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บทที ่4 

“บ้านตกึ” กลุ่มอาคารบ้านหลวงอนุสารสุนทร จงัหวดัเชียงใหม่  
กบัศักยภาพของการเป็นอนุสรณ์สถานและพพิธิภณัฑ์เพือ่การเรียนรู้ 

 
บทน้ีเป็นการศึกษาทั้ งภาคเอกสารและภาคสนาม ในรายละเอียดท่ีเก่ียวกับความเป็นมา  

ลกัษณะทางกายภาพ และสถาปัตยกรรม ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห์ศกัยภาพและความพร้อมของ 
“บา้นตึก” กลุ่มอาคารภายในบา้นของหลวงอนุสารสุนทร จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นอนุสรณ์สถาน
และพิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้  ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ  ดงัน้ี 

4.1 การศึกษาบริบทของ “บา้นตึก” กลุ่มอาคารของหลวงอนุสารสุนทร จงัหวดัเชียงใหม่ 
4.1.1  ประวติัความเป็นมา 
4.1.2  ท่ีตั้งและลกัษณะทางกายภาพ 
4.1.3  แผนผงักลุ่มอาคาร และลกัษณะอาคาร 
 1)  แผนผงัของกลุ่มอาคาร 
 2)   ประวติัและลกัษณะทางสถาปัตยกรรมของอาคาร 
4.1.4  สภาพและการใชป้ระโยชน์ของอาคารทั้งในอดีตและปัจจุบนั 
4.1.5  คุณค่าของ “บา้นตึก” กลุ่มอาคารของหลวงอนุสารสุนทร 

4.2  การศึกษาและวิเคราะห์ศกัยภาพและความพร้อมของ “บา้นตึก” ในการน ามาจดัตั้งเป็น
อนุสรณ์สถานและพิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้ 
4.2.1  ท่ีตั้งและสภาพพื้นท่ี 
4.2.2  วตัถุส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้เก่ียวขอ้งกบัอาคาร 
4.2.3 สรุปศกัยภาพและความพร้อมของ “บา้นตึก” ในการน ามาจดัตั้งเป็นอนุสรณ์สถาน
และพิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้ 

ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี  
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4.1 การศึกษาบริบทของ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านหลวงอนุสารสุนทร จังหวดัเชียงใหม่ 

 เป็นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม  เพื่อให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัประวติัความเป็นมา ท่ีตั้ง
และลกัษณะทางกายภาพ ลกัษณะและแผนผงัของอาคาร สภาพและการใชป้ระโยชน์ของอาคารทั้งใน
อดีตและปัจจุบนั ตลอดจนวตัถุส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ีเก่ียวข้องกับอาคาร  เพื่อน าข้อมูลมาจดัระเบียบ  
น าเสนอและวเิคราะห์ใหเ้ห็นถึงศกัยภาพของ “บา้นตึก”  ดงัรายละเอียดของผลการศึกษา  ต่อไปน้ี 

4.1.1  ประวติัความเป็นมา 

1)  ประวติัของหลวงอนุสารสุนทร 

หลวงอนุสารสุนทร เดิมช่ือวา่ สุ่นฮ้ี แซ่ฉัว่ หรือ ชวัยง่เสง ชุติมา เป็นบุตรคนท่ี 4 ของ นายตอ้ย 
แซ่ฉัว่ (ชาวจีนท่ีอพยพมาจากบา้นตัว่เง ้อ  าเภอเท่งไฮ ้จงัหวดัซวัเถา มณฑลกวางตุง้ ในสมยัรัชกาลท่ี 3 
ประมาณปีพ.ศ.2370) และ นางค าแวน่ แซ่แต่ (ธิดาคนท่ี 5 ของ นายซ้อและนางหงส์ แซ่แต่ ซ่ึงอพยพ
มาจากอยธุยา-ธนบุรีในสมยัรัชกาลท่ี 2 มาตั้งรกรากอยูท่ี่บา้นช่างฆอ้ง นครล าพนู)  

นายสุ่นฮ้ีเกิดท่ีบา้นทุ่งกู่ชา้ง นครล าพูน มณฑลพายพั (ปัจจุบนัคือต าบลปากบ่อง อ าเภอป่าซาง 
จงัหวดัล าพนู) เม่ือเดือน 12 ปีเถาะ ตรงกบั เดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ.2410 ตรงกบัสมยัท่ีเจา้หลวงดารา
ดิเรกไพโรจน์ (ดาวเรือง ณ ล าพูน) ด ารงต าแหน่งเจา้ผูค้รองนครล าพูนและเป็นช่วงเวลาไล่เล่ียกนักบั
การข้ึนครองราชยส์มบติัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 5 (พ.ศ.2396-2453) 
นายตอ้ยผูเ้ป็นบิดา เป็นคนขยนัขนัแข็งเอาการเอางาน เป็นท่ีรักใคร่ในหมู่ชาวจีนและไดด้ ารงต าแหน่ง
เป็นนายอากรผา้ มีอภิสิทธ์ิในการผูกขาดซ้ือขายผา้กบัเจา้ผูค้รองนคร นบัว่ามีฐานะดีมากในสมยันั้น 
โดยนายสุ่นฮ้ีมีพี่นอ้ง 6 คน เป็นชาย 4 คน หญิง 2 คน มีรายนามดงัน้ี 

1.1)  นางบวัจนัทน์ แซ่ฉัว่ (ชาตะ พ.ศ.2395 มรณะพ.ศ.2453) สมรสกบันายมาอ่ี 
แซ่น้ิม (นิมมานเหมินท)์  

1.2)  นายสุ่นปู้  แซ่ฉัว่ (ชุติมา) สมรสกบันางยอด 
1.3)  นายสุ่นโฮง แซ่ฉัว่ (ชุติมา) (ชาตะพ.ศ.2406 มรณะพ.ศ.2492) สมรสกบันาง

ค ามูล 
1.4)  นายสุ่นฮ้ี แซ่ฉัว่ (ชวัยง่เสง ชุติมา) (ชาตะพ.ศ.2410 มรณะพ.ศ.2477) สมรส

กบันางค าเท่ียง บุรี 
1.5)  นายสุ่นฮวด แซ่ฉัว่ (ชุติมา) โสด 
1.6)  นางบุญป๋ัน แซ่ฉัว่ (ชุติมา) สมรสกบันายเกงยง้ แซ่ตนั (ตนะพงษ)์  
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มีเร่ืองเล่าว่า ขณะท่ีนางค าแว่นไดต้ั้งครรภ์ นางหงษ ์แซ่แต่ (คุณยายของหลวงอนุสารสุนทร) ฝัน
วา่นายตอ้ยจบัแร้งมาเล้ียง และก าลงันัง่ป้อนขา้วอยู ่นางหงษจึ์งถามไปว่าเอามาเล้ียงดว้ยเหตุใด นายตอ้ย
จึงได้ตอบไปว่า “แร้งตวัน้ีดี” พอวนัรุ่งข้ึนนางค าแว่นก็ได้ให้ก าเนิดเด็กชายสุ่นฮ้ี ท่ีมีร่างกายเห่ียวย่น
เหมือนคนชรา นางหงษจึ์งบอกกบันางค าแวน่วา่ท่ีฝันเห็นแร้งนั้นคงไดแ้ก่หลานคนน้ีเอง บิดามารดาและ
วงศญ์าติต่างขนานนามเด็กคนน้ีวา่ “สุ่นฮ้ี” แต่พวกชาวบา้นชอบลอ้เลียนวา่เป็น “แร้ง” ตามท่ีนางหงษท์กั  

เม่ือเด็กชายสุ่นฮ้ี อายุได้ 12 ปี นางค าแว่น ผูเ้ป็นมารดาไดเ้สียชีวิตลง หลงัจากนางค าแว่น ได้
เสียชีวิตลงไปประมาณเกือบ 2 ปี ในปี พ.ศ.2423 นายตอ้ย แซ่ฉั่ว ผูเ้ป็นบิดาซ่ึงในขณะนั้นยงัด ารง
ต าแหน่งเป็นนายอากรผา้อยู่ท่ีเมืองล าพูน ได้รีบอพยพยา้ยครอบครัวมาอยู่ท่ีเชียงใหม่ด้วยเหตุท่ีถูก
คนร้ายลอบยงิ กระสุนปืนถูกบริเวณเข่า สืบทราบวา่คนร้ายท่ีลอบยงินั้นเป็นลูกนอ้งของขา้หลวงล าพูน
องคห์น่ึง แต่ไม่ทราบสาเหตุวา่มีเร่ืองอะไรกนั โดยอาจารยแ์มคกิลวารีท าการรักษาบาดแผลให ้ 

จากเหตุการณ์ดงักล่าว จึงท าใหน้ายตอ้ยไดอ้พยพยา้ยมาอยู ่ณ ต าบลใต ้วดัเกตการาม (บริเวณท่ี
เคยเป็นห้างบอร์เนียว) อยู่ในความอุปถมัภ์ของเจา้อุปราชหอหน้าบุญทวงศ์ แต่เวลานั้นเด็กชายสุ่นฮ้ี
ยงัคงอยูท่ี่ขา้งวดับา้นกอ้ง อ าเภอปากบ่อง(อ าเภอป่าซาง) จงัหวดัล าพูน กบัเด็กชายสุ่นฮวด(น้องชาย)
และเด็กหญิงบุญป๋ัน(นอ้งสาว) โดยมีนางบวัจนัทน์ซ่ึงขณะนั้นไดส้มรสกบันายมาอ่ี แซ่น้ิม(นิมมานเห
มินท์)แล้วคอยอุปการะเล้ียงดู ด้วยเหตุน้ีในเวลาต่อมาหลวงอนุสารสุนทร และน้องๆ ต่างกล่าวอยู่
เสมอวา่เคารพรักพี่สาวคนโตน้ีเปรียบเสมือนมารดาของตน  

เม่ืออายุยา่งเขา้ 16 ปี นายสุ่นฮ้ีพิจารณาวา่หากอยูท่ี่อ  าเภอปากบ่องต่อไปคงจะไม่เจริญกา้วหน้า
เพราะเป็นเพียงเมืองเล็กๆ จึงได้ยา้ยเขา้มาอยู่เชียงใหม่สร้างบ้านไม่ไกลจากบา้นของบิดานัก อยู่ท่ี
ริมน ้ าปิง เหนือวดัเกตุการาม ต าบลวดัเกตุ ในระยะแรกนั้นไดอ้อกร้านเล็กๆ ท าการคา้ขาย และหัด
ลูกคิด หัดยิงปืนกบันายสุ่นโฮงพี่ชาย เรียนตวัธรรม(ไทยลา้นนา)กบัพี่ชาย เรียนหนงัสือไทยใต(้ไทย
กลาง)กบัพระสงฆท่ี์วดัอุปคุตไทย จนเขา้ใจพออ่านหนงัสือพิมพไ์ด ้

เม่ือปีพ.ศ.2428 นายสุ่นฮ้ี อายุได ้18 ปี นายตอ้ย แซ่ฉั่ว ผูเ้ป็นบิดาได้ถึงแก่กรรม ประกอบกบั
พี่ชายทั้งสองคนต่างแต่งงานแยกครอบครัวออกไปอยู่ท่ีอ่ืน เหลือให้นายสุ่นฮ้ีอยู่กบัน้องชายและ
นอ้งสาวเพียง 3 คนเท่านั้น นายสุ่นฮ้ีจึงเขา้มารับภาระดูแลกิจการคา้และทรัพยสิ์นของบิดามารดาเต็ม
ตวั และไดข้ยายกิจการคา้ขายใหใ้หญ่โตข้ึน  

นายสุ่นฮ้ีไดแ้ต่งงานกบันางค าเท่ียง บุรี เม่ือมีอายุได้ 21 ปี ก่อนท่ีจะแต่งงานนั้นได้ฝันว่าพบ
ตะขาบ 2 ตวัในป่า เชิดหัวเขา้หานายสุ่นฮ้ี นายสุ่นฮ้ีไดเ้ก็บตะขาบใส่กระเป๋าเส้ือไว ้1 ตวั แลว้ก็สะดุง้
ต่ืนข้ึน นึกวา่ตะขาบยงัอยูใ่นเส้ือจึงไดฉี้กเส้ือขาดหมด ผา่นไปสักครู่จึงรู้ตวัวา่เม่ือก้ีนั้นไดฝั้นไป นาย
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สุ่นฮ้ีไดน้ าความฝันน้ีไปเล่าถวายใหก้บัเจา้คุณโพธิรังษี (วดัเชตุพน) ท่านหวัเราะแลว้ท านายวา่นายสุ่น
ฮ้ีจะไดพ้บเน้ือคู่ ต่อมาไม่นานทางผูใ้หญ่ก็ไดจ้ดังานมงคลสมรสให้กบันายสุ่นฮ้ีและนางสาวค าเท่ียง 
ในปีพ.ศ.2431 นบัแต่นั้นมาทั้งสองก็ต่างช่วยกนัท ามาคา้ขายเจริญยิ่งข้ึนโดยล าดบั ไม่เคยขาดทุนเลย 
(หลวงอนุสารสุนทร, 2475)  

นายสุ่นฮ้ีมีบุตรธิดาท่ีถือก าเนิดโดยนางค าเท่ียง บุรี ภรรยาคนแรก รวม 3 คน คือ 
(1)  เด็กชายแดง (ถึงแก่กรรมเม่ือยงัเยาว)์ 
(2)  นางกิมฮอ้ นิมมานเหมินท ์(20 มีนาคม พ.ศ.2437 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524) 
(3)  นายแพทยย์งค ์(ยง่ฮั้ว) ชุติมา (16 กนัยายน พ.ศ.2443 - 27 เมษายน พ.ศ.2507) 

และมีบุตรธิดาถือก าเนิดโดยนางอโนชา ชุติมา (สุวรรณรังสี) ภรรยาคนท่ีสอง รวม 5 คน คือ 
(1)  นายสงดั (ยง่เง๊ียบ) บรรจงศิลป์ (พ.ศ.2453 - พ.ศ.2531) 
(2) นายสุรพล (เช้ือ, ยง่ตัก๊) อนุสารสุนทร (พ.ศ.2456 - 2 กนัยายน พ.ศ.2517) 
(3)  นายสาวกรองทอง (กิมตุน๊) ชุติมา (21ธนัวาคม พ.ศ.2459 – ปัจจุบนั) 
(4)  นายวพิฒัน์ (ยง่เชียง) ชุติมา (พ.ศ.2462 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2522) 
(5)  นายชชัวาล (ยง่แช) ชุติมา (8 พฤษภาคม พ.ศ.2467 - 14 เมษายน พ.ศ.2529) 

 

 
ภาพ 4.1 นางค าเท่ียง และนางอโนชา พร้อมดว้ยลูกหลาน 

ท่ีมา : คลงัภาพของตระกลูชุติมา-นิมมานเหมินท ์

นายสุ่นฮ้ีนอกจากจะมีบทบาทท่ีเด่นชัดในด้านการค้าแล้ว ยงัมีส่วนช่วยพฒันาสังคมเมือง
เชียงใหม่ในสมยันั้นให้มีสภาพดีข้ึนดว้ย ทั้งการสนบัสนุนดา้นการแพทยด์ว้ยการบริจาคทุนทรัพยใ์น
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การสร้างโรงพยาบาล ค้นควา้สรรพคุณของสมุนไพรท้องถ่ิน สนับสนุนด้านการศึกษาด้วยการตั้ง
โรงเรียนข้ึนหลายแห่งเพราะเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการให้คนมีความรู้ สนบัสนุนดา้นพุทธศาสนา
ดว้ยการเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดีอยู่ในศีลธรรม ยึดมัน่ในพุทธศาสนา มีความเช่ือมัน่ในพระธรรมค า
สอนของพระพุทธเจา้ สร้างวดัวาอารามนบั 100 แห่งและสร้างสาธารณกุศลอีกมากมาย 

เม่ือนายสุ่นฮ้ี มีอายไุด ้43 ปี ไดรั้บพระราชทานสัญญาบตัรเป็น “ขุนอนุสารสุนทรกิจ” เม่ือวนัท่ี 
27 มกราคม พ.ศ.2453 และต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2467 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 6 ได้ทรงพระมหากรุณาโปรดเกลา้ฯ เล่ือนสัญญาบตัรเป็น “หลวงอนุสารสุนทร
กิจ” กรรมการพิเศษของจงัหวดัเชียงใหม่  

หลวงอนุสารฯ เสียชีวิตในวนัท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ.2477 ดว้ยอาการเส้นเลือดในสมองแตก งานศพ
ของหลวงอนุสารฯ นับเป็นงานส าคญั มีทั้งชาวนา ชาวบา้น พ่อคา้ คหบดี สมาคมคนจีน ขา้ราชการ 
เจา้นายฝ่ายเหนือ มาแสดงคารวะเป็นจ านวนมาก  

นบัวา่หลวงอนุสารฯ เป็นผูท่ี้มีบทบาทในการวางแนวก าหนดชะตาชีวิต ริเร่ิมธุรกิจ มีวถีิการกินอยู่
ท่ีเป็นแบบฉบบั เปรียบเสมือนเรือส าเภาใหญ่ท่ีคอยอุม้ชูลูกหลานให้ประสบความส าเร็จในชีวิต สร้าง
ช่ือเสียงแก่วงศ์ตระกูล ท าให้ลูกหลานระลึกถึงท่านตลอดมา สังเกตจากการพยายามสดุดีหรือสร้าง
อนุสรณ์ให้ มีการใชช่ื้อเป็นช่ือธุรกิจร้านคา้ เช่น ห้างหุ้นส่วนอนุสารเชียงใหม่ บริษทัอนุสารฯ โรงเรียน
โสตศึกษาอนุสารสุนทร นอกจากน้ียงัมีการสร้างฮวงซุย้ หรือกู่ ท่ีบา้นเวฬุวนั บริเวณเชิงดอยสุเทพให ้
 

 
ภาพ 4.2 หลวงอนุสารสุนทรและนางค าเท่ียง   

ท่ีมา : คลงัภาพของตระกลูชุติมา-นิมมานเหมินท ์
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- หลวงอนุสารฯ กับการค้า 

จุดเร่ิมตน้แนวคิดการคา้ขายให้กบัหลวงอนุสารฯ คือ เม่ือท่านอายุไดร้าว 12-13 ปี ไดมี้โอกาส
พบหญิงชรายากจนคนหน่ึง ชนิดท่ีเรียกว่า “จนจนไม่มีอะไรจะกิน” เท่ียวขอน ้ าแกงเปล่าๆ จาก
ชาวบา้น พอไดแ้ลว้นางก็มานัง่เอาขา้วเหนียวจ้ิมกินกบัน ้ าแกงอยา่งเดียวจนอ่ิม พอประทงัชีวิตไปได้
หน่ึงม้ือ และทั้งๆ ท่ีเกือบไม่มีอะไรจะกินเช่นนั้นยงัมีใจอารียอุ์ตส่าห์เรียกท่านให้เขา้ไปรับประทาน
ดว้ย ท าใหห้ลวงอนุสารฯ ในวยัเด็กนั้น นึกสลดใจในชีวติของคนยากจนค่นแคน้ของหญิงชรายากจนผู ้
น้ียิ่งนกั เร่ืองน้ีจึงกลายมาเป็นอุทธาหรณ์สอนใจให้ท่านนึกถึงความยากจนเสมอ ท่านเคยเห็นคนจน
ตอ้งทนทุกขท์รมานมามากแลว้ ท าใหเ้กิดความมานะท่ีวา่ท าอยา่งไรจึงจะไม่ยากจนแบบนั้น นบัแต่นั้น
มาท่านไดพ้ยายามหดัการงานเองทุกอยา่งท่ีเห็นวา่จะท าไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียเงินเสียทองมาตั้งแต่เด็ก  

หลงัจากท่ีนายตอ้ย แซ่ฉัว่ ผูเ้ป็นบิดาไดเ้สียชีวติลงในปีพ.ศ.2428 หลวงอนุสารฯ ซ่ึงก าลงัอยูใ่นช่วง
วยัหนุ่มอายุเพียง 18 ปี ก็ไดรั้บภาระในการดูแลทรัพยสิ์นของบิดามารดา และเร่ิมด าเนินท าการคา้แทนบิดา 
โดยสร้างเรือนไมก้ระดานหลงัเล็กๆ ข้ึนหลงัหน่ึงดว้ยฝีมือของตนเอง ตลอดจนตูโ้ต๊ะท่ีใช้ในการคา้ขายก็
ลว้นท าข้ึนเองทั้งส้ิน จา้งเพียงคนมาช่วยหยบิจบัของให้เท่านั้น ต่อมาไดเ้ร่ิมซ้ือสินคา้ประเภทของเบ็ดเตล็ด
มาขายให้กับชาวบ้านท่ีอาศยัอยู่ในแถบนั้น นอกจากการค้าขายแล้ว หลวงอนุสารฯ ยงัรับเป็นช่างแก้
ตะเกียงลาน นาฬิกา ช่างแกปื้น ตลอดจนช่างแกะสลกัลวดลายไมต่้างๆ รวมไปถึงช่างถ่ายภาพดว้ย  

การคา้ของหลวงอนุสารฯ ขณะนั้นเจริญรุดหนา้ไปตามล าดบัทั้งดว้ยความสุภาพอ่อนนอ้มและมี
คุณธรรมในการคา้ขาย และดว้ยความเป็นบุตรชายของนายตอ้ยท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีของชาวจีนในชุมชน
บา้นยา่นจีนวดัเกตอยูแ่ลว้ ตลอดจนไดรั้บความเอ็นดูจากเจา้นายฝ่ายเหนือ โดยเฉพาะพระญาติของเจา้
อุปราชหอหนา้บุญทวงศ ์ท่ีทรงมีพระเมตตาต่อครอบครัว ท าให้การคา้เจริญรุ่งเรืองเป็นท่ีน่าพอใจ จน
อาย ุ21 ปี จึงไดท้  าการสมรสกบันางสาวค าเท่ียง บุรี ในพ.ศ.2431 (ทศ คณนาพร, 2551) 

นบัตั้งแต่ไดใ้ช้ชีวิตคู่ร่วมกนั ทั้งสองสามีภรรยาก็ไดช่้วยกนัท ามาหากินอยา่งแข็งขนั และเคย
เขา้ร่วมท าการคา้กบัจีนอู๊และไทยขาว หรือ “หลวงนิกรจีนกิจ” (หมา หรือ มา โค้วนิกร หรือ นิกร
พนัธ์ุ) โดยตั้งห้างช่ือวา่ “ห้างยง่ไทเ้ฮง” ท่ีถนนท่าแพ (ปัจจุบนัเป็นอาคารตึกกิติพานิช ดา้นตะวนัออก
ของหา้งตนัตราภณัฑเ์ดิมสาขาท่าแพ) แต่ร่วมด าเนินการคา้ไดป้ระมาณ 6-7 ปีก็แยกตวัออกมาท าธุรกิจ
ส่วนตวัโดยท่ีไม่ไดมี้ขอ้ขดัแยง้อะไร(หลวงอนุสารสุนทร, 2475) 

เม่ือแยกตวัออกมาในปีพ.ศ. 2440 หลวงอนุสารฯ ไดต้ดัสินใจซ้ือท่ีดินแปลงหน่ึงติดกบัถนนวิ
ชยานนท์ โดยไม่ฟังเสียงคดัค้านจากชาวบ้านท่ีถือว่าท่ีดินผืนน้ีนั้ นเป็นเสนียดจญัไร ซ่ึงท่ีดินตรง
บริเวณนั้นมีเร่ืองเล่าขานวา่ก่อนหน้านั้นไดเ้กิดการฆาตกรรมข้ึนบนท่ีดินแปลงนั้น คือเจา้ของท่ีรายน้ี
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เป็นหน้ีลน้พน้ตวัจนตอ้งเป็นคนลม้ละลาย ความกลวัท่ีเจา้หนา้ท่ีจะมายดึทรัพย ์ท าให้เห็นผิดเป็นชอบ 
วางยาพิษบุตร 4 คนกบัภรรยาถึงแก่ความตาย แลว้ตนเองก็ท าอตัวินิบาตกรรมผกูคอตายดว้ย รวมเป็น 
6 ศพ อีกเร่ืองหน่ึงเล่าขานกนัว่าท่ีดินบริเวณนั้นเจา้ของเดิมและครอบครัว รวม 4 คน ถูกไฟครอก
เสียชีวิตทั้งหมด ท าให้ชาวบา้นทั้งหลายเลยลงความเห็นว่าท่ีดินผืนน้ีเป็นท่ีเสนียดจญัไร เพราะมีคน
ตายไม่ดีทบัท่ี จึงท าให้ไม่มีใครกล้าซ้ือ ก่อนท่ีจะซ้ือท่ีผืนน้ีนั้นหลวงอนุสารฯ ถูกคนรอบข้างห้าม
ปรามกนัมาก แต่หลวงอนุสารฯ ไม่นึกกลวั เพราะมีความคิดท่ีว่าคนตายจะท าร้ายคนเป็นไดอ้ย่างไร  
ซ่ึงในภายหลงัท่ีดินผนืน้ีกลบักลายเป็นท าเลการคา้อยา่งดี 

ในปีพ.ศ.2443 หลวงอนุสารฯ และนางค าเท่ียง ไดท้  าการก่อสร้างเป็นตึก 2 ชั้น ตั้งห้างข้ึนช่ือว่า 
“ห้างชัวย่งเสง”ปัจจุบนัคือ “ห้างหุ้นส่วนสามญันิติบุคคลอนุสารเชียงใหม่” ห้างแห่งน้ีเป็นร้านท่ีขาย
เคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอย่างยิ่งในหมู่ลูกคา้ชาวยุโรปท่ีท างานในจงัหวดัเชียงใหม่ 
เช่น พนกังานบริษทับอร์เนียว พนกังานบริษทับอมเบยเ์บอร์ม่า หมอสอนศาสนา ครูฝร่ัง นอกจากน้ีลูกคา้
คนส าคัญยงัได้แก่ เจ้านายฝ่ายเหนือ เช่น พระราชชายาเจา้ดารารัศมี เจ้าแก้วนวรัตน์ เจ้าผูค้รองนคร
เชียงใหม่ และแขกราชนิกูล ขา้ราชการ คหบดีจากกรุงเทพฯท่ีทยอยมาเชียงใหม่เร่ือยๆ เช่น สมเด็จฯกรม
พระยาด ารงราชานุภาพ สมเด็จฯกรมพระยาก าแพงเพชร และกลุ่มตระกูลดิศกุล ของท่ีขายนั้นมีหลาย
อย่างเหมือนร้านขายของช า เช่น ขนมปังกรอบของจาคอบส์ เนย แยม แฮม เบคอน แชมเปญ วิสก้ี ไวน์ 
และอาหารอ่ืนๆแบบอย่างชาวตะวนัตก นอกจากน้ียงัมียาสามญัประจ าบ้านต่างๆ เช่น ยาฟินเนน ยา
ควินิน ยาแกท้อ้งอืดทอ้งเฟ้อ ยาแผลสด ขายให้ชาวบา้นเป็นเม็ดๆ เพราะชาวบา้นไม่มีสตางคซ้ื์อทั้งขวด 
สินค้าอุปโภคอ่ืน เช่น รถจกัรยานราเลย์ มีดพก สบู่ลายสัตว์ เคร่ืองยนต์ รถยนต์ โดยจะถอดช้ินส่วน
บรรทุกใส่เรือแล้วเอามาประกอบท่ีเชียงใหม่ ตะเกียงซีด้า ตะเกียงน ้ ามนัจากร้านรัตนมาลา หรือร้าน
บว้นสุ่งเส็ง แผน่เสียง เพลงพื้นเมือง(ซอ) เพลงลาวด าเนินทราย จกัรเยบ็ผา้ซิงเกอร์ และสินคา้อีกมากมาย 

ก่อนท่ีทางรถไฟจะมาถึงเมืองเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2464 นั้น การคา้ขายโดยอาศยัเส้นทางน ้ าหรือ
เส้นทางเรือ ไดรั้บความนิยมมากโดยเฉพาะในหมู่พอ่คา้ชาวจีนท่ีไปสร้างรากฐานอยูท่ี่เมืองเชียงใหม่ เป็น
การคา้ท่ีใชเ้ส้นทางขนส่งตามแม่น ้ าปิงระหวา่งกรุงเทพฯถึงเชียงใหม่ ซ่ึงนิยมใชเ้รือหางแมงป่องหรือเรือ
แม่ป๊ะเป็นพาหนะส าคญั แมพ้่อคา้เชียงใหม่คนอ่ืนจะนิยมไปซ้ือสัญชาติจากกงสุลต่างประเทศชาติต่างๆ
ในกรุงเทพฯ และในเชียงใหม่ เช่น องักฤษ ฝร่ังเศส และฮอลนัดา เพื่อท าให้ได้รับความเกรงกลวัจาก
ขา้ราชการบา้นเมือง ไม่กล้าตรวจคน้รีดไถ เป็นการอ านวยความสะดวกแก่การบรรทุกสินคา้ต่างๆได้
อยา่งเสรี รวมทั้งสินคา้ผิดกฎหมายดว้ย แต่เรือของหลวงอนุสารฯ นั้นกลบัชกัธงชาติไทย (สมยันั้นคือธง
ช้างเผือก) โดยระหว่างทางต้องผ่านเกาะแก่งกลางน ้ าท่ีไหลเช่ียวของแม่น ้ าปิง ในช่วงต่างๆก่อนถึง
กรุงเทพฯ ผ่านท่าเรือส าคญัตามรายทางท่ีเรือสินคา้ผา่น เช่น ท่าเรือบา้นวดัเกาะ ในแม่น ้ าวงั เมืองล าปาง 
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ท่าเรือปากบ่อง (ปัจจุบนัคือ ต าบลปางบ่อง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพูน) เพราะท่ีน่ีเป็นชุมชนคา้ขายเดิม
อยูแ่ลว้ เน่ืองจากเป็นท าเลท่ีมีแม่น ้ ากวงไหลงลงแม่น ้ าปิงหรือเรียกกนัวา่ “สบปิง” และอีกแห่งหน่ึงก็คือ
บา้นช่างฆอ้งในตวัเมืองล าพูนไปส้ินสุดท่ีท่าเรือวดัเกตเชียงใหม่ (เอนก นาวกิมูล, 2550) 

หลวงอนุสารฯไดน้ าเอาสินคา้เกษตรจากลา้นนาบรรทุกเรือค ้าถ่อหางแมงป่องล่องแม่น ้ าปิงลงไปยงั
กรุงเทพฯกบักลุ่มพ่อคา้ชาวจีน พ่อคา้ชาวพื้นเมือง และพ่อคา้ชาวมอญ(ชาวเชียงใหม่เรียกว่า เมง) ซ่ึงเป็น
เพื่อนสนิทของหลวงอนุสารฯ โดยจอดเทียบท่าแถวบริเวณบางกอกน้อย ธนบุรี เรือล าหน่ึงบรรทุกได้
ประมาณ 1 ตนั ขาล่องน าเอาสินคา้จากเชียงใหม่ลงไปขาย เช่น เขาสัตว ์หนังสัตว ์คร่ัง และสินคา้ทางการ
เกษตรอ่ืนๆ ส่วนขากลบัจะน าเอาสินคา้ เช่น เคร่ืองใช้ ยา อาหารกระป๋อง เคร่ืองจกัร ฯลฯ จากต่างประเทศ
กลบัมาขายท่ีเชียงใหม่ อาศยัคนถ่อและแจวประมาณ 6-8 คน เรือล าหน่ึงบรรทุกไดร้าว 3 ตนั เดินเรือเฉพาะใน
เวลากลางวนั กลางคืนจอดพกันอนขา้งฝ่ังแม่น ้า การเดินทางแต่ละคร้ังใชเ้วลา 3-4 สัปดาห์ส าหรับขาล่อง และ 
6-7 สัปดาห์ส าหรับขากลบัเพราะตอ้งใช้แรงคนฉุดลากเรือข้ึนแก่งยอ้นล าน ้ าข้ึนมา นบัว่าเป็นอาชีพท่ีตอ้ง
ผจญภยัและอนัตรายพอสมควร ส าหรับระยะทาง 700 กิโลเมตรเศษในสมยันั้น (อนั นิมมานเหมินท,์ 2532) 

 

 
ภาพ 4.3 บรรยากาศกาศการถ่อเรือหางแมงป่อง หรือ เรือแม่ป๊ะในอดีต 

ท่ีมา : คลงัภาพของตระกลูชุติมา-นิมมานเหมินท ์

นอกจากหลวงอนุสารฯ จะท าการคา้ขายทางเรือกบัทางกรุงเทพฯซ่ึงท าไดส้ะดวกท่ีสุดในฤดูน ้ า
มากแลว้ ยงัมีบนัทึกการคา้ขายกบัทางพม่าในฤดูแลง้ดว้ย โดยอาศยัเส้นทางบกเร่ิมออกเดินทางจาก
เชียงใหม่ ผา่นไปยงัแม่สอด จงัหวดัตาก เขา้ไปพม่าสู่เมืองมะละแหม่งและยา่งกุง้ เพื่อไปซ้ือสินคา้ เช่น 
ผา้ขาว ผา้ด าและผา้เน้ือดี ท่ีทอจากประเทศอินเดียและประเทศองักฤษ เคร่ืองเหล็ก เคร่ืองถว้ยชาม 
ฯลฯ ไปเป็นคาราวานล่อ “ล่อต่าง” (ล่อ คือ มา้ผสมลา)แบกหามขา้มภูเขากลบัมาขายยงัเชียงใหม่ โดย
หลวงอนุสารฯจะข่ีมา้บา้งก็ข่ีชา้งพร้อมเหน็บปืนของเยอรมนัไปดว้ยเพื่อป้องกนัตวั และเป็นท่ีเล่าขาน
กนัวา่ฝีมือการยงิปืนของหลวงอนุสารฯนั้นแม่นยิง่นกั (ทศ คณนาพร, 2549)  



 

80 

หลวงอนุสารฯข้ึนล่องทั้งทางเรือและทางบกหลายคร้ัง จนกระทัง่เม่ือทางรถไฟมาถึงยงัเชียงใหม่ใน
ปี พ.ศ.2464 ท าให้การขนส่งสินคา้ท าไดร้วดเร็วและประหยดัเวลามากข้ึน ท าให้การเดินทางโดยเรือแม่ป๊ะ
หรือเรือหางแมงป่องและคาราวานล่อลดความส าคญัลงทนัทีนบัแต่นั้นเป็นตน้มา    

หลวงอนุสารฯ น ารถสามลอ้มาใช้ขนส่งสินคา้ของห้างชวัย่งเสง และรับส่งคนในบา้นเวลาจะ
ไปจ่ายตลาด ซ่ึงหลวงอนุสารฯ นับเป็นผูน้ าเอารถสามลอ้เขา้มาเผยแพร่ในประเทศไทยเป็นคนแรก 
ตามท่ี Mr. W.A.R. Wood กงสุลองักฤษประจ าเชียงใหม่ขณะนั้นเขียนบนัทึกไว ้

หลวงอนุสารฯ มีสมญานามวา่ “พ่อคา้สารพดัช่าง” เพราะนอกจากการคา้ขายแลว้หลวงอนุสารฯ 
ยงัมีธุรกิจแบบธนาคาร ให้กูย้ืมเงิน รับจ าน าทองรูปพรรณ ภาชนะทองค า  เคร่ืองประดบั และท่ีดินใน
เชียงใหม่และล าพูน หลวงอนุสารฯอาศยันางกิมฮอ้เป็นผูช่้วยดูแกว้แหวนเพชรทบัทิมท่ีคนเอามาจ านอง 
และพร ่ าสอนกบันางกิมฮอ้อยูเ่สมอให้มองเคร่ืองประดบัของมีค่าเหล่านั้นเหมือนเป็นกอ้นหิน อย่าได้
คิดละโมบเพราะเราเป็นเพียงผูใ้ห้กูย้ืมเงิน ไม่ใช่ซ้ือเพื่อเอาไปขาย  ห้างชวัยง่เสงนบัไดว้า่เป็นมนัน่ีเลน
เดอร์(Money Lender) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเชียงใหม่สมยันั้น เงินตราท่ีใชใ้นการคา้ขายสมยันั้นคือ เงินรูปีจาก
อินเดีย เพราะเชียงใหม่อยูใ่กลพ้ม่า (พม่าและอินเดียตกเป็นเมืองข้ึนขององักฤษ) เงินรูปีตรวจสอบความ
บริสุทธ์ิได้ง่าย เวลาหลวงอนุสารฯออกไปตรวจท่ีนา เพื่อท่ีจะรับจ านอง จะตอ้งแบกเงินรูปีใส่ถุงไป 
โดยมีเจา้หนา้ท่ีการเงินตามไปดว้ยอีก 2 คน พร้อมตะเกียงเจา้พายเุดินทางไปอยา่งยากล าบาก 

หลวงอนุสารฯมีความสนใจในเคร่ืองยนต์กลไก จึงไดเ้ปิดเส้นทางการเดินรถระหวา่งเชียงใหม่-
ล าพูนข้ึนเป็นคนแรก ในปี พ.ศ. 2460 เพื่อรับส่งผูโ้ดยสาร และการคา้ขายไหมจากประเทศจีน อีกทั้งยงั
ช่วยเอ้ือประโยชน์ให้ชาวสันก าแพงไดท้อผา้ไหมเขา้มาขายในเมืองดว้ย โดยมีหลานนายเสียวเรียงเป็น
ผูช่้วย นายเสียวเรียงเป็นผูเ้ดินรถและเป็นช่างแกเ้คร่ืองยนต์ดว้ย กิจการรถเมล์ใช้รถยนต์ 2 คนั รถท่ีใช้
นั้นเป็นรถโอเปิลตวัถงัต่อในเมืองไทย ตวัถงัดา้นขา้งๆ เปิดโล่งหมด มีท่ีนัง่เป็นมา้ยาวหนัหนา้ไปกบัรถ 
แบ่งออกเป็นสองชั้น คือชั้นหน่ึงกบัชั้นสอง ชั้นหน่ึงสองแถวหนา้เก็บค่าโดยสาร 1 บาทต่อคน ขา้งหลงั
เป็นชั้นท่ีสองเก็บค่าโดยสาร 1 รูปีต่อคน (สมยันั้น 1 รูปีเท่ากบั 70-80 สตางค์) ผูท่ี้นั่งชั้นหน่ึงมกัเป็น
ขา้ราชการ และชาวต่างประเทศ ชั้นท่ีสองเป็นราษฎรทัว่ไป คนัหน่ึงตั้งช่ือวา่ “พญาผาบ” อีกคนัหน่ึงช่ือ 
“เจริญเมือง” แต่เม่ือทางรถไฟมาถึงเชียงใหม่แลว้ในปีพ.ศ.2464 การขนส่งรถยนตข้ึ์นมาก็ท าไดง่้ายข้ึน 
จึงมีรถโดยสารคนัอ่ืนเขา้มาวิง่แข่ง หลวงอนุสารฯจึงไดข้ายกิจการทิ้งไป (อนั นิมมานเหมินท,์ 2532)  
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ภาพ 4.4 บรรยากาศการเดินรถบนถนนสายเชียงใหม่-ล าพนู วาดโดยนายบุญป๋ัน พงษป์ระดิษฐ์ 

ท่ีมา : คลงัภาพของตระกลูชุติมา-นิมมานเหมินท ์

ส่วนตวัหลวงอนุสารฯ เองได้ซ้ือรถ ROVER ตวัรถมีลักษณะคล้ายรูปรถมา้ ข้างหลังมีท่ีนั่ง
สารถีแขวนต่อทา้ยมาหน่อย เป็นเคร่ืองยนตเ์บนซิน มีหน่ึงสูบ ยางตนั เลขล าดบัคนัประมาณสามพนั
เศษ รุ่น ค.ศ.1906 (พ.ศ.2449) มาใชใ้นครอบครัว รถคนัน้ีเป็นรถคนัท่ี 3 ของเชียงใหม่ คนัแรกเป็นของ
พระยาเจริญราชไมตรี คันท่ี 2 เป็นของเจ้าอินทวโรรส เจ้าหลวงองค์ท่ี 8 ในราชวงศ์กาวิละของ
เชียงใหม่  รถ ROVER คนัน้ีได้รับเกียรติในงานฉลองกรุงเทพฯ 200 ปี ให้น าหน้าขบวนพาเหรดรถ
โบราณเป็นคนัแรก โดยไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นรถโบราณเก่าท่ีสุดในประเทศไทยท่ียงัวิง่ได ้

 

 
ภาพ 4.5 รถ ROVER ของหลวงอนุสารสุนทร 

ท่ีมา : คลงัภาพของตระกลูชุติมา-นิมมานเหมินท ์
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หลกัท่ีหลวงอนุสารฯยดึถือปฏิบติัมาตลอดชีวติการคา้ขาย จนเป็นท่ีไวว้างใจของลูกคา้นั้นคือ 

(1)  ไม่เอาเปรียบพวกหุน้ส่วนดว้ยกนั 
(2)  ยอมอดทนต่อค าติเตียนวา่กล่าวของคนทั้งหลาย 
(3)  ลูกคา้หรือคนท่ีมาซ้ือของจะมีกิริยามารยาทหยาบชา้เลวทรามอยา่งไร ก็ไม่ถือ มุ่ง

แต่จะคา้ก าไรเท่านั้น 
(4)  ท าการคา้ขายติดต่อกบัคนทั้งหลายดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่เห็นแก่เล็กแก่นอ้ย 

(เอนก นาวกิมูล, 2550) 

แมว้า่หลวงอนุสารฯจะไม่ไดเ้รียนจบสูง มีความรู้พอแค่อ่านออกเขียนได ้แต่ดว้ยความใฝ่รู้ เป็น
คนช่างสังเกต ช่างคิดช่างสงสัย ช่างสะสมประสบการณ์ ท าใหเ้กิดปัญญาและคิดพฒันาต่อยอด 

- ช่างภาพยคุแรกของเมืองเชียงใหม่ 

หลวงอนุสารฯ เป็นนกัถ่ายภาพรุ่นแรกของเชียงใหม่ เร่ิมเล่นกลอ้งเม่ืออายุได ้18 ปี และไดม้า
เรียนเทคนิคเพิ่มเติมจากพระยาเจริญราชไมตรี(จ านงค์ อมาตยกุล) อธิบดีผูพ้ิพากษาศาลต่างประเทศ
เชียงใหม่ ขา้หลวงยุติธรรมประจ ามณฑลพายพั ในปีพ.ศ.2443 ท่านไดใ้ห้กลอ้งแก่หลวงอนุสารฯ ได้
สอนใหถ่้ายภาพ ลา้งภาพและเทคนิคอีกมากมาย 

หลวงอนุสารฯ มีกลอ้งยดืขนาดใหญ่ (แด็กเกอโรไทฟ) พร้อมขาตั้ง เคร่ืองลา้ง เคร่ืองอดั เคร่ือง
ขยาย เคร่ืองพิมพ์แบบครบชุด ไดต้ั้งแผนกถ่ายภาพข้ึนในห้างชัวย่งเสงเม่ือปีพ.ศ.2443 นับเป็นร้าน
ถ่ายภาพร้านแรกของเชียงใหม่และเป็นนกัถ่ายภาพมืออาชีพคนแรกของเชียงใหม่เลยก็วา่ได ้การเปิด
แผนกถ่ายภาพข้ึนน้ีท าให้เพิ่มพูนรายได้ให้แกหลวงอนุสารฯมากมาย บรรดาพวกข้าราชการและ
เจา้นายชั้นสูง ตลอดจนพ่อคา้ คหบดี ต่างนิยมถ่ายรูปกนัมากมาย แมแ้ต่ชาวต่างประเทศก็ไดเ้รียกใช้
บริการของหลวงอนุสารฯกนัอยา่งมาก (ปราณี ศิริธร ณ พทัลุง, 2523) 

หลวงอนุสารฯ นิยมถ่ายภาพบุคคลส าคญั ปูชนียสถาน ทิวทศัน์ ชีวิตความเป็นอยูข่องผูค้นใน
ภาคเหนือ และเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ทั้งส้ิน เช่น เจา้ผูค้รองนคร ทหาร ต ารวจ 
ขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ ฝร่ัง พระสงฆอ์งคเ์จา้ ภาพการเดินทางล่องแก่ง ภาพววิเมืองเชียงใหม่ รวมถึงญาติ
พี่น้องหลายภาพ โดยภาพท่ีส าคญัท่านจะน าไปติดไวบ้นผนังห้อง มีทั้ งพระบรมฉายาลักษณ์ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 พระบรมฉายาลกัษณ์ของพระราชชายาเจา้ดารา
รัศมี ภาพพระครูหรือพระครูบาชั้นผูใ้หญ่ ภาพชา้งงายาวเป็นพิเศษของเจา้ผูค้รองนครช่ือ “ปู้ เล้ือย” อีก
ภาพหน่ึงท่ีน่าสนใจคือภาพนกัโทษถูกตดัศีรษะ แล้วศีรษะลงไปกล้ิงบนดิน เลือดพุ่งกระฉูดจากคอ



 

83 

นกัโทษ มีบนัทึกไวว้่าภาพถ่ายการประหารชีวิตคน โดยการตดัคอฝีมือของหลวงอนุสารฯ ในปีพ.ศ.
2445 ภาพน้ีเคยถูกน ามาจดัแสดงอยู่ใน พิพิธภณัฑ์หุ่นข้ีผึ้ งของมาดามทุสโซ ณ กรุงลอนดอน ใน
นิทรรศการ Hall of Terror ประจ าเดือนกนัยายน พ.ศ.2531 ดว้ย 

การถ่ายภาพของหลวงอนุสารฯ มีส่วนส่งเสริมให้ลูกหลานรักการถ่ายภาพ แต่ในยุคนั้ น
เทคโนโลยีการถ่ายภาพยงัไม่กา้วไปไกลเหมือนปัจจุบนั ยงัขาดอุปกรณ์ถ่ายรูปดีๆ การอดัขยายยงัตอ้ง
อาศยัแดดหรือตะเกียงน ้ ามนัเป็นหลกั แต่อย่างไรก็ตามการถ่ายภาพของท่านช่วยให้ท่านเป็นท่ีรู้จกั
ทัว่ไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่สังคมชั้นสูงในสมยันั้น (อนั นิมมานเหมินท,์ 2532) 

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการถ่ายภาพของหลวงอนุสารสุนทรยงัคงเก็บไวใ้น “บา้นตึก” และในโอกาสท่ี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัไดท้  าการเปิดพิพิธภณัฑ์เทคโนโลยีทางภาพฯ ณ คณะวิทยาศาสตร์ นางแจ่ม
จิตต์ เลาหวฒัน์ นางอุณห์ ชุติมา และนายไกรศรี นิมมานเหมินท์ พร้อมทั้งญาติพี่น้องไดม้อบเคร่ือง
ฉายรูปกระจกท าดว้ยไมส้ักท่ีเก่าแก่ประมาณ 100 ปีเศษ พร้อมดว้ยรูปถ่ายฝีมือหลวงอนุสารฯอีก 76 
รูป ไปจดัแสดงนิทรรศการเพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของหลวงอนุสารฯ (ศกัดา ศิริพนัธ์ุ, 2535) 

- ความสนใจในการแพทย์ท้องถ่ินและส่งเสริมการสร้างโรงพยาบาล 

หลวงอนุสารฯ มีความสนใจการแพทยพ์ื้นบา้นตั้งแต่สมยัยงัเด็ก เม่ืออายุราว 9-10 ขวบ ไดเ้คย
แอบเอามีดมาปอกมะพร้าวอ่อน จึงถูกมีดสับท่ีหัวแม่มือเป็นแผลฉกรรจ ์เลือดไหลไม่หยุดถึง 3 วนั 3 
คืน หมดสติไป บิดามารดาพยายามหาหมอท่ีมีช่ือเสียงหลายคนมารักษา แต่อาการก็ไม่ทุเลาลง เผอิญ
ช่วงนั้นมีคนนอกเมืองมาเท่ียวหาท่ีบา้น และแนะน าให้เอาใยแมงมุมยกัษ ์(ก าบุง้แกว้) มาปิดท่ีแผลจึง
ช่วยหา้มเลือดได ้อาการจึงค่อยทุเลาลงจนหายเป็นปกติ  

ในช่วงบั้นปลายชีวิตได้ให้ความสนใจไปทางการทานอาหารเพื่อสุขภาพ ท่านได้อ่านเร่ือง 
“อายุวฒันะ” ของหมอเหล็ง หรือ ร.อ.เหล็ง ศรีจนัทร์ บรรยายถึงความส าคญัของอาหารวา่มีบทบาทท า
ใหอ้ายยุนื ตอนหน่ึงในกล่าวถึงกลว้ยน ้าวา้วา่ บางคนทดลองรับประทานแต่กลว้ยน ้าวา้ก็สามารถอยูไ่ด ้
จึงสนบัสนุนให้ลูกหลานทานกลว้ยน ้ าวา้ซ่ึงมีมากในสวน และดว้ยความท่ีท่านมีโอกาสไดเ้ดินทางไป
ยงัเมืองมะละแหม่ง ประเทศพม่า บ่อยคร้ัง ท าให้ไดค้น้พบลายแทงเก่ียวกบัต าราอายุวฒันะจาก “หัว
กวาวเครือ” ทั้งกวาวเครือแดง กวาวเครือด า ประมาณ 10 ชัง่ อยูใ่นพระเจดียห์กัท่ีประเทศพม่า ท่านได้
เร่ิมศึกษาคน้ควา้ต าราโบราณพม่าท่ีกล่าวถึง “หวักวาวเครือ” วา่เป็นยาท่ีช่วยใหมี้อายยุนืยาว โดยใหค้น
ท่ีล าพูนแปลต าราจากภาษาพม่ามาเป็นภาษาล้านนา จากนั้ นจึงได้ส่งคนเข้าไปในป่าไปหาหัว
กวาวเครือเพื่อมาทดลองท า หัวกวาวมีลกัษณะคล้ายมนัแกวหัวโตๆ ท่านเอามาให้นางอโนชาปอก
เปลือกแลว้ฝานเป็นแผน่บางๆ ตากแดดจนแห้ง แลว้เอามาบดเป็นผง ผสมเคร่ืองยาสมุนไพรและน ้ าผึ้ง
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เสกเป่า ป้ันเป็นลูกกลอนแจกจ่ายให้คนรู้จกั จนเป็นเร่ืองลงหนงัสือพิมพ์กรุงเทพฯ มีคนส าคญั เช่น 
นายพลทหารเรือ ขา้ราชการ พ่อคา้ คหบดีข้ึนมาเชียงใหม่เพื่อขอยาไปทดลอง กล่าวกนัว่าคนแก่ท่ี
รับประทานแลว้จะกระชุ่มกระชวยแข็งแรง ท่ีท าให้เป็นท่ีฮือฮากนัมากก็คือสตรีอายุ 60-70 ปีผูห้น่ึง
หลงัจากท่ีไดล้องทานยาหวักวาวเครือแลว้กลบัมามีประจ าเดือนอีก เร่ืองหวักวาวเครือน้ีไดท้ราบต่อมา
ภายหลงัวา่มีชาวองักฤษเอาไปคน้ควา้ทดลองพบวา่เป็นพืชท่ีมีฮอร์โมนมาก จึงไดน้ าไปทดลองให้ววั
กิน พบวา่ท าใหมี้ปริมาณนมมากข้ึน 

นอกจากน้ีก่อนท่ีท่านจะเสียชีวติประมาณ 10 ปี ไดเ้ป็นผูน้ าสนบัสนุนใหมี้การก่อสร้างท่ีท าการ
สุขาภิบาลเมืองเชียงใหม่ รวมถึงโอสถสภาและโรงพยาบาลเมืองเชียงใหม่ โดยมีการสร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ.
2466 ตรงกับสมัยของพระบามสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6 ตรงกับสมยัเจา้หลวง
เชียงใหม่ คือ เจา้แกว้นวรัฐ ตามขอ้ความในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 42 ลงวนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ.2468 
ระบุวา่ภายในบริเวณนั้นประกอบไปดว้ย  

“...โรงพยาบาลเปนตึกชั้นเดียวกวา้ง 11 เม็ตร์ 35 เซ็นต์ ยาว 17 เม็ตร์ 45 เซ็นต์ มีเฉลียง 2 ดา้น พื้น
ถมหินโบกปูนสิเมนต ์หลงัคามุงกระเบ้ืองสิเมนต ์ขา้งในมีห้องคนไขส้ าหรับชายและหญิง ห้องพสัดุ มี
นามว่า ตึกอนุสาร ครัวไฟเปนเรือนชั้นเดียวท าดว้ยไมส้ักกวา้ง 4 เม็ตร์ 30 เซ็นต์ ยาว 7 เม็ตร์ 85 เซ็นต ์
พื้นถมหินโบกปูนสิเมนต์ หลงัคามุงกระเบ้ืองสิเมนต์ โอสถาสภาเปนตึกชั้นเดียว กวา้ง 14 เม็ตร์ 40 
เซ็นต ์ยาว 15 เม็ตร์ 65 เซ็นต์ พื้นถมหินโบกปูนสิเมนต ์หลงัคามุงกระเบ้ืองสิเมนต ์ขา้งในกั้นเปนห้อง
พกั ห้องจ าหน่ายยา ห้องเวชภณัฑ์ ห้องนายแพทย ์ห้องตรวจโรค ห้องท าการรักษาและวางยาสลบ ห้อง
ผา่ตดั ห้องตม้น ้ าและน่ึงเคร่ืองมือ ห้องตรวจเช้ือโรค ท่ีท าการสุขาภิบาล เปนตึกชั้นเดียว กวา้ง 9 เม็ตร์ 
ยาว 16 เม็ตร์ 60 เซ็นต ์แบ่งเปนห้องพกั ห้องประชุมกรรมการ หอ้งสมุห์บาญชี หอ้งปลดัสุขาภิบาล และ
ห้องเก็บของ โรงเก็บรถยนต์ส าหรับรดน ้ าถนนและดบัไฟ กวา้ง 10 เม็ตร์ 70 เซ็นต์ ยาว 16 เม็ตร์ 60 
เซ็นต ์ท าดว้ยไมก้ระยาเลย พื้นเทคอนกรีตโบกปูนสิเมนต์ หลงัคามุงสังกะสี ก าแพง 3 ดา้นก่อดว้ยอิฐ
โบกปูนสิเมนต ์เสาท าดว้ยคอนกรีต ระหวา่งเสาใชไ้มซ่ี้เปนร้ัว มีประตูดา้นหนา้และดา้นขา้ง” 

โครงการก่อสร้างอยู่ในบริเวณโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ปัจจุบนัน้ี มีพิธีเปิดเม่ือวนัท่ี 
14 มกราคม พ.ศ.2467 ในราชกิจจานุเบกษายงัระบุเพิ่มเติมวา่ 

“หลวงอนุสารสุนทรกิจ กรมการพิเศษ ไดรั้บสร้างโรงพยาบาลข้ึนตามแบบดว้ยทุนทรัพยข์อง
ตนเองหลงัหน่ึง รวมค่าก่อสร้างทั้งส้ินเปนเงิน 7,327 รูเปีย 8 สตางค ์ส่วนการสร้างโอสถสภาและอ่ืนๆ 
เร่ียไรไดเ้งิน 6,630 บาท 40 สตางค์ กบั 200 รูเปีย แต่เงินจ านวนน้ีตอ้งกนัไวส้ าหรับเป็นค่าซ่อมแซม 
และซ้ือส่ิงของเบ็ดเตล็ดส าหรับโรงพยาบาล ซ่ึงหลวงอนุสารสุนทรกิจ รับสร้างเสีย 633 บาท 40 
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สตางค์ กบั 200 รูเปีย ฉะนั้นหักแล้วคงเหลือ 6,000 บาทถว้น กรรมการจึงได้เรียกช่างมาว่าประมูล
รับเหมา ตกลงกนัเป็นค่าก่อสร้างโอสถสภาเปนเงิน 7,800 บาท ท่ีท าการสุขาภิบาลกบัโรงเก็บรถยนต์
รดน ้ าถนนและดบัไฟเปนเงิน 7,736 บาท ค่าก าแพง 3 ดา้นเปนเงิน 1,180 บาท รวม 3 อยา่ง เปนเงินท่ี
จะตอ้งใชจ่้าย 16,716 บาท เงินท่ีเร่ียไรมาไดไ้ม่เพียงพอยงัขาดอยู ่10,716 บาท ไดเ้อาเงินเหลือจ่ายของ
สุขาภิบาลมาใชเ้พิ่มเติมในการก่อสร้าง...” 

ดว้ยการช่วยเหลือทางราชการในคร้ังน้ี ท าใหไ้ดรั้บบรรดาศกัด์ิเป็น “ขุนอนุสารสุนทรกิจ” และ
เล่ือนเป็น “หลวงอนุสารสุนทรกิจ” ในต าแหน่ง กรมการพิเศษเมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นเกียรติแก่ตนเอง
และวงศต์ระกลู (อนุ เนินหาด, 2550) 

- การส่งเสริมการศึกษา 

มูลเหตุท่ีท าให้หลวงอนุสารฯ สนใจส่งเสริมการศึกษาแก่ลูกหลานและบริวารผูใ้กลชิ้ด เน่ืองจาก
ในสมยันั้นห้างชัวย่งเสง ได้มีการคา้ขายติดต่อกบัห้างเคียมฮัว่เฮง ห้างเคียมฮัว่เสง ห้างฮุนซุยโห และ
บริษทับอร์เนียว ท่ีกรุงเทพฯ โดยมีการสั่งซ้ือสินคา้มาจากห้างเหล่านั้นมาช้านาน ท่านไดส้ังเกตเห็นว่า
พนกังานของหา้งเหล่านั้นแทบทุกคน พูด อ่าน เขียนเป็นภาษาองักฤษไดดี้พอสมควร แมบ้ญัชีสินคา้ท่ีซ้ือ
มา ตลอดจนหนงัสือจดหมายติดต่อกนัก็มกัจะใชเ้ขียนเป็นภาษาองักฤษ และในฤดูแลง้เม่ือการเดินทางลง
ไปติดต่อกบัทางกรุงเทพฯท าไดย้าก ก็เปล่ียนไปติดต่อคา้ขายกบัทางประเทศพม่าแทน อีกทั้งการโอนเงิน
ไปมาจ าตอ้งอาศยัการไปขอซ้ือตัว๋แลกเงินจากบริษทับอร์เนียว ซ่ึงมีส านักงานอยู่กรุงเทพฯ เชียงใหม่ 
และมะละแหม่ง การติดต่อกนัจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใช้ภาษาองักฤษเป็นส่วนใหญ่ ด้วยเหตุน้ีหลวง
อนุสารฯ จึงมองเห็นความจ าเป็นอยา่งยิง่ในการศึกษาเล่าเรียนภาษาองักฤษ 

ดงันั้นเม่ือไดเ้ดินทางไปมะละแหม่ง ท่านจึงสืบหาครูสอนภาษาองักฤษ เพื่อจะไดจ้า้งให้มาสอน
ภาษาองักฤษแก่บุตรหลานท่ีเชียงใหม่ บงัเอิญได้ไปพบชาวพม่าหรือมอญคนหน่ึงท่ีรู้ภาษาองักฤษดี 
เพราะในตอนนั้นองักฤษไดพ้ม่าเป็นเมืองข้ึนแลว้ ท่านจึงตกลงจา้งให้มาสอนหนังสือท่ีเชียงใหม่  และ
ก่อตั้ง “โรงเรียนหม่องส่วยต่อ” ข้ึนท่ีต าบลช้างคลาน ติดกบัคลองแม่ข่า มีบุตรขา้ราชการ และพ่อคา้ไป
เรียนท่ีโรงเรียนน้ีมาก ซ่ึงรวมทั้ง ม.ล.มานิจ ชุมสาย ในขณะท่ีผูป้กครองมารับราชการทหารท่ีเชียงใหม่  

โรงเรียนของหม่องส่วยต่อไดเ้ปิดสอนภาษาองักฤษท่ีเชียงใหม่อยูพ่กัหน่ึง ต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือ
เป็น “โรงเรียนชวัยง่เสงอนุกูลวิทยา” เป็นโรงเรียนสอนภาษาไทยกลางให้เด็กทั้งหญิงและชาย ตั้งแต่
ชั้นมูลก.ข. จนถึงชั้นประถม 3  โดยมีครูศรีวิชยั เมตติชวลิต เป็นครูใหญ่ ครูศรีวิชยัมีเช้ือสายพม่าปน
อยูบ่า้งและเดิมมีช่ือวา่ ”หม่องโดย” ชาวบา้นเลยเรียกโรงเรียนน้ีอีกช่ือวา่ “โรงเรียนครูโดย” โรงเรียน
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ชวัยง่เสงอนุกูลวิทยาน้ีมีนกัเรียนทั้งชาย-หญิง ประมาณ 150 คน ตอนหลงัเปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนอนุ
สารบ ารุงวทิยา และต่อมาไดเ้ปล่ียนเจา้ของไป 

หลวงอนุสารฯ ได้ร่วมกบัลูกหลานชาวจีน 3-4 คน ร้างโรงเรียนสอนภาษาจีนท่ีเชียงใหม่ข้ึน 
นอกจากน้ีทางสังฆราชแปโรสของคณะแคทอลิค ไดข้อให้หลวงอนุสารสุนทรหาท่ีดินส าหรับสร้าง
โรงเรียนมงฟอร์ตเพื่อเป็นโรงเรียนชายท่ีเชียงใหม่ หลงัจากท่ีทางหลวงอนุสารฯไดจ้ดัหาท่ีดินให้แลว้ 
ทางบาทหลวงก็ไดส้ร้างโรงเรียนหญิงข้ึน คือ โรงเรียนเรยีนาเชลี โดยมีนกัเรียนคนแรก คือ อุณณ์ ชุติ
มา คนท่ีสอง คือ แจ่มจิตต ์เลาหวฒัน์ และคนท่ีสาม คือ กรองทอง ชุติมา 

 

 
ภาพ 4.6 นางอุณณ์ ชุติมา และ นางแจ่มจิตต ์เลาหวฒัน์ ในชุดเคร่ืองแบบนกัเรียน ร.ร.เรยนีา เชลี 

ท่ีมา : คลงัภาพของตระกลูชุติมา-นิมมานเหมินท ์
 

- ความเช่ือด้านศาสนาและการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 

หลวงอนุสารฯ เป็นผูอ้ยูใ่นศีลธรรม ยึดมัน่ในพุทธศาสนา มีความเช่ือมัน่ในพระธรรมค าสอน
ของพระพุทธเจา้ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีและกฎหมายแผ่นดิน เป็นผูท่ี้ไม่เช่ือในเร่ืองไสย
ศาสตร์ ภูตผีปีศาจ เวทมนตข์องขลงั ตั้งแต่ในสมยัยงัเป็นเด็กมีการทา้พนนัระหวา่งตวัเด็กชายสุ่นฮ้ีกบั
พี่ชาย โดยพี่ชายไดท้า้ให้เด็กชายสุ่นฮ้ีเดินรอบๆ สวนกลว้ยในบริเวณบา้นอนัเป็นท่ีเล่ืองลือกนัวา่มีผีดุ
ในเวลากลางคืนเดือนมืด และสัญญาว่าจะให้ 1 รูปีหากท าส าเร็จ ผลก็คือพี่ชายต้องเสียเงินให้กับ
เด็กชายสุ่นฮ้ีในท่ีสุดเพราะไม่มีอะไรเกิดข้ึน  
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หลวงอนุสารฯ เป็นผูท่ี้ไม่ชอบการบนบานศาลกล่าว บวงสรวงเซ่นไหวผ้สีางเทวดา เพราะเห็น
ว่าไม่ค่อยมีประโยชน์ มีเร่ืองเล่าว่าเม่ือหลวงอนุสารฯ อายุได้ 30 ปี มีโอกาสไดไ้ปเท่ียวประเทศจีน 
พวกญาติทางเมืองจีนชกัชวนให้ไหวผ้สีางต่างๆ ตามธรรมเนียม แต่หลวงอนุสารฯไม่ยอมไหว ้เวน้แต่
อฐิัของปู่ ยา่ตายายเท่านั้น จวบจนกระทัง่เติบโตมีกิจการเป็นของตนเอง แมจ้ะไปคา้ขายทั้งทางบกและ
ทางน ้ า ตลอดปลูกสร้างบา้นเรือน ก็ไม่เคยดูฤกษ์ยามใดใด ไม่เคยนึกกลวัพวกผีปอบ(ผีกะ) ผีกระสือ 
หรือผีอ่ืนๆเลยแมแ้ต่น้อย(เอนก นาวิกมูล, 2550) ถึงขนาดวา่จา้งคนท่ีถูกชาวบา้นลือกนัวา่เป็นผีปอบ
มาเป็นพี่เล้ียงใหก้บัลูกตวัเอง หรือของดีไหนท่ีคนถือกนัวา่อยูย่งคงกระพนัยงิไม่ออกฟันไม่เขา้ต่างๆ ก็
ถูกน ามายงิทดลองนบัไม่ถว้น ภายหลงัหลวงอนุสารฯ จึงไม่สนใจในข่าวเล่าลือต่างๆอีกเลย  

ท่านเช่ือในเทคโนโลยีแผนใหม่ แพทย์ศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เกลียดอธรรม รักความ
ยุติธรรม ชอบการท าบุญท าทานท าประโยชน์แก่สังคมเป็นอย่างยิ่ง ตอนแรกได้สร้างโรงเรียนวดัวา
อารามนบั 100 แห่ง ตอนหลงัไดช่้วยเหลือโรงพยาบาลเป็นจ านวนมาก ในบั้นปลายชีวิตของอายุท่าน 
ปรากฏตามบญัชีวา่ท่านไดท้  าบุญรวมทั้งส้ินเป็นเงิน 1.2 ลา้นบาท(ทศ คณนาพร, 2549) เปรียบเทียบ
กบัในสมยันั้นท่ีก๋วยเต๋ียวราคาชามละ 3-5 สตางค ์  

นอกจากน้ียงัเช่ือในความสุจริตไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และในการ
ท าบุญสุนทาน ท่านมีพุทธสุภาษิตประจ าใจ 2 ขอ้ คือ “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” หมายความวา่ “ตนนั้นแลคือ
ท่ีพึ่งแห่งตน” และ “ธฺมโม หเว รักขติ ธมมจารึ”  หมายความวา่ “ธรรมะยอ่มคุม้ครองรักษาผูป้ระพฤติธรรม” 
ท่านเกลียดการโกงเงิน การเอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น ตวัอยา่งเช่น มีอยูค่ร้ังหน่ึงท่ีท่านล่องเรือไปคา้ขาย และได้
ข้ึนพกัแวะเทียบท่าริมฝ่ังแม่น ้า เม่ือลงไปเดินส ารวจดูพบวา่มีสวนเล็กๆท่ีชาวบา้นปลูกผกั พริก มะเขือ ท่าน
ก็อยากจะซ้ือพริก มะเขือเอาไปแกง ก็ไม่อาจพบเจา้ของเพราะเป็นเวลาจวนค ่า ท่านจึงเก็บพริก มะเขือตาม
ความตอ้งการ และห่อเงินเท่าราคาซ้ือขายผกูติดล าตน้ไวใ้หแ้ก่เจา้ของ (อนั นิมมานเหมินท,์ 2535) 

ในสมยัท่ีหลวงอนุสารฯ ยงัเป็นหนุ่ม มกัชอบการยิงนกยิงสัตวต่์างๆ แต่เพิ่งเลิกกระท าการ
ดังกล่าวไปเม่ือมีอายุได้ 45 ปี เพราะได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับพระยามนธาตุราช ท่านได้ให้
ค  าแนะน าช้ีแจงเร่ืองบุญบาปต่างๆจนเขา้ใจไดเ้ป็นอยา่งดี และท าให้เลิกฆ่าสัตวต์ดัชีวตินบัแต่นั้นเป็น
ตน้ไป นอกจากน้ีหลวงอนุสารฯ ยงัคอยพร ่ าสอนลูกหลานให้ประพฤติดีอยูใ่นศีลในธรรม ไม่ให้เป็น
คนฟุ้งเฟ้อ และคอยเล่าเร่ืองท่ีดีและไม่ดีในสังคม เพื่อเป็นตวัอยา่งใหลู้กหลานไดเ้ลือกประพฤติตาม 

หลวงอนุสารฯ ช่ืนชอบการสร้างสาธารณกุศลเป็นอย่างยิ่ง ท่านได้สร้างพระประธาน วิหาร และ
โบสถ์ 2 ชั้นข้ึนท่ีวดัอุปคุต โดยว่าจา้ง นายบุญป๋ัน พงษ์ประดิษฐ์ ช่างวาดภาพ เขียนภาพชาดกเร่ือง พระ
เวสสันดร ท่ีมีลกัษณะเอกลกัษณ์วฒันธรรมทอ้งถ่ินสอดแทรกลงไปในภาพ เช่น นางอมิตตาดา เมียของชู
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ชก นุ่งผา้ซ่ินลายขวางแบบผูห้ญิงลา้นนา บา้นชูชกบุผา้ หมอ้น ้ าลา้งเท่าปากบ่ิน เป็นตน้ ลงบนผนังวิหาร
วดัอุปคุตดว้ย ช่วยปฏิสังขรณ์วิหารวดัสวนดอก นอกจากน้ียงัเป็นผูน้ าในการก่อสร้างท่ีท าการสุขาภิบาล 
โอสถสภาและโรงพยาบาล ทั้ งบริจาคเงินและมอบท่ีดินติดห้างชัวย่งเส็งให้ (ปัจจุบันคือโรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม่) สร้างตึกคลอดและห้องส าหรับพระสงฆ์อาพาธท่ีโรงพยาบาลแมคคอร์มิคส์ สร้าง
ตึกใหโ้รงเรียนสตรีประจ าจงัหวดั(ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนค าเท่ียงอนุสสรณ์) เป็นตน้ 

หลวงอนุสารฯ และผูค้นทัว่ลา้นนาสมยันั้นต่างใหค้วามเคารพครูบาศรีวชิยั(ตุเ๊จา้บา้นปาง) พระท่ีปฏิบติั
ตนอย่างเคร่งครัดตามวินัยสงฆ์พื้นบ้าน ท่านเป็นพระบ้านนอกองค์หน่ึง เกิดและบวชท่ีบ้านปาง จงัหวดั
ล าพูน ครูบาไม่เขา้ใจกฏเกณฑ์ของสงฆ ์เม่ือท่านจะบวชใครก็บวชตามแบบโบราณ จึงเป็นท่ีเพ่งเล็งของคณะ
สงฆแ์ละผูใ้หญ่ฝ่ายปกครอง เม่ือคร้ังท่ีตอ้งโทษในช่วงแรกท่านถูกน ามาอยูท่ี่วดัศรีดอนไชย หลวงอนุสารฯ ก็
ไดไ้ปปฏิบติัวฏัฐากอยู ่โดยไม่กลวัภยัใดใดทั้งส้ิน กล่าวกนัวา่ครูบาศรีวิชยัจะไม่ยอมปิดบาตรจนกวา่อาหาร
จากบา้นหลวงอนุสารฯ จะไปถึง และท่ีบา้นของหลวงอนุสารฯ มกัจะตกับาตรพระ 100 รูป เป็นประจ าทุกวนั 
ต่อมาทางการจบักุมครูบาศรีวชิยั แลว้น าตวัท่านมาควบคุมไวท่ี้วดัเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ พระสงฆส์ามเณร
พื้นเมืองท่ีจะเขา้ไปกราบครูบาตอ้งถอดผา้ครองเสียก่อน โดยเกรงวา่จะมีอาวุธติดตวั ฝ่ายครูบาเพียงให้ศีลให้
พรตามปกติ เร่ืองดงักล่าวเป็นท่ีเล่ืองลือกนัทัว่ไปในภาคเหนือ บา้งก็หาวา่ เป็นผบุีญ หลงัจากถูกกกับริเวณไว้
พกัหน่ึง สมเด็จพระสังฆราชเห็นวา่ เป็นเพียงพระบา้นนอก ไม่รู้กฎระเบียบของสงฆ ์ทั้งไม่มีพิษมีภยั จึงให้
ครูบาศรีวิชยัเดินทางกลบัล าพูน หลวงอนุสารฯไดน้ ารถฟอร์ดไปรับท่ีสถานีรถไฟ จงัหวดัล าพูน ผูค้นไม่วา่
ชาติศาสนาอะไร ไปรับกนัเนืองแน่น เม่ือรถท่ีน าท่านเขา้มายงัวดัหลวงล าพนู ก็เกิดฝนตก คนพื้นเมืองวา่ ท่าน
ครูบาศรีวชิยั เป็นผูมี้บุญมาก ฝนจึกตกลงมา น าความชุ่มช้ืนมาสู่ฝงูชน ยิง่สร้างศรัทธาในพระองคน้ี์มาก และ
ยงัมีครูบาโสภา วดัฝายหิน เจา้คณะจงัหวดัเชียงใหม่รูปแรกท่ีหลวงอนุสารฯความเคารพศรัทธา 

นอกจากน้ียงัมีเหตุการณ์หน่ึงท่ีแสดงให้เห็นวา่หลวงอนุสารฯ เป็นผูท่ี้มีคุณธรรมเขา้ใจในเพื่อน
มนุษย ์คือ ตอนสมยัท่ีมีการเลิกทาส หลวงอนุสารฯไดเ้รียกทาส 2 คนท่ีรับใชท้่านมานานแลว้เพื่อแจง้
ให้ทราบถึงประกาศของรัชกาลท่ี 5 และสอบถามทาสทั้งสองว่า ต่อไปน้ีอยากจะอยู่กับท่านหรือ
อยากจะกลบัไปหาญาติพี่น้อง ทาสทั้งสองก็สมคัรใจท่ีจะกลบัไป ท่านจึงแสดงให้ลูกหลานเห็นว่า
ถึงแมท้่านจะเล้ียงดูทาสทั้งสองอยา่งดี แต่ทาสทั้งสองก็ยงัเลือกท่ีจะกลบับา้นตวัเอง ทั้งน้ีเพราะมนุษย์
ทุกคนลว้นแต่ตอ้งการชีวติท่ีเป็นอิสระเสรีทั้งส้ิน 

ดว้ยความเป็นผูด้  ารงศีลธรรมน้ีส่งผลให้ในงานเผาศพของหลวงอนุสารฯ ชาวจีนท่ีอาศยัอยูใ่น
เชียงใหม่ ต่างส่งผา้แพรสีต่างๆผืนใหญ่นบัสิบๆผืน มีอกัษรจีนสีต่างๆตวัโตปักหรือเยบ็ติดตรงกลาง
ผืน โดยอกัษรจีนต่างๆเหล่าน้ีบรรจุค าร าพรรณสดุดีคุณงามความดีของหลวงอนุสารฯไวต้ลอดชีวิต 
นบัเป็นการประกาศเกียรติคุณตามแบบชาวจีนท่ีมีมานานแลว้ 
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2)  ความเป็นมาของอาคารและกลุ่มอาคาร 

เม่ือปี พ.ศ.2430 หลวงอนุสารฯได้ซ้ือท่ีดินแปลงน้ี ติดกับถนนวิชยานนท์ ซ่ึงเป็นท่ีดินท่ี
ชาวบา้นลงความเห็นวา่ท่ีดินผืนน้ีเป็นเสนียดจญัไร บา้งก็เล่ากนัวา่ไดเ้กิดการฆาตกรรมข้ึนในบา้นนั้น 
คือเจา้ของท่ีเดิมเป็นหน้ีสินลน้ตวัจนตอ้งเป็นคนลม้ละลาย ความกลวัท่ีเจา้หนา้ท่ีจะมายึดทรัพย ์ท าให้
ตดัสินใจวางยาพิษบุตร 4 คนกบัภรรยาถึงแก่ความตาย แลว้ตนเองก็ผกูคอตายตาม อีกเร่ืองหน่ึงเล่ากนั
วา่ท่ีดินบริเวณนั้นเจา้ของเดิมและครอบครัว รวม 4 คน ถูกไฟครอกเสียชีวติทั้งหมด ก่อนท่ีจะซ้ือท่ีผืน
น้ีนั้นถูกคนรอบขา้งห้ามปรามกนัมาก แต่หลวงอนุสารฯ ไม่กลวั เพราะมีความคิดวา่คนตายจะท าร้าย
คนเป็นไดอ้ย่างไร หลวงอนุสารฯ จึงซ้ือท่ีดินมาไดใ้นราคาไม่แพงนกั ในปีพ.ศ.2440 ได้เร่ิมก่อสร้าง
ตึก 2 ชั้น เป็นร้านคา้ท่ีอยูอ่าศยั คือ “ห้างชวัยง่เสง” ต่อมาเม่ือมีฐานะการเงินดีข้ึนจึงไดส้ร้างเรือนแถว 
ครัวไฟ ตึกแดง และตึกขาว เพิ่มตามมาภายหลงั  

หลวงอนุสารฯไดซ้ื้อท่ีดินขยายตวับา้นออกไปจนจรดถนนท่าแพ โรงเรียนค าเท่ียง และโรงพยาบาล
สุขา(ปัจจุบนัคือโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่) รวมเป็นบริเวณเกือบ 2 ไร่ ในตวับา้นมีส่ิงอ านวยความ
สะดวกเหมือนบ้านชาวตะวนัตก เป็นการแสดงให้เห็นสมรรถภาพของสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
สมยัใหม่ท่ีหลวงอนุสารฯเลือกน ามาใช ้นบัเป็นบา้นท่ีล ้าสมยัมากหลงัหน่ึงของจงัหวดัเชียงใหม่ในขณะนั้น   

ภายใน “บา้นตึก” มีญาติพี่นอ้งอยู่กนัหลายครอบครัว รวมทั้งคนใชท่ี้มีบุตรธิดา คนท างาน คน
ใชโ้สด รวมเบ็ดเสร็จกวา่ 40 คน และยงัมีพวกมาเชา้เยน็กลบัอีกต่างหาก  พวกมีครอบครัวก็อยูร่วมกนั 
แต่ส าหรับผูห้ญิงโสดผูช้ายโสดก็แยกออกจากกนั คนใชผู้ห้ญิงแบ่งออกเป็นพี่เล้ียงเด็ก คนครัว คนจ่าย
ตลาด คนท าความสะอาดบนเรือน ผูช้ายเป็นคนขบัรถ คนท างานในร้านคา้หรือส านกังาน ทุกคนอยู่
รวมกันอย่างสนิทสนมทั้งเจา้นายและคนใช้ ไม่มีการข่มแหงรังแกกนั อยู่ด้วยกนัเหมือนเป็นญาติ 
นบัว่าเป็นบา้นท่ีใหญ่มาก มีทั้งอาคารส านกังาน ท่ีอยู่อาศยั บา้นเด่ียว อาคารแถว อยูก่นัแบบโบราณ
เฉพาะดา้นบน ชั้นล่างเป็นดินหรือร้านคา้ ภายหลงัไดน้ าเอาคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นลาดปูนมาใช ้ชั้น
ล่างของบางอาคารจึงแปรสภาพกลายเป็นโรงจอดรถ หอ้งเก็บของ และหอ้งท างาน 

4.1.2  ท่ีตั้งและลกัษณะกายภาพ 

กลุ่มอาคาร “บา้นตึก” ตั้งอยู่บา้นเลขท่ี 10-14 ถนนวิชยานนท์ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ อยู่
ไม่ไกลจากตลาดวโรรส และยา่นไนทบ์าร์ซาร์ ตั้งอยูบ่นเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 2 ไร่ ดา้นทิศเหนือติด
กบัโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ด้านทิศตะวนัออกติดกับโรงเรียนค าเท่ียงอนุสรณ์ ด้านทิศ
ตะวนัตกติดกบัถนนวิชยานนท ์และดา้นทิศใตติ้ดกบัถนนท่าแพ อาคารแต่ละหลงัมีความเก่าแก่และมี
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ประวติัความเป็นมา การเดินทางสะดวกสบาย มีรถโดยสารวิ่งผา่นตลอดเวลา อีกทั้งลกัษณะของกลุ่ม
อาคารเป็นลกัษณะปิดลอ้ม ส่งผลใหภ้ายในมีบรรยากาศเงียบสงบและร่มร่ืน 
 

 
ภาพ 4.7 แผนท่ีแสดงถึงท่ีตั้ง กลุ่มอาคารหลวงอนุสารสุนทร ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ท่ีมา : ภาพโดยผูว้จิยั 

 
ภาพ 4.8 แผนท่ีขยาย ท่ีดินอาคารอนุสารสุนทร บริเวณริมฝ่ังแม่น ้าปิง   

ท่ีมา : ภาพโดยผูว้จิยั 

4.1.3  แผนผงัของกลุ่มอาคาร และลกัษณะอาคาร  

1)  แผนผงัของกลุ่มอาคาร 
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ภายในบริเวณ “บา้นตึก” มีกลุ่มอาคารหลกัรวมกนั 5 หลงั มีช่วงเวลาการก่อสร้างเรียงล าดบักนั
ไป ควบคุมการก่อสร้างโดยหลวงอนุสารสุนทรเองทั้ งหมด อาศยัเพียงช่างท้องถ่ินเป็นผูก่้อสร้าง 
ประกอบดว้ย ตึกหลวง เรือนแถว ครัวไฟ ตึกแดง และตึกขาว อยูบ่นท่ีดินทั้งหมดประมาณ 2 ไร่ โอบ
ลอ้มทั้ง 3 ดา้น มีลานกวา้งอยูต่รงกลาง ดงัรูป 

 
ภาพ 4.9 ภาพจ าลอง 3 มิติ กลุ่มอาคาร “บา้นตึก”   

ท่ีมา : ภาพโดยผูว้จิยั 
 

 
ภาพ 4.10 แผนผงัภายในบริเวณ “บา้นตึก”   

ท่ีมา : ภาพโดยผูว้จิยั 
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2) ประวติัและลกัษณะทางสถาปัตยกรรมของอาคาร 

 - ตึกหลวง 

อาคารตึกหลงัแรกท่ีสร้างข้ึน เป็นอาคาร 2 ชั้นอยู่ติดถนนวิชยานนท์ มีป้ายหินอ่อนติดท่ีทางเขา้
ดา้นหนา้อาคารฝ่ังถนนวิชยานนท ์โดยระบุวา่อาคารหลงัน้ีเร่ิมสร้างเม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2440 และ
แลว้เสร็จเม่ือปี พ.ศ.2443 ในเวลาต่อมาเรียกวา่ “ตึกหลวง” นบัเป็นอาคารปูนหลงัแรกท่ีสร้างข้ึนนอกเขต
ก าแพงเมืองเชียงใหม่ ปัจจุบนั คือ ห.ส.น.อนุสาร (หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคลอนุสาร)  

ตึกหลวงเป็นอาคารผนังอิฐถือปูนภายนอกหนาและเป็นก าแพงก่ออิฐรับน ้ าหนัก(Wall Bearing) 
หลังคามุงกระเบ้ือง พื้นไม้ โครงหลังคา เพดาน ประตูหน้าต่างท าจากไม้เน้ือแข็ง ประดับด้วยไม้ฉลุ
ลวดลายวจิิตรสวยงามอนัเป็นผลงานสร้างสรรคจ์ากความชอบส่วนตวัของหลวงอนุสารฯ  

ตึกหลวงเป็นอาคารร้านคา้ในแบบของชาวจีนท่ีสร้างดา้นหนา้อาคารประชิดถนนทางสัญจร เพื่อ
สะดวกต่อการค้าขายชั้ นล่าง ส่วนชั้ นบนใช้อยู่อาศัย ซ่ึงถูกพัฒนาจากเรือนแถวเพื่อการค้าขาย 
โครงสร้างของอาคารเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนแบบหนาจากฐานรากจนถึงชั้นบนเป็นกรอบอาคารท่ีมี
ความมั่นคงแข็งแรง เรียกว่า ก าแพงก่ออิฐรับน ้ าหนัก (Wall Bearing) ใช้วสัดุไม้เป็นพื้นชั้ นล่าง 
(ของเดิมเป็นพื้นไมย้กจากพื้นดินเดิม 0.20 เมตร ปัจจุบนัเปล่ียนเป็นพื้นคอนกรีต) ไมเ้ป็นพื้นชั้นสอง
และเป็นโครงหลงัคา โดยดา้นหน้าและดา้นหลังอาคารมีทางเดินและระเบียงท่ีมีหลงัคาคลุมยาวตลอด
แนวเพื่อใช้หลบแดดและฝนท่ีเรียกว่า ทางเดินห้าฟุต (โหงวคาก่ี) (Colonnade)  อาคารมีช่วงเสาจ านวน 
8 ช่วงเสา ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีเป็นมงคลของชาวจีน (ประกอบดว้ยเสา 9 ตน้) ส่วนภายในอาคารเดิมมีความ
ประสงคใ์ห้กวา้งขวางเพื่อการจดัวางสินคา้ไดอ้ยา่งเตม็ท่ีโดยมีการเสริมเสาไม ้จ านวน 4 ตน้ เพื่อรองรับ
พื้นชั้นบน ส่วนชั้นบนไม่มีเสาไมเ้สริม แต่เดิมสันนิษฐานวา่ ดา้นหลงัตึกหลวงมีการต่อเติมเป็นชานไม้
ครัวส่วนทานอาหารและบันไดทางข้ึน ซ่ึงในยุคหลังมีการเปล่ียนแปลงส่วนต่อเติมไม้เป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก อยา่งไรก็ตามบนัไดไมข้ึ้นชั้นสองยงัมีสภาพเดิมท่ีดีติดตั้งบริเวณระเบียงดา้นหลงั 

ประตูหนา้ต่างทั้งของเดิมและถูกการเปล่ียนแปลงบางส่วนปรากฏหลกัฐานวา่ มีการฉลุลายและ
ประดบัประดาอยา่งประณีตสวยงามและแขง็แรง รวมถึงลายฉลุบริเวณระเบียงและเชิงชายท่ีมีลกัษณะ
เฉพาะตวัตลอดแนวทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั ซุ้มประตูทางเดินดา้นหนา้เป็นการก่ออิฐรูปโคง้ (Arch) 
ในแบบยุโรป (อิทธิพลของโปรตุเกส) ซ่ึงในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงก่ออิฐปิดทางเดินด้านหน้า
อาคารและติดตั้งประตูหนา้ต่างในบริเวณน้ีทั้ง 8 ช่วงเสาดา้นหนา้ชั้นล่าง 
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ด้านข้างของอาคารทั้งสองข้างเดิมเป็นผนังก่ออิฐมีช่องลมและช่องเปิด ปัจจุบนัมีการเสริม
โครงสร้างเพื่อป้องกนัการทรุดตวัของโครงสร้างและก่ออิฐปิดช่องลมและช่องเปิดทั้งหมด 

ดา้นหลงัอาคาร มีระเบียงทางเดินไมค้ลา้ยกบัดา้นหนา้ แต่มีการตกแต่งประดบัประดาเป็นไม ้มี
ห้องน ้ าอยู่ด้านทิศเหนือนอกอาคาร สันนิษฐานว่าเป็นต าแหน่งเดิมท่ีสร้างข้ึนเพื่อใช้และได้รับการ
ปรับปรุงใชส้อยมาตลอดการใชง้าน ก่อนท่ีหลวงอนุสารฯ จะเสียชีวิตไดไ้ม่นาน ไดส้ร้างห้องนิรภยัข้ึน
ท่ีตึกหลวง ทั้งชั้นบนและชั้นล่าง เป็นส่วนประกอบของหา้งและส านกังาน  

จากบนัทึกของหลวงอนุสารฯ พบวา่หลงัจากท่านไดเ้ดินทางไปบา้นเกิดประเทศจีนแลว้กลบัมา
เชียงใหม่ ท่านได้พบเห็นรูปแบบการสร้างเรือนร้านค้า อาคารท่ีทันสมยัในเมืองใหญ่ ตลอดการ
เดินทาง ทั้งท่ี บางกอก มะละกา สิงคโปร์ เวยีดนาม เซ่ียงไฮ ้และ ซวัเถา ท่านไดป้ระมวลและออกแบบ
การสร้างอาคารหลงัน้ีดว้ยตนเอง จากการสอบถามและค านวณวสัดุท่ีมีอยูใ่นเชียงใหม่ใหเ้หมาะสมกบั
การก่อสร้างท่ีมีขอ้จ ากดัด้านวสัดุก่อสร้าง มีการประยุกต์การใช้อิฐพื้นเมือง ไม้สักแปรรูป ในการ
ก่อสร้างผนงัฐานรากพื้นและโครงหลงัคา ตลอดจนการใช ้กระเบ้ืองดินขอ วสัดุมุงประเภทเดียวท่ีผลิต
ไดใ้นลา้นนาในการประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม 

แม้การก่อสร้างอาคารเป็นไปแบบพิถีพิถันและจ ากัดด้านวสัดุ ฝีมือแรงงาน อาคารใช้เวลา
ก่อสร้างประมาณ 3 ปีคร่ึง จึงแลว้เสร็จ ซ่ึงต่อมาพื้นชั้นล่างไดป้รับการใชเ้ป็นส านกังาน และชั้นบนได้
ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคาร แต่สภาพอาคารในปัจจุบนัยงัอยูใ่นสภาพดีและพร้อมจะรองรับ
การปรับปรุงเป็นพิพิธภณัฑแ์ละอนุสรณ์สถาน 

 

 
ภาพ 4.11 บรรยากาศอาคาร “ตึกหลวง” ในปัจจุบนั 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยัและคณะท างาน 
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- เรือนแถว 

เม่ือนางกิมฮอ้ไดแ้ต่งงานกบันายกี นิมมานเหมินท์ หลวงอนุสารฯก็ได้สร้างอาคารหลงัท่ี 2 ข้ึน ในปี 
พ.ศ.2443เป็นอาคารคร่ึงตึกคร่ึงไมก่้ออิฐฉาบปูนเรียบ ชั้นล่างชั้นบนทั้งหมดเป็นไมแ้ละโครงหลงัคา เรียกว่า 
“เรือนแถว” มีลกัษณะเป็นบา้นไมย้กพื้นใตถุ้นสูง โครงสร้างเป็นก าแพงก่ออิฐรับน ้ าหนกั(Wall Bearing) พื้น
ไม ้หลงัคามุงกระเบ้ืองดินขอ ก่อสร้างแบบเรียบง่าย มีสัดส่วนไม่ใหญ่โต มีความเป็นพื้นถ่ินอยูค่่อนขา้งมาก 
โดยมีบนัไดข้ึนอาคารอยู่ดา้นทิศเหนือ ซ่ึงมีระเบียงไมร้องรับอยู่ทางทิศเหนือของอาคาร ลกัษณะการวางผงั
ประกอบดว้ย 4 ห้องยาวต่อเน่ืองวางซ้อนกนัคร่ึงไมค้ร่ึงตึก ชั้นบนและชั้นล่างมีความลึก 1 ช่วงเสา ชั้นบนมี 4 
ห้อง ชั้นล่าง 4 ห้อง สร้างข้ึนบริเวณด้านหลงัตึกหลวง มีระเบียงไม้เป็นแนวยาวด้านทิศเหนือ หลังคาคลุม
ทางเดินผา่นทุกหอ้ง เรือนแถวน้ีเป็นท่ีอยูข่องลูกหลานท่ีแต่งงานแลว้ โดยอยูห่อ้งละ 1 คู่ ซ่ึงรวมถึงนายกี นางกิ
มฮอ้ นายหยีและนางต๊ิบ ผูเ้ป็นบิดามารดาของ อาจารยสุ์กิจ นิมมานเหมินท ์และเป็นท่ีอยูข่องลูกหลานตระกูล
นิมมานเหมินทอี์กหลายคน ปัจจุบนัอาคารยงัมีสภาพแขง็แรงสมบูรณ์เพราะมีการบ ารุงรักษาท่ีดีมาตลอด 

 

  
ภาพ 4.12 บรรยากาศอาคาร “เรือนแถว” ในปัจจุบนั 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยัและคณะท างาน 

- ครัวไฟ 

“บ้านตึก” เป็นบ้านท่ีมีขนาดใหญ่ อีกทั้งประกอบกิจการหลากหลาย จึงท าให้ภายในมีผูค้น
จ านวนมากอาศยัอยู ่ทั้งเจา้ของบา้นท่ีเป็นระดบับริหารกิจการ ทั้งระดบัหวัหนา้งาน ระดบัคนงาน และ
ลูกเด็กเล็กแดงท่ีอยูร่วมกนักินอาหารดว้ยกนั วนัหน่ึงๆ จึงจ าเป็นตอ้งประกอบอาหารเพื่อรับประทาน
ทั้งสามม้ือเป็นปริมาณมหาศาล คนครัวจะตอ้งปรุงอาหารอยูต่ลอดเวลาไม่มีช่วงเวลาหยดุ เพราะคนใน
บา้นตึกจะกินอยูต่ลอดเวลาเช่นกนั  หลวงอนุสารฯ จึงไดส้ร้างอาคารเรียกวา่ “ครัวไฟ” ข้ึน โดยมี “นาง
อโนชา” ภรรยาคนท่ี 2 ของหลวงอนุสารฯ เป็นแม่ครัวใหญ่คอยดูแลเร่ืองอาหารการกินของทุกคน 
ผูค้นในบา้นจะเวียนกนัมาทานจนถึงค ่า พอค ่าคนในครัวไฟก็ตอ้งเตรียมอาหารบางอยา่งส าหรับตอน
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เช้าต่อไป ในอดีตนั้นครัวไฟจึงไม่มีวนัหยุดการใช้งาน เป็นภาพท่ีแม่ครัวและลูกมือต่างๆสาละวน
ท าอาหารกนั นบัเป็นอาคารหลงัท่ี 3 ท่ีก่อสร้างข้ึนภายในบริเวณ “บา้นตึก” ซ่ึงแต่เดิมนั้นเป็นอาคารไม ้
ต่อมาเม่ือมีการสร้างทางรถไฟมาถึงเชียงใหม่ และการขนส่งท าไดส้ะดวก หลวงอนุสารฯ ซ่ึงเป็นช่วง
ก่อนเสียชีวิตได้ไม่นาน ได้เปล่ียน “ครัวไฟ” เป็น เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ท่ีสร้างใน
ช่วงเวลาเดียวกบั “ตึกขาว” ซ่ึงน่าจะสร้างทดแทนอาคารเรือนครัวเดิมในต าแหน่งน้ีในอดีต อาคารมี
ลกัษณะขนาด 4 ช่วงเสา คูณ 4 ช่วงเสา จตุรัส พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หลงัคามุงกระเบ้ือง และมีความ
มัน่คงแขง็แรงสูง ขา้งเรือนครัวมีหอน ้าสูง ท่ีเป็น คสล. น่าจะสร้างในช่วงเวลาเดียวกนั มีถงัน ้า หอ้งสูบ
น ้ าบาดาล ห้องชั้นล่างมีโต๊ะกลมใหญ่และเกา้อ้ี (ทอเรน) เป็นท่ีนัง่รับแขกหรือของพนกังาน ปัจจุบนั 
“ครัวไฟ” ไม่ไดถู้กใชเ้ป็นท่ีประกอบการท าอาหารแลว้ ส่วนชั้นบนถูกใชเ้ป็นเพียงห้องจดัเก็บเอกสาร
ส านกังาน และโบราณวตัถุท่ียงัหลงเหลืออยู่ภายในบา้น ส่วนชั้นล่างเป็นท่ีพกัของพนกังาน และโรง
จอดรถ สภาพของโครงสร้างในปัจจุบนัมีการช ารุดของโครงสร้าง คสล. บางส่วน เน่ืองจากการใชง้าน
และคุณภาพวสัดุท่ีดอ้ยกวา่ “ตึกขาว” แต่หากไดรั้บการซ่อมแซมก็จะยงัใชก้ารไดดี้เช่นเดิม 

 

 
ภาพ 4.13 บรรยากาศอาคาร “ครัวไฟ” ในปัจจุบนั   

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยัและคณะท างาน 

- ตึกแดง 

อาคารตึกหลงัท่ี 4 ท่ีหลวงอนุสารฯ สร้างข้ึนเรียกวา่ “ตึกแดง” เป็นอาคารประเภทเรือนร้านคา้ 
ดา้นหน้าประชิดถนนท่าแพ ทางสัญจรหลกัในการคา้ขายของเมืองเชียงใหม่สร้างข้ึนในปี พ.ศ.2467 
สร้างพร้อมกบัการสร้างสะพานนวรัฐ เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นบนตึกแดงเป็นท่ีอยูข่องนายกีและนางกิมฮอ้
รวมทั้งลูก 6 คน ชั้นล่างเป็นร้านคา้ ตึกแดงมีขนาด 11x17 เมตร พื้นชั้นบนเป็นไมส้ักเขา้ล้ินอดัสนิท  
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อาคารชั้นล่างก่ออิฐฉาบปูนแบบหนาจากฐานรากจนถึงพื้นชั้นบนท่ีมีความมัน่คงแข็งแรง 
เรียกว่า ก าแพงก่ออิฐรับน ้ าหนกั (Wall Baring) แต่แรกนั้นพื้นชั้นล่างเป็นดินอดัธรรมดา ส่วนชั้นบน
เป็นพื้นไม้สักเข้าล้ินอดัสนิท แต่หลังจากท่ีทางรถไฟมาถึงเชียงใหม่ ได้มีการปรับเปล่ียนให้พื้น
ดา้นล่างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กขดัมนั พื้นชั้นล่าง พื้นชั้นบน และโครงหลงัคาเป็นไม ้ก่อสร้างแบบ
เรียบง่าย แต่มีสัดส่วนของอาคารในแบบตะวนัตก กล่าวคือ มีระยะพื้นถึงเพดานค่อนขา้งสูงราว 3.80 
ม. ชั้นล่างเหมาะส าหรับการคา้ขาย เพราะทุกหอ้งมีดา้นหนา้ติดกบัถนน ส่วนชั้นบนเหมาะส าหรับการ
อยู่อาศัย โดยมีบันไดข้ึนชั้ นสองอยู่ด้านหลังเพียง 1 จุดทางทิศตะวันตก ลักษณะการวางผัง
ประกอบดว้ย 5 ห้องร้านคา้ยาวต่อเน่ือง และมีความลึก 1 ช่วงเสาและทางเดินหลงัอาคารเป็นแนวยาว
เพื่อไปบนัไดข้ึนชั้นสอง ส่วนชั้นบนมีระเบียงไมด้า้นหลงัก่อนเขา้ไปสู่ห้องทั้ง 5 ห้อง เพื่อใชอ้ยูอ่าศยั
ชั้นบน อีกทั้งมีทางเดินเช่ือมต่อไปยงัอาคาร “ตึกขาว” ขา้งเคียง  โดยทางเช่ือมน้ีสร้างคร่อมประตู
ทางเขา้หลกั “บา้นตึก” มีช่องเปิดและฝาไหลเพื่อมองไปยงัดา้นล่างอาคาร 

ตึกแดงมีลกัษณะท่ีน่าสนใจ คือ เป็นอาคารท่ีกรุมุง้ลวดกนัยุงทั้งหลงั ชั้นบนมีระเบียง ห้องน ้ า 
ดา้นหลงักั้นเป็นสามห้องใหญ่ดว้ยฝาไม ้ตอนบนและดา้นหลงัเป็นฝาไหล  โดยให้ฝาไมก้ระดานตี
แผ่นเวน้แผ่น ทั้ง 2 ดา้น และมีคนัโยกท่ีจะเปิด-ปิด ช่องให้อากาศถ่ายเทได ้นบัเป็นประดิษฐกรรมท่ี
แสดงให้เห็นความสร้างสรรคข์องผูอ้อกแบบอยา่งแทจ้ริง ทั้งยงัมีห้องน ้ าซ่ึงมีท่ีอาบน ้ าฝักบวั อ่างล่าง
หนา้ ส้วมชกัโครก ท ามาจากประเทศองักฤษ และบ่อเกรอะเซฟติกแทงคใ์ตช้าน มีการริเร่ิมใชต้ะเกียง
น ้ามนั ตะเกียงลานในตวับา้น นบัเป็นอาคารท่ีมีความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีวศิวกรรมสูงมากใน
สมยันั้น นอกจากบา้นฝร่ังท่ีเขา้มาสร้างในเชียงใหม่ ปัจจุบนั “ตึกแดง” มีสภาพอาคารคงรูปลกัษณะ
เดิมแทบทุกประการ นอกเสียจากมีการต่อเติมหอ้งน ้าชั้นสองและการกั้นหอ้งบางส่วนเพิ่มเติมเท่านั้น 

 
ภาพ 4.14 บรรยากาศอาคาร “ตึกแดง” ในปัจจุบนั   
ท่ีมา : คลงัภาพของตระกลูชุติมา-นิมมานเหมินท ์
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- ตึกขาว 

อาคารหลงัท่ี 5 ข้ึนในปีพ.ศ.2475 เรียกวา่ “ตึกขาว” อยู่ติดถนนท่าแพ อาคารน้ีหลวงอนุสารฯ สร้าง
ให้แก่ลูกชาย คือ นายแพทยย์งค ์ชุติมา แต่นายแพทยย์งคไ์ม่ไดม้าอยูเ่พราะติดภารกิจในกรุงเทพฯ ตึกน้ีเป็น
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ชั้ น แห่งแรกในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีการใช้เทคโนโลยีคอนกรีตท่ีมี
คุณภาพสูงด้านความปลอดภยั นับเป็นตวัอย่างของการออกแบบอาคาร จากการใช้วสัดุสมยัใหม่ของ
ผูส้ร้าง ท่ีแสดงออกดา้นความกา้วหน้าทางการก่อสร้างโดยใช้วสัดุสมยัใหม่คือ เหล็กเสริมคอนกรีต และ
ปูนซีเมนต์ส าเร็จ ท่ีถูกขนส่งมาทางรถไฟ เม่ือทางรถไฟมาถึงเมืองเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2463 ซ่ึงมีคุณค่าต่อ
วงการสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ โดยผูอ้อกแบบค านึงถึงความปลอดภยัสูงสุด เพื่อ
ป้องกนัความผิดพลาดจากการใช้วิทยาการสมยัใหม่ มีค่าแฟคเตอร์เซฟต้ีสูงมาก(Very High Safety Factor) 
เสาคานจึงใหญ่มากจนพอจะรับน ้ าหนกัอาคารสูง 10 ชั้น ควบคุมการก่อสร้างดว้ยช่างชาวพื้นเมือง หลวง
อนุสารฯ อาศยัประสบการณ์ในการก่ออิฐถือปูนและหนงัสือคู่มือการใชค้อนกรีตเสริมเหล็ก  

ลกัษณะอาคารเป็นแบบสมยัใหม่ (Modern) ชั้นล่างเป็นตึกแถวประชิดถนนท่าแพ ทางสัญจร
หลกัในการคา้ขายของเมืองเชียงใหม่ พื้นชั้นล่าง ชั้นสองและชั้นสาม เป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก มี
การตกแต่งประดบัประดาดว้ยครีบคอนกรีตและอุปกรณ์อาคารทนัสมยั เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา และ
สุขาภิบาล ห้องน ้ าท่ีทนัสมยั หน้าต่างกรุมุ้งลวด บานหน้าต่างกนัไฟท าด้วยแผ่นเหล็ก เป็นตน้  จึง
นบัเป็นตึกประวติัศาสตร์ตึกหน่ึงของจงัหวดัเชียงใหม่ และในเวลาต่อมาไดท้  าทางเดินมีหลงัคาคลุม
เช่ือมตึกขาวกับตึกอ่ืนๆ โดยมีบันไดชั้นสองและชั้นสามอยู่ด้านหลังอาคาร ลักษณะการวางผงั
ประกอบดว้ย 5 หอ้งร้านคา้ยาวต่อเน่ือง มีความลึก 8 ช่วงเสา ส่วนชั้นบนของอาคารใชเ้พื่อการอยูอ่าศยั
เป็นส่วนหลกัของอาคาร ปัจจุบนั “ตึกขาว” มีสภาพอาคารคงรูปลกัษณะแบบเดิมทุกประการ เน่ือง
ดว้ยเป็นอาคารสมยัใหม่ การปรับพื้นท่ีใชส้อยอาคารจึงสะดวกง่ายต่อการใชง้านอาคาร 

 
ภาพ 4.15 บรรยากาศอาคาร “ตึกขาว” ในปัจจุบนั   
ท่ีมา : คลงัภาพของตระกลูชุติมา-นิมมานเหมินท ์
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- ภายในบริเวณบ้าน 

ภายในบริเวณ ตรงกลางบริเวณบา้นเป็นลานวา่ง มีบ่อน ้ า(ส าหรับอาบและซักผา้ พร้อมทั้งห้อง
อาบน ้า) หอ้งส้วมมีแห่งเดียวแต่มีหลายหอ้งอยูติ่ดถนน เป็นแบบถงัน ้ายาเคมี มีคนมาเปล่ียนให้ในตอน
เยน็ ภายหลงัไดมี้การเปล่ียนมาใชส้้วมชกัโครก ส้วมใชน้ ้าราดแทน  

สัตวเ์ล้ียงท่ีเคยมีเล้ียงไวใ้นบริเวณบา้นไดแ้ก่ สุนขัพนัธ์ุดี ไก่ ไก่งวง เป็ด เป็ดเทศ ในบา้นปลูก
ไม้ผลหลายตน้ เช่น มะดนั มะเฟือง ล าไยกะโหลก มะรุม รวมถึงละมุดตน้ใหญ่ท่ีได้พนัธ์ุดีมาจาก
กรุงเทพฯ(ปลูกพร้อมกบัการสร้างตึกหลวง)  บรรยากาศทัว่ไปภายในเงียบสงดัเยือกเยน็ ดินดีตน้ไม้
งาม ยามท่ีตน้ไมอ้อกผลจะมีนกเอ้ียง นกปรอท และนกปรอทหัวขวาน(ภาษาเหนือเรียกนกบ่อแควท 
นกป๊ิดจะลิว) เขา้มากินผลไม ้ส่งเสียงเจ้ือยแจว้ หลงัจากนายสุ่นฮ้ีเสียชีวิต นางกิมฮอ้จึงไดส้ั่งให้เล้ียง
นกเป็นการถาวร (อนั นิมมานเหมินท,์ 2532) 

 
ภาพ 4.16 บรรยากาศภายในบริเวณ “บา้นตึก” ปัจจุบนั   

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยัและคณะท างาน 

4.1.4  สภาพและการใชป้ระโยชน์ของอาคารทั้งในอดีตและปัจจุบนั 

“ตึกหลวง” ในอดีตบริเวณส่วนชั้นล่างของตึก ไดด้ าเนินกิจการเป็น “ห้างชวัย่งเส็ง” หลวงอนุ
สารฯ ไดม้อบให้นายกี (บุตรเขย) ท าหนา้ท่ีควบคุมร้านขายของ ส่วนหน่ึงเป็นท่ีขายเคร่ืองอุปโภคและ
เคร่ืองบริโภค ลูกคา้ส่วนใหญ่คือลูกคา้ชาวยุโรปท่ีท างานในจงัหวดัเชียงใหม่ เช่น พนักงานบริษทั
บอร์เนียว พนักงานบริษทับอมเบย์เบอร์ม่า หมอสอนศาสนา ครูฝร่ัง นอกจากน้ีลูกค้าส าคัญของ
หา้งชวัยง่เส็ง ไดแ้ก่ เจา้นายฝ่ายเหนือ และแขกราชนิกลูจากกรุงเทพฯ เช่น สมเด็จฯกรมพระยาด ารงรา
ชานุภาพ สินคา้ท่ีเป็นเคร่ืองบริโภคจะมีพวกขนมปังกรอบของจาคอบ เนย ไวน์ วิสก้ี แยม เบคอน 
แฮม ส่วนเคร่ืองอุปโภคจะมีจกัรยานยีห่้อราเลย ์จกัรซิงเกอร์ นาฬิกา นอกจากน้ี ยงัมียารักษาโรคต่างๆ 
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เช่น ควินิน แอสไพริน ยาแก้แผลสด ยาแก้ท้องอืด ฯลฯ และมีหน้าท่ี ติดต่อธุรกิจกับห้างร้าน
ต่างประเทศในกรุงเทพฯ เช่น ห้างแบ็คแมน ห้างยอนแซมสัน ไวทอ์เวเล็ทลอ โดยติดต่อดว้ยจดหมาย
ภาษาองักฤษ ส่วนชั้นบนเป็นท่ีพกัอาศยัของหลวงอนุสารฯ และด าเนินธุรกิจแบบธนาคารให้กูย้ืมเงิน 
รับจ าน าทองรูปพรรณ เพชร พลอย จ านองท่ีดิน ในสมยันั้นนบัวา่เป็นมนัน่ีเลนเดอร์ (Money Lender) 
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเชียงใหม่ รวมถึงร้านขายผา้ไหมของนางค าเท่ียง โดยมีนางกิมฮอ้ นิมมานเหมินท ์
บุตรสาวของหลวงอนุสารฯท าหนา้ท่ีเป็นผูช่้วย 

ในปัจจุบนั “บา้นตึก” ถูกใชเ้ป็นท่ีท าการของห้างหุ้นส่วนอนุสารเชียงใหม่ และบริษทัในเครือ 
โดยพื้นท่ีส่วนใหญ่ไม่ไดมี้การใชง้านอยา่งเต็มประสิทธิภาพมากนกั ภายในอาคารหลายส่วนถูกแปลง
เป็นห้องเก็บโบราณวตัถุและเอกสารของบริษทั ยงัขาดการจดัการให้เป็นระบบระเบียบ และถูกตอ้ง
ตามแนวทางการอนุรักษโ์บราณวตัถุ  

 
ภาพ 4.17 “ตึกหลวง” ชั้นล่าง   

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยัและคณะท างาน 
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ภาพ 4.18 “ตึกหลวง” ชั้นบน   

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยัและคณะท างาน 

“เรือนแถว” ในอดีตชั้นบนถูกใช้เพื่อเป็นท่ีอยู่อาศยัของลูกหลานท่ีแต่งงานมีครอบครัว หรือ
เป็นท่ีพกัชัว่คราวของลูกหลานจากต่างจงัหวดัท่ีเขา้มาศึกษาในเชียงใหม่ และชั้นล่างเป็นท่ีเก็บสินคา้
หรือรถผูม้าติดต่อ แต่ในปัจจุบนัชั้นท่ี 2 ถูกแปลงสภาพเป็นห้องเก็บโบราณวตัถุต่างๆ และชั้นล่างเป็น
ส านกังานของนายอนนัตช์ยั นิมมานเหมินท ์และเป็นท่ีพกัของพนกังาน 

 
ภาพ 4.19 “เรือนแถว” ชั้นสอง   

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยัและคณะท างาน 
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ภาพ 4.20 “เรือนแถว” ชั้นล่าง   

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยัและคณะท างาน 

“ครัวไฟ” นั้นเปรียบเสมือนโรงอาหารหลกัของบา้น ทุกคนทั้งเจา้นายและคนใช้ลว้นตอ้งมา
ทานอาหารในบริเวณน้ีทั้งส้ิน โดยมี “นางอโนชา” ภรรยาคนท่ี 2 ของหลวงอนุสารฯ เป็นแม่ครัวหลกั
ของบา้น แต่ปัจจุบนัอาคารหลงัน้ีท าหน้าท่ีเป็นเพียงห้องเก็บโบราณวตัถุ และเอกสารส านกังาน ส่วน
ชั้นล่างเป็นท่ีพกัพนกังานและโรงจอดรถ 

  
ภาพ 4.21 “ครัวไฟ”   

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยัและคณะท างาน 

“ตึกแดง” ในอดีตชั้นล่างถูกใช้เป็นร้านคา้ มีร้านถ่ายรูปของชาวญ่ีปุ่นจากกรุงเทพฯข้ึนมาเปิด
ร้านถ่ายรูป ช่ือร้าน “ยากี” โดยเช่าหอ้งท่ีใตตึ้กแดง นอกจากนั้นยงัมีร้านถ่ายรูปของชาวจีนอีกร้านหน่ึง
ช่ือร้าน “เต็กหมนั” ซ่ึงรับจ้างทั้งถ่ายรูปและท าฟันในร้านเดียวกนั ส่วนชั้นบนเป็นท่ีพกัอาศยัของ
ครอบครัวนายกีและนางกิมฮอ้ นิมมานเหมินท ์ปัจจุบนัชั้นล่างยงัคงเป็นพื้นท่ีพาณิชยใ์ห้เช่า ส่วนชั้น 2 
เป็นห้องเก็บโบราณวตัถุ และลูกหลานพยายามรักษาสภาพไวใ้ห้เหมือนเม่ือคร้ังท่ีนางกิมฮอ้อาศยัอยู ่
บางส่วนเป็นท่ีเก็บเอกสารของบริษทั 
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ภาพ 4.22 “ตึกแดง” ชั้นล่าง    

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยัและคณะท างาน 

 
ภาพ 4.23 “ตึกแดง” ชั้นสอง   

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยัและคณะท างาน 

“ตึกขาว” เป็นอาคารหลังสุดท้ายท่ีหลวงอนุสารฯ สร้างข้ึนเพื่อหวงัว่าจะสร้างให้
บุตรชาย(นายแพทยย์งค ์ชุติมา)มาอยูแ่ละเปิดเป็นคลินิกหลงัส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ในอดีต
ชั้ น ล่ างเป็น ร้านค้าเช่น เดียว กับ ตึกแดง ชั้ นบน เป็น ท่ีพักอาศัย  ปั จ จุบันชั้ น ล่ างได้เปิ ดให้
สถาบนัการศึกษาใช้เป็นสถานท่ีจดัแสดงผลงานของนกัศึกษาและศิลปินทัว่ไป เรียกว่า “ศูนยศิ์ลปะ
บา้นตึก” หรือ “Baan Tuek Art Center” ส่วนชั้น 2 เป็นท่ีพกัอาศยัของนางสาววารุณี นิมมานเหมินท ์
และเป็นหอ้งเก็บโบราณวตัถุ ส่วนชั้นท่ี 3 นั้นไม่ไดท้  ากิจกรรมใดใด  
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ภาพ 4.24 “ตึกขาว” ชั้นล่าง   

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยัและคณะท างาน 

 
ภาพ 4.25 “ตึกขาว” ชั้นสอง   

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยัและคณะท างาน 

 
ภาพ 4.26 “ตึกขาว” ชั้นสาม   

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยัและคณะท างาน 
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4.1.5   คุณค่าของ “บา้นตึก” กลุ่มอาคารบา้นหลวงอนุสารสุนทร 

กลุ่มอาคาร “บา้นตึก” ตั้งอยูบ่นบา้นเลขท่ี 10-14 ถนนวิชยานนท ์อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
อยูใ่นพื้นท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ของเชียงใหม่ มีเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 2 ไร่ ตั้งอยูใ่นยา่นชุมชน
และการคา้ท่ีส าคญั มีความปลอดภยั เดินทางมาได ้มีรถโดยสารขบัผา่นตลอด 24 ชัว่โมง ตั้งอยูไ่ม่ไกล
จากสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่ ภายในมีบรรยากาศร่มร่ืน เหมาะเป็นสถานท่ีพกัผอ่น
หยอ่นใจของคนในทอ้งถ่ิน และนกัท่องเท่ียวได ้ 

 

กลุ่มอาคาร “บา้นตึก” ประกอบดว้ยอาคารหลกัจ านวน 5 หลงั คือ ตึกหลวง เรือนแถว ครัวไฟ 
ตึกแดง และตึกขาว มีล าดบัการสร้างเรียงกนัเร่ือยมา มีหลวงอนุสารฯ เป็นผูอ้อกแบบและควบคุมการ
ก่อสร้างเองทั้ งส้ิน โดยอาศัยช่างพื้นเมืองเป็นผู ้ก่อสร้าง ตัวอาคารแต่ละหลังล้วนมีคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์ สังคม และวฒันธรรมอนัมีคุณค่าต่อเมืองเชียงใหม่เป็นอยา่งยิ่ง ตลอดจนเทคนิควธีิการ
ก่อสร้างท่ีแสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีการก่อสร้างสมยัใหม่ในดินแดนล้านนา และงานศิลปะท่ีถูก
น ามาใชป้ระดบัตกแต่งอนัเกิดจากความชอบส่วนตวัของหลวงอนุสารฯ  

 

แมว้่าอาคารแต่ละหลงัจะถูกสร้างข้ึนมาเป็นระยะเวลาเกือบศตวรรษ แต่โครงสร้างของอาคารยงั
อยู่ในสภาพค่อนขา้งสมบูรณ์ หากแต่มีเพียงบางส่วนท่ีช ารุดเสียหายอนัเกิดจากสภาพแวดลอ้ม หรือถูก
ต่อเติมดดัแปลงไปตามประโยชน์ใชส้อยของผูอ้าศยัรุ่นถดัมาเท่านั้น ในภาพรวมยงัถือวา่สมบูรณ์ อาศยั
การซ่อมแซมเพิ่มเติมตามแนวทางการอนุรักษ์ และการปรับประโยชน์การใช้สอยอาคารท่ีเหมาะสม 
รวมทั้งรวบรวม จดัหมวดหมู่โบราณวตัถุท่ีปรากฏเป็นจ านวนมากภายในอาคารเพื่อน าออกมาจดัแสดง  

4.2  การศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมของ “บ้านตึก”  ในการจัดตั้งเป็นอนุสรณ์สถาน
และพพิธิภัณฑ์เพือ่การเรียนรู้ 

หัวขอ้น้ีเป็นการศึกษาท่ีตั้ง  สภาพพื้นท่ี  และวตัถุส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ีเก่ียวข้องกบัอาคารบา้น
หลวงอนุสารสนุทร  เพื่อใหท้ราบถึงศกัยภาพและความพร้อมของ “บา้นตึก” กลุ่มอาคารบา้นหลวงอนุ
สารสนุทร  ในการจดัตั้งเป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้  ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัน้ี 

4.2.1  ท่ีตั้งและสภาพพื้นท่ี 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัท่ีตั้งและสภาพพื้นท่ี เป็นท่ีท่ีมีท าเลการคา้ดี เพราะใกล้แม่น ้ าปิงฝ่ัง
ตะวนัตก บริเวณท่าแพ ถนนสายหลกัในการคา้ขาย และเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีราชการสยามส าคญัๆ 
เช่น โรงไปรษณีย ์ท่ีท าการศาลต่างประเทศเชียงใหม่ และชุมชนชาวจีนท่ียา้ยเขา้มา  นบัว่าเป็นพื้นท่ี
ส าคญัทางประวติัศาสตร์ของเชียงใหม่ เน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 2 ไร่ ดา้นทิศเหนือติดกบัโรงพยาบาล
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เทศบาลนครเชียงใหม่ ดา้นทิศตะวนัออกติดกบัโรงเรียนค าเท่ียงอนุสรณ์ ดา้นทิศตะวนัตกติดกบัถนน
วิชยานนท์ และด้านทิศใต้ติดกับถนนท่าแพ ปัจจุบันน้ีคือ “ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลอนุสาร
เชียงใหม่” ท่ีดินผืนน้ีตั้งอยู่ในย่านชุมชนและการคา้ท่ีส าคญั คือ “ย่านกาดหลวง” มีความปลอดภยั 
เดินทางมาไดส้ะดวก สามารถน าพาหนะไปจอดไดท่ี้พุทธสถาน หรือ วดัอุปคุต ซ่ึงอยูฝ่ั่งตรงขา้ม มีรถ
โดยสารขบัผา่นตลอด 24 ชัว่โมง ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่ เช่น 
ไนท์บาร์ซาร์ (Night Bazaar) เป็นแหล่งดึงดูดให้มีผูเ้ขา้ชมได้เป็นอย่างดี ภายในมีบรรยากาศร่มร่ืน 
เหมาะเป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจของคนในท้องถ่ิน และนักท่องเท่ียวได้ อาคารท่ีจดัแสดงเป็น
พิพิธภณัฑ์เป็นอาคารเก่า และจุดก าเนิดของเร่ืองราวท่ีน าเสนอ ท าให้บรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม
ของอาคารทางประวติัศาสตร์ให้คงอยูใ่นสังคมอยา่งมีความหมาย  ช่วยเสริมสร้างเร่ืองราวและการจดั
แสดงของพิพิธภณัฑใ์หน่้าสนใจมากข้ึนตามกระแสแนวคิดการโหยหาอดีต 

4.2.2 วตัถุส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้เก่ียวขอ้งกบัอาคาร 

ทายาทของหลวงอนุสารฯ ไดท้  าการจดัเก็บโบราณวตัถุ ศิลปวตัถุท่ีส าคญัมากมายท่ีมีประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการจดัแสดงเอาไวภ้ายในกลุ่มอาคาร “บา้นตึก” แมว้่าการจดัเก็บในปัจจุบนัจะเป็นเพียง
กระบวนการพื้นฐาน และวตัถุบางช้ินอาจถูกท าลาย อนัเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผูดู้แลหรือ
โดนท าลายโดยสภาพแวดลอ้ม แต่ก็ไดมี้การจดัหมวดหมู่ไว ้เพื่อสะดวกในการคน้หา โดยอาศยัหอ้งท่ี
วตัถุเหล่านั้นเคยถูกใชง้านเป็นสถานท่ีจดัเก็บรักษา  

จากการศึกษาและส ารวจภาคสนามท าให้พบว่าวตัถุท่ียงัหลงเหลืออยูใ่นปริมาณมาก สามารถ
น าไปจดัแสดงในห้องนิทรรศการตามท่ีมีการวางแผนหัวเร่ืองไวไ้ด้ค่อนขา้งสมบูรณ์ เพียงแต่ตอ้ง
อาศยัการซ่อมแซม อนุรักษ์อย่างถูกหลกัวิธีการ โดยวตัถุเหล่านั้นตอ้งคดัแยกออกมาให้มีเร่ืองราว
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราวชีวิตของหลวงอนุสารฯ และครอบครัว หรือสะทอ้นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชุมชนชาวจีน อนัเป็นจุดก่อก าเนิดของทุนนิยมในเชียงใหม่ โดยมีคุณค่าทางศิลปะ ประวติัศาสตร์และ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ก่อนท่ีจะน าไปผ่านกระบวนการทางพิพิธภณัฑ์ต่อไป วตัถุส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ีพบ
ภายในกลุ่มอาคาร ไดแ้ก่  

1)  ประเภทเคร่ืองใชส่้วนตวัของหลวงอนุสารสุนทรและครอบครัว  
2)   ประเภทเคร่ืองใชแ้ละสินคา้ในธุรกิจของหลวงอนุสารสุนทรและครอบครัว 
3)   ประเภทเอกสารโบราณ และภาพถ่ายจากคลงัภาพถ่ายของตระกลู 
4)  ประเภทงานศิลปกรรม และช้ินส่วนตกแต่งทางสถาปัตยกรรม 
5)  ประเภทสถาปัตยกรรม และส่วนประกอบของอาคาร 
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จากการส ารวจโบราณวตัถุภายในกลุ่มอาคารนั้นพบวา่มีปริมาณมาก และยงัขาดการดูแลตาม
แนวทางการอนุรักษ์และเก็บรักษาอย่างเหมาะสม  ทางผูว้ิจ ัยจึงขอเลือกน าเสนอเพียงตัวอย่าง
โบราณวตัถุท่ีส ารวจพบ ดงัมีตวัอยา่งตามตารางท่ี 4.1น้ี  

ตาราง 4.1 ตวัอยา่งโบราณวตัถุท่ีส ารวจพบภายในกลุ่มอาคาร 
ประเภท ช่ือวตัถุ สถานท่ีจดัเก็บ รูปภาพ 

1. เคร่ืองใช้
ส่วนตวัของหลวง
อนุสารฯและ
ครอบครัว 

กลอ้งถ่ายรูป
โบราณ ขนาดเล็ก 
ของหลวงอนุสาร
ฯ 

หอ้งท างานของ
นายไกรศรี   

 
กลอ้งถ่ายรูป
โบราณ ขนาด
ใหญ่ ของหลวง
อนุสารฯ 

หอ้งท างานของ
นายไกรศรี 

 
เลนส์ของกลอ้ง
ถ่ายรูปโบราณ 
ขนาดใหญ่ ของ
หลวงอนุสารฯ 

หอ้งท างานของ
นายไกรศรี 

 
ขาตั้งกลอ้ง
ถ่ายรูปโบราณ 
ขนาดใหญ่ ของ
หลวงอนุสารฯ 

หอ้งท างานของ
นายไกรศรี 
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ตาราง 4.1 ตวัอยา่งโบราณวตัถุท่ีส ารวจพบภายในกลุ่มอาคาร (ต่อ) 
ประเภท ช่ือวตัถุ สถานท่ีจดัเก็บ รูปภาพ 

1. เคร่ืองใช้
ส่วนตวัของหลวง
อนุสารฯและ
ครอบครัว(ต่อ) 

ฟิลม์กระจกขนาด
ต่างๆ ผลงานการ
ถ่ายภาพของหลวง
อนุสารฯ 

หอ้งท างานของ
นายไกรศรี 

 
อุปกรณ์และเคร่ือง
เรือนส านกังาน
ของนายไกรศรี 

หอ้งท างานของ
นายไกรศรี 

 
เคร่ืองพอเซอร์
แลน (Porcelain) 

เรือนแถวชั้น 2 

 
กระเป๋าเดินทาง
โบราณ 

เรือนแถวชั้น 2 

 
ตะเกียงโบราณของ
หลวงอนุสาร 

ครัวไฟ 
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ตาราง 4.1 ตวัอยา่งโบราณวตัถุท่ีส ารวจพบภายในกลุ่มอาคาร (ต่อ) 
ประเภท ช่ือวตัถุ สถานท่ีจดัเก็บ รูปภาพ 

1. เคร่ืองใช้
ส่วนตวัของหลวง
อนุสารฯและ
ครอบครัว(ต่อ) 

โอ่งส าหรับใส่
ขา้วสาร และ
เคร่ืองครัว 

ครัวไฟ 

 
เคร่ืองรีดผา้
โบราณ 

ครัวไฟ 

 
โตะ๊ท างาน ตึกขาวชั้น 2 

 
อุปกรณ์ตดัเยบ็
เส้ือผา้ของนาง 
กิมฮอ้  

ตึกขาวชั้น 2 

 
ชุดเคร่ืองเร่ือน ตึกแดงชั้น 2 
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ตาราง 4.1 ตวัอยา่งโบราณวตัถุท่ีส ารวจพบภายในกลุ่มอาคาร (ต่อ) 
ประเภท ช่ือวตัถุ สถานท่ีจดัเก็บ รูปภาพ 

1. เคร่ืองใช้
ส่วนตวัของ
หลวงอนุสารฯ
และครอบครัว
(ต่อ) 

รถ ROVER ปี 
ค.ศ. 1906 ของ
หลวงอนุสารฯ 

หอ้งกระจก
บริเวณดา้นหนา้
ครัวไฟ ชั้นล่าง 

 
2. เคร่ืองใชแ้ละ
สินคา้ในธุรกิจ
ของหลวงอนุสาร
และครอบครัว 

กาน ้าชาจีน
โบราณท่ีขายใน
หา้งชวัยง่เส็ง 

ครัวไฟ 

 
จานกระเบ้ือง 
และขวดแกว้ 
ส าหรับใส่ยา 
วางขายใน
หา้งชวัยง่เส็ง  

ครัวไฟ 

  
อุปกรณ์
เคร่ืองครัว
โบราณท่ี
วางขายใน
หา้งชวัยง่เส็ง 

ครัวไฟ 
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ตาราง 4.1 ตวัอยา่งโบราณวตัถุท่ีส ารวจพบภายในกลุ่มอาคาร (ต่อ) 
ประเภท ช่ือวตัถุ สถานท่ีจดัเก็บ รูปภาพ 

2. เคร่ืองใชแ้ละ
สินคา้ในธุรกิจ
ของหลวงอนุสาร
และครอบครัว
(ต่อ) 

ป้ายร้านชวัยง่เส็ง 
และบริษทัอนุ
สาร 

ครัวไฟ 

 
ป้ายธนาคาร
กรุงเทพฯ 

ครัวไฟ 

 
ตูโ้ชวสิ์นคา้
โบราณภายใน
หา้งชวัยง่เส็ง 

เรือนแถวชั้น
ล่าง 

 
ชั้นวางสินคา้และ
เอกสารโบราณ 

ตึกแดงชั้น 2 
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ตาราง 4.1 ตวัอยา่งโบราณวตัถุท่ีส ารวจพบภายในกลุ่มอาคาร (ต่อ) 
ประเภท ช่ือวตัถุ สถานท่ีจดัเก็บ รูปภาพ 

2. เคร่ืองใชแ้ละ
สินคา้ในธุรกิจ
ของหลวงอนุสาร
และครอบครัว
(ต่อ) 

หนงัสือ
ต่างประเทศท่ีแปล
เป็นไทย เช่น สาม
ก๊ก เลียดก๊ก จอยุย่
เหมง็  

ตึกแดงชั้น 2 

 
หนงัสือสารคดีท่ีมี
รูปภาพประกอบ 
เช่น เนชัน่แนลจี
โอ-กราฟฟิค  
รีดเดอร์ไดเจส 

ตึกแดงชั้น 2 

 
ต าราวชิาการและ
หนงัสือการ์ตูน
ของลูกหลาน 

เรือนแถวชั้น 2 

 
3. เอกสารโบราณ 
และคลงัภาพถ่าย
ของตระกลู 

นิตยสาร
ภาษาต่างประเทศ 

เรือนแถวชั้น 2 

 

 



 

112 

ตาราง 4.1 ตวัอยา่งโบราณวตัถุท่ีส ารวจพบภายในกลุ่มอาคาร (ต่อ) 
ประเภท ช่ือวตัถุ สถานท่ีจดัเก็บ รูปภาพ 

4. งานศิลปกรรม 
และช้ินส่วน
ตกแต่งทาง
สถาปัตยกรรม 

ลวดลายฉลุไม้
ผลงานของ 
หลวงอนุสารฯ 

ตึกหลวง 

 
ลวดลายฉลุไม้
ผลงานของ 
หลวงอนุสารฯ 

ตึกหลวง 

 
ภาพวาดสี
น ้ามนั บรรยาย
ภาพใน อดีต 
โดย นาย
บุญป๋ัน พงษ-์
ประดิษฐ์ 

หอ้งท างาน
ของนายไกรศรี 

 
5.สถาปัตยกรรม 
และส่วนประกอบ
ของอาคาร 

ช่องติดต่อโรง
รับจ าน า  

ตึกหลวงชั้น 2 
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ตาราง 4.1 ตวัอยา่งโบราณวตัถุท่ีส ารวจพบภายในกลุ่มอาคาร (ต่อ) 
ประเภท ช่ือวตัถุ สถานท่ีจดัเก็บ รูปภาพ 

5.สถาปัตยกรรม 
และส่วนประ 
กอบของอาคาร
(ต่อ) 

หนา้ต่างฝา
ใหล 

ตึกแดงชั้น 2 

 

หอ้งมัน่คง ตึกหลวงชั้น 1,2 

   

 

4.2.3  สรุปศกัยภาพและความพร้อมของ “บา้นตึก” ในการน ามาจดัตั้งเป็นอนุสรณ์สถานและ
พิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้ 

1)  ท่ีตั้งและพื้นท่ี 

“บา้นตึก” ตั้งอยู่บนถนนท่าแพอนัเป็นถนนสายส าคญัสายหน่ึงของเมืองเชียงใหม่ในด้านการคา้
พาณิชย ์และเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีราชการส าคญัๆ ตลอดจนชุมชนชาวจีนท่ียา้ยเขา้มาตั้งแต่ในอดีต พื้นท่ี
แห่งน้ีมีความส าคญัต่อการศึกษาประวติัศาสตร์ของเชียงใหม่ สามารถเดินทางมาไดส้ะดวก ปลอดภยั มีรถ
โดยสารขบัผา่นตลอด 24 ชัว่โมง ตั้งอยูไ่ม่ไกลจากสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่ เช่น ไนท์
บาร์ซาร์ (Night Bazaar) เป็นแหล่งดึงดูดให้มีผูเ้ข้าชมได้เป็นอย่างดี ภายในบริเวณมีบรรยากาศร่มร่ืน 
เหมาะเป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจของคนในทอ้งถ่ิน และนกัท่องเท่ียวได ้อาคารท่ีใช้เป็นส่วนจดัแสดง
พิพิธภณัฑ์เป็นอาคารเก่า และเป็นจุดก าเนิดของเร่ืองราวท่ีน าเสนอ ท าให้บรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม
ของอาคารทางประวติัศาสตร์ ช่วยเสริมสร้างเร่ืองราวและการจดัแสดงของพิพิธภณัฑ์ใหน่้าสนใจมากข้ึน   
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2)  คุณค่าของกลุ่มอาคาร “บา้นตึก” 

การศึกษา “บา้นตึก” เป็นการพิจารณาอาคารทางประวติัศาสตร์ เพื่อน ามาจดัการเป็นพิพิธภณัฑ ์
โดยกลุ่มอาคารทั้ง 5 หลงัของหลวงอนุสารสุนทรน้ีลว้นมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ สังคม และวฒันธรรม
อนัมีคุณค่าต่อเมืองเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง ตวัอาคารและวตัถุโบราณท่ียงัคงหลงเหลืออยู่ภายในอาคาร
สามารถถ่ายทอดเร่ืองราวความเป็นมาของทอ้งถ่ินได ้ทั้งในดา้นประวติับุคคลส าคญัในทอ้งถ่ิน การท ามา
หากินของผูค้นในอดีตและปัจจุบัน ความสัมพันธ์ของคนภายในท้องถ่ิน รวมทั้ งความสัมพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวฒันธรรมกบัสังคมและชุมชนภายนอก และเป็นศูนยร์วมองค์ความรู้ใน
ดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัทอ้งถ่ิน รวมถึงสถาปัตยกรรมท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงพฒันาการทางท่ีอยูอ่าศยัของชาว
ลา้นนาในอดีตและประวติัศาสตร์ในแต่ละยคุสมยัไดเ้ป็นอยา่งดี 

3)  อาคารและวตัถุส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้เก่ียวขอ้งกบัอาคาร 

นอกจากการท่ีตวัอาคารมีประวติัศาสตร์ มีความเก่าแก่อยูใ่นตวั ตลอดจนเทคนิควิธีการก่อสร้าง
ได้แสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีการก่อสร้างสมยัใหม่ในดินแดนล้านนา และงานศิลปะท่ีถูกน ามาใช้
ประดบัตกแต่งอนัเกิดจากความชอบส่วนตวัของหลวงอนุสารฯแลว้ ผลการส ารวจพบวา่โครงสร้างของ
อาคารยงัอยูใ่นสภาพค่อนขา้งสมบูรณ์ หากแต่มีเพียงบางส่วนท่ีช ารุดเสียหายอนัเกิดจากสภาพแวดลอ้ม 
หรือถูกต่อเติมดดัแปลงไปตามประโยชน์ใช้สอยของผูอ้าศยัรุ่นถดัมาเท่านั้น การจดัการกบัส่วนอาคาร
จึงอาศยัการซ่อมแซมเพิ่มเติมตามแนวทางการอนุรักษ์ ปรับปรุงบางส่วนของอาคารให้สอดคลอ้งกบั
ประโยชน์ใช้สอยในแง่ของการจดัแสดงและการเป็นส านักงาน เช่น การตกแต่งภายใน ระบบแสง 
ระบบเคร่ืองปรับอากาศ ความปลอดภยัของประตูหนา้ตา เป็นตน้ โดยการปรับแต่งนั้นจะตอ้งไม่ท าลาย
องค์ประกอบของอาคารโบราณให้สูญเสียไปด้วย รวมถึงทางทายาทของหลวงอนุสารฯ ได้ท าการ
จดัเก็บโบราณวตัถุ ศิลปวตัถุท่ีส าคญัมากมายท่ีมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจดัแสดงเอาไวภ้ายในกลุ่ม
อาคาร “บา้นตึก” แมว้า่การจดัเก็บในปัจจุบนัจะเป็นเพียงกระบวนการพื้นฐาน และวตัถุบางช้ินอาจถูก
ท าลาย อนัเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผูดู้แลหรือโดนท าลายโดยสภาพแวดลอ้ม แต่ก็ไดมี้การจดั
หมวดหมู่ไว ้เพื่อสะดวกในการคน้หา โดยอาศยัห้องท่ีวตัถุเหล่านั้นเคยถูกใช้งานเป็นสถานท่ีจดัเก็บ
รักษา หากจะน ามาจดัแสดงตอ้งอาศยัการซ่อมแซม อนุรักษ์อย่างถูกหลกัวิธีการ คดัแยกออกมาให้มี
เร่ืองราวเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราวชีวิตของหลวงอนุสารฯ และครอบครัว หรือสะทอ้นวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของชุมชนชาวจีน อนัเป็นจุดก่อก าเนิดของทุนนิยมในเชียงใหม่ โดยมีคุณค่าทางศิลปะ ประวติัศาสตร์
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ก่อนท่ีจะน าไปผา่นกระบวนการทางพิพิธภณัฑ์ต่อไป 


