย   สะท้อนให้เห็นว่าภูมิหลังหลู่ซวิ่นถูกฝังในวัยเด็กมาจากบรรพบุรุษฝ่ายหญิง 

จนกระทั่งหลู่ซวิ่นน าไปใช้ในงานเขียนของเขา  หลายครั้งที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลัก เช่นเรื่อง “อ านวยพร” 

“หย่าร้าง”25 “อาลัยรัก บันทึกของเจวียนเซิง”26 โดยเฉพาะการสะท้อนความส าคัญของผู้หญิงผ่านนามปากกา

ของเขาที่ใช้นามสกุลของแม่ในนามปากกาดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น  

 

รูปที่ 3.95 รูปปั้นจ าลองหลู่ซวิ่นและคณุย่าในลานบ้าน 

 

 

 

                                                           
25 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจาก《离婚》งานของหลู่ซวิน่ในปี 1925 ซึ่งจะใช้ค านี้ในงานวิจัยชิ้นนี้ทั้งหมด 
26 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจาก《伤逝》งานของหลู่ซวิน่ในปี 1925 ซึ่งจะใช้ค านี้ในงานวิจัยชิ้นนี้ทั้งหมด 
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จากการศึกษาส่วนที่อยู่อาศัยของบรรพบุรุษตระกูลโจว ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่า บริเวณที่อยู่อาศัยดังกล่าว

นี้ มีการเก็บรักษาของโบราณที่เป็นสมบัติของตระกูลโจวเอาไว้ค่อนข้างสมบูรณ์ เป็นไปได้อย่างยิ่งว่าผู้จัดท า

พิพิธภัณฑ์มีจุดประสงค์ในการจัดแสดงส่วนต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน เนื่องจากต้องการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชม

ศึกษาได้เรียนรู้ลักษณะที่อยู่อาศัยของชนชั้นสูงในอดีต รวมทั้งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์

เครื่องใช้เก่าที่มีคุณค่าและหาดูได้ยากในปัจจุบัน  นอกจากนี้ยังสามารถสร้างความเข้าใจในเรื่องภูมิหลังชีวิต

ของหลู่ซวิ่นส าหรับผู้ศึกษาหลู่ซวิ่นเบื้องต้นและเพื่อต่อยอดความรู้ส าหรับผู้ที่ศึกษาผลงานของ     หลู่ซวิ่นอยู่

แล้ว  ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า ผู้จัดท าสามารถบรรลุจุดประสงค์ในการจัดท าพิพิธภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี  

จากการวิเคราะห์เนื้อหาและวิธีจัดแสดงในบ้านเก่าและบ้านใหม่ของหลู่ซวิ่น สามารถสะท้อนให้เห็นถึง

ส่วนของตัวบ้านว่า คือเส้นแบ่งระหว่างโลกในครอบครัวที่มีฐานะกับสังคมภายนอกที่ยังล้าหลังอยู่มาก  ผู้ศึกษา

ประวัติของหลู่ซวิ่นและผู้เข้าชมจะได้เห็นพื้นฐานชีวิตเริ่มต้นของหลู่ซวิ่นมีฐานะร่ ารวยในขณะที่สภาพภายนอก

แวดล้อมด้วยสังคมที่ยากล าบาก เนื่องจากความเป็นไปได้หลายประการดังตัวอย่างเช่น       ฉากบรรยายใน

เรื่อง “ประวัติจริงของอาคิว” ที่มีการฉายวีดิทัศน์ภาพยนตร์ไว้ในส่วนจัดแสดงชั้นล่างในช่วงประวัติชีวิตวัยเด็ก

ของหลู่ซวิ่น  

                (3.96)                                                                                                            (3.97) 
รูปที่ 3.96 – 3.97  วีดิทัศน์ภาพยนตร์เรื่อง “ประวัติจริงของอาคิว” 

ถ่ายเม่ือ วันที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2562 
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ส่วนห้องโถงที่ใช้ในการจัดกิจกรรมของครอบครัว เป็นการจัดแสดงจากข้อมูลที่มีบรรยายอยู่ในผลงาน

เรื่อง “อ านวยพร”แสดงให้การใช้สอยพื้นที่ห้องโถง ซึ่งถือเป็นพื้นที่ส าคัญ เห็นได้ว่าพื้นโถงใช้เพื่อจัดกิจกรรม

ต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมที่ส าคัญ เช่น การเซ่นไหว้สิ่งศักด์ิสิทธิ์และบรรพบุรุษในสังคมยุคศักดินา 

“การไหว้จ้าวเป็นงานใหญ่ที่สุดของบ้านอาว์สี่ ก่อนหน้านี้นางเสียงหลินงานยุ่งที่สุดก็ตอนนี้  แต่คราวนี้

กลับไม่มีอะไรจะท าเมื่อยกโต๊ะออกมาต้ังกลางห้องโถงและเอาผ้าคลุมกั้นหน้าโต๊ะแล้ว หล่อนก็ไม่ลืมที่จะไป

วางถ้วยเหล้าและตะเกียบเหมือนแต่ก่อน”27 

จากการศึกษาส่วนที่อยู่อาศัยของบรรพบุรุษตระกูลโจวพบว่า จุดประสงค์หลักของการจัดแสดงส่วน

ต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นไว้ได้อย่างครบถ้วนมีเหตุผลหลัก 3 ประการคือ  

1) เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมศึกษาลักษณะที่อยู่อาศัยของชนชั้นสูงในอดีต รวมทั้งประวัติศาสตร์     

ท้องถิ่นได้ 

2) เป็นการอนุรักษ์เครื่องใช้เก่าที่ทรงคุณค่าและหาดูได้ยากในปัจจุบัน  

3) สามารถปูพื้นฐานความเข้าใจภูมิหลังชีวิตของหลู่ซวิ่นส าหรับผู้ที่ศึกษาหลู่ซวิ่นเบื้องต้นและเพื่อ     

ความเข้าใจมากขึ้นส าหรับผู้ที่ศึกษาผลงานของหลู่ซวิ่นอยู่แล้ว   

        ในความเห็นของผู้วิจัย สามารถท าให้เห็นว่าผู้จัดท าสามารถบรรลุจุดประสงค์ในการจัดท าพิพิธภัณฑ์ได้

อย่างดี  

 

ห้องหนังสือสามกลิ่น   

เป็นสถานศึกษาแห่งแรกที่หลู่ซวิ่นเข้ารับการศึกษาโดยมีต าราและผู้สอนเป็นอาจารย์ที่ครอบครัวของ

หลู่ซวิ่นจ้างมา ห้องหนังสือสามกลิ่นคือส่วนส าคัญที่กลุ่มผู้พัฒนาหมู่บ้านหลู่ซวิ่นเมืองเซ่าซิงต้ังใจจัดแสดงไว้

เป็นส่วนส าคัญ 

        จากการเดินทางไปส ารวจหมู่บ้านหลู่ซวิ่นเมืองเซ่าซิง 2 ครั้งในปีคริสตศักราช 2012 และปีคริสตศักราช 

2019  พบความแตกต่างในการจัดแสดงส่วนดังกล่าวอย่างเห็นได้ชัด  ซึ่งแตกต่างจากเดิมค่อนข้างมาก กล่าวคือ 

ในปีคริสตศักราช 20 1 2 การจัดแสดงส่วนห้องหนังสือสามกลิ่น ยังไม่มีการให้ความรู้และรายละเอียด รวมถึง

                                                           
27 หลู่ซวิ่น. 2562. เรื่องสั้นของหลู่ซวิ่น. แปลจาก 《呐喊》และ《彷徨》โดยนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน รุ่น 7 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ: ถั่วงอก.หน้า 33. 
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ประวัติความเป็นมาอย่างชัดเจน เป็นเพียงการจัดแสดงในฐานะที่เป็นโรงเรียนแห่งแรกของหลู่ซวิ่นเท่านั้น แต่ใน                    

ปีคริสตศักราช 2 0 1 9  พบว่านอกจากจะมีส่วนของห้องหนังสือสามกลิ่นที่ยังคงแบบเดิมไว้แล้ว ยังมีการให้

ความรู้เป็นป้ายจัดแสดงข้อมูลความรู้ขนาดต่างๆทั้งที่ขนาดพื้นที่เท่าขนาดตัว โดยขนาดที่ใหญ่ที่สุดมีขนาดเท่า

ฝาผนังหนึ่งด้าน   ไว้ในส่วนต่างๆ   ทั้งประวัติความเป็นมาของห้องหนังสือสามกลิ่น    ความหมายของค าว่า 

สามกลิ่น รวมถึงประวัติอาจารย์โซ่วจิ้งอู๋ (寿镜吾, 1849-1930) ซึ่งเป็นอาจารย์คนแรกของหลู่ซวิ่น เป็นต้น 

รวมทั้งยังมียังมีห้องเรียนจ าลองในสมัยโบราณ และห้องแสดงความรู้เกี่ยวกับระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานใน

สมัยโบราณ ให้ผู้เข้าชมได้ศึกษาเพิ่มเติม รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับการสอบขั้นต่างๆของบัณฑิตเพื่อเข้ารับราชการ

ด้วย             
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            (3.98)                                                                                                        (3.99) 

            (3.100)           
         จากการสอบถามโดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหมู่บ้านหลู่ซวิ่น ณ เมืองเซ่าซิงเมื่อวันที่ให้ข้อมูลว่า

ส่วนจัดแสดงให้ความรู้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมจริง เนื่องจากเป็นการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล

ภายใต้การบริหารประเทศของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง (ปีคริสตศักราช 2013 - ปัจจุบัน) ซึ่งให้ความส าคัญกับ

การศึกษา แหล่งเรียนรู้และนโยบายรักษาสันติภาพ จากนโยบายดังกล่าวท าให้เกิดการขยายความประวัติและ

ผลงานของหลู่ซวิ่นในแง่มุมใหม่ๆอีกครั้ง  เพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาของหลู่ซวิ่นมากขึ้น โดย

เปลี่ยนมุมมองหลู่ซวิ่นจากนักขับเคลื่อนทางสังคมหรือนักปฏิวัติ เป็นการให้ความส าคัญกับหลู่ซวิ่นในฐานะ

นักเขียนที่คงแก่เรียน โดยทั้งหมดนี้เป็นการน าประวัติชีวิตของหลู่ซวิ่นมาตีความใหม่อีกครั้งเพื่อ แสดง

รูปที่ 3.98 - 3.100 รูปภาพอาจารย์โซ่วจิง้อู๋ (寿镜吾,1849-1930) 

          ห้องเรียนจ าลองในสมัยโบราณความรูเ้กี่ยวกับการสอบขั้น  

                   ต่างๆของบัณฑติเพื่อเขา้รับราชการในสมัยโบราณ 

รูปที่ 3.98 และ 3.100 ถ่ายเมื่อ วนัท่ี 8 มีนาคม พุทธศักราช 2562 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาของหลู่ซวิ่นมากขึ้น  จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการได้รับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเป็นระบบของหลู่ซวิ่นที่มากกว่าเด็กในวัยเดียวกันในสมัยนั้น 

   

 

                                                                   รูปที่ 3.101 โต๊ะเรียนของหลู่ซวิ่นในห้องหนังสือสามกลิ่น  

ถ่ายเม่ือ วันที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2562 

 

        ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับห้องหนังสือสามกลิ่นที่ผู้จัดท าน ามาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ใช้เนื้อหาเบื้องต้นจากการ

คัดสรรเนื้อหาในเรื่อง “จากสวนร้อยพันธุ์ถึงห้องหนังสือสามกลิ่น” และให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อยอดถึงความหมาย

ของค าว่า “สามกลิ่น” จากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ท าให้เห็นได้ว่าการเรียนอย่างเป็นระบบที่ห้องหนังสือสามกลิ่น

เป็นจุดเริ่มต้นที่ปลูกฝังความคิดเริ่มต้นของหลู่ซวิ่นอย่างแท้จริง ในส่วนห้องหนังสือสามกลิ่นมีการอธิบายอยู่

หลายจุดทั้งด้านนอกพิพิธภัณฑ์และด้านในพิพิธภัณฑ์ แม้กระทั่งในส่วนขายของที่ระลึก ก็ยังให้ความรู้เกี่ยวกับ

ห้องหนังสือสามกลิ่นไว้เช่นเดียวกัน  
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         นอกจากนี้ยังมีตัวอักษรที่พบบนโต๊ะเรียนของหลู่ซวุ่นด้วย โดยจากตัวอักษร “早” ที่ปรากฎบนโต๊ะเรียน

ของหลู่ซวิ่นนี้ ซึ่งเขาเขียนไว้ในขณะที่ยังเรียนที่ห้องหนังสือสามกลิ่นเพื่อเตือนใจ เนื่องจากเขาถูกอาจารย์ต าหนิ

เรื่องการเขาเรียนสาย แสดงให้เห็นถึงการต้ังใจเรียนและความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนของเขาได้เป็นอย่างดี  
 

      

                   (3.102)                               (3.103) 

 

รูปที่ 3.102 – 3.103 แผ่นป้ายบรรยายความรู้เรื่อง “ห้องหนังสือสามกลิ่น” 

ถ่ายเม่ือ วันที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2562 

สวนหญ้าร้อยพันธุ์ 

         สวนหญ้าร้อยพันธุ์ที่ต้ังอยู่หลังบ้านของหลู่ซวิ่นเป็นส่วนที่ใช้ร่วมกัน 10 กว่าครัวเรือน ผู้วิจัยเห็นว่าเป็น

การจ าลองภาพวัยเยาว์ของหลู่ซวิ่นจากเรื่อง “จากสวนหญ้าร้อยพันธุ์ถึงห้องหนังสือสามกลิ่น” ซึ่งเป็นส่วน

ส าคัญในวัยเด็ก ซึ่งเป็นการตอกย้ าเพื่อให้ผู้ชมเห็นภาพหลู่ซวิ่นในวัยเด็กมากย่ิงขึ้น 
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หอร าลึกหลู่ซวิ่น 

        ชั้นล่างของพิพิธภัณฑ์ยังจัดฉายภาพยนตร์เก่าเรื่องประวัติจริงของอาคิว ซึ่งเป็นเรื่องเอกของหลู่ซวิ่นที่มา

ของพื้นฐานความคิดของหลู่ซวิ่น   ช่วงวัยเด็กขณะที่ประเทศจีนยังปกครองด้วยระบบการปกครองแบบ 

ศักดินาท าให้หลู่ซวิ่นได้เห็นสภาพสังคมในสมัยดังกล่าว ความล้าหลังและการถูกกดขี่ข่มเหงโดยสังคมที่ชนชั้น

ล่างไม่สามารถเลือกได้ เป็นการปูพื้นความรู้ความเข้าใจให้ผู้ชมพิพิธภัณฑ์เห็นถึงที่มาของความคิดของหลู่ซวิ่น 

ซึ่งถึงแม้ว่าส่วนพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นแห่งนี้จะเน้นเรื่องการศึกษา แต่ความคิดของหลู่ซวิ่นที่สะท้อนในผลงาน

ภายหลังมีที่มาจากการปกครองในระบอบเก่า จึงมีการจัดแสดงชีวิตของหลู่ซวิ่นในสมัยราชวงศ์ชิงไว้ด้วย เพื่อ

เชื่อมโยงเนื้อหาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางความคิดของหลู่ซวิ่นที่น าเสนอต่อเนื่องในชั้นบน  

        อาจารย์เก็นคุโระ ฟูจิโนะ(Mr. Fujino Genkuro) ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีอิทธิพลต่อความคิดของหลู่ซวิ่นเป็น

อย่างมาก ภายหลังเขาได้เขียนเรื่องราวของอาจารย์คนดังกล่าวในเรื่องสั้นเพื่อร าลึกถึงไว้ด้วยในเรื่อง  “คุณเก็น

คุโระ ฟูจิโนะ”28 ผู้จัดพิพิธภัณฑ์ยังให้ความส าคัญโดยดึงเนื้อหาส่วนนี้จัดแสดงเป็นรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งของอาจารย์

เก็นคุโระ ฟูจิโนะ (Mr. Fujino Genkuro) กับหลู่ซวิ่นจัดแสดงไว้ในส่วนประวัติชีวิตช่วงวัยเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น 

ท าให้เห็นว่าการศึกษาและการเคารพให้เกียรติผู้ให้ความรู้ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย

หลักในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 

 

รูปที่ 3.104 รูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งของอาจารย์เก็นคุโระ ฟูจิโนะ (Mr. Fujino Genkuro) กับหลู่ซวิ่น 

ถ่ายเม่ือ วันที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2562 

                                                           
28 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจาก 《藤野先生》 งานของหลู่ซวิ่นปีคริสตศักราช 1926 ซึ่งจะใช้ค านี้ในงานวิจัยชิ้นนี้ทัง้หมด 
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        ต่อจากส่วนจัดแสดงประวัติชีวิต พิพิธภัณฑ์ยังจัดแสดงผลงานของหลู่ซวิ่นที่แปลเป็นภาษาต่างประเทศไว้

ท่ีหิ้งข้างก าแพงทางออก แสดงนัยยะของการน าผลงานของหลู่ซวิ่นออกสู่สากล  ทั้งยังแสดงให้เห็นว่าผลงาน

ของหลู่ซวิ่นเป็นการน ามาซึ่งทางออกไปสู่ความก้าวหน้าตามจุดมุ่งหมายของหลู่ซวิ่น ในการที่จะยกระดับ

คุณภาพความคิด และจิตวิญญาณของสัมคมจีนในขณะนั้น 

        โดยสรุปการน าเสนอทั้งชั้นบนและชั้นล่างที่หอร าลึกหลู่ซวิ่นและพิพิธภัณฑ์บ้านเก่าของหลู่ซวิ่นแห่งนี้เน้น

วัตถุจัดแสดงเป็นพวกแบบเรียน สมุดบันทึก สมุดงาน หนังสือ ต ารา ท่ีหลู่ซวิ่นใช้ในช่วงเวลาเรียนทั้งหมด แสดง

ให้เห็นได้ว่าผู้จัดให้ความส าคัญกับการศึกษาของหลู่ซวิ่น เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 

นอกจากนี้ยังมีการการจัดแสดงโดยใช้รูปภาพและเอกสารที่เกี่ยวข้องในสมัยเรียน จดหมาย รูปภาพต่างๆ 

รวมทั้งหุ่นขี้ผึ้งจ าลองทั้งส่วนของหลู่ซวิ่นกับรุ่ยถูและหลู่ซวิ่นกับอาจารย์เก็นคุโระ ฟูจิโนะ (Mr. Fujino Genkuro) 

จะเห็นได้ว่า ไม่เพียงน าประวัติและผลงานของหลู่ซวิ่นมาน าเสนอ แต่ยังมีการคัดเลือกบางส่วนจากวรรณกรรม

หลู่ซวิ่นมาจ าลองเป็นฉากและสถานที่ต่างๆในวรรณกรรมของเขามาให้ผู้ชมได้สัมผัสด้วย ท าให้ผู้เข้าชมได้รู้จัก

ชีวิตของหลู่ซวิ่นควบคู่ไปกับงานวรรณกรรมของเขาในเวลาเดียวกัน  

 

รูปที่ 3.105 ผนังจัดแสดงผลงานหลู่ซวิน่ฉบับแปล  

ถ่ายเม่ือ วันที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2562 
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จะเห็นว่าวิธีการน าเสนอผลงานวรรณกรรมของหลู่ซวิ่นตามแบบพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่น ณ เมืองเซ่าซิง

น าเสนอ โดยใช้วิธีการสอดแทรกวรรณกรรมตามประวัติชีวิตนักเขียน เป็นวิธีที่ท าให้ผู้เข้าชมเรียนรู้ละเข้าใจ

ผลงานของหลู่ซวิ่นได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งจากการสอบถามพบว่าผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ คิดว่าการศึกษาผลงานของ   

หลู่ซวิ่นจากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ท าให้เข้าใจวรรณคดีจีนมากขึ้น 

 

โรงเตี๊ยมเสียนเฮิง  

        เนื่องจากโรงเต๊ียมเสียนเฮิงเป็นสถานที่ที่หลู่ซวิ่นใช้ฉากบรรยากาศในผลงานหลายเรื่อง อาทิเรื่อง “ข่งอ๋ีจี่” 

“คลื่นลม” และ “พรุ่งนี้” การด าเนินการทางด้านวิศวกรรมจึงเน้นการน าเสนอ “วัฒนธรรมของหลู่ซวิ่น” เป็นหลัก 

กล่าวคือ ในเรื่อง “ข่งอี๋จี่” หลู่ซวิ่นบรรยายฉากร้านเหล้า ท่ีตัวละครเอกมักเข้ามาใช้บริการไว้ตั้งแต่ย่อหน้าแรก  

        “รูปแบบร้านเหล้าของเมืองหลู่เจิ้นแตกต่างจากที่อ่ืนกล่าว คือ มักจะท าเป็นเคาน์เตอร์หักมุมขนาดใหญ่

ต้ังหันหน้าออกติดถนนทางเดิน ภายในเคาน์เตอร์มีน้ าร้อนเตรียมไว้ สามารถอุ่นเหล้าได้ตลอดเวลา”29 

        บทบรรยายส่วนหนึ่งในเรื่อง “คลื่นลม” แสดงให้เห็นว่า โรงเต๊ียมเสียนเฮิง เป็นสถานที่พบปะพูดคุย ที่คน

ในหมู่บ้านรวมตัวกันและเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารส าคัญ 

       “ในยามนั้นนางเจ็ดชั่งรู้สึกสังหรณ์ว่าสถานการณ์เริ่มจะไม่ค่อยดีเสียแล้ว เพราะร้านเหล้าเสียนเฮิงเป็น

แหล่งข่าวรวดเร็วแม่นย าอยู่นางเหลือบไปเห็นหัวอันล้านเลี่ยนของนายเจ็ดชั่ง ก็อดไม่ได้ที่จะนึกโมโห ทั้งนึก

ต าหนิทั้งแค้นทั้งโกรธเขา รู้สึกหมดหวังขึ้นมาในทันใด”30  

          หรือเรื่องสั้น “พรุ่งนี้” มีหลายตอนที่หลู่ซวิ่นด าเนินเรื่องโดยใช้โรงเตี๊ยมเสียนเฮิงเป็นฉากหลัง เช่น 

        ฉากเริ่มต้นบรรยายให้ผู้อ่านจินตนาการฉากของเรื่องไว้ว่า 

       “แต่ไหนแต่ไรมาหลู่เจิ้นเป็นต าบลที่เงียบหงอย และยังคงขนบแบบเก่าๆ บางอย่างไว้ คือไม่ทันจะยาม

หนึ่ง ผู้คนก็ปิดบ้านนอนกันหมด ในยามดึกด่ืน มีที่ไม่หลับนอนอยู่เพียง 2 บ้านเท่านั้น หนึ่งคือร้านเหล้าเสียน

                                                           
29 หลู่ซวิ่น. 2562. เรื่องสั้นของหลู่ซวิ่น. แปลจาก 《呐喊》และ《彷徨》โดยนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน    
          รุ่น 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ: ถั่วงอก.หน้า 55. 
30 หลู่ซวิ่น. 2562. เรื่องสั้นของหลู่ซวิ่น. แปลจาก 《呐喊》และ《彷徨》โดยนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน    
          รุ่น 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ: ถั่วงอก. หน้า 102. 
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เฮิง มีคอเหล้าบางคนล้อมคอกเหล้าด่ืมกินอย่างส าราญ อีกบ้านก็คือบ้านของม่ายซั่นซื่อ ซึ่งอยู่ข้างๆ ร้านเหล้า” 
31 

        “ปัญหาแรกคือโลงศพ ม่ายซั่นซื่อยังมีตุ้มหูเงินอยู่หนึ่งคู่ กับปิ่นเงินฝังทองอีกอันหนึ่ง จึงเอามามอบ

ให้กับเถ้าแก่ร้านเสียนเฮิงทั้งหมด เพื่อขอให้เป็นคนค้ าประกัน ซื้อโลงศพโดยจ่ายครึ่งหนึ่งไว้ก่อน”32 

         แสดงให้เห็นว่าโรงเต๊ียมเสียนเฮิง เป็นจุดศูนย์กลางของชุมชน หรือ ส่วนกลางเรื่องที่บรรยายไว้ว่า  

          “เนื่องจากหลู่เจิ้นยังคงขนบเก่าๆบางอย่างไว้ ดังนั้นไม่ทันจะยามหนึ่งก็พากันกลับบ้านเข้านอนหมด 

เหลือแต่อาอู่ที่ยังดื่มอยู่ที่ร้านเสียนเฮิง และเหลาก่งส่งเสียงร้องเพลงอ้อแอ้อยู่”33 

“เพลงของเหลาก่งแผ่วเงียบลงนานแล้ว ร้านเสียนเฮิงก็ดับไฟแล้ว ม่ายซั่นซื่อยังเบิกตาโพลง ไม่ยอม

เชื่อในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ ไก่เริ่มขันแล้ว ด้านตะวันออกค่อยๆ สว่างขึ้น ตามช่องหน้าต่างมีแสงเงินยามเช้าส่อง

ลอดเข้ามา”34 

เห็นได้ชัดเจนว่าหลู่ซวิ่นต้องการสื่อให้ผู้อ่านเห็นว่า โรงเต๊ียมเสียนเฮิงเปรียบเสมือนจุดศูนย์กลางที่เป็น

ศูนย์รวมของคนในหมู่บ้าน หรือแม้กระทั่งฉากจบของเรื่องที่บรรยายไว้ว่า 

“ม่ายซั่นซื่อหลับไปนานแล้ว พวกเหลาก่งก็เดินจากไปนานแล้ว และร้านเสียนเฮิงก็ปิดประตูแล้ว  

หลู่เจิ้นในยามนี้ตกอยู่ในความสงัดเงียบ มีเพียงค่ าคืนที่มืดมิดซึ่งคิดเปลี่ยนเป็นวันพรุ่งนี้ แต่ยังคงวนพล่านอยู่

ในความสงบ กับสุนัขสองสามตัวซึ่งซ่อนตัวเห่าหอนอยู่ในความมืด”35 

จากข้อความที่หลู่ซวิ่นได้บรรยายในผลงานแต่ละเรื่อง ต้ังแต่ฉากเริ่มต้นจนถึงฉากสิ้นสุดในผลงานเรื่อง

สั้นของหลู่ซวิ่น ท าให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า โรงเต๊ียมเสียนเฮิงแสดงสัญลักษณ์ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของหมู่บ้าน

อย่างชัดเจน ซึ่งคณะผู้พัฒนาหมู่บ้านรวบรวมข้อมูลส่วนที่หลู่ซวิ่นเขียนถึงโรงเต๊ียมเสียนเฮิงในเรื่องสั้นหลาย

เรื่องมาจ าลองเป็นสถานที่เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพของสถานที่ต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม  

                                                           
31 หลู่ซวิ่น. 2562. เรื่องสั้นของหลู่ซวิ่น. แปลจาก 《呐喊》และ《彷徨》โดยนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน    
          รุ่น 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ: ถั่วงอก.หน้า 75. 
32 หลู่ซวิ่น. 2562. เรื่องสั้นของหลู่ซวิ่น. แปลจาก 《呐喊》และ《彷徨》โดยนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน    
          รุ่น 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ: ถั่วงอก. หน้า 78. 
33 หลู่ซวิ่น. 2562. เรื่องสั้นของหลู่ซวิ่น. แปลจาก 《呐喊》และ《彷徨》โดยนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน    
          รุ่น 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ: ถั่วงอก. หน้า 79. 
34 หลู่ซวิ่น. 2562. เรื่องสั้นของหลู่ซวิ่น. แปลจาก 《呐喊》และ《彷徨》โดยนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน    
          รุ่น 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ: ถั่วงอก. หน้า 79. 
35 หลู่ซวิ่น. 2562. เรื่องสั้นของหลู่ซวิ่น. แปลจาก 《呐喊》และ《彷徨》โดยนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน    
          รุ่น 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ: ถั่วงอก. หน้า 81. 
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การเข้าถึง (Accessibility) 

 พิพิธภัณฑ์บ้านเกิดหลู่ซวิ่นเมืองเซ่าซิง ต้ังอยู่บนถนนคนเดินหมู่บ้านหลู่ซวิ่น ถือเป็นเขตใจกลางเมือง 

การเดินทางจากสถานีรถไฟเมืองเซ่าซิงไปยังหมู่บ้านหลู่ซวิ่นใช้เวลาประมาณ45-60 นาที จัดเป็นสถานที่

ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ใจกลางเมืองที่เดินทางเข้าถึงได้ง่าย 

การเข้าถึงพิพิธภัณฑ์บ้านเกิดหลู่ซวิ่นเมืองเซ่าซิง มีการสร้างพิพิธภัณฑ์อยู่กลางเมืองให้พิพิธภัณฑ์ส่วน

หนึ่งในชุมชน กล่าวคือสถานที่จัดต้ังพิพิธภัณฑ์อยู่ใจกลางเมืองเซ่าซิง ท าให้ผู้ชมเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก และ

เนื่องจากพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นเมืองเซ่าซิงเป็นสถานที่ส าคัญหลักของเมือง การจัดสถานที่ต้ังพิพิธภัณฑ์โดยให้

ต้ังอยู่ในเมืองจึงง่ายต่อการเข้าถึงยิ่งขึ้น ในทางกลับกันการจัดพิพิธภัณฑ์ก็มีการท าให้ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของ

พิพิธภัณฑ์ด้วย กล่าวคือ เมื่อพิพิธภัณฑ์เป็นจุดส าคัญที่ดึงดูดผู้ชมให้เข้ามาท่องเที่ยวในเมืองเซ่าซิงชุมชนก็มี

การพัฒนาทั้งในด้านสภาพแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ที่มีการพัฒนาควบคู่ไปกับชุมชน พิพิธภัณฑ์จึง

เปรียบเสมือนเป็นสถาบันทางวัฒนธรรมที่เกื้อกูลกันระหว่างพิพิธภัณฑ์กับชุมชน น าไปสู่การน าเนื้อหาของ

วรรณคดีมาตีความและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชนเมืองเซ่าซิงได้แป็

นอย่างดี 

เป้าหมายที่คุ้มค่า (Accountability) 

หากพิจารณาจากความหมายในด้านเป้าหมายที่คุ้มค่าข้างต้นจะเห็นได้ว่าพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นเมืองเซ่า

ซิงมีการจัดแสดงความรู้ครอบคลุมวัตถุในพิพิธภัณฑ์รวมทั้งมีการพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเกือบทุก

ส่วนของตัวหมู่บ้าน การแสดงความรู้ทุกส่วนมีการอ้างอิงเนื้อหาผลงานของหลู่ซวิ่นและสอดแทรกประวัติของ

หลู่ซวิ่นเพื่อให้ความรู้ไว้อย่างละเอียด  

 การใช้เครื่องมือที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ยังท าได้ไม่ดีเท่าพิพิธภัณฑ์แห่งอ่ืนๆ เนื่องจาก

พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นเมืองเมืองเซ่าซิงเน้นการจ าลองสภาพแวดล้อมในขณะที่หลู่ซวิ่นอาศัยอยู่ในวัยเด็ก คณะ

ผู้จัดท าจึงให้ความส าคัญกับการรักษาวัตถุโบราณเอาไว้เป็นหลัก ส่วนหอร าลึกหลู่ซวิ่นซึ่งจัดแบบพิพิธภัณฑ์มี

เพียงการจัดแสดงประวัติในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ทั่วไป โดยจัดวัตถุแสดงและให้ข้อมูลเป็นตัวอักษรเป็นส่วนใหญ่ 

การจัดแสดงที่ทันสมัยที่สุดคือการฉายภาพยนตร์เรื่องประวัติจริงของอาคิว ไว้ในมุมหนึ่งด้านล่างพิพิธภัณฑ์

เท่านั้น และไม่พบการใช้เทคโนโลยีทันสมัยแบบที่พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นในเมืองอ่ืนๆใช้  
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การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม (Inspiring Action: Museum and Social 

Change) 

  พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นเมืองเซ่าซิงให้ความส าคัญกับการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม

ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะการสร้างแรงบันดาลใจในวัยเด็ก กลุ่มวัยรุ่นและผู้ใหญ่ ส่วนที่ตอบสนองต่อการสร้าง

แรงบันดาลใจในวัยเด็กจะเห็นได้ชัดเจนว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ให้ความส าคัญกับการจัดแสดงความรู้เกี่ยวกับ

ประวัติชีวิตของหลู่ซวิ่นในวัยเด็ก เนื้อหาที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนได้เป็นอย่างดี 

มีการเชื่อมโยงเนื้อหาในพิพิธภัณฑ์ให้เข้ากับการเรียนการสอนเนื้อหาในบทเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของประเทศจีน ได้แก่การเน้นย้ าการจัดแสดงความรู้เรื่อง “จากสวนหญ้าร้อยพันธุ์ถึงห้องหนังสือสามกลิ่น” ท่ี

เห็นการจัดแสดงความรู้ส่วนนี้พร้อมจ าลองบรรยากาศในหลายๆส่วน เพื่อให้นักเรียนในวันเด็กได้เรียนรู้เป็นแรง

บันดาลใจในการศึกษา  

 นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์ยังมีการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพื่อกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่มีลักษณะการ

เรียนรู้โดยต้องการเรียนรู้และสร้างแผนการเรียนรู้ของตนเอง ตามธรรมชาติการเรียนรู้ของกลุ่มคนในวัยน้ี36 

เนื่องจากจะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้เป็นการจัดสถานที่แบบค่อนข้างเปิดกว้างให้ผู้ที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์มี

โอกาสเลือกเส้นทางตามความสนใจของตนเอง สังเกตได้จากในหมู่บ้านจะไม่มีการชี้น าเป็นเส้นทาง แต่จะมี

เพียงป้ายบอกสถานที่ติดไว้เป็นการบอกทางเท่านั้น  

3.2.2 พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นแห่งปักกิ่ง   

จากประเภทของเอกสารและหนังสือที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ส่วนที่

ผู้จัดท าต้องการสื่อให้ผู้เข้าชมได้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลผู้มีชื่อเสียงของโลกกับหลู่ซวิ่น ทั้งในด้านที่

มีอิทธิพลในด้านความคิดและงานของหลู่ซวิ่น และในทางกลับกัน และในทางกลับกัน ความคิดและงานของเขา

ก็ส่งอิทธิพลและเป็นแรงบันดาลใจให้กับบุคคลอ่ืนเช่นกัน อาทิ นักเขียนชาวฝรั่งเศสที่หลู่ซวิ่นยกย่อง นักเขียน

ชาวอเมริกันที่ศึกษาประเทศจีนผ่านงานของหลู่ซวิ่น  

                                                           
36 ปฏิบัติการ ฯ หน้า  28 
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                                        (3.106)                                                                                        (3.107) 

 

รูปที่ 3.106 – 3.107 บุคคลผู้มีชื่อเสียงที่มีปฏิสัมพันธ์กับหลู่ซวิ่น และอิทธิพลที่หลู่ซวิ่นมีต่อบุคคลต่างๆ  

ถ่ายเม่ือวันที่ 13 เมษายน พุทธศักราช 2561    

 

        ข้อสังเกตที่เห็นได้ชัดเจนคือ เนื้อหาที่น าเสนอในพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นแห่งเมืองปักกิ่ง  แตกต่างจาก

พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นเมืองเซ่าซิง คือ พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นเมืองเซ่าซิง  น าเนื้อหาส่วนใหญ่มาจากเนื้อเรื่องในผลงาน

ที่หลู่ซวิ่นเขียนขึ้น ทั้งที่เป็นเรื่องสั้น บทความ และกลอน แต่พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นแห่งปักก่ิงน าเนื้อหามาจากค าพูด

ของหลู่ซวิ่น     หรือข้อความที่หลู่ซวิ่นเขียนโดยไม่ได้อยู่ในเนื้อหาผลงานจากปลายปากกาของหลู่ซวิ่นเล่มใดมา  

จัดแสดง ดังนั้น การเรียนรู้ประวัติของหลู่ซวิ่นในพิพิธภัณฑ์จึงเป็นการศึกษาจากเอกสารที่มาของงานเขียน 

บุคคลผู้มีชื่อเสียง และหนังสือที่เขาเคยอ่าน 

        จากข้อมูลที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์  เห็นได้ว่าหลู่ซวิ่นเป็นนักเขียนชาวจีน ที่เปิดรับความคิดและมุมมอง

จากต่างชาติโดยที่ไม่ปิดกั้นความรู้ใหม่ๆ และพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความคิดกับต่างชาติเพื่อการพัฒนาเสมอ 

เช่น การศึกษาผลงานของนักเขียนฝ่ายซ้ายชาวรัสเซีย หรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของของหลู่กับนักข่าว

ฝ่ายซ้ายชาวฝรั่งเศส ในทางกลับกัน ผลงานของหลู่ซวิ่นที่มีคุณค่าจึงถูกเผยแพร่ออกสู่ต่างประเทศด้วย เช่น 

ผลงานของหลู่ซวิ่นเรื่อง “ประวัติจริงของอาคิว” ถูกแปลเป็นภาษาต่างประเทศกว่า 50 ภาษา อาทิ ภาษาอังกฤษ 

ภาษารัสเซีย ภาษาญี่ปุ่น รวมทั้งภาษาไทยด้วย ถือเป็นการยกระดับนักเขียนชาวจีนจากระดับชาติเป็นระดับ

นานาชาติ ท าให้ต่างชาติยอมรับในความคิดของชาวจีนมากขึ้น  
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        ส่วนจัดแสดงสุดท้ายของพิพิธภัณฑ์ยังมีการเลือกประวัติชีวิตของหลู่ซวิ่นช่วง 11 วันสุดท้ายก่อนที่จะ

เสียชีวิตจัดแสดงแยกเป็นส่วนต่างหากในชั้นใต้ดิน  พร้อมทั้งประมวลภาพข่าวร าลึกหลู่ซวิ่นเรียงตามป ี

ครสิตศักราช โดยรวมข่าวต้ังแต่หลู่ซวิ่นยังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งปีคริสตศักราช 2001 

 

                      (3.108)                                                                                               (3.109) 
                              

                                             (3.110)                                                                                                (3.111) 
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                              (3.112)                                                (3.113) 

                       (3.114)                                      (3.115) 

                      (3.116)                                      (3.117) 

 

รูปที่ 3.108 – 3.117 ส่วนจัดแสดงประวัติชีวิตของหลู่ซวิ่นชว่ง 11วันสุดท้ายและประมวลภาพข่าว เกี่ยวกบัหลู่ซวิน่เรียงตามปีคริสตศักราช 

ถ่ายเม่ือวันที่ 13 เมษายน พุทธศักราช 2561    
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        จากการส ารวจพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นแห่งเมืองปักกิ่งพบว่า พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นแห่งเมืองปักก่ิงนอกจากจะเก็บ

รวบรวมหนังสือและต าราหลายเล่ม ของใช้ส่วนตัวของหลู่ซวิ่นหลายอย่างที่ เขาใช้  เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ รวมทั้ง

หนังสือที่ตีพิมพ์ผลงานของหลู่ซวิ่นด้วย โดยพิพิธภัณฑ์อ่ืน แม้แต่พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นเมืองเซ่าซิงจัดแสดงไว้เพียง

ของจ าลองเท่านั้น ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นแห่งเมืองปักกิ่งนับเป็นแหล่งรวบรวมวัตถุพยานที่

เป็นข้อมูลเกี่ยวกับหลู่ซวิ่นศึกษาอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ที่ถือได้ว่าสมบูรณ์ที่สุดในประเทศจีน 

        การคัดเลือกสถานที่ต้ังพิพิธภัณฑ์ สืบเนื่องจากหลู่ซวิ่นเปลี่ยนที่พ านักในเมืองปักก่ิงถึง 4 แห่งโดยแห่งที่ 4 

เป็นสถานที่ที่หลู่ซวิ่นพ านักอยู่นานท่ีสุด ของใช้ต่างๆของหลู่ซวิ่นและครอบครัวจึงครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด การ

เลือกพ านักแห่งที ่4 เป็นสถานที่ส าหรับสร้างพิพิธภัณฑ์จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุด 

        ลักษณะการเลือกสรรข้อมูลเพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นแห่งเมืองปักกิ่ง ต่างจากเมืองเซ่าซิง คือให้

ความส าคัญกับการรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ของหลู่ซวิ่น และข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยของหลู่ซวิ่นหรือหลู่ซวิ่น

ศึกษา การเผยแพร่ความคิด และอิทธิพลจากนักคิดที่มีชื่อเสียง หรือผลงานของผู้ที่มีชื่อเสียงที่มีผลต่อความคิด

ของหลู่ซวิ่น รวมทั้งหนังสือต่างๆที่หลู่ซวิ่นอ่าน โดยคณะผู้จัดท าพิพิธภัณฑ์ให้ความส าคัญกับข้อมูลที่มีอิทธิพล

ต่อความคิดของหลู่ซวิ่นเป็นหลัก เช่น งานของนักเขียนฝ่ายซ้ายชาวตะวันตก เป็นต้น  

การเข้าถึง (Accessibility) 

 พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นแห่งปักกิ่ง  ต้ังอยู่บนถนนฟู่เฉิงเหมิน เขตซีเฉิงห่างจากจตุรัสเทียนอันเหมินประมาณ

7.5กิโลเมตร การเดินทาง หากเดินทางจากจตุรัสเทียนอันเหมินค่อนข้างสะดวกที่ต าแหน่งที่ตั้งอยู่ในซอยเล็กหา

ไม่มีจุดเด่นที่สามารถสังเกตได้ชัดเจนนอกจากป้ายบอกทางเล็กๆ พิพิธภัณฑ์ไม่ได้จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

อย่างชัดเจนเช่นหมู่บ้านหลู่ซวิ่นเมืองเซ่าซิง แต่เป็นเน้นการเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติชีวิตและผลงานของหลู่ซวิ่น

โดยเฉพาะ จากการส ารวจสภาพแวดล้อมโดยรอบของชุมชนในระแวกพิพิธภัณฑ์ ผู้เขียนพบว่าไม่ได้มีการสร้าง

ชุมชนให้เป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เพื่อให้บริการกับผู้ชมหรือเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือยังผลด้านการเป็น

แหล่งท่องเที่ยว หากแต่ตัวพิพิธภัณฑ์ถูกสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเท่านั้น และเนื่องจากตัวอาคารต้ังอยู่ใน

ตรอกซอย การเข้าถึงจึงจ าเป็นที่จะต้องมีความต้ังใจเดินทางมาเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา หรือรับความรู้

โดยเฉพาะ เนื่องจากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดเป็นแหล่งเรียนรู้พื้นฐานของเมืองปักก่ิงผู้ที่เข้าชมส่วนใหญ่จะเป็น

หน่วยงานของรัฐ หรือโรงเรียนที่จัดให้นักเรียนเข้ามาทัศนศึกษาเท่านั้น  

 ทั้งนี้การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ไม่มีค่าใช้จ่าย แม้ว่าจะเป็นชาวต่างชาติจึงสามารถลดข้อจ ากัดในการเข้าชม

พิพิธภัณฑ์ได้ และสามารถจูงใจให้ผู้ที่สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้มากขึ้น 
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เป้าหมายที่คุ้มค่า(Accountability)  

 การแสดงความเป็นเลิศในด้านเนื้อหาของพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นแห่งปักกิ่งท าได้อย่างดีเยี่ยม เนื่องจากใน

แต่ละส่วนของพิพิธภัณฑ์จะจัดแสดงใช้เครื่องมือที่หลากหลายทั้งที่เป็นรูปภาพ ตัวอักษร วิดิทัศน์  ตลอดจนสื่อ

การเรียนรู้แบบทันสมัย โดยการใช้ AR ในการแสดงข้อมูลในส่วนต่างๆ โดย AR ที่ใช้ สามารถตอบสนอง

ความต้องการแสวงหาความรู้ให้ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะวัยเด็ก และผู้ที่มีความบกพร่องทั้ง

ทางการมองเห็นและการฟัง การจัดแสดงเนื้อหาในพิพิธภัณฑ์ค านึงถึงความเข้าใจในกระบวนการสื่อสาร และมี

เทคนิคที่เหมาะสมท าให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เข้าชมพิพิธภัณฑืได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้การที่พิพิธภัณฑ์ถูก

จัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้พื้นฐานของเมืองปักกิ่งยังมีการยังประโยชน์ในการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้เป็น

อย่างดีอีกด้วย กล่าวคือ ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สามารถใช้แอพพลิเคชั่นAR เพื่อการเรียนรู้หลังจากที่เข้าชม

พิพิธภัณฑ์แล้ว เป็นการทบทวน และเรียนรู้ต่อเนื่องหลังจากเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้เป็นอย่างดีด้วย 

การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม (Inspiring Action: Museum and Social 

Change)  

 เนื่องจากพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นแห่งปักก่ิงถูกจัดต้ังให้เป็นแหล่งทัศนศึกษาของนักเรียนระดับประถมศึกษา

และมัธยมศึกษาแห่งเมืองปักก่ิง ทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้พื้นฐานทางความคิดของข้าราชการส่วนกลางของ

รัฐบาล และแหล่งศึกษาพื้นฐานการรักชาติของเมืองปักก่ิง นอกจากน้ียังเป็นแหล่งอารยธรรมพื้นฐาน แหล่ง

เรียนรู้พื้นฐานแห่งการรักชาติของผู้พิการประจ าเมืองหลวง อีกทั้งยังเป็นแหล่งฝึกความพร้อมความเป็นจิต

อาสาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาแห่งเขตเฉาหยาง ท าให้การจัดท าพิพิธภัณฑ์มีการค านึงถึงการสร้างแรง

บันดาลใจเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ การจัดแสดงข้อมูลเนื้องหาประวัติชีวิตของหลู่ซ

วิ่นในหลายส่วนต้ังแต่ในวัยเรียน เน้นที่การจัดแสดงหนังสือที่หลู่ซวิ่นเคยอ่านในทุกช่วงเวลาของชีวิต เพื่อเป็น

ต้นแบบเรื่องการอ่าน การศึกษาหาความรู้ ยังผลให้ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ก่อเกิดแรงบัลดาลใจในการศึกษาเล่า

เรียนและปลูกฝังให้คนรักชาติได้อีกด้วย 
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3.2.3 หอร าลึกหลู่ซวิ่นแห่งเมืองกวางเจา  

        จากการส ารวจพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นแห่งนี้ ผู้วิจัยพบว่าในพิพิธภัณฑ์ไม่ได้จัดแสดงผลงานของหลู่ซวิ่นมาก

เท่าพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นในเมืองอื่น  แต่เนื้อหาที่จัดแสดงเป็นงานที่หลู่ซวิ่นท า รวมถึงเหตุการณ์ส าคัญขณะที่ 

หลู่ซวิ่นอยู่ที่เมืองกวางเจา และเหตุการณ์ที่มีอิทธิพลต่อความคิดของหลู่ซวิ่น สามารถแบ่งประเด็นการน าเสนอ

ได้ 3 ประเด็น ได้แก่ หลู่ซวิ่นและกับสีว์ก่วงผิง งานอดิเรกของหลู่ซวิ่น และการเรียกร้องขณะเป็นอาจารย์ที่

มหาวิทยาลัยจงซาน  

        หลู่ซวิ่นกับสีว์ก่วงผิง ผู้จัดท าต้องการน าเสนอชีวิตอีกด้านหนึ่งของหลู่ซวิ่น คือ ด้านความรัก ของคนทั้ง

สองที่ด าเนินไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศหลายเหตุการณ์  โดยเริ่มจากการขอความคิดเห็นในการ

ขับไล่หยางอินอ๋ีว์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยฝึกหัดครูสตรีปักกิ่งในขณะที่สีว์ก่วงผิงเป็นนักศึกษา แสดงให้เห็นถึง

จุดเริ่มต้นในเรื่องมุมมองทางการเมืองของสีว์ก่วงผิงที่คล้ายคลึงกันกับหลู่ซวิ่น จนกระทั่งทั้งสองย้ายไปยังเมือง

กวางเจา สีว์ก่วงผิงเป็นผู้ช่วยหลู่ซวิ่นในช่วงที่หลู่ซวิ่นเป็นอาจารย์  จนกระทั่งทั้งสองใช้ชีวิตคู่ร่วมกันที่เมือง   

เซี่ยงไฮ้และสีว์ก่วงผิงเป็นผู้ช่วยงานเขียนและงานแปลทั้งหมดของหลู่ซวิ่น ท าให้หลู่ซวิ่นมีผลงานเผยแพร่

ออกมามากขึ้น จ านวนผลงานของหลู่ซวิ่นที่เผยแพร่ในช่วงที่มีสีว์ก่วงผิงเป็นผู้ช่วยมีจ านวนมากกว่าระยะ 20 ปี 

ก่อนที่สีว์ก่วงผิงจะเข้ามาเป็นผู้ช่วย  

        งานอดิเรกของหลู่ซวิ่น ได้แก่ งานแกะสลักไม้ซึ่งหลู่ซวิ่นให้ความสนใจเป็นอย่างมาก งานดังกล่าวเป็นงาน

ที่หลู่ซวิ่นผลักดันจนเกิดเป็นชมรมแกะสลักไม้ ในพิพิธภัณฑ์มีรูปปั้นเสมือนจริง จ าลองห้องเรียนที่ใช้สอน

แกะสลักไม้ แสดงให้เห็นถึงความต้ังใจในการท างานทุกด้านของหลู่ซวิ่น จนสามารถเป็นต้นแบบให้ ศิลปิน

หลายๆคน ดังที่กล่าวชื่อศิลปินไปแล้วในหัวข้อที่ 3.1.1 การจัดแสดงในส่วนนี้ท าให้เห็นได้ว่า นอกจากการ

ท างานด้านงานเขียนของหลู่ซวิ่นแล้ว งานส่วนอื่นของหลู่ซวิ่นก็ส่งอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืนได้ในวงกว้าง  



105 
 

 

     

 รูปที่ 3.118 ภาพบรรยากาศการสอนวธิีการแกะสลักไม้  

           ถ่ายเม่ือวันที่ 18 เมษยน พุทธศักราช 2561 

 

การเข้าถึง (Accessibility)  

 หอร าลึกหลู่ซวิ่นแห่งเมืองกวางเจา ต้ังอยู่บนถนนเหวินหมิงเขตเย่ว์ซิ่ว ในเมืองกวางเจา อาคารที่ใช้

จัดท าพิพิธภัณฑ์คือหอนาฬิกา ซึ่งเป็นอาคารเดิมที่หลู่ซวิ่นเคยพ านักเมื่อครั้งอาศัยอยู่ที่เมืองกวางเจา ตัวอาคาร

ต้ังอยู่ในสวนสาธารณะ การเข้าถึงพิพิธภัณฑ์จึงท าได้ไม่ยาก จัดว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน แต่

เนื่องจากเมืองกวางเจามีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพรรคคอมมิวนิสต์และการปฏิวัติ การจัดแสดงใน

พิพิธภัณฑ์จึงไม่ได้มีเพียงประวัติชีวิตของหลู่ซวิ่นเท่านั้น ก่อนที่จะเดินชมพิพิธภัณฑ์ส่วนของหลู่ซวิ่นจึงต้องผ่าน

ส่วนการเคลื่อนทัพทางการทหารในสมัยที่มีการท าสงครามในยุคเจียงไคเช็คด้วยการเชื่อมโยงในส่วนเนื้อหาที่

จัดแสดงในอาคารระหว่างการเคลื่อนทัพทางการทหาร กับพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นสามารถกล่าวได้ว่าแทบจะไม่มี

ส่วนเชื่องโยงกันให้เห็นได้อย่างชัดเจนเลย การเข้าถึงพิพิธภัณฑ์เพื่อศึกษาผลงานของหลู่ซวิ่นที่เป็นส่วนในเข้า

ไป ท าให้ผู้ชมเกิดความข้องใจในการจัดแสดงเนื้อหาได้ง่าย มีการแบ่งเนื้อหาไว้อย่างชัดเจนโดยเน้นในเรื่องของ

ชีวิตการท างานช่วงที่อยู่ที่กวางเจา และชีวิตครอบครัว หากพิจารณาเฉพาะในส่วนพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติ

ชีวิตของหลู่ซวิ่นโดยไม่พิจารณาส่วนจัดแสดงก่อนหน้าถือว่าการเข้าถึงได้ไม่อยากเท่าใดนัก  
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หากพิจารณาโดยภาพรวมผู้ที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ไม่จ าเป็นจะต้องเดินทางเพื่อไปศึกษาหาความรู้

โดยเฉพาะเช่นในพิพิธภัณฑ์ที่ปักกิ่ง ถือได้ว่าพิพิธภัณฑ์สามารถเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนได้อย่างแนบเนียน 

โดยรวมสามารถเข้าถึงสถานที่ได้ง่าย นอกจากนี้ยังไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมแม้จะเป็นชาวต่างชาติก็สามารถ

เข้าได้ จึงท าให้การเข้าถึงง่ายมากยิ่งขึ้นด้วย แต่การเข้าถึงข้อมูลส่วนที่ต้องการยังต้องผ่านส่วนอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้อง 

จึงยังเป็นจุดที่พิพิธภัณฑ์ควรต้องพิจารณาปรับปรุงอยู่บ้าง  

เป้าหมายที่คุ้มค่า (Accountability)  

 ในที่นี้ผู้เขียนพิจารณาเพียงส่วนหอร าลึกหลู่ซวิ่นแห่งเมืองกวางเจา จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า 

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ให้ความส าคัญกับประวัติชีวิตของหลู่ซวิ่นในช่วงเวลาที่เขาอาศัยอยู่เมืองกวางเจาเป็นอย่าง

มาก ตัวพิพิธภัณฑ์เน้นการจัดแสดงประวัติชีวิตทั่วไปพอสังเขปเท่านั้น แต่ให้ความส าคัญเรื่องชีวิตส่วนตัว และ

เรื่องงานอดิเรกเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากในห้องจัดแสดงหลักมีการจัดแสดงเรื่องศิลปะการแกะสลักไม้ ซึ่งเป็น

งานอดิเรกของหลู่ซวิ่น และประวัติชีวิตครอบครัวของหลู่ซวิ่นกระบวนการสื่อสารสามารถท าได้อย่างดี สื่อให้

ผู้ชมพิพิธภัณฑ์เห็นภาพได้อย่างชัดเจน ความรู้ที่จัดแสดงครอบคลุมวัตถุในพิพิธภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้

ยังมีการใช้เครื่องมือที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเชิงสร้างสรรค์ด้วย เทคนิคที่ใช้ในการจัดแสดง

เนื้อหาในพิพิธภัณฑ์ ไม่ได้ใช้เทคนิคที่ทันสมัยเช่นในพิพิธภัณฑ์ที่ปักกิ่ง แต่ใช้เทคนิค “ดึง ชัก ผลัก โยก” แสดง

การเรียนรู้เนื้อหาที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แบบย้อนยุค เพื่อให้ผู้ชมเห็นภาพการสื่อสารและการด าเนินเรื่องใน

ชีวิตรักของหลู่ซวิ่นได้อย่างมีสีสัน  

การเข้าชมในพิพิธภัณฑ์ที่มีการจ าลองห้องต่างๆที่หลู่ซวิ่นใช้ทั้งห้องท างาน ห้องประชุม และห้องที่หลู่ซ

วิ่นใช้ท างานอดิเรกรวมทั้งการจ าลองเหตุการณ์ติดต่อสื่อสารระหว่างหลู่ซวิ่นและสีว์ก่วงผิงเป็นการท าให้

กลุ่มเป้าหมายในการชมพิพิธภัณฑ์เห็นภาพ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มาดูพิพิธภัณฑ์ได้อย่างดี ซึ่งถือได้ว่าบรรลุ

เป้าหมายทางการศึกษาทั้งด้านแนวคิดและเนื้อหาได้อย่างลงตัว รวมทั้งสามารถส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่องได้อย่างดี เนื่องจากประวัติของหลู่ซวิ่นที่มีการพูดถึงชีวิตรักและงานอดิเรกของหลู่ซวิ่นมากเป็นพิเศษใน

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ นอกจากจะท าให้ผู้ชมรู้จักหลู่ซวิ่นในมุมมองที่แตกต่างจากพิพิธภัณฑ์อื่นแล้ว ยังเป็นการ

เพิ่มพูนความรู้ให้ผู้ชมรู้จักสีว์ก่วงผิง ซึ่งมีส่วนส าคัญในการผลักดันหลู่ซวิ่นให้เกิดผลงานจ านวนมากในช่วงท้าย

ของชีวิต  โดยรวมการเข้าถึงเป้าหมายที่คุ้มค่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สามารถท าได้อย่างดี ท าให้ผู้ชมน าความรู้ไปต่อ

ยอดเพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้ 
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การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม (Inspiring Action: Museum and Social 

Change) 

 เนื่องจากหอร าลึกหลู่ซวิ่นแห่งเมืองกวางเจาเป็นการจ าลองภาพบรรยากาศที่เกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัว

เป็นส่วนใหญ่ การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจึงยังไม่เด่นชัดเท่าใดนัก แต่สิ่งที่ผู้เขียน

สังเกตได้อย่างชัดเจนคือ ความต้ังใจในการน าเสนอมุมมองที่แตกต่างจากพิพิธภัณฑ์อ่ืน กล่าวคือ พิพิธภัณฑ์

แห่งนี้พยายามสื่อให้เห็นมุมมองอ่ืนที่แตกต่างออกไปของชีวิตหลู่ซวิ่น การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเปลี่ยนแปลง

สังคมปรากฎให้เห็นแต่เฉพาะในด้านของแรงผลักดันที่ท าให้หลู่ซววิ่นน าเสนอผลงานออกมาได้อย่างมีคุณภาพ

มากขึ้นโดยมีภรรยาอยู่เบื้องหลัง ซึ่งไม่ได้ชัดเจนเท่าใดนัก เพราะต้องอาศัยการตีความเพิ่มเติมจากประวัติชีวิต

ของหลู่ซวิ่น และจากประวัติส่วนตัวของสีว์ก่วงผิง แต่ทั้งนี้ ถือเป็นข้อดีที่การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ท าให้มีการ

ส่งเสริมการเรียนรู้นอกบริบทพิพิธภัณฑ์ได้ 

 

3.2.4 พิพิธภัณฑ์ร าลึกหลู่ซวิ่นแห่งเซี่ยงไฮ ้

        พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นเมืองเซี่ยงไฮ้ เน้นการจัดแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ของหลู่ซวิ่นเพื่อรับใช้สังคม 

สังเกตได้จากการจัดแสดงเนื้อหาเริ่มต้น ด้วยบทกลอนต้อนรับ  

横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛。 
        แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า อุดมการณ์ของหลู่ซวิ่นในช่วงที่อาศัยในเมืองเซี่ยงไฮ้ช่วง 10 ปีสุดท้าย ถัด

จากส่วนต้อนรับยังจัดแสดงฉากจ าลองจากเรื่อง “ประวัติจริงของอาคิว” โดยดึงประโยคที่สะท้อนให้เห็นการ

เสียดสีสังคม และความต้อยต่ าของชนชั้นล่างได้อย่างชัดเจน เช่น 

        ประโยคจากป้ายในฉากจ าลองที่กล่าวว่า  

รูปที่ 3.119 ป้ายข้อความจากเร่ือง “ประวัติจริงของอาคิว” (1) 

“ แกคู่ควรกับแซ่จ้าวงั้นหรือ?” 
ถ่ายเม่ือวันที่ 7 มีนาคม พุทธศักราช 2562 
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        ในฉากที่อาคิวประกาศว่าตนแซ่จ้าว   ซึ่งเป็นแซ่ของคนชั้นสูงในหมู่บ้าน หลังจากที่ท่านจ้าวทราบว่าอาคิว 

ใช้แซ่ของตนเอง จึงโมโหและเรียกอาคิวไปท าโทษจนอาคิวเลิกล้มความคิดที่จะใช้แซ่จ้าว หรือฉากที่อาคิวจับ

แก้มแม่ชี ท าให้แม่ชีไม่พอใจ อาคิวจึงกล่าวประโยคต่อว่าแม่ชี ว่า  

รูปที่ 3.120  ป้ายข้อความจากเร่ือง “ประวัติจริงของอาคิว”(2) 

“พระจับแก้มแกได้ ข้าจับไม่ได้หรือ?” 
ถ่ายเม่ือวันที่ 7 มีนาคม พุทธศักราช 2562 

         หรือฉากสุดท้ายที่อาคิวตกเป็นนักโทษในช่วงของการปฏิวัติและถูกบังคับให้ยินยอมรับสารภาพ โดยการ

เขียนวงกลมแทนชื่อ เพื่อรับโทษประหาร แต่ก็ยังไม่สามารถเขียนวงกลมให้กลมได้  
 

รูปที่ 3.121  ป้ายข้อความจากเร่ือง “ประวัติจริงของอาคิว”(3) 

“ผีอัปลักษณ์แม้แต่วงกลมยังวาดไม่กลม” 
ถ่ายเม่ือวันที่ 7 มีนาคม พุทธศักราช 2562 

 

         ประโยคเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความต้อยต่ าของคนในสังคมอย่างเช่น “อาคิว” ที่ไม่มีแม้แต่แซ่ หรือการ

กระท าที่ไม่เหมาะสมของอาคิวในฉากจับแก้มแม่ชี แม้กระทั่งการแสดงความต้อยต่ าในฉากที่ยอมรับการ

ประหารชีวิต   

         ถัดจากการจัดแสดงส่วนแรก มีการฉายวีดิทัศน์เกี่ยวกับเส้นทางชีวิตของหลู่ซวิ่นที่ต่อสู้เพื่อประชาชน

จนกระทั่งเสียชีวิต และได้รับการยกย่องว่าเป็นจิตวิญญาณของคนในชาติ ผ่านป้ายช่วงสุดท้ายของการจัด

แสดงโดยทั้งพิพิธภัณฑ์ให้ความส าคัญกับการจัดแสดงในหัวข้อ “ลูกของมนุษยชาติ” ซึ่งมีนัยยะลึกซึ้ง แฝง

ความหมายของการเป็นผู้รับใช้ประชาชนทุกคน หมายถึงการปวารณาตัวของหลู่ซวิ่นเพื่อรับใช้สังคม  
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        จากการสอบถามผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นทั้ง 4 แห่ง ได้แก่  

        เมืองปักกิ่ง  วันที่ 13 เมษายน พุทธศักราช 2561  

        เมืองกวางเจา วันที ่18 เมษยน พุทธศักราช 2561  

        เมืองเซี่ยงไฮ้ วันที่ 7 มีนาคม พุทธศักราช 2562 

        เมืองเซ่าซิง วันที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2562  

        สามารถจัดกลุ่มผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้จ านวน 4 กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มที่ 1 ครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยม กลุ่ม

ที่ 2 ผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษา กลุ่มที่ 3 นักท่องเที่ยวสูงอายุ และกลุ่มที่ 4 กลุ่มนักศึกษาระดับ

มหาวิทยาลัย  

        ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นเมืองเซ่าซิงแต่ละกลุ่มให้ข้อมูลที่แตกต่างกัน กล่าวคือ กลุ่มนักเรียนมัธยมเข้า

ชมพิพิธภัณฑ์ เนื่องจากเป็นการทัศนศึกษาตามที่โรงเรียนก าหนด เพื่อเพิ่มพูนความรู้จากบทเรียนในชั้นเรียน 

กลุ่มที่ 2  ผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษา เข้าชมเนื่องจากต้องการเพิ่มเติมความรู้เรื่อง “จากสวนหญ้า

ร้อยพันธุ์ถึงห้องหนังสือสามกลิ่น” ที่เรียนในชั้นเรียน และเพื่อต้องการให้นักเรียนรู้จักประวัติของหลู่ซวิ่นมากขึ้น 

กลุ่มที่ 3 นักท่องเที่ยวที่มากับบริษัทน าเที่ยว เข้าชมพิพิธภัณฑ์เพื่อจุดประสงค์หลักคือ ต้องการชมของโบราณ

ของหลู่ซวิ่นที่พิพิธภัณฑ์ได้อนุรักษ์ไว้ กลุ่มที่ 4 นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เข้าชมพิพิธภัณฑ์ เนื่องจากเป็น

นักศึกษาสาขาวรรณคดีต้องการศึกษาวรรณคดีสมัยใหม่ที่มี  หลู่ซวิ่นเป็นตัวแทนนักวรรณคดียุคดังกล่าว  

         จากข้อมูลส่วนนี้จะพบว่าผู้ที่เข้าชมส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับหลู่ซวิ่นก่อนเข้าชมมากเพียงพอ 

ดังนั้น จึงเป็นไปได้อย่างยิ่งว่า การเข้าชมพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นเป็นไปเพื่อการแสวงหาความรู้มากกว่าการเข้าชม

เพื่อจุดประสงค์อ่ืน และแรงจูงใจในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์มาจากตนเองเป็นส่วน

ใหญ่ ถึงแม้ว่าจะมีการกระตุ้นหรือแรงผลักดันจากโรงเรียนหรือรัฐบาลอยู่บ้าง แต่มิได้มีผลส าคัญที่สุดเพราะ

การเข้าชมส่วนใหญ่มาจากความต้องการของตนเอง    

         การรับรู้ของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์แต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกัน ดังนี้ กลุ่มที่ 1 เน้นการรับรู้ชีวประวัติของ

หลู่ซวิ่นและผลงานของหลู่ซวิ่นเช่นเรื่อง “ประวัติจริงของอาคิว” หรือเรื่องที่เคยเรียนมาในระดับประถมศึกษา 

เช่น เรื่อง “คลื่นลม”  กลุ่มที่ 2 ได้รับความรู้เรื่อง ชีวิตในวัยเด็กของหลู่ซวิ่นเพื่อประกอบความรู้ในบทเรียนที่เคย

เรียนในเรื่อง “จากสวนหญ้าร้อยพันธุ์ถึงห้องหนังสือสามกลิ่น” กลุ่มที่ 3 รับรู้เรื่องของประวัติเมืองเซ่าซิงสมัย

ราชวงศ์ชิง และสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยท้องถิ่น เช่น ลักษณะบ้านเก่าของต้นตระกูลของหลู่ซวิ่น  และของใช้

ส่วนตัวของหลู่ซวิ่นในพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นเมืองปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ กลุ่มที่ 4 รับรู้เรื่องประวัติชีวิตหลู่ซวิ่นโดยเฉพาะ
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ในช่วง 10 ปี สุดท้ายเป็นหลัก ซึ่งเป็นช่วงที่หลู่ซวิ่นเผยแพร่ผลงานของตนเองออกมามากที่สุด เช่น ผลงานแปล

เรื่อง “เดือนสิบ”37  

การเข้าถึง (Accessibility) 

พิพิธภัณฑ์ร าลึกหลู่ซวิ่นแห่งเซี่ยงไฮ้ ต้ังอยู่บนถนนเถียนไอ้ เขตหงโค่ว ตัวอาคารที่เป็นพิพิธภัณฑ์ต้ังอยู่

ในสวนสาธารณะหลู่ซวิ่น การเข้าถึงตัวสถานที่จัดต้ังพิพิธภัณฑ์ท าได้ค่อนข้างง่าย สภาพแวดล้อมโดยรอบเป็น

สวนสาธารณะขนาดใหญ่ มีทั้งสวนสาธารณะ สวนสนุกและสนามกีฬา นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งชุมชนที่มีผู้

อาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ถือได้ว่าแทบจะไม่มีข้อจ ากัดในการเข้าถึงตัวสถานที่ที่เป็นแหล่งความรู้ ถึงแม้ว่าจะ

อยู่ไกลใจกลางเมืองย่านเศรษฐกิจ แต่บริเวณใหล้เคียงสถานที่จัดตังพิพิธภัณฑ์ถูกผลักดันให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวแนวใหม่ที่เป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่น ท าให้การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ไม่ยากเท่าใดนัก   

ส่วนการเข้าถึงข้อมูลในพิพิธภัณฑ์ง่ายกว่าพิพิธภัณฑ์ที่เมืองกวางเจา เนื่องจากอาคารที่ใช้เป็น

พิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติชีวิตและผลงานของหลู่ซวิ่นโดยเฉพาะทั้งด้านบนและด้านล่าง ผู้เข้าชมสามารถเห็น

ความส าคัญของหลู่ซวิ่นได้อย่างชัดเจน พิพิธภัณฑ์ร าลึกหลู่ซวิ่นแห่งเซี่ยงไฮ้จึงถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เป็น

ส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างชัดเจนอีกแห่งหนึ่ง  

เป้าหมายที่คุ้มค่า (Accountability) 

พิพิธภัณฑ์ร าลึกหลู่ซวิ่นแห่งเซี่ยงไฮ้ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการสื่อสารกับผู้ชมได้เป็น

อย่างดี ต้ังแต่จุดเริ่มต้นในพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงวิดิทัศน์จุดเริ่มต้นของชีวิตหลู่ซวิ่นต้ังแต่เกิด นอกจากนี้ยัง

มีการใช้เทคนิคอ่ืนๆทั้งรูปปั้นจ าลองฉากส าคัญของผลงานหลู่ซวิ่นในเรื่องสั้น “ประวัติจริงของอาคิว” การใช้

ผนังเป็นจอภาพยนตร์ฉายเรื่องราวของหลู่ซซิ่นเป็นภาษาญี่ปุ่น การใช้เกมส์เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชมในวัย

เด็ก  

จะเห็นได้ว่าการใช้เครื่องมือที่หลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชมแบบต่างๆ เป็นการส่งเสริม

การเรียนรู้ที่แสดงถึงความเข้าใจในกระบวนการสื่อสาร ทั้งยังแสดงให้เห็นการใช้เทคนิคที่เหมาะสมเพื่อเข้าถึง

เป้าหมายทางการศึกษาทั้งทางด้านเนื้อหา แนวคิด รวมทั้งค านึงถึงเทคนิคต่างๆที่ใช้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มคน

ที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ด้วย  

                                                           
37 ชื่อภาษาไทย ผู้วิจัยแปลจาก 《十月》 งานของหลู่ซวิ่นปีคริสตศักราช 1933 ซึ่งจะใช้ค านี้ในงานวิจัยชิน้นี้ทัง้หมด 
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การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม(Inspiring Action: Museum and Social 

Change) 

พิพิธภัณฑ์ร าลึกหลู่ซวิ่นแห่งเซี่ยงไฮ้ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ค่อนข้างชัดเจน เนื่องจากพิพิธภัณฑ์เน้นการจัดแสดงเนื้อหาและประวัติชีวิตของหลู่ซวิ่นช่วง 10 ปีสุดท้ายที่ 

หลู่ซวิ่นมีการท างานเพื่อสังคมอย่างมาก ผลงานของหลู่ซวิ่นในช่วงสุดท้ายนี้ ส่วนใหญ่เป็นผลงานที่สะท้อน

สังคมและต้องการแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในสังคม การ การจัดแสดงประวัติชีวิตและผลงานของหลู่ซ

วิ่นในพิพิธภัณฑ์จึงเป็นการจัดแสดงเนื้อหาที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมได้เป็น

อย่างดี จากการส ารวจพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ผู้เขียนพบว่า ต้ังแต่ส่วนแรกที่กล่าวถึงช่วงชีวิตของการเริ่มเป็นผู้

ขับเคลื่อนทางสังคม จนถึงส่วนสุดท้ายบั้นปลายชีวิตของหลู่ซวิ่นที่มีการฉายวิดิทัศน์บรรยากาศในพิธีศพของ

หลู่ซวิ่นโดยมีประชาชนร่วมไว้อาลัยมากมาย สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นต้นแบบผู้ที่มีอิทธิพลต่อสังคมได้ชัดเจน 

การจัดแสดงเนื้อหาดังกล่าวท าให้ประชาชนเรียนรู้การเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่มีชื่อเสียงและมีผลกระทบต่อสังคมใน

วงกว้าง ท าให้เกิดแรงบันดาลใจ และเป็นตัวอย่างเพื่อการในการเปลี่ยนแปลงสังคมได้  

 

         จะเห็นได้ว่าการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ท าให้ผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้ประวัติและผลงานของหลู่ซวิ่นได้ง่ายขึ้น

กว่าเดิม ในทางกลับกันการจัดพิพิธภัณฑ์ การคัดเลือกข้อมูลเพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์มีส่วนช่วยถ่ายทอด

ความรู้เกี่ยวกับหลู่ซวิ่นให้ผู้เข้าชมเข้าใจประวัติและผลงานของหลู่ซวิ่นได้มากขึ้น 

         จากการส ารวจพิพิธภัณฑ์ทั้ง 4 แห่งพบว่า การเลือกสรรข้อมูลเพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์มีความแตกต่าง

กัน กล่าวคือ พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นเมืองเซ่าซิงคัดเลือกข้อมูลจัดแสดงจากผลงานที่หลู่ซวิ่นเขียน โดยน าไป

ประกอบกับชาวงเวลาต่างๆในชีวิตท าให้ผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้ทั้งผลงานและประวัติชีวิตได้ในเวลาเดียวกัน 

พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นเมืองปักกิ่งจัดแสดงประวัติของหลู่ซวิ่นโดยเนื้อหาแบ่งจัดแสดงเพื่อผู้ชมสองช่วงวัย คือ

ส าหรับนักเรียนจัดแสดงข้อมูลและผลงานของหลู่ซวิ่นโดยใช้เทคโนโลยี  AR (Augmented Reality) แสดง

เนื้อหาที่อยู่ในบทเรียนของนักเรียนเพื่อการเรียนรู้และท าความเข้าใจประวัติและผลงานนักเขียนได้ง่ายขึ้น ส่วน

ของผู้ใหญ่เป็นการจัดแสดงข้อมูลประกอบค าบรรยายโดยการใช้ตัวอักษรในรูปแบบเอกสารและค าบรรยาย  

        พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นเมืองกวางเจาจัดแสดงข้อมูลที่เกี่ยวกับชีวิตของหลู่ซวิ่นขณะที่อยู่เมืองกวางเจา โดยให้

ความส าคัญกับประวัติชีวิตด้านครอบครัว ความรัก งานอดิเรกที่นอกเหนือจากงานเขียนด้วย โดยกลวิธีการ

น าเสนอใช้เทคนิคแบบเก่า เพื่อให้ผู้ชมย้อนเข้าสู่เหตุการร์ในอดีตของหลู่ซวิ่นได้ชัดเจนมากขึ้น 
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        พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นแห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ ให้ความส าคัญกับการเลือกข้อมูลช่วงบั้นปลายชีวิตของหลู่ซวิ่น โดย

คัดเลือกข้อมูลที่เป็นผลงานฉบับจริงและของใช้เก่าๆของหลู่ซวิ่นจัดแสดงพร้อมค าอธิบายสั้นๆ  

        หากดูจากการจัดแสดงและการเลือกใช้เทคโนโลยีแล้ว จะพบว่าการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ทั้ง 4 แห่งมี

กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน  การให้ความส าคัญกับข้อมูลแต่ละส่วน  รวมทั้งช่วงชีวิตของหลู่ซวิ่นในพิพิธภัณฑ์

แต่ละแห่งก็มีความแตกต่างกันด้วย แต่ทั้ง 4 แห่งนี้มีจุดประสงค์ไปในทิศทางเดียวกันคือการเผยแพร่ประวัติ

และผลงานของหลู่ซวิ่นผ่านพิพิธภัณฑ์ ถือได้ว่าการเข้าชมพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นสามารถต่อยอดให้ผู้เข้าชมสนใจ

ศึกษาวรรณคดีจีนเพิ่มเติมได้เป็นอย่างดี ผลของการเก็บข้อมูลสามารถน ามาวิเคราะห์ได้ดังนี้  

       กลุ่มผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่มากที่สุดเป็นกลุ่มผู้ที่อยู่ในวัยเรียน โดยเป็นกลุ่มวัยเรียนอยู่ในช่วงการศึกษา

ระดับมหาวิทยาลัย รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา เป็นไปได้อย่างยิ่งว่าการเข้าชมพิพิธภัณฑ์

ของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นทั้ง 4 แห่ง มีแรงจูงใจจากการศึกษาในชั้นเรียน  

       จากการสอบถามยังพบว่าการรับรู้หลู่ซวิ่นในครั้งแรกจากบทเรียนในชั้นเรียนท าให้ตนเองเกิดแรงจูงใจใน

การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมโดยการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ซึ่งแม้ว่าจะมีแรงกระตุ้นหรือแรงผลักดันของบุคคลรอบ

ข้าง เช่น เพื่อนหรือครอบครัว หรือแม้แต่การสนับสนุนของภาครัฐให้เกิดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ แต่ไม่ได้มีผล

มากกว่าความสนใจของตัวผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เอง 

        หากวิเคราะห์ต่อจะเห็นได้ว่า  การศึกษาในชั้นเรียนมีผลโดยตรงต่อการเลือกเข้าชมพิพิธภัณฑ์ของหลู่ซวิ่น 
ในทางกลับกันการเข้าชมพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นท าให้ผู้เรียนเข้าใจประวัติและผลงานของหลู่ซวิ่นได้มากยิ่งขึ้น และ
นอกจากจะเข้าใจประวัติและผลงานของหลู่ซวิ่นได้เป็นอย่างดีแล้ว  ผู้ชมพิพิธภัณฑ์  หลู่ซวิ่นยังสามารถศึกษา
และท าความเข้าใจประวัติศาสตร์จีนได้เพิ่มมากขึ้น  ยิ่งไปกว่านั้นหลังจากเข้าชมพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นแล้ว ท าให้ 
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สนใจที่จะศึกษาวรรณคดีจีนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ต่อเนื่องหลังจากเข้าชมพิพิธภัณฑ์อีกด้วย 
 

 



 
 

บทที่ 4 
สรุปและอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

        การวิจัยเรื่อง  “การเผยแพร่วรรณคดีจีนสมัยใหม่ในปัจจุบัน: วิเคราะห์ผ่านพิพิธภัณฑ์นักเขียน ‘หลู่ซวิ่น’ ” 

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเผยแพร่วรรณคดีจีนสมัยใหม่ในปัจจุบัน  โดยวิเคราะห์ผ่านการน าเสนอใน

พิพิธภัณฑ์นักวรรณคดี “หลู่ซวิ่น” เพื่อศึกษาความส าคัญของนักเขียนและบทบาทที่เปลี่ยนไปผ่านการ “บอก

เล่า” ในพิพิธภัณฑ์ยุคปัจจุบันและวิเคราะห์ปัจจัยของการจัดท าพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้าง

วรรณคดีไทยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม  

        การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดเป้าหมายในการศึกษา ส ารวจและเก็บข้อมูลทั้งจากสถานที่ต้ัง

พิพิธภัณฑ์ สังเกตภูมิทัศน์การจัดต้ังพิพิธภัณฑ์และจากผู้ที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ทั้งหมด 4 แห่ง คือ หมู่บ้านหลู่ซวิ่น

เมืองเซ่าซิง พิพิธภัณฑ์ หลู่ซวิ่นแห่งปักกิ่ง  หอร าลึกหลู่ซวิ่นแห่งเมืองกวางเจา และพิพิธภัณฑ์ร าลึกหลู่ซวิ่นแห่ง

เซี่ยงไฮ้  

        ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้วิจัยศึกษาโดยใช้ชีวประวัติของนักเขียนหลู่ซวิ่นเป็นหลักในการวิเคราะห์ เพื่อ

ชี้ให้เห็นความส าคัญในการจัดท าพิพิธภัณฑ์นักเขียน ซึ่งผู้วิจัยศึกษาในประเด็นต่อไปนี้  

1. ประวัติและผลงานของหลู่ซวิ่น : ลักษณะเด่นที่น าไปใช้เป็นข้อมูลการท าพิพิธภัณฑ์  

2. กระบวนการเผยแพร่วรรณคดีของหลู่ซวิ่นในพิพิธภัณฑ์   

3. การน าเสนอประวัติและผลงานนักเขียน 

4. การเลือกสรรข้อมูลเพื่อจัดแสดงและการจัดภูมิทัศน์ในพิพิธภัณฑ์  

5. ผลที่ได้รับจากการเผยแพร่วรรณคดีผ่านพิพิธภัณฑ์ 
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สรุปผลการวิจัย  

        จากการศึกษาการเผยแพร่วรรณคดีจีนสมัยใหม่ในปัจจุบัน: วิเคราะห์ผ่านพิพิธภัณฑ์นักเขียน “หลู่ซวิ่น” 

สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้  

         กระบวนการเผยแพร่วรรณคดีของหลู่ซวิ่นในหมู่บ้านหลู่ซวิ่นเมืองเซ่าซิง มีการน าเสนอประวัติและผลงาน

นักเขียนหมู่บ้านหลู่ซวิ่นเมืองเซ่าซิง โดยมีการจัดการให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งเป็นแหล่งความรู้ไปด้วย

ในเวลาเดียวกัน โดยผู้จัดท าจ าลองลักษณะของหมู่บ้านแบบเดิมตามสมัยที่หลู่ซวิ่นยังอยู่ในวัยเด็ก ลักษณะ

หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านใหญ่แสดงถึงฐานะในสังคมสมัยก่อนของตระกูลโจว ลักษณะเด่นที่น าไปใช้เป็นข้อมูลการ

ท าพิพิธภัณฑ์เป็นข้อมูลจากผลงานเขียนของหลู่ซวิ่นที่เขียนถึงเรื่องราวในวัยเด็กของตนทั้งสิ้น ท้ังจากเรื่อง 

“จากสวนหญ้าร้อยพันธุ์ถึงห้องหนังสือสามกลิ่น” “งิ้วชนบท” “ไหว้จ้าว” “บ้านเกิด” ฯลฯ  

        การเลือกสรรข้อมูลเพื่อจัดแสดงและการจัดภูมิทัศน์ในพิพิธภัณฑ์ ในหมู่บ้าน ส่วนที่จัดเป็นสถานที่

ท่องเที่ยวจ าลองมาจากชีวิตจริงและผลงานเขียนของหลู่ซวิ่น แต่ละส่วนมีการสอดแทรกเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ

วรรณกรรมของหลู่ซวิ่นไว้ เช่น การจัดแสดงห้องหนังสือสามกลิ่นตามแบบเดิม   ท าให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า  

จุดเด่นของพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นเมืองเซ่าซิงเน้นย้ าให้เห็นภาพในวัยเด็กของหลู่ซวิ่นทั้งสิ้น พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นเมือง

เซ่าซิง สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นของเมืองเซ่าซิงที่มีอิทธิพลต่อหลู่ซวิ่นและครอบครัว  

        จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ผู้จัดท าเปลี่ยนจากการถ่ายทอดมุมมองภาพของหลู่ซวิ่นในฐานะนักปฏิวัติ

เป็นการมองหลู่ซวิ่นในฐานะผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ทั้งยังต้องการให้ผู้เข้าชมเห็นความส าคัญของหลู่ซวิ่นในฐานะ

นักเขียนที่ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ ไม่ใช่ภาพของการเป็นนักปฏิวัติ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมือง เนื่องจากข้อมูลที่

จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ปรากฏข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิวัติหรือการเป็นนักเขียนฝ่ายซ้ายน้อยมาก อีกทั้ง

วรรณกรรมของหลู่ซวิ่นที่เป็นเนื้อหาเชิงเสียดสีสังคม อาทิเช่น “บันทึกประจ าวันของคนบ้า” มิได้ถูกน ามาจัด

แสดงในส่วนส าคัญที่เห็นได้ชัดเจน กลับจัดแสดงในฐานะที่เป็นหนึ่งในผลงานที่มีชื่อเสียงของหลู่ซวิ่นเท่านั้น  

         ในขณะที่พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นเมืองปักกิ่ง จัดต้ังพิพิธภัณฑ์มีเนื้อหาการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ไม่แสดง

ภาพของหลู่ซวิ่นในฐานะการขับเคลื่อนทางสังคมมากเหมือนพิพิธภัณฑ์แห่งอ่ืน ข้อมูลที่จัดแสดงเป็นข้อมูลที่คัด

สรรเพื่อให้ผู้ชมเห็นภาพของหลู่ซวิ่นในฐานะนักเขียนและนักวิชาการ 

        การน าประวัติและผลงานของนักเขียนมีการน าเสนอโดยใช้หลักฐานที่เป็นข้อมูลชั้นปฐมภูมิ  และทุติยภูมิ 

เช่น ภาพถ่ายจริงบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความคิดของหลู่ซวิ่นและที่ได้รับอิทธิพลจากหลู่ซวิ่นทั้งชาวจีน เช่น กัวมั่ว

รั่ว เหมาตุ้น และชาวต่างชาติเช่นนักเขียน นักข่าวที่สนับสนุนฝ่ายซ้าย เป็นต้น รวมทั้งจัดแสดงผลงานต่างๆ 
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ของหลู่ซวิ่นทั้งงานเขียนและงานแปล รวมทั้งของใช้ต่างๆ ของหลู่ซวิ่น โดยข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นลักษณะเด่นที่

น ามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าพิพิธภัณฑ์ 

        พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นแห่งปักกิ่ง  เป็นแหล่งเรียนรู้ของประเทศที่นักเรียน นักศึกษาจะต้องเข้ามาทัศนศึกษา

กระบวนการเผยแพร่วรรณคดีของหลู่ซวิ่นในพิพิธภัณฑ์ปักกิ่ง ใช้เทคโนโลยี  AR (Augmented Reality) ผ่าน

แอพพลิเคชั่นเข้ามาช่วยให้การเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ของนักเรียน นักศึกษาได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น ท าให้เข้าใจ

ประวัติชีวิตและผลงานของหลู่ซวิ่นได้ชัดเจน  

         ส่วนพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นเมืองกวางเจามีลักษณะเด่นที่น าไปใช้เป็นข้อมูลการท าพิพิธภัณฑ์ คือเรื่องการ

ขับเคลื่อนสังคมในฐานะที่เป็นบุคคลธรรมดาแต่มีอิทธิพลต่อสังคม ในขณะที่เขาอาศัยอยู่ ณ เมืองกวางเจา 

โดยมีการแสดงให้เห็นอิทธิพลของความคิดของหลู่ซวิ่นที่ท าให้บุคคลผู้มีชื่อเสียงในกวางเจาเลื่อมใสและศรัทธา 

ประเด็นส าคัญที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้น าเสนอคือ ด้านชีวติส่วนตัว ครอบครัวและงานอดิเรก  

        กระบวนการเผยแพร่วรรณคดีของหลู่ซวิ่นในหอร าลึกหลู่ซวิ่นแห่งเมืองกวางเจาไม่เห็นชัดเจนมากนัก แต่มี

การน าเสนอข้อมูลของหลู่ซวิ่นส่วนอ่ืนมากกว่า กล่าวคือ น าเสนอประวัติและผลงานนักเขียนจากชีวิตของ

นักเขียนโดยไม่ผ่านวรรณกรรม ประวัติชีวิตด้านครอบครัว น าเสนอผ่านจดหมายที่ติดต่อกันระหว่างหลู่ซวิ่นกับ

สีว์ก่วงผิง         

       การเลือกสรรข้อมูลเพื่อจัดแสดงและการจัดภูมิทัศน์ในพิพิธภัณฑ์ ให้ความส าคัญกับช่วงที่หลู่ซวิ่นอาศัย

อยู่ ณ เมืองกวางเจาเป็นส่วนใหญ่ การคัดเลือกข้อมูลที่น ามาท าพิพิธภัณฑ์ที่ส าคัญ จะมีเฉพาะงานต่างๆ 

ในช่วงที่หลู่ซวิ่นอาศัยที่เมืองกวางเจาในระยะเวลา 8 เดือน ความแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์อ่ืนที่เห็นได้ชัดเจนคือ 

การให้ความส าคัญกับการจัดแสดงประวัติชีวิตด้านครอบครัวกับสีว์ก่วงผิงและบุตรชายโจวไห่อิง และงาน

อดิเรกการแกะสลักไม้ของหลู่ซวิ่น 

        การจัดแสดงประวัติชีวิตของหลู่ซวิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ช่วงส าคัญของประเทศจะมีการ

จัดแสดงประวัติศาสตร์ส าคัญช่วงนั้นๆ ไว้ด้วย โดยการจัดแสดงเช่นนี้ก่อให้เกิดผลพลอยได้หลายประการ ได้แก่  

แสดงให้เห็นที่มาของความคิดของหลู่ซวิ่นที่สะท้อนให้เห็นในผลงานอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ และท าให้ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เข้าใจประวัติศาสตร์ช่วงที่หลู่ซวิ่นมีชีวิตอยู่ในขณะเดียวกันยังท าให้

ผู้เข้าชมเข้าใจผลงานของหลู่ซวิ่นได้ลึกซึ้งขึ้นจากประวัติศาสตร์ด้วย 
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        พิพิธภัณฑ์ที่มีความทันสมัยที่สุดคือพิพิธภัณฑ์ร าลึกหลู่ซวิ่นแห่งเซี่ยงไฮ้ ซึ่งมุ่งน าเสนอเนื้อหาในช่วง10 ปี

สุดท้ายของชีวิตหลู่ซวิ่นขณะที่เขาอาศัยอยู่เมืองเซี่ยงไฮ้ การจัดท าพิพิธภัณฑ์ให้ความส าคัญกับ “จิตวิญญาณ”

ของหลู่ซวิ่นโดยตีความประวัติและผลงานของหลู่ซวิ่นภายใต้กรอบความคิดจิตวิญญาณของคนในชาติ การจัด

แสดงในพิพิธภัณฑ์นอกจากจะเห็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อสังคมแล้วยังเห็นความส าคัญของหลู่ซวิ่นใน

ฐานะของการเป็นผู้บุกเบิกวรรณคดีสมัยใหม่และการเป็นผู้เผยแพร่วัฒนธรรมด้วย 

        ผลที่ได้รับจากการน าเสนอประวัติและผลงานของนักเขียนหลู่ซวิ่นจากการท าพิพิธภัณฑ์ทั้ง 4 แห่งพบว่า 

ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่อยู่ในวัยเรียน เมื่อน าไปพิจารณาประกอบกับปัจจัยอ่ืนๆ เช่นการส่งเสริมและ

สนับสนุนจากรัฐบาลท าให้เห็นได้ว่ามีความสอดคล้องอยู่อย่างชัดเจน ตัวสถานที่ต้ังพิพิธภัณฑ์และข้อมูลที่จัด

แสดงเหมาะสมกับผู้เข้าชมที่อยู่ในวัยเรียนมากที่สุด เพราะข้อมูลที่คัดเลือกมาจัดแสดงเป็นเนื้อหาที่สอดคล้อง

กับบทเรียน อีกทั้งการส ารวจยังพบว่าที่มาของการรับรู้ข้อมูลของหลู่ซวิ่นยังมาจากบทเรียนในชั้นเรียนด้วย 

แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่สนับสนุนการให้เรียนรู้ประวัติและผลงานของหลู่ซวิ่นคือบทเรียนในชั้นเรียน 

และพิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่สนับสนุนการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ที่ท าให้นักเรียน นักศึกษาเข้าถึงแก่นแท้ของ

เนื้อหาในผลงานของหลู่ซวิ่นได้มากขึ้น  

        ผลจากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้าชม

พิพิธภัณฑ์ เพราะนอกจากจะท าให้เรียนรู้วรรณกรรมที่มีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นแล้วยังสามารถเรียนรู้

ประวัติศาสตร์ของประเทศจีนได้มากขึ้นจากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ด้วย  

        ในด้านการรับรู้ของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์จากการสังเกตของผู้วิจัย และการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ ตลอดจน

ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลุ่มต่างๆที่มีความหลากหลายในพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งพบว่า ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในวัยเรียน

เข้าชมพิพิธภัณฑ์เนื่องจากต้องการเพิ่มพูนความรู้นอกเหนือจากในบทเรียน ส่วนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่ไม่ใช่วัย

เรียน นอกจากจะเข้าชมเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วยังมีความสนใจในของเก่าที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แต่ละ

แห่งด้วย  

        นอกจากนี้ การให้ความส าคัญกับนักเขียนและบทบาทที่เปลี่ยนไปผ่านการ  “บอกเล่า” ในพิพิธภัณฑ์ใน

ปัจจุบัน ยังส่งผลต่อการรับรู้ และเข้าใจในผลงานของหลู่ซวิ่นที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย กล่าวคือ การจัดการ

พิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน ให้ความส าคัญกับภาพลักษณ์การเป็นนักเขียนที่ใฝ่เรียน มากกว่าการเป็นนักคิด           

นักขับเคลื่อนทางสังคม หรือภาพลักษณ์การเป็นนักเขียนฝ่ายซ้าย  
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อภิปรายผล  

        การน าเสนอเนื้อหาในพิพิธภัณฑ์ถึงแม้ว่าผลงานจะเป็นแรงขับหรือเป็นผู้น าทางแนวคิดทางการเมือง แต่

เลือกน าเสนอในบทบาทของนักเขียนเป็นแบบอย่างของปัญญาชนที่ดีมากกว่าเช่น หมู่บ้านหลู่ซวิ่นเมืองเซ่าซิง

ให้ความส าคัญกับการศึกษาของหลู่ซวิ่นในทุกช่วงวัย ทั้งในสมัยเริ่มต้นคือห้องหนังสือสามกลิ่นและการศึกษาที่

ประเทศญี่ปุ่น โดยเนื้อหาส่วนอ่ืนจัดแสดงตามประวัติชีวิตแบบพอสังเขปเท่านั้น ส่วนเนื้อหาที่ต้องการให้

ความส าคัญจะกล่าวถึงซ้ าหลายครั้ง เช่น ห้องหนังสือสามกลิ่น พูดถึงหลายจุด แต่สวนหญ้าร้อยพันธุ์ที่มาจาก

เรื่องเดียวกันกลับพูดถึงน้อยมาก   ส่วนที่ส าคัญรองลงมาเป็นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติชีวิตโดยทั่วไปจะกล่าวถึง

เพียงที่ใดที่หนึ่งเท่านั้น เช่นข้อมูลเกี่ยวกับบรรพบุรุษของหลู่ซวิ่น  จะกล่าวถึงเพียงแค่ที่บ้านเก่าอย่างละเอียด 

แต่ไม่ได้กล่าวถึงอย่างละเอียดในพิพิธภัณฑ์   

        การเลือกสถานที่จัดท าพิพิธภัณฑ์ จะเลือกสร้างในสวนสาธารณะเพื่อให้ผู้ชมเข้าถึงได้ง่าย และเข้าชมได้

ทุกเวลา เช่นที่กวางเจาและเซี่ยงไฮ้ ส่วนหมู่บ้านหลู่ซวิ่นเมืองเซ่าซิงและพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นแห่งปักกิ่ง จัดต้ังใน

สถานที่เฉพาะกล่าวคือทั้ง 2 แห่ง ไม่ได้จัดต้ังในสวนสาธารณะแต่อยู่ในสถานที่จ าเพาะ ผู้ชมจะต้องจ าเพาะ

เจาะจงเดินทางเพื่อไปพิพิธภัณฑ์เท่านั้น แต่ทั้ง 2 แห่ง มีจุดสนใจที่ดึงดูดผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์คือการเป็นแหล่ง

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของเมือง และการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ 

        หอร าลึกหลู่ซวิ่นแห่งเมืองกวางเจาและพิพิธภัณฑ์ร าลึกหลู่ซวิ่นแห่งเซี่ยงไฮ้ จัดต้ังในสวนสาธารณะ ดังนั้น

จึงมีข้อดีคือประชาชนสามารถเข้าถึงง่าย เนื่องจากประชาชนจีนนิยมพักผ่อนและท ากิจกรรมในสวนสาธารณะ 

การจัดพิพิธภัณฑ์ในสวนสาธารณะจึงท าให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งความรู้ได้เป็นอย่างดี  

        การเผยแพร่วรรณคดีผ่านพิพิธภัณฑ์แสดงถึงการผสมผสานระหว่างคุณค่าในงานของนักวรรณคดีตาม

อุดมการณ์สังคมนิยมกับวัฒนธรรมของสังคมจีนสมัยใหม่ เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับประชาชนชาวจีนและแหล่ง

ท่องเที่ยวที่แปรวรรณกรรมเป็นทุนทางวัฒนธรรมได้อย่างลงตัว  

        นอกจากจะสะท้อนให้เห็นประโยชน์ของการเข้าชมพิพิธภัณฑ์แล้ว ยังสะท้อนให้เห็นว่าการจัดแสดง

พิพิธภัณฑ์ตอบสนองความต้องการของผู้ที่เข้าชมได้ดีอย่างยิ่งด้วย 

ประเทศจีนมีการเผยแพร่วรรณคดีสมัยใหม่ผ่านพิพิธภัณฑ์บุคคล(นักวรรณคดี) เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

เสริมสร้างความเข้าใจประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมในอดีต การน าเสนอเนื้อหาในพิพิธภัณฑ์ถึงแม้ว่าผลงาน

ของหลู่ซวิ่นจะเป็นแรงผลักดันและเป็นผู้น าแนวคิดทางการเมือง แต่ผู้จัดท าพยายามเปลี่ยนบทบาทโดยเลือก

น าเสนอในบทบาทของนักเขียนเป็นแบบอย่างของปัญญาชนที่ดีมากกว่า 
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จะเห็นได้ว่าพิพิธภัณฑ์แต่ละที่ให้ความส าคัญกับหลู่ซวิ่นขณะที่อาศัยอยู่ ณ เมืองที่ต้ังพิพิธภัณฑ์เป็นอย่าง

มาก ซึ่งหากน ามาเรียบเรียงต่อเนื่องกันแล้วจะเห็นความสอดคล้องของข้อมูลได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่ากลวิธีใน

การน าเสนอจะแตกต่างกันก็ตาม การดึงดูดให้ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์นอกจากความจ าเป็นทางด้านเนื้อหาความรู้

แล้ว การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ในที่สวนสาธารณะยังส่งผลให้ผู้เข้าชมถึงความรู้ได้ดียิ่งขึ้นด้วย  

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยส าคัญคือ การเลือกใช้เทคโนโลยีในการจัดแสดงที่เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เข้าชม

พิพิธภัณฑ์มีผลโดยตรงต่อการดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชม กล่าวคือข้อมูลที่ต้องการให้เยาวชนรับรู้จัดท าเป็น

เกมส์ หรือการ์ตูน ข้อมูลที่ต้องการสื่อถึงผู้ใหญ่จะใช้เทคนิคย้อนยุคเพื่อให้เข้าถึงบรรยากาศได้ดียิ่งขึ้น เป็นต้น  

ผลจากการวิจัยพบว่า ประเทศจีนมีการเผยแพร่วรรณคดีสมัยใหม่ผ่านพิพิธภัณฑ์บุคคล(นักวรรณคดี) 

เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เสริมสร้างความเข้าใจประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมในอดีต และสามารถจัดการใน

รูปแบบพิพิธภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ การน าเสนอเนื้อหาในพิพิธภัณฑ์เลือกน าเสนอในบทบาทของ     

นักคิด นักเขียนท่ีเป็นแบบอย่างของปัญญาชนที่ดี มากกว่าการเป็นผู้น าทางแนวคิดทางการเมือง นอกจากนี้ยัง

พบว่าพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นมีกระบวนการในการน าประวัติและผลงานของหลู่ซวิ่นมาสร้างเป็นทุนวัฒนธรรม และ

กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างชัดเจน จากส่วนขายสินค้าที่ระลึกที่พบอยู่ทั่วไปในเขตพิพิธภัณฑ์ 

 
ข้อเสนอแนะ  

พิพิธภัณฑ์บุคคลในประเทศไทยสามารถใช้ต้นแบบพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นท่ีมีกระบวนการในการน าประวัติ

และผลงานมาเป็นแนวทางในการพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ พร้อมกับการสร้างเป็นทุนวัฒนธรรมและ

กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถดูจากต้นแบบพิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นทั้ง 4 แห่งที่มีข้อดี และจุดเด่นที่แตกต่าง

กัน เช่น หมู่บ้านหลู่ซวิ่นเมืองเซ่าซิง เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ในตัว พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นแห่งปักก่ิง เป็น

แหล่งทัศนศึกษาของนักเรียน และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนโดยภาครัฐ หอร าลึกหลู่ซวิ่นแห่งเมืองกวางเจาจัด

แสดงเนื้อหาด้านชีวิตส่วนตัวอย่างละเอียด โดยใช้เทคนิคย้อนยุคที่เหมาะสมกับเนื้อหาหลักที่ต้องการน าเสนอ 

พิพิธภัณฑ์ร าลึกหลู่ซวิ่นแห่งเซี่ยงไฮ้จัดแสดงผลงานเด่นของหลู่ซวิ่น ใช้เทคนิคทันสมัยและหลากหลาย เป็นต้น  
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สรุปประเด็นน ำเสนอในพิพิธภัณฑ์ 4 แห่ง 
 

ประเด็น หมู่บ้ำนหลู่ซวิ่นเมืองเซ่ำซิง พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นแห่งปักกิ่ง   หอร ำลึกหลู่ซวิ่นแห่งเมือง
กวำงเจำ 

พิพิธภัณฑ์ร ำลึกหลู่ซวิ่นแห่ง
เซี่ยงไฮ้ 

เนื้อหำหลักที่
น ำเสนอ 

ประวัติชีวิตของหลู่ซวิ่นในวัยเด็ก 
เชื่อมโยงเนื้อหาผลงานของหลู่ซว่ิน
ที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาที่หลู่ซว่ิน
อาศัยที่เมืองเซ่าซิง  

ประวัติชีวิตของหลู่ซวิ่น และ
ผลงานนักเขียนที่มีอิทธิพลต่อ
ความคิดของหลู่ซว่ิน 

ประวัติชีวิตของหลู่ซวิ่นช่วงที่อาศัย
ที่เมืองกวางเจา และประวัติส่วนตัว
ในด้านความรักและงานอดิเรกของ
หลู่ซว่ิน  

ประวัติชีวิตด้านการท างานเพื่อการ
ขับเคลื่อนสังคม ภายใต้กรอบการ
น าเสนอในหัวข้อ “ลูกของมนุษย”
และผลงานในช่วง 10 ปีสุดท้าย  

จุดเด่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพพิิธภณัฑ์
ในตัว  

เ ป็ น แ ห ล่ ง ทั ศ น ศึ ก ษ า ข อ ง
นักเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาแห่งเมืองปักกิ่ง และ
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนโดย
รัฐบาล 

จัดแสดงเนื้อหาด้านชีวิตส่วนตัว
อย่างละเอียด เสนอมุมในการมอง
มองหลู่ซว่ินที่แตกต่างจาก
พิพิธภัณฑ์แห่งอ่ืน โดยใช้เทคนคิ
ย้อนยุคที่เหมาะสมกับเนื้อหาหลัก
ที่ต้องการน าเสนอ 

จัดแสดงผลงานเด่นของหลู่ซว่ิน ที่
มีการเผยแพร่ในช่วงสุดท้ายของ
ชีวิตอย่างละเอียด ใช้เทคนิค
ทันสมัยและหลากหลาย 

จุดด้อย ไม่มีการล าดับความส าคัญ หรือ
เครื่องหมายน าทางเพื่อแนะน าการ
เข้าชมในหมู่บ้าน  

สถานที่ตั้งค่อนข้างหายาก และ
ไม่ได้ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของ
การเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ชัดเจนพอ 

จัดแสดงร่วมกับพิพิธภัณฑ์การ
เคลื่อนทัพของรัฐบาลยุคเจียงไค
เช็ค โดยพิพิธภัณฑ์หลู่ซว่ินอยู่ใน
ส่วนหลัง โดยที่ข้อมูลสองส่วนนี้
ไม่ได้มีความเชื่อมโยงกัน ลด
บทบาทของพิพิธภัณฑ์หลู่ซว่ินลง
อย่างชัดเจน  

ตัวอาคารสองชั้น ซึ่งจัดแสดง
เนื้อหาที่ชั้นบนเพียงชั้นเดียว สว่น
ชั้นล่างเป็นโถงโล่งไม่มีการให้
ความรู้ใดๆ  อีกทั้งเนื้อหาที่จัด
แสดงในบางส่วนต้องอาศัยความรู้
เดิมเพื่อความเข้าใจ เช่นการจดั
แสดงฉากจ าลองเรื่องประวัติจริง
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ประเด็น หมู่บ้ำนหลู่ซวิ่นเมืองเซ่ำซิง พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่นแห่งปักกิ่ง   หอร ำลึกหลู่ซวิ่นแห่งเมือง
กวำงเจำ 

พิพิธภัณฑ์ร ำลึกหลู่ซวิ่นแห่ง
เซี่ยงไฮ้ 

ของอาคิว จ าเป็นที่จะต้องมีความรู้
ก่อนจึงจะสามารถเข้าใจได ้

กำรเข้ำถึง อยู่ใจกลางเมืองเข้าถึงได้ง่าย   เข้าถึงได้ยาก จุดสังเกตไม่เด่นชัด เข้าถึงได้ง่ายพอสมควรเนื่องจาก
อยู่ในสวนสาธารณะ เปน็ส่วนหนึ่ง
ของชุมชน 

เข้าถึงได้ง่ายเนื่องจากอยู่ในแหล่ง
ชุมชน บริเวณโดยรอบเป็นส่วน
สาธารณะขนาดใหญ่และเปน็
สถานที่ท่องเที่ยวแนวใหม่ส าหรับ
วัยรุ่น  

เป้ำหมำยที่คุ้มค่ำ มีการใช้เทคนิคที่หลากหลาย
พอสมควร และจัดแสดงเนื้อหาให้
กลลมกลืนสอดคล้องกับการเป็น
สถานที่ท่องเที่ยว ยังประโยชนใ์น
ด้านเศรษฐกิจท้องถิ่นได้เป็นอย่าง
ดี 

มีการใช้เทคโนโลยีARเข้ามาช่วย
ให้เกิดการเรียนนรู้มากขึ้นทั้งขณะ
อยู่ในพิพิธภัณฑ์และหลังจากออก
จากพิพิธภัณฑ์ก็สามารถเรียนรู้
ต่อเนื่องได้ 

การจัดแสดงไม่ได้เน้นเรื่อง
เทคโนโลยีเท่าใดนัก แต่ใช้เทคนิค
ในการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์แบบ
ดั้งเดิมตามเนื้อหาหลักที่ผู้จัดท า
คัดเลือกมาน าเสนอ  

มีการใช้เทคนิคการน าเสนอที่
หลากหลาย ท าให้เนื้อหาน่าสนใจ
เพิ่มยิ่งขึ้น มากกว่าการอ่านแต่
เพียงตัวหนังสือเท่านั้น 

ควำมก่อให้เกิด
แรงบันดำลใจ 

เป็นสถานที่เรียนรู้ของเยาวชน 
ก่อให้เกิดนิสัยการใฝรู่้ใฝ่เรียนของ
เยาวชนได้เป็นอย่างดี 

การจัดแสดงเนื้อหาที่เป็นหนังสือที่
มีอิทธิพลต่อหลู่ซว่ินท าให้ผู้เข้าชม
สามารถน ามาเป็นต้นแบบปลกูฝัง
ให้เกิดการรักชาติได ้

การจัดแสดงเนื้อหาในมุมมองที่
แตกต่างและผู้ชมมีความรู้ค่อนข้าง
น้อย ยังผลให้ผู้ชมพิพิธภัณฑ์มี
ความต้องการศึกษาเพื่อต่อยอด
ความรู้เพิ่มเติมได้  

การจัดแสดงเนื้อหาในช่วงท้ายของ
ชีวิตที่เกิดผลงานมากมายที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
สังคมท าให้ผู้ชมเกิดแรงบันดาลใจ
ได้เป็นอย่างดี 
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บรรณานุกรม 

 

ภาษาไทย 

หนังสือ 

 

คณะอนุกรรมการพิจารณาเกณฑ์การถ่ายถอดเสียงภาษาจีนเป็นภาษาไทย. 2543. เกณฑ์การถ่ายทอดเสียง
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