บทที่ 1
บทนำ
1.1 ทีม่ ำและควำมสำคัญของปัญหำ
เมืองเชี ยงใหม่ในปั จจุบนั เป็ นศูนย์กลางความเจริ ญทางด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ เทคโนโลยี
และการศึกษาของภาคเหนื อ อันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่
1 ตั้งแต่ พ.ศ.2504 เป็ นต้นมา (เจ้าเครื อแก้ว ณ เชี ยงใหม่, 2536) แต่การพัฒนาดังกล่าวนั้นจะไม่เป็ น
ผลสาเร็ จเลย ถ้าหากเมืองเชี ยงใหม่ปราศจากภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ที่มีมาอย่างยาวนานมากกว่า
700 ปี ที่พญามังรายได้สร้างเมืองขึ้น ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ผา่ นการสื บทอดสั่งสม
จนกระทั่ง กลายเป็ นมนต์ เสน่ ห์ ที่ ช วนหลงใหลให้ ก ับ คนต่ างถิ่ น ที่ เข้า มาท่ อ งเที่ ย วและแสวงหา
ผลประโยชน์จากเมืองเชียงใหม่ในด้านอื่นๆ
อย่างไรก็ตามการพัฒนาเมืองเชี ยงใหม่ให้รุดหน้าอย่างก้าวกระโดดเช่นนี้ กลับสร้างผลกระทบ
ต่อตัวตนเชี ยงใหม่อย่างมหาศาล เมื่อคนท้องถิ่ นไม่รู้จกั รากเหง้าและภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ดีพอ
เพราะการขาดความรู ้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่น ซึ่ งเป็ นประวัติศาสตร์ สังคมที่แสดงให้เห็ น
ความเป็ นมาของผูค้ นในท้องถิ่นเดียวกันที่อาจมีความแตกต่างทางชาติพนั ธุ์ แต่เมื่อเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่
ในพื้นที่ เดี ยวกันตั้งแต่ 2-3 ชัว่ คนสื บลงไป ก็จะเกิ ดสานึ กร่ วมขึ้นเป็ นคนในท้องถิ่ นเดี ยวกัน มีจารี ต
ขนบประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ และกติกาในทางเศรษฐกิจและสังคมร่ วมกัน
เมืองเชี ยงใหม่เป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ ที่น่าสนใจเป็ นของตนเอง เนื่ องจากความสาคัญของ
เมืองในอดีตและความหลากหลายของผูค้ นที่มาอยู่ร่วมกัน แต่กลับเป็ นที่น่าเสี ยดายที่ความรู ้เกี่ยวกับ
ประวัติ ศ าสตร์ ท ้องถิ่ น แม้จ ะมี นัก วิ ช าการให้ ค วามสนใจศึ ก ษาอยู่เสมอ แต่ ก็ เป็ นการศึ ก ษาที่ ใ ห้
ความส าคัญ กับ ชนชั้นปกครอง เช่ น เดี ย วกับ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ อีก จานวนมากที่ มี อยู่ในเชี ย งใหม่ แง่ มุ ม ที่
น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ของชาวบ้านและชนชั้นกลางกลับถูกละเลยไปอย่างน่าเสี ยดาย ทั้งที่ใน
ความเป็ นจริ ง ชนชั้น กลาง เป็ นกลุ่ ม ชนชั้น ที่ มี บ ทบาทต่ อ ประวัติ ศ าสตร์ สั ง คมและเศรษฐกิ จ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพ่อค้าชาวจีนหลายตระกูล ที่สะสมความมัง่ คัง่ ขยายการค้าลงทุน และยังคงมี
บทบาทต่อเศรษฐกิจเชียงใหม่เรื่ อยมาจนถึงปัจจุบนั
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กลุ่มตระกูลชุ ติมา – นิ มมานเหมินท์ จัดได้ว่าเป็ นตระกูลใหญ่ตระกูลหนึ่ งในเชี ยงใหม่ที่สร้าง
คุ ณประโยชน์ต่อสังคมเชี ยงใหม่และประเทศชาติเป็ นเวลานานกว่าหลายทศวรรษ ไม่ว่าจะเป็ นด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและด้านการพาณิ ชย์ ความเป็ นมาของตระกูลชุ ติมา นั้นเริ่ มต้นมาจากหลวงอนุ สาร
สุ นทร ส่ วนตระกูลนิ มมานเหมินท์เริ่ มจากนายมาอี่ และนางบัวจันทร์ ทั้งสองตระกูลมีตน้ สายมาจาก
บรรพบุรุษเดียวกันสื บถึง นายซ้อและนางหงษ์ แซ่ แต่ ต้นตระกูลชุติมา – นิ มมานเหมินท์ จึงมีมาอย่าง
ยาวนานและสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด (เอนก มังตรี สรรค์, 2543)
บุคคลสาคัญท่านหนึ่ งในตระกูลชุติมา – นิมมานเหมินท์ คือ “หลวงอนุสารสุ นทร” เดิมชื่อนาย
สุ่ นฮี้ ชุ ติมา จัดอยูใ่ นขั้นคหบดีของเมืองเชี ยงใหม่ ในสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงพระมหากรุ ณาโปรดเกล้าฯ
ให้เป็ นกรรมการพิเศษของจังหวัดเชี ยงใหม่ โดยพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็ น “หลวงอนุ สารสุ นทร”
ได้ทาการก่อสร้างอาคารตึก 2 ชั้น บนถนนวิชยานนท์ ให้เป็ นร้านชื่ อ “ห้างชัวย่งเส็ ง” เปิ ดดาเนิ นการ
ขายสิ นค้าเบ็ดเตล็ด โดยที่นาสิ นค้าเกษตรจากภาคเหนื อบรรทุกเรื อค้ าถ่อหางแมงป่ องไปยังกรุ งเทพ
และจอดถ่ ายสิ นค้าแถวบางกอกน้อย ฝั่ นธนบุ รี ขากลับเชี ยงใหม่ก็ได้ซ้ื อสิ นค้าเครื่ องใช้ ยา อาหาร
กระป๋ อง เครื่ องจักรมาขายต่อที่ เชี ยงใหม่ และเป็ นที่ นิยมของข้าราชการ คหบดี มิชชั่นนารี และชาว
ต่ างประเทศที่ เริ่ ม เข้ามาอาศัย และท าการค้า ในจัง หวัดเชี ย งใหม่ “ห้ างชัวย่งเส็ ง” นี้ เองได้กลายเป็ น
สถานที่ที่มีความสาคัญต่อลูกหลานในตระกูลชุ ติมา – นิมมานเหมินท์ (ทศ คณนาพร, 2551)
ในปั จจุบ นั กลุ่ ม อาคารของหลวงอนุ ส ารสุ นทรถูกใช้เป็ นที่ ทาการของ “ห้างหุ ้นส่ วนอนุ สาร
เชียงใหม่” และเรี ยกกันในหมู่เครื อญาติวา่ “บ้านตึก” ในอดีตนับว่าเป็ นบ้านที่มีความทันสมัยที่สุดหลัง
หนึ่ งในเมืองเชี ยงใหม่ โดยหลวงอนุสารสุ นทรได้ออกแบบกลุ่มอาคารส่ วนใหญ่ดว้ ยตนเอง และอาศัย
ช่างท้องถิ่ นในการก่อสร้าง บริ เวณบ้านตึกมีพ้ืนที่รวม 2 ไร่ ประกอบด้วยอาคาร 5 หลัง คือ ตึกหลวง
อาคารหลังแรกที่สร้างขึ้นมีอายุเก่าแก่ถึง 100 ปี ต่อมาเมื่อมีฐานะการเงินดีข้ ึนจึงได้สร้างเรื อนแถว ตึก
แดง ตึกขาว และเรื อนครัว เพิ่มตามมาภายหลัง อาคารแต่ละหลังมีรูปแบบการสร้างที่สะท้อนให้เห็ น
ภาพประวัติศาสตร์ ของเมืองเชียงใหม่ในสมัยต่างๆ 3 สมัย หลักด้วยกัน คือ ยุคของหลวงอนุสารสุ นทร
ยุคลูกของหลวงอนุ สารสุ นทร และยุคหลานของหลวงอนุ สารสุ นทร ภายในตัวเรื อนมีสิ่งอานวยความ
สะดวกเหมือนบ้านชาวตะวันตก มีการริ เริ่ มนาวิทยาการใหม่เข้ามาใช้ เช่น หอส่ งน้ า ห้องสู บน้ าบาดาล
มุ ้ง ลวด ส้ ว มชัก โครกและอ่ า งล้า งหน้ าจากประเทศอัง กฤษ รถยนต์ ค ัน ที่ ส ามของเชี ย งใหม่ ใน
ขณะเดียวกันการที่หลวงอนุสารสุ นทรตั้งธุ รกิจการการเงินและการธนาคารขึ้น นับว่ามีบทบาทสาคัญ
อย่างมากต่อประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจในภาคเหนื อ
ในอดีตบ้านหลังนี้ มีผอู ้ ยูอ่ าศัยเป็ นจานวนมาก ทาให้ภาพบรรยากาศของบ้านหลังนี้ น้ นั คึกคักมี
ชี วิตชี วาอยูต่ ลอด จนกระทัง่ มาถึงรุ่ นของเหลน ต่างพากันแยกย้ายออกไปสร้างครอบครัวที่อื่น ทาให้
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เริ่ มไม่คึกคักเหมือนแต่ก่อน เหลือทิ้งไว้เพียงความทรงจา และของโบราณบางส่ วนที่ยงั คงค้างและเก็บ
รักษาไว้ภายในขาดการนาเอาไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ อี กทั้งยังปราศจากการสารวจและจัดเก็บวัตถุ
เหล่านี้อย่างเป็ นระบบ
ปั จจุบนั พื้นที่ส่วนใหญ่ของ “บ้านตึก” นั้นไม่ได้ทากิ จกรรมใดใด การศึกษานี้ จึงมุ่งที่จะศึกษา
ประวัติศาสตร์ บุคคล อาคาร บริ บทของพื้นที่และเรื่ องราวในแง่มุมต่างๆ เพื่อนามาจัดทาเป็ นอนุ สรณ์
สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู ้แก่สังคมชาวเชี ยงใหม่ เพื่อให้กบั ผูท้ ี่สนใจทราบเรื่ องราวชีวติ ความ
เป็ นมาของหลวงอนุ ส ารสุ น ทร ตลอดจนได้สั ม ผัส กับ บรรยากาศเชี ยงใหม่ ในช่ วงก าเนิ ดทุ น นิ ย ม
ถ่ายทอดผ่านสถาปั ตยกรรมและสิ่ งของเครื่ องใช้โบราณต่างๆ ที่ได้เก็บรักษาไว้ในบ้าน เพื่อไม่ให้เสื่ อม
สลายไปตามกาลเวลาโดยไม่มี ผูใ้ ดได้รับรู ้ การศึ ก ษาเพื่อพัฒนาในครั้ งนี้ ย่อมจะก่ อให้เกิ ดผลดี ต่อ
ความรู ้ ความเข้าใจในการศึกษาประวัติศาสตร์ ที่นอกเหนื อไปจากเอกสารตาราทางวิชาการ ตลอดทั้ง
ยังเป็ นการสร้างบทบาททางด้านการส่ งเสริ มประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาให้แก่กลุ่มตระกูล
ชุติมา – นิมมานเหมินท์ อันจะนาไปสู่ ภาพพจน์ที่แตกต่างจากกลุ่มตระกูลพ่อค้านายทุนอื่นๆ อีกด้วย
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1.2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาบริ บ ทของประวัติ ค วามเป็ นมา ลัก ษณะทางกายภาพ และสถาปั ต ยกรรม
ตลอดจนคุ ณค่าความสาคัญของ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านหลวงอนุ สารสุ นทร อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่
1.2.2 เพื่อศึกษาศักยภาพและความพร้อมของ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านหลวงอนุ สารสุ นทร
ในการจัดตั้งเป็ นอนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้
1.2.3 เพื่อเสนอรู ปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการ “บ้านตึก” ให้เป็ นอนุสรณ์สถาน
ทางประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้
1.3 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.3.1 ท าให้ท ราบบริ บ ทของประวัติ ความเป็ นมา ลัก ษณะทางกายภาพ และสถาปั ตยกรรม
ตลอดจนคุ ณค่าความสาคัญของ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านหลวงอนุ สารสุ นทร อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่
1.3.2 ทาให้ทราบศักยภาพและความพร้อมของ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านหลวงอนุสารสุ นทร
ในการนามาจัดตั้งเป็ นอนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้
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1.2.3 ทาให้ได้รับรู ปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการ “บ้านตึก” ให้เป็ นอนุสรณ์สถาน
ทางประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้
1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตของการศึกษา ดังนี้
1.4.1 ขอบเขตด้านพื้นที่
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ท าการศึ ก ษา “บ้านตึ ก ” กลุ่ ม อาคารบ้านของหลวงอนุ ส ารสุ นทร ซึ่ ง
ประกอบด้วย อาคารสถาปั ตยกรรมโบราณ จานวน 5 หลัง ตั้งอยูใ่ นพื้นที่ของบ้านเลขที่ 10 – 14 ถนน
วิชยานนท์ ตาบลช้างม่อย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาในบริ บทเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมา ลักษณะทางกายภาพ
และสถาปัตยกรรม ตลอดจนคุณค่าความสาคัญ รวมทั้งศักยภาพและความพร้อมของ “บ้านตึก” กลุ่ม
อาคารบ้านหลวงอนุ ส ารสุ นทร ในการจัดตั้งเป็ นอนุ ส รณ์ ส ถานและพิ พิ ธภัณฑ์เพื่ อการเรี ยนรู้ ของ
“บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านหลวงอนุ สารสุ นทร อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ เพื่อเสนอรู ปแบบและ
วิธีการที่เหมาะสมในการจัดการ “บ้านตึก” ให้เป็ นอนุ สรณ์ สถานทางประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์
เพื่อการเรี ยนรู้ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นของเนื้อหาต่างๆ ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ประวัติความเป็ นมาของบุคคล สถานที่ และเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์
บริ บทของที่ต้ งั และลักษณะทางกายภาพ
แผนผังกลุ่มอาคาร ลักษณะอาคาร และสถาปัตยกรรม
สภาพและการใช้ประโยชน์ของอาคารทั้งในอดีตและปั จจุบนั
วัตถุสิ่งของเครื่ องใช้ที่เกี่ยวข้องกับอาคาร
การเสนอรู ป แบบและวิธี ก ารจัด การ “บ้านตึ ก ” กลุ่ ม อาคารบ้านหลวงอนุ ส าร
สุ นทร ให้เป็ นอนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ
บ้ ำนตึก เป็ นคาที่คนในตระกูลชุ ติมา-นิ มมานเหมินท์ มักเรี ยกกันติดปาก แทนการเรี ยกบ้าน
ของหลวงอนุ สารสุ นทร หมายถึ ง กลุ่ มอาคารจานวน 5 หลัง ในบ้านเลขที่ 10 – 14 ถนนวิชยานนท์
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ตาบลช้างม่อย อาเภอเมื อง จังหวัดเชี ยงใหม่ ซึ่ งมี เนื้ อที่ ประมาณ 2 ไร่ ทิ ศเหนื อติดกับ โรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม่ ทิศตะวันออกติดกับโรงเรี ยนคาเที่ยงอนุ สสรณ์ ทิศใต้ติดกับถนนท่าแพ และทิศ
ตะวัน ตกติ ด กับ ถนนวิ ช ยานนท์ ก่ อ สร้ า งครั้ งแรกสุ ดโดยหลวงอนุ ส ารสุ นทรในปี พ.ศ.2412
ประกอบด้วย ตึกหลวง เรื อนแถว ตึกแดง ตึกขาว และเรื อนครัว ปั จจุบนั เป็ นที่ ทาการห้างหุ ้นส่ วนอนุ
สารเชียงใหม่ (อัน นิมมานเหมินท์, 2532)
อนุสรณ์ สถำน หมายถึง สถานที่หรื อสิ่ งก่อสร้างอันเป็ นภูมิทศั น์แห่งความทรงจาและสื่ อสาร ใช้
สื่ อความหมายเชิ งสัญลักษณ์ ให้ผมู้ าเยือนรับรู้ถึงเหตุการณ์หรื อบุคคลในอดีต เพื่อสื่ อความหมายเชิ ง
สัญ ลัก ษณ์ และเพื่ อเป็ นอนุ ส รณ์ เป็ นการประกาศศักดาของเหตุก ารณ์ หรื อบุ คคลในอดี ตให้เป็ นที่
ประจักษ์ หรื อเป็ นการบันทึกถึงบุคคลหรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาช้านานแล้ว (นิคม มูสิกะคามะ, 2533)
พิพิธภัณฑ์ เพื่อกำรเรี ยนรู้ หมายถึง แหล่งหรื อสถานที่ที่รวมสาระความรู้ รวบรวม สงวนรักษา
ศึกษาวิจยั สื่ อสาร และจัดแสดงนิ ทรรศการ แสดงหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับมนุ ษย์และสภาพแวดล้อม
ให้ผเู้ รี ยนเข้าไปศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจและความชานาญ โดยมีเป้ าหมายเพื่อพัฒนาทักษะและ
ความสามารถต่ างๆ ที่ จะช่ วยให้บุ คคลแต่ ละคนสามารถเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ อย่างอิ ส ระ เรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต
ศึ ก ษาค้น คว้า ด้ ว ยความความเพลิ ด เพลิ น และให้ ผู ้เรี ยนพั ฒ นาศัก ยภาพการศึ ก ษาอย่ า งเต็ ม
ความสามารถ (สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู ้แห่งชาติ, 2549)
1.6 กำรนำเสนอผลกำรวิจัย
บทที่ 1 บทนำ
บทนี้ นาเสนอให้เห็นที่มาและความสาคัญของปั ญหา วัตถุประสงค์ของการวิจยั ประโยชน์ที่
ได้รับการจากการวิจยั ขอบเขตของการวิจยั นิยามศัพท์เฉพาะ และการนาเสนอผลการวิจยั
บทที่ 2 เอกสำรและงำนวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
บทนี้ นาเสนอผลการศึกษาภาคเอกสารและทบทวนวรรณกรรม เพื่อนาเสนอสถานภาพความรู้
ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เมืองเชียงใหม่ยคุ กาเนิดทุนนิยม และสถาปั ตยกรรมแบบโคโลเนียลในล้านนา
รวมทั้งบทบาทของชาวจีนในช่วงเวลาที่เกี่ ยวข้องกับ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านหลวงอนุ สารสุ นทร
จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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บทที่ 3 วิธีดำเนินกำรวิจัย
บทนี้ นาเสนอถึงกระบวนการวิจยั และเทคนิคที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่ งประกอบด้วยการศึกษาภาค
เอกสารและภาคสนาม เพื่อศึกษา “บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านหลวงอนุ สารสุ นทร จังหวัดเชี ยงใหม่ในบริ บท
ทางด้านประวัติศาสตร์ และสังคม การศึกษาวิเคราะห์ศกั ยภาพและความพร้อม การศึกษาเพื่อหารู ปแบบ
และวิธีการจัดการ “บ้านตึก” ให้บรรลุเป้ าหมายของการเป็ นอนุ สรณ์ สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้
และการนาเสนอรู ปแบบวิธีการจัดการ “ตึกหลวง” ให้เป็ นพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้
บทที่ 4 “บ้ ำนตึก” กลุ่มอำคำรบ้ ำนหลวงอนุสำรสุ นทร กับศักยภำพของกำรเป็ นอนุสรณ์ สถำน
และพิพธิ ภัณฑ์ เพือ่ กำรเรียนรู้
บทนี้ เป็ นการศึ ก ษาทั้ง ภาคเอกสารและภาคสนาม ในรายละเอี ย ดที่ เกี่ ย วกับ ความเป็ นมา
ลักษณะทางกายภาพ และสถาปั ตยกรรม ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห์ ศกั ยภาพและความพร้อมของ
“บ้านตึ ก ” กลุ่ ม อาคารบ้า นหลวงอนุ ส ารสุ น ทร จัง หวัด เชี ย งใหม่ เพื่ อ ให้ เป็ นอนุ ส รณ์ ส ถานและ
พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้
บทที่ 5 กำรจัดกำรกลุ่มอำคำรบ้ ำนหลวงอนุสำรสุ นทร ให้ เป็ นอนุสรณ์ สถำนและพิพธิ ภัณฑ์
เพือ่ กำรเรี ยนรู้
บทนี้ เป็ นการศึกษาเพื่อเสนอรู ปแบบและวิธีการจัดการ“บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านหลวงอนุสาร
สุ นทร จังหวัดเชี ยงใหม่ ให้เป็ นอนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้ ซึ่ งประกอบด้วยหัวข้อ
ต่างๆ อาทิ การอนุรักษ์ปรับปรุ งอาคารสถานที่ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านหลวงอนุสารสุ นทรให้เป็ น
อนุ สรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ การจัดการอาคาร “ตึกหลวง” ให้เป็ นอนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์
เพื่อการเรี ยนรู้ และการบริ หารจัดการอนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้
บทที่ 6 สรุ ปผลกำรศึกษำ อภิปรำยผล และข้ อเสนอแนะ
สรุ ปสาระสาคัญของการวิจยั ในวิทยานิ พนธ์ อภิปรายผลการวิจยั และข้อเสนอแนะเพื่อนาผล
วิจยั ไปใช้และเพื่อการศึกษาค้นคว้าต่อไปในอนาคต
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