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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประวัติความเปนมาของโรงเรียนในประเทศ
ไทยและรวบรวมรูปแบบตลอดจนการวางผังของอาคารเรียนในสมัยรัชกาลที่ 5 และ 6 รวมทั้ง
ศึกษาวิเคราะหถึงปจจัยตางๆที่สงผลตอรูปแบบและการจัดวางผังอาคารเรียนในสมัยรัชกาลที่ 5
และ 6 โดยอาศัยกรณีศึกษาจากกลุมขอมูลที่มีสภาพทางกายภาพของสถาปตยกรรมสมบูรณทั้ง
หมด 21 หลัง

การศึกษาประวัติความเปนของโรงเรียนในประเทศไทยทั้งหมดพบวา โรงเรียน เปน
นวกรรมใหมทางการศึกษาไทยที่เกิดขึ้นจากการรับตัวอยางของการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ
มาจากชาติตะวันตก  นัยของโรงเรียนไมใชเปนเพียงแคอาคาร  แตโรงเรียนคือสัญลักษณแหงการ
ปฏิรูปการศึกษาสมัยใหมที่เนนใหการศึกษาแกประชาชนจํานวนมากอยางเปนระบบ  ดังนั้นอาคาร
โรงเรียนจึงเปนรูปธรรมที่ชัดเจนของระบบการศึกษาแบบปฏิรูปใหม  สําหรับการศึกษารวมรวมรูป
แบบตลอดจนการวางผังของอาคารในกรณีศึกษาทั้งหมดนั้น  พบวาอาคารโรงเรียนในสมัยรัชกาล
ที่ 5 และ 6 ยังไมมีลักษณะเฉพาะของอาคารเกิดขึ้น  อาคารในกรณีศึกษาทั้งหมดมีลักษณะการ
วางผังและมีรูปแบบที่แตกตางกันออกไป  ซึ่งทั้งหมดสามารถจําแนกรูปแบบอาคารโรงเรียนออกได
เปน 3 กลุมคือ อาคารที่สรางเลียนแบบสถาปตยกรรมตะวันตก (ทั้งแบบ Classicism และ แบบ
Neogothic), อาคารโรงเรียนที่ไดรับอิทธิพลสถาปตยกรรมตะวันตกที่ดัดแปลงใหเขาสภาพทองถิ่น
และสุดทายคืออาคารเรียนแบบไทยประยุกต  และจากการวิเคราะหถึงปจจัยที่สงผลตอรูปแบบ
และการวางผังอาคารเรียนในกรณีศึกษาทั้งหมดพบวา  ปจจัยสําคัญที่สุดตอการกําหนดรูปแบบ
และการวางผังอาคารคือรสนิยมสวนตัว, ฐานะทางสังคม,การเงินของผูอุปถัมภการกอสราง
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The objective of the thesis was to study the history of schools in Thailand
and to study the forms and designs of school buildings in the period of King Rama V
and King Rama VI. The thesis also aimed to analyze the factors that influenced the forms
and designs of school buildings in the period of King Rama V and King Rama VI by
studying the physical characters of architecture of  21 perfectly preserved schools.

In terms of history, school was considered an innovation of educational
system in Thailand Influenced from the Western culture of that time, school was not just
a building but also a symbol of systematic educational revolution for Thai citizen.
Consequently, these school buildings were true physical symbols of educational novelty.
In terms of forms and designs study, there was no real specific characteristic of these
school buildings. They appeared on different forms and designs and might be
categorized into 3 main groups: Pure Western style (both Classicism and Neogothic) ;
Domestically adapted Western style and Applied Thai style. Further studies showed that
the most important factors for the forms and designs of the buildings were personal
tastes, social and financial status of their sponsors.
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