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ภาคผนวก ฑ
รายละเอียดองคกรของชาวจีนกลุมภาษาจีนฮากกา
ตารางที่ ฑ.1
องคกรศาสนาของชาวจีนฮากกา
ประเด็นวิเคราะห
1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อองคกร
สังกัดกลุมภาษา
วันที่สัมภาษณ
สถานที่ตั้งในปจจุบัน
ทิศที่ตั้ง

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา
ศาลเจาหลีตี้เบี้ยว
จีนฮากกา
ไมไดทําการสัมภาษณ
494 ถนนพลับพลาไชย เขตปอมปราบศัตรูพาย กทม.

ดานหนาอาคารหันหนาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ขนานไปกับ
ถนนพลับพลาไชย
2. ประวัติผูใหสัมภาษณ
ชื่อ
ตําแหนง
อายุ
อายุการทํางาน
3. ประวัติองคกร
ปที่กอตั้ง
ผูกอตั้ง
วัตถุประสงคการกอตั้ง
4. การบริหารจัดการองคกร
จํานวนผูบริหาร

ไมไดทําการสัมภาษณ
ไมไดทําการสัมภาษณ
ไมไดทําการสัมภาษณ
ไมไดทําการสัมภาษณ
พ.ศ. 2451
กลุมชาวจีนฮากกาหลายคน
เปนศาสนสถานลัทธิเตาที่ใหญที่สุดของชาวจีนฮากกาในกรุงเทพฯ
ไมมีขอมูล
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ตารางที่ ฑ.1 (ตอ)
ประเด็นวิเคราะห
จํานวนสมาชิก
รูปแบบการบริหารในปจจุบัน
กิจการในความดูแล
กิจกรรมในอดีต
กิจกรรมในปจจุบัน
กิจกรรมในอนาคต
ความแตกตางระหวางกิจกรรมใน
อดีตและปจจุบัน
5. บทบาทองคกรตอสังคม
บทบาทในปจจุบัน
กิจกรรมสาธารณประโยชน
6. ประวัติสถาปตยกรรม
สถานที่ตั้ง
ปที่สราง
ปที่ใชงาน
ผูออกแบบ
ประวัติอาคาร
ความคิดเห็นที่มีตอสถาปตยกรรม
ความตองการในการปรับปรุง
อาคาร
7. องคประกอบสถาปตยกรรม
การใชสอยปจจุบัน
การใชสอยในอดีต
ลักษณะรูปแบบ

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา
สมาคมแตจิ๋วฯ จัดผูดูแลมาดูแลศาลเจา และดูแลคาใชจายตาง ๆ
ศาลเจา และสมาคมของชาวจีนฮากกา
ศาลเจา
ศาลเจา
ยังคงเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แกผูศรัทธาทั้งชาวไทยและชาวจีน

เปนหนึ่งในศาลเจาที่มีผูคนนิยมมากราบไหวในพิธีสําคัญทางศาสนา
มีการเปดสวนรักษาพยาบาลแผนโบราณ
494 ถนนพลับพลาไชย เขตปอมปราบศัตรูพาย กทม.
พ.ศ. 2451
พ.ศ. 2451 - ปจจุบัน
ชางชาวจีน
พ.ศ. 2531 เกิดเหตุเพลิงไหม สมาคมฮากกาฯ จึงดําเนินการกอ
สรางขึ้นใหมทั้งหมด ดังที่เห็นในปจจุบัน แลวเสร็จ พ.ศ. 2535
ไมไดทําการสัมภาษณ
ไมไดทําการสัมภาษณ

ศาลเจา
ศาลเจา และสมาคมของชาวจีนฮากกา
จีนประเพณี
ลักษณะอาคารเปนวิหารเดี่ยวในตัว ไมมีลักษณะของการใชลาน แต
สันหลังคายังคงมีมังกรคูเลนลูกแกว เปนสัตวสิริมงคลตามคติจีน เปน
สถาปตยกรรมที่ผสมผสานระหวางพระราชวังและศาลเจา
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ตารางที่ ฑ.1 (ตอ)
ประเด็นวิเคราะห

8. การใชสอยอาคาร
การใชสอยภายในอาคาร

ลักษณะในอดีต

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา

เปนอาคารใตถุนสูงบริเวณชั้น 1 ทําเปนที่จอดรถ ชั้น 2 เปนศาลเจา
ประดิษฐานรูปเลาจื้อ ศาสดาศาสนาเตา หลีตี้ (ลือทงปงหนึ่งใน 8
เซียน และเกียงไทกง สวนทางดานหลังของอาคารศาลเจาเปนอาคารที่
ตอเพิ่มมา 4 ชั้น ตั้งแตชั้น 2 - 4 ตกแตงอยางศิลปะพุทธศาสนา เพื่อให
สอดคลองกับพระพุทธรูปที่นํามาประดิษฐานไว
ไมสามารหาขอมูลได เนื่องจากเกิดเพลิงไหมไปหมดแลว เมื่อ พ.ศ.
2530
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ตารางที่ ฑ.2
องคกรสมาคมของชาวจีนฮากกา
ประเด็นวิเคราะห
1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อองคกร
สังกัดกลุมภาษา
วันที่สัมภาษณ
สถานที่ตั้งในปจจุบัน
ทิศที่ตั้ง

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา
สมาคมฮากกาแหงประเทศไทย
จีนฮากกา
14 มกราคม พ.ศ. 2549
26 ถนนพาดสาย แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ กทม.

ดานหนาอาคารหันหนาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เขาสูถนนพาด
สาย
2. ประวัติผูใหสัมภาษณ
ชื่อ
ตําแหนง
อายุ
อายุการทํางาน
3. ประวัติองคกร
ปที่กอตั้ง
ปที่จดทะเบียน
ผูกอตั้ง

วัตถุประสงคการกอตั้ง

คุณวิเชียร ตั้งสถิตเกียรติ์
รองผูจัดการสมาคม
62 ป
1 ปครึ่ง
1 ธันวาคม พ.ศ. 2451
21 ธันวาคม พ.ศ. 2470
โงวเมียวงวน อึ่งโจหน่ํา ซงเทงเอง จูซงซัว จิวเชี่ยลิ่ว แตเง็กซัว
เอี่ยเฮียงซิ่ว โฮวลั้งเตง ตั้งลิ่งกี่ ชื้อเอี่ยมฮุย ชื้อจือเตง ตั้งฉิกตึ้ง
และพอคาชาวจีนฮากกา
เปนศูนยรวมใหชาวจีนฮากกาในกรุงเทพฯ ไดทํากิจกรรมรวมกัน และ
ใหสวัสดิการแกผูเปนสมาชิก เพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันในการ
ประกอบอาชีพ บริหารโรงเรียน ดูแลศาลเจา สุสาน และทรัพยสินของ
สมาคม นอกจากนี้ยังมุงเนนดานการศึกษาแกเยาวชนดวย
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ตารางที่ ฑ.2 (ตอ)
ประเด็นวิเคราะห
4. การบริหารจัดการองคกร
จํานวนผูบริหาร
จํานวนสมาชิก
รูปแบบการบริหารในปจจุบัน
กิจการในความดูแล

กิจกรรมในอดีต
พ.ศ. 2413
พ.ศ. 2423

พ.ศ. 2444
18 ตุลาคม พ.ศ. 2451
1 ธันวาคม พ.ศ. 2451

พ.ศ. 2452

พ.ศ. 2457

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา
ไมมีขอมูล
ประมาณ 3,000 คน
มีคณะกรรมการบริหาร ที่มาจากการเลือกตั้งทุก ๆ 2 ป มีการจัด
ประชุมสมาชิกทุกป
ศาลเจา 6 แหง คือ ศาลเจาซําไนเก็ง ศาลเจาหลีตี้เบี้ยว ศาลเจา
โรงเกือก ศาลเจาปุนเถากง ศาลเจากวนอู และศาลเจากวนอิมเนี้ย
โรงเรียน 2 แหง คือ โรงเรียนมังกุจิ้นเตอะกงเซียะ (ปดกิจการ)
และโรงเรียนจิ้นเตอะ
โรงพยาบาล 1 แหง คือ โรงพยาบาลจงจินต (ปดกิจการ)
สุสานในกรุงเทพฯ 2 แหง คือ สุสานสีลม และสุสานตรอกจันทน
ชาวจีนฮากกาในกอตั้ง "ชมรมจี๋เสียนกวน" ที่วังบูรพา โดยมีคุณหลี่
เจียเหยิน และคุณอูฟู เปนผูดําเนินการ
เกิดความขัดแยงทําใหชมรมแตกออกเปน 2 กลุม คือ
1. ชมรมหมิงซุน ดําเนินการโดยคุณเฉินซุนชิน
2. ชมรมฉวินอิง ดําเนินการโดยคุณเหลียงกวางและหลินอี้เซิง
คุณอวี๋ชื่อเผิง สมาชิกสมาคมสันนิบาตประเทศจีนชาวฮากกา
เดินทางมาประเทศไทย จึงไกลเกลี่ยใหรวมกันจัดตั้งเปนสมาคม
พอคาชาวจีนฮากกา 30 คน ไดเขารวมลงลายชื่อเพื่อทําหนังสือยื่นตอ
พระยาสุขุมนัยวินิตเพื่อขอจัดตั้งสโมสรการคาอยางเปนทางการ
สมเด็จฯกรมหลวงดํารงราชานุภาพ (ขณะนั้น) เสนาบดีกระทรวง
มหาดไทย ทรงพิจารณาเห็นควรใหตั้งสมาคมได และใชชื่อวา
"สะโมสรจีนฮากกากรุงเทพฯ"
จัดพิธีเปดปายสมาคมจีนฮากกา ที่ศาลเจาหลีตี้เบี้ยว ศาลเจาที่ใหญ
ที่สุดของชาวจีนฮากกา โดยเรียนเชิญเจาพระยายมราชรัฐมนตรี
มหาดไทยเปนประธานในพิธี
สมาคมไดที่ดินบริเวณถนนพาดสาย จึงไดทําการกอสรางเปน
อาคาร 3 ชั้น เพื่อใชชั้น 1 เปนโรงเรียนจิ้นเตอะ ชั้น 2 เปนที่ทําการ
สมาคม และชั้น 3 เปนศาลเจากวนอู
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ตารางที่ ฑ.2 (ตอ)
ประเด็นวิเคราะห
พ.ศ. 2459
21 ธันวาคม พ.ศ. 2470
พ.ศ. 2479

17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2515
กิจกรรมในปจจุบัน

กิจกรรมในอนาคต

ความแตกตางระหวางกิจกรรมใน
อดีตและปจจุบัน
5. บทบาทองคกรตอสังคม
บทบาทในปจจุบัน
กิจกรรมสาธารณประโยชน
6. ประวัติสถาปตยกรรม
สถานที่ตั้ง
ปที่สราง
ปที่ใชงาน
ผูออกแบบ
ประวัติอาคาร

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา
อาคารหลังนี้จึงสรางเสร็จ
ไดมีการกําหนดระเบียบขอบังคับสมาคม และจดทะเบียนถูกตอง
ตามกฎหมายเปน "สมาคมหัวเฉียวจีนฮากกา"
มีการกําหนดระเบียบขอบังคับของสํานักงานประจําตางจังหวัด
หรือสาขาของสมาคม และไดเปลี่ยนชื่อสมาคมเปน "สมาคมหัว
เฉียวจีนฮากกาแหงประเทศไทย"
ที่ประชุมสมาชิกประจําปไดลงมติใหเปลี่ยนชื่อสมาคมเปน "สมาคม
ฮากกาแหงประเทศไทย"
จัดงานประชุมสมาชิกเปนประจําทุกป งานสตรีสากลโลก และจัด
กิจกรรมเพื่อผูสูงอายุ รองเพลงจีนเปนตน และมีงานเลี้ยงสมาคม
ทุกป นอกจากนี้ทุก ๆ 2 ปจะมีการจัดงานประชุมชาวจีนฮากกาทั่ว
ประเทศไทย
จัดกิจกรรมที่สื่อสัมพันธระหวางชาวจีนฮากกาในประเทศไทยและชาว
ฮากกาในตางประเทศ ในงานมิตรสัมพันธชาวฮากกาทั่วโลกซึ่งจัดขึ้นป
ละครั้ง
คนรุนเกามีความเหนียวแนนในการรวมกิจกรรมกับสมาคมมากกวา
เนื่องจากตองพึ่งพาอาศัยกัน
รวมจัดกิจกรรมกับหนวยงานราชการ หรือสมาคมอื่น ๆ ในงานเพื่อ
สังคมตาง ๆ เชน งานเยาวราช
รวมบริจาค และใหบริการดานสถานที่ในการจัดงานชุมชน
26 ถนนพาดสาย แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ กทม.
พ.ศ. 2457
พ.ศ. 2457 - ปจจุบัน
ไมมีขอมูล
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 ทําการปรับปรุงชั้นลางของที่ทําการ
สมาคมเปนหองประชุมใหญ โดยติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อใช
เปนสถานที่จัดเลี้ยงสมาชิกของสมาคม
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 ทําการรื้อหองแถวดานหนาสมาคม แลว
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ตารางที่ ฑ.2 (ตอ)
ประเด็นวิเคราะห
ความคิดเห็นที่มีตอสถาปตยกรรม
ความตองการในการปรับปรุง
อาคาร

7. องคประกอบสถาปตยกรรม
การใชสอยปจจุบัน
การใชสอยในอดีต
ลักษณะรูปแบบ

8. การใชสอยอาคาร
การใชสอยภายในอาคาร

ลักษณะในอดีต

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา
สรางอาคารคอนกรีต 2 ชั้น เพื่อใชเปนหองกิจกรรมและหองสมุด
ภูมิใจในเอกลักษณของอาคาร ซึ่งสื่อถึงความคิดของคนในสมัยนั้น
มีโครงการที่จะทําการสรางอาคารที่ทําการสมาคมหลังใหมขึ้น
แทนอาคารหลังที่ใชอยูในปจจุบัน ใหเปนอาคารสํานักงานที่ทันสมัย
สามารถแบงพื้นที่ใหผูอื่นเชาได และมีที่จอดรถสําหรับผูเชาอาคาร
และเปนสถานที่รับจอดรถสําหรับผูมาติดตอในยานเยาวราช
สมาคม
สมาคม และโรงเรียน
อิตาเลียนเรเนอซองค

เปนอาคาร 2 ชั้น ทําดวยปูนทั้งหลัง บริเวณชั้นลางติดกระจําและกอ
ปูนปดชองทางเดินเปนกําแพงทึบ ดานหนาหองมีทางเดิน และมีบันได
ทางขึ้นอยูดานซายของอาคาร ผังอาคารเปนแบบหองเรียงติดกัน 3
หอง และมีชองเปดที่ตรงกัน หนาจั่วของอาคารมีชื่อตราสัญลักษณชื่อ
ของสมาคม และมีกระถางตนไมวางบนเสาของระเบียง อาคารประดับ
ดวยลวดลายผลไม
มีการปรับปรุงบริเวณดานหนาอาคาร ปรับปรุงหองโถงชั้น 1 เปนหอง
ประชุมแลวติดเครื่องปรับอากาศ
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ตารางที่ ฑ.3
องคกรโรงเรียนแหงที่ 1 ของชาวจีนฮากกา
ประเด็นวิเคราะห
1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อองคกร
สังกัดกลุมภาษา
วันที่สัมภาษณ
สถานที่ตั้งในปจจุบัน
ทิศที่ตั้ง

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา
โรงเรียนจิ้นเตอะแหงที่ 1 (ปจจุบันปดกิจการไปแลว)
จีนฮากกา
ไมไดทําการสัมภาษณ
26 ถนนพาดสาย แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ กทม.

ดานหนาอาคารหันหนาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เขาสูถนนพาด
สาย
2. ประวัติผูใหสัมภาษณ
ชื่อ
ตําแหนง
อายุ
อายุการทํางาน
3. ประวัติองคกร
ปที่กอตั้ง
วันสถาปนาโรงเรียน
ผูกอตั้ง
วัตถุประสงคการกอตั้ง
4. การบริหารจัดการองคกร
จํานวนผูบริหาร
จํานวนนักเรียน
รูปแบบการบริหารในปจจุบัน
กิจการในความดูแล

ไมไดทําการสัมภาษณ
ไมไดทําการสัมภาษณ
ไมไดทําการสัมภาษณ
ไมไดทําการสัมภาษณ
พ.ศ. 2456
พ.ศ. 2456
โงวโจหน่ํา ลี้ลั้งฮวง และพะกวยหงอ
ใหการศึกษาแกลูกหลานชาวจีนฮากกาในกรุงเทพฯ
ปจจุบันปดกิจการไปแลว
ปจจุบันปดกิจการไปแลว
ปจจุบันปดกิจการไปแลว
ปจจุบันปดกิจการไปแลว
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ตารางที่ ฑ.3 (ตอ)
ประเด็นวิเคราะห
กิจกรรมในอดีต
พ.ศ. 2456

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา

โงวโจหน่ํา ลี้ลั้งฮวง และพะกวยหงอ ไดรวมกันจัดตั้งโรงเรียน และ
เชาอาคารในซอยใกลวัดตึกเปนที่ทําการโรงเรียน
พ.ศ. 2457
สมาคมไดที่ดินบริเวณถนนพาดสาย จึงไดทําการกอสรางเปน
อาคาร 3 ชั้น เพื่อใชชั้น 1 เปนโรงเรียนจิ้นเตอะ ชั้น 2 เปนที่ทําการ
สมาคม และชั้น 3 เปนศาลเจากวนอู
พ.ศ. 2478
สมาคมจีนฮากกาไดเขาดูแลกิจการโรงเรียน มีนักเรียน 500 คน
พ.ศ. 2482
จํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเปน 900 คน
สิงหาคม พ.ศ. 2482
กระทรวงศึกษาสั่งปดกิการโรงเรียน
กรกฎาคม พ.ศ. 2483
ไดรับอนุญาตใหเปดโรงเรียนภาคสาย
8 ธ.ค. พ.ศ. 2483-ส.ค. พ.ศ. 2492 เกิดสงครามบูรพา โรงเรียนถูกสั่งปด
สมาคมฯ ทําการเปดโรงเรียนขึ้นใหม ณ สถานที่เดิมเปนโรงเรียน
กรกฎาคม พ.ศ. 2493
จิ้นเตอะแหงที่หนึ่ง เปดสอนภาคเย็นและเชาอาคารบริเวณสุริวงศ
เปนสาขาของโรงเรียนเปดเปนระดับชั้นมัธยมและหลักสูตรครู
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎบังคับใหโรงเรียนตองจดทะเบียนผาน
พ.ศ. 2491
การอนุญาต ชั้นมัธยมจึงตองปดลง และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเปน
"โรงเรียนมังกุจิ้นเตอะกงเซียะ" อาคารไมเพียงพอตอจํานวนนักเรียน
ทําการกอสรางอาคารเรียนหลังใหม ติดกับอาคารสมาคม
พ.ศ. 2494
อาคารเรียนหลังใหมสรางเสร็จ
พ.ศ. 2496
ปดกิจการไปแลว
ปจจุบัน
กิจกรรมในปจจุบัน
กิจกรรมในอนาคต
ความแตกตางระหวางกิจกรรมใน
อดีตและปจจุบัน
5. บทบาทองคกรตอสังคม
บทบาทในปจจุบัน
กิจกรรมสาธารณประโยชน

ปจจุบันปดกิจการไปแลว
ปจจุบันปดกิจการไปแลว
ปจจุบันปดกิจการไปแลว

ปจจุบันปดกิจการไปแลว
ปจจุบันปดกิจการไปแลว
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ประเด็นวิเคราะห
6. ประวัติสถาปตยกรรม
สถานที่ตั้ง
ปที่สราง
ปที่ใชงาน
ผูออกแบบ
ประวัติอาคาร
ความคิดเห็นที่มีตอสถาปตยกรรม
ความตองการในการปรับปรุง
อาคาร
7. องคประกอบสถาปตยกรรม
การใชสอยปจจุบัน
การใชสอยในอดีต
ลักษณะรูปแบบ

8. การใชสอยอาคาร
การใชสอยภายในอาคาร
ลักษณะในอดีต

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา
26 ถนนพาดสาย แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ กทม.
พ.ศ. 2457
พ.ศ. 2457 - 2483
พ.ศ. 2493 - ไมปรากฎ
ไมมีขอมูล
อาคารหลังเดียวกับที่ทําการสมาคมฮากกาฯ
ไมไดทําการสัมภาษณ
ไมไดทําการสัมภาษณ

ปจจุบันปดกิจการไปแลว
สมาคม และโรงเรียน ในชวง พ.ศ. 2457 - พ.ศ. 2496
อิตาเลียนเรเนอซองค เปนอาคารหลังเดียวกับที่ทําการสมาคมฮากกาฯ

อาคารหลังเดียวกับที่ทําการสมาคมฮากกาฯ
อาคารหลังเดียวกับที่ทําการสมาคมฮากกาฯ
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ตารางที่ ฑ.4
องคกรโรงเรียนแหงที่ 2 ของชาวจีนฮากกา
ประเด็นวิเคราะห
1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อองคกร
สังกัดกลุมภาษา
วันที่สัมภาษณ
สถานที่ตั้งในปจจุบัน
ทิศที่ตั้ง

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา
โรงเรียนมุงกุจิ้นเตอะกงเซียะ (ปจจุบันปดกิจการไปแลว)
จีนฮากกา
ไมไดทําการสัมภาษณ
26 ถนนพาดสาย แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ กทม.

ดานหนาอาคารหันหนาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เขาหาพื้นที่โลง
กลางที่ดิน
2. ประวัติผูใหสัมภาษณ
ชื่อ
ตําแหนง
อายุ
อายุการทํางาน
3. ประวัติองคกร
ปที่กอตั้ง
วันสถาปนาโรงเรียน
ผูกอตั้ง
วัตถุประสงคการกอตั้ง
4. การบริหารจัดการองคกร
จํานวนผูบริหาร
จํานวนนักเรียน
รูปแบบการบริหารในปจจุบัน
กิจการในความดูแล

ไมไดทําการสัมภาษณ
ไมไดทําการสัมภาษณ
ไมไดทําการสัมภาษณ
ไมไดทําการสัมภาษณ
พ.ศ. 2491
หลิวฮั้งหัว และวูตงปก รวมกับคณะกรรมการสมาคม
ขยายโรงเรียนเพื่อรองรับจํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น
ปจจุบันปดกิจการไปแลว
ปจจุบันปดกิจการไปแลว
ปจจุบันปดกิจการไปแลว
ปจจุบันปดกิจการไปแลว
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ตารางที่ ฑ.4 (ตอ)
ประเด็นวิเคราะห
กิจกรรมในอดีต
พ.ศ. 2491

พ.ศ. 2494
พ.ศ. 2496
ปจจุบัน
กิจกรรมในปจจุบัน
กิจกรรมในอนาคต
ความแตกตางระหวางกิจกรรมใน
อดีตและปจจุบัน
5. บทบาทองคกรตอสังคม
บทบาทในปจจุบัน
กิจกรรมสาธารณประโยชน
6. ประวัติสถาปตยกรรม
สถานที่ตั้ง
ปที่สราง
ปที่ใชงาน
ผูออกแบบ
ประวัติอาคาร
ความคิดเห็นที่มีตอสถาปตยกรรม
ความตองการในการปรับปรุง
อาคาร
7. องคประกอบสถาปตยกรรม
การใชสอยปจจุบัน
การใชสอยในอดีต
ลักษณะรูปแบบ

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎบังคับใหโรงเรียนตองจดทะเบียนผาน
การอนุญาต ชั้นมัธยมจึงตองปดลง และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเปน
"โรงเรียนมังกุจิ้นเตอะกงเซียะ" อาคารไมเพียงพอตอจํานวนนักเรียน
สมัยที่หลิวฮั้งหัวเปนนายกสมาคม ไดทําการซื้อที่ดินติดกับโรงเรียน
จิ้นเตอะ สรางทําการกอสรางอาคารเรียนหลังใหม
อาคารเรียนหลังใหมสรางเสร็จ
ปดกิจการไปแลว
ปรับปรุงชั้นลางเปนที่รับจอดรถ ชั้น 2 เปนที่พักเจาหนาที่สมาคม
ชั้น 3 ทิ้งราง
ปจจุบันปดกิจการไปแลว
ปจจุบันปดกิจการไปแลว

ปจจุบันปดกิจการไปแลว
ปจจุบันปดกิจการไปแลว
26 ถนนพาดสาย แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ กทม.
พ.ศ. 2494
พ.ศ. 2494 - ไมปรากฎ
ไมมีขอมูล
สรางเมื่อ พ.ศ. 2494 แตปจจุบันทิ้งรางไปแลว
ไมไดทําการสัมภาษณ
ไมไดทําการสัมภาษณ

ปรับปรุงชั้นลางเปนที่รับจอดรถ ชั้น 2 เปนที่พักเจาหนาที่สมาคม
โรงเรียน
นีโอ-พลาสติก
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ตารางที่ ฑ.4 (ตอ)
ประเด็นวิเคราะห

8. การใชสอยอาคาร
การใชสอยภายในอาคาร
ลักษณะในอดีต

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา
ภายนอกมีการใชเสนทางตั้งบริเวณทางเขาอาคารเปนแนวยาวตั้ง แต
ชั้น 2 - 3 และทางนอนในบริเวณกันสาดคอนกรีต ระเบียงเปนลูกกรง
เหล็กและแผงคอนกรีต

ลักษณะคงเดิมเหมือนเมื่อครั้งแรกสราง
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ตารางที่ ฑ.5
องคกรโรงเรียนแหงที่ 3 ของชาวจีนฮากกา
ประเด็นวิเคราะห
1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อองคกร
สังกัดกลุมภาษา
วันที่สัมภาษณ
สถานที่ตั้งในปจจุบัน
ทิศที่ตั้ง

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา
โรงเรียนจิ้นเตอะ แหงใหม
จีนฮากกา
9 มีนาคม พ.ศ. 2549
ซ. เซนตหลุยส 3 เขตสาทร กทม.

ดานหนาอาคารหันไปทางทิศเหนือ ขนานไปกับถนนดานหนาโรงเรียน
2. ประวัติผูใหสัมภาษณ
ชื่อ
ตําแหนง
อายุ
อายุการทํางาน
3. ประวัติองคกร
ปที่กอตั้ง
วันสถาปนาโรงเรียน
ผูกอตั้ง
วัตถุประสงคการกอตั้ง
4. การบริหารจัดการองคกร
จํานวนผูบริหาร
จํานวนนักเรียน
รูปแบบการบริหารในปจจุบัน
กิจการในความดูแล

ประพันธ ตรีดํารงศักดิ์
ครูใหญฝายจีน
ประมาณ 65 ป
1 ปครึ่ง
พ.ศ. 2456
พ.ศ. 2456
คณะกรรมการสมาคมฮากกาฯ สมัยที่ 37 - 38
เผยแพรวัฒนธรรมจีน และสงเสริมการใชภาษาจีน
ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล
มีการบริหารเปนคณะกรรมการทั้งจากผูบริหารภายในโรงเรียน
สมาคมผูปกครอง และฝายดูแลการศึกษาจากสมาคมฮากกาฯ
-

370
ตารางที่ ฑ.5 (ตอ)
ประเด็นวิเคราะห
กิจกรรมในอดีต

กิจกรรมในปจจุบัน
กิจกรรมในอนาคต
ความแตกตางระหวางกิจกรรมใน
อดีตและปจจุบัน
5. บทบาทองคกรตอสังคม
บทบาทในปจจุบัน
กิจกรรมสาธารณประโยชน
6. ประวัติสถาปตยกรรม
สถานที่ตั้ง
ปที่สราง
ปที่ใชงาน
ผูออกแบบ
ประวัติอาคาร
ความคิดเห็นที่มีตอสถาปตยกรรม
ความตองการในการปรับปรุง
อาคาร
7. องคประกอบสถาปตยกรรม
การใชสอยปจจุบัน
การใชสอยในอดีต
ลักษณะรูปแบบ

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา
หลังจากที่กิจการโรงเรียนจิ้นเตอะภายในสมาคมฮากกาฯ ไดปด
กิจการลง ตอมาในป พ.ศ. 2543 คณะกรรมการสมาคม สมัยที่
37 -38 จึงไดทําการฟนฟูกิจการโรงเรียนจิ้นเตอะขึ้นใหมอีกครั้ง
บนพื้นที่สวนหนึ่งของสุสานถนนจันทน และดําเนินกิจการมาจน
ถึงปจจุบัน
ใหความสําคัญทั้งดานวิชาการและกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรู
ดานวัฒนธรรม
พัฒนาสื่อการสอนที่ใชเพื่อการสอนภาษาจีน จัดคายภาษาจีน
ใหการสงเสริมการทํากิจกรรมที่บุคคลทั่วไปสามารถเขามารวมได
โดยเฉพาะการเผยแพรดานภาษาและวัฒนธรรมจีน
เปนศูนยภาษาจีนกลางที่เปนสอนใหบุคคลทั่วไปดวย
จัดเขาคายภาษาและวัฒนธรรมจีนสําหรับเด็กในชวงปดเทอม
ซ. เซนตหลุยส 3 เขตสาทร กทม.
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2543 - ไมปรากฎ
วิศวกรของสมาคมฮากกาฯ
มีความเรียบงายในการใชงาน
อาคารนี้เพิ่งสรางขึ้นใหมทําใหสามารถตอบสนองความตองการ
ในปจจุบันไดอยางเพียงพอ
โรงเรียน
โรงเรียน
เนนการใชงานอาคาร
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ตารางที่ ฑ.5 (ตอ)
ประเด็นวิเคราะห
8. การใชสอยอาคาร
การใชสอยภายในอาคาร
ลักษณะในอดีต

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา
ลักษณะการจัดพื้นที่มีลักษณะเรียบงายไมซับซอน มีหองเรียงติดกัน
และถูกเชื่อมดวยระเบียงดานหนา เพื่อใหเกิดการใชประโยชนสูงสุด
เปนอาคารใหมที่สราง จึงยังคงลักษณะเดิมอยู
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ตารางที่ ฑ.6
องคกรโรงพยาบาลของชาวจีนฮากกา
ประเด็นวิเคราะห

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา

1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อองคกร

โรงพยาบาลจงจินตมูลนิธิ (ปจจุบันปดกิจการไปแลว)

สังกัดกลุมภาษา

จีนฮากกา

วันที่สัมภาษณ
สถานที่ตั้งในปจจุบัน
ทิศที่ตั้ง

ไมไดทําการสัมภาษณ
ขางสถานีหัวลําโพง ซ.รองเมือง 4 เขตปอมปราบศัตรูพาย กทม.

อาคาร 4 ชั้นหันหนาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเขาหาถนน
ดานหนา สวนอาคาร 8 ชั้น ซึ่งสรางขึ้นภายหลังหันหนาไปทางทิศ
ตะวันออก เขาหาพื้นที่โลงภายในที่ดิน
2. ประวัติผูใหสัมภาษณ
ชื่อ

ไมไดทําการสัมภาษณ

ตําแหนง

ไมไดทําการสัมภาษณ

อายุ

ไมไดทําการสัมภาษณ

อายุการทํางาน

ไมไดทําการสัมภาษณ

3. ประวัติองคกร
ปที่กอตั้ง

พ.ศ. 2482

วันจดทะเบียน

-

ผูกอตั้ง

โงวโจหน่ํา ลี้ลั้งฮวง และพะกวยหงอ

วัตถุประสงคการกอตั้ง

ใหการศึกษาแกลูกหลานชาวจีนฮากกาในกรุงเทพฯ

4. การบริหารจัดการองคกร
จํานวนผูบริหาร

ปจจุบันปดกิจการไปแลว
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ตารางที่ ฑ.6 (ตอ)
ประเด็นวิเคราะห

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา

จํานวนนักเรียน

ปจจุบันปดกิจการไปแลว

รูปแบบการบริหารในปจจุบัน

ปจจุบันปดกิจการไปแลว

กิจการในความดูแล
กิจกรรมในอดีต
พ.ศ. 2482

ปจจุบันปดกิจการไปแลว

พ.ศ. 2491

10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2492
กันยายน พ.ศ. 2492 - 2493
12 ธันวาคม พ.ศ. 2493
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2515
2 มิถุนายน พ.ศ. 2518
ปจจุบัน
กิจกรรมในปจจุบัน
กิจกรรมในอนาคต
ความแตกตางระหวางกิจกรรมใน
อดีตและปจจุบัน
5. บทบาทองคกรตอสังคม
บทบาทในปจจุบัน
กิจกรรมสาธารณประโยชน
6. ประวัติสถาปตยกรรม

สมาคมฯ เปดแผนกรักษาพยาบาลฟรี โดยการซอมบํารุงอาคารใน
ซอยกวนอิมเตง เปนสถานพยาบาลแผนโบราณและปจจุบัน แตทาง
เขาซอยแคบจึงไมสะดวกในการใหบริการ
นายหลิวฮั่งหัวไดบริจาคที่ดินในซอยรองเมือง 4 ที่เปนที่ตั้งอาคาร
ในปจจุบัน ใหเปนที่ตั้งโรงพยาบาล หลังการซอมแซมไดยื่นขออนุญาต
ตอทางการ ชื่อวา "โรงพยาบาลจีนแคะ"
ทําพิธีเปดโรงพยาบาล
กอสรางขยายโรงพยาบาลเปนอาคารคอนกรีต 4 ชั้น เพิ่มเติม
ทําพิธีเปดอาคารโรงพยาบาล
กอสรางขยายโรงพยาบาลเปนอาคารคอนกรีต 8 ชั้น เพิ่มเติม
เปลี่ยนโรงพยาบาลเปน "โรงพยาบาลจงจินตมูลนิธิ"
ทําพิธีเปดอยางเปนทางการ บริการแกประชาชนทั่วไป
ปดกิจการไปแลว
ปจจุบันปดกิจการไปแลว
ปจจุบันปดกิจการไปแลว
ปจจุบันปดกิจการไปแลว

ปจจุบันปดกิจการไปแลว
ปจจุบันปดกิจการไปแลว

สถานที่ตั้ง

ขางสถานีหัวลําโพง ซ.รองเมือง 4 เขตปอมปราบศัตรูพาย กทม.

ปที่สราง

อาคาร 4 ชั้น สราง พ.ศ. 2492 และอาคาร 8 ชั้น สราง พ.ศ. 2512

ปที่ใชงาน

พ.ศ. 2492 - ไมปรากฎ

ผูออกแบบ

ไมมีขอมูล
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ตารางที่ ฑ.6 (ตอ)
ประเด็นวิเคราะห

ขอมูลสถาปตยกรรมกรณีศึกษา

ประวัติอาคาร

ไมมีขอมูล

ความคิดเห็นที่มีตอสถาปตยกรรม
ความตองการในการปรับปรุง
อาคาร

ไมไดทําการสัมภาษณ
ไมไดทําการสัมภาษณ

7. องคประกอบสถาปตยกรรม
การใชสอยปจจุบัน
การใชสอยในอดีต
ลักษณะรูปแบบ

ปจจุบันปดกิจการไปแลว
โรงพยาบาล
อาคาร 4 ชั้น มีรูปแบบนีโอ-พลาสติก

อาคาร 8 ชั้น มีรูปแบบเนนปจจัยแวดลอม

8. การใชสอยอาคาร
การใชสอยภายในอาคาร
ลักษณะในอดีต

ไมสามารถเก็บขอมูลได เนื่องจากปจจุบันไดขายกิจการไปแลว
มีการเปลี่ยนแปลงบริเวณดานหนาของอาคาร มีการทําปายชื่ออาคาร
ใหม และทําวัสดุปดผนังใหม

