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บทที ่5 

การจดัการ บ้านตกึ” กลุ่มอาคารบ้านหลวงอนุสารสุนทร จงัหวดีเชียงใหม่ 
ให้เป็นอนุสรณ์สถานและพพิธิภณัฑ์เพือ่การเรียนรู้ 

 

บทน้ีเป็นการศึกษาเพื่อเสนอรูปแบบและวิธีการจดัการ“บา้นตึก” กลุ่มอาคารบา้นของหลวงอนุ
สารสุนทร  จงัหวดัเชียงใหม่  ให้เป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภณัฑ์เพื่อการเรียนรู้  ซ่ึงประกอบดว้ย
หวัขอ้ต่างๆ  ดงัน้ี 

5.1  การศึกษาเพื่อหารูปแบบและวิธีการในการจดัการ “บา้นตึก” ให้เป็นอนุสรณ์สถานและ
พิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้   

5.1.1  การศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มทายาทหลวงอนุสารสุนทร  
นักวิชาการเก่ียวกับ การจดัการ“บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านของหลวงอนุสารสุนทรให้เป็นอนุสรณ์
สถานและพิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้   

5.1.2  การศึกษาวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมในจดัการ“บ้านตึก” กลุ่ม
อาคารบา้นของหลวงอนุสารสุนทร  จงัหวดัเชียงใหม่  ใหเ้ป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภณัฑ์เพื่อการเรียนรู้   

5.2   การจดัการ “บา้นตึก” กลุ่มอาคารบา้นหลวงอนุสารสุนทรใหเ้ป็นอนุสรณ์สถานและ
พิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้ 

 5.2.1  การอนุรักษป์รับปรุงอาคารสถานท่ี “บา้นตึก” กลุ่มอาคารบา้นหลวงอนุสาร
สุนทรใหเ้ป็นอนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์ 

1) การส ารวจสภาพตวัอาคารและคุณค่า “ตึกหลวง”  
2) การวเิคราะห์สภาพตวัอาคาร “ตึกหลวง”  
3) การอนุรักษแ์ละปรับปรุงอาคาร “ตึกหลวง”  

5.2.2   การจดัการอาคาร “ตึกหลวง” ใหเ้ป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้ 
5.3.3  การบริหารจดัการอนุสรณ์สถานและพิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้ 

ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
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5.1 การศึกษาเพื่อหารูปแบบและวิธีการในการจัดการ “บ้านตึก” ให้เป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์
เพือ่การเรียนรู้   

 หัวข้อน้ีเป็นการศึกษาเพื่อหารูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมในการจดัการ “บ้านตึก” กลุ่ม
อาคารบา้นหลวงอนุสารสุนทร ให้เป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภณัฑ์เพื่อการเรียนรู้  โดยมีขั้นตอน
ตามล าดบั  ดงัน้ี 

5.1.1  การศึกษาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากกลุ่มทายาทหลวงอนุสารสุนทร  นกัวชิาการ  
เก่ียวกบัการจดัการ“บา้นตึก” กลุ่มอาคารบา้นของหลวงอนุสารสุนทรให้เป็นอนุสรณ์
สถานและพิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้   

ส่วนน้ีเป็นการศึกษาเก็บขอ้มูลความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview)  เพื่อทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับการจดัการ“บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านของหลวงอนุสารสุนทรให้เป็นอนุสรณ์สถานและ
พิพิธภณัฑ์เพื่อการเรียนรู้  ซ่ึงตวัอยา่ง(Sample) หรือผูใ้ห้สัมภาษณ์  ใชว้ิธีการสุ่มแบบจงใจ (Purposive 
Sampling)  จากกลุ่มทายาทหลวงอนุสารสุนทร   นกัวิชาการในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง  อยา่งไม่จ  ากดัจ านวน  
จนไดข้อ้มูลครบถว้น  ซ่ึงผลการศึกษาสรุปความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะไดว้า่ 

 1) “บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านของหลวงอนุสารสุนทรสุนทร เป็นสถานท่ีและ
สถาปัตยกรรมท่ีมีคุณค่าสมควรแก่การอนุรักษรั์กษาไวใ้ห้เป็นอนุสรณ์สถานทาง
ประวติัศาสตร์และพิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้เพื่อประโยชน์แก่สังคม 

2)  กลุ่มทายาทของหลวงอนุสารสุนทรมีความพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือด าเนินการ
เพราะเป็นทรัพย์สินส่วนบุคล ในการด าเนินการกลุ่มทายาทของหลวงอนุสาร
สุนทรจะเป็นรับผิดชอบด าเนินการ ซ่ึงจะเป็นส่วนส าคญัในการบริหารจดัการและ
ก าหนดนโยบาย โดยอาจมีการจดัตั้งกลุ่มคณะท างานจากภายในกลุ่มทายาทหลวง
อนุสารสุนทร และขอความร่วมมือสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอกและนกัวชิาการ 
ช่วยด าเนินการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อไป 

3)  การท่ีจะอนุรักษรั์กษา“บา้นตึก” กลุ่มอาคารบา้นของหลวงอนุสารสุนทรไวใ้หเ้ป็น
อนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์ จ  าเป็นตอ้งมีการบูรณะซ่อมแซมให้เหมาะสม 
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4)  การจดัการ “บา้นตึก” กลุ่มอาคารบา้นของหลวงอนุสารสุนทรให้เป็นพิพิธภณัฑ์
เพื่อการเรียนรู้นั้น  เห็นสมควรใช ้ “ตึกหลวง” ซ่ึงเป็นหน่ึงในกลุ่มอาคารบา้นของ
หลวงอนุสารสุนทรเพื่อส าหรับการจดัการใหเ้ป็นพิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้ 

 5)  รูปแบบของการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ ์

  5.1)  ควรวางแผนรูปแบบการจดัการพิพิธภณัฑ์ ในลกัษณะอนุสรณ์สถาน ของ
หลวงอนุสารสุนทร 

  5.2)  ควรวางแผนรูปแบบการจดัการพิพิธภณัฑเ์ชิงเรียนรู้ 

5.2.1)  เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อท้องถ่ิน ด้านประวติัศาสตร์เมือง เศรษฐกิจ 
บทบาทชาวจีนและชนชั้นกลางช่วงก าเนิดทุนนิยมในเชียงใหม่ 

 5.2.2) เป็นพิพิธภณัฑ์เอกชน ท่ีมีการบริหารจดัการคล่องตวั สมยัใหม่ มี
ความเป็นมืออาชีพ สามารถตอบสนองภารกิจและหน้าท่ีของ
พิพิธภัณฑ์ได้ครบถ้วน ขณะเดียวกันยงัสามารถพึ่ งพาตนเองได้
ทางการบริหารท่ีคุ้มค่า มีผลตอบแทนทางการลงทุน และมีความ
ย ัง่ยืน ซ่ึงควรมีการน าแผนธุรกิจเขา้มาจดัการ และการวางแผนการ
ใชส้ัดส่วนพื้นท่ีอยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 

 5.2.3) เป็นพิพิธภณัฑ์บา้นประวติัศาสตร์ (Historic House Museum) โดย
การปรับปรุงอาคารเก่าให้มีคุณค่า สามารถน ากลับมาใช้อย่าง
เหมาะสม ไม่ท าลายองค์ประกอบส าคญัของประวติัศาสตร์ ตาม
แนวทางการอนุรักษส์ถาปัตยกรรม 

  5.3)  การบริหารจดัการ ประกอบด้วยคณะท างาน และบุคลากรท่ีเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน เช่น ฝ่ายวิชาการ ภัณฑารักษ์ โดยมีการวางแผนการลงทุน
งบประมาณการจดัตั้งท่ีพอเพียง และสามารถบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ให้
ประสบความส าเร็จโดยใชแ้นวคิดดงัน้ี 

 5.3.1) มีแผนธุรกิจในการบริหารจดัการ สอดคล้องกบัความตอ้งการของ
สภาพสังคมปัจจุบนั เช่น มีบริการห้องพกัโรงแรมรูปแบบ Small 
Luxury Hotel มีบริการร้านอาหารเคร่ืองด่ืมแบบพิเศษ 
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 5.3.2)  ตอบสนองการท่องเท่ียวยุคใหม่ ท่ีเนน้แนวการท่องเท่ียวเชิงโหยหา
อดีต ท่ีพกัและสถานท่ีท่องเท่ียวควรมี Theme หรือ แนวคิดหลกั 

  5.3.3)  การใชแ้นวทางการอนุรักษส์ถาปัตยกรรม อาคารทางประวติัศาสตร์ 
และเพิ่มคุณค่าของสถานท่ี เป็นตวัสร้างจุดเด่นจุดขายทางการตลาด 

 5.4)  แนวทางการจดัแสดง (Exhibition)  

 5.4.1)  ควรจดัใหมี้นิทรรศการประจ า ตอบวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

  (1)  ดา้นวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นอนุสรณ์สถาน หรือสถานท่ีแห่ง 
ความทรงจ าของหลวงอนุสารสุนทร ในฐานะบุคคลส าคญั
ของตระกลูชุติมา-นิมมานเหมินท ์ใหแ้ก่ลูกหลาน 

(2)  ดา้นวตัถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมสาระความรู้ สงวน
รักษา จดันิทรรศการน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัหลวงอนุสาร
สุนทร และบุคคลส าคญัท่านอ่ืนในตระกูลชุติมา-นิมมานเห
มินท ์เพื่อให้บุคคลต่างๆ สามารถเขา้ไปศึกษาหาความรู้ และ
รับรู้ถึงความรู้ความสามารถของบุคคลในตระกลู 

(3)   ด้านการจัดแสดง เพื่ อเป็นสถานท่ีรวบรวมอย่างมีล าดับ
ขั้นตอน สามารถเล่าเร่ืองราวของหลวงอนุสารสุนทรและ
บุคคลส าคญัท่านอ่ืนในตระกูลชุติมา-นิมมานเหมินท์ ไดอ้ยา่ง
กระชบั เขา้ใจง่าย และถูกตอ้ง แสดงให้เห็นคุณค่าของสถานท่ี
อย่างครบถ้วน บอกเล่าประวติัศาสตร์ช่วงก าเนิดทุนนิยมใน
เชียงใหม่ทั้ งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรม ความ
เป็นมาของชาวจีนท่ีอพยพมาตั้งถ่ินฐานอยูท่ี่เชียงใหม่ น าเสนอ
เร่ืองราวของหลวงอนุสารสุนทรและครอบครัว ในฐานะบุคคล
ผูเ้ป็นตวัอย่างและมีคุณูปการต่อเมืองเชียงใหม่ และตระกูล
ส าคญัอ่ืนท่ีนอกเหนือจากตระกลูชุติมา-นิมมานเหมินท ์ 

  5.4.2) การจดัแสดง เป็นไปตามประเภทต่างๆ อาศยัรูปแบบการออกแบบ
ห้องจัดแสดงเหมาะสมแบบพิพิธภัณฑ์บ้าน (House Museum) 
จ าลองสภาพเหมือนจริงเม่ือคร้ังอดีต โดยใชอ้าคารทั้ง 5 หลงั มีการ
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ปรับปรุงสถานท่ีให้เหมาะสมกบัการใชง้าน บริหารจดัการพื้นท่ีอยา่ง
เต็มศกัยภาพ ทั้งการเป็นพิพิธภณัฑ์และการลงทุนทางธุรกิจท่ีไดรั้บ
ผลตอบแทน เช่น โรงแรม ร้านอาหาร นอกจากน้ีมีการสร้างอาคาร
ใหม่เพิ่มเติม เพื่อเสริมประโยชน์การใช้สอยท่ีเหมาะสมและคุม้ค่า
ต่อการลงทุน รวมถึงการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและโบราณวตัถุ 
และซ่อมแซมโบราณวตัถุท่ีมีความผพุงัใหมี้ความสมบูรณ์หรือรักษา
ไม่ให้เส่ือมสภาพไปมากกว่าน้ี การคืนสภาพภูมิทศัน์เดิมของพื้นท่ี 
เช่น การบูรณะสวนกลางบ้าน การจัดแสดงเรือหางแมงป่อง 
หา้งชวัยง่เส็ง เป็นตน้ ตามแนวทางการอนุรักษ ์เพื่อเป็นองคป์ระกอบ
ส าคญัในการจดัแสดงท่ีสมบูรณ์และไดม้าตรฐาน 

  5.4.3)  เขา้ใจหลกัจิตวิทยาในการรับรู้ จิตวิทยาในการเรียนรู้ จิตวิทยาการ
ส่ือสาร และมีส่ือเทคโนโลยีการน าเสนอท่ีทันสมัย ดึงดูดความ
สนใจของนกัท่องเท่ียว ผูม้าเยือน ผูม้าพกัอาศยั และตอบสนองต่อ
กลุ่มเป้าหมาย เช่น การใช้เทคโนโลยี RFID (Radio Frequency 
Identification) เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และ
รูปแบบของการจัดแสดง การใช้ระบบมัลติมีเดีย และอุปกรณ์
เทคโนโลยี  เช่น  จอมอนิ เตอร์ แท็บ เลต โปรแกรมประยุกต ์
(Application) เพื่อช่วยในการประกอบการน าเสนอองคค์วามรู้  

  5.5)  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

  5.5.1) ควรให้ทางภาคสถาบันการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการวาง
แผนการบริหารจดัการและรูปแบบการจดัแสดง ตลอดจนประสาน
กับภาคธุรกิจการท่องเท่ียวให้ช่วยประชาสัมพันธ์ และจัดให้
พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเป็นหน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวของเมืองเชียงใหม่ 

  5.5.2) ควรมีการประชาสัมพนัธ์และจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมภาพลกัษณ์
ของพิพิธภณัฑอ์ยา่งสม ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ 

  5.5.3) ควรก าหนดส่วนหารายไดท่ี้นอกเหนือจากกิจการพิพิธภณัฑ์อย่าง
ชัดเจน เพื่อให้พิพิธภัณฑ์สามารถด าเนินการได้อย่างย ัง่ยืน โดย
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ก าหนดให้พื้นท่ีกิจการพิพิธภณัฑ์ท่ีไม่แสวงหาก าไรประมาณร้อย
ละ 25 และพื้นท่ีอีกร้อยละ 75 ควรเป็นพื้นท่ีท่ีแสวงหาก าไร 

  5.5.4) ควรเน้นคุณค่าการเป็นสถานท่ีเพื่อการเรียนรู้ส าหรับผู ้มาเยือน 
เยาวชน นักวิชาการ และบุคคลท่ีสนใจ ถึงแม้ว่าจะมีการวางแผน
ทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองผูม้าใช้บริการสถานท่ีพัก ห้องอาคาร 
ห้องสมุด ขณะเดียวกนัสถานท่ีตอ้งตอบสนองความต้องการของ
ทอ้งถ่ิน ท่ีจะเป็นแหล่งเรียนรู้ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินอยา่งเท่าเทียม 

5.1.2   การศึกษาวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบและวธีิการท่ีเหมาะสมในจดัการ“บา้นตึก” กลุ่มอาคาร
บา้นของหลวงอนุสารสุนทร  จงัหวดัเชียงใหม่  ใหเ้ป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้   

หัวขอ้น้ีเป็นกระบวนการของการศึกษาวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบและวิธีการจดัการท่ีเหมาะสม
ในการจดัการ “บา้นตึก” กลุ่มอาคารบา้นของหลวงอนุสารสุนทร  จงัหวดัเชียงใหม่  ให้เป็นอนุสรณ์
สถานและพิพิธภณัฑ์เพื่อการเรียนรู้  ซ่ึงในการพิจารณาผูศึ้กษาไดน้ าความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของ
กลุ่มทายาทหลวงอนุสารสุนทร  และนักวิชาการในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นผลของการศึกษาในขอ้ 
5.1.1  ประกอบกบัผลการศึกษาคุณค่า  ศกัยภาพและความพร้อมของ “บา้นตึก”  ในบทท่ี 4  ท่ีผ่านมา   
ท าการพิจารณาและลงความเห็นท่ีจะเลือกรูปแบบและวิธีการของจดัการ “บา้นตึก” กลุ่มอาคารบา้นของ
หลวงอนุสารสุนทร  จงัหวดัเชียงใหม่  ใหเ้ป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้  ดงัน้ี   

1)   การท่ีจะจัดการ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านของหลวงอนุสารสุนทร จังหวดั
เชียงใหม่ ให้เป็นอนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์ จ าเป็นตอ้งมีวิธีการท่ีเหมาะสม
ในการบูรณะซ่อมแซมและอนุรักษเ์พื่อรักษาคุณค่าทางศิลปะและสถาปัตยกรรม  

2)   การจดัการ “บา้นตึก” กลุ่มอาคารบา้นของหลวงอนุสารสุนทรให้เป็นพิพิธภณัฑเ์พื่อ
การเรียนรู้นั้น เห็นสมควรใช ้“ตึกหลวง” ซ่ึงเป็นหน่ึงในกลุ่มอาคารบา้นของหลวง
อนุสารสุนทรเพื่อส าหรับการจดัการให้เป็นพิพิธภณัฑ์เพื่อการเรียนรู้ ตลอดจน
แนวทางการจดัแสดงและบริหารจดัการ ตามความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของกลุ่ม
ทายาทหลวงอนุสารสุนทร และนกัวชิาการในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง   
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5.2  การจัดการ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านหลวงอนุสารสุนทรให้เป็นอนุสรณ์สถานและพพิธิภัณฑ์
เพือ่การเรียนรู้ 

หัวขอ้น้ีเป็นการเสนอรูปแบบและวิธีการจดัการ“บา้นตึก” กลุ่มอาคารบา้นของหลวงอนุสาร
สุนทร  จงัหวดัเชียงใหม่  ให้เป็นอนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์และพิพิธภณัฑ์เพื่อการเรียนรู้  ซ่ึง
ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ  ดงัน้ี 

5.2.1  การอนุรักษป์รับปรุงอาคารสถานท่ี “บา้นตึก” กลุ่มอาคารบา้นหลวงอนุสารสุนทรให้
เป็นอนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์ 

หัวขอ้น้ีเป็นการศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ “บา้นตึก” กลุ่มอาคารบา้นหลวงอนุสารสุนทรให้เป็น
อนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์   มีกลุ่มอาคารบา้นหลวงอนุสารสุนทรน้ีมีอาคารจ านวน 5 หลงั  ใน
การศึกษาคร้ังน้ี  ได้พิจารณาคดัเลือกอาคาร “ตึกหลวง” ซ่ึงเป็นอาคารโดดเด่นท่ีมีคุณค่าเพื่อเป็น
ตวัอยา่งของการศึกษาคร้ังน้ี 

1)  สภาพตวัอาคารและคุณค่า “ตึกหลวง”  

จากกลุ่มอาคารทั้งหมดของบา้นตึก ซ่ึงมีทั้งส้ินจ านวน 5 หลงัดงัท่ีกล่าวมาแลว้ในการศึกษาบท
ท่ีผา่นมา  ประกอบกบัในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดพ้ิจารณาคดัเลือกอาคาร “ตึกหลวง” เพื่อส าหรับใช้
ในการจดัการให้เป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภณัฑ์เพื่อการเรียนรู้  ดว้ยเหตุผลความเหมาะสมทางดา้น
ประวติัศาสตร์ ท่ีตั้ง และลกัษณะสภาพอาคารในปัจจุบนั ดงัน้ี 

1.1)   ประวติัของ “ตึกหลวง” 

อาคารตึกหลงัแรกท่ีสร้างข้ึน เป็นอาคาร 2 ชั้นอยู่ติดถนนวิชยานนท์ มีป้ายหินอ่อนติดท่ีทางเข้า
ดา้นหน้าอาคารฝ่ังถนนวิชยานนท์ โดยระบุวา่อาคารหลงัน้ีเร่ิมสร้างเม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2440 และ
แลว้เสร็จเม่ือปี พ.ศ.2443 ซ่ึงในเวลาต่อมาเรียกว่า “ตึกหลวง” นับเป็นอาคารปูนหลงัแรกท่ีสร้างข้ึนนอก
เขตก าแพงเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงปัจจุบนั คือ ห.ส.น.อนุสาร (หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคลอนุสาร)  

ในอดีตอาคารหลงัน้ีส่วนชั้นล่างของตึก ไดด้ าเนินกิจการเป็น “ห้างชวัย่งเส็ง” หลวงอนุสารฯ 
ไดม้อบให้นายกี (บุตรเขย) ท าหนา้ท่ีควบคุมร้านขายของ ส่วนหน่ึงเป็นท่ีขายเคร่ืองอุปโภคและเคร่ือง
บริโภค ลูกคา้ส่วนใหญ่คือลูกคา้ชาวยุโรปท่ีท างานในจงัหวดัเชียงใหม่ เช่น พนกังานบริษทับอร์เนียว 
พนักงานบริษทับอมเบยเ์บอร์ม่า หมอสอนศาสนา ครูฝร่ัง นอกจากน้ีลูกคา้ส าคญัของห้างชวัย่งเส็ง 
ได้แก่ เจา้นายฝ่ายเหนือ และแขกราชนิกูลจากกรุงเทพฯ เช่น สมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
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สินคา้ท่ีเป็นเคร่ืองบริโภคจะมีพวกขนมปังกรอบของจาคอบ เนย ไวน์ วิสก้ี แยม เบคอน แฮม ส่วน
เคร่ืองอุปโภคจะมีจกัรยานยี่ห้อราเลย ์จกัรซิงเกอร์ นาฬิกา นอกจากน้ี ยงัมียารักษาโรคต่างๆ เช่น 
ควนิิน แอสไพริน ยาแกแ้ผลสด ยาแกท้อ้งอืด ฯลฯ และมีหนา้ท่ีติดต่อธุรกิจกบัหา้งร้านต่างประเทศใน
กรุงเทพฯ เช่น ห้างแบ็คแมน ห้างยอนแซมสัน ไวท์อเวเล็ทลอ โดยติดต่อดว้ยจดหมายภาษาองักฤษ 
ส่วนชั้นบนเป็นท่ีพกัอาศยัของหลวงอนุสารฯ และด าเนินธุรกิจแบบธนาคารให้กู้ยืมเงิน รับจ าน า
ทองรูปพรรณ เพชร พลอย จ านองท่ีดิน ในสมยันั้นนบัว่าเป็นมนัน่ีเลนเดอร์ (Money Lender) ท่ีใหญ่
ท่ีสุดในเชียงใหม่ มีนางกิมฮอ้ นิมมานเหมินท์ บุตรสาวของหลวงอนุสารฯท าหน้าท่ีเป็นผูช่้วยหลวง
อนุสารฯ 

จากบนัทึกของหลวงอนุสารฯ พบวา่หลงัจากท่านไดเ้ดินทางไปบา้นเกิดประเทศจีนแลว้กลบัมา
เชียงใหม่ ท่านได้พบเห็นรูปแบบการสร้างเรือนร้านค้า อาคารท่ีทันสมยัในเมืองใหญ่ ตลอดการ
เดินทาง ทั้งท่ี บางกอก มะละกา สิงคโปร์ เวยีดนาม เซ่ียงไฮ ้และ ซวัเถา ท่านไดป้ระมวลและออกแบบ
การสร้างอาคารหลงัน้ีดว้ยตนเอง จากการสอบถามและค านวณวสัดุท่ีมีอยูใ่นเชียงใหม่ใหเ้หมาะสมกบั
การก่อสร้างท่ีมีขอ้จ ากดัด้านวสัดุก่อสร้าง มีการประยุกต์การใช้อิฐพื้นเมือง ไม้สักแปรรูป ในการ
ก่อสร้างผนงัฐานรากพื้นและโครงหลงัคา ตลอดจนการใช ้กระเบ้ืองดินขอ วสัดุมุงประเภทเดียวท่ีผลิต
ไดใ้นลา้นนาในการประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม 

แม้การก่อสร้างอาคารเป็นไปแบบพิถีพิถันและจ ากัดด้านวสัดุ ฝีมือแรงงาน อาคารใช้เวลา
ก่อสร้างประมาณ 3 ปีคร่ึง จึงแลว้เสร็จ ซ่ึงต่อมาพื้นชั้นล่างไดป้รับการใชเ้ป็นส านกังาน และชั้นบนได้
ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคาร แต่สภาพอาคารในปัจจุบนัยงัอยูใ่นสภาพดีและพร้อมจะรองรับ
การปรับปรุงเป็นพิพิธภณัฑแ์ละอนุสรณ์สถาน 

1.2)   ความเหมาะสมของท่ีตั้ง 

ตึกหลวง เป็นอาคารหลงัแรกของกลุ่มอาคาร “บา้นตึก” ปัจจุบนัตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 12-14 ถนนวิ
ชยานนท ์อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นพื้นท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ของเชียงใหม่ เน้ือท่ีทั้งหมด
ประมาณ 2 ไร่ ด้านทิศเหนือติดกับโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ด้านทิศตะวนัออกติดกับ
โรงเรียนค าเท่ียงอนุสรณ์ ด้านทิศตะวนัตกติดกบัถนนวิชยานนท์ และด้านทิศใตติ้ดกบัถนนท่าแพ 
ตั้งอยู่ในย่านชุมชนและการคา้ท่ีส าคญั คือ “ย่านกาดหลวง” มีความปลอดภยั เดินทางมาไดส้ะดวก 
สามารถน าพาหนะไปจอดไดท่ี้พุทธสถาน หรือ วดัอุปคุต ซ่ึงอยูฝ่ั่งตรงขา้ม มีรถโดยสารขบัผา่นตลอด 
24 ชัว่โมง ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่ เช่น ไนท์บาร์ซาร์ (Night 
Bazaar) เป็นแหล่งดึงดูดให้มีผูเ้ข้าชมได้เป็นอย่างดี ภายในมีบรรยากาศร่มร่ืน เหมาะเป็นสถานท่ี
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พกัผ่อนหย่อนใจของคนในทอ้งถ่ิน และนกัท่องเท่ียวได ้“ตึกหลวง” เป็นอาคารเก่าท่ีมีประวติัความ
เป็นมา และเป็นจุดก าเนิดของเร่ืองราวท่ีน าเสนอ ท าให้บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มของอาคารทาง
ประวติัศาสตร์ ช่วยเสริมสร้างเร่ืองราวและการจดัแสดงของพิพิธภณัฑใ์หน่้าสนใจมากข้ึน   

1.3)   ลกัษณะและสภาพของอาคาร 

ตึกหลวงเป็นอาคารผนงัอิฐถือปูนภายนอกหนาและเป็นก าแพงก่ออิฐรับน ้ าหนกั(Wall Bearing) 
หลงัคามุงกระเบ้ือง พื้นไม ้โครงหลงัคา เพดาน ประตูหน้าต่างท าจากไมเ้น้ือแข็ง ประดบัดว้ยไมฉ้ลุ
ลวดลายวจิิตรสวยงามอนัเป็นผลงานสร้างสรรคจ์ากความชอบส่วนตวัของหลวงอนุสารฯ  

ตึกหลวงเป็นอาคารร้านคา้ในแบบของชาวจีนท่ีสร้างด้านหน้าอาคารประชิดถนนทางสัญจร เพื่อ
สะดวกต่อการคา้ขายชั้นล่าง ส่วนชั้นบนใช้อยู่อาศยั ซ่ึงถูกพฒันาจากเรือนแถวเพื่อการคา้ขาย โครงสร้าง
ของอาคารเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนแบบหนาจากฐานรากจนถึงชั้ นบนเป็นกรอบอาคารท่ีมีความมั่นคง
แข็งแรง เรียกวา่ ก าแพงก่ออิฐรับน ้ าหนกั (Wall Bearing) ใชว้สัดุไมเ้ป็นพื้นชั้นล่าง (ของเดิมเป็นพื้นไมย้ก
จากพื้นดินเดิม 0.20 เมตร ปัจจุบนัเปล่ียนเป็นพื้นคอนกรีต) ไมเ้ป็นพื้นชั้นสองและเป็นโครงหลงัคา โดย
ดา้นหน้าและดา้นหลงัอาคารมีทางเดินและระเบียงท่ีมีหลงัคาคลุมยาวตลอดแนวเพื่อใชห้ลบแดดและฝนท่ี
เรียกว่า ทางเดินห้าฟุต (โหงวคาก่ี) (Colonnade)  อาคารมีช่วงเสาจ านวน 8 ช่วงเสา ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีเป็น
มงคลของชาวจีน (ประกอบดว้ยเสา 9 ตน้) ส่วนภายในอาคารเดิมมีความประสงค์ให้กวา้งขวางเพื่อการจดั
วางสินคา้ไดอ้ยา่งเต็มท่ี โอ่โถง โดยมีการเสริมเสาไม ้จ านวน 4 ตน้ เพื่อรองรับพื้นชั้นบน ส่วนชั้นบนไม่มี
เสาไมเ้สริม แต่เดิมสันนิษฐานวา่ ดา้นหลงัตึกหลวงมีการต่อเติมเป็นชานไมค้รัวส่วนทานอาหารและบนัได
ทางข้ึน ซ่ึงในยคุหลงัมีการเปล่ียนแปลงส่วนต่อเติมไมเ้ป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อยา่งไรก็ตามบนัได้
ไมข้ึ้นชั้นสองยงัมีสภาพเดิมท่ีดีติดตั้งบริเวณระเบียงดา้นหลงั 

ประตูหนา้ต่างทั้งของเดิมและถูกการเปล่ียนแปลงบางส่วนปรากฏหลกัฐานวา่ มีการฉลุลายและ
ประดบัประดาอยา่งประณีตสวยงามและแขง็แรง รวมถึงลายฉลุบริเวณระเบียงและเชิงชายท่ีมีลกัษณะ
เฉพาะตวัตลอดแนวทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั ซุ้มประตูทางเดินดา้นหนา้เป็นการก่ออิฐรูปโคง้ (Arch) 
ในแบบยุโรป (อิทธิพลของโปรตุเกส) ซ่ึงในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงก่ออิฐปิดทางเดินด้านหน้า
อาคารและติดตั้งประตูหนา้ต่างในบริเวณน้ีทั้ง 8 ช่วงเสาดา้นหนา้ชั้นล่าง 

ด้านข้างของอาคารทั้งสองข้างเดิมเป็นผนังก่ออิฐมีช่องลมและช่องเปิด ปัจจุบนัมีการเสริม
โครงสร้างเพื่อป้องกนัการทรุดตวัของโครงสร้างและก่ออิฐปิดช่องลมและช่องเปิดทั้งหมด 
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ดา้นหลงัอาคาร มีระเบียงทางเดินไมค้ลา้ยกบัดา้นหนา้ แต่มีการตกแต่งประดบัประดาเป็นไม ้มี
ห้องน ้ าอยู่ด้านทิศเหนือนอกอาคาร สันนิษฐานว่าเป็นต าแหน่งเดิมท่ีสร้างข้ึนเพื่อใช้และได้รับการ
ปรับปรุงใช้สอยมาตลอดการใช้งาน ก่อนท่ีหลวงอนุสารฯ จะเสียชีวิตไดไ้ม่นาน ไดส้ร้างห้องนิรภยั
ข้ึนท่ีตึกหลวง ทั้งชั้นบนและชั้นล่าง เป็นส่วนประกอบของหา้งและส านกังาน  

ดา้นหน้าของตึกหลวง เป็นตึกแถวร้านคา้ในแบบจีน-ยุโรป ท่ีมีทางเดินหลงัคาคลุมดา้นหน้า แต่
ปัจจุบนัมีการขยายพื้นท่ีใช้สอยภายในอาคารและปิดทางเดินดา้นหน้านั้น อีกทั้งการสร้างอาคารชัว่คราว
ขนาบดา้นทิศเหนือ สภาพอาคารดา้นหน้ามีป้าย กนัสาด ลูกกรงเหล็ก และโครงหน้าต่างประตูท่ีต่อเติม
ข้ึนมาภายหลงั ช่องโล่งทางเดิน (Colonnade)  ผนังก่ออิฐโค้ง ลวดลายปูน และลวดลายของลายฉลุไม้ท่ี
ประดบัประดาชั้น 2 ราวระเบียง เชิงชาย ท่ีส่วนใหญ่มีสภาพดี  ตอ้งการซ่อมแซมเพียงเล็กนอ้ย 

 
ภาพ 5.1 บริเวณดา้นหนา้ของตึกหลวง ติดกบัถนนวชิชยานนทปั์จจุบนั   

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยัและคณะท างาน 

ดา้นขา้งและดา้นหลงัอาคารท่ีประกอบไปดว้ยอาคารส่วนต่อเติม มีสภาพดีทางโครงสร้าง แต่
หากว่าส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมได้รับการช ารุดเสียหายและมีความช้ืนสูงบริเวณก าแพงรับ
น ้าหนกัโดยส่วนใหญ่ ท าใหเ้กิดสีหลุดร่อน ปูนฉาบหลุดร่วง  
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ภาพ 5.2 ก าแพงดา้นหลงัอาคารตึกหลวง ซ่ึงไดรั้บความเสียหายจากความช้ืน 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยัและคณะท างาน 

บริเวณภายในสวน จากการบนัทึกบรรยากาศภายในสวนท่ีมีต้นไมผ้ล ไมด้อก และมีนกมา
อาศยัอยูจ่  านวนมาก แต่ปัจจุบนัขาดการบ ารุงรักษาและถูกใชเ้ป็นลานจอดรถ  

 
ภาพ 5.3 บรรยากาศภายในบริเวณสวนปัจจุบนั 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยัและคณะท างาน 

เน่ืองจากไม่มีการขุดส ารวจ เพราะข้อจ ากัดของพื้นท่ี แต่พบว่า พื้นไม้เดิมชั้ นล่างได้ถูก
เปล่ียนเป็นพื้นคอนกรีตและถูกยกสูงจากพื้นเดิมเล็กน้อย โดยสภาพพื้นดินเดิมรอบอาคารได้ถูก
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เปล่ียนแปลง ผลจากการขยายถนนวิชยานนท์ ซ่ึงเดิมเป็นถนนหินบดอดั ถูกลาดแอสฟลสัและถมให้
สูงข้ึนตลอดระยะเวลา 100 ปีท่ีผ่านมา ท าให้ระดบัดินดา้นนอกสูงข้ึนอีกประมาณไม่ต ่ากวา่ 20 ซม. 
อีกทั้งสภาพในอดีตของเมืองเชียงใหม่บริเวณริมแม่น ้ าปิงจะมีน ้ าท่วมทุกๆ 30 ปี ท าให้เกิดการสะสม
ของตะกอนดินจ านวนมาก จึงสันนิษฐานวา่ พื้นดินเดิมและพื้นอาคารมีการเปล่ียนแปลงสูงข้ึน และ
เป็นสาเหตุของการสะสมความช้ืนภายในและผนงัของอาคารหลงัน้ี 

ขอ้สันนิษฐาน ฐานรากเป็นฐานรากก่ออิฐขนาดใหญ่ เป็นการก่อสร้างลกัษณะเหล่ือมกนัลึกลงไป
ประมาณ 50 ซม. ท่ีเรียกวา่ ฐานรากใตก้ าแพง หรือ ฐานรากแบบต่อเน่ือง เพื่อใชรั้บน ้ าหนกัก าแพงอาคาร
ท่ีสูง 2 ชั้น (Wall Bearing) แต่ไม่สามารถตรวจสอบความลึกของฐานรากจากระดบัพื้นปัจจุบนั เน่ืองจาก
ไม่สามารถขุดส ารวจวินิจฉัยได้ เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงพื้นไม้ท่ีช ารุดเป็นพื้นคอนกรีต ท าให้มีการ
เปล่ียนเสาไมเ้สริมชั้นล่าง จ านวน 4 ตน้ เป็นเสาคอนกรีตในเวลาเดียวกนั ไม่พบการทรุดตวัของฐานราก
และก าแพงตึก จึงไม่มีปัญหาดา้นโครงสร้าง แต่ปัญหาท่ีพบจากสภาพฐานรากและพื้นชั้นล่าง คือ ปัญหา
ความช้ืนของก าแพงตึก พื้นคอนกรีต และการหลุดร่อนของปูนฉาบ  

ผงัพื้นของอาคาร “ตึกหลวง” ในปัจจุบนันอกจากเปล่ียนแปลงเป็นพื้นคอนกรีต ไดมี้การต่อเติมและ
กั้นพื้นท่ีใหม่ใชเ้ป็น“ส านกังาน” โดยยา้ยแนวผนงัเดิมออกมาท่ีบริเวณทางเดินดา้นหนา้ (Colonnade) ท าให้
ส่วนของทางเดินดา้นหนา้ในปัจจุบนัถูกขยายเป็นพื้นท่ีของการท างานของส านกังาน “ค าเท่ียงพฒันา” “อนุ
สารเชียงใหม่” “เชียงใหม่พาณิชย”์ “บริษทั สุเทพ จ ากดั” ส่วนทางเดินดา้นหลงัของอาคารไดมี้การต่อเติม
เพื่อขยายพื้นท่ีส าหรับรองรับการใช้งาน และมีการเช่ือมต่อทางเดินส่วนของห้องน ้ ากบัอาคารเขา้ดว้ยกนั 
และมีการกั้นหอ้งบริเวณทางเดินดา้นหลงัท าใหพ้ื้นท่ีส่วนของเดิมบริเวณนั้นลดลง  

ในอดีตลกัษณะของพื้นทางเดินดา้นนอกอาคารเป็นพื้นปูนขดัมนั ดา้นในอาคารเป็นพื้นไมเ้น้ือ
แข็ง ในปัจจุบันได้มีการเพิ่มระดับเพื่อปูกระเบ้ือง เปล่ียนพื้นด้านในเป็นพื้นกระเบ้ือง  ผนังมี
โครงสร้างเป็นการก่ออิฐฉาบปูน มีความหนา 50 เซนติเมตร เน่ืองจากอาคารหลงัน้ีมีอายุกวา่ร้อยปีแลว้
ท าให้เกิดความเส่ือมสภาพไปตามกาลเวลาไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวของอาคารหรือส่วนของโครงสร้าง 
สังเกตไดจ้ากรอยแตกของก าแพงภายนอกและภายในบริเวณโคง้บนสุดของ Arch บนประตู-หนา้ต่าง 
ก าแพงไดมี้การแตกร้าว เพราะเกิดจากแรงดึงออกดา้นขา้ง ลกัษณะฝ้าเพดาน สันนิษฐานวา่ฝ้าเพดาน
ในอดีตของตึกหลวงนั้นอาจจะเป็นไมแ้ป้นเกล็ดเช่นเดียวกนักบั “ตึกแดง” แต่ในปัจจุบนันั้นฝ้าเพดาน
ไดถู้กปรับปรุงซ่อมบ ารุงให้มีสภาพท่ีดีข้ึน แต่เปล่ียนวสัดุเป็นฝ้าเพดานแบบเรียบ เพื่อให้เกิดความ
ทนัสมยัมากข้ึน สะดวกต่อการซ่อมบ ารุงเพราะวสัดุไมข้องเดิมมีสภาพทรุดโทรม และตรงกลางอาคาร
มีการลดระดบัฝ้าเพดานและติดโคมไฟท่ีมีรูปแบบส านกังานทัว่ไป 
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ภาพ 5.4 ผงัพื้นชั้นล่างในปัจจุบนั มีการต่อเติมอาคารทางดา้นหลงั และมีการท าผนงัมาปิด 

(ไม่มี Corridor แลว้) และดา้นในไดมี้การทุบแนวผนงัเดิมออก 

สันนิษฐานว่ารูปดา้นหน้าในอดีต ส่วนของทางเดินดา้นหน้า มีองค์ประกอบคือ ทางเดินในอาคาร 
และมีผนังอยู่ด้านในท าให้สามารถมองเห็นระยะลึกระหว่างทางเดินและผนังด้านหน้า ส่วนประตูและ
หน้าต่างเป็นบานไมเ้น้ือแข็งบานเปิดคู่ทั้งหมด ด้านหลงัมีประตูเดิมเป็นบานเปิดคู่ 2 ประตู หน้าต่างเดิม
บานเปิดคู่ 4 หนา้ต่าง  ส่วนในปัจจุบนันั้นไดมี้การปรับเปล่ียนผงัพื้นโดยการยา้ยผนงัส่วนหนา้ทั้งหมดมา
แทนท่ีทางเดินหนา้อาคาร ส่งผลใหร้ะยะลึกท่ีเคยมองเห็นหายไป ท าใหรู้ปดา้นหนา้อาคารดูต้ืนข้ึน 

 
ภาพ 5.5 จ าลองดา้นหนา้อาคารในอดีต (ติดถนนวชิยานนท)์ 

.  
       ภาพ 5.6 จ าลองดา้นหลงัอาคารในอดีต (ก่อนการต่อเติมอาคาร) 
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ภาพ 5.7 พื้นของตึกแดงท่ีชั้นบนและชั้นล่างเป็นพื้นไม ้ 

ดงันั้น “ตึกหลวง” มีลกัษณะพื้นไมแ้ละใตถุ้นเป็นโครงสร้างไม ้

 
ภาพ 5.8 ผนงัก่ออิฐฉาบปูนของตึกแดง มีความหนา 50 เซนติเมตร 

มีช่องเปิดรับแสงและระบายอากาศดา้นบนเหนือช่องเปิดประตูหนา้ต่างทุกช่องเปิด 

 
 

 
 
 

 
 

 
ภาพ 5.9 การซ่อมแซมผนงัก่ออิฐไดท้าสีทบัใหม่หลายคร้ัง แต่เลือกใชสี้ประเภทสารสังเคราะห์ 

ท าใหผ้นงับวมเสมือนผนงัไม่ไดห้ายใจ เน่ืองจากผวิผนงัท่ีเป็นโครงสร้างรับน ้าหนกั 
ไดมี้การสัมผสัดินใตผ้วิพื้นโดยตรง ท่ีตอ้งการการระบายความช้ืนจ านวนมาก 
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ภาพ 5.10 ตวัอยา่งวธีิการท่ีท าใหผ้นงัหายใจ คือ การกระเทาะปูนผวิหนา้ของก าแพงออกเป็นช่องๆ 

เพื่อใหส่้วนอิฐนั้นไดมี้การระบายความช้ืน  ปัจจุบนัไดมี้การเวน้ช่องวา่งของการฉาบผนงั 
เพื่อใหผ้นงัไดร้ะบายอากาศและความช้ืนในบางจุด 

 
 

 

ภาพ 5.11 ลกัษณะฝ้าเพดานตึกหลวงมีลกัษณะฝ้าเพดานไม ้
แบบตีซอ้นแป้นเกล็ดเช่นเดียวกบัตึกแดง 

 

 

 

 

ภาพ 5.12 จากการส ารวจตึกหลวงบริเวณส านักงานใน
ปัจจุบนั มีการวางระบบไฟฟ้าในอาคารส านักงานและ
เพื่อความสวยงามทนัสมยั ท าให้มีการท าฝ้าข้ึนมาใหม่ 
และบริเวณโถงต้อนรับได้เน้นรายละเอียดโดยการใช้
วสัดุไมก้รุช่องเพดานท่ีปรับลดระดบัลง 
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โครงสร้างของอาคาร เป็นโครงสร้างแบบผนังรับน ้ าหนัก ลกัษณะของคาน ตง พื้นและฝ้าเพดาน 
เป็นไมท้ั้งหมด พื้นไมใ้นอาคารกวา้ง 8 น้ิว  ใช้โครงสร้างไมใ้นการรับน ้ าหนกั และถ่ายน ้ าหนกัลงสู่ผนัง
ก่ออิฐตามล าดบั พื้นไมต้รงส่วนของระเบียงด้านหลงั ใช้พื้นไมข้นาด 6 น้ิว ฝ้าเพดานในปัจจุบนัเป็นผา้
เพดานเบาแผน่เรียบสีขาวตีโครงเคร่าไมซ่ึ้งคาดวา่ในอดีตฝ้าเพดานเป็นแบบไมตี้แป้นเกล็ด 

การปรับปรุงพื้นท่ีใช้สอย  มีการเพิ่มพื้นท่ีใชส้อยให้มากข้ึนตามความตอ้งการของผูอ้ยู่อาศยัในรุ่น
หลงั โดยปรับปรุงระเบียงดา้นหลงัให้เป็นห้องน ้ าจ  านวนสองห้อง โดยใช้แผ่นยิปซั่มในการกั้นผนงัและ
เปล่ียนพื้นจากพื้นไมเ้ป็นพื้นคอนกรีตปูกระเบ้ืองเพื่อความเหมาะสมของการใช้งาน มีการร้ือราวระเบียง
ดา้นหลงัออกเพื่อต่อเติมพื้นท่ีใชส้อยออกไปให้เป็นส่วนของห้องรับจ าน าและห้องมัน่คง  ส่วนภายในชั้น
สองของอาคารเดิม มีการกั้นหอ้งเพิ่มโดยใชแ้ผน่ไมอ้ดัในการกั้นผนงัแบ่งห้องเพิ่ม ใหเ้ป็นหอ้งเก็บของและ
ห้องอเนกประสงค ์และในส่วนของผนงัท่ีกั้นห้องนอนของหลวงอนุสารสุนทรกบัห้องอเนกประสงค ์จาก
การส ารวจพบร่องรอยการเส่ือมสลายของโครงสร้างไมโ้ดยปลวกบริเวณผนงักั้นห้องท างานของหลวงอนุ
สารสุนทร ซ่ึงในภายหลงัไดน้ าไมอ้ดัมาปิดทบัและทาสีใหม่ 

 
ภาพ 5.13 ภายใน “ตึกหลวง” ชั้นสอง ปัจจุบนัถูกดดัแปลงเป็นห้องประชุม 

จากการส ารวจ พบรอยแตกร้าวของผนังบริเวณเหนือวงกบหน้าต่าง และพบรอยแตกของปูน
หลุดและร่อนออกมาจากส่วนล่างของวงกบประตูท่ีเปล่ียนมาจากบานหน้าต่างเดิม และตามจุดรับ
น ้ าหนกัของโครงสร้างอาคารโดยจุดแตกร้าวต่างๆจะแสดงในผงั ซ่ึงเป็นผงัอาคารชั้นท่ีสองส่วนรอย
แตกร้าวของโครงสร้างอาคารพบท่ีบริเวณมุมห้อง และจุดรับน ้ าหนกัของโครงสร้าง ซ่ึงจะมีลกัษณะ
ของปูนท่ีหลุดร่อนออกมาดว้ย การช ารุดของมุง้ลวดพบเพียงเล็กนอ้ยบางจุดเท่านั้นเน่ืองจากประตูบาง
บานไดเ้ปล่ียนจากมุง้ลวดเป็นกระจก การช ารุดของโครงสร้าง ผนงั โครงเคร่าไม ้โดยปรากฏร่องรอย
ของปลวกจ านวนหน่ึง  
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ภาพ 5.14 ภาพถ่ายตึกหลวงปัจจุบนัและอดีต แสดงการอนุรักษด์ว้ยการเสริมความแขง็แรงดว้ยเสาคาน 

คสล. ท่ีดา้นสกดัอาคาร เพื่อดามผนงัก าแพงก่ออิฐ และการปิดช่องระบายอากาศใตห้ลงัคา 
 

จากภาพถ่ายขา้งตน้ จะเห็นวา่ระเบียงชั้นบนดา้นทิศตะวนัตกของอาคารเดิม มีลกัษณะของราว
ระเบียงเป็นไม ้รวมถึงภาพรวมของอาคารถูกปรับปรุงและเปล่ียนแปลงไปตามลกัษณะของการใชง้าน
ท่ีเปล่ียนไป รวมทั้งโครงสร้างท่ีจ  าเป็นตอ้งมีความแข็งแรง เพื่อให้อาคารคงอยู่ต่อไป และจากการ
ส ารวจผงัพื้นและองค์ประกอบชั้นสองของอาคาร พบว่าผงัพื้นของอาคารมีลกัษณะท่ีเหมือนกนัทุก
ดา้น ดงันั้นจึงคาดวา่ระเบียงของอาคารทั้งสองฝ่ังมีลกัษณะท่ีคลา้ยกนั 

 
ภาพ 5.15 ภาพจ าลอง 3 มิติ ตึกหลวงดา้นทิศตะวนัตก (ดา้นหนา้)  
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ภาพ 5.16 ภาพจ าลอง 3 มิติ ตึกหลวงดา้นทิศใต ้

 

 
ภาพ 5.17 ภาพจ าลอง 3 มิติ ตึกหลวงดา้นทิศตะวนัออก (ดา้นหลงั) 

 

 
ภาพ 5.18 ภาพจ าลอง 3 มิติ ตึกหลวงดา้นทิศเหนือ 



 

133 

อาคารชั้นล่าง มีประตู หน้าต่างทั้งแบบเก่าและแบบใหม่โดยสังเกตได้จากสีไมแ้ละลกัษณะของ
ประตูหนา้ต่าง ซ่ึงบางส่วนมีการสึกกร่อนไปและบางส่วนถูกปิดตาย ตวัอยา่งเช่น ประตูดา้นหลงัของบา้น
ชั้นบนและชั้นล่างท่ีมีการช ารุดแทนท่ีจะซ่อมแซมแต่กลบัใช้ไมตี้ปิดไว ้มีการเปล่ียนประตูเป็นหน้าต่าง 
เป็นตน้  ลกัษณะสีของวงกบ ไดมี้การทาสีทบัหลายคร้ัง บานมุง้ลวด ท่ีอาจถูกต่อเติมติดตั้งข้ึนมาภายหลงั 

อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าไดเ้ขา้มาเมืองเชียงใหม่ภายหลงั ในปี พ.ศ. 2475 เม่ือการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเขา้มาถึงยงัเมืองเชียงใหม่อาคารก็ไดรั้บการติดตั้งและเดินสายไฟภายในบริเวณบา้น จากการ
ส ารวจพบว่าการเดินสายไฟเป็นการเดินสายไฟแบบเดินลอยทั้งหมด สวิทช์ ปลัก๊ไฟ โคมไฟแบบ
แขวน คาดว่าบางส่วนน่าจะช ารุดเสียหายใช้การไม่ได้เน่ืองจากพบการติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์
เพิ่มเติมในภายหลงั นอกจากนั้นยงัพบการติดเคร่ืองปรับอากาศในชั้นล่างส่วนท่ีเป็น “ส านกังาน”  

อุปกรณ์ประปา ระบบประปาของกลุ่มอาคาร ในปี พ.ศ. 2475  โดยใช้ระบบสูบน ้ าบาดาลแลว้
ใชห้อสูงเก็บน ้าจ่ายใชใ้นอาคารหลงัน้ี  

อุปกรณ์สุขภณัฑ์ ห้องน ้ าภายในบา้นบริเวณชั้นสอง จ านวน 2 ห้อง บริเวณระเบียงดา้นหลงัถูก
ต่อเติมข้ึนมาภายหลงั  มีวสัดุและอุปกรณ์ภายในอาคารท่ีพบทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ เน่ืองจากอาจ
เกิดการช ารุดและซ่อมแซม ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงตามยคุสมยัท่ีมีการปรับปรุงตวัอาคาร ภายในหอ้งน ้ า
ทั้งสองพบสุขภณัฑส์มยัใหม่ ภายในปูดว้ยกระเบ้ืองเซรามิค หอ้งแรกปูดว้ยกระเบ้ืองสีขาว ส่วนหอ้งท่ี
สองปูด้วยกระเบ้ืองเซรามิก อุปกรณ์สุขภณัฑ์ชั้นบนและห้องน ้ าชั้นล่าง (บริเวณขา้งตึกหลวง) ถูก
ปรับปรุง เปล่ียนและต่อเติมในสมยัใดไม่ปรากฏหลกัฐานแน่ชดั  

อุปกรณ์อาคารบริเวณชั้นสอง ไดแ้ก่  กลอน ลูกบิดประตูต่างๆ จากการส ารวจพบวา่พบทั้งของ
เก่าและของใหม่ท่ีน ามาเปล่ียนแทนอนัท่ีช ารุดเสียหายในภายหลงั  
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ภาพ 5.19 ลวดลายฉลุตกแต่ง ดา้นหนา้อาคาร “ตึกหลวง” 
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ภาพ 5.20 ลวดลายฉลุตกแต่ง ภายในอาคาร “ตึกหลวง” 
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ภาพ 5.21 ลวดลายฉลุตกแต่ง ประตูหนา้ต่าง “ตึกหลวง” 
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ภาพ 5.22 อุปกรณ์อาคาร มือจบั กลอนประตู “ตึกหลวง” 
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ภาพ 5.23 อุปกรณ์อาคาร มือจบั กลอนประตู “ตึกหลวง” หอ้งนอนหลวงอนุสารสุนทร 
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ภาพ 5.24 อุปกรณ์อาคาร ส่วนประกอบอาคารต่างๆ ของ “ตึกหลวง” 
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ภาพ 5.25 อุปกรณ์อาคาร ส่วนประกอบอาคารต่างๆ ของ “ตึกหลวง” 
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ภาพ 5.26 หนา้ต่าง ประตู ส่วนประกอบอาคารต่างๆ ของ “ตึกหลวง” 
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ภาพ 5.27 หนา้ต่าง ประตู ส่วนประกอบอาคารต่างๆ ท่ีมีการต่อเติมเปล่ียนแปลง “ตึกหลวง” 
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ภาพ 5.28 หนา้ต่างประตูอาคาร ส่วนประกอบอาคารส าคญัต่างๆ ของ “ตึกหลวง” 
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ภาพ 5.29 ลวดลายฉลุ หนา้ต่างประตูอาคาร ส่วนประกอบอาคารส าคญัต่างๆ ของ “ตึกหลวง” 
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ภาพ 5.30 ลวดลายฉลุ และความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในส่วนประกอบอาคารต่างๆ ของ “ตึกหลวง” 
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ภาพ 5.31 อุปกรณ์อาคาร ส่วนประกอบอาคาร ระบบไฟฟ้า ของ “ตึกหลวง” 
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ภาพ 5.32 อุปกรณ์อาคาร ส่วนประกอบอาคาร ระบบไฟฟ้า ของ “ตึกหลวง” 
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ลกัษณะของโครงสร้างหลงัคาเป็นโครงสร้างหลงัคาแบบ โครงถกั Truss สันนิษฐานว่าอาจมี
การผสานเทคนิคการก่อสร้างแบบก่อสร้างของวิธีการของช่างชาวจีน เช่น ส่วนของจนัทนั ใชไ้มห้นา้ 
4 น้ิว – 6 น้ิว โครงสร้างหลกัหลงัคาเกือบทั้งหมด เช่น จนัทนัหลกั จนัทนัพราง อสัเส แป และ ระแนง 
มีส่วนโครงสร้างค ้ายนัเพื่อเพิ่มความแขง็แรงแก่โครงสร้าง โดยการยดึไมต้ามแนวทแยงไควก้นัเป็นรูป
กากบาท มีการท าระบบไฟฟ้าเดินท่อการจ่ายไฟฟ้า (ท่อสีเหลือง) โดยรวมโครงสร้างหลกัยงัอยู่ใน
สภาพดี มีการช ารุดของวสัดุมุงหลงัคากระเบ้ืองดินเผา พบโครงแปขนาดเล็ก 1 น้ิว ระยะห่าง 12 ซม. 
ท่ีใชร้องรับวสัดุมุงหลงัคาเดิมคือ กระเบ้ืองดินขอ (พบกระเบ้ืองดินขอพื้นเมืองสภาพดี ทั้งสภาพดีและ
ช ารุดจ านวนมากบนเพดาน) 

โครงสร้างฝ้าเพดานเกือบทั้งหมด คานหลกั ตง แป ยงัอยูใ่นสภาพดี มีการผุและช ารุดบางส่วน
เพียงเล็กน้อย ฝ้าเพดานไมแ้ป้นมีความสวยงามแข็งแรง มีเพียงบางส่วนท่ีเกิดการช ารุดจากอายุของ
วสัดุและความช้ืนจากฝน 

ท่ีใต้หลังคามีช่องระบายอากาศ ซ่ึงมีการก่ออิฐปิด เน่ืองจากปัญหาการเข้ามาท ารังของนก 
นอกจากน้ียงัมีช้ินส่วนกระเบ้ืองดินขอชุดแรกวางอยู่ในบริเวณน้ีอีกดว้ย เน่ืองจากส่วนหลงัคาไดรั้บ
การดูแลปรับปรุงอยู่เสมอๆ จึงไม่ปรากฏรอยร่ัว มีเพียงบางส่วนท่ีกระเบ้ืองดินขอแตกเล็กน้อย และ
อาจท าใหน้ ้าร่ัวได ้

 

ภาพ 5.33 รูปตดัโครงสร้างหลงัคา “ตึกหลวง” 
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ภาพ 5.34 แนวเชิงชายปีกนก 

 

 
ภาพ 5.35 แนวการวางจนัทนั 
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ภาพ 5.36 แนวไมแ้ป้นฝ้าเพดาน 

 
ภาพ 5.37 แนวโครงสร้างเสริมแนวทแยง เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของโครงเคร่าเพดาน 



 

151 

 
ภาพ 5.38 แนวโครงเคร่าฝ้าเพดาน 

 

   
ภาพ 5.39 ส ารวจใตห้ลงัคา โครงสร้างฝ้าไมแ้ป้นซ่ึงเป็นวสัดุฝ้าเพดานยงัอยูใ่นสภาพดี  

มีความช้ืนสะสมจากการร่ัวซึมของหลงัคาเพียงเล็กนอ้ย 

   
ภาพ 5.40 โครงสร้างส่วนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความแขง็แรงของโครงสร้าง 
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ภาพ 5.41 โครงสร้างบางส่วนเร่ิมถูกความช้ืนจากหลงัคาท าลาย และรอยร้าวเล็กบริเวณผนงัก่ออิฐ 

    
ภาพ 5.42 ช่องเปิดระบายอากาศใตห้ลงัคาทั้งสองดา้น มีร่องรอยการท ารังของนก  

จึงมีการก่ออิฐปิดทบัช่องเปิดน้ี 

   
ภาพ 5.43 แปและกระเบ้ืองดินขอส่วนใหญ่อยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ดี 

   
ภาพ 5.44 ความช ารุดของจนัทนัและคานท่ีเร่ิมผ ุ
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2)  การวเิคราะห์สภาพตวัอาคาร “ตึกหลวง”  

สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS) ได้ตั้งเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อประเมิน
คุณค่าและความส าคัญของมรดกทางวฒันธรรม (Statement of Heritage Significance) คือ(วิฑูรย ์
เหลียวรุ่งเรือง, 2553) 

(1) การประเมินคุณค่าทางประวติัศาสตร์ (Historic Significance) 
(2) การประเมินคุณค่าทางความงาม (Artistic Significance) 
(3) การประเมินคุณค่าทางวทิยาศาสตร์ (Scientific Significance) 
(4) การประเมินคุณค่าทางสังคม (Social Significance) 

 
โดยเกณฑ์การพิจารณาเพื่อประเมินคุณค่าทั้งส่ีขอ้เบ้ืองตน้ (4 Primary Criteria) สามารถน ามา

ประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางการประเมินคุณค่าของ “ตึกหลวง” ไดด้งัน้ี  

(1)  คุณค่าทางประวติัศาสตร์ (Historic Significance)  

จากการประเมินแลว้พบวา่“ตึกหลวง” มีความส าคญัสูงสุด 3 ประการ ไดแ้ก่ 

(1.1) ความส าคญัของกลุ่มคนจีนในลา้นนา โดยมี นายสุ่นฮ้ี แซ่ฉัว่ เป็นผู ้
บุกเบิกในการประกอบอาชีพคา้ขายและสนองกิจราชการสยามโดย
ความขยนัหมัน่เพียร ให้การช่วยเหลือสังคมในล้านนา จนได้รับ
พระราชทานบรรดาศกัด์ิเป็น “หลวงอนุสารสุนทร” 

(1.2)  ความส าคญัของตระกลูชุติมาและนิมมานเหมินท ์ท่ีบุตรหลานหลวง
อนุสารสุนทรเป็นผูป้ระสบความส าเร็จ เป็น คหบดี ข้าราชการ 
นักปราชญ์ นักธุรกิจ ท่ีเป็นบุคคลส าคญัในระดบัประเทศ ให้การ
ท านุบ ารุง ศาสนา การศึกษา การรักษาพยาบาล ต่อสังคมในลา้นนา
และในระดบัชาติ 

(1.3)  ความส าคญัในการสร้างเสริมประวติัศาสตร์เมืองเชียงใหม่ ในส่ิงท่ีดี
งามตามขนบธรรมเนียมประเพณีและการด าเนินชีวิต ในช่วง
ระยะเวลา 1 ศตวรรษ (ปี พ.ศ. 2545-2555) 100 ปี 
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(2)  คุณค่าทางความงาม (Artistic or Aesthetic Significance)  

จากการประเมินแล้วพบว่า “ตึกหลวง” มี คุณค่ าทางความงาม  การออกแบบอาคาร
สถาปัตยกรรมและศิลปะการตกแต่งอาคารโดยการประยุกต์รูปแบบอาคารการคา้แบบจีน แบบยุโรป 
และแบบลา้นนา เขา้ดว้ยกนัท่ีมีขอ้จ ากดัของเทคนิคการก่อสร้าง และวสัดุการก่อสร้างท่ีมีอยูใ่นลา้นนา
เม่ือ 100 ปี ซ่ึงเป็นตน้แบบของการคน้คิดน าลวดลายพื้นถ่ินมาตกแต่ง และน าโครงสร้างก่ออิฐฉาบปูน
สองชั้นน ามาก่อสร้างในคร้ังแรกไดอ้ยา่งสวยงาม ถูกสัดส่วน ถือวา่เป็นอจัฉริยภาพของผูส้ร้างท่ีไดท้  า
ใหส้ าเร็จอยา่งลงตวั ถูกรูปแบบสถาปัตยกรรมและศิลปะการออกแบบ 

 

 
ภาพ 5.45 ตวัอยา่งผลงานศิลปะท่ีถูกประยกุตใ์ชก้บัอาคาร “ตึกหลวง”  

(3)  คุณค่าทางวทิยาศาสตร์และการคน้ควา้วจิยั (Scientific Significance)  

การประเมินคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้าทางวิทยาการของ “ตึกหลวง” พบว่าเป็น
ตวัอยา่งของการออกแบบอาคารจากการพบเห็นและจดจ าของผูส้ร้าง (หลวงอนุสารสุนทร) เป็นอาคาร
ก่ออิฐฉาบปูนสองชั้นเพื่อการคา้หลงัแรกของเมืองเชียงใหม่ ท่ีแสดงออกดา้นภูมิปัญญาก่อสร้างโดยใช้
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เทคโนโลยีพื้นบา้น มีคุณค่าต่อวงการสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ นอกจากน้ียงัเป็น 
“แหล่งรวมความกา้วหน้าทางวิทยาการ” ในส่วนต่างๆ เช่น ความก้าวหน้าทางการถ่ายภาพในเมือง
เชียงใหม่ ความก้าวหน้าทางการท าธุรกิจสมยัใหม่ดา้นการเงิน ความกา้วหน้าทางวิทยาการศึกษา – 
ศิลปวฒันธรรม – ระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร ระบบบ่อบ าบดั ระบบสุขภณัฑ์ ระบบสุขาภิบาล 
ระบบถงัสูงน ้ าประปาในบา้น ระบบไฟฟ้า ระบบความปลอดภยัต่างๆ ในแบบสากล และเป็นแหล่ง
คน้ควา้วจิยัทางการด าเนินชีวติและการอนุรักษท่ี์มีคุณค่ามากเป็นอยา่งยิง่ 

(4)  คุณค่าทางสังคม (Social or spiritual Significance)  

“ตึกหลวง” ได้สะทอ้นให้เห็นคุณค่าทางสังคมถึงการด าเนินชีวิตของคนจีนและคนลา้นนาท่ี
ยอมรับซ่ึงกนัและกนั พึ่งพาอาศยัระหวา่งกลุ่มอยา่งเหนียวแน่น ปรากฎให้เห็นมาอยา่งยาวนานทั้งทาง
สังคม เศรษฐกิจ และ ส่ิงแวดลอ้มในจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นศูนยร์วมจิตใจของคนในตระกูลชุติมาและ
นิมมานเหมินท์ อีกทั้งบุคคลในเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงสมควรถูกเผยแพร่ คุณค่าทางสังคมท่ีส าคญั ด้วย
ความผกูพนั ความรัก และเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานส าคญัส าหรับ หลวงอนุสารสุนทร และนางค าเท่ียง ท่ี
เป็นท่ีเคารพรักยิ่งในยุค “เจา้หลวงเชียงใหม่องค์สุดท้าย” และ “ครูบาศรีวิชัย” ท่ีเป็นองค์ประกอบ
ส าคญัของ “สังคมลา้นนา” ก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครองสู่การเป็น จงัหวดัเชียงใหม่ 

3)  การอนุรักษแ์ละปรับปรุงอาคาร “ตึกหลวง”  

จากผลการศึกษาสภาพกลุ่มอาคารในบทท่ี 4 เพื่อให้สมบูรณ์ตามเน้ือหาของประวติัศาสตร์
บุคคลและสถานท่ีในการจดัท าเป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภณัฑ์เพื่อการเรียนรู้ กระบวนการอนุรักษ์
จึงมุ่งเน้นศึกษาเฉพาะในส่วนอาคาร “ตึกหลวง” และอาคารต่อขยาย โดยการปรับปรุงอาคาร 
(Restoration) มีขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง ดงัต่อไปน้ี 

3.1)  ผงับริเวณ  

ควรมีการร้ือถอนส่ิงต่อเติมอาคารในภายหลงัน้ีออก เพื่อให้สภาพอาคารดา้นหน้า (Facade) มี
ความเป็นของดั้งเดิมในสมยัท่ีเร่ิมสร้างอาคาร อีกทั้งจะท าให้เป็นส่วนหนา้อาคารท่ีแสดงถึงอตัลกัษณ์
ของอาคารอยา่งแทจ้ริงท่ีประกอบดว้ย ช่องโล่งทางเดิน (Colonnade) ผนงัก่ออิฐโคง้ ลวดลายปูน และ
ลวดลายของลายฉลุไมท่ี้ประดบัประดาชั้น 2 ราวระเบียง เชิงชาย ท่ีส่วนใหญ่มีสภาพดีและตอ้งการ
ซ่อมแซมเพียงเล็กนอ้ย 
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ดา้นขา้งและดา้นหลงัอาคารท่ีประกอบไปดว้ยอาคารส่วนต่อเติม ควรไดรั้บการปฏิสังขรณ์ให้มี
การลดความช้ืนและติดตั้งส่วนท่ีช ารุดหลุดหายไปให้เหมือนดงัเดิม (เช่น เพิ่มกรอบหน้าต่าง ช่อง
ระบายอากาศ ประตูท่ีถูกปิดตาย และ ส่วนฉลุไมป้ระดบัประดาท่ีขาดหาย) 

บริเวณภายในสวน ควรลดพื้นท่ีจอดรถ เพิ่มพื้นท่ีสวน บ่อน ้ า พื้นแบบมีรูพรุนลักษณะ Soft 
Landscape และจดัสวนในแบบเดิมโดยเนน้ไปท่ีตน้ละมุดและไมผ้ลไมด้อกท่ีไดบ้รรยายไวใ้นประวติั
การใช้งานสมยันางค าเท่ียง ภรรยาของหลวงอนุสารสุนทร ทั้งน้ีควรมีการตดัแต่งตน้ไมเ้ดิมและปลูก
ตน้ไมเ้พิ่มท่ีมีลกัษณะท่ีดูแลง่าย อีกทั้งควรจดัพื้นท่ีใหมี้ระบบนิเวศท่ีดีเพื่อดึงดูดนกและสัตวปี์กให้มา
อาศยัอยูใ่นสวนแห่งน้ีใหร่้มร่ืน 

 3.2)  สภาพฐานรากและใตพ้ื้นชั้นล่าง  

 ไม่พบการทรุดตวัของฐานรากและก าแพงตึก จึงไม่มีปัญหาด้านโครงสร้าง แต่พบปัญหา
ความช้ืนของก าแพงตึก พื้นคอนกรีต และการหลุดร่อนของปูนฉาบ จึงควรได้รับการแก้ไขตาม
แนวทางอนุรักษ ์

 3.3)  สภาพอาคารชั้นล่าง  

 ผนังของอาคาร ท่ีมีการแตกพื้นผิวปูนฉาบและสีบวมหลุดร่อน ซ่ึงเกิดจากการท่ีผนังซ่ึงเป็น
โครงสร้างหลกัท่ีอยูใ่นชั้นดินไดดู้ดซึมความช้ืนของพื้นดิน เม่ือมีการทาสีท่ีผิดประเภท ท าให้ผนงัไม่มี
การระบายอากาศ จึงปรากฏเป็นรอยบวมของสีตามผนัง ในปัจจุบนัไดมี้การแก้ไขโดยการกะเทาะปูน
บริเวณผิวหนา้ผนงับางส่วน เพื่อให้ผนงัไดมี้การระบายความช้ืนและอากาศออก รอยแตกของโครงสร้าง
ผนงัอาคารบริเวณบนสุดของโคง้ Arch และบนขอบประตู-หน้าต่างควรไดรั้บการซ่อมแซมตามแนว
ทางการอนุรักษ ์และควรยา้ยท่ีท าการส านกังานออกเพื่อ ปรับปรุงให้สภาพอาคารกลบัสู่สภาพเดิมให้
มากท่ีสุด รวมไปถึงร้ือถอนส่วนอาคารท่ีต่อเติมออก 

 3.4)  สภาพอาคารชั้นสอง  

แนวทางการอนุรักษ์ คือ ให้ท าการปรับปรุงซ่อมแซมให้สภาพอาคารกลบัสู่สภาพเดิมให้มาก
ท่ีสุด ควรท าการซ่อมแซมรอยแตกร้าวของผนังบริเวณเหนือวงกบหน้าต่าง รอยแตกของปูนท่ีหลุด
ร่อนออกมาจากส่วนล่างของวงกบประตูท่ีเปล่ียนมาจากบานหน้าต่างเดิม จุดแตกร้าวต่างๆ ท่ีจุดรับ
น ้ าหนกัของโครงสร้างอาคาร  และมุง้ลวดท่ีช ารุด รวมไปถึงการซ่อมแซมโครงสร้าง ผนงั โครงเคร่า
ไม ้ท่ีช ารุดและก าจดัปลวก นอกจากน้ีควรเอาเสาคาน คสล. ท่ีใช้ดามผนงัก าแพงก่ออิฐออก เพื่อเปิด
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ช่องระบายอากาศใตห้ลงัคา ระเบียงชั้นบนดา้นทิศตะวนัตกควรกลบัมามีลกัษณะของราวระเบียงเป็น
ไม ้และร้ือถอนส่วนอาคารท่ีต่อเติมออก 

 3.5)  สภาพประตูหนา้ต่าง   

 แนวทางการอนุรักษ์ คือ ให้ท าการติดตั้ง ซ่อมแซม และท าใหม่ในส่วนท่ีขาดหายไป เพื่อให้
สภาพประตูหนา้ต่างกลบัสู่สภาพเดิมใหม้ากท่ีสุด 

 3.6)  สภาพอุปกรณ์อาคาร  

 แนวทางการอนุรักษ์ คือ ให้ท าการติดตั้ง ซ่อมแซม และจดัหาอุปกรณ์เขา้มาใหม่ในส่วนท่ีขาด
หายไป หรือส่วนท่ีเอาอุปกรณ์สมยัใหม่มาใส่แทน เพื่อใหก้ลบัสู่สภาพเดิมมากท่ีสุด 

 3.7)  สภาพหลงัคา  

 ห้องบนเพดาน แนวทางการอนุรักษ ์คือ ให้ท าการซ่อมแซมสภาพหลงัคาท่ีมีการช ารุดในส่วน
กระเบ้ืองดินขอ รอยร้าวเล็กบริเวณผนังก่ออิฐ จนัทนัและคานท่ีเร่ิมผุ รวมถึงเปล่ียนจากการปิดช่อง
ระบายอากาศดว้ยการก่ออิฐเป็นตาข่ายแทน เพื่อช่วยในการระบายความช้ืนท่ีใตห้ลงัคา  

5.2.2   การจดัการอาคาร “ตึกหลวง” ใหเ้ป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้ 

หวัขอ้น้ีจะเป็นเสนอรูปแบบและวธีิการของการจดัการอาคาร “ตึกหลวง” ใหเ้ป็นพิพิธภณัฑเ์พื่อ
การเรียนรู้  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1)   แนวคิดของการจดัการ “บา้นตึก” ใหเ้ป็นอนุสรณ์สถานหลวงอนุสารสุนทร 

จากบทความท่ีไดน้ าเสนอไปในบทท่ี 2 กล่าวถึงกระแสความโหยหารากเหงา้ของตนเอง และ
การไดมี้ประสบการณ์สัมผสักบัส่ิงท่ีเป็นของจริงหรือสถานท่ีจริง ประกอบกบัหลกัจิตวิทยาในการ
รับรู้และเรียนรู้ของคน ท าให้ผูศึ้กษาไดน้ ามาวิเคราะห์ร่วมกนักบัแนวทางการจดัการพิพิธภณัฑ์ แนว
ทางการอนุรักษอ์าคารโบราณ ตลอดจนบทความงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าอาคารโบราณมาสร้าง
คุณค่า จึงไดผ้ลว่าการจะจดัการพิพิธภณัฑ์อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายการเป็นอนุสรณ์
สถานของหลวงอนุสารสุนทรนั้น เสนอว่าควรมีการใช้สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม วตัถุโบราณ และ
ภาพถ่ายท่ีหลงเหลืออยู่เป็นส่ือน าให้ผูเ้ขา้ชมรับรู้ถึงเร่ืองราวของหลวงอนุสารสุนทรและครอบครัว 
โดยวตัถุพิพิธภณัฑ์ทุกช้ินจะตอ้งมีการท าทะเบียนวตัถุพิพิธภณัฑ์  เพื่อบนัทึกรายละเอียด  สภาพ  
บนัทึกภาพ และคน้ควา้หาประวติัความเป็นมาของวตัถุนั้น  เพื่อน าไปจดัเก็บรักษาในสภาพแวดลอ้มท่ี
เหมาะสมตามประเภทของวตัถุ และง่ายต่อการคน้หาวตัถุนั้น  วตัถุช้ินใดท่ีมีการเส่ือมสภาพหรือช ารุด
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เสียหายจะตอ้งมีการอนุรักษซ่์อมแซมให้กลบัมามีสภาพเดิมโดยนกัอนุรักษ ์กลุ่มอาคารก็จะตอ้งมีการ
อนุรักษเ์พื่อเสริมความแข็งแรงมัน่คงตามแนวทางการอนุรักษส์ถาปัตยกรรม  และการปรับปรุงสภาพ
พื้นท่ีให้เหมาะสมกบัการเป็นพิพิธภณัฑ์ เพื่อจ าลองสภาพเหมือนเม่ือคร้ังหลวงอนุสารสุนทรยงัมีชีวิต
อยู่  อาศัยการค้นควา้ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผูท่ี้เคยอาศัยอยู่ใน “บ้านตึก”  เอกสารโบราณ และ
ภาพถ่ายเก่าในสมยันั้นเป็นแหล่งอา้งอิงในการออกแบบเน้ือหาและการจดัแสดง  

2)   การจดัแสดง “ตึกหลวง” ใหเ้ป็นพิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้ 

2.1)   หวัขอ้เร่ืองการจดัแสดง (Exhibition Title) 

การก าหนดหัวขอ้เร่ืองการจดัแสดง ช่ือเร่ืองการแสดง ทิศทาง แกนเร่ือง หรือ Theme เป็นการ
ก าหนดเน้ือหาหลกัของการจดัแสดงภายในพิพิธภณัฑ ์ 

ผลจากการศึกษาความเป็นมา ลกัษณะทางกายภาพและสถาปัตยกรรม ตลอดจนศกัยภาพและ
ความพร้อมในการจดัการ พบว่าภายในกลุ่มอาคาร “บ้านตึก” และอาคารหลงัอ่ืนๆ ยงัมีการจดัเก็บ
โบราณวตัถุท่ียงัหลงเหลืออยูใ่นปริมาณมาก มีขอ้มูลทางประวติัศาสตร์เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราวชีวิตของ
หลวงอนุสารสุนทรและครอบครัว และสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนชาวจีน อนัเป็นจุด
ก่อก าเนิดของทุนนิยมในเชียงใหม่ สามารถน าไปจดัแสดงในห้องนิทรรศการตามท่ีมีการวางแผนหัว
เร่ืองไวไ้ดค้่อนขา้งสมบูรณ์ เพียงแต่ตอ้งอาศยัการซ่อมแซม อนุรักษอ์ย่างถูกหลกัวิธีการ โดยขอ้มูลท่ี
คน้พบน้ีมีคุณค่าทางดา้นสังคม เศรษฐกิจและวฒันธรรมของเมืองเชียงใหม่เป็นอยา่งยิง่  

ผลจากการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) พบว่ากลุ่มทายาทของหลวงอนุ
สารสุนทร ผูท่ี้สนใจศึกษาประวติัศาสตร์เมืองเชียงใหม่ และผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นพิพิธภณัฑ์ ตอ้งการให้จดั
แสดงในรูปแบบบา้นประวติัศาสตร์ (Historical House) ซ่ึงจะเป็นการจดัแสดงวิถีชีวิตประจ าวนัของหลวง
อนุสารสุนทร และบทบาทชาวจีนช่วงก าเนิดทุนนิยมในเชียงใหม่ ดงันั้นส่ิงของจดัแสดงหรือห้องจดัแสดง
จะมีสภาพเหมือนเม่ือคร้ังหลวงอนุสารสุนทรยงัมีชีวติอยู ่ มีการคน้ควา้ขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์ผูท่ี้เคยอาศยั
อยูใ่น “บา้นตึก”  เอกสารโบราณ และภาพถ่ายเก่าท่ีแสดงให้เห็นบรรยากาศในสมยันั้น เพื่อให้พิพิธภณัฑ์
ประสบความส าเร็จในการเป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้ของเมืองเชียงใหม่อยา่งแทจ้ริง 

การก าหนดหัวข้อเร่ืองจัดแสดง (Exhibition Title) ได้ใช้บริบททางประวติัศาสตร์ สังคม และ
วฒันธรรม เป็นหัวเร่ืองหลกัในการก าหนดกรอบการจดัแสดง ซ่ึงหมายถึงการน าเร่ืองราวของ “หลวงอนุ
สารสุนทรและครอบครัว”  เป็นหัวเร่ืองหลกั  เพื่อสะทอ้นประวติัศาสตร์  ท่ีมาท่ีไปโยงใยมาสู่บทบาทของ
ชาวจีนช่วงก าเนิดทุนนิยมในเมืองเชียงใหม่ ดงันั้น จึงเสนอให้ก าหนดช่ือของพิพิธภณัฑ์น้ีวา่ “พิพิธภัณฑ์
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อนุสารสุนทร” หรือ “Chua Yong Seng Museum” และก าหนดหัวข้อเร่ืองจดัแสดง (Exhibition Title) ว่า 
“หลวงอนุสารสุนทรและตระกูลชุติมา-นิมมานเหมินท์กบัเมืองเชียงใหม่ช่วงก าเนิดทุนนิยม”  

เหตุท่ีก าหนดช่ือพิพิธภณัฑ์และหวัขอ้เร่ืองจดัแสดงน้ี  เพราะพิพิธภณัฑ์แห่งน้ีเป็นเสมือนแหล่ง
เรียนรู้ท่ีสะทอ้นความเป็นมาของหลวงอนุสารสุนทรและครอบครัว ตลอดจนบทบาทของชาวจีนใน
เมืองเชียงใหม่ช่วงก าเนิดทุนนิยม ท่ีมีประวติัการอพยพมาอยู่ในดินแดนแห่งน้ีมานานแลว้  เพื่อให้
ผูค้นท่ีสนใจ โดยเฉพาะคนในทอ้งถ่ิน ไดเ้รียนรู้ความเป็นมาของบรรพบุรุษชาวจีนในเชียงใหม่ตั้งแต่
ในสมยัอดีต และถ่ายทอดสืบต่อใหค้นรุ่นใหม่ต่อไป    

2.2)  วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตการจดัแสดง 

 2.2.1)  วตัถุประสงคก์ารจดัแสดง 

 พิพิธภณัฑ์อนุสารสุนทร มีวตัถุประสงค์ในการจดัตั้งและจดัแสดง
ดงัต่อไปน้ี  

(1)  เพื่ออนุรักษส์ถาปัตยกรรมและโบราณวตัถุของตระกูลชุติมา-
นิมมานเหมินทไ์วไ้ม่ใหสู้ญหายหรือถูกท าลาย 

   (2) เพื่อรักษาสถาปัตยกรรมและโบราณวตัถุไวใ้ห้คนรุ่นหลังได้
เรียนรู้ 

   (3)  เพื่อให้คนรุ่นหลงัทราบบทบาทและความเป็นมาของชาวจีนใน
สังคมลา้นนา 

   (4)  เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ทราบบทบาทและความเป็นมาของ
หลวงอนุสารสุนทร และครอบครัว 

   (5)  เพื่อให้คนรุ่นหลงัได้ระลึกถึงหลวงอนุสารสุนทร ในฐานะ
เป็นผูบุ้กเบิกทางการคา้และมีคุณูปการต่อสังคมลา้นนา 

  2.2.3)   ขอบเขตการจดัแสดง 

 คือ การก าหนดทิศทางของการจดัการแสดง เพื่อให้จดัเรียงเร่ืองราวและล าดบัเน้ือเร่ืองการ
น าเสนออย่างเป็นขั้นตอน  เข้าใจเน้ือหาในพิพิธภณัฑ์ได้ง่าย  จากการก าหนดหัวขอ้เร่ืองจดัแสดง 
(Exhibition Title) คือ “หลวงอนุสารสุนทรและตระกูลชุติมา-นิมมานเหมินท์ กับเมืองเชียงใหม่ช่วง

ก าเนิดทุนนิยม” ดงันั้นการจดัแสดงในหวัเร่ืองน้ีควรมีขอบเขตการจดัแสดง ต่อไปน้ี  
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(1) หวัเร่ืองจดัแสดง  

เร่ืองหลวงอนุสารสุนทรและครอบครัวกบัเชียงใหม่ช่วงก าเนิดทุนนิยม เป็นหวัเร่ืองจดัแสดงท่ี
ตอ้งการให้ผูช้มไดรั้บรู้เร่ืองราวของหลวงอนุสารสุนทรและครอบครัวท่ีมีผลต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจ
ในดินแดนลา้นนา พร้อมทั้งบทบาทของชาวจีนช่วงก าเนิดทุนนิยมในเชียงใหม่ เพื่อให้ผูท่ี้เขา้ชมได้
ระลึกถึงคุณูปการท่ีหลวงอนุสารสุนทรไดส้ร้างไวใ้ห้เมืองเชียงใหม่ รวมถึงการน าเสนอประวติัศาสตร์
เมืองเชียงใหม่ในอีกแง่มุมหน่ึง เพื่อเป็นแรงกระตุน้ใหผู้เ้ขา้ชมเกิดความเขา้ใจและตอ้งการศึกษาเรียนรู้
เพิ่มเติมดว้ยตนเอง 

(2) ขอบเขตของการจดัแสดง  

เน้นการน าเสนอเร่ืองราวเล่าเร่ือง ผ่านสถาปัตยกรรมและโบราณวตัถุท่ีถูกจดัจ าลองให้อยู่ใน
สภาพใกลเ้คียงกบัของเดิม โดยมีการน าเอาเทคโนโลยมีาสนบัสนุนการให้ขอ้มูล และวตัถุท่ีมีการเก็บ
รวบรวมอยูใ่นพิพิธภณัฑบ์า้นตึกมี 5 ประเภท ไดแ้ก่  

    ก.  เคร่ืองใชส่้วนตวัของหลวงอนุสารสุนทรและครอบครัว 
    ข.  เคร่ืองใชแ้ละสินคา้ในธุรกิจของหลวงอนุสารสุนทรและครอบครัว 
    ค.  เอกสารโบราณ และภาพถ่ายจากคลงัภาพถ่ายของตระกลู 
    ง.  งานศิลปกรรม และช้ินส่วนตกแต่งทางสถาปัตยกรรม 
    จ.  สถาปัตยกรรม และส่วนประกอบของอาคาร 

ในการจดัแสดงวตัถุควรจะให้รายละเอียดถึง  ช่ือวตัถุ  ประโยชน์ของวตัถุ หากเป็นวตัถุท่ีไดรั้บ
บริจาคมาควรระบุนามผูบ้ริจาควตัถุดว้ย  และหากมีวตัถุประเภทเดียวกนัหลายช้ิน  ควรเลือกจดัแสดง
เพียงช้ินท่ีดีท่ีสุด ไม่ควรน าข้ึนจดัแสดงทุกช้ิน เพราะพื้นท่ีในห้องจดัแสดงมีจ ากดั รวมถึงการอาศยั
เทคโนโลยี และการจดัมุมจ าลองให้ผูช้มได้ทดลองสัมผสัวตัถุ เป็นตน้ ในการช่วยน าเสนอข้อมูล
ภายในพิพิธภณัฑ์เพื่อให้ผูเ้ขา้ชมเกิดความเพลิดเพลินและเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ให้เกิดความ
สนุกสนาน นอกจากการเสนอด้านการจัดการแสดงควรมีการจดักิจกรรมให้พิพิธภัณฑ์เกิดการ
เคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา เช่น การจดันิทรรศการชั่วคราว การจดัสัมมนา จดัอบรม เป็นตน้ เพื่อเป็น
การเพิ่มพูนความรู้แก่ผูส้นใจ โดยเฉพาะเร่ืองท่ีพวกเขาสนใจ เช่น ประวติัศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจ สังคม
และวฒันธรรม เป็นตน้ รวมถึงเป็นพื้นท่ีให้ประชาชนทัว่ไปได้มีโอกาสเขา้มาสัมผสับรรยากาศใน
กลุ่มอาคาร และเขา้มาร่วมในกิจกรรมของพิพิธภณัฑ ์ซ่ึงแต่ก่อนไม่อนุญาตใหบุ้คคลภายนอกเขา้มาใน
บริเวณ ท าให้ผูท่ี้มีโอกาสเขา้มาเยี่ยมชมไดมี้โอกาสสัมผสับรรยากาศการเรียนรู้ประวติัศาสตร์แบบมี
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ส่วนร่วม เกิดความสนใจในการเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง  มีความรักและภูมิใจในมรดกทาง
วฒันธรรมของทอ้งถ่ินตน 

(3) กลุ่มเป้าหมายของพิพิธภณัฑอ์นุสารสุนทร  

กลุ่มเป้าหมายท่ีคาดหวงั ไดแ้ก่ ทายาทของหลวงอนุสารสุนทร ผูท่ี้สนใจศึกษาประวติัศาสตร์
ของเชียงใหม่ช่วงก าเนิดทุนนิยม และบุคคลทัว่ไปทั้งในและนอกทอ้งถ่ิน เพื่อประโยชน์ของการเป็น
อนุสรณ์สถานของหลวงอนุสารสุนทรและพิพิธภณัฑ์เพื่อการเรียนรู้ และท าใหเ้ขา้ใจในประวติัศาสตร์
ลา้นนาในอีกแง่มุมหน่ึงท่ีนอกเหนือไปจากเอกสารต าราทางวชิาการ   

     (4)  การออกแบบจดัแสดง  

ควรสร้างความดึงดูดใจ ความแปลกใหม่ของการน าเสนอในการดึงดูดความสนใจผูช้ม ใช้
เทคนิคการจดัจ าลองบรรยากาศเสมือนจริงเม่ือคร้ังที่ีหลวงอนุสารสุนทรมีชีวติอยู ่อาศยัสถาปัตยกรรม
และวตัถุโบราณท่ีเก็บรักษาไวใ้ห้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด ไดแ้ก่ การจดัจ าลองบรรยากาศการท าธุรกิจ
ของตระกลูในอดีต จดัจ าลองหอ้งพกัของหลวงอนุสารสุนทร การจดัวางวตัถุในตูจ้ดัแสดง การจดัวาง
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการส่ือสารขอ้มูล เป็นตน้ ค านึงถึงลกัษณะการเรียนรู้ของผูช้มซ่ึงมีความแตกต่างกนัใน
หลาย ๆ ดา้น วุฒิภาวะและความพร้อม เพศ สติปัญญา อารมณ์ สังคมวฒันธรรมและประเพณี สภาพ
สังคม วิถีชีวิต ความเช่ือ ประสบการณ์ ระดบัการศึกษา ความสนใจ ทั้งน้ีการออกแบบจดัแสดงจะ
ค านึงถึงหลกัจิตวิทยาในการส่ือสาร การรับรู้ และการเรียนรู้ โดยอาศยัจุดเด่นของพิพิธภณัฑ์บา้นตึก
มาเป็นส่ิงเร้าใหก้บัผูช้ม ดงัต่อไปน้ี 

    ก.  ความเป็นพื้นท่ีส่วนบุคคลท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมของเมืองเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในย่านการคา้พาณิชยโ์บราณท่ีส าคญัของ
เมืองมาช้านาน ท าให้ผูม้าเยี่ยมชมไดส้ัมผสับรรยากาศของจุดก าเนิดทุนนิยมในเชียงใหม่ และความ
เป็นมาของตระกลูหน่ึงท่ีส าคญัของเมืองเชียงใหม่ 

    ข.  นอกจาก “ตึกหลวง” เป็นอาคารปูนหลงัแรกท่ีอยู่นอกเขต
ก าแพงเมืองเชียงใหม่แลว้ อาคารแต่ละหลงัภายในกลุ่มอาคาร “บา้นตึก” ลว้นเป็นผลงานการสร้างของ
หลวงอนุสารสุนทรทั้งส้ิน โดยอาศยัช่างพื้นเมืองช่วยเหลือในการก่อสร้าง และดว้ยความสนใจในเร่ือง
กลไกทางวิศวกรรม ท าให้อาคารแต่ละหลงัมีเอกลกัษณ์เฉพาะและมีนวตักรรมท่ีเกิดจากความคิดของ
หลวงอนุสารสุนทรปรากฏอยู ่เป็นท่ีน่าสนใจส าหรับผูท่ี้ก าลงัสนใจศึกษาเก่ียวกบัสถาปัตยกรรมแบบ
โคโลเนียลในอดีตของเมืองเชียงใหม่ 
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    ค.  การใชท้รัพยากรเดิมท่ีอยูด่ ั้งเดิมในการออกแบบจดัแสดง ไม่
เพียงเฉพาะแต่วตัถุส่ิงของหรือตูจ้ดัแสดง แต่รวมถึงอาคารสถานท่ีและภูมิทศัน์โดยรอบ เน่ืองจาก
พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีต้องการน าเสนอภาพบรรยากาศเม่ือคร้ังอดีต ดังนั้ นจึงมีการอนุรักษ์ทั้ งในส่วน
สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและโบราณวตัถุท่ีบางช้ินเป็นวตัถุหายาก บางช้ินเป็นวตัถุท่ีท าให้หวนนึกถึง
อดีต ผูม้าเยี่ยมชมสามารถศึกษาวตัถุและสัมผสักบับรรยากาศเมืองเชียงใหม่ช่วงก าเนิดทุนนิยมได้
อยา่งเตม็ท่ีดว้ยส่ิงแวดลอ้มภายในบริเวณท่ีมีการจดัการใหค้งสภาพเดิมเม่ือแรกเร่ิมมากท่ีสุด 

2.3)  แนวทางของเร่ืองและบทนิทรรศการ (Menu script and Editing) 

การจดัแสดงนิทรรศการภายใน “พิพิธภณัฑ์อนุสารสุนทร” ประกอบดว้ย การจดัแสดง  5 ส่วน 
ไดแ้ก่ ส่วนนิทรรศการบทบาทของชาวจีนช่วงก าเนิดทุนนิยมในเชียงใหม่ ส่วนนิทรรศการประวติัและ
ผลงานของหลวงอนุสารสุนทร ภรรยาและลูก ส่วนนิทรรศการห้างชวัยง่เส็งในอดีต ส่วนนิทรรศการ
ประวติัและผลงานทายาทรุ่นท่ี 3 ของครอบครัว และส่วนนิทรรศการสรุปบทบาทและความสัมพนัธ์
ของหลวงอนุสารสุนทรและครอบครัวในสังคมลา้นนาทางเศรษฐกิจและสังคม โดยนิทรรศการต่างๆ 
ท่ีวางหวัขอ้ไวส้ามารถน ามาเขียนแนวทางของเร่ืองและเขียนบทนิทรรศการไดด้งัน้ี 

2.3.1) ส่วนนิทรรศการบทบาทของชาวจีนช่วงก าเนิดทุนนิยมในเชียงใหม่ 

การน าเสนอการจดัการแสดงในหัวขอ้นิทรรศการน้ีแสดงเร่ืองราวการอพยพยา้ยถ่ินฐานของ
กลุ่มพ่อค้าชาวจีนจากลุ่มแม่น ้ าเจ้าพระยามาสู่หัวเมืองเหนือ ความเป็นมาของเหตุท่ียา้ยถ่ินฐาน 
ตลอดจนบทบาทในสังคมของชาวจีนท่ีมีความส าคญัในการกระตุ้นการลงทุนในเมืองเชียงใหม่ 
ถ่ายทอดผ่านเร่ืองราวของกลุ่มพ่อคา้ชาวจีนตระกูลส าคญัท่ีเร่ิมเขา้มาคา้ขายในเมืองเชียงใหม่ แสดง
เส้นทางการคา้ขายทั้งทางน ้ าและทางบก ความสัมพนัธ์ของชาวจีนกบัสังคมเมืองเชียงใหม่ในสมยันั้น 
สะท้อนสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีน กิจกรรมและผลงาน อาศยัการจ าลองบรรยากาศเพื่อ
ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของช่วงเวลาในอดีต  

ดงันั้นการวางแนวทางของเร่ืองและเขียนบทนิทรรศการจึงสามารถวางหวัขอ้ไดด้งัน้ี 

(1)  หวัขอ้จดัแสดงเร่ืองท่ี 1 ชาวจีนในประเทศไทย 

เป็นการแสดงความเป็นมาของชาวจีนท่ีอพยพมาอยูใ่นประเทศไทย น ามาวิเคราะห์ร่วมกนัและ
จดัท าขอ้มูลน าเสนอในพิพิธภณัฑใ์นหวัขอ้เน้ือเร่ืองดงัน้ี 

    ก. กลุ่มชาวจีนท่ีอพยพมาอยูใ่นประเทศไทย 
    ข. สาเหตุท่ีท าใหช้าวจีนออกนอกประเทศ 
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    ค. สาเหตุท่ีท าใหช้าวจีนอพยพมาอยูป่ระเทศไทย 
    ง. บทบาทของชาวจีนท่ีอพยพมาอยูป่ระเทศไทย 

   (2)  หวัขอ้จดัแสดงเร่ืองท่ี 2 ชาวจีนในเชียงใหม่ 

จดัแสดงเน้ือหาเพื่อให้เห็นภาพการเดินทางเขา้มายงัล้านนาของกลุ่มคนจีนในหัวขอ้เน้ือเร่ือง
ดงัน้ี 

    ก. กลุ่มชาวจีนท่ีเดินทางเขา้มายงัลา้นนา  
    ข. สาเหตุการโยกยา้ยของชาวจีนจากลุ่มแม่น ้าเจา้พระยามาเชียงใหม่ 
    ค. การตั้งถ่ินฐานของชาวจีนในเชียงใหม่ 
    ง. ตระกลูของชาวจีนท่ีส าคญัในเชียงใหม่ 

 (3)  หวัขอ้จดัแสดงเร่ืองท่ี 3 บทบาทของชาวจีนในดา้นต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน
ในเชียงใหม่  

แสดงบทบาทของชาวจีนในเชียงใหม่ในหวัขอ้เน้ือเร่ืองดงัน้ี 

    ก. บทบาทดา้นเศรษฐกิจ 
    ข. บทบาทดา้นสังคม 
    ค. บทบาทดา้นสถาปัตยกรรมและประติมากรรม 

 2.3.2)  ส่วนนิทรรศการประวติัและผลงานของหลวงอนุสารฯภรรยาและลูก 

น าเสนอเร่ืองราวของหลวงอนุสารสุนทร บอกเล่าความเป็นมาตั้ งแต่เม่ือคร้ังยงัเป็นเด็ก 
เหตุการณ์ในชีวิตท่ีพลิกผนัท าให้ท่านหนัมาสนใจในดา้นธุรกิจการคา้ ประวติัชีวิตครอบครัว แนวคิด
ในการอบรมปลูกฝังลูกหลาน จุดสูงสุดของชีวิต นอกจากน้ียงัน าเสนอบทบาทด้านสังคมและ
วฒันธรรมและการศาสนา ความสนใจพิเศษท่ีสะทอ้นวิสัยทศัน์และมุมมองท่ีไม่เหมือนใคร จนท าให้
เป็นบุคคลส าคญัในประวติัศาสตร์เมืองเชียงใหม่ในแง่มุมหน่ึง จดัจ าลองห้องภายในเป็นส่วนท่ีพกั
อาศัยของหลวงอนุสารสุนทร และน าเสนอกิจการอ่ืนของหลวงอนุสารสุนทรท่ีนอกเหนือจาก
ห้างชัวย่งเส็ง คือ ธุรกิจโรงรับจ าน า ปล่อยสินเช่ือ จ านองท่ีดิน และการธนาคาร รวมถึงบอกเล่า
เร่ืองราวและบทบาทของนางค าเท่ียง นางอโนชา และลูกของหลวงอนุสารสุนทรทุกคน สะทอ้นให้
เห็นภาพกลุ่มบุคคลท่ีเป็นผูส้นบัสนุนความส าเร็จของหลวงอนุสารสุนทร  

ดงันั้นการวางแนวทางของเร่ืองและเขียนบทนิทรรศการจึงสามารถวางหวัขอ้ไดด้งัน้ี 



 

164 

  (1)  หวัขอ้จดัแสดงเร่ืองท่ี 1 ประวติัของหลวงอนุสารสุนทร 

เป็นการจดัแสดงประวติัความเป็นมาของหลวงอนุสารสุนทร สามารถน ามาวางแนวทางของ
เร่ืองและเขียนบทนิทรรศการจึงสามารถวางหวัขอ้ไดด้งัน้ี 

    ก. หลวงอนุสารสุนทรในวยัเยาว ์
    ข. หลวงอนุสารสุนทรในวยัหนุ่ม 
    ค. หลวงอนุสารสุนทรในวยักลางคน 
    ง. หลวงอนุสารสุนทรในช่วงบั้นปลายชีวติ 
    จ. แนวคิดและวสิัยทศัน์ในการด าเนินชีวติ 

   (2)  หัวขอ้จดัแสดงเร่ืองท่ี 2 บทบาทของหลวงอนุสารสุนทรต่อ
เมืองเชียงใหม ่

เป็นการจดัแสดงบทบาทของหลวงอนุสารสุนทรต่อเมืองเชียงใหม่ดา้นต่างๆ สามารถน ามาวาง
แนวทางของเร่ืองและเขียนบทนิทรรศการจึงสามารถวางหวัขอ้ไดด้งัน้ี 

    ก. บทบาทดา้นการคา้ 
    ข. บทบาทดา้นเทคโนโลยแีละวศิวกรรม 
    ค. บทบาทดา้นการถ่ายภาพ  
    ง. บทบาทดา้นการแพทย ์ 
    จ. บทบาทดา้นการศึกษา  
    ฉ. บทบาทดา้นท านุบ ารุงศาสนา  

   (3)  หวัขอ้จดัแสดงเร่ืองท่ี 3 นางค าเท่ียง บุรี 

เป็นการจดัแสดงเร่ืองราวของนางค าเท่ียง สามารถน ามาวางแนวทางของเร่ืองและเขียนบท
นิทรรศการจึงสามารถวางหวัขอ้ไดด้งัน้ี 

    ก. ประวติัความเป็นมาของนางค าเท่ียง 
    ข. บทบาทของนางค าเท่ียงในฐานะภรรยาคนท่ี 1 
    ค. บทบาทของนางค าเท่ียงในฐานะแม่ 
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 (4)  หวัขอ้จดัแสดงเร่ืองท่ี 4 นางอโนชา ชุติมา 

เป็นการจดัแสดงเร่ืองราวของนางอโนชา สามารถน ามาวางแนวทางของเร่ืองและเขียนบท
นิทรรศการจึงสามารถวางหวัขอ้ไดด้งัน้ี 

    ก. ประวติัความเป็นมาของนางอโนชา 
    ข. บทบาทของนางอโนชาในฐานะภรรยาคนท่ี 2 
    ค. บทบาทของนางอโนชาในฐานะแม่ และแม่ครัวเอก 

   (5)  หวัขอ้จดัแสดงเร่ืองท่ี 5 นายแพทยย์งค ์ชุติมา 

เป็นการจดัแสดงเร่ืองราวของนายแพทยย์งค์ ชุติมา สามารถน ามาวางแนวทางของเร่ืองและ
เขียนบทนิทรรศการจึงสามารถวางหวัขอ้ไดด้งัน้ี 

    ก. ประวติัความเป็นมาของนายแพทยย์งค ์
    ข. บทบาทของนายแพทยย์งค ์

   (6)  หวัขอ้จดัแสดงเร่ืองท่ี 6 นายกี นิมมานเหมินท ์

เป็นการจดัแสดงเร่ืองราวของนายกี นิมมานเหมินท์ สามารถน ามาวางแนวทางของเร่ืองและ
เขียนบทนิทรรศการจึงสามารถวางหวัขอ้ไดด้งัน้ี 

    ก. ประวติัความเป็นมาของนายกี นิมมานเหมินท ์
    ข. บทบาทของนายกีในการสนบัสนุนหลวงอนุสารสุนทร 
    ค. บทบาทของนายกีในฐานะสามีและพอ่ 

   (7)  หวัขอ้จดัแสดงเร่ืองท่ี 7 นางกิมฮอ้ นิมมานเหมินท ์

เป็นการจดัแสดงเร่ืองราวของนายกิมฮอ้ นิมมานเหมินท์ สามารถน ามาวางแนวทางของเร่ือง
และเขียนบทนิทรรศการจึงสามารถวางหวัขอ้ไดด้งัน้ี 

    ก. ประวติัความเป็นมาของนางกิมฮอ้ 
    ข. ความสนใจพิเศษของนางกิมฮอ้ 
    ค. บทบาทของนางกิมฮอ้ในฐานะภรรยาและแม่ 
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 (8)  หวัขอ้จดัแสดงเร่ืองท่ี 8 นายสงดั บรรจงศิลป์ 

เป็นการจดัแสดงเร่ืองราวของนายสงดั บรรจงศิลป์ สามารถน ามาวางแนวทางของเร่ืองและ
เขียนบทนิทรรศการจึงสามารถวางหวัขอ้ไดด้งัน้ี 

    ก. ประวติัความเป็นมาของนายสงดั  
    ข. ความสนใจพิเศษของนายสงดั  
    ค . บทบาทของนายส งัด  ในฐานะนักประพัน ธ์และ

นกัหนงัสือพิมพ ์

 (9)  หวัขอ้จดัแสดงเร่ืองท่ี 9 นายสุรพล อนุสารสุนทร 

เป็นการจดัแสดงเร่ืองราวของนายสุรพล อนุสารสุนทรสามารถน ามาวางแนวทางของเร่ืองและ
เขียนบทนิทรรศการจึงสามารถวางหวัขอ้ไดด้งัน้ี 

    ก. ประวติัความเป็นมาของนายสุรพล อนุสารสุนทร 
    ข. ความสนใจพิเศษของนายสุรพล อนุสารสุนทร 
    ค.บทบาทของนายสุรพล อนุสารสุนทรในดา้นการทหาร 

 (10)  หวัขอ้จดัแสดงเร่ืองท่ี 10 นางสาวกรองทอง ชุติมา 

เป็นการจดัแสดงเร่ืองราวของนางสาวกรองทอง ชุติมาสามารถน ามาวางแนวทางของเร่ืองและ
เขียนบทนิทรรศการจึงสามารถวางหวัขอ้ไดด้งัน้ี 

    ก. ประวติัความเป็นมาของนางสาวกรองทอง ชุติมา 
    ข. ความสนใจพิเศษของนางสาวกรองทอง ชุติมา 
    ค. บทบาทของนางสาวกรองทอง ชุติมา ในดา้นการเงิน การ   
        ธนาคารและการเมือง 

 (11)  หวัขอ้จดัแสดงเร่ืองท่ี 11 นายวพิฒัน์ ชุติมา 

เป็นการจดัแสดงเร่ืองราวของนายวิพฒัน์ ชุติมา สามารถน ามาวางแนวทางของเร่ืองและเขียน
บทนิทรรศการจึงสามารถวางหวัขอ้ไดด้งัน้ี 

    ก. ประวติัความเป็นมาของนายวพิฒัน์ ชุติมา 
    ข. ความสนใจพิเศษของนายวพิฒัน์ ชุติมา 
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    ค. บทบาทของนายวพิฒัน์ ชุติมา ในดา้นการเงินการธนาคาร 

 (12)  หวัขอ้จดัแสดงเร่ืองท่ี 12 นายชชัวาล ชุติมา 

เป็นการจดัแสดงเร่ืองราวของนายชชัวาล ชุติมา สามารถน ามาวางแนวทางของเร่ืองและเขียน
บทนิทรรศการจึงสามารถวางหวัขอ้ไดด้งัน้ี 

    ก. ประวติัความเป็นมาของนายชชัวาล ชุติมา 
    ข. ความสนใจพิเศษของนายชชัวาล ชุติมา 

ค. บทบาทของนายชชัวาล ชุติมา ในดา้นการเงิน การธนาคาร 
และการเมือง 

   (13)  หวัขอ้จดัแสดงเร่ืองท่ี 13 ธุรกิจดา้นการเงินและการธนาคาร 

เป็นการจดัแสดงเร่ืองราวธุรกิจโรงรับจ าน า ปล่อยสินเช่ือ จ านองท่ีดิน และการธนาคาร ท่ีหลวง
อนุสารสุนทรท านอกเหนือจากธุรกิจร้ายขายของช า และท าต่อเน่ืองเร่ือยมาจนถึงสมยันายกี นิมมานเห
มินท์ ย ังคงมีเคร่ืองใช้ เอกสารทางการเงินบางส่วนถูกจัดเก็บไว้ในอาคาร และร่องรอยทาง
สถาปัตยกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นรูปแบบการด าเนินงานของธุรกิจน้ี 

  2.3.3)  ส่วนนิทรรศการหา้งชวัยง่เส็งในอดีต 

จ าลองบรรยากาศห้างชวัยง่เส็ง เม่ือสมยัหลวงอนุสารสุนทรด าเนินกิจการ ซ่ึงในอดีตเป็นร้านท่ีขาย
เคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งในหมู่ลูกคา้ชาวยุโรปท่ีท างานในจงัหวดัเชียงใหม่ 
เจา้นายฝ่ายเหนือ และแขกราชนิกูล ขา้ราชการ คหบดีจากกรุงเทพฯ วตัถุจดัแสดง เช่น ขนมปังกรอบของ
จาคอบส์ เนย แยม แฮม เบคอน แชมเปญ วิสก้ี ไวน์ และอาหารกระป๋องอ่ืนๆของชาวตะวนัตก ยาสามญั
ประจ าบ้านต่างๆ เช่น ยาฟินเนน ยาควินิน ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ยาแผลสด สินค้าอุปโภคอ่ืน เช่น 
รถจกัรยานราเลย ์ มีดพก สบู่ลายสัตว ์เคร่ืองยนต์ รถยนต์ จกัรเย็บผา้ซิงเกอร์ ตะเกียงซีด้า ตะเกียงน ้ ามนั 
แผน่เสียง เพลงพื้นเมือง(ซอ) อุปกรณ์เคร่ืองเขียน และสินคา้อ่ืนๆ รวมทั้งจ  าลองมุมร้านถ่ายภาพโบราณ  

  2.3.4)  ส่วนนิทรรศการประวติัและผลงานทายาทรุ่นท่ี 3 ของตระกูลชุติมา-
นิมมานเหมินท ์

บอกเล่าเร่ืองราวรุ่นหลานของหลวงอนุสารสุนทร น าเสนออตัชีวประวติัตั้งแต่คร้ังวยัเยาว ์ บทบาท
ทางสังคมและวฒันธรรม แนวคิดและวิสัยทศัน์ ผลงานท่ีต่างคนไดก้ระท ามาจนกลายเป็นประวติัศาสตร์
หนา้หน่ึงของเมืองเชียงใหม่และประเทศไทย สามารถจ าแนกเน้ือเร่ืองจดัแสดงไดด้งัต่อไปน้ี  
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   (1)  หวัขอ้จดัแสดงเร่ืองท่ี 1 นายไกรศรี นิมมานเหมินท ์  
   (2)  หวัขอ้จดัแสดงเร่ืองท่ี 2 นายพิสุทธ์ นิมมานเหมินท ์ 
   (3)  หวัขอ้จดัแสดงเร่ืองท่ี 3 นายอนั นิมมานเหมินท ์
   (4)  หวัขอ้จดัแสดงเร่ืองท่ี 4 นายเรือง นิมมานเหมินท ์
   (5)  หวัขอ้จดัแสดงเร่ืองท่ี 5 นางแจ่มจิตต ์เลาหวฒัน์ 
   (6)  หวัขอ้จดัแสดงเร่ืองท่ี 6 นางอุณณ์ ชุติมา  

 2.3.5)  ส่วนนิทรรศการสรุปความสัมพนัธ์ของหลวงอนุสารสุนทรและ
ตระกลูชุติมา-นิมมานเหมินท ์ในสังคมลา้นนาทางเศรษฐกิจและสังคม 

  สรุปเร่ืองราวบทบาทของตระกูลชุติมา-นิมมานเหมินท ์ทั้งทางสังคม 
เศรษฐกิจ และวฒันธรรมกับเมืองเชียงใหม่ ผลงานต่างๆท่ีแต่ละรุ่นได้สร้างสรรค์ไวจ้นกลายเป็น
ประวติัศาสตร์หนา้หน่ึงของเมืองเชียงใหม่ และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั น าเสนอคติในการด าเนินชีวิต 
แง่คิดของการใชชี้วติครอบครัว หลกัปรัชญาท่ียดึมัน่แน่วแน่ เพื่อเป็นการสร้างแรงบนัดาลใจใหผู้เ้ขา้ชม
ไดเ้กิดความคิดต่อยอดในการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม ใชใ้นการประกอบอาชีพ หรือการด ารงชีวติได ้ 

  การก าหนดหวัขอ้เร่ืองการจดัการแสดง การวางวตัถุประสงคแ์ละขอบเขต
การจดัแสดง น ามาซ่ึงการจดัแนวทางของเร่ืองและเขียนบทนิทรรศการ สามารถสรุปไดด้งัแผนภูมิดงัน้ี 
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แผนภูมิ 5.1 แผนภูมิความสัมพนัธ์มาสู่การจดัแนวทางของเร่ืองและเขียนบทนิทรรศการ 
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แผนภูมิ 5.2 แนวทางการเขียนบทนิทรรศการบทบาทของชาวจีนช่วงก าเนิดทุนนิยม 

นิท
รร
ศก

าร
บท

บา
ทข

อง
ชา
วจี
นช่

วง
ก า
เนิ
ดทุ

นนิ
ยม

ใน
เชีย

งใ
หม่

 

หวัขอ้จดัแสดงเร่ืองท่ี 2 ชาวจีน

ในเชียงใหม่ 

หวัขอ้จดัแสดงเร่ืองท่ี 1 ชาวจีน

ในประเทศไทย และเชียงใหม่ 

หวัขอ้จดัแสดงเร่ืองท่ี 3 

บทบาทของชาวจีนใน

ดา้นต่างๆท่ีเกิดข้ึนใน

เชียงใหม่ 

กลุ่มชาวจีนท่ีอพยพมาอยูใ่นประเทศไทย 

สาเหตุท่ีท าใหช้าวจีนออกนอกประเทศ 

สาเหตุท่ีท าใหช้าวจีนอพยพมาอยูใ่นประเทศไทย 

บทบาทของชาวจีนท่ีอพยพมาอยูใ่นประเทศไทย 

กลุ่มชาวจีนท่ีเดินทางเขา้มายงัลา้นนา 

สาเหตุการโยกยา้ยของชาวจีนจาก

ลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยามายงัเชียงใหม่ 

การตั้งถ่ินฐานของชาวจีนในเชียงใหม่ 

ตระกลูชาวจีนท่ีส าคญัในเชียงใหม่ 

บทบาทดา้นเศรษฐกิจ 

บทบาทดา้นสงัคม 

บทบาทดา้นสถาปัตยกรรมและประติมากรรม 
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แผนภูมิ 5.3 แนวทางการเขียนบทนิทรรศการประวติัและผลงานของหลวงอนุสารสุนทร ภรรยา และลูก 

นิท
รร

ศก
าร

ปร
ะว

ตัิแ
ละ

ผล
งา

นข
อง

หล
วง

อนุ
สา

รสุ
นท

ร ภ
รร

ยา
แล

ะลู
ก 

หวัขอ้เร่ืองท่ี 1 ประวติัความเป็นมา 

ของหลวงอนุสารสุนทร 

หวัขอ้เร่ืองท่ี 2 บทบาทของ 

หลวงอนุสารสุนทรต่อเมืองเชียงใหม่ 

หวัขอ้เร่ืองท่ี 3 นางค าเท่ียง  บุรี 

หวัขอ้เร่ืองท่ี 4  นางอโนชา  ชุติมา 

หวัขอ้เร่ืองท่ี 5 นพ.ยงค ์ ชุติมา 

หวัขอ้เร่ืองท่ี 6  นายกี  นิมมานเหมินท ์

หวัขอ้เร่ืองท่ี 7  นางกิมฮอ้ นิมมานเหมินท ์

หวัขอ้เร่ืองท่ี 8  นายสงดั บรรจงศิลป์ 

หวัขอ้เร่ืองท่ี 9 นายสุรพล อนุสารสุนทร 

หวัขอ้เร่ืองท่ี 10 นางสาวกรองทอง ชุติมา 

หวัขอ้เร่ืองท่ี 11 นายวพิฒัน์ ชุติมา 

หวัขอ้เร่ืองท่ี 12 นายชชัวาล ชุติมา 

หวัขอ้เร่ืองท่ี 13  ธุรกิจดา้นการเงิน

และการธนาคาร 

  ช่วงชีวิตของหลวงอนุสารสุนทร 
  แนวคิดและวิสยัทศัน์ในการด าเนินชีวิต 

 

 

 

บทบาทดา้นการคา้  ดา้นการถ่ายภาพ  ดา้นการแพทย ์       
ดา้นการศึกษา  ดา้นเทคโนโลยแีละวิศวกรรม 
ดา้นท านุบ ารุงศาสนา 

 

 

 

 

ประวติัความเป็นมาของนางค าเท่ียง  
บทบาทของนางค าเท่ียงในฐานะภรรยา และแม ่
 

 

ประวติัความเป็นมาของนางอโนชา 
บทบาทของนางอโนชาในฐานะภรรยาคนท่ี 2  และการครัว 
 
ประวติัความเป็นมาของนายแพทยย์งค ์
บทบาทของนายแพทยย์งค ์ในดา้นการแพทย ์
 

 
ประวติัความเป็นมาของนายกี  
 บทบาทของนายกีในการช่วยสนบัสนุนหลวงอนุสารสุนทร 
 บทบาทของนายกีในฐานะสามีและพอ่ 

 
  ประวติัความเป็นมาของนางกิมฮอ้ และความสนใจพิเศษ 
  บทบาทของนางกิมฮอ้ในฐานะภรรยาและแม ่

  ประวติัความเป็นมาของนายสงดั และความสนใจพิเศษ 

บทบาทของนายสงดัในฐานะนกัประพนัธ์และนกัหนงัสือพิมพ ์

ประวติัความเป็นมาของนายสุรพล และความสนใจพิเศษ 

บทบาทของนายสุรพลในดา้นการทหาร 
 
ประวติัความเป็นมานางสาวกรองทอง และความสนใจพิเศษ 

บทบาทของนางสาวกรองทองในดา้นการเงินการธนาคาร  
และการเมือง 
 
ประวติัความเป็นมาของนายวิพฒัน์ และความสนใจพิเศษ 

บทบาทของนายวิพฒัน์ในดา้นการเงินการธนาคาร 

ประวติัความเป็นมาของนายชชัวาล และความสนใจพิเศษ 

บทบาทของนายชชัวาลในดา้นการเงินการธนาคาร และการเมือง 
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แผนภูมิ 5.4 แนวทางการเขียนบทนิทรรศการห้างชวัยง่เส็งในอดีต 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิ 5.5 แนวทางการเขียนบทนิทรรศการประวติัและผลงานของทายาทรุ่นท่ี 3  

 

นิทรรศการห้างชัวย่งเส็งในอดีต 
 

เครื่องอุปโภค 

เครื่องบริโภค 

เครื่องยนต ์

ยานพาหนะ 

เครื่องเขียน 

เครื่องแต่งกาย 

สินคา้ในชีวติประจ าวนั 

ตะเกียงน ้ ามนั 

กลอ้งและมุมถ่ ายภาพ 

อาหารแหง้ 

ยาสามญัประจ าบา้น 

สุราต่างประเทศ 

นิทรรศการประวตัิและผลงานทายาทรุ่นที ่3 ของตระกูลชุติมา-นิมมานเหมินท์ 

หวัขอ้เรื่องที่ 1 นายไกรศรี นิมมานเหมินท์ 

หวัขอ้เรื่องที่ 2 นายพิสุทธ์ นิมมานเหมินท ์

หวัขอ้เรื่องที่ 3 นายอนั นิมมานเหมินท ์

หวัขอ้เรื่องที่ 4 นายเรือง นิมมานเหมินท ์

หวัขอ้เรื่องที่ 5 นางแจ่ มจิตต ์เลาหวฒัน์ 

หวัขอ้เรื่องที่ 6 นางอุณณ์ ชุติมา 
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แผนภูมิ 5.6 แนวทางการเขียนบทนิทรรศการการจดัการแสดงในพิพิธภณัฑ์อนุสารสุนทร 
 

2.5)  การออกแบบการจดัแสดง 

2.5.1)  การออกแบบอาคารและสถานท่ี 

   (1)  การใชพ้ื้นท่ีในบริเวณ “บา้นตึก”  

อาคารพิพิธภัณฑ์บ้านตึกเป็นกลุ่มอาคารท่ีอยู่ในภายในบ้านเลขท่ี 10-14 ถนนวิชยานนท ์
จงัหวดัเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนพื้นท่ีทั้งหมดรวมประมาณ 2 ไร่ เพื่อตอบสนองภารกิจของพิพิธภณัฑ์บา้น
ตึก ในการเป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภณัฑ์เพื่อการเรียนรู้ได้อย่างย ัง่ยืน จึงควรมีการค านึงถึงการ
ลงทุนและการใช้สอยพื้นท่ีอย่างคุม้ค่า และทางพิพิธภณัฑ์ได้ผลตอบแทนในการลงทุนทั้งระยะสั้ น
และระยะยาว เพื่อให้การบริหารจดัการท าได้อย่างเต็มศกัยภาพ มีองค์ประกอบครบทั้งส่วนการจดั
แสดง ส่วนงานหลงัฉาก และส่วนสร้างรายได ้ผูศึ้กษามีแนวคิดท่ีจะจดัสรรพื้นท่ีใช้สอยเพื่อการท า
ประโยชน์สูงสุดของพื้นท่ี โดยก าหนดให้มีพื้นท่ีกิจการพิพิธภณัฑ์ ซ่ึงไม่เน้นแสวงหาก าไรประมาณ
ร้อยละ 25 และพื้นท่ีอีกร้อยละ 75 ควรเป็นพื้นท่ีท่ีแสวงหาก าไร มีการจดัสรรไดด้งัน้ี 

 

 

 

นิทรรศการสรุปความสัมพนัธ์ของหลวงอนุสารสุนทร

และตระกูลชุติมา-นิมมานเหมินท์  ในสังคมล้านนา 
ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ 

ความสัมพนัธ์ทางสังคม 

ความสัมพนัธ์ทางวฒันธรรม 
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    ก. ส่วนการจดัแสดง 

 บริเวณท่ีจดัแสดงส่วนใหญ่ถูกก าหนดให้อยูภ่ายในอาคาร “ตึกหลวง”  ซ่ึง เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้น
ล่างมีขนาดพื้นท่ี 138 ตร.ม. และชั้นบนมีขนาดพื้นท่ี 138 ตร.ม. เช่นกนั เพื่อน าเสนอเร่ืองราวท่ีสะทอ้น
ใหผู้เ้ขา้ชมไดส้ัมผสับรรยากาศช่วงก าเนิดทุนนิยมในลา้นนา และรับรู้เร่ืองราวของหลวงอนุสารสุนทร
และครอบครัวได้ครบถ้วน แบ่งได้เป็นห้องนิทรรศการถาวร (Permanent Exhibition) และไม่ถาวร
(Temporary Exhibition) โดยหอ้งนิทรรศการถาวร มีหอ้งจดัแสดงแบ่งออกเป็น 5 หอ้ง เรียงล าดบัดงัน้ี 

หอ้งจดัแสดงท่ี 1 : ตามรอยเส้นทางจากจีนสู่เชียงใหม่ 
หอ้งจดัแสดงท่ี 2 : ผูส้ร้างต านานบา้นตึก  
หอ้งจดัแสดงท่ี 3 : หา้งชวัยง่เส็งในอดีต 
หอ้งจดัแสดงท่ี 4 : ทายาทรุ่นท่ี 3 แห่งบา้นตึก 
หอ้งจดัแสดงท่ี 5 : บา้นตึกกบัสังคมเมืองเชียงใหม่ 

 ส่วนจดัแสดง ซ่ึงอยูใ่นบริเวณอาคาร “ตึกหลวง” มีการแบ่งสัดส่วนออกเป็น 5 ห้องจดัแสดง โดยมีการ
จดัแสดงนิทรรศการต่างประเภทกนั การเขา้ชมอาคารหลงัน้ีก าหนดใหเ้ดินวนไปยงัดา้นขวามือของอาคาร จะ
พบวา่ห้องนิทรรศการแรกท่ีไดเ้ขา้ชมซ่ึงเร่ิมตน้ท่ีชั้น 2 คือ ตามรอยเส้นทางจากจีนสู่เชียงใหม่ ผูส้ร้างต านาน
บา้นตึก หา้งชวัยง่เส็งในอดีต ทายาทรุ่นท่ี 3 แห่งบา้นตึก และบา้นตึกกบัสังคมเมืองเชียงใหม่ตามล าดบั 

    ข. ส่วนงานหลงัฉาก   

ส่วนท่ีสนับสนุนการจดัแสดงของพิพิธภณัฑ์ อยู่บริเวณชั้นล่างและชั้นบนบางส่วนของ “เรือน
แถว”  ชั้นล่างบางส่วนของ “ตึกแดง”  และอาคารท่ีก่อสร้างข้ึนใหม่อยูร่ะหวา่ง “เรือนแถว” และ “ตึกแดง” 
โดยมีพื้นท่ีให้บุคลากรต าแหน่งต่างๆ ไดใ้ช้ประโยชน์ปฏิบติังาน ทั้งในส่วนของการบริหาร การอนุรักษ ์
และเก็บรักษาวตัถุเพื่อเตรียมจดัแสดง นอกจากน้ียงัเป็นพื้นท่ีส าหรับบุคลากรใชพ้กัผอ่น ประกอบดว้ย 

-   ส่วนส านกังานพิพิธภณัฑ ์ 
 

เป็นพื้นท่ีให้บุคลากรในส่วนภณัฑารักษ ์เจา้หน้าท่ีบริการการศึกษา เจา้หน้าท่ีธุรการใชป้ฏิบติั
หน้าท่ี รูปแบบการใช้สอยแตกต่างกันออกไปตามลกัษณะงาน และมีห้องประชุมขนาดเล็กให้ได้
รวมกลุ่มกนัวางแผนหรือประชุมกนัในฝ่าย  

 
 
 
 
 



 

175 

- ส่วนปฏิบติัการดา้นการอนุรักษ ์ 
 

เป็นพื้นท่ีท่ีตอ้งมีการควบคุมพิเศษทั้งในดา้นความร้อน แสง และความปลอดภยั เพราะเป็น
พื้นท่ีท างานของนกัอนุรักษใ์ชป้ฏิบติัหนา้ท่ีอนุรักษว์ตัถุทั้งท่ีจดัแสดงอยูแ่ละจดัหาเขา้มาใหม่ เป็นวตัถุ
ท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ซ่ึงต้องอาศยัการดูแลทะนุถนอมมากเป็นพิเศษ ต้องเป็นห้องท่ีมีการ
ควบคุมอุณหภูมิ และส่ิงแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัวตัถุแต่ละประเภท   
 

- ส่วนคลงัวตัถุ (ท่ีมิไดจ้ดัแสดง)  
 

เป็นพื้นท่ีจดัเก็บวตัถุของพิพิธภณัฑ์ท่ีรวบรวมไวท้ั้ งท่ีมีอยู่แล้วหรือจดัหาเข้ามาใหม่ ซ่ึงอยู่ใน
ระหวา่งการศึกษา คน้ควา้ วจิยั แต่ยงัไม่ไดน้ าไปจดัแสดง ซ่ึงนบัวนัจ านวนท่ีมีจะยิง่ทวคูีณ จึงตอ้งอาศยัการ
จดัเก็บท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการจดัเก็บตอ้งมีการวางแผนและจดัใหเ้ป็นระบบ ผสานแนวคิดของการจดัหอ้ง
นิทรรศการ เพื่อสามารถเปิดเป็นอีกพื้นท่ีจดัแสดงหน่ึงใหผู้ท่ี้สนใจศึกษาดา้นการจดัการพิพิธภณัฑ์เขา้ชม 
 

- ส่วนงานรักษาความปลอดภยั (Security services and control) 
 

- ส่วนอ่ืนๆ  เช่น  เรือนพกัเจา้หนา้ท่ี และโรงรถ  เป็นตน้ 

ค. ส่วนสร้างรายได ้

เพื่อให้พิพิธภณัฑ์บา้นตึกสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งย ัง่ยืน จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งจดัสรรพื้นท่ี
เอาไวเ้พื่อหารายไดม้าสนบัสนุนกิจการ ประกอบดว้ย ส่วนพื้นท่ีพาณิชยใ์หเ้ช่า ส่วนงานโรงแรม ส่วน
ร้านขายของท่ีระลึก และส่วนร้านอาหาร 
 

 ง.ส่วนการคมนาคม 
 

 เน่ืองจากพื้นท่ีภายในบริเวณ “บา้นตึก” ค่อนขา้งมีจ ากดั จึงท าให้สถานท่ีจอดรถภายในพื้นท่ี
ตอ้งมีการสงวนไวส้ าหรับเจา้หน้าท่ีและงานบริการส่วนโรงแรมบางส่วน ผูม้าใช้บริการสามารถ
เลือกใชบ้ริการรถขนส่งสาธารณะ เช่น รถส่ีลอ้แดง รถตุ๊กตุ๊ก รถสามลอ้ ซ่ึงผ่านดา้นหน้าพิพิธภณัฑ์
ตลอด 24 ชัว่โมง หากน ารถมาเองสามารถน ามาจอดไดบ้ริเวณท่ีจอดรถของพุทธสถาน ฝ่ังตรงขา้ม ซ่ึง
ทางพิพิธภณัฑ์ไดท้  าสัญญาเช่าพื้นท่ีบางส่วนเอาไว ้แลว้ใชว้ิธีการประทบัตราเม่ือมีการใช้บริการของ
ทางพิพิธภณัฑ์ หรือใช้บริการจอดรถแบบ Valet parking โดยทางเจา้หน้าท่ีของพิพิธภณัฑ์จะเป็นผู ้
อ  านวยความสะดวกให้ น ารถของผูม้าใช้บริการไปจอดในบริเวณท่ีจอดซ่ึงไดมี้การท าสัญญาเช่าเป็น
รายเดือนไวก้บัลานจอดรถในบริเวณใกลเ้คียง นอกจากน้ีในส่วนของแขกโรงแรมยงัมีบริการรถรับ-
ส่งสนามบิน หรือสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ใหบ้ริการโดยมีการคิดค่าใชจ่้ายแยกต่างหาก 
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ภาพ 5.46 แผนผงัแสดงการจดัการกลุ่มอาคาร “บา้นตึก” ชั้นท่ี 1 
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ภาพ 5.47 แผนผงัแสดงการจดัการกลุ่มอาคาร “บา้นตึก” ชั้นท่ี 2 
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 จากภาพแสดงให้เห็นวา่กลุ่มอาคาร “บา้นตึก” มีการแบ่งสัดส่วนออกเป็น 3 พื้นท่ี เพื่อให้การ
บริการจดัการอนุสรณ์สถานและพิพิธภณัฑ์เพื่อการเรียนรู้แห่งน้ีนั้นเป็นไปอยา่งย ัง่ยืน ประกอบดว้ย 
ส่วนการจดัแสดง ส่วนงานหลงัฉาก และส่วนหารายได ้มีการปรับพื้นท่ีเพื่อความเหมาะสมในการใช้
ประโยชน์ของงานแต่ละแบบ บางส่วนมีการก่อสร้างอาคารสมยัใหม่เพิ่มเติมเพื่อใหเ้ห็นความแตกต่าง
ระหวา่งรูปแบบสถาปัตยกรรมสมยัใหม่และสมยัเก่า 

    (2)   การออกแบบหอ้งนิทรรศการ 

ในด้านการด าเนินงานการหางบประมาณหลกัของพิพิธภณัฑ์ได้มาจากการระดมทุนภายใน
ครอบครัว และการจดัตั้ งภาคีกับภาคธุรกิจและภาคการศึกษาเพื่อให้ช่วยสรรหางบประมาณมา
สนบัสนุนโครงการ  และเพื่อให้ไดบ้รรยากาศเสมือนจริงมากท่ีสุด เนน้การสร้างปฎิสัมพนัธ์กบัผูเ้ขา้
ชมจากทุกจุดในพิพิธภัณฑ์  การออกแบบนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์จึงค านึงถึงข้อมูลทาง
ประวติัศาสตร์ สถาปัตยกรรม โบราณวตัถุ เทคนิคในการจดัแสดง  ขนาดของวตัถุ และเน้ือท่ีในการจดั
แสดง ผสมผสานกบัจินตนาการ เพื่อน ามาใช้และจดัวางใหม่ให้เหมาะสมต่อเน้ือหานิทรรศการใน
หัวข้อนั้ นๆ มีการใช้แสงสว่างผสมระหว่างแสงธรรมชาติกับแสงสว่างประดิษฐ์ ทั้ งน้ีจากการ
สัมภาษณ์ ควรมีการใชเ้ทคโนโลยช่ีวยในการด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ ไดแ้ก่ การใชร้ะบบมลัติมีเดีย และ
อุปกรณ์เทคโนโลยี เช่น จอมอนิเตอร์(Monitor) เคร่ืองโปรเจคเตอร์ (Projector) เคร่ืองตรวจจบัความ
เคล่ือนไหว (Sensor) แท็บเลต(Tablet) โปรแกรมประยุกต์(Application) เป็นต้น เพื่อช่วยในการ
ประกอบการน าเสนอองค์ความรู้  การให้เร่ืองราวเป็นขั้นเป็นตอนนั้น  ตอ้งพิจารณาเน้ือหาวิชาการ  
วตัถุท่ีจดัแสดง    และวิธีการเรียงล าดับก่อนหลัง  ในทางปฏิบัติการออกแบบจะเป็นหน้าท่ีของ
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายเทคนิค 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ในส่วนการจดัแสดงไดมี้การแบ่งสัดส่วนจดัแสดงภายใน โดยข้ึนอยูก่บั
เน้ือหาของนิทรรศการท่ีจดัแสดงภายในห้องนั้นๆ ในหัวขอ้น้ีจะเป็นการน าเสนอลกัษณะของการ
ออกแบบนิทรรศการท่ีเกิดข้ึนในห้องจดัแสดงแต่ละหอ้ง รวมถึงการน าเสนอการออกแบบและรูปแบบ
นิทรรศการในแต่ละหวัเร่ือง  ดงัต่อไปน้ี 

ก. อาคารอเนกประสงค ์(ใหม่)  
 

เน่ืองจากมีพื้นท่ีจ  ากดั จึงจ าเป็นตอ้งมีการสร้างอาคารข้ึนใหม่ อยูร่ะหวา่ง “ตึกแดง” และ “ เรือน
แถว” มีลกัษณะเป็นแบบสถาปัตยกรรมสมยัใหม่เพื่อตอ้งการแสดงให้ผูช้มเห็นความแตกต่างอย่าง
ชดัเจน หลงัคาเป็นลกัษณะโปร่งใสเพื่อให้ผูท่ี้อยูข่า้งในสามารถชมสถาปัตยกรรมของ “ตึกแดง” และ 
“เรือนแถว” ไดจ้ากภายใน และมีม่านท่ีสามารถเปิด-ปิดได ้แลว้แต่วตัถุประสงคก์ารใชง้าน ภายในมี
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การจดัวางระบบแสงเสียงใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านท่ีหลากหลาย มีจอวีดีทศัน์ขนาดใหญ่พร้อมเกา้อ้ี
นัง่ชมท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยได ้เป็นพื้นท่ีน าเสนอขอ้มูลเพื่อแนะน าดา้นประวติั ท่ีมา ความเป็นมาของ
บุคคลและสถานท่ี การจดักลุ่มการเรียนรู้ แนะน าส่วนต่างๆ ของพิพิธภณัฑ์และกลุ่มอาคาร นอกจากน้ี
ยงัมีแผนผงัแสดงอาคารต่างๆ ในกลุ่มอาคาร ความเป็นมา บอร์ดนิทรรศการส าคญั และกระบวน
วิธีการอนุรักษ์สถานท่ี รวมทั้งพื้นท่ีสามารถปรับเปล่ียนเพื่อการจดักิจกรรมต่างๆ ได้ เช่น การจดั
ประชุมสัมมนา เป็นตน้ นบัเป็นการสร้างรายไดใ้หก้บัพิพิธภณัฑอี์กช่องทางหน่ึง 

 

 
ภาพ 5.48 บรรยากาศภายในอาคารอเนกประสงค ์เม่ือเปิดม่านบนหลงัคาออก 

 

 
ภาพ 5.49 บรรยากาศภายในอาคารอเนกประสงค ์เม่ือปิดม่านบนลงคาลง 
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ข.  พื้นท่ีนิทรรศการกลางแจง้ 

 

พื้นท่ีโล่งกลางกลุ่มอาคารของหลวงอนุสารสุนทร มีแนวความคิดในการจดัสวนกลางบา้นตามในสมยั
อดีต ทั้งพืชพรรณไมท่ี้เลือกมาปลูกเนน้เป็นพืชทอ้งถ่ิน และการจดัการใหร้ะบบนิเวศน์มีความสมบูรณ์มากข้ึน 
เพื่อให้มีสัตวต่์างๆ มาอาศยัอยู่ เช่น นก กระรอก กระแต เป็นต้น ในบริเวณสวนยงัให้มีการจดัแสดง “เรือ
แม่ป๊ะ” หรือ “เรือหางแมงป่อง” ท่ีหลวงอนุสารสุนทรใชเ้ป็นพาหนะส าคญัในการประกอบธุรกิจเม่ือคร้ังอดีต 
รวมไปถึงใหมี้การจดัแสดงรถยนตส่์วนตวัของหลวงอนุสารสุนทร “Rover” นบัเป็นรถยนตเ์ก่าแก่ของเชียงใหม่ 

 

 
ภาพ 5.50 บรรยากาศสวนกลางแจง้ 

 

ค. ห้องจดัแสดงท่ี 1 บทบาทของชาวจีนช่วงก าเนิดทุนนิยม
ในเชียงใหม ่

ห้องน้ีเป็นห้องแรกของนิทรรศการถาวร อยู่บริเวณชั้น 2 ของ “ตึกหลวง” ในส่วนอาคารท่ีต่อ
เติม น าเสนอเร่ืองราวการอพยพยา้ยถ่ินฐานของกลุ่มพ่อคา้ชาวจีนจากลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยามาสู่หวัเมือง
เหนือ ผ่านแผนท่ี บอร์ดนิทรรศการแสดงความเป็นมาของเหตุท่ียา้ยถ่ินฐาน แสดงบทบาทในสังคม
ของชาวจีนท่ีมีความส าคญัในการกระตุน้การลงทุนในเมืองเชียงใหม่ ถ่ายทอดผ่านเร่ืองราวของกลุ่ม
พอ่คา้ชาวจีนตระกลูส าคญัท่ีเร่ิมเขา้มาคา้ขายในเมืองเชียงใหม่ สะทอ้นสภาพชีวติความเป็นอยูข่องชาว
จีน กิจกรรมและผลงานในลกัษณะหุ่นจ าลองพร้อมอุปกรณ์ประกอบการท ามาหากิน ภาพถ่ายฝีมือ
ของหลวงอนุสารสุนทรท่ีบอกเล่าเร่ืองราว และมีจอวีดีทศัน์ประกอบ รวมไปถึงแสดงแผนท่ีเส้นทาง
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การคา้ขายทั้งทางน ้ าและทางบก ความสัมพนัธ์ของชาวจีนกบัสังคมเมืองเชียงใหม่ในสมยันั้น โดยมี
การใชอุ้ปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ประกอบการรับชม 

 
ภาพ 5.51 บรรยากาศภายในหอ้งจดัแสดงท่ี 1 บทบาทของชาวจีนช่วงก าเนิดทุนนิยมในเชียงใหม่ 

 

 
ภาพ 5.52 จากมุมสูงแสดงการจดัวางภายในหอ้งจดัแสดงท่ี 1 

 

ง.  ห้องจดัแสดงท่ี 2 ประวติัและผลงานของหลวงอนุสาร
สุนทร ภรรยาและลูก 

ห้องจดัแสดงน้ีอยู่บริเวณ “ตึกหลวง” ชั้น 2 โดยหลังจากท่ีปรับสภาพอาคารตามแนวทางการ
อนุรักษ์ให้อยูใ่นลกัษณะเม่ือคร้ังอดีตมากท่ีสุดแลว้ จดัจ าลองห้องภายในเป็นส่วนท่ีพกัอาศยัของหลวง
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อนุสารสุนทรในอดีต จดัแสดงเคร่ืองเรือนท่ีใช้ซ่ึงมีลกัษณะเรียบง่ายและส่ิงสะสมส่วนตวัเพื่อแสดง
อุปนิสัยของหลวงอนุสารสุนทร ภายในห้องยงัมีรูปป้ันของหลวงอนุสารสุนทรและนางค าเท่ียงตั้งอยู่
ภายในพร้อมกบัไฟท่ีส่องสวา่งลงมาเป็นจุดเดียวเพื่อสร้างความโดดเด่น และมีรูปภาพประกอบ ห้องพกั
ส่วนตวัน้ีไม่อนุญาตให้ผูเ้ขา้ชมเขา้ไปภายใน แต่จะมีหนา้ต่างกระจกให้มองเขา้ไปจากภายนอก รูปแบบ
การน าเสนอเร่ืองราวของหลวงอนุสารสุนทรจะเสนอผา่นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ นอกจากน้ียงัน าเสนอ
เร่ืองราวของนางค าเท่ียงผา่นมุมขายผา้ไหมท่ีอยูบ่ริเวณหนา้ห้องพกัดว้ย  

บริเวณถัดมาในชั้นเดียวกันนั้น ได้ให้มีการจดัจ าลองสถานท่ีท่ีประกอบธุรกิจโรงรับจ าน า 
ปล่อยสินเช่ือ จ านองท่ีดิน และการธนาคารเม่ือคร้ังอดีต มีช่องติดต่อ เก้าอ้ีนั่งรอ และห้องติดต่อ
เจา้หน้าท่ีแบ่งยอ่ยเป็นห้องเล็กๆ ดา้นหลงั โดยอาศยัการจ าลองบรรยากาศตามภาพถ่ายโบราณท่ีทาง
ทายาทได้เก็บรักษาไว ้ ในส่วนน้ีจะน าเสนอเร่ืองราวของนายกี นิมมานเหมินท์ ในฐานะผูค้วบคุม
กิจการต่อจากหลวงอนุสารฯ รวมถึงจดัมุมเพื่อบอกเล่าเร่ืองราว นางอโนชา ภรรยาคนท่ี 2 และลูกของ
หลวงอนุสารฯ ประกอบดว้ย  

  - นางกิมฮอ้ นิมมานเหมินท ์ 
- นายแพทยย์งค ์ชุติมา 
- นายสงดั (ยง่เง๊ียบ) บรรจงศิลป์  
- นายสุรพล (เช้ือ,ยง่ตัก๊) อนุสารสุนทร  
- นายสาวกรองทอง (กิมตุน๊) ชุติมา 
- นายวพิฒัน์ (ยง่เชียง) ชุติมา  
- นายชชัวาล (ยง่แช) ชุติมา  

 
ภาพ 5.53 บรรยากาศภายในหอ้งจดัแสดงท่ี 2 ห้องพกัส่วนตวัของหลวงอนุสารสุนทร 
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ภาพ 5.54 บรรยากาศภายในหอ้งจดัแสดงท่ี 2 บริเวณธุรกิจโรงรับจ าน า ปล่อยสินเช่ือ จ านองท่ีดิน 

 
ภาพ 5.55 บรรยากาศภายในหอ้งจดัแสดงท่ี 2 บริเวณกิจการธนาคาร 

 
ภาพ 5.56 จากมุมสูงแสดงการจดัวางภายในหอ้งจดัแสดงท่ี 2 
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 จ. หอ้งจดัแสดงท่ี 3 หา้งชวัยง่เส็งในอดีต 
 

ห้องจดัแสดงน้ีอยู่บริเวณชั้นล่างของ “ตึกหลวง” ติดกับถนนวิชยานนท์ จ  าลองบรรยากาศ
ห้างชัวย่งเส็ง เม่ือคร้ังสมยัหลวงอนุสารสุนทรด าเนินกิจการ ติดตั้งเคร่ืองเรือนในการคา้ขายสินค้า
อุปโภคบริโภค สินคา้ของลูกคา้ชั้นสูง ผา้ไหม เคร่ืองประดบั รถจกัรยานราเลย ์ เคร่ืองยนต์ รถยนต ์
จกัรเยบ็ผา้ซิงเกอร์ ตะเกียงโบราณ แผน่เสียง อุปกรณ์เคร่ืองเขียน และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย แต่ละจุด
จะมี QR Code ใหผู้เ้ขา้ชมไดท้ราบขอ้มูลเพิ่มเติมผา่นอุปกรณ์อิเลิคทรอนิคส์ มีหุ่นจ าลองลูกคา้ท่ีเขา้มา
จบัจ่ายซ้ือสินค้า มีทั้ งหุ่นจ าลองชาวต่างประเทศ เจ้านายและบุคคลชั้นสูงในเชียงใหม่ รวมทั้งจดั
จ าลองมุมร้านถ่ายภาพโบราณซ่ึงเป็นหน่ึงในกิจการของห้างชวัย่งเส็ง และเปิดให้ผูเ้ขา้ชมไดมี้ส่วน
ร่วมกบันิทรรศการดว้ยบริการเช่าชุดและถ่ายภาพแบบโบราณ สามารถใชเ้ป็นของท่ีระลึกได ้

 

 
ภาพ 5.57 บรรยากาศภายในหอ้งจดัแสดงท่ี 3 หา้งชวัยง่เส็งในอดีต 

 

ฉ. ห้องจดัแสดงท่ี 4 ประวติัและผลงานทายาทรุ่นท่ี 3 ของ
ตระกลูชุติมา-นิมมานเหมินท ์

  

ห้องจดัแสดงน้ีอยูบ่ริเวณชั้นล่างของ “ตึกหลวง” ติดกบัห้องจดัแสดงท่ี 3 น าเสนอเร่ืองราวของ
ทายาทรุ่นท่ี 3 แห่งบา้นตึก ติดตั้งส่ือสารสนเทศท่ีกระชบัในแบบจอภาพอิเลคทรอนิกส์แบบสัมผสั 
(Touch Screen LED) ส่ื อผสม (Multi-Media) จ านวน  6 จุด  ในแต่ละจุด ติดตั้ งภาพ ถ่ายบุคคล 
รายละเอียดโดยยอ่ วตัถุส าคญั 2-3 ช้ิน ของบุคคลนั้น และ QR Code เพื่อน าเสนอขอ้มูลโดยละเอียด 
และในบริเวณใกลก้นันั้นจดัแสดงห้องท างานของนายไกรศรี นิมมานเหมินท์ โดยจ าลองสภาพห้อง
ท างานให้เหมือนเม่ือคร้ังยงัมีชีวิตอยู่ แต่ไม่อนุญาตให้ผูเ้ขา้ชมเดินเขา้ไปภายใน ท าไดเ้พียงมองลอด
ผา่นหนา้ต่างและประตูหอ้ง 
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ภาพ 5.58 บรรยากาศภายในหอ้งจดัแสดงท่ี 4 แสดงประวติัและผลงานทายาทรุ่นท่ี 3 

  

 
ภาพ 5.59 ภาพจากมุมสูงแสดงการจดัวางภายในหอ้งจดัแสดงท่ี 3 และ 4 

 

 ช.  ห้องจดัแสดงท่ี 5 สรุปความสัมพนัธ์ของหลวงอนุสาร
สุนทรและตระกลูชุติมา-นิมมานเหมินท ์ในสังคมลา้นนา
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

ห้องจดัแสดงน้ีอยู่บริเวณชั้นล่างของ “เรือนแถว” เป็นห้องส่ีเหล่ียมว่างเปล่า ผนังปูนเกล้ียงสี
ขาว ภายในมีการติดตั้งเทคโนโลยีตรวจจบัความเคล่ือนไหวท่ีท างานด้วยระบบอินฟาเรด เรียกว่า 
Kinect  และเคร่ืองโปรเจคเตอร์ (Projector) เพื่อเปล่ียนให้ผนงัห้องท่ีวา่งเปล่ากลายเป็นหนา้จอสัมผสั
ขนาดใหญ่ น าเสนอเร่ืองราวบทบาทของหลวงอนุสารสุนทรและตระกูลชุติมา-นิมมานเหมินท ์ทั้งทาง
สังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมกบัเมืองเชียงใหม่ ผลงานต่างๆ คติในการด าเนินชีวติ แง่คิดของการใช้
ชีวิตครอบครัว หลกัปรัชญาท่ียึดมัน่ โดยผูเ้ขา้ชมสามารถสัมผสับนจอภาพขนาดใหญ่น้ีเพื่อเลือกรับ
ขอ้มูลตามท่ีตอ้งการ และเป็นการสร้างใหผู้เ้ขา้ชมรู้สึกมีปฏิสัมพนัธ์กบัการชมนิทรรศการอีกดว้ย 
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ภาพ 5.60 บรรยากาศภายในหอ้งจดัแสดงท่ี 5 สรุปความสัมพนัธ์ของหลวงอนุสารสุนทรและ 

ตระกลูชุติมา-นิมมานเหมินท ์ในสังคมลา้นนาทางเศรษฐกิจและสังคม 

     (3)  การออกแบบส่ือท่ีใชใ้นหอ้งนิทรรศการ 

ส่ือท่ีใชใ้นการจดัแสดงประกอบดว้ยโบราณวตัถุ วตัถุจ  าลองท่ีจดัหามาใหม่ และการจดัแสงและ
เสียงในห้องจดัแสดง เพื่อให้ผูเ้ขา้ชมไดมี้โอกาสใกลชิ้ดและรู้สึกถึงบรรยากาศในอดีตมากท่ีสุด โดย
ผูว้ิจยัเสนอให้ลดเทคนิคการจดัแสดงนิทรรศการแบบเก่าออก เช่น แผน่ป้ายแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงของ
แต่ละช้ิน หรือเร่ืองราวบุคคล โดยเปล่ียนไปใช้วิธีการผสมผสานดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศสมยัใหม่
ผนวกกบัการจดัสถานท่ีและแสงไฟ ซ่ึงนอกจากวิธีการน าเอาส่ือผสมน้ีมาใช้จะช่วยให้ผูเ้ขา้ชมรู้สึก
ความแตกต่างจากพิพิธภณัฑ์อ่ืนๆ แลว้ ยงัจะช่วยลดปริมาณผูน้ าชมพิพิธภณัฑล์ง และผูเ้ขา้ชมก็สามารถ
เรียนรู้ไดต้นเองอยา่งอิสระและสามารถเขา้ถึงขอ้มูลความรู้ไดอ้ยา่งเต็มท่ี  ในการจดัการคร้ังน้ีทางผูว้ิจยั
เสนอให้น าเอาระบบสัมผัส(Touch Screen) อุปกรณ์เคล่ือนท่ี(Mobile Equipment) และฐานข้อมูล
ออนไลน์(Online Database) มาประยุกตใ์ช ้ ให้ผูเ้ขา้ชมไดเ้ขา้ถึงขอ้มูลของพิพิธภณัฑ์ผา่นอุปกรณ์แท็บ
เล็ต(Tablet) ท่ีทางพิพิธภัณฑ์มีให้บริการเช่ายืมพร้อมหูฟัง หรือหากผู ้เข้าชมมีอุปกรณ์ท่ีสามารถ
เช่ือมต่อกบัระบบไร้สายไดอ้ยูแ่ลว้ก็สามารถใชร้หสัล็อคอิน(Login Code) ชัว่คราวท่ีปรากฏบนบตัรเขา้
ชมพิพิธภณัฑ์ เพื่อเข้าถึงฐานขอ้มูลออนไลน์ของพิพิธภณัฑ์  โดยเขา้ใช้งานผ่านโปรแกรมประยุกต ์
(Application Program) หรือเรียกโดยทัว่ไปว่า “App.” ของพิพิธภณัฑ์ได้ทนัที ขอ้มูลท่ีให้บริการมีทั้ง
ภาษาไทยและภาษาส าคญัของโลก เช่น องักฤษ จีน ญ่ีปุ่น เกาหลี สเปน เยอรมนั รัสเซีย อาหรับ เป็นตน้  

ใน App. จะมีรูปภาพวตัถุจัดแสดง แบบ 360 องศา ข้อมูลตัวอักษร และวีดีทัศน์ น าเสนอ
เร่ืองราวในแต่ละหอ้งจดัแสดง เพื่อผูเ้ขา้ชมสามารถเลือกดูในหวัขอ้ท่ีสนใจไดเ้ตม็ท่ี  เปิดโอกาสใหไ้ด้
เรียนรู้เตม็ท่ี และสัมผสับรรยากาศจ าลองไดโ้ดยไม่มีความรู้สึกวา่ถูกป้ายหรือตวัอกัษรมาบดบงั  
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ภาพ 5.61 ตวัอยา่งการใช ้App. ในพิพิธภณัฑส์มิธโซเนียน กรุงวอชิงตนั ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

หากผูเ้ขา้ชมสนใจทราบขอ้มูลวตัถุจดัแสดงชนิดไหนเป็นพิเศษ สามารถใช้โปรแกรมสแกน 
QR Code ท่ีมีอยูบ่นแทบ็เล็ต น าไปสแกนรหสัท่ีปรากฏอยูข่า้งวตัถุจดัแสดงแต่ละช้ิน เพื่อทราบขอ้มูล 

 
ภาพ 5.62 ตวัอยา่งการใช ้QR Code ของพิพิธภณัฑพ์าวเวอร์เฮาส์ กรุงซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย 

ภายในห้องจดัแสดงจะมีระบบตรวจจบัการเคล่ือนไหว(Motion Sensor) เม่ือระบบตรวจจบั
ความเคล่ือนไหวได้จะท างาน 2 ส่วน คือ ควบคุมเวลาท่ีใช้ในการเปิดปิดหลอดไฟท่ีได้รับการ
ออกแบบไวแ้ลว้ เม่ือมีการเคล่ือนไหวเขา้ไปใกล้วตัถุจดัแสดง ระบบจะสั่งการให้เปิดไฟส่องไปยงั
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วตัถุนั้น เพื่อเพิ่มความน่าสนใจของวตัถุ และควบคุมเวลาของเคร่ืองเล่น MP3 ท่ีใชใ้นการเล่นส่ือเสียง
เพื่อสร้างบรรยากาศภายในหอ้งจดัแสดงแต่ละหอ้งใหผู้เ้ขา้ชมเกิดอารมณ์ร่วมมากท่ีสุด 

นอกจากน้ียงัไดมี้การน าเทคโนโลยีตรวจจบัความเคล่ือนไหวอีกชนิดหน่ึง ท่ีเรียกวา่ Kinect ซ่ึง
ท างานดว้ยระบบอินฟาเรด มาประยุกต์ใช้กบัเคร่ืองโปรเจคเตอร์ (Projector) เพื่อเปล่ียนให้ผนังห้อง
ท่ีวา่งเปล่าให้เป็นหน้าจอสัมผสัขนาดใหญ่ เพื่อให้ผูเ้ขา้ชมสามารถเลือกรับขอ้มูลตามท่ีตอ้งการ และ
รู้สึกมีปฏิสัมพนัธ์กบัการชมนิทรรศการอีกดว้ย 
 

 

ภาพ 5.63 ตวัอยา่ง เคร่ือง Kinect 

 
ภาพ 5.64 ตวัอยา่งการใชง้านหนา้จอสัมผสับนผนงัห้องจดัแสดง 

(4)  การออกแบบส่ือบอกขอ้มูลหรือค าบรรยาย ท่ีใชใ้นนิทรรศการ 

ปัญหาป้ายบอกขอ้มูลหรือค าบรรยายประกอบการจดัแสดงเป็นอีกหน่ึงปัญหาหลกัท่ีพบใน
พิพิธภณัฑ์หลายท่ี จากท่ีเคยมีการส ารวจพิพิธภณัฑ์อ่ืนมกัพบวา่ วตัถุบางช้ินไม่มีป้ายค าบรรยาย บาง
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ช้ินมีป้ายค าบรรยายแต่ขอ้มูลลบเลือน บางช้ินมีป้ายค าบรรยายแต่การติดป้ายไม่เหมาะสมท าให้วตัถุ
เกิดความเสียหาย ดงันั้นการจดัการปัญหาค าบรรยายประกอบการจดัแสดงจึงมีขอ้เสนอให้มีการน า
ขอ้มูลของวตัถุท่ีมีการเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลออกมาใช้ในการจดัท า QR Code ค าบรรยาย โดยมีหัวขอ้
ดงัน้ี 

ก.    ช่ือวตัถุ  
ข.    ความส าคญัหรือประโยชน์ของวตัถุ รายละเอียดเพื่อให้ผู ้

เขา้ชมไดรั้บความรู้จากวตัถุช้ินนั้นอยา่งครบถว้น  
ค.    อายสุมยัของวตัถุ 
ง.    นามผูบ้ริจาคหรือใหย้มื   
ฉ.    รูปภาพวตัถุแบบ 360 องศา 

การจัดท า App. เพื่อบอกข้อมูลประกอบการจดัแสดง ข้อมูลท่ีน าเสนอควรมีค าบรรยายท่ี
หลากหลายภาษา เพื่อต้อนรับนักท่องเท่ียวในระดับสากล และควรเลือกใช้ระบบท่ีเสถียรในการ
จดัเก็บขอ้มูล และน าเสนอขอ้มูล   

ลกัษณะการออกแบบหนา้ตาใน App. ควรให้สอดคลอ้งกบัวตัถุจดัแสดง และเน้ือหาหลกัของ
พิพิธภณัฑ์ และจดัท าในรูปแบบ QR Code เพื่อท าการติดตั้งป้ายส าหรับวตัถุแต่ละช้ิน โดยพิจารณา
ลกัษณะทางกายภาพของวตัถุท่ีจดัแสดงเป็นหลกั ไม่ควรน าป้ายติดไวท่ี้ตวัวตัถุเพราะอาจเกิดความ
เสียหายแก่วตัถุได ้การติดตั้งป้ายท่ีตูแ้สดงควรติดในมุมท่ีไม่สร้างความโดดเด่นเกินวตัถุจดัแสดง ทั้งน้ี
การติดตั้งป้ายจ าเป็นตอ้งตั้งในต าแหน่งท่ีใกลก้บัวตัถุเพื่อป้องกนัการสับสนของผูท่ี้อ่านขอ้มูล 

   (5) การออกแบบระบบรักษาความปลอดภยั 

การออกแบบอาคารท่ีจะปรับปรุงใหม่เพื่อเป็นพิพิธภณัฑ์ ตอ้งค านึงถึงระบบการรักษาความ
ปลอดภยั ซ่ึงการรักษาความปลอดภยัของพิพิธภณัฑแ์บ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

- การรักษาความปลอดภยัจากภยัของธรรมชาติ  เช่น ความช้ืน  
กรด  ด่าง  สัตว ์ แมลง  ซ่ึงคือการจดัเก็บรักษาให้เหมาะสมกบั
สภาพและประเภทของวตัถุ 

- การรักษาความปลอดภยัจากภยัของมนุษย ์ ได้แก่  การติดตั้ง
สัญญาณกนัขโมยและกลอ้งวงจรปิดในห้องคลงัเก็บวตัถุ  ห้อง
จดัแสดง  และตูจ้ดัแสดง  รวมถึงมีเจา้หนา้รักษาความปลอดภยั
ผลดัเวรกนัเฝ้า การป้องกนัโจรภยั   การป้องกนัอคัคีภยั  ฯลฯ 
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5.2.3 การบริหารจดัการอนุสรณ์สถานและพิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้ 

 1)  องคป์ระกอบของการบริหาร 

การจดัโครงสร้างของการบริหารพิพิธภณัฑ์มีจุดมุ่งหมายเพื่อท่ีจะให้สายงานต่างๆ  สามารถ
ด าเนินไปได้  โดยปราศจากความขดัแยง้กัน  ทั้ งในด้านวิชาการ  การบริหาร และธุรการต่างๆ ใน
การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาขอเสนอโครงสร้างของการบริหารจดัการ “บา้นตึก” เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน
และพิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้ดงัน้ี 

1.1) เจา้ของ (Owner)  

กลุ่มทายาทของหลวงอนุสารสุนทร เป็นผูส้นับสนุนหลักในการสร้างอนุสรณ์สถานและ
พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี ทั้งในส่วนงบประมาณ การก าหนดแนวทาง โครงเร่ือง และใหข้อ้มูลในการจดัแสดง  

1.2) คณะกรรมการบริหาร (Museum Board)  

ตัวแทนจากกลุ่มทายาทของหลวงอนุสารสุนทร ท่ีได้รับการคัดเลือกแต่งตั้ งให้ เป็น
คณะกรรมการ ท าหน้าท่ีควบคุมและบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์อยา่งใกลชิ้ด นอกจากการเป็นเจา้ของ
พิพิธภณัฑ์ มีหนา้ท่ีในการวางนโยบาย แผนงาน และแนวทางการบริหารพิพิธภณัฑ์ จดัหาเงินทุนและ
งบประมาณในการด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ สรรหาและวา่จา้งบุคคลากรด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ ตลอดจน
ควบคุมดูแลผลประโยชน์ และจดัหาผลประโยชน์เพื่อใหกิ้จการพิพิธภณัฑด์ าเนินการไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

1.3) ผูบ้ริหารพิพิธภณัฑ ์(Museum Director)  

ผูรั้บผิดชอบในการบริหารงานภายในทั้งหมดของพิพิธภณัฑ ์เป็นผูค้ดัเลือกเจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑ์
หรือผูใ้ต้บังคับบัญชา คอยวางแผนด าเนินกิจการตามนโยบายคณะกรรมการ รับผิดชอบความ
ปลอดภยัของวตัถุท่ีรวบรวมและจดัแสดง รับผิดชอบงานบริการผูเ้ขา้ชม ตลอดจนการสร้างรายได้
ใหก้บัพิพิธภณัฑ ์

1.4) เจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑ ์(Museum personnel)  

กลุ่มเจา้หนา้ท่ีหลกัของพิพิธภณัฑ ์ท าหนา้ท่ีประสานงานกนั แบ่งเป็น 3 ฝ่าย ไดแ้ก่  

(1) เจา้หนา้ท่ีวชิาการ (Museum Professional or Curatorial Staff)  

ภณัฑารักษ์ (Curator) เป็นหัวหน้าของเจา้หน้าท่ีวิชาการ ตอ้งมีความรู้ความสนใจในเร่ืองราว
ของหลวงอนุสารสุนทร ตระกูลชุติมา-นิมมานเหมินท์ ตลอดจนประวติัศาสตร์เมืองเชียงใหม่ในช่วง
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ก าเนิดทุนนิยมอยา่งลึกซ้ึง มีความรู้รอบตวัสูงในสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพราะมีหน้าท่ีศึกษาวิจยั คอย
แสวงหา รวบรวมโบราณวตัถุท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับพิพิธภณัฑ์ โดยประสานงานด้านขอ้มูลกบันัก
อนุรักษ์ในส่วนของงานอนุรักษ์ ช่วยเจา้หน้าท่ีทะเบียนในการจ าแนกและให้ค  าอธิบายทางวิชาการ
เก่ียวกบัโบราณวตัถุ ประสานกบัสถาปนิกในการอนุรักษ์สภาพอาคาร และให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พิพิธภณัฑก์บัฝ่ายนิทรรศการเพื่อด าเนินการจดัแสดงเร่ืองราวท่ีตอ้งการน าเสนอในเชิงวชิาการ 

(2) เจา้หนา้ท่ีบริการหรือธุรการ (Administration Staff)  

ผูช่้วยผูบ้ริหารพิพิธภณัฑ์ในด้านการบริการ บริหารงาน งานสารบรรณ และการเงิน รวมทั้ง
คนงาน คนสวน   ดูแลรักษาความสะอาดสถานท่ี 

(3) เจา้หนา้ท่ีเทคนิค (Technical Staff) 

ผูท่ี้ด าเนินงานด้านการจดัแสดงของพิพิธภณัฑ์ ซ่ึงจะประกอบด้วย  ช่างออกแบบ(Designer) ช่าง
ศิลปกรรม และช่างเทคนิคต่างๆ ท่ีมีความสามารถ ความช านาญ ในการจดัท าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจดั
แสดง รวมถึงมีความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน าเอาโบราณวตัถุท่ีไดรั้บการอนุรักษ์แลว้ วตัถุ
จัดแสดงต่างๆ และข้อมูลทางวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรับในกลุ่มนักวิชาการและมีเน้ือหาเก่ียวข้องกับ
พิพิธภณัฑ์ มาผสมผสานเขา้กบัความรู้ในดา้นศิลปะการน าเสนอและความรู้ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัแสดงนิทรรศการให้เกิดความน่าสนใจและเกิดอรรถรสในหมู่ผูเ้ขา้ชม 

1.5) เจา้หนา้ท่ีบริการการศึกษา (Education Staff)  
 

บุคคลท่ีให้ขอ้มูลแก่ผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑ์บา้นตึก ถ่ายทอดความรู้ท่ีอยู่ในเน้ือหาท่ีจดัแสดง จดั
กิจกรรมให้บริการการศึกษา รับผิดชอบการให้ความรู้แก่ผูเ้ขา้ชมทุกประเภท ทุกวยั เป็นบุคคลท่ีมี
ความรู้ความสนใจในเน้ือหาของพิพิธภณัฑ ์และมีความสามารถในการส่ือสารและการประชาสัมพนัธ์ 

  

1.6) เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั (Security Staff)  
 

บุคคลท่ีดูแลในเร่ืองความปลอดภยัของวตัถุทุกช้ินท่ีอยูภ่ายในพิพิธภณัฑ์ และความปลอดภยั
ของผูเ้ขา้ชม ประกอบด้วย เจา้หน้าท่ีกุญแจ พนกังานประจ าห้อง (Attendant) ยาม (Watchman) และ
เจา้หน้ารักษาการณ์ (Guard) นับเป็นงานท่ีมีความส าคญัมาก ตอ้งอาศยับุคคลท่ีมีความเขม้แข็ง ใน
ขณะเดียวกนัก็มีจิตในการใหบ้ริการดว้ย  

 

1.7) เจา้หนา้ท่ีทะเบียน (Registration Staff)  
 

บุคคลท่ีท าหนา้ท่ีรับผดิชอบการท าทะเบียนและควบคุมทะเบียนวตัถุในพิพิธภณัฑ์ 
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1.8) เจา้หนา้ท่ีซ่อมสงวนรักษาวตัถุ (Conservation Staff)  
 

เรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ นกัอนุรักษ ์(Conservator) มีหนา้ท่ีดูแลรักษาและซ่อมแซมวตัถุท่ีรวบรวมไว้
ในพิพิธภณัฑ์อย่างถูกตอ้งตามหลักวิชาการ เป็นนักวิทยาศาสตร์ หรือ บุคคลท่ีช านาญการในการ
อนุรักษโ์บราณวตัถุท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมมาให้คงอยูใ่นสภาพสมบูรณ์ใกลเ้คียงกบัสภาพเดิมมาก
ท่ีสุด อาศยัเทคโนโลยแีละพื้นความรู้ทางดา้นวทิยาศาสตร์เขา้มาเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน  

 

หากทางกลุ่มทายาทไม่สามารถบริหารจดัการได้ดว้ยตนเอง สามารถว่าจา้งคณะบุคคลเขา้มา
ด าเนินการแทนได ้และวา่จา้งบริษทัเอกชนมาช่วยในการออกแบบทั้งส่วนการจดัแสดงและการจดัการ
งานพิพิธภณัฑ ์เช่น บริษทัปิคโก(้Pico) บริษทัอินเด็กซ์ครีเอทีพ บริษทัแปลนโมทิฟ เป็นตน้ 

 

 2)  การด าเนินงาน 

  2.1)  รูปแบบการใหบ้ริการ  

ควรเปิดให้บริการทุกวนั ทั้งในส่วนพิพิธภณัฑ์ ห้องสมุด ร้านคา้ ร้านอาหาร และโรงแรม แต่
วิธีการเขา้ชมนั้นเม่ือมาถึงพิพิธภณัฑ์จะต้องมาติดต่อท่ีเคาท์เตอร์รีเซปชั่นก่อน เพื่อช าระค่าเขา้ชม
พิพิธภณัฑ์ เช่าอุปกรณ์เพื่อประกอบการชมพิพิธภณัฑ์ท่ีมีให้บริการ เช่น หูฟัง แท็บเล็ต เป็นตน้ ฝาก
สัมภาระ และฝากรองเทา้ เพื่อเขา้ชมในส่วนการจดัแสดงซ่ึงไม่อนุญาตให้น าสัมภาระขนาดใหญ่หรือ
สวมรองเทา้ข้ึนไปบนอาคาร  

นอกจากน้ีเคาท์เตอร์รีเซปชั่น ยงัท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางในการให้บริการสอบถามข้อมูล
เก่ียวกับกิจการพิพิธภัณฑ์และบริการอ่ืนในบริเวณน้ี โดยมีเจ้าหน้าท่ี ท่ีมีความสามารถในการ
ติดต่อส่ือสารภาษาองักฤษและภาษาท่ี 3 คอยให้บริการประจ าทุกวนั ผลดัเปล่ียนเวรกนัทั้งภาคเชา้และ
ภาคบ่าย  

การบริการภายในพิพิธภณัฑ์นอกจากพื้นท่ีให้เช่าเพื่อการพาณิชยแ์ละโรงแรม ท่ีจะตอ้งเปิด
ให้บริการตลอด 24 ชัว่โมงเป็นประจ าทุกวนัแลว้ เวลาเปิด-ปิดท่ีเหมาะสมของแต่ละการบริการท่ีเปิด
ใหบ้ริการทุกวนัเช่นกนั มีดงัน้ี  

  กิจการพิพิธภณัฑ ์   เวลา 08:00 – 17:30 น.   
  หอ้งประชุมและหอ้งบรรยาย  เวลา 08:00 – 17:30 น.    
  หอ้งสมุดและศูนยส์ารสนเทศ  เวลา 08:00 – 21:00 น.   
  ร้านขายของท่ีระลึก   เวลา 08:00 – 17:30 น.   
  ร้านอาหาร     เวลา 06:00 – 23:00 น.  
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  2.2)  การหารายไดสู่้กิจการพิพิธภณัฑ ์

เพื่อใหพ้ิพิธภณัฑส์ามารถด าเนินการไดอ้ยา่งย ัง่ยนื จึงไดมี้การก าหนดใหพ้ื้นท่ีกิจการพิพิธภณัฑ์
ท่ีไม่แสวงหาก าไรเป็นประมาณร้อยละ 25 และพื้นท่ีอีกร้อยละ 75 เป็นพื้นท่ีท่ีแสวงหาก าไร โดยมี
กิจกรรมท่ีแสวงหาก าไร ประกอบดว้ย ส่วนพื้นท่ีพาณิชยใ์ห้เช่า ส่วนงานโรงแรม ส่วนร้านขายของท่ี
ระลึก และส่วนร้านอาหาร มีรายละเอียดดงัน้ี 

2.2.1) ส่วนพื้นท่ีพาณิชยใ์หเ้ช่า  
 

อยูบ่ริเวณชั้นล่างบางส่วนของ “ตึกแดง” ดา้นติดกบัถนนท่าแพ เปิดให้เช่าพื้นท่ีเพื่อการพาณิชย ์
ท่ีมีแนวคิด(Concept) การจดัการร้านใกลเ้คียงกบัพิพิธภณัฑบ์า้นตึก และบริเวณดา้นล่างของ “ตึกขาว” 
ดา้นติดกบัถนนท่าแพ ถูกก าหนดให้เป็นพื้นท่ีให้เช่าเพื่อการจดัแสดงผลงานศิลปะของศิลปินหรือ
หน่วยงานท่ีสนใจไดติ้ดต่อเสนอความจ านงเขา้มา และในบางโอกาสทางพิพิธภณัฑ์ก็สามารถใชพ้ื้นท่ี
นั้นจดักิจกรรมของทางพิพิธภณัฑ์ไดเ้ช่นเดียวกนั นอกจากน้ีบริเวณพื้นท่ีโล่งกลางบา้นก็สามารถเช่า
พื้นท่ีเพื่อจดักิจกรรมต่างๆ ของภาคเอกชนได ้เช่น งานแต่งงาน งานออกร้านขายของ งานเปิดตวัสินคา้
หรือผลิตภณัฑท่ี์มีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกบัพิพิธภณัฑบ์า้นตึก เป็นตน้ 

 

2.2.2)  ส่วนงานโรงแรม  
 

ส่วนท่ีตอ้งการความเป็นเอกเทศ อยู่บริเวณ “ตึกขาว” ทั้งหมด จากตวัอย่างโรงแรม The Blue 
Mansion แสดงให้เห็นว่าโรงแรมเป็นส่วนสร้างรายได้ท่ีเพิ่มเติมจากกิจการพิพิธภัณฑ์ โดยมีการ
บริหารในลกัษณะกิจการโรงแรมขนาดเล็ก หรือ Boutique Hotel โดยคณะบุคคลเฉพาะกลุ่ม ถ่ายทอด
เร่ืองราวของหลวงอนุสารสุนทร และสร้างความรู้สึกร่วมของการใชชี้วิตอยูใ่นบา้นตึก ให้แขกไดรั้บ
ประสบการณ์การบริการท่ีแปลกใหม่ในสถานท่ีจริง ตกแต่งจ าลองบรรยากาศบา้นตึกเม่ือคร้ังอดีต แต่
กมี็อุปกรณ์สมยัใหม่ใหบ้ริการ แขกท่ีมาพกัมีความรู้สึกเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวชุติมา-นิมมาน
เหมินท ์เม่ือคร้ังอาศยัอยูใ่นบา้นตึก นบัเป็นการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ในอีกช่องทางหน่ึงท่ีน่าสนใจ  

 

2.2.3) ส่วนร้านขายของท่ีระลึก  
 

อยู่บริเวณชั้นล่าง “ตึกแดง” ติดกบัจุดจ าหน่ายบตัรเขา้ชมพิพิธภณัฑ์และทางเขา้ออก จ าหน่าย
ของท่ีระลึกท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัพิพิธภณัฑ์บา้นตึก สินคา้ในร้าน จะมีอยู ่2 ประเภท คือ สินคา้ตรา
สัญลักษณ์ และสินค้าฝากขาย โดยสินค้าทั้ง 2 ประเภทน้ี จะต้องเป็นสินค้าท่ีมีเร่ืองราว(Concept) 
สอดคล้องกับ เร่ืองราวท่ีน าเสนอในพิพิธภัณฑ์  ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าทั่วไปท่ีค านึงถึง
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กลุ่มเป้าหมายหลายๆกลุ่ม เช่น เส้ือยืด หมวก กระเป๋า ตุ๊กตา แบบจ าลองอาคาร แผ่นแม่เหล็ก และ
หนงัสือท่ีทางพิพิธภณัฑเ์ป็นผูเ้รียบเรียงข้ึนมา เป็นตน้ 

 
ภาพ 5.65 บรรยากาศภายในร้านขายของท่ีระลึก 
  

 2.2.3)  ส่วนร้านอาหาร  
 

อยูบ่ริเวณ “ครัวไฟ” อาคารหลงัน้ีถูกใชง้าน 2 รูปแบบ คือ มีทั้งสอดแทรกเน้ือหาในพิพิธภณัฑ์เพื่อ
น าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับนางอโนชา ภรรยาคนท่ี 2 ของหลวงอนุสารสุนทร ท่ีมีความถนัดเป็นพิเศษใน
เร่ืองการครัว น าเสนอภาพบรรยากาศการท าอาหารของคนในอดีตผา่นการตกแต่งภายในอาคารสถานท่ีดว้ย
เคร่ืองครัวโบราณและภาพถ่าย  มีการใช้งานอาคารในส่วนน้ีเป็นร้านอาหารของพิพิธภณัฑ์รวมถึงผูม้าใช้
บริการส่วนงานโรงแรม มีช่ือร้านว่า “อโนจา” หรือ “Anoja”  โดยผูท่ี้เขา้มาเยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์หรือลูกคา้
โรงแรมสามารถมาล้ิมรสชาติอาหารท่ีเป็นสูตรเฉพาะของตระกูล เรียกว่า “กับข้าวบ้านตึก” ภายใต้
ความรู้สึกร่วมกบัสถานท่ี มีการใชเ้ทคโนโลยทีั้งภาพและเสียงเขา้มาช่วยสร้างบรรยากาศใหดู้เสมือนจริง 

 
ภาพ 5.66 บรรยากาศภายในร้าน “อโนจา” หรือ  “Anoja” 
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ภาพ 5.67 จากมุมสูงแสดงการจดัวางภายในร้าน “อโนจา” หรือ “Anoja” 

2.2.4) ส่วนงานบริการดา้นการศึกษา (Educational services)  
 

เรียกอีกช่ือหน่ึงว่า ส านักงานศิลปวฒันธรรม เป็นส่วนท่ีให้บริการพื้นท่ีทางด้านการศึกษา
ประกอบดว้ย 
 

(1) หอ้งประชุมและหอ้งบรรยาย (Auditorium)  
 

อยูบ่ริเวณอาคารสร้างใหม่ซ่ึงอยูร่ะหวา่งอาคาร “ตึกแดง” และ “เรือนแถว” นอกจากเป็นห้องท่ี
ใชบ้รรยายเพื่อน าเร่ืองก่อนเขา้ชมพิพิธภณัฑ์แลว้ ยงัสามารถปรับเปล่ียนให้เป็นห้องประชุมและห้อง
บรรยายขนาดใหญ่ได้ เป็นพื้นท่ีเปิดท่ีบุคคลภายนอกสามารถติดต่อเพื่อขอเช่าพื้นท่ีจดักิจกรรมดา้น
การศึกษาได ้รูปแบบอาคารเป็นแนวร่วมสมยั ใชก้ระจกเป็นส่วนประกอบหลกั มีหลงัคาท่ีควบคุมดว้ย
ระบบไฟฟ้า สามารถเปิดปิดม่านเพื่อปรับแสงได ้ 

 

(2) หอ้งเรียนและหอ้งปฏิบติังาน (Class rooms and studios)  
 

อยูบ่ริเวณชั้น 2 ของ “เรือนแถว” เป็นห้องขนาดเล็ก สามารถจุคนไดป้ระมาณไม่เกิน 10 คน ใช้
เป็นห้องเรียนรู้หรือห้องปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีพิพิธภณัฑ์ และเปิดให้บุคคลภายนอกสามารถเช่า
พื้นท่ีเพื่อจดัเป็นหอ้งประชุมขนาดเล็กได ้

 

(3) หอ้งสมุด (Museum library)  
 

เป็นห้องท่ีจดัเก็บหนงัสือส่ิงพิมพต่์างๆ ในหมวดประวติัศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม
ท่ีมีความเก่ียวข้องกับวตัถุประสงค์ของพิพิธภัณฑ์ ตลอดจนส่ิงพิมพ์โบราณต่างๆท่ีอยู่ภายใน
พิพิธภณัฑ์ เช่น ต าราทางการแพทยข์องนายแพทยย์งค ์นิตยสารแฟชัน่ของนางกิมฮอ้ หนงัสือสารคดี
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เนชัน่แนลจีโอกราฟฟิกเม่ือ 100 ปีก่อน จดหมายท่ีนางกิมฮอ้และนายกีเขียนถึงลูกเม่ือตอนไปศึกษาต่อ
ยงัต่างประเทศ บนัทึกประจ าวนัของบุคคลต่างๆ เอกสารทางการเงินการธนาคาร เป็นตน้ รวมไปถึง
ภาพถ่ายโบราณของหลวงอนุสารสุนทรทั้งท่ีท าการอดัรูปออกมาแลว้ และรูปแบบฟิล์มกระจก โดย
จะตอ้งมีการจดัการในรูปแบบห้องสมุดและศูนยส์ารสนเทศ ภายในห้องสมุดมีการปรับสภาพให้
เหมาะสมในการจดัเก็บรักษาส่ิงพิมพโ์บราณเหล่าน้ี ทั้งในดา้นอุณหภูมิ ความช้ืน และแสง มีเจา้หนา้ท่ี
ห้องสมุดคอยให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป และสมาชิกของห้องสมุด ท่ีสนใจสืบค้นข้อมูล
ประวติัศาสตร์ในบริบทต่างๆ ของช่วงก าเนิดทุนนิยมในเชียงใหม่ 

  2.3)   การตรวจสอบและการท าทะเบียนวตัถุท่ีจดัแสดง  

การจดัท าทะเบียนบญัชีวตัถุเป็นการช่วยควบคุมจ านวนวตัถุท่ีเป็นสมบติัของพิพิธภณัฑ์ให้มี
การเก็บรักษาอย่างมีระเบียบ สะดวกในการตรวจสอบ เอ้ือต่อการคน้ควา้จดัท าประวติัเร่ืองราวเชิง
วิชาการของวตัถุแต่ละช้ินในดา้นศิลปะ ประวติัศาสตร์ และโบราณคดี เพื่อน ามาใช้ประกอบการจดั
แสดง อีกทั้งยงัช่วยให้ภณัฑารักษ์ทราบท่ีมาท่ีไปของวตัถุนั้นๆ ประวติัการเคล่ือนยา้ย เป็นหลกัฐาน
อา้งอิงส าคญัทางดา้นกฎหมาย อีกทั้งยงัช่วยป้องกนัและคุม้ครองความปลอดภยัของวตัถุจากการทุจริต
ของเจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑ ์การเกิดโจรภยัหรือภยัทางธรรมชาติท่ีอาจท าให้เกิดการสูญหายหรือเสียหาย  

บุคคลท่ีท าหนา้ท่ีท าทะเบียนวตัถุ คือ ภณัฑารักษ์ท่ีท าหน้าท่ีควบคุมการท าทะเบียน เจา้หนา้ท่ี
พิพิธภณัฑ์ ซ่ึงจะตอ้งมีความรู้ทัว่ไปทางดา้นศิลปะ ประวติัศาสตร์ และโบราณคดี ตลอดจนการใช้
ถอ้ยค า การใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัตวัวตัถุ มีความสามารถในการจดัท าบนัทึกขอ้มูลไดถู้กตอ้งสมบูรณ์ 
สะดวกในการคน้คืน มีความรับผิดชอบต่อสมบติัทุกช้ินของพิพิธภณัฑ์ทั้งท่ีเขา้มาหรือออกไป และ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งยงัประกอบดว้ยเจา้หน้าท่ีบนัทึกขอ้มูลและคนงานท่ีผ่านการฝึกอบรมเก่ียวกบัการ
บรรจุหีบห่อดว้ย โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

  2.3.1) การตรวจสอบวตัถุ  

เป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของวตัถุช้ินนั้นๆ โดยจะตอ้งมีเร่ืองราวเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราวชีวิต
ของหลวงอนุสารสุนทรและครอบครัว หรือสะทอ้นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนชาวจีน อนัเป็นจุด
ก่อก าเนิดของทุนนิยมในเชียงใหม่ โดยมีคุณค่าทางศิลปะและประวติัศาสตร์ ซ่ึงวตัถุเหล่านั้นอาจเป็น
วตัถุท่ีมีอยูแ่ลว้ จดัซ้ือเขา้มา หรือขอรับบริจาค และหากเป็นวตัถุท่ีผูอ่ื้นมอบให้พิพิธภณัฑ์ จะตอ้งไม่มีขอ้
ผกูมดัหรือกฎเกณฑ์เง่ือนไขใดใดนอกเสียจากเพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษา จากนั้นตรวจสอบความ
สะอาด และตรวจสอบสภาพความช ารุดของวตัถุ เพื่อประโยชน์ต่อการบ ารุงรักษาวตัถุต่อไป 

   2.3.2)  การจ าแนกวตัถุ  
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เป็นขั้นตอนของการน าวตัถุมาจ าแนกประเภท จดัสรร และแบ่งหมู่ว่าอยู่ในกลุ่มใด ทั้งน้ีจาก
การเก็บข้อมูลผูว้ิจยัพบว่าวตัถุท่ีจดัแสดงในพิพิธภัณฑ์มีการจ าแนกประเภทได้ 5 ประเภท ได้แก่ 
เคร่ืองใชส่้วนตวัของหลวงอนุสารสุนทรและครอบครัว เคร่ืองใชแ้ละสินคา้ในธุรกิจของหลวงอนุสาร
สุนทรและครอบครัว เอกสารส่ิงพิมพโ์บราณ งานศิลปกรรม และงานสถาปัตยกรรม 

   2.3.3) การศึกษาวตัถุ  

เป็นขั้นตอนส าคญัของการน าวตัถุมาศึกษาเพิ่มเติมถึงขอ้มูลเชิงลึกในตวัวตัถุนั้นๆ เช่น ช่ือวตัถุ 
ความส าคญัหรือประโยชน์ของวตัถุ รายละเอียดเพื่อให้ผูเ้ข้าชมได้รับความรู้จากวตัถุช้ินนั้นอย่าง
ครบถว้น อายสุมยัของวตัถุ เป็นตน้ เม่ือไดข้อ้มูลในส่วนน้ีก็จะน ามาเก็บเพื่อท าเป็นฐานขอ้มูลของวตัถุ
ช้ินนั้นต่อไป โดยก่อนการบนัทึกควรตรวจสอบขอ้มูลเหล่านั้นเสียก่อนดว้ย  

   2.3.4) การท าบนัทึกหลกัฐานหรือทะเบียนบญัชีวตัถุ   

เป็นการช่วยควบคุมจ านวนวตัถุท่ีเป็นสมบติัของพิพิธภณัฑ์ให้มีการเก็บรักษาอย่างมีระเบียบ 
สะดวกในการตรวจสอบ เอ้ือต่อการคน้ควา้จดัท าประวติัเร่ืองราวเชิงวิชาการของวตัถุแต่ละช้ินในดา้น
ศิลปะ ประวติัศาสตร์ และโบราณคดี เพื่อน ามาใช้ประกอบการจดัแสดง อีกทั้งยงัช่วยให้ภณัฑารักษ์
ทราบท่ีมาท่ีไปของวตัถุนั้นๆ ประวติัการเคล่ือนยา้ย เป็นหลกัฐานอา้งอิงส าคญัทางดา้นกฎหมาย อีก
ทั้งยงัช่วยป้องกนัและคุม้ครองความปลอดภยัของวตัถุจากการทุจริตของเจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑ์ การเกิด
โจรภยัหรือภยัทางธรรมชาติท่ีอาจท าใหเ้กิดการสูญหายหรือเสียหาย  

  2.4)  การใชเ้ทคโนโลยมีาช่วยในการจดัการ 

เพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์และรูปแบบของการจดัแสดง  จึงเสนอแนะใหมี้การ
ใช้เทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีระบุลกัษณะวตัถุหรือบุคคล
ดว้ยคล่ืนความถ่ีวิทยุ โดยจดัอยูใ่นระบบ Auto-ID ประเภทหน่ึง คลา้ยกบัระบบบาร์โคด้ (Barcode) มี
วตัถุประสงค์เพื่อใช้ในการระบุวตัถุระยะไกล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวกรวดเร็วและความ
ปลอดภยัในกระบวนการต่างๆ ของการจดัการกบัขอ้มูลทั้งหมด ซ่ึงนอกจากจะช่วยสนบัสนุนรูปแบบ
ของเทคนิคการจดัแสดงแล้ว ยงัช่วยอ านวยความสะดวกในส่วนการจดัการภายใน (อจาลญา บวัตูม, 
2555) เช่น 

   2.4.1) ช่วยเก็บบนัทึกขอ้มูลการจดัเก็บและการดูแลรักษาของวตัถุภายใน
พิพิธภัณฑ์ได้อย่างเป็นระบบ นอกจากน้ี ยงัช่วยในเร่ืองของการ
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รักษาความปลอดภัย โดยใช้ RFID ช่วยในการตรวจจับความ
เคล่ือนไหวเพื่อเฝ้าระวงัและป้องกนัการโจรกรรมภายในพิพิธภณัฑ ์

   2.4.2) การบริหารผูเ้ข้าชม โดยเทคโนโลยี RFID สามารถบันทึกข้อมูลได้
มากกว่าระบบ Barcode และสามารถบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่าง
ต่อเน่ือง ตามแต่ประสิทธิภาพของชนิดของ RFID จึงสามารถช่วย
จดัเก็บสถิติขอ้มูลการเขา้ชมของผูเ้ขา้ชม ท าให้สามารถน าขอ้มูลนั้น
มาวิเคราะห์หาพฤติกรรมของผูเ้ขา้ชม เพื่อการพฒันาการให้บริการท่ี
ตรงตามความสนใจแก่ผูเ้ขา้ชมต่อไป 

2.5)  งบประมาณ 

การศึกษาเพื่อจดัการ “บา้นตึก” ให้เป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภณัฑ์เพื่อการเรียนรู้ และสามารถ
ด าเนินกิจการไดอ้ยา่งย ัง่ยืนนั้น ทางผูว้ิจยัไดมี้การวางแผนทางการเงินและระยะเวลาในโครงการจดัการ
พื้นท่ีกลุ่มอาคารของหลวงอนุสารสุนทร เพื่อเป็นแนวทางในการจดัท าจริงในอนาคต ดงัน้ี 

เดือนท่ี 1 1)  การวางแผนงานก าหนดข้อตกลงในการท างานและการจ้างท่ี
ปรึกษาโครงการฯ 

1.1 ท่ีปรึกษาทางการเงินการลงทุนโครงการ 
1.2 ท่ีปรึกษาทางการจดัพิพิธภณัฑ ์อนุสรณ์สถาน 
1.3 ท่ีปรึกษาทางการออกแบบและอนุรักษ์อาคาร ภูมิทศัน์ และ 

สถาปัตยกรรมภายใน 
1.4 ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย การจดัตั้งองคก์รไม่แสวงหาก าไรหรือมูลนิธิ 
1.5 ท่ีปรึกษาอ่ืนๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร หอ้งสมุด ฯลฯ 

 
 

100,000.- 
100,000.- 
100,000.- 

 
100,000.-
100,000.- 

เดือนท่ี 2-6 2) การจดัท าแผนการด าเนินการโครงการฯ 
2.1 แผนธุรกิจ ส่วนพิพิธภณัฑแ์ละอนุสรณ์สถาน  
2.2 แผนธุรกิจ ส่วนโรงแรมท่ีพกัและหอศิลป์    
2.3 แผนธุรกิจ ส่วนร้านอาหาร    
2.4 แผนธุรกิจ ส่วนธุรกิจพื้นท่ีใหเ้ช่า (ร้านของท่ีระลึก-หอ้งสมุด)   
2.5 แผนธุรกิจ ห้องเอนกประสงคจ์ดัเล้ียง-ส านกังานวฒันธรรมให้

เช่า-การจดักิจกรรม 
2.6 การออกแบบรูปแบบรายการและอนุรักษอ์าคาร 7 รายการ    

   200,000.- 
200,000.- 
100,000.- 
100,000.- 
100,000.- 
100,000.- 

 
700,000.- 
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เดือนท่ี 7-12 3) การปรับปรุงและการก่อสร้างอาคารสถานท่ีโครงการฯ 
3.1  การอนุรักษซ่์อมแซมอาคาร “ตึกหลวง” และส่วนต่อขยาย 

ขนาดพื้นท่ี 576 ตรม.       
3.2  การบูรณะปรับปรุงอาคาร “เรือนแถว” ขนาดพื้นท่ี 160 ตรม.  
3.3  การบูรณะปรับปรุงอาคาร “ตึกแดง” ขนาดพื้นท่ี  250 ตรม.     
3.4  การบูรณะปรับปรุงอาคาร “ตึกขาว” ขนาดพื้นท่ี  774 ตรม.      
3.5  การบูรณะปรับปรุงอาคาร “โรงครัว” ขนาดพื้นท่ี  250 ตรม.      
3.6  การสร้างอาคารเอนกประสงค ์ขนาดพื้นท่ี  200 ตรม.       
3.7  การจดัภูมิทศัน์ภายในกลุ่มอาคาร ขนาดพื้นท่ี 1600 ตรม.  

 
5,760,000.- 

 
800,000.- 

1,250,000.- 
3,870,000.- 
1,250,000.- 
4,000,000.- 
1,000,000.- 

เดือนท่ี 13-18 (4) การตกแต่งภายในเคร่ืองเรือนและการติดตั้งอาคารโครงการฯ 
4.1  การตกแต่งภายในพิพิธภณัฑอ์าคาร “ตึกหลวง”   
       การติดตั้งนิทรรศการและของหายาก    
       การจดัท าอนุสรณ์สถาน      
       การจดัท า E-Museum      
4.2  การตกแต่งภายใน “เรือนแถว” ส านกังาน   
4.3  การตกแต่งภายใน “ตึกแดง” หอ้งสมุด  
4.4  การตกแต่งภายใน “ตึกขาว” โรงแรม หอศิลปะ  
4.5  การตกแต่งภายใน “โรงครัว” ร้านอาหาร   
4.6  การตกแต่งภายใน อาคารอเนกประสงค ์   
       อุปกรณ์อาคารต่างๆ  

 
3,000,000.- 
250,000.- 
250,000.- 

1,000,000.- 
500,000.- 
500,000.- 

1,000,000.- 
500,000.- 

1,000,000.- 
7,500,000.- 

 รวม 28,230,000.- 

 3)  การประชาสัมพนัธ์และการตลาด 

การจดัตั้งพิพิธภณัฑ์บา้นตึกข้ึนมา นบัเป็นการสร้างภาพลกัษณ์และการรับรู้เร่ืองราวของหลวงอนุ
สารสุนทรและครอบครัวต่อบุคคลภายนอก เป็นการท าให้คนรุ่นใหม่ไดรู้้จกัและรับรู้คุณูปการท่ีหลวงอนุ
สารสุนทรและครอบครัวไดส้ร้างไว ้ตลอดจนบทบาทของชาวจีนช่วงก าเนิดทุนนิยมในเชียงใหม่ โดยการ
ส่งเสริมทางดา้นการประชาสัมพนัธ์และการตลาดของพิพิธภณัฑส์ามารถท าไดโ้ดย  
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3.1)  การเปิดใหส้ังคมมีส่วนร่วมกบัพิพิธภณัฑม์ากข้ึน  

ในปัจจุบนัผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑ์ไม่ได้มีสถานะเป็นแค่ผูรั้บบริการเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่
กลายมาเป็นผูมี้ส่วนร่วมกับการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ได้โดยผ่านการมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นผ่านช่องทางส่ือสาธารณะของพิพิธภัณฑ์ เช่น เว็บไซต์(Website) เพจ(Page) บนเฟซบุ๊ค 
(Facebook) เวบบล๊อค (Web Blog)  

3.2)  การสร้างใหพ้ิพิธภณัฑก์ลายเป็นหอ้งเรียน  

 ร่วมมือกบัภาคสถาบนัการศึกษา เพื่อน าเอาวชิาสังคมทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์หเ้ขา้กบัเน้ือหาสาระ
ของพิพิธภณัฑ์ผ่านการออกแบบเป็นโปรแกรมเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้เด็กไดป้ระสบการณ์การเรียนรู้
จากการคิดสร้างสรรคด์ว้ยตนเอง ใชพ้ิพิธภณัฑเ์ป็นสถานท่ีเรียนรู้เพิ่มเติมจากระบบการศึกษาหลกั  

3.3)  ส่ือประชาสัมพนัธ์ 

การเลือกใช้ช่องทางในการประชาสัมพนัธ์พิพิธภณัฑ์ในปัจจุบนัสามารถท าได้โดยผ่านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศสมยัใหม่ในงานดา้นประชาสัมพนัธ์ เพราะการน าเทคโนโลยีการส่ือสารขอ้มูลมาใช้
ส่งผลให้สามารถลดตน้ทุน ลดเวลาในการติดต่อส่ือสาร น าเสนอข่าวสารท่ีเกิดข้ึนของพิพิธภณัฑ์ไปยงั
สมาชิกหรือบุคคลท่ีสนใจเขา้ชมไดอ้ย่างทนัท่วงทีและตรงกลุ่มเป้าหมาย เช่น เวบ็บล๊อก อิเล็กทรอนิกส์
บุค ข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ พอดแคส และอาจใช้ช่องทางเหมือนในอดีต เช่น หนังสือพิมพ ์
โทรทศัน์ วทิย ุและนิตยสาร เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์และการบริการ 

3.4)   การสร้างกระแสการรับรู้ของส่ือทอ้งถ่ิน 
การสร้างกิจกรรมเล็กๆข้ึนในบริเวณพิพิธภณัฑ์ เพื่อสร้างความเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา เช่น 

การจดัปาร์ต้ีเล้ียงน ้ าชายามบ่ายแก่ส่ือทอ้งถ่ินเพื่อเป็นการเปิดตวั โดยให้แต่ละหน่วยงานส่งตวัแทน
มาร่วมงานเล้ียงน ้ าชาในบรรยากาศสมยัหลวงอนุสารสุนทร และเปิดพื้นท่ีเพื่อจดังานการกุศลต่างๆ 
เป็นตน้ 

3.5)   การส่งเสริมใหเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียวของเมืองเชียงใหม่ 
 

ประชาสัมพันธ์ร่วมกับการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.) และบริษัททัวร์ เพื่อให้
นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติไดเ้ขา้มารับรู้ขอ้มูลและเพลิดเพลินจากการได้มาเยี่ยมชม
พิพิธภณัฑ ์ 
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3.6)   การอาศยัความร่วมมือจากสถานท่ีใกลเ้คียง 
 

เป็นการ Co-promotion ร่วมกบัพิพิธภณัฑ์และสถานท่ีท่องเท่ียวในบริเวณใกลเ้คียง โดยมีรถ 
เช่น ตุ๊กตุ๊ก สามลอ้ป่ัน ให้บริการรับส่งไปยงัสถานท่ีต่างๆ ในราคาเหมารวมท่ีต ่ากวา่ราคาปกติหากผู ้
เขา้ชมไปซ้ือแยก หรือมีการแลกเปล่ียนนิทรรศการกนัระหวา่งพิพิธภณัฑใ์นเชียงใหม่ 

 

 4)  กิจกรรมและบริการต่างๆ 

การจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง  เป็นการสร้างให้พิพิธภณัฑมี์ความเคล่ือนไหว ไม่เป็นพิพิธภณัฑท่ี์หยุด
น่ิง  ซ่ึงนอกจากจะเป็นการสร้างกระแสการรับรู้ของบุคคลทัว่ไปแลว้ ยงัเป็นการดึงทุกภาคฝ่ายให้เขา้มาร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ เป็นการพฒันาองค์ความรู้ และกระตุน้ให้ผูเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมเกิดการรับรู้ในเร่ืองราวของ
สังคมเมืองเชียงใหม่ช่วงเวลาหน่ึงในอดีตดว้ย โดยเน้ือหากิจกรรมควรมีการให้ความรู้แก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
และให้ผูเ้ขา้ร่วมไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมมากท่ีสุด  และควรจดักิจกรรมอยา่งเป็นระบบ สม ่าเสมอ มีความต่อเน่ือง
และติดตามผล  เพื่อการพฒันาให้ “พิพิธภณัฑ์อนุสารสุนทร” กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและ
เพิ่มพนูความรู้ใหแ้ก่ผูค้นในทอ้งถ่ิน  ดงันั้น การเสนอจดักิจกรรมผูว้จิยัจึงขอเสนอหวัขอ้กิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

4.1)  กิจกรรมนิทรรศการชัว่คราว 

การจดันิทรรศการชั่วคราวเป็นกิจกรรมท่ีควรจดัข้ึนเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ  เป็นกิจกรรมท่ี
สามารถน าเสนอองค์ความรู้เพิ่มเติมจากท่ีมีอยู่ภายในห้องจดัแสดงหลักได้ นิทรรศการชั่วคราวหรือ
นิทรรศการพิเศษน้ีนับเป็นกิจกรรมท่ีมีบทบาทมากท่ีสุด เพราะท าให้เกิดการเคล่ือนไหว และสร้างความ
เพลิดเพลิน ดึงดูดและเร้าความสนใจของผูช้มท่ีเคยมาชมพิพิธภณัฑ์แลว้ให้กลบัมาอยา่งสม ่าเสมอ ในการ
จดัการคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดให้พื้นท่ีบริเวณชั้นล่างของ “ตึกหลวง” ส่วนท่ีเป็นอาคารต่อเติม เป็นพื้นท่ีจดั
นิทรรศการชัว่คราว และในบางโอกาสอาจใชล้านโล่งกลางบา้นเป็นพื้นท่ีจดันิทรรศการดว้ย  

หัวข้อนิทรรศการชั่วคราวจะน าเสนอหมุนเวียนไปในแต่ละเดือน โดยมีเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกับ
พิพิธภณัฑ์อนุสารสุนทร และส่งเสริมให้พิพิธภณัฑ์บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้นอกจากน าเสนอเน้ือหา
และวตัถุจดัแสดงแล้ว รูปแบบกิจกรรมควรมีการจดัเสวนา โดยการเชิญนักวิชาการหรือบุคคลท่ีสนใจ
ศึกษาเก่ียวกบัหวัขอ้นิทรรศการนั้นๆ มาร่วมพดูคุยดว้ย ผูว้จิยัไดเ้สนอตวัอยา่งหวัขอ้นิทรรศการ เช่น  

4.1.1) ภาพถ่ายเชียงใหม่ในอดีตเม่ือ 100 กวา่ปีท่ีแลว้  
4.1.2) ธนาคารเชียงใหม่ในอดีต  
4.1.3) จุดเร่ิมตน้ของการแพทยส์มยัใหม่ในเมืองเชียงใหม่  
4.1.4) พฒันาการยานยนตใ์นเมืองเชียงใหม่  
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4.1.5) พฒันาการการแต่งกายของชาวเชียงใหม่  
4.1.6) พฒันากระแสความนิยมของคนเชียงใหม่ในดา้นต่างๆ 
4.1.7) วถีิการกินของคนเชียงใหม่ในอดีต ภายใตอิ้ทธิพลตะวนัตก 
4.1.8) การคา้ขายของคนเชียงใหม่ในอดีต 
4.1.9) ชนเผา่ผตีองเหลือง 
4.1.10) การก่อตั้งมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
4.1.11) การจดัสรรท่ีดินในเมืองเชียงใหม่ 

4.2)  กิจกรรมการบริการทางการศึกษาและช่วยคน้ควา้วจิยั  

 กิจกรรมการบริการน้ีอยูภ่ายใน “ห้องสมุดอนุสารสุนทร” ซ่ึงอยูบ่นชั้นสองของ “ตึกแดง” จดั
ข้ึนเพื่อช่วยเหลือผูใ้ชห้้องสมุดในการคน้ควา้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีก าลงัศึกษาวิจยั  ซ่ึงบรรณารักษจ์ะท าการ
ติดตามข่าวสารความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีศึกษา จดัหา รวบรวม จากหนงัสือ วารสาร เอกสาร ทั้งท่ี
เป็นส่ิงตีพิมพ์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฐานขอ้มูลซีดีรอม ฐานขอ้มูลออนไลน์ ต่างๆ จดัท าคู่มือ/
เคร่ืองมือเพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูล สารสนเทศไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว การจดับริการมีดงัน้ี 

4.2.1) บริการตอบค าถาม   

เป็นบริการช่วยผูใ้ชใ้นการคน้หาค าตอบท่ีตอ้งการ ซ่ึงผูใ้ชอ้าจสอบถามดว้ยตนเอง ท่ีโตะ๊บริการตอบ
ค าถาม สอบถามทางโทรศพัทห์รือทางไปรษณีย ์ลกัษณะของค าถามอาจเป็นค าถามทัว่ไปเก่ียวกบัห้องสมุด 
เช่น ค าถามเก่ียวกบัแหล่งจดัเก็บและบริการหนงัสือ วารสาร วสัดุไม่ตีพิมพ ์ระบบการจดัหมวดหมู่หนงัสือ 
สัญลกัษณ์ต่าง ๆ เป็นตน้ หรืออาจเป็นค าถามท่ีตอ้งใช้หนงัสือ หรือหลกัฐานอา้งอิงในการคน้หาค าตอบ 
หรืออาจเป็นเร่ืองของการแนะน าหนงัสือ วารสาร วสัดุสารสนเทศอ่ืนๆ ใหเ้ลือกอ่านตามความสนใจ      

4.2.2) บริการสืบคน้ขอ้มูลหรือบริการช่วยคน้ควา้  

เป็นบริการช่วยคน้ควา้ในหัวขอ้ ปัญหา หรือ เร่ืองราวในสาขาวิชาท่ีก าลงัศึกษาวิจยั โดยการ
สืบคน้รวบรวมรายช่ือหนงัสือ ส่ิงพิมพ ์เอกสาร วรรณกรรมจากฐานขอ้มูล และวสัดุสารสนเทศต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งไว ้ทั้งท่ีมีภายในหอ้งสมุดอนุสารสุนทร และจากหอ้งสมุดอ่ืนใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ  

4.2.3) บริการจดัท าดรรชนี  

เป็นการจดัท าคู่มือในการคน้หาสารสนเทศจากทรัพยากรห้องสมุด เช่น ดรรชนีวารสารเก่าท่ี
เก็บรักษาไว ้เน่ืองจากบางคร้ังการสร้างดรรชนีคน้จากการท ารายการของห้องสมุดอาจไม่ละเอียดพอ 
และมีสารสนเทศบางรายการท่ีมีคุณค่าต่อการศึกษาคน้ควา้ซ่อนอยู ่ส่ิงพิมพบ์างรายการจดัท าดรรชนี
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เฉพาะช่ือเร่ืองเท่านั้น หรือ ส่ิงพิมพ์บางเล่มมีเน้ือหาหลายเร่ืองอยู่ในเล่มเดียวกนั การสร้างดรรชนี
ค าค้นอาจไม่ครอบคลุมทั้ งหมด เช่น หนังสืออนุสรณ์ หนังสือรวมบทความ เอกสารการเงินการ
ธนาคาร จดหมายติดต่อราชการ เป็นตน้ เป็นหนา้ท่ีของบรรณารักษ์บริการตอบค าถาม ท่ีจะตอ้งสร้าง
เคร่ืองมือในการคน้หาเพื่อใหเ้ขา้ถึงและสามารถบริการสารสนเทศแก่ผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว  

4.2.4) บริการจดัท าสาระสังเขป  

เป็นการจดัท าสาระสังเขปแต่ละรายการจะให้รายละเอียดทางบรรณานุกรมอย่างครบถ้วน 
ไดแ้ก่ ผูแ้ต่ง ช่ือเร่ือง สถานท่ีพิมพ ์ส านกัพิมพ ์ปีท่ีพิมพ ์พร้อมเน้ือหาสาระท่ีส าคญัโดยสรุป ทั้งน้ีเพื่อ
เป็นการประหยดัเวลาของผูใ้ช้บริการ เม่ือไดอ่้านสาระสังเขปจะสามารถทราบไดว้า่หนงัสือ ส่ิงพิมพ ์
วสัดุสารสนเทศ นั้นๆ ตรงกบัความตอ้งการหรือไม่ และหากสนใจจะอ่านฉบบัเตม็ก็สามารถติดตามหา
อ่านไดง่้าย  

4.3)  กิจกรรมดนตรีในสวนและงานออกร้าน 

กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมความสัมพนัธ์ในครอบครัว เป็นกิจกรรมประจ าปีในช่วง
ฤดูหนาว จดัข้ึนบริเวณลานกลางแจง้ภายในบริเวณกลุ่มอาคาร เปิดโอกาสให้กลุ่มผูท่ี้รักในงานศิลปะ
และงานประดิษฐ์ในเชียงใหม่ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาออกร้านขายผลงานของตน บรรยากาศ
ภายในงานจดัจ าลองให้เหมือนคร้ังท่ีชาวตะวนัตกเขา้มาในดินแดนลา้นนาเม่ือยุคเร่ิมแรก มีเสียงคลอ
ดว้ยเพลงตะวนัตกในยุค 100 กว่าปีก่อน อาหารท่ีให้บริการจะเป็นอาหารตะวนัตกผสมกบักล่ินอาย
ของทอ้งถ่ินท่ีปรุงออกมาจากร้าน “อโนจา”  ภายในงานมีเกมส์การละเล่นท่ีส่งเสริมความสัมพนัธ์
ภายในครอบครัวและท าใหเ้กิดการเรียนรู้ทางดา้นสังคมและวฒันธรรม  

4.4)  กิจกรรมอ่ืนๆ 

ทางพิพิธภณัฑ์อนุสารสุนทรมีนโยบายร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนใน
การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมวตัถุประสงค์หลกัของพิพิธภณัฑ์ในการเผยแพร่และให้ประชาชนทัว่ไป
ไดรั้บรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัหลวงอนุสารสุนทร ตระกูลชุติมา-นิมมานเหมินท์ และบทบาทของชาวจีนใน
เชียงใหม่ช่วงก าเนิดทุนนิยม โดยไม่จ  ากดัเฉพาะการแลกเปล่ียนนิทรรศการเท่านั้น ยงัรวมถึงการจดั
แสดงผลงานศิลปะแขนงต่างๆ และการให้ความรู้ทางดา้นวิชาการดว้ย ตวัอยา่งกิจกรรม เช่น การสอน
หรือจดัแสดงการฟ้อนร าแบบฉบบัของเจา้ดารารัศมี การจดัอบรมความรู้เร่ืองการจดัการโบราณวตัถุ
ตามแนวทางการอนุรักษ ์การจดัอบรมเร่ืองเคร่ืองแต่งกายลา้นนา เป็นตน้ 


