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บทคัดย่ อ
วิทยานิ พนธ์เรื่ อง “การจัดการ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านหลวงอนุ สารสุ นทรจังหวัดเชี ยงใหม่ ให้
เป็ นอนุ สรณ์ สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้ ” มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาบริ บทเกี่ ยวกับประวัติความ
เป็ นมา ลักษณะทางกายภาพ และสถาปั ตยกรรม ตลอดจนคุ ณค่าความสาคัญ รวมทั้งศักยภาพและความ
พร้ อมของ “บ้านตึ ก” กลุ่ มอาคารบ้านของหลวงอนุ สารสุ นทร ในการจัดตั้งเป็ นอนุ สรณ์ สถานและ
พิ พิ ธภัณฑ์เพื่ อการเรี ยนรู้ ของ “บ้านตึ ก” กลุ่ มอาคารบ้านของหลวงอนุ สารสุ นทร อาเภอเมื อง จังหวัด
เชี ยงใหม่ เพื่ อเสนอรู ปแบบและวิธีการที่ เหมาะสมในการจัดการ “บ้านตึก” ให้เป็ นอนุ สรณ์ สถานทาง
ประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู ้ ใช้วิธีการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม โดยการสารวจ
ทางกายภาพ สังเกตการณ์ และสัมภาษณ์ เพื่อเก็บข้อมูลประวัติความเป็ นมา ที่ ต้ งั ลักษณะทางกายภาพ
และองค์ประกอบทางศิลปะสถาปั ตยกรรมของกลุ่มอาคารบ้านหลวงอนุ สารสุ นทรและวิเคราะห์ให้เห็ นถึง
ศักยภาพและความพร้อมในการจัดการให้เป็ นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้
ผลการศึกษาพบว่า “บ้านตึก” มีศกั ยภาพทั้งในด้านทาเลที่ต้ งั มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ความงาม
วิทยาศาสตร์ และสังคม โดยบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของกลุ่มอาคารทางประวัติศาสตร์ มีส่วนช่วย
เสริ มเรื่ องราวในการจัดการเป็ นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้ได้ดียงิ่ ขึ้น
การจัดการ “บ้านตึ ก” ให้เป็ นอนุ ส รณ์ ส ถานและพิ พิ ธ ภัณ ฑ์เพื่ อการเรี ย นรู้ มี 3 ส่ วนในการ
นาเสนอ ได้แก่ ส่ วนที่ 1 เสนอการอนุ รักษ์ปรับปรุ งอาคารและสถานที่ กลุ่มอาคารทั้ง 5 หลังให้เป็ น
อนุ สรณ์ สถานทางประวัติศาสตร์ ส่ วนที่ 2 ได้เลือก “ตึกหลวง” เป็ นอาคารพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้
และการกาหนดหัวข้อเรื่ องจัดแสดง การจัดแนวทางของเรื่ องการเขียนบทนิ ทรรศการ การออกแบบ
การจัดแสดง และการใช้สื่อเทคโนโลยีในการนาเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับเมืองเชียงใหม่ในช่วงกาเนิดทุน
นิยม ส่ วนที่ 3 เสนอโครงสร้างการบริ หารจัดการอนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู ้ดงั กล่าว
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ABSTRACT
The Study of “The Management Plan for “Baan Teuk” Luang Anusarnsoonthorn Building
Compound, Chiang Mai as Historical Monument and Learning Museum." aims to study historical
background and significant value of “Baan Teuk” as well as relevant historical context to present
potential and readiness of “Baan Teuk”. Also, there are to present proper form and technic in
managing "Baan Teuk" as historical monument and learning museum. By using tools in collecting
data such as non-structured interview and field studies by analyzing historical background, location
and physical setting, type and building details, condition and usage of buildings in the past and the
present and relevant objects with those buildings to organize data and analyze to present potential of
“Baan Teuk” in presenting management form as historical monument and learning museum.
This study has found that “Baan Teuk” has potential in location, historical value, aesthetic
value, scientific value and social value. Moreover, atmosphere and environment of historical
building compound make storytelling and museum exhibition more interesting.
The management technic to make “Baan Teuk” as historical monument and learning
museum consist of 3 elements. First, the renovation process of 5 old buildings to become a
historical monument. Second, the exhibition at “Teuk Luang”, to exhibit in building and atmosphere
renovation, exhibition topic design, theme design, exhibition story board, exhibition design and
using modern technology and media in presentation to achieve the goal of being historic monument
of Luang Anusarnsoonthorn and learning museum about Chiang Mai in the beginning of capitalism.
Third, the administrative structure of the historical monument and learning museum.
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