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บทคดัย่อ 

วิทยานิพนธ์เร่ือง “การจดัการ “บา้นตึก” กลุ่มอาคารบา้นหลวงอนุสารสุนทรจงัหวดัเชียงใหม่ ให้
เป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภณัฑ์เพื่อการเรียนรู้”  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทเก่ียวกบัประวติัความ
เป็นมา ลกัษณะทางกายภาพ และสถาปัตยกรรม  ตลอดจนคุณค่าความส าคญั  รวมทั้งศกัยภาพและความ
พร้อมของ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านของหลวงอนุสารสุนทร  ในการจดัตั้ งเป็นอนุสรณ์สถานและ
พิพิธภณัฑ์เพื่อการเรียนรู้ของ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านของหลวงอนุสารสุนทร อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่  เพื่อเสนอรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมในการจดัการ “บา้นตึก”  ให้เป็นอนุสรณ์สถานทาง
ประวติัศาสตร์และพิพิธภณัฑ์เพื่อการเรียนรู้  ใชว้ิธีการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม โดยการส ารวจ
ทางกายภาพ  สังเกตการณ์  และสัมภาษณ์  เพื่อเก็บขอ้มูลประวติัความเป็นมา ท่ีตั้ง  ลกัษณะทางกายภาพ 
และองคป์ระกอบทางศิลปะสถาปัตยกรรมของกลุ่มอาคารบา้นหลวงอนุสารสุนทรและวิเคราะห์ให้เห็นถึง
ศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการให้เป็นอนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์และพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้ 

ผลการศึกษาพบวา่ “บา้นตึก” มีศกัยภาพทั้งในดา้นท าเลท่ีตั้ง มีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ ความงาม 
วทิยาศาสตร์ และสังคม โดยบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มของกลุ่มอาคารทางประวติัศาสตร์ มีส่วนช่วย
เสริมเร่ืองราวในการจดัการเป็นอนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์และพิพิธภณัฑ์เพื่อการเรียนรู้ได้ดียิง่ข้ึน  

การจดัการ “บ้านตึก” ให้เป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภณัฑ์เพื่อการเรียนรู้ มี 3 ส่วนในการ
น าเสนอ ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 เสนอการอนุรักษ์ปรับปรุงอาคารและสถานท่ีกลุ่มอาคารทั้ง 5 หลงัให้เป็น
อนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์   ส่วนท่ี 2  ไดเ้ลือก “ตึกหลวง” เป็นอาคารพิพิธภณัฑ์เพื่อการเรียนรู้ 
และการก าหนดหัวขอ้เร่ืองจดัแสดง การจดัแนวทางของเร่ืองการเขียนบทนิทรรศการ การออกแบบ
การจดัแสดง และการใชส่ื้อเทคโนโลยใีนการน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัเมืองเชียงใหม่ในช่วงก าเนิดทุน
นิยม  ส่วนท่ี 3 เสนอโครงสร้างการบริหารจดัการอนุสรณ์สถานและพิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้ดงักล่าว 
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ABSTRACT 

The Study of “The Management Plan for “Baan Teuk” Luang Anusarnsoonthorn Building 
Compound, Chiang Mai as Historical Monument and Learning Museum." aims to study historical 
background and significant value of “Baan Teuk” as well as relevant historical context to present 
potential and readiness of “Baan Teuk”. Also, there are to present proper form and technic in 
managing "Baan Teuk" as historical monument and learning museum. By using tools in collecting 
data such as non-structured interview and field studies by analyzing historical background, location 
and physical setting, type and building details, condition and usage of buildings in the past and the 
present and relevant objects with those buildings to organize data and analyze to present potential of 
“Baan Teuk” in presenting management form as historical monument and learning museum. 

This study has found that “Baan Teuk” has potential in location, historical value, aesthetic 
value, scientific value and social value. Moreover, atmosphere and environment of historical 
building compound make storytelling and museum exhibition more interesting. 

The management technic to make “Baan Teuk” as historical monument and learning 
museum consist of 3 elements. First, the renovation process of 5 old buildings to become a 
historical monument. Second, the exhibition at “Teuk Luang”, to exhibit in building and atmosphere 
renovation, exhibition topic design, theme design, exhibition story board, exhibition design and 
using modern technology and media in presentation to achieve the goal of being historic monument 
of Luang Anusarnsoonthorn and learning museum about Chiang Mai in the beginning of capitalism. 
Third, the administrative structure of the historical monument and learning museum. 


