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 วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อที่จะศึกษางานสถาปตยกรรมแบบ “รักชาติ” ที่สรางขึ้นในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6  ระหวางป พ.ศ. 2453-2468 ทั้งนี้เพื่อใหทราบถึง
แนวทางพระราชดําริของพระองคอันมีรากฐานจากตะวันตกและไดสงผลตอรูปแบบสถาปตยกรรมแบบ “รัก
ชาติ” ทั้งทางดานรูปธรรมและนามธรรม รวมถึงศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์ของทั้งแนวพระราชดําริและการ
สรางสรรคงานสถาปตยกรรม 
 การศึกษาในครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตรสถาปตยกรรม คือ การศึกษาและวิเคราะห
ถึงพระราชดําริ และพระราชนิยมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2453-
2468) ภายใตแนวคิด “รักชาติ”ที่ไดผานการรับรูทางประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จากขอมูล
ทั้งที่เปนหลักฐานทางดานเอกสารช้ันตนและเอกสารช้ันรอง รวมกับการสํารวจภาคสนาม คือ งาน
สถาปตยกรรมในรัชสมัยที่เกี่ยวของกับแนวคิดน้ี จากนั้นจึงเปรียบเทียบ วิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธและ
อิทธิพลของแนวคิด “รักชาติ” ตอรูปแบบของสถาปตยกรรมที่เปนกรณีศึกษาดังกลาว 
 ผลจากการศึกษาพบวา แนวความคิดชาตินิยมที่ทรงไดรับมาจากเปนตะวันตกเปนปจจัยที่สําคัญ
ที่สุด ที่สงผลตอทั้งแนวทางพระราชดําริและการเกิดข้ึนของรูปแบบสถาปตยกรรมแบบรักชาติ สวนปจจัย
อ่ืนๆเปนเพียงผลกระทบสืบเนื่องตอมาเทานั้น และงานสถาปตยกรรมแบบรักชาติที่เกิดข้ันในรัชสมัย ได
สะทอนใหเห็นถึงพระราชดําริ “รักชาติ” และพระราชนิยมของรัชกาลที่ 6 สอดแทรกอยูอยางชัดเจน  โดยเห็น
ไดถึงความพยายามของพระองคในการที่จะแกไขปญหาทางสังคมดานตางๆที่เกิดข้ึน  ผานการแสดงใหกลุม
บุคคลตางๆเห็นวารูปแบบงานศิลปสถาปตยกรรมไทยปนสิ่งที่แสดงถึง “ความศิวิไลซ”ของชาติไทยที่มีมาแต
สมัยอดีต นอกจากนี้เมื่อพิจารณารวมกันกับปจจัยอ่ืนๆ เชน การที่ทรงเปนนักชาตินิยมในแบบอนุรักษนิยม
การที่ทรงตองการจะเผยแพรศิลปะในสมัยอดีตใหมาปรากฏในสมัยพระองคมากที่สุด และการที่ทรงมีความ
สนพระราชหฤทัยในหลักฐานทางประวัติศาสตรและโบราณคดีของไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งสุโขทัย ฯลฯ กล็วน
เปนสวนรวมสําคัญที่กอใหเกิดรูปแบบงานสถาปตยกรรมแบบรักชาติขึ้นอยางไรก็ตามแมวาสถาปตยกรรม
แบบรักชาตินี้จะเปนการผสมผสานระหวางแนวคิดแบบวัฒนธรรมตะวันตกรวมกับศิลปสถาปตยกรรมทั้ง
แบบตะวันตกและแบบพื้นเมืองของไทยเองแตก็ไดแสดงลักษณะเฉพาะท่ีเปนพระราชนิยมในรัชกาลที่ 6 ซ่ึง
กลาวไดวาปรากฏอยางชัดเจนเพียงสมัยเดียวและมีความแตกตางจากสมัยกอนหนา รวมถึงยังมีความ
แตกตางจากรูปแบบงานสถาปตยกรรมไทยแบบอ่ืนๆอีกดวยอาคารแบบ “รักชาติ”จึงมีคุณคาทั้งทาง
สุนทรียภาพและประวัติศาสตรในฐานะมรดกทางศิลปสถาปตยกรรมไทยท่ีไดถายทอดแนวพระราชดําริของ
รัชกาลท่ี 6 อันเปนนามธรรมใหปรากฏออกมาอยางเปนรูปธรรมไดอยางเดนชัด  
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 This thesis is a study of the patriotic architecture built during King Rama VI's reign 

(1910 - 1925 AD) in order to understand King Rama VI's concept that indoctrinated from the 

Western belief, affecting the "patriotic architecture" style on both the concrete and abstract. 

Included is also a study of the accomplishment of all Royal thought and the architectural 

creation of that period. 

 This study is based on a historical architecture research methodology. It aims to 

study and analyze the royal patriotic ideas and tastes of King Rama VI (2453-2468) that 

founding the “patriotic architecture" style. The study focuses on historical, economic, social 

and political conditions of the period through evidence appeared in primary and secondary 

documents as well as physical survey of arts and architecture concern the topic. An 

evaluation on the King’s idea influenced on the architecture is finally made.  

 The study shows that the European nationalist’s idea adopted by the king is the 

most important factor which affected both the initiative and the emergence of the Patriotic 

Style. Other factors involved are only the consequences. The patriotic architecture that 

happened during his reign shows his "patriotic” concept of thought and style clearly. The 

king’s effort to resolve the social problems occurred during his reign is to use Thai 

architecture as a promotion of the country’s ancient and civilized status. Furthermore after 

considering other factors, such as his conservative nationalist idea, his favour in antiquities 

and his interests in the historical and archaeological evidence of Thailand, especially of the 

Sukhothai era etc., it reveals many important sources that form the patterns of the case 

studies. These buildings are eclectic creations derived both from western culture and the local 

Thai, the architecture shows the uniqueness of  King Rama VI's royal style, which appears 

only in his reign and is different from the previous reign’s style. It also differs from other styles 

of Thai architecture. So, a building with a patriotic architectural style express significant 

values both aesthetically and historically of Thai’s architectural heritages. It obviously 

transmits an idea of the royal beliefs of King Rama VI in the form of a concrete object. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย สมชาติ 

จึงสิริอารักษ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สําหรับความรู แนวทางการศึกษา คําชี้แนะที่เปน

ประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษา รวมถึงยังเปนผูชวยเหลือและเสียสละเวลาใหคําปรึกษาในเร่ือง

ตางๆดวยดีตลอดมา และยังเปนผูคอยตรวจแกไขจนวิทยานิพนธเสร็จสมบูรณ ผูวิจัยขอกราบ

ขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ รองศาสตราจารย ชาตรี 

ประกิตนนทการ ผูใหคําปรึกษาและแนะนําแนวทางในการศึกษา ตลอดจนเปนผูแนะนําแกไข

ขอบกพรอง ผูชวย ศาสตราจารย ดร. วิมลรัตน อิสระธรรมนูญ ที่กรุณารับเปนกรรมการตรวจสอบ

วิทยานพนธ และเปนผูชี้แนะในขอบกพรองตางๆ ทุกความคิดเห็นของคณะกรรมการลวนเปน

ประสบการณอันมีคายิ่งสําหรับการศึกษาในอนาคต 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยในคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผูเปดโลกทัศนดานใหมๆในดานศิลปะ ศิลปสถาปตยกรรม ตลอดจนทุกทานและทุกหนวยงานที่

เอ้ือเฟอขอมูลอันเปนประโยชนทั้งหลาย อาทิ หอจดหมายเหตุแหงชาติ หอวชิราวุธานุสรณ นลฯ ที่

ใหขอมูลสําคัญในการคนควาเร่ืองราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6  

 คุณคาและประโยชนอันเกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้  ขาพเจาขอมอบแด คุณบิดา มารดา 

ผูใหกําเนิดครูบาอาจารยทุกทาน ที่คอยอบรมส่ังสอน แนะนํา ตลอดจนญาติ พี่นอง มิตรสหาย 

ผูใหกําลังใจที่ดีตลอดมา หากเกิดความผิดพลาดใด ๆ ในงานศึกษาคร้ังนี้ ขาพเจาขอนอมรับผิดชอบ

แตเพียงผูเดียว และกราบขออภัยเปนอยางสูง 
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