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  บทที ่1 

บทน ำ 
 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

เมืองเชียงใหม่ในปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางความเจริญทางดา้นการท่องเท่ียว เศรษฐกิจ เทคโนโลยี
และการศึกษาของภาคเหนือ อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 
1 ตั้งแต่ พ.ศ.2504 เป็นตน้มา (เจา้เครือแกว้ ณ เชียงใหม่, 2536) แต่การพฒันาดงักล่าวนั้นจะไม่เป็น
ผลส าเร็จเลย ถา้หากเมืองเชียงใหม่ปราศจากภูมิหลงัทางประวติัศาสตร์ท่ีมีมาอย่างยาวนานมากกว่า 
700 ปีท่ีพญามงัรายไดส้ร้างเมืองข้ึน ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีผา่นการสืบทอดสั่งสม
จนกระทั่งกลายเป็นมนต์เสน่ห์ท่ีชวนหลงใหลให้กับคนต่างถ่ินท่ีเข้ามาท่องเท่ียวและแสวงหา
ผลประโยชน์จากเมืองเชียงใหม่ในดา้นอ่ืนๆ  

อยา่งไรก็ตามการพฒันาเมืองเชียงใหม่ให้รุดหนา้อยา่งกา้วกระโดดเช่นน้ี กลบัสร้างผลกระทบ
ต่อตวัตนเชียงใหม่อยา่งมหาศาล เม่ือคนทอ้งถ่ินไม่รู้จกัรากเหงา้และภูมิหลงัทางประวติัศาสตร์ดีพอ 
เพราะการขาดความรู้ความเขา้ใจในประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นประวติัศาสตร์สังคมท่ีแสดงให้เห็น
ความเป็นมาของผูค้นในทอ้งถ่ินเดียวกนัท่ีอาจมีความแตกต่างทางชาติพนัธ์ุ แต่เม่ือเขา้มาตั้งถ่ินฐานอยู่
ในพื้นท่ีเดียวกนัตั้งแต่ 2-3 ชัว่คนสืบลงไป ก็จะเกิดส านึกร่วมข้ึนเป็นคนในทอ้งถ่ินเดียวกนั มีจารีต
ขนบประเพณี พิธีกรรม ความเช่ือ และกติกาในทางเศรษฐกิจและสังคมร่วมกนั  

เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจเป็นของตนเอง เน่ืองจากความส าคญัของ
เมืองในอดีตและความหลากหลายของผูค้นท่ีมาอยู่ร่วมกนั แต่กลบัเป็นท่ีน่าเสียดายท่ีความรู้เก่ียวกบั
ประวติัศาสตร์ท้องถ่ิน แม้จะมีนักวิชาการให้ความสนใจศึกษาอยู่เสมอ แต่ก็เป็นการศึกษาท่ีให้
ความส าคญักับชนชั้นปกครอง เช่นเดียวกับพิพิธภณัฑ์อีกจ านวนมากท่ีมีอยู่ในเชียงใหม่ แง่มุมท่ี
น่าสนใจเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของชาวบา้นและชนชั้นกลางกลบัถูกละเลยไปอยา่งน่าเสียดาย ทั้งท่ีใน
ความเป็นจริง ชนชั้ นกลาง เป็นกลุ่มชนชั้ นท่ีมีบทบาทต่อประวติัศาสตร์สังคมและเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกลุ่มพ่อคา้ชาวจีนหลายตระกูล ท่ีสะสมความมัง่คัง่ขยายการคา้ลงทุน และยงัคงมี
บทบาทต่อเศรษฐกิจเชียงใหม่เร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั  
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กลุ่มตระกูลชุติมา – นิมมานเหมินท์ จดัไดว้่าเป็นตระกูลใหญ่ตระกูลหน่ึงในเชียงใหม่ท่ีสร้าง
คุณประโยชน์ต่อสังคมเชียงใหม่และประเทศชาติเป็นเวลานานกว่าหลายทศวรรษ ไม่ว่าจะเป็นดา้น
ศิลปวฒันธรรมและดา้นการพาณิชย ์ความเป็นมาของตระกูลชุติมา นั้นเร่ิมตน้มาจากหลวงอนุสาร
สุนทร ส่วนตระกูลนิมมานเหมินทเ์ร่ิมจากนายมาอ่ี และนางบวัจนัทร์ ทั้งสองตระกูลมีตน้สายมาจาก
บรรพบุรุษเดียวกนัสืบถึง นายซ้อและนางหงษ ์แซ่แต่ ตน้ตระกูลชุติมา – นิมมานเหมินท ์จึงมีมาอยา่ง
ยาวนานและสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด (เอนก มงัตรีสรรค,์ 2543)  

บุคคลส าคญัท่านหน่ึงในตระกูลชุติมา – นิมมานเหมินท ์คือ “หลวงอนุสารสุนทร” เดิมช่ือนาย
สุ่นฮ้ี ชุติมา จดัอยูใ่นขั้นคหบดีของเมืองเชียงใหม่ ในสมยัรัชกาลท่ี 6 ทรงพระมหากรุณาโปรดเกลา้ฯ 
ให้เป็นกรรมการพิเศษของจงัหวดัเชียงใหม่ โดยพระราชทานบรรดาศกัด์ิเป็น “หลวงอนุสารสุนทร” 
ไดท้  าการก่อสร้างอาคารตึก 2 ชั้น บนถนนวิชยานนท์ ให้เป็นร้านช่ือ “ห้างชวัย่งเส็ง” เปิดด าเนินการ
ขายสินคา้เบ็ดเตล็ด โดยท่ีน าสินคา้เกษตรจากภาคเหนือบรรทุกเรือค ้าถ่อหางแมงป่องไปยงักรุงเทพ
และจอดถ่ายสินคา้แถวบางกอกน้อย ฝ่ันธนบุรี ขากลบัเชียงใหม่ก็ได้ซ้ือสินคา้เคร่ืองใช้ ยา อาหาร
กระป๋อง เคร่ืองจกัรมาขายต่อท่ีเชียงใหม่ และเป็นท่ีนิยมของขา้ราชการ คหบดี มิชชั่นนารีและชาว
ต่างประเทศท่ีเร่ิมเข้ามาอาศัยและท าการค้าในจงัหวดัเชียงใหม่ “ห้างชัวย่งเส็ง” น้ีเองได้กลายเป็น
สถานท่ีท่ีมีความส าคญัต่อลูกหลานในตระกลูชุติมา – นิมมานเหมินท ์(ทศ คณนาพร, 2551) 

ในปัจจุบนักลุ่มอาคารของหลวงอนุสารสุนทรถูกใช้เป็นท่ีท าการของ “ห้างหุ้นส่วนอนุสาร
เชียงใหม”่ และเรียกกนัในหมู่เครือญาติวา่ “บา้นตึก” ในอดีตนบัวา่เป็นบา้นท่ีมีความทนัสมยัท่ีสุดหลงั
หน่ึงในเมืองเชียงใหม่ โดยหลวงอนุสารสุนทรไดอ้อกแบบกลุ่มอาคารส่วนใหญ่ดว้ยตนเอง และอาศยั
ช่างทอ้งถ่ินในการก่อสร้าง บริเวณบา้นตึกมีพื้นท่ีรวม 2 ไร่ ประกอบดว้ยอาคาร 5 หลงั คือ ตึกหลวง 
อาคารหลงัแรกท่ีสร้างข้ึนมีอายุเก่าแก่ถึง 100 ปี ต่อมาเม่ือมีฐานะการเงินดีข้ึนจึงไดส้ร้างเรือนแถว ตึก
แดง ตึกขาว และเรือนครัว เพิ่มตามมาภายหลงั อาคารแต่ละหลงัมีรูปแบบการสร้างท่ีสะทอ้นให้เห็น
ภาพประวติัศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ในสมยัต่างๆ 3 สมยั หลกัดว้ยกนั คือ ยคุของหลวงอนุสารสุนทร 
ยคุลูกของหลวงอนุสารสุนทร และยคุหลานของหลวงอนุสารสุนทร ภายในตวัเรือนมีส่ิงอ านวยความ
สะดวกเหมือนบา้นชาวตะวนัตก มีการริเร่ิมน าวิทยาการใหม่เขา้มาใช ้เช่น หอส่งน ้า หอ้งสูบน ้ าบาดาล 
มุ้งลวด ส้วมชักโครกและอ่างล้างหน้าจากประเทศอังกฤษ รถยนต์คันท่ีสามของเชียงใหม่ ใน
ขณะเดียวกนัการท่ีหลวงอนุสารสุนทรตั้งธุรกิจการการเงินและการธนาคารข้ึน นบัวา่มีบทบาทส าคญั
อยา่งมากต่อประวติัศาสตร์เศรษฐกิจในภาคเหนือ  

ในอดีตบา้นหลงัน้ีมีผูอ้ยูอ่าศยัเป็นจ านวนมาก ท าให้ภาพบรรยากาศของบา้นหลงัน้ีนั้นคึกคกัมี
ชีวิตชีวาอยูต่ลอด จนกระทัง่มาถึงรุ่นของเหลน ต่างพากนัแยกยา้ยออกไปสร้างครอบครัวท่ีอ่ืน ท าให้
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เร่ิมไม่คึกคกัเหมือนแต่ก่อน เหลือทิ้งไวเ้พียงความทรงจ า และของโบราณบางส่วนท่ียงัคงคา้งและเก็บ
รักษาไวภ้ายในขาดการน าเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยงัปราศจากการส ารวจและจดัเก็บวตัถุ
เหล่าน้ีอยา่งเป็นระบบ 

ปัจจุบนัพื้นท่ีส่วนใหญ่ของ “บา้นตึก” นั้นไม่ไดท้  ากิจกรรมใดใด การศึกษาน้ีจึงมุ่งท่ีจะศึกษา
ประวติัศาสตร์บุคคล อาคาร บริบทของพื้นท่ีและเร่ืองราวในแง่มุมต่างๆ เพื่อน ามาจดัท าเป็นอนุสรณ์
สถานและพิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้แก่สังคมชาวเชียงใหม่ เพื่อใหก้บัผูท่ี้สนใจทราบเร่ืองราวชีวติความ
เป็นมาของหลวงอนุสารสุนทร ตลอดจนได้สัมผสักับบรรยากาศเชียงใหม่ในช่วงก าเนิดทุนนิยม 
ถ่ายทอดผา่นสถาปัตยกรรมและส่ิงของเคร่ืองใชโ้บราณต่างๆ ท่ีไดเ้ก็บรักษาไวใ้นบา้น เพื่อไม่ใหเ้ส่ือม
สลายไปตามกาลเวลาโดยไม่มีผูใ้ดได้รับรู้  การศึกษาเพื่อพฒันาในคร้ังน้ีย่อมจะก่อให้เกิดผลดีต่อ
ความรู้ความเขา้ใจในการศึกษาประวติัศาสตร์ ท่ีนอกเหนือไปจากเอกสารต าราทางวิชาการ ตลอดทั้ง
ยงัเป็นการสร้างบทบาททางดา้นการส่งเสริมประวติัศาสตร์ศิลปะวฒันธรรมลา้นนาใหแ้ก่กลุ่มตระกูล
ชุติมา – นิมมานเหมินท ์อนัจะน าไปสู่ภาพพจน์ท่ีแตกต่างจากกลุ่มตระกลูพอ่คา้นายทุนอ่ืนๆ อีกดว้ย 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.2.1 เพื่อศึกษาบริบทของประวติัความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ และสถาปัตยกรรม  
ตลอดจนคุณค่าความส าคญัของ “บา้นตึก” กลุ่มอาคารบา้นหลวงอนุสารสุนทร อ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่  

1.2.2   เพื่อศึกษาศกัยภาพและความพร้อมของ “บา้นตึก” กลุ่มอาคารบา้นหลวงอนุสารสุนทร  
ในการจดัตั้งเป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้ 

1.2.3   เพื่อเสนอรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมในการจดัการ “บา้นตึก” ให้เป็นอนุสรณ์สถาน

ทางประวติัศาสตร์และพิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้ 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.3.1   ท าให้ทราบบริบทของประวติัความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ และสถาปัตยกรรม  
ตลอดจนคุณค่าความส าคญัของ “บา้นตึก” กลุ่มอาคารบา้นหลวงอนุสารสุนทร อ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่  

1.3.2   ท าให้ทราบศกัยภาพและความพร้อมของ “บา้นตึก” กลุ่มอาคารบา้นหลวงอนุสารสุนทร 
ในการน ามาจดัตั้งเป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้ 
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1.2.3  ท าใหไ้ดรั้บรูปแบบและวธีิการท่ีเหมาะสมในการจดัการ “บา้นตึก” ใหเ้ป็นอนุสรณ์สถาน

ทางประวติัศาสตร์และพิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้ 

1.4 ขอบเขตของกำรวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีมีขอบเขตของการศึกษา ดงัน้ี 

1.4.1  ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

การศึกษาคร้ังน้ีท าการศึกษา “บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านของหลวงอนุสารสุนทร ซ่ึง
ประกอบดว้ย อาคารสถาปัตยกรรมโบราณ จ านวน 5 หลงั  ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีของบา้นเลขท่ี 10 – 14 ถนน
วชิยานนท ์ต าบลชา้งม่อย อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่   

1.4.2  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในบริบทเก่ียวกบัประวติัความเป็นมา ลกัษณะทางกายภาพ 
และสถาปัตยกรรม  ตลอดจนคุณค่าความส าคญั  รวมทั้งศกัยภาพและความพร้อมของ “บา้นตึก” กลุ่ม
อาคารบ้านหลวงอนุสารสุนทร ในการจดัตั้งเป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภณัฑ์เพื่อการเรียนรู้ของ 
“บา้นตึก” กลุ่มอาคารบา้นหลวงอนุสารสุนทร อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  เพื่อเสนอรูปแบบและ
วิธีการท่ีเหมาะสมในการจดัการ “บา้นตึก” ให้เป็นอนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์และพิพิธภณัฑ์
เพื่อการเรียนรู้  ซ่ึงประกอบดว้ยประเด็นของเน้ือหาต่างๆ ดงัน้ี 

1) ประวติัความเป็นมาของบุคคล สถานท่ี และเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ 
2)  บริบทของท่ีตั้งและลกัษณะทางกายภาพ 
3)  แผนผงักลุ่มอาคาร ลกัษณะอาคาร และสถาปัตยกรรม 
4)  สภาพและการใชป้ระโยชน์ของอาคารทั้งในอดีตและปัจจุบนั 
5)  วตัถุส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้เก่ียวขอ้งกบัอาคาร   
6)  การเสนอรูปแบบและวิธีการจดัการ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านหลวงอนุสาร

สุนทร ใหเ้ป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้ 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

บ้ำนตึก  เป็นค าท่ีคนในตระกูลชุติมา-นิมมานเหมินท์ มกัเรียกกนัติดปาก แทนการเรียกบา้น
ของหลวงอนุสารสุนทร หมายถึง กลุ่มอาคารจ านวน 5 หลงั ในบา้นเลขท่ี 10 – 14 ถนนวิชยานนท ์
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ต าบลช้างม่อย อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีเน้ือท่ีประมาณ 2 ไร่ ทิศเหนือติดกบัโรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม่ ทิศตะวนัออกติดกบัโรงเรียนค าเท่ียงอนุสสรณ์ ทิศใตติ้ดกบัถนนท่าแพ และทิศ
ตะวนัตกติดกับถนนวิชยานนท์ ก่อสร้างคร้ังแรกสุดโดยหลวงอนุสารสุนทรในปี พ.ศ.2412 
ประกอบดว้ย ตึกหลวง เรือนแถว ตึกแดง ตึกขาว และเรือนครัว ปัจจุบนัเป็นท่ีท าการห้างหุ้นส่วนอนุ
สารเชียงใหม่ (อนั นิมมานเหมินท,์ 2532) 

 

อนุสรณ์สถำน หมายถึง สถานท่ีหรือส่ิงก่อสร้างอนัเป็นภูมิทศัน์แห่งความทรงจ าและส่ือสาร ใช้
ส่ือความหมายเชิงสัญลกัษณ์ให้ผูม้าเยือนรับรู้ถึงเหตุการณ์หรือบุคคลในอดีต เพื่อส่ือความหมายเชิง
สัญลกัษณ์ และเพื่อเป็นอนุสรณ์ เป็นการประกาศศกัดาของเหตุการณ์หรือบุคคลในอดีตให้เป็นท่ี
ประจกัษ ์หรือเป็นการบนัทึกถึงบุคคลหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนมาชา้นานแลว้ (นิคม มูสิกะคามะ, 2533) 

 

พิพิธภัณฑ์เพื่อกำรเรียนรู้ หมายถึง  แหล่งหรือสถานท่ีท่ีรวมสาระความรู้ รวบรวม สงวนรักษา 
ศึกษาวิจยั ส่ือสาร และจดัแสดงนิทรรศการ แสดงหลกัฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัมนุษยแ์ละสภาพแวดลอ้ม 
ให้ผูเ้รียนเขา้ไปศึกษาหาความรู้ ความเขา้ใจและความช านาญ โดยมีเป้าหมายเพื่อพฒันาทกัษะและ
ความสามารถต่างๆ ท่ีจะช่วยให้บุคคลแต่ละคนสามารถเป็นผูเ้รียนรู้อย่างอิสระ เรียนรู้ตลอดชีวิต 
ศึกษาค้นคว้าด้วยความความเพลิดเพลิน และให้ผู ้เรียนพัฒนาศักยภาพการศึกษาอย่างเต็ม
ความสามารถ (สถาบนัพิพิธภณัฑก์ารเรียนรู้แห่งชาติ, 2549) 

1.6 กำรน ำเสนอผลกำรวจัิย 

บทที ่1 บทน ำ 

บทน้ีน าเสนอให้เห็นท่ีมาและความส าคญัของปัญหา  วตัถุประสงคข์องการวิจยั   ประโยชน์ท่ี
ไดรั้บการจากการวจิยั  ขอบเขตของการวจิยั  นิยามศพัทเ์ฉพาะ และการน าเสนอผลการวจิยั 

บทที ่2 เอกสำรและงำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

บทน้ีน าเสนอผลการศึกษาภาคเอกสารและทบทวนวรรณกรรม  เพื่อน าเสนอสถานภาพความรู้
ท่ีเก่ียวกบัประวติัศาสตร์เมืองเชียงใหม่ยคุก าเนิดทุนนิยม และสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลในลา้นนา  
รวมทั้งบทบาทของชาวจีนในช่วงเวลาท่ีเก่ียวขอ้งกบั “บา้นตึก” กลุ่มอาคารบา้นหลวงอนุสารสุนทร 
จงัหวดัเชียงใหม่ ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
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บทที ่3 วธีิด ำเนินกำรวจัิย  

บทน้ีน าเสนอถึงกระบวนการวิจยัและเทคนิคท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงประกอบดว้ยการศึกษาภาค
เอกสารและภาคสนาม เพื่อศึกษา “บา้นตึก” กลุ่มอาคารบา้นหลวงอนุสารสุนทร จงัหวดัเชียงใหม่ในบริบท
ทางดา้นประวติัศาสตร์และสังคม การศึกษาวิเคราะห์ศกัยภาพและความพร้อม การศึกษาเพื่อหารูปแบบ
และวิธีการจดัการ “บา้นตึก” ให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภณัฑ์เพื่อการเรียนรู้ 
และการน าเสนอรูปแบบวธีิการจดัการ “ตึกหลวง” ใหเ้ป็นพิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้ 

บทที ่4  “บ้ำนตึก” กลุ่มอำคำรบ้ำนหลวงอนุสำรสุนทร กบัศักยภำพของกำรเป็นอนุสรณ์สถำน
และพพิธิภัณฑ์เพือ่กำรเรียนรู้ 

บทน้ีเป็นการศึกษาทั้ งภาคเอกสารและภาคสนาม ในรายละเอียดท่ีเก่ียวกับความเป็นมา  
ลกัษณะทางกายภาพ และสถาปัตยกรรม ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห์ศกัยภาพและความพร้อมของ 
“บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านหลวงอนุสารสุนทร จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นอนุสรณ์สถานและ
พิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้  

บทที ่5  กำรจัดกำรกลุ่มอำคำรบ้ำนหลวงอนุสำรสุนทร ให้เป็นอนุสรณ์สถำนและพพิธิภัณฑ์
เพือ่กำรเรียนรู้ 

บทน้ีเป็นการศึกษาเพื่อเสนอรูปแบบและวธีิการจดัการ“บา้นตึก” กลุ่มอาคารบา้นหลวงอนุสาร
สุนทร  จงัหวดัเชียงใหม่  ให้เป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภณัฑ์เพื่อการเรียนรู้  ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้
ต่างๆ อาทิ  การอนุรักษป์รับปรุงอาคารสถานท่ี “บา้นตึก” กลุ่มอาคารบา้นหลวงอนุสารสุนทรให้เป็น
อนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์  การจดัการอาคาร “ตึกหลวง” ให้เป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภณัฑ์
เพื่อการเรียนรู้  และการบริหารจดัการอนุสรณ์สถานและพิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้ 

บทที ่6 สรุปผลกำรศึกษำ อภิปรำยผล  และข้อเสนอแนะ 

สรุปสาระส าคญัของการวิจยัในวิทยานิพนธ์  อภิปรายผลการวิจยั  และขอ้เสนอแนะเพื่อน าผล
วจิยัไปใชแ้ละเพื่อการศึกษาคน้ควา้ต่อไปในอนาคต 


