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ภาคผนวก ฎ
รายละเอียดองคกรของชาวจีนกลุมภาษาจีนแตจิ๋ว
ตารางที่ ฎ.1
องคกรศาสนาของชาวจีนแตจิ๋ว
ประเด็นวิเคราะห

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา

1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อองคกร

ศาลเจาเลาปุนเถากง

สังกัดกลุมภาษา

จีนแตจิ๋ว

วันที่สัมภาษณ

ไมไดทําการสัมภาษณ

สถานที่ตั้งในปจจุบัน
ทิศที่ตั้ง

ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ กทม.

หันหนาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต เขาหาทางถนนทรงวาดและแมน้ํา
เจาพระยา
2. ประวัติผูใหสัมภาษณ
ชื่อ
ตําแหนง
อายุ
อายุการทํางาน

ไมไดทําการสัมภาษณ
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ตารางที่ ฎ.1 (ตอ)
ประเด็นวิเคราะห
3. ประวัติองคกร

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา

ปที่กอตั้ง

พ.ศ. 2411

ผูกอตั้ง

กลุมชาวจีนแตจิ๋วหลายคน

วัตถุประสงคการกอตั้ง

เปนศาสนสถานของชุมชนยานสําเพ็ง

4. การบริหารจัดการองคกร
จํานวนผูบริหาร

ไมมีขอมูล

จํานวนสมาชิก

ไมมีขอมูล

รูปแบบการบริหารในปจจุบัน

สมาคมแตจิ๋วฯ จัดผูดูแลมาดูแลศาลเจา และดูแลคาใชจายตาง ๆ

กิจการในความดูแล

ไมมี

กิจกรรมในอดีต

ศาลเจา และสถานศึกษาของลูกหลานชาวจีน

กิจกรรมในปจจุบัน

ศาลเจา

กิจกรรมในอนาคต
ความแตกตางระหวางกิจกรรมใน
อดีตและปจจุบัน

ศาลเจา
ยังคงเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แกผูศรัทธาทั้งชาวไทยและชาวจีน

5. บทบาทองคกรตอสังคม
บทบาทในปจจุบัน

เปนหนึ่งในศาลเจาที่มีผูคนนิยมมากราบไหวในพิธีสําคัญทางศาสนา

กิจกรรมสาธารณประโยชน

ไมมีขอมูล

6. ประวัติสถาปตยกรรม
สถานที่ตั้ง

ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ กทม.

ปที่สราง

พ.ศ. 2411

ปที่ใชงาน

พ.ศ. 2411 - ปจจุบัน

ผูออกแบบ
ประวัติอาคาร

ชางชาวจีน
มีการเทพื้นใหมดวยหินขัด และใชหินขัดตกแตงลวดลายมงคล
ดานขางประตูทางเขาแทนลายฉลุ และภาพจิตรกรรมฝาผนัง
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ตารางที่ ฎ.1 (ตอ)
ประเด็นวิเคราะห
ความคิดเห็นที่มีตอสถาปตยกรรม
ความตองการในการปรับปรุง
อาคาร

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา
ไมไดทําการสัมภาษณ
ไมไดทําการสัมภาษณ

7. องคประกอบสถาปตยกรรม
การใชสอยปจจุบัน

ศาลเจา

การใชสอยในอดีต
ลักษณะรูปแบบ

ศาลเจา และสถานศึกษาของลูกหลานชาวจีน
จีนประเพณีสกุลชางแตจิ๋ว – ฮกเกี้ยน

สันหลังคามีมังกรคูเลนลูกแกว เปนสัตวสิริมงคล ชายหลังคาเปนลาย
ปูนปนรูปดอกโบตั๋น สัญลักษณแหงความร่ํารวย และมีตนอวั้นเฉาพัน
รอบ ๆ สื่อถึงหมื่นชั่วคน การทําปลายของหลังคาโคงงอนลักษณะนี้
เปนศิลปะสกุลชางแตจิ๋ว - ฮกเกี้ยน
8. องคประกอบสถาปตยกรรม
การใชสอยภายในอาคาร

ลักษณะในอดีต

ดานซายของผังอาคารเปนบอมังกรสีเขียว และดานขวาเปนบอเสือสี
ขาว ภายในมีหลังคาคลุมตลอดแนวตั้งแตประตูทางเขาจนถึงวิหาร
ดานใน ทําใหระบุลักษณะของลานไดไมชัดเจน
ไมสามารหาขอมูลได แตจากการสังเกตมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุ เฉพาะ
ลวดลายตกแตงดานหนาเทานั้น
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ตารางที่ ฎ.2
องคกรโรงเรียนของชาวจีนแตจิ๋ว
ประเด็นวิเคราะห

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา

1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อองคกร

โรงเรียนเผยอิง

สังกัดกลุมภาษา

จีนแตจิ๋ว

วันที่สัมภาษณ

7 มกราคม พ.ศ. 2549

สถานที่ตั้งในปจจุบัน
ทิศที่ตั้ง

831 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ กทม.

หันหนาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต เขาหาทางถนนทรงวาดและแมน้ํา
เจาพระยา
2. ประวัติผูใหสัมภาษณ
ชื่อ

คุณนงลักษณ เดชดําเกิงชัย

ตําแหนง

ผูอํานวยการ

อายุ

51 ป

อายุการทํางาน

28 ป

3. ประวัติองคกร
ปที่กอตั้ง

พ.ศ. 2548

วันสถาปนาโรงเรียน

24 พฤษภาคม พ.ศ. 2463
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ตารางที่ ฎ.2 (ตอ)
ประเด็นวิเคราะห
ผูกอตั้ง

วัตถุประสงคการกอตั้ง

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา
พระอนุวัติราชนิยม (แตตี้ยง)
นายกอฮุยเจียะ
นายโควปดจี่
นายเซียวเกียงลิ้ง
นายตั้งเหาะซัง
พอคาชาวจีนอีกหลายคน
มุงพัฒนาใหเยาวชนมีความรูคูคุณธรรมทั้งดานภาษา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมของทั้งไทยและจีน เพื่อชวยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศใหกาวหนา

4. การบริหารจัดการองคกร
จํานวนผูบริหาร

-

จํานวนคุณครู
รูปแบบการบริหารในปจจุบัน

ประมาณ 40 คน
อยูภายใตความดูแลของสมาคมแตจิ๋วฯ โดยการจัดคณะกรรมการฝาย
การศึกษาเปนตัวแทนจากสมาคมฯ มารวมบริหารกับคณะครูและ
ผูปกครอง

กิจการในความดูแล
กิจกรรมในอดีต
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2463

โรงเรียน
เปดสอนครั้งแรกใชชื่อวา "โรงเรียนปวยเอง" สอนภาษาจีนแตจิ๋ว เต็ม
วัน โดยมีนายลีเต็กออเปนผูจัดการ นับวาเปนโรงเรียนที่โออาที่สุดใน
ยุคนั้น
ทางโรงเรียนไดเชิญนายกวยบุนปง มาดําเนินการสอนภาษาจีนกลาง
ซึ่งเริ่มแพรเขามาในประเทศไทยและเปนที่นิยมกันมากดังนั้นภาษาจีน
กลางก็สอนกันเปนหลักตั้งแตนั้นมา ในยุคนี้โรงเรียนจีนเจริญเฟองฟู
มาก จนขยายชั้นสูงถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวได ทรงพระราชดําเนินเสด็จ
เยี่ยมโรงเรียนเปนการสวนพระองค ทรงโปรดเกลาฯ พระราชทานพระ
บรมราโชวาทเปนที่ซาบซึ้งตรึงใจในพระมหากรุณาธิคุณอยางสูงสุดแก
คณะกรรมการ ครู นักเรียน และพอคา

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2464

23 มีนาคม พ.ศ. 2470
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ตารางที่ ฎ.2 (ตอ)
ประเด็นวิเคราะห

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา
ชาวจีนผูรับเสด็จโดยทั่วหนากัน โดยเหตุผลบางประการ เปลี่ยนชื่อ
โรงเรียนใหมวา "โรงเรียนเตียจิวกงฮัก" โดยมีนายเจี่ยฮั้วเปนเฮาเจี้ยง
และเริ่มรับเด็กในเกณฑตาม พระราชบัญญัติประถมศึกษา สอนวิชา
ภาษาไทยสัปดาหละ 20 ชั่วโมง วิชาภาษาจีนสัปดาหละ 5 ชั่วโมง
เทานั้น
ส.ค. พ.ศ. 2482 – ส.ค. พ.ศ. 2488 โรงเรียนจีนทุกแหงถูกสั่งปด
โรงเรียนจีนก็ไดฟนคืนชีพและไดใชชื่อเดิมวา "โรงเรียนเผยอิง" (จีน
7 กรกฎาคม พ.ศ. 2486
กลาง) หรือ "ปวยเอง" (แตจิ๋ว) ภายใตการนําของนายเจี่ยฮั้ว เฮาเจี้ยง
ในยุคนี้ชั่วโมงสอนวิชาภาษาจีนเปนไปอยางเสรี
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดหลักสูตรใหม คือ ใหสอนวิชาภาษาไทย
พ.ศ. 2492
สัปดาหละ 20 ชั่วโมง วิชาภาษาจีนสัปดาหละ 10 ชั่วโมง แบบเรียนทุก
วิชาตองผานการตรวจจากกระทรวงศึกษาฯ ทางโรงเรียนก็ไดปฏิบัติ
ตามมาโดยตลอด
นายพงส สุรพงศชัย ขอถอนตัวจากตําแหนงเจาของโรงเรียน
พ.ศ. 2501
คณะกรรมการโรงเรียนจึงใหสมาคมแตจิ๋วฯ ขอรับอนุญาตเปนเจาของ
โรงเรียนเผยอิง
กระทรวงศึกษาธิการไดเปลี่ยนหลักสูตรใหมในวิชาภาษาไทย และให
พ.ศ. 2521
ขยายชั้นเรียนถึงประถมปที่ 6 วิชาภาษาไทยสอนสัปดาหละ
25 ชม. สวนวิชาภาษาจีนสอนสัปดาหละ 5 ชม.เทานั้น
โรงเรียนเผยอิงมีอายุครบรอบ 60 ป
พ.ศ. 2523
โรงเรียนเผยอิงมีอายุครบรอบ 80 ป ณ สมาคมแตจิ๋วฯ
พ.ศ. 2543
พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได
24 มกราคม พ.ศ. 2544
เสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมโรงเรียนเผยอิงเปนการสวนพระองค
โรงเรียนเผยอิงไดรับพระราชทานรางวัลอาคารอนุรักษดีเดน และ
7 มิถุนายม พ.ศ. 2545
รางวัลอนุรักษศิลปสถาปตยกรรมดีเดน ประจําป พ.ศ. 2545 จาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการคัดเลือก
ของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ
พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2545
เสด็จพระราชดําเนินนํานักเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาชั้นปที่ 5
เยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนเผยอิง
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ตารางที่ ฎ.2 (ตอ)
ประเด็นวิเคราะห
กิจกรรมในปจจุบัน

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา
เปดสอนตั้งแตระดับชั้นกอนประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ทําการสอนที่ใชภาษา 3 ภาษาเปน
สื่อกลางทั้ง ไทย จีนกลาง และอังกฤษ นักเรียนกวารอยละ 95 มีเชื้อ
สายจีน สอนพูกันจีน คอมพิวเตอร และหมากลอม (โกะ)

กิจกรรมในอนาคต

เสริมสรางกระบวนการคิด วิเคราะหแกเด็ก เพื่อใหเกิดการมีสวน
รวมในการเรียน สงเสริมกีฬาเทเบิลเทนนิสที่เปนกีฬาประจําโรง
เรียน
แตกตางกันในเรื่องรูปแบบวิธีการเรียน ในปจจุบันเนนเรื่องการมี
สวนรวมของนักเรียนใหคิดเปน

ความแตกตางระหวางกิจกรรมใน
อดีตและปจจุบัน
5. บทบาทองคกรตอสังคม
บทบาทในปจจุบัน

ไดรับการยอมรับกันวาเปนโรงเรียนที่ผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ ที่
ทําประโยชนเพื่อสังคม

กิจกรรมสาธารณประโยชน

เปดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชมโรงเรียน ใหขอมูลแกผูสนใจ

6. ประวัติสถาปตยกรรม
สถานที่ตั้ง

831 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ กทม.

ปที่สราง

พ.ศ. 2459

ปที่ใชงาน

พ.ศ. 2463 – 2482 และพ.ศ. 2486 - ปจจุบัน

ผูออกแบบ

สถาปนิกชาวอิตาเลียนรวมกับสถาปนิกชาวจีน

ประวัติอาคาร

ตอเติมชั้น 3 ของอาคารดานหนาแตไมปรากฎปที่ทําการตอเติม
พ.ศ. 2538 ไดทําการตอเติมหอประชุมที่ชั้น 3 ของอาคารหลัง และทํา
บันไดกระจกแขวนดวย
มีความภาคภูมิใจในความมีเอกลักษณของอาคารที่ผสมผสาน
ความเปนตะวันตกและตะวันออกไดอยางลงตัว ภายนอกเปนฝรั่ง
แตความเปนอยูอยางจีน
ไมมีอาคารไหนแทนอาคารหลังนี้ได

ความคิดเห็นที่มีตอสถาปตยกรรม

ความตองการในการปรับปรุง
อาคาร
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ตารางที่ ฎ.2 (ตอ)
ประเด็นวิเคราะห

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา

7. องคประกอบสถาปตยกรรม
การใชสอยปจจุบัน

โรงเรียน

การใชสอยในอดีต
ลักษณะรูปแบบ

โรงเรียน และสมาคมในชวง พ.ศ. 2483
ตะวันตก แบบอิตาเลียนเรเนอซองค
เปนอาคาร 3 ชั้น ทําดวยปูนทั้งหลัง ดานหนาอาคารทําเปนหนามุข
ประดับดวยนาฬิกา โดยเฉพาะดานบนจะมีสวนหัวอาคารที่เปนตรา
ประจําโรงเรียน ทําลายประดับดวยปูนปนเปนลวดลายตาง ๆ เชน ลาย
ดอกไม ใบไม เปนตน

8. การใชสออาคาร
การใชสอยภายในอาคาร
ลักษณะในอดีต

ผังอาคารเปนแบบหองเรียงติดกัน 3 หอง และมีชองเปดที่
สามารถเปดเชื่อมตอถึงกันได ทั้งประตูและหนาตาง
เปนอาคาร 2 ชั้น มีการประดับดวยกระถางอยูตามหัวเสาบน ชั้น
ดาดฟา และมีนาฬิกาอยูดานหนาอาคาร ใตหนาจั่วที่แสดงตราของ
โรงเรียน เปนเอกลักษณของสถาปตยกรรมแบบอิตาเลียน
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ตารางที่ ฎ.3
องคกรสมาคมของชาวจีนแตจิ๋ว
ประเด็นวิเคราะห

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา

1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อองคกร

สมาคมแตจิ๋วแหงประเทศไทย

สังกัดกลุมภาษา

จีนแตจิ๋ว

วันที่สัมภาษณ

ไมไดทําการสัมภาษณ

สถานที่ตั้งในปจจุบัน
ทิศที่ตั้ง

1/1 ซ. วัดปรก 1 แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

หันหนาไปทางทิศ โดยบริเวณที่ตั้งสมาคมเปนสวนหนึ่งของพื้นที่สุสาน
ของสมาคม ที่เปดเปนสวนสาธารณะ
2. ประวัติผูใหสัมภาษณ
ชื่อ
ตําแหนง
อายุ

ไมไดทําการสัมภาษณ
ไมไดทําการสัมภาษณ
ไมไดทําการสัมภาษณ

อายุการทํางาน

ไมไดทําการสัมภาษณ

3. ประวัติองคกร
ปที่กอตั้ง
ปที่จดทะเบียน
ผูกอตั้ง

พ.ศ. 2479
14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2481
ผูนําชาวแตจิ๋วจํานวน 55 คน ประชุมเพื่อเลือกคณะกรรมการ
7 คน ไดแก
1. นายเหียกวงเอี่ยม
2. นายตันซิวเมง หวั่งหลี
3. นายตั้งเกงชวน
4. นายเซียวไกซัง
5. นายไหลคือตาย
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ตารางที่ ฎ.3 (ตอ)
ประเด็นวิเคราะห

วัตถุประสงคการกอตั้ง

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา
6. นายฉั่วหลักซือ
7. นายเจียงเงียงบวย
เพื่อเปนที่พบปะและสังสรรคของชาวแตจิ๋ว เพื่อแลกเปลี่ยนความ
รูความคิดเห็นซึ่งกันและกัน กระชับความรักใครปรองดองของ
ชาวไทยชาวจีนและความรวมมือของสมาชิกในการกอตั้งกิจกรรม
ทางดานบําเพ็ญประโยชน สรางโรงเรียน สุสาน สถานพยาบาล
ชวยเหลือและสนับสนุนดานความบันเทิงตาง ๆ การกีฬา ตลอด จน
กิจกรรมพักผอนหยอนใจ และไมเกี่ยวของกับกิจกรรมทางดาน
การเมือง

4. การบริหารจัดการองคกร
จํานวนผูบริหาร
จํานวนสมาชิก
รูปแบบการบริหารในปจจุบัน
กิจการในความดูแล
กิจกรรมในปจจุบัน

กิจกรรมในอนาคต
ความแตกตางระหวางกิจกรรมใน
อดีตและปจจุบัน
5. บทบาทองคกรตอสังคม
บทบาทในปจจุบัน
กิจกรรมสาธารณประโยชน

ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล
มีการบริหารดวยคณะกรรมจํานวนไมนอยกวา 31 คน ดํารงตําแหนง
วาระละ 2 ป
โรงเรียน 3 แหง ไดแก โรงเรียนเผยอิง โรงเรียนโกศลวิทยา และโรงเรียน
โกศลภัทรวิทย
สรางความสามัคคี แลกเปลี่ยนความรู จัดการบําเพ็ญสาธารณกุศล
เชน บํารุงสุสาน จัดตั้งโรงเรียน สนับสนุนการกีฬา จัดกิจกรรมพักผอน
หยอนใจ ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ สมาคมแตจิ๋วฯ
สืบทอดกิจกรรมที่มีอยูเดิม และสงเสริมดานการศึกษาและ
วัฒนธรรมระหวางประเทศไทยและจีน
ไมตางจากในอดีตนัก แตเพิ่มเติมในสวนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
สวนรวมและชุมชนมากขึ้น
ศูนยรวมเผยแพรความรูแกผูสนใจดานภาษาและวัฒนธรรมจีน
แบงพื้นที่ภายในบริเวณสมาคมฯ ใหเปนที่ตั้งหนวยงานสาธารณภัย
ชุมชน

6. ขอมูลสถาปตยกรรม
สถานที่ตั้ง

ตรอกถั่วงอก โรงเรียนเผยอิง 1/1 ซ.วัดปรก 1 (ที่ทําการปจจุบัน)
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ตารางที่ ฎ.3 (ตอ)
ประเด็นวิเคราะห

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา

ปที่สราง

-

พ.ศ. 2459

8 ธันวาคม พ.ศ. 2513

ปที่ใชงาน

พ.ศ. 2479

พ.ศ. 2483

8 ธันวาคม พ.ศ. 2513 - ปจจุบัน

ผูออกแบบ
ประวัติอาคาร

นายจางเจิ้นจง สถาปนิกชาวไตหวัน
จัดงานพิธีวางศิลาฤกษวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2513 กอสรางแลวเสร็จ
พ.ศ. 2514

ความคิดเห็นที่มีตอสถาปตยกรรม

ไมไดทําการสัมภาษณ
ไมไดทําการสัมภาษณ

ความตองการในการปรับปรุง
อาคาร
7. องคประกอบสถาปตยกรรม
การใชสอยปจจุบัน

ที่ทําการสมาคม สถานที่จัดเลี้ยง

การใชสอยในอดีต

ที่ทําการสมาคม
จีนรวมสมัย (Modern Chinese Architecture)

ลักษณะรูปแบบ

ลักษณะโครงสรางอาคารเปนแบบเสาและคานแบบอาคารสูงตามสมัย
นิยม แตไดมีการนําองคประกอบเดน ๆ ของสถาปตยกรรมจีนประเพณี
เขามาใช เชน ทรงหลังคา สวนประดับฐานเสา ลวดลายตามคติธรรม
จีน
8. องคประกอบสถาปตยกรรม
การใชสอยภายในอาคาร

ในบริเวณชั้นลางมีหองโถงอยูกลางอาคาร ทั้งสองขางของหองโถงมี
หองเล็ก ๆ ขนาบอยู มีบันไดขึ้นสูชั้นบนทั้งสองขางของอาคาร สวนชั้น
บนมีการจัดวางหองที่ตางออกไป คือ มีหองวางเรียงตอกันขนานไปกับ
ทางเดิน และชั้นบนสุดทําเปนหองโลงอเนกประสงค

ลักษณะในอดีต

ยังคงรักษาลักษณะของอาคารดังเชนเมื่อแรกสราง
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ตารางที่ ฎ.4
องคกรโรงเรียนของชาวจีนแตจิ๋ว
ประเด็นวิเคราะห

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา

1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อองคกร

โรงเรียนโกศลวิทยา

สังกัดกลุมภาษา

จีนแตจิ๋ว

วันที่สัมภาษณ

9 มีนาคม พ.ศ. 2549

สถานที่ตั้งในปจจุบัน
ทิศที่ตั้ง

สุสานวัดดอน เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

ดานหนาอาคารหันไปทางทิศตะวันออก ตั้งฉากกับถนนหนาโรงเรียน
เมื่อมองในภาพรวมจะเห็นวาอาคารวางตัวขนานไปกับแมน้ํา
เจาพระยา
2. ประวัติผูใหสัมภาษณ
ชื่อ
ตําแหนง
อายุ
อายุการทํางาน
3. ประวัติองคกร
ปที่กอตั้ง
วันสถาปนาโรงเรียน
ผูกอตั้ง
วัตถุประสงคการกอตั้ง

คุณวรรณี พีรนันทปญญา
ครูใหญ
56 ป
15 ป
18 มกราคม พ.ศ. 2494
18 มกราคม พ.ศ. 2494
คณะกรรมการสมาคมแตจิ๋วฯ สมัยที่ 5 นําโดย นายโซวกุงเคียง นายก
สมาคมฯ
เพื่อใหลูกหลานชาวจีนไดมีสถานที่ศึกษาภาษาจีน ปลูกฝงดาน
วิชาการและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
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ตารางที่ ฎ.4 (ตอ)
ประเด็นวิเคราะห

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา

4. การบริหารจัดการองคกร
จํานวนผูบริหาร

-

จํานวนคุณครู
รูปแบบการบริหารในปจจุบัน

อยูภายใตความดูแลของสมาคมแตจิ๋วฯ โดยการจัดคณะกรรมการฝาย
การศึกษาเปนตัวแทนจากสมาคมฯ มารวมบริหารกับคณะครู และ
ผูปกครอง

กิจการในความดูแล
กิจกรรมในอดีต
1 ตุลาคม พ.ศ. 2491

โรงเรียน

11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491

พ.ศ. 2495
กิจกรรมในปจจุบัน

กิจกรรมในอนาคต
ความแตกตางระหวางกิจกรรมใน
อดีตและปจจุบัน

คณะกรรมการสมาคมแตจิ๋วฯ สมัยที่ 5 นําโดย นายโซวกุงเคียง นายก
สมาคมฯ ใชพื้นที่สวนหนึ่งของสุสานสมาคมแตจิ๋วฯ ปรับปรุงเปนที่ตั้ง
โรเรียนมัธยมภาษาจีน สรางเรือนไม 2 ชั้น 1 หลัง
โรงเรียนจําตองเลิกไปเนื่องจากทางการไมมีนโยบายใหตั้งโรงเรียนสอน
ภาษาจีนขั้นหลักสูตรมัธยม คณะกรรมการสมาคมแตจิ๋วฯ สมัยที่ 7 มี
นายพงษ สุรพงษชัย เปนนายกสมาคมฯ รวมกับ นายบุญเย็น สุคนิช
ประธานกรรมการโรงเรียนเผยอิงในขณะนั้น จึงรวมกันกอตั้งโรงเรียน
ประถมศึกษา โดยยายโรงเรียนชื่นวิทยากรจากซ.ริมคลองโองอาง เชิง
สะพานภาณุรังษี มาแทนที่โรงเรียนเดิม และไดเปลี่ยนชื่อใหมเปน
"โกศลวิทยา" เมื่อ 18 มกราคม พ.ศ. 2494
ทําการสรางอาคารเรียนคอนกรีตยาว 2 ชั้น ที่เห็นในปจจุบัน
เปดสอนตั้งแตระดับชั้นกอนประถมถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ทําการสอนที่ใชภาษา 3 ภาษาเปน
สื่อกลางทั้ง ไทย จีนกลาง และอังกฤษ จัดกิจกรรมประเพณีทั้งของจีน
และไทย เพื่อใหนักเรียนเขาใจถึงที่มาของธรรมเนียมปฏิบัติตาง ๆ ดัง
ปรัชญาของโรงเรียนวา "เรียนดี มีวินัย ใฝกตัญู รูพัฒนา" ซึ่งเปนคํา
สอนของบรรพบุรุษชาวจีน
สานตอกิจกรรมใหตอเนื่องเชนนี้ไปเรื่อย ๆ
ในปจจุบันจะเนนการปฏิบัติจริงเพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางรูแจง
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ตารางที่ ฎ.4 (ตอ)
ประเด็นวิเคราะห
5. บทบาทองคกรตอสังคม
บทบาทในปจจุบัน

กิจกรรมสาธารณประโยชน

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา
เสริมสรางการมีสวนรวมกับชุมชนในละแวกนั้น เชน การใหนักเรียนไป
รวมเวียนเทียนที่วัดในชุมชนในวันสําคัญทางพุทธศาสนา หรือนํา
นักเรียนไปเรียนวิชาพุทธศาสนากับพระที่วัด เปนสวนหนึ่งของการ
เรียนนอกสถานที่
เปนสถานที่จัดการแขงขันกีฬา หรือเปนศูนยเลือกตั้งของชุมชน

6. ประวัติสถาปตยกรรม
สถานที่ตั้ง

สุสานวัดดอน เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

ปที่สราง

พ.ศ. 2495

ปที่ใชงาน

ต.ค. พ.ศ. 2491 – พ.ย. พ.ศ. 2491 และพ.ศ. 2494 - ปจจุบัน

ผูออกแบบ

สรางอาคารเรียนคอนกรีต 2 ชั้น ใน พ.ศ. 2495 และยังคงใชมาจนถึง
ปจจุบัน
เรียบงาย เปนการจัดวางตัวอาคารที่ทําใหสามารถดูแลนักเรียนได
อยางทั่วถึง เนื่องจากอาคารมีลักษณะยาวตลอดทําใหมองเห็น
หองเรียนไดทุกหอง และมีการใชภาษาจีนเพื่อสื่อถึงความเปนโรงเรียน
สอนภาษาจีน

ประวัติอาคาร
ความคิดเห็นที่มีตอสถาปตยกรรม

ความตองการในการปรับปรุง
อาคาร

เนื่องจากในตอนตนอาคารนี้สรางเพื่อใชเปนหองเรียนเพียงอยางเดียว
แตความตองการในปจจุบันมีความตองการพื้นที่ทํากิจกรรม เชน กีฬา
หอประชุม ทําใหตองสรางอาคารใหมเพื่อตอบสนองกิจกรรมเหลานี้

7. องคประกอบสถาปตยกรรม
การใชสอยปจจุบัน

โรงเรียน

การใชสอยในอดีต

โรงเรียน
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ประเด็นวิเคราะห
ลักษณะรูปแบบ

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา
เปนอาคารเรือนแถว 2 ชั้น มีบันไดภายนอกอาคารสามารถขึ้นสูชั้นบน
ได บริเวณมุขกลางอาคารทําเปนทรงจั่ว มีชายคายื่นจากผนังและดาน
จั่วทําเปนชองระบายอากาศ และใชขอบคอนกรีตเปนแนวกันตก
บริเวณระเบียงทางเดินของอาคาร

8. องคประกอบสถาปตยกรรม
การใชสอยภายในอาคาร
ลักษณะในอดีต

เปนอาคาร 2 ชั้น สวนกลางอาคารทําเปนหนามุข ตกแตงเปนริ้วดวย
ปูนปน
สภาพโดยรวมของอาคารยังคงอยูในสภาพเดิน มีเพียงการเปลี่ยนวัสดุ
ปูพื้นเทานั้น

