บทที่ 3
วิธีการดาเนินงานวิจยั
วิทยานิ พนธ์เรื่ อง “การจัดการ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านหลวงอนุ สารสุ นทร จังหวัดเชี ยงใหม่ ให้
เป็ นอนุ สรณ์ สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้ ” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาบริ บทเกี่ ยวกับประวัติความ
เป็ นมา ลักษณะทางกายภาพ และสถาปั ตยกรรม ตลอดจนคุ ณค่าความสาคัญ รวมทั้งศักยภาพและความ
พร้ อมของ “บ้านตึ ก” กลุ่ มอาคารบ้านของหลวงอนุ สารสุ นทร ในการจัดตั้งเป็ นอนุ สรณ์ สถานและ
พิ พิ ธภัณฑ์ เพื่ อการเรี ยนรู้ ของ “บ้านตึ ก” กลุ่ มอาคารบ้านของหลวงอนุ สารสุ นทร อาเภอเมื อง จังหวัด
เชี ยงใหม่ เพื่ อเสนอรู ปแบบและวิธีการที่ เหมาะสมในการจัดการ “บ้านตึก” ให้เป็ นอนุ สรณ์ สถานทาง
ประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้ มีข้ นั ตอนและวิธีการศึกษาประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้
3.1 รู ปแบบการวิจยั
3.2 การศึกษาภาคเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดทฤษฎี
3.3 การศึกษาบริ บทของ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารของหลวงอนุสารสุ นทร จังหวัดเชียงใหม่
3.4 การศึ กษาและวิเคราะห์ ศ กั ยภาพและความพร้ อมของ “บ้านตึก ” ในการนามาจัดตั้งเป็ น
อนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้
3.5 การศึ กษาเพื่ อหารู ปแบบและวิธีการในการจัดการ “บ้านตึก ” ให้เป็ นอนุ ส รณ์ ส ถานและ
พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้
3.6 การจัด การ “บ้านตึ ก ” กลุ่ ม อาคารบ้านหลวงอนุ ส ารสุ น ทรให้ เป็ นอนุ ส รณ์ ส ถานและ
พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้
3.6.1 การอนุ รัก ษ์ป รั บ ปรุ งอาคารสถานที่ “บ้านตึ ก ” กลุ่ ม อาคารบ้านหลวงอนุ ส าร
สุ นทรให้เป็ นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์
3.6.2 การจัดการอาคาร “ตึกหลวง” ให้เป็ นอนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้
3.6.3 การบริ หารจัดการอนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้
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3.1 รู ปแบบการวิจัย
วิทยานิพนธ์เรื่ อง “การจัดการ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านหลวงอนุ สารสุ นทร จังหวัดเชี ยงใหม่
ให้เป็ นอนุ สรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่ อการเรี ยนรู้ ” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาบริ บทเกี่ ยวกับประวัติ
ความเป็ นมา ลักษณะทางกายภาพ และสถาปั ตยกรรม ตลอดจนคุณค่าความสาคัญ รวมทั้งศักยภาพ
และความพร้อมของ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านของหลวงอนุ สารสุ นทร ในการจัดตั้งเป็ นอนุ สรณ์
สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้ ของ “บ้านตึก” กลุ่ มอาคารบ้านของหลวงอนุ สารสุ นทร อาเภอ
เมื อง จังหวัดเชี ยงใหม่ เพื่ อเสนอรู ป แบบและวิธีการที่ เหมาะสมในการจัดการ “บ้านตึ ก” ให้เป็ น
อนุ สรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative
Research) ใช้ วิ ธี ก ารศึ ก ษาในรู ปแบบสหวิ ท ยาการ(Interdisciplinary research) และน าเสนอ
ผลการวิจยั ในรู ปแบบพรรณนา มีข้ นั ตอนและวิธีการศึกษา ดังนี้
3.2 การศึกษาภาคเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดทฤษฎี
เป็ นขั้ น ตอนการศึ ก ษาภาคเอกสาร เพื่ อ ทบทวนสถานะภาพความรู ้ ที่ เกี่ ย วกั บ บริ บท
ประวัติ ศ าสตร์ ข องเมื อ งเชี ยงใหม่ ยุค หลัง และสถาปั ตยกรรมแบบโคโลเนี ย ลในล้านนา รวมทั้ง
บทบาทของชาวจีนในช่ วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารของหลวงอนุ สารสุ นทร จังหวัด
เชี ยงใหม่ ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง โดยท าการศึกษาค้นคว้าจาก
หนังสื อ เอกสาร สิ่ งพิมพ์ และงานวิจยั ในห้องสมุดต่างๆ ด้วยวิธีการสื บค้นข้อมูลและเรี ยบเรี ยงลาดับ
ความสาคัญ นาข้อมูลมาจัดระเบียบและเรี ยบเรี ยง ซึ่ งประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
1) สถานภาพความรู้ ข องประวัติ ศ าสตร์ เมื อ งเชี ย งใหม่ ยุ ค หลั ง ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ พัฒ นาการ
สถาปัตยกรรมและบ้านตึก
1.1) ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่
1.2) บทบาทของชาวจีนในเมืองเชียงใหม่
1.3) พัฒนาการอาคารสถาปัตยกรรมและบ้านเรื อนที่ได้รับอิทธิ พลจากต่างชาติ
1.4) พัฒนาการอาคารสถาปัตยกรรมและบ้านเรื อนในล้านนา
2) องค์ความรู ้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย
3) แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้
3.1) แนวคิดแหล่งเรี ยนรู ้
3.2) แนวคิดการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
3.3) แนวคิดจิตวิทยาในการรับรู้
3.4) แนวคิดจิตวิทยาในการเรี ยนรู้
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4) เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ดังรายละเอียดที่นาเสนอผลการศึกษาในบทที่ 2
3.3 การศึกษาบริบทของ “บ้ านตึก” กลุ่มอาคารของหลวงอนุสารสุ นทร จังหวัดเชี ยงใหม่
เป็ นขั้น ตอนการศึ ก ษาบริ บ ทของ “บ้านตึ ก ” กลุ่ ม อาคารของหลวงอนุ ส ารสุ น ทร จัง หวัด
เชี ย งใหม่ ซึ่ งเป็ นการศึ ก ษาทั้ง ภาคเอกสารและภาคสนาม โดยท าการเก็ บ ข้อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี ก าร
สังเกตการณ์ และสัมภาษณ์ แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) จากกลุ่มตัวอย่าง(Sample)
ซึ่งได้มาด้วยวิธีการการสุ่ มแบบจงใจ (Purposive Sampling) จากกลุ่มทายาทของหลวงอนุสารสุ นทร ผู้
ที่เคยอาศัยอยูใ่ นบ้านตึก นักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง จานวน 21 คน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับประวัติ
ความเป็ นมา ที่ต้ งั และลักษณะทางกายภาพ ลักษณะและแผนผังของอาคาร สภาพและการใช้ประโยชน์
ของอาคารทั้งในอดี ตและปั จจุบนั ตลอดจนวัตถุ สิ่งของเครื่ องใช้ที่เกี่ ยวข้องกับอาคาร ดังมีรายนาม
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสัมภาษณ์ที่ยนิ ดีเปิ ดเผยนาม ดังนี้
กลุ่มทายาทหลวงอนุสารสุ นทร จานวน 8 คน คือ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

นางสาวกรองทอง ชุติมา
นางอุณณ์ ชุติมา
นายอนันต์ชยั นิมมานเหมินท์
นายสมยศ นิมมานเหมินท์
นางสาววารุ ณี นิมมานเหมินท์
นางสาววรนุช เลาหวัฒน์
นายจุมพล ชุติมา

ทายาทรุ่ นที่ 1
ทายาทรุ่ นที่ 2
ทายาทรุ่ นที่ 3
ทายาทรุ่ นที่ 3
ทายาทรุ่ นที่ 3
ทายาทรุ่ นที่ 3
ทายาทรุ่ นที่ 3

นักวิชาการที่สนใจศึกษาเรื่ องราวประวัติศาสตร์ เมืองเชียงใหม่ จานวน 6 คน คือ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

รศ.ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่ งเรื อง
ศ.สรัสวดี อ๋ องสกุล
รศ.สมโชติ อ๋ องสกุล
อ.วิถี พานิชพันธ์
นางปลายอ้อ ทองสวัสดิ์
นายบุญเสริ ม ศาตราภัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพะเยา
สานักงานกงสุ ลอเมริ กนั ประจาจังหวัดเชียงใหม่
นักวิชาการอิสระ
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ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์ จานวน 7 คน คือ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

มล.อรอาไพ พนานุ รัตน์ ต าแหน่ ง เจ้า หน้าที่ บ ริ ห ารทรั พ ยากรกายภาพอาวุโส
ปัจจุบนั ทาหน้าที่รักษาการหัวหน้าฝ่ ายมิวเซียมสยาม (Museum Siam)
นางยุวเนตร ประทุ มทา นัก จัดการความรู้ อาวุโส ฝ่ ายสื่ อสารและการตลาดมิ ว
เซียม สยาม (Museum Siam)
นางสุ วารี วงค์กองแก้ว ผูอ้ านวยการหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
นางชวลี อมาตยกุล เลขาธิการมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
นางรี เบกก้า เวลดอน สิ ทธิ วงศ์ ที่ปรึ กษาโครงการพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้ า
นางอัญชลี ศรี ป่าซาง เจ้าของพิพิธภัณฑ์ผา้ โบราณ ร้านสี สันพรรณไม้
นางสาววัช ชิ รา บูรณสิ งห์ ผูช้ ่ วยนัก วิจยั จากห้องปฏิ บ ตั ิการวิจยั สารสนเทศสื่ อ
ประสม (Digital Media Informatics Laboratory: DMI) และผู้พ ัฒ นาพิ พิ ธ ภัณ ฑ์
อิเล็กทรอนิกส์

เมื่ อได้ข ้อมู ลดังกล่ าวมาแล้ว ได้ตรวจสอบข้อมู ล จัดระเบี ยบ และท าการวิเคราะห์ คุ ณค่ าของ
“บ้านตึก” กลุ่มอาคารของหลวงอนุ สารสุ นทร นาข้อมูลมาเรี ยบเรี ยงและนาเสนอ ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
1) การศึกษาบริ บทของ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารของหลวงอนุสารสุ นทร จังหวัดเชียงใหม่
1.1) ประวัติความเป็ นมา
1.2) ที่ต้ งั และลักษณะทางกายภาพ
2) แผนผังกลุ่มอาคาร และลักษณะอาคาร
2.1) แผนผังของกลุ่มอาคาร
2.2) ประวัติและลักษณะทางสถาปัตยกรรมของอาคาร
3) สภาพและการใช้ประโยชน์ของอาคารทั้งในอดีตและปั จจุบนั
4) คุณค่าของ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารของหลวงอนุสารสุ นทร
ดังรายละเอียดที่นาเสนอผลการศึกษาในบทที่ 4
3.4 การศึกษาและวิเคราะห์ ศักยภาพและความพร้ อมของ “บ้ านตึก” ในการนามาจัดตั้งเป็ นอนุ สรณ์
สถานและพิพธิ ภัณฑ์ เพือ่ การเรียนรู้
เป็ นขั้นตอนการศึ กษาที่ ต้ งั สภาพพื้นที่ และวัตถุ สิ่งของเครื่ องใช้ที่เกี่ ยวข้องกับอาคารบ้าน
หลวงอนุ สารสุ นทร ใช้วิธีการสารวจและสังเกตการณ์ และวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึ ง ศักยภาพและ
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ความพร้อมของ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านหลวงอนุ สารสุ นทร ในการจัดตั้งเป็ นอนุ สรณ์สถานและ
พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้ ซึ่ งประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
1) ที่ต้ งั และสภาพพื้นที่
2) วัตถุสิ่งของเครื่ องใช้ที่เกี่ยวข้องกับอาคาร
3) สรุ ป ศักยภาพและความพร้ อมของ “บ้านตึก ” ในการนามาจัดตั้งเป็ นอนุ ส รณ์ ส ถานและ
พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้
ดังรายละเอียดที่นาเสนอผลการศึกษาในบทที่ 4
3.5 การศึกษาเพื่อหารู ปแบบและวิธีการในการจัดการ “บ้ านตึก” ให้ เป็ นอนุสรณ์ สถานและพิพิธภัณฑ์
เพือ่ การเรียนรู้
เป็ นขั้นตอนของการศึกษาเพื่อหารู ปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการ “บ้านตึก” กลุ่มอาคาร
บ้านหลวงอนุสารสุ นทร ให้เป็ นอนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้ โดยมีข้ นั ตอนตามลาดับ ดังนี้
3.5.1. การศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มทายาทหลวงอนุ สารสุ นทร นักวิชาการ
เกี่ ยวกับ การจัดการ“บ้านตึ ก ” กลุ่ ม อาคารบ้านของหลวงอนุ ส ารสุ นทรให้เป็ นอนุ ส รณ์ ส ถานและ
พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้
เป็ นการศึ กษาเก็บข้อมูลความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะจากผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
แบบไม่ มี โครงสร้ าง (Unstructured Interview) ซึ่ งผูใ้ ห้ สั มภาษณ์ ใช้วิธี การสุ่ มแบบจงใจ (Purposive
Sampling) จากกลุ่ มทายาทหลวงอนุ สารสุ นทร นักวิชาการในสาขาที่ เกี่ ยวข้อง จานวน 15 คน เพื่ อ
ทราบความคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับการจัดการ“บ้านตึ ก” กลุ่ มอาคารบ้านของหลวงอนุ สาร
สุ นทรให้เป็ นอนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้ ดังมีรายนามผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

นางสาวกรองทอง ชุติมา
นางอุณณ์ ชุติมา
นายอนันต์ชยั นิมมานเหมินท์
นายจุมพล ชุติมา
นายสรณคมณ์ ชุติมา
รศ.ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่ งเรื อง
อ.วิถี พานิชพันธ์
นายบุญเสริ ม ศาตราภัย
68

ทายาทรุ่ นที่ 1
ทายาทรุ่ นที่ 2
ทายาทรุ่ นที่ 3
ทายาทรุ่ นที่ 3
ทายาทรุ่ นที่ 4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพะเยา
นักวิชาการอิสระ

9)

มล.อรอาไพ พนานุรัตน์ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารทรัพยากรกายภาพอาวุโส
ปัจจุบนั ทาหน้าที่รักษาการหัวหน้าฝ่ ายมิวเซียมสยาม (Museum Siam)
10) นางยุวเนตร ประทุ มทา นัก จัดการความรู้ อ าวุโส ฝ่ ายสื่ อสารและการตลาดมิ ว
เซียมสยาม (Museum Siam)
11) นางสุ วารี วงค์กองแก้ว ผูอ้ านวยการหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
12) นางรี เบกก้า เวลดอน สิ ทธิ วงศ์ ที่ปรึ กษาโครงการพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้ า
ผลการศึกษาสรุ ปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้วา่
1)

2)
3)
4)

5)

“บ้า นตึ ก ” กลุ่ ม อาคารบ้านของหลวงอนุ ส ารสุ น ทรสุ น ทร เป็ นสถานที่ แ ละ
สถาปั ตยกรรมที่มีคุณค่าสมควรแก่การอนุ รักษ์รักษาไว้ให้เป็ นอนุ สรณ์สถานทาง
ประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู ้เพื่อประโยชน์แก่สังคม
กลุ่มทายาทของหลวงอนุ สารสุ นทรมีความพร้อมที่จะให้ความร่ วมมือดาเนิ นการ
เพราะเป็ นทรัพย์สินส่ วนบุคล
การที่จะอนุรักษ์รักษา“บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านของหลวงอนุสารสุ นทรไว้ให้เป็ น
อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ จาเป็ นต้องมีการบูรณะซ่อมแซมให้เหมาะสม
การจัดการ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านของหลวงอนุ สารสุ นทรให้เป็ นพิพิธภัณฑ์
เพื่อการเรี ยนรู้น้ นั เห็นสมควรใช้ “ตึกหลวง” ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในกลุ่มอาคารบ้านของ
หลวงอนุสารสุ นทรเพื่อสาหรับการจัดการให้เป็ นพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้
รู ปแบบของการบริ หารจัดการพิพิธภัณฑ์
5.1) ควรวางแผนรู ปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ์ ในลักษณะอนุ สรณ์สถาน ของ
หลวงอนุสารสุ นทร
5.2) ควรวางแผนรู ปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ์เชิงเรี ยนรู้
5.3) การบริ ห ารจัด การ ประกอบด้ว ยคณะท างาน และบุ ค ลากรที่ เชี่ ย วชาญ
เฉพาะด้าน เช่ น ฝ่ ายวิ ช าการ ภัณ ฑารั ก ษ์ โดยมี ก ารวางแผนการลงทุ น
งบประมาณการจัดตั้งที่พอเพียง และสามารถบริ หารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้
ประสบความสาเร็ จโดยใช้แนวคิดดังนี้
5.4) แนวทางการจัดแสดง (Exhibition)
5.4.1) ควรจัดให้มีนิทรรศการ
5.4.2) การจัดแสดง เป็ นไปตามประเภทต่างๆ อาศัยรู ปแบบการออกแบบ
ห้องจัดแสดงเหมาะสมแบบพิพิธภัณฑ์บา้ น (House Museum)
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5.4.3) เข้าใจหลักจิตวิทยาในการรับรู้ จิตวิทยาในการเรี ยนรู้ จิตวิทยาการ
สื่ อสาร และมีสื่อเทคโนโลยีการนาเสนอที่ทนั สมัย
5.5) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
3.5.2 การศึกษาวิเคราะห์เพื่อหารู ปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในจัดการ“บ้านตึก” กลุ่มอาคาร
บ้านของหลวงอนุสารสุ นทร จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็ นอนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้
เป็ นขั้นตอนของการศึกษาวิเคราะห์เพื่อหารู ปแบบและวิธีการจัดการที่เหมาะสมในการจัดการ
“บ้านตึ ก ” กลุ่ ม อาคารบ้านของหลวงอนุ ส ารสุ นทร จังหวัดเชี ย งใหม่ ให้เป็ นอนุ ส รณ์ ส ถานและ
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์เพื่ อการเรี ย นรู้ ซึ่ งในการพิ จารณาผูศ้ ึ กษาได้น าความคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะของกลุ่ ม
ทายาทหลวงอนุ สารสุ นทร และนักวิชาการในสาขาที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งเป็ นผลของการศึกษาในข้อ 5.1.1
ประกอบกับผลการศึกษาคุ ณค่า ศักยภาพและความพร้อมของ “บ้านตึก” ในบทที่ 4 ที่ผา่ นมา ทาการ
พิจารณาและลงความเห็นที่จะเลือกรู ปแบบและวิธีการของจัดการ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านของหลวง
อนุสารสุ นทร จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็ นอนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้ ดังนี้
1) การที่ จ ะจัด การ “บ้า นตึ ก ” กลุ่ ม อาคารบ้า นของหลวงอนุ ส ารสุ น ทร จัง หวัด
เชี ย งใหม่ ให้ เป็ นอนุ ส รณ์ ส ถานทางประวัติ ศ าสตร์ จ าเป็ นต้องมี วิธี การที่ เหมาะสมในการบู รณะ
ซ่อมแซมและอนุรักษ์เพื่อรักษาคุณค่าทางศิลปะและสถาปั ตยกรรม
2) การจัดการ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านของหลวงอนุ สารสุ นทรให้เป็ นพิพิธภัณฑ์เพื่อ
การเรี ยนรู ้ น้ ัน เห็ นสมควรใช้ “ตึ กหลวง” ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในกลุ่ มอาคารบ้านของหลวงอนุ สารสุ นทรเพื่ อ
สาหรับการจัดการให้เป็ นพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้ ตลอดจนแนวทางการจัดแสดงและบริ หารจัดการ ตาม
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มทายาทหลวงอนุสารสุ นทร และนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ดังรายละเอียดที่นาเสนอผลการศึกษาในบทที่ 5
3.6 การจัดการ “บ้ านตึก” กลุ่มอาคารบ้ านหลวงอนุสารสุ นทรให้ เป็ นอนุสรณ์ สถานและพิพธิ ภัณฑ์
เพือ่ การเรี ยนรู้
เป็ นขั้นตอนของการเสนอรู ปแบบและวิธีการจัดการ“บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านของหลวงอนุ
สารสุ นทร จังหวัดเชี ยงใหม่ ให้เป็ นอนุ สรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้
ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้
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3.6.1 การอนุรักษ์ปรับปรุ งอาคารสถานที่ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านหลวงอนุสารสุ นทรให้
เป็ นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์
เป็ นการศึกษาเพื่ออนุรักษ์ “บ้านตึก” ให้เป็ นอนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้ จากผล
การศึกษาศักยภาพและความพร้อมของกลุ่มอาคารทั้งหมดภายใน “บ้านตึก” ซึ่ งมีท้ งั สิ้ นจานวน 5 หลัง
ในการศึกษาครั้งนี้ ผศู ้ ึกษาได้พิจารณาคัดเลื อกอาคาร “ตึกหลวง” เพื่อสาหรับใช้ในการจัดการครั้งนี้
เนื่ องจากมี ศกั ยภาพทั้งในด้านประวัติศาสตร์ คุ ณค่า และความสมบู รณ์ ในส่ วนของโครงสร้ างทาง
สถาปั ตยกรรม ทั้งนี้ ผศู ้ ึกษาได้นาผลของการสารวจสภาพในรายละเอียดของ “ตึกหลวง” ทั้งที่เกี่ยวกับ
ประวัติความเป็ นมา ทาเลที่ต้ งั และลักษณะทางกายภาพ สภาพและการใช้งานทั้งในอดี ตและปั จจุบนั
สิ่ งของเครื่ องใช้ที่ยงั หลงเหลืออยู่ และประเมินคุณค่าของ “ตึกหลวง” ในด้านประวัติศาสตร์ ความงาม
วิทยาศาสตร์ และสังคม เพื่อนามาประกอบในการวิเคราะห์ และนาเสนอรู ปแบบแผนการจัดการเป็ น
“พิพิธภัณฑ์อนุ สารสุ นทร” เพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายของการเป็ นอนุ สรณ์ สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อการ
เรี ยนรู ้ต่อไป
3.6.2. การจัดการอาคาร “ตึกหลวง” ให้เป็ นอนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้
เป็ นการเสนอรู ปแบบและวิธีการของการจัดการอาคาร “ตึกหลวง” ให้เป็ นพิพิธภัณฑ์เพื่อการ
เรี ยนรู้
3.6.3 การบริ หารจัดการอนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้
เป็ นการเสนอรู ปแบบและวิธีการของการการบริ หารจัดการอนุ สรณ์ สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อ
การเรี ยนรู้
ดังรายละเอียดที่นาเสนอผลการศึกษาในบทที่ 5
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