339
ภาคผนวก ฐ
รายละเอียดองคกรของชาวจีนกลุมภาษาจีนกวางตุง
ตารางที่ ฐ.1
องคกรศาสนาของชาวจีนกวางตุง
ประเด็นวิเคราะห

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา

1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อองคกร

ศาลเจากงจิ้นถัง

สังกัดกลุมภาษา

จีนกวางตุง

วันที่สัมภาษณ

ไมไดทําการสัมภาษณ

สถานที่ตั้งในปจจุบัน
ทิศที่ตั้ง

511 ถนนเจริญกรุง เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ

อาคารหันหนาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต เขาสูถนนเจริญกรุง
2. ประวัติผูใหสัมภาษณ
ชื่อ
ตําแหนง
อายุ
อายุการทํางาน
3. ประวัติองคกร
ปที่กอตั้ง
ปที่จดทะเบียน
ผูกอตั้ง

ไมไดทําการสัมภาษณ
ไมไดทําการสัมภาษณ
ไมไดทําการสัมภาษณ
ไมไดทําการสัมภาษณ
พ.ศ. 2423
กลุมพอคาชาวจีนกวางตุง ที่ประกอบอาชีพคาขาย กอสราง ซักรีด โรง
กลึง และชางไม รวมเงินประมาณ 17,000 บาท
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ตารางที่ ฐ.1 (ตอ)
ประเด็นวิเคราะห
วัตถุประสงคการกอตั้ง

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา
เปนที่พักผอนของชาวจีนกวางตุง พบปะสังสรรคชวยเหลือกัน และใช
ศาลเจาเปนศูนยกลางและที่ทําการสมาคม จึงเปนศูนยกลางสําคัญใน
การถายทอดวัฒนธรรมประเพณี ตั้งชื่อวา กวองสิวปดโสย จารึกบน
แผนหินทางดานซายของประตูทางเขาศาลเจา

4. การบริหารจัดการองคกร
จํานวนผูบริหาร

ไมมีขอมูล

จํานวนสมาชิก
รูปแบบการบริหารในปจจุบัน

ไมมีขอมูล
คณะกรรมการสมาคมฯ เปนผูดูแลศาลเจาดวย เนื่องจากศาลเจา
และสมาคมไดถูกรวมไวในที่แหงเดียวกัน มีคณะกรรมการบริหาร
ที่มาจากการเลือกตั้งทุก ๆ 2 ป มีการจัด ประชุมสมาชิกทุกป
ศาลเจา 1 แหง คือ ศาลเจากงจิ้นถัง
โรงเรียน 1 แหง คือ โรงเรียนกวางเจา
โรงพยาบาล 1 แหง คือ โรงพยาบาลกวองสิวมูลนิธิ
สุสานในกรุงเทพฯ 2 แหง คือ สุสานสีลม และตรอกจันทน

กิจการในความดูแล

กิจกรรมในอดีต
พ.ศ. 2420
พ.ศ. 2423

พ.ศ. 2479
พ.ศ. 2530
มิถุนายน พ.ศ. 2546
กิจกรรมในปจจุบัน
กิจกรรมในอนาคต
ความแตกตางระหวางกิจกรรมใน
อดีตและปจจุบัน

ชาวจีนกวางตุงไดรวมตัวกันอยางไมเปนทางการ
ไดรวบรวมเงินบริจาคเพื่อดูแลการกอสรางศาลเจาทั้งหมด และใหชื่อ
วา "กวองสิวปดโสย" แปลวา สถานที่พักผอนของคนกวางตุง สมาคมใช
ศาลเจาเปนที่ทําการสมาคมมาจนถึงปจจุบัน
เปลี่ยนชื่อองคกรเปน กวางเจาซุงปานซิฉู แปลวา สํานักงานทั่วไปของ
คนกวางตุง
จัดงานฉลองครบรอบ 110 ป การกอตั้งโรงพยาบาล รวมถึงซอมแซม
อาคารพรอมติดเครื่องปรับอากาศที่หองพักผูปวย
คณะกรรมการสมัยที่ 34 ปรับปรุงกําแพงดานหนาศาลเจา และทําซุม
ประตูทางเขาใหม
เปนสถานที่สักการะของบุคคลทั่วไป และเปนที่ทําการสมาคม เพื่อ
บริหารกิจการและทรัพยสินของสมาคมฯ
ไมไดทําการสัมภาษณ
ไมไดทําการสัมภาษณ
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ตารางที่ ฐ.1 (ตอ)
ประเด็นวิเคราะห
5. บทบาทองคกรตอสังคม
บทบาทในปจจุบัน

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา
เปนสวนรวมจิตใจและสถานที่บูชาเทพเจาของทั้งชาวไทยและชาวจีน

กิจกรรมสาธารณประโยชน
6. ประวัติสถาปตยกรรม

รวมบริจาค และใหบริการดานสถานที่ในการจัดงานชุมชน

สถานที่ตั้ง

511 ถนนเจริญกรุง เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ

ปที่สราง

พ.ศ. 2423

ปที่ใชงาน

พ.ศ. 2423 - ปจจุบัน

ผูออกแบบ
ประวัติอาคาร

ไมมีขอมูล
มีการปรับปรุงหองดานขางของศาลเจาใหเปนหองธุรการสมาคม และ
หองประชุมโดยการตอเติมผนังและติดเครื่องปรับอากาศ มีการทาสี
ภายนอกอาคารอยูเสมอ

ความคิดเห็นที่มีตอสถาปตยกรรม
ความตองการในการปรับปรุง
อาคาร

ไมไดทําการสัมภาษณ
ไมไดทําการสัมภาษณ

7. องคประกอบสถาปตยกรรม
การใชสอยปจจุบัน

สมาคม และศาลเจา

การใชสอยในอดีต
ลักษณะรูปแบบ

สมาคม ศาลเจา และโรงเรียน

จีนประเพณี
ซุมประตูดานหนามีหลังคาคลุม ทางเขาดานหนาตกแตงดวยกรอบปูน
ปนสี่เหลี่ยม หลังคาทรงจั่วตรง สันหลังคาตั้งเปนขอบสูง มุงดวย
กระเบื้องดินเผามีที่ครอบกระเบื้อง ดานบนมีปูนปนรูปมังกรชิงแกว
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ตารางที่ ฐ.1 (ตอ)
ประเด็นวิเคราะห
8. การใชสอยอาคาร
การใชสอยภายในอาคาร

ลักษณะในอดีต

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา
ผังอาคารเปนผังสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดใหญ มีลานตรงกลางอยางชัดเจน
ดานหนามีซุมประตูทางเขาเวาเขาเล็กนอย ดานขางมีเรือนประกอบ
ดานในเปนเรือนประธานไวประดิษฐานเทพเจาองคประธานของศาล
เจา
รูปแบบยังคงเดิม ปรับปรุงพื้นบริเวณลานใหม และตอเติมหองโดย
กั้นหองบริเวณทางเดินดานขางเพื่อใชเปนที่ทําการสมาคม แลวติด
เครื่องปรับอากาศ
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ตารางที่ ฐ.2
องคกรโรงเรียนของชาวจีนกวางตุง
ประเด็นวิเคราะห

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา

1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อองคกร

โรงเรียนเหมงตั๊ก (ปจจุบันไดปรับปรุงเปนหอพักผูปวย)

สังกัดกลุมภาษา

จีนกวางตุง

วันที่สัมภาษณ

ไมไดทําการสัมภาษณ

สถานที่ตั้งในปจจุบัน
ทิศที่ตั้ง

511-515 ถนนเจริญกรุง เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ

อาคารหันหนาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต เขาสูถนนเจริญกรุง
2. ประวัติผูใหสัมภาษณ
ชื่อ

ไมไดทําการสัมภาษณ

ตําแหนง

ไมไดทําการสัมภาษณ

อายุ

ไมไดทําการสัมภาษณ

อายุการทํางาน

ไมไดทําการสัมภาษณ

3. ประวัติองคกร
ปที่กอตั้ง

พ.ศ. 2457

วันสถาปนาโรงเรียน

-

ผูกอตั้ง

นายหวองเจงไหล ฉั่นเกงหวา โหลวปากหลอง นายจี้กวั้นจี๋

วัตถุประสงคการกอตั้ง

ใหการศึกษาแกลูกหลานชาวจีนกวางตุงในกรุงเทพฯ

4. การบริหารจัดการองคกร
จํานวนผูบริหาร

ไมมีขอมูล

จํานวนสมาชิก

ไมมีขอมูล

รูปแบบการบริหารในปจจุบัน

ปจจุบันไดปรับการใชงานเปนหอพักผูปวยของโรงพยาบาลกวองสิว
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ตารางที่ ฐ.2 (ตอ)
ประเด็นวิเคราะห
กิจการในความดูแล
กิจกรรมในอดีต
พ.ศ. 2458
พ.ศ. 2460
พ.ศ. 2474
พ.ศ. 2475

พ.ศ. 2476

1 ตุลาคม พ.ศ. 2482
11 ตุลาคม พ.ศ. 2489

2 เมษายน พ.ศ. 2491
30 มิถุนายน พ.ศ. 2497
ปจจุบัน
กิจกรรมในปจจุบัน
กิจกรรมในอนาคต
ความแตกตางระหวางกิจกรรมใน
อดีตและปจจุบัน
5. บทบาทองคกรตอสังคม
บทบาทในปจจุบัน
กิจกรรมสาธารณประโยชน

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา
กลุมชาวจีนกวางตุงรวมกันกอสรางอาคารเรียน 3 ชั้น และรับนัก
เรียนทั้งหญิงและชายรวมกัน ใชเครื่องแตงกายแบบชุดฝกทหาร
โรงเรียนเฟองฟูจนมีนักเรียนจํานวน 300 คน
เศรษฐกิจตกต่ําคณะกรรมการจึงนําโรงเรียนสตรีควั้นตั๊กมารวม
ที่โรงเรียนเหมงตั๊ก
ไดเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหมเปนโรงเรียนกวองสิว 1 และใชสถานที่
โรงเรียนเหมงตั๊กเปนโรงเรียนกวองสิว 1 สวนโรงเรียนกวองสิว 2 เกิด
จากการรวมกันของโรงเรียนหวาหนาม และโรงเรียนสตรีกีดฟอง ในป
พ.ศ. 2475 ซึ่งตอมาไดปดตัวลงไป
จํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเปน 400 คน จึงทําการขยายหองเรียนเพิ่ม ซึ่ง
ในขณะนั้นไดใชอาคารโรงพยาบาลดานหนาเปนสวนหนึ่งของหองเรียน
สถานการณโลกเริ่มเขาสูชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงเรียนกวองสิวจึง
ไดปดตัวลง
ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลง สมาคมฯ จึงไดทําการฟนฟู
กิจการโรงเรียนกวองสิวขึ้นมาใหมอีกครั้ง ภายหลังจากที่ตองปดกิจการ
ไป 7 ป
จดทะเบียนตอกระทรวงศึกษาฯ แลวเปลี่ยนชื่อเปนภาษาจีนกลางใหมี
ความเปนสากลมากขึ้น คือ โรงเรียนกวางเจา
จัดพิธีอําลาโรงเรียนกวางเจา เพื่อยายไปยังสถานที่แหงใหมบนสุสาน
ถนนสีลม
อาคารนี้ไดปรับปรุงเพื่อใชเปนอาคารหอพักผูปวย
ปจจุบันปดกิจการไปแลว
ปจจุบันปดกิจการไปแลว
ปจจุบันปดกิจการไปแลว

ปจจุบันปดกิจการไปแลว
ปจจุบันปดกิจการไปแลว
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ตารางที่ ฐ.2 (ตอ)
ประเด็นวิเคราะห

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา

6. ประวัติสถาปตยกรรม
สถานที่ตั้ง

511-515 ถนนเจริญกรุง เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ

ปที่สราง
ปที่ใชงาน

พ.ศ. 2457
ใชเปนอาคารเรียน พ.ศ. 2457 - 2475 คาดวานาจะใชเปนหอพักผูปวย
เมื่อยายที่ทําการโรงเรียนออกไปแลว เมื่อ พ.ศ. 2497

ผูออกแบบ

ไมมีขอมูล

ประวัติอาคาร
ความคิดเห็นที่มีตอสถาปตยกรรม
ความตองการในการปรับปรุง
อาคาร
7. องคประกอบสถาปตยกรรม
การใชสอยปจจุบัน
การใชสอยในอดีต
ลักษณะรูปแบบ
8. การใชสอยอาคาร
การใชสอยภายในอาคาร
ลักษณะในอดีต

ไมไดทําการสัมภาษณ
ไมไดทําการสัมภาษณ

ปจจุบันใชเปนอาคารหอพักผูปวย มีความเปนไปไดวาถูกปรับใชเปน
โรงพยาบาลภายหลังจากที่กอสรางอาคารผดุงครรภเมื่อ พ.ศ. 2484
โรงเรียน ในชวง พ.ศ. 2457 - พ.ศ. 2475
รูปแบบอิตาเลียนเรเนอซองค
ผังอาคารเปนแบบหองเรียงตอกัน และมีประตูเชื่อมตอหองตาง ๆ เขา
ดวยกัน โดยมีหองกลางเปนโถงเชื่อมหองทั้งสองขาง
เนื่องจากมีการกอสรางอาคารผดุงครรภขึ้นดานหนาของอาคารนี้ ทําให
บริเวณดานหนาถูกรื้อจนไมเหลือสภาพเดิม
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ตารางที่ ฐ.3
องคกรโรงพยาบาลหลังที่ 1 ของชาวจีนกวางตุง
ประเด็นวิเคราะห

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา

1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อองคกร

โรงพยาบาลกวองสิวมูลนิธิ หลังที่ 1

สังกัดกลุมภาษา

จีนกวางตุง

วันที่สัมภาษณ

1 มีนาคม พ.ศ. 2549

สถานที่ตั้งในปจจุบัน
ทิศที่ตั้ง

511-515 ถนนเจริญกรุง เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ

อาคารหันหนาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เขาหาพื้นที่โลงตรงกลาง
ของที่ดิน
2. ประวัติผูใหสัมภาษณ
ชื่อ

ศรีพูลย เสถียรภาพสุนทร

ตําแหนง

ผูจัดการโรงพยาบาลกวองสิว

อายุ

65 ป

อายุการทํางาน

22 ป

3. ประวัติองคกร
ปที่กอตั้ง
ปที่จดทะเบียน
ผูกอตั้ง

วัตถุประสงคการกอตั้ง

พ.ศ. 2446
พ.ศ. 2475 จดทะเบียนตอกระทรวงสาธารณสุขเปนระบบแพทยแผน
ปจจุบัน
นายจงหูหยู เหลียงโซวซัง และนายเฉิงโตวหนาน รวมกันตั้ง
สถานพยาบาลกวองสิวอุยเกก รักษาแผนโบราณ เมื่อ พ.ศ. 2446
กรรมการอาวุโสของสมาคมฯ รวมกับผูมีจิตศรัทธาในสังคมชวยบริจาค
เงินจัดตั้งแผนกแผนโบราณ
เพื่อรักษาผูปวยโดยไมมีการแบงแยกเชื้อชาติ

347
ตารางที่ ฐ.3 (ตอ)
ประเด็นวิเคราะห
4. การบริหารจัดการองคกร

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา

จํานวนผูบริหาร

ไมมีขอมูล

จํานวนสมาชิก
รูปแบบการบริหารในปจจุบัน

ไมมีขอมูล
กรรมการโรงพยาบาลเปนอนุกรรมการภายใตความดูแลของ
คณะกรรมการสมาคม วาระละ 2 ป
โรงพยาบาล 1 แหง คือ โรงพยาบาลกวองสิวมูลนิธิ

กิจการในความดูแล
กิจกรรมในอดีต
พ.ศ. 2446
พ.ศ. 2474
พ.ศ. 2475
พ.ศ. 2484
พ.ศ. 2488
พ.ศ. 2494
15 มีนาคม พ.ศ. 2496
พ.ศ. 2498
พ.ศ. 2503
พ.ศ. 2536

พ.ศ. 2537
20 ธันวาคม พ.ศ. 2546
กิจกรรมในปจจุบัน
กิจกรรมในอนาคต
ความแตกตางระหวางกิจกรรมใน
อดีตและปจจุบัน

คณะกรรมการสมาคมไดจัดตั้งโรงพยาบาลกวองสิวแผนโบราณ
สมาชิกสมาคมฯ รวมกันบริจาคเงินกอสรางอาคารโรงพยาบาล
ตึกหนา
จดทะเบียนตอกระทรวงสาธารณสุข เปนโรงพยาบาลแพทยแผน
ปจจุบัน
ในสมัยที่นายชอยกอกแหลงเปนนายกสมาคม ไดจัดตั้งแผนกสตรี
ใหความชวยเหลือชาวจีนที่ถูกญี่ปุนจับเปนเชลยกวา 2000 พันคน
สถานที่โรงพยาบาลคับแคบ จึงไดทําการขยายอาคารหนาและ
หลังใหตอเนื่องกัน และซื้ออุปกรณการแพทยเพิ่มเติม
ทําพิธีฉลองเปดโรงพยาบาลที่ทันสมัยภายหลังการปรับปรุง
สมัยที่นายหวองซวิ้นหยี่เปนนายกสมาคมฯ ไดจัดตั้งแผนกสูติกรรม
ทําการซอมแซมอาคารโรงพยาบาลครั้งใหญ
ทําการปรับปรุงอาคารดานหลังศาลเจาทั้งสองหลัง ใหเปนหองพัก
ผูปวยจํานวน 68 เตียง ในสมัยที่นายตรรก หอรุงเรืองเปนที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์ของสมาคมและโรงพยาบาล
คณะกรรมการสมาคมสมัยที่ 30 ริเริ่มใหมีหนวยแพทยเคลื่อนที่
ออกรักษาพยาบาลตามชุมชนแออัดตาง ๆ ในกรุงเทพฯ
จัดงานฉลองครบรอบโรงพยาบาล 100 ป
เปดรักษาทั้งแพทยแผนโบราณและปจจุบัน
บริหารโรงพยาบาลในแผนกแผนโบราณและปจจุบัน และหองพักผูปวย
รักษาคุณภาพในการรักษาตอไป
คงเดิม

348
ตารางที่ ฐ.3 (ตอ)
ประเด็นวิเคราะห

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา

5. บทบาทองคกรตอสังคม
บทบาทในปจจุบัน
กิจกรรมสาธารณประโยชน

ใหการรักษาและดูแลผูปวยชราภาพ
จัดหนวยแพทยเคลื่อนที่ออกรักษาตามชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ 2
เดือนครั้ง เริ่มเมื่อ พ.ศ. 2537 ในสมัยนายวิเชียร ตั้งสมบัติวิสิทธิ์เปน
นายกสมาคมฯ

6. ประวัติสถาปตยกรรม
สถานที่ตั้ง

511 ถนนเจริญกรุง เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ

ปที่สราง

พ.ศ. 2474

ปที่ใชงาน

พ.ศ. 2474 - ปจจุบัน

ผูออกแบบ

ไมมีขอมูล

ประวัติอาคาร

มีการตอเติมในหลาย ๆ จุด กั้นหองเพื่อเติม และทาสี

ความคิดเห็นที่มีตอสถาปตยกรรม
ความตองการในการปรับปรุง
อาคาร

เพียงพอตอการใชงานในปจจุบัน
ยังไมมีแผนงานกอสรางอาคารในขณะนี้

7. องคประกอบสถาปตยกรรม
การใชสอยปจจุบัน

โรงพยาบาล

การใชสอยในอดีต
ลักษณะรูปแบบ

โรงพยาบาล

8. การใชสอยอาคาร
การใชสอยภายในอาคาร

รูปแบบอิทธิพลตะวันตก
อาคารตึก 3 ชั้น มีบันไดขึ้นไดจากภายนอกอาคาร ชั้น 2 และ 3 เปน
ชองเปดตลอดขนานทางเดิน ระเบียงทางเดินยื่นรอบอาคาร มีค้ํายันปูน
ปนรองรับระเบียงและชายคา ดาดฟามีแนวกันตกปูนปน บานไมประตู
ลูกฟก ชองหนาตางเปนบานเกล็ดกระจก

ผังยาวตอเนื่องกัน มีระเบียงทางเดินเชื่อมดานหนายาวตลอด บริเวณ
ชั้น 1 มีการกอผนังเพิ่ม แลวติดกลองกระจกเขาไปแทนการทําหนาตาง

349
ตารางที่ ฐ.4
องคกรโรงพยาบาลหลังที่ 2 ของชาวจีนกวางตุง
ประเด็นวิเคราะห

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา

1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อองคกร

โรงพยาบาลกวองสิวมูลนิธิ หลังที่ 2

สังกัดกลุมภาษา

จีนกวางตุง

วันที่สัมภาษณ
สถานที่ตั้งในปจจุบัน
ทิศที่ตั้ง

ไมไดทําการสัมภาษณ
511-515 ถนนเจริญกรุง เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ

อาคารหันหนาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต เขาหาถนนเจริญกรุง
เหมือนกับอาคารหลังอื่นที่อยูในพื้นที่เดียวกัน
2. ประวัติผูใหสัมภาษณ
ชื่อ
ตําแหนง
อายุ
อายุการทํางาน
3. ประวัติองคกร
ปที่กอตั้ง
ปที่จดทะเบียน
ผูกอตั้ง
วัตถุประสงคการกอตั้ง
4. การบริหารจัดการองคกร
จํานวนผูบริหาร
จํานวนสมาชิก

ไมไดทําการสัมภาษณ
ไมไดทําการสัมภาษณ
ไมไดทําการสัมภาษณ
ไมไดทําการสัมภาษณ
พ.ศ. 2484
ไมมีขอมูล
ในสมัยที่นายชอยกอกแหลงเปนนายกสมาคม ไดจัดตั้งแผนกสตรี เมื่อ
พ.ศ. 2484
เพื่อรักษาผูปวยโดยไมมีการแบงแยกเชื้อชาติ
ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล

350
ตารางที่ ฐ.4 (ตอ)
ประเด็นวิเคราะห
รูปแบบการบริหารในปจจุบัน

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา
กรรมการโรงพยาบาลเปนอนุกรรมการภายใตความดูแลของ
คณะกรรมการสมาคม วาระละ 2 ป

กิจการในความดูแล
กิจกรรมในอดีต
พ.ศ. 2484
พ.ศ. 2488
พ.ศ. 2498
ปจจุบัน

โรงพยาบาล 1 แหง คือ โรงพยาบาลกวองสิวมูลนิธิ
ในสมัยที่นายชอยกอกแหลงเปนนายกสมาคม ไดจัดตั้งแผนกสตรี
ใหความชวยเหลือชาวจีนที่ถูกญี่ปุนจับเปนเชลยกวา 2000 พันคน
สมัยที่นายหวองซวิ้นหยี่เปนนายกสมาคมฯ ไดจัดตั้งแผนกสูติกรรม
ปรับเปนหอพักผูปวยชราภาพ

กิจกรรมในปจจุบัน

บริหารโรงพยาบาลในแผนกแผนโบราณและปจจุบัน และหองพักผูปวย

กิจกรรมในอนาคต
ความแตกตางระหวางกิจกรรมใน
อดีตและปจจุบัน

รักษาคุณภาพในการรักษาตอไปใหคงเดิม

5. บทบาทองคกรตอสังคม
บทบาทในปจจุบัน

ใหการรักษาและดูแลผูปวยชราภาพ

กิจกรรมสาธารณประโยชน
6. ประวัติสถาปตยกรรม
สถานที่ตั้ง

511 ถนนเจริญกรุง เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ

ปที่สราง

พ.ศ. 2484

ปที่ใชงาน

พ.ศ. 2484 - ปจจุบัน

ผูออกแบบ

ไมมีขอมูล

ประวัติอาคาร

มีการทาสีภายนอกอาคาร และปูพื้นใหมดวยกระเบื้อง

ความคิดเห็นที่มีตอสถาปตยกรรม
ความตองการในการปรับปรุง
อาคาร

ไมไดทําการสัมภาษณ
ไมไดทําการสัมภาษณ

7. องคประกอบสถาปตยกรรม
การใชสอยปจจุบัน

หอพักผูปวย โรงพยาบาลกวองสิว

การใชสอยในอดีต

แผนกสตรีและผดุงครรภ โรงพยาบาลกวองสิว

351
ตารางที่ ฐ.4 (ตอ)
ประเด็นวิเคราะห
ลักษณะรูปแบบ

8. การใชสอยอาคาร
การใชสอยภายในอาคาร

ลักษณะในอดีต

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา
รูปแบบอิทธิพลตะวันตก
อาคารตึก 3 ชั้น มีบันไดขึ้นไดจากภายนอกอาคาร ชั้น 2 มีระเบียง
ตกแตงดวยลูกมะหวดไมแกะสลัก มีโถงทางเขาอยูกึ่งกลางอาคาร เนน
สวนกลางอาคารดวยการทําซุมทางเดินชั้น 2 ที่มีการติดตั้งบาน
หนาตาง

อาคารมีแนวแกนประธานโดยมีโถงกลางเปนศูนยกลาง โดยมีหอง
ขนาบตามแนวแกน ระเบียงทางเดินเปดโลงดานหนาอาคาร หองตาง ๆ
สามารถเชื่อมถึงกันไดผานทางหองโถงกลาง มีบันไดอยูดานนอก
อาคาร
ยังคงสภาพเดิม

352
ตารางที่ ฐ.5
องคกรโรงเรียนของชาวจีนกวางตุง
ประเด็นวิเคราะห
1. ขอมูลทั่วไป

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา

ชื่อองคกร

โรงเรียนกวางเจา

สังกัดกลุมภาษา

จีนกวางตุง

วันที่สัมภาษณ

6 มีนาคม พ.ศ. 2549

สถานที่ตั้งในปจจุบัน
ทิศที่ตั้ง

ถนนสีลม กรุงเทพฯ

อาคารหันหนาไปทางทิศใต เขาหาสนามโลงกลางที่ดิน
2. ประวัติผูใหสัมภาษณ
ชื่อ

วรรวีร ภักดี

ตําแหนง

รองผูจัดการโรงเรียนกวางเจา

อายุ

44 ป

อายุการทํางาน

4 ป

3. ประวัติองคกร
ปที่กอตั้ง

พ.ศ. 2489

วันสถาปนาโรงเรียน

11 ตุลาคม พ.ศ. 2489

ผูกอตั้ง

อาจารยมาลี เลียงชัยกุล (มาเซาเฮง) รวมกับสมาคมศิษยเกา

วัตถุประสงคการกอตั้ง

ใหการศึกษาแกเยาวชนไทย

4. การบริหารจัดการองคกร
จํานวนผูบริหาร

-

จํานวนนักเรียน
รูปแบบการบริหารในปจจุบัน

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนรวมบริหารกับคณะกรรมการฝาย
การศึกษาของสมาคม

353
ตารางที่ ฐ.5 (ตอ)
ประเด็นวิเคราะห
กิจการในความดูแล
กิจกรรมในอดีต
11 ตุลาคม พ.ศ. 2489
2 เมษายน พ.ศ. 2491
30 มิถุนายน พ.ศ. 2497
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2497
พ.ศ. 2500
4 กันยายน พ.ศ. 2507
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2508
พ.ศ. 2509
พ.ศ. 2511
6 มีนาคม พ.ศ. 2511
5 ธันวาคม พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2546
กิจกรรมในปจจุบัน
กิจกรรมในอนาคต
ความแตกตางระหวางกิจกรรมใน
อดีตและปจจุบัน

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา
โรงเรียนกวางเจา
ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลง สมาคมฯ จึงไดทําการ
ฟนฟูกิจการโรงเรียนกวองสิวขึ้นมาใหมอีกครั้ง ภายหลังจากที่ตอง
ปดกิจการไป 7 ป
จดทะเบียนตอกระทรวงศึกษาฯ แลวเปลี่ยนชื่อเปนภาษาจีนกลาง
ใหมีความเปนสากลมากขึ้น คือ โรงเรียนกวางเจา
จัดพิธีอําลาโรงเรียนกวางเจา เพื่อยายไปยังสถานที่แหงใหมบนสุสาน
ถนนสีลม
เปดทําการสอน และสรางอาคารเรือนไม 2 ชั้น ซึ่งไดผุพังไปแลว
สรางอาคารเรียนคอนกรีต 2 ชั้น ปจจุบันเปนอาคารแผนกประถม
หลักสูตรภาษาไทย
ผูอํานวยการโรงเรียน อาจารยมาลี เลียงชัยกุล ยื่นขออนุญาตเปด
ระดับมัธยมตอกระทรวงศึกษาฯ
ทําพิธีเปดการเรียนการสอนระดับมัธยมโรงเรียนกวางเจา
ซื้อที่ดินติดกับโรงเรียน แลวเปดเปนโรงเรียนมัธยมชื่อวา โรงเรียน
สวางวัฒนา
กอสรางอาคารเรียน ชื่อวา อาคารสวางวัฒนา
สรางหอประชุมประจําโรงเรียน ปจจุบันไมปรากฎแลว
จัดพิธีฉลองครบรอบ 23 ป ของโรงเรียนที่หอประชุมแหงใหม
ตอเติมหอประชุมแลวตั้งชื่อวา หอประชุม 100 ป เพื่อเปนที่ระลึกใน
วาระครบรอบการกอตั้งสมาคมกวองสิว 100 ป
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนลงมติใหรวมโรงเรียนสวางวัฒนา และ
โรงเรียนกวางเจาใหเปนโรงเรียนเดียวกัน แลวใชชื่อวา โรงเรียนกวางเจา
ปรับปรุงหลักสูตรเปนการเรียน 3 ภาษา ไทย จีน และอังกฤษ
เปดหลักสูตรภาคปกติตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาฯ และหลัก สูตร 3
ภาษา ที่ใชภาษาอังกฤษ และจีนเปนสื่อกลางในการเรียน
เพิ่มเติมการสอนภาษาสเปน และกอสรางอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใชในการคนควาขอมูล
เปดกวางทางดานภาษาตางประเทศมากขึ้น
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5. บทบาทองคกรตอสังคม

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา

บทบาทในปจจุบัน

เปนโรงเรียนที่มีการสอนภาษาจีนเปนที่ยอมรับของคนทั่วไป

กิจกรรมสาธารณประโยชน
6. ประวัติสถาปตยกรรม
สถานที่ตั้ง
ปที่สราง

เปดใหบุคคลภายนอกเขามาเชาสนามแบดมินตันในเวลาเย็น

ปที่ใชงาน

ถนนสีลม กรุงเทพฯ
อาคาร 2 ชั้น สราง พ.ศ. 2500
อาคารสวางวัฒนา สราง พ.ศ. 2511
หอประชุม 100 ป สราง พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2497 - ปจจุบัน

ผูออกแบบ

ไมมีขอมูล

ประวัติอาคาร

-

ความคิดเห็นที่มีตอสถาปตยกรรม
ความตองการในการปรับปรุง
อาคาร
7. องคประกอบสถาปตยกรรม

พื้นที่ใชงานในอาคารปจจุบันไมเพียงพอ
ตองการอาคารที่มีความทันสมัย ใหสอดคลองกับการใชงานใหม
ในการทํากิจกรรม หองคอมพิวเตอร หองสมุด หองฉายภาพยนตร

การใชสอยปจจุบัน

โรงเรียน

การใชสอยในอดีต
ลักษณะรูปแบบ

โรงเรียน

อาคารชั้นประถม มีรูปแบบเนนปจจัยแวดลอม

อาคารสวางวัฒนา มีรูปแบบสากลเรียบ และจีนประยุกต
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ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา

อาคารหอประชุม มีรูปแบบจีนสมัยใหม
8. การใชสอยอาคาร
การใชสอยภายในอาคาร

ลักษณะในอดีต

เปนแผนผังหองเรียนติดกันมีระเบียงทางเดินดานหนาหองยาวตอเนื่อง
ตลอดแนว ทั้งอาคารชั้นประถมและอาคารสวางวัฒนา สวนอาคาร
หอประชุมมีลักษณะเปนพื้นที่โลงกวางเพื่อการใชสอยกับคนจํานวน
มาก
ยังคงรักษารูปแบบดั้งเดิมเอาไว

