บทที่ 4
“บ้ านตึก” กลุ่มอาคารบ้ านหลวงอนุสารสุ นทร จังหวัดเชียงใหม่
กับศักยภาพของการเป็ นอนุสรณ์ สถานและพิพธิ ภัณฑ์ เพือ่ การเรียนรู้
บทนี้ เป็ นการศึ ก ษาทั้ง ภาคเอกสารและภาคสนาม ในรายละเอี ย ดที่ เกี่ ย วกับ ความเป็ นมา
ลักษณะทางกายภาพ และสถาปั ตยกรรม ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห์ศกั ยภาพและความพร้อมของ
“บ้านตึก” กลุ่มอาคารภายในบ้านของหลวงอนุ สารสุ นทร จังหวัดเชี ยงใหม่ เพื่อให้เป็ นอนุ สรณ์ สถาน
และพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้ ซึ่ งประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้
4.1 การศึกษาบริ บทของ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารของหลวงอนุสารสุ นทร จังหวัดเชียงใหม่
4.1.1 ประวัติความเป็ นมา
4.1.2 ที่ต้ งั และลักษณะทางกายภาพ
4.1.3 แผนผังกลุ่มอาคาร และลักษณะอาคาร
1) แผนผังของกลุ่มอาคาร
2) ประวัติและลักษณะทางสถาปัตยกรรมของอาคาร
4.1.4 สภาพและการใช้ประโยชน์ของอาคารทั้งในอดีตและปั จจุบนั
4.1.5 คุณค่าของ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารของหลวงอนุสารสุ นทร
4.2 การศึกษาและวิเคราะห์ ศกั ยภาพและความพร้อมของ “บ้านตึก” ในการนามาจัดตั้งเป็ น
อนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้
4.2.1 ที่ต้ งั และสภาพพื้นที่
4.2.2 วัตถุสิ่งของเครื่ องใช้ที่เกี่ยวข้องกับอาคาร
4.2.3 สรุ ปศักยภาพและความพร้อมของ “บ้านตึก” ในการนามาจัดตั้งเป็ นอนุสรณ์สถาน
และพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
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4.1 การศึกษาบริบทของ “บ้ านตึก” กลุ่มอาคารบ้ านหลวงอนุสารสุ นทร จังหวัดเชี ยงใหม่
เป็ นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมา ที่ต้ งั
และลักษณะทางกายภาพ ลักษณะและแผนผังของอาคาร สภาพและการใช้ประโยชน์ของอาคารทั้งใน
อดี ตและปั จจุ บ นั ตลอดจนวัตถุ สิ่ งของเครื่ องใช้ที่ เกี่ ย วข้องกับ อาคาร เพื่ อนาข้อมูลมาจัดระเบี ย บ
นาเสนอและวิเคราะห์ให้เห็นถึงศักยภาพของ “บ้านตึก” ดังรายละเอียดของผลการศึกษา ต่อไปนี้
4.1.1 ประวัติความเป็ นมา
1) ประวัติของหลวงอนุสารสุ นทร
หลวงอนุ สารสุ นทร เดิมชื่ อว่า สุ่ นฮี้ แซ่ ฉวั่ หรื อ ชัวย่งเสง ชุ ติมา เป็ นบุตรคนที่ 4 ของ นายต้อย
แซ่ ฉวั่ (ชาวจีนที่อพยพมาจากบ้านตัว่ เง้ อาเภอเท่งไฮ้ จังหวัดซัวเถา มณฑลกวางตุง้ ในสมัยรัชกาลที่ 3
ประมาณปี พ.ศ.2370) และ นางคาแว่น แซ่ แต่ (ธิ ดาคนที่ 5 ของ นายซ้อและนางหงส์ แซ่ แต่ ซึ่ งอพยพ
มาจากอยุธยา-ธนบุรีในสมัยรัชกาลที่ 2 มาตั้งรกรากอยูท่ ี่บา้ นช่างฆ้อง นครลาพูน)
นายสุ่ นฮี้เกิ ดที่บา้ นทุ่งกู่ชา้ ง นครลาพูน มณฑลพายัพ (ปั จจุบนั คือตาบลปากบ่อง อาเภอป่ าซาง
จังหวัดลาพูน) เมื่อเดือน 12 ปี เถาะ ตรงกับ เดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ.2410 ตรงกับสมัยที่เจ้าหลวงดารา
ดิเรกไพโรจน์ (ดาวเรื อง ณ ลาพูน) ดารงตาแหน่งเจ้าผูค้ รองนครลาพูนและเป็ นช่ วงเวลาไล่เลี่ยกันกับ
การขึ้นครองราชย์สมบัติของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (พ.ศ.2396-2453)
นายต้อยผูเ้ ป็ นบิดา เป็ นคนขยันขันแข็งเอาการเอางาน เป็ นที่รักใคร่ ในหมู่ชาวจีนและได้ดารงตาแหน่ง
เป็ นนายอากรผ้า มีอภิสิทธิ์ ในการผูกขาดซื้ อขายผ้ากับเจ้าผูค้ รองนคร นับว่ามีฐานะดี มากในสมัยนั้น
โดยนายสุ่ นฮี้มีพี่นอ้ ง 6 คน เป็ นชาย 4 คน หญิง 2 คน มีรายนามดังนี้
1.1)
แซ่นิ้ม (นิมมานเหมินท์)
1.2)
1.3)
คามูล
1.4)
กับนางคาเที่ยง บุรี
1.5)
1.6)

นางบัวจันทน์ แซ่ ฉวั่ (ชาตะ พ.ศ.2395 มรณะพ.ศ.2453) สมรสกับนายมาอี่
นายสุ่ นปู้ แซ่ฉวั่ (ชุติมา) สมรสกับนางยอด
นายสุ่ นโฮง แซ่ ฉวั่ (ชุติมา) (ชาตะพ.ศ.2406 มรณะพ.ศ.2492) สมรสกับนาง
นายสุ่ นฮี้ แซ่ ฉวั่ (ชัวย่งเสง ชุติมา) (ชาตะพ.ศ.2410 มรณะพ.ศ.2477) สมรส
นายสุ่ นฮวด แซ่ฉวั่ (ชุติมา) โสด
นางบุญปั๋ น แซ่ฉวั่ (ชุติมา) สมรสกับนายเกงย้ง แซ่ตนั (ตนะพงษ์)
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มีเรื่ องเล่าว่า ขณะที่นางคาแว่นได้ต้ งั ครรภ์ นางหงษ์ แซ่ แต่ (คุณยายของหลวงอนุ สารสุ นทร) ฝัน
ว่านายต้อยจับแร้งมาเลี้ ยง และกาลังนัง่ ป้ อนข้าวอยู่ นางหงษ์จึงถามไปว่าเอามาเลี้ยงด้วยเหตุใด นายต้อย
จึ งได้ตอบไปว่า “แร้ งตัวนี้ ดี” พอวันรุ่ งขึ้ นนางค าแว่นก็ ได้ให้ก าเนิ ดเด็ กชายสุ่ นฮี้ ที่ มี ร่างกายเหี่ ยวย่น
เหมือนคนชรา นางหงษ์จึงบอกกับนางคาแว่นว่าที่ฝันเห็นแร้งนั้นคงได้แก่หลานคนนี้ เอง บิดามารดาและ
วงศ์ญาติต่างขนานนามเด็กคนนี้วา่ “สุ่ นฮี้” แต่พวกชาวบ้านชอบล้อเลียนว่าเป็ น “แร้ง” ตามที่นางหงษ์ทกั
เมื่ อเด็กชายสุ่ นฮี้ อายุได้ 12 ปี นางคาแว่น ผูเ้ ป็ นมารดาได้เสี ยชี วิตลง หลังจากนางคาแว่น ได้
เสี ยชี วิตลงไปประมาณเกื อบ 2 ปี ในปี พ.ศ.2423 นายต้อย แซ่ ฉั่ว ผูเ้ ป็ นบิ ดาซึ่ งในขณะนั้นยังดารง
ตาแหน่ งเป็ นนายอากรผ้าอยู่ที่เมื องลาพูน ได้รีบ อพยพย้ายครอบครั วมาอยู่ที่เชี ยงใหม่ด้วยเหตุ ที่ถูก
คนร้ายลอบยิง กระสุ นปื นถูกบริ เวณเข่า สื บทราบว่าคนร้ายที่ลอบยิงนั้นเป็ นลูกน้องของข้าหลวงลาพูน
องค์หนึ่ง แต่ไม่ทราบสาเหตุวา่ มีเรื่ องอะไรกัน โดยอาจารย์แมคกิลวารี ทาการรักษาบาดแผลให้
จากเหตุการณ์ดงั กล่าว จึงทาให้นายต้อยได้อพยพย้ายมาอยู่ ณ ตาบลใต้ วัดเกตการาม (บริ เวณที่
เคยเป็ นห้างบอร์ เนี ยว) อยู่ในความอุปถัมภ์ของเจ้าอุปราชหอหน้าบุ ญทวงศ์ แต่เวลานั้นเด็กชายสุ่ นฮี้
ยังคงอยูท่ ี่ขา้ งวัดบ้านก้อง อาเภอปากบ่อง(อาเภอป่ าซาง) จังหวัดลาพูน กับเด็กชายสุ่ นฮวด(น้องชาย)
และเด็กหญิงบุญปั๋ น(น้องสาว) โดยมีนางบัวจันทน์ซ่ ึ งขณะนั้นได้สมรสกับนายมาอี่ แซ่ นิ้ม(นิ มมานเห
มิ นท์)แล้วคอยอุ ปการะเลี้ ยงดู ด้วยเหตุ น้ ี ในเวลาต่อมาหลวงอนุ สารสุ นทร และน้องๆ ต่างกล่ าวอยู่
เสมอว่าเคารพรักพี่สาวคนโตนี้เปรี ยบเสมือนมารดาของตน
เมื่ออายุยา่ งเข้า 16 ปี นายสุ่ นฮี้พิจารณาว่าหากอยูท่ ี่อาเภอปากบ่องต่อไปคงจะไม่เจริ ญก้าวหน้า
เพราะเป็ นเพี ยงเมื องเล็กๆ จึ งได้ยา้ ยเข้ามาอยู่เชี ยงใหม่ ส ร้ างบ้านไม่ ไกลจากบ้านของบิ ดานัก อยู่ที่
ริ มน้ าปิ ง เหนื อวัดเกตุ การาม ตาบลวัดเกตุ ในระยะแรกนั้นได้ออกร้ านเล็กๆ ทาการค้าขาย และหัด
ลูกคิด หัดยิงปื นกับนายสุ่ นโฮงพี่ชาย เรี ยนตัวธรรม(ไทยล้านนา)กับพี่ชาย เรี ยนหนังสื อไทยใต้(ไทย
กลาง)กับพระสงฆ์ที่วดั อุปคุตไทย จนเข้าใจพออ่านหนังสื อพิมพ์ได้
เมื่ อปี พ.ศ.2428 นายสุ่ นฮี้ อายุได้ 18 ปี นายต้อย แซ่ ฉวั่ ผูเ้ ป็ นบิ ดาได้ถึงแก่กรรม ประกอบกับ
พี่ ช ายทั้งสองคนต่ างแต่ งงานแยกครอบครั วออกไปอยู่ที่ อื่น เหลื อให้ นายสุ่ นฮี้ อยู่กบั น้องชายและ
น้องสาวเพียง 3 คนเท่านั้น นายสุ่ นฮี้จึงเข้ามารับภาระดูแลกิจการค้าและทรัพย์สินของบิดามารดาเต็ม
ตัว และได้ขยายกิจการค้าขายให้ใหญ่โตขึ้น
นายสุ่ นฮี้ ได้แต่งงานกับนางคาเที่ ยง บุ รี เมื่ อมี อายุได้ 21 ปี ก่ อนที่ จะแต่งงานนั้นได้ฝันว่าพบ
ตะขาบ 2 ตัวในป่ า เชิ ดหัวเข้าหานายสุ่ นฮี้ นายสุ่ นฮี้ได้เก็บตะขาบใส่ กระเป๋ าเสื้ อไว้ 1 ตัว แล้วก็สะดุ ง้
ตื่นขึ้น นึ กว่าตะขาบยังอยูใ่ นเสื้ อจึงได้ฉีกเสื้ อขาดหมด ผ่านไปสักครู่ จึงรู ้ตวั ว่าเมื่อกี้ น้ นั ได้ฝันไป นาย
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สุ่ นฮี้ได้นาความฝันนี้ ไปเล่าถวายให้กบั เจ้าคุณโพธิ รังษี (วัดเชตุพน) ท่านหัวเราะแล้วทานายว่านายสุ่ น
ฮี้จะได้พบเนื้ อคู่ ต่อมาไม่นานทางผูใ้ หญ่ก็ได้จดั งานมงคลสมรสให้กบั นายสุ่ นฮี้และนางสาวคาเที่ยง
ในปี พ.ศ.2431 นับแต่น้ นั มาทั้งสองก็ต่างช่ วยกันทามาค้าขายเจริ ญยิ่งขึ้นโดยลาดับ ไม่เคยขาดทุนเลย
(หลวงอนุสารสุ นทร, 2475)
นายสุ่ นฮี้มีบุตรธิ ดาที่ถือกาเนิดโดยนางคาเที่ยง บุรี ภรรยาคนแรก รวม 3 คน คือ
(1) เด็กชายแดง (ถึงแก่กรรมเมื่อยังเยาว์)
(2) นางกิมฮ้อ นิมมานเหมินท์ (20 มีนาคม พ.ศ.2437 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524)
(3) นายแพทย์ยงค์ (ย่งฮั้ว) ชุติมา (16 กันยายน พ.ศ.2443 - 27 เมษายน พ.ศ.2507)
และมีบุตรธิดาถือกาเนิ ดโดยนางอโนชา ชุติมา (สุ วรรณรังสี ) ภรรยาคนที่สอง รวม 5 คน คือ
(1) นายสงัด (ย่งเงี๊ยบ) บรรจงศิลป์ (พ.ศ.2453 - พ.ศ.2531)
(2) นายสุ รพล (เชื้อ, ย่งตัก๊ ) อนุสารสุ นทร (พ.ศ.2456 - 2 กันยายน พ.ศ.2517)
(3) นายสาวกรองทอง (กิมตุน๊ ) ชุติมา (21ธันวาคม พ.ศ.2459 – ปัจจุบนั )
(4) นายวิพฒั น์ (ย่งเชียง) ชุติมา (พ.ศ.2462 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2522)
(5) นายชัชวาล (ย่งแช) ชุติมา (8 พฤษภาคม พ.ศ.2467 - 14 เมษายน พ.ศ.2529)

ภาพ 4.1 นางคาเที่ยง และนางอโนชา พร้อมด้วยลูกหลาน
ที่มา : คลังภาพของตระกูลชุติมา-นิมมานเหมินท์
นายสุ่ น ฮี้ น อกจากจะมี บ ทบาทที่ เด่ นชัด ในด้านการค้าแล้ว ยังมี ส่ วนช่ วยพัฒ นาสั งคมเมื อ ง
เชียงใหม่ในสมัยนั้นให้มีสภาพดีข้ ึนด้วย ทั้งการสนับสนุ นด้านการแพทย์ดว้ ยการบริ จาคทุนทรัพย์ใน
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การสร้ างโรงพยาบาล ค้นคว้าสรรพคุ ณของสมุ นไพรท้องถิ่ น สนับ สนุ นด้านการศึ กษาด้วยการตั้ง
โรงเรี ยนขึ้นหลายแห่ งเพราะเล็งเห็ นถึ งประโยชน์ของการให้คนมีความรู ้ สนับสนุ นด้านพุทธศาสนา
ด้วยการเป็ นพุทธศาสนิ กชนที่ ดีอยู่ในศีลธรรม ยึดมัน่ ในพุทธศาสนา มีความเชื่ อมัน่ ในพระธรรมคา
สอนของพระพุทธเจ้า สร้างวัดวาอารามนับ 100 แห่งและสร้างสาธารณกุศลอีกมากมาย
เมื่อนายสุ่ นฮี้ มีอายุได้ 43 ปี ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็ น “ขุนอนุ สารสุ นทรกิจ” เมื่อวันที่
27 มกราคม พ.ศ.2453 และต่ อมาเมื่ อวัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2467 พระบาทสมเด็ จพระมงกุ ฎ เกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงพระมหากรุ ณาโปรดเกล้าฯ เลื่ อนสัญญาบัตรเป็ น “หลวงอนุ สารสุ นทร
กิจ” กรรมการพิเศษของจังหวัดเชียงใหม่
หลวงอนุสารฯ เสี ยชี วิตในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2477 ด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตก งานศพ
ของหลวงอนุ สารฯ นับเป็ นงานสาคัญ มีท้ งั ชาวนา ชาวบ้าน พ่อค้า คหบดี สมาคมคนจีน ข้าราชการ
เจ้านายฝ่ ายเหนือ มาแสดงคารวะเป็ นจานวนมาก
นับว่าหลวงอนุสารฯ เป็ นผูท้ ี่มีบทบาทในการวางแนวกาหนดชะตาชีวิต ริ เริ่ มธุ รกิจ มีวถิ ีการกินอยู่
ที่เป็ นแบบฉบับ เปรี ยบเสมื อนเรื อสาเภาใหญ่ที่คอยอุ ม้ ชู ลูกหลานให้ประสบความสาเร็ จในชี วิต สร้ าง
ชื่ อเสี ยงแก่ วงศ์ตระกูล ท าให้ ลู กหลานระลึ กถึ งท่ านตลอดมา สั งเกตจากการพยายามสดุ ดีหรื อสร้ าง
อนุ สรณ์ ให้ มีการใช้ชื่อเป็ นชื่ อธุ รกิจร้านค้า เช่น ห้างหุ ้นส่ วนอนุ สารเชี ยงใหม่ บริ ษทั อนุ สารฯ โรงเรี ยน
โสตศึกษาอนุสารสุ นทร นอกจากนี้ยงั มีการสร้างฮวงซุ ย้ หรื อกู่ ที่บา้ นเวฬุวนั บริ เวณเชิงดอยสุ เทพให้

ภาพ 4.2 หลวงอนุสารสุ นทรและนางคาเที่ยง
ที่มา : คลังภาพของตระกูลชุติมา-นิมมานเหมินท์
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- หลวงอนุสารฯ กับการค้ า
จุดเริ่ มต้นแนวคิดการค้าขายให้กบั หลวงอนุ สารฯ คือ เมื่อท่านอายุได้ราว 12-13 ปี ได้มีโอกาส
พบหญิ ง ชรายากจนคนหนึ่ ง ชนิ ด ที่ เรี ย กว่า “จนจนไม่ มี อะไรจะกิ น ” เที่ ย วขอน้ า แกงเปล่ าๆ จาก
ชาวบ้าน พอได้แล้วนางก็มานัง่ เอาข้าวเหนี ยวจิ้มกิ นกับน้ าแกงอย่างเดี ยวจนอิ่ม พอประทังชี วิตไปได้
หนึ่ งมื้อ และทั้งๆ ที่เกื อบไม่มีอะไรจะกินเช่ นนั้นยังมีใจอารี ยอ์ ุตส่ าห์เรี ยกท่านให้เข้าไปรับประทาน
ด้วย ทาให้หลวงอนุสารฯ ในวัยเด็กนั้น นึกสลดใจในชีวติ ของคนยากจนค่นแค้นของหญิงชรายากจนผู ้
นี้ ยิ่งนัก เรื่ องนี้ จึงกลายมาเป็ นอุทธาหรณ์ สอนใจให้ท่านนึ กถึ งความยากจนเสมอ ท่านเคยเห็ นคนจน
ต้องทนทุกข์ทรมานมามากแล้ว ทาให้เกิดความมานะที่วา่ ทาอย่างไรจึงจะไม่ยากจนแบบนั้น นับแต่น้ นั
มาท่านได้พยายามหัดการงานเองทุกอย่างที่เห็นว่าจะทาได้โดยไม่ตอ้ งเสี ยเงินเสี ยทองมาตั้งแต่เด็ก
หลังจากที่นายต้อย แซ่ ฉวั่ ผูเ้ ป็ นบิดาได้เสี ยชี วติ ลงในปี พ.ศ.2428 หลวงอนุ สารฯ ซึ่ งกาลังอยูใ่ นช่วง
วัยหนุ่มอายุเพียง 18 ปี ก็ได้รับภาระในการดูแลทรัพย์สินของบิดามารดา และเริ่ มดาเนินทาการค้าแทนบิดา
โดยสร้างเรื อนไม้กระดานหลังเล็กๆ ขึ้นหลังหนึ่ งด้วยฝี มือของตนเอง ตลอดจนตูโ้ ต๊ะที่ใช้ในการค้าขายก็
ล้วนทาขึ้นเองทั้งสิ้ น จ้างเพียงคนมาช่วยหยิบจับของให้เท่านั้น ต่อมาได้เริ่ มซื้ อสิ นค้าประเภทของเบ็ดเตล็ด
มาขายให้ ก ับชาวบ้านที่ อาศัยอยู่ในแถบนั้น นอกจากการค้าขายแล้ว หลวงอนุ สารฯ ยังรั บเป็ นช่ างแก้
ตะเกียงลาน นาฬิกา ช่างแก้ปืน ตลอดจนช่างแกะสลักลวดลายไม้ต่างๆ รวมไปถึงช่างถ่ายภาพด้วย
การค้าของหลวงอนุสารฯ ขณะนั้นเจริ ญรุ ดหน้าไปตามลาดับทั้งด้วยความสุ ภาพอ่อนน้อมและมี
คุณธรรมในการค้าขาย และด้วยความเป็ นบุตรชายของนายต้อยที่เป็ นที่รู้จกั กันดีของชาวจีนในชุ มชน
บ้านย่านจีนวัดเกตอยูแ่ ล้ว ตลอดจนได้รับความเอ็นดูจากเจ้านายฝ่ ายเหนื อ โดยเฉพาะพระญาติของเจ้า
อุปราชหอหน้าบุญทวงศ์ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อครอบครัว ทาให้การค้าเจริ ญรุ่ งเรื องเป็ นที่น่าพอใจ จน
อายุ 21 ปี จึงได้ทาการสมรสกับนางสาวคาเที่ยง บุรี ในพ.ศ.2431 (ทศ คณนาพร, 2551)
นับตั้งแต่ได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน ทั้งสองสามีภรรยาก็ได้ช่วยกันทามาหากิ นอย่างแข็งขัน และเคย
เข้าร่ วมท าการค้ากับ จี นอู๊และไทยขาว หรื อ “หลวงนิ กรจีนกิ จ” (หมา หรื อ มา โค้วนิ กร หรื อ นิ ก ร
พันธุ์) โดยตั้งห้างชื่ อว่า “ห้างย่งไท้เฮง” ที่ถนนท่าแพ (ปั จจุบนั เป็ นอาคารตึกกิติพานิ ช ด้านตะวันออก
ของห้างตันตราภัณฑ์เดิมสาขาท่าแพ) แต่ร่วมดาเนิ นการค้าได้ประมาณ 6-7 ปี ก็แยกตัวออกมาทาธุ รกิจ
ส่ วนตัวโดยที่ไม่ได้มีขอ้ ขัดแย้งอะไร(หลวงอนุสารสุ นทร, 2475)
เมื่อแยกตัวออกมาในปี พ.ศ. 2440 หลวงอนุ สารฯ ได้ตดั สิ นใจซื้ อที่ดินแปลงหนึ่ งติดกับถนนวิ
ชยานนท์ โดยไม่ ฟั งเสี ยงคัดค้านจากชาวบ้านที่ ถื อว่าที่ ดินผืน นี้ น้ ันเป็ นเสนี ย ดจัญ ไร ซึ่ งที่ ดินตรง
บริ เวณนั้นมีเรื่ องเล่าขานว่าก่อนหน้านั้นได้เกิดการฆาตกรรมขึ้นบนที่ดินแปลงนั้น คือเจ้าของที่รายนี้
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เป็ นหนี้ ลน้ พ้นตัวจนต้องเป็ นคนล้มละลาย ความกลัวที่เจ้าหน้าที่จะมายึดทรัพย์ ทาให้เห็นผิดเป็ นชอบ
วางยาพิษบุตร 4 คนกับภรรยาถึงแก่ความตาย แล้วตนเองก็ทาอัตวินิบาตกรรมผูกคอตายด้วย รวมเป็ น
6 ศพ อีก เรื่ องหนึ่ งเล่ าขานกันว่าที่ ดินบริ เวณนั้นเจ้าของเดิ ม และครอบครั ว รวม 4 คน ถู กไฟครอก
เสี ยชี วิตทั้งหมด ทาให้ชาวบ้านทั้งหลายเลยลงความเห็ นว่าที่ดินผืนนี้ เป็ นที่เสนี ยดจัญไร เพราะมีคน
ตายไม่ดีท บั ที่ จึ งทาให้ไม่มีใครกล้าซื้ อ ก่ อนที่ จะซื้ อที่ ผืนนี้ น้ ันหลวงอนุ ส ารฯ ถูกคนรอบข้างห้ าม
ปรามกันมาก แต่หลวงอนุ สารฯ ไม่นึกกลัว เพราะมีความคิดที่ว่าคนตายจะทาร้ ายคนเป็ นได้อย่างไร
ซึ่งในภายหลังที่ดินผืนนี้กลับกลายเป็ นทาเลการค้าอย่างดี
ในปี พ.ศ.2443 หลวงอนุ สารฯ และนางคาเที่ ยง ได้ทาการก่อสร้ างเป็ นตึ ก 2 ชั้น ตั้งห้างขึ้นชื่ อว่า
“ห้างชัวย่งเสง”ปั จจุ บนั คือ “ห้างหุ ้นส่ วนสามัญนิ ติบุคคลอนุ สารเชี ยงใหม่” ห้างแห่ งนี้ เป็ นร้ านที่ ขาย
เครื่ องอุปโภคบริ โภคที่ ได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างยิ่งในหมู่ลูกค้าชาวยุโรปที่ทางานในจังหวัดเชี ยงใหม่
เช่น พนักงานบริ ษทั บอร์ เนี ยว พนักงานบริ ษทั บอมเบย์เบอร์ ม่า หมอสอนศาสนา ครู ฝรั่ง นอกจากนี้ ลูกค้า
คนส าคัญยังได้แก่ เจ้านายฝ่ ายเหนื อ เช่ น พระราชชายาเจ้าดารารั ศมี เจ้าแก้วนวรั ตน์ เจ้าผูค้ รองนคร
เชี ยงใหม่ และแขกราชนิ กูล ข้าราชการ คหบดี จากกรุ งเทพฯที่ทยอยมาเชี ยงใหม่เรื่ อยๆ เช่น สมเด็จฯกรม
พระยาดารงราชานุ ภาพ สมเด็จฯกรมพระยากาแพงเพชร และกลุ่ มตระกูลดิ ศกุล ของที่ ขายนั้นมี หลาย
อย่างเหมื อนร้ านขายของชา เช่ น ขนมปั งกรอบของจาคอบส์ เนย แยม แฮม เบคอน แชมเปญ วิสกี้ ไวน์
และอาหารอื่ นๆแบบอย่างชาวตะวันตก นอกจากนี้ ยังมี ยาสามัญประจาบ้านต่ างๆ เช่ น ยาฟิ นเนน ยา
ควินิน ยาแก้ทอ้ งอืดท้องเฟ้ อ ยาแผลสด ขายให้ชาวบ้านเป็ นเม็ดๆ เพราะชาวบ้านไม่มีสตางค์ซ้ื อทั้งขวด
สิ นค้าอุ ปโภคอื่ น เช่ น รถจักรยานราเลย์ มี ดพก สบู่ ลายสั ตว์ เครื่ องยนต์ รถยนต์ โดยจะถอดชิ้ นส่ วน
บรรทุ กใส่ เรื อแล้วเอามาประกอบที่ เชี ยงใหม่ ตะเกี ยงซี ด้า ตะเกี ยงน้ ามันจากร้ านรั ตนมาลา หรื อร้ าน
บ้วนสุ่ งเส็ ง แผ่นเสี ยง เพลงพื้นเมือง(ซอ) เพลงลาวดาเนินทราย จักรเย็บผ้าซิงเกอร์ และสิ นค้าอีกมากมาย
ก่อนที่ ทางรถไฟจะมาถึ งเมื องเชี ยงใหม่ในปี พ.ศ. 2464 นั้น การค้าขายโดยอาศัยเส้ นทางน้ าหรื อ
เส้นทางเรื อ ได้รับความนิยมมากโดยเฉพาะในหมู่พอ่ ค้าชาวจีนที่ไปสร้างรากฐานอยูท่ ี่เมืองเชี ยงใหม่ เป็ น
การค้าที่ใช้เส้นทางขนส่ งตามแม่น้ าปิ งระหว่างกรุ งเทพฯถึงเชี ยงใหม่ ซึ่ งนิ ยมใช้เรื อหางแมงป่ องหรื อเรื อ
แม่ป๊ะเป็ นพาหนะสาคัญ แม้พ่อค้าเชี ยงใหม่คนอื่นจะนิ ยมไปซื้ อสัญชาติจากกงสุ ลต่างประเทศชาติต่างๆ
ในกรุ งเทพฯ และในเชี ยงใหม่ เช่ น อังกฤษ ฝรั่ งเศส และฮอลันดา เพื่ อท าให้ได้รับความเกรงกลัวจาก
ข้าราชการบ้านเมื อง ไม่ กล้าตรวจค้นรี ดไถ เป็ นการอานวยความสะดวกแก่ การบรรทุ กสิ นค้าต่างๆได้
อย่างเสรี รวมทั้งสิ นค้าผิดกฎหมายด้วย แต่เรื อของหลวงอนุ สารฯ นั้นกลับชักธงชาติไทย (สมัยนั้นคือธง
ช้างเผื อก) โดยระหว่างทางต้องผ่านเกาะแก่ งกลางน้ าที่ ไหลเชี่ ยวของแม่ น้ าปิ ง ในช่ วงต่ างๆก่ อนถึ ง
กรุ งเทพฯ ผ่านท่าเรื อสาคัญตามรายทางที่เรื อสิ นค้าผ่าน เช่ น ท่าเรื อบ้านวัดเกาะ ในแม่น้ าวัง เมืองลาปาง
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ท่าเรื อปากบ่อง (ปั จจุบนั คือ ตาบลปางบ่อง อาเภอป่ าซาง จังหวัดลาพูน) เพราะที่นี่เป็ นชุ มชนค้าขายเดิ ม
อยูแ่ ล้ว เนื่ องจากเป็ นทาเลที่มีแม่น้ ากวงไหลงลงแม่น้ าปิ งหรื อเรี ยกกันว่า “สบปิ ง” และอีกแห่ งหนึ่ งก็คือ
บ้านช่างฆ้องในตัวเมืองลาพูนไปสิ้ นสุ ดที่ท่าเรื อวัดเกตเชี ยงใหม่ (เอนก นาวิกมูล, 2550)
หลวงอนุ สารฯได้นาเอาสิ นค้าเกษตรจากล้านนาบรรทุกเรื อค้ าถ่อหางแมงป่ องล่องแม่น้ าปิ งลงไปยัง
กรุ งเทพฯกับกลุ่ มพ่อค้าชาวจี น พ่อค้าชาวพื้นเมื อง และพ่อค้าชาวมอญ(ชาวเชี ยงใหม่เรี ยกว่า เมง) ซึ่ งเป็ น
เพื่ อนสนิ ทของหลวงอนุ สารฯ โดยจอดเที ยบท่ าแถวบริ เวณบางกอกน้อย ธนบุ รี เรื อล าหนึ่ งบรรทุ กได้
ประมาณ 1 ตัน ขาล่ องนาเอาสิ นค้าจากเชี ยงใหม่ลงไปขาย เช่ น เขาสัตว์ หนังสั ตว์ ครั่ง และสิ นค้าทางการ
เกษตรอื่นๆ ส่ วนขากลับจะนาเอาสิ นค้า เช่ น เครื่ องใช้ ยา อาหารกระป๋ อง เครื่ องจักร ฯลฯ จากต่างประเทศ
กลับมาขายที่เชี ยงใหม่ อาศัยคนถ่อและแจวประมาณ 6-8 คน เรื อลาหนึ่งบรรทุกได้ราว 3 ตัน เดินเรื อเฉพาะใน
เวลากลางวัน กลางคืนจอดพักนอนข้างฝั่งแม่น้ า การเดินทางแต่ละครั้งใช้เวลา 3-4 สัปดาห์สาหรับขาล่อง และ
6-7 สัปดาห์ สาหรับขากลับเพราะต้องใช้แรงคนฉุ ดลากเรื อขึ้นแก่ งย้อนลาน้ าขึ้นมา นับว่าเป็ นอาชี พที่ตอ้ ง
ผจญภัยและอันตรายพอสมควร สาหรับระยะทาง 700 กิโลเมตรเศษในสมัยนั้น (อัน นิมมานเหมินท์, 2532)

ภาพ 4.3 บรรยากาศกาศการถ่อเรื อหางแมงป่ อง หรื อ เรื อแม่ป๊ะในอดีต
ที่มา : คลังภาพของตระกูลชุติมา-นิมมานเหมินท์
นอกจากหลวงอนุ สารฯ จะทาการค้าขายทางเรื อกับทางกรุ งเทพฯซึ่ งทาได้สะดวกที่สุดในฤดูน้ า
มากแล้ว ยังมีบนั ทึกการค้าขายกับทางพม่าในฤดูแล้งด้วย โดยอาศัยเส้ นทางบกเริ่ มออกเดิ นทางจาก
เชียงใหม่ ผ่านไปยังแม่สอด จังหวัดตาก เข้าไปพม่าสู่ เมืองมะละแหม่งและย่างกุง้ เพื่อไปซื้ อสิ นค้า เช่น
ผ้าขาว ผ้าดาและผ้าเนื้ อดี ที่ ท อจากประเทศอิ นเดี ยและประเทศอังกฤษ เครื่ องเหล็ก เครื่ องถ้วยชาม
ฯลฯ ไปเป็ นคาราวานล่อ “ล่อต่าง” (ล่อ คือ ม้าผสมลา)แบกหามข้ามภูเขากลับมาขายยังเชี ยงใหม่ โดย
หลวงอนุ สารฯจะขี่มา้ บ้างก็ขี่ชา้ งพร้อมเหน็บปื นของเยอรมันไปด้วยเพื่อป้ องกันตัว และเป็ นที่เล่าขาน
กันว่าฝี มือการยิงปื นของหลวงอนุสารฯนั้นแม่นยิง่ นัก (ทศ คณนาพร, 2549)
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หลวงอนุ สารฯขึ้นล่องทั้งทางเรื อและทางบกหลายครั้ง จนกระทัง่ เมื่อทางรถไฟมาถึงยังเชี ยงใหม่ใน
ปี พ.ศ.2464 ทาให้การขนส่ งสิ นค้าทาได้รวดเร็ วและประหยัดเวลามากขึ้น ทาให้การเดินทางโดยเรื อแม่ป๊ะ
หรื อเรื อหางแมงป่ องและคาราวานล่อลดความสาคัญลงทันทีนบั แต่น้ นั เป็ นต้นมา
หลวงอนุ สารฯ นารถสามล้อมาใช้ขนส่ งสิ นค้าของห้างชัวย่งเสง และรับส่ งคนในบ้านเวลาจะ
ไปจ่ายตลาด ซึ่ งหลวงอนุ สารฯ นับเป็ นผูน้ าเอารถสามล้อเข้ามาเผยแพร่ ในประเทศไทยเป็ นคนแรก
ตามที่ Mr. W.A.R. Wood กงสุ ลอังกฤษประจาเชียงใหม่ขณะนั้นเขียนบันทึกไว้
หลวงอนุ สารฯ มีสมญานามว่า “พ่อค้าสารพัดช่าง” เพราะนอกจากการค้าขายแล้วหลวงอนุสารฯ
ยังมีธุรกิ จแบบธนาคาร ให้กูย้ ืมเงิน รับจานาทองรู ปพรรณ ภาชนะทองคา เครื่ องประดับ และที่ดินใน
เชียงใหม่และลาพูน หลวงอนุ สารฯอาศัยนางกิมฮ้อเป็ นผูช้ ่วยดูแก้วแหวนเพชรทับทิมที่คนเอามาจานอง
และพร่ าสอนกับนางกิ มฮ้ออยูเ่ สมอให้มองเครื่ องประดับของมีค่าเหล่านั้นเหมือนเป็ นก้อนหิ น อย่าได้
คิดละโมบเพราะเราเป็ นเพียงผูใ้ ห้กยู้ ืมเงิน ไม่ใช่ซ้ื อเพื่อเอาไปขาย ห้างชัวย่งเสงนับได้วา่ เป็ นมันนี่ เลน
เดอร์ (Money Lender) ที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่สมัยนั้น เงินตราที่ใช้ในการค้าขายสมัยนั้นคือ เงินรู ปีจาก
อินเดีย เพราะเชียงใหม่อยูใ่ กล้พม่า (พม่าและอินเดียตกเป็ นเมืองขึ้นของอังกฤษ) เงินรู ปีตรวจสอบความ
บริ สุทธิ์ ได้ง่าย เวลาหลวงอนุ สารฯออกไปตรวจที่ นา เพื่อที่ จะรับจานอง จะต้องแบกเงิ นรู ปีใส่ ถุงไป
โดยมีเจ้าหน้าที่การเงินตามไปด้วยอีก 2 คน พร้อมตะเกียงเจ้าพายุเดินทางไปอย่างยากลาบาก
หลวงอนุ สารฯมีความสนใจในเครื่ องยนต์กลไก จึงได้เปิ ดเส้นทางการเดิ นรถระหว่างเชี ยงใหม่ลาพูนขึ้นเป็ นคนแรก ในปี พ.ศ. 2460 เพื่อรับส่ งผูโ้ ดยสาร และการค้าขายไหมจากประเทศจีน อีกทั้งยัง
ช่วยเอื้อประโยชน์ให้ชาวสันกาแพงได้ทอผ้าไหมเข้ามาขายในเมืองด้วย โดยมีหลานนายเสี ยวเรี ยงเป็ น
ผูช้ ่ วย นายเสี ยวเรี ยงเป็ นผูเ้ ดิ นรถและเป็ นช่ างแก้เครื่ องยนต์ดว้ ย กิ จการรถเมล์ใช้รถยนต์ 2 คัน รถที่ใช้
นั้นเป็ นรถโอเปิ ลตัวถังต่อในเมืองไทย ตัวถังด้านข้างๆ เปิ ดโล่งหมด มีที่นงั่ เป็ นม้ายาวหันหน้าไปกับรถ
แบ่งออกเป็ นสองชั้น คือชั้นหนึ่งกับชั้นสอง ชั้นหนึ่ งสองแถวหน้าเก็บค่าโดยสาร 1 บาทต่อคน ข้างหลัง
เป็ นชั้นที่ สองเก็บค่าโดยสาร 1 รู ปีต่อคน (สมัยนั้น 1 รู ปีเท่ากับ 70-80 สตางค์) ผูท้ ี่ นงั่ ชั้นหนึ่ งมักเป็ น
ข้าราชการ และชาวต่างประเทศ ชั้นที่สองเป็ นราษฎรทัว่ ไป คันหนึ่งตั้งชื่ อว่า “พญาผาบ” อีกคันหนึ่งชื่อ
“เจริ ญเมือง” แต่เมื่อทางรถไฟมาถึงเชี ยงใหม่แล้วในปี พ.ศ.2464 การขนส่ งรถยนต์ข้ ึนมาก็ทาได้ง่ายขึ้น
จึงมีรถโดยสารคันอื่นเข้ามาวิง่ แข่ง หลวงอนุสารฯจึงได้ขายกิจการทิ้งไป (อัน นิมมานเหมินท์, 2532)
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ภาพ 4.4 บรรยากาศการเดินรถบนถนนสายเชียงใหม่-ลาพูน วาดโดยนายบุญปั๋ น พงษ์ประดิษฐ์
ที่มา : คลังภาพของตระกูลชุติมา-นิมมานเหมินท์
ส่ วนตัวหลวงอนุ สารฯ เองได้ซ้ื อรถ ROVER ตัวรถมี ล ักษณะคล้ายรู ป รถม้า ข้างหลังมี ที่ นั่ง
สารถีแขวนต่อท้ายมาหน่ อย เป็ นเครื่ องยนต์เบนซิ น มีหนึ่ งสู บ ยางตัน เลขลาดับคันประมาณสามพัน
เศษ รุ่ น ค.ศ.1906 (พ.ศ.2449) มาใช้ในครอบครัว รถคันนี้เป็ นรถคันที่ 3 ของเชี ยงใหม่ คันแรกเป็ นของ
พระยาเจริ ญ ราชไมตรี คัน ที่ 2 เป็ นของเจ้าอิ น ทวโรรส เจ้าหลวงองค์ที่ 8 ในราชวงศ์ก าวิล ะของ
เชี ยงใหม่ รถ ROVER คันนี้ ได้รับเกี ยรติในงานฉลองกรุ งเทพฯ 200 ปี ให้นาหน้าขบวนพาเหรดรถ
โบราณเป็ นคันแรก โดยได้รับการยกย่องว่าเป็ นรถโบราณเก่าที่สุดในประเทศไทยที่ยงั วิง่ ได้

ภาพ 4.5 รถ ROVER ของหลวงอนุสารสุ นทร
ที่มา : คลังภาพของตระกูลชุติมา-นิมมานเหมินท์
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หลักที่หลวงอนุสารฯยึดถือปฏิบตั ิมาตลอดชีวติ การค้าขาย จนเป็ นที่ไว้วางใจของลูกค้านั้นคือ
(1) ไม่เอาเปรี ยบพวกหุ น้ ส่ วนด้วยกัน
(2) ยอมอดทนต่อคาติเตียนว่ากล่าวของคนทั้งหลาย
(3) ลูกค้าหรื อคนที่มาซื้ อของจะมีกิริยามารยาทหยาบช้าเลวทรามอย่างไร ก็ไม่ถือ มุ่ง
แต่จะค้ากาไรเท่านั้น
(4) ทาการค้าขายติดต่อกับคนทั้งหลายด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ไม่เห็นแก่เล็กแก่นอ้ ย
(เอนก นาวิกมูล, 2550)
แม้วา่ หลวงอนุสารฯจะไม่ได้เรี ยนจบสู ง มีความรู ้พอแค่อ่านออกเขียนได้ แต่ดว้ ยความใฝ่ รู ้ เป็ น
คนช่างสังเกต ช่างคิดช่างสงสัย ช่างสะสมประสบการณ์ ทาให้เกิดปั ญญาและคิดพัฒนาต่อยอด
- ช่ างภาพยุคแรกของเมืองเชี ยงใหม่
หลวงอนุ สารฯ เป็ นนักถ่ายภาพรุ่ นแรกของเชี ยงใหม่ เริ่ มเล่นกล้องเมื่ออายุได้ 18 ปี และได้มา
เรี ยนเทคนิ คเพิ่มเติมจากพระยาเจริ ญราชไมตรี (จานงค์ อมาตยกุล) อธิ บดี ผพู ้ ิพากษาศาลต่างประเทศ
เชี ยงใหม่ ข้าหลวงยุติธรรมประจามณฑลพายัพ ในปี พ.ศ.2443 ท่านได้ให้กล้องแก่หลวงอนุ สารฯ ได้
สอนให้ถ่ายภาพ ล้างภาพและเทคนิคอีกมากมาย
หลวงอนุสารฯ มีกล้องยืดขนาดใหญ่ (แด็กเกอโรไทฟ) พร้อมขาตั้ง เครื่ องล้าง เครื่ องอัด เครื่ อง
ขยาย เครื่ องพิมพ์แบบครบชุ ด ได้ต้ งั แผนกถ่ ายภาพขึ้นในห้างชัวย่งเสงเมื่อปี พ.ศ.2443 นับเป็ นร้ าน
ถ่ายภาพร้านแรกของเชี ยงใหม่และเป็ นนักถ่ายภาพมืออาชี พคนแรกของเชี ยงใหม่เลยก็วา่ ได้ การเปิ ด
แผนกถ่ ายภาพขึ้ นนี้ ท าให้เพิ่ ม พูนรายได้ให้แกหลวงอนุ ส ารฯมากมาย บรรดาพวกข้าราชการและ
เจ้านายชั้นสู ง ตลอดจนพ่อค้า คหบดี ต่างนิ ยมถ่ายรู ปกันมากมาย แม้แต่ชาวต่างประเทศก็ได้เรี ยกใช้
บริ การของหลวงอนุสารฯกันอย่างมาก (ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง, 2523)
หลวงอนุ สารฯ นิ ยมถ่ายภาพบุคคลสาคัญ ปูชนี ยสถาน ทิวทัศน์ ชี วิตความเป็ นอยูข่ องผูค้ นใน
ภาคเหนื อ และเหตุการณ์ ต่างๆ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ท้ งั สิ้ น เช่ น เจ้าผูค้ รองนคร ทหาร ตารวจ
ข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่ ฝรั่ง พระสงฆ์องค์เจ้า ภาพการเดินทางล่องแก่ง ภาพวิวเมืองเชียงใหม่ รวมถึงญาติ
พี่ น้องหลายภาพ โดยภาพที่ ส าคัญท่ านจะนาไปติ ดไว้บ นผนังห้อง มี ท้ งั พระบรมฉายาลักษณ์ ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 พระบรมฉายาลักษณ์ของพระราชชายาเจ้าดารา
รัศมี ภาพพระครู หรื อพระครู บาชั้นผูใ้ หญ่ ภาพช้างงายาวเป็ นพิเศษของเจ้าผูค้ รองนครชื่ อ “ปู้ เลื้อย” อีก
ภาพหนึ่ งที่น่าสนใจคือภาพนักโทษถูกตัดศีรษะ แล้วศีรษะลงไปกลิ้งบนดิ น เลื อดพุ่งกระฉู ดจากคอ
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นักโทษ มีบนั ทึกไว้ว่าภาพถ่ายการประหารชี วิตคน โดยการตัดคอฝี มือของหลวงอนุ สารฯ ในปี พ.ศ.
2445 ภาพนี้ เคยถู กนามาจัดแสดงอยู่ใน พิ พิ ธ ภัณ ฑ์หุ่ นขี้ ผ้ ึงของมาดามทุ ส โซ ณ กรุ งลอนดอน ใน
นิทรรศการ Hall of Terror ประจาเดือนกันยายน พ.ศ.2531 ด้วย
การถ่ ายภาพของหลวงอนุ ส ารฯ มี ส่ วนส่ ง เสริ ม ให้ ลู ก หลานรั ก การถ่ า ยภาพ แต่ ใ นยุ ค นั้ น
เทคโนโลยีการถ่ายภาพยังไม่กา้ วไปไกลเหมือนปั จจุบนั ยังขาดอุปกรณ์ถ่ายรู ปดีๆ การอัดขยายยังต้อง
อาศัยแดดหรื อตะเกี ยงน้ ามันเป็ นหลัก แต่อย่างไรก็ตามการถ่ายภาพของท่านช่ วยให้ท่านเป็ นที่ รู้จกั
ทัว่ ไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ สังคมชั้นสู งในสมัยนั้น (อัน นิมมานเหมินท์, 2532)
อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพของหลวงอนุ สารสุ นทรยังคงเก็บไว้ใน “บ้านตึก” และในโอกาสที่
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยได้ทาการเปิ ดพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพฯ ณ คณะวิทยาศาสตร์ นางแจ่ม
จิตต์ เลาหวัฒน์ นางอุณห์ ชุ ติมา และนายไกรศรี นิ มมานเหมินท์ พร้ อมทั้งญาติพี่น้องได้มอบเครื่ อง
ฉายรู ปกระจกทาด้วยไม้สักที่เก่าแก่ประมาณ 100 ปี เศษ พร้ อมด้วยรู ปถ่ายฝี มือหลวงอนุ สารฯอีก 76
รู ป ไปจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเป็ นการเผยแพร่ เกียรติคุณของหลวงอนุสารฯ (ศักดา ศิริพนั ธุ์, 2535)
- ความสนใจในการแพทย์ ท้องถิ่นและส่ งเสริ มการสร้ างโรงพยาบาล
หลวงอนุ สารฯ มีความสนใจการแพทย์พ้ืนบ้านตั้งแต่สมัยยังเด็ก เมื่ออายุราว 9-10 ขวบ ได้เคย
แอบเอามีดมาปอกมะพร้าวอ่อน จึงถูกมีดสับที่หัวแม่มือเป็ นแผลฉกรรจ์ เลือดไหลไม่หยุดถึง 3 วัน 3
คืน หมดสติไป บิดามารดาพยายามหาหมอที่ มีชื่อเสี ยงหลายคนมารักษา แต่อาการก็ไม่ทุเลาลง เผอิญ
ช่วงนั้นมีคนนอกเมืองมาเที่ยวหาที่บา้ น และแนะนาให้เอาใยแมงมุมยักษ์ (กาบุง้ แก้ว) มาปิ ดที่แผลจึง
ช่วยห้ามเลือดได้ อาการจึงค่อยทุเลาลงจนหายเป็ นปกติ
ในช่ วงบั้น ปลายชี วิตได้ให้ ค วามสนใจไปทางการทานอาหารเพื่ อสุ ขภาพ ท่ านได้อ่านเรื่ อง
“อายุวฒั นะ” ของหมอเหล็ง หรื อ ร.อ.เหล็ง ศรี จนั ทร์ บรรยายถึงความสาคัญของอาหารว่ามีบทบาททา
ให้อายุยนื ตอนหนึ่งในกล่าวถึงกล้วยน้ าว้าว่า บางคนทดลองรับประทานแต่กล้วยน้ าว้าก็สามารถอยูไ่ ด้
จึงสนับสนุ นให้ลูกหลานทานกล้วยน้ าว้าซึ่ งมีมากในสวน และด้วยความที่ท่านมีโอกาสได้เดินทางไป
ยังเมืองมะละแหม่ง ประเทศพม่า บ่อยครั้ง ทาให้ได้คน้ พบลายแทงเกี่ ยวกับตาราอายุวฒั นะจาก “หัว
กวาวเครื อ” ทั้งกวาวเครื อแดง กวาวเครื อดา ประมาณ 10 ชัง่ อยูใ่ นพระเจดียห์ กั ที่ประเทศพม่า ท่านได้
เริ่ มศึกษาค้นคว้าตาราโบราณพม่าที่กล่าวถึง “หัวกวาวเครื อ” ว่าเป็ นยาที่ช่วยให้มีอายุยนื ยาว โดยให้คน
ที่ ล าพู น แปลต าราจากภาษาพม่ า มาเป็ นภาษาล้า นนา จากนั้ น จึ ง ได้ส่ ง คนเข้า ไปในป่ าไปหาหั ว
กวาวเครื อเพื่อมาทดลองทา หัวกวาวมี ลกั ษณะคล้ายมันแกวหัวโตๆ ท่านเอามาให้นางอโนชาปอก
เปลือกแล้วฝานเป็ นแผ่นบางๆ ตากแดดจนแห้ง แล้วเอามาบดเป็ นผง ผสมเครื่ องยาสมุนไพรและน้ าผึ้ง
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เสกเป่ า ปั้ นเป็ นลูกกลอนแจกจ่ายให้คนรู ้ จกั จนเป็ นเรื่ องลงหนังสื อพิมพ์กรุ งเทพฯ มี คนสาคัญ เช่ น
นายพลทหารเรื อ ข้าราชการ พ่อค้า คหบดี ข้ ึ นมาเชี ยงใหม่ เพื่อขอยาไปทดลอง กล่ าวกันว่าคนแก่ ที่
รับประทานแล้วจะกระชุ่ มกระชวยแข็งแรง ที่ ทาให้เป็ นที่ ฮือฮากันมากก็คือสตรี อายุ 60-70 ปี ผูห้ นึ่ ง
หลังจากที่ได้ลองทานยาหัวกวาวเครื อแล้วกลับมามีประจาเดือนอีก เรื่ องหัวกวาวเครื อนี้ ได้ทราบต่อมา
ภายหลังว่ามีชาวอังกฤษเอาไปค้นคว้าทดลองพบว่าเป็ นพืชที่มีฮอร์ โมนมาก จึงได้นาไปทดลองให้ววั
กิน พบว่าทาให้มีปริ มาณนมมากขึ้น
นอกจากนี้ ก่อนที่ท่านจะเสี ยชี วติ ประมาณ 10 ปี ได้เป็ นผูน้ าสนับสนุนให้มีการก่อสร้างที่ทาการ
สุ ขาภิบาลเมืองเชียงใหม่ รวมถึงโอสถสภาและโรงพยาบาลเมืองเชียงใหม่ โดยมีการสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.
2466 ตรงกับ สมัย ของพระบามสมเด็ จพระมงกุ ฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว รั ช กาลที่ 6 ตรงกับ สมัย เจ้า หลวง
เชียงใหม่ คือ เจ้าแก้วนวรัฐ ตามข้อความในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 42 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2468
ระบุวา่ ภายในบริ เวณนั้นประกอบไปด้วย
“...โรงพยาบาลเปนตึกชั้นเดียวกว้าง 11 เม็ตร์ 35 เซ็ นต์ ยาว 17 เม็ตร์ 45 เซ็ นต์ มีเฉลี ยง 2 ด้าน พื้น
ถมหิ นโบกปูนสิ เมนต์ หลังคามุงกระเบื้องสิ เมนต์ ข้างในมีห้องคนไข้สาหรับชายและหญิง ห้องพัสดุ มี
นามว่า ตึกอนุ สาร ครัวไฟเปนเรื อนชั้นเดี ยวทาด้วยไม้สักกว้าง 4 เม็ตร์ 30 เซ็ นต์ ยาว 7 เม็ตร์ 85 เซ็ นต์
พื้นถมหิ นโบกปู นสิ เมนต์ หลังคามุ งกระเบื้ องสิ เมนต์ โอสถาสภาเปนตึ กชั้นเดี ยว กว้าง 14 เม็ตร์ 40
เซ็ นต์ ยาว 15 เม็ตร์ 65 เซ็ นต์ พื้นถมหิ นโบกปูนสิ เมนต์ หลังคามุงกระเบื้องสิ เมนต์ ข้างในกั้นเปนห้อง
พัก ห้องจาหน่ายยา ห้องเวชภัณฑ์ ห้องนายแพทย์ ห้องตรวจโรค ห้องทาการรักษาและวางยาสลบ ห้อง
ผ่าตัด ห้องต้มน้ าและนึ่ งเครื่ องมือ ห้องตรวจเชื้ อโรค ที่ทาการสุ ขาภิบาล เปนตึกชั้นเดี ยว กว้าง 9 เม็ตร์
ยาว 16 เม็ตร์ 60 เซ็นต์ แบ่งเปนห้องพัก ห้องประชุ มกรรมการ ห้องสมุห์บาญชี ห้องปลัดสุ ขาภิบาล และ
ห้องเก็ บของ โรงเก็บรถยนต์สาหรั บรดน้ าถนนและดับไฟ กว้าง 10 เม็ตร์ 70 เซ็ นต์ ยาว 16 เม็ตร์ 60
เซ็ นต์ ทาด้วยไม้กระยาเลย พื้นเทคอนกรี ตโบกปูนสิ เมนต์ หลังคามุงสังกะสี กาแพง 3 ด้านก่อด้วยอิฐ
โบกปูนสิ เมนต์ เสาทาด้วยคอนกรี ต ระหว่างเสาใช้ไม้ซี่เปนรั้ว มีประตูดา้ นหน้าและด้านข้าง”
โครงการก่อสร้างอยู่ในบริ เวณโรงพยาบาลเทศบาลนครเชี ยงใหม่ปัจจุบนั นี้ มีพิธีเปิ ดเมื่อวันที่
14 มกราคม พ.ศ.2467 ในราชกิจจานุเบกษายังระบุเพิ่มเติมว่า
“หลวงอนุ สารสุ นทรกิจ กรมการพิเศษ ได้รับสร้างโรงพยาบาลขึ้นตามแบบด้วยทุนทรัพย์ของ
ตนเองหลังหนึ่ ง รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้ นเปนเงิน 7,327 รู เปี ย 8 สตางค์ ส่ วนการสร้างโอสถสภาและอื่นๆ
เรี่ ยไรได้เงิน 6,630 บาท 40 สตางค์ กับ 200 รู เปี ย แต่เงินจานวนนี้ ตอ้ งกันไว้สาหรับเป็ นค่าซ่ อมแซม
และซื้ อสิ่ งของเบ็ดเตล็ ดส าหรั บ โรงพยาบาล ซึ่ งหลวงอนุ ส ารสุ น ทรกิ จ รั บ สร้ างเสี ย 633 บาท 40
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สตางค์ กับ 200 รู เปี ย ฉะนั้นหักแล้วคงเหลื อ 6,000 บาทถ้วน กรรมการจึ งได้เรี ยกช่ างมาว่าประมูล
รับเหมา ตกลงกันเป็ นค่าก่อสร้างโอสถสภาเปนเงิน 7,800 บาท ที่ทาการสุ ขาภิบาลกับโรงเก็บรถยนต์
รดน้ าถนนและดับไฟเปนเงิน 7,736 บาท ค่ากาแพง 3 ด้านเปนเงิน 1,180 บาท รวม 3 อย่าง เปนเงินที่
จะต้องใช้จ่าย 16,716 บาท เงินที่เรี่ ยไรมาได้ไม่เพียงพอยังขาดอยู่ 10,716 บาท ได้เอาเงินเหลือจ่ายของ
สุ ขาภิบาลมาใช้เพิม่ เติมในการก่อสร้าง...”
ด้วยการช่วยเหลือทางราชการในครั้งนี้ ทาให้ได้รับบรรดาศักดิ์เป็ น “ขุนอนุ สารสุ นทรกิจ” และ
เลื่อนเป็ น “หลวงอนุ สารสุ นทรกิจ” ในตาแหน่ง กรมการพิเศษเมืองเชี ยงใหม่ เพื่อเป็ นเกียรติแก่ตนเอง
และวงศ์ตระกูล (อนุ เนินหาด, 2550)
- การส่ งเสริ มการศึกษา
มูลเหตุที่ทาให้หลวงอนุ สารฯ สนใจส่ งเสริ มการศึกษาแก่ลูกหลานและบริ วารผูใ้ กล้ชิด เนื่ องจาก
ในสมัยนั้นห้างชัวย่งเสง ได้มีการค้าขายติ ดต่อกับห้างเคี ยมฮัว่ เฮง ห้างเคี ยมฮัว่ เสง ห้างฮุ นซุ ยโห และ
บริ ษทั บอร์ เนี ยว ที่กรุ งเทพฯ โดยมีการสั่งซื้ อสิ นค้ามาจากห้างเหล่ านั้นมาช้านาน ท่านได้สังเกตเห็ นว่า
พนักงานของห้างเหล่านั้นแทบทุกคน พูด อ่าน เขียนเป็ นภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร แม้บญั ชีสินค้าที่ซ้ื อ
มา ตลอดจนหนังสื อจดหมายติดต่อกันก็มกั จะใช้เขียนเป็ นภาษาอังกฤษ และในฤดูแล้งเมื่อการเดินทางลง
ไปติดต่อกับทางกรุ งเทพฯทาได้ยาก ก็เปลี่ยนไปติดต่อค้าขายกับทางประเทศพม่าแทน อีกทั้งการโอนเงิน
ไปมาจาต้องอาศัยการไปขอซื้ อตัว๋ แลกเงิ นจากบริ ษ ทั บอร์ เนี ยว ซึ่ งมี ส านักงานอยู่กรุ งเทพฯ เชี ยงใหม่
และมะละแหม่ง การติดต่อกันจึงมี ความจาเป็ นที่ จะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็ นส่ วนใหญ่ ด้วยเหตุน้ ี หลวง
อนุสารฯ จึงมองเห็นความจาเป็ นอย่างยิง่ ในการศึกษาเล่าเรี ยนภาษาอังกฤษ
ดังนั้นเมื่อได้เดิ นทางไปมะละแหม่ง ท่านจึงสื บหาครู สอนภาษาอังกฤษ เพื่อจะได้จา้ งให้มาสอน
ภาษาอังกฤษแก่ บุ ตรหลานที่ เชี ยงใหม่ บังเอิ ญได้ไปพบชาวพม่ าหรื อมอญคนหนึ่ งที่ รู้ภาษาอังกฤษดี
เพราะในตอนนั้นอังกฤษได้พม่าเป็ นเมืองขึ้นแล้ว ท่านจึงตกลงจ้างให้มาสอนหนังสื อที่เชี ยงใหม่ และ
ก่อตั้ง “โรงเรี ยนหม่องส่ วยต่อ” ขึ้นที่ตาบลช้างคลาน ติดกับคลองแม่ข่า มีบุตรข้าราชการ และพ่อค้าไป
เรี ยนที่โรงเรี ยนนี้มาก ซึ่ งรวมทั้ง ม.ล.มานิจ ชุมสาย ในขณะที่ผปู ้ กครองมารับราชการทหารที่เชียงใหม่
โรงเรี ยนของหม่องส่ วยต่อได้เปิ ดสอนภาษาอังกฤษที่เชี ยงใหม่อยูพ่ กั หนึ่ ง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่ อ
เป็ น “โรงเรี ยนชัวย่งเสงอนุ กูลวิทยา” เป็ นโรงเรี ยนสอนภาษาไทยกลางให้เด็กทั้งหญิงและชาย ตั้งแต่
ชั้นมูลก.ข. จนถึงชั้นประถม 3 โดยมีครู ศรี วิชยั เมตติชวลิ ต เป็ นครู ใหญ่ ครู ศรี วิชยั มีเชื้ อสายพม่าปน
อยูบ่ า้ งและเดิมมีชื่อว่า ”หม่องโดย” ชาวบ้านเลยเรี ยกโรงเรี ยนนี้ อีกชื่ อว่า “โรงเรี ยนครู โดย” โรงเรี ยน
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ชัวย่งเสงอนุ กูลวิทยานี้ มีนกั เรี ยนทั้งชาย-หญิง ประมาณ 150 คน ตอนหลังเปลี่ยนชื่ อเป็ นโรงเรี ยนอนุ
สารบารุ งวิทยา และต่อมาได้เปลี่ยนเจ้าของไป
หลวงอนุ สารฯ ได้ร่วมกับลู กหลานชาวจีน 3-4 คน ร้ างโรงเรี ยนสอนภาษาจี นที่ เชี ยงใหม่ข้ ึ น
นอกจากนี้ ทางสังฆราชแปโรสของคณะแคทอลิ ค ได้ขอให้หลวงอนุ สารสุ นทรหาที่ดินสาหรับสร้าง
โรงเรี ยนมงฟอร์ ตเพื่อเป็ นโรงเรี ยนชายที่เชี ยงใหม่ หลังจากที่ทางหลวงอนุ สารฯได้จดั หาที่ดินให้แล้ว
ทางบาทหลวงก็ได้สร้างโรงเรี ยนหญิงขึ้น คือ โรงเรี ยนเรยีนาเชลี โดยมีนกั เรี ยนคนแรก คือ อุณณ์ ชุ ติ
มา คนที่สอง คือ แจ่มจิตต์ เลาหวัฒน์ และคนที่สาม คือ กรองทอง ชุติมา

ภาพ 4.6 นางอุณณ์ ชุ ติมา และ นางแจ่มจิตต์ เลาหวัฒน์ ในชุดเครื่ องแบบนักเรี ยน ร.ร.เรยีนา เชลี
ที่มา : คลังภาพของตระกูลชุติมา-นิมมานเหมินท์
- ความเชื่ อด้ านศาสนาและการทานุบารุ งพระพุทธศาสนา
หลวงอนุ สารฯ เป็ นผูอ้ ยูใ่ นศีลธรรม ยึดมัน่ ในพุทธศาสนา มีความเชื่ อมัน่ ในพระธรรมคาสอน
ของพระพุ ท ธเจ้า ขนบธรรมเนี ยม จารี ตประเพณี และกฎหมายแผ่นดิ น เป็ นผูท้ ี่ ไม่ เชื่ อในเรื่ องไสย
ศาสตร์ ภูตผีปีศาจ เวทมนต์ของขลัง ตั้งแต่ในสมัยยังเป็ นเด็กมีการท้าพนันระหว่างตัวเด็กชายสุ่ นฮี้กบั
พี่ชาย โดยพี่ชายได้ทา้ ให้เด็กชายสุ่ นฮี้เดินรอบๆ สวนกล้วยในบริ เวณบ้านอันเป็ นที่เลื่องลือกันว่ามีผีดุ
ในเวลากลางคื นเดื อนมื ด และสั ญ ญาว่าจะให้ 1 รู ปี หากท าส าเร็ จ ผลก็ คื อพี่ ช ายต้อ งเสี ย เงิ น ให้ ก ับ
เด็กชายสุ่ นฮี้ในที่สุดเพราะไม่มีอะไรเกิดขึ้น
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หลวงอนุสารฯ เป็ นผูท้ ี่ไม่ชอบการบนบานศาลกล่าว บวงสรวงเซ่ นไหว้ผสี างเทวดา เพราะเห็น
ว่าไม่ค่อยมี ประโยชน์ มี เรื่ องเล่าว่าเมื่ อหลวงอนุ สารฯ อายุได้ 30 ปี มีโอกาสได้ไปเที่ยวประเทศจีน
พวกญาติทางเมืองจีนชักชวนให้ไหว้ผสี างต่างๆ ตามธรรมเนียม แต่หลวงอนุ สารฯไม่ยอมไหว้ เว้นแต่
อัฐิของปู่ ย่าตายายเท่านั้น จวบจนกระทัง่ เติบโตมีกิจการเป็ นของตนเอง แม้จะไปค้าขายทั้งทางบกและ
ทางน้ า ตลอดปลูกสร้างบ้านเรื อน ก็ไม่เคยดูฤกษ์ยามใดใด ไม่เคยนึ กกลัวพวกผีปอบ(ผีกะ) ผีกระสื อ
หรื อผีอื่นๆเลยแม้แต่น้อย(เอนก นาวิกมูล, 2550) ถึงขนาดว่าจ้างคนที่ถูกชาวบ้านลื อกันว่าเป็ นผีปอบ
มาเป็ นพี่เลี้ยงให้กบั ลูกตัวเอง หรื อของดีไหนที่คนถือกันว่าอยูย่ งคงกระพันยิงไม่ออกฟันไม่เข้าต่างๆ ก็
ถูกนามายิงทดลองนับไม่ถว้ น ภายหลังหลวงอนุสารฯ จึงไม่สนใจในข่าวเล่าลือต่างๆอีกเลย
ท่ านเชื่ อในเทคโนโลยีแผนใหม่ แพทย์ศ าสตร์ สาธารณสุ ข ศาสตร์ เกลี ย ดอธรรม รั ก ความ
ยุติธรรม ชอบการทาบุ ญทาทานทาประโยชน์แก่ สังคมเป็ นอย่างยิ่ง ตอนแรกได้สร้ างโรงเรี ยนวัดวา
อารามนับ 100 แห่ ง ตอนหลังได้ช่วยเหลือโรงพยาบาลเป็ นจานวนมาก ในบั้นปลายชี วิตของอายุท่าน
ปรากฏตามบัญชี วา่ ท่านได้ทาบุญรวมทั้งสิ้ นเป็ นเงิน 1.2 ล้านบาท(ทศ คณนาพร, 2549) เปรี ยบเทียบ
กับในสมัยนั้นที่ก๋วยเตี๋ยวราคาชามละ 3-5 สตางค์
นอกจากนี้ ยงั เชื่ อในความสุ จริ ตไม่ เอารั ดเอาเปรี ยบผูอ้ ื่ น บ าเพ็ญประโยชน์ ต่อสั งคม และในการ
ทาบุญสุ นทาน ท่านมีพุทธสุ ภาษิตประจาใจ 2 ข้อ คือ “อตฺ ตา หิ อตฺ ตโน นาโถ” หมายความว่า “ตนนั้นแลคือ
ที่พ่ ึงแห่งตน” และ “ธฺ มโม หเว รักขติ ธมมจารึ ” หมายความว่า “ธรรมะย่อมคุม้ ครองรักษาผูป้ ระพฤติธรรม”
ท่านเกลียดการโกงเงิน การเอารัดเอาเปรี ยบผูอ้ ื่น ตัวอย่างเช่น มีอยูค่ รั้งหนึ่ งที่ท่านล่องเรื อไปค้าขาย และได้
ขึ้นพักแวะเทียบท่าริ มฝั่งแม่น้ า เมื่อลงไปเดินสารวจดูพบว่ามีสวนเล็กๆที่ชาวบ้านปลูกผัก พริ ก มะเขือ ท่าน
ก็อยากจะซื้ อพริ ก มะเขือเอาไปแกง ก็ไม่อาจพบเจ้าของเพราะเป็ นเวลาจวนค่ า ท่านจึงเก็บพริ ก มะเขือตาม
ความต้องการ และห่อเงินเท่าราคาซื้ อขายผูกติดลาต้นไว้ให้แก่เจ้าของ (อัน นิมมานเหมินท์, 2535)
ในสมัย ที่ หลวงอนุ ส ารฯ ยังเป็ นหนุ่ ม มัก ชอบการยิงนกยิงสั ตว์ต่างๆ แต่ เพิ่ งเลิ กกระท าการ
ดัง กล่ าวไปเมื่ อ มี อ ายุไ ด้ 45 ปี เพราะได้มี โอกาสสนทนาธรรมกับ พระยามนธาตุ ราช ท่ านได้ใ ห้
คาแนะนาชี้ แจงเรื่ องบุญบาปต่างๆจนเข้าใจได้เป็ นอย่างดี และทาให้เลิกฆ่าสัตว์ตดั ชี วติ นับแต่น้ นั เป็ น
ต้นไป นอกจากนี้ หลวงอนุ สารฯ ยังคอยพร่ าสอนลูกหลานให้ประพฤติดีอยูใ่ นศีลในธรรม ไม่ให้เป็ น
คนฟุ้ งเฟ้ อ และคอยเล่าเรื่ องที่ดีและไม่ดีในสังคม เพื่อเป็ นตัวอย่างให้ลูกหลานได้เลือกประพฤติตาม
หลวงอนุ สารฯ ชื่ นชอบการสร้ างสาธารณกุศลเป็ นอย่างยิ่ง ท่านได้สร้ างพระประธาน วิหาร และ
โบสถ์ 2 ชั้นขึ้นที่ วดั อุ ปคุ ต โดยว่าจ้าง นายบุ ญปั๋ น พงษ์ประดิ ษฐ์ ช่ างวาดภาพ เขี ยนภาพชาดกเรื่ อง พระ
เวสสันดร ที่มีลกั ษณะเอกลักษณ์ วฒั นธรรมท้องถิ่ นสอดแทรกลงไปในภาพ เช่ น นางอมิตตาดา เมียของชู

87

ชก นุ่ งผ้าซิ่ นลายขวางแบบผูห้ ญิงล้านนา บ้านชู ชกบุผา้ หม้อน้ าล้างเท่าปากบิ่น เป็ นต้น ลงบนผนังวิหาร
วัดอุปคุตด้วย ช่ วยปฏิ สังขรณ์ วิหารวัดสวนดอก นอกจากนี้ ยงั เป็ นผูน้ าในการก่อสร้างที่ทาการสุ ขาภิบาล
โอสถสภาและโรงพยาบาล ทั้งบริ จาคเงิ นและมอบที่ ดิ นติ ดห้ างชัวย่งเส็ งให้ (ปั จจุ บ ันคื อโรงพยาบาล
เทศบาลนครเชี ยงใหม่) สร้างตึกคลอดและห้องสาหรับพระสงฆ์อาพาธที่โรงพยาบาลแมคคอร์ มิคส์ สร้าง
ตึกให้โรงเรี ยนสตรี ประจาจังหวัด(ต่อมาเปลี่ยนชื่ อเป็ นโรงเรี ยนคาเที่ยงอนุ สสรณ์) เป็ นต้น
หลวงอนุสารฯ และผูค้ นทัว่ ล้านนาสมัยนั้นต่างให้ความเคารพครู บาศรี วชิ ยั (ตุเ๊ จ้าบ้านปาง) พระที่ปฏิบตั ิ
ตนอย่างเคร่ งครัดตามวินัยสงฆ์พ้ื นบ้าน ท่ านเป็ นพระบ้านนอกองค์หนึ่ ง เกิ ดและบวชที่ บ ้านปาง จังหวัด
ลาพูน ครู บาไม่เข้าใจกฏเกณฑ์ของสงฆ์ เมื่อท่านจะบวชใครก็บวชตามแบบโบราณ จึงเป็ นที่เพ่งเล็งของคณะ
สงฆ์และผูใ้ หญ่ฝ่ายปกครอง เมื่อครั้งที่ตอ้ งโทษในช่วงแรกท่านถูกนามาอยูท่ ี่วดั ศรี ดอนไชย หลวงอนุสารฯ ก็
ได้ไปปฏิบตั ิวฏั ฐากอยู่ โดยไม่กลัวภัยใดใดทั้งสิ้ น กล่าวกันว่าครู บาศรี วิชยั จะไม่ยอมปิ ดบาตรจนกว่าอาหาร
จากบ้านหลวงอนุสารฯ จะไปถึง และที่บา้ นของหลวงอนุสารฯ มักจะตักบาตรพระ 100 รู ป เป็ นประจาทุกวัน
ต่อมาทางการจับกุมครู บาศรี วชิ ยั แล้วนาตัวท่านมาควบคุมไว้ที่วดั เบญจมบพิตร กรุ งเทพฯ พระสงฆ์สามเณร
พื้นเมืองที่จะเข้าไปกราบครู บาต้องถอดผ้าครองเสี ยก่อน โดยเกรงว่าจะมีอาวุธติดตัว ฝ่ ายครู บาเพียงให้ศีลให้
พรตามปกติ เรื่ องดังกล่าวเป็ นที่เลื่องลือกันทัว่ ไปในภาคเหนื อ บ้างก็หาว่า เป็ นผีบุญ หลังจากถูกกักบริ เวณไว้
พักหนึ่ ง สมเด็จพระสังฆราชเห็นว่า เป็ นเพียงพระบ้านนอก ไม่รู้กฎระเบียบของสงฆ์ ทั้งไม่มีพิษมีภยั จึงให้
ครู บาศรี วิชยั เดินทางกลับลาพูน หลวงอนุสารฯได้นารถฟอร์ ดไปรับที่สถานี รถไฟ จังหวัดลาพูน ผูค้ นไม่วา่
ชาติศาสนาอะไร ไปรับกันเนืองแน่น เมื่อรถที่นาท่านเข้ามายังวัดหลวงลาพูน ก็เกิดฝนตก คนพื้นเมืองว่า ท่าน
ครู บาศรี วชิ ยั เป็ นผูม้ ีบุญมาก ฝนจึกตกลงมา นาความชุ่มชื้นมาสู่ ฝงู ชน ยิง่ สร้างศรัทธาในพระองค์น้ ีมาก และ
ยังมีครู บาโสภา วัดฝายหิ น เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รูปแรกที่หลวงอนุสารฯความเคารพศรัทธา
นอกจากนี้ ยงั มีเหตุการณ์หนึ่ งที่แสดงให้เห็นว่าหลวงอนุสารฯ เป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรมเข้าใจในเพื่อน
มนุ ษย์ คือ ตอนสมัยที่มีการเลิกทาส หลวงอนุ สารฯได้เรี ยกทาส 2 คนที่รับใช้ท่านมานานแล้วเพื่อแจ้ง
ให้ท ราบถึ งประกาศของรั ช กาลที่ 5 และสอบถามทาสทั้งสองว่า ต่ อไปนี้ อยากจะอยู่ก ับ ท่ านหรื อ
อยากจะกลับไปหาญาติ พี่น้อง ทาสทั้งสองก็สมัครใจที่ จะกลับไป ท่านจึ งแสดงให้ลูกหลานเห็ นว่า
ถึงแม้ท่านจะเลี้ยงดูทาสทั้งสองอย่างดี แต่ทาสทั้งสองก็ยงั เลือกที่จะกลับบ้านตัวเอง ทั้งนี้ เพราะมนุ ษย์
ทุกคนล้วนแต่ตอ้ งการชีวติ ที่เป็ นอิสระเสรี ท้ งั สิ้ น
ด้วยความเป็ นผูด้ ารงศีลธรรมนี้ ส่งผลให้ในงานเผาศพของหลวงอนุสารฯ ชาวจีนที่อาศัยอยูใ่ น
เชี ยงใหม่ ต่างส่ งผ้าแพรสี ต่างๆผืนใหญ่นบั สิ บๆผืน มีอกั ษรจีนสี ต่างๆตัวโตปั กหรื อเย็บติดตรงกลาง
ผืน โดยอักษรจีนต่างๆเหล่านี้ บรรจุคาราพรรณสดุ ดีคุณงามความดีของหลวงอนุ สารฯไว้ตลอดชี วิต
นับเป็ นการประกาศเกียรติคุณตามแบบชาวจีนที่มีมานานแล้ว
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ความเป็ นมาของอาคารและกลุ่มอาคาร

เมื่ อ ปี พ.ศ.2430 หลวงอนุ ส ารฯได้ซ้ื อ ที่ ดิ น แปลงนี้ ติ ด กับ ถนนวิ ช ยานนท์ ซึ่ งเป็ นที่ ดิ น ที่
ชาวบ้านลงความเห็นว่าที่ดินผืนนี้ เป็ นเสนี ยดจัญไร บ้างก็เล่ากันว่าได้เกิดการฆาตกรรมขึ้นในบ้านนั้น
คือเจ้าของที่เดิมเป็ นหนี้ สินล้นตัวจนต้องเป็ นคนล้มละลาย ความกลัวที่เจ้าหน้าที่จะมายึดทรัพย์ ทาให้
ตัดสิ นใจวางยาพิษบุตร 4 คนกับภรรยาถึงแก่ความตาย แล้วตนเองก็ผกู คอตายตาม อีกเรื่ องหนึ่ งเล่ากัน
ว่าที่ดินบริ เวณนั้นเจ้าของเดิมและครอบครัว รวม 4 คน ถูกไฟครอกเสี ยชี วติ ทั้งหมด ก่อนที่จะซื้ อที่ผืน
นี้ น้ นั ถูกคนรอบข้างห้ามปรามกันมาก แต่หลวงอนุสารฯ ไม่กลัว เพราะมีความคิดว่าคนตายจะทาร้าย
คนเป็ นได้อย่างไร หลวงอนุ สารฯ จึงซื้ อที่ดินมาได้ในราคาไม่แพงนัก ในปี พ.ศ.2440 ได้เริ่ มก่อสร้าง
ตึก 2 ชั้น เป็ นร้านค้าที่อยูอ่ าศัย คือ “ห้างชัวย่งเสง” ต่อมาเมื่อมีฐานะการเงินดีข้ ึนจึงได้สร้างเรื อนแถว
ครัวไฟ ตึกแดง และตึกขาว เพิ่มตามมาภายหลัง
หลวงอนุ สารฯได้ซ้ื อที่ดินขยายตัวบ้านออกไปจนจรดถนนท่าแพ โรงเรี ยนคาเที่ยง และโรงพยาบาล
สุ ขา(ปั จจุบนั คือโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่) รวมเป็ นบริ เวณเกือบ 2 ไร่ ในตัวบ้านมีสิ่งอานวยความ
สะดวกเหมื อนบ้านชาวตะวันตก เป็ นการแสดงให้ เห็ นสมรรถภาพของสถาปั ตยกรรมและวิ ศวกรรม
สมัยใหม่ที่หลวงอนุสารฯเลือกนามาใช้ นับเป็ นบ้านที่ล้ าสมัยมากหลังหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนั้น
ภายใน “บ้านตึก” มีญาติพี่นอ้ งอยู่กนั หลายครอบครัว รวมทั้งคนใช้ที่มีบุตรธิ ดา คนทางาน คน
ใช้โสด รวมเบ็ดเสร็ จกว่า 40 คน และยังมีพวกมาเช้าเย็นกลับอีกต่างหาก พวกมีครอบครัวก็อยูร่ วมกัน
แต่สาหรับผูห้ ญิงโสดผูช้ ายโสดก็แยกออกจากกัน คนใช้ผหู ้ ญิงแบ่งออกเป็ นพี่เลี้ยงเด็ก คนครัว คนจ่าย
ตลาด คนทาความสะอาดบนเรื อน ผูช้ ายเป็ นคนขับรถ คนทางานในร้านค้าหรื อสานักงาน ทุกคนอยู่
รวมกันอย่างสนิ ท สนมทั้งเจ้านายและคนใช้ ไม่มี การข่ม แหงรั งแกกัน อยู่ด้วยกันเหมื อนเป็ นญาติ
นับว่าเป็ นบ้านที่ใหญ่มาก มีท้ งั อาคารสานักงาน ที่อยู่อาศัย บ้านเดี่ ยว อาคารแถว อยูก่ นั แบบโบราณ
เฉพาะด้านบน ชั้นล่างเป็ นดินหรื อร้านค้า ภายหลังได้นาเอาคอนกรี ตเสริ มเหล็กพื้นลาดปูนมาใช้ ชั้น
ล่างของบางอาคารจึงแปรสภาพกลายเป็ นโรงจอดรถ ห้องเก็บของ และห้องทางาน
4.1.2 ที่ต้ งั และลักษณะกายภาพ
กลุ่มอาคาร “บ้านตึก” ตั้งอยู่บา้ นเลขที่ 10-14 ถนนวิชยานนท์ อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ อยู่
ไม่ไกลจากตลาดวโรรส และย่านไนท์บาร์ ซาร์ ตั้งอยูบ่ นเนื้ อที่ท้ งั หมดประมาณ 2 ไร่ ด้านทิศเหนื อติด
กับ โรงพยาบาลเทศบาลนครเชี ยงใหม่ ด้านทิ ศ ตะวันออกติ ดกับ โรงเรี ยนคาเที่ ยงอนุ ส รณ์ ด้านทิ ศ
ตะวันตกติดกับถนนวิชยานนท์ และด้านทิศใต้ติดกับถนนท่าแพ อาคารแต่ละหลังมีความเก่าแก่และมี
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ประวัติความเป็ นมา การเดินทางสะดวกสบาย มีรถโดยสารวิ่งผ่านตลอดเวลา อีกทั้งลักษณะของกลุ่ม
อาคารเป็ นลักษณะปิ ดล้อม ส่ งผลให้ภายในมีบรรยากาศเงียบสงบและร่ มรื่ น

ภาพ 4.7 แผนที่แสดงถึงที่ต้ งั กลุ่มอาคารหลวงอนุสารสุ นทร ในเขตอาเภอเมืองเชียงใหม่
ที่มา : ภาพโดยผูว้ จิ ยั

ภาพ 4.8 แผนที่ขยาย ที่ดินอาคารอนุสารสุ นทร บริ เวณริ มฝั่งแม่น้ าปิ ง
ที่มา : ภาพโดยผูว้ จิ ยั
4.1.3 แผนผังของกลุ่มอาคาร และลักษณะอาคาร
1) แผนผังของกลุ่มอาคาร
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ภายในบริ เวณ “บ้านตึก” มีกลุ่มอาคารหลักรวมกัน 5 หลัง มีช่วงเวลาการก่อสร้างเรี ยงลาดับกัน
ไป ควบคุ ม การก่ อสร้ างโดยหลวงอนุ ส ารสุ นทรเองทั้งหมด อาศัยเพี ยงช่ างท้องถิ่ นเป็ นผูก้ ่ อสร้ าง
ประกอบด้วย ตึกหลวง เรื อนแถว ครัวไฟ ตึกแดง และตึกขาว อยูบ่ นที่ดินทั้งหมดประมาณ 2 ไร่ โอบ
ล้อมทั้ง 3 ด้าน มีลานกว้างอยูต่ รงกลาง ดังรู ป

ภาพ 4.9 ภาพจาลอง 3 มิติ กลุ่มอาคาร “บ้านตึก”
ที่มา : ภาพโดยผูว้ จิ ยั

ภาพ 4.10 แผนผังภายในบริ เวณ “บ้านตึก”
ที่มา : ภาพโดยผูว้ จิ ยั
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2) ประวัติและลักษณะทางสถาปัตยกรรมของอาคาร
- ตึกหลวง
อาคารตึกหลังแรกที่สร้างขึ้ น เป็ นอาคาร 2 ชั้นอยู่ติดถนนวิชยานนท์ มีป้ายหิ นอ่อนติดที่ ทางเข้า
ด้านหน้าอาคารฝั่งถนนวิชยานนท์ โดยระบุวา่ อาคารหลังนี้เริ่ มสร้างเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2440 และ
แล้วเสร็ จเมื่อปี พ.ศ.2443 ในเวลาต่อมาเรี ยกว่า “ตึกหลวง” นับเป็ นอาคารปูนหลังแรกที่สร้างขึ้นนอกเขต
กาแพงเมืองเชียงใหม่ ปัจจุบนั คือ ห.ส.น.อนุสาร (ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญนิติบุคคลอนุสาร)
ตึกหลวงเป็ นอาคารผนังอิ ฐถื อปูนภายนอกหนาและเป็ นกาแพงก่ ออิ ฐรั บน้ าหนัก(Wall Bearing)
หลังคามุ งกระเบื้ อง พื้ นไม้ โครงหลังคา เพดาน ประตู หน้าต่ างท าจากไม้เนื้ อแข็ง ประดับด้วยไม้ฉลุ
ลวดลายวิจิตรสวยงามอันเป็ นผลงานสร้างสรรค์จากความชอบส่ วนตัวของหลวงอนุสารฯ
ตึกหลวงเป็ นอาคารร้านค้าในแบบของชาวจีนที่สร้างด้านหน้าอาคารประชิดถนนทางสัญจร เพื่อ
สะดวกต่ อ การค้า ขายชั้ น ล่ า ง ส่ วนชั้น บนใช้ อ ยู่อ าศัย ซึ่ งถู ก พัฒ นาจากเรื อ นแถวเพื่ อ การค้าขาย
โครงสร้ างของอาคารเป็ นผนังก่ ออิ ฐฉาบปู นแบบหนาจากฐานรากจนถึ งชั้นบนเป็ นกรอบอาคารที่ มี
ความมั่น คงแข็ ง แรง เรี ย กว่ า ก าแพงก่ อ อิ ฐ รั บ น้ าหนั ก (Wall Bearing) ใช้ ว สั ดุ ไ ม้เป็ นพื้ น ชั้ น ล่ า ง
(ของเดิ มเป็ นพื้นไม้ยกจากพื้นดิ นเดิ ม 0.20 เมตร ปั จจุบนั เปลี่ ยนเป็ นพื้นคอนกรี ต) ไม้เป็ นพื้นชั้นสอง
และเป็ นโครงหลังคา โดยด้านหน้าและด้านหลังอาคารมีทางเดินและระเบียงที่มีหลังคาคลุมยาวตลอด
แนวเพื่อใช้หลบแดดและฝนที่เรี ยกว่า ทางเดินห้าฟุต (โหงวคากี่ ) (Colonnade) อาคารมีช่วงเสาจานวน
8 ช่วงเสา ซึ่ งเป็ นตัวเลขที่เป็ นมงคลของชาวจีน (ประกอบด้วยเสา 9 ต้น) ส่ วนภายในอาคารเดิมมีความ
ประสงค์ให้กว้างขวางเพื่อการจัดวางสิ นค้าได้อย่างเต็มที่โดยมีการเสริ มเสาไม้ จานวน 4 ต้น เพื่อรองรับ
พื้นชั้นบน ส่ วนชั้นบนไม่มีเสาไม้เสริ ม แต่เดิมสันนิ ษฐานว่า ด้านหลังตึกหลวงมีการต่อเติมเป็ นชานไม้
ครั วส่ วนทานอาหารและบันไดทางขึ้ น ซึ่ งในยุคหลังมี การเปลี่ ยนแปลงส่ วนต่ อเติ ม ไม้เป็ นอาคาร
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก อย่างไรก็ตามบันไดไม้ข้ ึนชั้นสองยังมีสภาพเดิมที่ดีติดตั้งบริ เวณระเบียงด้านหลัง
ประตูหน้าต่างทั้งของเดิมและถูกการเปลี่ยนแปลงบางส่ วนปรากฏหลักฐานว่า มีการฉลุลายและ
ประดับประดาอย่างประณี ตสวยงามและแข็งแรง รวมถึงลายฉลุบริ เวณระเบียงและเชิ งชายที่มีลกั ษณะ
เฉพาะตัวตลอดแนวทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ซุ ้มประตูทางเดินด้านหน้าเป็ นการก่ออิฐรู ปโค้ง (Arch)
ในแบบยุโรป (อิ ทธิ พลของโปรตุ เกส) ซึ่ งในปั จจุ บนั มี การเปลี่ ยนแปลงก่ ออิ ฐปิ ดทางเดิ นด้านหน้า
อาคารและติดตั้งประตูหน้าต่างในบริ เวณนี้ท้ งั 8 ช่วงเสาด้านหน้าชั้นล่าง
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ด้านข้างของอาคารทั้งสองข้างเดิ ม เป็ นผนังก่ ออิ ฐมี ช่ องลมและช่ องเปิ ด ปั จจุ บ นั มี การเสริ ม
โครงสร้างเพื่อป้ องกันการทรุ ดตัวของโครงสร้างและก่ออิฐปิ ดช่องลมและช่องเปิ ดทั้งหมด
ด้านหลังอาคาร มีระเบียงทางเดิ นไม้คล้ายกับด้านหน้า แต่มีการตกแต่งประดับประดาเป็ นไม้ มี
ห้องน้ าอยู่ด้านทิ ศเหนื อนอกอาคาร สั นนิ ษฐานว่าเป็ นตาแหน่ งเดิ มที่ สร้ างขึ้ นเพื่ อใช้และได้รับการ
ปรับปรุ งใช้สอยมาตลอดการใช้งาน ก่อนที่หลวงอนุ สารฯ จะเสี ยชี วิตได้ไม่นาน ได้สร้างห้องนิ รภัยขึ้น
ที่ตึกหลวง ทั้งชั้นบนและชั้นล่าง เป็ นส่ วนประกอบของห้างและสานักงาน
จากบันทึกของหลวงอนุสารฯ พบว่าหลังจากท่านได้เดินทางไปบ้านเกิดประเทศจีนแล้วกลับมา
เชี ยงใหม่ ท่ านได้พ บเห็ น รู ป แบบการสร้ างเรื อ นร้ านค้า อาคารที่ ท ัน สมัย ในเมื องใหญ่ ตลอดการ
เดินทาง ทั้งที่ บางกอก มะละกา สิ งคโปร์ เวียดนาม เซี่ ยงไฮ้ และ ซัวเถา ท่านได้ประมวลและออกแบบ
การสร้างอาคารหลังนี้ดว้ ยตนเอง จากการสอบถามและคานวณวัสดุที่มีอยูใ่ นเชียงใหม่ให้เหมาะสมกับ
การก่ อสร้ างที่ มีขอ้ จากัดด้านวัส ดุ ก่อสร้ าง มี การประยุกต์การใช้อิฐพื้ นเมื อง ไม้สั กแปรรู ป ในการ
ก่อสร้างผนังฐานรากพื้นและโครงหลังคา ตลอดจนการใช้ กระเบื้องดินขอ วัสดุมุงประเภทเดียวที่ผลิต
ได้ในล้านนาในการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
แม้ก ารก่ อสร้ างอาคารเป็ นไปแบบพิ ถี พิ ถ ันและจากัดด้านวัส ดุ ฝี มื อแรงงาน อาคารใช้เวลา
ก่อสร้างประมาณ 3 ปี ครึ่ ง จึงแล้วเสร็ จ ซึ่ งต่อมาพื้นชั้นล่างได้ปรับการใช้เป็ นสานักงาน และชั้นบนได้
ปรับปรุ งซ่ อมแซมและต่อเติมอาคาร แต่สภาพอาคารในปั จจุบนั ยังอยูใ่ นสภาพดีและพร้อมจะรองรับ
การปรับปรุ งเป็ นพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถาน

ภาพ 4.11 บรรยากาศอาคาร “ตึกหลวง” ในปัจจุบนั
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั และคณะทางาน
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- เรื อนแถว
เมื่ อนางกิ มฮ้อได้แต่งงานกับนายกี นิ มมานเหมินท์ หลวงอนุ สารฯก็ได้สร้ างอาคารหลังที่ 2 ขึ้ น ในปี
พ.ศ.2443เป็ นอาคารครึ่ งตึกครึ่ งไม้ก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ ชั้นล่างชั้นบนทั้งหมดเป็ นไม้และโครงหลังคา เรี ยกว่า
“เรื อนแถว” มีลกั ษณะเป็ นบ้านไม้ยกพื้นใต้ถุนสู ง โครงสร้ างเป็ นกาแพงก่ออิฐรับน้ าหนัก(Wall Bearing) พื้น
ไม้ หลังคามุงกระเบื้องดินขอ ก่อสร้ างแบบเรี ยบง่าย มีสัดส่ วนไม่ใหญ่โต มีความเป็ นพื้นถิ่ นอยูค่ ่อนข้างมาก
โดยมี บนั ไดขึ้นอาคารอยู่ดา้ นทิ ศเหนื อ ซึ่ งมี ระเบี ยงไม้รองรับอยู่ทางทิ ศเหนื อของอาคาร ลักษณะการวางผัง
ประกอบด้วย 4 ห้องยาวต่อเนื่ องวางซ้อนกันครึ่ งไม้ครึ่ งตึก ชั้นบนและชั้นล่างมีความลึก 1 ช่วงเสา ชั้นบนมี 4
ห้อง ชั้นล่ าง 4 ห้อง สร้ างขึ้ นบริ เวณด้านหลังตึ กหลวง มี ระเบียงไม้เป็ นแนวยาวด้านทิ ศเหนื อ หลังคาคลุ ม
ทางเดินผ่านทุกห้อง เรื อนแถวนี้เป็ นที่อยูข่ องลูกหลานที่แต่งงานแล้ว โดยอยูห่ อ้ งละ 1 คู่ ซึ่ งรวมถึงนายกี นางกิ
มฮ้อ นายหยีและนางติ๊บ ผูเ้ ป็ นบิดามารดาของ อาจารย์สุกิจ นิ มมานเหมินท์ และเป็ นที่อยูข่ องลูกหลานตระกูล
นิมมานเหมินท์อีกหลายคน ปัจจุบนั อาคารยังมีสภาพแข็งแรงสมบูรณ์เพราะมีการบารุ งรักษาที่ดีมาตลอด

ภาพ 4.12 บรรยากาศอาคาร “เรื อนแถว” ในปั จจุบนั
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั และคณะทางาน
- ครั วไฟ
“บ้านตึก ” เป็ นบ้านที่ มีขนาดใหญ่ อี ก ทั้งประกอบกิ จการหลากหลาย จึ งท าให้ภายในมี ผูค้ น
จานวนมากอาศัยอยู่ ทั้งเจ้าของบ้านที่เป็ นระดับบริ หารกิจการ ทั้งระดับหัวหน้างาน ระดับคนงาน และ
ลูกเด็กเล็กแดงที่อยูร่ วมกันกินอาหารด้วยกัน วันหนึ่ งๆ จึงจาเป็ นต้องประกอบอาหารเพื่อรับประทาน
ทั้งสามมื้อเป็ นปริ มาณมหาศาล คนครัวจะต้องปรุ งอาหารอยูต่ ลอดเวลาไม่มีช่วงเวลาหยุด เพราะคนใน
บ้านตึกจะกินอยูต่ ลอดเวลาเช่นกัน หลวงอนุสารฯ จึงได้สร้างอาคารเรี ยกว่า “ครัวไฟ” ขึ้น โดยมี “นาง
อโนชา” ภรรยาคนที่ 2 ของหลวงอนุ สารฯ เป็ นแม่ครั วใหญ่คอยดู แลเรื่ องอาหารการกิ นของทุ กคน
ผูค้ นในบ้านจะเวียนกันมาทานจนถึงค่ า พอค่าคนในครัวไฟก็ตอ้ งเตรี ยมอาหารบางอย่างสาหรับตอน
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เช้าต่อไป ในอดี ตนั้นครัวไฟจึ งไม่ มีวนั หยุดการใช้งาน เป็ นภาพที่ แม่ครั วและลูกมื อต่างๆสาละวน
ทาอาหารกัน นับเป็ นอาคารหลังที่ 3 ที่ก่อสร้างขึ้นภายในบริ เวณ “บ้านตึก” ซึ่ งแต่เดิมนั้นเป็ นอาคารไม้
ต่อมาเมื่อมีการสร้างทางรถไฟมาถึงเชี ยงใหม่ และการขนส่ งทาได้สะดวก หลวงอนุ สารฯ ซึ่ งเป็ นช่วง
ก่ อนเสี ยชี วิตได้ไม่นาน ได้เปลี่ ยน “ครัวไฟ” เป็ น เป็ นอาคารคอนกรี ตเสริ ม เหล็ก 2 ชั้น ที่ ส ร้ างใน
ช่วงเวลาเดี ยวกับ “ตึกขาว” ซึ่ งน่ าจะสร้ างทดแทนอาคารเรื อนครัวเดิ มในตาแหน่ งนี้ ในอดี ต อาคารมี
ลักษณะขนาด 4 ช่วงเสา คูณ 4 ช่วงเสา จตุรัส พื้นคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หลังคามุงกระเบื้อง และมีความ
มัน่ คงแข็งแรงสู ง ข้างเรื อนครัวมีหอน้ าสู ง ที่เป็ น คสล. น่าจะสร้างในช่วงเวลาเดียวกัน มีถงั น้ า ห้องสู บ
น้ าบาดาล ห้องชั้นล่างมีโต๊ะกลมใหญ่และเก้าอี้ (ทอเรน) เป็ นที่นงั่ รับแขกหรื อของพนักงาน ปั จจุบนั
“ครัวไฟ” ไม่ได้ถูกใช้เป็ นที่ประกอบการทาอาหารแล้ว ส่ วนชั้นบนถูกใช้เป็ นเพียงห้องจัดเก็บเอกสาร
สานักงาน และโบราณวัตถุ ที่ยงั หลงเหลื ออยู่ภายในบ้าน ส่ วนชั้นล่างเป็ นที่พกั ของพนักงาน และโรง
จอดรถ สภาพของโครงสร้างในปั จจุบนั มีการชารุ ดของโครงสร้าง คสล. บางส่ วน เนื่องจากการใช้งาน
และคุณภาพวัสดุที่ดอ้ ยกว่า “ตึกขาว” แต่หากได้รับการซ่อมแซมก็จะยังใช้การได้ดีเช่นเดิม

ภาพ 4.13 บรรยากาศอาคาร “ครัวไฟ” ในปัจจุบนั
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั และคณะทางาน
- ตึกแดง
อาคารตึกหลังที่ 4 ที่หลวงอนุสารฯ สร้างขึ้นเรี ยกว่า “ตึกแดง” เป็ นอาคารประเภทเรื อนร้านค้า
ด้านหน้าประชิ ดถนนท่าแพ ทางสัญจรหลักในการค้าขายของเมืองเชี ยงใหม่สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2467
สร้างพร้อมกับการสร้างสะพานนวรัฐ เป็ นอาคาร 2 ชั้น ชั้นบนตึกแดงเป็ นที่อยูข่ องนายกีและนางกิมฮ้อ
รวมทั้งลูก 6 คน ชั้นล่างเป็ นร้านค้า ตึกแดงมีขนาด 11x17 เมตร พื้นชั้นบนเป็ นไม้สักเข้าลิ้นอัดสนิท
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อาคารชั้น ล่ างก่ ออิ ฐฉาบปู น แบบหนาจากฐานรากจนถึ งพื้ นชั้น บนที่ มี ค วามมัน่ คงแข็งแรง
เรี ยกว่า กาแพงก่ออิฐรับน้ าหนัก (Wall Baring) แต่แรกนั้นพื้นชั้นล่างเป็ นดินอัดธรรมดา ส่ วนชั้นบน
เป็ นพื้ น ไม้สั ก เข้าลิ้ น อัดสนิ ท แต่ ห ลังจากที่ ท างรถไฟมาถึ งเชี ย งใหม่ ได้มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นให้ พ้ื น
ด้านล่างเป็ นคอนกรี ตเสริ มเหล็กขัดมัน พื้นชั้นล่าง พื้นชั้นบน และโครงหลังคาเป็ นไม้ ก่อสร้างแบบ
เรี ยบง่าย แต่มีสัดส่ วนของอาคารในแบบตะวันตก กล่าวคือ มีระยะพื้นถึ งเพดานค่อนข้างสู งราว 3.80
ม. ชั้นล่างเหมาะสาหรับการค้าขาย เพราะทุกห้องมีดา้ นหน้าติดกับถนน ส่ วนชั้นบนเหมาะสาหรับการ
อยู่ อ าศัย โดยมี บ ั น ไดขึ้ นชั้ น สองอยู่ ด้ า นหลัง เพี ย ง 1 จุ ด ทางทิ ศ ตะวัน ตก ลัก ษณะการวางผัง
ประกอบด้วย 5 ห้องร้านค้ายาวต่อเนื่ อง และมีความลึก 1 ช่วงเสาและทางเดินหลังอาคารเป็ นแนวยาว
เพื่อไปบันไดขึ้นชั้นสอง ส่ วนชั้นบนมีระเบียงไม้ดา้ นหลังก่อนเข้าไปสู่ ห้องทั้ง 5 ห้อง เพื่อใช้อยูอ่ าศัย
ชั้นบน อี กทั้งมี ท างเดิ นเชื่ อมต่ อไปยังอาคาร “ตึก ขาว” ข้างเคี ยง โดยทางเชื่ อมนี้ ส ร้ างคร่ อมประตู
ทางเข้าหลัก “บ้านตึก” มีช่องเปิ ดและฝาไหลเพื่อมองไปยังด้านล่างอาคาร
ตึกแดงมีลกั ษณะที่น่าสนใจ คือ เป็ นอาคารที่กรุ มุง้ ลวดกันยุงทั้งหลัง ชั้นบนมีระเบียง ห้องน้ า
ด้านหลังกั้นเป็ นสามห้องใหญ่ ดว้ ยฝาไม้ ตอนบนและด้านหลังเป็ นฝาไหล โดยให้ฝาไม้กระดานตี
แผ่นเว้นแผ่น ทั้ง 2 ด้าน และมีคนั โยกที่ จะเปิ ด-ปิ ด ช่ องให้อากาศถ่ายเทได้ นับเป็ นประดิ ษฐกรรมที่
แสดงให้เห็นความสร้างสรรค์ของผูอ้ อกแบบอย่างแท้จริ ง ทั้งยังมีห้องน้ าซึ่ งมีที่อาบน้ าฝักบัว อ่างล่าง
หน้า ส้วมชักโครก ทามาจากประเทศอังกฤษ และบ่อเกรอะเซฟติกแทงค์ใต้ชาน มีการริ เริ่ มใช้ตะเกียง
น้ ามัน ตะเกียงลานในตัวบ้าน นับเป็ นอาคารที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีวศิ วกรรมสู งมากใน
สมัยนั้น นอกจากบ้านฝรั่งที่เข้ามาสร้ างในเชี ยงใหม่ ปั จจุบนั “ตึกแดง” มีสภาพอาคารคงรู ปลักษณะ
เดิมแทบทุกประการ นอกเสี ยจากมีการต่อเติมห้องน้ าชั้นสองและการกั้นห้องบางส่ วนเพิ่มเติมเท่านั้น

ภาพ 4.14 บรรยากาศอาคาร “ตึกแดง” ในปัจจุบนั
ที่มา : คลังภาพของตระกูลชุติมา-นิมมานเหมินท์
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- ตึกขาว
อาคารหลังที่ 5 ขึ้นในปี พ.ศ.2475 เรี ยกว่า “ตึกขาว” อยู่ติดถนนท่าแพ อาคารนี้ หลวงอนุ สารฯ สร้าง
ให้แก่ลูกชาย คือ นายแพทย์ยงค์ ชุ ติมา แต่นายแพทย์ยงค์ไม่ได้มาอยูเ่ พราะติดภารกิจในกรุ งเทพฯ ตึกนี้ เป็ น
อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ กสู ง 3 ชั้น แห่ งแรกในจังหวัดเชี ยงใหม่ ที่ มี การใช้เทคโนโลยีคอนกรี ตที่ มี
คุ ณภาพสู งด้านความปลอดภัย นับเป็ นตัวอย่างของการออกแบบอาคาร จากการใช้วสั ดุ สมัยใหม่ ของ
ผูส้ ร้าง ที่แสดงออกด้านความก้าวหน้าทางการก่อสร้ างโดยใช้วสั ดุ สมัยใหม่คือ เหล็กเสริ มคอนกรี ต และ
ปูนซี เมนต์สาเร็ จ ที่ ถูกขนส่ งมาทางรถไฟ เมื่ อทางรถไฟมาถึ งเมืองเชี ยงใหม่ ปี พ.ศ. 2463 ซึ่ งมี คุณค่าต่อ
วงการสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ โดยผูอ้ อกแบบค านึ งถึ งความปลอดภัยสู งสุ ด เพื่ อ
ป้ องกันความผิดพลาดจากการใช้วิทยาการสมัยใหม่ มีค่าแฟคเตอร์ เซฟตี้สูงมาก(Very High Safety Factor)
เสาคานจึงใหญ่มากจนพอจะรับน้ าหนักอาคารสู ง 10 ชั้น ควบคุ มการก่อสร้ างด้วยช่ างชาวพื้นเมือง หลวง
อนุสารฯ อาศัยประสบการณ์ในการก่ออิฐถือปูนและหนังสื อคู่มือการใช้คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ลักษณะอาคารเป็ นแบบสมัยใหม่ (Modern) ชั้นล่างเป็ นตึกแถวประชิ ดถนนท่าแพ ทางสัญจร
หลักในการค้าขายของเมืองเชี ยงใหม่ พื้นชั้นล่าง ชั้นสองและชั้นสาม เป็ นพื้นคอนกรี ตเสริ มเหล็ก มี
การตกแต่งประดับประดาด้วยครี บคอนกรี ตและอุปกรณ์อาคารทันสมัย เช่น ระบบไฟฟ้ า ประปา และ
สุ ขาภิ บาล ห้องน้ าที่ ท นั สมัย หน้าต่างกรุ มุ ้งลวด บานหน้าต่างกันไฟท าด้วยแผ่นเหล็ก เป็ นต้น จึง
นับเป็ นตึกประวัติศาสตร์ ตึกหนึ่ งของจังหวัดเชี ยงใหม่ และในเวลาต่อมาได้ทาทางเดิ นมีหลังคาคลุ ม
เชื่ อ มตึ ก ขาวกับ ตึ ก อื่ น ๆ โดยมี บ ัน ไดชั้น สองและชั้น สามอยู่ด้า นหลัง อาคาร ลัก ษณะการวางผัง
ประกอบด้วย 5 ห้องร้านค้ายาวต่อเนื่อง มีความลึก 8 ช่วงเสา ส่ วนชั้นบนของอาคารใช้เพื่อการอยูอ่ าศัย
เป็ นส่ วนหลักของอาคาร ปั จจุบนั “ตึกขาว” มีสภาพอาคารคงรู ปลักษณะแบบเดิ มทุกประการ เนื่ อง
ด้วยเป็ นอาคารสมัยใหม่ การปรับพื้นที่ใช้สอยอาคารจึงสะดวกง่ายต่อการใช้งานอาคาร

ภาพ 4.15 บรรยากาศอาคาร “ตึกขาว” ในปั จจุบนั
ที่มา : คลังภาพของตระกูลชุติมา-นิมมานเหมินท์
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- ภายในบริ เวณบ้ าน
ภายในบริ เวณ ตรงกลางบริ เวณบ้านเป็ นลานว่าง มีบ่อน้ า(สาหรับอาบและซักผ้า พร้อมทั้งห้อง
อาบน้ า) ห้องส้วมมีแห่งเดียวแต่มีหลายห้องอยูต่ ิดถนน เป็ นแบบถังน้ ายาเคมี มีคนมาเปลี่ยนให้ในตอน
เย็น ภายหลังได้มีการเปลี่ยนมาใช้ส้วมชักโครก ส้วมใช้น้ าราดแทน
สัตว์เลี้ยงที่เคยมีเลี้ยงไว้ในบริ เวณบ้านได้แก่ สุ นขั พันธุ์ดี ไก่ ไก่งวง เป็ ด เป็ ดเทศ ในบ้านปลูก
ไม้ผลหลายต้น เช่ น มะดัน มะเฟื อง ลาไยกะโหลก มะรุ ม รวมถึ งละมุ ดต้นใหญ่ ที่ได้พ นั ธุ์ ดีมาจาก
กรุ งเทพฯ(ปลูกพร้อมกับการสร้ างตึกหลวง) บรรยากาศทัว่ ไปภายในเงียบสงัดเยือกเย็น ดิ นดี ตน้ ไม้
งาม ยามที่ตน้ ไม้ออกผลจะมีนกเอี้ยง นกปรอท และนกปรอทหัวขวาน(ภาษาเหนื อเรี ยกนกบ่อแควท
นกปิ๊ ดจะลิ ว) เข้ามากินผลไม้ ส่ งเสี ยงเจื้อยแจ้ว หลังจากนายสุ่ นฮี้เสี ยชี วิต นางกิ มฮ้อจึงได้สั่งให้เลี้ยง
นกเป็ นการถาวร (อัน นิมมานเหมินท์, 2532)

ภาพ 4.16 บรรยากาศภายในบริ เวณ “บ้านตึก” ปัจจุบนั
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั และคณะทางาน
4.1.4 สภาพและการใช้ประโยชน์ของอาคารทั้งในอดีตและปั จจุบนั
“ตึกหลวง” ในอดีตบริ เวณส่ วนชั้นล่างของตึก ได้ดาเนิ นกิจการเป็ น “ห้างชัวย่งเส็ ง” หลวงอนุ
สารฯ ได้มอบให้นายกี (บุตรเขย) ทาหน้าที่ควบคุมร้านขายของ ส่ วนหนึ่ งเป็ นที่ขายเครื่ องอุปโภคและ
เครื่ องบริ โภค ลูกค้าส่ วนใหญ่ คือลู กค้าชาวยุโรปที่ ทางานในจังหวัดเชี ยงใหม่ เช่ น พนักงานบริ ษ ทั
บอร์ เนี ยว พนัก งานบริ ษ ทั บอมเบย์เบอร์ ม่ า หมอสอนศาสนา ครู ฝ รั่ ง นอกจากนี้ ลู ก ค้าส าคัญ ของ
ห้างชัวย่งเส็ ง ได้แก่ เจ้านายฝ่ ายเหนือ และแขกราชนิ กลู จากกรุ งเทพฯ เช่น สมเด็จฯกรมพระยาดารงรา
ชานุ ภาพ สิ นค้าที่ เป็ นเครื่ องบริ โภคจะมี พ วกขนมปั งกรอบของจาคอบ เนย ไวน์ วิสกี้ แยม เบคอน
แฮม ส่ วนเครื่ องอุปโภคจะมีจกั รยานยีห่ ้อราเลย์ จักรซิ งเกอร์ นาฬิกา นอกจากนี้ ยังมียารักษาโรคต่างๆ
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เช่ น ควิ นิ น แอสไพริ น ยาแก้แ ผลสด ยาแก้ ท ้อ งอื ด ฯลฯ และมี ห น้ า ที่ ติ ด ต่ อ ธุ ร กิ จ กับ ห้ า งร้ า น
ต่างประเทศในกรุ งเทพฯ เช่น ห้างแบ็คแมน ห้างยอนแซมสัน ไวท์อเวเล็ทลอ โดยติดต่อด้วยจดหมาย
ภาษาอังกฤษ ส่ วนชั้นบนเป็ นที่พกั อาศัยของหลวงอนุ สารฯ และดาเนิ นธุ รกิจแบบธนาคารให้กยู้ ืมเงิน
รับจานาทองรู ปพรรณ เพชร พลอย จานองที่ดิน ในสมัยนั้นนับว่าเป็ นมันนี่ เลนเดอร์ (Money Lender)
ที่ ใหญ่ ที่ สุ ดในเชี ย งใหม่ รวมถึ งร้ านขายผ้าไหมของนางค าเที่ ย ง โดยมี น างกิ ม ฮ้อ นิ ม มานเหมิ น ท์
บุตรสาวของหลวงอนุสารฯทาหน้าที่เป็ นผูช้ ่วย
ในปั จจุบนั “บ้านตึก” ถูกใช้เป็ นที่ทาการของห้างหุ ้นส่ วนอนุ สารเชี ยงใหม่ และบริ ษทั ในเครื อ
โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการใช้งานอย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพมากนัก ภายในอาคารหลายส่ วนถูกแปลง
เป็ นห้องเก็บโบราณวัตถุและเอกสารของบริ ษทั ยังขาดการจัดการให้เป็ นระบบระเบียบ และถูกต้อง
ตามแนวทางการอนุรักษ์โบราณวัตถุ

ภาพ 4.17 “ตึกหลวง” ชั้นล่าง
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั และคณะทางาน
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ภาพ 4.18 “ตึกหลวง” ชั้นบน
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั และคณะทางาน
“เรื อนแถว” ในอดี ตชั้นบนถูกใช้เพื่อเป็ นที่ อยู่อาศัยของลู กหลานที่ แต่งงานมี ครอบครัว หรื อ
เป็ นที่พกั ชัว่ คราวของลูกหลานจากต่างจังหวัดที่เข้ามาศึกษาในเชี ยงใหม่ และชั้นล่างเป็ นที่เก็บสิ นค้า
หรื อรถผูม้ าติดต่อ แต่ในปั จจุบนั ชั้นที่ 2 ถูกแปลงสภาพเป็ นห้องเก็บโบราณวัตถุต่างๆ และชั้นล่างเป็ น
สานักงานของนายอนันต์ชยั นิมมานเหมินท์ และเป็ นที่พกั ของพนักงาน

ภาพ 4.19 “เรื อนแถว” ชั้นสอง
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั และคณะทางาน
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ภาพ 4.20 “เรื อนแถว” ชั้นล่าง
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั และคณะทางาน
“ครัวไฟ” นั้นเปรี ยบเสมื อนโรงอาหารหลักของบ้าน ทุ กคนทั้งเจ้านายและคนใช้ลว้ นต้องมา
ทานอาหารในบริ เวณนี้ ท้ งั สิ้ น โดยมี “นางอโนชา” ภรรยาคนที่ 2 ของหลวงอนุ สารฯ เป็ นแม่ครัวหลัก
ของบ้าน แต่ปัจจุบนั อาคารหลังนี้ ทาหน้าที่เป็ นเพียงห้องเก็บโบราณวัตถุ และเอกสารสานักงาน ส่ วน
ชั้นล่างเป็ นที่พกั พนักงานและโรงจอดรถ

ภาพ 4.21 “ครัวไฟ”
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั และคณะทางาน
“ตึกแดง” ในอดีตชั้นล่างถูกใช้เป็ นร้านค้า มีร้านถ่ายรู ปของชาวญี่ ปุ่นจากกรุ งเทพฯขึ้นมาเปิ ด
ร้านถ่ายรู ป ชื่ อร้าน “ยากี” โดยเช่าห้องที่ใต้ตึกแดง นอกจากนั้นยังมีร้านถ่ายรู ปของชาวจีนอีกร้านหนึ่ ง
ชื่ อร้ าน “เต็ก หมัน ” ซึ่ งรั บจ้างทั้งถ่ ายรู ป และท าฟั นในร้ านเดี ยวกัน ส่ วนชั้นบนเป็ นที่ พ กั อาศัยของ
ครอบครัวนายกีและนางกิมฮ้อ นิมมานเหมินท์ ปั จจุบนั ชั้นล่างยังคงเป็ นพื้นที่พาณิ ชย์ให้เช่า ส่ วนชั้น 2
เป็ นห้องเก็บโบราณวัตถุ และลูกหลานพยายามรักษาสภาพไว้ให้เหมือนเมื่อครั้งที่นางกิมฮ้ออาศัยอยู่
บางส่ วนเป็ นที่เก็บเอกสารของบริ ษทั
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ภาพ 4.22 “ตึกแดง” ชั้นล่าง
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั และคณะทางาน

ภาพ 4.23 “ตึกแดง” ชั้นสอง
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั และคณะทางาน
“ตึ ก ขาว” เป็ นอาคารหลัง สุ ด ท้า ยที่ ห ลวงอนุ ส ารฯ สร้ า งขึ้ น เพื่ อ หวัง ว่า จะสร้ า งให้
บุตรชาย(นายแพทย์ยงค์ ชุติมา)มาอยูแ่ ละเปิ ดเป็ นคลินิกหลังสาเร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ ในอดีต
ชั้ นล่ า งเป็ นร้ า นค้ า เช่ น เดี ย ว กั บ ตึ ก แดง ชั้ นบนเป็ นที่ พ ั ก อาศั ย ปั จจุ บ ั น ชั้ นล่ า งได้ เ ปิ ดให้
สถาบันการศึกษาใช้เป็ นสถานที่จดั แสดงผลงานของนักศึกษาและศิลปิ นทัว่ ไป เรี ยกว่า “ศูนย์ศิลปะ
บ้านตึก” หรื อ “Baan Tuek Art Center” ส่ วนชั้น 2 เป็ นที่พกั อาศัยของนางสาววารุ ณี นิ มมานเหมินท์
และเป็ นห้องเก็บโบราณวัตถุ ส่ วนชั้นที่ 3 นั้นไม่ได้ทากิจกรรมใดใด
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ภาพ 4.24 “ตึกขาว” ชั้นล่าง
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั และคณะทางาน

ภาพ 4.25 “ตึกขาว” ชั้นสอง
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั และคณะทางาน

ภาพ 4.26 “ตึกขาว” ชั้นสาม
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั และคณะทางาน
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4.1.5 คุณค่าของ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านหลวงอนุสารสุ นทร
กลุ่มอาคาร “บ้านตึก” ตั้งอยูบ่ นบ้านเลขที่ 10-14 ถนนวิชยานนท์ อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่
อยูใ่ นพื้นที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ ของเชี ยงใหม่ มีเนื้ อที่ท้ งั หมดประมาณ 2 ไร่ ตั้งอยูใ่ นย่านชุ มชน
และการค้าที่สาคัญ มีความปลอดภัย เดินทางมาได้ มีรถโดยสารขับผ่านตลอด 24 ชัว่ โมง ตั้งอยูไ่ ม่ไกล
จากสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญของจังหวัดเชี ยงใหม่ ภายในมีบรรยากาศร่ มรื่ น เหมาะเป็ นสถานที่พกั ผ่อน
หย่อนใจของคนในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวได้
กลุ่มอาคาร “บ้านตึก” ประกอบด้วยอาคารหลักจานวน 5 หลัง คือ ตึกหลวง เรื อนแถว ครัวไฟ
ตึกแดง และตึกขาว มีลาดับการสร้างเรี ยงกันเรื่ อยมา มีหลวงอนุ สารฯ เป็ นผูอ้ อกแบบและควบคุมการ
ก่ อ สร้ า งเองทั้ง สิ้ น โดยอาศัย ช่ า งพื้ น เมื อ งเป็ นผู ้ก่ อ สร้ า ง ตัว อาคารแต่ ล ะหลัง ล้ว นมี คุ ณ ค่ า ทาง
ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมอันมีคุณค่าต่อเมืองเชี ยงใหม่เป็ นอย่างยิ่ง ตลอดจนเทคนิควิธีการ
ก่ อสร้ างที่ แสดงให้เห็ นถึ งเทคโนโลยีการก่ อสร้ างสมัยใหม่ในดิ นแดนล้านนา และงานศิ ลปะที่ ถู ก
นามาใช้ประดับตกแต่งอันเกิดจากความชอบส่ วนตัวของหลวงอนุสารฯ
แม้ว่าอาคารแต่ละหลังจะถูกสร้ างขึ้นมาเป็ นระยะเวลาเกื อบศตวรรษ แต่โครงสร้ างของอาคารยัง
อยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ หากแต่มีเพียงบางส่ วนที่ชารุ ดเสี ยหายอันเกิ ดจากสภาพแวดล้อม หรื อถูก
ต่อเติมดัดแปลงไปตามประโยชน์ใช้สอยของผูอ้ าศัยรุ่ นถัดมาเท่านั้น ในภาพรวมยังถื อว่าสมบูรณ์ อาศัย
การซ่ อมแซมเพิ่ มเติ มตามแนวทางการอนุ รักษ์ และการปรับประโยชน์การใช้สอยอาคารที่ เหมาะสม
รวมทั้งรวบรวม จัดหมวดหมู่โบราณวัตถุที่ปรากฏเป็ นจานวนมากภายในอาคารเพื่อนาออกมาจัดแสดง
4.2 การศึกษาและวิเคราะห์ ศักยภาพและความพร้ อมของ “บ้ านตึก” ในการจัดตั้งเป็ นอนุ สรณ์ สถาน
และพิพธิ ภัณฑ์ เพือ่ การเรียนรู้
หัวข้อนี้ เป็ นการศึ กษาที่ ต้ งั สภาพพื้นที่ และวัตถุ สิ่งของเครื่ องใช้ที่ เกี่ ยวข้องกับ อาคารบ้าน
หลวงอนุสารสนุทร เพื่อให้ทราบถึงศักยภาพและความพร้อมของ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านหลวงอนุ
สารสนุทร ในการจัดตั้งเป็ นอนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้ ซึ่ งประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
4.2.1 ที่ต้ งั และสภาพพื้นที่
ตั้งแต่อดี ตจนถึ งปั จจุบ นั ที่ ต้ งั และสภาพพื้นที่ เป็ นที่ ที่ มีท าเลการค้าดี เพราะใกล้แม่ น้ าปิ งฝั่ ง
ตะวันตก บริ เวณท่าแพ ถนนสายหลักในการค้าขาย และเป็ นที่ต้ งั ของสถานที่ราชการสยามสาคัญๆ
เช่ น โรงไปรษณี ย ์ ที่ทาการศาลต่างประเทศเชี ยงใหม่ และชุ มชนชาวจีนที่ยา้ ยเข้ามา นับว่าเป็ นพื้นที่
สาคัญทางประวัติศาสตร์ ของเชี ยงใหม่ เนื้ อที่ท้ งั หมดประมาณ 2 ไร่ ด้านทิศเหนื อติดกับโรงพยาบาล
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เทศบาลนครเชี ยงใหม่ ด้านทิศตะวันออกติดกับโรงเรี ยนคาเที่ยงอนุ สรณ์ ด้านทิศตะวันตกติดกับถนน
วิช ยานนท์ และด้านทิ ศ ใต้ติด กับ ถนนท่ าแพ ปั จจุ บ ัน นี้ คื อ “ห้ างหุ ้ น ส่ วนสามัญ นิ ติบุ ค คลอนุ ส าร
เชี ยงใหม่” ที่ ดินผืนนี้ ต้ งั อยู่ในย่านชุ มชนและการค้าที่ สาคัญ คื อ “ย่านกาดหลวง” มีความปลอดภัย
เดินทางมาได้สะดวก สามารถนาพาหนะไปจอดได้ที่พุทธสถาน หรื อ วัดอุปคุต ซึ่ งอยูฝ่ ั่งตรงข้าม มีรถ
โดยสารขับผ่านตลอด 24 ชัว่ โมง ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญของจังหวัดเชี ยงใหม่ เช่ น
ไนท์บาร์ ซาร์ (Night Bazaar) เป็ นแหล่ งดึ งดู ดให้มีผูเ้ ข้าชมได้เป็ นอย่างดี ภายในมี บรรยากาศร่ มรื่ น
เหมาะเป็ นสถานที่ พ กั ผ่อนหย่อนใจของคนในท้องถิ่ น และนัก ท่ องเที่ ยวได้ อาคารที่ จดั แสดงเป็ น
พิพิธภัณฑ์เป็ นอาคารเก่า และจุดกาเนิ ดของเรื่ องราวที่นาเสนอ ทาให้บรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ของอาคารทางประวัติศาสตร์ ให้คงอยูใ่ นสังคมอย่างมีความหมาย ช่วยเสริ มสร้างเรื่ องราวและการจัด
แสดงของพิพิธภัณฑ์ให้น่าสนใจมากขึ้นตามกระแสแนวคิดการโหยหาอดีต
4.2.2 วัตถุสิ่งของเครื่ องใช้ที่เกี่ยวข้องกับอาคาร
ทายาทของหลวงอนุสารฯ ได้ทาการจัดเก็บโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่สาคัญมากมายที่มีประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการจัดแสดงเอาไว้ภายในกลุ่มอาคาร “บ้านตึก” แม้ว่าการจัดเก็บในปั จจุบนั จะเป็ นเพียง
กระบวนการพื้นฐาน และวัตถุบางชิ้ นอาจถูกทาลาย อันเกิ ดจากความรู ้ เท่าไม่ถึงการณ์ ของผูด้ ูแลหรื อ
โดนทาลายโดยสภาพแวดล้อม แต่ก็ได้มีการจัดหมวดหมู่ไว้ เพื่อสะดวกในการค้นหา โดยอาศัยห้องที่
วัตถุเหล่านั้นเคยถูกใช้งานเป็ นสถานที่จดั เก็บรักษา
จากการศึกษาและสารวจภาคสนามทาให้พบว่าวัตถุ ที่ยงั หลงเหลื ออยูใ่ นปริ มาณมาก สามารถ
นาไปจัดแสดงในห้องนิ ท รรศการตามที่ มีการวางแผนหัวเรื่ องไว้ได้ค่อนข้างสมบูรณ์ เพียงแต่ตอ้ ง
อาศัยการซ่ อมแซม อนุ รักษ์อย่างถู กหลักวิธีก าร โดยวัตถุ เหล่ านั้นต้องคัดแยกออกมาให้มีเรื่ องราว
เกี่ ยวข้องกับ เรื่ องราวชี วิตของหลวงอนุ ส ารฯ และครอบครั ว หรื อสะท้อนวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของ
ชุมชนชาวจีน อันเป็ นจุดก่อกาเนิ ดของทุนนิ ยมในเชียงใหม่ โดยมีคุณค่าทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่ น ก่อนที่ จะนาไปผ่านกระบวนการทางพิพิธภัณฑ์ต่อไป วัตถุ สิ่งของเครื่ องใช้ที่พบ
ภายในกลุ่มอาคาร ได้แก่
1)
2)
3)
4)
5)

ประเภทเครื่ องใช้ส่วนตัวของหลวงอนุสารสุ นทรและครอบครัว
ประเภทเครื่ องใช้และสิ นค้าในธุ รกิจของหลวงอนุสารสุ นทรและครอบครัว
ประเภทเอกสารโบราณ และภาพถ่ายจากคลังภาพถ่ายของตระกูล
ประเภทงานศิลปกรรม และชิ้นส่ วนตกแต่งทางสถาปั ตยกรรม
ประเภทสถาปัตยกรรม และส่ วนประกอบของอาคาร
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จากการสารวจโบราณวัตถุ ภายในกลุ่มอาคารนั้นพบว่ามีปริ มาณมาก และยังขาดการดูแลตาม
แนวทางการอนุ รั ก ษ์ แ ละเก็ บ รั ก ษาอย่า งเหมาะสม ทางผูว้ ิ จ ัย จึ ง ขอเลื อ กน าเสนอเพี ย งตัว อย่า ง
โบราณวัตถุที่สารวจพบ ดังมีตวั อย่างตามตารางที่ 4.1นี้
ตาราง 4.1 ตัวอย่างโบราณวัตถุที่สารวจพบภายในกลุ่มอาคาร
ประเภท
ชื่อวัตถุ
สถานที่จดั เก็บ
รู ปภาพ
1. เครื่ องใช้
กล้องถ่ายรู ป
ห้องทางานของ
ส่ วนตัวของหลวง โบราณ ขนาดเล็ก นายไกรศรี
อนุสารฯและ
ของหลวงอนุสาร
ครอบครัว
ฯ
กล้องถ่ายรู ป
โบราณ ขนาด
ใหญ่ ของหลวง
อนุสารฯ

ห้องทางานของ
นายไกรศรี

เลนส์ของกล้อง
ถ่ายรู ปโบราณ
ขนาดใหญ่ ของ
หลวงอนุสารฯ

ห้องทางานของ
นายไกรศรี

ขาตั้งกล้อง
ถ่ายรู ปโบราณ
ขนาดใหญ่ ของ
หลวงอนุสารฯ

ห้องทางานของ
นายไกรศรี
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ตาราง 4.1 ตัวอย่างโบราณวัตถุที่สารวจพบภายในกลุ่มอาคาร (ต่อ)
ประเภท
ชื่อวัตถุ
สถานที่จดั เก็บ
รู ปภาพ
1. เครื่ องใช้
ฟิ ล์มกระจกขนาด ห้องทางานของ
ส่ วนตัวของหลวง ต่างๆ ผลงานการ นายไกรศรี
อนุสารฯและ
ถ่ายภาพของหลวง
ครอบครัว(ต่อ)
อนุสารฯ
อุปกรณ์และเครื่ อง ห้องทางานของ
เรื อนสานักงาน
นายไกรศรี
ของนายไกรศรี

เครื่ องพอเซอร์
แลน (Porcelain)

เรื อนแถวชั้น 2

กระเป๋ าเดินทาง
โบราณ

เรื อนแถวชั้น 2

ตะเกียงโบราณของ ครัวไฟ
หลวงอนุสาร
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ตาราง 4.1 ตัวอย่างโบราณวัตถุที่สารวจพบภายในกลุ่มอาคาร (ต่อ)
ประเภท
ชื่อวัตถุ
สถานที่จดั เก็บ
รู ปภาพ
1. เครื่ องใช้
โอ่งสาหรับใส่
ครัวไฟ
ส่ วนตัวของหลวง ข้าวสาร และ
อนุสารฯและ
เครื่ องครัว
ครอบครัว(ต่อ)
เครื่ องรี ดผ้า
โบราณ

ครัวไฟ

โต๊ะทางาน

ตึกขาวชั้น 2

อุปกรณ์ตดั เย็บ
เสื้ อผ้าของนาง
กิมฮ้อ

ตึกขาวชั้น 2

ชุดเครื่ องเรื่ อน

ตึกแดงชั้น 2
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ตาราง 4.1 ตัวอย่างโบราณวัตถุที่สารวจพบภายในกลุ่มอาคาร (ต่อ)
ประเภท
ชื่อวัตถุ
สถานที่จดั เก็บ
รู ปภาพ
1. เครื่ องใช้
รถ ROVER ปี ห้องกระจก
ส่ วนตัวของ
ค.ศ. 1906 ของ บริ เวณด้านหน้า
หลวงอนุสารฯ หลวงอนุสารฯ ครัวไฟ ชั้นล่าง
และครอบครัว
(ต่อ)

2. เครื่ องใช้และ กาน้ าชาจีน
ครัวไฟ
สิ นค้าในธุ รกิจ โบราณที่ขายใน
ของหลวงอนุสาร ห้างชัวย่งเส็ ง
และครอบครัว

จานกระเบื้อง
และขวดแก้ว
สาหรับใส่ ยา
วางขายใน
ห้างชัวย่งเส็ ง

ครัวไฟ

อุปกรณ์
เครื่ องครัว
โบราณที่
วางขายใน
ห้างชัวย่งเส็ ง

ครัวไฟ
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ตาราง 4.1 ตัวอย่างโบราณวัตถุที่สารวจพบภายในกลุ่มอาคาร (ต่อ)
ประเภท
ชื่อวัตถุ
สถานที่จดั เก็บ
รู ปภาพ
2. เครื่ องใช้และ ป้ ายร้านชัวย่งเส็ ง ครัวไฟ
สิ นค้าในธุ รกิจ และบริ ษทั อนุ
ของหลวงอนุสาร สาร
และครอบครัว
(ต่อ)
ป้ ายธนาคาร
กรุ งเทพฯ

ครัวไฟ

ตูโ้ ชว์สินค้า
โบราณภายใน
ห้างชัวย่งเส็ ง

เรื อนแถวชั้น
ล่าง

ชั้นวางสิ นค้าและ ตึกแดงชั้น 2
เอกสารโบราณ
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ตาราง 4.1 ตัวอย่างโบราณวัตถุที่สารวจพบภายในกลุ่มอาคาร (ต่อ)
ประเภท
ชื่อวัตถุ
สถานที่จดั เก็บ
รู ปภาพ
2. เครื่ องใช้และ หนังสื อ
ตึกแดงชั้น 2
สิ นค้าในธุ รกิจ ต่างประเทศที่แปล
ของหลวงอนุสาร เป็ นไทย เช่น สาม
และครอบครัว
ก๊ก เลียดก๊ก จอยุย่
(ต่อ)
เหม็ง
หนังสื อสารคดีที่มี ตึกแดงชั้น 2
รู ปภาพประกอบ
เช่น เนชัน่ แนลจี
โอ-กราฟฟิ ค
รี ดเดอร์ไดเจส

ตาราวิชาการและ เรื อนแถวชั้น 2
หนังสื อการ์ ตูน
ของลูกหลาน

3. เอกสารโบราณ นิตยสาร
และคลังภาพถ่าย ภาษาต่างประเทศ
ของตระกูล

เรื อนแถวชั้น 2
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ตาราง 4.1 ตัวอย่างโบราณวัตถุที่สารวจพบภายในกลุ่มอาคาร (ต่อ)
ประเภท
ชื่อวัตถุ
สถานที่จดั เก็บ
รู ปภาพ
4. งานศิลปกรรม ลวดลายฉลุไม้ ตึกหลวง
และชิ้นส่ วน
ผลงานของ
ตกแต่งทาง
หลวงอนุสารฯ
สถาปั ตยกรรม

ลวดลายฉลุไม้
ผลงานของ
หลวงอนุสารฯ

ตึกหลวง

ภาพวาดสี
ห้องทางาน
น้ ามัน บรรยาย ของนายไกรศรี
ภาพใน อดีต
โดย นาย
บุญปั๋ น พงษ์ประดิษฐ์
5.สถาปัตยกรรม ช่องติดต่อโรง
และส่ วนประกอบ รับจานา
ของอาคาร

ตึกหลวงชั้น 2
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ตาราง 4.1 ตัวอย่างโบราณวัตถุที่สารวจพบภายในกลุ่มอาคาร (ต่อ)
ประเภท
ชื่อวัตถุ สถานที่จดั เก็บ
รู ปภาพ
5.สถาปัตยกรรม หน้าต่างฝา ตึกแดงชั้น 2
และส่ วนประ
ใหล
กอบของอาคาร
(ต่อ)

ห้องมัน่ คง ตึกหลวงชั้น 1,2

4.2.3 สรุ ปศักยภาพและความพร้อมของ “บ้านตึก” ในการนามาจัดตั้งเป็ นอนุสรณ์สถานและ
พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้
1) ที่ต้ งั และพื้นที่
“บ้านตึก” ตั้งอยู่บนถนนท่ าแพอันเป็ นถนนสายส าคัญสายหนึ่ งของเมื องเชี ยงใหม่ในด้านการค้า
พาณิ ชย์ และเป็ นที่ ต้ งั ของสถานที่ราชการสาคัญๆ ตลอดจนชุ มชนชาวจีนที่ยา้ ยเข้ามาตั้งแต่ในอดี ต พื้นที่
แห่ งนี้ มีความสาคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ ของเชี ยงใหม่ สามารถเดินทางมาได้สะดวก ปลอดภัย มีรถ
โดยสารขับผ่านตลอด 24 ชัว่ โมง ตั้งอยูไ่ ม่ไกลจากสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญของจังหวัดเชี ยงใหม่ เช่ น ไนท์
บาร์ ซาร์ (Night Bazaar) เป็ นแหล่ งดึ งดู ดให้ มี ผูเ้ ข้าชมได้เป็ นอย่างดี ภายในบริ เวณมี บรรยากาศร่ มรื่ น
เหมาะเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจของคนในท้องถิ่ น และนักท่องเที่ยวได้ อาคารที่ ใช้เป็ นส่ วนจัดแสดง
พิพิธภัณฑ์เป็ นอาคารเก่า และเป็ นจุดกาเนิ ดของเรื่ องราวที่ นาเสนอ ทาให้บรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ของอาคารทางประวัติศาสตร์ ช่วยเสริ มสร้างเรื่ องราวและการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ให้น่าสนใจมากขึ้น
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2) คุณค่าของกลุ่มอาคาร “บ้านตึก”
การศึกษา “บ้านตึก” เป็ นการพิจารณาอาคารทางประวัติศาสตร์ เพื่อนามาจัดการเป็ นพิพิธภัณฑ์
โดยกลุ่มอาคารทั้ง 5 หลังของหลวงอนุ สารสุ นทรนี้ ลว้ นมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม
อันมี คุณค่าต่อเมื องเชี ยงใหม่เป็ นอย่างยิ่ง ตัวอาคารและวัตถุ โบราณที่ ยงั คงหลงเหลื ออยู่ภายในอาคาร
สามารถถ่ายทอดเรื่ องราวความเป็ นมาของท้องถิ่นได้ ทั้งในด้านประวัติบุคคลสาคัญในท้องถิ่น การทามา
หากิ นของผูค้ นในอดี ตและปั จจุ บ ัน ความสั มพันธ์ ของคนภายในท้องถิ่ น รวมทั้งความสั มพันธ์ ทาง
เศรษฐกิ จ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมกับสังคมและชุ มชนภายนอก และเป็ นศูนย์รวมองค์ความรู้ใน
ด้านต่างๆ ที่เกี่ ยวกับท้องถิ่น รวมถึ งสถาปั ตยกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการทางที่อยูอ่ าศัยของชาว
ล้านนาในอดีตและประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคสมัยได้เป็ นอย่างดี
3) อาคารและวัตถุสิ่งของเครื่ องใช้ที่เกี่ยวข้องกับอาคาร
นอกจากการที่ตวั อาคารมีประวัติศาสตร์ มีความเก่าแก่อยูใ่ นตัว ตลอดจนเทคนิ ควิธีการก่อสร้ าง
ได้แสดงให้เห็ นถึ งเทคโนโลยีการก่ อสร้ างสมัยใหม่ ในดิ นแดนล้านนา และงานศิ ลปะที่ ถู กนามาใช้
ประดับตกแต่งอันเกิดจากความชอบส่ วนตัวของหลวงอนุ สารฯแล้ว ผลการสารวจพบว่าโครงสร้างของ
อาคารยังอยูใ่ นสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ หากแต่มีเพียงบางส่ วนที่ชารุ ดเสี ยหายอันเกิดจากสภาพแวดล้อม
หรื อถูกต่อเติมดัดแปลงไปตามประโยชน์ใช้สอยของผูอ้ าศัยรุ่ นถัดมาเท่านั้น การจัดการกับส่ วนอาคาร
จึงอาศัยการซ่ อมแซมเพิ่มเติมตามแนวทางการอนุ รักษ์ ปรับปรุ งบางส่ วนของอาคารให้สอดคล้องกับ
ประโยชน์ ใช้สอยในแง่ ของการจัดแสดงและการเป็ นส านักงาน เช่ น การตกแต่ งภายใน ระบบแสง
ระบบเครื่ องปรับอากาศ ความปลอดภัยของประตูหน้าตา เป็ นต้น โดยการปรับแต่งนั้นจะต้องไม่ทาลาย
องค์ประกอบของอาคารโบราณให้สู ญเสี ยไปด้วย รวมถึ งทางทายาทของหลวงอนุ ส ารฯ ได้ท าการ
จัดเก็บโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่สาคัญมากมายที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดแสดงเอาไว้ภายในกลุ่ ม
อาคาร “บ้านตึก” แม้วา่ การจัดเก็บในปั จจุบนั จะเป็ นเพียงกระบวนการพื้นฐาน และวัตถุบางชิ้ นอาจถูก
ทาลาย อันเกิดจากความรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ ของผูด้ ูแลหรื อโดนทาลายโดยสภาพแวดล้อม แต่ก็ได้มีการจัด
หมวดหมู่ไว้ เพื่อสะดวกในการค้นหา โดยอาศัยห้องที่ วตั ถุ เหล่านั้นเคยถู กใช้งานเป็ นสถานที่ จดั เก็บ
รักษา หากจะนามาจัดแสดงต้องอาศัยการซ่ อมแซม อนุ รักษ์อย่างถูกหลักวิธีการ คัดแยกออกมาให้มี
เรื่ องราวเกี่ยวข้องกับเรื่ องราวชี วิตของหลวงอนุ สารฯ และครอบครัว หรื อสะท้อนวิถีชีวิตความเป็ นอยู่
ของชุ มชนชาวจีน อันเป็ นจุดก่อกาเนิ ดของทุนนิ ยมในเชี ยงใหม่ โดยมีคุณค่าทางศิลปะ ประวัติศาสตร์
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ก่อนที่จะนาไปผ่านกระบวนการทางพิพิธภัณฑ์ต่อไป
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