บทที่ 5
การจัดการ บ้ านตึก” กลุ่มอาคารบ้ านหลวงอนุสารสุ นทร จังหวีดเชียงใหม่
ให้ เป็ นอนุสรณ์ สถานและพิพธิ ภัณฑ์ เพือ่ การเรียนรู้
บทนี้ เป็ นการศึกษาเพื่อเสนอรู ปแบบและวิธีการจัดการ“บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านของหลวงอนุ
สารสุ นทร จังหวัดเชี ยงใหม่ ให้เป็ นอนุ สรณ์ สถานและพิ พิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้ ซึ่ งประกอบด้วย
หัวข้อต่างๆ ดังนี้
5.1 การศึกษาเพื่อหารู ปแบบและวิธีการในการจัดการ “บ้านตึก” ให้เป็ นอนุ สรณ์สถานและ
พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้
5.1.1 การศึ ก ษาความคิ ด เห็ น และข้อเสนอแนะจากกลุ่ ม ทายาทหลวงอนุ ส ารสุ น ทร
นัก วิชาการเกี่ ยวกับ การจัดการ“บ้านตึ ก” กลุ่ ม อาคารบ้านของหลวงอนุ สารสุ นทรให้เป็ นอนุ ส รณ์
สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้
5.1.2 การศึกษาวิเคราะห์เพื่อหารู ปแบบและวิธีการที่ เหมาะสมในจัดการ“บ้านตึ ก” กลุ่ ม
อาคารบ้านของหลวงอนุสารสุ นทร จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็ นอนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้
5.2 การจัดการ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านหลวงอนุสารสุ นทรให้เป็ นอนุสรณ์สถานและ
พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้
5.2.1 การอนุรักษ์ปรับปรุ งอาคารสถานที่ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านหลวงอนุสาร
สุ นทรให้เป็ นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์
1) การสารวจสภาพตัวอาคารและคุณค่า “ตึกหลวง”
2) การวิเคราะห์สภาพตัวอาคาร “ตึกหลวง”
3) การอนุรักษ์และปรับปรุ งอาคาร “ตึกหลวง”
5.2.2 การจัดการอาคาร “ตึกหลวง” ให้เป็ นอนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้
5.3.3 การบริ หารจัดการอนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
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5.1 การศึกษาเพื่อหารู ปแบบและวิธีการในการจัดการ “บ้ านตึก” ให้ เป็ นอนุสรณ์ สถานและพิพิธภัณฑ์
เพือ่ การเรียนรู้
หัวข้อนี้ เป็ นการศึ ก ษาเพื่ อหารู ปแบบและวิธีก ารที่ เหมาะสมในการจัดการ “บ้านตึ ก ” กลุ่ ม
อาคารบ้านหลวงอนุ สารสุ นทร ให้เป็ นอนุ สรณ์ สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้ โดยมี ข้ นั ตอน
ตามลาดับ ดังนี้
5.1.1 การศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มทายาทหลวงอนุ สารสุ นทร นักวิชาการ
เกี่ ยวกับการจัดการ“บ้านตึก” กลุ่ มอาคารบ้านของหลวงอนุ สารสุ นทรให้เป็ นอนุ สรณ์
สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้
ส่ วนนี้ เป็ นการศึกษาเก็บข้อมูลความคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะจากผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง โดยใช้วิธีการ
สัม ภาษณ์ แบบไม่ มี โครงสร้ าง (Unstructured Interview) เพื่ อทราบความคิดเห็ น และข้อเสนอแนะ
เกี่ ย วกับ การจัดการ“บ้านตึ ก ” กลุ่ ม อาคารบ้านของหลวงอนุ ส ารสุ น ทรให้เป็ นอนุ ส รณ์ ส ถานและ
พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้ ซึ่ งตัวอย่าง(Sample) หรื อผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ใช้วิธีการสุ่ มแบบจงใจ (Purposive
Sampling) จากกลุ่มทายาทหลวงอนุ สารสุ นทร นักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างไม่จากัดจานวน
จนได้ขอ้ มูลครบถ้วน ซึ่งผลการศึกษาสรุ ปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้วา่
1)

“บ้า นตึ ก ” กลุ่ ม อาคารบ้า นของหลวงอนุ ส ารสุ น ทรสุ น ทร เป็ นสถานที่ แ ละ
สถาปั ตยกรรมที่มีคุณค่าสมควรแก่การอนุ รักษ์รักษาไว้ให้เป็ นอนุ สรณ์สถานทาง
ประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู ้เพื่อประโยชน์แก่สังคม

2)

กลุ่มทายาทของหลวงอนุ สารสุ นทรมีความพร้อมที่จะให้ความร่ วมมือดาเนินการ
เพราะเป็ นทรั พ ย์สิ น ส่ วนบุ ค ล ในการด าเนิ นการกลุ่ มทายาทของหลวงอนุ สาร
สุ นทรจะเป็ นรับผิดชอบดาเนิ นการ ซึ่ งจะเป็ นส่ วนสาคัญในการบริ หารจัดการและ
กาหนดนโยบาย โดยอาจมีการจัดตั้งกลุ่ มคณะทางานจากภายในกลุ่มทายาทหลวง
อนุสารสุ นทร และขอความร่ วมมือสนับสนุ นจากหน่วยงานภายนอกและนักวิชาการ
ช่วยดาเนินการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อไป

3)

การที่จะอนุรักษ์รักษา“บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านของหลวงอนุสารสุ นทรไว้ให้เป็ น
อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ จาเป็ นต้องมีการบูรณะซ่อมแซมให้เหมาะสม
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4)

การจัดการ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านของหลวงอนุ สารสุ นทรให้เป็ นพิพิธภัณฑ์
เพื่อการเรี ยนรู้น้ นั เห็นสมควรใช้ “ตึกหลวง” ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในกลุ่มอาคารบ้านของ
หลวงอนุสารสุ นทรเพื่อสาหรับการจัดการให้เป็ นพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้

5)

รู ปแบบของการบริ หารจัดการพิพิธภัณฑ์
5.1) ควรวางแผนรู ปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ์ ในลักษณะอนุ สรณ์สถาน ของ
หลวงอนุสารสุ นทร
5.2) ควรวางแผนรู ปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ์เชิงเรี ยนรู้
5.2.1) เป็ นแหล่ ง เรี ย นรู ้ เพื่ อท้อ งถิ่ น ด้านประวัติ ศ าสตร์ เมื อ ง เศรษฐกิ จ
บทบาทชาวจีนและชนชั้นกลางช่วงกาเนิดทุนนิยมในเชียงใหม่
5.2.2) เป็ นพิ พิธภัณฑ์เอกชน ที่ มีการบริ หารจัดการคล่ องตัว สมัยใหม่ มี
ความเป็ นมื อ อาชี พ สามารถตอบสนองภารกิ จ และหน้ า ที่ ข อง
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ไ ด้ค รบถ้วน ขณะเดี ย วกัน ยัง สามารถพึ่ ง พาตนเองได้
ทางการบริ หารที่ คุ ้ม ค่า มี ผลตอบแทนทางการลงทุ น และมี ค วาม
ยัง่ ยืน ซึ่ งควรมีการนาแผนธุ รกิ จเข้ามาจัดการ และการวางแผนการ
ใช้สัดส่ วนพื้นที่อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ
5.2.3) เป็ นพิพิ ธภัณ ฑ์บา้ นประวัติศาสตร์ (Historic House Museum) โดย
การปรั บ ปรุ ง อาคารเก่ า ให้ มี คุ ณ ค่ า สามารถน ากลับ มาใช้ อ ย่ า ง
เหมาะสม ไม่ ท าลายองค์ป ระกอบส าคัญ ของประวัติศ าสตร์ ตาม
แนวทางการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
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
5.3.1) มีแผนธุ รกิ จในการบริ หารจัดการ สอดคล้องกับความต้องการของ
สภาพสั งคมปั จจุ บ นั เช่ น มี บ ริ ก ารห้องพัก โรงแรมรู ป แบบ Small
Luxury Hotel มีบริ การร้านอาหารเครื่ องดื่มแบบพิเศษ
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5.3.2) ตอบสนองการท่องเที่ยวยุคใหม่ ที่เน้นแนวการท่องเที่ยวเชิ งโหยหา
อดีต ที่พกั และสถานที่ท่องเที่ยวควรมี Theme หรื อ แนวคิดหลัก
5.3.3) การใช้แนวทางการอนุรักษ์สถาปั ตยกรรม อาคารทางประวัติศาสตร์
และเพิ่มคุณค่าของสถานที่ เป็ นตัวสร้างจุดเด่นจุดขายทางการตลาด
5.4) แนวทางการจัดแสดง (Exhibition)
5.4.1) ควรจัดให้มีนิทรรศการประจา ตอบวัตถุประสงค์ ดังนี้
(1) ด้านวัตถุประสงค์เพื่อเป็ นอนุสรณ์สถาน หรื อสถานที่แห่ง
ความทรงจาของหลวงอนุ ส ารสุ นทร ในฐานะบุ คคลสาคัญ
ของตระกูลชุติมา-นิมมานเหมินท์ ให้แก่ลูกหลาน
(2)

ด้านวัตถุ ประสงค์เพื่อเป็ นแหล่งรวบรวมสาระความรู้ สงวน
รักษา จัดนิ ทรรศการนาเสนอเรื่ องราวเกี่ ยวกับหลวงอนุ สาร
สุ นทร และบุคคลสาคัญท่านอื่นในตระกูลชุ ติมา-นิ มมานเห
มินท์ เพื่อให้บุคคลต่างๆ สามารถเข้าไปศึกษาหาความรู ้ และ
รับรู้ถึงความรู้ความสามารถของบุคคลในตระกูล

(3)

ด้ า นการจัด แสดง เพื่ อ เป็ นสถานที่ ร วบรวมอย่ างมี ล าดั บ
ขั้น ตอน สามารถเล่ าเรื่ องราวของหลวงอนุ ส ารสุ น ทรและ
บุคคลสาคัญท่านอื่นในตระกูลชุ ติมา-นิ มมานเหมินท์ ได้อย่าง
กระชับ เข้าใจง่าย และถูกต้อง แสดงให้เห็ นคุ ณค่าของสถานที่
อย่างครบถ้วน บอกเล่ าประวัติศาสตร์ ช่ วงกาเนิ ดทุ นนิ ยมใน
เชี ยงใหม่ ท้ งั ทางด้านสั งคม เศรษฐกิ จ และวัฒนธรรม ความ
เป็ นมาของชาวจีนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยูท่ ี่เชี ยงใหม่ นาเสนอ
เรื่ องราวของหลวงอนุสารสุ นทรและครอบครัว ในฐานะบุคคล
ผูเ้ ป็ นตัวอย่างและมี คุ ณู ปการต่ อเมื องเชี ยงใหม่ และตระกู ล
สาคัญอื่นที่นอกเหนือจากตระกูลชุติมา-นิมมานเหมินท์

5.4.2) การจัดแสดง เป็ นไปตามประเภทต่างๆ อาศัยรู ปแบบการออกแบบ
ห้ อ งจัด แสดงเหมาะสมแบบพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ บ้ า น (House Museum)
จาลองสภาพเหมือนจริ งเมื่อครั้งอดีต โดยใช้อาคารทั้ง 5 หลัง มีการ
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ปรับปรุ งสถานที่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน บริ หารจัดการพื้นที่อย่าง
เต็มศักยภาพ ทั้งการเป็ นพิพิธภัณฑ์และการลงทุนทางธุ รกิ จที่ได้รับ
ผลตอบแทน เช่ น โรงแรม ร้านอาหาร นอกจากนี้ มีการสร้างอาคาร
ใหม่เพิ่มเติม เพื่อเสริ มประโยชน์การใช้สอยที่ เหมาะสมและคุ ม้ ค่า
ต่ อการลงทุ น รวมถึ งการอนุ รัก ษ์ส ถาปั ตยกรรมและโบราณวัต ถุ
และซ่อมแซมโบราณวัตถุที่มีความผุพงั ให้มีความสมบูรณ์หรื อรักษา
ไม่ให้เสื่ อมสภาพไปมากกว่านี้ การคืนสภาพภูมิทศั น์เดิ มของพื้นที่
เช่ น การบู ร ณะสวนกลางบ้ า น การจัด แสดงเรื อหางแมงป่ อง
ห้างชัวย่งเส็ง เป็ นต้น ตามแนวทางการอนุรักษ์ เพื่อเป็ นองค์ประกอบ
สาคัญในการจัดแสดงที่สมบูรณ์และได้มาตรฐาน
5.4.3) เข้าใจหลักจิตวิทยาในการรับรู้ จิตวิทยาในการเรี ยนรู้ จิตวิทยาการ
สื่ อ สาร และมี สื่ อ เทคโนโลยีก ารน าเสนอที่ ท ัน สมัย ดึ งดู ด ความ
สนใจของนักท่องเที่ ยว ผูม้ าเยือน ผูม้ าพักอาศัย และตอบสนองต่อ
กลุ่ ม เป้ าหมาย เช่ น การใช้ เทคโนโลยี RFID (Radio Frequency
Identification) เพื่ อ สนับ สนุ น การบริ ห ารจัด การพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ แ ละ
รู ป แบบของการจัด แสดง การใช้ ร ะบบมัล ติ มี เดี ย และอุ ป กรณ์
เทคโนโลยี เช่ น จอมอนิ เตอร์ แท็ บ เลต โปรแกรมประยุ ก ต์
(Application) เพื่อช่วยในการประกอบการนาเสนอองค์ความรู ้
5.5) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
5.5.1) ควรให้ ท างภาคสถาบัน การศึ ก ษาเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการวาง
แผนการบริ หารจัดการและรู ปแบบการจัดแสดง ตลอดจนประสาน
กับ ภาคธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วให้ ช่ ว ยประชาสั ม พัน ธ์ และจัด ให้
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็ นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่
5.5.2) ควรมี การประชาสัมพันธ์ และจัดกิ จกรรมเพื่ อส่ งเสริ มภาพลักษณ์
ของพิพิธภัณฑ์อย่างสม่าเสมอและมีประสิ ทธิ ภาพ
5.5.3) ควรกาหนดส่ วนหารายได้ที่ นอกเหนื อจากกิ จการพิ พิธภัณฑ์อย่าง
ชัดเจน เพื่ อ ให้ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ส ามารถด าเนิ น การได้อ ย่างยัง่ ยื น โดย

119

กาหนดให้พ้ืนที่ กิจการพิพิธภัณฑ์ที่ไม่แสวงหากาไรประมาณร้ อย
ละ 25 และพื้นที่อีกร้อยละ 75 ควรเป็ นพื้นที่ที่แสวงหากาไร
5.5.4) ควรเน้ น คุ ณ ค่ า การเป็ นสถานที่ เพื่ อ การเรี ย นรู ้ ส าหรั บ ผู ้ม าเยื อ น
เยาวชน นัก วิชาการ และบุ คคลที่ ส นใจ ถึ งแม้ว่าจะมี การวางแผน
ทางธุ ร กิ จ เพื่ อ ตอบสนองผูม้ าใช้ บ ริ ก ารสถานที่ พ ัก ห้ อ งอาคาร
ห้องสมุ ด ขณะเดี ยวกันสถานที่ ตอ้ งตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น ที่จะเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่นอย่างเท่าเทียม
5.1.2 การศึกษาวิเคราะห์เพื่อหารู ปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในจัดการ“บ้านตึก” กลุ่มอาคาร
บ้านของหลวงอนุสารสุ นทร จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็ นอนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้
หัวข้อนี้ เป็ นกระบวนการของการศึกษาวิเคราะห์เพื่อหารู ปแบบและวิธีการจัดการที่เหมาะสม
ในการจัดการ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านของหลวงอนุ สารสุ นทร จังหวัดเชี ยงใหม่ ให้เป็ นอนุ สรณ์
สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้ ซึ่ งในการพิจารณาผูศ้ ึกษาได้นาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
กลุ่ มทายาทหลวงอนุ สารสุ นทร และนักวิชาการในสาขาที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งเป็ นผลของการศึกษาในข้อ
5.1.1 ประกอบกับผลการศึ กษาคุ ณค่า ศักยภาพและความพร้อมของ “บ้านตึก” ในบทที่ 4 ที่ผ่านมา
ทาการพิจารณาและลงความเห็นที่จะเลือกรู ปแบบและวิธีการของจัดการ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านของ
หลวงอนุสารสุ 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 ยงใหม่ ให้เป็ นอนุ สรณ์ สถานทางประวัติศาสตร์ จาเป็ นต้องมีวิธีการที่เหมาะสม
ในการบูรณะซ่อมแซมและอนุ รักษ์เพื่อรักษาคุณค่าทางศิลปะและสถาปั ตยกรรม

2)

การจัดการ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านของหลวงอนุ สารสุ นทรให้เป็ นพิพิธภัณฑ์เพื่อ
การเรี ยนรู้น้ นั เห็ นสมควรใช้ “ตึกหลวง” ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในกลุ่มอาคารบ้านของหลวง
อนุ สารสุ นทรเพื่ อส าหรั บการจัดการให้เป็ นพิ พิ ธภัณฑ์ เพื่ อการเรี ยนรู้ ตลอดจน
แนวทางการจัดแสดงและบริ หารจัดการ ตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่ม
ทายาทหลวงอนุสารสุ นทร และนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง
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5.2 การจัดการ “บ้ านตึก” กลุ่มอาคารบ้ านหลวงอนุสารสุ นทรให้ เป็ นอนุสรณ์ สถานและพิพธิ ภัณฑ์
เพือ่ การเรี ยนรู้
หัวข้อนี้ เป็ นการเสนอรู ปแบบและวิธีการจัดการ“บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านของหลวงอนุ สาร
สุ นทร จังหวัดเชี ยงใหม่ ให้เป็ นอนุ สรณ์ สถานทางประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้ ซึ่ ง
ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้
5.2.1 การอนุรักษ์ปรับปรุ งอาคารสถานที่ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านหลวงอนุสารสุ นทรให้
เป็ นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์
หัวข้อนี้ เป็ นการศึกษาเพื่อการอนุ รักษ์ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านหลวงอนุ สารสุ นทรให้เป็ น
อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ มีกลุ่มอาคารบ้านหลวงอนุสารสุ นทรนี้ มีอาคารจานวน 5 หลัง ใน
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได้พิ จารณาคัดเลื อกอาคาร “ตึ ก หลวง” ซึ่ งเป็ นอาคารโดดเด่ น ที่ มี คุ ณ ค่ าเพื่ อเป็ น
ตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี้
1)

สภาพตัวอาคารและคุณค่า “ตึกหลวง”

จากกลุ่มอาคารทั้งหมดของบ้านตึก ซึ่ งมีท้ งั สิ้ นจานวน 5 หลังดังที่กล่าวมาแล้วในการศึกษาบท
ที่ผา่ นมา ประกอบกับในการศึกษาครั้งนี้ผศู้ ึกษาได้พิจารณาคัดเลือกอาคาร “ตึกหลวง” เพื่อสาหรับใช้
ในการจัดการให้เป็ นอนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้ ด้วยเหตุผลความเหมาะสมทางด้าน
ประวัติศาสตร์ ที่ต้ งั และลักษณะสภาพอาคารในปัจจุบนั ดังนี้
1.1) ประวัติของ “ตึกหลวง”
อาคารตึกหลังแรกที่ สร้ างขึ้ น เป็ นอาคาร 2 ชั้นอยู่ติดถนนวิชยานนท์ มี ป้ายหิ นอ่อนติ ดที่ ทางเข้า
ด้านหน้าอาคารฝั่ งถนนวิชยานนท์ โดยระบุวา่ อาคารหลังนี้ เริ่ มสร้างเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2440 และ
แล้วเสร็ จเมื่อปี พ.ศ.2443 ซึ่ งในเวลาต่อมาเรี ยกว่า “ตึกหลวง” นับเป็ นอาคารปูนหลังแรกที่ สร้ างขึ้นนอก
เขตกาแพงเมืองเชียงใหม่ ซึ่ งปั จจุบนั คือ ห.ส.น.อนุสาร (ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญนิ ติบุคคลอนุสาร)
ในอดี ตอาคารหลังนี้ ส่วนชั้นล่างของตึก ได้ดาเนิ นกิ จการเป็ น “ห้างชัวย่งเส็ ง” หลวงอนุ สารฯ
ได้มอบให้นายกี (บุตรเขย) ทาหน้าที่ควบคุมร้านขายของ ส่ วนหนึ่ งเป็ นที่ขายเครื่ องอุปโภคและเครื่ อง
บริ โภค ลูกค้าส่ วนใหญ่คือลูกค้าชาวยุโรปที่ทางานในจังหวัดเชี ยงใหม่ เช่น พนักงานบริ ษทั บอร์ เนี ยว
พนักงานบริ ษทั บอมเบย์เบอร์ ม่า หมอสอนศาสนา ครู ฝรั่ง นอกจากนี้ ลูกค้าสาคัญของห้างชัวย่งเส็ ง
ได้แก่ เจ้านายฝ่ ายเหนื อ และแขกราชนิ กูลจากกรุ งเทพฯ เช่ น สมเด็จฯกรมพระยาดารงราชานุ ภาพ
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สิ นค้าที่เป็ นเครื่ องบริ โภคจะมี พวกขนมปั งกรอบของจาคอบ เนย ไวน์ วิสกี้ แยม เบคอน แฮม ส่ วน
เครื่ องอุ ป โภคจะมี จกั รยานยี่ห้อราเลย์ จัก รซิ งเกอร์ นาฬิ ก า นอกจากนี้ ยังมี ยารั กษาโรคต่างๆ เช่ น
ควินิน แอสไพริ น ยาแก้แผลสด ยาแก้ทอ้ งอืด ฯลฯ และมีหน้าที่ติดต่อธุ รกิจกับห้างร้านต่างประเทศใน
กรุ งเทพฯ เช่ น ห้างแบ็คแมน ห้างยอนแซมสัน ไวท์อเวเล็ทลอ โดยติดต่อด้วยจดหมายภาษาอังกฤษ
ส่ วนชั้นบนเป็ นที่ พ กั อาศัยของหลวงอนุ ส ารฯ และดาเนิ น ธุ รกิ จแบบธนาคารให้กู้ยืมเงิ น รั บ จาน า
ทองรู ปพรรณ เพชร พลอย จานองที่ดิน ในสมัยนั้นนับว่าเป็ นมันนี่ เลนเดอร์ (Money Lender) ที่ใหญ่
ที่สุดในเชี ยงใหม่ มีนางกิ มฮ้อ นิ มมานเหมินท์ บุตรสาวของหลวงอนุ สารฯทาหน้าที่เป็ นผูช้ ่ วยหลวง
อนุสารฯ
จากบันทึกของหลวงอนุสารฯ พบว่าหลังจากท่านได้เดินทางไปบ้านเกิดประเทศจีนแล้วกลับมา
เชี ยงใหม่ ท่ านได้พ บเห็ น รู ป แบบการสร้ างเรื อ นร้ านค้า อาคารที่ ท ัน สมัย ในเมื องใหญ่ ตลอดการ
เดินทาง ทั้งที่ บางกอก มะละกา สิ งคโปร์ เวียดนาม เซี่ ยงไฮ้ และ ซัวเถา ท่านได้ประมวลและออกแบบ
การสร้างอาคารหลังนี้ดว้ ยตนเอง จากการสอบถามและคานวณวัสดุที่มีอยูใ่ นเชียงใหม่ให้เหมาะสมกับ
การก่ อสร้ างที่ มีขอ้ จากัดด้านวัส ดุ ก่อสร้ าง มี การประยุกต์การใช้อิฐพื้ นเมื อง ไม้สั กแปรรู ป ในการ
ก่อสร้างผนังฐานรากพื้นและโครงหลังคา ตลอดจนการใช้ กระเบื้องดินขอ วัสดุมุงประเภทเดียวที่ผลิต
ได้ในล้านนาในการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
แม้ก ารก่ อสร้ างอาคารเป็ นไปแบบพิ ถี พิ ถ ันและจากัดด้านวัส ดุ ฝี มื อแรงงาน อาคารใช้เวลา
ก่อสร้างประมาณ 3 ปี ครึ่ ง จึงแล้วเสร็ จ ซึ่ งต่อมาพื้นชั้นล่างได้ปรับการใช้เป็ นสานักงาน และชั้นบนได้
ปรับปรุ งซ่ อมแซมและต่อเติมอาคาร แต่สภาพอาคารในปั จจุบนั ยังอยูใ่ นสภาพดีและพร้อมจะรองรับ
การปรับปรุ งเป็ นพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถาน
1.2) ความเหมาะสมของที่ต้ งั
ตึกหลวง เป็ นอาคารหลังแรกของกลุ่มอาคาร “บ้านตึก” ปั จจุบนั ตั้งอยูบ่ า้ นเลขที่ 12-14 ถนนวิ
ชยานนท์ อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ เป็ นพื้นที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ ของเชี ยงใหม่ เนื้ อที่ท้ งั หมด
ประมาณ 2 ไร่ ด้า นทิ ศ เหนื อ ติ ด กับ โรงพยาบาลเทศบาลนครเชี ย งใหม่ ด้า นทิ ศ ตะวัน ออกติ ด กับ
โรงเรี ยนค าเที่ ยงอนุ ส รณ์ ด้านทิ ศตะวันตกติ ดกับ ถนนวิชยานนท์ และด้านทิ ศใต้ติดกับ ถนนท่าแพ
ตั้งอยู่ในย่านชุ มชนและการค้าที่ สาคัญ คื อ “ย่านกาดหลวง” มีความปลอดภัย เดินทางมาได้สะดวก
สามารถนาพาหนะไปจอดได้ที่พุทธสถาน หรื อ วัดอุปคุต ซึ่ งอยูฝ่ ั่งตรงข้าม มีรถโดยสารขับผ่านตลอด
24 ชัว่ โมง ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานที่ ท่องเที่ ยวสาคัญของจังหวัดเชี ยงใหม่ เช่ น ไนท์บ าร์ ซาร์ (Night
Bazaar) เป็ นแหล่ งดึ งดู ดให้ มี ผูเ้ ข้าชมได้เป็ นอย่างดี ภายในมี บ รรยากาศร่ ม รื่ น เหมาะเป็ นสถานที่
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พักผ่อนหย่อนใจของคนในท้องถิ่ น และนักท่องเที่ ยวได้ “ตึกหลวง” เป็ นอาคารเก่าที่ มีประวัติความ
เป็ นมา และเป็ นจุดกาเนิ ดของเรื่ องราวที่นาเสนอ ทาให้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของอาคารทาง
ประวัติศาสตร์ ช่วยเสริ มสร้างเรื่ องราวและการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ให้น่าสนใจมากขึ้น
1.3) ลักษณะและสภาพของอาคาร
ตึกหลวงเป็ นอาคารผนังอิฐถือปูนภายนอกหนาและเป็ นกาแพงก่ออิฐรับน้ าหนัก(Wall Bearing)
หลังคามุงกระเบื้อง พื้นไม้ โครงหลังคา เพดาน ประตูหน้าต่างทาจากไม้เนื้ อแข็ง ประดับด้วยไม้ฉลุ
ลวดลายวิจิตรสวยงามอันเป็ นผลงานสร้างสรรค์จากความชอบส่ วนตัวของหลวงอนุสารฯ
ตึกหลวงเป็ นอาคารร้ านค้าในแบบของชาวจีนที่สร้างด้านหน้าอาคารประชิ ดถนนทางสัญจร เพื่ อ
สะดวกต่อการค้าขายชั้นล่าง ส่ วนชั้นบนใช้อยู่อาศัย ซึ่ งถูกพัฒนาจากเรื อนแถวเพื่อการค้าขาย โครงสร้าง
ของอาคารเป็ นผนังก่ ออิ ฐฉาบปู นแบบหนาจากฐานรากจนถึ งชั้นบนเป็ นกรอบอาคารที่ มี ความมั่นคง
แข็งแรง เรี ยกว่า กาแพงก่ออิฐรับน้ าหนัก (Wall Bearing) ใช้วสั ดุไม้เป็ นพื้นชั้นล่าง (ของเดิมเป็ นพื้นไม้ยก
จากพื้นดิ นเดิ ม 0.20 เมตร ปั จจุบนั เปลี่ ยนเป็ นพื้นคอนกรี ต) ไม้เป็ นพื้นชั้นสองและเป็ นโครงหลังคา โดย
ด้านหน้าและด้านหลังอาคารมีทางเดินและระเบียงที่มีหลังคาคลุมยาวตลอดแนวเพื่อใช้หลบแดดและฝนที่
เรี ยกว่า ทางเดิ นห้าฟุ ต (โหงวคากี่ ) (Colonnade) อาคารมี ช่ วงเสาจานวน 8 ช่ วงเสา ซึ่ งเป็ นตัวเลขที่ เป็ น
มงคลของชาวจีน (ประกอบด้วยเสา 9 ต้น) ส่ วนภายในอาคารเดิมมีความประสงค์ให้กว้างขวางเพื่อการจัด
วางสิ นค้าได้อย่างเต็มที่ โอ่โถง โดยมีการเสริ มเสาไม้ จานวน 4 ต้น เพื่อรองรับพื้นชั้นบน ส่ วนชั้นบนไม่มี
เสาไม้เสริ ม แต่เดิมสันนิ ษฐานว่า ด้านหลังตึกหลวงมีการต่อเติมเป็ นชานไม้ครัวส่ วนทานอาหารและบันได
ทางขึ้น ซึ่ งในยุคหลังมีการเปลี่ยนแปลงส่ วนต่อเติมไม้เป็ นอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก อย่างไรก็ตามบันได้
ไม้ข้ ึนชั้นสองยังมีสภาพเดิมที่ดีติดตั้งบริ เวณระเบียงด้านหลัง
ประตูหน้าต่างทั้งของเดิมและถูกการเปลี่ยนแปลงบางส่ วนปรากฏหลักฐานว่า มีการฉลุลายและ
ประดับประดาอย่างประณี ตสวยงามและแข็งแรง รวมถึงลายฉลุบริ เวณระเบียงและเชิงชายที่มีลกั ษณะ
เฉพาะตัวตลอดแนวทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ซุ ้มประตูทางเดินด้านหน้าเป็ นการก่ออิฐรู ปโค้ง (Arch)
ในแบบยุโรป (อิ ทธิ พลของโปรตุ เกส) ซึ่ งในปั จจุ บนั มี การเปลี่ ยนแปลงก่ ออิ ฐปิ ดทางเดิ นด้านหน้า
อาคารและติดตั้งประตูหน้าต่างในบริ เวณนี้ท้ งั 8 ช่วงเสาด้านหน้าชั้นล่าง
ด้านข้างของอาคารทั้งสองข้างเดิ ม เป็ นผนังก่ ออิ ฐมี ช่ องลมและช่ องเปิ ด ปั จจุ บ นั มี การเสริ ม
โครงสร้างเพื่อป้ องกันการทรุ ดตัวของโครงสร้างและก่ออิฐปิ ดช่องลมและช่องเปิ ดทั้งหมด
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ด้านหลังอาคาร มีระเบียงทางเดินไม้คล้ายกับด้านหน้า แต่มีการตกแต่งประดับประดาเป็ นไม้ มี
ห้องน้ าอยู่ด้านทิ ศเหนื อนอกอาคาร สั นนิ ษฐานว่าเป็ นตาแหน่ งเดิ มที่ สร้ างขึ้ นเพื่ อใช้และได้รับการ
ปรับปรุ งใช้สอยมาตลอดการใช้งาน ก่อนที่หลวงอนุ สารฯ จะเสี ยชี วิตได้ไม่นาน ได้สร้ างห้องนิ รภัย
ขึ้นที่ตึกหลวง ทั้งชั้นบนและชั้นล่าง เป็ นส่ วนประกอบของห้างและสานักงาน
ด้านหน้าของตึกหลวง เป็ นตึกแถวร้านค้าในแบบจีน-ยุโรป ที่ มีทางเดิ นหลังคาคลุ มด้านหน้า แต่
ปั จจุบนั มีการขยายพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารและปิ ดทางเดิ นด้านหน้านั้น อีกทั้งการสร้ างอาคารชัว่ คราว
ขนาบด้านทิ ศเหนื อ สภาพอาคารด้านหน้ามี ป้าย กันสาด ลูกกรงเหล็ก และโครงหน้าต่างประตูที่ต่อเติ ม
ขึ้ นมาภายหลัง ช่ องโล่ งทางเดิ น (Colonnade) ผนังก่ ออิ ฐโค้ง ลวดลายปู น และลวดลายของลายฉลุ ไม้ที่
ประดับประดาชั้น 2 ราวระเบียง เชิงชาย ที่ส่วนใหญ่มีสภาพดี ต้องการซ่อมแซมเพียงเล็กน้อย

ภาพ 5.1 บริ เวณด้านหน้าของตึกหลวง ติดกับถนนวิชชยานนท์ปัจจุบนั
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั และคณะทางาน
ด้านข้างและด้านหลังอาคารที่ประกอบไปด้วยอาคารส่ วนต่อเติม มีสภาพดี ทางโครงสร้ าง แต่
หากว่าส่ วนประกอบทางสถาปั ตยกรรมได้รับการชารุ ดเสี ยหายและมีความชื้ นสู งบริ เวณกาแพงรั บ
น้ าหนักโดยส่ วนใหญ่ ทาให้เกิดสี หลุดร่ อน ปูนฉาบหลุดร่ วง
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ภาพ 5.2 กาแพงด้านหลังอาคารตึกหลวง ซึ่ งได้รับความเสี ยหายจากความชื้น
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั และคณะทางาน
บริ เวณภายในสวน จากการบันทึกบรรยากาศภายในสวนที่ มีต้นไม้ผล ไม้ดอก และมีนกมา
อาศัยอยูจ่ านวนมาก แต่ปัจจุบนั ขาดการบารุ งรักษาและถูกใช้เป็ นลานจอดรถ

ภาพ 5.3 บรรยากาศภายในบริ เวณสวนปัจจุบนั
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั และคณะทางาน
เนื่ อ งจากไม่ มี ก ารขุ ด ส ารวจ เพราะข้อ จ ากัด ของพื้ น ที่ แต่ พ บว่า พื้ น ไม้เดิ ม ชั้น ล่ า งได้ถู ก
เปลี่ ยนเป็ นพื้ นคอนกรี ตและถู ก ยกสู ง จากพื้ นเดิ ม เล็ ก น้อย โดยสภาพพื้ น ดิ น เดิ ม รอบอาคารได้ถู ก
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เปลี่ยนแปลง ผลจากการขยายถนนวิชยานนท์ ซึ่ งเดิมเป็ นถนนหิ นบดอัด ถูกลาดแอสฟลัสและถมให้
สู งขึ้นตลอดระยะเวลา 100 ปี ที่ผ่านมา ทาให้ระดับดิ นด้านนอกสู งขึ้นอีกประมาณไม่ต่ ากว่า 20 ซม.
อีกทั้งสภาพในอดีตของเมืองเชี ยงใหม่บริ เวณริ มแม่น้ าปิ งจะมีน้ าท่วมทุกๆ 30 ปี ทาให้เกิ ดการสะสม
ของตะกอนดิ นจานวนมาก จึงสันนิ ษฐานว่า พื้นดิ นเดิ มและพื้นอาคารมีการเปลี่ ยนแปลงสู งขึ้น และ
เป็ นสาเหตุของการสะสมความชื้นภายในและผนังของอาคารหลังนี้
ข้อสันนิ ษฐาน ฐานรากเป็ นฐานรากก่ออิฐขนาดใหญ่ เป็ นการก่อสร้างลักษณะเหลื่อมกันลึกลงไป
ประมาณ 50 ซม. ที่เรี ยกว่า ฐานรากใต้กาแพง หรื อ ฐานรากแบบต่อเนื่ อง เพื่อใช้รับน้ าหนักกาแพงอาคาร
ที่สูง 2 ชั้น (Wall Bearing) แต่ไม่สามารถตรวจสอบความลึกของฐานรากจากระดับพื้นปั จจุบนั เนื่ องจาก
ไม่ สามารถขุดส ารวจวินิจฉัยได้ เมื่ อเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงพื้ นไม้ที่ ช ารุ ดเป็ นพื้ นคอนกรี ต ท าให้มี การ
เปลี่ ยนเสาไม้เสริ มชั้นล่าง จานวน 4 ต้น เป็ นเสาคอนกรี ตในเวลาเดี ยวกัน ไม่พบการทรุ ดตัวของฐานราก
และกาแพงตึก จึงไม่มีปัญหาด้านโครงสร้าง แต่ปัญหาที่พบจากสภาพฐานรากและพื้นชั้นล่าง คือ ปั ญหา
ความชื้นของกาแพงตึก พื้นคอนกรี ต และการหลุดร่ อนของปูนฉาบ
ผังพื้นของอาคาร “ตึกหลวง” ในปั จจุบนั นอกจากเปลี่ยนแปลงเป็ นพื้นคอนกรี ต ได้มีการต่อเติมและ
กั้นพื้นที่ใหม่ใช้เป็ น“สานักงาน” โดยย้ายแนวผนังเดิมออกมาที่บริ เวณทางเดินด้านหน้า (Colonnade) ทาให้
ส่ วนของทางเดินด้านหน้าในปั จจุบนั ถูกขยายเป็ นพื้นที่ของการทางานของสานักงาน “คาเที่ยงพัฒนา” “อนุ
สารเชี ยงใหม่” “เชี ยงใหม่พาณิ ชย์” “บริ ษทั สุ เทพ จากัด” ส่ วนทางเดิ นด้านหลังของอาคารได้มีการต่อเติม
เพื่อขยายพื้นที่สาหรับรองรับการใช้งาน และมีการเชื่ อมต่อทางเดิ นส่ วนของห้องน้ ากับอาคารเข้าด้วยกัน
และมีการกั้นห้องบริ เวณทางเดินด้านหลังทาให้พ้นื ที่ส่วนของเดิมบริ เวณนั้นลดลง
ในอดีตลักษณะของพื้นทางเดินด้านนอกอาคารเป็ นพื้นปูนขัดมัน ด้านในอาคารเป็ นพื้นไม้เนื้ อ
แข็ ง ในปั จ จุ บ ัน ได้มี ก ารเพิ่ ม ระดับ เพื่ อ ปู ก ระเบื้ อ ง เปลี่ ย นพื้ น ด้า นในเป็ นพื้ น กระเบื้ อ ง ผนั ง มี
โครงสร้างเป็ นการก่ออิฐฉาบปูน มีความหนา 50 เซนติเมตร เนื่องจากอาคารหลังนี้มีอายุกว่าร้อยปี แล้ว
ทาให้เกิ ดความเสื่ อมสภาพไปตามกาลเวลาไม่ว่าจะเป็ นพื้ นผิวของอาคารหรื อส่ วนของโครงสร้ าง
สังเกตได้จากรอยแตกของกาแพงภายนอกและภายในบริ เวณโค้งบนสุ ดของ Arch บนประตู-หน้าต่าง
กาแพงได้มีการแตกร้าว เพราะเกิดจากแรงดึ งออกด้านข้าง ลักษณะฝ้ าเพดาน สันนิ ษฐานว่าฝ้ าเพดาน
ในอดีตของตึกหลวงนั้นอาจจะเป็ นไม้แป้ นเกล็ดเช่นเดียวกันกับ “ตึกแดง” แต่ในปั จจุบนั นั้นฝ้ าเพดาน
ได้ถูกปรับปรุ งซ่ อมบารุ งให้มีสภาพที่ ดีข้ ึ น แต่เปลี่ ยนวัสดุ เป็ นฝ้ าเพดานแบบเรี ยบ เพื่อให้เกิ ดความ
ทันสมัยมากขึ้น สะดวกต่อการซ่อมบารุ งเพราะวัสดุไม้ของเดิมมีสภาพทรุ ดโทรม และตรงกลางอาคาร
มีการลดระดับฝ้ าเพดานและติดโคมไฟที่มีรูปแบบสานักงานทัว่ ไป
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ภาพ 5.4 ผังพื้นชั้นล่างในปั จจุบนั มีการต่อเติมอาคารทางด้านหลัง และมีการทาผนังมาปิ ด
(ไม่มี Corridor แล้ว) และด้านในได้มีการทุบแนวผนังเดิมออก
สันนิ ษฐานว่ารู ปด้านหน้าในอดี ต ส่ วนของทางเดิ นด้านหน้า มีองค์ประกอบคือ ทางเดิ นในอาคาร
และมี ผนังอยู่ด้านในทาให้สามารถมองเห็ นระยะลึ กระหว่างทางเดิ นและผนังด้านหน้า ส่ วนประตูและ
หน้าต่างเป็ นบานไม้เนื้ อแข็งบานเปิ ดคู่ท้ งั หมด ด้านหลังมีประตูเดิ มเป็ นบานเปิ ดคู่ 2 ประตู หน้าต่างเดิ ม
บานเปิ ดคู่ 4 หน้าต่าง ส่ วนในปั จจุบนั นั้นได้มีการปรับเปลี่ ยนผังพื้นโดยการย้ายผนังส่ วนหน้าทั้งหมดมา
แทนที่ทางเดินหน้าอาคาร ส่ งผลให้ระยะลึกที่เคยมองเห็นหายไป ทาให้รูปด้านหน้าอาคารดูต้ืนขึ้น

ภาพ 5.5 จาลองด้านหน้าอาคารในอดีต (ติดถนนวิชยานนท์)

.
ภาพ 5.6 จาลองด้านหลังอาคารในอดีต (ก่อนการต่อเติมอาคาร)
127

ภาพ 5.7 พื้นของตึกแดงที่ช้ นั บนและชั้นล่างเป็ นพื้นไม้
ดังนั้น “ตึกหลวง” มีลกั ษณะพื้นไม้และใต้ถุนเป็ นโครงสร้างไม้

ภาพ 5.8 ผนังก่ออิฐฉาบปูนของตึกแดง มีความหนา 50 เซนติเมตร
มีช่องเปิ ดรับแสงและระบายอากาศด้านบนเหนื อช่องเปิ ดประตูหน้าต่างทุกช่องเปิ ด

ภาพ 5.9 การซ่อมแซมผนังก่ออิฐได้ทาสี ทบั ใหม่หลายครั้ง แต่เลือกใช้สีประเภทสารสังเคราะห์
ทาให้ผนังบวมเสมือนผนังไม่ได้หายใจ เนื่ องจากผิวผนังที่เป็ นโครงสร้างรับน้ าหนัก
ได้มีการสัมผัสดินใต้ผวิ พื้นโดยตรง ที่ตอ้ งการการระบายความชื้นจานวนมาก
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ภาพ 5.10 ตัวอย่างวิธีการที่ทาให้ผนังหายใจ คือ การกระเทาะปูนผิวหน้าของกาแพงออกเป็ นช่องๆ
เพื่อให้ส่วนอิฐนั้นได้มีการระบายความชื้น ปั จจุบนั ได้มีการเว้นช่องว่างของการฉาบผนัง
เพื่อให้ผนังได้ระบายอากาศและความชื้นในบางจุด

ภาพ 5.11 ลักษณะฝ้ าเพดานตึกหลวงมีลกั ษณะฝ้ าเพดานไม้
แบบตีซอ้ นแป้ นเกล็ดเช่นเดียวกับตึกแดง

ภาพ 5.12 จากการส ารวจตึก หลวงบริ เวณส านัก งานใน
ปั จจุบ นั มีก ารวางระบบไฟฟ้ าในอาคารส านัก งานและ
เพื่ อความสวยงามทันสมัย ท าให้มีก ารท าฝ้ าขึ้ นมาใหม่
และบริ เวณโถงต้อนรั บ ได้เน้น รายละเอี ย ดโดยการใช้
วัสดุไม้กรุ ช่องเพดานที่ปรับลดระดับลง
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โครงสร้ างของอาคาร เป็ นโครงสร้ างแบบผนังรั บน้ าหนัก ลักษณะของคาน ตง พื้นและฝ้ าเพดาน
เป็ นไม้ท้ งั หมด พื้นไม้ในอาคารกว้าง 8 นิ้ ว ใช้โครงสร้ างไม้ในการรับน้ าหนัก และถ่ายน้ าหนักลงสู่ ผนัง
ก่ออิ ฐตามลาดับ พื้นไม้ตรงส่ วนของระเบี ยงด้านหลัง ใช้พ้ืนไม้ขนาด 6 นิ้ ว ฝ้ าเพดานในปั จจุบนั เป็ นผ้า
เพดานเบาแผ่นเรี ยบสี ขาวตีโครงเคร่ าไม้ซ่ ึ งคาดว่าในอดีตฝ้ าเพดานเป็ นแบบไม้ตีแป้ นเกล็ด
การปรับปรุ งพื้นที่ใช้สอย มีการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้มากขึ้นตามความต้องการของผูอ้ ยู่อาศัยในรุ่ น
หลัง โดยปรับปรุ งระเบียงด้านหลังให้เป็ นห้องน้ าจานวนสองห้อง โดยใช้แผ่นยิปซั่มในการกั้นผนังและ
เปลี่ ยนพื้นจากพื้นไม้เป็ นพื้นคอนกรี ตปูกระเบื้องเพื่อความเหมาะสมของการใช้งาน มีการรื้ อราวระเบี ยง
ด้านหลังออกเพื่อต่อเติมพื้นที่ใช้สอยออกไปให้เป็ นส่ วนของห้องรับจานาและห้องมัน่ คง ส่ วนภายในชั้น
สองของอาคารเดิม มีการกั้นห้องเพิ่มโดยใช้แผ่นไม้อดั ในการกั้นผนังแบ่งห้องเพิ่ม ให้เป็ นห้องเก็บของและ
ห้องอเนกประสงค์ และในส่ วนของผนังที่ก้ นั ห้องนอนของหลวงอนุ สารสุ นทรกับห้องอเนกประสงค์ จาก
การสารวจพบร่ องรอยการเสื่ อมสลายของโครงสร้างไม้โดยปลวกบริ เวณผนังกั้นห้องทางานของหลวงอนุ
สารสุ นทร ซึ่ งในภายหลังได้นาไม้อดั มาปิ ดทับและทาสี ใหม่

ภาพ 5.13 ภายใน “ตึกหลวง” ชั้นสอง ปัจจุบนั ถูกดัดแปลงเป็ นห้องประชุม
จากการสารวจ พบรอยแตกร้ าวของผนังบริ เวณเหนื อวงกบหน้าต่าง และพบรอยแตกของปูน
หลุ ดและร่ อนออกมาจากส่ วนล่ างของวงกบประตูที่เปลี่ ยนมาจากบานหน้าต่างเดิ ม และตามจุดรั บ
น้ าหนักของโครงสร้างอาคารโดยจุดแตกร้ าวต่างๆจะแสดงในผัง ซึ่ งเป็ นผังอาคารชั้นที่สองส่ วนรอย
แตกร้าวของโครงสร้ างอาคารพบที่บริ เวณมุมห้อง และจุดรับน้ าหนักของโครงสร้าง ซึ่ งจะมีลกั ษณะ
ของปูนที่หลุดร่ อนออกมาด้วย การชารุ ดของมุง้ ลวดพบเพียงเล็กน้อยบางจุดเท่านั้นเนื่ องจากประตูบาง
บานได้เปลี่ยนจากมุง้ ลวดเป็ นกระจก การชารุ ดของโครงสร้าง ผนัง โครงเคร่ าไม้ โดยปรากฏร่ องรอย
ของปลวกจานวนหนึ่ง
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ภาพ 5.14 ภาพถ่ายตึกหลวงปัจจุบนั และอดีต แสดงการอนุรักษ์ดว้ ยการเสริ มความแข็งแรงด้วยเสาคาน
คสล. ที่ดา้ นสกัดอาคาร เพื่อดามผนังกาแพงก่ออิฐ และการปิ ดช่องระบายอากาศใต้หลังคา
จากภาพถ่ายข้างต้น จะเห็นว่าระเบียงชั้นบนด้านทิศตะวันตกของอาคารเดิ ม มีลกั ษณะของราว
ระเบียงเป็ นไม้ รวมถึงภาพรวมของอาคารถูกปรับปรุ งและเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของการใช้งาน
ที่ เปลี่ ยนไป รวมทั้งโครงสร้ างที่ จาเป็ นต้องมี ความแข็งแรง เพื่ อให้อาคารคงอยู่ต่อไป และจากการ
สารวจผังพื้นและองค์ประกอบชั้นสองของอาคาร พบว่าผังพื้นของอาคารมีลกั ษณะที่เหมือนกันทุ ก
ด้าน ดังนั้นจึงคาดว่าระเบียงของอาคารทั้งสองฝั่งมีลกั ษณะที่คล้ายกัน

ภาพ 5.15 ภาพจาลอง 3 มิติ ตึกหลวงด้านทิศตะวันตก (ด้านหน้า)
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ภาพ 5.16 ภาพจาลอง 3 มิติ ตึกหลวงด้านทิศใต้

ภาพ 5.17 ภาพจาลอง 3 มิติ ตึกหลวงด้านทิศตะวันออก (ด้านหลัง)

ภาพ 5.18 ภาพจาลอง 3 มิติ ตึกหลวงด้านทิศเหนือ
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อาคารชั้นล่ าง มี ประตู หน้าต่างทั้งแบบเก่ าและแบบใหม่ โดยสั งเกตได้จากสี ไม้และลักษณะของ
ประตูหน้าต่าง ซึ่ งบางส่ วนมีการสึ กกร่ อนไปและบางส่ วนถูกปิ ดตาย ตัวอย่างเช่ น ประตูดา้ นหลังของบ้าน
ชั้นบนและชั้นล่างที่มีการชารุ ดแทนที่จะซ่ อมแซมแต่กลับใช้ไม้ตีปิดไว้ มี การเปลี่ ยนประตูเป็ นหน้าต่าง
เป็ นต้น ลักษณะสี ของวงกบ ได้มีการทาสี ทบั หลายครั้ง บานมุง้ ลวด ที่อาจถูกต่อเติมติดตั้งขึ้นมาภายหลัง
อุปกรณ์ไฟฟ้ า ระบบไฟฟ้ าได้เข้ามาเมืองเชี ยงใหม่ภายหลัง ในปี พ.ศ. 2475 เมื่อการไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาคเข้ามาถึงยังเมืองเชี ยงใหม่อาคารก็ได้รับการติดตั้งและเดิ นสายไฟภายในบริ เวณบ้าน จากการ
สารวจพบว่าการเดิ นสายไฟเป็ นการเดิ นสายไฟแบบเดิ นลอยทั้งหมด สวิทช์ ปลัก๊ ไฟ โคมไฟแบบ
แขวน คาดว่าบางส่ วนน่ าจะชารุ ดเสี ยหายใช้การไม่ได้เนื่ องจากพบการติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์
เพิ่มเติมในภายหลัง นอกจากนั้นยังพบการติดเครื่ องปรับอากาศในชั้นล่างส่ วนที่เป็ น “สานักงาน”
อุปกรณ์ ประปา ระบบประปาของกลุ่มอาคาร ในปี พ.ศ. 2475 โดยใช้ระบบสู บน้ าบาดาลแล้ว
ใช้หอสู งเก็บน้ าจ่ายใช้ในอาคารหลังนี้
อุปกรณ์สุขภัณฑ์ ห้องน้ าภายในบ้านบริ เวณชั้นสอง จานวน 2 ห้อง บริ เวณระเบียงด้านหลังถูก
ต่อเติมขึ้นมาภายหลัง มีวสั ดุ และอุปกรณ์ ภายในอาคารที่ พบทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ เนื่ องจากอาจ
เกิดการชารุ ดและซ่อมแซม ซึ่ งมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยที่มีการปรับปรุ งตัวอาคาร ภายในห้องน้ า
ทั้งสองพบสุ ขภัณฑ์สมัยใหม่ ภายในปูดว้ ยกระเบื้องเซรามิค ห้องแรกปูดว้ ยกระเบื้องสี ขาว ส่ วนห้องที่
สองปูด้วยกระเบื้ องเซรามิ ก อุ ป กรณ์ สุ ขภัณฑ์ ช้ นั บนและห้องน้ าชั้นล่ าง (บริ เวณข้างตึ กหลวง) ถู ก
ปรับปรุ ง เปลี่ยนและต่อเติมในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชดั
อุปกรณ์อาคารบริ เวณชั้นสอง ได้แก่ กลอน ลูกบิดประตูต่างๆ จากการสารวจพบว่าพบทั้งของ
เก่าและของใหม่ที่นามาเปลี่ยนแทนอันที่ชารุ ดเสี ยหายในภายหลัง
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ภาพ 5.19 ลวดลายฉลุตกแต่ง ด้านหน้าอาคาร “ตึกหลวง”
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ภาพ 5.20 ลวดลายฉลุตกแต่ง ภายในอาคาร “ตึกหลวง”
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ภาพ 5.21 ลวดลายฉลุตกแต่ง ประตูหน้าต่าง “ตึกหลวง”
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ภาพ 5.22 อุปกรณ์อาคาร มือจับ กลอนประตู “ตึกหลวง”
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ภาพ 5.23 อุปกรณ์อาคาร มือจับ กลอนประตู “ตึกหลวง” ห้องนอนหลวงอนุสารสุ นทร
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ภาพ 5.24 อุปกรณ์อาคาร ส่ วนประกอบอาคารต่างๆ ของ “ตึกหลวง”

139

ภาพ 5.25 อุปกรณ์อาคาร ส่ วนประกอบอาคารต่างๆ ของ “ตึกหลวง”

140

ภาพ 5.26 หน้าต่าง ประตู ส่ วนประกอบอาคารต่างๆ ของ “ตึกหลวง”
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ภาพ 5.27 หน้าต่าง ประตู ส่ วนประกอบอาคารต่างๆ ที่มีการต่อเติมเปลี่ยนแปลง “ตึกหลวง”

142

ภาพ 5.28 หน้าต่างประตูอาคาร ส่ วนประกอบอาคารสาคัญต่างๆ ของ “ตึกหลวง”
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ภาพ 5.29 ลวดลายฉลุ หน้าต่างประตูอาคาร ส่ วนประกอบอาคารสาคัญต่างๆ ของ “ตึกหลวง”

144

ภาพ 5.30 ลวดลายฉลุ และความเสี ยหายที่เกิดขึ้นในส่ วนประกอบอาคารต่างๆ ของ “ตึกหลวง”
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ภาพ 5.31 อุปกรณ์อาคาร ส่ วนประกอบอาคาร ระบบไฟฟ้ า ของ “ตึกหลวง”
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ภาพ 5.32 อุปกรณ์อาคาร ส่ วนประกอบอาคาร ระบบไฟฟ้ า ของ “ตึกหลวง”
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ลักษณะของโครงสร้างหลังคาเป็ นโครงสร้างหลังคาแบบ โครงถัก Truss สันนิ ษฐานว่าอาจมี
การผสานเทคนิ คการก่อสร้างแบบก่อสร้างของวิธีการของช่างชาวจีน เช่น ส่ วนของจันทัน ใช้ไม้หน้า
4 นิ้ว – 6 นิ้ว โครงสร้างหลักหลังคาเกือบทั้งหมด เช่น จันทันหลัก จันทันพราง อัสเส แป และ ระแนง
มีส่วนโครงสร้างค้ ายันเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแก่โครงสร้าง โดยการยึดไม้ตามแนวทแยงไคว้กนั เป็ นรู ป
กากบาท มี การทาระบบไฟฟ้ าเดิ นท่อการจ่ายไฟฟ้ า (ท่อสี เหลื อง) โดยรวมโครงสร้ างหลักยังอยู่ใน
สภาพดี มีการชารุ ดของวัสดุมุงหลังคากระเบื้องดินเผา พบโครงแปขนาดเล็ก 1 นิ้ว ระยะห่ าง 12 ซม.
ที่ใช้รองรับวัสดุมุงหลังคาเดิมคือ กระเบื้องดินขอ (พบกระเบื้องดินขอพื้นเมืองสภาพดี ทั้งสภาพดีและ
ชารุ ดจานวนมากบนเพดาน)
โครงสร้างฝ้ าเพดานเกือบทั้งหมด คานหลัก ตง แป ยังอยูใ่ นสภาพดี มีการผุและชารุ ดบางส่ วน
เพียงเล็กน้อย ฝ้ าเพดานไม้แป้ นมีความสวยงามแข็งแรง มี เพียงบางส่ วนที่เกิ ดการชารุ ดจากอายุของ
วัสดุและความชื้นจากฝน
ที่ ใ ต้ห ลัง คามี ช่ องระบายอากาศ ซึ่ งมี ก ารก่ ออิ ฐปิ ด เนื่ องจากปั ญ หาการเข้ามาท ารั ง ของนก
นอกจากนี้ ยงั มีชิ้นส่ วนกระเบื้องดินขอชุ ดแรกวางอยู่ในบริ เวณนี้ อีกด้วย เนื่ องจากส่ วนหลังคาได้รับ
การดูแลปรับปรุ งอยู่เสมอๆ จึงไม่ปรากฏรอยรั่ว มีเพียงบางส่ วนที่กระเบื้ องดิ นขอแตกเล็กน้อย และ
อาจทาให้น้ ารั่วได้

ภาพ 5.33 รู ปตัดโครงสร้างหลังคา “ตึกหลวง”
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ภาพ 5.34 แนวเชิงชายปี กนก

ภาพ 5.35 แนวการวางจันทัน
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ภาพ 5.36 แนวไม้แป้ นฝ้ าเพดาน

ภาพ 5.37 แนวโครงสร้างเสริ มแนวทแยง เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของโครงเคร่ าเพดาน
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ภาพ 5.38 แนวโครงเคร่ าฝ้ าเพดาน

ภาพ 5.39 สารวจใต้หลังคา โครงสร้างฝ้ าไม้แป้ นซึ่ งเป็ นวัสดุฝ้าเพดานยังอยูใ่ นสภาพดี
มีความชื้นสะสมจากการรั่วซึ มของหลังคาเพียงเล็กน้อย

ภาพ 5.40 โครงสร้างส่ วนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้าง
151

ภาพ 5.41 โครงสร้างบางส่ วนเริ่ มถูกความชื้นจากหลังคาทาลาย และรอยร้าวเล็กบริ เวณผนังก่ออิฐ

ภาพ 5.42 ช่องเปิ ดระบายอากาศใต้หลังคาทั้งสองด้าน มีร่องรอยการทารังของนก
จึงมีการก่ออิฐปิ ดทับช่องเปิ ดนี้

ภาพ 5.43 แปและกระเบื้องดินขอส่ วนใหญ่อยูใ่ นสภาพที่สมบูรณ์ดี

ภาพ 5.44 ความชารุ ดของจันทันและคานที่เริ่ มผุ
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2)

การวิเคราะห์สภาพตัวอาคาร “ตึกหลวง”

สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS) ได้ต้ งั เกณฑ์ในการพิจารณาเพื่ อประเมิ น
คุ ณ ค่ า และความส าคัญ ของมรดกทางวัฒ นธรรม (Statement of Heritage Significance) คื อ (วิฑู ร ย์
เหลียวรุ่ งเรื อง, 2553)
(1) การประเมินคุณค่าทางประวัติศาสตร์ (Historic Significance)
(2) การประเมินคุณค่าทางความงาม (Artistic Significance)
(3) การประเมินคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Significance)
(4) การประเมินคุณค่าทางสังคม (Social Significance)
โดยเกณฑ์การพิจารณาเพื่อประเมินคุ ณค่าทั้งสี่ ขอ้ เบื้องต้น (4 Primary Criteria) สามารถนามา
ประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางการประเมินคุณค่าของ “ตึกหลวง” ได้ดงั นี้
(1)

คุณค่าทางประวัติศาสตร์ (Historic Significance)

จากการประเมินแล้วพบว่า“ตึกหลวง” มีความสาคัญสู งสุ ด 3 ประการ ได้แก่
(1.1) ความสาคัญของกลุ่มคนจีนในล้านนา โดยมี นายสุ่ นฮี้ แซ่ ฉวั่ เป็ นผู้
บุกเบิกในการประกอบอาชี พค้าขายและสนองกิจราชการสยามโดย
ความขยันหมัน่ เพี ย ร ให้ ก ารช่ วยเหลื อสั งคมในล้านนา จนได้รับ
พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็ น “หลวงอนุสารสุ นทร”
(1.2) ความสาคัญของตระกูลชุติมาและนิมมานเหมินท์ ที่บุตรหลานหลวง
อนุ ส ารสุ น ทรเป็ นผูป้ ระสบความส าเร็ จ เป็ น คหบดี ข้าราชการ
นักปราชญ์ นักธุ รกิ จ ที่ เป็ นบุ คคลสาคัญในระดับประเทศ ให้การ
ทานุ บารุ ง ศาสนา การศึกษา การรักษาพยาบาล ต่อสังคมในล้านนา
และในระดับชาติ
(1.3) ความสาคัญในการสร้างเสริ มประวัติศาสตร์ เมืองเชียงใหม่ ในสิ่ งที่ดี
งามตามขนบธรรมเนี ย มประเพณี และการด าเนิ น ชี วิ ต ในช่ ว ง
ระยะเวลา 1 ศตวรรษ (ปี พ.ศ. 2545-2555) 100 ปี

153

(2)

คุณค่าทางความงาม (Artistic or Aesthetic Significance)

จากการประเมิ น แล้ ว พบว่ า “ตึ ก หลวง” มี คุ ณ ค่ า ทางความงาม การออกแบบอาคาร
สถาปั ตยกรรมและศิลปะการตกแต่งอาคารโดยการประยุกต์รูปแบบอาคารการค้าแบบจีน แบบยุโรป
และแบบล้านนา เข้าด้วยกันที่มีขอ้ จากัดของเทคนิคการก่อสร้าง และวัสดุการก่อสร้างที่มีอยูใ่ นล้านนา
เมื่อ 100 ปี ซึ่ งเป็ นต้นแบบของการค้นคิดนาลวดลายพื้นถิ่นมาตกแต่ง และนาโครงสร้างก่ออิฐฉาบปูน
สองชั้นนามาก่อสร้างในครั้งแรกได้อย่างสวยงาม ถูกสัดส่ วน ถือว่าเป็ นอัจฉริ ยภาพของผูส้ ร้างที่ได้ทา
ให้สาเร็ จอย่างลงตัว ถูกรู ปแบบสถาปัตยกรรมและศิลปะการออกแบบ

ภาพ 5.45 ตัวอย่างผลงานศิลปะที่ถูกประยุกต์ใช้กบั อาคาร “ตึกหลวง”
(3)

คุณค่าทางวิทยาศาสตร์ และการค้นคว้าวิจยั (Scientific Significance)

การประเมิน คุ ณค่าทางวิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้าทางวิท ยาการของ “ตึกหลวง” พบว่าเป็ น
ตัวอย่างของการออกแบบอาคารจากการพบเห็นและจดจาของผูส้ ร้าง (หลวงอนุสารสุ นทร) เป็ นอาคาร
ก่ออิฐฉาบปูนสองชั้นเพื่อการค้าหลังแรกของเมืองเชียงใหม่ ที่แสดงออกด้านภูมิปัญญาก่อสร้างโดยใช้
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เทคโนโลยีพ้ืนบ้าน มีคุณค่าต่อวงการสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ นอกจากนี้ ยงั เป็ น
“แหล่งรวมความก้าวหน้าทางวิทยาการ” ในส่ วนต่างๆ เช่ น ความก้าวหน้าทางการถ่ายภาพในเมื อง
เชี ยงใหม่ ความก้าวหน้าทางการทาธุ รกิ จสมัยใหม่ดา้ นการเงิ น ความก้าวหน้าทางวิทยาการศึ กษา –
ศิลปวัฒนธรรม – ระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร ระบบบ่อบาบัด ระบบสุ ขภัณฑ์ ระบบสุ ขาภิบาล
ระบบถังสู งน้ าประปาในบ้าน ระบบไฟฟ้ า ระบบความปลอดภัยต่างๆ ในแบบสากล และเป็ นแหล่ง
ค้นคว้าวิจยั ทางการดาเนินชีวติ และการอนุรักษ์ที่มีคุณค่ามากเป็ นอย่างยิง่
(4)

คุณค่าทางสังคม (Social or spiritual Significance)

“ตึกหลวง” ได้สะท้อนให้เห็ น คุ ณค่าทางสังคมถึงการดาเนิ นชี วิตของคนจีนและคนล้านนาที่
ยอมรับซึ่ งกันและกัน พึ่งพาอาศัยระหว่างกลุ่มอย่างเหนี ยวแน่น ปรากฎให้เห็นมาอย่างยาวนานทั้งทาง
สังคม เศรษฐกิจ และ สิ่ งแวดล้อมในจังหวัดเชี ยงใหม่ เป็ นศูนย์รวมจิตใจของคนในตระกูลชุติมาและ
นิ มมานเหมิ นท์ อี กทั้งบุ คคลในเมื องเชี ยงใหม่ ซึ่ งสมควรถูกเผยแพร่ คุ ณค่าทางสังคมที่ สาคัญ ด้วย
ความผูกพัน ความรัก และเพื่อเป็ นอนุสรณ์สถานสาคัญสาหรับ หลวงอนุสารสุ นทร และนางคาเที่ยง ที่
เป็ นที่ เคารพรั กยิ่งในยุค “เจ้าหลวงเชี ยงใหม่ องค์สุ ดท้าย” และ “ครู บาศรี วิชัย ” ที่เป็ นองค์ประกอบ
สาคัญของ “สังคมล้านนา” ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ การเป็ น จังหวัดเชียงใหม่
3)

การอนุรักษ์และปรับปรุ งอาคาร “ตึกหลวง”

จากผลการศึ ก ษาสภาพกลุ่ ม อาคารในบทที่ 4 เพื่ อให้สมบู รณ์ ตามเนื้ อหาของประวัติศาสตร์
บุคคลและสถานที่ในการจัดทาเป็ นอนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้ กระบวนการอนุรักษ์
จึ ง มุ่ ง เน้ น ศึ ก ษาเฉพาะในส่ ว นอาคาร “ตึ ก หลวง” และอาคารต่ อ ขยาย โดยการปรั บ ปรุ ง อาคาร
(Restoration) มีขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ ง ดังต่อไปนี้
3.1) ผังบริ เวณ
ควรมีการรื้ อถอนสิ่ งต่อเติมอาคารในภายหลังนี้ ออก เพื่อให้สภาพอาคารด้านหน้า (Facade) มี
ความเป็ นของดั้งเดิมในสมัยที่เริ่ มสร้างอาคาร อีกทั้งจะทาให้เป็ นส่ วนหน้าอาคารที่แสดงถึงอัตลักษณ์
ของอาคารอย่างแท้จริ งที่ประกอบด้วย ช่องโล่งทางเดิน (Colonnade) ผนังก่ออิฐโค้ง ลวดลายปูน และ
ลวดลายของลายฉลุ ไม้ที่ประดับประดาชั้น 2 ราวระเบียง เชิ งชาย ที่ ส่วนใหญ่มีสภาพดี และต้องการ
ซ่อมแซมเพียงเล็กน้อย
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ด้านข้างและด้านหลังอาคารที่ประกอบไปด้วยอาคารส่ วนต่อเติม ควรได้รับการปฏิสังขรณ์ให้มี
การลดความชื้ นและติ ดตั้งส่ วนที่ ชารุ ดหลุ ดหายไปให้เหมื อนดังเดิ ม (เช่ น เพิ่ มกรอบหน้าต่าง ช่ อง
ระบายอากาศ ประตูที่ถูกปิ ดตาย และ ส่ วนฉลุไม้ประดับประดาที่ขาดหาย)
บริ เวณภายในสวน ควรลดพื้ น ที่ จอดรถ เพิ่ ม พื้ นที่ ส วน บ่ อน้ า พื้ น แบบมี รูพ รุ นลัก ษณะ Soft
Landscape และจัดสวนในแบบเดิมโดยเน้นไปที่ตน้ ละมุดและไม้ผลไม้ดอกที่ได้บรรยายไว้ในประวัติ
การใช้งานสมัยนางคาเที่ยง ภรรยาของหลวงอนุ สารสุ นทร ทั้งนี้ ควรมีการตัดแต่งต้นไม้เดิมและปลูก
ต้นไม้เพิ่มที่มีลกั ษณะที่ดูแลง่าย อีกทั้งควรจัดพื้นที่ให้มีระบบนิเวศที่ดีเพื่อดึงดูดนกและสัตว์ปีกให้มา
อาศัยอยูใ่ นสวนแห่งนี้ให้ร่มรื่ น
3.2) สภาพฐานรากและใต้พ้นื ชั้นล่าง
ไม่ พ บการทรุ ด ตัวของฐานรากและก าแพงตึ ก จึ งไม่ มี ปั ญ หาด้านโครงสร้ า ง แต่ พ บปั ญ หา
ความชื้ น ของก าแพงตึ ก พื้ น คอนกรี ต และการหลุ ด ร่ อนของปู น ฉาบ จึ งควรได้รับ การแก้ไ ขตาม
แนวทางอนุรักษ์
3.3) สภาพอาคารชั้นล่าง
ผนังของอาคาร ที่ มี การแตกพื้ นผิวปู นฉาบและสี บ วมหลุ ดร่ อน ซึ่ งเกิ ดจากการที่ ผนังซึ่ งเป็ น
โครงสร้ างหลักที่อยูใ่ นชั้นดิ นได้ดูดซึ มความชื้ นของพื้นดิ น เมื่อมีการทาสี ที่ผิดประเภท ทาให้ผนังไม่มี
การระบายอากาศ จึงปรากฏเป็ นรอยบวมของสี ตามผนัง ในปั จจุ บนั ได้มีการแก้ไขโดยการกะเทาะปู น
บริ เวณผิวหน้าผนังบางส่ วน เพื่อให้ผนังได้มีการระบายความชื้ นและอากาศออก รอยแตกของโครงสร้าง
ผนังอาคารบริ เวณบนสุ ดของโค้ง Arch และบนขอบประตู-หน้าต่างควรได้รับการซ่ อมแซมตามแนว
ทางการอนุ รักษ์ และควรย้ายที่ทาการสานักงานออกเพื่อ ปรับปรุ งให้สภาพอาคารกลับสู่ สภาพเดิมให้
มากที่สุด รวมไปถึงรื้ อถอนส่ วนอาคารที่ต่อเติมออก
3.4) สภาพอาคารชั้นสอง
แนวทางการอนุ รักษ์ คือ ให้ทาการปรับปรุ งซ่ อมแซมให้สภาพอาคารกลับสู่ สภาพเดิมให้มาก
ที่สุด ควรทาการซ่ อมแซมรอยแตกร้ าวของผนังบริ เวณเหนื อวงกบหน้าต่าง รอยแตกของปูนที่ หลุ ด
ร่ อนออกมาจากส่ วนล่ างของวงกบประตูที่เปลี่ ยนมาจากบานหน้าต่างเดิ ม จุดแตกร้าวต่างๆ ที่จุดรับ
น้ าหนักของโครงสร้ างอาคาร และมุง้ ลวดที่ชารุ ด รวมไปถึงการซ่ อมแซมโครงสร้ าง ผนัง โครงเคร่ า
ไม้ ที่ชารุ ดและกาจัดปลวก นอกจากนี้ ควรเอาเสาคาน คสล. ที่ใช้ดามผนังกาแพงก่ออิฐออก เพื่อเปิ ด
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ช่องระบายอากาศใต้หลังคา ระเบียงชั้นบนด้านทิศตะวันตกควรกลับมามีลกั ษณะของราวระเบียงเป็ น
ไม้ และรื้ อถอนส่ วนอาคารที่ต่อเติมออก
3.5) สภาพประตูหน้าต่าง
แนวทางการอนุ รักษ์ คือ ให้ ทาการติ ดตั้ง ซ่ อมแซม และทาใหม่ในส่ วนที่ ขาดหายไป เพื่อให้
สภาพประตูหน้าต่างกลับสู่ สภาพเดิมให้มากที่สุด
3.6) สภาพอุปกรณ์อาคาร
แนวทางการอนุ รักษ์ คือ ให้ทาการติดตั้ง ซ่ อมแซม และจัดหาอุปกรณ์ เข้ามาใหม่ในส่ วนที่ขาด
หายไป หรื อส่ วนที่เอาอุปกรณ์สมัยใหม่มาใส่ แทน เพื่อให้กลับสู่ สภาพเดิมมากที่สุด
3.7) สภาพหลังคา
ห้องบนเพดาน แนวทางการอนุ รักษ์ คือ ให้ทาการซ่ อมแซมสภาพหลังคาที่มีการชารุ ดในส่ วน
กระเบื้องดิ นขอ รอยร้าวเล็กบริ เวณผนังก่ออิฐ จันทันและคานที่เริ่ มผุ รวมถึ งเปลี่ ยนจากการปิ ดช่ อง
ระบายอากาศด้วยการก่ออิฐเป็ นตาข่ายแทน เพื่อช่วยในการระบายความชื้นที่ใต้หลังคา
5.2.2 การจัดการอาคาร “ตึกหลวง” ให้เป็ นอนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้
หัวข้อนี้ จะเป็ นเสนอรู ปแบบและวิธีการของการจัดการอาคาร “ตึกหลวง” ให้เป็ นพิพิธภัณฑ์เพื่อ
การเรี ยนรู้ ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
1)

แนวคิดของการจัดการ “บ้านตึก” ให้เป็ นอนุสรณ์สถานหลวงอนุสารสุ นทร

จากบทความที่ได้นาเสนอไปในบทที่ 2 กล่าวถึงกระแสความโหยหารากเหง้าของตนเอง และ
การได้มีประสบการณ์ สัมผัสกับสิ่ งที่เป็ นของจริ งหรื อสถานที่จริ ง ประกอบกับหลักจิตวิทยาในการ
รับรู้และเรี ยนรู้ของคน ทาให้ผศู้ ึกษาได้นามาวิเคราะห์ร่วมกันกับแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑ์ แนว
ทางการอนุ รักษ์อาคารโบราณ ตลอดจนบทความงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการนาอาคารโบราณมาสร้าง
คุ ณค่า จึงได้ผลว่าการจะจัดการพิพิธภัณฑ์อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและบรรลุ เป้ าหมายการเป็ นอนุ สรณ์
สถานของหลวงอนุ สารสุ นทรนั้น เสนอว่าควรมี การใช้สถาปั ตยกรรม ศิลปกรรม วัตถุ โบราณ และ
ภาพถ่ายที่ หลงเหลื ออยู่เป็ นสื่ อนาให้ผเู้ ข้าชมรับรู้ถึงเรื่ องราวของหลวงอนุ สารสุ นทรและครอบครัว
โดยวัตถุ พิ พิ ธภัณ ฑ์ ทุ กชิ้ นจะต้องมี ก ารท าทะเบี ยนวัตถุ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ เพื่ อบันทึ ก รายละเอี ยด สภาพ
บันทึกภาพ และค้นคว้าหาประวัติความเป็ นมาของวัตถุน้ นั เพื่อนาไปจัดเก็บรักษาในสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมตามประเภทของวัตถุ และง่ายต่อการค้นหาวัตถุน้ นั วัตถุชิ้นใดที่มีการเสื่ อมสภาพหรื อชารุ ด
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เสี ยหายจะต้องมีการอนุ รักษ์ซ่อมแซมให้กลับมามีสภาพเดิมโดยนักอนุ รักษ์ กลุ่มอาคารก็จะต้องมีการ
อนุรักษ์เพื่อเสริ มความแข็งแรงมัน่ คงตามแนวทางการอนุรักษ์สถาปั ตยกรรม และการปรับปรุ งสภาพ
พื้นที่ให้เหมาะสมกับการเป็ นพิพิธภัณฑ์ เพื่อจาลองสภาพเหมือนเมื่อครั้งหลวงอนุสารสุ นทรยังมีชีวิต
อยู่ อาศัยการค้นคว้าข้อมู ล ด้วยการสั ม ภาษณ์ ผูท้ ี่ เคยอาศัยอยู่ใ น “บ้านตึ ก ” เอกสารโบราณ และ
ภาพถ่ายเก่าในสมัยนั้นเป็ นแหล่งอ้างอิงในการออกแบบเนื้อหาและการจัดแสดง
2)

การจัดแสดง “ตึกหลวง” ให้เป็ นพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้
2.1) หัวข้อเรื่ องการจัดแสดง (Exhibition Title)

การกาหนดหัวข้อเรื่ องการจัดแสดง ชื่ อเรื่ องการแสดง ทิศทาง แกนเรื่ อง หรื อ Theme เป็ นการ
กาหนดเนื้อหาหลักของการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์
ผลจากการศึกษาความเป็ นมา ลักษณะทางกายภาพและสถาปั ตยกรรม ตลอดจนศักยภาพและ
ความพร้ อมในการจัดการ พบว่าภายในกลุ่ มอาคาร “บ้านตึก” และอาคารหลังอื่นๆ ยังมี การจัดเก็บ
โบราณวัตถุที่ยงั หลงเหลืออยูใ่ นปริ มาณมาก มีขอ้ มูลทางประวัติศาสตร์ เกี่ยวข้องกับเรื่ องราวชี วิตของ
หลวงอนุ ส ารสุ นทรและครอบครั ว และสะท้อนวิถีชี วิตความเป็ นอยู่ข องชุ มชนชาวจี น อันเป็ นจุ ด
ก่อกาเนิ ดของทุนนิ ยมในเชี ยงใหม่ สามารถนาไปจัดแสดงในห้องนิ ทรรศการตามที่มีการวางแผนหัว
เรื่ องไว้ได้ค่อนข้างสมบูรณ์ เพียงแต่ตอ้ งอาศัยการซ่ อมแซม อนุ รักษ์อย่างถูกหลักวิธีการ โดยข้อมูลที่
ค้นพบนี้มีคุณค่าทางด้านสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่เป็ นอย่างยิง่
ผลจากการสัมภาษณ์ แบบไม่มีโครงสร้ าง (Unstructured Interview) พบว่ากลุ่ มทายาทของหลวงอนุ
สารสุ นทร ผูท้ ี่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ เมืองเชี ยงใหม่ และผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านพิพิธภัณฑ์ ต้องการให้จดั
แสดงในรู ปแบบบ้านประวัติศาสตร์ (Historical House) ซึ่ งจะเป็ นการจัดแสดงวิถีชีวิตประจาวันของหลวง
อนุ สารสุ นทร และบทบาทชาวจีนช่วงกาเนิดทุนนิยมในเชี ยงใหม่ ดังนั้นสิ่ งของจัดแสดงหรื อห้องจัดแสดง
จะมีสภาพเหมือนเมื่อครั้งหลวงอนุสารสุ นทรยังมีชีวติ อยู่ มีการค้นคว้าข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผทู้ ี่เคยอาศัย
อยูใ่ น “บ้านตึก” เอกสารโบราณ และภาพถ่ายเก่าที่แสดงให้เห็ นบรรยากาศในสมัยนั้น เพื่อให้พิพิธภัณฑ์
ประสบความสาเร็ จในการเป็ นอนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้ของเมืองเชียงใหม่อย่างแท้จริ ง
การก าหนดหั วข้อเรื่ องจัดแสดง (Exhibition Title) ได้ใช้บริ บททางประวัติ ศาสตร์ สั งคม และ
วัฒนธรรม เป็ นหัวเรื่ องหลักในการกาหนดกรอบการจัดแสดง ซึ่ งหมายถึงการนาเรื่ องราวของ “หลวงอนุ
สารสุ นทรและครอบครัว” เป็ นหัวเรื่ องหลัก เพื่อสะท้อนประวัติศาสตร์ ที่มาที่ไปโยงใยมาสู่ บทบาทของ
ชาวจีนช่วงกาเนิ ดทุนนิ ยมในเมืองเชี ยงใหม่ ดังนั้น จึงเสนอให้กาหนดชื่อของพิพิธภัณฑ์น้ ี วา่ “พิพิธภัณฑ์
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อนุ สารสุ นทร” หรื อ “Chua Yong Seng Museum” และก าหนดหัวข้อเรื่ องจัดแสดง (Exhibition Title) ว่า
“หลวงอนุสารสุ นทรและตระกูลชุติมา-นิมมานเหมินท์ กบั เมืองเชี ยงใหม่ ช่วงกาเนิดทุนนิยม”
เหตุที่กาหนดชื่ อพิพิธภัณฑ์และหัวข้อเรื่ องจัดแสดงนี้ เพราะพิพิธภัณฑ์แห่ งนี้ เป็ นเสมือนแหล่ง
เรี ยนรู้ที่สะท้อนความเป็ นมาของหลวงอนุ สารสุ นทรและครอบครัว ตลอดจนบทบาทของชาวจีนใน
เมื องเชี ยงใหม่ช่วงกาเนิ ดทุ นนิ ยม ที่ มีประวัติการอพยพมาอยู่ในดิ นแดนแห่ งนี้ มานานแล้ว เพื่ อให้
ผูค้ นที่สนใจ โดยเฉพาะคนในท้องถิ่น ได้เรี ยนรู ้ความเป็ นมาของบรรพบุรุษชาวจีนในเชี ยงใหม่ต้ งั แต่
ในสมัยอดีต และถ่ายทอดสื บต่อให้คนรุ่ นใหม่ต่อไป
2.2) วัตถุประสงค์และขอบเขตการจัดแสดง
2.2.1) วัตถุประสงค์การจัดแสดง
พิพิธภัณฑ์อนุ สารสุ นทร มี วตั ถุ ประสงค์ในการจัดตั้งและจัดแสดง
ดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

เพื่ออนุรักษ์สถาปั ตยกรรมและโบราณวัตถุของตระกูลชุติมานิมมานเหมินท์ไว้ไม่ให้สูญหายหรื อถูกทาลาย
เพื่ อรั กษาสถาปั ตยกรรมและโบราณวัตถุ ไว้ให้ คนรุ่ นหลังได้
เรี ยนรู้
เพื่อให้คนรุ่ นหลังทราบบทบาทและความเป็ นมาของชาวจีนใน
สังคมล้านนา
เพื่ อ ให้ ค นรุ่ น หลัง ได้ท ราบบทบาทและความเป็ นมาของ
หลวงอนุสารสุ นทร และครอบครัว
เพื่อให้คนรุ่ นหลังได้ระลึ กถึ งหลวงอนุ สารสุ นทร ในฐานะ
เป็ นผูบ้ ุกเบิกทางการค้าและมีคุณูปการต่อสังคมล้านนา

2.2.3) ขอบเขตการจัดแสดง
คือ การกาหนดทิ ศทางของการจัดการแสดง เพื่อให้จดั เรี ยงเรื่ องราวและลาดับเนื้ อเรื่ องการ
นาเสนออย่างเป็ นขั้นตอน เข้าใจเนื้ อหาในพิ พิ ธภัณฑ์ ได้ง่าย จากการก าหนดหัวข้อเรื่ องจัดแสดง
(Exhibition Title) คือ “หลวงอนุสารสุ นทรและตระกูลชุ ติมา-นิมมานเหมินท์ กับเมืองเชี ยงใหม่ ช่วง
กาเนิดทุนนิยม” ดังนั้นการจัดแสดงในหัวเรื่ องนี้ควรมีขอบเขตการจัดแสดง ต่อไปนี้
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(1) หัวเรื่ องจัดแสดง
เรื่ องหลวงอนุสารสุ นทรและครอบครัวกับเชี ยงใหม่ช่วงกาเนิ ดทุนนิ ยม เป็ นหัวเรื่ องจัดแสดงที่
ต้องการให้ผชู้ มได้รับรู้เรื่ องราวของหลวงอนุสารสุ นทรและครอบครัวที่มีผลต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจ
ในดิ นแดนล้านนา พร้ อมทั้งบทบาทของชาวจีนช่ วงกาเนิ ดทุนนิ ยมในเชี ยงใหม่ เพื่อให้ผทู ้ ี่เข้าชมได้
ระลึกถึงคุณูปการที่หลวงอนุสารสุ นทรได้สร้างไว้ให้เมืองเชียงใหม่ รวมถึงการนาเสนอประวัติศาสตร์
เมืองเชียงใหม่ในอีกแง่มุมหนึ่ง เพื่อเป็ นแรงกระตุน้ ให้ผเู ้ ข้าชมเกิดความเข้าใจและต้องการศึกษาเรี ยนรู้
เพิ่มเติมด้วยตนเอง
(2) ขอบเขตของการจัดแสดง
เน้นการนาเสนอเรื่ องราวเล่าเรื่ อง ผ่านสถาปั ตยกรรมและโบราณวัตถุ ที่ถูกจัดจาลองให้อยู่ใน
สภาพใกล้เคียงกับของเดิม โดยมีการนาเอาเทคโนโลยีมาสนับสนุ นการให้ขอ้ มูล และวัตถุที่มีการเก็บ
รวบรวมอยูใ่ นพิพิธภัณฑ์บา้ นตึกมี 5 ประเภท ได้แก่
ก. เครื่ องใช้ส่วนตัวของหลวงอนุสารสุ นทรและครอบครัว
ข. เครื่ องใช้และสิ นค้าในธุ รกิจของหลวงอนุสารสุ นทรและครอบครัว
ค. เอกสารโบราณ และภาพถ่ายจากคลังภาพถ่ายของตระกูล
ง. งานศิลปกรรม และชิ้นส่ วนตกแต่งทางสถาปั ตยกรรม
จ. สถาปัตยกรรม และส่ วนประกอบของอาคาร
ในการจัดแสดงวัตถุควรจะให้รายละเอียดถึง ชื่อวัตถุ ประโยชน์ของวัตถุ หากเป็ นวัตถุที่ได้รับ
บริ จาคมาควรระบุนามผูบ้ ริ จาควัตถุดว้ ย และหากมีวตั ถุประเภทเดียวกันหลายชิ้น ควรเลือกจัดแสดง
เพียงชิ้ นที่ดีที่สุด ไม่ควรนาขึ้นจัดแสดงทุกชิ้ น เพราะพื้นที่ ในห้องจัดแสดงมี จากัด รวมถึ งการอาศัย
เทคโนโลยี และการจัดมุ ม จาลองให้ผูช้ มได้ท ดลองสั มผัสวัตถุ เป็ นต้น ในการช่ วยนาเสนอข้อมู ล
ภายในพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ เพื่ อให้ผูเ้ ข้าชมเกิ ดความเพลิ ดเพลิ น และเป็ นการกระตุ ้นการเรี ย นรู ้ ให้ เกิ ดความ
สนุ ก สนาน นอกจากการเสนอด้านการจัด การแสดงควรมี ก ารจัด กิ จกรรมให้ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ เกิ ด การ
เคลื่ อนไหวอยู่ตลอดเวลา เช่ น การจัดนิ ทรรศการชั่วคราว การจัดสัมมนา จัดอบรม เป็ นต้น เพื่อเป็ น
การเพิ่มพูนความรู ้แก่ผสู ้ นใจ โดยเฉพาะเรื่ องที่พวกเขาสนใจ เช่น ประวัติศาสตร์ ดา้ นเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม เป็ นต้น รวมถึ งเป็ นพื้นที่ ให้ประชาชนทัว่ ไปได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสบรรยากาศใน
กลุ่มอาคาร และเข้ามาร่ วมในกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ ซึ่ งแต่ก่อนไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาใน
บริ เวณ ทาให้ผทู้ ี่มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศการเรี ยนรู้ประวัติศาสตร์ แบบมี
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ส่ ว นร่ ว ม เกิ ด ความสนใจในการเรี ย นรู ้ เพิ่ ม เติ ม ด้ ว ยตนเอง มี ค วามรั ก และภู มิ ใ จในมรดกทาง
วัฒนธรรมของท้องถิ่นตน
(3) กลุ่มเป้ าหมายของพิพิธภัณฑ์อนุสารสุ นทร
กลุ่มเป้ าหมายที่คาดหวัง ได้แก่ ทายาทของหลวงอนุ สารสุ นทร ผูท้ ี่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์
ของเชี ยงใหม่ช่วงกาเนิ ดทุนนิ ยม และบุคคลทัว่ ไปทั้งในและนอกท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของการเป็ น
อนุสรณ์สถานของหลวงอนุสารสุ นทรและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้ และทาให้เข้าใจในประวัติศาสตร์
ล้านนาในอีกแง่มุมหนึ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสารตาราทางวิชาการ
(4) การออกแบบจัดแสดง
ควรสร้ างความดึ งดู ดใจ ความแปลกใหม่ ข องการนาเสนอในการดึ งดู ดความสนใจผูช้ ม ใช้
เทคนิคการจัดจาลองบรรยากาศเสมือนจริ งเมื่อครั้งทีี ่หลวงอนุสารสุ นทรมีชีวติ อยู่ อาศัยสถาปั ตยกรรม
และวัตถุโบราณที่เก็บรักษาไว้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ได้แก่ การจัดจาลองบรรยากาศการทาธุ รกิ จ
ของตระกูลในอดีต จัดจาลองห้องพักของหลวงอนุสารสุ นทร การจัดวางวัตถุในตูจ้ ดั แสดง การจัดวาง
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่ อสารข้อมูล เป็ นต้น คานึงถึงลักษณะการเรี ยนรู้ของผูช้ มซึ่งมีความแตกต่างกันใน
หลาย ๆ ด้าน วุฒิภาวะและความพร้อม เพศ สติปัญญา อารมณ์ สัง คมวัฒนธรรมและประเพณี สภาพ
สังคม วิถีชีวิต ความเชื่ อ ประสบการณ์ ระดับการศึกษา ความสนใจ ทั้งนี้ การออกแบบจัดแสดงจะ
คานึ งถึงหลักจิตวิทยาในการสื่ อสาร การรับรู้ และการเรี ยนรู้ โดยอาศัย จุดเด่นของพิพิธภัณฑ์บา้ นตึก
มาเป็ นสิ่ งเร้าให้กบั ผูช้ ม ดังต่อไปนี้
ก. ความเป็ นพื้นที่ ส่วนบุ คคลที่ มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ท าง
เศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรมของเมื องเชี ยงใหม่ ตั้งอยู่ในย่านการค้าพาณิ ชย์โบราณที่ สาคัญของ
เมืองมาช้านาน ทาให้ผมู ้ าเยี่ยมชมได้สัมผัสบรรยากาศของจุดกาเนิ ดทุ นนิ ยมในเชี ยงใหม่ และความ
เป็ นมาของตระกูลหนึ่งที่สาคัญของเมืองเชียงใหม่
ข. นอกจาก “ตึ ก หลวง” เป็ นอาคารปู นหลังแรกที่ อยู่นอกเขต
กาแพงเมืองเชียงใหม่แล้ว อาคารแต่ละหลังภายในกลุ่มอาคาร “บ้านตึก” ล้วนเป็ นผลงานการสร้างของ
หลวงอนุสารสุ นทรทั้งสิ้ น โดยอาศัยช่างพื้นเมืองช่วยเหลือในการก่อสร้าง และด้วยความสนใจในเรื่ อง
กลไกทางวิศวกรรม ทาให้อาคารแต่ละหลังมีเอกลักษณ์เฉพาะและมีนวัตกรรมที่เกิดจากความคิดของ
หลวงอนุ สารสุ นทรปรากฏอยู่ เป็ นที่น่าสนใจสาหรับผูท้ ี่กาลังสนใจศึกษาเกี่ยวกับสถาปั ตยกรรมแบบ
โคโลเนียลในอดีตของเมืองเชียงใหม่
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ค. การใช้ทรัพยากรเดิมที่อยูด่ ้ งั เดิมในการออกแบบจัดแสดง ไม่
เพียงเฉพาะแต่วตั ถุ สิ่งของหรื อตูจ้ ดั แสดง แต่รวมถึ งอาคารสถานที่ และภูมิท ศั น์โดยรอบ เนื่ องจาก
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ แห่ งนี้ ต้อ งการน าเสนอภาพบรรยากาศเมื่ อครั้ งอดี ต ดัง นั้นจึ ง มี ก ารอนุ รัก ษ์ท้ งั ในส่ วน
สถาปั ตยกรรม ศิลปกรรมและโบราณวัตถุที่บางชิ้นเป็ นวัตถุหายาก บางชิ้นเป็ นวัตถุที่ทาให้หวนนึกถึง
อดี ต ผูม้ าเยี่ยมชมสามารถศึ กษาวัตถุ และสัมผัสกับบรรยากาศเมื องเชี ยงใหม่ช่วงกาเนิ ดทุ นนิ ยมได้
อย่างเต็มที่ดว้ ยสิ่ งแวดล้อมภายในบริ เวณที่มีการจัดการให้คงสภาพเดิมเมื่อแรกเริ่ มมากที่สุด
2.3) แนวทางของเรื่ องและบทนิทรรศการ (Menu script and Editing)
การจัดแสดงนิทรรศการภายใน “พิพิธภัณฑ์อนุสารสุ นทร” ประกอบด้วย การจัดแสดง 5 ส่ วน
ได้แก่ ส่ วนนิทรรศการบทบาทของชาวจีนช่วงกาเนิ ดทุนนิยมในเชียงใหม่ ส่ วนนิทรรศการประวัติและ
ผลงานของหลวงอนุ สารสุ นทร ภรรยาและลูก ส่ วนนิ ทรรศการห้างชัวย่งเส็ งในอดีต ส่ วนนิ ทรรศการ
ประวัติและผลงานทายาทรุ่ นที่ 3 ของครอบครัว และส่ วนนิ ทรรศการสรุ ปบทบาทและความสัมพันธ์
ของหลวงอนุสารสุ นทรและครอบครัว ในสังคมล้านนาทางเศรษฐกิจและสังคม โดยนิ ทรรศการต่างๆ
ที่วางหัวข้อไว้สามารถนามาเขียนแนวทางของเรื่ องและเขียนบทนิทรรศการได้ดงั นี้
2.3.1) ส่ วนนิทรรศการบทบาทของชาวจีนช่วงกาเนิดทุนนิยมในเชียงใหม่
การนาเสนอการจัดการแสดงในหัวข้อนิ ทรรศการนี้ แสดงเรื่ องราวการอพยพย้ายถิ่ นฐานของ
กลุ่ ม พ่ อ ค้า ชาวจี น จากลุ่ ม แม่ น้ าเจ้า พระยามาสู่ หั วเมื อ งเหนื อ ความเป็ นมาของเหตุ ที่ ย า้ ยถิ่ น ฐาน
ตลอดจนบทบาทในสั ง คมของชาวจี น ที่ มี ความส าคัญ ในการกระตุ ้น การลงทุ น ในเมื องเชี ย งใหม่
ถ่ายทอดผ่านเรื่ องราวของกลุ่มพ่อค้าชาวจีนตระกูลสาคัญที่ เริ่ มเข้ามาค้าขายในเมืองเชี ยงใหม่ แสดง
เส้นทางการค้าขายทั้งทางน้ าและทางบก ความสัมพันธ์ของชาวจีนกับสังคมเมืองเชี ยงใหม่ในสมัยนั้น
สะท้อนสภาพชี วิตความเป็ นอยู่ข องชาวจี น กิ จกรรมและผลงาน อาศัย การจาลองบรรยากาศเพื่ อ
ถ่ายทอดอารมณ์และความรู ้สึกของช่วงเวลาในอดีต
ดังนั้นการวางแนวทางของเรื่ องและเขียนบทนิทรรศการจึงสามารถวางหัวข้อได้ดงั นี้
(1)

หัวข้อจัดแสดงเรื่ องที่ 1 ชาวจีนในประเทศไทย

เป็ นการแสดงความเป็ นมาของชาวจีนที่อพยพมาอยูใ่ นประเทศไทย นามาวิเคราะห์ร่วมกันและ
จัดทาข้อมูลนาเสนอในพิพิธภัณฑ์ในหัวข้อเนื้อเรื่ องดังนี้
ก. กลุ่มชาวจีนที่อพยพมาอยูใ่ นประเทศไทย
ข. สาเหตุที่ทาให้ชาวจีนออกนอกประเทศ
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ค. สาเหตุที่ทาให้ชาวจีนอพยพมาอยูป่ ระเทศไทย
ง. บทบาทของชาวจีนที่อพยพมาอยูป่ ระเทศไทย
(2)

หัวข้อจัดแสดงเรื่ องที่ 2 ชาวจีนในเชียงใหม่

จัดแสดงเนื้ อหาเพื่อให้เห็ นภาพการเดิ นทางเข้ามายังล้านนาของกลุ่มคนจีนในหัวข้อเนื้ อเรื่ อง
ดังนี้
ก. กลุ่มชาวจีนที่เดินทางเข้ามายังล้านนา
ข. สาเหตุการโยกย้ายของชาวจีนจากลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยามาเชียงใหม่
ค. การตั้งถิ่นฐานของชาวจีนในเชียงใหม่
ง. ตระกูลของชาวจีนที่สาคัญในเชียงใหม่
(3)

หัวข้อจัดแสดงเรื่ องที่ 3 บทบาทของชาวจีนในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในเชียงใหม่

แสดงบทบาทของชาวจีนในเชียงใหม่ในหัวข้อเนื้อเรื่ องดังนี้
ก. บทบาทด้านเศรษฐกิจ
ข. บทบาทด้านสังคม
ค. บทบาทด้านสถาปัตยกรรมและประติมากรรม
2.3.2) ส่ วนนิทรรศการประวัติและผลงานของหลวงอนุสารฯภรรยาและลูก
น าเสนอเรื่ อ งราวของหลวงอนุ ส ารสุ น ทร บอกเล่ า ความเป็ นมาตั้ง แต่ เมื่ อ ครั้ งยัง เป็ นเด็ ก
เหตุการณ์ ในชี วิตที่พลิกผันทาให้ท่านหันมาสนใจในด้านธุ รกิจการค้า ประวัติชีวิตครอบครัว แนวคิด
ในการอบรมปลู ก ฝั ง ลู ก หลาน จุ ด สู ง สุ ด ของชี วิ ต นอกจากนี้ ยัง น าเสนอบทบาทด้า นสั ง คมและ
วัฒนธรรมและการศาสนา ความสนใจพิเศษที่สะท้อนวิสัยทัศน์และมุมมองที่ไม่เหมือนใคร จนทาให้
เป็ นบุ คคลสาคัญในประวัติศาสตร์ เมื องเชี ยงใหม่ในแง่มุมหนึ่ ง จัดจาลองห้องภายในเป็ นส่ วนที่ พกั
อาศัย ของหลวงอนุ ส ารสุ น ทร และน าเสนอกิ จ การอื่ น ของหลวงอนุ ส ารสุ น ทรที่ น อกเหนื อ จาก
ห้ างชัวย่งเส็ ง คื อ ธุ รกิ จโรงรั บ จาน า ปล่ อยสิ น เชื่ อ จานองที่ ดิ น และการธนาคาร รวมถึ งบอกเล่ า
เรื่ องราวและบทบาทของนางคาเที่ยง นางอโนชา และลูกของหลวงอนุ สารสุ นทรทุกคน สะท้อนให้
เห็นภาพกลุ่มบุคคลที่เป็ นผูส้ นับสนุนความสาเร็ จของหลวงอนุสารสุ นทร
ดังนั้นการวางแนวทางของเรื่ องและเขียนบทนิทรรศการจึงสามารถวางหัวข้อได้ดงั นี้
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(1)

หัวข้อจัดแสดงเรื่ องที่ 1 ประวัติของหลวงอนุสารสุ นทร

เป็ นการจัดแสดงประวัติความเป็ นมาของหลวงอนุ สารสุ นทร สามารถนามาวางแนวทางของ
เรื่ องและเขียนบทนิทรรศการจึงสามารถวางหัวข้อได้ดงั นี้
ก. หลวงอนุสารสุ นทรในวัยเยาว์
ข. หลวงอนุสารสุ นทรในวัยหนุ่ม
ค. หลวงอนุสารสุ นทรในวัยกลางคน
ง. หลวงอนุสารสุ นทรในช่วงบั้นปลายชีวติ
จ. แนวคิดและวิสัยทัศน์ในการดาเนินชีวติ
(2)

หัวข้อจัดแสดงเรื่ องที่ 2 บทบาทของหลวงอนุ สารสุ นทรต่อ

เมืองเชียงใหม่
เป็ นการจัดแสดงบทบาทของหลวงอนุ สารสุ นทรต่อเมืองเชียงใหม่ดา้ นต่างๆ สามารถนามาวาง
แนวทางของเรื่ องและเขียนบทนิทรรศการจึงสามารถวางหัวข้อได้ดงั นี้
ก. บทบาทด้านการค้า
ข. บทบาทด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม
ค. บทบาทด้านการถ่ายภาพ
ง. บทบาทด้านการแพทย์
จ. บทบาทด้านการศึกษา
ฉ. บทบาทด้านทานุบารุ งศาสนา
(3)

หัวข้อจัดแสดงเรื่ องที่ 3 นางคาเที่ยง บุรี

เป็ นการจัดแสดงเรื่ องราวของนางค าเที่ ยง สามารถนามาวางแนวทางของเรื่ องและเขี ยนบท
นิทรรศการจึงสามารถวางหัวข้อได้ดงั นี้
ก. ประวัติความเป็ นมาของนางคาเที่ยง
ข. บทบาทของนางคาเที่ยงในฐานะภรรยาคนที่ 1
ค. บทบาทของนางคาเที่ยงในฐานะแม่
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(4)

หัวข้อจัดแสดงเรื่ องที่ 4 นางอโนชา ชุติมา

เป็ นการจัดแสดงเรื่ องราวของนางอโนชา สามารถนามาวางแนวทางของเรื่ องและเขียนบท
นิทรรศการจึงสามารถวางหัวข้อได้ดงั นี้
ก. ประวัติความเป็ นมาของนางอโนชา
ข. บทบาทของนางอโนชาในฐานะภรรยาคนที่ 2
ค. บทบาทของนางอโนชาในฐานะแม่ และแม่ครัวเอก
(5)

หัวข้อจัดแสดงเรื่ องที่ 5 นายแพทย์ยงค์ ชุติมา

เป็ นการจัดแสดงเรื่ องราวของนายแพทย์ยงค์ ชุ ติมา สามารถนามาวางแนวทางของเรื่ องและ
เขียนบทนิทรรศการจึงสามารถวางหัวข้อได้ดงั นี้
ก. ประวัติความเป็ นมาของนายแพทย์ยงค์
ข. บทบาทของนายแพทย์ยงค์
(6)

หัวข้อจัดแสดงเรื่ องที่ 6 นายกี นิมมานเหมินท์

เป็ นการจัดแสดงเรื่ องราวของนายกี นิ มมานเหมินท์ สามารถนามาวางแนวทางของเรื่ องและ
เขียนบทนิทรรศการจึงสามารถวางหัวข้อได้ดงั นี้
ก. ประวัติความเป็ นมาของนายกี นิมมานเหมินท์
ข. บทบาทของนายกีในการสนับสนุนหลวงอนุสารสุ นทร
ค. บทบาทของนายกีในฐานะสามีและพ่อ
(7)

หัวข้อจัดแสดงเรื่ องที่ 7 นางกิมฮ้อ นิมมานเหมินท์

เป็ นการจัดแสดงเรื่ องราวของนายกิ มฮ้อ นิ มมานเหมินท์ สามารถนามาวางแนวทางของเรื่ อง
และเขียนบทนิทรรศการจึงสามารถวางหัวข้อได้ดงั นี้
ก. ประวัติความเป็ นมาของนางกิมฮ้อ
ข. ความสนใจพิเศษของนางกิมฮ้อ
ค. บทบาทของนางกิมฮ้อในฐานะภรรยาและแม่
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(8)

หัวข้อจัดแสดงเรื่ องที่ 8 นายสงัด บรรจงศิลป์

เป็ นการจัดแสดงเรื่ องราวของนายสงัด บรรจงศิลป์ สามารถนามาวางแนวทางของเรื่ องและ
เขียนบทนิทรรศการจึงสามารถวางหัวข้อได้ดงั นี้
ก. ประวัติความเป็ นมาของนายสงัด
ข. ความสนใจพิเศษของนายสงัด
ค. บ ท บ าท ของน ายส งั ด ใน ฐาน ะนั ก ป ระพั น ธ์ แ ล ะ
นักหนังสื อพิมพ์
(9)

หัวข้อจัดแสดงเรื่ องที่ 9 นายสุ รพล อนุสารสุ นทร

เป็ นการจัดแสดงเรื่ องราวของนายสุ รพล อนุสารสุ นทรสามารถนามาวางแนวทางของเรื่ องและ
เขียนบทนิทรรศการจึงสามารถวางหัวข้อได้ดงั นี้
ก. ประวัติความเป็ นมาของนายสุ รพล อนุสารสุ นทร
ข. ความสนใจพิเศษของนายสุ รพล อนุสารสุ นทร
ค.บทบาทของนายสุ รพล อนุสารสุ นทรในด้านการทหาร
(10) หัวข้อจัดแสดงเรื่ องที่ 10 นางสาวกรองทอง ชุติมา
เป็ นการจัดแสดงเรื่ องราวของนางสาวกรองทอง ชุติมาสามารถนามาวางแนวทางของเรื่ องและ
เขียนบทนิทรรศการจึงสามารถวางหัวข้อได้ดงั นี้
ก. ประวัติความเป็ นมาของนางสาวกรองทอง ชุติมา
ข. ความสนใจพิเศษของนางสาวกรองทอง ชุติมา
ค. บทบาทของนางสาวกรองทอง ชุติมา ในด้านการเงิน การ
ธนาคารและการเมือง
(11) หัวข้อจัดแสดงเรื่ องที่ 11 นายวิพฒั น์ ชุติมา
เป็ นการจัดแสดงเรื่ องราวของนายวิพฒั น์ ชุ ติมา สามารถนามาวางแนวทางของเรื่ องและเขียน
บทนิทรรศการจึงสามารถวางหัวข้อได้ดงั นี้
ก. ประวัติความเป็ นมาของนายวิพฒั น์ ชุติมา
ข. ความสนใจพิเศษของนายวิพฒั น์ ชุติมา
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ค. บทบาทของนายวิพฒั น์ ชุติมา ในด้านการเงินการธนาคาร
(12) หัวข้อจัดแสดงเรื่ องที่ 12 นายชัชวาล ชุติมา
เป็ นการจัดแสดงเรื่ องราวของนายชัชวาล ชุ ติมา สามารถนามาวางแนวทางของเรื่ องและเขียน
บทนิทรรศการจึงสามารถวางหัวข้อได้ดงั นี้
ก. ประวัติความเป็ นมาของนายชัชวาล ชุติมา
ข. ความสนใจพิเศษของนายชัชวาล ชุติมา
ค. บทบาทของนายชัชวาล ชุติมา ในด้านการเงิน การธนาคาร
และการเมือง
(13) หัวข้อจัดแสดงเรื่ องที่ 13 ธุ รกิจด้านการเงินและการธนาคาร
เป็ นการจัดแสดงเรื่ องราวธุ รกิจโรงรับจานา ปล่อยสิ นเชื่อ จานองที่ดิน และการธนาคาร ที่หลวง
อนุสารสุ นทรทานอกเหนือจากธุ รกิจร้ายขายของชา และทาต่อเนื่องเรื่ อยมาจนถึงสมัยนายกี นิ มมานเห
มิ น ท์ ยัง คงมี เครื่ อ งใช้ เอกสารทางการเงิ น บางส่ ว นถู ก จัด เก็ บ ไว้ใ นอาคาร และร่ อ งรอยทาง
สถาปั ตยกรรมที่แสดงให้เห็นรู ปแบบการดาเนินงานของธุ รกิจนี้
2.3.3) ส่ วนนิทรรศการห้างชัวย่งเส็ งในอดีต
จาลองบรรยากาศห้างชัวย่งเส็ ง เมื่อสมัยหลวงอนุ สารสุ นทรดาเนิ นกิ จการ ซึ่ งในอดีตเป็ นร้านที่ขาย
เครื่ องอุ ปโภคบริ โภคที่ ได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างยิ่งในหมู่ลู กค้าชาวยุโรปที่ ทางานในจังหวัดเชี ยงใหม่
เจ้านายฝ่ ายเหนื อ และแขกราชนิ กูล ข้าราชการ คหบดี จากกรุ งเทพฯ วัตถุ จดั แสดง เช่ น ขนมปั งกรอบของ
จาคอบส์ เนย แยม แฮม เบคอน แชมเปญ วิสกี้ ไวน์ และอาหารกระป๋ องอื่ นๆของชาวตะวันตก ยาสามัญ
ประจ าบ้านต่ างๆ เช่ น ยาฟิ นเนน ยาควิ นิ น ยาแก้ท ้องอื ดท้องเฟ้ อ ยาแผลสด สิ นค้าอุ ป โภคอื่ น เช่ น
รถจักรยานราเลย์ มีดพก สบู่ลายสัตว์ เครื่ องยนต์ รถยนต์ จักรเย็บผ้าซิ งเกอร์ ตะเกี ยงซี ด้า ตะเกี ยงน้ ามัน
แผ่นเสี ยง เพลงพื้นเมือง(ซอ) อุปกรณ์เครื่ องเขียน และสิ นค้าอื่นๆ รวมทั้งจาลองมุมร้านถ่ายภาพโบราณ
2.3.4) ส่ วนนิ ทรรศการประวัติและผลงานทายาทรุ่ นที่ 3 ของตระกูลชุติมานิมมานเหมินท์
บอกเล่าเรื่ องราวรุ่ นหลานของหลวงอนุ สารสุ นทร นาเสนออัตชี วประวัติต้ งั แต่ครั้งวัยเยาว์ บทบาท
ทางสังคมและวัฒนธรรม แนวคิดและวิสัยทัศน์ ผลงานที่ต่างคนได้กระทามาจนกลายเป็ นประวัติศาสตร์
หน้าหนึ่งของเมืองเชียงใหม่และประเทศไทย สามารถจาแนกเนื้ อเรื่ องจัดแสดงได้ดงั ต่อไปนี้
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

หัวข้อจัดแสดงเรื่ องที่ 1 นายไกรศรี นิมมานเหมินท์
หัวข้อจัดแสดงเรื่ องที่ 2 นายพิสุทธ์ นิมมานเหมินท์
หัวข้อจัดแสดงเรื่ องที่ 3 นายอัน นิมมานเหมินท์
หัวข้อจัดแสดงเรื่ องที่ 4 นายเรื อง นิมมานเหมินท์
หัวข้อจัดแสดงเรื่ องที่ 5 นางแจ่มจิตต์ เลาหวัฒน์
หัวข้อจัดแสดงเรื่ องที่ 6 นางอุณณ์ ชุติมา

2.3.5) ส่ วนนิ ท รรศการสรุ ป ความสั ม พัน ธ์ ข องหลวงอนุ ส ารสุ น ทรและ
ตระกูลชุติมา-นิมมานเหมินท์ ในสังคมล้านนาทางเศรษฐกิจและสังคม
สรุ ปเรื่ องราวบทบาทของตระกูลชุติมา-นิ มมานเหมินท์ ทั้งทางสังคม
เศรษฐกิ จ และวัฒนธรรมกับ เมื องเชี ยงใหม่ ผลงานต่ างๆที่ แต่ ละรุ่ นได้ส ร้ างสรรค์ไว้จนกลายเป็ น
ประวัติศาสตร์ หน้าหนึ่ งของเมืองเชี ยงใหม่ และสื บทอดมาจนถึงปั จจุบนั นาเสนอคติในการดาเนิ นชี วิต
แง่คิดของการใช้ชีวติ ครอบครัว หลักปรัชญาที่ยดึ มัน่ แน่วแน่ เพื่อเป็ นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผเู ้ ข้าชม
ได้เกิดความคิดต่อยอดในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ใช้ในการประกอบอาชีพ หรื อการดารงชีวติ ได้
การกาหนดหัวข้อเรื่ องการจัดการแสดง การวางวัตถุประสงค์และขอบเขต
การจัดแสดง นามาซึ่ งการจัดแนวทางของเรื่ องและเขียนบทนิทรรศการ สามารถสรุ ปได้ดงั แผนภูมิดงั นี้
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แผนภูมิ 5.1 แผนภูมิความสัมพันธ์มาสู่ การจัดแนวทางของเรื่ องและเขียนบทนิทรรศการ
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กลุ่มชาวจีนที่อพยพมาอยูใ่ นประเทศไทย
สาเหตุที่ทาให้ชาวจีนออกนอกประเทศ
หัวข้อจัดแสดงเรื่ องที่ 1 ชาวจีน
ในประเทศไทย และเชียงใหม่

สาเหตุที่ทาให้ชาวจีนอพยพมาอยูใ่ นประเทศไทย

นิทรรศการบทบาทของชาวจีนช่วงกาเนิดทุนนิยมในเชียงใหม่

บทบาทของชาวจีนที่อพยพมาอยูใ่ นประเทศไทย

กลุ่มชาวจีนที่เดินทางเข้ามายังล้านนา
สาเหตุการโยกย้ายของชาวจีนจาก

หัวข้อจัดแสดงเรื่ องที่ 2 ชาวจีน

ลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยามายังเชียงใหม่

ในเชียงใหม่

การตั้งถิ่นฐานของชาวจีนในเชียงใหม่
ตระกูลชาวจีนที่สาคัญในเชียงใหม่

บทบาทด้านเศรษฐกิจ
หัวข้อจัดแสดงเรื่ องที่ 3
บทบาทของชาวจีนใน

บทบาทด้านสังคม

ด้านต่างๆที่เกิดขึ้นใน
เชียงใหม่

บทบาทด้านสถาปั ตยกรรมและประติมากรรม

แผนภูมิ 5.2 แนวทางการเขียนบทนิทรรศการบทบาทของชาวจีนช่วงกาเนิดทุนนิยม
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หัวข้อเรื่ องที่ 1 ประวัติความเป็ นมา

ช่วงชี วิตของหลวงอนุสารสุนทร
แนวคิดและวิสยั ทัศน์ในการดาเนินชีวิต

ของหลวงอนุสารสุนทร

หลวงอนุสารสุนทรต่อเมืองเชียงใหม่

บทบาทด้านการค้า ด้านการถ่ายภาพ ด้านการแพทย์
ด้านการศึกษา ด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม
ด้านทานุบารุ งศาสนา

หัวข้อเรื่ องที่ 3 นางคาเที่ยง บุรี

ประวัติความเป็ นมาของนางคาเที่ยง
บทบาทของนางคาเที่ยงในฐานะภรรยา และแม่

หัวข้อเรื่ องที่ 4 นางอโนชา ชุติมา

ประวัติความเป็ นมาของนางอโนชา
บทบาทของนางอโนชาในฐานะภรรยาคนที่ 2 และการครัว

หัวข้อเรื่ องที่ 5 นพ.ยงค์ ชุติมา

ประวัติความเป็ นมาของนายแพทย์ยงค์
บทบาทของนายแพทย์ยงค์ ในด้านการแพทย์

นิทรรศการประวัติและผลงานของหลวงอนุสารสุ นทร ภรรยาและลูก

หัวข้อเรื่ องที่ 2 บทบาทของ

ประวัติความเป็ นมาของนายกี
บทบาทของนายกีในการช่วยสนับสนุ นหลวงอนุสารสุ นทร
บทบาทของนายกีในฐานะสามีและพ่อ

หัวข้อเรื่ องที่ 6 นายกี นิมมานเหมินท์

ประวัติความเป็ นมาของนางกิมฮ้อ และความสนใจพิเศษ
บทบาทของนางกิมฮ้อในฐานะภรรยาและแม่

หัวข้อเรื่ องที่ 7 นางกิมฮ้อ นิมมานเหมินท์
หัวข้อเรื่ องที่ 8 นายสงัด บรรจงศิลป์

ประวัติความเป็ นมาของนายสงัด และความสนใจพิเศษ
บทบาทของนายสงัดในฐานะนักประพันธ์และนักหนังสื อพิมพ์

หัวข้อเรื่ องที่ 9 นายสุรพล อนุสารสุนทร

ประวัติความเป็ นมาของนายสุรพล และความสนใจพิเศษ
บทบาทของนายสุรพลในด้านการทหาร
ประวัติความเป็ นมานางสาวกรองทอง และความสนใจพิเศษ
บทบาทของนางสาวกรองทองในด้านการเงินการธนาคาร
และการเมือง

หัวข้อเรื่ องที่ 10 นางสาวกรองทอง ชุติมา
หัวข้อเรื่ องที่ 11 นายวิพฒั น์ ชุติมา

ประวัติความเป็ นมาของนายวิพฒั น์ และความสนใจพิเศษ
บทบาทของนายวิพฒั น์ในด้านการเงินการธนาคาร

หัวข้อเรื่ องที่ 12 นายชัชวาล ชุติมา

ประวัติความเป็ นมาของนายชัชวาล และความสนใจพิเศษ
บทบาทของนายชัชวาลในด้านการเงินการธนาคาร และการเมือง

หัวข้อเรื่ องที่ 13 ธุรกิจด้านการเงิน
และการธนาคาร

แผนภูมิ 5.3 แนวทางการเขียนบทนิทรรศการประวัติและผลงานของหลวงอนุสารสุ นทร ภรรยา และลูก
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นิทรรศการห้ างชัวย่งเส็ งในอดีต

เครื่ องอุปโภค

เครื่ องบริ โภค

นิทรรศการประวัติและผลงานทายาทรุ่ นที่ 3 ของตระกูลชุ ติมา-นิมมานเหมินท์

หัวข้อเรื่ องที่ 1 นายไกรศรี นิมมานเหมินท์

หัวข้อเรื่ องที่ 2 นายพิสุทธ์ นิมมานเหมินท์

แผนภูมิ 5.5 แนวทางการเขียนบทนิทรรศการประวัติและผลงานของทายาทรุ่ นที่ 3

เครื่ องยนต์
ยานพาหนะ
เครื่ องเขียน
เครื่ องแต่งกาย

หัวข้อเรื่ องที่ 3 นายอัน นิมมานเหมินท์

หัวข้อเรื่ องที่ 4 นายเรื อง นิมมานเหมินท์

หัวข้อเรื่ องที่ 5 นางแจ่มจิตต์ เลาหวัฒน์

หัวข้อเรื่ องที่ 6 นางอุณณ์ ชุติมา
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สิ นค้าในชีวติ ประจาวัน
ตะเกียงน้ ามัน
กล้องและมุมถ่ายภาพ

อาหารแห้ง
ยาสามัญประจาบ้าน
สุ ราต่างประเทศ

แผนภูมิ 5.4 แนวทางการเขียนบทนิทรรศการห้างชัวย่งเส็ งในอดีต

นิทรรศการสรุ ปความสั มพันธ์ ของหลวงอนุสารสุ นทร
และตระกูลชุ ติมา-นิมมานเหมินท์ ในสั งคมล้านนา

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

ความสัมพันธ์ทางสังคม

ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม

แผนภูมิ 5.6 แนวทางการเขียนบทนิทรรศการการจัดการแสดงในพิพิธภัณฑ์อนุสารสุ นทร
2.5) การออกแบบการจัดแสดง
2.5.1) การออกแบบอาคารและสถานที่
(1)

การใช้พ้นื ที่ในบริ เวณ “บ้านตึก”

อาคารพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ บ ้า นตึ ก เป็ นกลุ่ ม อาคารที่ อ ยู่ใ นภายในบ้า นเลขที่ 10-14 ถนนวิช ยานนท์
จังหวัดเชี ยงใหม่ ตั้งอยู่บนพื้นที่ท้ งั หมดรวมประมาณ 2 ไร่ เพื่อตอบสนองภารกิ จของพิพิธภัณฑ์บา้ น
ตึก ในการเป็ นอนุ สรณ์ ส ถานและพิพิ ธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู ้ ได้อย่างยัง่ ยืน จึ งควรมี การคานึ งถึ งการ
ลงทุนและการใช้สอยพื้นที่อย่างคุ ม้ ค่า และทางพิพิธภัณฑ์ได้ผลตอบแทนในการลงทุนทั้งระยะสั้น
และระยะยาว เพื่อให้การบริ หารจัดการทาได้อย่างเต็มศักยภาพ มี องค์ประกอบครบทั้งส่ วนการจัด
แสดง ส่ วนงานหลังฉาก และส่ วนสร้ างรายได้ ผูศ้ ึกษามีแนวคิดที่จะจัดสรรพื้นที่ ใช้สอยเพื่อการทา
ประโยชน์สูงสุ ดของพื้นที่ โดยกาหนดให้มีพ้ืนที่กิจการพิพิธภัณฑ์ ซึ่ งไม่เน้นแสวงหากาไรประมาณ
ร้อยละ 25 และพื้นที่อีกร้อยละ 75 ควรเป็ นพื้นที่ที่แสวงหากาไร มีการจัดสรรได้ดงั นี้
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ก. ส่ วนการจัดแสดง
บริ เวณที่จดั แสดงส่ วนใหญ่ถูกกาหนดให้อยูภ่ ายในอาคาร “ตึกหลวง” ซึ่ ง เป็ นอาคาร 2 ชั้น ชั้น
ล่างมีขนาดพื้นที่ 138 ตร.ม. และชั้นบนมีขนาดพื้นที่ 138 ตร.ม. เช่นกัน เพื่อนาเสนอเรื่ องราวที่สะท้อน
ให้ผเู ้ ข้าชมได้สัมผัสบรรยากาศช่วงกาเนิ ดทุนนิ ยมในล้านนา และรับรู ้เรื่ องราวของหลวงอนุสารสุ นทร
และครอบครัว ได้ค รบถ้วน แบ่ งได้เป็ นห้องนิ ท รรศการถาวร (Permanent Exhibition) และไม่ ถาวร
(Temporary Exhibition) โดยห้องนิทรรศการถาวร มีหอ้ งจัดแสดงแบ่งออกเป็ น 5 ห้อง เรี ยงลาดับดังนี้
ห้องจัดแสดงที่ 1 : ตามรอยเส้นทางจากจีนสู่ เชียงใหม่
ห้องจัดแสดงที่ 2 : ผูส้ ร้างตานานบ้านตึก
ห้องจัดแสดงที่ 3 : ห้างชัวย่งเส็ งในอดีต
ห้องจัดแสดงที่ 4 : ทายาทรุ่ นที่ 3 แห่งบ้านตึก
ห้องจัดแสดงที่ 5 : บ้านตึกกับสังคมเมืองเชียงใหม่
ส่ วนจัดแสดง ซึ่ งอยูใ่ นบริ เวณอาคาร “ตึกหลวง” มีการแบ่งสัดส่ วนออกเป็ น 5 ห้องจัดแสดง โดยมีการ
จัดแสดงนิ ทรรศการต่างประเภทกัน การเข้าชมอาคารหลังนี้ กาหนดให้เดินวนไปยังด้านขวามือของอาคาร จะ
พบว่าห้องนิทรรศการแรกที่ได้เข้าชมซึ่ งเริ่ มต้นที่ช้ นั 2 คือ ตามรอยเส้นทางจากจีนสู่ เชียงใหม่ ผูส้ ร้างตานาน
บ้านตึก ห้างชัวย่งเส็ งในอดีต ทายาทรุ่ นที่ 3 แห่งบ้านตึก และบ้านตึกกับสังคมเมืองเชียงใหม่ตามลาดับ
ข. ส่ วนงานหลังฉาก
ส่ วนที่ สนับสนุ นการจัดแสดงของพิ พิ ธภัณฑ์ อยู่บริ เวณชั้นล่ างและชั้นบนบางส่ วนของ “เรื อน
แถว” ชั้นล่างบางส่ วนของ “ตึกแดง” และอาคารที่ก่อสร้างขึ้นใหม่อยูร่ ะหว่าง “เรื อนแถว” และ “ตึกแดง”
โดยมีพ้ืนที่ให้บุคลากรตาแหน่ งต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์ปฏิ บตั ิงาน ทั้งในส่ วนของการบริ หาร การอนุ รักษ์
และเก็บรักษาวัตถุเพื่อเตรี ยมจัดแสดง นอกจากนี้ยงั เป็ นพื้นที่สาหรับบุคลากรใช้พกั ผ่อน ประกอบด้วย
- ส่ วนสานักงานพิพิธภัณฑ์
เป็ นพื้นที่ให้บุคลากรในส่ วนภัณฑารักษ์ เจ้าหน้าที่บริ การการศึกษา เจ้าหน้าที่ธุรการใช้ปฏิบตั ิ
หน้าที่ รู ป แบบการใช้ส อยแตกต่ างกันออกไปตามลัก ษณะงาน และมี ห้องประชุ มขนาดเล็ก ให้ไ ด้
รวมกลุ่มกันวางแผนหรื อประชุมกันในฝ่ าย

174

- ส่ วนปฏิบตั ิการด้านการอนุรักษ์
เป็ นพื้นที่ที่ตอ้ งมีการควบคุ มพิเศษทั้งในด้านความร้ อน แสง และความปลอดภัย เพราะเป็ น
พื้นที่ทางานของนักอนุรักษ์ใช้ปฏิบตั ิหน้าที่อนุ รักษ์วตั ถุท้ งั ที่จดั แสดงอยูแ่ ละจัดหาเข้ามาใหม่ เป็ นวัตถุ
ที่ มี คุ ณ ค่ าทางประวัติศ าสตร์ ซ่ ึ งต้องอาศัย การดู แลทะนุ ถ นอมมากเป็ นพิ เศษ ต้องเป็ นห้องที่ มี ก าร
ควบคุมอุณหภูมิ และสิ่ งแวดล้อมให้เหมาะสมกับวัตถุแต่ละประเภท
- ส่ วนคลังวัตถุ (ที่มิได้จดั แสดง)
เป็ นพื้ นที่ จดั เก็ บวัตถุ ของพิ พิ ธภัณฑ์ ที่ รวบรวมไว้ท้ งั ที่ มี อยู่แล้วหรื อจัดหาเข้ามาใหม่ ซึ่ งอยู่ใน
ระหว่างการศึกษา ค้นคว้า วิจยั แต่ยงั ไม่ได้นาไปจัดแสดง ซึ่ งนับวันจานวนที่มีจะยิง่ ทวีคูณ จึงต้องอาศัยการ
จัดเก็บที่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งการจัดเก็บต้องมีการวางแผนและจัดให้เป็ นระบบ ผสานแนวคิดของการจัดห้อง
นิทรรศการ เพื่อสามารถเปิ ดเป็ นอีกพื้นที่จดั แสดงหนึ่งให้ผทู้ ี่สนใจศึกษาด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์เข้าชม
- ส่ วนงานรักษาความปลอดภัย (Security services and control)
- ส่ วนอื่นๆ เช่น เรื อนพักเจ้าหน้าที่ และโรงรถ เป็ นต้น
ค. ส่ วนสร้างรายได้
เพื่อให้พิพิธภัณฑ์บา้ นตึกสามารถดาเนิ นการได้อย่างยัง่ ยืน จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งจัดสรรพื้นที่
เอาไว้เพื่อหารายได้มาสนับสนุ นกิจการ ประกอบด้วย ส่ วนพื้นที่พาณิ ชย์ให้เช่า ส่ วนงานโรงแรม ส่ วน
ร้านขายของที่ระลึก และส่ วนร้านอาหาร
ง.ส่ วนการคมนาคม
เนื่ องจากพื้นที่ ภายในบริ เวณ “บ้านตึก” ค่อนข้างมีจากัด จึงทาให้สถานที่ จอดรถภายในพื้นที่
ต้องมี การสงวนไว้ส าหรั บ เจ้าหน้าที่ และงานบริ ก ารส่ วนโรงแรมบางส่ วน ผูม้ าใช้บ ริ ก ารสามารถ
เลือกใช้บริ การรถขนส่ งสาธารณะ เช่ น รถสี่ ลอ้ แดง รถตุ๊กตุ๊ก รถสามล้อ ซึ่ งผ่านด้านหน้าพิพิธภัณฑ์
ตลอด 24 ชัว่ โมง หากนารถมาเองสามารถนามาจอดได้บริ เวณที่จอดรถของพุทธสถาน ฝั่งตรงข้าม ซึ่ ง
ทางพิพิธภัณฑ์ได้ทาสัญญาเช่ าพื้นที่บางส่ วนเอาไว้ แล้วใช้วิธีการประทับตราเมื่อมีการใช้บริ การของ
ทางพิพิ ธภัณฑ์ หรื อใช้บริ การจอดรถแบบ Valet parking โดยทางเจ้าหน้าที่ของพิพิ ธภัณฑ์จะเป็ นผู้
อานวยความสะดวกให้ นารถของผูม้ าใช้บริ การไปจอดในบริ เวณที่จอดซึ่ งได้มีการทาสัญญาเช่าเป็ น
รายเดื อนไว้กบั ลานจอดรถในบริ เวณใกล้เคียง นอกจากนี้ ในส่ วนของแขกโรงแรมยังมีบริ การรถรับส่ งสนามบิน หรื อสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ให้บริ การโดยมีการคิดค่าใช้จ่ายแยกต่างหาก
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ภาพ 5.46 แผนผังแสดงการจัดการกลุ่มอาคาร “บ้านตึก” ชั้นที่ 1
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ภาพ 5.47 แผนผังแสดงการจัดการกลุ่มอาคาร “บ้านตึก” ชั้นที่ 2
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จากภาพแสดงให้เห็นว่ากลุ่มอาคาร “บ้านตึก” มีการแบ่งสัดส่ วนออกเป็ น 3 พื้นที่ เพื่อให้การ
บริ การจัดการอนุ สรณ์ สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู ้ แห่ งนี้ น้ นั เป็ นไปอย่างยัง่ ยืน ประกอบด้วย
ส่ วนการจัดแสดง ส่ วนงานหลังฉาก และส่ วนหารายได้ มีการปรับพื้นที่เพื่อความเหมาะสมในการใช้
ประโยชน์ของงานแต่ละแบบ บางส่ วนมีการก่อสร้างอาคารสมัยใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้เห็นความแตกต่าง
ระหว่างรู ปแบบสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่และสมัยเก่า
(2) การออกแบบห้องนิทรรศการ
ในด้านการดาเนิ นงานการหางบประมาณหลักของพิ พิธภัณฑ์ได้มาจากการระดมทุนภายใน
ครอบครั ว และการจัด ตั้ง ภาคี ก ับ ภาคธุ รกิ จ และภาคการศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ช่ วยสรรหางบประมาณมา
สนับสนุ นโครงการ และเพื่อให้ได้บรรยากาศเสมือ นจริ งมากที่สุด เน้นการสร้างปฎิสัมพันธ์กบั ผูเ้ ข้า
ชมจากทุ ก จุ ด ในพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ การออกแบบนิ ท รรศการภายในพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ จึ ง ค านึ ง ถึ ง ข้อ มู ล ทาง
ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม โบราณวัตถุ เทคนิคในการจัดแสดง ขนาดของวัตถุ และเนื้อที่ในการจัด
แสดง ผสมผสานกับจินตนาการ เพื่อนามาใช้และจัดวางใหม่ให้เหมาะสมต่อเนื้ อหานิ ทรรศการใน
หั ว ข้อ นั้น ๆ มี ก ารใช้ แ สงสว่า งผสมระหว่า งแสงธรรมชาติ ก ับ แสงสว่า งประดิ ษ ฐ์ ทั้ง นี้ จากการ
สัมภาษณ์ ควรมีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการดาเนิ นงานพิพิธภัณฑ์ ได้แก่ การใช้ระบบมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์ เทคโนโลยี เช่ น จอมอนิ เตอร์ (Monitor) เครื่ องโปรเจคเตอร์ (Projector) เครื่ องตรวจจับความ
เคลื่ อ นไหว (Sensor) แท็ บ เลต(Tablet) โปรแกรมประยุก ต์( Application) เป็ นต้น เพื่ อ ช่ ว ยในการ
ประกอบการนาเสนอองค์ความรู้ การให้เรื่ องราวเป็ นขั้นเป็ นตอนนั้น ต้องพิจารณาเนื้ อหาวิชาการ
วัตถุ ที่ จดั แสดง และวิธี ก ารเรี ย งล าดับ ก่ อ นหลัง ในทางปฏิ บ ัติ ก ารออกแบบจะเป็ นหน้า ที่ ข อง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค
จากที่กล่าวมาข้างต้น ในส่ วนการจัดแสดงได้มีการแบ่งสัดส่ วนจัดแสดงภายใน โดยขึ้นอยูก่ บั
เนื้ อหาของนิ ท รรศการที่ จดั แสดงภายในห้องนั้นๆ ในหัวข้อนี้ จะเป็ นการนาเสนอลักษณะของการ
ออกแบบนิทรรศการที่เกิดขึ้นในห้องจัดแสดงแต่ละห้อง รวมถึงการนาเสนอการออกแบบและรู ปแบบ
นิทรรศการในแต่ละหัวเรื่ อง ดังต่อไปนี้
ก. อาคารอเนกประสงค์ (ใหม่)
เนื่องจากมีพ้นื ที่จากัด จึงจาเป็ นต้องมีการสร้างอาคารขึ้นใหม่ อยูร่ ะหว่าง “ตึกแดง” และ “ เรื อน
แถว” มีลกั ษณะเป็ นแบบสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่เพื่อต้องการแสดงให้ผูช้ มเห็ นความแตกต่างอย่าง
ชัดเจน หลังคาเป็ นลักษณะโปร่ งใสเพื่อให้ผทู ้ ี่อยูข่ า้ งในสามารถชมสถาปั ตยกรรมของ “ตึกแดง” และ
“เรื อนแถว” ได้จากภายใน และมีม่านที่สามารถเปิ ด-ปิ ดได้ แล้วแต่วตั ถุ ประสงค์การใช้งาน ภายในมี
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การจัดวางระบบแสงเสี ยงให้เหมาะสมกับการใช้งานที่หลากหลาย มีจอวีดีทศั น์ขนาดใหญ่พร้อมเก้าอี้
นัง่ ชมที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เป็ นพื้นที่นาเสนอข้อมูลเพื่อแนะนาด้านประวัติ ที่มา ความเป็ นมาของ
บุคคลและสถานที่ การจัดกลุ่มการเรี ยนรู ้ แนะนาส่ วนต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์และกลุ่มอาคาร นอกจากนี้
ยังมี แผนผังแสดงอาคารต่ างๆ ในกลุ่ มอาคาร ความเป็ นมา บอร์ ดนิ ทรรศการส าคัญ และกระบวน
วิธีก ารอนุ รักษ์ส ถานที่ รวมทั้งพื้ นที่ ส ามารถปรั บ เปลี่ ยนเพื่ อการจัดกิ จกรรมต่ างๆ ได้ เช่ น การจัด
ประชุมสัมมนา เป็ นต้น นับเป็ นการสร้างรายได้ให้กบั พิพิธภัณฑ์อีกช่องทางหนึ่ง

ภาพ 5.48 บรรยากาศภายในอาคารอเนกประสงค์ เมื่อเปิ ดม่านบนหลังคาออก

ภาพ 5.49 บรรยากาศภายในอาคารอเนกประสงค์ เมื่อปิ ดม่านบนลงคาลง
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ข. พื้นที่นิทรรศการกลางแจ้ง
พื้นที่โล่งกลางกลุ่มอาคารของหลวงอนุ สารสุ นทร มีแนวความคิดในการจัดสวนกลางบ้านตามในสมัย
อดีต ทั้งพืชพรรณไม้ที่เลือกมาปลูกเน้นเป็ นพืชท้องถิ่น และการจัดการให้ระบบนิเวศน์มีความสมบูรณ์มากขึ้น
เพื่ อให้ มี สั ตว์ต่างๆ มาอาศัยอยู่ เช่ น นก กระรอก กระแต เป็ นต้น ในบริ เวณสวนยังให้ มี การจัดแสดง “เรื อ
แม่ป๊ะ” หรื อ “เรื อหางแมงป่ อง” ที่หลวงอนุสารสุ นทรใช้เป็ นพาหนะสาคัญในการประกอบธุ รกิจเมื่อครั้งอดีต
รวมไปถึงให้มีการจัดแสดงรถยนต์ส่วนตัวของหลวงอนุสารสุ นทร “Rover” นับเป็ นรถยนต์เก่าแก่ของเชียงใหม่

ภาพ 5.50 บรรยากาศสวนกลางแจ้ง
ค. ห้องจัดแสดงที่ 1 บทบาทของชาวจีนช่ วงกาเนิ ดทุ นนิ ยม
ในเชียงใหม่
ห้องนี้ เป็ นห้องแรกของนิ ทรรศการถาวร อยู่บริ เวณชั้น 2 ของ “ตึกหลวง” ในส่ วนอาคารที่ต่อ
เติม นาเสนอเรื่ องราวการอพยพย้ายถิ่นฐานของกลุ่มพ่อค้าชาวจีนจากลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยามาสู่ หวั เมือง
เหนื อ ผ่านแผนที่ บอร์ ดนิ ทรรศการแสดงความเป็ นมาของเหตุที่ยา้ ยถิ่ นฐาน แสดงบทบาทในสังคม
ของชาวจีนที่มีความสาคัญในการกระตุน้ การลงทุนในเมืองเชี ยงใหม่ ถ่ายทอดผ่านเรื่ องราวของกลุ่ม
พ่อค้าชาวจีนตระกูลสาคัญที่เริ่ มเข้ามาค้าขายในเมืองเชียงใหม่ สะท้อนสภาพชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาว
จีน กิ จกรรมและผลงานในลักษณะหุ่ นจาลองพร้ อมอุ ปกรณ์ ประกอบการทามาหากิ น ภาพถ่ายฝี มื อ
ของหลวงอนุ สารสุ นทรที่บอกเล่าเรื่ องราว และมีจอวีดีทศั น์ประกอบ รวมไปถึงแสดงแผนที่เส้นทาง
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การค้าขายทั้งทางน้ าและทางบก ความสัมพันธ์ของชาวจีนกับสังคมเมืองเชี ยงใหม่ในสมัยนั้น โดยมี
การใช้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ประกอบการรับชม

ภาพ 5.51 บรรยากาศภายในห้องจัดแสดงที่ 1 บทบาทของชาวจีนช่วงกาเนิดทุนนิยมในเชียงใหม่

ภาพ 5.52 จากมุมสู งแสดงการจัดวางภายในห้องจัดแสดงที่ 1
ง. ห้อ งจัดแสดงที่ 2 ประวัติ และผลงานของหลวงอนุ ส าร
สุ นทร ภรรยาและลูก
ห้องจัดแสดงนี้ อยู่บริ เวณ “ตึ กหลวง” ชั้น 2 โดยหลังจากที่ ปรั บสภาพอาคารตามแนวทางการ
อนุ รักษ์ให้อยูใ่ นลักษณะเมื่อครั้งอดี ตมากที่สุดแล้ว จัดจาลองห้องภายในเป็ นส่ วนที่พกั อาศัยของหลวง
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อนุ สารสุ นทรในอดี ต จัดแสดงเครื่ องเรื อนที่ ใช้ซ่ ึ งมี ลกั ษณะเรี ยบง่ ายและสิ่ งสะสมส่ วนตัวเพื่ อแสดง
อุปนิ สัยของหลวงอนุ สารสุ นทร ภายในห้องยังมี รูปปั้ นของหลวงอนุ สารสุ นทรและนางคาเที่ ยงตั้งอยู่
ภายในพร้อมกับไฟที่ส่องสว่างลงมาเป็ นจุดเดียวเพื่อสร้างความโดดเด่น และมีรูปภาพประกอบ ห้องพัก
ส่ วนตัวนี้ ไม่อนุ ญาตให้ผเู ้ ข้าชมเข้าไปภายใน แต่จะมีหน้าต่างกระจกให้มองเข้าไปจากภายนอก รู ปแบบ
การนาเสนอเรื่ องราวของหลวงอนุ สารสุ นทรจะเสนอผ่านอุปกรณ์ อิเล็คทรอนิ คส์ นอกจากนี้ ยงั นาเสนอ
เรื่ องราวของนางคาเที่ยงผ่านมุมขายผ้าไหมที่อยูบ่ ริ เวณหน้าห้องพักด้วย
บริ เวณถัดมาในชั้นเดี ยวกัน นั้น ได้ให้ มี ก ารจัดจาลองสถานที่ ที่ ป ระกอบธุ รกิ จโรงรั บ จาน า
ปล่ อยสิ น เชื่ อ จานองที่ ดิน และการธนาคารเมื่ อครั้ ง อดี ต มี ช่ อ งติ ด ต่ อ เก้าอี้ นั่ง รอ และห้ องติ ดต่ อ
เจ้าหน้าที่แบ่งย่อยเป็ นห้องเล็กๆ ด้านหลัง โดยอาศัยการจาลองบรรยากาศตามภาพถ่ายโบราณที่ทาง
ทายาทได้เก็บรั กษาไว้ ในส่ วนนี้ จะนาเสนอเรื่ องราวของนายกี นิ มมานเหมิ นท์ ในฐานะผูค้ วบคุ ม
กิจการต่อจากหลวงอนุ สารฯ รวมถึงจัดมุมเพื่อบอกเล่าเรื่ องราว นางอโนชา ภรรยาคนที่ 2 และลูกของ
หลวงอนุสารฯ ประกอบด้วย
- นางกิมฮ้อ นิมมานเหมินท์
- นายแพทย์ยงค์ ชุติมา
- นายสงัด (ย่งเงี๊ยบ) บรรจงศิลป์
- นายสุ รพล (เชื้อ,ย่งตัก๊ ) อนุสารสุ นทร
- นายสาวกรองทอง (กิมตุน๊ ) ชุติมา
- นายวิพฒั น์ (ย่งเชียง) ชุติมา
- นายชัชวาล (ย่งแช) ชุติมา

ภาพ 5.53 บรรยากาศภายในห้องจัดแสดงที่ 2 ห้องพักส่ วนตัวของหลวงอนุสารสุ นทร
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ภาพ 5.54 บรรยากาศภายในห้องจัดแสดงที่ 2 บริ เวณธุ รกิจโรงรับจานา ปล่อยสิ นเชื่ อ จานองที่ดิน

ภาพ 5.55 บรรยากาศภายในห้องจัดแสดงที่ 2 บริ เวณกิจการธนาคาร

ภาพ 5.56 จากมุมสู งแสดงการจัดวางภายในห้องจัดแสดงที่ 2
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จ. ห้องจัดแสดงที่ 3 ห้างชัวย่งเส็งในอดีต
ห้องจัดแสดงนี้ อยู่บ ริ เวณชั้นล่ างของ “ตึ ก หลวง” ติ ดกับ ถนนวิช ยานนท์ จาลองบรรยากาศ
ห้างชัวย่งเส็ ง เมื่ อครั้ งสมัยหลวงอนุ ส ารสุ นทรดาเนิ นกิ จการ ติ ดตั้งเครื่ องเรื อนในการค้าขายสิ นค้า
อุปโภคบริ โภค สิ นค้าของลูกค้าชั้นสู ง ผ้าไหม เครื่ องประดับ รถจักรยานราเลย์ เครื่ องยนต์ รถยนต์
จักรเย็บผ้าซิ งเกอร์ ตะเกียงโบราณ แผ่นเสี ยง อุปกรณ์เครื่ องเขียน และสิ นค้าอื่นๆอีกมากมาย แต่ละจุด
จะมี QR Code ให้ผเู ้ ข้าชมได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมผ่านอุปกรณ์อิเลิคทรอนิ คส์ มีหุ่นจาลองลูกค้าที่เข้ามา
จับ จ่ ายซื้ อสิ นค้า มี ท้ งั หุ่ นจาลองชาวต่ างประเทศ เจ้านายและบุ ค คลชั้น สู งในเชี ยงใหม่ รวมทั้งจัด
จาลองมุมร้ านถ่ ายภาพโบราณซึ่ งเป็ นหนึ่ งในกิ จการของห้างชัวย่งเส็ ง และเปิ ดให้ผูเ้ ข้าชมได้มีส่วน
ร่ วมกับนิทรรศการด้วยบริ การเช่าชุดและถ่ายภาพแบบโบราณ สามารถใช้เป็ นของที่ระลึกได้

ภาพ 5.57 บรรยากาศภายในห้องจัดแสดงที่ 3 ห้างชัวย่งเส็ งในอดีต
ฉ. ห้องจัดแสดงที่ 4 ประวัติและผลงานทายาทรุ่ นที่ 3 ของ
ตระกูลชุติมา-นิมมานเหมินท์
ห้องจัดแสดงนี้ อยูบ่ ริ เวณชั้นล่างของ “ตึกหลวง” ติดกับห้องจัดแสดงที่ 3 นาเสนอเรื่ องราวของ
ทายาทรุ่ นที่ 3 แห่ งบ้านตึ ก ติดตั้งสื่ อสารสนเทศที่ กระชับในแบบจอภาพอิเลคทรอนิ กส์ แบบสัมผัส
(Touch Screen LED) สื่ อผสม (Multi-Media) จ านวน 6 จุ ด ในแต่ ล ะจุ ด ติ ด ตั้ งภาพถ่ า ยบุ ค คล
รายละเอียดโดยย่อ วัตถุ สาคัญ 2-3 ชิ้ น ของบุคคลนั้น และ QR Code เพื่อนาเสนอข้อมูลโดยละเอียด
และในบริ เวณใกล้กนั นั้นจัดแสดงห้องทางานของนายไกรศรี นิ มมานเหมินท์ โดยจาลองสภาพห้อง
ทางานให้เหมือนเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ แต่ไม่อนุ ญาตให้ผเู ้ ข้าชมเดิ นเข้าไปภายใน ทาได้เพียงมองลอด
ผ่านหน้าต่างและประตูหอ้ ง
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ภาพ 5.58 บรรยากาศภายในห้องจัดแสดงที่ 4 แสดงประวัติและผลงานทายาทรุ่ นที่ 3

ภาพ 5.59 ภาพจากมุมสู งแสดงการจัดวางภายในห้องจัดแสดงที่ 3 และ 4
ช. ห้องจัดแสดงที่ 5 สรุ ป ความสั มพันธ์ ของหลวงอนุ ส าร
สุ นทรและตระกูลชุติมา-นิมมานเหมินท์ ในสังคมล้านนา
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ห้องจัดแสดงนี้ อยู่บริ เวณชั้นล่างของ “เรื อนแถว” เป็ นห้องสี่ เหลี่ ยมว่างเปล่า ผนังปูนเกลี้ ยงสี
ขาว ภายในมี การติ ดตั้งเทคโนโลยีตรวจจับ ความเคลื่ อนไหวที่ ท างานด้วยระบบอิ นฟาเรด เรี ยกว่า
Kinect และเครื่ องโปรเจคเตอร์ (Projector) เพื่อเปลี่ยนให้ผนังห้องที่วา่ งเปล่ากลายเป็ นหน้าจอสัมผัส
ขนาดใหญ่ นาเสนอเรื่ องราวบทบาทของหลวงอนุสารสุ นทรและตระกูลชุติมา-นิ มมานเหมินท์ ทั้งทาง
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมกับเมืองเชี ยงใหม่ ผลงานต่างๆ คติในการดาเนินชีวติ แง่คิดของการใช้
ชีวิตครอบครัว หลักปรัชญาที่ยึดมัน่ โดยผูเ้ ข้าชมสามารถสัมผัสบนจอภาพขนาดใหญ่น้ ี เพื่อเลือกรับ
ข้อมูลตามที่ตอ้ งการ และเป็ นการสร้างให้ผเู ้ ข้าชมรู ้สึกมีปฏิสัมพันธ์กบั การชมนิทรรศการอีกด้วย
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ภาพ 5.60 บรรยากาศภายในห้องจัดแสดงที่ 5 สรุ ปความสัมพันธ์ของหลวงอนุสารสุ นทรและ
ตระกูลชุติมา-นิมมานเหมินท์ ในสังคมล้านนาทางเศรษฐกิจและสังคม
(3) การออกแบบสื่ อที่ใช้ในห้องนิทรรศการ
สื่ อที่ใช้ในการจัดแสดงประกอบด้วยโบราณวัตถุ วัตถุจาลองที่จดั หามาใหม่ และการจัดแสงและ
เสี ยงในห้องจัดแสดง เพื่อให้ผเู้ ข้าชมได้มีโอกาสใกล้ชิดและรู้สึกถึงบรรยากาศในอดี ตมากที่สุด โดย
ผูว้ ิจยั เสนอให้ลดเทคนิคการจัดแสดงนิทรรศการแบบเก่าออก เช่น แผ่นป้ ายแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่ งของ
แต่ละชิ้ น หรื อเรื่ องราวบุคคล โดยเปลี่ ยนไปใช้วิธีการผสมผสานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
ผนวกกับการจัดสถานที่ และแสงไฟ ซึ่ งนอกจากวิธีการนาเอาสื่ อผสมนี้ มาใช้จะช่ วยให้ผูเ้ ข้าชมรู ้ สึ ก
ความแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์อื่นๆ แล้ว ยังจะช่วยลดปริ มาณผูน้ าชมพิพิธภัณฑ์ลง และผูเ้ ข้าชมก็สามารถ
เรี ยนรู ้ได้ตนเองอย่างอิสระและสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู ้ได้อย่างเต็มที่ ในการจัดการครั้งนี้ ทางผูว้ ิจยั
เสนอให้ น าเอาระบบสั ม ผัส (Touch Screen) อุ ป กรณ์ เคลื่ อ นที่ (Mobile Equipment) และฐานข้อ มู ล
ออนไลน์(Online Database) มาประยุกต์ใช้ ให้ผเู ้ ข้าชมได้เข้าถึงข้อมูลของพิพิธภัณฑ์ผา่ นอุปกรณ์แท็บ
เล็ ต (Tablet) ที่ ท างพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ มี ให้ บ ริ ก ารเช่ ายืม พร้ อมหู ฟั ง หรื อหากผู ้เข้าชมมี อุ ป กรณ์ ที่ ส ามารถ
เชื่ อมต่อกับระบบไร้สายได้อยูแ่ ล้วก็สามารถใช้รหัสล็อคอิน(Login Code) ชัว่ คราวที่ปรากฏบนบัตรเข้า
ชมพิ พิ ธภัณฑ์ เพื่ อเข้าถึ งฐานข้อมูลออนไลน์ของพิ พิ ธภัณฑ์ โดยเข้าใช้งานผ่านโปรแกรมประยุกต์
(Application Program) หรื อเรี ยกโดยทัว่ ไปว่า “App.” ของพิพิธภัณฑ์ได้ทนั ที ข้อมูลที่ให้บ ริ การมี ท้ งั
ภาษาไทยและภาษาสาคัญของโลก เช่น อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สเปน เยอรมัน รัสเซี ย อาหรับ เป็ นต้น
ใน App. จะมี รูป ภาพวัต ถุ จ ัด แสดง แบบ 360 องศา ข้อ มู ล ตัวอัก ษร และวีดี ท ัศ น์ น าเสนอ
เรื่ องราวในแต่ละห้องจัดแสดง เพื่อผูเ้ ข้าชมสามารถเลือกดูในหัวข้อที่สนใจได้เต็มที่ เปิ ดโอกาสให้ได้
เรี ยนรู้เต็มที่ และสัมผัสบรรยากาศจาลองได้โดยไม่มีความรู ้สึกว่าถูกป้ ายหรื อตัวอักษรมาบดบัง
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ภาพ 5.61 ตัวอย่างการใช้ App. ในพิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียน กรุ งวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริ กา
หากผูเ้ ข้าชมสนใจทราบข้อมูลวัตถุจดั แสดงชนิ ดไหนเป็ นพิเศษ สามารถใช้โปรแกรมสแกน
QR Code ที่มีอยูบ่ นแท็บเล็ต นาไปสแกนรหัสที่ปรากฏอยูข่ า้ งวัตถุจดั แสดงแต่ละชิ้น เพื่อทราบข้อมูล

ภาพ 5.62 ตัวอย่างการใช้ QR Code ของพิพิธภัณฑ์พาวเวอร์เฮาส์ กรุ งซิดนีย ์ ประเทศออสเตรเลีย
ภายในห้องจัดแสดงจะมี ระบบตรวจจับ การเคลื่ อนไหว(Motion Sensor) เมื่ อระบบตรวจจับ
ความเคลื่ อ นไหวได้จ ะท างาน 2 ส่ ว น คื อ ควบคุ ม เวลาที่ ใ ช้ใ นการเปิ ดปิ ดหลอดไฟที่ ไ ด้รับ การ
ออกแบบไว้แล้ว เมื่อมีการเคลื่ อนไหวเข้าไปใกล้วตั ถุจดั แสดง ระบบจะสั่งการให้เปิ ดไฟส่ องไปยัง
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วัตถุน้ นั เพื่อเพิ่มความน่าสนใจของวัตถุ และควบคุมเวลาของเครื่ องเล่น MP3 ที่ใช้ในการเล่นสื่ อเสี ยง
เพื่อสร้างบรรยากาศภายในห้องจัดแสดงแต่ละห้องให้ผเู ้ ข้าชมเกิดอารมณ์ร่วมมากที่สุด
นอกจากนี้ ยงั ได้มีการนาเทคโนโลยีตรวจจับความเคลื่อนไหวอีกชนิดหนึ่ง ที่เรี ยกว่า Kinect ซึ่ ง
ทางานด้วยระบบอินฟาเรด มาประยุกต์ใช้กบั เครื่ องโปรเจคเตอร์ (Projector) เพื่อเปลี่ยนให้ผนังห้อง
ที่วา่ งเปล่าให้เป็ นหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ เพื่อให้ผเู ้ ข้าชมสามารถเลือกรับข้อมูลตามที่ตอ้ งการ และ
รู ้สึกมีปฏิสัมพันธ์กบั การชมนิทรรศการอีกด้วย

ภาพ 5.63 ตัวอย่าง เครื่ อง Kinect

ภาพ 5.64 ตัวอย่างการใช้งานหน้าจอสัมผัสบนผนังห้องจัดแสดง
(4) การออกแบบสื่ อบอกข้อมูลหรื อคาบรรยาย ที่ใช้ในนิทรรศการ
ปั ญหาป้ ายบอกข้อมูลหรื อคาบรรยายประกอบการจัดแสดงเป็ นอีกหนึ่ งปั ญหาหลักที่พ บใน
พิพิธภัณฑ์หลายที่ จากที่เคยมีการสารวจพิพิธภัณฑ์อื่นมักพบว่า วัตถุ บางชิ้นไม่มีป้ายคาบรรยาย บาง
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ชิ้นมีป้ายคาบรรยายแต่ขอ้ มูลลบเลื อน บางชิ้ นมีป้ายคาบรรยายแต่การติดป้ ายไม่เหมาะสมทาให้วตั ถุ
เกิ ดความเสี ยหาย ดังนั้นการจัดการปั ญหาคาบรรยายประกอบการจัดแสดงจึงมี ขอ้ เสนอให้มีการนา
ข้อมูลของวัตถุ ที่มีการเก็บไว้ในฐานข้อมูลออกมาใช้ในการจัดทา QR Code คาบรรยาย โดยมีหัวข้อ
ดังนี้
ก. ชื่อวัตถุ
ข. ความสาคัญหรื อประโยชน์ของวัตถุ รายละเอียดเพื่อให้ผู้
เข้าชมได้รับความรู ้จากวัตถุชิ้นนั้นอย่างครบถ้วน
ค. อายุสมัยของวัตถุ
ง. นามผูบ้ ริ จาคหรื อให้ยมื
ฉ. รู ปภาพวัตถุแบบ 360 องศา
การจัด ท า App. เพื่ อ บอกข้อ มู ล ประกอบการจัด แสดง ข้อ มู ล ที่ น าเสนอควรมี ค าบรรยายที่
หลากหลายภาษา เพื่ อต้อนรั บ นัก ท่ องเที่ ยวในระดับ สากล และควรเลื อกใช้ระบบที่ เสถี ยรในการ
จัดเก็บข้อมูล และนาเสนอข้อมูล
ลักษณะการออกแบบหน้าตาใน App. ควรให้สอดคล้องกับวัตถุจดั แสดง และเนื้ อหาหลักของ
พิพิธภัณฑ์ และจัดทาในรู ปแบบ QR Code เพื่อทาการติ ดตั้งป้ ายสาหรับวัตถุ แต่ละชิ้ น โดยพิจารณา
ลักษณะทางกายภาพของวัตถุ ที่จดั แสดงเป็ นหลัก ไม่ควรนาป้ ายติดไว้ที่ตวั วัตถุ เพราะอาจเกิ ดความ
เสี ยหายแก่วตั ถุได้ การติดตั้งป้ ายที่ตแู ้ สดงควรติดในมุมที่ไม่สร้างความโดดเด่นเกินวัตถุจดั แสดง ทั้งนี้
การติดตั้งป้ ายจาเป็ นต้องตั้งในตาแหน่งที่ใกล้กบั วัตถุเพื่อป้ องกันการสับสนของผูท้ ี่อ่านข้อมูล
(5) การออกแบบระบบรักษาความปลอดภัย
การออกแบบอาคารที่ จะปรับปรุ งใหม่เพื่อเป็ นพิพิธภัณฑ์ ต้องคานึ งถึ งระบบการรักษาความ
ปลอดภัย ซึ่ งการรักษาความปลอดภัยของพิพิธภัณฑ์แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
- การรักษาความปลอดภัยจากภัยของธรรมชาติ เช่ น ความชื้ น
กรด ด่าง สัตว์ แมลง ซึ่ งคือการจัดเก็บรักษาให้เหมาะสมกับ
สภาพและประเภทของวัตถุ
- การรั กษาความปลอดภัยจากภัยของมนุ ษย์ ได้แก่ การติ ดตั้ง
สัญญาณกันขโมยและกล้องวงจรปิ ดในห้องคลังเก็บวัตถุ ห้อง
จัดแสดง และตูจ้ ดั แสดง รวมถึงมีเจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย
ผลัดเวรกันเฝ้ า การป้ องกันโจรภัย การป้ องกันอัคคีภยั ฯลฯ
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5.2.3 การบริ หารจัดการอนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้
1)

องค์ประกอบของการบริ หาร

การจัดโครงสร้ างของการบริ หารพิพิธภัณฑ์มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่ จะให้ส ายงานต่างๆ สามารถ
ดาเนิ นไปได้ โดยปราศจากความขัดแย้งกัน ทั้งในด้านวิชาการ การบริ หาร และธุ รการต่ างๆ ใน
การศึกษาครั้งนี้ ผศู ้ ึกษาขอเสนอโครงสร้ างของการบริ หารจัดการ “บ้านตึก” เพื่อเป็ นอนุ สรณ์ สถาน
และพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู ้ดงั นี้
1.1) เจ้าของ (Owner)
กลุ่ ม ทายาทของหลวงอนุ ส ารสุ น ทร เป็ นผูส้ นับ สนุ น หลัก ในการสร้ างอนุ ส รณ์ ส ถานและ
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ทั้งในส่ วนงบประมาณ การกาหนดแนวทาง โครงเรื่ อง และให้ขอ้ มูลในการจัดแสดง
1.2) คณะกรรมการบริ หาร (Museum Board)
ตัว แทนจากกลุ่ ม ทายาทของหลวงอนุ ส ารสุ นทร ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กแต่ ง ตั้ ง ให้ เป็ น
คณะกรรมการ ทาหน้าที่ควบคุมและบริ หารจัดการพิพิธภัณฑ์ อย่างใกล้ชิด นอกจากการเป็ นเจ้าของ
พิพิธภัณฑ์ มีหน้าที่ในการวางนโยบาย แผนงาน และแนวทางการบริ หารพิพิธภัณฑ์ จัดหาเงินทุนและ
งบประมาณในการดาเนิ นงานพิพิธภัณฑ์ สรรหาและว่าจ้างบุคคลากรดาเนิ นงานพิพิธภัณฑ์ ตลอดจน
ควบคุมดูแลผลประโยชน์ และจัดหาผลประโยชน์เพื่อให้กิจการพิพิธภัณฑ์ดาเนินการได้อย่างยัง่ ยืน
1.3) ผูบ้ ริ หารพิพิธภัณฑ์ (Museum Director)
ผูร้ ับผิดชอบในการบริ หารงานภายในทั้งหมดของพิพิธภัณฑ์ เป็ นผูค้ ดั เลือกเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์
หรื อ ผูใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชา คอยวางแผนด าเนิ น กิ จ การตามนโยบายคณะกรรมการ รั บ ผิด ชอบความ
ปลอดภัยของวัตถุ ที่รวบรวมและจัดแสดง รับผิดชอบงานบริ การผูเ้ ข้าชม ตลอดจนการสร้ างรายได้
ให้กบั พิพิธภัณฑ์
1.4) เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ (Museum personnel)
กลุ่มเจ้าหน้าที่หลักของพิพิธภัณฑ์ ทาหน้าที่ประสานงานกัน แบ่งเป็ น 3 ฝ่ าย ได้แก่
(1) เจ้าหน้าที่วชิ าการ (Museum Professional or Curatorial Staff)
ภัณฑารักษ์ (Curator) เป็ นหัวหน้าของเจ้าหน้าที่วิชาการ ต้องมีความรู้ความสนใจในเรื่ องราว
ของหลวงอนุ สารสุ นทร ตระกูลชุติมา-นิ มมานเหมินท์ ตลอดจนประวัติศาสตร์ เมืองเชี ยงใหม่ในช่วง
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กาเนิ ดทุนนิ ยมอย่างลึ กซึ้ ง มีความรู ้รอบตัวสู งในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพราะมีหน้าที่ศึกษาวิจยั คอย
แสวงหา รวบรวมโบราณวัตถุ ที่มี ความเกี่ ยวข้องกับพิ พิธภัณฑ์ โดยประสานงานด้านข้อมูลกับ นัก
อนุ รักษ์ในส่ วนของงานอนุ รักษ์ ช่ วยเจ้าหน้าที่ ทะเบี ยนในการจาแนกและให้คาอธิ บายทางวิชาการ
เกี่ ยวกับโบราณวัตถุ ประสานกับสถาปนิ กในการอนุ รักษ์สภาพอาคาร และให้ขอ้ มูลที่ เกี่ ยวข้องกับ
พิพิธภัณฑ์กบั ฝ่ ายนิทรรศการเพื่อดาเนินการจัดแสดงเรื่ องราวที่ตอ้ งการนาเสนอในเชิงวิชาการ
(2) เจ้าหน้าที่บริ การหรื อธุรการ (Administration Staff)
ผูช้ ่ วยผูบ้ ริ หารพิ พิธภัณฑ์ในด้านการบริ การ บริ หารงาน งานสารบรรณ และการเงิ น รวมทั้ง
คนงาน คนสวน ดูแลรักษาความสะอาดสถานที่
(3) เจ้าหน้าที่เทคนิค (Technical Staff)
ผูท้ ี่ ดาเนิ นงานด้านการจัดแสดงของพิ พิ ธภัณฑ์ ซึ่ งจะประกอบด้วย ช่ างออกแบบ(Designer) ช่ าง
ศิ ลปกรรม และช่ างเทคนิ คต่างๆ ที่ มี ความสามารถ ความชานาญ ในการจัดท าอุ ปกรณ์ ต่างๆ ในการจัด
แสดง รวมถึ งมีความรู ้เกี่ ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนาเอาโบราณวัตถุที่ได้รับการอนุ รักษ์แล้ว วัตถุ
จัดแสดงต่ างๆ และข้อมู ลทางวิ ชาการที่ เป็ นที่ ยอมรั บในกลุ่ มนั กวิ ชาการและมี เนื้ อหาเกี่ ยวข้องกับ
พิพิธภัณฑ์ มาผสมผสานเข้ากับความรู ้ในด้านศิลปะการนาเสนอและความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการจัดแสดงนิ ทรรศการให้เกิดความน่าสนใจและเกิดอรรถรสในหมู่ผเู ้ ข้าชม
1.5) เจ้าหน้าที่บริ การการศึกษา (Education Staff)
บุคคลที่ ให้ขอ้ มูลแก่ผูเ้ ข้าชมพิพิธภัณฑ์บา้ นตึก ถ่ ายทอดความรู ้ ที่อยู่ในเนื้ อหาที่ จดั แสดง จัด
กิ จกรรมให้บริ การการศึกษา รับผิดชอบการให้ความรู ้ แก่ผูเ้ ข้าชมทุ กประเภท ทุ กวัย เป็ นบุ คคลที่ มี
ความรู ้ความสนใจในเนื้อหาของพิพิธภัณฑ์ และมีความสามารถในการสื่ อสารและการประชาสัมพันธ์
1.6) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Security Staff)
บุคคลที่ดูแลในเรื่ องความปลอดภัยของวัตถุ ทุกชิ้ นที่ อยูภ่ ายในพิพิธภัณฑ์ และความปลอดภัย
ของผูเ้ ข้าชม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กุญแจ พนักงานประจาห้อง (Attendant) ยาม (Watchman) และ
เจ้าหน้ารักษาการณ์ (Guard) นับเป็ นงานที่ มีความส าคัญมาก ต้องอาศัยบุ คคลที่มี ความเข้มแข็ง ใน
ขณะเดียวกันก็มีจิตในการให้บริ การด้วย
1.7) เจ้าหน้าที่ทะเบียน (Registration Staff)
บุคคลที่ทาหน้าที่รับผิดชอบการทาทะเบียนและควบคุมทะเบียนวัตถุในพิพิธภัณฑ์
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1.8) เจ้าหน้าที่ซ่อมสงวนรักษาวัตถุ (Conservation Staff)
เรี ยกอีกชื่ อหนึ่ งว่า นักอนุรักษ์ (Conservator) มีหน้าที่ดูแลรักษาและซ่อมแซมวัตถุที่รวบรวมไว้
ในพิ พิ ธภัณฑ์ อย่างถู ก ต้องตามหลักวิชาการ เป็ นนักวิท ยาศาสตร์ หรื อ บุ คคลที่ ชานาญการในการ
อนุ รักษ์โบราณวัตถุที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาให้คงอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ ใกล้เคียงกับสภาพเดิมมาก
ที่สุด อาศัยเทคโนโลยีและพื้นความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เข้ามาเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน
หากทางกลุ่มทายาทไม่สามารถบริ หารจัดการได้ดว้ ยตนเอง สามารถว่าจ้างคณะบุ คคลเข้ามา
ดาเนินการแทนได้ และว่าจ้างบริ ษทั เอกชนมาช่วยในการออกแบบทั้งส่ วนการจัดแสดงและการจัดการ
งานพิพิธภัณฑ์ เช่น บริ ษทั ปิ คโก้(Pico) บริ ษทั อินเด็กซ์ครี เอทีพ บริ ษทั แปลนโมทิฟ เป็ นต้น
2)

การดาเนินงาน
2.1) รู ปแบบการให้บริ การ

ควรเปิ ดให้บริ การทุกวัน ทั้งในส่ วนพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด ร้ านค้า ร้ านอาหาร และโรงแรม แต่
วิธีก ารเข้าชมนั้นเมื่ อมาถึ งพิ พิ ธภัณฑ์ จะต้องมาติ ดต่อที่ เคาท์เตอร์ รีเซปชัน่ ก่ อน เพื่อชาระค่าเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ เช่าอุปกรณ์ เพื่อประกอบการชมพิพิธภัณฑ์ที่มีให้บริ การ เช่ น หู ฟัง แท็บเล็ต เป็ นต้น ฝาก
สัมภาระ และฝากรองเท้า เพื่อเข้าชมในส่ วนการจัดแสดงซึ่ งไม่อนุ ญาตให้นาสัมภาระขนาดใหญ่หรื อ
สวมรองเท้าขึ้นไปบนอาคาร
นอกจากนี้ เคาท์ เตอร์ รีเซปชั่น ยังท าหน้าที่ เป็ นศู น ย์ก ลางในการให้ บ ริ ก ารสอบถามข้อมู ล
เกี่ ย วกับ กิ จ การพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ แ ละบริ ก ารอื่ น ในบริ เวณนี้ โดยมี เจ้าหน้ า ที่ ที่ มี ค วามสามารถในการ
ติดต่อสื่ อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 คอยให้บริ การประจาทุกวัน ผลัดเปลี่ยนเวรกันทั้งภาคเช้าและ
ภาคบ่าย
การบริ การภายในพิพิ ธภัณฑ์นอกจากพื้ นที่ ให้เช่ าเพื่อการพาณิ ชย์และโรงแรม ที่ จะต้องเปิ ด
ให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมงเป็ นประจาทุกวันแล้ว เวลาเปิ ด-ปิ ดที่เหมาะสมของแต่ละการบริ การที่เปิ ด
ให้บริ การทุกวันเช่นกัน มีดงั นี้
กิจการพิพิธภัณฑ์
ห้องประชุมและห้องบรรยาย
ห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
ร้านขายของที่ระลึก
ร้านอาหาร
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เวลา 08:00 – 17:30 น.
เวลา 08:00 – 17:30 น.
เวลา 08:00 – 21:00 น.
เวลา 08:00 – 17:30 น.
เวลา 06:00 – 23:00 น.

2.2) การหารายได้สู่กิจการพิพิธภัณฑ์
เพื่อให้พิพิธภัณฑ์สามารถดาเนินการได้อย่างยัง่ ยืน จึงได้มีการกาหนดให้พ้นื ที่กิจการพิพิธภัณฑ์
ที่ไม่แสวงหากาไรเป็ นประมาณร้ อยละ 25 และพื้นที่ อีกร้ อยละ 75 เป็ นพื้นที่ ที่แสวงหากาไร โดยมี
กิจกรรมที่แสวงหากาไร ประกอบด้วย ส่ วนพื้นที่พาณิ ชย์ให้เช่ า ส่ วนงานโรงแรม ส่ วนร้านขายของที่
ระลึก และส่ วนร้านอาหาร มีรายละเอียดดังนี้
2.2.1) ส่ วนพื้นที่พาณิ ชย์ให้เช่า
อยูบ่ ริ เวณชั้นล่างบางส่ วนของ “ตึกแดง” ด้านติดกับถนนท่าแพ เปิ ดให้เช่าพื้นที่เพื่อการพาณิ ชย์
ที่มีแนวคิด(Concept) การจัดการร้านใกล้เคียงกับพิพิธภัณฑ์บา้ นตึก และบริ เวณด้านล่างของ “ตึกขาว”
ด้านติ ดกับ ถนนท่ าแพ ถู กกาหนดให้เป็ นพื้นที่ ให้เช่ าเพื่อการจัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปิ นหรื อ
หน่วยงานที่สนใจได้ติดต่อเสนอความจานงเข้ามา และในบางโอกาสทางพิพิธภัณฑ์ก็สามารถใช้พ้ืนที่
นั้นจัดกิ จกรรมของทางพิพิธภัณฑ์ได้เช่นเดี ยวกัน นอกจากนี้ บริ เวณพื้นที่โล่งกลางบ้านก็สามารถเช่ า
พื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ของภาคเอกชนได้ เช่น งานแต่งงาน งานออกร้านขายของ งานเปิ ดตัวสิ นค้า
หรื อผลิตภัณฑ์ที่มีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกับพิพิธภัณฑ์บา้ นตึก เป็ นต้น
2.2.2) ส่ วนงานโรงแรม
ส่ วนที่ ตอ้ งการความเป็ นเอกเทศ อยู่บริ เวณ “ตึกขาว” ทั้งหมด จากตัวอย่างโรงแรม The Blue
Mansion แสดงให้เห็ น ว่าโรงแรมเป็ นส่ วนสร้ างรายได้ที่ เพิ่ ม เติ ม จากกิ จการพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ โดยมี ก าร
บริ หารในลักษณะกิจการโรงแรมขนาดเล็ก หรื อ Boutique Hotel โดยคณะบุคคลเฉพาะกลุ่ม ถ่ายทอด
เรื่ องราวของหลวงอนุ สารสุ นทร และสร้างความรู ้สึกร่ วมของการใช้ชีวิตอยูใ่ นบ้านตึก ให้แขกได้รับ
ประสบการณ์การบริ การที่แปลกใหม่ในสถานที่จริ ง ตกแต่งจาลองบรรยากาศบ้านตึกเมื่อครั้งอดีต แต่
ก็มีอุปกรณ์สมัยใหม่ให้บริ การ แขกที่มาพักมีความรู้สึกเสมือนเป็ นสมาชิกในครอบครัวชุติมา-นิมมาน
เหมินท์ เมื่อครั้งอาศัยอยูใ่ นบ้านตึก นับเป็ นการเรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์ ในอีกช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจ
2.2.3) ส่ วนร้านขายของที่ระลึก
อยู่บริ เวณชั้นล่าง “ตึกแดง” ติดกับจุดจาหน่ ายบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์และทางเข้าออก จาหน่ าย
ของที่ระลึ กที่มีความเกี่ ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์บา้ นตึก สิ นค้าในร้ าน จะมีอยู่ 2 ประเภท คือ สิ นค้าตรา
สั ญ ลัก ษณ์ และสิ น ค้าฝากขาย โดยสิ นค้าทั้ง 2 ประเภทนี้ จะต้องเป็ นสิ นค้าที่ มี เรื่ องราว(Concept)
สอดคล้ อ งกั บ เรื่ องราวที่ น าเสนอในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ซึ่ งส่ วนใหญ่ จ ะเป็ นสิ นค้ า ทั่ ว ไปที่ ค านึ ง ถึ ง
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กลุ่ มเป้ าหมายหลายๆกลุ่ ม เช่ น เสื้ อยืด หมวก กระเป๋ า ตุ๊กตา แบบจาลองอาคาร แผ่นแม่ เหล็ก และ
หนังสื อที่ทางพิพิธภัณฑ์เป็ นผูเ้ รี ยบเรี ยงขึ้นมา เป็ นต้น

ภาพ 5.65 บรรยากาศภายในร้านขายของที่ระลึก
2.2.3) ส่ วนร้านอาหาร
อยูบ่ ริ เวณ “ครัวไฟ” อาคารหลังนี้ ถูกใช้งาน 2 รู ปแบบ คือ มีท้ งั สอดแทรกเนื้ อหาในพิพิธภัณฑ์เพื่อ
นาเสนอเรื่ องราวเกี่ ยวกับนางอโนชา ภรรยาคนที่ 2 ของหลวงอนุ สารสุ นทร ที่ มีความถนัดเป็ นพิเศษใน
เรื่ องการครัว นาเสนอภาพบรรยากาศการทาอาหารของคนในอดีตผ่านการตกแต่งภายในอาคารสถานที่ดว้ ย
เครื่ องครัวโบราณและภาพถ่าย มีการใช้งานอาคารในส่ วนนี้ เป็ นร้านอาหารของพิพิธภัณฑ์รวมถึ งผูม้ าใช้
บริ การส่ วนงานโรงแรม มีชื่อร้ านว่า “อโนจา” หรื อ “Anoja” โดยผูท้ ี่เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หรื อลูกค้า
โรงแรมสามารถมาลิ้ มรสชาติ อาหารที่ เป็ นสู ตรเฉพาะของตระกู ล เรี ยกว่า “กับข้าวบ้านตึ ก” ภายใต้
ความรู ้สึกร่ วมกับสถานที่ มีการใช้เทคโนโลยีท้ งั ภาพและเสี ยงเข้ามาช่วยสร้างบรรยากาศให้ดูเสมือนจริ ง

ภาพ 5.66 บรรยากาศภายในร้าน “อโนจา” หรื อ “Anoja”
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ภาพ 5.67 จากมุมสู งแสดงการจัดวางภายในร้าน “อโนจา” หรื อ “Anoja”
2.2.4) ส่ วนงานบริ การด้านการศึกษา (Educational services)
เรี ย กอี ก ชื่ อหนึ่ งว่า ส านัก งานศิ ล ปวัฒ นธรรม เป็ นส่ วนที่ ให้บ ริ ก ารพื้ นที่ ท างด้านการศึ ก ษา
ประกอบด้วย
(1)

ห้องประชุมและห้องบรรยาย (Auditorium)

อยูบ่ ริ เวณอาคารสร้างใหม่ซ่ ึ งอยูร่ ะหว่างอาคาร “ตึกแดง” และ “เรื อนแถว” นอกจากเป็ นห้องที่
ใช้บรรยายเพื่อนาเรื่ องก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์แล้ว ยังสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็ นห้องประชุ มและห้อง
บรรยายขนาดใหญ่ได้ เป็ นพื้นที่เปิ ดที่บุคคลภายนอกสามารถติดต่อเพื่อขอเช่ าพื้นที่จดั กิ จกรรมด้าน
การศึกษาได้ รู ปแบบอาคารเป็ นแนวร่ วมสมัย ใช้กระจกเป็ นส่ วนประกอบหลัก มีหลังคาที่ควบคุมด้วย
ระบบไฟฟ้ า สามารถเปิ ดปิ ดม่านเพื่อปรับแสงได้
(2)

ห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิงาน (Class rooms and studios)

อยูบ่ ริ เวณชั้น 2 ของ “เรื อนแถว” เป็ นห้องขนาดเล็ก สามารถจุคนได้ประมาณไม่เกิน 10 คน ใช้
เป็ นห้องเรี ยนรู ้ หรื อห้องปฏิ บตั ิงานของเจ้าหน้าที่ พิพิธภัณฑ์ และเปิ ดให้บุคคลภายนอกสามารถเช่ า
พื้นที่เพื่อจัดเป็ นห้องประชุมขนาดเล็กได้
(3)

ห้องสมุด (Museum library)

เป็ นห้องที่จดั เก็บหนังสื อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ ในหมวดประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ ข องพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ตลอดจนสิ่ ง พิ ม พ์ โ บราณต่ า งๆที่ อ ยู่ภ ายใน
พิพิธภัณฑ์ เช่น ตาราทางการแพทย์ของนายแพทย์ยงค์ นิ ตยสารแฟชัน่ ของนางกิมฮ้อ หนังสื อสารคดี
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เนชัน่ แนลจีโอกราฟฟิ กเมื่อ 100 ปี ก่อน จดหมายที่นางกิมฮ้อและนายกีเขียนถึงลูกเมื่อตอนไปศึกษาต่อ
ยังต่างประเทศ บันทึกประจาวันของบุคคลต่างๆ เอกสารทางการเงินการธนาคาร เป็ นต้น รวมไปถึ ง
ภาพถ่ายโบราณของหลวงอนุ สารสุ นทรทั้งที่ ทาการอัดรู ปออกมาแล้ว และรู ปแบบฟิ ล์มกระจก โดย
จะต้องมีก ารจัดการในรู ป แบบห้องสมุ ดและศูนย์สารสนเทศ ภายในห้องสมุดมีก ารปรั บสภาพให้
เหมาะสมในการจัดเก็บรักษาสิ่ งพิมพ์โบราณเหล่านี้ ทั้งในด้านอุณหภูมิ ความชื้น และแสง มีเจ้าหน้าที่
ห้ อ งสมุ ด คอยให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชนทั่ว ไป และสมาชิ ก ของห้ อ งสมุ ด ที่ ส นใจสื บค้น ข้อ มู ล
ประวัติศาสตร์ ในบริ บทต่างๆ ของช่วงกาเนิดทุนนิยมในเชียงใหม่
2.3) การตรวจสอบและการทาทะเบียนวัตถุที่จดั แสดง
การจัดทาทะเบี ยนบัญชี วตั ถุ เป็ นการช่ วยควบคุ มจานวนวัตถุ ที่เป็ นสมบัติของพิพิธภัณฑ์ให้มี
การเก็บรั กษาอย่างมี ระเบี ยบ สะดวกในการตรวจสอบ เอื้ อต่อการค้นคว้าจัดทาประวัติเรื่ องราวเชิ ง
วิชาการของวัตถุ แต่ละชิ้ นในด้านศิลปะ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี เพื่อนามาใช้ประกอบการจัด
แสดง อีกทั้งยังช่วยให้ภณ
ั ฑารักษ์ทราบที่มาที่ไปของวัตถุน้ นั ๆ ประวัติการเคลื่อนย้าย เป็ นหลักฐาน
อ้างอิงสาคัญทางด้านกฎหมาย อีกทั้งยังช่วยป้ องกันและคุม้ ครองความปลอดภัยของวัตถุจากการทุจริ ต
ของเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ การเกิดโจรภัยหรื อภัยทางธรรมชาติที่อาจทาให้เกิดการสู ญหายหรื อเสี ยหาย
บุคคลที่ทาหน้าที่ทาทะเบียนวัตถุ คือ ภัณฑารักษ์ที่ทาหน้าที่ควบคุมการทาทะเบียน เจ้าหน้าที่
พิพิธภัณฑ์ ซึ่ งจะต้องมี ความรู ้ ทวั่ ไปทางด้านศิ ลปะ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ตลอดจนการใช้
ถ้อยคา การให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัววัตถุ มีความสามารถในการจัดทาบันทึกข้อมูลได้ถูกต้องสมบูรณ์
สะดวกในการค้นคืน มีความรับผิดชอบต่อสมบัติทุกชิ้ นของพิพิธภัณฑ์ท้ งั ที่เข้ามาหรื อออกไป และ
บุคคลที่ เกี่ ยวข้องยังประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ บนั ทึ กข้อมูลและคนงานที่ผ่านการฝึ กอบรมเกี่ ยวกับการ
บรรจุหีบห่อด้วย โดยมีข้ นั ตอนการดาเนินงาน ดังนี้
2.3.1) การตรวจสอบวัตถุ
เป็ นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของวัตถุชิ้นนั้นๆ โดยจะต้องมีเรื่ องราวเกี่ ยวข้องกับเรื่ องราวชี วิต
ของหลวงอนุ สารสุ นทรและครอบครัว หรื อสะท้อนวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของชุ มชนชาวจี น อันเป็ นจุ ด
ก่อกาเนิ ดของทุ นนิ ยมในเชี ยงใหม่ โดยมีคุณค่าทางศิลปะและประวัติศาสตร์ ซึ่ งวัตถุ เหล่านั้นอาจเป็ น
วัตถุที่มีอยูแ่ ล้ว จัดซื้ อเข้ามา หรื อขอรับบริ จาค และหากเป็ นวัตถุที่ผอู ้ ื่นมอบให้พิพิธภัณฑ์ จะต้องไม่มีขอ้
ผูกมัดหรื อกฎเกณฑ์เงื่ อนไขใดใดนอกเสี ยจากเพื่อเป็ นประโยชน์ทางการศึกษา จากนั้นตรวจสอบความ
สะอาด และตรวจสอบสภาพความชารุ ดของวัตถุ เพื่อประโยชน์ต่อการบารุ งรักษาวัตถุต่อไป
2.3.2) การจาแนกวัตถุ
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เป็ นขั้นตอนของการนาวัตถุ มาจาแนกประเภท จัดสรร และแบ่งหมู่ว่าอยู่ในกลุ่ มใด ทั้งนี้ จาก
การเก็ บ ข้อมู ล ผูว้ ิจยั พบว่าวัตถุ ที่ จดั แสดงในพิ พิ ธภัณ ฑ์ มี ก ารจาแนกประเภทได้ 5 ประเภท ได้แก่
เครื่ องใช้ส่วนตัวของหลวงอนุ สารสุ นทรและครอบครัว เครื่ องใช้และสิ นค้าในธุ รกิจของหลวงอนุ สาร
สุ นทรและครอบครัว เอกสารสิ่ งพิมพ์โบราณ งานศิลปกรรม และงานสถาปัตยกรรม
2.3.3) การศึกษาวัตถุ
เป็ นขั้นตอนสาคัญของการนาวัตถุมาศึกษาเพิ่มเติมถึงข้อมูลเชิ งลึกในตัววัตถุน้ นั ๆ เช่น ชื่ อวัตถุ
ความส าคัญ หรื อประโยชน์ ของวัตถุ รายละเอี ยดเพื่ อให้ผูเ้ ข้าชมได้รับ ความรู ้ จากวัตถุ ชิ้ นนั้นอย่าง
ครบถ้วน อายุสมัยของวัตถุ เป็ นต้น เมื่อได้ขอ้ มูลในส่ วนนี้ก็จะนามาเก็บเพื่อทาเป็ นฐานข้อมูลของวัตถุ
ชิ้นนั้นต่อไป โดยก่อนการบันทึกควรตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นเสี ยก่อนด้วย
2.3.4) การทาบันทึกหลักฐานหรื อทะเบียนบัญชีวตั ถุ
เป็ นการช่ วยควบคุ มจานวนวัตถุ ที่เป็ นสมบัติของพิพิธภัณฑ์ให้มีการเก็บรักษาอย่างมีระเบียบ
สะดวกในการตรวจสอบ เอื้อต่อการค้นคว้าจัดทาประวัติเรื่ องราวเชิ งวิชาการของวัตถุแต่ละชิ้นในด้าน
ศิลปะ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี เพื่อนามาใช้ประกอบการจัดแสดง อีกทั้งยังช่วยให้ภณ
ั ฑารักษ์
ทราบที่มาที่ไปของวัตถุ น้ นั ๆ ประวัติการเคลื่ อนย้าย เป็ นหลักฐานอ้างอิงสาคัญทางด้านกฎหมาย อีก
ทั้งยังช่วยป้ องกันและคุม้ ครองความปลอดภัยของวัตถุจากการทุจริ ตของเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ การเกิด
โจรภัยหรื อภัยทางธรรมชาติที่อาจทาให้เกิดการสู ญหายหรื อเสี ยหาย
2.4) การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการ
เพื่อสนับสนุนการบริ หารจัดการพิพิธภัณฑ์และรู ปแบบของการจัดแสดง จึงเสนอแนะให้มี การ
ใช้เทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) ซึ่ งเป็ นเทคโนโลยีระบุลกั ษณะวัตถุหรื อบุคคล
ด้วยคลื่นความถี่ วิทยุ โดยจัดอยูใ่ นระบบ Auto-ID ประเภทหนึ่ ง คล้ายกับระบบบาร์ โค้ด (Barcode) มี
วัตถุ ประสงค์เพื่อใช้ในการระบุวตั ถุ ระยะไกล เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ ความสะดวกรวดเร็ วและความ
ปลอดภัยในกระบวนการต่างๆ ของการจัดการกับข้อมูลทั้งหมด ซึ่ งนอกจากจะช่วยสนับสนุนรู ปแบบ
ของเทคนิ คการจัดแสดงแล้ว ยังช่ วยอานวยความสะดวกในส่ วนการจัดการภายใน (อจาลญา บัวตูม,
2555) เช่น
2.4.1) ช่ วยเก็บบันทึ กข้อมูลการจัดเก็บและการดูแลรักษาของวัตถุ ภายใน
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ได้อย่างเป็ นระบบ นอกจากนี้ ยังช่ วยในเรื่ องของการ
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รั ก ษาความปลอดภัย โดยใช้ RFID ช่ ว ยในการตรวจจับ ความ
เคลื่อนไหวเพื่อเฝ้ าระวังและป้ องกันการโจรกรรมภายในพิพิธภัณฑ์
2.4.2) การบริ หารผูเ้ ข้าชม โดยเทคโนโลยี RFID สามารถบันทึ กข้อมูลได้
มากกว่าระบบ Barcode และสามารถบันทึ กข้อมู ลเพิ่ มเติ มได้อย่าง
ต่ อเนื่ อง ตามแต่ ประสิ ทธิ ภาพของชนิ ดของ RFID จึ งสามารถช่ วย
จัดเก็บสถิ ติขอ้ มูลการเข้าชมของผูเ้ ข้าชม ทาให้สามารถนาข้อมูลนั้น
มาวิเคราะห์หาพฤติกรรมของผูเ้ ข้าชม เพื่อการพัฒนาการให้บริ การที่
ตรงตามความสนใจแก่ผเู ้ ข้าชมต่อไป
2.5) งบประมาณ
การศึกษาเพื่อจัดการ “บ้านตึก” ให้เป็ นอนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้ และสามารถ
ดาเนิ นกิจการได้อย่างยัง่ ยืนนั้น ทางผูว้ ิจยั ได้มีการวางแผนทางการเงินและระยะเวลาในโครงการจัดการ
พื้นที่กลุ่มอาคารของหลวงอนุสารสุ นทร เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดทาจริ งในอนาคต ดังนี้
เดือนที่ 1

เดือนที่ 2-6

1) การวางแผนงานก าหนดข้อ ตกลงในการท างานและการจ้า งที่
ปรึ กษาโครงการฯ
1.1 ที่ปรึ กษาทางการเงินการลงทุนโครงการ
1.2 ที่ปรึ กษาทางการจัดพิพิธภัณฑ์ อนุสรณ์สถาน
1.3 ที่ปรึ กษาทางการออกแบบและอนุ รักษ์อาคาร ภูมิทศั น์ และ
สถาปัตยกรรมภายใน
1.4 ที่ปรึ กษาทางกฎหมาย การจัดตั้งองค์กรไม่แสวงหากาไรหรื อมูลนิธิ
1.5 ที่ปรึ กษาอื่นๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ห้องสมุด ฯลฯ
2) การจัดทาแผนการดาเนินการโครงการฯ
2.1 แผนธุ รกิจ ส่ วนพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถาน
2.2 แผนธุ รกิจ ส่ วนโรงแรมที่พกั และหอศิลป์
2.3 แผนธุ รกิจ ส่ วนร้านอาหาร
2.4 แผนธุ รกิจ ส่ วนธุ รกิจพื้นที่ให้เช่า (ร้านของที่ระลึก-ห้องสมุด)
2.5 แผนธุ รกิจ ห้องเอนกประสงค์จดั เลี้ยง-สานักงานวัฒนธรรมให้
เช่า-การจัดกิจกรรม
2.6 การออกแบบรู ปแบบรายการและอนุรักษ์อาคาร 7 รายการ
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100,000.100,000.100,000.100,000.100,000.200,000.200,000.100,000.100,000.100,000.100,000.700,000.-

เดือนที่ 7-12 3) การปรับปรุ งและการก่อสร้างอาคารสถานที่โครงการฯ
3.1 การอนุ รักษ์ซ่อมแซมอาคาร “ตึกหลวง” และส่ วนต่อขยาย
ขนาดพื้นที่ 576 ตรม.
3.2 การบูรณะปรับปรุ งอาคาร “เรื อนแถว” ขนาดพื้นที่ 160 ตรม.
3.3 การบูรณะปรับปรุ งอาคาร “ตึกแดง” ขนาดพื้นที่ 250 ตรม.
3.4 การบูรณะปรับปรุ งอาคาร “ตึกขาว” ขนาดพื้นที่ 774 ตรม.
3.5 การบูรณะปรับปรุ งอาคาร “โรงครัว” ขนาดพื้นที่ 250 ตรม.
3.6 การสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดพื้นที่ 200 ตรม.
3.7 การจัดภูมิทศั น์ภายในกลุ่มอาคาร ขนาดพื้นที่ 1600 ตรม.
เดือนที่ 13-18 (4) การตกแต่งภายในเครื่ องเรื อนและการติดตั้งอาคารโครงการฯ
4.1 การตกแต่งภายในพิพิธภัณฑ์อาคาร “ตึกหลวง”
การติดตั้งนิทรรศการและของหายาก
การจัดทาอนุสรณ์สถาน
การจัดทา E-Museum
4.2 การตกแต่งภายใน “เรื อนแถว” สานักงาน
4.3 การตกแต่งภายใน “ตึกแดง” ห้องสมุด
4.4 การตกแต่งภายใน “ตึกขาว” โรงแรม หอศิลปะ
4.5 การตกแต่งภายใน “โรงครัว” ร้านอาหาร
4.6 การตกแต่งภายใน อาคารอเนกประสงค์
อุปกรณ์อาคารต่างๆ

5,760,000.800,000.1,250,000.3,870,000.1,250,000.4,000,000.1,000,000.3,000,000.250,000.250,000.1,000,000.500,000.500,000.1,000,000.500,000.1,000,000.7,500,000.-

รวม 28,230,000.3)

การประชาสัมพันธ์และการตลาด

การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์บา้ นตึกขึ้นมา นับเป็ นการสร้างภาพลักษณ์และการรับรู้เรื่ องราวของหลวงอนุ
สารสุ นทรและครอบครัวต่อบุคคลภายนอก เป็ นการทาให้คนรุ่ นใหม่ได้รู้จกั และรับรู้คุณูปการที่หลวงอนุ
สารสุ นทรและครอบครัวได้สร้างไว้ ตลอดจนบทบาทของชาวจีนช่วงกาเนิ ดทุนนิ ยมในเชี ยงใหม่ โดยการ
ส่ งเสริ มทางด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาดของพิพิธภัณฑ์สามารถทาได้โดย

199

3.1) การเปิ ดให้สังคมมีส่วนร่ วมกับพิพิธภัณฑ์มากขึ้น
ในปั จจุบ นั ผูเ้ ข้าชมพิพิธภัณฑ์ไม่ได้มีสถานะเป็ นแค่ผูร้ ับบริ การเพียงอย่างเดี ยวอีกต่อไป แต่
กลายมาเป็ นผูม้ ี ส่ วนร่ วมกับ การด าเนิ น งานของพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ไ ด้โดยผ่านการมี ส่ วนร่ วมแสดงความ
คิ ด เห็ น ผ่ า นช่ อ งทางสื่ อ สาธารณะของพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ เช่ น เว็บ ไซต์ (Website) เพจ(Page) บนเฟซบุ๊ ค
(Facebook) เวบบล๊อค (Web Blog)
3.2) การสร้างให้พิพิธภัณฑ์กลายเป็ นห้องเรี ยน
ร่ วมมือกับภาคสถาบันการศึกษา เพื่อนาเอาวิชาสังคมท้องถิ่นมาประยุกต์ให้เข้ากับเนื้อหาสาระ
ของพิพิธภัณฑ์ผ่านการออกแบบเป็ นโปรแกรมเรี ยนรู ้ เพื่อส่ งเสริ มให้เด็กได้ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้
จากการคิดสร้างสรรค์ดว้ ยตนเอง ใช้พิพิธภัณฑ์เป็ นสถานที่เรี ยนรู้เพิ่มเติมจากระบบการศึกษาหลัก
3.3) สื่ อประชาสัมพันธ์
การเลื อกใช้ช่ องทางในการประชาสั มพันธ์ พิ พิ ธภัณฑ์ ในปั จจุ บ นั สามารถท าได้โดยผ่านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ในงานด้านประชาสัมพันธ์ เพราะการนาเทคโนโลยีการสื่ อสารข้อมูลมาใช้
ส่ งผลให้สามารถลดต้นทุ น ลดเวลาในการติดต่อสื่ อสาร นาเสนอข่าวสารที่ เกิ ดขึ้ นของพิพิธภัณฑ์ไปยัง
สมาชิ กหรื อบุคคลที่สนใจเข้าชมได้อย่างทันท่วงทีและตรงกลุ่มเป้ าหมาย เช่ น เว็บบล๊อก อิเล็กทรอนิ กส์
บุ ค ข่ าวประชาสั มพันธ์ บนเว็บไซต์ พอดแคส และอาจใช้ช่ องทางเหมื อนในอดี ต เช่ น หนังสื อพิ มพ์
โทรทัศน์ วิทยุ และนิตยสาร เพื่อส่ งเสริ มการประชาสัมพันธ์และการบริ การ
3.4) การสร้างกระแสการรับรู้ของสื่ อท้องถิ่น
การสร้างกิ จกรรมเล็กๆขึ้นในบริ เวณพิพิธภัณฑ์ เพื่อสร้ างความเคลื่ อนไหวอยู่ตลอดเวลา เช่ น
การจัดปาร์ ต้ ี เลี้ ยงน้ าชายามบ่ายแก่สื่อท้องถิ่ นเพื่อเป็ นการเปิ ดตัว โดยให้แต่ละหน่ วยงานส่ งตัวแทน
มาร่ วมงานเลี้ ยงน้ าชาในบรรยากาศสมัยหลวงอนุ สารสุ นทร และเปิ ดพื้นที่เพื่อจัดงานการกุศลต่างๆ
เป็ นต้น
3.5) การส่ งเสริ มให้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่
ประชาสั ม พัน ธ์ ร่ ว มกับ การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย(ททท.) และบริ ษ ัท ทัว ร์ เพื่ อ ให้
นักท่องเที่ ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติได้เข้ามารั บรู ้ ขอ้ มูลและเพลิ ดเพลิ นจากการได้มาเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์
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3.6) การอาศัยความร่ วมมือจากสถานที่ใกล้เคียง
เป็ นการ Co-promotion ร่ วมกับพิพิธภัณฑ์และสถานที่ ท่องเที่ ยวในบริ เวณใกล้เคียง โดยมีรถ
เช่น ตุ๊กตุ๊ก สามล้อปั่ น ให้บริ การรับส่ งไปยังสถานที่ต่างๆ ในราคาเหมารวมที่ต่ากว่าราคาปกติหากผู้
เข้าชมไปซื้ อแยก หรื อมีการแลกเปลี่ยนนิทรรศการกันระหว่างพิพิธภัณฑ์ในเชียงใหม่
4)

กิจกรรมและบริ การต่างๆ

การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่ อง เป็ นการสร้างให้พิพิธภัณฑ์มีความเคลื่อนไหว ไม่เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่หยุด
นิ่ ง ซึ่ งนอกจากจะเป็ นการสร้างกระแสการรับรู ้ของบุคคลทัว่ ไปแล้ว ยังเป็ นการดึงทุกภาคฝ่ ายให้เข้ามาร่ วม
ในกิจกรรมต่างๆ เป็ นการพัฒนาองค์ความรู้ และกระตุน้ ให้ผเู ้ ข้าร่ วมในกิจกรรมเกิดการรับรู ้ในเรื่ องราวของ
สังคมเมืองเชี ยงใหม่ช่วงเวลาหนึ่ งในอดี ตด้วย โดยเนื้ อหากิ จกรรมควรมีการให้ความรู ้ แก่ผเู ้ ข้าร่ วมกิ จกรรม
และให้ผเู ้ ข้าร่ วมได้เข้ามามีส่วนร่ วมมากที่สุด และควรจัดกิจกรรมอย่างเป็ นระบบ สม่าเสมอ มีความต่อเนื่อง
และติดตามผล เพื่อการพัฒนาให้ “พิพิธภัณฑ์อนุ สารสุ นทร” กลายเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ที่มีประสิ ทธิ ภาพและ
เพิ่มพูนความรู ้ให้แก่ผคู ้ นในท้องถิ่น ดังนั้น การเสนอจัดกิจกรรมผูว้ จิ ยั จึงขอเสนอหัวข้อกิจกรรมดังต่อไปนี้
4.1) กิจกรรมนิทรรศการชัว่ คราว
การจัดนิ ทรรศการชั่วคราวเป็ นกิ จกรรมที่ ควรจัดขึ้ นเป็ นประจาอย่างสม่ าเสมอ เป็ นกิ จกรรมที่
สามารถน าเสนอองค์ความรู ้ เพิ่ มเติ มจากที่ มี อยู่ภายในห้ องจัดแสดงหลักได้ นิ ทรรศการชั่วคราวหรื อ
นิ ทรรศการพิเศษนี้ นับเป็ นกิ จกรรมที่มีบทบาทมากที่ สุด เพราะทาให้เกิ ดการเคลื่ อนไหว และสร้ างความ
เพลิดเพลิน ดึงดูดและเร้าความสนใจของผูช้ มที่เคยมาชมพิพิธภัณฑ์แล้วให้กลับมาอย่างสม่าเสมอ ในการ
จัดการครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้กาหนดให้พ้ืนที่บริ เวณชั้นล่างของ “ตึกหลวง” ส่ วนที่เป็ นอาคารต่อเติม เป็ นพื้นที่จดั
นิทรรศการชัว่ คราว และในบางโอกาสอาจใช้ลานโล่งกลางบ้านเป็ นพื้นที่จดั นิ ทรรศการด้วย
หัวข้อนิ ทรรศการชั่วคราวจะน าเสนอหมุ นเวียนไปในแต่ ละเดื อน โดยมี เนื้ อหาที่ เกี่ ยวข้องกับ
พิพิธภัณฑ์อนุ สารสุ นทร และส่ งเสริ มให้พิพิธภัณฑ์บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ที่ต้ งั ไว้ นอกจากนาเสนอเนื้ อหา
และวัตถุ จดั แสดงแล้ว รู ปแบบกิ จกรรมควรมี การจัดเสวนา โดยการเชิ ญนักวิชาการหรื อบุ คคลที่ สนใจ
ศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อนิ ทรรศการนั้นๆ มาร่ วมพูดคุยด้วย ผูว้ จิ ยั ได้เสนอตัวอย่างหัวข้อนิทรรศการ เช่น
4.1.1) ภาพถ่ายเชียงใหม่ในอดีตเมื่อ 100 กว่าปี ที่แล้ว
4.1.2) ธนาคารเชียงใหม่ในอดีต
4.1.3) จุดเริ่ มต้นของการแพทย์สมัยใหม่ในเมืองเชียงใหม่
4.1.4) พัฒนาการยานยนต์ในเมืองเชียงใหม่
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4.1.5) พัฒนาการการแต่งกายของชาวเชียงใหม่
4.1.6) พัฒนากระแสความนิยมของคนเชียงใหม่ในด้านต่างๆ
4.1.7) วิถีการกินของคนเชียงใหม่ในอดีต ภายใต้อิทธิพลตะวันตก
4.1.8) การค้าขายของคนเชียงใหม่ในอดีต
4.1.9) ชนเผ่าผีตองเหลือง
4.1.10) การก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4.1.11) การจัดสรรที่ดินในเมืองเชียงใหม่
4.2) กิจกรรมการบริ การทางการศึกษาและช่วยค้นคว้าวิจยั
กิจกรรมการบริ การนี้ อยูภ่ ายใน “ห้องสมุดอนุ สารสุ นทร” ซึ่ งอยูบ่ นชั้นสองของ “ตึกแดง” จัด
ขึ้นเพื่อช่วยเหลื อผูใ้ ช้ห้องสมุดในการค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่ องที่กาลังศึกษาวิจยั ซึ่ งบรรณารักษ์จะทาการ
ติดตามข่าวสารความรู ้ที่เกี่ ยวข้องกับเรื่ องที่ศึกษา จัดหา รวบรวม จากหนังสื อ วารสาร เอกสาร ทั้งที่
เป็ นสิ่ งตี พิมพ์ และสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ เช่ น ฐานข้อมูลซี ดีรอม ฐานข้อมูลออนไลน์ ต่างๆ จัดทาคู่มือ/
เครื่ องมือเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว การจัดบริ การมีดงั นี้
4.2.1) บริ การตอบคาถาม
เป็ นบริ การช่วยผูใ้ ช้ในการค้นหาคาตอบที่ตอ้ งการ ซึ่ งผูใ้ ช้อาจสอบถามด้วยตนเอง ที่โต๊ะบริ การตอบ
คาถาม สอบถามทางโทรศัพท์หรื อทางไปรษณี ย ์ ลักษณะของคาถามอาจเป็ นคาถามทัว่ ไปเกี่ยวกับห้องสมุด
เช่น คาถามเกี่ยวกับแหล่งจัดเก็บและบริ การหนังสื อ วารสาร วัสดุไม่ตีพิมพ์ ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสื อ
สัญลักษณ์ ต่าง ๆ เป็ นต้น หรื ออาจเป็ นคาถามที่ ตอ้ งใช้หนังสื อ หรื อหลักฐานอ้างอิงในการค้นหาคาตอบ
หรื ออาจเป็ นเรื่ องของการแนะนาหนังสื อ วารสาร วัสดุสารสนเทศอื่นๆ ให้เลือกอ่านตามความสนใจ
4.2.2) บริ การสื บค้นข้อมูลหรื อบริ การช่วยค้นคว้า
เป็ นบริ การช่ วยค้นคว้าในหัวข้อ ปั ญหา หรื อ เรื่ องราวในสาขาวิชาที่ กาลังศึ กษาวิจยั โดยการ
สื บค้นรวบรวมรายชื่ อหนังสื อ สิ่ งพิมพ์ เอกสาร วรรณกรรมจากฐานข้อมูล และวัสดุสารสนเทศต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องไว้ ทั้งที่มีภายในห้องสมุดอนุสารสุ นทร และจากห้องสมุดอื่นให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ
4.2.3) บริ การจัดทาดรรชนี
เป็ นการจัดทาคู่มือในการค้นหาสารสนเทศจากทรัพยากรห้องสมุ ด เช่ น ดรรชนี วารสารเก่าที่
เก็บรักษาไว้ เนื่ องจากบางครั้งการสร้างดรรชนี คน้ จากการทารายการของห้องสมุดอาจไม่ละเอียดพอ
และมีสารสนเทศบางรายการที่มีคุณค่าต่อการศึกษาค้นคว้าซ่ อนอยู่ สิ่ งพิมพ์บางรายการจัดทาดรรชนี
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เฉพาะชื่ อเรื่ องเท่ านั้น หรื อ สิ่ งพิ มพ์บางเล่ ม มี เนื้ อหาหลายเรื่ องอยู่ในเล่ มเดี ยวกัน การสร้ างดรรชนี
ค าค้น อาจไม่ ค รอบคลุ ม ทั้งหมด เช่ น หนังสื ออนุ ส รณ์ หนัง สื อ รวมบทความ เอกสารการเงิ น การ
ธนาคาร จดหมายติดต่อราชการ เป็ นต้น เป็ นหน้าที่ของบรรณารักษ์บริ การตอบคาถาม ที่จะต้องสร้าง
เครื่ องมือในการค้นหาเพื่อให้เข้าถึงและสามารถบริ การสารสนเทศแก่ผใู ้ ช้ได้อย่างรวดเร็ ว
4.2.4) บริ การจัดทาสาระสังเขป
เป็ นการจัดท าสาระสั งเขปแต่ ล ะรายการจะให้รายละเอี ยดทางบรรณานุ ก รมอย่างครบถ้วน
ได้แก่ ผูแ้ ต่ง ชื่ อเรื่ อง สถานที่พิมพ์ สานักพิมพ์ ปี ที่พิมพ์ พร้อมเนื้ อหาสาระที่สาคัญโดยสรุ ป ทั้งนี้ เพื่อ
เป็ นการประหยัดเวลาของผูใ้ ช้บริ การ เมื่อได้อ่านสาระสังเขปจะสามารถทราบได้วา่ หนังสื อ สิ่ งพิมพ์
วัสดุสารสนเทศ นั้นๆ ตรงกับความต้องการหรื อไม่ และหากสนใจจะอ่านฉบับเต็มก็สามารถติดตามหา
อ่านได้ง่าย
4.3) กิจกรรมดนตรี ในสวนและงานออกร้าน
กิจกรรมนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มความสัมพันธ์ในครอบครัว เป็ นกิจกรรมประจาปี ในช่ วง
ฤดูหนาว จัดขึ้นบริ เวณลานกลางแจ้งภายในบริ เวณกลุ่มอาคาร เปิ ดโอกาสให้กลุ่มผูท้ ี่รักในงานศิลปะ
และงานประดิษฐ์ในเชี ยงใหม่ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาออกร้านขายผลงานของตน บรรยากาศ
ภายในงานจัดจาลองให้เหมือนครั้งที่ชาวตะวันตกเข้ามาในดินแดนล้านนาเมื่อยุคเริ่ มแรก มีเสี ยงคลอ
ด้วยเพลงตะวันตกในยุค 100 กว่าปี ก่อน อาหารที่ให้บริ การจะเป็ นอาหารตะวันตกผสมกับกลิ่ นอาย
ของท้องถิ่ นที่ ปรุ งออกมาจากร้ าน “อโนจา” ภายในงานมี เกมส์ การละเล่ นที่ ส่งเสริ มความสัมพันธ์
ภายในครอบครัวและทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม
4.4) กิจกรรมอื่นๆ
ทางพิพิธภัณฑ์อนุ สารสุ นทรมีนโยบายร่ วมมือกับหน่ วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนใน
การจัดกิ จกรรมที่ ส่งเสริ มวัตถุ ป ระสงค์หลัก ของพิพิ ธภัณฑ์ ในการเผยแพร่ และให้ประชาชนทัว่ ไป
ได้รับรู ้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับหลวงอนุ สารสุ นทร ตระกูลชุ ติมา-นิ มมานเหมินท์ และบทบาทของชาวจีนใน
เชี ยงใหม่ช่วงกาเนิ ดทุนนิ ยม โดยไม่จากัดเฉพาะการแลกเปลี่ ยนนิ ทรรศการเท่านั้น ยังรวมถึ งการจัด
แสดงผลงานศิลปะแขนงต่างๆ และการให้ความรู้ทางด้านวิชาการด้วย ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การสอน
หรื อจัดแสดงการฟ้ อนราแบบฉบับของเจ้าดารารัศมี การจัดอบรมความรู้เรื่ องการจัดการโบราณวัตถุ
ตามแนวทางการอนุรักษ์ การจัดอบรมเรื่ องเครื่ องแต่งกายล้านนา เป็ นต้น
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