
 

204 

บทที ่6 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
6.1 สรุปผลการศึกษา 

 ผลสรุปของการศึกษาการจัดการ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารของหลวงอนุสารสุนทร จังหวดั
เชียงใหม่ โดยการศึกษาความเป็นมาดา้นประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน อตัชีวประวติัของหลวงอนุสารสุนทร 
ประวติับุคคล อาคาร บริบทของพื้นท่ี และเร่ืองราวในแง่มุ่มต่างๆ มีคุณค่าความส าคญั และศกัยภาพ
ทางดา้นเน้ือหา อีกทั้งความพร้อมของอาคารและสถานท่ีท่ีสามารถน ามาปรับปรุง อนุรักษ ์และจดัตั้ง
เป็นอนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์ และพิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้ 

เน่ืองดว้ย หลวงอนุสารสุนทร เป็นชาวจีนท่ีมีบทบาทส าคญัท่านหน่ึงทางเศรษฐกิจของเมือง
เชียงใหม่ อีกทั้งเป็นผูบุ้กเบิกน าเอาวทิยาการดา้นต่างๆ วางรากฐานความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้กบัเมืองเชียงใหม่ และตระกูลชุติมา-นิมมานเหมินท์ นบัไดว้่าเป็นตระกูลส าคญัท่ีมีคุณประโยชน์
ต่อสังคมเชียงใหม่และต่อประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนานหลายทศวรรษ ดงันั้นจึงเป็นขอ้มูลส าคญั
ของการจัดตั้ งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ของท้องถ่ิน เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ผู ้มาเยือน 
นกัท่องเท่ียว เขา้มาศึกษาหาความรู้ อีกทั้งเป็นอนุสรณ์สถานใหก้บัลูกหลานในตระกลู 

 “บา้นตึก” กลุ่มอาคารของหลวงอนุสารสุนทร นับเป็นพื้นท่ีทางประวติัศาสตร์ของเชียงใหม่ 
ตั้งอยูใ่นยา่นชุมชนการคา้ท่ีส าคญั ประกอบดว้ยอาคารประวติัศาสตร์จ านวน 5 หลงั ซ่ึงสามารถน ามา
อนุรักษ์ ปรับปรุง เปล่ียนประโยชน์ใช้สอยในรูปแบบพิพิธภณัฑ์เอกชน โดยใช้อาคารเดิมท่ีเป็นบา้น
ประวติัศาสตร์ (Historic House Museum) น ามาเป็นส่วนหน่ึงของการจดัแสดง ควบคู่ไปกบัการน า
วตัถุส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลและอาคารจ านวนมาก อาทิเช่น 1) เคร่ืองใช้ส่วนตวัของ
หลวงอนุสารสุนทรและครอบครัว 2) เคร่ืองใช้และสินค้าในธุรกิจของหลวงอนุสารสุนทรและ
ครอบครัว 3) เอกสารโบราณ และภาพถ่ายจากกล้องถ่ายภาพของตระกูล 4) งานศิลปกรรม และ
ช้ินส่วนตกแต่งทางสถาปัตยกรรม 5) สถาปัตยกรรม และส่วนประกอบของอาคาร น ามาจดัเรียง
น าเสนอรูปแบบวีชิตประจ าวนั เหตุการณ์ สถานท่ี หรือกิจกรรมต่างๆ ในอดีตของบุคคลและเมือง
เชียงใหม่ในอดีต โดยเน้นการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม บูรณาการกบัส่ือประเภทต่างๆ ใน
รูปแบบนิทรรศการถาวรและชัว่คราว ตอบสนองความตอ้งการการโหยหาอดีต (Nostalgia) เช่น การ
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บูรณะอาคารประวติัศาสตร์ท่ีเคยเป็นร้านขายของ ตามหลกัจิตวิทยาในการรับรู้ และเสริมคุณค่าของ
แหล่งเรียนรู้ส าคญัของชั้นชนกลาง ในยา่นการคา้ส าคญัของเมืองเชียงใหม่ 

การจดัการ “บา้นตึก” กลุ่มอาคารของหลวงอนุสารสุนทร จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อเป็นอนุสรณ์
สถานและพิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 2 ส่วนส าคญั ไดแ้ก่ 

ส่วนท่ี 1 การอนุรักษ์ปรับปรุงอาคารและสถานท่ี ซ่ึงประกอบด้วยอาคารหลกัจ านวน 5 หลงั ผู ้
ศึกษาไดพ้ิจารณาคดัเลือกอาคาร “ตึกหลวง” เพื่อส าหรับใชใ้นการจดัการให้เป็นพิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้ 
ดว้ยเหตุผลความเหมาะสมทางดา้นประวติัศาสตร์ ดา้นความงาม ดา้นวิทยาศาสตร์ และดา้นสังคม และ
การท่ีตึกหลวงมีลกัษณะและสภาพอาคารท่ีสวยงามสมบูรณ์ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนอาคารแรกของชน
ชั้นกลางนอกเขตก าแพงเมืองเชียงใหม่ ท่ีมีความส าคญัด้านประวติัศาสตร์ความเป็นมาในแบบตึกแถว
ร้านคา้แบบจีน-ยุโรป มีทางเดินหลงัคาคลุมด้านหน้า ผลจากการส ารวจพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในสภาพดี 
อาศยัการซ่อมแซมและร้ือถอนส่วนต่อเติมออกเพียงเล็กน้อยก็สามารถจดัท าเป็นพิพิธภณัฑ์ได้ โดย
การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดน้ าเสนอวธีิการอนุรักษต์ามหลกัสากลอยา่งละเอียดทุกดา้นทางสถาปัตยกรรม 

ส่วนท่ี  2 การจัดการ “บ้านตึก” เพื่ อเป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์ เพื่ อการเรียน รู้ 
ประกอบดว้ย แผนจดัการอาคารและสถานท่ี กลุ่มอาคารทั้ง 5 หลงั มีแนวทางการจดัการโดยรวมดงัน้ี 
1) ตึกหลวง เป็นอาคารท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดในกลุ่มอาคาร พิจารณาให้จดัการเป็นส่วนจดัแสดง
หลกัของอาคารพิพิธภณัฑ์ 2) ตึกแดง พิจารณาให้เป็นส่วนหน่ึงของพื้นท่ีจดัแสดงของพิพิธภณัฑ ์
รวมทั้งเป็นส่วนตอ้นรับ ร้านขายของท่ีระลึกของพิพิธภณัฑ์ 3) เรือนแถว พิจารณาให้เป็นพื้นท่ีการ
เรียนรู้โดยอิสระ 4) ครัวไฟ พิจารณาให้เป็นร้านอาหารและสถานท่ีจดัเล้ียง เพื่อสร้างรายไดเ้ชิงธุรกิจ
ส่งเสริมการจดัตั้ งพิพิธภัณฑ์ 5) ตึกขาว พิจารณาให้เป็นโรงแรมหรูหราขนาดเล็ก (Small Luxury 
Hotel) เพื่อสร้างรายได้เชิงธุรกิจ ส่งเสริมการจดัตั้ งพิพิธภณัฑ์ โดยในการศึกษาคร้ังน้ีได้น าเสนอ
แผนการจดัการเฉพาะในส่วนพิพิธภณัฑ์และอนุสรณ์สถาน และเน้นการปรับปรุงจดัการอาคาร
บางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น 

การจดัแสดง “ตึกหลวง” หลงัจากการปรับปรุงอนุรักษอ์าคารตามขั้นตอนส่วนท่ีแลว้ ผูศึ้กษาไดจ้ดั
หัวข้อเร่ืองการแสดง (Exhibition Title) ตามหลักการสากล โดยก าหนดช่ือของพิพิธภัณฑ์แห่งน้ีว่า 
“พิพิธภณัฑ์อนุสารสุนทร” หรือ “Chua Yong Seng Museum” ภายใตห้วัขอ้เร่ืองจดัแสดง (Exhibition Title) 
ว่า “หลวงอนุสารสุนทรและตระกูลชุติมา-นิมมานเหมินท์กับเมืองเชียงใหม่ช่วงก าเนิดทุนนิยม” โดย
ก าหนดให้มีพื้นท่ีการจดัแสดงในตึกหลวงทั้ง 2 ชั้น ประมาณชั้นละ 138 ตร.ม. และพื้นท่ีส่วนต่อขยาย
จ านวนชั้นละ 140 ตร.ม. รวมทั้งหมด 576 ตร.ม. แบ่งตามขอบเขตการจดัแสดงตามประเภทวตัถุท่ีมีทั้ ง 5 
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ประเภท อาศยัเทคโนโลยีมลัติมีเดียมาสนบัสนุนการน าเสนอขอ้มูล เพื่อช่วยในการประกอบการน าเสนอ
องคค์วามรู้ รวมไปถึงการจดัมุมจ าลองให้ผูช้มไดท้ดลองสัมผสัวตัถุ เพื่อเป็นการช่วยน าเสนอขอ้มูลภายใน
พิพิธภณัฑ์ให้ผูเ้ข้าชมเกิดความเพลิดเพลินและเป็นการกระตุน้การเรียนรู้ให้เกิดความสนุกสนาน โดย
ออกแบบพื้นท่ีการจดัแสดงตามเร่ืองและบทนิทรรศการ 5 ส่วน ไดแ้ก่  

1) ส่วนนิทรรศการบทบาทของชาวจีนช่วงก าเนิดทุนนิยมในเชียงใหม่ มี 3 หวัขอ้ 
2) ส่วนนิทรรศการประวติัและผลงานของหลวงอนุสารสุนทร ภรรยา และลูก มี 13 หวัขอ้ 
3) ส่วนนิทรรศการหา้งชวัยง่เส็งในอดีต มีการจ าลองบรรยากาศ 1 พื้นท่ี 
4) ส่วนนิทรรศการประวติัและผลงานทายาทรุ่นท่ี 3 ของตระกูลชุติมา-นิมมานเหมินท์ มี 6 

หวัขอ้ 
5) ส่วนนิทรรศการความสัมพนัธ์ของหลวงอนุสารสุนทร และตระกูลชุติมา-นิมมานเหมินท ์

ในสังคมลา้นนา ทางเศรษฐกิจและสังคม 1 พื้นท่ี 

มีพื้นท่ีตอ้นรับ พื้นท่ีฉายส่ือสมยัใหม่ ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ทั้งภายนอกและภายใน 
อาคาร เต็มพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 2 ไร่ โดยค านวณสัดส่วนให้พื้นท่ีกิจการพิพิธภณัฑ์เป็น 25% และ
พื้นท่ีส่วนแสวงหาก าไรเป็น 75% 

 ส าหรับการบริหารจดัการ มีการจดัเตรียมในรูปแบบเอกชน บริหารงานแบบบูรณาการโดยกลุ่ม
บุคคลอนัประกอบด้วย เจ้าของ คณะกรรมการบริหาร ผูบ้ริหารพิพิธภัณฑ์ เจ้าหน้าท่ีพิพิธภณัฑ ์
เจา้หนา้ท่ีบริการการศึกษา เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั เจา้หนา้ท่ีทะเบียน และเจา้หนา้ท่ีซ่อมสงวน
รักษาวตัถุ หรือนกัอนุรักษ์ มีการน าเอาวิทยาการมาช่วยสนบัสนุนในแผนบริหารจดัการ ด าเนินงาน
การหางบประมาณหลกัของพิพิธภณัฑ์ไดม้าจากการระดมทุนภายในครอบครัว และการจดัตั้งภาคีกบั
ภาคธุรกิจและภาคการศึกษาเพื่อให้ช่วยสรรหางบประมาณมาสนับสนุนโครงการ  เพื่อน ามาใช้
ส าหรับการวางแผนงานก าหนดขอ้ตกลงในการท างานและการจา้งท่ีปรึกษาโครงการ การจดัท าแผน
ธุรกิจในการด าเนินการ การปรับปรุงและการก่อสร้างอาคารสถานท่ี การตกแต่งภายในเคร่ืองเรือน
และการติดตั้งอาคาร และงบประมาณเพื่อท าการประชาสัมพนัธ์และการตลาด ด าเนินโครงการตาม
แผนโดยใชเ้วลา 2 ปี ดว้ยงบประมาณการเบ้ืองตน้ 28 ลา้นบาท อีกทั้งไดน้ าเสนอการประชาสัมพนัธ์ 
การตลาด และบริการกิจกรรมรูปแบบต่างๆในอนาคตอยา่งเป็นรูปธรรม 
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6.2 อภิปรายผล 

ในส่วนการอนุรักษป์รับปรุงอาคารและสถานท่ี เป็นส่วนท่ีสามารถด าเนินการไดต้ามแผนหาก
มีการวางแผนท่ีดี ซ่ึงต้องจัดเตรียมงบประมาณและเวลาด าเนินการตามแนวทางมาตรฐาน  ใน
การศึกษาพบว่าศกัยภาพและความพร้อมนั้นค่อนขา้งจะสมบูรณ์ แต่มีขอ้ท่ีควรวางแผนดา้นอาคาร
สถานท่ี ดงัน้ี 

 การสร้างบรรยากาศ ส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นสถานท่ีท่ีเป็นจุดอ่อนไดแ้ก่ ท่ีจอดรถรองรับผู ้
มาใช้บริการพิพิธภณัฑ์และการบริการอ่ืนๆ ส่ิงอ านวยความสะดวกให้แก่ผูสู้งอายุและคนพิการ ท่ีมี
ขอ้จ ากดัในการเขา้ถึงส่วนต่างๆ ของอาคาร 

 การจดัการโดยอิงตามกระแสพิพิธภณัฑ์และชีพจรอนาคต อาทิ 1) การเปิดให้สังคมมีส่วน
ร่วมกบัพิพิธภณัฑ์มากข้ึน ผา่นการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นผา่นช่องทางส่ือสาธารณะ รวมไปถึง
การสร้างเครือข่ายพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ิน และร่วมมือกบัเครือข่ายท่ีมีในเมืองเชียงใหม่ ในการแลกเปล่ียน
ขอ้มูล วตัถุจดัแสดง กิจกรรมและกลุ่มเป้าหมาย 2) การสร้างบทบาทใหม่ให้กบัธุรกิจพิพิธภณัฑ์ เพื่อ
หารายได้เพิ่มข้ึนกว่าแต่ก่อนท่ีเป็นองค์กรแบบไม่แสวงหาผลก าไร ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าปัจจยั
ความส าเร็จอีกประการหน่ึงของพิพิธภณัฑ์ขนาดเล็กในต่างประเทศ คือ การเป็นมูลนิธิ หรือ องคก์รท่ี
ไม่มุ่งหวงัก าไร ซ่ึงมีขอ้ไดเ้ปรียบในการจดัการการระดมทุน ไดรั้บขอ้ยกเวน้ดา้นภาษี และไดรั้บเงิน
สนับสนุนจากภาครัฐ ดงันั้นผูร่้วมก่อตั้งพิพิธภณัฑ์หลวงอนุสารสุนทร ควรน ามาพิจารณาถึงความ
เป็นไปได้ เพื่อความย ัง่ยืนของสถานท่ีแห่งน้ี เน่ืองจากการบริหารงานในรูปแบบพิพิธภณัฑ์เอกชน
อยา่งเต็มรูปแบบในประเทศไทย อาจมีปัญหาเร่ืองการคุม้ทุนในระยะสั้นดว้ยเหตุผลจาก นกัท่องเท่ียว
ไทยรุ่นก่อนมกัจะไม่สนใจเรียนรู้ในส่ิงต่างๆ ส่วนใหญ่มกัสนใจการจบัจ่ายใช้สอย ความแปลกใหม่ 
สนใจความสวยงามเพียงเปลือกนอก สนใจความตอ้งการของตนในการอุปโภคบริโภค ดงันั้นจึงควร
น าความสนใจของคนไทยกลุ่มน้ีมาเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจดัการ 3) การสร้างพิพิธภณัฑเ์สมือน 
หรือพิพิธภณัฑ์เคล่ือนท่ี เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ เป็นการสร้างความเป็นจริงในโลกเสมือน (More 
Than Real) เพื่อจ าลองภาพประสบการณ์เสมือนให้ผูช้มไดก้า้วหลุดเขา้ไปในอีกยุคสมยัอย่างสมจริง 
หรือ การสร้างใหพ้ิพิธภณัฑก์ลายเป็นหอ้งเรียน (New Educational Era)  

 การใช้สารสนเทศสมยัใหม่มาสนับสนุน และการรองรับการเปล่ียนแปลงกระแสความสนใจ
ของกลุ่มเป้าหมาย อนัเป็นผลจากกระแสความโหยหาอดีต และการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเสมือนจริง
ของคนในปัจจุบนั 
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 หากพิจารณาในอีกแง่มุมหน่ึง เน่ืองจากมูลค่าของสถานท่ี อาคาร ส่ิงของวตัถุ และความทรงจ า
ของบา้นตึกมีค่อนขา้งสูงด้านอสังหาริมทรัพย ์และทางด้านจิตใจ ในการด าเนินการต่อไป จึงตอ้งมี
งบประมาณในการลงทุนค่อนข้างสูง เพื่อให้ได้ผลตามแผนจากการศึกษาคร้ังน้ี ดังนั้ นจึงควรมี
ข้อตกลงในการด าเนินการระหว่างทายาท หากต้องการด าเนินการในแบบธุรกิจและค านึงถึง
ผลตอบแทน จ าเป็นตอ้งหาจุดสมดุลยร์ะหวา่งผลประโยชน์ตอบแทนและความรู้สึกหวงแหน ซ่ึงตอ้ง
มีการประชุมหารือใหผ้า่นการตกผลึกฉนัทามติ ใหมี้การยอมรับขอ้ดีขอ้เสียในการเปล่ียนแปลงจดัการ
สถานท่ีแห่งน้ี ดงันั้นการจา้งบริษทัเอกชน คณะบุคคลท่ีมีประสบการณ์ในการด าเนินการมาเป็นผู ้
ท  างาน จะเป็นส่วนหน่ึงของการลดความล าเอียง (Bias) และการเป็นเจา้ของ (Sense of Ownership) ซ่ึง
หากมีมากเกินไป ก็จะท าให้เป็นอุปสรรคในการด าเนินแผนการจดัการ “บา้นตึก” เพื่อเป็นอนุสรณ์
สถานและพิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้ในคร้ังน้ี 
 
6.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 

6.3.1 กลุ่มพ่อค้าชาวจีนท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐานในเมืองเชียงใหม่ และสร้างความเปล่ียนแปลงใน
หลายๆ ดา้นแก่เมืองเชียงใหม่ นอกเหนือจากกลุ่มตระกลูชุติมา-นิมมานเหมินท ์ยงัมีอีกหลายตระกูลท่ี
น่าสนใจ สมควรท่ีลูกหลานหรือนักวิชาการท่ีสนใจในการศึกษาประวติัความเป็นมาเพิ่มเติม เช่น 
ตระกลูชินวตัร ตระกลูโอสถาพนัธ์ ตระกูลตนัตรานนท ์ตระกูลศกัดาทร ตระกูลจนัทรวโิรจน์ ตระกูล
สุวิทย์ศกัดานนท์ ตระกูลเลียว ตระกูลบูรณุปกรณ์ ตระกูลสุภา ตระกูลกิติบุตร ตระกูลวิบุลสันติ 
ตระกูลเจียรสาธิต ตระกูลตนานุวฒัน์ ตระกูลเอกชยัพฒันกุล เป็นตน้ เพื่อน ามาจดัการเป็นพิพิธภณัฑ์
น าเสนอเร่ืองราวของเมืองเชียงใหม่ในแง่มุมต่างๆ ส่งผลใหเ้กิดการเรียนรู้ประวติัศาสตร์จากหลายมิติ 

6.3.2 อาคารประวติัศาสตร์ท่ีปรากฏให้เห็นโดยทัว่ไปในเมืองเชียงใหม่หลายหลงัยงัตอ้งอาศยั
กระบวนการอนุรักษ์อย่างถูกวิธี และสมควรได้รับการศึกษาค้นควา้เพิ่มเติมในเชิงวิชาการ เพื่อ
รวบรวมเป็นฐานขอ้มูลทางประวติัศาสตร์เชิงสถาปัตยกรรมและสังคมของเมืองเชียงใหม่ในภาพรวม 
เพื่อจดัท าเป็นแหล่งเรียนรู้หรือสร้างสรรคข์องเมืองเชียงใหม่ต่อไป 

6.3.3 นอกเหนือจากกลุ่มพ่อคา้ชาวจีนท่ีอพยพเขา้มายงัดินแดนลา้นนา ยงัมีกลุ่มชนชาติอ่ืนท่ี
น่าสนใจศึกษาเพิ่มเติมในบริบทต่างๆ ท่ีมีต่อสังคม เช่น กลุ่มชาวไทใหญ่ กลุ่มชาวอินเดีย กลุ่ม
ชาวตะวนัตก และกลุ่มคนพื้นเมืองเดิม เป็นตน้ 

6.3.4 กระแสการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมก าลงัเป็นท่ีสนใจจากวงการการท่องเท่ียวระดบัโลก 
และเมืองเชียงใหม่เองนับเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ความเป็นมายาวนาน มีวฒันธรรมท่ีเป็น



 

209 

เอกลกัษณ์เฉพาะ ซ่ึงเป็นจุดเด่นท่ีส าคญัในการประชาสัมพนัธ์เชิงท่องเท่ียว หากแต่แหล่งท่องเท่ียว
ทางวฒันธรรมของเมืองเชียงใหม่ท่ีไดรั้บการจดัการแลว้ยงัมีไม่มากนกั โดยเฉพาะอยา่งยิง่พิพิธภณัฑ์ท่ี
ยงัน าเสนอไม่หลากหลายเร่ืองราวนกั สมควรท่ีจะศึกษาและพฒันาพิพิธภณัฑ์แห่งใหม่ข้ึน เพื่อให้เกิด
ความแตกต่างในดา้นเน้ือหาสาระขอ้มูลและการน าเสนอใหม้ากข้ึน  

6.3.5 ควรมีการศึกษาแผนการจดัการ “บา้นตึก” กลุ่มอาคารของหลวงอนุสารสุนทร จงัหวดั
เชียงใหม่ ในด้านการอนุรักษ์ปรับปรุง “ตึกขาว” ให้เป็นโรงแรมหรูหราขนาดเล็ก (Small Luxury 
Hotel) เพื่อสร้างรายได้เชิงธุรกิจ และ“ครัวไฟ” ให้เป็นร้านอาหาร และแผนอ่ืนๆท่ีจ าเป็นเพื่อ
ด าเนินการใหส้ าเร็จในอนาคต 

   


