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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 โรงเรียนหมายถึงสถานศึกษา1 ที่สรางขึน้เพือ่ใชในการเลาเรียนโดยเฉพาะเปน
สถาปตยกรรมที่เกิดขึน้ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหวัเปนปฐม  สืบ
เนื่องมาจากการศึกษาของไทยตั้งแตสมัยโบราณมีศูนยรวมอยูที่วัดและวัง  ลักษณะการศึกษา
ผูกพันอยูกับหลักพุทธศาสนาและความจําเปนพืน้ฐานของชีวิต การเรยีนการสอนแตละครั้งจะสอน
ศิษยไดเพียง 4-5 คนเทานัน้  เนื่องจากไมมีสถานทีท่ี่ใชสําหรับการเลาเรียนโดยเฉพาะ2  ไมมี
หลักสูตรในการเรียน  การสอนก็ยงัเปนแบบดั้งเดิมดังนั้นจึงไมทนักับความตองการของบานเมืองใน
สมัยปฏิรูปการปกครองประเทศของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
 พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวัเสด็จพระราชดําเนนิไปพระราชทานรางวลั
นักเรียนทีโ่รงเรียนพระตาํหนักสวนกหุลาบที่สอบไลไดเปนครั้งแรกเมือ่วันศุกรที่ 5 ข้ึน 12 ค่ํา ประกา 
พ.ศ.2427ทรงมีพระราชดํารัสในที่ประชุมซึ่งมีขอความสําคัญตอนหนึ่งวา  " ….วิชาหนังสือเปนวชิา
ที่นับถือแลเปนทีสรรเสริญมาแตโบราณ  วาเปนวิชาอยางประเสริฐ…การตอไปภายหนา  จะตอง
เลือกวาผูใดไมรูหนงัสือไลไดตามสมควรแกที่กาํหนด  ผูนั้นจะเปนขนุนางไมไดเลย…บัดนี้  เจานาย
ราชตระกูลต้ังแตลูกฉันเปนลงไปตลอดจนถึงราษฎรทีต่่ําสุดจะใหไดมีโอกาศเลาเรยีนไดเสมอกนั  
ไมวาเจาวาขุนนางวาไพร  เพราะฉนั้นจึง่ขอบอกไดวาการเลาเรียนในบานเมืองเรานี้จะเปนขอ
สําคัญที่หนึง่  ซึ่งฉันจะอุสาหจัดใหเจริญข้ึนจงได… "3 

 จากพระราชปณิธานอนัแนวแนในการสรางคนใหฉลาดของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวที่เหน็ไดอยางชัดเจนจากพระราชดํารัสดังกลาว  สงผลใหเกิดการขยายตวั
ของการเรียนหนงัสือตามระบบโรงเรียนหรอืวิชาหนงัสือในประเทศไทยนับแต พ.ศ.2414 ที่

                                                           
                  1ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (กรุงเทพฯ : 
ราชบัณฑิตยสถาน,2525),713. 
          2กระทรวงศึกษาธิการ, 200 ปของการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพมิพคุรุสภา,2526),8. 
                  3คณะกรรมการอํานวยการจัดการจัดงานครบรอบ 100 ปโรงเรียนวัดมหรรณพ, พระผู
เร่ิมพระราชทานการศึกษาออกถึงประชาชน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,2528),128. 
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พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวัไดทรงพระกรณุา โปรดเกลาฯใหตัง้ "โรงเรียนพระตาํหนัก
สวนกหุลาบ"4 เพื่อสอนหนงัสอืไทยในพระบรมมหาราชวงั  ตอมาในป พ.ศ.2427 พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวัทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหพระองคเจาดิศวรกุมารตั้งโรงเรียนหลวง
เพิ่มข้ึนตามวดัหลายแหง  ทั้งในพระนครและหัวเมือง5 สําหรับโรงเรียนเชลยศักดิห์รือโรงเรียน
เอกชนก็ไดถือกําเนิดขึ้นในเวลาใกลเคียงกันทั้งในพระนครและหัวเมืองตางจังหวัด  อาทิเชน
โรงเรียนสาํเหรบอย 
คริสเตียนไฮสกูล6  เปดทําการ ณ ตําบลกุฎีจีนในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.24317 และโรงเรยีนพระราช
ชายาหรือโรงเรียนดาราวิทยาลัย สรางขึ้นประมาณพ.ศ.2421 ที่เชงิสะพานนวรัฐ จ.เชียงใหม8 
 เมื่อลวงเขาสูรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว การจัดตั้งโรงเรียน
เพิ่มข้ึนไปตามการขยายตวัของการศึกษา นอกจากโรงเรยีนที่ใหการศึกษาภาคบังคับแลว ยงัเกิดมี
โรงเรียนในระดับมัธยมและอุดมศึกษา  อีกทั้งยังเกิดมีโรงเรียนแนวคดิใหม เชน โรงเรียนอาชวีะ
ศึกษา9และโรงเรียนประจํา  ซึ่งโรงเรียนทัง้หลายนัน้กระจายตัวอยูทั่วไปทั้งในพระนครและมณฑล
เทศาภิบาล10ทีจ่ัดตั้งขึ้นทัว่ประเทศ  แตเปนทีน่าเสยีดายที่อาคารเรียนในยุคเริ่มแรกดังกลาวปรากฏ
หลักฐานอยูจนปจจุบนันอยมาก 
 ดังนัน้ในการศึกษาอาคารโรงเรียนครั้งนี้จงึมุงศึกษาเฉพาะโรงเรียนที่มีอาคารที่สราง
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั 
                                                           
                   4จม่ืนอมรดรุณารักษ,การศึกษาของชาติ ตอนที ่2 (พระนคร : โรงพิมพคุรุสภา),11. 
                   5คณะกรรมการอํานวยการจดัการจัดงานครบรอบ 100 ปโรงเรียนวัดมหรรณพ, พระผู
เร่ิมพระราชทานการศึกษาออกถึงประชาชน,86. 
                   6ปจจุบันคือโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลัย 
                   7กรมศิลปากร,อักขรานุกรมประวัติศาสตรไทย อักษร ค (กรุงเทพ :  
กรมศิลปากร,2526),38. 
                   8บงกช สุทัศน ณ อยุธยา,”โรงเรียนแหงแรกของเมืองเชียงใหม”,ศิลปวัฒนธรรม
,19,7(กรกฎาคม 2541) : 52-54. 
                   9ประวัติศาสตรกรุงรัตนโกสนิทรฯ เลม 2 ,436. 
                   10มณฑลเทศาภิบาลจัดตั้งขึ้นตามแผนงานระเบียบการบริการใหมที่สําเร็จในป 
พ.ศ.2437 ซึ่งเปนการสานตอนโยบายการเปลี่ยนแปลงการจัดการปกครองโดยรวมเมอืงขึ้นเปน
มณฑลในสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเมื่อ พ.ศ.2435 แสดงในสมเด็จกรม
พระยาดาํรงราชานุภาพ,เทศาภิบาล (กรุงเทพ : อนุสรณงานศพพระยาอรรถกวีสุนทร) 
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(พ.ศ.2411-2468) เนื่องชวงเวลาดังกลาวจัดวาเปนจุดเริ่มตนทัง้การศึกษาสมยัใหม  เกิดอาคาร
โรงเรียนและพืน้ที่ใชในการเรียนโดยเฉพาะเพื่อรองรับหลกัสูตรและวิธีการสอนสมัยใหม  อยาง
ตะวันตก  ลักษณะของสถาปตยกรรมที่สรางขึ้นในชวงเวลานัน้จัดวาเปนสิ่งแปลกใหม  ทั้งมีรูปแบบ
หลากหลายซึง่อาจเกิดจาการหลั่งไหลของวัฒนธรรมตะวันตก  รวมถงึบทบาททัง้จากพระราชนยิม
ของพระเจาอยูหัวและสถาปนิก  สงผลใหอาคารโรงเรียนในชวงเวลาดังกลาวมเีอกลักษณที่ชัดเจน
สะทอนใหเห็นถึงการปฏิรูปการศึกษาของประเทศอันเปนปจจัยหลกัในการปฏิรูปการปกครองของ
สยาม  ซึง่เปนระยะเวลาที่สําคัญยิ่งในประวัตศิาสตรชาติไทยสมัยรัตนโกสนิทร 
 พ.ศ.2468 เปนปแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหวั  พระองคทรง
เปนพระมหากษัตริยองคสุดทายในระบอบสมบูรณายาสทิธิราช  ระยะเวลาที่พระองคทรงปกครอง
ประเทศตามระบอบเดิมจึงมเีพียง 7 ป ตลอดรัชสมัยสมบูรณายาสทิธริาชจึงมงีานกอสรางไมมาก
นัก11 และประการสุดทายผูศกึษามีความเหน็วาอาคารที่กอสรางหลงัจากป พ.ศ.2475 เปนอาคาร
คนละกลุมกับอาคารในสมยัรัชกาลที ่5 และ 6 เนื่องจากเปนอาคารที่สรางขึ้นในขณะที่ประเทศชาติ
ถูกปกครองดวยแนวคิดทางการเมืองที่ตางไป 
 โรงเรียนในสมยัรัชกาลที่ 5 และ 6 แตละแหงลวนมีคุณคาทัง้ทางประวตัิศาสตร , 
ศิลปะและสถาปตยกรรม การสรางโรงเรียนเหลานีจ้ัดวาเปนการสรางอาคารและกําหนดพื้นที่เพื่อ
ใชประโยชนเฉพาะทางอันเปนสิ่งแปลกใหมในสังคมไทยเมื่อตนพทุธศตวรรษที่ 25  จึงเปนนวกรรม
ใหมของสงัคมไทยในยุคนั้นประการหนึ่งดวย  อาคารเหลานัน้จึงเปรียบเสมือนแหลงขอมูลทาง
ประวัติศาสตรของชาติทีย่ังมไิดเรียบเรียงขึ้นเปนลายลกัษณอักษร  จึงสมควรอยางยิง่ที่จะไดรับ
การศึกษาเพื่อจะเปนประโยชนแกการอนุรักษและการศึกษาทางศิลปะสถาปตยกรรม  และ
ประวัติศาสตรสืบไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจยั 

 1. เพื่อศึกษารวบรวมรูปแบบ ตลอดจนการจัดวางผงัของอาคารเรียน ในสมัยรัชกาลที่ 
5 และ 6 

 2. เพื่อศึกษาความเปนมาของอาคารเรียน ในสมัยรัชกาลที ่5 และ 6 
 3. เพื่อศึกษาและวิเคราะหถงึปจจัยตางๆทีส่งผลตอรูปแบบ และการจดัวางผงัอาคาร

เรียนในสมัยรัชกาลที่ 5 และ 6 
                                                           
          11ม.ร.ว.แนงนอย  ศักดิ์ศรี, มรดกสถาปตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร เลม 2 (กรุงเทพ : โรง
พิมพกรุงเทพฯ,2537),232-233. 
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สมมติฐานการวิจยั 
 ชวงสมยัรัชกาลที่ 5 และ 6 ( พ.ศ. 2411-2468 ) มีการกอสรางโรงเรียนขึ้นอยาง
มากมายทั้งในพระนครและสวนภูมิภาค  อาคารในโรงเรียนดังกลาวลวนสรางขึน้เพื่อจะใชเปน
อาคารเรียนโดยเฉพาะ แตลักษณะทางศิลปะ และสถาปตยกรรมตลอดจนแผนผังของอาคารนั้น
แตกตางกนัออกไป  ซึง่ผูศึกษาเชื่อวาเกิดจากปจจัยหลายประการที่สงผลตอลักษณะทาง
สถาปตยกรรมของอาคาร  ตลอดจนคาดวาจะพบลักษณะรวม , เอกลักษณ และพฒันาการของ
อาคารเรียนในชวงเวลาทีเ่ลอืกศึกษาดวย 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. พื้นทีท่ี่จะทาํการวจิัย 
 จะทําการศึกษาอาคารเรียนของไทยสมยัรัชกาลที่ 5 และ 6 ( พ.ศ. 2411-2468 ) 
ภายในกรงุเทพมหานครและหัวเมืองสาํคญัตามภูมิภาคตางๆ  นัน่คือภาคเหนือ ภาคตะวันออก  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต  เนื่องจากการกอสรางอาคารเรียนในยุคแรกนัน้
ลวนอยูในพระนครทั้งสิน้  แตหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวัทรงริเร่ิมการ
ปกครองแบบรวมอํานาจสูศนูยกลางโดยจดัตั้งมณฑลขึน้  ระบบการปกครองและการศึกษาแบบ
ใหมยอมจะกระจายตวัไปยังหัวเมือง หรือมณฑลสําคัญเหลานั้นดวย 
 2. ตวัแบบที่จะทําการวจิัย 
 1. จะตองเปนอาคารที่สรางเพื่อใชเปนอาคารเรียนโดยเฉพาะหรือไดรับการดัดแปลง
ใหเปนอาคารเรียนตั้งแตคร้ังแรกของการใชงานโดยไมกาํหนดประเภทและระดับการศึกษา 

 2. อาคารดังกลาวจะตองมีอายุการกอสรางอยูในชวง พ.ศ. 2411-2468 
 3. อาคารดังกลาวจะตองมนียัสําคัญหรือคุณคาทางประวัติศาสตรและสถาปตยกรรม 
 4. หลักฐานทางประวัติศาสตร เชน ภาพถาย และพิมพเขียวแบบกอสรางเปนตน 

 4. สาระที่จะวจิัย 
 1. เพื่อศึกษารวบรวมรูปแบบ ตลอดจนการจัดวางผงัของอาคารเรียน ในสมัยรัชกาลที่ 

5 และ 6 
 2. เพื่อศึกษาความเปนมาของอาคารเรียน ในสมัยรัชกาลที ่5 และ 6 
 3. เพื่อศึกษาพัฒนาการของอาคารเรียน ในสมัยรัชกาลที่ 5 และ 6 (พ.ศ. 2411-2468) 
 4. เพื่อศึกษาและวิเคราะหถงึปจจัยตางๆทีส่งผลตอรูปแบบ และการจดัวางผงัอาคาร

เรียนในสมัยรัชกาลที่ 5 และ 6 
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วิธีการวิจัย 
 1. ศึกษาภาคเอกสาร 

- สํารวจรายชื่อและภาพถาย  ตลอดจนสภาพปจจุบนัของโรงเรียนในชวง  
พ.ศ.2411-2468 ที่ยังคงสภาพอยู 

- ศึกษาและรวมรวมขอมูลดานเอกสารที่เกี่ยวของตางๆ ทัง้ดานประวตัิศาสตร  
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  ความเชื่อ  คานิยม  ของประเทศไทยในชวง พ.ศ. 
2411-2468 เพื่อคนหาปจจัยที่กอใหเกิดลกัษณะสถาปตยกรรมอาคารดังที่
ปรากฏ 

- ศึกษาและรวมรวมขอมูลดานเอกสารที่เกี่ยวของ ทัง้ดานประวัติศาสตร  
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  ความเชื่อ  คานิยม  ของรวมถึงสถาปนกิ
ผูออกแบบ โรงเรียนที่ศกึษา เพื่อคนหาปจจัยที่กอใหเกิดลักษณะ
สถาปตยกรรมอาคารดังทีป่รากฏ 

 2.การศึกษาภาคสนาม 
- สํารวจอาคารไปตามรายชื่อที่ไดมาจากการศึกษาภาคเอกสาร และประเมิน

คุณคาเพื่อจะคัดเลือกมาเปนตัวแบบการศึกษาตอไป 
- ศึกษาและรวบรวมขอมูลภาคสนามของตัวแบบที่เลือกศึกษาโดยการสํารวจ  

รังวัดถายภาพ  รางภาพ  และสัมภาษณ 
- จัดทําผงัอาคารและผังบริเวณของตัวแบบที่ศึกษา 

 3. การศึกษาวเิคราะห 
- นําขอมูลภาคสนามและภาคเอกสารมาพจิารณาประกอบเพื่อสรุปถึงประวัติ

และปจจัยทีก่อใหเกิดรูปแบบสถาปตยกรรมในตัวแบบนั้นๆ 
- วิเคราะหลักษณะของรูปแบบและผังของตวัแบบในแตละหลัง 
- วิเคราะหโครงสรางและผังบริเวณของตัวแบบ 
- วิเคราะหผลสรุปที่ไดจากรูปแบบ ,แผนผัง , โครงสราง และผังบริเวณของตัว

แบบทั้งหมดเพื่อคนหาลักษณะรวม , ลักษณะเฉพาะ และพัฒนาการตอไป 
 4.สรุปผลการศึกษา 
 5. นําเสนอผลงานการศึกษา 
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แหลงขอมูลที่ใชในการวจิัย 
 1. ขอมูลภาคเอกสาร 
 1.1  หอจดหมายเหตุแหงชาติ 
         1.2  หอสมุดแหงชาต ิ
 1.3  หองสมุดและหอสมุดของสถาบนัตางๆ 
 1.4  ขอมูลจากกรมศิลปากรและหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของ 
  

 2. ขอมูลภาคสนาม 
 2.1  ตัวแบบทีศ่ึกษาและสถานที่ตั้ง 
 2.2  เอกสารและบันทึกที่เกีย่วของกับตัวอาคารในแตละหลัง 
 2.3  เอกสารและภาพถายของผูรูในทองที ่

                    2.4  สัมภาษณผูรูเกี่ยวกับอาคารที่ศึกษาและบุคคลทีอ่ยูในพืน้ที ่
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บทที่ 2 
วิวัฒนาการการศกึษาไทย 

 
1. วิวัฒนาการการศึกษาในยุโรป 
 วิวัฒนาการการศึกษาของประเทศตางๆทวีปยุโรปมพีัฒนาการและพืน้ฐานรวมกัน  
ซึ่งลวนมีจุดกาํเนิดมาจากอารยธรรมสมัยโบราณคืออารยธรรมกรีก-โรมันและคริสตศาสนา   
วิทยาการของกรีก-โรมัน (ประมาณ 800 ปกอนคริสตกาล – ค.ศ.476 ) จัดวาเปนพืน้ฐานทาง
วิชาการที่สรางความเจริญทางดานวัตถุใหกับยุโรป ในสมัยกรีก-โรมันนี้มีบนัทกึวาอาณาจักร
สงเสริมทัง้เรื่องการศึกษาทางวิชาการและวิชาพลศึกษา1รวมทัง้มีการจดัการศึกษาจนถึง
ระดับอุดมศึกษาแลว2 
 ระยะเวลาหลงัจากที่อาณาจักรโรมันลมสลาย  นกัประวตัิศาสตรตางเรียนยุคดังกลาว
วายุคมืด ( ค.ศ.476 – คริสตศตวรรษที่ 11 ) เนื่องจากเปนชวงที่อานารยชนเขาปกครองดินแดน
สวนใหญในยโุรป  เปนชวงเวลาที่มีแตความวุนวายแกงแยง  จนกระทัง่เขาสูยุคกลาง ( 
คริสตศตวรรษที่ 11 – คริสตศตวรรษที่ 14 ) ที่ดินแดนตางๆในทวีปยุโรปรวมตัวกนัอยางหลวมๆใน
รูปแบบของอาณาจักรโรมนัอันศักดิ์สิทธิ ์  ตลอดระยะเวลาประมาณ 1,000 ปของยุคมดืและยุค
กลางเกิดความเคลื่อนไหวทางอารยธรรมอยางชาๆ  ในชวงเวลาของยคุมืดและยุคกลางนี้ความ
แข็งแกรงของสถาบันคริสตศาสนาพัฒนาไปจนถึงจุดสูงสุด  ศาสนามอํีานาจเหนือทกุสถาบนัใน
ยุโรป  การศึกษาตั้งแตชวงเวลานี้ไปจนถงึชวงตนคริสตศตวรรษที่ 20 อยูในความควบคุมของศาสน
จักร  โรงเรียนที่เกิดขึ้นในยุคมืดลวนแตเปนโรงเรียนที่มุงใหความรูแกพระเพื่อจะออกไปปกครอง
ประชาชนทัง้ดานกายภาพและความคิด  สําหรับพวกชนชั้นสงูในแตละประเทศตางตั้งโรงเรียนขึน้
ในวังหรือบานของตนแลวเชญินักบวชมาใหการศึกษาแกบุตรหลาน  ศาสนาจึงมีอิทธิพลตอ
ความคิดและขนบประเพณขีองชนชัน้สูงที่มีอิทธิพลตอสังคมในประเทศตางๆของยโุรปเปน
ระยะเวลายาวนาน 

                                                           
 1พิมพพรรณ เทพสุเมธานนท, ประวัติศาสตรการศึกษา (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
รามคําแหง,2523), 31. 
 2The Encyclopedia of Education V7 ( USA : The Macmillan Company & The 
Free Press,1971 ),156. 
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 ระยะเวลาของยุคกลางเริ่มตนนับต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 11 อันเปนชวงที่สงครามครู
เสดเกิดขึ้นเปนครั้งแรก  สงครามครูเสดคือสงครามระหวางศาสนาคริสตและอิสลามเพื่อแยงชิง
ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ (นครเยรูซาเล็ม) สงครามมีระยะเวลาประมาณ 200 ป สาระสําคญัของสงคราม
คือความยิง่ใหญของสถาบนัคริสตศาสนาที่เขาครอบงาํทุกชนชั้นในสงัคมใหยอมพลีชีพดวยความ
ศรัทธา  ในสมยัยุคกลางทวปียุโรปสวนใหญจัดการปกครองทองถิ่นแบบ Feudalism3  เกิดชนช้ัน
ใหมข้ึนในสังคมคืออัศวินนกัรบ  ศาสนจักรจึงมีอุบายในการจัดการศึกษาพวกนกัรบแบบลัทธวิีรคติ 
(Chivalry)4 ศาสนจักรประสบความสาํเร็จมากในการอบรมนักรบตามลัทธิวีรคตินี ้ เห็นไดจากการที่
มีอัศวินจาํนวนมากยนิดีไปรบในสงครามครูเสดเพื่อธํารงไวซึ่งเกียรติแหงคริสตศาสนา 
 สงครามครูเสดเปนสงครามเพื่อศาสนา  แตผลของสงครามทาํใหชาวยโุรปนําภูมิ
ปญญาสมัยกรีก-โรมันกลับมา  ชวงเวลานี้จึงเรยีกกนัโดยทั่วไปวายุค Renaissance หรือยุคฟนฟู
ศิลปวิทยาการ (คริสตศตวรรษที่ 14 – 16) เมื่อประเด็นสนทนาในสังคมมีมากกวาเรือ่งศาสนาซึง่มี
ประโยชนแกมนุษยที่ยงัดํารงอยูในโลกนี้มากกวาเรื่องที่หวังผลในภพหนา  การศึกษาในยุค 
Renaissance จึงนิยมศกึษาวิทยาการของกรีก-โรมัน  โดยเริ่มตนจากศกึษาภาษา,วรรณคดี  และ
ประวัติศาสตรซึ่งไดรับความนิยมมากขึน้เรือ่ยๆ  ในขณะที่สถาบนัศาสนาเริ่มถูกวพิากษ  จนกลาย
มาเปนยุคแหงการปฏิรูปศาสนาในศตวรรษตอมา 
 การปฏิรูปศาสนาในป ค.ศ.1517 กอใหเกดินิกายโปรแตสแตนทข้ึน ศาสนากลบัเปน
ประเด็นสําคญัในสังคมอีกครั้ง และดวยความจาํเปนในการเผยแพรความเชื่อตามลัทธิที่ศรัทธา  ทาํ
ใหเกิดพฒันาเทคโนโลยีการพิมพและเริ่มจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานแกประชาชน  ยุคนีม้ีโรงเรียนที่
สอนวทิยาการของกรีก-โรมันเกิดขึ้นแลว เรียกโรงเรียนที่สอนในหลักสูตรแบบใหมนี้วาโรงเรียนแบบ 
Humanism และพัฒนาตอมาเปน Realist ที่เนนการเรียนวทิยาศาสตรเขาไป อยางไรก็ดีสถาบัน
ศาสนายังคงควบคมุการศึกษาอยางเครงครัด 
 ดวยอิทธพิลของนักคิดในชวง Enlightenment (ยุคสมัยแหงความเคลื่อนไหวทางภูมิ
ปญญา, ประชาธิปไตย และชาตินยิม ประมาณคริสตศตวรรษที่ 17-18) สงผลตอยุโรปในหลายๆ
ดาน  ทีช่ัดเจนที่สุดนาจะเปนเรื่องการเมือง  เนื่องจากมกีารปฏิวัติทัง้ลมลางและจาํกัดอํานาจการ 

                                                           
3The New Encyclopaedia Britannica V4 ( New York : The 

Publishing,1993),755. 
4The Encyclopedia Americana V 6, 611. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 9 
 
 
ปกครองแบบเกาทัง้ในฝรัง่เศสและอังกฤษ5  ความคิดเรื่องชาตินิยม  การพัฒนาการทางดาน
วิทยาศาสตรที่เพิม่ข้ึนจนเกดิการปฏิวัติอุตสาหกรรมทีส่งผลใหยโุรปกาวเขาสูยุคใหมอยางแทจริง  
หลักสูตรการศกึษาเปลีย่นไปมากจนแทบไมมีการเรียนเรือ่งศาสนาและภาษาลาตนิในโรงเรียนฆา
รวาสอีกแลว  แตศาสนจักรยังมีอํานาจควบคุมสถาบนัการศึกษาไวไดจนศตวรรษที ่20  จนหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 1 ประเทศตางๆในยุโรปจึงตรากฎหมายใหการศึกษาเปนเรื่องทีรั่ฐบาลตองดูแล  
และจะตองแยกจากสถาบนัศาสนาโดยเดด็ขาด 
 สมมติฐานเรื่องการตั้งโรงเรยีนในยุโรปแตเดิมนาจะเรียนกนัในวัด (โบสถ)  จวบจน
เมื่อมีการตัง้โรงเรียนฆารวาสในชวง Renaissance ที่นาํหลักสูตร Humanism เขามาใชจึงนาจะ
เรียนตามบานอาจารยผูสอน  อาคารเรียนนาจะไดรับการกอสรางในชวง Enlightenment ที่มีการ
ตั้งโรงเรียนมัธยมและมหาวทิยาลยัที่ไมไดสอนเฉพาะวชิาศาสนา 
 และเปนทีน่าสงัเกตวา  เร่ืองการจัดการศึกษาของยโุรปนัน้ดําเนินไปอยางมี
พัฒนาการ   ข้ันตอนแหงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการจัดการศึกษา , หลักสูตร และแนวความคิด
นั้นเกิดมาจากอิทธิพลของนกัปราญชซึ่งลวนมาจากสามัญชนที่ไดรับการศึกษาแสดงความคิดผาน
งานเขียนที่ไดรับการเผยแพรจนสามารถผลักดันใหรัฐบาลเปลี่ยนแปลงและเขามาดูแลเรื่องการจัด
การศึกษาเพื่อยังประโยชนแกประชาชนมากขึ้น  ตางจากพัฒนาการศึกษาของไทยทีด่ําเนนิไปแบบ 
“ ปฏิวัติ ” โดยสถาบันพระมหากษัตริยทีม่อิีทธิพลครอบคลุมทุกสิง่ในสังคมเปนผูดาํเนินการและ
จัดการในเรื่องการศึกษาทุกอยางเพื่อตอบสนองความตองการของประเทศชาติในขณะนั้น 

ภาพที่ 1 มหาวิทยาลัย Oxford ประเทศอังกฤษ กอตั้งในคริสตศตวรรษที่ 116  

                                                           
 5The Encyclopedia Americana V 12, 811. 

 6University of Oxford [Online], accessed 10 January 2003. Available from 
www.ox.ac.uk. 
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2.วิวัฒนาการศึกษาในประเทศไทย 
 2.1 การศึกษาของไทยแตโบราณ กอนการเขามาของอิทธิพลของชาติ 
ตะวันตก 

 
ภาพที่ 2 จิตรกรรมในวัดปทุมวนาราม  กรุงเทพฯ 

 แมวาประเทศไทยจะเพิ่งทําการปฏิรูปการศึกษาใหเปนไปอยางชาติตะวันตกในสมัย
รัชกาลที ่5  แตประเทศไทยก็มีกระบวนการถายทอดความรูที่มีลักษณะเฉพาะจนกลายเปน 
วัฒนธรรมของชนชาติที่ผูกพันธกับสถาบนัศาสนามายาวนาน   และมีหลักฐานปรากฏอยูใน
ประวัติศาสตรไทยทกุชวงกอนที่อิทธพิลภายนอกจะแพรเขามา 

 
สมัยสุโขทยั ( พ.ศ.1800-1981) 
 ในสมัยกรงุสุโขทัยเปนสมัยที่มีความสําคญัตอการศึกษาไทยเปนอยางมาก  เนื่องจาก
เปนสมัยแรกทีไ่ทยมีตัวอักษรใช  ซึ่งนับวาเปนสัญลักษณที่สําคัญยิง่ของความเปนชาติไทย ศิลา
จารึกกลาวถงึการประดิษฐอักษรไทยของพอขุนรามคําแหงไววา 
  “…เมื่อกอนลายสือไทยนี้บมี 1205 ศกปมแม (พ.ศ.1826)พอขุนรามคําแหง 

  หาใครใจในใจ  และใสลายสือไทยนี้  ลายสือไทยจึงมเีพื่อพอขุนผูนัน้ใสไว  ”  
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 นอกจากพอขุนรามคําแหงจะประดิษฐตัวอักษรเพื่อประโยชนทางการศึกษาแลวยัง
กอใหเกิดเอกลักษณของชนชาติ  ยิ่งไปกวานัน้พระองคยังทรงสงเสริมการศึกษา โดยในวนัพระ
พระองคจะทรงนิมนตพระสงฆมาสัง่สอนประชาชน ดังขอความในศลิาจารึกวา 

 
  “…วันเดือนดบัเดือนออก(ขางขึ้น)  แปดวัน  วันเดือนเตม็เดือนบาง(ขางแรม) 

 แปดวัน  ฝูงปู ครูเถรมหาเถรขึ้นนัง่เหนือขะดารหินสวดธรรมแกอุบาสกฝูงทวยจาํศลี ”  
 ขะดารหินนี้คอืพระแทนมนงัคศิลา  ดังนัน้จึงเหน็ไดชัดเจนวากระบวนการถายทอด 

ความรูของชาวสุโขทัยผกูพนัธกับสถาบนัศาสนา  สถานที่เรียนคงจะใชพื้นที่ในวัด  วิชาที่ส่ังสอน
เนนไปในเรื่องธรรมะ  ผูที่ทาํหนาที่ครูคือ พอขุนรามคําแหง , พราหมณ , พระภิกษ ุและนักปราชญ
ราชบัณฑิต  สวนดานวชิาชพีจะเปนการเรียนรูจากครอบครัว 
   
สมัยกรุงศรีอยธุยา ( พ.ศ.1893-2310) 
  “…… คร้ันวามาถงึวัดสมใหญ เอาของขาวตัง้ไวศาลาหนา 
 แมพาพลายแกวผูแววตา   ไปกราบไหววนัทาทานสมภาร 
  ทานเจาขาฉันพาลูกมาบวช ชวยเสกสวดสอนใหเปนแกนสาร 
 ดวยขุนไกรบิดามาถึงกาล  จะไดอธิษฐานใหสวนบุญ 
  ฝกทั้งวิชาการอานเขียน  เจาจะไดรํ่าเรยีนเสียแตรุน 
 ดวยทานอาจารยสมภารบญุ  ทอดใจใหญครุนแลววามา……”7 

 จากเสภาขนุชางขุนแผน  วรรณกรรมที่แสดงถึงวิถีชวีิตชาวบานในสมยักรุงศรีอยุธยา  
ไดบอกเลาถึงลักษณะการศึกษาของชาวไทยในสมัยกรงุศรีอยุธยาซึง่ยงัคงผูกพันธอยูกับสถาบัน
ศาสนาเชนเดยีวกับสมัยสุโขทัย   วัดเปนศูนยกลางของการศึกษา  ผูชายจะไดรับการศึกษาโดยผาน
การบวชเรียน  สอดคลองกับเอกสารของชาวตางชาติในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชเชน ลาลู
แบร (La Loubere) ราชฑูตฝร่ังเศสที่เขามายังสาํนกัสมเด็จพระนารายณมหาราชในป พ.ศ.2230-
2231บันทึกไววา 

 “เมื่อไดเลี้ยงบตุรมาเติบใหญถึงอายุ 7 หรือ 8 ขวบแลว  ชาวสยามจะสง 
บุตรของตนใหไปอยูที่วัดกับพระภิกษุสงฆ  พระสงฆอันเปนอาจารยในวัดสอนอนชุน 

                                                           
 7กรมศิลปากร, เสภาเรื่องขุนชาง-ขุนแผน ฉบับหอสมุดแหงชาต ิ( กรุงเทพฯ : กรม 

ศิลปากร,2510), 47. 
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เหลานี้ใหรูจกัอาน และนับจํานวนเลขเปนสําคัญ…แตไมมีการสอนพงศาวดาร กฎหมาย 
และศาสตรอ่ืนๆดวย” 8 

  การเรียนของเด็กไทยสมยักรุงศรีอยุธยายงัมุงเนนใหเรียนไปเพื่อใชในชีวิตประจําวัน 
คือเรียนการอาน  การเขียนและวิชาคํานวณ  นอกจากการเรียนอานเขยีน และคณิตศาสตรแลว
เด็กไทยคงไดเรียนรูวิชาชีพตามอยางบรรพบุรุษ  และศีลธรรมจากการบวชเรียน 
 นอกจากนัน้ในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชยงัโปรดฯใหพระโหราธิบดี แตง
แบบเรียนขึ้นมีชื่อวา “จินดามณ”ี ซึ่งถือกนัวาเปนตาํราเรียนเลมแรกของประเทศไทย9 โดยใชกันมา
ตั้งแตสมัยสมยัสมเด็จพระนารายณมหาราชจนสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั10 
 สําหรับสมยักรุงธนบุรี  เปนสมัยที่บานเมอืงกําลงัฟนตัวจากภัยสงคราม  ผูมีความรู
เหลืออยูไมมาก  อีกทัง้ระยะเวลาการครองราชยของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชมีเพียง 15 ป  
ดังนัน้พัฒนาการทางดานการศึกษาในสมยันี้จงึไมโดดเดน  แตก็ไดโปรดฯ ใหเสาะแสวงหาและ
รวบรวมตําราตางๆมาเก็บไวที่อารามหลวง  เพื่อใชเลาเรียนตอไป 
 
สมัยตนรัตนโกสินทร ( พ.ศ.2325-2394) 

  การศึกษาในสมัยรัตนโกสนิทรตอนตนกอนที่อิทธพิลจากตะวนัตกจะเขามานั้น  เรื่อง
การศึกษายังคงดําเนินไปไมตางจากสมัยสุโขทัยและอยธุยานัก  เห็นไดจากบันทึกของสังฆราชปล
เลอกัว  (Jean Baptiste Pallegaix)11 กลาวถึงชีวิตชาวไทยในตนสมัยรัตนโกสนิทรวา  

“ ภายหลงัหรือลางครั้งกก็อนหนา  งานโกนจุกบิดามารดาจะสงบุตรของตน 
ไปวัดเพื่อเรียนอานและเขียน  พวกเด็กจะรับใชพระสงฆโดยการเปนฝพายหรือศิษยวัด 

                                                           
 8กรมศิลปากร, เด็กไทยสมยักอนเกา กับเด็กเราสมัยนี,้ 22. 
 9ตรีศิลป  บุญขจร, สถานภาพไทยศึกษา : การสํารวจเชิงวิพากษ, 300-301. 

 10พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวัทางโปรดใหพระยาศรีสุนทร (นอย   
อาจารยางกูร) เรียบเรียงหนงัสือชุดมูลบทบรรพกิจ  วาหนิตินิกร  อักษรประโยค  สังโยคพิธาน  
ไวพจนพิจารณ และพิศาลการันต เปนแบบสอนหนังสอืไทยแทนจินดามณี พมิพครั้งแรกในป 
พ.ศ.2414 

 11สังฆราชปลเลอกัว (Jean Baptiste Pallegaix) นักบวชชาวโปรตุเกส  เจาอาวาสวัด 
คอนเซปชั่น สามเสน เขามาในประเทศไทยในป พ.ศ. 2373 สมัยรัชกาลที ่ 3 (กรมศิลปากร,
จดหมายเหตกุารอนุรักษกรุงรัตนโกสนิทร, 70) 
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พระสงฆก็แบงอาหารที่ไดรับบิณฑบาตทานใหแลวก็สอนอานหนังสือไปวันละเล็กละนอย12 
 สําหรับการศึกษาของพระบรมวงศานวุงศในวงันัน้ เร่ิมเรียนภาษาไทยตั้งแตอายุได 3 

ชันษา  เมื่ออายุได 7 ชันษา พระองคชายกจ็ะเรียนภาษามคธหรือภาษาบาลี  สวนพระองคหญิงจะ
เรียนเกีย่วกบัการเรือนเพิ่มเติมนอกจากภาษาไทย เมื่อถึงเวลาโสกันต (โกนจกุ)คืออายุได 13 ชันษา
สําหรับพระองคชาย  และ 11 ชันษาสําหรับพระองคหญิง  พระองคชายจะผนวชเปนสามเณรเรียน
พระธรรมและวิชาการที่สนพระทัย  โดยปกติการบวชจะใชเวลา 1 พรรษา จากนั้นจะสึกออกมาและ
เรียนเฉพาะวิชาที่สนพระทัยตามสํานักที่เชีย่วชาญตางๆ  สวนการเรียนเกี่ยวกับการบริหาร
บานเมืองหรือรัฐศาสตรก็จะเรียนในลกัษณะภาคปฏิบัติคือเฝาถวายรายงานและสัง่การตางๆ  จน
อายุครบบวชคือ 20 ชันษาก็จะบวชเพื่อเรียนธรรมวนิัยและคาถาอาคม  เมื่อสึกออกมาจึงถือวา
สําเร็จการศึกษาและพรอมถวายตัวเขารับราชการ  สําหรับพระองคหญิงกเ็รียนวิชาการบานการ
เรือนและวิชาเฉพาะดานที่สนพระทัยเพื่อเตรียมตัวสําหรับการเปนขัตตยินารีตอไป13 
 นอกจากการศึกษาของสามญัชนและชนชัน้สูงตามแบบแผนที่สืบตอกนัมา  ในสมัย
พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 2 ไดทรงโปรดใหสราง โรงทาน  ข้ึนเพื่อใหเจา
พนักงานจัดอาหารเพื่อเลี้ยงพระสงฆสามเณร  และขาราชการทีม่านอนประจําซองใน
พระบรมมหาราชวงั  กับทั้งบริจาคพระราชทรัพยแจกคนชราพิการ และมีธรรมเทศนาและสอน
หนงัสือวิชาการตางๆ เพื่อประโยชนแกประชาชนทั่วไป14  จวบจนสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา
เจาอยูหัวรัชกาลที ่3 ยังทรงจางครูมาสอนบุตรขุนนางขาราชการที่โรงทานนี้ดวย15 

 และในรัชกาลที่ 3 นี้เอง  พระองคยังทรงโปรดใหรวบรวมสรรพวิชาการตางๆทั้งทาง
อักษรศาสตร แพทยศาสตร  โดยใหชางฝมอืจารึกลงในแผนศิลาแลวนาํมาติดรอบระเบียงวัดพระ 
เชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ)์เพื่อใหผูทีต่องการศึกษาหาความรูดวยตนเอง  จงึนับวาวัดพระเชตุ
พนวิมลมังคลาราม เปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยแหงแรกของไทย16 

                                                           
 12กรมศิลปากร, เด็กไทยสมยักอนเกา กับเด็กเราสมัยนี,้ 22. 

 13เร่ืองเดียวกนั, 24. 
 14ส.พลายนอย [นามแฝง], ”จากโรงทาน ถึงโรงเรียน” ศิลปวัฒนธรรม 2,7 

(พฤษภาคม 2534) : 80-87. 
 15สงวน อ้ันคง, ส่ิงแรกในเมืองไทย เลม 2, 3. 

 16กระทรวงศึกษาธิการ, 200 ป ของการศึกษาไทย,19-24. 
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ภาพที่ 3  จารกึที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
 

2.2 การศึกษาของไทยหลงัจากการเขามาของอิทธพิลของชาติตะวันตก 
 รัตนโกสนิทร สมัยรัชกาลที่ 3 (พ.ศ.2367-2394) 

 ศาสนาจารย คารล กุสลาฟ17และศาสนาจารย จาคอบ ทอมลิน18เดินทางเขามายงั
ประเทศไทยในป พ.ศ. 2371 เพื่อเผยแพรคริสตศาสนาแกชาวจนีอพยพในกรุงเทพฯ  แตองคกร
ศาสนาทีท่านทั้งสองสังกัดอยูไมสนใจที่จะเผยแพรศาสนาในประเทศไทย  ทานทัง้สองจึงขอความ
ชวยเหลือไปยงัองคกรศาสนาในสหรัฐอเมริกา  ประเทศไทยเปนที่สนใจขององคกรศาสนาใน
สหรัฐอเมริกามาก   หลงัจากนัน้มิชชันนารีอเมริกันจากหลายๆองคกรตางเดินทางเขามาในประเทศ
ไทยอยางมากมายโดยมีจุดมุงหมายแรกคือการเผยแพรศาสนาแกชาวจีนในกรุงเทพฯ  และศาสน
ทูตเหลานีก้็เร่ิมเดินทางออกสูหัวเมืองภูมิภาคในเวลาตอมา 
 แมวาคณะมิชชันนารีเหลานีจ้ะไมประสบความสาํเร็จในเรื่องการชักจงูคนไทยให
เขารีตไดมากตามที่ตัง้ใจ  เห็นไดจากบันทึกความผิดหวังของนายแพทยบรัดเลย ( Dr.D.B. 
Bradley )19วาทานไมสามารถชักจูงคนไทยใหเขารีตไดเลยแมแตคนเดียว20 

                                                           
 17สังกัด Netherlands Missionary Society 
 18สังกัด London Missionary Society 
 19เขามาทํางานประเทศไทยในระหวางป พ.ศ.2378-2416 
 20ชาติชาย  พณานานนท, ผลกระทบของมิชชันนารีนกิายอเมริกัน โปรแตสแตนทที่มี

ตอประเทศไทยในชวง ค.ศ.1831-1910, 8.(เอกสารอัดสําเนา) 
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 อยางไรก็ดีคณะมิชชันนารไีดนําวทิยาการและวัฒนธรรมตะวันตกเขามาเผยแพรใน
ประเทศไทยมากมาย  โดยเฉพาะดานการศึกษา  เร่ิมจากนายแพทยบรัดเลยไดนําแทนพิมพและ
ตัวพิมพภาษาไทยเขามาในประเทศไทยในเดือนกมุภาพันธ พ.ศ.2379 21 และต้ังโรงพิมพข้ึนเปน
แหงแรกที่ปากคลองบางกอกใหญ  ซึง่สวนใหญจะพมิพหนังสือสอนศาสนาทั้งพุทธและคริสต  
ตอมาหมอบรดัเลยไดออกหนังสือพิมพรายปกษภาษาไทยชื่อ “ บางกอกรีคอรเดอร ” ฉบับแรกออก
เผยแพรเมื่อวนัที ่4 กรกฎาคม พ.ศ.2387  ตอมาออกหนังสือรายปเปนภาษาอังกฤษชื่อ “ บางกอก
กาเลน็เดอร ” อันเปนแบบอยางของการทาํหนังสือพิมพไทยในสมยัตอมา  และเปนปจจัยสําคญัใน
การสงเสริมการอาน 

 พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหวั  ขณะยังทรงสมณเพศพระองคสนพระทัย
ศึกษาสรรพวชิาการตางๆอยางกวางขวางโดยเฉพาะวทิยาการของชาตติะวันตก   ทรงตั้งโรงพิมพ
ภาษาไทยของคนไทยเปนแหงแรกที่วัดบวรนิเวศฯเพื่อพมิพคําสอนในพระพุทธศาสนาและหนังสือ
ราชการ22  นอกจากนั้นพระองคยังทรงศึกษาภาษาตางชาต ิ คือศึกษาภาษาลาตนิจากสังฆราชปล
เลอกัว  และศึกษาภาษาองักฤษกับศาสนาจารยเจสซี่   แคสแวน มิชชันนารีอเมริกันที่วัดบวรนิเวศ
วิหาร 23 
 นอกจากนีย้ังมีเจานายและขุนนางหลายคนที่สนใจเลาเรียนศึกษาภาษาและ
วิทยาการจากประเทศตะวนัตกจากมชิชันนารีจนมีความรูความสามารถเปนอยางดี เชน สมเด็จเจา
ฟาจฑุามณี ( สมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหวั ) ทรงศึกษาวิชาทหาร , สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรี 
สุริยวงศศึกษาวิชาการตอเรือ  และนายโหมด  อมาตยกุล ( พระยากษาปนกิจโกศล )ศึกษาวชิาชาง
กลซึ่งตอมาทานสามารถควบคุมเครื่องจักรกลของโรงกษาปนสําเร็จโดยลําพงั24  
 
รัตนโกสินทร สมัยรัชกาลที่ 4 (พ.ศ.2394-2411) 

 หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวัขึ้นครองราชย  เนื่องจากพระองค
ทรงมพีื้นฐานความรูทางภาษาและวทิยาการตะวนัตกเปนอยางดีจากการศึกษาตั้งแตเมื่อครั้งทรง
สมณเพศ  อีกทั้งยงัทรงเห็นความสาํคัญของการศึกษาภาษาตางประเทศ  ดวยทรงเห็นวา
                                                           

 21วุฒิชัย  มูลศิลป, การปฏิรูปการศึกษาในรชักาลที่ 5,16. 
 22ดวงเดือน  พิศาลบุตร, ประวตัิการศึกษาไทย (ฉบับยอ), 8. 
 23กระทรวงศึกษาธิการ, 200 ป ของการศึกษาไทย, 31. 

 24ดวงเดือน  พิศาลบุตร, ประวตัิการศึกษาไทย (ฉบับยอ), 10. 
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การศึกษาภาษาตางประเทศจะเปนดานแรกที่จะเขาถึงวิทยาการตางๆของชาติตะวนัตก  ในรัชกาล
ของพระองคจงึทรงเริ่มจัดการศึกษาแบบระบบโรงเรียนสมัยใหมข้ึน  อันเปนรากฐานให
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวัปฏิรูปการศึกษาตอไป  นั่นคือทรงตั้งโรงเรียนขึ้นใน
พระบรมมหาราชวงัโดยจางครูตางประเทศ25  เชนนางบรดัเลย  ใหเขามาสอนภาษาอังกฤษแกสตรี
ในวัง  และจาง 
นางแอนนา  ลีโอโนเวนสเขามาสอนภาษาอังกฤษแดพระเจาลูกเธอ 
 ในรัชกาลของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลานี้ไดเกิดมีการตั้งโรงเรียนแบบตะวันตกขึน้
แลว  พ.ศ.2395 นางบรัดเลยและนางมัตตนูตางตัง้โรงเรยีนเพื่อสอนเดก็ชายขึน้ที ่ต.วัดแจง  
นอกจากนัน้คณะมิชชันนารยีังตั้งโรงเรียนแบบใหมข้ึนในตางจังหวัดดวย  จะเหน็วาในสมัยรัชกาลที่ 
4 สังคมไทยกาํลังเปลีย่นไปหลังจากไดรับอิทธิพลจากชาติตะวันตก  โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาของ
ชนชั้นสูงที่ตื่นตัวเรียนวิทยาการและภาษาจากชาติตะวนัตกมากขึน้ดวยเหน็ถงึความจําเปน  
โรงเรียนแบบตะวันตกเกิดขึ้นพรอมการมาถึงของครูฝร่ังที่เขามาสอนในพระบรมมหาราชวังและ
มิชชันนารทีี่เปดโรงเรียนสอนลูกชาวบาน   

 ดังนัน้ระบบโรงเรียนตะวนัตกตางจากการเรียนตามแบบวัฒนธรรมไทยตรงที่โรงเรียน
แบบตะวันตกเปนระบบที่มคีรูอาชีพ  สอนเด็กในสถานที่สาธารณะทีจ่ัดไวเพื่อการเรียนการสอน  
และสอนนกัเรียนคราวละมากๆ  มีแผนการเรียนการสอนที่เปนระบบนัน่คือมีหลกัสูตรและ
ตารางสอนตลอดจนกิจกรรมที่สงเสริมพฒันาการทางดานรางกายและสติปญญาของเด็กกําลงัที่
เร่ิมในรัชกาลที่ 4 จะขยายเขาสูสังคมไทยในเวลาตอมา 

 
3. รัตนโกสินทร สมยัรัชกาลที่ 5 ( พ.ศ. 2411-2453) 

 รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวัรัชกาลที่ 5 เรียกไดวาเปนยุค
แหงการปฏิรูปประเทศใหทันสมัยอยางแทจริง  แมวางานปฏิรูปประเทศจะเริ่มมาตั้งแตสมัย
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหวั  แตในรัชกาลของพระองคไดลงมือปฏิบัติจนเปนผลที่
ชัดเจนมากเชนการปฏิรูปการปกครองโดยตั้งกระทรวงตางๆมารับผิดชอบงานราชการแทนระบบ
จตุสดมภที่ใชมาตั้งแตสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและเปนการรวมอํานาจเขาสูศูนยกลางเปน
ตน  ทางดานงานปฏิรูปสังคมนั้นโดดเดนมากคือทรงเลกิระบบไพร - ทาสและความเปนอยู
ตลอดจนความคิดพื้นฐานของชาวไทย  รวมไปถึงการปฏิรูประบบเศรษฐกิจการงานอาชีพของ
                                                           

 25วิไล  ตั้งจิตสมคิด, การศึกษาไทย , 63. 
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ประชาชน  แตทั้งนี้งานปฏิรูปทั้งหลายของพระองคนัน้จะสําเร็จลุลวงไปไมไดหากพระองคไมทรง
สงเสริมใหประชาชนมีการศึกษารวมดวย 

 
ปจจัยสําคัญที่สงผลตอการปฏริูปการศึกษาในสมยัรัชกาลที ่5 
1.การคุกคามของลัทธิจกัรวรรดินิยม 
  การคุกคามของประเทศตะวันตกในแถบเอเชียอาคเนยเร่ิมอยางจรงิจงัในสมยั
พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลาเจาอยูหัว  เมื่ออังกฤษกับฮอลันดาทําสนธสัิญญาเพื่อขจดัขอพิพาท
และแบงเขตอิทธิพลในเอเชยีอาคเนยในป พ.ศ.2367 และในปเดียวกนันัน้ไดเกิดสงครามระหวาง
อังกฤษกับพมาครั้งที ่1 ( พ.ศ.2367-2369 ) สําหรับการคุกคามทีม่ีตอไทยไดเร่ิมอยางจริงจังใน
ปลายรัชกาลที่ 4 เมื่อฝร่ังเศสพยายามจะเปนผูคุมครองเขมร  ซึ่งเปนประเทศราชของไทยและใน
ที่สุดไทยก็ตองเสียเขมรสวนนอกไปในป พ.ศ.2410 เปนผลใหไทยตองเรงปฏิรูปประเทศในทุกๆดาน
โดยเฉพาะการศึกษาเพื่อเตรียมรับมือกับการคุกคามของจักวรรดินยิม 
 
2.อิทธิพลของชาติตะวันตก 
 หลังจากทําสนธิสัญญาเบอรนีระหวางไทยกับอังกฤษในป พ.ศ.2369 สงผลใหชาติ
ตะวันตกเขามาในประเทศไทยไดโดยเสรี  ชาวตะวันตกที่เดินทางเขามาในระยะแรกๆนั้นเกือบ
ทั้งหมดเปนมชิชันนารี  แตกจิกรรมของมิชชันนารีนัน้ไมจาํกัดอยูเพียงเผยแพรศาสนา  แตคณะ
มิชชันนารียงัเผยแพรวิทยาการและอิทธพิลทางความคิดของพวกเขาผานการตั้งโรงเรียน  ออก
หนงัสือพมิพ  และการรักษาโรคดวยวิทยาการทางแพทยสมัยใหมเปนตน   
 ในป พ.ศ.2409 หมดบรัดเลยไดมีการเรียกรองใหมกีารจัดตั้ง “ ยูนิเวอรซิตี้ ” หรือ
มหาวิทยาลยัในเมืองไทยขึ้นในเมืองไทยเพือ่ 

“…จะไดรูถนดัในภาษาตางๆและมีปญญาตรึกตรองคิดกระทําการงานใหสําเร็จ 
ตลอดไปได  พอสมเด็จพระเจาแผนดนิเมอืงสยามจะวางพระทัย  ใชราชการใหญแกเขา 
ไดไมตองกลัววาจะเสียราชการไป…” 26 

 ตอมาในป พ.ศ.2420 ศาสนาจารยแมกฟารแลนด ( Samuel G.Mcfarland ) ซึ่ง
เผยแพรศาสนาอยู ณ เมืองเพชรบุรี  ทานไดเขียนจดหมายเปดผนึกเสนอแผนจัดตั้ง “ วิทยาลัยที่

                                                           
 26หนงัสือจดหมายเหตุ ( The Bangkok Recorder) เลม 1,1 มิถนุายน จ.ศ.1227 

( พ.ศ.2408) ,37-38. 
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กรุงเทพฯ  สําหรับใหการศึกษาแกหนุมสาวของไทย ” 27 ซึง่แผนการนี้เปนที่สนพระทัยของ
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวัเปนอยางมาก28 จึงสงผลใหมกีารเปดโรงเรยีนเมื่อวันที่ 2 
มกราคม พ.ศ.2421 ที่วงันนัทอุทยานหรือสวนอนันต โดยปแรกมีนักเรียน 100 คนอันประกอบดวย
พระบรมวงศานุวงศและบุตรขุนนาง ซึ่งโรงเรียนนี้ศาสนาจารยแมกฟารแลนดเปนผูอํานวยการสอน 
 
3.หลังจากทีพ่ระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จประพาสตางประเทศ 
 การเสด็จประพาสยโุรปของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวัทั้งในเอเซียและ
ยุโรปนัน้ไดกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญอยางมากมายตอระบบการศึกษาของไทย  คือ
หลังจากที่พระองคเสด็จกลับจากการประพาสสิงคโปร  ทรงมีพระราชดาํริที่จะจัดตัง้โรงเรียนสอน
ภาษาอังกฤษสําหรับลูกผูดแีตติดขัดที่หาครูไมไดจึงตองสงนักเรียนไปเรียนที่สิงคโปร  แตหลังจากที่
เสด็จกลับจากอินเดียในป พ.ศ.2415 จึงทรงจัดตั้งโรงเรยีนสอนภาษาองักฤษขึ้นที่ตึก 2 ชั้นดาน
ตะวันออกของประตูพิมานชยัศรีในพระบรมมหาราชวงัไดสําเร็จ 
 ตอมาหลงัจากที่พระองคเสด็จกลับจากการประพาสยุโรปครั้งแรกในป พ.ศ.2440 
ระหวางที่ประทับในยโุรปพระองคทรงเหน็วานักเรียนไทยที่สงมาเรียนตองใชเวลาในการศึกษาเลา
เรียนมาก  ทัง้บางคนก็เรียนไมสําเร็จทาํใหส้ินเปลืองพระราชทรัพยจึงทรงรับส่ังใหอัครราชทูตไทย
ประจําประเทศอังกฤษและอัครราชทูตไทยประจําประเทศฝรั่งเศสทาํแบบแผนการศึกษาในประเทศ
ทั้งสองแลวเรยีบเรียงเพื่อถวายบงัคมทูล  ซึ่งตอมากระทรวงธรรมการไดนําความคิดเห็นในการจัด
การศึกษาทีพ่ระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์  อัครราชทูตไทยประจาํประเทศองักฤษไดสงมากราบบังคมทูล
เมื่อวันที ่8 เมษายน พ.ศ.2441 ไปพิจารณาและรางเปน “ โครงการแผนการศึกษาในกรุงสยาม ” 
ออกมาเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.244129 
 หลังจากที่พระยาวิสุทธิสุริยศกัดิ์จัดสงความเหน็ทางการศึกษาเขามาแลว  ไดมี
ความเห็นเรื่องการจัดการทําแนวทางการจดัการศึกษาของไทยขึ้นตอมาอีกหลายฉบับ เชน “ 
ความเห็นเรื่องการจัดการเลาเรียนตามหวัเมือง ” ของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ออกมา
ในวนัที ่24 กันยายน พ.ศ.2441 และ “ การจัดการเลาเรียนตามมณฑลตางๆ ” ของกรมหมืน่วชิร
                                                           

 27 กระทรวงศึกษาธิการ, 200 ป ของการศึกษาไทย, 44. 
 28 จดหมายเหตพุระราชกิจรายวัน ภาค 7 (พ.ศ.2477) ,164-165. 

 29กรมศิลปากร, 100 ปพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั เสด็จประพาสยโุรป 
พ.ศ.2440-2540 ,28. 
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ญาณวโรรสเมือ่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2441 และมีการจัดการประชุมเรื่อง “ การจัดการศึกษาทัว่
ประเทศ ”ในวนัที ่26 กันยายน พ.ศ.2441 จึงอาจกลาวไดวา ป พ.ศ.2441 อันเปนปที่เสด็จกลับมา
จากการประพาสยุโรปครั้งแรกนั้นเปนปทีน่ักประวัติศาสตรเรียกกันวา “ ปแหงการจุดระเบิดทาง
ความคิด 
(An Explosion of Idea,1898) ” 30 
 
4.การปฏิรูปสังคมในสมยัรัชกาลที ่5 
 หลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสดจ็ข้ึนครองราชยสมบัติ  
พระองคมพีระราชประสงคทีจ่ะปฏิรูประบบสังคมอยางแนวแน  ทรงดาํเนนิการเลิกทาสอยางคอย
เปนคอยไปเร่ิมต้ังแตป พ.ศ.2417 ที่ทรงคอยๆลดคาตัวทาสใหเหลือนอยลงซึง่กินเวลาถึง 31 ปการ
เลิกทาสจึงสาํเร็จลุลวงอยางสันติภาพ 
 อยางไรก็ดี  แมพระองคจะเลิกทาสไดสําเร็จก็ยังทรงมพีระราชดําริถึงเครื่องมือที่ทาส
เมื่อเปนไทแลวจะไดนําไปใชในการยังชพี  เครื่องมือดังกลาวก็คือการศึกษา ดงัปรากฏในตอนหนึง่
ของพระราชดาํริวา 

“ …การหนงัสอืนี้จะชวยทาษใหเปนไทยไดจริงๆ…..ก็คนซึ่งรูหนงัสือ  รูวิชาอยางนี ้
แลวก็คงจะมีผูตองการเอาไปใชสอย  เปนขุนหมืน่ขุนพนั  เปนเสมียนทนาย  ฤาจะคดิ
รับจางทําการตางๆก็ได  เหนวาคนซึง่จะชัว่กลับลงเปนทาษอีกนั้นก็จะนอยลง  ตอทีช่ั่ว
จริงๆจึ่งจะวนกลับไปดังนัน้… ”  

 นอกเหนือจากทรงเลิกทาสแลวพระองคยังทรงยกเลิกระบบไพรเพื่อใหพลเมืองหมด
พันธะจากการตองเขาเวรรับใชขาราชการ  โดยพระองคเปลี่ยนจากการเขาเวรรับใชมูลนายมาเปน
เรียกเงนิชวยราชการแผนดินโดยชําระเปนรายป31 และมีพระราชบัญญัติเกณฑทหาร พ.ศ.2448 ให
ชายฉกรรจที่มอีายุครบ 18 ปรับราชการทหารในกองประจําการมีกาํหนด 2 ป แลวปลอยออกไปสู
กองหนนุ  ผูที่เปนทหารแลวไมตองเสียเงินคาราชการใดๆตอไปอีกจนตลอดชีวิต    การเรียกชาย
ฉกรรจเขาฝกเพื่อปองกนัประเทศตามหลกัเกณฑทหารแบบตะวันตก  ทาํใหการใชแรงงานบงัคับ
ตามระบบไพรตองสิ้นสุดลง  การเลกิทาสและเลิกระบบไพรนับวาเปนการใหอิสรภาพและเสรีภาพ

                                                           
 30วุฒิชัย  มูลศิลป, การปฏิรูปการศึกษาในรชักาลที่ 5, 57. 
 31ในสมัยรัชกาลที่ 6 เรียกวา “เงินรัชชูปการ” (กรมศิลปากร, อักขรานุกรม

ประวัติศาสตรไทย อักษร ฆ ง จ ,47) 
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 แกคนไทย  เปนการปลดปลอยใหคนไทยมีอิสระในแรงงานของตน  และยังผลใหโครงสรางสงัคม
ของไทยเปลี่ยนไปจากเดมิเกือบจะสิ้นเชิง 
 
การปฏิรูปการศึกษาในสมยัรัชกาลที ่5 
 วิวัฒนาการทางการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 5 ถือวาเปนการนาํแนวคิดทางการศึกษาที่
รัชกาลที ่4 ทรงวางรากฐานมาทาํใหเปนจริงรวมทัง้ขยายผลใหชัดเจนขึ้น  เนื่องจากพระบาทสมเดจ็
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวักอนครองราชยพระองคทรงไดรับการศึกษาตามแบบไทยและระบบ
โรงเรียนแบบตะวันตกเปนอยางด ี โรงเรียนมิชชันนารทีี่ตั้งขึ้นตัง้แตรัชกาลกอนยงัคงเปดดําเนนิการ
อยูและขยายกิจการตอไปได  เชนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลัยที่ถือกาํเนิดจากโรงเรียนของ
แหมมมัตตูนทีต่ั้งขึ้นที ่ต.วัดแจงในป พ.ศ.2395  ขยายกจิการตอมาเปนโรงเรียนคริสเตียนไฮสกูลที ่
ต.กุฎีจีนในป พ.ศ.2431 และขยายไปเปดดําเนนิกิจการที่ ต.สําเหรในชื่อวาโรงเรียนสําเหรบอยครสิ
เตียนไฮสกูล ในป พ.ศ.2432 จนกระทัง่ยายมาอยูในบริเวณปจจุบันแลวเปลี่ยนชื่อโรงเรียนมาเปน
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลัยในป พ.ศ.2446 กิจการของโรงเรียนไดรับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลไทยมาโดยตลอด 
 นอกจากโรงเรยีนกรงุเทพคริสเตียนยงัมีโรงเรียนมิชชันนารีอีกหลายโรงเรียนที่ตั้งขึน้
และขยายกิจการไดในชวงตนรัชกาล เชน โรงเรียนอรณุประดิษฐ จ.เพชรบุรี ที่ตัง้ขึน้มาในป 
พ.ศ.2402 โรงเรียนกุลสตรีวงัหลงัในป พ.ศ.2417 (ปจจุบันคือโรงเรียนวัฒนาวทิยาลัย) และโรงเรียน
อัสสัมชัญ ในป พ.ศ.2420 เปนตน 
 เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีวิสัยทัศนกวางไกล  ทรง
เล็งเหน็ความสําคัญของการศึกษานอกจากทรงสนับสนุนกิจการโรงเรียนมิชชันนารแีลวยังทรงตั้ง
โรงเรียนเพื่ออบรมพระบรมวงศานวุงศในพระบรมมหาราชวังตอเนื่องจากสมัยรัชกาลที่ 4   ยิ่งไป
กวานัน้พระองคยังสนพระทยัความคิดในการจัดการศึกษาของศาสนาจารยแมคฟารแลนดที่จะตั้ง
วิทยาลัยในกรงุเทพฯสงผลใหมีการเปดโรงเรียนทีพ่ระราชวังนันทอทุยานในป พ.ศ.2421 โดยให
ศาสนาจารยแมคฟารแลนดเปนผูอํานวยการสอน ซึง่โรงเรียนที่สวนอนนัตนาจะประสบผลสําเร็จ
เนื่องจากในป พ.ศ.2423 มีการสรางโรงเรียนสุนนัทาลัยเพื่อเปนสถานที่ใหมใหกับนกัเรียนของโรง 
เรียนสวนอนนัต 
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 ในพระบรมมหาราชวังที่ยงัไมมีสถานที่เรียนที่แนนอนในป พ.ศ.2425 ทรงโปรดใหใช
ที่ดินบริเวณพระตําหนักสวนกหุลาบตั้งเปนโรงเรียนเพื่ออบรมพระบรมวงศานวุงศและบุตรหลานชน
ชั้นสูง  โรงเรียนพระตําหนักสวนกหุลาบนีป้จจุบันดําเนนิกิจการอยู   ในขณะเดียวกนัยังเปนตน 
กําเนิดของโรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยัในเวลาตอมา 
 

 
              ภาพที่ 4  โรงเรียนสวนอนันต                     ภาพที่ 5  โรงเรียนสุนันทาลัย 

  ภาพที่ 6 โรงเรียนพระตําหนกัสวนกุหลาบปจจุบัน     ภาพที่ 7 โรงเรียนวัดมหรรณพารามปจจุบัน 
 
 ดวยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวที่ทรงหวงใย
ราษฎร  จงึเกดิพระราชกิจจานุเบกษาใน ป พ.ศ.2427 เร่ือง “ โปรดเกลาจะใหมีอาจารยสอน
หนงัสือไทย แลสอนเลขทุกๆอาราม ”32จากพระราชกิจจานุเบกษาฉบับนี้จึงเกิดการสถาปนา
โรงเรียนวัดมหรรณพารามขึน้เปนโรงเรียนสําหรับราษฎรเปนโรงเรยีนแรก  และยงัมีประกาศใหวัด
เปนธุระในการจัดการศึกษาอีกหลายฉบับ เชน พ.ศ.2429 มีการสถาปนาโรงเรียนขึน้ในพระอาราม 
30 โรง33 และพ.ศ.2435  ประกาศตั้งโรงเรียนมูลศึกษาขึ้นในวัดทัว่ไปในกรุงเทพฯและหัวเมือง 
                                                           

 32คณะกรรมการอํานวยการจดัการจัดงานครบรอบ 100 ปโรงเรียนวัดมหรรณพ, พระ 
ผูเร่ิมพระราชทานการศึกษาออกถงึประชาชน,122-123. 

 33เร่ืองเดียวกนั. 
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 การจัดการศึกษาในชวงแรกยังไมมหีนวยงานใดที่รับผิดชอบโดยตรง  จนกระทั่งป 
พ.ศ.2430 จึงไดตั้งกรมศึกษาขึ้น  ซึ่งกอนหนานัน้งานดานการศึกษาอยูในความรับผิดชอบของพระ
เจานองยาเธอ  พระองคเจาดิศวรกุมาร ( สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ) ซึ่งในขณะนัน้ตอง
ทรงบังคับการกรมทหารมหาดเล็ก  จนกระทั่งในป พ.ศ.2433 พระเจานองยาเธอพระองคเจาดิศวร
กุมารจงึไดรับการโปรดเกลาฯใหเปนอธิบดีกระทรวงธรรมการแตเพียงตําแหนงเดียว 

 แตหลังจากทีก่รมหมืน่ดํารงราชานุภาพดํารงตําแหนงไดไมนานพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯใหกรมหมื่นดาํรงราชานุภาพรับเสดจ็รัชทายาทแหงประเทศ
รุสเซีย ( เมื่อเสวยราชยสมบัติทรงพระนามวาพระเจาซารนิโคลัสที ่2 )  ตอจากนัน้กรมหมืน่ดํารงรา
ชานุภาพก็ไดรับโปรดเกลาฯ ใหเปนราชทูตพิเศษไปยุโรปและรุสเซีย  หลังจากนัน้จึงกลับมาดํารง
ตําแหนงเสนาบดีมหาดไทยตามลําดับ  สําหรับกระทรวงธรรมการทรงโปรดเกลาฯใหพระยาภาสกร
วงษ ( พร บนุนาค ) ดํารงตําแหนงแทน 
 พระยาภาสกรวงษเปนบุตรคนสุดทองของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ ( ดิศ  
บุนนาค )  ทานเคยศึกษาทีป่ระเทศอังกฤษเปนเวลาสามปเมื่อระหวางอาย ุ15-18 ป ซึ่งในระหวาง
ที่ทานเขารับหนาที่เสนาบดกีระทรวงธรรมการ  ประเทศไทยตกอยูในวิกฤตการณ ร.ศ. 11234  
( พ.ศ.2436 ) พระยาภาสกรวงษไดเสนอแผนการศึกษาในระดับประถมศึกษาและขยายไปจนถงึ
ระดับอุดมศึกษา  แตเนื่องจากเปนระยะเวลาที่ประเทศชาติกําลงัเผชิญวิกฤตการณรายแรง  และ
ยังคงถูกคุกคามจากฝรัง่เศสหนกัขึ้นเรื่อยๆ  โครงการศึกษาของทานจึงกลายเปนความสําคัญลําดับ
รองลงไป  ส่ิงที่พระยาภาสกรวงษพอจะทําไดในระยะนั้นคือประกาศเรียกรองใหมีการตั้งโรงเรยีน
หลวงในวัด  ตัง้โรงเรียนเชลยศักดิ์ (โรงเรียนราษฎร ) และมหาวทิยาลยั 
 การเสด็จประพาสยโุรปครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวในป 
พ.ศ.2440 กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญแกการศึกษาของไทย  เริ่มจากรายงาน “ 
ความเห็นที่จะจัดการศึกษาของนักเรียนสยามในประเทศอังกฤษ ” ของพระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์ ( 
ม.ร.ว.เปย  มาลากุล ) อัครราชทูตไทยประจําประเทศองักฤษที่สงมาถวายพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวในเดือนเมษายน พ.ศ.2441ซึ่งใน“ ความเหน็ทีจ่ะจัดการศึกษาของนักเรียน
                                                           

 34 วิกฤตการณ ร.ศ. 112 คือเหตุการณที่ฝร่ังเศสสงเรือรบเขามาปดปากอาวและยงิตอ 
สูกับไทยที่ปอมพระจุลจอมเกลา ซึง่ฝร่ังเศสยื่นคําขาดใหไทยยกดินแดนฝงซายแมน้ําโขงตั้งแตลาว
จนถงึเขมร อีกทั้งยงัใหไทยจายคาชดเชยแกรัฐบาลฝร่ังเศส  รัฐบาลไทยตองยอมปฏบิัติจาก
เนื่องจากฝรั่งเศสยึดเมืองจนัทบุรีไวจนกวาไทยจะปฏิบัตติามสัญญาดงักลาวอยางครบถวน 
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สยามในประเทศอังกฤษ ” ของพระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์ ไมไดกลาวเพียงปญหาของนกัเรียนไทยใน
ยุโรป  แตไดกลาวถงึปญหาการจัดการศึกษาภายในประเทศ  โดยเนนวาการศึกษาของนักเรียนไทย
ในยุโรปจะดีข้ึนหากการศึกษาในประเทศจะไดมาตรฐาน  ซึ่งวิธีการจะทําใหบรรลุผลดังกลาวสรุป
ไดดังนี้คือ 
 1. แปลตําราจากภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย 
 2. ใหมีโรงเรียนภาษาตางประเทศในเมืองไทยในขณะทีต่ําราภาษาไทยยังมีไมมากพอ
 3. ลดและคัดเลือกนักเรียนทีจ่ะสงไปตางประเทศ 
 4. พัฒนาการศึกษาภายในประเทศมีมาตรฐานขึ้น 
 พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวัไดสงความคิดเห็นฉบบันี้ไปยังกระทรวง
ธรรมการรวมทั้งกระตุนใหกระทรวงธรรมการ (พระยาภาสกรวงษ ) ปฏิรูปการศึกษา ดังนัน้ในเดือน
มิถุนายน พ.ศ.2441กระทรวงธรรมการจงึไดเสนอ “ โครงแผนการศึกษาในกรงุสยามของกรม
ศึกษาธกิาร ” พรอมกับ “ ความขัดของทางการศึกษา ” “ ปญหาและความขัดของของการสง
นักเรียนไปเรียนยุโรป ” 
 “ โครงแผนการศึกษาในกรุงสยามของกรมศึกษาธกิาร ” กระทรวงธรรมการแบงการ
แบงการศึกษาออกเปนหลายระดับต้ังแตชั้นประถมศึกษาถึงอุดมศกึษา  ซึ่งกระทรวงเรียกวา สกล
วิทยาลัย และในหวัเมืองจะดําเนนิการศึกษาโดยแบงเปนมณฑลการศึกษาคลายกบัมณฑล
เทศาภิบาล35 โครงการทีก่ระทรวงกราบบงัคมทูลข้ึนไปนีไ้มคอยจะชัดเจนนกั ทั้งภาษาก็เขาใจยาก 
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวัทรงผิดหวังมาก จึงสัง่ใหกระทรวงธรรมการแปลโครงการ
เปนภาษาอังกฤษ พรอมกนันั้นไดทรงหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาไปยังกรมหมืน่วชิรญาณวโรรส
และกรมหมืน่ดํารงราชานุภาพ พรอมกับใหหารือเกี่ยวกบัการจัดการศกึษาในหวัเมืองกับคณะ
ขาหลวงเทศาภิบาล ทีก่ําลงัมีการประชุมกนัในเดือนกนัยายนดวย 
 มีการเปลี่ยนแปลงทางการศกึษาที่สําคัญอกีครั้งหนึ่งในป พ.ศ.2445 เมื่อเจาพระยา
ภาสกรวงษ เสนาบดีกระทรวงธรรมการ ไดกราบถวายบงัคมลาออกจากตําแหนง  พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวัจงึโปรดเกลา ฯ ใหพระยาวฒุกิารบดี (ม.ร.ว.คลี่ สุทัศน ตอมามี
บรรดาศักดิ์เปนเจาพระยาวชิิตวงศควุฒิไกร) ร้ังตําแหนงเสนาบดีอยูระยะหนึง่ และทรงโปรดเกลา ฯ 
ใหเปนเสนาบดีในเวลาตอมา ในตอนนัน้เจาพระยาวชิิตวงศวฒุิไกรไมมีประสบการณเกี่ยวกับ
การศึกษาในระบบโรงเรียนมากอน งานการศึกษาจงึอยูในความรับผิดชอบของพระยาวิสุทธิ์สุริย
                                                           

 35วุฒิชัย  มูลศิลป, การปฏิรูปการศึกษาในรชักาลที่ 5, 46. 
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ศักดิ์ (ม.ร.ว.เปย มาลากุล) จึงโปรดเกลา ฯ ใหเปนอธิบดีกรมศึกษาธกิาร (และปลัดทูลฉลองใน
เวลาตอมา) แทนพระเจาลูกยาเธอพระองคเจากิติยากรวรลักษณ ซึง่โปรดเกลา ฯ ใหไปดํารง
ตําแหนงในกระทรวงพระคลงัมหาสมบัต ิ
 นอกเหนือไปจากการเปลี่ยนแปลงผูดํารงตาํแหนงในกระทรวงธรรมการแลว ในป 
พ.ศ.2445 นี ้ไดมีการประกาศใชพระราชบญัญัติสงฆ ซึ่งทําใหพระสงฆทุกระดับช้ันตองมีหนาที่
บํารุงการศึกษาในวัด   อีกทัง้โปรดเกลา ฯ ใหพระยาวิสุทธิ์สุริยศักดิ์และคณะไปรับเสด็จสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชเจาฟามหาวชิราวธุที่ประเทศญี่ปุนพรอมกับศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของญี่ปุน
ดวย จากการดูงานที่ญี่ปุนสงผลใหมกีารแบงการจัดการศึกษาระหวางพระสงฆกับกรมศึกษาธกิาร 
โดยพระสงฆจะจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา สวนในระดับที่สูงกวาเปนหนาที่ของกรม
ศึกษาธกิาร 
 แตแมจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลชั้นบริหาร และมกีารเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิธี
ดําเนนิงานของกระทรวงธรรมการ แตปรากฎวาความเจริญกาวหนาของการศึกษาในระยะหลังป 
พ.ศ.2445 ยังมีนอย36 ปญหาเงินงบประมาณยังคงเปนเรือ่งที่มีความสาํคัญ ตอมา กระทั่งป 
พ.ศ.2448 พระยาวิสุทธิ์สุริยศักดิ์อธิบดีกรมศึกษาธิการไดทําหนงัสือข้ึนกราบบงัคมทูล  โดยเห็นวา
ควรจะแบงการศึกษาออกเปน 2 แผนก คือ การศึกษาสามัญสําหรับราษฎรทั่วไป เพือ่จะไดเปน
พลเมืองดีของประเทศ และการศึกษาพิเศษ สําหรับผูที่จะทํางานพิเศษตางๆ รวมทัง้รับราชการดวย 
ตอมาพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั ไดทรงหารือความคดิของพระยาวสุิทธิ ์
สุริยศักดิ์ไปยังกรมหมืน่ดํารงราชานุภาพ และกรมหมื่นวชิรญาณวโรรสเพื่อที่จะทาํใหการศึกษา
ขยายตัวออกไปอยางรวดเร็ว  และมีความนิยมในการสรางโรงเรียนทั้งในกรุงเทพฯและตางจงัหวัด
เพิ่มข้ึนมากตราบจนสิน้รัชกาล 

 สําหรับการจัดการศึกษาในหวัเมืองการประชุมในเดือนกนัยายน พ.ศ.2441 ทัง้กรม
หมื่นดาํรงราชานุภาพและกรมหมืน่วชิรญาณวโรรสทรงมีความเหน็สอดคลองกันวา การศึกษาที่จะ
จัดในหวัเมืองจะตองประหยดังบประมาณ โดยจัดวัดใหเปนโรงเรียนตามประเพณนีิยมแตโบราณ
ของไทย วิชาที่สอนประกอบดวยให “รูจักอานเขียนหนงัสืออยาง 1 รูจักคิดเลขอยาง 1 รูจักการ
เลี้ยงชพีอยาง 1 รูจักความประพฤติผิดและชอบอยาง 1“สําหรับกรมหม่ืนวชิรญาณวโรรสยังทรงมี
ความเห็นเพิ่มเติมวา ควรจะจัดใหมีการศึกษาของเด็กหญิง โดยใหอยูในความรับผิดชอบของกรม

                                                           
 36วุฒิชัย  มูลศิลป, การปฏิรูปการศึกษาในรชักาลที่ 5, 167. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 25 
 
 
ศึกษาธกิาร  หลังจากนั้นมกีารประชุมเร่ืองการศึกษาในหวัเมืองอีกครั้งในวนัที ่26 กันยายน พ.ศ. 
2441 
 ผลการประชุมกําหนดใหการศึกษาในวัดหวัเมืองเปนความรับผิดชอบของกรมหมืน่ 
วชิรญาณกับกระทรวงมหาดไทยโดยที่ไมเกี่ยวกับกรมศกึษาธกิาร  จากนัน้ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 
ปเดียวกนั ไดมี “ประกาศจดัการเลาเรียนในหวัเมือง” ออกมาฉบับหนึง่มุงใหผูเรียนมีความประพฤติ
ชอบ และเพื่อใหประกอบอาชีพสุจริต โดยให “พระภิกษสุงฆทัง้หลาย…ชวยเอาภาระธุระสั่งสอน
กุลบุตรทั้งหลายใหไดศรัทธาเลื่อมใสพระรัตนไตรย และมีวิชาความรูอันเปนสารประโยชน…”37 

 การศึกษาหวัเมืองภายใตความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ดาํเนินมาไดเกือบ  
2 ป ถงึปลายป พ.ศ.2442 จึงไดโอนกลับไปใหกรมศึกษาธิการอยางเดิม ในระหวาง 2 ปนั้นเหน็ได
ชัดวา อยางนอยที่สุดการศึกษาไดขยายตัวออกไปอยางมากในทางปริมาณ พ.ศ.2442 จึงไดโอน
กลับไปใหกรมศึกษาธกิารอยางเดมิ ในระหวาง 2 ปนั้นเห็นไดชัดวา อยางนอยที่สุดการศึกษาได
ขยายตัวออกไปอยางมากในทางปริมาณ 
 
สรุปแนวการศึกษาในรชักาลที่ 5 
 1.สืบตอแนวคดิในการจัดการศึกษามาจากรัชกาลที่ 4 โดยจัดตั้งและสนับสนนุใหมี
การตั้งโรงเรียนมากขึ้น 
 2.ดําเนนิการศึกษาตามอยางประเทศและมิชชันนารีตะวนัตก 
 3.นักเรียนที่ไดรับการศึกษาตามระบบใหมคือกลุมพระบรมวงศานุวงศและลูก
ชาวบานที่สมคัรใจเรียนกับโรงเรียนมชิชันนารี ซึง่เด็กกลุมนี้จัดวาเปนกลุมทดลอง 
 4.เมื่อทรงเหน็วาการศึกษาตามระบบใหมเปนผลดีจึงขยายออกสูสามญัชนโดยใชวดั
เปนศูนยกลางในการจัดการเรียนการสอนตามอยางที่เปนมาในวัฒนธรรมไทย  ทาํใหการตั้ง
โรงเรียนขยายตัวมากทัง้ในกรุงเทพฯและหวัเมือง 
 5.การจัดการศึกษาเปนหนาที่ของรัฐบาลไมใชของผูปกครองและของกษัตริยอีกตอไป  
โดยกระทรวงมหาดไทย เปนผูรับผิดชอบในการจัดใหวดัเปนที่สอนหนังสือใหหมด และจะให
เด็กหญิงไดเขาเรียนดวย  กระทรวงนครบาล เปนผูรับผิดชอบในการจดัการศึกษาในกรุงเทพ ฯ และ
จะมีพระราชบญัญัติบังคับเด็กอายุ 8 - 14 ปเขาเรียน เร่ิมแตป พ.ศ.2454 กระทรวงธรรมการ เปน
                                                           

 37เอกสารเรื่องการจัดการศึกษาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั  
(กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2511), 205-207. 
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ผูรับผิดชอบในการจัดการศึกษาแบบเลีย้งตัวเอง โดยเกบ็เงินคาเลาเรยีนและบงัคับใหนักเรียนหาที่
เรียนเอง กระทรวงจะจัดใหมีโรงเรียนรัฐบาลระดับประถมเมืองละโรง และระดับมัธยมมณฑลละโรง 
 6.พระมหากษตัริยสนับสนนุกิจกรรมการศกึษาตัง้แตบริจาคเงนิสรางอาคารเรียน,ซื้อ
อุปกรณการเรียน,ใหเงินเดือนครูและใหรางวัลแกนักเรียนเรียนดีจนเปนตัวอยางใหชนชั้นสงูและผูมี
เงินในสังคมปฏิบตัิตาม   
 
2.4 การศึกษาไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
 ในพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลาเจาอยูหัว จึงไดกาํหนดใหกระทรวงนครบาล 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงธรรมการรวมกนัจัดการประถมศึกษาโดยใหกระทรวงนครบาลจัด
ในเขตกรุงเทพและใหกระทรวงมหาดไทยจดัในเขตหัวเมอืงทัง้หมด สวนกระทรวงธรรมการใหมี
หนาที่จัดและปรับปรุงหลักสูตร ตรวจตราการเรียนใหถกูตองตามระเบียบและความประสงคของ
บานเมือง ควบคุมการสอบไล และจัดสรรงบประมาณของกรมศึกษาธิการเปนเงนิอดุหนนุและจัด
ใหการบริหารการประถมศึกษาเปนหนาทีข่องกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงนครบาล สวนดาน
วิชาการเปนหนาที่ของกระทรวงธรรมการ 
 และในชวงตนรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวนัน้ โรงเรียนจาํแนก
ออกไดเปน 3 ประเภท คือ 
 1.โรงเรียนรัฐบาล ไดแก โรงเรียนที่ใชเงินจากงบประมาณของกรมศึกษาธิการ 
กระทรวงธรรมการ สวนใหญเปนโรงเรียนมัธยม 
 2.โรงเรียนประชาบาล ไดแก โรงเรียนทีร่าษฎร หรือนายอําเภอในทองที่ชวยกนั
จัดตั้งขึ้น และใชเงินสวนใหญจากภาษีอากรของทองถิ่น หรือเงนิใด ๆ ตามแตจะหาได แตก็ไดรับ
เงินอุดหนนุสวนหนึ่งจากกรมศึกษาธิการ กระทรวงธรรมการ โรงเรียนเหลานี้สอนระดับ
ประถมศึกษา 
 3.โรงเรียนบคุคล ไดแก โรงเรียนเอกชน หรือหมูคณะตัง้ขึ้นโดยใชเงนิของตนเอง ก็
คือโรงเรียนราษฎรหรือโรงเรียนเชลยศักดิน์ั่นเอง ปรากฏวาในแผนดนิพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลา ฯ โรงเรียนราษฎรขยายจํานวนอยางรวดเร็ว เปนเหตุใหตองตราพระราชบัญญัติโรงเรียน
ราษฎร พ.ศ.2461 ข้ึนควบคมุการดําเนินงานและกาํหนดมาตรฐาน  
 การจัดการศึกษาสําหรับราษฎร ที่เร่ิมมาแตแผนดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว แตการจัดการศึกษาในสมัยนั้นสวนใหญยังเปนงานราชการ ประชาชนยงัไมไดมีสวนใน
การจัดการศึกษาอยางจรงิจงั ลวงถงึแผนดินพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลาเจาอยูหัว พระองค
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สนับสนนุใหเอกชนจัดการศึกษาอยางกวางขวาง ดงัจะเหน็ไดจากการที่ทรงตราพระราชบัญญัติ
โรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461 ข้ึน ถงึกระนัน้การขยายตัวของการศึกษาระดับประถมศึกษาก็ยงัไม
รวดเร็วและกวางขวางสมดังพระราชประสงค พระองคทรงมีพระราชดาํรัสไวเมื่อ พ.ศ.2456 ตอน
หนึง่วา 
  “ในสวนเรื่องการศึกษานี้ เราอยากจะใครไดเห็นทานทัง้หลายใฝใจใหดียิ่งขึ้น  

ในทางที่จะบนัดาลใหการดาํเนนิไปอยางรวดเร็ว เพราะเราทั้งหลายไมควรจะตั้งอยูใน 
ความประมาท ไมควรจะลมืเสีย วาชาติจะอยูไดตอไปก็โดยอาศัยมคีนชั้นลกูหลานของเรา 
ทั้งหลาย ที่จะสามารถดาํรงชาติของเราสบืตอไป และถาจะใหเขาทัง้หลายเหลานัน้เปนผูม ี
ความสามารถเชนนัน้ เราก็ตองชวยกันบาํรุงการศึกษา เพื่อใหวชิาแกคนชั้นลกูหลานของ
เรา”38 

 ตอมาในป พ.ศ.2464 จึงมเีหตุการณสําคญัที่สุดในวงการศึกษาเกิดขึ้น นั่นคือ องค
พระเจาอยูหวัทรงโปรดใหประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา เมื่อวนัที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ.2464 โดยมีสาระสาํคัญดังตอไปนี้ 
 1.เปนการเริ่มจัดการศึกษาประชาบาล 
 2.เปนการเปดศักราชการศึกษาภาคบังคับ เพราะวาเด็กทกุคนทีม่ีอายุตัง้แต 7 ป
บริบูรณตองเรียนหนงัสืออยูในโรงเรียนประถมจนอาย ุ14 ปบริบูรณ โดยไมตองเสียเงินคาเลาเรียน 
หากจบชั้นประถมศึกษาบรบิูรณ ก็จะออกจากโรงเรียนไดกอนอาย ุ14 ป เขตอาย ุ7 ปที่วานี ้อาจ
เขยิบข้ึนเปน 8 ป 9 ป หรือ 10 ปก็ได ตามความจาํเปนเฉพาะทองที่ ทัง้นี ้นับไดวาประเทศไทยเปน
ประเทศแรกในภาคพืน้เอเชยีที่จัดใหมีการศึกษาภาคบงัคับ 
 3.ชายฉกรรจตามทองทีท่ี่ตัง้โรงเรียนประชาบาล ตองเสียเงนิศึกษาพลี เพื่อบํารุง
การศึกษาประชาบาลในทองที่ของตน ในอตัราคนละ 1 บาท หรือ 3 บาท ตอป แลวแตจะกําหนด
กัน 
 4.กําหนดใหมสีารวัตรศึกษา คอยตรวจตราใหเด็ก ๆ ไดเขาโรงเรียนอยางทั่วถงึ โดย
กําหนดวธิีพิจารณาลงโทษบิดามารดาหรือผูปกครองที่ไมปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ไวดวย ยกเวนเฉพาะ
เด็กที่พกิาร หรือเด็กที่อยูหางโรงเรียนเกนิ 3200 เมตรเทานัน้ จงึไมบังคับใหตองเขาโรงเรียน 

                                                           
 38จิตรกร  ตั้งเกษมสุข, ความเปนมาของการศึกษาไทย (กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพเคล็ด

ไทย,2525),159. 
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 หลังจากประกาศใช พ.ร.บ.นี้ ปรากฏวามีโรงเรียนเกิดขึ้นมาก คือ ในป พ.ศ.2464 
นั้นเอง มีเกิดขึน้ทัง้สิ้น 2311 ตําบล ตอมาในป พ.ศ.2464 เพิ่มข้ึนเปน 3817 ตําบลและเหตุการณ
สําคัญทางการศึกษาที่เกิดขึ้นในรัชกาลคือการกอต้ัง “จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั”39 ข้ึนอันเปนการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาของชาติถงึระดบัอุดมศึกษาขึน้เปนแหงแรก 
 ดานการจัดการศึกษาในหัวเมืองนัน้  ยงัคงใหกระทรวงมหาดไทยจัดในเขตหัวเมือง
ทั้งหมด   โรงเรียนในตางจงัหวัดมกีารจัดตั้งขึ้นเปนจํานวนมาก  ซึง่มกัเรียกกนัวาโรงเรียน
ประชาบาลซึง่สอนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนราษฎรที่ทั้งราษฎรไทย , จีน และคณะ
มิชชันนารีจัดตั้งขึ้นเพิม่จากรัชกาลกอนเปนจํานวนมาก 
 สําหรับโรงเรียนประชาบาลซึ่งเปนการศึกษาสําหรับปวงชนนัน้ มีคณะกรรมการจัด
การศึกษาที่เรียกวา “กรรมการตําบล” เปนผูควบคุมดูแลโดยตรง กรรมการตําบลจะประกอบดวย
กรรมการ 3 คน คือ กํานัน 1 คน พระอธิการวัดใดวัดหนึง่ในตําบลนัน้ ๆ 1 องค และแพทยประจํา
ตําบลอีก 1 คน กรรมการชดุนี้มีหนาที่จัดตั้งโรงเรียนชักนําเด็กเขาโรงเรียนจัดหาครูและหาเงนิมา
ทํานุบํารุงโรงเรียนใหเจริญกาวหนา 
 นอกจากโรงเรยีนหลวงจะขยายตัวอยางรวดเร็วแลว โรงเรียนของมิชชันนารีก็
แพรหลายยิ่งกวาในรัชกาลกอน ๆ วาโดยเฉพาะโรงเรียนใหญที่มีชื่อเสยีงทางหวัเมือง เชน โรงเรียน
ดาราวทิยาลยั และโรงเรียนปรินซรอแยล ที่เชียงใหม ทางกรุงเทพ เชน โรงเรียนกุลสตรีวังหลงั หรือ
วัฒนาวทิยาลยัและโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลัย เปนตน โดยเฉพาะโรงเรียนวฒันาวิทยาลยั
นั้น สมเด็จพระมาตุจฉา (สวางวัฒนา) และสมเด็จพระพันปหลวง (เสาวภาผองศรี) ทรงใหการ
อุปถัมภเปนพเิศษ นอกจากหมอสอนศาสนาชาวอเมริกนัจะมีสวนสาํคัญในการสงเสริมการศึกษา
ของเด็กไทยแลว รัฐบาลอเมริกันเองก็ไดใหความรวมมอืกับรัฐบาลไทยในดานการศึกษาอยาง
สําคัญ คือ ไดรวมกับรัฐบาลไทยในการกอต้ังโรงเรียนราชแพทยาลัยขึน้ที่โรงพยาบาลศิริราช ทําให
วิชาแพทยเจริญกาวหนาขึ้นตามลําดับอีกดวย 
 
สรุปแนวการศึกษาในรชักาลที่ 6 
 1.ภาพรวมการดําเนินการศกึษาและการสนับสนนุการตั้งโรงเรียนในสมัยรัชกาลที่ 6 
เปนการดําเนนิงานที่ตอเนื่องจากสมัยรัชกาลที ่5 

                                                           
 39พัฒนามาจากโรงเรียนขาราชการพลเรือน 
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 2.เกิดมีพระราชบัญญัติประถมศึกษา,จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและการตั้งโรงเรียน
ประชาบาล  ซึง่เปนการยกระดับการศึกษาของประชาชนใหสูงขึ้น โดยถือวาการศึกษาเปนรากฐาน
ของความเจริญของบานเมอืง เนนความสําคัญของการศึกษา และมุงขยายการศึกษาออกไปในวง
กวาง  
  3.ลดความสําคัญในการผลิตคนเขารับราชการลง และใหความสําคญัตอการศึกษา
ดานอาชพีมากขึ้น ทั้งอาชีพดานหัตถกรรม พาณิชยกรรมและเกษตรกรรม โดยการใหตั้งโรงเรียน
อาชีพตาง ๆ ข้ึน และขยายการศึกษาในระดับประถมศึกษา ใหเรียนวิชาวิสามัญ หรือวิชาอาชีพ ตอ
จากชัน้ประถมสามัญอีก 2 ป 
  4.ใชการศึกษาแกปญหาการปกครอง ในตนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัวไดเกดิการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขึ้นมากมายทัง้ในและตางประเทศ  โดยเฉพาะใน
ประเทศไทยไดเกิด “กบฎ ร.ศ.130” อาจกลาวไดวาเหตกุารณกบฎดังกลาวนี้  มีสาเหตุมาจาก
การศึกษาสมยัใหม  และหลังจากที่ประเทศจีนเปลีย่นแปลงการปกครองโดยมีผูนาํโดย ดร.ซุนยดั
เซ็นทางรัฐบาลพยายามแกปญหาโดยการออกกฎหมายการศึกษา มุงแกปญหาการเผยแพร
อุดมการณของ ดร.ซุนยัดเซน็ ที่แพรหลายเขามาทางโรงเรียนจนีในไทย อีกทั้งแกปญหาชาวไทย
มุสลิมภาคใตซึ่งมีปญหาเกีย่วกับการปกครอง เพราะมพีื้นฐานทางวฒันธรรมตางจากคนไทยใน
สวนอืน่ของประเทศ และในสวนอืน่ของภาคใต และใชนโยบายชาตินิยม “ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย”ตามแบบอยางประเทศองักฤษมาดัดแปลง40 โดยผานกระบวนการทางการศึกษา 
เพื่อกระตุนความรูสึกรักชาติแกคนไทย เปนการปลกูฝงความรูสึกเปนไทยแกคนไทยทุกเชื้อชาติ 
ศาสนา ในแผนดินไทย 
  
 
 
 
 
 
 

                                                           
 40 กระทรวงศึกษาธิการ, 200 ป ของการศึกษาไทย , 60. 
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/��  7��
�)�������
(��*������&�/7�/7��;��������<.��#*�7*����������������������������-�(�%9

-����*�, �-��; (���&�!�,
) /�!�
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4��(�&k, ���&\(�4&����������*������� 5, 7-8. 
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� : George Bradley McFarland, Historical Sketch of Protestant Missions in 

Siam 1828 -1928 (Bangkok :  White Lotus,1999) /�! Frank T Wilson,director, Report of 

survey evalution of 25 churchs-related school in Thailand (September 9 –December 

3,1964) ���������	�#�	
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&\(-*7(���������������,��������7*��/7��
*��*������� 5 �������&'�����5��,��$%-$4�.&�*-

���-�(#�$��(�����������  �4&/--��$����������#�/7�7����*�.&7�
L��!=4�-�(#�$ $%�
 

�(�
��������(��/�!$%�
��
�����������������(���*��< 

                                                           

 32&�!��2; �����9��$;, “������������%(�����
�7,,” �(�&%*8�2��
 16,8 (
(�,���� 

2538) : 209. 

 33�,�%(#(7�
�7��, �
���%����� 7����:�$���-��	�%� ���
 1,169. 

 34�5����)��#��	�#�	
���	7,/	����7( 

 35��������#�
�,���$;�,&�*
); [Online],accessed 20 March 2003. Available from 

http://www.CHOMSURANG UPATHAM SCHOOL files\chomsurang.ac_files\sch1.html. 
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5�"��� 36 ������������
	�* �.7"�'                5�"��� 37 ���������EI���������$ �.�,�&��$O���36 

5�"��� 38 –39 ��������(&)���
I�	�� �.")GC,&�37 (�A��,�
��#��7&%�) 
 

3.4 ��������
� 
 ��!-���
��:#��!#,�#�
������#����4�	*%���
�%(�*��*��;����%���.��  ��!��$;��� 

7��������!#������������������	��*-���[�  #�������  “%*�” ���
���4����,��,
�����&�!���

.���	��&'�����=�/���%(��$%�
�4�7�
�!--�	
�  ����*��%*��*�
�	�����������#*��������/�����[�


�7*��/7��
*��-��9  �*��*��#�
���!����(##��,�-����� &V �.�.2427 ������ “ �&�������#!�	�
�

��#���;���	�*����.�� /��������,�<����
 ”38 #����!����(##��,�-����� &V �.�.2427

�-*-���#���(�������&����������%*�
	��9����
����&'����������5�	�*-���[��&'���������/��   

/�!�*�
�&�!����	�%*��&'�2,�!�����#*�����������	����-*- ����  

 - �.�.2429  
�������&�����������������!����
 30 ��� 

 - �.�.2435  &�!���7*����������
4����������%*��*�%.&����,����E/�!	*%�
��� 

                                                           

 36�5����)��#��	�#�	
���	7,/	����7( 

 37����������%�*�. 

 38$9!���
����5��%����#*����$�-��- 100 &V��������%*�
	��9�;, ��!=4���(�


��!������������������&�!����,122-123. 
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- �.�.2445  ��(�
���!���-*66*7($9!��^;  "���5�	��	�����������!��^;7*��/7� 

�*���#����%�����
�#����!�*-�4��,�.%�&�!���	���%��7���
�	������-5��,����������%�  /�!�&'����

������#
��%�����!�!�%��7��
�.����(����7*����������������%*��*������,����E/�!	*%�
���)4
()�$

��������  
���(7(�*���� 

	������� 5 7����=������������
�7&��=�����
�������
��������$'�� ".�.2423-245439 
".�. ��,���"  �CU&	'�� V ���  

 ������� �
������ ������� �
������ ������� �
������ 
2428 19 1504 10 510 29 2014 

2429 21 1500 13 488 34 1988 

2430 21 1476 16 602 37 2078 

2431 22 1474 17 568 39 2042 

2432 25 1595 20 730 45 2325 

2433 24 1800 27 915 51 2715 

2434 24 1584 24 841 48 2425 

2435 * * * * 98 2515 

2436 * * * * 94 2640 

2437 * * * * 75 2565 

2438 * * * * 61 2336 

2439 34 1634 26 986 60 2620 

2440 49 2364 43 1825 92 4189 

2441 56 3430 43 1990 99 5420 

2442 55 4000 202 6147 257 10147 

2443 55 4956 348 12258 403 17214 

2444 79 7560 350 14106 429 21666 

2445 76 7200 300 14917 376 22117 

2446 75 7900 306 16817 381 24717 

2447 74 8700 336 19082 410 27782 

                                                           
39%,8(�*�  
4��(�&k, ���&\(�4&����������*������� 5, 165-166. 
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	������� 5 (	'�) 
2448 81 8175 330 19881 411 28056 

2449 90 8660 328 19997 418 28657 

2450 91 9894 340 20244 431 30138 

2451 137 13359 307 20244 431 30138 

2452 131 14174 1347 16603 444 29962 

2453 179 13933 2936 70033 3115 83966 

2454 437 18006 3235 115438 3672 133444 

 ���-�����#*��������������*�%*��&'�������������/�!�	���!��^;�&'�$�4  ���

#*�����������*��9!���$�����*-�*��9!���#*�����������.�����
�
�7*��/7��-��9  ���7*��

����������%*�/����	��	:���$%�
&����&��������=4�#*�����������&�!���  ������#��%*��&'�

���-*����
���4����,��,
�����&�!���"��
�����
�*������������#!#*���������������/�!-,$����

$����!��^;�����
������	�*����.��  %*�#������&'���.��5�$*6����*L-��#!����=�/���$%�
�4�

7�
�!--��������/--�	
�.&�4�&�!����
������,� ������%���:%/�!&�!	�*�����,��*����� 

 $%�
#5��&'���$%�
7�������	�&�!��������7(������������.�������:%/�!
��

����,��*����-������
�#�����-�����������������
�	��&'� “�*L” ����
-4�9;  �*��$����������

$,9�
-*7(���&�!��������7(�*L�	��	
����*��*��	
�  �*L-��#�7�������
�/���/"�/�!#*�

��������	�&�!����  /�%$(������-������7��
�#������&'����#*��������)�$-*�$*-��

&�!���  $%�
#5��&'����&�!����7���������������.���*���&'���%�	������/��������-�����

7�������	�&�!������
�*-	���������
�������*L7�������	��&'�   

 ��$%�
�&'�#�(�%*��&'��4��;��������������&�!���.��
�/7��-��9  /7�

���������%������
*��*������� 5 ��%*��&'�����������.
����7�
�!--��������/--7!%*�7�  

��������������&'��������#*�����������������%*����#!��(�.���,�<��� ���� ��������&���6	���

�!�-���$7 ����!#�&+##,-*��*�&���\%��
��(#���
������������-�(�%9�*�����% 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 72

 

   5�"��� 40 ��������������7�����C40           5�"��� 41 ��������
�"���$	,"�@���A��,�
� 

5�"�� 42 ��������
�41 

 
 

5�"�� 43 – 44 ����������!�G���&� �$%"#�������������	�
�"���H������*  

                                                           

 40��!��%�����2(���, 200 &V����������.��, 9. 

 41Arnold Wright and Oliver T.Breakspear, , Twentieth Century Impressions of 

Siam, 226. 
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5�"&����%���� 1 – 2 ��������
��
		���� �.��$�,��42 

       5�"��� 45  ��������
�����)���43��,���"@        5�"��� 46 ��������
�",�O���&�)�)	� �.5?��E	 

         5�"��� 47 ��������
�������* ��,���"@             5�"��� 48 ��������
���,����� ��,���"@ 
 

3.5 ��������$&��
��)W 
 �������������*��(Z$��$5�������������������	��������������[�;���7*��������!�! 

/������*��
*���!-���
��:#��!#,�#�
������#����4�	*%  "����!��$;���
���!-�
�����,6�7

�	������#*�7*����������
4����������%��������,6�7��!��%�2��
���  ������&h�����*������

��-�(�%9�����$���  �����%���������������*��(Z  ��$�*���*���������������*��(Z/-���&'� 2 &�!�)� $�� 

                                                           

 42	�#�	
���	7,/	����7(, ��������!��%�2��
��� �*������� 5 
.�.5 �/16  �5/30 

“��������4&����	���, �4&7*�/�!=*��������������*7�����  
9>����-,��.” 8 
(�,���� �.�.122. 
43 �5����)��#��	�#�	
���	7,/	����7( 
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�������������*��(Z�&h����	�*��47�2��
��  /�!��������%(��������*��(Z �&h����%(���(������� 

���)���#�� )����*��F��&'�7�� 

����%�7������������  #!�	:�%��������7*����������#!
�=4��5���(����#*�7*��$�� 

$9!
(��*�����/�!��!
	���*7�(�;  #���#����%.��%����������/�����.�����
*��*7����(���;

�&'��������������*��(Z	��������������������*�$��5���(����
�#�&+##,-*����  /7����7*����������

�����*��(Z���$9!-,$$�$�.���*����(�
/�������������-5��,�%(��� �.�.2442 ������-,6��(�  

&�#(9��*$^;44 

7��
������$%�
�&'��!�-��-����-����  ��!��%�2��
����5�	���	�����!�-��� 

�������������*��(Z�*�%�����9�#*����&V �.�.2417  7��
���&V �.�.2441 ��/=���������-*-

/�����.��.��/-���������������*��(Z����&'� 2 &�!�)�$�� �������������*��(Z��-5��,�$��.���*-

��(��,�	�,�#���*L-����%�	���/7�7�����4�)���7�$%�
$%-$,
�����!��%�����2(���  /�!

�������������*��(Z���-5��,�$��.
�.���*-��(��,�	�,�#���*L-�� �*��*���*L-��/�!

��!��%�����2(���#!.
�
���%�����.&�����%���� 

 �.�.2454 ��!-���
��:#��!
��,[������#����4�	*%.��#*��!�-��-������� 

�����7(�	
� $���&�����$5�������������������*��(Z�&'���������-,$$�  /�!&V �.�.2461 
�������

��!���-*66*7(�����������[�;�����%���!�-��-���&�$��������������[�;�*�%�����9�#*���	�
�

/�%�������%�*�  /�!�*-�&'�������$5�%�������������[�;/��$5�%���������������*��(Z�&'�������

#�&+##,-*�45   

 ��$%�
�&'�#�(�/��%�������������*��(Z	��������������[�;������7*�����
(��*�����

��
�(�*��*���&'��������������(����$�*��/����&�!���.��  /7���(
���
*��*������� 5 �*�.
�
������� 

�.�.-.�����$%-$,
�����������[�;�������!���%������������=�/��������   

 7��-#���!�*��&����
*��*������� 5 $�� �.�.2452 - 2454  ��(�

�������7*����������

#�����������,��/���������,����E46  $%�
�*
�*�2;�!	%���$�.��/�!#�����#!�5���(�7��.&��%���

���.
���(���9����	�,����&�!��%������%#��7�����-������������:-)���#����%#���	������*-

��%7�����7(����<��&V 2452 7��
���%�$%�
	%���!/%�����*������� 6 7����%#������	:�.��#���!

                                                           

 44�F�9� �(�.��, 200 &V�������.�� �5��*-�	7,���9;����5�$*6, 34-35. 

 45��
�(�&���,�*�����,��
&�!%*7(���7�;.���*��� � , 238-239. 

 46��6%(��; ���7��(�(,-��9�2(���/&�,�*�$
#����&�!���.�� : &�!%*7(���7�;��(�

%(�$��!	;,161. 
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����(��2; “ �(%/	��-4����(� ”47  ����*��)����&�!���#������*���(����&\(%*7(��
�����!--��*7�(�;  

��������#��#��4��*L-��������:�%��#!�&'�����-*�����=�/���$%�
$(����  #��&'��	7,�	���(�

��!���-*66*7(�����������[�; �.�.2461 ���
�  "���*��5�$*6��� �.�.-.���7������$%-$,


��������#��  ����5�	���	������������[�;�*��	
� (�%
�*����������
(��*�����) 7���
���������

)���.��%*��!��������� 3 �*�%�
� /�!-*�$*-�	������%(��&�!%*7(���7�;.����%�48 

 �4&/--����������������*��(Z	�����������������*�$�
��������������$��	���

�4&/--7�
�5��*����=4������  /��������%���#!�&'����#*������������������-���=4������� �������

��������-�����!����������5���(������������!�������(�(2)��� (�7  -,���$) ��-������

����������-�(�%9&��$���%*����������&+##,-*�"��/
�#!.
�
��4&����-�����!������/7�

�*��(�L��%����$��������������#!�&'�	�*�����%�*-��$���*����*�, �5�	�*-��$����������

�������������*��(Z����*���
��4&�����&'�	�*�L��$����$��7��(� "���&'���$�������	�*�/�����

���������7��%(���  ���������7��%(����&h��5���(���������&V �.�.2443 )���7�����5��%����

������
(��4"�  �*�/�&  ��(�
�5����������7��(��*��&'�7����������������������:-�(�&��  ���7*��7�

�(���4�-�(�%9�������5���(�  7���*����
�*-���7*������������&+##,-*�  7��
��
����(#�����������

�5���(�.&.�������&�!��-�*-.���*-����,&�*
);#���(��;���� $��	
��
�*�%���;  
	(�� (�
��:#��!

����$�(���� -�
�������) ��������#��������$�������.
�����*��������	�*�	�����-�(�%9��$��

7��(�  ����#!����
�7*�������&+##,-*�49 

 /7��5�	�*-��������#�����
�
4��(2(��*-��,��:��
����������$�����������	��&'���$��

����(L��-&4� 2-3 �*������	6��7.�� ������$�������������������=��(� ����7�*
�*�2%��;�����(�
�����

��&V �.�.2459 )���7�����,&�*
);����
�$
/7�#(�%/	��&�!���.��50/�!��$����������

��������)4��:7.��	*%  #.)4��:7  ��������#�������(�
���7*�����
*��*������� 6 /7���$���������������:#

���
*��*������� 7 /�!��$������������������������,9
4��(2(  �*��&'���������
,��(
���7*������(


/
���5��#����!��  ���
4��(2(
,��(
��,����%(���������-�������5�
�7�;�����!����)4
(���(�

                                                           

 47����������%�*�, 164-166. 

 48&�!��$; �,�,
, 150 &V #���,[�#����&�!
%6,107-108. 

 49���������7��%(���, �
,�)�� 100 &V�7��%(��� �.�.2443 – 2453(��,����E : 

�
�(���;��(��7(��/���;�*-�(��(��, 2543),88. 

 50���������=��(�, &�!%*7(���������=��(�����*���&.(�������*��5����). 
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�&'�����5���(�������51  "���4&/--�����$��������������������*��(Z�:�&'�������������&�!�)�

����< $���*�.
�
�
�7�L������4&/--  �*��9!��$�������.&7�
$%�
���#���=4��,&�*
);�����*� 

… 

5�"��� 49 – 50  	!��)�  �����������&
�7�������������	���)���52 

5�"��� 51 ��������������$���,C 

   5�"��� 52 �������5?��E	����
� �.5?��E	               5�"��� 53 ��������X��)�  ��,���"@ 
                 ��%�����E� ".�.2470                                         ��%�����E� ".�.2463 

                                                           

 51��
�(�&���, #�	
���	7,�����,�*��;��,��*7����(���;,542. 

 52���������7��%(���,)��&�	���/�!&�	�*�. 
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����� 4

����	
	��������������	�������� 5-6 ( �.�. 2411-2468)

�����������������		���!�������	�
�����"��#�����	�������� 6

��������	
���� 5 ��� 6 ���
���������������������������
��
�����������!�

���"����"
������
��
�������#$%��������
����%������������&��'�(��)!��)��  *$������������

���������"����"
'&�����%��%�&��'�+�������
����,���
��� &�������#��	��"������'-,

�����������"-����, �����������/�-����, ��������������&���	�����������	���

"���0, ������
#��#/����#����	
��, "$
�1��������������2�"���0 *$��������'�+�3�������

���'-��'����
������������������
42��1��8"�
���"����"
��"�%��"�����
�/�-����/���

9��"/'
�'�+�	�"�"����"
	�"���
��'#����'3��:���������"��
�����'-��"�%��"�

�.-. 2094 ���'�+�'���
�����3�'���
�/�-����/���1$� 58 �A  &���3�
����'�B3����'�-���&���	

��
��
!�'�
��	�������  �������)����&����
�/�-����/���������'-���/9��"���'3��:#$%�'�+�

�,����  3�
��������A �.-. 2228 ���'3��&�/��C�� 14 ������2�E!")���"�
���,�#�����'	���

��'���C '�� 9	���"C ( Chevalier de Chaumont )  '#����'IJ���'�B3��������2C�&���	  ��


3�
���'�� 9	���"C3��,������	����C3�
���'3��&�/��C�� 14 '#��������  �������,��2�

��&���'3*!��"���K!��������!�����"���0"��"��'#�������� '	�� ��-�
� '�� �� ����C ( de la

Marre ) *$��"������-�
�K!���%���������&���3�
��'�B3��������2C�&���	�&�'�+�K!��,����
��

������J�����
�������
�
 ���/�� ��42/9�
 ����� �����#��1

���/
���%������'3��&�/��C�� 14 ����2���	E!"'#����'3��:���������"��  ������C
B

3�3�����	���
������������-�
�'#����"������'�B3��������2C�&���	!�#�  �����%���	
��

��'�B3��������2C�&���	3$�'�+���	�������1��8"�
���"����"
���'#������������"��

�1��8"�
��������'-��  '
��
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16���K���!���� IZ����/��
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   $����� 64  +,��������	             $����� 65 �'*�>�����	��""'���   $����� 66 	�
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             $����� 67 ���@%�*���������	 $����� 68 	<�,>�������!�����

          $����� 69 	<�,>�������!����                               $����� 70 	<�,>��*�������	
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$�����
�>���� 5 	<�,>��*�>�  ����	�'��������

$�����
�>���� 6 	<�,>��>��  ����	�'��������17

                                                          
17���'����� 3-6 (������/������� �.-.2525) ������������/'����&C3�
�/2

	��2���C  ������C  �1����-���
��� �,���
9���2�����������)�2E�1���&��	�"�  
��-����


�.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



91

����	����#�@� 
���K���&��

+	�
	��� 9��'����&�����:���C

�����E� '�#�� 2  1��
����2��"��  �#���������&���	���  '#"������


�/�'�R

��%�
� �-'&�(� "��"��
�� 1��
����2��"��

�-�"� "��"��
�� 1�����:���C

�-"������
 "��"��
�� 1����	���

�-"����"
 "��"��
�� �����	������:���C

��,�������;��	>��

����� 
���� 19.35 '�"�  ��� 127.50 '�"�  �!� 13.76 '�"�

�	�!���+	�
	���

��"�%�#�������
���K���&��'���'�+�������"�%��"�'�(�����%����������'�B3���3��

'
���'3����!�&��������������	������:���C  "�����������'�B3���3/�3��'
���'3����!�&��3$�

9���'
���R�&��	���������%������9��'�������&��  �	�	(����� “9��'����&�����:���C” *$�������

��'�B3���3/�3��'
���'3����!�&��'��B3R��������'�U�������� 5 ���&��� �.-.2430 ��������
��

'������	(��9��'������
���%�'�+� “9��'�����������&���
” '�(������� 26 �\4)��� �/�-�
��	

2446  "�������A�/�-�
��	 2450 �&�'������'�+� “9��'�����������	�%����1�”

�	�!�������	

�����
���K���&�������'��B3���A �.-.2435 '�(���	�'�+������'����#��9��'����

&�����:���C  9��	�%���#�������3���&�'�+�&���
#����
'����&�� &�(���'���

�����

CADET  �,�&���	�%�����3���&�'�+�&���'���� 4 &����,�&�����
'���� 4 �����	�%�  9����	�����
����


'���������2 100 ��18

���@%������������		�

�����
���K���&��&�(�9��'������'�B"�
!���%�����#$%����A �.-.2435 ������
42�

K��#�������'�+�K���!����'&�����K(�K�������� 5 ����'��� 3 ����  *$��'�����'#��9��,�'�+��/#*/��

���"!  ���*/����
 4 3/� ( �/#���/�1����	���'�+�
��"��'"��)��&��� )

                                                          

         18 
�����
, 3��.100 �A , 58.
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�����'�+������
����[S���!� 2 	�%�  '���3/��,���:���3/��(� "��
������&�����

�/#
���'�+�"$
�&:��!����	�%� ��&��������������	�%����'�+�&������3��������&��
��
  	�%������

'�+�&������9���  1����
���(���'#���&:� '�+����!�#����/#
���9��,�'�+�9��,�'�+����"!

�&:�'�(%���/#
����%����#���  '����/#����'�� Doric ���&������������
42�'�+��J���!����3���

��� Mannerism   �/#�%����'	(����������������!����	�%� 	�%�����&���"���'3��	�����9���

(Segmental Arch) &���"���	�%���'3��	������'&�����  &���"���'�+�������'
�B��%����	�%�  "��

�����
����['�������
��
��&��������	�"� (Rustication)  9�������������'�+�����
,�������

�%,�&��
  9��������&�����'�+�9�����������

���&�	���������������		�

�����
���K���&��3�����'�+������'�������"����"
&����������
�/�'�R

�����"�����l�1��8"�
��� Classicism ����
��"
�"�����������������������&�!&��'�(��

'�����-���)��#���������&�����������
������������"�������&:�9"�������������

�&���	������"���3�

�������������/�������  &�
���������
���(�K�����������
�����&���

'����"��
��3�K��'�+��!����'&�����K(�K���������
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���	����9��'�+�9��'����
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	�	�%��!�  '���'��
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4����833/���������'�+�9��'����
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��
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������
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�-��#$%�����  �"�'�(���3�
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��9&����"�������3�
���-'&�(�,��&������K��������'�������  
��������������"��

������'�U�	�������'������'�����
3�
'�+�
�����K���&�����
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���#����
'�����������

3�'�+�
���
��8:&�'�(���
�����������	(%�����


��'#��1$������'����'�+���������������
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0����'�(���3�
"�%���!�"��������

�&���	�������������������1������,���:  �"�'�(���3�
9��'����"�%��������!���	/�	����'����

���3����K��&�'
����)���#$%�"��9��'����  ������)����9��'����3������(%�������  �"�&��
[����

'�
����������/���������9��'������
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!%+	�
	�������*�	�	�M	��&20

                                                          
20 ���K���!���� IZ����/��
4C9���2�1��R,������
���,���39���2�1����
�/�

��"�9
����C '��� 1 �������	
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      $����� 25 $���;��
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    $����� 81 �',>�������!���������;�
���$��*���                 $����� 82  ��	�;�
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$�����
�>���� 8  H���BE���E�������	+	�
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$�����
�>���� 9  	<�,>��*�>�  +	�
	�������*�	�	�M	��&

$�����
�>���� 10  	<�,>��*��� +	�
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$�����
�>���� 11  	<�,>�������!���� +	�
	�������*�	�	�M	��&

$�����
�>���� 12  	<�,>�������!����� +	�
	�������*�	�	�M	��&

$�����
�>���� 13  	<���, +	�
	�������*�	�	�M	��&21

                                                          
21���'�����  7-13 ������������/'����&C3�
�������������/��
4C9���2�1��

�,���
9���2�����������)�2E�1���&��	�"�  
��-����
�.
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����	����#�@� ���������-$
4��1�� (�����\��"� '���)

+	�
	��� '�-�����C

�����E� '�#�� 1466  1��
�/�'
4�  �#�����'�-�����C  '#"�J������-�"�!����


�/�'�R

��%�
� �-'&�(� "��"��
�� 	/�	�'S���'#"���1���,��/�'�(��

�-�"� "��"��
�� �����������	�

�-"������
 "��"��
�� �������1��K�/�
�/�'
4�

�-"����"
 "��"��
�� ���'�-�����C

��,�������;��	>��

����� 
���� 10.01 '�"�  ��� 58.80 '�"�

�	�!���+	�
	���

&���3�
���������'�B3���3/�3��'
���'3����!�&�����1�������'�-�����C'�(��

1���'�+������	
/-������'�B3���'�-�����������	��� (��������) ���A �.-.2428 3$�9���R

�&���
��3��"�%�9��'����#$%������'�-�����C9����!�)���"�
��3��
��#���&��
/T��	�������

9������������"�9�
�3���C ('�	  [��3�9�) '3����������C�� 2 �&�����'�-�����C'�+�K!��/�
���

���C��


�	�!�������	

"�������A �.-.2438  ��'�B3���'3�������'��  '3��QJ�)�2/���4��������-CR  ���

9�������'�B3���'�-�����CR ����������������	����C'�(������������'����1���#$%���9��

'����'�-�����C'�(��'�+���/��2C���&�����������	���  �������%�����'��B3���A �.-.2445  9��

���4�#�� Mr.Guiseppe Bruno '�+�K!�	��
������!����'&��
�������22   *$��'�(��
��
�������

����������\��"�3��'��B3  '�+�	���'���'����
��
����9��'�������",�&��
���
/&���3�"���

������
3�
�(%���'���  �������'�B3���3/�3��'
���'3����!�&��3$����������	�,���3�����9��

'�������",�&��
���
/&�����'������"$
�����\��"�23��������&�'&B����  ��
'����
�/����
��'#��

���	��(%������������% �(�
�/���!
'3��������#/����3�
9��'�������",�&��
���
/&�������'��

                                                          
22 &�3�&���'&"/�&��	�"�.'�
���
���������
��  ��	
���� 5 .�. �.5  -/16

-5/33. “������
�������9��'�������'�-�����C.” 2 
������ �.-.120.&��� 15.
23 '�(���'����
��, 22.
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���A �.-.2445 	�%���#������������\��"��	�'�+�9��'����I�
&����3���C *$��������

3�
9��'��%��'�B
R�� ".�������24  �,�&���	�%�����#��������	�'�+�9��'�������1�"�������  "����

�.-.2450 
���������
������9��'�������
/&������
\43�
������/�����������!���	�%���

�������%��9��'����I�
&����3���C 3$�'���
	(����� “ 9��'�������
/&������
\4���'�-�����C ”*$��

'�+���
'����������������  ����	�%�����������	�'�+�9��'�������1�"������� *$�����A"����9��'����

���1�"�������
��9��'�������
/&������
\4������'�+�9��'����'����
�� '���
��� “ 9��'����

��������
)�4�"������'- ” ��	�%��!������	�"���0'�+�)�4����
\4 	�%�"�,�����%�)�4���

���)�4����
\4 ����
'���������2 400 ��'-4 ���'������	(��'�+�9��'�����������'-4'�

-�����C���A �.-.2452

'�(����
�������"$
��� 9��'�������
/&����������#$%����A �.-.2453 
B���������


'����#�%��!���'������"$
��� (��
'����#�%��!��833/����(���������������) �����%�9��'���������

��'-4'�-�����C���'��������������"�� *$������
'���������2 500 �� 3����A �.-.2455 3$���


�����	�%��!� 3�
�������
��'����������&��
�!"��&�����A �.-.2458 
,�&���&�'��������� 8

	�%� 9��'�����������'-4'�-�����C'������	(��'�+�9��'������������'�-�����C���'�U����&��


�!"����������!�2C �(�����
'����������%� 8 	�%����A'����
��25

���@%������������		�

����������\��"�  '�+������
����[S���!� 2 	�%� K���(%�'�+��!����'&�����K(�K��  '���

�����,���:���/#&���
��������*$��'�+���'#��  	�%��������"!&���"���'3��	���'�+����'&�����

������"!���&���"������3�'�+�������'
�B�  �,�&���
��'3��	���&���"�����	�%��������%�����

��
1$��!�����1��8"�
������Neogothic26  '&B����3�

�������/#��'#�����,���:��
'�+� 3

	�%�  ���*/��&���"���	�%���,�'�+��!�9����&��  �,�&���&���"������/#&���	�%����,�'�+�������

�!��8O���&���"��� (Tracery)  �����&���"���'�+����
��/��������'
�B�

                                                          
24"������������!���������'�B3'3�������
259��'����'�-�����C, 100 �A'�-�����C,61-62.
26Neogothic �(��!����-��������1��8"�
������,��1��8"�
��� Gothic ������


�����/9���/�
��� ��������"-"���4�� 12-16 
�����������&�� (Dictionary of Architecture

,111.)
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����&������#�������'�+��!�3���  ����'�+��!����'&�����'�B
0�������/��%����#��

3����&:�  ���������&���3����!����'&������������9����&��'	��
��  ��
3�
��%����"�����'��#$%�

���%���3�������&����������#���*$��,��&��!�����&����

'�+������'������������������\��"�1!
��'���,����������&����������9�
���%�

�� 2 �"���9��'����
B�����������������������-$
4��1������
���9�����'��%��  ����"�

'�A���  �1����

�����-$
4���
��#$%����&�����!��������K�K��'���#������������\��"�

�"�&�
'����!3�
���'����!�����&������������-$
4��1��
��)��1���#������������\��"�

'�������  3�'&B������
��'3��	���&���"���1��
��������'��� , ���(%������
��"
�"��&���"����/#


����%����	�%����&��������  ��
�%���&������'������3�

��"
�"�����'���9�����&���"���
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+	�
	��� ��	��!�-

�����E� ".&��
�#��  �.'�(��  3.�/������

��%�
� �-'&�(� "��"��
�� &������3�
4C

�-�"� "��"��
�� 1��������

�-"������
 "��"��
�� -$
4���'-�C3��&���

�-"����"
 "��"��
�� �,���
��������3��&���

��,�������;��	>��

����� 
���� 26.60 '�"�  ��� 40.60 '�"�

�	�!���+	�
	���:������	

9��'�����"����	��!�- '���	(�� “9��'�����/�1��)C����” '�U�,�
��������%���
'�(�������

1 �\4)��� �.-.2460  "�������A �.-.2462 ��'�B3���-����	����������		����������"

�/2&:��-���/�����	����/��"� 3$���
�3������'	�:	��#����	
�� ������ ���	�	����2E�

�/������ ����
�����3������C�����9��'����'�(��1���'�+������	
/-� '�(������������C�����3��

��� 3$���&����(�'�(���,�
��������!�#���������	�����9��'����   �������'�B3�����
/T

'
���'3����!�&���������	�����9��'������� “��	��!�-” "��&����(��3�������	�����9��

'���� ������� 14
/�)�����C �.-.2463 *$����9��'����1(�'�������%'�+�����1����9��'����'�+�"��

��  "�������A �.-.2468 �����
��
�������������&�����'�2���&������3�
4C 	(���������� “��	�

�!�-” 9����'�B3'3��QJ������"��/#/�����/C (
�������������C������") '��B3��'�U������

���@%������������		�

�����9��'������	��!�-'�+�������������"���������#��
���������
��83

'�+���������/9�����	�%�  ��&����"�&���  �����&��&���'#���!�&������3�
4C  ��K��'�+��!����

'&�����9������
����(����
��'�+��/#&���  �������&���������'#����'
��'�+����"!����


����&���  ����'������'������������
'�������&����%����	�%�

'�+������
����[���	�%�  9��������
,��������%,�&��
  &��������8O�&��  ����&���

�����'�+��/#��'#���(����
��  9��'3��	������"!'�+���9������������&���  �������#����/#

                                                          

         83&�3�&���'&"/�&��	�"�.'�
���
���������
��  ��	
���� 6 .�. �.6

-4/25.“'�(���9��'�����"�����2E��/��#������	�����9��'����.”11 "/���� �.-.2463.
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'�+���9�����'#��'�(��'���#$%��!������  &���"���������"!�%�&��#�������'�+���9����!�'
(�
���

9����&�������9��� (Key Stone) /
	���'�U�

���&�	���������������		�

�����9��'������	��!�-'�+������9��'�����"���������#$%�����'������3��#������	/�

	�  �"���
42����1��8"�
������#���#��������&:�9"��
  �������
����
���K����*��

*�����
#$%������
��"
�"�������3������   �������	��!�-3$�'�+��������9��'�����
�%��!�

�����������"����"
���#���������&:�9"  "�%���!����&������3�
4C��'�����'��(���'�

���
���'�(���/������  
��'#��1$������'�+���9������
�"��
�3�
������
��

H���	�
!%+	�
	���

:H�H����� 21 H���	�
!%����		����<���84

                                                          
84�K�K���� 21 K�����'�2�������	��!�- '�4��� 2545.
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  $����� 251 $���;��
�;�����		����<���                       $����� 252 	����<�����""'���

        $����� 253 	<�,>��*�>�����	                            $����� 254 	<�,>��*�>�����	

       $����� 255 	<�,>��>��(�����!����)                  $����� 256 ��	��:�;�*�>��;��

   $����� 257 ����,��!����       $����� 258 ����,���#E�         $����� 259 ���
,���;��
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$�����
�>���� 124 H���BE���E��;������		����<���

$�����
�>���� 125 H���BE���E�������		����<���
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$�����
�>���� 126 	<�,>��*�>�����		����<���

$�����
�>���� 127 	<�,>��*�������		����<���
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$�����
�>���� 128 	<�,>��>�� (�����!�����) ����		����<���

$�����
�>���� 129 	<�,>��>�� (�����!����) ����		����<���85

                                                          
85���'�����  124-129 ������������/'����&C3�
�������������/��
4C9���2�1��

�,���
9���2�����������)�2E�1���&��	�"�  
��-����
�.
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����� 5
�����	
���

�������	
�����������������������������������	
��������� �����!�������"�	

��� ��#� �������$����	%�����&&���'��()��
'�*��'��+�",,"�	���&�-���*��.�������!�������

���-&��$��/�����.�������!�����������	�)�0)�
 ����3���)�� 5 "�	 6  !-� ��$7����-8���$�

����$&��-����� ���

1.�����:�����
��������;�%�.;� +�-���'�0����

1.1 ��	���$"�	�$��/�����������������	�)�0)��'��
 ����3���)�� 7

1.2 ��	���$"�	�$��/���������������)�����!���'�� �.�.1900

1.3 ���3���"�	)������!�����������	�)�0)��'��
 ����3���)�� 7

1.4  ��	���$��� ��#� �.��!���������
 ����3���)�� 5 "�	 6 �� )������' *+;�3;

����� "�	���&�-�����������
��!-��'�

1.5 ��,�� :���'����'������!��������'��
 ����3���)�� 7 )���% -&��%�&-

% ���%��"%'�3��$

2.�����:��
�� �����%�.;� +�-���'�0����

2.1 
8���&!��������� .;� +������%������ ���#����",,����������

2.2 ��A,.;� +�:��
�� !-����
8���& ,�����- , �'��:�� , �'��:�� "�	�;�.;�

 +�)����������,�����)���)�����
��"�	���
� :���

2.3 &�-)8�*�������"�	*��,�$���.�������)�������

3.������$����	%.;� +�-���'�0����

3.1 !-����&�-% �-% +'�����)�������  "�;�"���$&������ %��.;��'�0����

3.1.1. *��,�$���!�������

3.1.2. �+�",,�����

3.1.3. �����	*�������

3.1.4. ��
-�"�	�)��$�����'�
�;��

3.1.5. �����	-�,��"�'������

3.1.6. *+;����� :�����
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3.1.7. 
����$�"�	3'���'�
�;��

3.2 ��	 ��*�)��0-;&�����&�-% �-% +'�����������;�%��8���,-�����

3.2.1. ��/�����.��*��"�	�+�",,�����)�������

3.2.2. ��� ��#� �"�	��&&��)��
'�*��'��+�",,"�	*�������)�������

3.1.1.����
�����
��
���
&����������*��,�$���!�������)���% -�,�'�)��!�������������+',�����)��)��&�-0�;�����

��������!-��C��	  �����)��(%�����*��,�$���!�������)���% -��#������)����������������,���

�����   !�������)���% -������+'��#�����)�0 '0-;",'�
'��%����
'���-.��)���������� �&�-
����#�)��

���������'�0�  ��*��,�$���
'���%D' �����)����E-!�'�%���
�� ��+'%�;�%����;� �����)�������)��

%����������� �-�� "�	����	,�������  �����)��%���&	%��%�;�������.;�
+'
��   ��#����

"
-�������&�-
������)��)��������"�	,�$���!�����������������,%���
+��"�	�$&��� �� �	,,

��������"*��% '�3'��$3��������"�	�����F��'��(

�����������
��0)�"�'�-$ ��	)8���)���!%G������� ������������D,��H$��	%���

)���������� ��������������)��)���*+;�����"�	*+;
��
	-��I������%������&�����������$3��-���"�	0 '

����H�'� ��$&��� 
'��
�$ ���������-(���  ���0-;��,���&�-
������)��
8�%��,����!�������!-�

�C��	&����#����"
-��������%;��� 
8���D������������������'��&�$�&��  ������%���
+��"�	

&�-�$&��� 
'��
�$ ���������;���;������%;����������	
,��� 
8���A&
+�
�-������%;��������

�%�'����� ���#��8����
8���D.����	�)��'�0�

������ 40 ��
�
�����
�����������
��1

                                                          

 1��	)��������7$���, 200 �J.����������0)�, 9.
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�����������	,,�% '�+�&�-�%;��#��	,,-;�������
��  &�������
��!�������
�

���)�������J �.�.2436 ( :��)�� 248) �$&����&������$3�&	�%A��'��$3������'���	�����)��!��

�����&�-
���%;������������������;����#�
$��)����G,���������'����-
��  ���&���$3����)���;�������

�;���������"�'�	��� � ����'� 1 �$3�  ����������,���$3��3'��$3��$)����
��(science) "�	

�$3���	�:)���3'�����NJ ��&	�;���������%;��������C��	  ���&������"�;�����;�� �3���! ���'�

(play) !-���'���%;��(play room) %���
�� (garden)  "�	&�������
��!����������)%��


��D� � (:��)�� 249)  ����NO�%�-�	�,��,)%�� (drill) "�	�'�&	 ������'���F�-;��  �$&��� 

�'��(�%�'����&8���#�&	�;����	)8���%;������� , %;���$&��� �C��	"�	
�� )���
$��
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������ 260 ��
������
��
������������� �.!.24362

                                                          

             2���
����	)���7�� ���  ��3���)�� 5. . �.5  �/15  �5/3. “�����
��!�������
����

)����.” �.�.1893.
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������ 261 ��
������
��
�����
�
�"
��� �.!.24363

                                                          

 3 ���
����	)���7�� ��� ��3���)�� 5. . �.5  �/15 �5/3 “�����
��!���������3

�� ���$)�����.” 29  �Q�&$����  �.�.1893.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



217

3.1.2.
#$%����	�

&����������)���% -
� ���&8�"���+�",,�����!�������)����������0-;��#� 3

�����	-���'�0����

�.���&�������%���'�$(���

��������
�����	�����",,
��������� �	�������)�����% ����������)��0-;��,����'�
�;��

�%; ��+�",,)��"
-����I��������	)��
��������� �	�����!-��8��	�,��,����'�
�;�� , ���

���*�����-&������	��,)��
��������� �3'� �
� , !-  , %�;�,�� "�	����&�	3'�� ��3;

!-�)�������	�����
'���%D'�������� ������+�",,������%;��;����,�����)��
�;������!��

���������+�",,�����!������������������,�'� ������)������� 
�;�������",,�����	


��������� �	����� 2 �+�",,���

1.�����%�����&���'�$(���

� Classicism

������ 64 ��	�
���������� �
��
���
�)���    ������ 262 �
��
��������
�
�"
���

 ������ 108 ��	�
�
��
�����*��"+�����
                   ������ 124 ��	�
�
��
������
,�� +.$.
.
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������ 20 ��	�
�
��
����-���	���
���
����������)��
�;�������",,�����	
���������  Classicism %���"����������
�

���)���� 
�;�����J�.�.2423 �����#�3'���;���3���)�� 5  �����
����)����
�;�������",,


���������  Classicism !-� �%�;�,��",, Mannerism (%�;�,��)����"�'���'���$���$�����'�

%�;�,��&���)  ��+���T��+��)�-���+'�%���%�;�,�� , ��	-�,!- ,�%�����  "�	�3;�
� Corinthian

�����0-;��,�����"�'�)���:�����"�	:�����������'��%�+%�� "�'
8�%��,���
�;��!�������

)%��
��D� �  ����������%����'� �" ;&	 �.��-�%D'.��� ��"�'�+�",,"�	�����"�'������

�������"�'���'��%�+%��-;����#������!�������)%��%���"��"�	)������.������������+'�$-��,��	

,�  %���3���"�	!�������)���
��)��
�;��.�������������#�
��������.���+�%����&;����!-��C��	

�.�.2447 �������	��)7�&;�%���!������� �7� ��-�,D& ,�$��
�;��.�����,�$���

��	��3���-�
$�  �+������"%'��% '.����	���  �����!���������-�,D& ,�$��
�;��.���3'��

������3���  ����� ������	:�������#����
�;���� ",, Classicism 3�-�&�  "�'�����"�'�

����,�'�� ��!-��C��	:���������I�����&��#�����	!���������-�,D& ,�$����#������!�������

��-  ����������!�������"%'��������,)���% -��#��+�3��,;������"�'
 ����3���)�� 5 &���&&�,��4 �3'�

�-�����,�����!�����������;�� &.�.�. 
�;���
�A&���J �.�.2452 ��#������!�������)%��)��.���

���0�&��!�������)%��
��D� ��%;0���+'�����' 
��-�
$����;��	��3����% '  ������������#�

����������",, Classicism )���-)���.��-"�	�����"�'���&��!�������)%��
��D� � ��

"�	��#�0�0-;)���
��%��-;���,��	 ����������3���)�� 5 "�	�-A�
'���%D')���.;��������!�������

����;�� &.�.�.0 '�3'��	,� ���������3���
+���'��� ���3'���;���3���

                                                          

       4!������� �7� ��-�,D& ,�$��, ��	���$���
�����!������� �7� ��-�,D& ,�$��

"�	�������	��)7�&;�%��� (�����)�U : !������� �7� ��-�,D& ,�$��,2535.)
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�+�",,����������",, Classicism 0 '
� ���"
-���/�����-;���+�",,)��3�-

�&�0-;  "�'�+�",,)���:�����"�	:���������)�� ���%A�,'�,�����
���:��.��!�������"�	

�	-�,.��*+;�3;��������-&���/�����������",,"�	����'�
�;���� 
 ���  "�	������&��

�����)��� 4 %���.;���;�
�;��.�������	,� ��3+��� :.����	,�)
 �-A&��	&��&� ���;��&;���+'

%��  &����#����"
-���	��3�$� ��������+�",,�	�����!-��C��	",, Classicism 0-;��'��

3�-�&�

�����)��
�;�������",,
���������  Classicism %���
�-);��)���,����������

������������������!��������I�����,����)�����,�33��N������
)��
�����!�������.����������#�
�.�

)��
��.��!���������

� 3�D  ���J �.�.2466 
 ����3���)�� 6    ����� ���$� �-�� �+�
 ��#�

����� 3 3�������������,&8������������)����$� .��� ��   "�	�3;��#�%����.��)�����&���"�	���

�����-;��  �����%������ ��+�",,)��"���0�&������������",, Classicism %�������-;��*+;

����� :"�	*+;�8�������
�;��!�������0 '�3'��	 %������$�  �&�W�&��� ���$� �-�� �+�
  ���

",,������� ��� �$� .����	:��-�0 '�3'��	��3�$� .����	,�)
 �-A&��	 ���W���;�

�&;���+'%��  "�	
�;��������%;�%D'!���� 3 3��� ����������,�$&���!�������)���&�$D.�����'����-��A�

2.�
,�������%�����&���'�$(���

� Neogothic

 ������ 30 ��	�
�)/7�
�)�!
&9� (;��) ��	�
%�,��=���
 (-,��) �
��
������!�
���
�

������ 235 ��	�
����&��	��������  �����/
�)��������
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����������",, Neogothic )��
�;��.����������"��������������" ;��Q $��"�	

�����!3W�����%	����G�
�;���
�A&���J �.�.2445 ���",,!-�
����$��	�����"�	

Mr.Guiseppe Bruno ��#�*+;3�	��	 +��������,�% ��'�
�;�������-;������ 44,000 ,�) 5

�����)���
���'�&	
�;���� �+�",,!���������- (Cathedral School)����!��    !-�"
-������	


���������  Neogothic �'��(  �$&����0-;&���+�",,�����)���
����#����������� 2 3����'�

�$GC�,�+�%�����)��&���  *��
���%���� *��*;� � �.����I�����#�*���������'���'��   "�	�8����

��	��,.��
���������  Neogothic �3'� %���� "�	��	&�
� ��3;��,�����  
'�*��%;�����

 ��+�",, Neogothic �����:�����������&��0 ' ��	�,��,���
�;�� , ������*��"�	"N���$�� 

�	�,��,!�7$�  �����&��0 ' ���� �+;
��)������ (Verticalism)%������ �+;
����	)�,�&"�	���)7����

��$-&��"
�
�'��������-$]
$)7$] (Miracalous Light) �3'������!�7$�����!��  "�	0 '����H�����

�����",, Neogothic ��
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 ,+��)��
�-������

&��*'�������/��)���-;��������",,"�	�)�!�!�������'�
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����$�6  ���&���+�",,
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-������������	
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�-������#�,�������$7�")�")'�,+3�  :��������������	-�,��	&�
�"�	�&�	3'��

!�;�"%� ��#��;�

����������)��
�;�������",,
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��������� �	�������&&��
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����$�"�	�,��	 ����#��%��*�)��
8���D  ����	���
�;������������

",,)���",, Classicism "�	 Neogothic ����	�)�0)���#�����������-����+�",,���������

!��)��
����$�%���*+;����� :���������%A��)'�����  "�;������ �8���������	��,�����",,

                                                          

        5 ���
����	)���7�� ���  ��3���)�� 5.  .�.5 �/16  � 5/33 "*'�)��  7-8 �����)��  2

������� �.�.120.
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����	)���7�� ���  ��3���)�� 6, �.�.6 �/5 � 4/83 (�8����,,��� )+�.��
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� � ������"�������'�
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Classicism ��'��)����;���� ���	-�,������3'�!-  , %��� �
�(Column)  "�'0 '0-;�8��	�,��,���

�'�
�;��(Order) ��3;  ���)��������)��
�;�������",,
��������� �	�����)���% -0 '�% �	��,
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:��);���$��% ����������!��

�����)������� 
�;��������%; ��+�",,
��������� �	�����  "�'0-;-�-"��������	�����

%�����	����%;
�-��;����,
:��:+ $��	�)� , :+ $����� , ��
-�"�	��� 
� ���.��3'��);��
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��������� �����",,

0)���	����  "�'�3;��,*�������",,
 ���% '���-&���
-��'�
�;��",,�% '7 ������+�",,���

��#�)���$� 
 ����3���)�� 6 �������,�3;��- ����3��$�$� )����	,�)
 �-A&��	 ���W���;��&;���+'%��

�;�������+�N��  ������+�",,���&���,)��!�������
8���D����	����)'�����
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���
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�;�����J �.�.2454 ��#������0)�
�;��,�*���+�0 ;����.�  ����������#�!��0 ;
+�!��'�)��0)�

%�����&���  �% �	
 ��,:+ $������;��3���  �+�",,�����0)���	������/���'�0���#�������'�

�$GC�,�+�)���%���"�	",'���#�%;�������)�������,�D3����  !�������.;���3���������� (�����

                                                          
7
 3��$  &��
$�$������, “
��������� ",,�	���������3
 ����	,�)
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�������
�� 1 &�F������ %��$)�����)  
�;�����J �.�.2459  "�	��#������!���
�;��

��������
�$ �%�A�)��������$:��:-�  !��������)��$�$�)����J �.�.2467

3.1.3.���&�������	�

�.���%��������

��������,���� 3 �����	�
����������  (�
��
���
�)���)  �
,�� �.!.2423

��������,���� 64 �����	�
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�)��  �
��
�����*��B���� (�)�
���@��������) �
,�� �.!.2454
�����
����)������#�����������%���"��)��
�;�������",,
��������� 

Classicism ,�*�����,�))������,��#�&��� �. (Greek Cross)  �����	*��������3'����0 '�,���

�����
 ����3���)�� 5 "�'���,�8� ��3;��������)�������%���	3�  !������� %�-��A�%��� (�3$����7
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�� ��;��

0 '
� ���",'�%;������������,��������)�� �&8������$� .���0-;  ����3;*�����,�)��,��!�������&��

�% �	)��&	�3;��,%���	3�  ����'�����������  -�����������*�����,�)������������������)���
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����)�����'�&	
�;�������

��#������)���8�������
 �-A&��	����&;�
����)��� �������  
8�%��,�����������'�&	 ��3;���
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�;��������� �����	
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,�)��#����"
-������� 
� ����	-�,%������������",,�'�
�;��.����	�)�0)�����"�'�;�


 ����3���)�� 5 
8�%��,%���	3� �3$����7�$)����� ������3;��#������%���	3� &���&&�,��"�	

��,�'���#����*
 *
��*�������",,�	�������,�+�",,
��������� 0)�)��
 ,+��
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'�� ��;� 3 
'������+�",,*��)���
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��	��,-;��
'��
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�
��
���+����
��	���$'���� �
,�� �.!.2461

��������,���� 91 ��	�
��
����  �*� �#
�� �
��
����-���	���
��� �
,�� �.!.2464

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



227

��������,���� 113  ��	�
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�	�,���)���-$�-;��%�������������-;���-���������;�����"
-���� �-�� .�������"�'�-;��

%�;������  �'� ���
 ����3���)�� 6 ���,�����%; ��	�,���)���-$���,�����

&�-�-'�.��*�������	���.�����+'��,�����	-�,������� 3 
'��)����;���#��$���I���&	�3;

��#� �.)���.;�  !-��C��	 �.���������)�� ��&	�3;��#�)���.;�%���)���8� �
+'%;��!���%D'����

�����  ,��0-)���.;� �.���������,��%�����"�'���#�I�;   
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        8 Arnold Wright and Oliver T.Breakspear, Twentieth Century Impressions of

Siam, 227.
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���%���� ����,)���% -��#�  *��������+�",,�$)7$���	�����-�-"��������

�����	*�����)�� �.��-�%D')��
�-��������� 
����%��,�$)����� ����%���&��������#������

)��
�;��!-�.;���3���"�	��	3�3�  
'�� ��&	��#���������'��&��%��-   &�-�-'�.��*�������

�+�",,������&��������%;���-����"�;���� ������$� !��,��0-)���.;�-;��%�;�%���-;��%��������

��������,���� 26 �����	�
�)/7������!
&9� (�
,����������	�
�)/7�
�)�!
&9�)

��������,����  44 �����	�
�
��
������������������� �
,�� �.!.2453

��������,���� 52 �����	�
�
��
������������	�
 �
,�� �.!. 2454

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



230

��������,���� 89 �����	�
�
��
���
�)����#
�� �
,�� �.!.2461

��������,���� 106 �����	�
�
��
����*)�$(��������#� �
,�� �.!.2466
*�������
���%���� ",,�'��(������" ;�'�&	-+0 '�-�� "�'���,��#�*��)���% �	
 )��
�-

�����
�;������������  I����'��)���������",, , �'���$ "�	�3;���  �%A�0-;&������&&�,�������

���������	�)�0)�����,)���% -
�;��.���!-��3;*�������",,
���%���� ��#�
'���%D'

+.���
#$��� U
*�������������+�����+ (U) �3;��,���
���������,�����"��)�������!���������3

�$)����� &.��),��� *�������!���������3�$)����������#����' ����� 7 %����+��3��� -;��)���-$�

�	%�'�����' ����� I���*�������"�	)���-$�)���% -�����;� ��,-;��)���'��)����#�����$&��� .��

!��������'��&��*���+�����+ (U) )��������������3 !����������)��$)����� &.�����  "�	�����

��3$�+)$� &.��-�7��� )��*���+�����+ (U) .�������)���
�������/��.��� �&�����&�-���%;����*��

������+�
���%���� ",, 5 %;��)��.��,!������.��� ���#� �.%�;� "�	��E-)���'��-;��%����%;��#������

��$� ����)���	,�������"�	��,"
��)'�����

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



231

��������,���� 47 �����	�
�
��
���
�)��������  �
,�� �.!.2454

��������,���� 124 �����	�
�
��
���
�)��#��!  �
,�� �.!.2463

��������,���� 100 �����	�
�
��
�������������	�
  �
,�� �.!.2465
*��������+�����+ ( U ) ",,!���������3�$)�����)���;� ��,
�� �%D'�A��#�*��)��

�% �	)��&	�3;��,�����!��������3'����  -;���������	�,���)���-$��3��� )������������
	-����

���
�D&��	%�'�������  "�	���
�;��������;� 
�� )8��%;*+;)���3;�����)��
'��
� ����.;����


�� 0-;��'����-��A�  ���)��������E-)��!�'�������������#�����	,�������)��-�"�	��,"
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F.��;���,��
*�������",, �.%��);������,)��������$:��:-�I�����#������",,0)���	����

%���
�-);��)��
�;������3���)�� 6 -;����#������)��������� :.��
 �-A&��	�&;��;�����7��&;�bf�

�$:��:-��������#�����������:���,���  ����-�)��$�$�)�  �����&���+���-)�������������"�'�

"�	.��-��&�������0)���	����%�������(  "�'����� ��	�,���)���-$�-;��%�;�  ��	-�, �.)��

�.;�)���
��.;�������-;��%�;�,���+���T��3'��-������  *�������",, �.%��);�������#�����-��� 


8���D.��!��������  "�	&�-
������)���%;�3;��	!�.�0-;�)'������)��
'��"�	)��%;��.�������

��������,���� 119 �����	�
������*� �
��
������!�
���
� �
,�� �.!.2466
�$&��� )�������$-.�������������
� ����7$,��0-;!-�����������	���&�-*��

�����  "�'��#�)���'��
��-��)��*�������)�����������,)���% -���%���"�'������+�",,  "�'���&�-

%;���3;����������0���#�
'�� ��  �+�",,*�������)�������0 '
� ����7$,�������/�����)��3�-

�&�0-;������&�������)��
�;��.�����3'��"��)��������'���������������",,�	�����)����+�",,

"�	������*��  "�'�'� �0-; �������,�%;�% �	
 ��,����3;�������/�7�� "�	:+ $�����0)�

 ��.���  �����	�-'�)���,�'� �����*��)��",,��$� &���������	�,���)���-$�0�;-;��%��������

�'� ���$� ��#��	�,���)���-$���,�����  �+�",,*����������&�������	�	������3'�*�����

,�) "�	 5 
'����;� 3 
'��  ���#�*��",,��;� �.���� �.�-���"�	*��",,
���%���� )���'���'����

���",,�'�
�;��"�	����3;��� ��)��
�-

3.1.4.    �	
��
,����	�
 , ��	��	%�����*��D��
,��
�����!-�)���0�
� ���"��
'����	��,%���.��!���
�;�����0-;��#� 3 
'�� ���

G����� , �������� �����	��,-;������ �8�"�� �
� , "�	!���
�;��
'��%�����   �
����:��.��

������;����$-&����� 
 -���.��
'����	��,%���)���
� ��� "�	������&�������)�������)���
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% -��#������)��
�;��.�����
 ����3���)�� 5 "�	��3���)�� 6 I���
'���%D'�'�
�;��-;���	,,�'��$G

C�,�+�����"�'�	-�,��;!���%������� ������������'��I�����#�G�����.������� 
'��!���
�;��

%�������#�!���
�;��0 ;�����,%�����)���)����T�%��"�	)��&���",,0)�

�.�	
��
,���D��9��
����	�
���������
!7�&�	
�H���H	A�
1. G����������-;��I��  �����	�% ���G�����",,����� "�'�'��)��&	�'�G�����

�$G&	�������-;��)'��I��I;����#�3���( 
��,0� � ��	!�3�.��I��&	3'����	&����8�%����������


+'-$���'����#��	�,��,"�	�-��8�%���.��G����� G����������	����,)������'���	�&-���%D'

��-��	�3�����$ � �������  
8�%��,����������)�������&��%���
�� 80 �J��3$�� %�;� 46 ��'�����

������������F$�� �������������%���%����)��
�;����3'������"�	 ��+�",,
��������� )�����;�����

��,�����
����)���������
�;�������%�
 �-  &������������,I��0 ;
��&8���� ���������#�G��

�����%������� &��
���$�G���'������
����)�����'�&	�3;�$7�������G����������	�-������

2.G�����",,������� , �.A 0 ;  G������������	�����$-.�����3'��
 ����3���)�� 5

"�	 6 ������G������������	���&	�;��.�-%�� �����#�"������� *���.������� "�;����.A 

�+�� ��#�"���� ��� ���.��%�� G��������� %���&�������)�+� )��� )�,%���.A �%;0-;�	-�,

�
 ����"�;��)�+�)�,%���.A  � ���G��"%;�-�"�;�&���'��$G*�����,!���
�;��0-;�'�0� �����#����G��

)���% �	��,�����)�� �.��-�%D' &����������-;�����
���,����������)���	,�3�-�&��'�������

G��",,�������0-;"�'������ 
����%��,�$)����� , ����� ��������$)��)��

3.G�����",,���"� �.
.�.%���",,)�'��������   ������	-�������� �����G��)8���#�

���%;��( �������3����'�� 3���,� "�	*���%;�� �.
.�. ����,�!����
���� �.
.�.)����-"����#�!������

"�"�'�	%;��  G����������	����$����3���$������#*+;�$-�;�.���
8�%��,����)��-$��'��%���.;����;����

��#�-$������'���3'������)� %����9  
8�%��,�����������,G����������	���)�������,�D3�

��� !�������.;���3���������� (������������
�� 1 &�F������ %��$)�����)

                                                          

        9��	���  �$ ������, ���
����	��,���
���$3�
��������� 0)� 3����J)�� 4 :��

�$3�
��������� 0)�  ��	
��������� ��
��   %��$)������$�����, 2540.(���
����-
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��������,���� 43 
#$��*�7����  ����������������10

G�����.�������)�������"
-������/�����)������'�
�;��0)�)���;��%�;�0�&��

�+�",,������G����������0)����-��  0 '�'�&	��#�G�����"*' "�	G�����",,�����  I���

�����/���)�!�!�����������G��������������&�������,�$)������	������������

;.�	
��
,���D������
A����	�

1.���������  �����)�����������,)���% -��#�������'��$GC�,�+� " ;�'�!���
�;��

G�����&	�'�����0��� 
:��:+ $��	�)�"�	���������3;�)�!�!����'�
�;��"�'���.���!���
�;��


'����������"�	%��������0 '�'��0�&������'�
�;������3����'�� ����� !-��C��	����'�
�;��

���������)�������)���% -  "��
�;����#�����0 ;)���
$�� !���
�;������0 ;�� �)��$�����'�
�;��",,

0)����� ������	��,%��� ��� �� , ��� "�	���� I�����#�0 ;)���% - ���������&	���,�*����� 

"��*������,�"�	��������$� ��$ �� "����� ������)������� ���� ��;�� ��&	����
'��

�����.;�0���*��� ����������������	���&�� �.;��
��������0����)��N����+'��*���&	*�������&��

0-;��,��� 3���&��*��� &�� ���,�'� �;���#���������� 2 3��� ���	�	�'� �����3����'��&	�������

��
-���#������������%����+��	�,����I�� ����	-�,���&����!�� "�	������������#�����+�%���

����������0�-;��

                                                          

        10!�������
����%��,�$)�����, �8����
����%��, 
����%��,�$)����� �� 12

)����� (�����)�U :,�$7����$ � ,2538 ), 512.
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��������,���� 130 9��
���$
�)��  �)�
���@��������11

2.�8�"��"�	�
�  �8�"�� ��� 
'��)���;� ���,����� �8�%�-.�,�.�"�	��,��8�%���

&��
'��%����� �� )�����8�%���.��������'��������-$� �����	����'��8�"��!,���
���0)�

0 '�,%���G���	�,��,�������,�$G)��"�'���  &������;�)�����
���,�'�����'��$G)�������" ;�

�Q $������)8�����'�",, “,��-$��”12 " ;&	���0 ')��,�+�",,)��"�'��� "�')8��%;)��,�'���3'��

�;�
 ����3���)�� 5 ��	�)�0)���$� ��,�	,,����'��$G ��3;,;��"�;�

�8�"�������)�������)���% -������#��8�"���'��$G)�� ���� %������"�' 30 – 90 I. .

�8�"��)��%��)��
�-����8�"�������
����)���� (�.�.2423) "�	������� "*�)��)%��

(�.�.2435) �8�"��)��,��)��
�-����8�"��������$:��:-� (�.�.2467) I���
�-��;����,��/�����

!���
�;���������3'��
 ����3���)�� 5 )������3;!���
�;���8�"����,��8�%��� ( Wall Bearing ) ���


 ����3���)�� 6 ��$� �;�)�������,�D3���� !�������.;���3���������� (������������
�� 1 &�F�

                                                          

        11�������-������.

        12!��������)��$�$�)�, 100 �J�)��$�$�)�, 46.
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����� %��$)�����)  ���&��&	�3;����'�)�'��������)8�G�����"�;� �������������#�!���


�;���������)���3;�	,,%�'���)��"�	�	,,%�'�
8���A&��	��,���13

3.��!�;� ( Arch ) ����3;��!�;���#��)�!�!�������'�
�;��",,�% '����������

!�
$�)�)��0-;��,����'��)�-&���	�����  !-��,�����
��������� 
 ����3���)�� 4 ����'���

!�;��,������������)�����������,)��%���)�������	���"�	:+ $:��  ",'�����3;��!�;������#� 3

��	�:)

3.1 �3;��#��8�"����,��8�%��� �,)�������
����)���� !���������3$�� , ������ 
��

��%��,�$)����� "�	)��������������3  !����������)��$)�����

3.2 �3;��#�3'����E- �,�������
����)���� , !����������)%��
��D� � , !��

����� �7� ��-�,D& ,�$�� , !�������
����%��,�$)����� , !������������3�$)����� ,!�������

,���$��� ,!���������3$�+)$� , !��������:���$)����� ,!���������3$��,+��	 "�	!����������)�

�$)�����

3.3 �3;��#�
'����	��,����( �3'�3'���	,������� "�	
'����	-�,��"�'��'��(

I����,��	�+%�;��'���������)�������)��%���

����'���!�;�0 '
� ���%�%���G��)���;������	�,��,����'��$G"�	.��-�$G0-;�3'����

� ����$&��������'���!�;�&��:�����&	�%A���/������+�",,.����!�;���$� )�������
����)����

"�	������� "*�)��)%�� �����&�	��!�;� ���)8�%�;��'����!�;�)�������
��%���-����'���3;)�,

%���0 ;"*'��%D'�����-�����3'���'����8�%���&���8�"���$G-;��,�3'����E-��*���-;��.;�� �� )���

 �����3;0 ;��,)��);�����.���8�"���$G�����3'����,"��-�� ���)���*�����!�;��$� 
�;���$-�'����0�

��#�"����� ������%;"����,)��������� �,��&,)��%���
�������f���������������"�	)��-���

	.�	
��
,���D�����	�
%��������
'������� ����)���'���������I�����+'-;��,�  "�	% ����� �� ���!���


�;��)�������,%�����  %����������
��������� 0)� �!���
�;����#��+�
� �%����  !���
�;��

%���.��%�����0)���	��,-;��.��� , &��)�� , ��0�' "�	"� 
8�%��,�+�",,.��%����������

�����)�������)���% - �,)���%������������)��",�  )��&���"�	)����T�%�� "�	���0 '�,�����8�

���",,)	"�� (Truss) )����#��	,,�3'����������!�����

                                                          

        13 “������,����"�	I'� "I ������������
��,” &� &��� 4,1 ( ���� - $������

2543) : 24.
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�.���*��D��
,��
1.���!���
�;��  &�����
8���&�����)���,����,)���% -��#�������'��$GC�,�+�

����;������,�D3���� !�������.;���3���������� (%���������������
�� 1 &�F������

 %��$)�����) , ����� ��������$)��)��"�	������$:��:-� ��#�����b��!��������

(��������
�$ �%�A�) )����$� �.;� �����"�'����
 ����3���)�� 5

2.G����� 
8�%��,�����)�������  �;���#������)��
�;����
 �� �.5 &	��#�G���'��$G

���0��� "���8�"�����,�G��)��� -;��3���-$�"�	)�����-,-��-"�'�  "�	 �� �"�0 ;
�������

�����,��+'3���,�
�-  
8�%��,�����)��
�;��3'������ �.5 ���
 �� �.6 �����%���%�����$� �3;!���


�;����������
�$ �%�A��3'�G�����)�������%���	3�  �3$����7�$)�����"�	����� �������

�$)��)��

3.�
� &�������)�����������
'���%D'��#��
��'��$GC�,�+�  ����+'3����'��  �.��-

�%D' 
'���
��C����%����
�3���,�&	�������#��
�0 ; 0 ;)���3; �)���0 ;
��"�	0 ;�	",�

4.!���%�����  )���% -������3;0 ;&�$� ��
-� ��"�'�-$ �3;��	�,����-$��*� 
8�%��,��

�����)�U ����"�'����
 ����3���)�� 5 �3;��	�,����b���!-14"�	��	�,����I�� ��15)���
$�� "�'���'��

&��%��-������3;��	�,����-$��*� 
'��Nf���-��)���% -��#�0 ;"*'���3$- %����.;��$�� )�
�

5.���� )���3���,�"�	3����'���-$ �+����0 ; �	�,���)���-$�3����'���+-;����	�,�������-

%$��'��16 �3'���������� ��������$)��)��

6.��	�+ %�;��'�� )������,��"�	���,.����	�+"�	%�;��'����#�0 ; ����;��������


����)���� , �����" ;��Q $�� , �����!3W����3����G�"�	����� ��������$)��)�� ����

��	-�,��	&�
�

                                                          

        14
8������	��3���, &-% ���%����������	)�������$ ��� ~ , 75.

         15��	)8����,+��	"�	���,���������!�������
����%��,�$)�����, “���������

��	3� ��	)8����,+��	"�	���,���������!�������
����%��,�$)����� �����)�� 1/2537,” 11

� ���� 2537.

        16���
����	)���7�� ���  ��3���)�� 6, �.�.6 �/5 ( � 4/83  �8����,,��� )+�.��


 �-A&��	�&;��;�����7� �&;�bf��� %��������3
� � ������"�������'�
�;��
��� �������

�$)��)�� �����)��  2 
$�%��  �.�.2467.)
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7.�������)�'�"������( ����H����"�'3'������
 ����3���)�� 5  �,�$��)��,�% ��'�
�;��

.��3���'����	�)���$� �8��������)�'�"��,��3�$- ��3; �3'� �����������.A -;��0���8��-��- , ���

"�	��;��)���3;�8�����������&��� "�	�������
+,��8� ��#��;�17

&����������
-��'�
�;��.;���;�  �%���������)���;���8��.;�&���'����	�)� �3'�

!����%�A�"�	�%�A��
�$ �������)��
���&����	�)�����Q�"�	���� �� �+�I�� ��
���&��
$��!��

"*'�%$��'��"�	")'�%$��'��
���&���$���� ���������	&�
���&���,������ "�	N������
 
'��������

����( �3'� ��	�,���������, !� 0b ������0bbf�"�	��	�� 
� 
'�� ��
��� �&����	�)�����Q�

���� ��"�	�-� ���18

�)�!�!���������'�
�;�������)�������)���% - ���/�����0��� ��
-��'�
�;��"�	

*+;�8��������'�
�;��)�� �&����!��  ��3'���;���3���)�� 5 " ;�'��+�",,"�	*������������&	�'��

0�&�������0)�3'���;�����!�
$�)�  "�'�������)��$�����'�
�;�������.��-�%D'���0 '�'��0�

&������3����'�� �����  ��
-��'�
�;����#���&&��
8���D������������"�����	,������'�
�;��

)��!--�-'�)��
�-����%�A�"�	�������)���.;� ���3'������
 ����3���)�� 5

"�'�)�!�!�������'�
�;�����)��
 ���,)��!�������
8���D����	����)'�����  !�������

���'��&��%��-
'���%D'������'�
�;��0��� ��� 
� ���.��3'��);���$��  �)�!�!�������'�
�;��

"�	��� 
� ���.��3'��&�-�'���#����"��
8���D������8�%�-�+�",,�����  " ;�;�����
�;��

������� �+�",,
��������� �	�����"�'.�-&8���-�������)�!�!���"�	��� 
� ���.��3'��

�'�
�;��
'�*��%;����� ������	*
 �����$����+' ��  0 '�'��&����/�7�� ����% ')����, �&��
'��

����&	�;���&��&����0��� ��� %'��0��

3.1.5.���&����
$
�*����%�D���	�

�. %�������%���'�$(���

� Classicism

��� �$� �����
�;������������",, Classicism ��3'������)��������'�&	��#�0�

�� ��� �$� �������	
��������� )�� �����G�� �&������-!� �� )��"��'%�������!��3'������

                                                          

        170."
� ��.	��/�	, “���������$)7$��
��������� �	�����)�� ��'�",,��'��.��

���
��������� 0)� �	%�'���.�.2208-2475,” 150.

        18 Arnold Wright and Oliver T.Breakspear, Twentieth Century Impressions of

Siam, 386.
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���� ����%���&����� �$� ���+�",, Classicism "�;� �����)��0-;�����%���%�������8����

��	��,"%'� Classicism  ��
�$ �%;����� �&�-�-'��3'�)8���#�%�;�,��)��
���3��� ,%���&����


�D�����!������� ���-&�"*'�-$�0�;)��%�;�,�� �.%�;�

����������
 ����3���)�� 5 "�	��3���)�� 6 )�������)���% -  �,�����)��"
-�����+�

",,
���������  Classicism 15 %��� �$)7$�� Classicism )���,�'� ���������������������

���&��&	"
-��$)7$�� Classicism *'��)���+�",,"�	*�������"�;�  ����8������	��,)��


���������   �3'������	-�,!- )��%����� ,  �%�;�,���+�&���",,�$%������I�����& ��
� (Column)

)���",, Doric , Ionic "�	 Corinthian ��#�)���'�
������'���#�����8�"�'�+�",,.���
� ��3;�)'�

���� "�'0 '�8� (Order) %��� �����	��,����(  ��3;�'� -;����'����A �+�",, I�����&��#�0�-;��.;�

&8���-)��������",,"�	����'�
�;�� -������ �+�)��"�	
�-
'�� �� )����)��$�����'�
�;��&��0 '


 ,+����  Classicism order �3'����������!��

�����D����
%�*���	�$
�������'�$(���


� Classicism
- ��;�,�

 �.%�;������)��"
-��$)7$��
���������  Classicism )���,������������������
'��

�%D'&	��#� �.)���-$��.;����������,)���% -����;� �.%�;�)��!�����������;�� &.�.�. , ������


����%��,�$)����� �����)�U "�	�����!���������3$�+)$� ��-�7��� )�� � �.%�;�",,)�����.;�I���

�'��&�������"�'� �.%�;�",,)���-$��.;������I��� ����	��,-;��!��,��0- , I�; ��	�+)���.;�

������ 64 ��;�,���	�
����������     ������ 110 ��;�,���	�
�
��
�����*��"+�����
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������ 187 ��;�,���	�
�
��
������
�)I         ������ 211 ��;�,���	�
�
��
����-���	���
���

1.��;�,�%������*���;,�
 �.%�;�)���-$��.;������
����)���� (�-$ )  �,��0-)���.;�&��-;��.;��)���
��.��

 �.  �+�-;��%�;� �. �3'����E-)���
��3���  3����'����#�,����E-�+�
���%����   3���
����#���	�+)����E-

��� �
+'�	�,���  
��.;���	�,�����	-�,-;���������+���T��)��&;�����:����3'���
� Corinthian

�%���%���
�.���0���#�&����"�	%�;�,�������  �%���%�;�,����	-�,�+���T��)��&;�����
'��%�����

 �.%�;���	-�,!-   �����	�����"�'� �.%�;��������
����)���������;����,����� Baroque

"�	�����",, Mannerism ���$���� �3'�

              ������ 265 S.Giorgio Maggiore,Vanice19                   ������ 266 S.Guiseppe,Milan 20

                                                          

       19J.C.Palmes, ed., A History of Architecture ( London : The University of

London,1975 ),867.

       20Ibid,817.
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����%���0�&�� �.%�;������
����)����   �����!���������-�,D& ,�$��,�����

!������������3�$)�����"�	�����!��������I�����,�����'�� �,��0-)���.;��C��	-;��%�;�!-�

 ������"�'�I�; )���.;��C��	)�������!���������-�,D& ,�$���)'�����

2.��;�,�%�����
'�;,�

������ 109 ��;�,��
��
������
,�� +.$.
.        ������ 137 ��;�,��
��
�������������������

������ 267 ��;�,��
��
���
�)��#��!
 �.%�;�",,)�����.;��������������������,�'� � 2 �����	  �������",,)��*'����

�.;�
+'����)��-;����!������� �3'������!�����������;�� &.�.�. "�	������  !�������
����%��,

�$)�����   �����	)�� 2 ��� �.)���.;�",,��#�)��&�-��  ������%;��"�	�-$��.;�
+':��������� �3'�

 �.%�;�)��!���������3$�+)$�

- �,����
%�;�,������������)�������)���% -
� ���",'����0-;��#� 2 �+�",,���",,%�;�,��

&���"�	%�;�,��",, Mannerism !-�)��%�;�,��",, Mannerism ��#��+�",,)���8� ��3;��,�����

�������#������"��)�������
����)����  �'� ��8�%�;�,��",, Mannerism  ��3;*
 ��,%�;�,��&���)��

!����������)%��
��D� �)��
�;��
 ����	,�)
 �-A&��	&��&� ���;��&;���+'%��"�	�����#�-

1. �,����%�� Mannerism ( �����)�����",,%�;�,���%;�$���$��� ����'�%�;�,��",,&���)
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������ 73 �,������	�
���������� ������ 268 �,�����7���K���  �
��
���
�)���

       ������ 89 �,����%����� 1                 ������ 90 �,����%����� 2 �
��
��������
�
�"
���

������ 118 �,�����
��
�����*��"+�����
           ������ 194 �,�����
��
���+����
��	���$'����
-�����!�������%���%���"��(  &	�%A��'�����)����%�;�,��",, Mannerism  � ����'�����)��


� �%���� ,�%�;�,��&���  ����������%���"��(*+;
�;���;�����"
-�NJ ��3'��-;��������",,��

"�'�"�	
���
�D�����
8���D�'��(��,�%�;�,�������"
-�������"%'���� )��
 �����$)�����

�'�
�;��"�	��	,� �-3���:��.����	 %������$�*+;
�;��"�'��#�)���'�
������'�����������%���

�'�( �  %�;�,�������������;����#�%�;�,��&���)��&����3���"�	
�D�����.��!��������)'�����

2.�,������	�
%���,�+��� (%�;�,��",,
� �%���� )��0-;��,"��,��-���&&��
��������� 

����-!� ��)

������ 90 �,�����
��
��������
�
�"
���              ������ 130 �,�����
��
������
,�� +.$.
.
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������ 137 �,�����
��
�������������������           ������ 142 �,�����
��
���
�)��������

 
    ������ 186 �,�����
��
������
�)��������                   ������ 163 �,�����
��
�����
����!

     ������ 253 �,�����
��
���
�)��#��!                    ������ 213 �,�����
��
����-���	���
���
�����	%�;�,��)���",, Mannerism "�	",,&����'���A0-;��,�$)7$�� �&�������

",, Neo-Classic !-��C��	���$����  �+�",,"�	�����"�'�.��%�;�,������,�'��.���������("�'

������$� 
���
�D�����%���3��������  ,����������&��������-����J"�	
��%��)��
�;��0�;-;��

  ������ 269 Fontana Paola, Rome21           ������ 270 �,����%�����
�
��22

                                                          

        21Ibid ,785.

        22Dictionary of Architecture , 64.
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- ���

      ������  271           ������ 272    ������ 85                    ������ 283
������ 271 ��� Corinthian�����	�
���������� ������ 272  Corinthian Order23

������ 85   ��� Doric  ����
��
�����
�
�"
��� ������ 273  Doric Order24

������ 274     ������ 158        ������ 275               ������  123                    ������ 115
������ 274  ��� Ionic  ����
��
������������	�
    ������ 158  ��� Ionic  ����
��
�����*��
����!
������ 275  Ionic Order25          ������ 123 �������
��
�����*��"+�����

������ 115    �������
��
�����*��"+�����
%����� 2

                                                          

        23Andrea Palladio, The Four Books of Architecture ( New York : Dover

Publications Inc,1965)

        24Ibid.

         25Ibid.
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&��:���+�",,  �
� Corinthian )�������
����)���������#�����������%���"������


�;�������",, Corinthian Order ����!������,
 ,+��  �'�����)���
� Corinthian .�������


����)������#�������
��$�%����
���	-�,*����)'�����  0 '�3'�
����)��
� �����,��8�%���!���
�;��

�����0-;  "�'������������%����'� ����!����������)%��
��D� �)���8� Doric Order )����#�

�
���� ��3;   ���&����������,����8������	�
�",,��!�� ��3;"�'-�-"����+�",,�
��%; �

�����	�'��(0� �3'� �
� Ionic)�� �.�.�:��U"�	�������	��)7�&;�%���

������ 276 ����� Ionic �������������
��
������������	�

�
�)�� ������	��;�� Ionic Order )���,������������������ � 2 %���I����;��"�'��#�%��

�
� Ionic ",,-�-"���)���
$��  ���)�������,�����	�
�)����"�'�",,Corinthian -�-"��� 0-;)��!��

����� �7� ��-�,D& ,�$��

- )D���$X*%����
$
�*��)D���$X*

������ 77 )D���$X*���	,������	�
����������      ������ 68 ���	,�%��	�������������	�
����������

������ 91 �,��D���
��
�����
�
�"
���            ������ 112 )D���$X*�
��
�����*��"+�����
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     ������ 201 )D���$X*����
��
���
�)����#
��      ������ 277 )D���$X*����
��
�������������	�


3'����E-������������)�������)���% -�����, 2 �����	 ��� 3'����E-�+�
���%���� "�	

3'����E-��!�;�  3'����E-��!�;��,�������)��%���)�������������&�����
�;��3'����E-�+���!�;�����

��#����"
-��)�!�!�������'�
�;��",,�	�����)��3�-�&�  ��/������'�
�;��3'����E-��!�;���$� 

&������'���!�;�",, ����)�,%��� �,)��3'����	�+"�	%�;��'�������
����)����   
8�%��,3'��

��E-)��!�������)%��
��D� �  
'���%D'��#�3'����E-�+�
���%���� "�	��"�'�-;������+���T��%���

%�;��'��  "�'!�������%����'�( �
� ����&�	*����%; �3'����E-�+���!�;�0-;��'��
 ,+��

;. %�������%���'�$(���

� Neogothic
&������������������ �,�������������+�",,)��"
-������	"%'�
��������� 

Neogothic 3 %��� 0-;"�' �����" ;��Q $��"�	�����!3W����3����G� !���������-�)��$�$�)�

"�	����� ��������$)��)�� ��������������-,���$��� I���&�-��	
�������
�;������������

",, Neogothic �������#�0��� ���.��
��������� !�7$�)����/��.����������,�3;��
�� ���)���

�$��/�����)������������)�����!���A��$� �;�&��
��,����
���3'��-�����,0)� -������ ������

",,���������� (!���������-) �%;��#�0���'���$��	 Neogothic &�� ��%;�%A�)���0�)�������!��"�	

����	�)�)��0-;��,�$)7$��-����'�����

������ 94 ��	�
%�,��=���
                                 ������ 97 ��	�
%�,�!7�&��'��
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������ 235 ��	�
����&��	��������
�����	��,)��"
-������������"%'�
���������  Neogothic ������������0)�

0-;"�'����&�	3'��!�;�"%�  (Pointed Arch), �����$ %����"�	����3;��	&���  (Rose

window) )��%�;�,�� "�	��	-�,�����-;����	&�
�  )���% -��#�����8������	��,"%'�


���������  Neogothic  ���	-�,�������'���'��( �3'������	-�,%�;�,��������������!��

������)��$�$�)�)��������" ;��Q $��%�����'�"�	�����" ;������
���)��
�;���% '

����� ��������$)��)����#�����������
���������  Neogothic )��
�;��.�����


 ����3���)�� 6  ����� �������U"
-���������	��,"%'�
���������  ��.�����'������

�����",, Neogothic ����-�)��$�$�)� ��  �%A�0-;&��������",,3'����E-!�;�"%� )��%���

%��� ��.��� ,����8�%�����.;� ���#�
'��%����.��*�������0 '�3'��������������	-�,  �� ������

���",,:����������%;��#�!����	3� "�	��"�'���-���%;�
 �����#�3'��!�;�

������ 278 )D���$X*%���D��Y;����	�
����&��	��������
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                ������ 237  ��;����;,���	�
              ������ 279 ��
�Z�)D������*������	�


������ 280 ��
��%�D���*����	�
*,���	,����
�����	"�	�����	��,.����������������	�)�0)�)��"
-�����+�",,"%'�


���������  Neogothic ���� ���/�����)���'��0�&������������",, Classicism ����	�)�

0)� �����" ;��Q $��"�	�����!3W����3����G�I�����#�����������",, Neogothic ���"�����

��
�;��%������������#�)��&��� "�'�&�	3'��!�;�"%�  (Pointed Arch) "�	��	-�, �.)���.;�

�����-;����	&�
�"�	%������A�( �'� ���3'������
 ����3���)�� 6 � ���
�;������� ����

����$)��)��.��� ������",,�����)���:�����"�	:�����;�������;� -;�������	��,"%'�


���������  Neogothic  ��.���
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	.%���'�$(���

�?��$
������
&������������������ �,����������)��"
-������	
��������� 0)������ 3 %���

0-;"�'%���	3�  �3$����7�$)�����  �����,�D3���� !�������.;���3���������� (����������

��
�� 1 &�F������ %��$)�����) "�	������$:��:-� !��������)��$�$�)� ��#����


��������� )�� ��$��/����� �&�����*
 *
���	%�'����� �-�� ���+�",,"�	���

��	��,.��
��������� 0)���,�$)��������",,"�	�)��$�����'�
�;����'���	�����

������ 165 %�� 169 �$
�)��  �)�
���@��������
�����",,0)���	�������
�;��.�����
 ����3���)�� 6 ������&����	��3�$� "�	
:������,;��

� �����.�	���� !-�
� ����,����������",,0)���	����0-;�������)�U �)'�����

������ 29 ��	�
�
��
���;,�
�)��
���
A��                           ������ 246 ��	�
������*�
���������������	
��������� 0)���	����&�-�'���#���/��������	-�,%����

.��������",,)��*
��������*��",,�	�����  0 '�'�&	��#�*���+����,�).��%���	3� 

�3$����7�$)����� , *�������",,%;�
'����;�
� 
'��)�������,�D3����  !�������.;���3�����

����� "�	*��",, �.%��);��)��������$:��:-� ��,�)��$�����'�
�;��",,��������
�$ �%�A��%;

�.;���,�+�",,
��������� 0)�)����,�;��
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������ 281-282 %�� 171 �$
�)��  �)�
���@��������

 ������ 276,180 %�� 179 ��	�
;,�
�)��
���
A�� (��	�
���&
!���
� 1 +�K����
������������)

������ 245,244 %�� 283 ��	�
������*� �
��
������!�
���
�
  �����	)��
��������� ����������",,�	���������	�)�0)�" ;�'�&	�����&


�;��"�	��"�'��� �	�,��,
���������  Classicism %��� Neogothic  ��)��
�-"�;�"�'�A

����� ���,�����%;�.;���,����3;���"�	��� �% �	
 ��,��	�)�0)�   
��������� �A�% ���

�����	
��� 0)���3'����������)�������"�	��,����7�� �	�����)��(-;��  "�')���% -�;����#�

��������"�	��,��'����-
����������������%�;�"%'���/�7�� 0)�"�	��� ��+'��-.����	�)�

" ;��	)��������",,0)���	����  " ;�'�&	��#�����8���� �-�� ",,


��������� 0)��.;� �
'��
�$ ��� :+ $�&��3��$"�	��	 %������$�  "�'��- ����-����'��

��#�)���$� ��+'��"�-����	,� ���������"�	.;���3,�$���)�����;3$-��	,�)
 �-A&��	 ���W
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���;��&;���+'%��  -��������!�������)����	���)��
������3'�!������� %�-��A�%��� (�3$����7

�$)�����) "�	!�������.;���3���������� (&�F������ %��$)�����) I�����#�!�������
8�%��,3�3���


+�&�� ������",,0)���	����)�����",,"�	��"�'���'���-�� )��
�-��#�����������   "�'!��

�����
8�%��,���W�)��
�;��.���)�������	���"�	:+ $:��������$� �+�",,�	������3'��-$ 
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บทที่ 6
บทสรุปและขอเสนอแนะ

การศึกษาเรื่องโรงเรียนในสมัยรัชกาลที่ 5 และ 6 ( พ.ศ.2411 – 2468 ) มีวัตถุประสงค
เพื่อรวบรวบรูปแบบ ตลอดจนการจัดวางผัง , ศึกษาประวัติความเปนมาและศึกษาวิเคราะหถึง
ปจจัยตางๆที่สงผลตอรูปแบบและการจัดวางผังของโรงเรียนในสมัยรัชกาลที่ 5 และ 6  ซึ่งทั้งหมด
สามารถประมวลใหเปนวัตถุประสงคหลักของการศึกษาครั้งนี้คือ ตองการศึกษาประวัติศาสตรไทย
โดยใชสถาปตยกรรมเปนขอมูลหลักและศึกษารูปแบบสถาปตยกรรมไปพรอมกัน

กระบวนการศึกษาในครั้งนี้จึงคลายกับงานวิจัยทางประวัติศาสตรทั่วไป  ส่ิงที่นาสนใจ
คือไดนําเสนอรูปแบบและเรื่องราวของอาคารโรงเรียนที่นอยคนจะเคยเห็นมากอน  วิทยานิพนธ
ฉบับนี้จึงอาจกลายเปนทําเนียบโบราณสถานไปอยางไมตั้งใจ   อาคารโรงเรียนที่ศึกษาอาจมีคุณ
คาทางสถาปตยกรรมที่แตกตางไปตามสายตาของผูตัดสิน แตในความเปนจริงอาคารเรียนทุกหลัง
สรางดวยความตั้งใจสูงสุด  ซึ่งถาสรางโดยพระเจาแผนดินจะหมายถึงอาคารที่มีทุนสรางมหาศาล
และสามารถใชสถาปนิก , วิศวกร และเทคโนโลยีตลอดจนวัสดุกอสรางที่ดีที่สุด  อาคารจึงไดรับการ
ตัดสินใหทรงคุณคามากตามลักษณะสถาปตยกรรมที่ปรากฏ   สําหรับอาคารเรียนที่สรางดวยการ
ระดมทุนของขุนนางราษฎรโดยเฉพาะอาคารเรียนในตางจังหวัด  รูปแบบของอาคารที่ปรากฏคงให
ความรูสึกวาเปนเพียงอาคารพื้นถิ่นที่พยายามสรางใหเปนอยางอาคารตะวันตกเทานั้น  คุณคาทาง
สุนทรียศาสตรไมสามารถเปรียบเทียบไดกับอาคารเรียนหลังใหญๆในกรุงเทพฯไดเลย

ที่จริงคุณคาและความสําคัญของอาคารเรียนที่ศึกษาทุกหลังไมตางกัน  รวมทั้งอาคาร
ที่ยังคงเหลือใหศึกษาหรือเหลือเพียงภาพถาย  เนื่องจากวิทยานิพนธฉบับนี้ตองการศึกษาเรื่องราว
ในอดีตจากอาคาร   แมวาเรื่องราวตางๆในอดีตที่เคยเกิดขึ้นในอาคารจะสิ้นสุดลงแลว  แตเร่ืองราว
เบื้องหลังของอดีตและอาคารนั้นจะไมจบลงหากเราสามารถเขาใจความคิดที่อยูเบื้องหลังอดีตนั้น
ได  เนื่องจากวาประวัติศาสตรทั้งหลายคือประวัติศาสตรแหงความคิด1  กระบวนการในการคิดครั้ง
นี้คือการสรางภาพอดีตขึ้นมาโดยการเลือกที่จะแปลและตีความจากขอเท็จจริงซึ่งหมายถึงอาคารที่
ศึกษาทั้งหมดนั้นเอง

                                                          
            1อี.เอช.คาร, ประวัติศาสตรคืออะไร (กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน, 2531),15.
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อาคารจึงเปนขอมูลเบ้ืองตนและขอเท็จจริงทั้งหมดที่ตองแปลและตีความเพื่อคนหา
ความคิดที่ซอนอยูในโรงเรียนเหลานั้น  กระบวนการในการศึกษาและวิเคราะหงานสถาปตยกรรม
ไมใชเร่ืองงาย  ไมวาจะเปนการวิเคราะหรูปแบบ , ผังและโครงสรางอาคาร   นี่คือกระบวนการ
วิเคราะหอาคารที่สรางเสร็จแลวเทานั้น  เมื่อคิดถึงกระบวนการในการกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร
จะตองใชเวลาและมีผูรวมในกระบวนการนั้นมากกวาการศึกษาอาคารที่สรางเสร็จแลว  เห็นไดวา
สถาปตยกรรมคือขอมูลปฐมภูมิทางประวัติศาสตรที่ซื่อตรงคอนขางมาก นักประวัติศาสตรสามารถ
ศึกษาโดยตัดความสงสัยเบื้องตนที่มีตอหลักฐานไปไดหลายประการ  แมประวัติการสรางอาคารใน
ประเทศไทยสวนใหญไมไดรับการบันทึกหรือบันทึกโดยละเอียดไว   แตลักษณะสถาปตยกรรมจะ
เปนคําอธิบายเรื่องราวของตัวอาคารเองที่ดีที่สุดที่นักประวัติศาสตรจะสามารถเรียนรูไดอยาง
สมบูรณตางจากการศึกษาหลักฐานปฐมภูมิที่เปนลายลักษณอักษรทั่วไปในประเทศของเรา

การศึกษาโรงเรียนในสมัยรัชกาลที่ 5 และ 6 ในประเทศไทย ผูศึกษาใชวิธีการคนควา
หลักฐานเอกสารทั้งหลักฐานปฐมภูมิและทุติยภูมิรวมถึงการศึกษาภาคสนามจนสามารถประมวล
ผลการศึกษาทั้งหมดออกมาไดดังตอไปนี้

จากการศึกษาวิวัฒนาการการศึกษาทั้งประเทศของไทยและในทวีปยุโรป  ตลอดจน
ประวัติการกอต้ังของโรงเรียนและอาคารเรียนแตละหลังตางสะทอนใหเห็นภาพของความเปลี่ยน
แปลงทางการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยภาพรวมการปฏิรูปการศึกษา มีจุดประสงคหลักคือ
ตองการใหคนในชาติไดรับการศึกษาอยางนอยก็ใหพออานออกเขียนไดเปนจํานวนมากที่สุด  เพื่อ
สรางคุณสมบัติพื้นฐานใหกับพลเมืองในรัฐชาติที่พระองคกําลังจะสรางขึ้น  การปฏิรูปการศึกษา
เปนสวนหนึ่งในนโยบายปฏิรูปประเทศตามอยางตะวันตกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจา
อยูหัว  เปนการเลือกรับเอาแบบอยางความเจริญที่เห็นจากประเทศตะวันตกแลวนํามาปรับปรุงใช
กับประเทศไทยเพื่อรักษาไวซึ่งรากฐานดั้งเดิมของอารยธรรมไทย

การปฏิรูปการศึกษาคือการจัดการศึกษาใหเปนระบบอยางประเทศตะวันตก  รูปธรรม
ของระบบการศึกษาแสดงใหเห็นผานการตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบเร่ืองการศึกษาโดยเฉพาะ
(กระทรวงศึกษาธิการ), มีการวางโครงการและแผนการศึกษาและที่สําคัญที่สุดคือมีการตั้งโรงเรียน

เนื่องจากโรงเรียนคือสถานที่ที่จัดไวเพื่อดําเนินกิจกรรมทางการศึกษาโดยเฉพาะ  ตอง
มีอาคารเรียนที่เหมาะสมกับกิจกรรมการศึกษาแบบใหมที่กําลังจะเกิดขึ้น  มีหลักสูตร  มีการวัดผล
และมีการกําหนดเวลาเรียนที่แนนอน  มีผูสอนที่ไดรับการฝกฝนมาโดยเฉพาะ โรงเรียนและกิจกรรม
ตางๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนจึงเปนสิ่งที่เกิดขึ้นใหม  การตั้งโรงเรียนคือการนําระบบการศึกษาที่ปฏิรูป
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ใหมออกใชอยางเปนรูปธรรม  ดังนั้น  เมื่อมีการตั้งโรงเรียนขึ้นหรือเมื่ออาคารเรียนกอสรางขึ้นที่ใด
ยอมแสดงถึงการปฏิรูปการศึกษาไดไปถึงแลว

การจะตั้งโรงเรียนขึ้นมาไดจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีสถานที่และมีอาคารเรียน  การตั้ง
โรงเรียนในยุคแรกยังคงอาศัยพื้นที่บานพักหรืออาคารที่ไมไดใชงานแลวนํามาจัดกิจกรรมทางการ
ศึกษา  ตอมาเมื่อนักเรียนมีจํานวนมากขึ้น  อาคารเกาที่มีอยูเดิมไมเหมาะที่จะใชจัดการเรียนการ
สอน  ที่สําคัญที่สุดคือผูนําของสังคมไทยใหความสําคัญตอการศึกษามากขึ้น  สงผลใหเกิดการ
สรางอาคารเรียนครั้งแรกขึ้นในป พ.ศ.2423 คืออาคารทั้งสองหลังในโรงเรียนสุนันทาลัยที่สราง
เลียนแบบสถาปตยกรรม Classicism

การศึกษาเพื่อรวบรวมรูปแบบตลอดจนการวางผังของอาคารโรงเรียนพบวาอาคารทั้ง
หมด 21 หลังลวนแตมีรูปแบบและการวางผังแตกตางกันไป อยางไรก็ดีสามารถจัดกลุมตาม
ลักษณะสถาปตยกรรมอาคารที่ปรากฏได 3 กลุมใหญ คือ

1.อาคารที่สรางเลียนแบบลักษณะสถาปตยกรรมตะวันตก รูปแบบ
สถาปตยกรรมตะวันตกที่พบในการศึกษาครั้งนี้มีทั้งการสรางอาคารเลียนแบบสถาปตยกรรม
Classicism และ  Neogothic  อาคารที่สรางเลียนแบบสถาปตยกรรมตะวันตกพบในการศึกษาครั้ง
นี้ทั้งหมด 8  หลังซึ่งอาคารทั้งหมดในกลุมนี้ตั้งอยูในพระนคร  อาคารเลียนแบบสถาปตยกรรม
ตะวันตกที่สรางในสมัยรัชกาลที่ 5 มีจํานวน 6 หลังที่เปนอาคารโรงเรียนในความอุปถัมภของพระ
องคและพระบรมวงศานุวงศชั้นสูง  แตอาคารเลียนแบบสถาปตยกรรมตะวันตกที่สรางในสมัยรัช
กาลที่ 6 กลับเปนอาคารที่สรางโดยองคกรในพระพุทธและคริสตศาสนา

2.อาคารที่สรางในลักษณะสถาปตยกรรมตะวันตกดัดแปลงที่พบในการศึกษา
คร้ังนี้ทั้งหมด 10 หลัง  ในจํานวนนี้มีเพียงตึกยาว สวนกุหลาบวิทยาลัยเทานั้นที่ตั้งอยูในพระนคร
และสรางในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  นอกเหนือจากนี้ตั้งอยูในสวนภูมิภาค
และสรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 ทั้งสิ้น

3.อาคารที่สรางตามลักษณะสถาปตยกรรมไทยประยุกต พบในการศึกษาครั้งนี้
3 หลัง ซึ่งทั้งหมดเปนอาคารที่สรางในสมัยรัชกาลที่ 6 และเปนโรงเรียนที่อยูในพระบรมราชูปถัมภ
ในพระองค 2 หลัง อีก 1 หลังเปนอาคารที่อยูในพระบรมราชูปถัมภของพระเจานองยาเธอเจาฟา
นิภานภดล

ตลอดสมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงสมัยรัชกาลที่ 6 มีการสรางอาคารเรียนขึ้นอยางมากมาย
ผูอุปถัมภโรงเรียนมีทั้งพระมหากษัตริย, พระบรมวงศานุวงศ, ขาราชการตลอดจนประชาชนทั่วไป
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รูปแบบอาคารโรงเรียนที่รวบรวมไดในการศึกษาครั้งนี้จึงมีรูปแบบที่หลากหลาย สรุปไดวาในสมัย
รัชกาลที่ 5 และ 6 ยังไมมีรูปแบบมาตรฐานสําหรับการสรางอาคารโรงเรียน

อยางไรก็ดีอาคารเรียนที่พบในการศึกษาครั้งนี้เกือบทั้งหมดมีลักษณะของ
สถาปตยกรรมตะวันตก  สมัยรัชกาลที่ 5  การสรางสถาปตยกรรมตะวันตกในประเทศไทยโดย
เฉพาะในพระนครเปนการแสดงถึงความเปนอารยะและความทันสมัยที่เปนรูปธรรมที่สุด  โครงการ
กอสรางใหญๆไมวาจะเปนพระราชวังและสถานที่ราชการเกือบทั้งหมดในสมัยรัชกาลที่ 5 เปนการ
สรางอาคารแบบตะวันตกเกือบทั้งสิ้น

นัยแหงรูปแบบสถาปตยกรรมตะวันตกนั้นกระจายสูสวนภูมิภาคดวย  เนื่องจากหลัง
การปฏิรูปการปกครองประเทศ  ทุกทองที่ในสวนภูมภิาคตองมีการกอสรางสถานที่ราชการและโรง
เรียนควบคูกันไป  ส่ิงที่สําคัญคือรูปแบบการกอสรางจะตองมีลักษณะของสถาปตยกรรมแบบตะวัน
ตกใหมากที่สุดเทาที่จะทําไดเพื่อแสดงถึงความทันสมัยและเปนที่เชิดหนาชูตาของทองถิ่น

ตางไปจากพระราชนิยมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  สถาปตยกรรม
ในรัชกาลของพระองคคือรูปแบบไทยประยุกตที่เกิดขึ้นเนื่องจากความพยายามเผยแพรสํานึกชาติ
นิยมที่พระองคใชเปนเครื่องมือสงเสริมสถาบันกษัตริยและสรางชาติรัฐใหเปนไปตามแนวทางของ
พระองค  ผลงานทางการศึกษาและสถาปตยกรรมในสมัยของพระองคจึงอยูที่การสถาปนาอาคาร
เรียนและโรงเรียนมหาดเล็กหลวง (วชิราวุธวิทยาลัย) และยกฐานะโรงเรียนขาราชการพลเรือนเขาสู
ระดับอุดมศึกษา (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) อาคารไทยประยุกตในโรงเรียนทั้งสองจึงเปนรูปธรรม
ที่ชัดเจนที่สุดของสํานึกชาตินิยม  แตเปนที่นาสังเกตวาโรงเรียนที่สองที่พระองคทรงสถาปนาเปน
โรงเรียนสําหรับอบรมลูกผูดี  ฐานอํานาจของพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไมไดขยาย
ออกไปนอกแวดวงพระบรมวงศานุวงศและชนชั้นสูง   แตอาคารเรียนในตางจังหวัดยังคงสรางตาม
แบบสถาปตยกรรมตะวันตกตอไป

ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอรูปแบบและการวางผังอาคารมากที่สุด
คือความพึงพอใจของผูอุปถัมภและสภาวการณการเมือง  โรงเรียนที่สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5
และ 6 จึงมีรูปแบบที่หลากหลายมาก  แมวาอาคารโรงเรียนราชินีบูรณะ2และอาคารโรงเรียน
ราชินูทิศ3จะเปนอาคารเรียนที่สรางตามแบบกระทรวงธรรมการ  แตอาคารโรงเรียนทั้งสองไมมี
ลักษณะสถาปตยกรรมใดๆที่เหมือนกัน  แสดงใหเห็นวาการสรางอาคารเรียนสรางไปตามความพึง
                                                          
       2สิบพันพารเสนอ โสณกุล,หมอมเจา,126.
       3หอจดหมายเหตุแหงชาติ.เอกสารกระทรวงธรรมการ  รัชกาลที่ 6 .ม. ร.6  4/25.“เร่ือง
โรงเรียนสตรีในมณฑลอุดรขอพระราชทานนามโรงเรียน.” 11 ตุลาคม พ.ศ.2463.
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พอใจของผูอุปถัมภเปนอันดับแรก  ความเหมาะสมกับหนาที่ใชงานเปนความสําคัญลําดับรองๆลง
มา  และยังไมมีรูปแบบมาตรฐานของอาคารเรียนที่เปนมาตรฐานเกิดขึ้นเลย

คุณคาของอาคารแตละหลังในทางประวัติศาสตรสถาปตยกรรมนั้นไมตางกัน  เพราะ
อาคารเรียนทุกหลังตางใหขอมูลทางประวัติศาสตรของโรงเรียนของตนไดเปนอยางดี   อีกทั้งสภาพ
ของอาคารเรียนที่มองเห็นไดในปจจุบันยังสะทอนสํานึกทางประวัติศาสตรของชุมชนที่มีตออาคาร

สํานึกทางประวัติศาสตรและการใหความสําคัญตอโบราณสถานในประเทศไทยเปน
เร่ืองเฉพาะบุคคล คนกลุมหนึ่งใหความสําคัญและภาคภูมิใจในอาคารเกาแตคนสวนใหญกลับ
เพิกเฉย  ขณะเดียวกันงบประมาณในการอนุรักษอาคารเกาตองใชมากกวาการสรางอาคารใหม
มากมาย  เหตุผลในการปลอยอาคารใหรกรางหรือการทุบอาคารเกาเพื่อสรางอาคารใหมจึงเปน
ประเด็นที่สามารถถกเถียงไดอยางไมรูจักจบสิ้น  การสรางสํานึกทางประวัติศาสตรและการสงเสริม
การอนุรักษโบราณสถานอาจทําไดโดยเริ่มจากกระตุนใหชุมชนเกิดความภูมิใจและทําใหคนกลุม
หนึ่งมีประวัติชีวิตที่แตกแขนงไปจากประวัติศาสตรของรัฐชาติ

อาคารโรงเรียนทั้งหมดคือผลึกความคิดของชุมชนที่แสดงใหเห็นเปนรูปธรรมผาน
สถาปตยกรรมในชวงระยะเวลาหนึ่งๆ  อาคารโรงเรียนที่ศึกษาทั้งหมดเปนเพียงตัวอยางของอาคาร
ในยุคสมัยรัชกาลที่ 5 และ 6 ที่ไดรับการสรางสรรขึ้นมารองรับภาวะการณในสังคมไทยที่เปลี่ยน
แปลงไปในทุกขณะ  ลักษณะทางสถาปตยกรรมและกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอาคารเรียนทั้ง
หมดที่ศึกษาจึงเปนตัวอยางการสะทอนภาพสังคมไทยและความคิดของผูคนในชวงเวลาดังกลาว
ไดพอสมควร

ขอเสนอแนะ
การศึกษาอาคารเรียนในสมัยรัชกาลที่ 5 และ 6 เปนเพียงการศึกษาสถาปตยกรรม

ไทยประเภทอาคารสาธารณะที่ไดรับที่ไดรับอิทธิพลตะวันตกเพียงกลุมเดียว  แนวความคิดหรือ
ปจจัยตางๆที่สงผลกระทบตอรูปแบบอาคารจึงเปนเพียงความเคลื่อนไหวสวนหนึ่งเทานั้น  หาก
ตองการจะเห็นถึงภาพรวมของพัฒนาการของรูปแบบสถาปตยกรรมไทยที่ไดรับอิทธพลจาก
สถาปตยกรรมตะวันตก หรือ อาคารสาธารณะในประเทศไทยในมุมมองที่ชัดเจนขึ้น  ผูศึกษาเห็นวา
ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องๆตอๆไป ดังนี้

1.ศึกษาลักษณะสถาปตยกรรมอาคารที่ไดรับอิทธิพลจากสถาปตยกรรมตะวันตกใน
สมัยรัชกาลที่ 5 และ 6 ประเภทอื่นๆเพิ่มเติม โดยเฉพาะในตางจังหวัด

2.ศึกษาลักษณะสถาปตยกรรมอาคารสาธารณะประเภทอื่นๆที่สรางขึ้นในสมัยรัชกาล
ที่ 5 และ 6 เพิ่มข้ึนดวย
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ในที่สมาคมตางๆ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพพระจันทร, 2515.(พิมพเปนอนุสรณในงาน
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ปกครองและครูยุพราชวิทยาลัย, 2536.

__________ . หนังสือที่ระลึก เนื่องในโอกาสการประชุมสภาลูกเสือแหงชาติ คร้ังที่ 28 ณ หอ
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เอกสารประกอบการสอนวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 2  ภาควิชาศิลป
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กรุงเทพฯ : สํานักพระราชวัง, 2533.
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