บทที่ 6
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
6.1 สรุ ปผลการศึกษา
ผลสรุ ป ของการศึ ก ษาการจัด การ “บ้านตึ ก ” กลุ่ ม อาคารของหลวงอนุ ส ารสุ น ทร จัง หวัด
เชี ยงใหม่ โดยการศึกษาความเป็ นมาด้านประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่น อัตชี วประวัติของหลวงอนุ สารสุ นทร
ประวัติบุคคล อาคาร บริ บทของพื้นที่ และเรื่ องราวในแง่มุ่มต่างๆ มีคุณค่าความสาคัญ และศักยภาพ
ทางด้านเนื้ อหา อีกทั้งความพร้อมของอาคารและสถานที่ที่สามารถนามาปรับปรุ ง อนุ รักษ์ และจัดตั้ง
เป็ นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้
เนื่ องด้วย หลวงอนุ สารสุ นทร เป็ นชาวจีนที่ มีบทบาทสาคัญท่านหนึ่ งทางเศรษฐกิ จของเมือง
เชียงใหม่ อีกทั้งเป็ นผูบ้ ุกเบิกนาเอาวิทยาการด้านต่างๆ วางรากฐานความเจริ ญทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้กบั เมืองเชี ยงใหม่ และตระกูลชุ ติมา-นิ มมานเหมินท์ นับได้ว่าเป็ นตระกูลสาคัญที่ มีคุณประโยชน์
ต่อสังคมเชี ยงใหม่และต่อประเทศไทยมาเป็ นเวลายาวนานหลายทศวรรษ ดังนั้นจึงเป็ นข้อมูลสาคัญ
ของการจัด ตั้ง พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ก ารเรี ย นรู ้ ข องท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ เยาวชน นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ผู ้ม าเยื อ น
นักท่องเที่ยว เข้ามาศึกษาหาความรู ้ อีกทั้งเป็ นอนุสรณ์สถานให้กบั ลูกหลานในตระกูล
“บ้านตึก ” กลุ่ มอาคารของหลวงอนุ สารสุ นทร นับเป็ นพื้นที่ ทางประวัติศาสตร์ ของเชี ยงใหม่
ตั้งอยูใ่ นย่านชุ มชนการค้าที่สาคัญ ประกอบด้วยอาคารประวัติศาสตร์ จานวน 5 หลัง ซึ่ งสามารถนามา
อนุ รักษ์ ปรับปรุ ง เปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยในรู ปแบบพิพิธภัณฑ์เอกชน โดยใช้อาคารเดิมที่เป็ นบ้าน
ประวัติศาสตร์ (Historic House Museum) นามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของการจัดแสดง ควบคู่ไปกับการนา
วัตถุ สิ่ งของเครื่ องใช้ที่เกี่ ยวข้องกับ บุ คคลและอาคารจานวนมาก อาทิ เช่ น 1) เครื่ องใช้ส่ วนตัวของ
หลวงอนุ ส ารสุ น ทรและครอบครั ว 2) เครื่ อ งใช้และสิ น ค้าในธุ รกิ จของหลวงอนุ ส ารสุ น ทรและ
ครอบครั ว 3) เอกสารโบราณ และภาพถ่ ายจากกล้อ งถ่ ายภาพของตระกูล 4) งานศิ ล ปกรรม และ
ชิ้ น ส่ วนตกแต่ งทางสถาปั ตยกรรม 5) สถาปั ตยกรรม และส่ วนประกอบของอาคาร นามาจัดเรี ย ง
นาเสนอรู ป แบบวีชิตประจาวัน เหตุการณ์ สถานที่ หรื อกิ จกรรมต่างๆ ในอดี ตของบุ คคลและเมื อง
เชี ยงใหม่ ในอดี ต โดยเน้น การเป็ นแหล่ งเรี ยนรู ้ ท างวัฒ นธรรม บู รณาการกับ สื่ อประเภทต่ างๆ ใน
รู ปแบบนิ ทรรศการถาวรและชัว่ คราว ตอบสนองความต้องการการโหยหาอดีต (Nostalgia) เช่ น การ
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บูรณะอาคารประวัติศาสตร์ ที่เคยเป็ นร้านขายของ ตามหลักจิตวิทยาในการรับรู ้ และเสริ มคุ ณค่าของ
แหล่งเรี ยนรู ้สาคัญของชั้นชนกลาง ในย่านการค้าสาคัญของเมืองเชียงใหม่
การจัดการ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารของหลวงอนุ สารสุ นทร จังหวัดเชี ยงใหม่ เพื่อเป็ นอนุ สรณ์
สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้ ประกอบด้วย 2 ส่ วนสาคัญ ได้แก่
ส่ วนที่ 1 การอนุ รักษ์ปรับปรุ งอาคารและสถานที่ ซึ่ งประกอบด้วยอาคารหลักจานวน 5 หลัง ผู้
ศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกอาคาร “ตึกหลวง” เพื่อสาหรับใช้ในการจัดการให้เป็ นพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู้
ด้วยเหตุผลความเหมาะสมทางด้านประวัติศาสตร์ ด้านความงาม ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านสังคม และ
การที่ตึกหลวงมีลกั ษณะและสภาพอาคารที่สวยงามสมบูรณ์ เป็ นอาคารก่ออิฐถื อปูนอาคารแรกของชน
ชั้นกลางนอกเขตกาแพงเมื องเชี ยงใหม่ ที่ มีความสาคัญด้านประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาในแบบตึกแถว
ร้านค้าแบบจีน-ยุโรป มีทางเดิ นหลังคาคลุ มด้านหน้า ผลจากการสารวจพบว่าส่ วนใหญ่ อยู่ในสภาพดี
อาศัยการซ่ อมแซมและรื้ อถอนส่ วนต่ อเติ มออกเพี ยงเล็กน้อยก็ สามารถจัดท าเป็ นพิ พิ ธภัณฑ์ ได้ โดย
การศึกษาครั้งนี้ผศู้ ึกษาได้นาเสนอวิธีการอนุ รักษ์ตามหลักสากลอย่างละเอียดทุกด้านทางสถาปั ตยกรรม
ส่ วนที่ 2 การจัด การ “บ้ า นตึ ก ” เพื่ อ เป็ นอนุ ส รณ์ ส ถานและพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ เพื่ อ การเรี ยนรู้
ประกอบด้วย แผนจัดการอาคารและสถานที่ กลุ่มอาคารทั้ง 5 หลัง มีแนวทางการจัดการโดยรวมดังนี้
1) ตึกหลวง เป็ นอาคารที่มีความสาคัญ มากที่สุดในกลุ่มอาคาร พิจารณาให้จดั การเป็ นส่ วนจัดแสดง
หลัก ของอาคารพิ พิ ธภัณฑ์ 2) ตึ กแดง พิ จารณาให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของพื้ น ที่ จดั แสดงของพิ พิ ธภัณ ฑ์
รวมทั้งเป็ นส่ วนต้อนรับ ร้ านขายของที่ ระลึ กของพิพิธภัณฑ์ 3) เรื อนแถว พิจารณาให้เป็ นพื้นที่ การ
เรี ยนรู้โดยอิสระ 4) ครัวไฟ พิจารณาให้เป็ นร้านอาหารและสถานที่จดั เลี้ยง เพื่อสร้างรายได้เชิ งธุ รกิ จ
ส่ ง เสริ ม การจัดตั้ง พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ 5) ตึ ก ขาว พิ จารณาให้เป็ นโรงแรมหรู ห ราขนาดเล็ ก (Small Luxury
Hotel) เพื่ อสร้ างรายได้เชิ งธุ รกิ จ ส่ งเสริ ม การจัดตั้ง พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ โดยในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้น าเสนอ
แผนการจัดการเฉพาะในส่ วนพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ และอนุ ส รณ์ ส ถาน และเน้น การปรั บ ปรุ งจัดการอาคาร
บางส่ วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
การจัดแสดง “ตึกหลวง” หลังจากการปรับปรุ งอนุ รักษ์อาคารตามขั้นตอนส่ วนที่แล้ว ผูศ้ ึกษาได้จดั
หั วข้อเรื่ องการแสดง (Exhibition Title) ตามหลัก การสากล โดยก าหนดชื่ อของพิ พิ ธภัณ ฑ์ แห่ งนี้ ว่ า
“พิพิธภัณฑ์อนุสารสุ นทร” หรื อ “Chua Yong Seng Museum” ภายใต้หวั ข้อเรื่ องจัดแสดง (Exhibition Title)
ว่า “หลวงอนุ สารสุ นทรและตระกูลชุ ติมา-นิ มมานเหมิ นท์ก ับเมื องเชี ยงใหม่ ช่ วงก าเนิ ดทุ นนิ ยม” โดย
กาหนดให้ มีพ้ื นที่ การจัดแสดงในตึ กหลวงทั้ง 2 ชั้น ประมาณชั้นละ 138 ตร.ม. และพื้ นที่ ส่ วนต่อขยาย
จานวนชั้นละ 140 ตร.ม. รวมทั้งหมด 576 ตร.ม. แบ่งตามขอบเขตการจัดแสดงตามประเภทวัตถุ ที่ มีท้ งั 5
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ประเภท อาศัยเทคโนโลยีมลั ติมีเดียมาสนับสนุ นการนาเสนอข้อมูล เพื่อช่ วยในการประกอบการนาเสนอ
องค์ความรู้ รวมไปถึงการจัดมุมจาลองให้ผชู้ มได้ทดลองสัมผัสวัตถุ เพื่อเป็ นการช่วยนาเสนอข้อมูลภายใน
พิ พิ ธภัณฑ์ ให้ผูเ้ ข้าชมเกิ ดความเพลิ ดเพลิ นและเป็ นการกระตุ น้ การเรี ยนรู ้ ให้ เกิ ดความสนุ กสนาน โดย
ออกแบบพื้นที่การจัดแสดงตามเรื่ องและบทนิทรรศการ 5 ส่ วน ได้แก่
1)
2)
3)
4)

ส่ วนนิทรรศการบทบาทของชาวจีนช่วงกาเนิดทุนนิยมในเชียงใหม่ มี 3 หัวข้อ
ส่ วนนิทรรศการประวัติและผลงานของหลวงอนุสารสุ นทร ภรรยา และลูก มี 13 หัวข้อ
ส่ วนนิทรรศการห้างชัวย่งเส็ งในอดีต มีการจาลองบรรยากาศ 1 พื้นที่
ส่ วนนิ ทรรศการประวัติและผลงานทายาทรุ่ นที่ 3 ของตระกูลชุ ติมา-นิมมานเหมินท์ มี 6
หัวข้อ
5) ส่ วนนิ ทรรศการความสัมพันธ์ของหลวงอนุสารสุ นทร และตระกูลชุ ติมา-นิมมานเหมินท์
ในสังคมล้านนา ทางเศรษฐกิจและสังคม 1 พื้นที่
มีพ้นื ที่ตอ้ นรับ พื้นที่ฉายสื่ อสมัยใหม่ สิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ ทั้งภายนอกและภายใน
อาคาร เต็มพื้นที่ท้ งั หมดประมาณ 2 ไร่ โดยคานวณสัดส่ วนให้พ้ืนที่กิจการพิพิธภัณฑ์เป็ น 25% และ
พื้นที่ส่วนแสวงหากาไรเป็ น 75%
สาหรับการบริ หารจัดการ มีการจัดเตรี ยมในรู ปแบบเอกชน บริ หารงานแบบบูรณาการโดยกลุ่ม
บุ ค คลอัน ประกอบด้วย เจ้าของ คณะกรรมการบริ ห าร ผูบ้ ริ ห ารพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ เจ้าหน้าที่ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์
เจ้าหน้าที่บริ การการศึกษา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ทะเบียน และเจ้าหน้าที่ซ่อมสงวน
รักษาวัตถุ หรื อนักอนุ รักษ์ มี การนาเอาวิทยาการมาช่ วยสนับสนุ นในแผนบริ หารจัดการ ดาเนิ นงาน
การหางบประมาณหลักของพิพิธภัณฑ์ได้มาจากการระดมทุนภายในครอบครัว และการจัดตั้งภาคีกบั
ภาคธุ รกิ จและภาคการศึ ก ษาเพื่ อให้ ช่ วยสรรหางบประมาณมาสนับ สนุ น โครงการ เพื่ อน ามาใช้
สาหรับการวางแผนงานกาหนดข้อตกลงในการทางานและการจ้างที่ปรึ กษาโครงการ การจัดทาแผน
ธุ รกิ จในการดาเนิ นการ การปรับปรุ งและการก่ อสร้ างอาคารสถานที่ การตกแต่งภายในเครื่ องเรื อน
และการติดตั้งอาคาร และงบประมาณเพื่อทาการประชาสัมพันธ์และการตลาด ดาเนิ นโครงการตาม
แผนโดยใช้เวลา 2 ปี ด้วยงบประมาณการเบื้องต้น 28 ล้านบาท อีกทั้งได้นาเสนอการประชาสัมพันธ์
การตลาด และบริ การกิจกรรมรู ปแบบต่างๆในอนาคตอย่างเป็ นรู ปธรรม
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6.2 อภิปรายผล
ในส่ วนการอนุ รักษ์ปรับปรุ งอาคารและสถานที่ เป็ นส่ วนที่สามารถดาเนิ นการได้ตามแผนหาก
มี ก ารวางแผนที่ ดี ซึ่ งต้อ งจัด เตรี ย มงบประมาณและเวลาด าเนิ น การตามแนวทางมาตรฐาน ใน
การศึ กษาพบว่าศักยภาพและความพร้ อมนั้นค่อนข้างจะสมบูรณ์ แต่มีขอ้ ที่ ควรวางแผนด้านอาคาร
สถานที่ ดังนี้
การสร้างบรรยากาศ สิ่ งอานวยความสะดวกด้านสถานที่ที่เป็ นจุดอ่อนได้แก่ ที่จอดรถรองรับผู ้
มาใช้บริ การพิพิธภัณฑ์และการบริ การอื่นๆ สิ่ งอานวยความสะดวกให้แก่ผสู ้ ู งอายุและคนพิการ ที่ มี
ข้อจากัดในการเข้าถึงส่ วนต่างๆ ของอาคาร
การจัด การโดยอิ งตามกระแสพิ พิ ธภัณ ฑ์และชี พ จรอนาคต อาทิ 1) การเปิ ดให้สั งคมมี ส่ วน
ร่ วมกับพิพิธภัณฑ์มากขึ้น ผ่านการมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางสื่ อสาธารณะ รวมไปถึง
การสร้างเครื อข่ายพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น และร่ วมมือกับเครื อข่ายที่มีในเมืองเชี ยงใหม่ ในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล วัตถุ จดั แสดง กิ จกรรมและกลุ่มเป้ าหมาย 2) การสร้างบทบาทใหม่ให้กบั ธุ รกิจพิพิธภัณฑ์ เพื่อ
หารายได้เพิ่ ม ขึ้ นกว่าแต่ ก่ อนที่ เป็ นองค์ก รแบบไม่ แสวงหาผลก าไร ซึ่ งจากการศึ ก ษาพบว่าปั จจัย
ความสาเร็ จอีกประการหนึ่ งของพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กในต่างประเทศ คือ การเป็ นมูลนิธิ หรื อ องค์กรที่
ไม่มุ่งหวังกาไร ซึ่ งมีขอ้ ได้เปรี ยบในการจัดการการระดมทุน ได้รับข้อยกเว้นด้านภาษี และได้รับเงิ น
สนับสนุ นจากภาครัฐ ดังนั้นผูร้ ่ วมก่อตั้งพิพิธภัณฑ์หลวงอนุ สารสุ นทร ควรนามาพิจารณาถึ งความ
เป็ นไปได้ เพื่อความยัง่ ยืนของสถานที่ แห่ งนี้ เนื่ องจากการบริ หารงานในรู ปแบบพิพิธภัณฑ์เอกชน
อย่างเต็มรู ปแบบในประเทศไทย อาจมีปัญหาเรื่ องการคุม้ ทุนในระยะสั้นด้วยเหตุผลจาก นักท่องเที่ยว
ไทยรุ่ นก่อนมักจะไม่สนใจเรี ยนรู ้ ในสิ่ งต่างๆ ส่ วนใหญ่มกั สนใจการจับจ่ายใช้สอย ความแปลกใหม่
สนใจความสวยงามเพียงเปลือกนอก สนใจความต้องการของตนในการอุปโภคบริ โภค ดังนั้นจึงควร
นาความสนใจของคนไทยกลุ่มนี้มาเป็ นส่ วนหนึ่งของการบริ หารจัดการ 3) การสร้างพิพิธภัณฑ์เสมือน
หรื อพิพิธภัณฑ์เคลื่ อนที่ เพื่อแบ่งปั นประสบการณ์ เป็ นการสร้างความเป็ นจริ งในโลกเสมือน (More
Than Real) เพื่อจาลองภาพประสบการณ์ เสมือนให้ผชู ้ มได้กา้ วหลุดเข้าไปในอีกยุคสมัยอย่างสมจริ ง
หรื อ การสร้างให้พิพิธภัณฑ์กลายเป็ นห้องเรี ยน (New Educational Era)
การใช้สารสนเทศสมัยใหม่มาสนับสนุ น และการรองรับการเปลี่ ยนแปลงกระแสความสนใจ
ของกลุ่มเป้ าหมาย อันเป็ นผลจากกระแสความโหยหาอดีต และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเสมือนจริ ง
ของคนในปัจจุบนั
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หากพิจารณาในอีกแง่มุมหนึ่ ง เนื่ องจากมูลค่าของสถานที่ อาคาร สิ่ งของวัตถุ และความทรงจา
ของบ้านตึกมีค่อนข้างสู งด้านอสังหาริ มทรัพย์ และทางด้านจิตใจ ในการดาเนิ นการต่อไป จึงต้องมี
งบประมาณในการลงทุ น ค่ อนข้างสู ง เพื่ อให้ ไ ด้ผ ลตามแผนจากการศึ ก ษาครั้ งนี้ ดัง นั้น จึ งควรมี
ข้อ ตกลงในการด าเนิ น การระหว่ า งทายาท หากต้อ งการด าเนิ น การในแบบธุ ร กิ จ และค านึ ง ถึ ง
ผลตอบแทน จาเป็ นต้องหาจุดสมดุลย์ระหว่างผลประโยชน์ตอบแทนและความรู ้สึกหวงแหน ซึ่ งต้อง
มีการประชุ มหารื อให้ผา่ นการตกผลึกฉันทามติ ให้มีการยอมรับข้อดีขอ้ เสี ยในการเปลี่ยนแปลงจัดการ
สถานที่ แห่ งนี้ ดังนั้นการจ้างบริ ษทั เอกชน คณะบุ คคลที่ มีป ระสบการณ์ ในการดาเนิ นการมาเป็ นผู ้
ทางาน จะเป็ นส่ วนหนึ่ งของการลดความลาเอียง (Bias) และการเป็ นเจ้าของ (Sense of Ownership) ซึ่ ง
หากมีมากเกิ นไป ก็จะทาให้เป็ นอุ ปสรรคในการดาเนิ นแผนการจัดการ “บ้านตึก” เพื่อเป็ นอนุ สรณ์
สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู ้ในครั้งนี้
6.3 ข้ อเสนอแนะในการศึกษาค้ นคว้าต่ อไป
6.3.1 กลุ่ มพ่อค้าชาวจีนที่ เข้ามาตั้งถิ่ นฐานในเมื องเชี ยงใหม่ และสร้ างความเปลี่ ยนแปลงใน
หลายๆ ด้านแก่เมืองเชียงใหม่ นอกเหนือจากกลุ่มตระกูลชุติมา-นิมมานเหมินท์ ยังมีอีกหลายตระกูลที่
น่ าสนใจ สมควรที่ ลู กหลานหรื อนัก วิชาการที่ สนใจในการศึ กษาประวัติค วามเป็ นมาเพิ่ มเติ ม เช่ น
ตระกูลชินวัตร ตระกูลโอสถาพันธ์ ตระกูลตันตรานนท์ ตระกูลศักดาทร ตระกูลจันทรวิโรจน์ ตระกูล
สุ วิท ย์ศ กั ดานนท์ ตระกูล เลี ย ว ตระกู ล บู รณุ ป กรณ์ ตระกูล สุ ภา ตระกู ล กิ ติ บุ ต ร ตระกูล วิบุ ล สั น ติ
ตระกูลเจียรสาธิ ต ตระกูลตนานุวฒั น์ ตระกูลเอกชัยพัฒนกุล เป็ นต้น เพื่อนามาจัดการเป็ นพิพิธภัณฑ์
นาเสนอเรื่ องราวของเมืองเชียงใหม่ในแง่มุมต่างๆ ส่ งผลให้เกิดการเรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์ จากหลายมิติ
6.3.2 อาคารประวัติศาสตร์ ที่ปรากฏให้เห็นโดยทัว่ ไปในเมืองเชี ยงใหม่หลายหลังยังต้องอาศัย
กระบวนการอนุ รัก ษ์อ ย่า งถู ก วิธี และสมควรได้รับ การศึ ก ษาค้น คว้า เพิ่ ม เติ ม ในเชิ ง วิช าการ เพื่ อ
รวบรวมเป็ นฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เชิ งสถาปั ตยกรรมและสังคมของเมืองเชี ยงใหม่ในภาพรวม
เพื่อจัดทาเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้หรื อสร้างสรรค์ของเมืองเชียงใหม่ต่อไป
6.3.3 นอกเหนื อจากกลุ่มพ่อค้าชาวจีนที่อพยพเข้ามายังดิ นแดนล้านนา ยังมีกลุ่มชนชาติอื่นที่
น่ า สนใจศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ในบริ บ ทต่ า งๆ ที่ มี ต่อ สั ง คม เช่ น กลุ่ ม ชาวไทใหญ่ กลุ่ ม ชาวอิ น เดี ย กลุ่ ม
ชาวตะวันตก และกลุ่มคนพื้นเมืองเดิม เป็ นต้น
6.3.4 กระแสการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมกาลังเป็ นที่ สนใจจากวงการการท่องเที่ ยวระดับโลก
และเมื อ งเชี ย งใหม่ เองนับ เป็ นเมื อ งที่ มี ป ระวัติ ศ าสตร์ ค วามเป็ นมายาวนาน มี ว ฒ
ั นธรรมที่ เป็ น
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เอกลักษณ์ เฉพาะ ซึ่ งเป็ นจุดเด่นที่สาคัญในการประชาสัมพันธ์ เชิ งท่องเที่ยว หากแต่แหล่งท่องเที่ ยว
ทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ที่ได้รับการจัดการแล้วยังมีไม่มากนัก โดยเฉพาะอย่างยิง่ พิพิธภัณฑ์ที่
ยังนาเสนอไม่หลากหลายเรื่ องราวนัก สมควรที่จะศึกษาและพัฒนาพิพิธภัณฑ์แห่ งใหม่ข้ ึน เพื่อให้เกิด
ความแตกต่างในด้านเนื้อหาสาระข้อมูลและการนาเสนอให้มากขึ้น
6.3.5 ควรมีการศึกษาแผนการจัดการ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารของหลวงอนุ สารสุ นทร จังหวัด
เชี ย งใหม่ ในด้านการอนุ รัก ษ์ป รั บ ปรุ ง “ตึ ก ขาว” ให้เป็ นโรงแรมหรู หราขนาดเล็ก (Small Luxury
Hotel) เพื่ อ สร้ า งรายได้เชิ ง ธุ ร กิ จ และ“ครั ว ไฟ” ให้ เป็ นร้ า นอาหาร และแผนอื่ น ๆที่ จ าเป็ นเพื่ อ
ดาเนินการให้สาเร็ จในอนาคต
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