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ระวัติศาสตร์ความเป็นมาของสถานีกรุงเทพหรือหัวล�าโพงเร่ิมต้นข้ึนพร้อมกับ 

การก่อสร้างทางรถไฟ และการพฒันากจิการการรถไฟแห่งประเทศไทยนบัตัง้แต่ 

พ.ศ.2398 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงได้รับ 

พระราชสาส์นและเครื่องบรรณาการจากสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย แห่ง 

สหราชอาณาจักร หนึง่ในเครือ่งบรรณาการท่ีได้รับพระราชทานนัน้มรีถไฟจ�าลอง

ย่อส่วนจากของจริง ประกอบด้วยหัวรถจักรไอน�้าและรถพ่วงครบขบวนที่วิ่งบน

รางด้วยแรงไอน�้าท�านองเดียวกับรถไฟที่ใช้กันอยู่ในเกาะอังกฤษรวมอยู่ด้วย  

ซึ่งท�าให้ราชส�านักและผู้ท่ีพบเห็นในขณะนั้นสนใจกับเครื่องบรรณาการนี้มาก  

แต่ในรัชสมัยของพระองค์ก็ยังไม่มีการก่อสร้างทางรถไฟแต่อย่างใด

ป
หัวล�ำโพง วันวำน ปัจจุบันสู่อนำคต 
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หลังจากการสำารวจเส้นทางรถไฟเสร็จสิ้นลงแล้ว รัฐบาลพิจารณา

เห็นว่าเส้นทางแรกที่ควรสร้าง คือ ระหว่างกรุงเทพมหานครถึงเมือง

นครราชสีมา ดังนั้นในเดือนตุลาคม พุทธศักราช 2433 จึงทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งกรมรถไฟขึ้น โดยสังกัดอยู่กับกระทรวงโยธาธิการ 

มีพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัติวงศ์ ทรงเป็นเสนาบดี และ

นาย คาร์ลเบท็เก (Karl Bethge) ชาวเยอรมัน เป็นเจ้ากรมรถไฟ หลงัจาก

นั้นมีการเปิดประมูลการก่อสร้างทางรถไฟระหว่างกรุงเทพมหานครถึง

เมืองนครราชสีมา โดยบริษัทชาวอังกฤษของมิสเตอร์ จี. มูเรแคมป์เบล 

(G. Murray Campbell) เป็นผู้ชนะการประมูล ต่อมาในวันที่ 1 มีนาคม 

พ.ศ. 2433 มีพระบรมราชโองการ ประกาศสร้างทางรถไฟสยามจาก

กรุงเทพมหานครถึงเมืองนครราชสีมา ดังมีข้อความตอนหนึ่งว่า

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชหฤทัยร�าพึงถึงเหตุการ 

ซึ่งจะทรงทนุบ�ารุงกรุงสยามให้รุ่งเรืองเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นไป ทรงพระราช

ด�าริห์เห็นว่า การสร้างหนทางรถไฟเดินไปมาในระหว่างหัวเมืองไกล เป็น

เหตุให้เกิดความเจริญแก่บ้านเมืองได้เป็นส�าคัญอันหนึ่ง เพราะทางรถไฟ

อาจจะชกัย่นหนทางหัวเมืองซึง่ตัง้อยูไ่กล ไปมาถงึกนัยาก ให้กลบัเป็นหัว

เมืองใกล้ ไปมาถึงกันได้โดยสะดวกเร็วพลัน การขนย้ายสินค้าไปมาซึ่ง

เป็นการล�าบากก็สามารถจะย้ายขนไปมาถึงกันได้โดยง่าย...เป็นการเปิด

โอกาสให้อาณาประชาราษฎร มีทางตั้งการท�ามาหากินกว้างขวางออกไป 

แลท�าทรัพย์สมบตักิรุงสยามให้มากมีย่ิงข้ึนด้วย ด้วยทัง้เป็นคณุประโยชน์

ในการบังคับบัญชา ตรวจตราราชการ บ�ารุงรักษาพระราชอาณาเขตร  

ให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นศุกข์ได้โดยสดวกอาไศรยเหตุท้ังปวงนี้ พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระราชด�าริห์ พร้อมด้วยความคิดท่าน 

เสนาบดเีห็นสมควรจะสร้างทางรถไฟ ตัง้แต่กรงุเทพฯถงึเมืองนครราชสห์ี

มาเป็นสายแรก...”

ในการก่อสร้างนั้น ปรากฏว่าได้กำาหนดงบประมาณไว้ไม่เกิน 

200,000 ชั่ง (16 ล้านบาท) และกำาหนดเวลาสร้างตั้งแต่เดือนกันยายน 

พ.ศ. 2434 ให้แล้วเสร็จใน พ.ศ.2439 การสร้างทางรถไฟหลวงสายแรก

ก็ได้เริ่มต้นข้ึน ณ บริเวณตะวันออกของพระนคร แถวทุ่งวัวลำาพองติด 

กับคลองผดุงกรุงเกษม เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2434 เวลา 17.00 น. 

เศษ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระ 

ล่วงมาถงึรชัสมัยพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รชักาล

ที่ 5 ประเทศไทยได้รับแรงกดดันจากลัทธิล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก 

โดยเฉพาะประเทศฝรั่งเศสและอังกฤษซึ่งในขณะนั้นกำาลังแพร่อิทธิพลไป

ทั่วทวีปเอเชีย ทำาให้ประเทศเพื่อนบ้านของไทยอย่างพม่าและมาเลเซีย 

ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ ส่วนเขมรส่วนนอก แคว้นตังเกี๋ย

(เวียดนามภาคเหนอื) และแคว้นอันนมั(เวยีดนามภาคกลาง) กลายเป็นรฐั

ในอารักขาของฝรั่งเศสหลังจากที่ยึดแคว้นโคชินจีน (เวียดนามภาคใต้) 

เป็นอาณานิคมมาก่อนหน้านั้นแล้ว ทั้งยังหมายใจจะเอาแคว้นหลวง 

พระบาง แคว้นจำาปาสัก และภาคอีสานจากไทยให้จงได้ ส่งผลให้

ประเทศไทยกลายเป็นรัฐกันชนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ซึ่งนโยบายของ

ประเทศในขณะนั้นเป็นไปเพื่อการป้องกันประเทศเป็นหลัก และการ

ก่อสร้างทางรถไฟเป็นทางเลือกหนึ่งในการป้องกันประเทศเนื่องจาก

สามารถลำาเลียงทหาร อาวุธและอาหาร ระหว่างกรุงเทพมหานครไปยัง

จังหวัดตามแนวชายแดนได้สะดวกและรวดเร็วกว่าการคมนาคมทางอ่ืน 

โดยใน พ.ศ.2430 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มี 

พระราชโองการสำารวจพื้นที่เพื่อทำาการสร้างทางรถไฟหลวงข้ึน ดังมี

ข้อความตอนหนึ่งในประกาศว่า

“สมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกล้า เจ้ากรุง

สยาม ได้ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานญุาตให้ เลฟเตแนน 

เยเนอราล เซอร์แอนดรูคลาร์ค (Lieutenant General Sir Andrew  

Clarke) รอแยลอินซเนีย กับนายห้างวิลเลี่ยม เฮนรี ปันชาด (Mr. William 

Henry Punchard) วิลเยียมเบล แมกตัดคาต (W. B. McTaggart) ผราน

ซิสวิลเล่ียมเลาเถอ (FrancisWilliam Lowther) แลวิลเลี่ยมชาร์ลส์  

ปันชาด (William Charles Punchard) เหล่านี้ ตระเตรียมท�าการส�ารวจ

ทางรถไฟใหญ่ที่จะไปจากกรุงเทพฯ ถึงเมืองนครเชียงใหม่ ผ่านไปตาม 

ทางบางปะอิน กรุงเก่า และตามฝั่งซ้ายล�าน�้าป่าศัก ไปยังพระพุทธบาท

เมืองลพบุรี เมืองนครสวรรค์ เมืองอุตรดิฐ เมืองแพร่ เมืองนครล�าปาง 

แลเมืองล�าพูน แลมีทางแยกตามน้ีคือ ต้ังแต่เมืองสระบุรีไปถึงเมือง

นครราชสีมา ต้ังแต่เมืองอุตรดิฐไปยังต�าบลท่าเดื่อ และตั้งแต่เมืองนคร

เชียงใหม่ไปยังเมืองเชียงรายและเชียงแสน”
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บรมโอรสาธิราช เจ ้าฟ ้ามหาวชิรุณหิศสยามมกุฎราชกุมารเสด็จ

พระราชดำาเนินมาประกอบพระราชพิธีกระทำาพระฤกษ์เร่ิมการก่อสร้าง

รถไฟหลวงในราชอาณาจักรไทย ณ ปะรำาพิธีที่ฝั่งคลองผดุงกรุงเกษม ฝั่ง

ตรงข้ามวัดเทพศิรินทราวาส ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ปะรำาพิธี คือ ตึกบัญชาการ

การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยพระองค์ทรงหล่ังทักษิโณทกลงเหนือ 

แผ่นดินที่จะขุดเป็นพระฤกษ์แล้วทรงใช้เสียมเงินขนาดเล็กตักดินเทลงใน

เกวียนเล็กพอสมควรแล้วโปรดให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า 

มหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมารทรงไสเกวียนลำาเลียงดินพระฤกษ์ไป

ตามรางที่ซึ่งทอดไปโดยทางปะรำาพิธี เม่ือถึงตำาบลที่จะสร้างทางรถไฟ 

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่วทรงเทดนิพระฤกษ์ลงถมบรเิวณ

นั้น จากนั้นคนงานทั้งหลายได้ลงมือขุดดินตามทางที่กระทรวงโยธาธิการ

ได้ปักกรุยไว้

อย่างไรก็ดี ในขณะท่ีการก่อสร้างทางรถไฟหลวงกำาลังดำาเนินการ

อยู่นั้น รัฐบาลสยามก็ได้มีการอนุมัติสัมปทานแก่บริษัทชาวเดนมาร์กใน

การสร้างทางรถไฟ เม่ือ ปี พ.ศ.2429 เพือ่ดำาเนนิกจิการเดนิรถในรูปแบบ

ของบริษัทเอกชนข้ึนระหว่างกรุงเทพมหานครจากคลองผดุงกรุงเกษม 

แถวทุ ่งวัวลำาพองถึงจังหวัดสมุทรปราการ รวมระยะทางทั้งสิ้น 21 

กิโลเมตร รู้จักกันในนาม “รถไฟสายปากนำ้า”  โดยได้รับหนังสือสัญญา

อนุญาตเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2429 แต่กว่าจะได้เริ่มการเดินรถก็

ล่วงเข้าปี พ.ศ.2436 ซึง่ถอืว่าเป็นเส้นทางรถไฟสายแรกของสยามทีมี่การ

เปิดเดินรถอย่างเป็นทางการ ซึ่งรถไฟสายนี้ได้ดำาเนินกิจการมายาวนาน 

จนถึงปี พ.ศ.2479 นับเวลาได้ 50 ตั้งแต่มีการอนุมัติสัมปทาน รัฐบาลใน

ระบอบประชาธิปไตยจงึได้รับซือ้ทรพัย์สนิของบรษิทัรถไฟสายนี ้เม่ือวนัที่ 

12 กันยายน พ.ศ.2479  ตลอดจนการเดนิรถรางไฟฟ้าด้วย และกรมรถไฟ

ได้รับโอนกจิการเดินรถไฟและรถรางไฟฟ้ามาดำาเนนิกิจการต่อมาจนถงึวนั

ที ่1 มกราคม พ.ศ. 2503 จงึได้ยกเลิกการใช้งาน เนือ่งจากสภาพเศรษฐกจิ

และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในระยะเวลาต่อมา

หลังจากการก่อสร้างทางรถไฟหลวงสายนครราชสีมาส่วนหนึ่ง

สำาเร็จพอที่จะเปิดการเดินรถได้แล้ว วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2439 เวลา 

10.00 น. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จ

พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระอรรคราชเทวีได้เสด็จพระราชดำาเนินมา

ประกอบพระราชพธีิเปิดการเดนิรถไฟหลวงสายแรกในราชอาณาจกัร โดย

ประทับตรงที่ที่ได้เทมูลดินซึ่งทรงขุดไว้เม่ือคร้ังแรกเร่ิมสร้างทางรถไฟใน 

พ.ศ.2424 แล้วทรงกระทำาพระฤกษ์ตรึงตะปูหมุดที่รางทองและรางเงิน 

ส่วนด้านเหนอืให้ตดิกบัหมอนไม้มะริดคาดเงนิมีอักษรจารึก ส่วนทางด้าน

ใต้สมเดจ็พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศร ีพระอรรคราชเทวเีป็นผูท้รงตรงึ และ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานวุงศ์ ข้าราชการ และชาวต่าง

ประเทศทั้งชายหญิง ซ่ึงมาประชุมอยู่ ณ ที่นั้นช่วยกันตรึงต่อไปจนแล้ว

เสร็จตลอดทั้ง 2 ราง นับได้ว่าทางรถไฟหลวงระหว่างกรุงเทพมหานคร

และจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระยะทาง 71 กิโลเมตรได้เช่ือมติดต่อกัน 

แล้ว ครั้นเม่ือขบวนรถไฟที่จะใช้เป็นราชพาหนะนำาเสด็จพระราชดำาเนิน 

เปิดการเดินรถเป็นพระฤกษ์เข้าจอดเทียบหน้าพลับพลาแล้ว พระบาท
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สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เสด็จพระราชดำาเนินไปยังขบวน 

รถไฟ ทรงเจิมรถพระทีน่ัง่และเสดจ็ข้ึนประทบับนรถพระทีน่ัง่ รถไฟได้เริม่

ใช้จักรเล่ือนรถพระที่นั่งออกจากกรุงเทพมหานครตรงไปยังจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เพื่อเปิดการเดินรถไฟหลวงในราชอาณาจักรเป็น

ปฐมฤกษ์ ต่อจากนั้น คือ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2439 กรมรถไฟ

ได้เปิดการเดินรถไฟโดยสารระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองพระนคร 

ศรีอยุธยา โดยจัดรถไฟวิ่งไปกลับวันละ 4 ขบวน คือ ขบวนรถไฟวิ่งไป

กลับ เที่ยวเช้า 2 ขบวน และขบวนรถไฟวิ่งไปกลับ เที่ยวเย็น 2 ขบวน ถือ

เป็นการเปิดโอกาสให้ชาวสยามได้ ใช้โดยสารและลำาเลียงสินค้าไปมาได้

ตามปรารถนาตั้งแต่นั้นสืบมา 

ต่อมาในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2440 เมื่อทางรถไฟสร้างเสร็จ

ถึงแก่งคอย กรมรถไฟก็ได้จัดการเดินรถไฟจากอยุธยาต่อไปถึงแก่งคอย 

และหลังจากนั้นอีก 4 ปี ทางรถไฟสายนครราชสีมาก็สร้างเสร็จ โดย

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสดจ็พระราชดำาเนนิเปิดทาง

รถไฟสายนี้ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2443 ทางรถไฟสายนครราชสีมา

มีระยะทางทั้งหมด 265 กิโลเมตร เป็นทางขนาด 1.435 เมตร หลังจาก

นั้นในปี พ.ศ.2446 รัฐบาลไทยได้งบประมาณและเงินคงคลังเพื่อก่อสร้าง

ทางรถไฟทางฝ่ังตะวนัตกของแม่นำา้เจ้าพระยาให้เช่ือมต่อกบัทางรถไฟของ

สหพันธรัฐมลายูโดยมีสถานีรถไฟบางกอกน้อยเป็นสถานีต้นทาง ส้ินค่า

ก่อสร้าง 7,880,000 บาท เส้นทางรถไฟสายนี้สร้างด้วยความกว้างขนาด 

1.00 เมตร และเป็นต้นกำาเนิดของ กรมรถไฟสายใต้ โดยให้คนรถไฟ

เยอรมันจากกรมรถไฟควบคมุการเดนิรถเพือ่ป้องกนัปัญหาการแทรกแซง

โดยอังกฤษที่ได้ส่งคนจากกรมรถไฟสหพันธรัฐมลายูเข้ามาสำารวจทางลำ้า

เข้ามาในดินแดนสยาม และปัญหาการขอสัมปทานรถไฟแต่ไม่สามารถ

สร้างได้จริงที่ทำาให้รัฐบาลสยามต้องลงมือก่อสร้างเอง

สำาหรบัอาคารสถานรีถไฟกรุงเทพเม่ือแรกสร้างนัน้เป็นอาคารไม้ 2 

ชั้น ตั้งอยู่หลังอาคารที่ทำาการกรมรถไฟหลวง มีชานชาลา 2 ชานชาลา ใน

ระยะต่อมาเม่ือผู้โดยสารและสนิค้ามีจำานวนเพิม่ข้ึนทำาให้อาคารสถานรีถไฟ

กรุงเทพไม่สามารถรองรับและให้บริการได้อย่างเพียงพอ ดังนั้นในปลาย

รัชสมัยรัชกาลที่ 5 ราวปี พ.ศ.2449 กรมรถไฟหลวงจึงริเริ่มที่จะสร้าง

สถานีรถไฟกรุงเทพใหม่ที่มีความทันสมัยและสวยงามเป็นศรีสง่าแก่

พระนคร ทั้งยังสามารถเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมได้สะดวกมากข้ึนกว่า

เดมิโดยใช้พืน้ทีซ่ึง่ห่างจากสถานเีดิมไปทางทิศใต้ประมาณ 500 เมตร และ

อยู่ใกล้กับปลายรางรถไฟสายปากนำ้า โดยกรมรถไฟหลวงได้ว่าจ้างให้ 

นายคาร์ล ดือห์ริ่ง1(K.S. D'hring) สถาปนิกชาวเยอรมันเป็นผู้ออกแบบ

อาคาร แต่ด้วยเหตุผลบางประการทำาให้แบบของคาร์ล ดอืห์ริง่ ไม่ได้สร้าง 

แต่กลายเป็นแบบของนายมาริโอ ตามานโญ2(Mr. Mario Tamagno) 

สถาปนกิชาวอิตาลี ทีไ่ด้รบัการพจิารณาให้สร้างแทน โดยการออกแบบได้

รับแนวความคิดจากสถานีรถไฟตอนคร่ึงหลังศตวรรษท่ี 19 ของยุโรปท่ี

ต้องมีหน้าตาสวยงามเพื่อเป็นศรีสง่าแก่พระนครและแสดงถึงเทคโนโลยี

การก่อสร้างที่ทันสมัย โดยการก่อสร้างเริ่มต้นขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2453 

จนแล้วเสร็จและเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเม่ือ วันที่ 25 มิถุนายน 

พ.ศ.2459เวลา17.00 น.โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 6 ได้เสด็จพระราชดำาเนินทรงกระทำาพิธีกดปุ่มสัญญาณไฟฟ้าให้

รถไฟขบวนแรกเดินเข้าสู่สถานี

1   เป็นสถาปนิกสังกัดกรมรถไฟ มีผลงานการออกแบบ

ที่ส�าคัญ คือ แบบร่างอาคารสถานีรถไฟกรุงเทพ (ไม่ได้

สร้าง) อาคารสถานีรถไฟอุตรดิตถ์ (โดนท�าลายระหว่าง

สงครามโลกคร้ังที ่2 ในพ.ศ. 2487) และพระรามราชนเิวศน์ 

(วังบ้านปืน) เป็นต้น 

2   เป็นสถาปนกิทีเ่ข้ามารบัราชการทีส่ยามเม่ือ พ.ศ. 2443 

โดยลงนามสัญญา 25 ปีกับรัฐบาลสยาม มีผลงานการ

ออกแบบมากมาย เช่น อาคารสถานีรถไฟหลวงจิตรลดา 

พระที่นั่งอัมพรสถาน สะพานมัฆวานรังสรรค์ ต�าหนักสวน

จิตรลดาวังปารุสก์บ้านนรสิงห์ (ปัจจุบันคือ ท�าเนียบ

รัฐบาล) บ้านบรรทมสินธุ์(ปัจจุบันคือ บ้านพิษณุโลก) และ

พระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นต้น
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ต่อมาใน พ.ศ.2460 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง

พจิารณาเห็นว่ากจิการของกรมรถไฟสายเหนอืและกรมรถไฟสายใต้ ทีโ่ดน

บังคับให้แยกกันอยู่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2456 เพื่อให้เป็นไปตาม

สญัญาเงนิกูเ้พือ่สร้างทางรถไฟเช่ือมต่อกบัรถไฟมลายซูึง่ไม่สะดวกแก่การ

บังคับบัญชาและบริหารงาน ตลอดจนไม่เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย หลัง

จากที่ทางรถไฟสายใต้ได้เช่ือมต่อกันสำาเร็จที่สถานีรถไฟชุมพร เม่ือวันที่ 

17 กันยายน พ.ศ.2459 และเริ่มการเดินรถจากบางกอกน้อยไปยังสถานี

รถไฟอู่ตะเภา เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2459 ดงันัน้เม่ือวันที ่5 มิถุนายน 

พ.ศ.2460 จงึได้มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้รวมกจิการรถไฟท้ัง 

2 กรม เข้าด้วยกัน เรียกว่า กรมรถไฟหลวง และทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำาแพง

เพช็รอัครโยธิน ข้ึนดำารงตำาแหน่งผูบ้ญัชาการกรมรถไฟหลวงพระองค์แรก 

หลังจากนั้นใน พ.ศ.2463 เริ่มมีแนวคิดที่จะเชื่อมทางรถไฟทั้ง 2 สายเข้า

ด้วยกนัเพือ่ให้อาณาประชาราษฎร์ในท้องถิน่ต่างๆ สามารถเดนิทางไปมา

หาสู่กัน และการบรรทุกส่งสินค้าได้รับความสะดวกมากข้ึนโดยมิต้อง

ทำาการถ่ายขบวนรถไฟเลย ดังนั้นกรมรถไฟหลวงจึงเริ่มทำาการเปล่ียน

ขนาดความกว้างของรางรถไฟทั่วประเทศให้เป็นทางขนาด 1.00 เมตร 

แบบค่อยเป็นค่อยไป จนกระทั่งการก่อสร้างสะพานพระรามที่ 63เพื่อ 

เช่ือมทางรถไฟสายเหนือและสายใต้เข้าด้วยกันแล้วเสร็จเม่ือ พ.ศ.2469 

โดยพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รชักาลที ่7 เสดจ็พระราชดำาเนนิ

ด้วยขบวนรถไฟพระท่ีนั่งจากสถานีรถไฟหลวงจิตรลดาเพื่อทรงประกอบ

พระราชพิธีเปิดสะพานข้ามแม่นำ้าเจ้าพระยาแห่งนี้ เม่ือวันที่ 1 มกราคม 

พ.ศ. 2469 (พุทธศักราช 2470 ปัจจุบัน) จากนั้นเป็นต้นมาทางรถไฟทั่ว

ประเทศจึงใช้ความกว้าง 1.00 เมตร มาจนถึงทุกวันนี้

3  เป็นสะพานเหล็กยาว 442.08 เมตร กว้าง 10 เมตร 

แบ่งเตรียมไว้ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะส�าหรับทางหลวงกว้าง 5 

เมตร เพื่อให้ยวดยานทุกชนิดผ่านได้ อีกส่วนหนึ่งเป็น

ทางรถไฟ นอกจากนี้ยังมีทางเท้าไว้สองข้างสะพาน แต่ละ

ข้างกว้าง 1.50 เมตร เป็นสะพานตั้งอยู่บนตอม่อคอนกรีต 

5 ช่วง ลักษณะโครงสร้างสะพานเป็นแบบสะพานย่ืนปลาย

จากตอม่อทัง้ 2 ข้าง (cantilever spans) สร้างข้ึนทีบ่รเิวณ

หัวโค้งแม่น�้าเจ้าพระยาบริเวณต�าบลบางซ่อน ฝั่งพระนคร 

กับต�าบลบางอ้อ ฝั่งธนบุรี เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนมิถุนายน 

พ.ศ. 2465 แล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2469 

ด�าเนินการก่อสร้างโดยบริษัทก่อสร้างสัญชาติฝรั่งเศส  

เอตาบรสิมองส์ ไดเด (EtablissementsDayde) ออกแบบ

โดยวศิวกรเอลเบทิฮเูอลว์(Albert Houel) ต่อมาสะพานถกู

เคร่ืองบินฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดท�าลายจนเสียหาย

อย่างหนักในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2488 หลังจากนั้นมี

การซ่อมแซมระหว่างปี พ.ศ. 2493-2496 รูปลักษณ์ของ

สะพานก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม



ในขณะทีก่จิการรถไฟหลวงกำาลงัดำาเนินไปได้ด้วยด ีกรมรถไฟเห็น

ว่าสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำาโพง) ควรมีโรงแรมช้ันหนึ่งเพื่อรองรับชาว

ต่างชาต ิซึง่ขณะนัน้กรมรถไฟมีโรงแรมช้ันหน่ึงทีก่รงุเทพมหานครแล้ว คอื 

วังพญาไท ที่เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2468 หลังจาก

โรงแรมสร้างแล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จ

พระราชดำาเนินทรงเปิดโรงแรมซึ่งกรมรถไฟตั้งช่ือว่า “โรงแรมราชธานี” 

เม่ือวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2470 ถือเป็นโรงแรมขนาดเล็กมีจำานวน  

10 ห้อง แต่มีความทันสมัย ถูกสุขลักษณะ ห้องนอนแต่ละห้องมีระเบียง

โดยเฉพาะ มีห้องอาบนำ้าพร้อมนำ้าประปาชนิดร้อนและเย็น และมีพัดลม

และไฟฟ้าเพื่ออำานวยความสะดวกแก่ผู้พักซึ่งส่วนใหญ่เดินทางมาด้วย 

รถไฟ 

หลงัจากน้ัน อาคารสถานีรถไฟกรงุเทพ (หัวลำาโพง) กลายเป็นสถานี

ตั้งต้นของรถไฟสายสำาคัญทุกสาย เม่ือมีการเปิดเดินรถไฟไปยังภูมิภาค

ต่างๆ ของประเทศ และได้มีการปรบัปรงุย่านสถานีมาโดยตลอด จนกระทัง่

ช่วงระหว่างสงครามโลกคร้ังที่ 2 กิจการรถไฟประสบภัยสงครามอย่าง 

หนัก อาคารและสิ่งปลูกสร้าง สะพาน รวมทั้งรถจักรล้อเลื่อนได้รับความ 

เสียหายมาก จำาเป็นต้องเริ่มบูรณะฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว ถ้าจะ

อาศัยเงินลงทุนจากงบประมาณของรัฐแหล่งเดียวจะไม่ทันการ รัฐบาล 

จึงต้องขอกู้เงินจากธนาคารโลกมาสมทบ ในระหว่างเจรจากู้เงินนั้น 

ธนาคารโลกได้เสนอให้รัฐปรับปรุงองค์กรของกรมรถไฟหลวงให้มีอิสระ

กว่าทีเ่ป็นอยู่ เพือ่ให้เกดิความคล่องตวัในการบริหารกิจการรถไฟเชิงธุรกจิ 

ต่อมาจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะ

นั้น มีประกาศใช้พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งประกาศใช้

ในราชกิจจานุเบกษา เลขที่ 40 หมวด ก ฉบับพิเศษ ลงในวันที่ 30 

มิถุนายน พุทธศักราช 2494 และให้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกาคม  

ปีเดียวกัน ดังน้ัน การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงถูกจัดตั้งข้ึนอย่างเป็น

ทางการ โดยเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค สังกัด

กระทรวงคมนาคม และให้มีการโอนกิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่

ต่างๆ รวมทั้งพนักงาน ลูกจ้าง และสายงานทั้งหมดของกรมรถไฟ 

หลวงไปอยู่ในการดำาเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยตั้งแต่นั้น

เป็นต้นมา
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ในระยะต่อมากิจการรถไฟมีการขยายตัวด้านการโดยสารและการ

ขนส่งสินค้าที่มากขึ้น แต่ด้วยเนื้อที่อันจำากัดของสถานีเพียง 120 ไร่เศษ 

และล้อมรอบด้วยถนนและคลอง โดยทิศใต้จรดถนนพระราม 4 ทิศเหนือ

จรดคลองมหานาค ทิศตะวนัออกจรดถนนรองเมือง และทศิตะวนัตกจรด

คลองผดุงกรุงเกษม ทำาให้ไม่สามารถขยายพื้นที่ได้ การรถไฟแห่ง

ประเทศไทยจึงย้ายกิจการขนส่งสินค้าไปอยู่ย่านสินค้าพหลโยธินเม่ือปี 

พ.ศ. 2503 โดยทำาการปรับปรงุให้เป็นสถานรีถไฟสำาหรับบรกิารด้านขนส่ง

มวลชนเพียงอย่างเดียว ท้ังนี้เพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับจำานวนผู้

โดยสารทั่วประเทศ แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า โรงแรมราชธานี ต้องปิดตัวลง

ใน พ.ศ. 2512 เนื่องจากไม่สามารถแข่งขันกับโรงแรมใหม่ๆ ที่สามารถ

อำานวยความสะดวกได้ดีกว่าทั้งด้านบริการและทำาเลที่ตั้ง ต่อมาการรถไฟ

แห่งประเทศไทยได้ดัดแปลงอาคารโรงแรมราชธานีเพื่อใช้เป็นที่ทำาการ

ของกองงานต่างๆ สำานักงานและห้องรับรอง

หลังจากนั้นได้มีการปรับปรุงต่อเติมอาคารสถานีรถไฟกรุงเทพ 

(หัวลำาโพง)อีกหลายครั้งเพื่อให้สามารถรองรับการขนส่งผู้โดยสารที่เพิ่ม

มากขึ้นเช่น การขยายความยาวของชานชาลา สร้างชานชาลาและหลังคา

คลมุชานชาลาเพ่ิมเตมิ ปรับปรุงห้องจำาหน่ายตัว๋โดยแยกเป็นห้องจำาหน่าย

ตั๋วประจำาวันและห้องจำาหน่ายตั๋วล่วงหน้า จัดให้มีสิ่งอำานวยความสะดวก

และร้านค้าต่างๆ สำาหรับผู้โดยสารและผู้ทีม่ารบัส่ง เป็นต้น ต่อมาใน พ.ศ. 

2541 มีการปรับปรุงอาคารคร้ังใหญ่เพื่อรองรับการแข่งขันกีฬา

เอเช่ียนเกมส์ คร้ังที่ 13 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยมีการปรับปรุง

พื้นที่ 2 ข้างของโถงพักคอยให้เป็นร้านอาหาร บริษัทที่ให้บริการด้านการ

ท่องเทีย่ว และร้านค้า พร้อมช้ันลอยเพือ่เพิม่พืน้ทีน่ัง่คอยสำาหรบัผู้โดยสาร

ให้ได้รับความสะดวกสบายมากข้ึน มีการสร้างห้องจำาหน่ายตั๋วประจำาวัน

ข้ึนใหม่โดยชั้นบนเป็นพื้นที่ทำางานของพนักงานเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว

และสะดวกในการปฏิบัติงาน และเพิ่มพื้นท่ีด้านข้างทางทิศตะวันตกของ

อาคารสำาหรับรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้น หลังจากนั้นใน พ.ศ. 2547 มี

การติดตั้งระบบปรับอากาศและปรับปรุงอาคารให้มีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย
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ปัจจุบันอาคารสถานีกรุงเทพ (หัวลำาโพง) มีจำานวนชานชาลา 12 

ชานชาลา ในแต่ละวันจะมีขบวนรถไฟเข้าออกประมาณ 200 ขบวน ตั้งแต่

เวลาประมาณตี 3 ไปจนถึงรถขบวนสุดท้ายออกจากสถานีในเวลาเกือบ

เท่ียงคืนโดยผู้โดยสารสามารถเดินทางไปยังภาคเหนือถึงสถานีเชียงใหม่ 

(อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่) และสถานีสวรรคโลก (อำาเภอสวรรคโลก 

จังหวัดสุโขทัย) ภาคใต้ถึงสถานีสุไหงโกลก(อำาเภอสุไหงโกลก จังหวัด

นราธิวาส) และสถานีปาดังเบซาร์ (รัฐปะลิส ประเทศมาเลเซีย) ซึ่ง 

สามารถเชือ่มต่อกบัทางรถไฟของประเทศมาเลเซยีไปยงัประเทศสิงคโปร์ 

และสถานกีนัตงั (อำาเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง) สถานนีครศรธีรรมราช (อำาเภอ

เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช) ภาคตะวันออกถึงสถานีอรัญประเทศ 

(อำาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว)และสถานีบ้านพลูตาหลวง (อำาเภอ

สัตหีบ จังหวัดชลบุรี) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึงสถานีอุบลราชธานี 

(อำาเภอวารินชำาราบ จังหวัดอุบลราชธานี) และสถานีหนองคาย (อำาเภอ

เมือง จงัหวดัหนองคาย) ซึง่สามารถเชือ่มต่อกบัทางรถไฟของสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ภาคตะวันตกถึงสถานีนำ้าตก (อำาเภอไทรโยค 

จงัหวดักาญจนบรีุ) และสถานสุีพรรณบรีุ (อำาเภอเมือง จงัหวดัสพุรรณบรีุ)

นอกจากนี้อาคารสถานีกรุงเทพ (หัวลำาโพง)ยังเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า

มหานครหรือรถไฟใต้ดิน (MRT) และเป็นท่ารถโดยสารประจำาทางอีกหลาย

สาย ทำาให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้สะดวก

สบายมากยิ่งขึ้น

ณ วันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2559 สถานีกรุงเทพ (หัวลำาโพง) 

จะมีอายุครบ 100 ปี ถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟที่มีประวัติศาสตร์ความเป็น

มาที่ยาวนาน และเป็นสถานีรถไฟที่สำาคัญที่สุดของประเทศเนื่องจากเป็น

จุดเริ่มต้นของการบริการด้านการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร รวมทั้งความ

เจริญที่ไหลบ่ามาพร้อมกับการเดินรถไฟ ซ่ึงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

สถานีรถไฟแห่งนี้ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ก่อให้เกิดเร่ืองราวและ

ความทรงจำาจากครั้งอดีตจนถึงปัจจุบันมากมาย และกำาลังจะนำาไปสู่เรื่อง

ราวและความเป็นไปในอนาคต เพื่อให้สถานีแห่งนี้ยังคงเป็นสถานีรถไฟ

คู่ใจของคนไทยต่อไป
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หัวล�ำโพง 
นิรันดร์กำล

งำนศิลปสถำปัตย์ 
ร่วมสมัย
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	 อาคารสถานีรถไฟกรุงเทพ	(หัวล�าโพง)	 เมื่อแรกสร้างนั้นถือได้ว่าเป็นอาคาร

สาธารณะขนาดใหญ่	ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกอย่างชัดเจน	แสดงให้เห็น

ถึงอิทธิพลของศิลปสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ไม่ได้จ�ากัดอยู่แค่พระราชวัง	 และบ้านพัก

อาศัยของชนช้ันสูงเหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมาเท่านั้น	 แนวคิดการออกแบบของสถานี

รถไฟกรุงเทพ	(หัวล�าโพง)	ได้รบัอิทธพิลโดยตรงจากแนวคดิการออกแบบสถานรีถไฟใน

ประเทศแทบทวีปยุโรปในช่วงครึ่งหลังศตวรรษที่	19	เพื่อให้เป็นอาคารส�าคัญเชิดหน้าชู

ตาของเมือง	ซึ่งนอกจากประโยชน์ในการใช้สอยแล้ว	ความงดงามทางศิลปะอันละเอียด

อ่อนต่างๆล้วนท�าให้เกดิคณุค่าในทางศลิปะและสถาปัตยกรรม	อีกทัง้ยังเป็นเอกลกัษณ์

ของเมอืงทีจ่ะอยู่ในความทรงจ�าของผูค้นเดนิทางตลอดไป	แต่ในขณะเดยีวกนักแ็สดงถงึ

เทคโนโลยีการก่อสร้างท่ีทันสมัยด้วยการใช้โครงหลังคาเหล็กขนาดใหญ่คลุมชานชาลา

และรางรถไฟเบื้องล่าง	 เมื่อมองจากภายนอกด้านหน้าจึงสวยงามด้วยอาคารประธาน 

ตรงกลางรูปคร่ึงวงกลมโดดเด่นและมมีขุสองด้านขนาบเพิม่ความอลังการและเป็นความ

ลงตัวทางการออกแบบสถาปัตย์ที่ได้ทั้งความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยในชีวิตจริง

หัวล�ำโพง นิรันดร์กำล
งำนศิลปสถำปัตย์ร่วมสมัย



โถงระเบียงด้านหน้าของสถานีกรุงเทพได้รับการออกแบบด้วยรูป 

แบบทางสถาปัตยกรรมคลาสสิค (Classism) แบบฟื้นฟูเรอเนสซองส์  

(Renaissance Revival) อย่างชัดเจน ผังอาคารเป็นรูปตัวอี (E) เน้นมุขริม

สองข้างที่มีลักษณะเหมือนป้อมแบบประตูชัย (Triumphal Arch) ความ

สวยงามจะอยู่ที่โถงระเบียงด้านหน้าและด้านข้างที่มีราวพนักระเบียง ลูกกรง 

หัวเสา ลวดบัว และเชิงชายต่างๆ โดยลดทอนความส�าคัญของตัวมุขกลาง

เหลือเพียงมุขย่ืนหลังคาตัด เพื่อเปิดมุมมองให้กับผนังโถงชานชาลารูปโค้ง

วงกลมขนาดใหญ่ที่กรุเต็มด้วยกระจกแผ่นเล็ก ๆ ให้เห็นอย่างเต็มที่ มุขริม

ทั้ง 2 ข้าง มีรูปโครงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือเกือบจัตุรัสที่แบ่งเป็น 3 ส่วน 

ส่วนกลางกว้างเป็น 2 เท่าของส่วนริมและเจาะช่องเป็นประตูโครงสร้างคาน

โค้งขนาดใหญ่ ส่วนบนเป็นผนังเจาะช่องแสงสี่เหลี่ยมรียงเป็นแถว มีการใช้

เสาคู่ลอยตัวระเบียบไอโอนิก (Ionic) ระเบียงย่ืนที่ขอบท�าพนักโปร่งประดับ

ลกูกรงและการตกแต่งด้วยปูนป้ันแบบคลาสสิคให้ความรู้สึกอ่อนช้อยนุม่นวล

ปัจจุบัน อาคารสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวล�าโพง) ประกอบด้วยอาคาร 

4 ส่วนที่ต่อเชื่อมกัน คือ โถงพักคอยผู้โดยสารและชานชาลา โถงระเบียงทาง

เข้าด้านหน้าอาคารสถานีรถไฟ อาคารยาวด้านทิศตะวันออกซึ่งช้ันบนเคย 

ใช้เป็นโรงแรมราชธานี และส่วนต่อเติมทางทิศตะวันตกซ่ึงเป็นท่ีข้ึนลงสถานี

รถไฟใต้ดิน
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โถงระเบยีงทางเข้าด้านหน้าอาคารสถานรีถไฟนีไ้ด้รบัการออกแบบเม่ือ

พทุธศกัราช 2455 โดยนายมารโิอ ตามานโญ (Mr. Mario Tamagno) สถาปนกิ

ชาวอิตาเลียนซึ่งขณะนั้นท�างานท่ีกรมโยธาธิการ การก่อสร้างแล้วเสร็จใน

พุทธศักราช 2459 เป็นส่วนต่อเติมจากโถงพักคอยผู้โดยสารและชานชาลาที่

สร้างข้ึนก่อนหน้านี ้การออกแบบเน้นท่ีมขุริมด้านข้าง 2 ข้างให้สวยงามลงตวั

เมื่อประกอบเข้ากับอาคารที่เป็นมุขตรงกลาง โดยมุขทั้งสามเชื่อมต่อกันด้วย

ระเบียงทางเดินชั้นเดียว เสาระเบียงเป็นเสาไอโอนิค (Ionic) ลอยตัวแบบเสา

คู่รับหลังคาคอนกรีตแบน การออกแบบท�าให้เห็นโครงสร้างของหลังคาโถง

พักคอยผู ้ โดยสารและชานชาลาอย ่างเต็มที่  และองค ์ประกอบทาง

สถาปัตยกรรมโดยรวมท�าให้อาคารดูมั่นคงและสง่างาม ปัจจุบัน มุขทางทิศ

ตะวันออกเป็นร้านอาหาร KFC ส่วนมุขทางทิศตะวันตกเป็นพิพิธภัณฑ์รถไฟ

ไทย จัดแสดงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

ประวัติศาสตร์กิจการรถไฟไทย
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นอกจากความสง่างามและความมีเอกลักษณ์โดดเด่นของตัวอาคาร

แล้ว ความสวยงามของสถานกีรุงเทพจะอยู่ท่ีโถงระเบยีงด้านหน้าและด้านข้าง

ที่มีราวพนักระเบียง ลูกกรง หัวเสา ลวดบัว และเชิงชายต่างๆ โดยลดทอน

ความส�าคัญของตัวมุขกลางเหลือเพียงมุขย่ืนหลังคาตัด เพื่อเปิดมุมมองให้

กบัผนงัโถงชานชาลารปูโค้งวงกลมขนาดใหญ่ทีก่รเุตม็ด้วยกระจกแผ่นเล็ก ๆ  

ให้เห็นอย่างเตม็ที ่มุขริมท้ัง 2 ข้าง มีรูปโครงเป็นรูปสีเ่หล่ียมจตัรุสัหรอืเกือบ

จัตุรัสที่แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนกลางกว้างเป็น 2 เท่าของส่วนริมและเจาะช่อง

เป็นประตูโครงสร้างคานโค้งขนาดใหญ่ ส่วนบนเป็นผนงัเจาะช่องแสงส่ีเหลีย่ม

เรียงเป็นแถว ระเบียงย่ืนท่ีท�าไว้ด้านบนโอ่อ่ากว้างขวางที่ขอบท�าพนักโปร่ง

ประดบัลกูกรงและการตกแต่งด้วยปูนป้ันแบบคลาสสคิต่างๆให้ความรูสึ้กอ่อน

ช้อยนุ่มนวล
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โถงพักคอยผู้โดยสารและชานชาลา ออกแบบโดยนายเกอร์เบอร์  

(Mr. Gerber) วิศวกรเยอรมัน สร้างขึ้นในพุทธศักราช 2455 ลักษณะเป็นโถง

กว้าง ตรงกลางโถงเป็นรางรถไฟโดยแบ่งเป็นรางขาเข้า 3 ราง และรางขาออก 

3 ราง หลังคาเป็นโครงทรสัเหลก็พาดช่วงยาว 50 เมตร คลมุพืน้ทีโ่ถงทัง้หมด 

ช่วงกลางหลังคายกข้ึนเพื่อให้แสงสว่างส่องเข้ามาได้เต็มท่ี หลังคาเหล็กโค้ง

ของโถงพกัคอยและชานชาลาถอืเป็นความก้าวหน้าทางวศิวกรรมทีส่�าคญัและ

ทันสมัยในสมัยนั้น ผนังด้านสกัดทั้ง 2 ด้าน กรุด้วยกระจกแผ่นเล็ก ๆ  ต่อกัน

จนเตม็ ด้านหน้าเป็นกระจกสีฟ้าเข้มและอ่อน ส่วนด้านหลงัเป็นกระจกสเีหลอืง

เข้มและอ่อนเรียงสลบักนัเกดิเป็นงานศลิปบนแผ่นกระจกอันตระการตา ท�าให้

เป็นอาคารทีมี่ช่วงกว้างทีส่ดุและเป็นอาคารทีมี่ผนงักระจกท่ีใหญ่ทีสุ่ดในสยาม

ยุคนัน้ โดยผนงัด้านหน้าและด้านในตดินาฬิกาเรอืนใหญ่ส�าหรบับอกเวลา อัน

เป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นถึงความเที่ยงตรงและความรวดเร็วของการ

คมนาคมทีท่นัสมัย ส�าหรบันาฬิกาท้ังสองเรือนถกูสัง่ท�าพเิศษทีมี่ไฟส่องสว่าง

ในตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหน้าปัด 120 เซนติเมตร และเข็มนาฬิกามี

ขนาดยาวประมาณ 60 เซนติเมตร



ภายในโถงพักคอยมีความงดงามด้วยการตกแต่งภายใน

สะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานศิลปะแบบคลาสสิค (Classism) 

ด้วยการใช้เสาคู่ลอยตัวระเบียบไอโอนิก (Ionic) การตกแต่งด้วย

ลวดลายปูนปั้น และศิลปะแบบอาร์ตนูโว (Art Nouveau) บริเวณ

ราวบันไดเหล็กหล่อด้วยรูปดอกไม้และเส้นม้วนโค้งอย่างอ่อนช้อย

เป็นธรรมชาต ิ ด้านซ้ายและขวาของโถงพกัคอยมีการสร้างช้ันลอย

ข้ึนประกอบด้วยบันไดทางข้ึน ระเบียง ห้องท�างานและร้านค้า 

ต่างๆ
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ผนังด้านซ้ายและขวาเหนือชั้นลอยได้รับการตกแต่งด้วยภาพเขียนสี

ของโบราณสถาน ศาสนสถาน วิถีชีวิตผู้คน และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ที่ส�าคัญของประเทศไทย เช่น พระนครคีรี (เขาวัง) อุทยานประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยา พระพุทธไสยาสน์วัดขุนอินทประมูล ทางรถไฟสายมรณะ 

น�้าตกแม่กลาง อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ทะเลสาบสงขลา นาเกลือสมุทรสงคราม

และสถานทีส่�าคญัอ่ืนๆ ปัจจบุนั โถงกลางใช้เป็นทีพ่กัคอยผู้โดยสาร และห้อง

จ�าหน่ายตั๋ว พื้นที่ 2 ข้างของโถงกลางเป็นร้านอาหารและร้านค้าต่างๆ ส่วน

รางรถไฟเดิมได้ย้ายออกไปหมดแล้ว
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ถัดจากโถงพักคอยเข้าไปด้านในจะเป็นโถงชานชลาส�าหรับผู้โดยสาร

ขึ้นลงมีทั้งสิ้น 12 ชานชลา โถงชานชลานี้จะเป็นโถงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าส�าหรับ

จอดรถไฟได้หลายขบวน โดยมีโถงระบียงด้านหน้าสถานีตั้งปิดอยู่ด้านนอก 

เรียกว่า สถานีรถไฟแบบปลายตัน รถไฟต้องถอยและเดินหน้าเข้าออกสถานี 

โถงชานชาลามีความกว้าง 50 เมตร และยาวประมาณ 150 เมตร ชานชาลา

ด้านในสุดเป็นชานชาลายาวมีหลังคาโครงสร้างเหล็กคลุม พื้นที่กว้างขวาง

สะดวกสบาย มีเก้าอ้ีไม้แบบด้ังเดิมต้ังอยู่ระหว่างเสาให้ผู้โดยสารนั่งพัก 

ระหว่างรอขึ้นขบวนรถ



•  48  • 100 ปี สถานีกรุงเทพ 100 ปี สถานีกรุงเทพ •  49  •



•  50  • 100 ปี สถานีกรุงเทพ 100 ปี สถานีกรุงเทพ •  51  •

อาคารโรงแรมราชธาน ีออกแบบโดยนายเอ รกิาซซ ิ(Mr. A. Rigassi)1 

สถาปนิกชาวอิตาลี สร้างขึ้นในพุทธศักราช 2470 ทางทิศตะวันออกของโถง

พักคอยผู้โดยสารและชานชาลา ผังอาคารเป็นรูปส่ีเหลี่ยมผืนผ้ายาวมีมุขยื่น

ที่ปลายทั้งสอง กว้าง 13.50 เมตร ยาว 130 เมตร แบ่งพื้นที่ใช้สอยออกเป็น 

3 ส่วน ส่วนห้องพักอยู่ตรงกลางมีระเบียงทางเดินอยู่ทางทิศตะวันตกด้านที่

ติดกับสถานีรถไฟ ด้านทิศตะวันออกเป็นระเบียงส่วนตัวของห้องพักหัน 

หน้าสู่ถนนรองเมือง อาคารแบ่งเป็น 2 ช้ัน พืน้ทีใ่ช้สอยชัน้ล่างเป็นส่วนบริการ

ประกอบด้วย ห้องโถงทางเข้าตั้งอยู่ปลายสุดทิศใต้ มีบันไดใหญ่ผังตัวยู (U) 

แบบ 3 ตอนขึ้นตรงกลางแล้วหมุนกลับแยกซ้ายขวา ติดกับโถงทางเข้าเป็น

ภัตตาคารขนาดใหญ่ ส่วนกลางอาคารเป็นห้องครัว ที่พักพนักงาน และส่วน

บริการซักล้าง พื้นที่ส่วนทิศเหนือเป็นที่ท�าการไปรษณีย์ ปลายสุดทิศเหนือ

เป็นส�านักงานศุลกากรส�าหรับตรวจกระเป๋าและหีบห่อที่จะต้องเสียภาษี 

ลกัษณะเป็นอาคารช้ันเดยีวขนาดใหญ่ พืน้ทีใ่ช้สอยช้ันบนส่วนห้องพกัประกอบ

ด้วยโถงบันไดใหญ่และห้องผู้ดูแลต้ังอยู่ปลายสุดทิศใต้ ถัดไปเป็นดาดฟ้า

คอนกรีตของหลังคาภัตตาคารซึ่งตรงกลางติดช่องแสงกระจกขนาดใหญ่ 4 

ช่อง เรียงเป็นแถวส่องลงเบื้องล่าง ส่วนภัตตาคารเป็นบริเวณเดียวเท่านั้นที่

สงูชัน้เดยีว ถดัไปเป็นส่วนของห้องพกัโรงแรมมี 10 ห้อง เรยีงต่อกนัเป็นแถว

เช่ือมกนัด้วยระเบยีงทางเดินกว้าง 3.25 เมตร หันหน้าเข้าสถาน ีประกอบด้วย

ห้องธรรมดา 9 ห้อง โดยแต่ละห้องแบ่งพื้นที่ภายในเป็นห้องนอนใหญ่ ห้อง

เก็บของ ห้องน�้า และระบียง ส่วนปลายอาคารทิศเหนือเป็นห้องสูทมีขนาด

ใหญ่เป็น 2 เท่าของห้องธรรมดา โดยมีการเพ่ิมห้องนัง่เล่น ห้องผูติ้ดตาม และ

ห้องแต่งตัว ปลายสุดทิศเหนือเป็นดาดฟ้าคอนกรีตเหนือส�านักงานศุลกากร 

ส�าหรับการขนส่งสัมภาระขึ้นลงมีการใช้ลิฟท์บริการ 2 ตัว ตั้งอยู่ที่หัวและ 

ท้ายอาคาร

1  เป็นสถาปนิกสังกัดกรมรถไฟที่มีชื่อเสียง มีผลงานการ

ออกแบบ เช่น โฮเต็ลหัวหิน อาคารสถานีรถไฟหลวงสายใต้ 

(บางกอกน้อย) อาคารสถานีรถไฟอยุธยา และอาคารสถานี

รถไฟราชบุรี เป็นต้น เป็นที่น่าเสียดายว่าอาคารสถานีรถไฟ

หลวงสายใต้ (บางกอกน้อย) ถกูท�าลายเสยีหายหมดในคราว

สงครามโลกครั้งที่ 2 ส�าหรับอาคารที่เห็นทุกวันนี้เป็นอาคาร

สถานีใหม่ที่สร้างขึ้นภายหลังสงคราม 
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โรงแรมราชธานี เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น รูปแบบ

สถาปัตยกรรมเป็นแบบคลาสสิคที่เรียบง่าย หลังคาทรงปั้นหยามีพนักขอบ

หลังคาแบบโปร่งประดับลูกกรงล้อมรอบ ชายคามี 2 ระดับที่หลังคาและพื้น

ชั้นบน ลักษณะเป็นแผ่นคอนกรีตยื่นยาวและมีเต้าคอนกรีตคู่รับ ผนังด้านทิศ

ตะวันตกที่เป็นระบียงทางเดินหันหน้าเข้าสถานี ทุกช่วงเสาจะแบ่งเป็นช่อง

หน้าต่าง 3 บาน เหนือหน้าต่างเป็นช่องระบายอากาศยาวตลอดแนว ผนังด้าน

ทิศตะวันออกชั้นบนเจาะช่องหน้าต่าง 3 ช่องสลับกับช่องหน้าต่าง 2 ช่อง ใน

จังหวะ 3 ช่อง 2 ช่วงเสาต่อ 2 ช่วง 1 ช่วงเสา ส่วนชั้นล่างของอาคารทั้ง 2 

ด้าน มีการจัดจังหวะประตูและหน้าต่างที่ไม่เป็นระเบียบ มีตั้งแต่ 1 ช่องไป

จนถงึ 3 ช่อง เพือ่ให้สอดคล้องกบัพืน้ท่ีใช้สอยภายในอาคารทีเ่ป็นพืน้ทีบ่รกิาร 

การตกแต่งภายในอาคารเป็นอย่างเรยีบง่าย เน้นการแสดงโครงสร้างคอนกรตี 

เสาลอยตวั คาน และพืน้ ทีห่วัเสาตกแต่งด้วยปูนป้ันเป็นรปูดอกกหุลาบศิลปะ

แบบอาร์ต นโูว (Art Nouveau) พืน้ห้องโถงและทางเดนิปูด้วยกระเบือ้งเคลอืบ 

บันไดบริเวณห้องโถงปูด้วยแผ่นหินอ่อน แสดงให้เห็นถึงฝีมือช่างที่มีความ

ประณีตสวยงาม ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยใช้อาคารโรงแรมราชธานี

เป็นที่ท�าการต่าง ๆ ดังนี้ 
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พื้นที่ชั้นล่างประกอบด้วย ห้องรับรอง 1 (ห้องพระที่นั่ง) ห้องรับรอง 2 

(ที่พักผู้โดยสารชั้น 1) ที่ท�าการแพทย์เขต หัวล�าโพง ห้องหัวหน้างานบริการ

โดยสาร (ผบส.) ห้องโทรพิมพ์ สารวัตรงานสถานีกรุงเทพ ห้องต�ารวจรถไฟ 

ห้อง นสน.กท.7 (รับรถ) ห้องจดัตารางเวร (พรร.พหล.) ห้องจดัอาหาร บรษิทั

กว้างไพศาล ห้องจดัตารางเวร (พ.รถนอน) ห้องผ้าสถานกีรุงเทพ และห้องผ้า 

ชินไฉฮั๊ว หมวดความสะอาด ห้องเมล์ และบริษัท เอเชีย คลีนนิ่ง จ�ากัด ห้อง

ศุลกากร สมาคมนักเรียนเก่าวิศวกรรมรถไฟ โถงบันได และห้องน�้าส�าหรับ 

ผู้โดยสาร

พืน้ท่ีช้ันบนประกอบด้วย ห้องหัวหน้าแผนกสารบรรณศนูย์วชิาการและ

พฒันาการขนส่ง ฝ่ายปฏบิตักิารเดนิรถ (ผบป.ศว.) ห้องหัวหน้างานตรวจการ

และสอบสวน กองโดยสาร ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ (ผตส.) ห้องหัวหน้างานรถ

โดยสาร (ผรส.) ห้องหัวหน้างานระเบียบการโดยสาร (ผดส.) ห้องหัวหน้ากอง

โดยสาร (กดส.) ห้องผู้อ�านวยการศูนย์วิชาการและพัฒนาการขนส่ง (ศอว.) 

ห้องผู้อ�านวยการฝ่ายบริการโดยสาร (อดส.) ห้องหัวหน้ากองจัดการเดินรถ

เขต 1 (จดข.1) ห้องสารวัตรงานเดินรถแขวงกรุงเทพ (สดร.กท.) อาณาบาล

กรุงเทพและธนบุรี ห้องหัวหน้างานควบคุมสัญญาและการเช่าสิทธิ (ผสส.)
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บรเิวณด้านหน้าสถานรีถไฟกรงุเทพ (หัวล�าโพง) มีสวนหย่อมและน�า้พุ 

โดยข้าราชการรถไฟได้รวบรวมทุนทรัพย์จัดสร้างอนุสาวรีย์เป็นรูปช้าง 

สามเศียร (ช้างเอราวัณ) พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ด้านข้างแบบลายนูน 

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อมเกล้าน้อม

กระหม่อมอุทิศส่วนกุศลถวายแด่พระองค์ นอกจากอาคารสถานีรถไฟ 

กรุงเทพ (หัวล�าโพง) แล้ว ภายในย่านสถานีรถไฟกรุงเทพยังมีอาคารและ 

สิ่งปลูกสร้างที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรมอีกหลายหลัง 

เช่น ตึกบัญชาการการรถไฟแห่งประเทศไทย อาคารโรงรถดีเซลรางกรุงเทพ 

อาคารสโมสรการรถไฟ และอาคารท่ีท�าการพัสดุยศเส เป็นต้น ตลอดระยะ

เวลาที่ผ่านมา การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงดูแลให้อาคารเหล่านี้ 

อยู่ในสภาพดี สามารถรักษาคุณค่าทางสถาปัตยกรรมเอาไว้ได้ โดยเฉพาะ

อาคารที่ท�าการพัสดุยศเสซึ่งเป็นตัวอย่างอาคารแบบโมเดิร์นยุคแรกๆ ของ

ประเทศ
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ส�าหรับอาคารที่ท�าการพัสดุยศเสนั้นถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นอาคารพัสดุ

กลาง ซึ่งแต่เดิมอาคารคลังพัสดุของกรมรถไฟหลวงมีอยู่กระจัดกระจายและ

ไม่อยู่เป็นศูนย์เดียวกัน โดยหลวงสุขวัฒน์สุนทร วิศวกรของกรมรถไฟเป็น 

ผู้ออกแบบอาคาร การก่อสร้างเริ่มต้นในพุทธศักราช  2471 งานตอกเสาเข็ม

และงานรากฐานแล้วเสร็จในพุทธศักราช 2472 ต่อมาจึงเร่ิมงานโครงสร้าง

ประธานของอาคารพัสดุกลาง อาคารพัสดุกลางหลังนี้ก่อสร้างเสร็จ และเปิด

ท�าการในวันที่ 16 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2474 หลังจากนั้นมีการรื้อถอน

อาคารคลงัพสัดตุ่าง ๆ  ได้แก่ อาคารพสัดกุลางหลังเดมิ คลงัไปรษณย์ีโทรเลข 

คลังพัสดุสิ่งของคืน คลังพัสดุยศเสเดิม คลังพัสดุเครื่องมือส�ารวจ คลังพัสดุ

กองโรงแรม และคลังพัสดุโทรเลข จากนั้นก็มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงกอง

และส�านกังานต่างๆ ในอาคารพสัดกุลางหลงัใหม่ ในช่วงสงครามโลกครัง้ที ่2 

อาคารหลังน้ีเคยใช้เป็นท่ีท�าการกรมรถไฟหลังจากท่ีอาคารกรมรถไฟโดน

ระเบิดท�าลาย ต่อมาในพุทธศักราช 2494 ได้มีการต่อเติมปีกอาคารทั้งสอง 

(อาคารทิศเหนือ และอาคารทิศใต้) ให้เป็นตึก 3 ชั้น เหมือนอาคารด้านหน้า 

(อาคารทิศตะวันตก) ในช่วงนั้นระหว่างอาคารทั้ง 3 เป็นลานคอนกรีตขนาด

ใหญ่ส�าหรับขนถ่ายสินค้าท่ีจะเข้ามาเก็บในคลัง สร้างเป็นรางรถไฟจากทิศ

เหนือวิ่งตัดทะลุเข้ามาในตัวตึกส่วนที่เป็นคลังพัสดุทั้ง 2 ปีกเส้นหนึ่ง อีกเส้น

หนึ่งวิ่งจากทิศตะวันออกตัดฉากกับรางแรกมาจ่ออยู่หน้าอาคารทิศตะวันตก 

จุดตัดของรางรถไฟท้ัง 2 เส้น ท�าเป็นแป้นกลมหมุนได้ส�าหรับปรับรางให้

เปล่ียนแกนได้ ปัจจุบัน อาคารที่ท�าการพัสดุใช้เป็นที่ท�างานของหน่วยงาน

ต่างๆ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และลานคอนกรีตขนาดใหญ่ใช้เป็นที่

จอดรถ ผงัพืน้อาคารทีท่�าการพสัดเุป็นรปูตวัย ู(U) รปูแบบทางสถาปัตยกรรม

เป็นแบบโมเดร์ิน โครงสร้างอาคารเป็นระบบเสาและคานคอนกรตีเสรมิเหล็ก 

หลังคาอาคารทิศตะวันตกเป็นหลังคาทรงปั้นหยา เหนือหลังคาปั้นหยามี

หลงัคาจัว่อีกช้ันหนึง่เพือ่ระบายอากาศ ส่วนหลงัคาอาคารทศิเหนอื และอาคาร

ทศิใต้เป็นหลงัคาคอนกรีตแบนผสมกบัหลังคาป้ันหยา เหนอืหลงัคาป้ันหยามี

หลังคาจั่วอีกช้ันหนึ่งเพื่อระบายอากาศเช่นกัน จุดเด่นของอาคารอยู่ที่ผนัง

ภายนอกทั้งหมดก่ออิฐเปิดผิว ยกเว้นชั้น 2 และ 3 ของอาคารทิศตะวันตก 

เป็นผนังโครงและฝาไม้ มีระเบียงทางเดินยาวไปตลอดแนวอาคารทั้งด้าน 

หน้าและด้านหลังของอาคาร พื้นอาคารทิศตะวันตกเป็นพื้นไม้เทคอนกรีตทับ

หน้าวางบนตงเหล็ก ช่องประตูหน้าต่างเป็นกรอบสี่เหล่ียมเรียบง่าย มีทั้ง 

ขนาดปกติและขนาดใหญ่แล้วแต่พื้นที่ใช้สอย 

กล่าวได้ว่าอาคารสถานีรถไฟกรงุเทพ (หัวล�าโพง) อาคารทีท่�าการพสัดุ

ยศเส และอาคารอ่ืนๆ ในย่านสถานล้ีวนมีคณุค่าความส�าคญัในด้านต่างๆ ดังนี้

1. คุณค่าทางด้านศิลปกรรม อาคารแสดงให้เห็นถึงการออกแบบที่มี

เอกลักษณ์ ฝีมือช่างที่ประณีตงดงาม และไม่สามารถที่จะสร้างทดแทน หรือ

หาใหม่ได้ 

2. คุณค่าทางประวัติศาสตร์ อาคารแสดงให้เห็นว่ามีความเกี่ยวพันกับ

บุคคลส�าคัญทางประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ของ 

พื้นที่ และสามารถเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงปัจจุบันกับเหตุการณ์ใน

ประวัติศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

3. คุณค่าทางสถาปัตยกรรม อาคารแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาและ

แนวคิดของสถาปนิกผู้ออกแบบ ลักษณะสถาปัตยกรรมที่มีรูปแบบเฉพาะ  

สือ่ถงึความคดิสร้างสรรค์ และมีคณุค่าทางด้านเศรษฐกจิทีส่ามารถน�ามาปรับ

เปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยสนองความต้องการของคนในปัจจุบันได้ 

โดยผลสรุปของการระบคุุณค่าความส�าคญัจะน�าไปสูว่ธีิการรกัษาคณุค่า

ในด้านรักษาความแท้ 1 (authenticity) และบูรณภาพ 2 (integrity) โดย

กระบวนการสงวนรักษา บูรณะ ฟื้นฟู ปรับเปลี่ยนการใช้สอย สร้างขึ้นใหม่ 

หรือการส่ือความหมาย ส�าหรับในการด�าเนนิการเพือ่รักษาคณุค่าความส�าคญั

นั้นจะต้องมีแผนงาน งบประมาณ ระบบการพิจารณาและตัดสินใจ รวมทั้ง

บคุคลากรผู้รับผดิชอบโครงการทีมี่ความชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ ซึง่

จะท�าให้สถานรีถไฟกรุงเทพ (หัวล�าโพง) ยังคงไว้ซ่ึงสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น

และและประวัติศาสตร์ส�าคัญให้คนไทยได้ภาคภูมิใจตราบนานเท่านาน

 1 การทดสอบความแท้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาหลักฐานที่

พิสูจน์ได้ว่าลักษณะและคุณภาพดั้งเดิมของอาคารเก่ายังคง

รักษาลักษณะดั้งเดิมไว้มากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะทาง

กายภาพ

2 การประเมินบูรณภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาว่าองค์

ประกอบดัง้เดมิของอาคารเก่ายังอยู่ครบเพยีงใด และหากว่า

ยังอยู่ครบแต่ได้มีการต่อเติมหรือติดต้ังอุปกรณ์เพ่ิม เช่น 

ป้ายโฆษณา เครื่องปรับอากาศ จานรับสัญญาณดาวเทียม 

เป็นต้น กถ็อืว่าเป็นการรบกวนบรูณภาพของอาคารหรือกลุม่

อาคารนั้นด้วย



วิถีชีวิตหัวล�ำโพง
สถำนีรถไฟคู่ใจคนไทย
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วิถีชีวิตหัวล�ำโพง
สถำนีรถไฟคู่ใจคนไทย

	 สถานกีรุงเทพ	(หัวล�าโพง)	เป็นสถานรีถไฟแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยเพราะ

แสดงให้เห็นถงึความเจรญิรุ่งเรืองของประเทศท้ังในด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	สถาปัตยกรรม	

และวิศวกรรมเป็นสถานรีถไฟขนาดใหญ่ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง	เป็นศนูย์กลางการคมนาคม

ของกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่อดีต	 โดยมีถนนและคลองเช่ือมโยงไปสู่ย่านชุมชนเก่า

ต่างๆ	นอกจากนี้ยังเป็นตัวกลางน�าผู้โดยสาร	สินค้า	และบริการจากกรุงเทพมหานครสู่

ต่างจังหวัด	และจากต่างจังหวัดเข้าสู่กรุงเทพมหานคร	เป็นจุดเชื่อมต่อของการเดินทาง

จากภาคหนึ่งไปอีกภาคหน่ึงของประเทศ	 รวมท้ังการเดินทางจากชานเมืองเข้าสู่กลาง

เมือง	และจากกลางเมืองออกไปชานเมืองอีกด้วย
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ย่านท่ีอยู่และย่านการค้าต่างๆทีเ่จรญิรุง่เรืองมาพร้อมกบัการก่อก�าเนดิ

สถานีรถไฟกรุงเทพ มีกระจายอยู่ทั่วไปรอบสถานี โดยเฉพาะทางด้านตะวัน

ตกของสถานี ที่มีย่านคนไทยเชื้อสายจีนแถบวงเวียน 22 กรกฎา เจริญกรุง 

เยาวราช ทรงวาด ส�าเพง็ ไปจนถงึพาหุรดัย่านคนแขก ความเจรญินีแ้ผ่กระจาย

ไปจนจรดแนวริมฝ่ังแม่น�า้เจ้าพระยา และขึน้ไปทางทศิเหนอืเป็นย่านเมืองเก่า

ในเกาะรัตนโกสินทร์ อันมีวัดพระศรีรัตนศาสดารามและย่านถนนราชด�าเนิน

เป็นย่านทีเ่จริญรุ่งเรืองและเป็นหน้าเป็นตาของกรุงเทพฯตลอดมาจากอดตีถงึ

ปัจจุบัน  นอกจากนั้น ย่านเวิ้งนาครเขษม ย่านตลาดเทเวศร์ และย่านตลาด

โบ๊เบ๊ ก็เป็นย่านความเจริญที่ส�าคัญไม่น้อย รวมทั้งย่านชุมชนที่พัฒนาข้ึน

พร้อมกบัการสร้างสถานรีถไฟและเส้นทางรถไฟ เช่น ย่านการค้าบรเิวณรอบๆ 

วัดดวงแข ตลาดสามย่านและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น
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ดังข้อความที่กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ สมัยท่ีเป็นกรมหลวง 

ด�ารงราชานุภาพ และด�ารงต�าแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ

กราบทูลพระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนสมมตอมรพันธุ์ ราชเลขานุการ ลง 

วันที่ 21 มกราคม ร.ศ.121(พ.ศ. 2445) เพื่อน�าความข้ึนกราบบังคมทูล

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยกล่าวถึงความเจริญ และ 

ความเปลี่ยนแปลงหลังจากรถไฟไปถึงโคราชดังมีรายละเอียดดังนี้

1.  พ่อค้ามณฑลอิสาณ อุดร ไม่รับซื้อสินค้าจากพ่อค้าโคราชดังแต่ 
ก่อน ลงไปซื้อเสียเองที่กรุงเทพฯ

2.  สินค้าลง เข้าเปลือก สุกร ยาง ส้ม มะขามป้อม สมอ นุ่น มะขาม
ฝัก (เพราะคนเมืองนี้ไม่กิน) มะเกลือ ส้ม อ้อย เนื้อโค ไม้เสาเรือน 
ไม้ไถ ไม้เครื่องเกวียน ไม้แดง ไม้ท่อน ศิลา โค ม้า เปด ไก่

3.  สินค้าขึ้น ของกรุงเทพ ฯ ขึ้นหมดทุกอย่าง มีน�้าแข็งเปนที่สุด
4.  ปลาย่าง ปลากรอบ คนโคราชไปบรรทุกเกวียนมาคราวละกว่า  

๕๐ - ๖๐ เล่ม มาแต่พระตะบองแล้วบรรทุกรถไฟลงไปขาย
กรุงเทพฯ

5. คนโคราชกินเกลือทะเล แต่คนบ้านนอกยังกินเกลือสินเทาว์ แต่
ก่อนใช้ยาเพชบูรณ แล หนองคาย เดียวนี้ใช้ยาเกาะกร่าง หมาก
พลู ปูนแดง ยาจืด มาแต่กรุงเทพฯ แต่ก่อนใช้ปลาร้าพิมายเดียวนี้
ใช้ปลาร้ากรุงเก่า

6.  โรงเรอืนมุงสงักะสมีาก มีโรงแถวปลกูข้ึนใหม่มาก ท้ังในเมืองแลน
อกเมืองเกือบตลอดถึงสะเตชั่น มีโรงรับจ้างท�าอิฐ ท�ากระเบื้อง

7. ราคาทีดิ่นแรงข้ึน ทีริ่มถนนท้องตลาดราคาถึงวาละ ๖ บาท ๗ บาท
8. บ้านข้างทางรถไฟ ลาดบวัขาว สคีิว้ บ้านช่องก็มากข้ึน แต่ไม่เหมือน

ที่บ้านสูงเนิน มีตลาดแลโรงแถวครึกครื้นขึ้นมาก

ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันนั้น นายลูอิสไวเลอร์ (Luis Weiler) เจ้ากรม

รถไฟหลวงในขณะนั้น ได้เขียนบันทึกเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2447 ไม่กี่

วันหลังจากกลับจากเมืองโคราช แสดงให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงสภาพ

ความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มาพร้อมกับทางรถไฟ

“…เราสามารถเห็นอิทธิพลของรถไฟได้ชัดเจนจากการที่ผู้คนหันมา
นิยมใช้หลังคาสังกะสีแทนหลังคามุงด้วยใบจากจากท่ีเคยใช้กันมาแต่ดั้งเดิม 
ความต้องการจะลดจ�านวนอัตราไฟไหม้บ้านให้น้อยลงคงจะเป็นอีกเหตุผล 
หน่ึงด้วยกระมัง สินค้าและผลิตภัณฑ์ของยุโรปจ�านวนมากวางจ�าหน่ายอยู่ 
ในร้านขายของที่มีเจ้าของเป็นชาวจีนเสียส่วนใหญ่ อาทิ ผ้า น�้ามันก๊าดจุด
ตะเกียง เครื่องดื่มโดยเฉพาะเบียร์ วัสดุอุปกรณ์ช่างฝีมือ รวมทั้งเสื้อผ้าและ
ของใช้ในบ้านนั้นบ่งให้ทราบว่าไม่ใช่พ่อค้าคนกลางกลุ่มเดียวเท่านั้นท่ีได้รับ
อภสิทิธิ์เหนอืกว่าผูอ้ืน่อกีต่อไปแล้ว หากแต่เป็นประชาชนส่วนใหญ่โดยทัว่ไป 

แต่ก่อนน�้ามันก๊าด 1 ถังฉาบดีบุกราคาแปดบาท แต่ปัจจุบันราคาสามบาท 

ราคาท่ีตกลงมามากเช่นนี้ท�าให้ไม่น่าแปลกใจท่ีกองคาราวานที่เคยสัญจร 

หนาแน่นผ่านเขตดงพญาไฟเม่ือคร้ังก่อนนั้น มาบัดนี้ได้สูญหายไปหมดสิ้น 

ผมเคยข่ีม้ามาตามเส้นทางน้ีมาก่อนและยังจ�าภาพวัวแบกสัมภาระจ�านวนนับ

ร้อยที่มีฮอกแขวนคอส่งเสียงเป็นสัญญาณบอกให้เรารู้มาแต่ไกลได้ดี

ปัจจุบันเส้นทางสัญจรนี้รกร้างและต้นไม้ขึ้นรุงรัง แต่เม่ือสมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารรับสั่งเม่ือเร็วๆ นี้ว่าพระองค์มี 

พระราชประสงค์จะเสด็จพระราชด�าเนินจากมวกเหล็กไปหินลับเพื่อจะเสด็จ

ประพาสดงพญาไฟ เส้นทางนี้จึงถูกแผ้วทางใหม่อีกครั้ง

เวลาน้ีโคราชเป็นคลังเก็บสินค้าที่จะส่งไปขายต่อยังเมืองทางแถบ 

ตะวันออกจนถึงฝั่งแม่น�้าโขง ผมคาดคะเนดูจากเกวียนเทียมวัวจ�านวนมาก 

ที่อยู ่ในเมืองแล้ว ดูเหมือนว่าการขนส่งสินค้าจากที่นี่ต ่อไปคงต้องใช้ 

พาหนะขนของอย่างอ่ืนแทน ค�าว่า โคราช แปลเป็นภาษาเยอรมันว่า  

“Ochsenhalteplatz” (สถานที่พักวัว) และเป็นศูนย์กลางส่งออกวัวและหมู 

บนที่ราบสูงโคราชพวกเราเห็นฝูงวัวจ�านวนมาก และคนต้อนวัวไม่ได้เตรียม

ตัวล่วงหน้าว่าจะมีรถไฟขบวนพิเศษของเราว่ิงผ่านมา รถไฟของเราจึงต้อง

ชะลอความเรว็อยู่บ่อยครัง้เพราะจะได้ไม่แล่นชนววัทีก่�าลังเลม็หญ้าอยู่บนเนนิ

ข้างทางรถไฟ”

นอกจากนี้ในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2447 นายลูอิสไวเลอร์ (Luis 

Weiler) ได้เขียนบันทึกแสดงให้เห็นถึงความคึกคักของย่านสถานีกรุงเทพ 

(หัวล�าโพง) ดังนี้

“ตึกที่ท�างานของเราอยู่ติดทางรถไฟ จากหน้าต่างห้องท�างานผมจึง 

มองเห็นรถไฟทุกขบวนที่ว่ิงผ่าน ผมมีความรู้สึกว่ารถขบวนโดยสารมีผู้

โดยสารนั่งอยู่เต็มเสมอ ส่วนขบวนตู้สินค้าจะวิ่งไปทุกทิศทางทุกๆ สามวัน

รถไฟขบวนที่มาจากโคราชจะพ่วงด้วยตู้ขบวน 30 - 50 ตู้ และแต่ละตู้บรรทุก

สินค้าจนเต็ม จะมีสองสามตู้ท่ีบรรทุกข้าวสาร และอีกสองสามตู้บรรทุก 

ไม้แดง ไม้ประเภทนี้เป็นที่นิยมสูงและถูกล�าเลียงมาจากเขตดงพญาไฟ แล้ว

ส่งต่อไปที่โรงงานท�าเฟอร์นิเจอร์ในประเทศจีน แต่ตอนนี้รถขบวนสินค้าจาก

โคราชส่วนใหญ่จะบรรทุกก้อนอิฐก้อนหินและต้นไม้ที่ถูกโค่นล้มตรงบริเวณ

กโิลเมตรที ่112 มาทีน่ีเ่พราะในเขตทีร่าบลุ่มริมแม่น�า้ไม่มีวัสดท่ีุเป็นหิน ตัง้แต่

เราเริ่มก่อสร้างทางรถไฟเราได้ก้อนอิฐก้อนหินที่จ�าเป็นจากนั่นมาใช้บดอัด 

พื้นถนนให้แน่น รถตู้สินค้าที่วิ่งจากกรุงเทพฯ ไปโคราชจึงมักว่างเปล่า จะมี

เพียงบางตู้ที่บรรทุกสินค้าเฉพาะอย่างจ�านวนสองสามชิ้นเท่านั้น”
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จากหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเจริญของหัวเมืองและ 

ชุมชนต่างๆ ที่มาพร้อมกับกิจการรถไฟหลวงซึ่งไม่ได้กระจุกตัวอยู่แต่ใน

พระนครและพื้นที่รอบๆ สถานีกรุงเทพ (หัวล�าโพง) เหมือนในอดีตอีกต่อไป 

ซ่ึงความเจริญนี้ได้ส่งผลมาถึงปัจจุบันท�าให้ ในแต่ละวันจะมีผู ้ โดยสาร

จ�านวนนับหม่ืนคนเข้ามาใช้บริการสถานีกรุงเทพ (หัวล�าโพง) โดยเฉพาะใน

ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ เช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ เข้าพรรษา และ 

ตรษุจนี เป็นต้น จะมีคนไทยเป็นจ�านวนมากมาใช้บริการนอกจากนี ้การรถไฟ

แห่งประเทศไทย ยังมีขบวนรถไฟน�าเท่ียวแบบไปเช้าเย็นกลับทุกวันเสาร์  

วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ เส้นทางสถานีกรุงเทพ (หัวล�าโพง) ถึงที่หยุด

รถสวนสนประดิพัทธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเส้นทางสถานีกรุงเทพ 

(หัวล�าโพง) ถึงสถานีน�้าตก จังหวัดกาญจนบุรี และมีขบวนรถเที่ยวพิเศษ 

โดยใช้รถจักรไอน�้าเส้นทางสถานีกรุงเทพ (หัวล�าโพง)ถึงสถานีอยุธยา หรือ

สถานีนครปฐม หรือสถานีชุมทางฉะเชิงเทราแล้วแต่ความเหมาะสม โดยใน

รอบปีจะจัด 4 ครั้ง คือ

วันที่ 26 มีนาคม หรือช่วงใกล้เคียงเพื่อระลึกถึงวันสถาปนากรมรถไฟ

และการเปิดเดินรถไฟหลวงสายแรกในสยามระหว่างกรุงเทพมหานครถึง 

เมืองนครราชสีมา วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2439

วันที่ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 23 ตุลาคมวันปิยมหาราช เพื่อร�าลึกถึงพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้ทรงให้ก�าเนิดกิจการรถไฟไทย

วนัที ่5 ธันวาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดช
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พื้นท่ีภายในอาคารสถานีกรุงเทพ (หัวล�าโพง) มีร้านอาหาร ร้านขาย

เครือ่งดืม่ ร้านขายอุปกรณ์การเดนิทาง ร้านขายหนงัสือ และร้านขายยามีการ

ให้บริการด้านการท่องเทีย่วและอ่ืนๆ อย่างครบครนั ทัง้บรษิทัรบัจองโรงแรม

ตั๋วเครื่องบิน บริการแลกเปล่ียนเงินตรา บริการรับฝากสิ่งของ ตู้เอทีเอ็ม 

ห้องน�า้ และห้องละหมาด ส่วนของอาคารด้านตะวนัตกมีทางเช่ือมไปยังสถานี

รถไฟฟ้ามหานครหรือรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) จุดบริการแท็กซี่สาธารณะ ท่ารถ

โดยสารประจ�าทาง และจุดบริการรับส่งสินค้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ไว้ส�าหรับอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการนอกจากนี้พื้นที่โดยรอบ

สถานีกรุงเทพ (หัวล�าโพง)ยังมีโรงแรมหลากหลายระดับไว้รองรับนักเดินทาง 

เช่นแอท หัวล�าโพง โฮสเทล (At HuaLamphong Hostel) โรงแรมเซ็นทรา

เซ็นทรัลสเตชัน กรุงเทพฯ (Centra Central Station Hotel Bangkok) และ

โรงแรมสเตช่ัน (Station Hotel)เป็นต้นรวมทั้งบริษัทน�าเที่ยว บริษัทรับส่ง

สินค้า ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ และร้านอาหารมากมาย

จากอดตีจนถงึปัจจบุนั สถานกีรุงเทพ (หัวล�าโพง) ยังคงรักษาบทบาท

ส�าคญัด้านการขนส่งทีอ่ยู่คูก่บัวถิชีวีติของคนไทย แม้ในวนัเวลาทีแ่ปรเปล่ียน

ผูค้นมากมายกย็งัมีวถิชีีวติผูกพนักบัหัวล�าโพงตลอดมา ดงัเช่น ลงุเหวง พ่อค้า

ขายของที่หัวล�าโพงมาตั้งแต่ พ.ศ. 2522 หรือพี่สุรชัย เจ้าหน้าที่ตรวจตั๋วบน

ขบวนรถไฟตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ได้อธิบายถึงความเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนกับ

สถานที่แห่งนี้ไว้ได้อย่างน่าสนใจ

“…สมัยก่อนคนที่มาใช้หัวล�าโพงจะมีหลากหลายและเยอะกว่านี้  
เพราะเม่ือก่อนไม่ค่อยมีรถ ปัจจุบันจ�านวนคนที่มาใช้ลดลงไปถึงคร่ึงๆ เลย 
เพราะรถสาธารณะประเภทอื่นเข้าถึงได้มากกว่า เครื่องบินก็ไม่แพง มีรถทัวร์ 
รถตู้ สมัยก่อนที่ใช้รถไฟเพราะทางเลือกยังน้อยและราคาไม่แพงเท่าไหร่  
คนมาใช้จึงมีจ�านวนเยอะ แต่ปัจจุบันจะมีเฉพาะช่วงเทศกาลที่คนมาก แต่ไม่
ถึงกับหนาแน่น

จะมีคนจ�าพวกที่ตั้งใจมาซื้อของจากกรุงเทพฯ เช่น ซื้อเสื้อผ้า ของกิน
ของใช้ กระเป๋า รองเท้า  ของเด็กเล่นกลับไปต่างจังหวัด ถ้าคนมาซื้อเสื้อผ้า
ที่ประตูน�้าก็ไปลงสถานีรถไฟมักกะสัน ถ้ามาซื้อของก็เดินทางไปส�าเพ็งหรือ
โบ๊เบ๊ต่อ จนถึงปัจจุบันก็ยังมีอยู่ แต่คนมาซื้อของกลับไปขายก็มีจ�านวน 
น้อยลง

ผูค้นจากชานเมืองกนิ็ยมใช้รถไฟโดยสารมาถงึหัวล�าโพง ใจกลางเมือง 
หรือออกนอกเมือง มีทั้งนักเรียนนักศึกษา เช่น สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คนท�างาน รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าจาก
ลพบรีุ ปราจนีบรีุ และฉะเชิงเทรา ช่วงเวลาทีห่นาแน่นมากจะเป็นช่วงเข้าเรียน 
เลกิเรยีน เลิกงาน ช่วงนีก้ารจราจรบนถนนจะคบัคัง่ ผู้คนกจ็ะหันมาใช้บริการ
รถไฟกัน ถึงแม้จะมีแอร์พอร์ทลิงค์ (Airport Rail Link) แต่คนก็ยังนิยมใช้
รถไฟเพื่อโดยสารเข้าออกในเมืองและชานเมืองเนื่องจากเป็นรถไฟฟรี…”
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ในอนาคตการรถไฟแห่งประเทศไทยจะย้ายต้นทางขบวนรถไฟจาก

สถานีกรุงเทพ (หัวล�าโพง) ไปอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อซึ่งเป็นสถานีที่สามารถ

เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน และรถประจ�าทางหลายสาย ส่วนอาคาร

สถานีและสิ่งปลูกสร้างภายในย่านก็จะถูกปรับเปลี่ยนการใช้งานให้เหมาะสม

กับประโยชน์ใช้สอย ซ่ึงจะท�าให้คนไทยในยุคปัจจุบันได้รู้จักหัวล�าโพงใน 

อีกมุมมองหนึ่งที่แตกต่างจากคนรุ่นปู่ยาตายาย รุ่นพ่อรุ่นแม่ที่ผูกพันกับ

หัวล�าโพงมาตามยุคตามสมัยของแต่ละคน



หัวล�ำโพง
จุดเริ่มแห่งควำมเจริญ 

กรุงเทพมหำนคร
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หัวล�ำโพง
จุดเริ่มแห่งควำมเจริญ 

กรุงเทพมหำนคร

	 เมือ่พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	รชักาลท่ี	1	ทรงสถาปนา
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงเมื่อพ.ศ.	2325	 ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตาม 
มาหลายประการ	 ตั้งแต่การย้ายสถานที่ส�าคัญของเมืองจากกรุงธนบุรีซ่ึงอยู่ทางฝั่ง
ตะวันตกของแม่น�้าเจ้าพระยามายังฝั่งตะวันออก	เป็นการย้ายพระนครมาในพื้นที่ที่มี
การใช้ที่ดินเบาบางกว่า	 หลังจากนั้นการสร้างเมืองใหม่เป็นไปอย่างจริงจัง	 ตั้งแต ่
การเริม่รือ้ก�าแพงเมอืงฝ่ังธนบรีุพร้อมวงัออก	เหลอืแต่พระราชวงัช้ันใน	รือ้ก�าแพงฝ่ัง 
ตะวันออกตามแนวคลองคูเมืองเดิมรวมทั้งป้อมออก	ย้ายสถานที่ราชการส�าคัญจาก
ฝั่งธนบุรีมาฝั่งพระนครใหม่	 ขุดคลองรอบกรุงข้ึนใหม่เพื่อขยายเมืองไปทางทิศ 
ตะวันออก	รวมทั้งสร้างก�าแพงและป้อมใหม่	14	ป้อมตามแนวก�าแพง	นอกจากนี้ยัง
มีการขุดคลองเล็กๆ	เรียกว่า	คลองหลอด	2คลองเพื่อเชื่อมระหว่างคลองคูเมืองเดิม
กับคลองรอบกรุงที่ขุดใหม่ส�าหรับโครงข่ายคมนาคมในสมัยรัชกาลที่	1	นี้

นอกจากจะมีการขุดคลองคูเมืองข้ึนใหม่แล้ว ยังมีการตัดถนนที่มี

ลกัษณะเป็นถนนดนิเช่นเดยีวกบัทางฝ่ังธนบรุ ีโดยมีการตดัถนนในเขตคลอง

คูเมืองเดิม 9 สาย และอีก 3 สาย เป็นโครงข่ายที่ข้ามเขตคลองคูเมืองเดิม

ไปทางตอนเหนอื ตอนกลาง และตอนใต้ของพระนคร ซึง่ปัจจบุนัได้กลายเป็น

ถนนจักรพงษ์ ถนนบ�ารุงเมือง และถนนบ้านหม้อ ตามล�าดับ นอกจากนี้ยังมี

การย้ายชุมชนชาวจีนจากพื้นที่สร้างพระบรมหาราชวังไปตั้งยังพื้นที่ใหม่ 

ริมฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยาทางด้านใต้ของเมืองซึ่งปัจจุบันคือบริเวณส�าเพ็ง และ 

ย้ายชุมชนชาวญวนจากบริเวณท่าเตียนไปตั้งบ้านเรือนบริเวณบ้านหม้อและ 

พาหุรัด
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ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 มี 

การขุดคลองแสนแสบต่อเนื่องจากคลองมหานาคเพื่อใช้ ในการศึกสงคราม 

ลกัษณะการตัง้ถิน่ฐานในสมัยนีย้งัคงรปูแบบเดิม คอื ตัง้บ้านเรือนอยู่ริมคลอง

บรเิวณคลองรอบกรงุและคลองหลอด การขยายตวัของชมุชนได้ขยายออกไป

ทางฝั่งพระนคร โดยขยายออกนอกเขตคลองคูเมืองเดิม เร่ิมโดยสร้างวัง  

วัด และบ้านขุนนางข้าราชการกระจายในพืน้ทีเ่พิม่ขึน้ตามล�าดบั รวมทัง้มีการ

รวมตัวกันของชุมชนกลายเป็นย่านต่างๆ ข้ึน ในขณะที่ทางฝั่งธนบุรีมีการ

เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงมี

พระบรมราโชบายเปิดประเทศท�าการค้ากบันานาชาต ิเหตกุารณ์ส�าคญัเริม่จาก

การท�าสนธิสัญญาเบาร่ิง เป็นผลให้มีการขยายการค้ากบัประเทศทางตะวนัตก 

ส่งผลให้เมืองมีการเตบิโตและขยายตวัอย่างรวดเร็ว การพฒันาทางเศรษฐกจิ

และสังคมที่เกิดขึ้นนี้ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงในวิถีด�ารงชีวิตของ

ประชาชนในพื้นที่ ท�าให้มีผลต่อรูปแบบทางกายภาพและโครงสร้างของเมือง 

โดยเปลี่ยนจากสังคมด้ังเดิมสู่การพัฒนาเป็นเมืองสมัยใหม่ที่ขยายกว้างข้ึน 

พร้อมกับรูปแบบผังเมืองท่ีเป็นแบบตะวันตก การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ คือ 

รชักาลที ่4 ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองต่างๆ เพือ่ประโยชน์ในการ

คมนาคม เช่น คลองผดงุกรุงเกษม คลองถนนตรงคลองมหาสวัสด์ิและคลอง

ทวีวัฒนา เป็นต้น รวมทั้งการก่อสร้างถนนสายส�าคัญขึ้นมา 3 สาย คือ ถนน

เจริญกรุง ถนนบ�ารุงเมือง และถนนเฟื่องนคร เพื่อให้ชาวตะวันตกได้เดินทาง

ด้วยม้าอย่างสะดวก ปลอดภัย และสร้างความสวยงามให้แก่พระนคร 
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โดยถนนเจริญกรุงเป็นถนนที่ส�าคัญเพราะผ่านย่านการค้าของชุมชน

ชาวจีนและยุโรปริมฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา และยังเป็นเส้นทางที่ยาวที่สุดในสมัย

นั้น ส�าหรับถนนเฟื่องนครตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก มีระยะทาง

สั้น อยู่ในแนวตั้งฉากกับถนนเจริญกรุง (ทิศเหนือลงใต้) ส่วนถนนบ�ารุงเมือง

เป็นถนนทีมี่ความส�าคญัอยู่ก่อนแล้วเพราะเดมิเป็นเส้นทางทีเ่ดนิเท้าจากถนน

ท้ายวังมายังบริเวณเสาชิงช้า มีการสร้างตึกแถว ห้องแถวสูงหนึ่งถึงสองช้ัน

เพื่อให้เช่าท�าการค้า ซึ่งก่อให้เกิดความเจริญบนพื้นที่ที่ถนนใหม่ตัดขึ้น ท�าให้

เกิดความหนาแน่นของชุมชนทางบก ในรัชกาลนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับ

สภาพทางกายภาพของกรุงรัตนโกสินทร์ โดยสภาพบ้านเมืองเร่ิมพฒันาสูแ่บบ

อย่างของประเทศทางตะวันตก เปิดรับความเป็นสากลมากขึ้น เกิดถนนและ

ตึกแถวข้ึนใจกลางฝั่งพระนคร ชุมชนหลายแห่งเปลี่ยนวิถีชีวิตจากริมคลอง 

รมิน�า้ และเรอืนไม้มาเป็นถนนและตกึแถว มีการขยายอาณาเขตของพระนคร

ออกไปทางตะวันออกและทางเหนือโดยมีคลอง ถนน วัง และวัดเป็นแกนน�า 

อย่างไรก็ตามสถานที่ส�าคัญยังคงอยู่ในเขตพระนครเดิมระหว่างคลองคูเมือง

เดิมกับคลองรอบกรุง รูปแบบสถาปัตยกรรมเร่ิมมีความหลากหลายเป็น 

รูปแบบที่ผสมผสานระหว่างไทย จีน และตะวันตก ส�าหรับทางฝั่งธนบุรีคงมี

การเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ แตกต่างจากฝั่งพระนคร
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ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 

อิทธิพลการล่าอาณานิคมของประเทศมหาอ�านาจฝ่ายตะวันตกโดยเฉพาะ

อังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งต่อเนื่องจากสมัยรัชกาลท่ี 4 ยังคงมีอยู่และทวีความ

รุนแรงเพิ่มมากขึ้น ท�าให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ในประเทศเพื่อให้

รอดจากการตกเป็นอาณานิคมต่างชาติ พร้อมท้ังเร่งการพัฒนาประเทศเพื่อ

ไม่ให้ถกูมองว่าล้าหลงัประเทศตะวนัตก ในการพฒันาเมืองทรงโปรดให้ขยาย

และปรับปรุงถนนสายเดิม รวมท้ังสร้างถนนสายใหม่ขึ้นหลายสายในเขต

พระนครเป็นโครงข่ายตามแบบเมืองในประเทศตะวันตกที่ได้เสด็จประพาส 

ท�าให้เกดิการสร้างถนนสายส�าคญั คอื ถนนราชด�าเนนิใน ถนนราชด�าเนนิกลาง 

และถนนราชด�าเนินนอก โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเชื่อมการติดต่อระหว่าง

พระราชวังดุสิตและพระบรมหาราชวัง โดยลักษณะคล้ายถนนในเมืองใหญ่ๆ 

ของยุโรป คือ มีทางขนาดใหญ่ให้รถวิ่งแบบ Boulevard ที่เป็นเส้นน�าสายตา

และมีทางเท้าขนาดกว้าง โดยปลูกต้นมะฮอกกานีเป็นระยะๆ ส่งเสริมความ

งามของพื้นที่ใจกลางเมือง นอกจากนี้ทรงขยายและปรับปรุงถนนเดิมที่มีอยู่ 

เช่น ถนนบ�ารุงเมือง ถนนเฟื่องนคร ถนนรอบก�าแพงพระบรมหาราชวัง และ

ถนนเลียบคลองคูเมืองเดิม เป็นต้น ทรงสร้างพระราชวังดุสิตทางด้านเหนือ

กรงุรัตนโกสินทร์ เกดิระบบคมนาคมสมัยใหม่ ได้แก่ รถไฟ รถราง และรถยนต์ 

นอกจากนีย้งัมีการสร้างตลาดหลายแห่งเพือ่รองรับการเติบโตของย่านชุมชน

ต่างๆ เช่น ตลาดท่าเตียน ปากคลองตลาด ตลาดเทเวศร์ ตลาดท่าช้าง ตลาด

ท่าพระจันทร์ และตลาดท่าโรงโม่ เป็นต้น
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หากพิจารณาโดยละเอียดแล้วจะเห็นได้ว่าการสร้างทางรถไฟของ 

สยามนั้นเกี่ยวข้องกับความม่ันคงของประเทศอย่างแยกไม่ออก ไม่ว่าการ 

ที่มีพระราชด�าริให้สร้างทางรถไฟสายเหนือก่อนเพื่อป้องกันดินแดนของ

ประเทศที่ยังเหลืออยู่จากการคุกคามของฝรั่งเศส หรือทางรถไฟสายปากน�้า

ที่มุ่งป้องกันการโจมตีทางทะเล ส�าหรับผู้เช่ียวชาญที่สร้างทางรถไฟก็โปรด 

ให้ชาติตะวันตกที่เป็นมิตรกับสยามมากที่สุด คือ เยอรมัน เป็นผู้สร้างภายใต้

การดูแลของรัฐบาลไทย การสร้างทางรถไฟด�าเนินต่อไปจนสิ้นสุดรัชกาล 

โดยทางสายเหนือไปถึงอุตรดิตถ์ สายตะวันออกเฉียงเหนือถึงนครราชสีมา 

และทางสายใต้ถึงเพชรบุรี โดยมีสถานีกรุงเทพ (หัวล�าโพง) เป็นศูนย์กลาง 

นอกจากนี้ยังมีการส�ารวจและเร่ิมการเวนคืนท่ีดินเพื่อก่อสร้างทางรถไฟ 

สายตะวันออกรวมทั้งสร้างโรงงานรถไฟที่ต�าบลมักกะสันทางฝั่งตะวันออก 

ของพระนคร
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นอกจากเหตุผลของการป้องกันประเทศแล้ว ผลจากการพัฒนาเส้น

ทางรถไฟท�าให้เป็นการเปิดภมิูประเทศ เปิดโอกาสให้ชาวสยามเดนิทางไปมา

หาสู่กันได้สะดวกมากขึ้น และเปิดโอกาสให้สามารถประกอบการท�ามาหากิน

ในถิ่นแดนไกล ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่และการท�ามาค้าขายดีขึ้นด้วย 

ส�าหรับรูปแบบของการตั้งถิ่นฐานในสมัยนี้นิยมสร้างที่พักอาศัยติดถนนแทน

แม่น�้า ล�าคลอง รูปแบบของที่พักอาศัยหลากหลายข้ึนมีท้ังเรือนไทยเดิม  

เรือนแบบจีน เรือนแบบตะวันตก ส่วนเรือนแพค่อยๆ หายไป เกิดการสร้าง

ห้องเช่าขึ้นซึ่งได้พัฒนากลายเป็นแฟลตส�าหรับผู้มีรายได้น้อยในปัจจุบัน ใน

ขณะเดียวกันตึกแถวยังคงเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องตามการตัดถนน ตามตรอก 

ซอยต่างๆ ตึกแถวในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน  

ได้แก่ ตึกแถวบริเวณทิศเหนือและทิศตะวันตกของพระบรมมหาราชวัง  

รมิถนนบ�ารงุเมือง เฟ่ืองนคร อัษฎางค์ แพร่งนรา แพร่งภธูร แพร่งสรรพศาสตร์ 

ส�าเพ็ง ซึ่งมีลักษณะทางกายภาพเช่นเดียวกับในสมัยรัชกาลท่ี 4 ส่วนทาง 

ฝั่งธนบุรียังคงลักษณะชุมชนดั้งเดิมโดยคงลักษณะของบ้านเรือนริมน�้าเป็น

ส่วนใหญ่
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ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ยังคง

มีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนือ่งในส่วนกรุงเทพมหานครด้านนอก ส่วนในเขต

พระนคร การพัฒนาและการขยายตัวลดลงเนื่องจากมีความหนาแน่นมากขึ้น 

แต่ยังมีการสร้างตลาดเพิ่มข้ึน เช่น ตลาดวังมหานาค ตลาดนางเลิ้ง และ 

เวิ้งนาครเขษม เป็นต้น ส�าหรับการพัฒนาของเมืองซึ่งส่วนใหญ่ยังคงเป็น 

การพฒันาภายนอกเขต การตดัถนนส่วนใหญ่เกดิข้ึนในพืน้ทีโ่ดยรอบทีข่ยาย

ตัวออกไปทางตอนเหนือและตะวันออกของกรุงรัตนโกสินทร์ฝั่งพระนคร  

มีการรื้อถอนก�าแพงเมืองออกเป็นจ�านวนมากเพื่อขยายเมือง การสร้าง 

เส้นทางรถไฟมีการขยายต่อไปจนสดุพรมแดนประเทศทางทศิใต้ท่ีสุไหงโก-ลก 

สายเหนอืถงึเชียงใหม่ สายตะวนัออกถงึกบนิทร์บรุ ีสายตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ไปถึงขอนแก่น และบุรีรัมย์ นอกจากนี้ พระองค์ทรงโปรดให้สร้างสะพาน

พระรามหกซ่ึงเป็นสะพานรถไฟข้ามแม่น�า้เจ้าพระยาทีเ่ช่ือมทางรถไฟสายเหนอื

และสายใต้เข้าด้วยกนั โดยการก่อสร้างแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2469 ตอนต้นรัชกาล

ที่ 7 หลังจากนั้นสถานีตั้งต้นของรถไฟสายส�าคัญทุกสายก็มารวมกันที่สถานี

กรุงเทพ (หัวล�าโพง)ท�าให้พื้นที่บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟเกิดการพัฒนา 

เพื่อรองรับการพักอาศัยการค้าขาย และการขนส่งสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น



•  92  • 100 ปี สถานีกรุงเทพ 100 ปี สถานีกรุงเทพ •  93  •

ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 7  

ก่อนการเปลีย่นแปลงการปกครอง มีประชาชนเข้ามาอยู่อาศยัในเขตพระนคร

ช้ันในจ�านวนมากข้ึนเนื่องจากการขยายตัวของเมืองตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 

จนถงึการเปล่ียนแปลงระบบการปกครองใน พ.ศ. 2475 พืน้ทีก่รุงรัตนโกสนิทร์

ยังคงหนาแน่น และมีการตดัถนนเพือ่ขยายความเจรญิในพืน้ทีร่อบนอก มีการ

สร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้าข้ึนเพื่อเชื่อมระหว่างกรุงรัตนโกสินทร์ฝั่งตะวัน

ออกและฝั่งตะวันตกเข้าด้วยกัน นับเป็นการปูทางในการขยายเมืองไปยังฝั่ง

ธนบรุ ีส�าหรับการตัง้ถิน่ฐานในสมัยนี ้การก่อสร้างอาคารสมัยใหม่ภายในเขต

คลองคูเมืองเดิมลดลง เนื่องจากข้อจ�ากัดของพื้นที่ การก่อสร้างอาคารส่วน

ใหญ่ยังคงเป็นการก่อสร้างตกึแถว แต่ลกัษณะและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม

ของอาคารซึ่งส่งผลต่อลักษณะของเมืองเริ่มเปล่ียนไป กลายเป็นรูปแบบ 

ใหม่ที่มีลักษณะเป็นกล่องคอนกรีตสี่เหลี่ยมซึ่งกลายมาเป็นต้นแบบของ

สถาปัตยกรรมยุคปัจจุบันทั้งภายในและภายนอกเขตพระนครส�าหรับการ 

สร้างทางรถไฟยังคงด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง จนกระท่ังสงครามโลกครั้งที่

สอง กจิการรถไฟประสบภยัสงครามอย่างหนกั ทรัพย์สินทัง้รางรถไฟ อาคาร

และรถจักรล้อเล่ือนได้รับความเสียหายมาก ดังนั้นการก่อสร้างทางรถไฟ 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ช่วงเวลานี้จึง

เป็นไปอย่างล้าช้าและไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร
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ภายหลงัจากสงครามรฐับาลไทยได้ฟ้ืนฟบู้านเมืองรวมท้ังกจิการรถไฟ

อย่างเร่งด่วนโดยได้รับความช่วยเหลือจากต่างชาติผ่านธนาคารโลก ท�าให้ 

การเดินทางด้วยรถไฟยังเป็นการคมนาคมหลักของประเทศโดยเฉพาะการ

โดยสารระยะไกล จนกระท่ังประเทศไทยเร่ิมมีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่1 ใน พ.ศ. 2504 และรฐับาลได้เห็นความส�าคัญของ

การขนส่งทางถนนมากข้ึน โดยถือเป็นพื้นฐานส�าคัญประการหนึ่งของการ

พฒันาเศรษฐกจิและความม่ันคงของประเทศ จงึได้มีการเร่งรดัการสร้างถนน

ช้ันดีเพ่ิมข้ึนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ท�าให้การเดินทางโดยถนนเป็นไป 

อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในช่วงเวลาเดียวกันการรถไฟแห่งประเทศไทย

ได้ปรับปรุงคุณภาพของการบริการให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนเช่นกัน รวม

ทั้งการเพิ่มปริมาณการเดินรถให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 

ทกุกลุม่ โดยให้ความส�าคญัของการโดยสารท้ังระยะใกล้และไกลอย่างจริงจงั  

มีการเปิดการเดินรถถึงปลายทางอีกหลายสายประกอบด้วย สายตะวันตก 

ถึงสถานีน�้าตก (จังหวัดกาญจนบุรี) และมีทางแยกจากสถานีชุมทางหนอง 

ปลาดุกถึงสถานีสุพรรณบุรี สายตะวันออกเฉียงเหนือถึงสถานีหนองคาย  

และสายตะวันออกแยกจากสถานีชุมทางฉะเชิงเทราถึงสถานีบ้านพลูตาหลวง 

หลังจากนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่อๆ มาได ้

สนับสนุนให้เกิดการส่งออกสินค้าทางการเกษตรและสินค้าทางอุตสาหกรรม 

สนับสนุนให้คนไทยไปท�างานในต่างประเทศโดยเฉพาะตะวันออกกลาง และ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างจริงจังผลของการพัฒนาดังกล่าวท�าให้กรุงเทพ 

มหานครกลายเป็นศูนย์กลางของประเทศในหลายๆ ด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ 

สังคม อุตสาหกรรม การศึกษา การจ้างงาน ฯลฯ ผู้คนอพยพจากต่างจังหวัด

เข้ามาท�างานและอยู่อาศัยมากข้ึน เมืองมีการขยายตัวไปทุกทิศทางตาม 

เส้นทางถนนเกิดศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแห่งใหม่ มีการสร้างอาคารรูปแบบ 

ทันสมัยท้ังอาคารส�านักงาน ธนาคารและสถาบันการเงินโรงแรม อาคารชุด 

พักอาศัย หมู่บ้านจัดสรร ตึกแถวศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
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แห่งประเทศไทยได้ก่อสร้างทางคู่โดยเส้นทางสายเหนือจากสถานีชุมทาง 

บ้านภาชีถึงสถานีลพบุรี สายตะวันออกจากสถานีหัวหมากถึงสถานีชุมทาง

ฉะเชิงเทรา สายใต้จากสถานีชุมทางบางซื่อถึงสถานีนครปฐม ส่งผลให้การ

เดินทางเข้ามาในเมืองด้วยรถไฟมีความสะดวกมากขึ้น โดยสถานีกรุงเทพ 

(หัวล�าโพง) ยังคงท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการเดินทางและสนับสนุน 

ความเจริญรุ่งเรืองของกรุงเทพมหานครเหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมา 

นอกจากนี ้ควรมีการศกึษาถงึแนวทางการอนรุกัษ์และพฒันาย่านสถานี

กรุงเทพ (หัวล�าโพง) เพือ่ท่ีจะสามารถรักษาอาคารและส่ิงปลกูสร้างอ่ืน ๆ  รวม

ทัง้สภาพแวดล้อมของย่านสถานใีห้มีความสอดคล้องกบัคณุค่าทางศิลปกรรม 

ประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม รวมท้ังความต้องการในการพัฒนาเมือง

สมัยใหม่ เช่น การพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์รอบสถานีรถไฟ (Transit- 

Oriented Development) ซึ่งมีการผสมผสานการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท

ที่พักอาศัย ส�านักงาน และร้านค้าใกล้สถานีระบบขนส่งมวลชน มีสิ่งอ�านวย

ความสะดวกที่เหมาะสมแก่การเดินเท้าและการใช้จักรยาน โดยการเดินทาง

สามารถเชื่อมต่อด้วยระบบขนส่งสาธารณะหลายรูปแบบ

4. การรถไฟแห่งประเทศไทย 2554 สถานรีถไฟ บนัทกึความทรงจ�า ความผูกพนั และ

การเปลี่ยนแปลง กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอ็กซ์พลอเรอร์ชาแนล จ�ากัด

5. ลูอิส ไวเลอร์ แปลโดย ถนอมนวล โอเจริญ และวิลิตา ศรีอุฬารพงศ์ 2556 ก�าเนิด

การรถไฟในประเทศไทย Anfang der Eisenbahn in Thailand.กรงุเทพมหานคร: จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

6. สมชาติ จึงสิริอารักษ์. 2553. สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยาม สมัยรัชกาลที่ 

๔ - พ.ศ. ๒๔๘๐ กรุงเทพมหานคร:อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

7. สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด�ารงราชานภุาพ 2538 สมเดจ็ฯ กรมพระยา

ด�ารงราชานุภาพ เสด็จไปตรวจราชการมณฑลนครราชสีมา และมณฑลอุดรอีสาน ร.ศ. 125 

พ.ศ. 2449 กรุงเทพมหานคร: บริษัท วัชรินทร์การพิมพ์ จ�ากัด

ส�าหรับแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาย่านสถานีกรุงเทพ (หัวล�าโพง) 

ที่มีความเป็นไปได้ คือ การผนวกการอนุรักษ์เข้าไว้ ในแผนพัฒนาเมือง  

นั่นหมายความว่าแนวทางการพัฒนาพื้นที่จะต้องมีการผนวกการอนุรักษ ์

สิ่งก่อสร้างที่มีความส�าคัญทางศิลปกรรม ประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม

เข้าไว้ ในแผนพัฒนาด้วย มีการออกกฎระเบียบควบคุมการเปลี่ยนแปลง 

ในพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างเหมาะสม มีมาตรการบริหารจัดการท่ีดี 

รวมทัง้ต้องมีการด�าเนนิงานทีเ่น้นการบรูณาการและการมีส่วนร่วมของหลาย 

ภาคส่วน



ตระการตาสถาปัตย์รถไฟ
ในทุ่งราบภาคกลาง
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สถานีกรุงเทพเป็นสถานีต้นทางหลักของทางรถไฟในประเทศไทย  
ในเขตทุ่งราบภาคกลาง ซึง่มเีส้นทางสายหลกักระจายออกไปในภมูภิาคต่าง
ท่ีอยู่ต่อเนื่องกัน คือ ภาคกลางตอนบนเช่ือมต่อกับทางรถไฟสายเหนือ  
ผ่านจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี นครสวรรค์ สู่จังหวัดพิจิตร และสาย
อีสานผ่านจังหวัดสระบุรีสู่จังหวัดนครราชสีมา ส่วนภาคกลางตอนล่างเชื่อม 
ต่อไปยังทางรถไฟสายตะวันตกสู่จังหวัดกาญจนบุรี และสายใต้ผ่านจังหวัด 
นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ไปจรดภาคใต้ที่จังหวัด 
ชุมพร

งานศิลป์สถาปัตย์รถไฟ 
ภาคกลางตอนบน

เส้นทางสู่ภาคกลางตอนบนจากสถานีกรุงเทพจะผ่านสถานีต่างๆ ที่มี

งานศิลป์สถาปัตย์ที่สวยงาม และทรงคุณค่าหลายแห่ง เช่น สถานีหลวง 
จิตรดลา สร้างขึน้ในสมัยรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว 

โดยสร้างขึ้นเพื่อทดแทนสถานีรถไฟหลวงสามเสนเดิม ซึ่งเป็นอาคารทรง 

ปั้นหยาและตั้งอยู่ ณ บริเวณเชิงสะพานข้ามคลองสามเสน โดยอาคารสถานี

จิตรลดาหลังปัจจุบันสร้างข้ึนเพื่อให้ส�าหรับพระมหากษัตริย์ และพระบรม 

วงศานวุงศ์ ออกแบบโดยมารโิอ ตามัญโญ สถาปนกิผูอ้อกแบบสถานกีรงุเทพ  

พระที่นั่งอนันตสมาคม  วังปารุสกวัน ฯลฯ รูปแบบอาคารเป็นแบบคลาสสิค

คล้ายกบัโถงหน้าสถานกีรงุเทพ มีลกัษณะผงัเป็นรปูสีเ่หลีย่มผืนผ้า มีมุขตรง

กลางอาคารส�าหรับใช้เทียบรถยนต์พระที่นั่ง ภายในตัวอาคารเป็นโถงโล่ง  

ฝั่งชานชาลาเปิดโล่งไปตลอดชาน ลักษณะเด่นของตัวอาคารอีกสิ่งหนึ่งคือ

หลังคาตัดช้ันเดียวประกอบด้วยโดมคลาสสิกที่ตั้งอยู่เหนือมุขกลางทางเข้า

ภายในโดมประดับด้วยลวดลายสวยงาม
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สถานีบางปะอิน
• ที่ตั้ง : ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

• รูปแบบทางสถาปัตยกรรม : อาคารสถานีเป็นแบบมาตรฐานรูปแบบเรียบง่าย
ลักษณะเหมือนโรงเรือน ส่วนพลับพลาที่ประทับเป็นอาคารไม้ช้ันเดียว มีความ
หรูหราสวยงามเป็นพเิศษเพราะเป็นสถานทีรั่บเสด็จของเจ้านาย รูปแบบวกิตอเรียน 
(Victorian Style) ผังพื้นอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุขยื่นส�าหรับทางเข้า ด้าน
ข้างท้ังสองด้านมีมุขหกเหลีย่ม ผนงัมุขเป็นช่องหน้าต่างกรกุระจกสี (stained glass) 
ทีส่วยงาม หลังคาอาคารและหลงัคามุขทัง้สามด้านเป็นหลงัคาทรงป้ันหยามุงด้วยก
ระเบื้องซีเมนต์รูปว่าว ใต้ฝ้าโดยรอบอาคารมีระแนงไม้เป็นช่องระบายอากาศ ชาย
หลังคาประดับด้วยไม้ฉลุงดงามตามแบบที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 5

• ล�าดับชั้นของสถานี : สถานีรถไฟชั้น 2

• โทร :0-3526-1377

เส้นทางในเขตปรมิณฑลกรุงเทพนัน้ยังมีอีกสถานหีนึง่ทีมี่ความส�าคญั 

และก�าลังจะเป็นอนาคตหน้าใหม่ของรถไฟไทย นั่นคือ สถานีชุมทางบางซื่อ 

ซึ่งสถานีนี้เป็นทางแยกระหว่างสายเหนือและสายใต้ ทั้งเป็นย่านรับส่งสินค้า

ขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างมาทดแทนย่านรับส่งสินค้าของสถานีกรุงเทพท่ีคับแคบ 

ความกว้างใหญ่ของสถานีบางซื่อเป็นพื้นที่ซึ่งเหมาะแก่การสร้างสถานี

ศูนย์กลางระบบรถไฟแห่งใหม่ทดแทนสถานีกรุงเทพ นั่นคือ “สถานีกลาง
บางซือ่” สถานขีนาด 24 ชานชาลาทีร่วมระบบรถไฟทางไกล รถไฟฟ้าชานเมือง 

รถไฟเช่ือมต่อท่าอากาศยาน และรถไฟความเรว็สูงไว้ท่ีนี ้และทีแ่ห่งนีจ้ะถูกใช้

เป็นสถานีต้นทางของรถไฟทางไกลในอนาคต ส่วนสถานีกรุงเทพนั้นจะถูก 

ลดบทบาทลงแต่ไม่ได้ยกเลกิการให้บริการ เพราะยังมีระบบรถไฟฟ้าชานเมือง

สายสีแดงส่วนทิศใต้ให้บริการอยู่

แต ่เดิมนั้นพื้นท่ีรอบนอกของกรุงเทพนั้นเป็นทุ ่งนา และพื้นที่

เกษตรกรรมทีก่ว้างใหญ่ เม่ือทางรถไฟสายนีต้ดัผ่าน จงึท�าให้เกดิความเจริญ

แพร่กระจายออกไปในจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียง เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สถานีบางปะอิน เป็นสถานีรถไฟยุคเร่ิมแรกล�าดับท่ี 8 ของเส้นทาง 

และใช้เป็นจุดหมายปลายทางในการเสด็จพระราชด�าเนินเพื่อเปิดรถไฟหลวง

เม่ือร้อยกว่าปีที่แล้ว สถานีแห่งนี้อาจดูเป็นสถานีประจ�าอ�าเภอเล็กๆ แต่มี 

สิ่งหนึ่งที่ท�าให้สถานีบางปะอินมีความพิเศษนั่นคือ “พลับพลาบางปะอิน” ซึ่ง

เป็นอาคารไม้สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุขหกเหลี่ยม 2 ด้าน ผนังมุขเป็นช่องหน้าต่าง

กรุกระจกหลากสีแบบโกธิค ผนังไม้กรุลายวิจิตรสวยงาม ฝ้าเพดานวางแนว

เส้นเป็นรูปข้าวหลามตัด (Diamond) ประดับไม้สลักนูนรูปดอกไม้ ในทุกๆ 

ช่อง หลังคาของพลับพลาเป็นทรงปิรามิด ชายหลังคาประดับด้วยไม้ฉลุแบบ

สมัยนิยม นับเป็นส่ิงปลูกสร้างยุคแรกเร่ิมของรถไฟท่ีมีความสวยงามตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน

ทางรถไฟว่ิงผ่านทุง่นาทีก่ว้างใหญ่มองเห็นยอดเจดย์ีวดัใหญ่ชัยมงคล

ลิบๆ นั่นหมายความว่าขบวนรถไฟมาถึงอยุธยาแล้ว ก่อนจะเข้าสถานีอยุธยา

มีสะพานเหล็กแบบสะพานโครงข้ึน(Through Truss Bridge) ข้ามคลองซึง่อยู่

ใกล้กับสถานี 3 สะพาน โดยสะพานนี้เป็นสะพานด�าฝาแฝดที่อยู่ติดกัน  

2 สะพาน ส่วนข้างๆ เป็นสะพานโครงเหลี่ยมไม่มีหลังคาซึ่งสร้างใหม่ตาม

โครงการรถไฟทางสามช่วงรังสิต-บ้านภาชี นอกจากเสน่ห์การท่องเที่ยวของ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้ว ตัวสถานีอยุธยาเองก็มีความสวยงามไม่แพ ้

กัน เป็นอาคารคอนกรีตออกแบบโดยสถาปนิกกรมรถไฟชาวอิตาเลียน  

นายเอ ริกาซซิ (Mr. A. Rigassi) สร้างในปี 2463 ทดแทนอาคารหลังเก่าซึ่ง

เป็นอาคารไม้ มีลักษณะการวางตัวสถานีแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีหลังคาคลุม 

ชานชาลา หน้าสถานีฝั่งถนนเป็นระเบียงยาวมีมุขย่ืนมาเล็กน้อยมีมุขหลังคา

แบนรับด้วยโครงสร้างเสาคอนกรีตเล็กและบาง ผนังอาคารแบ่งเป็นสองส่วน

โดยช่วงล่างเป็นประตูหน้าต่าง ช่วงบนใต้เพดานเจาะเป็นช่องระบายอากาศ

สี่เหลี่ยมจัตุรัสตลอดผนังทุกด้าน การตกแต่งเป็นลวดบัวปูนหัวเสาและขอบ

ประตูหน้าต่าง โถงคอยการโดยสารมีขนาดใหญ่ใช้โครงสร้างหลังคาแบบ 

โค้งมน ตัวหลงัคาสถานแีละชานชาลาเป็นทรงป้ันหยาแฝด ซึง่ในแต่ละวนัสถานี

อยุธยามีผู้คนมากมายใช้บริการรถไฟ ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยว นักเรียน  

คนท�างาน เป็นต้น เพราะรถไฟนับเป็นขนส่งมวลชนที่ ราคาประหยัด และ

สามารถตอบสนองผู้ ใช้ได้ทุกระดับ
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ถัดจากสถานีอยุธยาไปราวๆ 20 กิโลเมตร คือสถานีชุมทางบ้านภาชี 
ชุมทางแยกระหว่างทางรถไฟสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น

สถานทีีส่ร้างให้ชุมชนอ�าเภอภาชีมีความเจรญิได้จนถงึปัจจบุนั ย่านสถานกีว้าง

ใหญ่ มีทางรถไฟทอดตัวผ่านด้านหน้าสถานีถึง 10 ทาง ต่อจากสถานีชุมทาง

บ้านภาชีข้ึนไปตามเส้นทางแยกสายเหนอือีกราว 12 กโิลเมตร ก็จะถงึสะพาน

รถไฟข้ามแม่น�้าป่าสักที่สถานีท่าเรือ ซึ่งเป็นสะพานนามพระราชทานชื่อว่า 

“สะพานจักรี” ในอดีตสะพานแห่งนี้เคยถูกระเบิดท�าลายสมัยสงคราม 

ทางรถไฟเขตภาคกลางตอนบนอาจไม่มีความโดดเด่นในเรื่องของวิว

ทิวทัศน์มากนัก ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มและเรือกสวนไร่นาเป็นส่วนใหญ่ มี

ภเูขาเตีย้ๆ สลบักนัไป ทีอ่อกจะโดดเด่นหน่อยกค็งเป็นแนวภเูขาทีก่ระจายตวั

อยู่ด้านทิศตะวันออกของทางรถไฟที่จะเร่ิมมองเห็นได้ตั้งแต่สถานีบ้านหมอ 

จังหวัดสระบุรี ยาวไปตลอดจนถึงนครสวรรค์ แต่สถานีและสะพานต่างๆ ที่

พบบนเส้นทางกมี็อยู่หลายแห่งทีมี่คุณค่าและความสวยงามด้านสถาปัตยกรรม

อยู่ไม่น้อย

สถานีลพบุรี เป็นอาคารประยุกต์สมัยใหม่ที่สร้างแบบผสมผสานโดย

ตัวอาคารเป็นปูนและมีหลังคาเลียนแบบหลังคาทรงไทย ใกล้ๆ กันนั้นเป็น 

พระปรางค์สามยอด และศาลพระกาฬ โบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด

ลพบรุ ีภาพปราสาทขอมโบราณมีสามยอดเป็นฉากหลังทีบ่นสนามหญ้าสเีขียว

ประชิดทางรถไฟเต็มไปด้วยลิงเจ้าถิ่นหางยาวมากมายที่เดินขวักไขว่อยู่เต็ม

ท�าให้ผู้โดยสารเพลินตาไม่น้อย หากมองซ้ายมองขวาตลอดสองข้างทางหลัง

จากนี้ก็จะพบทุ่งนากว้างใหญ่สีเขียวบ้าง เหลืองบ้าง น�้าตาลบ้าง แล้วแต่

ฤดูกาลที่ผ่านไป

มหาเอเชียบูรพา ซ่อมสร้างเสร็จในปี 2491 ตัวสะพานด้ังเดิมจะอยู่ฝั่งทิศ 

ตะวันตกช่องทางข้ึนเหนือ ตัวสะพานผลิตโดยประเทศญ่ีปุ่น มีโครงสร้าง 3 

ช่วง ช่วงแรกเป็นสะพานแผงข้ึนยาว 24.5 เมตร ช่วงที่สองเป็นแบบโครง

เหล่ียมมีหลังคายาว 54 เมตร และช่วงทีส่ามเป็นแบบโครงเหลีย่มไม่มีหลงัคา 

ยาว 24.5 เมตร ส่วนสะพานที่สร้างขึ้นใหม่จะอยู่ทางด้านทิศตะวันออกช่อง

ทางล่องลงกรุงเทพฯสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2555
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ล่วงเข้าสูเ่ขตจงัหวดันครสวรรค์ สถานช่ีองแค เป็นสถานแีรกทีค่วรแวะ

ชม เนือ่งจากตวัอาคารสถานเีป็นรปูแบบอาคารไม้สองช้ันดัง้เดมิตามแบบของ

การรถไฟ หลังคาเป็นแบบผสมระหว่างหลังคาจั่วและปั้นหยา ประตูหน้าต่าง

เป็นบานไม้เหมือนกับสถานีรถไฟมารตรฐานสองชั้นอื่นๆ ทั่วไป

อ�าเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์ เป็นอ�าเภอทีท่างรถไฟสายเหนอืสร้าง

มาตัดกับถนนพหลโยธิน เสมือนการคมนาคมเส้นหลักของประเทศที่มาเจอ

กันท�าให้อ�าเภอตาคลีเป็นเมืองใหญ่และมีความเจริญมากในยุคหนึ่งสมัยสง

ครามเวียตนามที่ทหารอเมริกันมาตั้งฐานทัพอยู่ที่น่ี สถานีบ้านตาคลีก็เป็น

สถานีประจ�าอ�าเภอที่สร้างแบบสถานีมาตรฐานสองช้ันมีลักษณะรูปแบบ 

คล้ายกบัสถานช่ีองแคแต่ต่างกนัทีส่ถานบ้ีานตาคลีมีโถงรอการโดยสารวางตวั

ในแนวยาว มีหลังคาคลุมชานชาลาทีมี่โครงถกัท�าด้วยไม้ซึง่ในอดตีสถานแีห่ง

นี้ได้เป็นปลายทางในการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ

พระบรมราชินีนาถ ครั้งเสด็จด้วยรถไฟพระที่นั่งเพื่อไปทรงประกอบพิธีเปิด

เขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาท

เส้นทางต่อจากสถานีตาคลีจะมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งก่อนจะ

พ้นเขตภาคกลางเข้าสู่ภาคเหนือ ทางรถไฟสายนี้จะเลียบบึงบอระเพ็ดซึ่งเป็น

บึงน�้าจืดธรรมชาติขนาดใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านระบบนิเวศ ทั้งสัตว์

และพืชมากมายอาศัยอยู่ร่วมกัน จากนั้นทางรถไฟก็จะผ่านสถานีชุมแสงซึ่ง

เป็นสถานีสุดท้ายของจังหวัดนครสวรรค์และเข้าสู่จังหวัดพิจิตรที่เป็นจุดเริ่ม

ต้นของสายเหนือต่อไป



สะพานคลองเพรียว
• ที่ตั้ง : บ.ตะกรุด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี อยู่ห่างจากสถานีสระบุรี  
ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือราว 1.1 กิโลเมตร

• ลกัษณะโครงสร้างสะพาน : สะพานโครงข้ึน(Through Truss Bridge) ตอนเดียว
รูปสี่เหล่ียมคางหมู ออกแบบโดยกองส�ารวจสะพาน ศูนย์สะพาน การรถไฟ 
แห่งประเทศไทย

• ความยาว : 47.50 เมตร สร้างข้ามคลองเพรียว ที่ไหลลงสู่แม่น�้าป่าสัก

• ปีที่สร้าง : พ.ศ.2555

สะพานข้ามแม่น�้าป่าสัก บ้านป่า-บ้านธาตุ
• ที่ตั้ง : ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี อยู่ทางทิศเหนือของสถานีบ้านช่องใต้
ราว 2 กิโลเมตร

• ลักษณะโครงสร้างสะพาน : สะพานโครงข้ึน (Through Truss Bridge) รูป
สี่เหลี่ยมคางหมู 3 ตอน ตอนที่ 1 และ 3 เป็นสะพานแบบโครงข้ึนแบบครึ่งตัว  
ตอนที่ 2 ซึ่งข้ามแม่น�้า เป็นแบบมีเพดานหลังคา โครงสะพานสร้างโดย บริษัท 
Yokogawa Bridge Works ประเทศญี่ปุ่น

• ความยาว : ตอนที่ 1 และ 3 ยาวตอนละ 25 เมตร ตอนที่ 2 ยาว 65 เมตร รวม
ความยาว 115 เมตร สร้างข้ามแม่น�้าป่าสัก 

• ปีที่สร้าง : พ.ศ.2495
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ย้อนกลบัมาทีส่ถานชุีมทางบ้านภาชี เส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนอื

จะมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกมุ่งหน้าสู่สถานีสระบุรี ซึ่งแต่เดิมนั้นมีชื่อว่า

สถานปีากเพรยีวเป็นแหล่งชุมชนใหญ่รมิแม่น�า้ป่าสกัทีเ่ป็นเส้นทางสญัจรหลัก

ตั้งแต่อดีต ปัจจุบันมีสะพานปากเพรียวทอดข้ามคลองเพรียวสู่สถานีชุมทาง

แก่งคอย ซึ่งหากมองไปตามทางรถไฟเบื้องหน้าจะเห็นทิวเขาดงพญาเย็น 

กั้นขวางเอาไว้เป็นปราการธรรมชาติกั้นระหว่างภาคกลางและภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

สถานีชุมทางแก่งคอย เป็นชุมทางรถไฟที่ส�าคัญที่สุดแห่งหนึ่งในภาค

กลาง โดยเป็นชุมทางส�าคัญเสมือนเป็นส่ีแยกรถไฟซึ่งมีเพียงสถานีชุมทาง

แห่งเดยีวในประเทศไทยท่ีมีลกัษณะเช่นนี ้โดยทางตะวนัตกแยกไปภาคกลาง

เข้ากรุงเทพ ทางตะวันออกแยกไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านจังหวัด

นครราชสีมาแล้วไปแยกสู่อีสานเหนือและอีสานใต้อีกครั้งที่ชุมทางถนนจิระ 

ทางใต้แยกไปจังหวัดฉะเชิงเทราและภาคตะวันออก ส่วนทางเหนือมีเส้นทาง

ลดัสูห่นองคายทีมี่ช่ือเรียกว่าสาย “แก่งคอย-บวัใหญ่” ก็แยกจากชุมทางแห่ง

นี้เช่นกัน

ทางรถไฟสายแก่งคอย-บัวใหญ่ เป็นทางรถไฟสายย่อยที่สร้างข้ึน 

ในสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 2 ตามแผนการย้ายเมืองหลวงจากกรุงเทพไป

เพชรบูรณ์ ในปัจจุบันทางรถไฟสายนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ทางรถไฟสาย

ทุ่งทานตะวัน” เพราะในช่วงฤดูหนาวตลอดสองข้างทางจะมีไร่ทานตะวันเป็น

ระยะๆ โดยเมื่อแยกออกจากสถานีชุมทางแก่งคอยจะพบ สะพานรถไฟบ้าน

ป่า-บ้านธาตุ สร้างข้ามแม่น�้าป่าสัก มีความยาว 3 ตอน โดยตอนที่ 1 และ 3 

เป็นสะพานแบบโครงข้ึนแบบครึง่ตวั ความยาวช่วงละ 25 เมตร และช่วงกลาง

แม่น�้าเป็นโครงข้ึนรูปสี่เหลี่ยมคางหมูแบบมีหลังคาความยาว 65 เมตร ซึ่ง

เป็นการข้ามแม่น�า้ป่าสักของทางรถไฟสายนี้ครั้งแรก มุ่งสู่เส้นทางช่วงต่อไป

ที่แล่นผ่านเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิซึ่งเป็นเส้นทางที่รถไฟที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง

ในประเทศไทย จนเป็นเส้นทางในฝันของนักเดินทางโดยทั่วไป

สะพานเหนือเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ เป็นสะพานคอนกรีตช่วงส้ัน  

(Concrete Pillars) สร้างในปี 2541 ทอดเหนือผิวน�้าของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ในฤดูน�้าหลากที่น�้าเต็มเข่ือนจะเหมือนรถไฟวิ่งลอยได้อยู่บนผืนน�้า หากเป็น

ช่วงหน้าแล้งสะพานจะทอดผ่านพื้นที่ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ไพศาลเหมือนรถไฟ

ลอยฟ้า โดยสะพานแห่งนี้จะมีทั้งหมด 5 ช่วง แบ่งเป็นช่วงระหว่างสถานีแก่ง

เสือเต้น - โคกสลุง จ�านวน 4 ช่วง ที่ กม. 164 (ยาว 1,035 เมตร) กม. 167 

(ยาว 555 เมตร) กม.170 (ยาว 1,340 เมตร) และ กม. 172 (ยาว 1,385 

เมตร) และช่วงระหว่างสถานีโคกสลุง - สุระนารายณ์ เป็นสะพานที่ยาวที่สุด

ของสะพานรถไฟในประเทศไทย ความยาว 1,415 เมตรจุดนี้ถือว่าเป็นการ

ข้ามน�้าป่าสักเป็นครั้งที่ 2 ในรูปแบบของเวิ้งน�้าของทะเลสาบ

เม่ือผ่านสถานีล�านารายณ์ซึ่งอยู่ด้านทิศตะวันออกในพื้นที่ของจังหวัด

ลพบรุ ีทางรถไฟจะข้ามแม่น�า้ป่าสกัเป็นครัง้ที ่3 โดยสะพานแห่งนีมี้ความยาว 

180 เมตร เป็นสะพานแบบโครงขึ้นทั้งหมด 5 ช่วง โดยช่วงที่ 1 2 4 และ 5 

เป็นโครงเหลี่ยมแบบไม่มีหลังคา ความยาวช่วงที่ 1 ยาว 25 เมตร ส่วนช่วง

อ่ืนๆของโครงเลก็ยาว 30 เมตร ส�าหรับช่วงที ่3 กลางแม่น�า้เป็นโครงโค้งแบบ

หลังอูฐ ยาว 65 เมตร ซึ่งปัจจุบันได้เปล่ียนเป็นโครงเหล่ียมแบบใหม่ตาม

โครงการปรับปรุงทางระยะที่ 5 ช่วงแก่งคอย-บัวใหญ่

สถานโีคกคลเีป็นสถานสีดุท้ายของจงัหวัดลพบรีุ และเป็นสถานสีดุท้าย

ของภาคกลางบนเส้นทางทางสายย่อยนี้ เมื่อออกจากสถานีนี้ไปทางรถไฟจะ

หักเลี้ยวซ้ายข้ึนไปตามทิศเหนือ ค่อยๆ ไต่ระดับข้ึนไปตามแนวเทือกเขาพัง

เหยมองเห็นที่ราบภาคกลางของลพบุรีอยู่ด้านล่างกว้างไกลสุดสายตา เม่ือ

ทางรถไฟขึ้นมาถึงจุดสูงที่สุดทางจะหักเลี้ยวขวาเข้าสู่ อุโมงค์เขาพังเหย ใน

เขตพื้นที่จังหวัดลพบุรีต่อแดนจังหวัดชัยภูมิของภาคอีสาน ซึ่งเป็นอุโมงค์

รถไฟแห่งเดียวของเส้นทางสู่ภาคอีสาน รถไฟจะอยู่ในความมืดช่วงที่ผ่าน

อุโมงค์แห่งนี้แค่ช่ัวไม่กี่วินาทีก็จะแล่นทะลุอุโมงค์ผ่านเขตจังหวัดลพบุรีมุ่งสู่

เขตจังหวัดชัยภูมิที่อยู่ต่อไปอีกไม่ไกล



สถานีผาเสด็จ
• ที่ตั้ง : ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

• รปูแบบทางสถาปัตยกรรม : เป็นแบบอาคารไม้ช้ันเดียวรูปแบบเรยีบง่าย ลกัษณะ
เหมือนโรงเรือน หลังคาทรงป้ันหยาผสมหลงัคาทรงจัว่ ผงัพ้ืนอาคารเป็นรปูสีเ่หล่ียม
ผนืผ้าขนานไปกับชานชาลาและทางรถไฟ ประกอบด้วยที่พักผู้โดยสาร ห้องขายตั๋ว 
มุขอาณัติสัญญาณ ห้องท�างานนายสถานี และห้องชั่งของ มีการเน้นส่วนฝาอาคาร
และโครงให้ต่างกันเด่นชัดด้วยสีที่ต่างกัน ประตูและหน้าต่างเป็นบานลูกฟักไม้

• ล�าดับชั้นของสถานี : สถานีรถไฟชั้น 2

• โทร : ไม่มีโทรศัพท์

สถานีชุมทางแก่งคอย
• ที่ตั้ง : ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

• รูปแบบทางสถาปัตยกรรม : เป็นแบบไทยประเพณีประยุกต์ไม่เน้นการตกแต่ง
มากนัก เป็นอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารหลักตรงกลางสูง 2 ชั้น 
เช่ือมด้วยปีกช้ันเดียวท้ัง 2 ด้าน หลังคาทรงจั่ว มีหลังคาปีกนกเหนือหน้าต่าง 
ด้านสกัด

• ล�าดับชั้นของสถานี : สถานีรถไฟชั้น 1

• โทร : 0-3624-4020
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ย้อนกลับมาทีส่ถานชีมุทางแก่งคอยหากเรามุ่งหน้าไปตามเส้นทางสาย

หลักสู่ภาคอีสานทางทิศตะวันออกทางรถไฟจะตัดขึ้นเนินแห่งนี้มีชื่อว่า “เนิน
ทบักวาง” เป็นจดุเริม่ต้นของการไต่ภเูขาและป่าดงพญาเย็นข้ามไปยังท่ีราบสูง

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เส้นทางช่วงนี้จะผ่านที่ตั้งของโรงปูนซีเมนต์

หลายแห่ง อาทิ ปูนซีเมนต์นครหลวง ปูนซีเมนต์TPIที่สถานีหินลับ เป็นต้น 

ที่สุดปลายเนินทับกวางคือสถานีมาบกะเบาจุดนี้เป็นจุดส้ินสุดทางคู่ของราง

รถไฟภาคกลางในปัจจุบันที่เร่ิมจากสถานีกรุงเทพ ซึ่งต่อจากนี้ทางรถไฟ 

ภาคกลางที่มุ่งสู่ตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นรางเดี่ยวทั้งหมดท่ีรถไฟต้องรอ 

หลกีสวนทางกนั โดยมุ่งสูส่ถานผีาเสดจ็ สถานหิีนลบัและสถานมีวกเหลก็เป็น

สถานีสุดท้ายภาคกลาง 

ในอดีตดงพญาเย็นหรือทีค่รัง้หนึ่งเรยีกว่า “ดงพญาไฟ” เป็นป่าเขารก

ทบึเตม็ไปด้วยสัตว์ร้ายและโรคภยัไข้เจบ็ การตัดทางรถไฟจากภาคกลางสู่ภาค

อีสานผ่านบริเวณนี้เป็นไปด้วยความยากล�าบาก ตามบันทึกของลูอิส ไวเลอร์ 

วิศวกรส�ารวจงานก่อสร้างชาวเยอรมันในขณะนั้น ซึ่งต่อมาด�ารงต�าแหน่งเจ้า

กรมรถไฟหลวงสายเหนือ ได้ระบุไว้ว่า “ในเดือนธันวาคม 2439 พระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาทรงเยี่ยมปลายรางขณะน้ันที่

ต�าบลผาเสด็จ ขบวนรถไฟประกอบด้วยรถพ่วงสามคันมาหยุดที่พลับพลาซึ่ง

ท�าไว้เฉพาะกิจ ในการนี้เสด็จพร้อมสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ 

พร้อมด้วยพระมเหสีอีก 2 พระองค์ เสด็จไปยังพื้นที่ที่มีหินยื่นออกมา ณ กม. 

136.5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจารึกลงบนหินก้อนนั้น

ด้วยชอล์ค เป็นข้อความว่า “ผาเสด็จพัก จปร. สผ. ๑๑๕” และทรงตอกหิน

ด้วยพระแสงสิ่วและค้อนทอง” ต่อมาต�าบลนั้นถูกเรียกว่า “ผาเสด็จ” ซึ่งใน

ปัจจุบันผาเสด็จพัก ไม่ไกลจากสถานีผาเสด็จได้เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร์ของจังหวัดสระบุรี มีเอกลักษณ์ด้วยหินที่ย่ืนมาเหนือหลังคา

รถไฟ มีพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั

อยู่ใกล้เคียง และพื้นท่ีโดยรอบปรับภูมิทัศน์ไว้เหมาะกับการท่องเที่ยวโดย

เฉพาะ

ต่อจากสถานีผาเสด็จราว 5 กิโลเมตรจะเป็น สถานีหินลับ มีที่มาของ

ช่ือหมายถึงหินลับมีด ด้วยหินที่อยู่บริเวณนี้มีคุณสมบัติพิเศษในการท�าหิน 

ลับมีด นอกจากจะเป็นสถานีที่มีความส�าคัญด้านการขนส่งสินค้าประเภท

ปูนซีเมนต์แล้ว ยังมีความส�าคัญด้านประวัติศาสตร์ โดยในยุคเปล่ียนแปลง

การปกครองสถานีหินลับเป็นสถานที่หนึ่งที่มีการรบกันระหว่างทหารฝ่าย

รัฐบาลกบัฝ่ายกบฏ ในเหตุการณ์กบฏบวรเดช โดยนายพนัเอก พระยาศรีสิทธิ

สงคราม (ดิน่ ท่าราบ) แม่ทพัฝ่ายกบฏ ถกูทหารฝ่ายรฐับาลจากกองพนัทหาร

ราบที่ 6 น�าโดยพันตรีหลวงวีรวัฒน์โยธายิงตายในสนามรบ ณ สถานีรถไฟ

แห่งนี้ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม2476

เม่ือทางรถไฟผ่านสถานีหินลับก็จะเริ่มลดระดับลงสู่แอ่งมวกเหล็ก 

ซึง่เป็นทีต่ัง้ของสถานมีวกเหลก็ สถานสุีดท้ายในภาคกลาง บรเิวณใกล้สถานี

มีหลุมศพแบบตะวันตกอยู่ 1 หลุม ระบุตามประวัติศาสตร์ไว้ว่าเป็นหลุมศพ

ของมิสเตอร์ราห์เบค (Mr. Rahbeck) นายช่างชาวเดนมาร์คซึ่งเสียชีวิตด้วย

โรคไข้ป่าในขณะก่อสร้างทางรถไฟสายนี ้ถดัจากสถานมีวกเหล็กไปไม่ไกลนกั

จะเป็นสะพานเหล็กข้ามห้วยมวกเหล็กซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่าง

จังหวัดสระบุรีและจังหวัดนครราชสีมา และเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อย่างแท้จริง



สะพานพระรามหก
• ทีต่ัง้ : แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่ และแขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

• ลักษณะโครงสร้างสะพาน : สะพานโครงขึ้น(Through Truss Bridge) แบบคาน
ยื่น รูปสี่เหลี่ยมคางหมู มี 5 ตอน มีตอม่อ 6 ตอม่อ ความสูงกว่าระดับน�้าทะเล  
10 เมตร เรือสามารถแล่นลอดได้ สร้างโดยบริษัท Les Etablissements Dayde’ 
แห่งประเทศฝรั่งเศส

• ความยาว : 441.46 เมตร กว้าง 10 เมตร สร้างข้ามแม่น�้าเจ้าพระยา เชื่อม
ระหว่างเขตบางซื่อทางฝั่งตะวันออก กับเขตบางพลัดทางฝั่งตะวันตก

• ปีที่สร้าง : พ.ศ.2465 - 2469
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สถานีธนบุรี หรือ บางกอกน้อย เดิม ตั้งอยู่รมิฝ่ังแม่น�้าเจ้าพระยา เพื่อ

ความสะดวกในการเดินทางเช่ือมต่อกับเรือ ทั้งจากคลองบางกอกน้อยและ

แม่น�้าเจ้าพระยา เม่ือแรกสร้างเป็นเพียงอาคารช้ันเดียวขนาดเล็ก สมัย

สงครามโลกครัง้ทีส่อง สถานบีางกอกน้อยถกูระเบดิท�าลายเสียหายอย่างหนกั 

จนถงึปี พ.ศ.2493 มีการพฒันาพืน้ท่ีสถานบีางกอกน้อยใหม่ จงึมีการก่อสร้าง

อาคารสถานีใหม่ขึ้นที่ปลายสุดของชานชาลา เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

มีจุดเด่นคือ หอนาฬิกาสูงใหญ่โดดเด่นอยู่ริมแม่น�้าเจ้าพระยา แม้ว่าปัจจุบัน 

การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ยกพื้นที่สถานีรถไฟบางกอกน้อยเดิมให้กับ  

โรงพยาบาลศิริราช แต่ด้วยความโดดเด่นและสวยงามของสถานี ทางโรง

พยาบาลจึงยังคงเก็บตัวอาคารและชานชาลาบางส่วนเอาไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ 

ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เปิดใช้สถานีธนบุรีใหม่ อยู่ไม่ไกลจาก

สถานีธนบุรีเดิม มีขบวนรถธรรมดาให้บริการจากสถานีธนบุรีใหม่สู่สถานี

ราชบุรี สถานีน�้าตก (ทางรถไฟสายมรณะ) สถานีประจวบคีรีขันธ์ และสถานี

หลังสวน ใกล้กับสถานีธนบุรี เป็นที่ตั้งของโรงรถจักรธนบุรี ซึ่งได้รับการ

ซ่อมแซมใหม่เมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ปัจจุบัน ที่โรงรถจักรแห่งนี้ยัง

ท�าหน้าที่อนุรักษ์รถจักรไอน�้าจ�านวน 5 คัน ให้สามารถใช้การได้และใช้เป็น

ขบวนรถพเิศษ ในโอกาสส�าคญั รวมไปถงึงานสัปดาห์แสงสีเสียง สะพานข้าม

แม่น�้าแคว

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 เสด็จฯ  
กลับจากการประพาสแหลมมลายูแล้ว ทรงมีพระราชด�าริให้กรมรถไฟหลวง
สร้างทางรถไฟสายใต้ โดยเริ่มจากปากคลองบางกอกน้อยไปถึงจังหวัด
เพชรบุรี ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร ใช้ทางขนาดกว้าง 1.00 เมตร 
ให้เท่ากับทางรถไฟของอังกฤษในแหลมมลายู เพื่อสะดวกแก่การเช่ือม 
ต่อ การก่อสร้างเริ่มต้นเมื่อ พ.ศ. 2442 ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี จึง
สามารถเปิดเดินรถได้ในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2446

งานศิลป์สถาปัตย์รถไฟ 
ภาคกลางตอนล่าง

ในสมัยรัชกาลที่ 6 มีการเปลี่ยนขนาดทางรถไฟจากทางกว้าง 1.435 

เมตร เป็น 1.00 เมตรทั่วประเทศ และมีด�าริที่จะเชื่อมทางรถไฟสายเหนือ 

และสายใต้เข้าด้วยกัน โดยมีทางแยกจากทางรถไฟสายเหนือที่สถานีชุมทาง

บางซื่อ มาบรรจบกับเส้นทางรถไฟสายใต้เดิมที่มาจากสถานีบางกอกน้อย ที่ 

สถานีชุมทางตลิ่งชัน รวมเป็นทางรถไฟสายใต้ที่มุ่งสู่คาบสมุทรมลายู แต่

อุปสรรคส�าคัญ คือ การข้ามแม่น�้าเจ้าพระยาจากฝั่งกรุงเทพฯมาทางฝั่ง 

ธนบุรี นี่เองจึงได้มีการสร้างสะพานพระราม 6 ข้ามแม่น�้าเจ้าพระยาข้ึนในปี  

พ.ศ.2465 เป็นสะพานสะพานโครงขึ้น (Through truss bridge) 5 ตอนรูป

สี่เหลี่ยมคางหมู ความยาว 442 เมตร ใช้เวลาสร้าง 4 ปีจึงแล้วเสร็จ โดย

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�าเนินโดยขบวนรถไฟ

พระที่นั่ง เพื่อประกอบพิธีเปิดเดินรถที่สะพานแห่งนี้ใน พ.ศ.2469 เมื่อแรก

สร้างสะพานแห่งนี้เป็นสะพานที่ใช้ร่วมกันระหว่างทางรถยนต์ และทางรถไฟ 

จนกระทั่งมีการสร้างสะพานพระราม 7 ในปี พ.ศ.2533 จึงมีการปรับปรุง

สะพานพระราม 6 เพื่อรองรับโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางบางซื่อ-

นครปฐม แล้วเสร็จและเปิดเดินรถเมื่อพ.ศ. 2546



สะพานเสาวภา
• ที่ตั้ง : ต�าบลวัดแค และต�าบลไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม อยู่ห่างจาก
สถานีรถไฟนครชัยศรี ทางทิศตะวันออก ราว 1.1 กิโลเมตร

• ลักษณะโครงสร้างสะพาน : สะพานด�า สะพานขาล่องเป็นสะพานโครงขึ้น
(Through Truss Bridge) ทีมี่สะพานแม่แคร่แผงข้ึน (through plate girder) ประกบ
หัวท้าย สะพานขาขึ้นเป็นสะพานที่สร้างขึ้นมาใหม่ เป็นสะพานโครงขึ้น (Through 
Truss Bridge) แบบหลังอูฐ มีสะพานโครงขึ้นครึ่งตัวประกบหัวท้าย

• ความยาว : สะพานด�า(ขาล่อง) ความยาว 132 เมตร สะพาน(ขาขึ้น) ความยาว 
170 เมตร สร้างข้ามแม่น�้านครชัยศรีทั้งสองสะพาน

• ปีที่สร้าง : พ.ศ.2492

สะพานบางกอกน้อย
• ที่ตั้ง : ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ห่างจากสถานีบางบ�าหรุ ราว 1.2 
กิโลเมตร

• ลักษณะโครงสร้างสะพาน : สะพานโครงขึ้น(Through Truss Bridge) สะพาน
ขาออกมีตอนเดียว โครงสะพานสร้างโดย บริษัท DAYDE’ ของประเทศฝรั่งเศส 
สะพานขาเข้ามี 3 ตอนแบบหลังคาเปิด โครงสร้างสะพานโดยบริษัท Balfour  
Beatty ของประเทศอังกฤษ

• ความยาว : สะพานขาออก ยาว 70 เมตร สะพานขาเข้า ยาว 110 เมตร สร้าง
ข้ามคลองบางกอกน้อย

• ปีที่สร้าง : สะพานขาออก สร้างปี พ.ศ.2466 สะพานขาเข้า สร้างปี พ.ศ.2538
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ไการใช้งานของเส้นทางสายใต้จึงมาได้จาก 2 สถานีหลัก คือ สถานี

กรุงเทพ มายังสถานีบางซื่อแล้วข้ามแม่น�้าเจ้าพระยาที่สะพานพระรามหก 

และข้ามคลองบางกอกน้อยมายังสถานีชุมทางตลิ่งชันสายหนึ่ง กับอีกสาย

หนึ่งมาจากสถานีธนบุรีข้ามคลองชักพระมาบรรจบกันที่สถานีชุมทางตลิ่งชัน 

ซ่ึงนอกจากสะพานพระรามหกที่กล่าวมาแล้ว สะพานรถไฟข้ามคลอง

บางกอกน้อยท่ีอยู่ห่างจากสถานีบางบ�าหรุซึ่งเป็นสถานีสร้างข้ึนใหม่หลังการ

สร้างสะพานพระรามหกราว 1.2 กิโลเมตรก็เป็นสะพานที่มีงานศิลป์สถาปัตย์

ที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเช่นกัน โดยสะพานดั้งเดิมเป็นสะพานขาออกสร้างเมื่อปี 

พ.ศ.2466 เป็นโครงเหล็กตอนเดยีว เรยีกว่า สะพานด�า โครงสร้างสะพานเป็น

ของบริษัท DAYDE’ ของฝรั่งเศส ส่วนสะพานขาเข้าเป็นสะพานที่สร้างขึ้น 

ภายหลังตามโครงการรถไฟทางคู่บางซื่อ-นครปฐม เป็นสะพาน 3 ตอนแบบ

ที่อ�าเภอนครชัยศรี ยังมีสะพานขนาดใหญ่ที่สร้างข้ามแม่น�้านครชัยศรี

อยู่แห่งหนึ่ง ชื่อ สะพานเสาวภา เป็นสะพานเหล็กแบบ สะพานโครงข้ึน 

(Through truss bridge) มีอยู่สองสะพานคู่กันสะพานเก่าอยู่ในทางขาล่อง

เป็นสะพานด�าทรงโค้งแบบหลังอูฐ ความยาว 132 เมตร สะพานเดิมสร้าง 

ข้ึนพร้อมกับทางรถไฟสายธนบุรี-เพชรบุรี แต่โดนระเบิดท�าลายในสมัย

สงครามโลกคร้ังที่สอง ท�าให้การรถไฟแห่งประเทศไทยต้องสร้างสะพานข้ึน

ใหม่ใน พ.ศ.2488  ส่วนในทางขาข้ึนเป็นสะพานทีส่ร้างข้ึนตามโครงการรถไฟ

ทางคู่ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2546 

ในเส้นทางสายนี ้สถานรีถไฟส่วนใหญ่เป็นสถานทีีไ่ด้รับการซ่อมสร้าง

ขึ้นใหม่ ดังนั้นจุดเด่นของแต่ละสถานีจึงอยู่ที่ชุมชนที่อยู่ตามทางรถไฟ สถานี

นครปฐม เป็นสถานีใหญ่ อาคารคอนกรีตสองช้ันท่ีตั้งอยู่กลางตลาดท�าให ้

ตัวอาคารโดดเด่นน้อยลงแต่ความพิเศษอยู่ที่สามารถเดินจากสถานีไปถึง 

องค์พระปฐมเจดีย์ได้สถานีหยุดรถขนาดเล็กอย่างพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่ง

เคยม ี“พลบัพลาสนามจนัทร์” ทีส่วยงาม ปัจจบุนัมีศาลาไม้ขนาดเลก็มาแทนที่

พลับพลาหลังเดิมที่ยกไปไว้เป็นพลับพลาที่ประทับที่สถานีหัวหิน แต่ยังคง

ความกลมกลืนกับพระราชวังได้อย่างดี

หลังคาเปิดที่มีลักษณะเฉพาะคล้ายกับสะพานนาชะอัง จังหวัดชุมพรและ

สะพานแคบนาสาร อ�าเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงสร้างสะพานเป็น

ของบริษัท Balfour Beatty ของประเทศอังกฤษ

สถานใีนเขตปรมิลฑลกรุงเทพ ในปัจจบุนัน้ีได้รับการปรบัปรงุใหม่เพือ่

รองรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง เป็นสถานีที่ใช้ร่วมกันระหว่างรถไฟแบบ

เดิมและรถไฟฟ้าในอนาคต บางสถานีเช่น ชุมทางตล่ิงชัน ยังมีการจ�าลอง

อาคารสถานีรถไฟหลังเดิมไว้ให้ได้ร�าลึกถึงอดีตกัน แต่ทันทีที่เข้าเขตจังหวัด

นครปฐมจะเห็นอาคารไม้แบบคลาสสิกอยูค่รบไม่ว่าจะเป็นสถานใีหญ่ทีร่ถด่วน

พิเศษหยุดรับส่งผู้โดยสารเช่น สถานีศาลายา จนถึงสถานีเล็กๆ อย่าง สถานี

วัดงิ้วราย สถานีวัดสุวรรณ และสถานีนครชัยศรี 



สะพานถ�้ากระแซ
• ที่ตั้ง : ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรีอยู่ระหว่างที่หยุดรถลุ่มสุ่มกับสถาน ี
ถ�้ากระแซ 

• ลักษณะโครงสร้างสะพาน : เป็นสะพานไม้ (Timber Bridge) สร้างสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 

• ความยาว : ราว 450 เมตร สร้างเลียบหน้าผาถ�้ากระแซ ริมแม่น�้าแควน้อย

• ปีที่สร้าง : พ.ศ.2486
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เส้นทางรถไฟสายใต้นี้เม่ือผ่านสถานีนครปฐมมาแล้วจะผ่านสถานี

คลองบางตาล ที่ขึ้นชื่อ คือ ไก่ย่างคลองบางตาลมาถึงชุมทางส�าคัญแห่งหนึ่ง

คือ สถานีชุมทางหนองปลาดุก จังหวัดราชบุรีที่ข้ึนช่ือความอร่อยคือ ข้าว

กระทงหนองปลาดกุ ซึง่มีขายมาตัง้แต่โบราณ ท่ีชมุทางแห่งนีท้างรถไฟจะแยก

สู่จังหวัดสุพรรณบุรีสายหนึ่ง กับอีกสายหนึ่งแยกลงใต้ต่อไปยังสถานีชุมทาง

บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีเช่นกัน ซึ่งชุมทางนี้เป็นชุมทางที่แยกไปได้อีก 2 เส้น

ทาง คือ เส้นทางสายตะวันตกสู่จังหวัดกาญจนบุรีผ่านสะพานข้ามแม่น�้าแคว

ไปสุดทางที่หยุดรถน�้าตกไทรโยคน้อยสายหนึ่ง กับอีกสายหนึ่งแยกลงใต ้

ต่อไปยังจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามล�าดับ

เส้นทางแยกไปสู่จังหวัดกาญจนบุรีนี้เองที่เป็นเส้นทางประวัติศาสตร์

ซึ่งถูกจารึกไว้ในนาม เส้นทางรถไฟสายมรณะ สร้างขึ้นโดยกองทัพญี่ปุ่นเมื่อ

ครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพา ต้นทางจากสถานีหนองปลาดุก ผ่านจังหวัด

กาญจนบุรี ปลายทางที่สถานีตันบยูซายัด ในประเทศเมียนมาร์ โดยแรงงาน

ของเหล่าเชลยศึกในสงคราม แรงงานชาวจีนและแรงงานรับจ้างชาวไทยซึ่ง

เสียชีวิตเป็นจ�านวนมาก มีอนุสรณ์สถานอยู่ที่ตัวเมืองกาญจนบุรีคือ สุสาน

ทหารสัมพันธมิตรบ้านดอนรัก ที่พ�านักสุดท้ายของเหล่าเชลยศึกผู้สร้างทาง

รถไฟสายนีถ้งึ 6,982 ชีวิต ปัจจบุนัเส้นทางสายนีถ้กูร้ือถอนไปเหลือเพยีงเส้น

ทางรถไฟที่มาสิ้นสุดลง ณ ที่หยุดรถน�้าตกไทรโยคน้อย ระยะทางรวม 128 

กิโลเมตร

จุดเด่นที่สุดบนทางรถไฟสายน้ีซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญ คือ 

สะพานแควใหญ่ หรือ สะพานข้ามแม่น�้าแคว สร้างขึ้นในระยะเวลาเพียง 1 

เดือนพร้อมกบัเส้นทางสายนี ้เม่ือแรกสร้างสะพานแห่งนีเ้ป็นสะพานโครงเหล็ก

รูปโค้ง 11 ตอน โดยน�าเหล็กมาจากเมืองปัตตาเวีย เสริมความแข็งแรงด้วย

โครงไม้บริเวณฐานสะพาน เปิดเดินรถคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ.2486 ใช้งานได้

ประมาณ 1 ปี สะพานแห่งนี้ถูกทิ้งระเบิดจนเสียหายใช้การไม่ได้ จนเม่ือ

สงครามสงบลง การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ซ่อมแซมสะพานแห่งนี้ โดย 

ตัด 3 ท่อนที่โดนท�าลายออก แล้วทดแทนด้วยสะพานรูปสี่เหลี่ยมคางหมูตาม

แบบมาตรฐานของฝ่ายการช่างโยธา

เม่ือขบวนรถไฟข้ามสะพานแควใหญ่ เส้นทางในช่วงนี้ขบวนรถไฟจะ

ลัดเลาะไปตามแม่น�้าแควน้อย ผ่านที่หยุดรถเขาปูน จุดเด่นอีกอย่างบริเวณนี้

คือ ช่องเขาปูน ที่มีการระเบิดภูเขาเพื่อวางรางรถไฟผ่ากลาง และจุดส�าคัญ

อีกช่วงหนึ่งของเส้นทางคือ บริเวณ สะพานถ�้ากระแซ สะพานโครงไม ้

(Timber bridge) เอกลักษณ์หนึ่งเดียวในประเทศไทย ระยะทางประมาณ 4 

กิโลเมตรที่สร้างลัดเลาะไปตามหน้าผาในเขตอ�าเภอไทรโยค นับเป็นจุด

อันตรายที่สุดในการก่อสร้างเส้นทางสายนี้ แต่ขณะเดียวกันก็เป็นช่วงที่วิว 

สวยที่สุดแห่งหนึ่งเม่ือขบวนรถไฟว่ิงด้วยความเร็วต�่าบนสะพาน เลียบแม่น�้า

แควน้อย ก่อนที่จะไต่เขาข้ึนสู่ปลายทางที่ที่หยุดรถน�้าตกไทรโยคน้อยหรือที่

เรียกกันว่าสถานีน�้าตกเป็นจุดสุดท้ายบนเส้นทางสายนี้
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หากเราจะยังคงมุ่งหน้าลงใต้ต่อไปอาจต้องย้อนกลบัมาท่ีสถานชุีมทาง

บ้านโป่งที่มุ่งหน้าลงใต้ไปสู่จังหวัดเพชรบุรีผ่านสถานีโพธาราม ที่สร้างเป็น

อาคารคอนกรีตหลังคาทรงไทยประยุกต์ หลังคาชานชาลายังคงแบบเดิมๆ 

เป็นสถานีสร้างใหม่ที่มีเอกลักษณ์สวยงามไปอีกแบบ ส่วนสถานีเจ็ดเสมียน 

เป็นทีต่ัง้ของชุมชนทีผ่กูพนักบัเส้นทางรถไฟมาตัง้แต่แรกสร้าง แต่น่าเสยีดาย

ว่าอาคารสถานีทรงสองช้ันหลังเดิมถูกรื้อท้ิงแล้วสร้างเป็นอาคารหลังใหม ่

สองช้ันหลังใหม่ข้ึนมาแทน ส่วนตัวตลาดดั้งเดิมใกล้สถานีก็ถูกแทนที่ด้วย

ตลาดนัดนักท่องเที่ยวอย่างที่นิยมกันในปัจจุบัน นับเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของ

การเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

ก่อนเข้าถึงสถานีราชบุรี ขบวนรถไฟต้องข้ามแม่น�้าแม่กลอง พระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างสะพานท่ีใช้ร่วมกันได้

ทัง้รถไฟและรถยนต์ พระราชทานนามว่า “สะพานจฬุาลงกรณ์” และได้เปิดใช้

งานเมื่อ พ.ศ. 2444 จนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ทหารญี่ปุ่นยกพลขึ้น

บกที่อ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเดินทัพผ่านไทยไปยังพม่า โดย

ผ่านเส้นทางสายกาญจนบุรี ดังนั้นสะพานจุฬาลงกรณ์ จึงเป็นเป้าหมายใน 

การทิ้งระเบิดท�าลายของฝ่ายสัมพันธมิตร จนตัวสะพานได้รับความเสียหาย

อย่างหนกั เม่ือสงครามส้ินสุดลง สะพานจฬุาลงกรณ์ได้รบัการซ่อมแซมให้ใช้

การได้อีกครั้ง แต่มีการปรับรูปแบบเป็นสะพานเฉพาะรถไฟเท่านั้น ส่วนทาง

รถยนต์มีการสร้างสะพานธนะรตัน์ขึน้ทดแทนคูก่บัสะพานรถไฟ นอกจากนียั้ง

มีการสร้างท่ีหยุดรถ สะพานจุฬาลงกรณ์ ข้ึนท่ีปลายสะพานฝั่งทิศใต้เพื่อ

อ�านวยความสะดวกให้ผู้โดยสาร เนื่องจากตัวสถานีราชบุรีอยู่ห่างไกลจาก

ตลาดกลางเมือง

สถานีเพชรบรีุ เป็นสถานใีหญ่อีกแห่งหนึง่ทีโ่ดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรม

แบบยุโรป ผสมผสานหลังคาทรงป้ันหยา มีซุม้ทรงโค้งเป็นทางเข้าออกสถานี 

บรเิวณชานชลาทีพ่กัผู้โดยสารมกีนัสาดไม้ระแนงพร้อมป้ันลมฉลลุายสวยงาม 

ห่างไปราว 1 กิโลเมตรมีสะพานข้ามแม่น�้าเพชรบุรี เรียกว่า สะพานด�า เป็น

สะพาน (Through truss bridge) แบบหลังอูฐสองตอน ความยาวราว 90  

เมตร สมัยก่อนแม่น�้าสายนี้มีความใสบริสุทธิ์มาก พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 

จึงทรงโปรดให้ส่งเป็นน�้าเสวยในพระราชวัง



สะพานข้ามแม่น�้าปราณบุรี
• ที่ตั้ง : ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ห่างจากสถานีปราณบุรี 
ไปทางทิศเหนือราว 600 เมตร ใกล้กับศาลเจ้าพ่อทองค�า

• ลกัษณะโครงสร้างสะพาน : สะพานโครงข้ึน (Through Truss Bridge) ตอนเดยีว 
หลงัคาโค้งแบบหลงัอูฐ ไม่มีตอม่อ โครงสะพานสร้างโดย บริษทั Yokogawa Bridge 
Works ประเทศญี่ปุ่น

• ความยาว : 80 เมตร สร้างข้ามแม่น�้าปราณบุรี

• ปีที่สร้าง : พ.ศ.2491
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ต่อจากสถานีเพชรบุรีทางรถไฟจะผ่านอ�าเภอชะอ�าและเข้าสู่อ�าเภอ

หัวหิน จังหวัดประจวบตีรีขันธ์มี “สถานีหัวหิน” เป็นสถานีรถไฟที่สวยที่สุด

ของภาคกลางตอนล่างและเป็นสถานีที่มีความสวยงามเป็นล�าดับต้นๆ ของ

ประเทศไทย อาคารสถานีเป็นอาคารโถงแบบเปิดโล่งหลังคาสูง ทรงปั้นหยา

ทาด้วยสีครมีตดักับสีแดงตามเสาและกรอบประตหูน้าต่างรวมท้ังกรอบเพดาน 

ภายนอกชานชาลาสถานีมี พลับพลาจัตุรมุข เป็นพลับพลาที่ประทับ ซึ่งเดิม

ตัง้อยู่ทีพ่ระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม ซึง่การรถไฟแห่งประเทศไทย

ได้รือ้พลบัพลาจากพระราชวงัสนามจนัทร์ น�ามาสร้างทีส่ถานีหัวหินเพือ่เป็นที่

ประทบัข้ึนและลงรถไฟของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภมิูพลอดลุยเดช และ

ตั้งช่ือใหม่ว่า พลับพลาพระมงกุฎเกล้าฯ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า

เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงท�าพิธีเปิด เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 

2517 นับเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามและไม่เหมือนสถานีแห่งใด นอกจากนี้ใน

อดีตกรมรถไฟ ได้สร้างโรงแรมรถไฟไว้รองรับผู ้ โดยสารอยู่แห่งหนึ่งมี

เอกลกัษณ์สวยงามมาก ปัจจบุนัได้เปล่ียนไปเป็น โรงแรมเซนทารา หัวหินใน

กลุ่มธุรกิจโรงแรมเครือเซนทรัล ซึ่งยังคงรักษาสถาปัตยกรรมดั้งเดิมครั้ง 

เป็นโรงแรมรถไฟไว้อย่างดี

เลยจากสถานีหัวหินไปทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มุ่งสู่จังหวัดชุมพร 

ช่วงผ่านอ�าเภอปราณบรีุทางรถไฟจะข้ามแม่น�า้ปราณบรุ ีมีสะพานรถไฟรุน่เก่า

ทีน่่าสนใจอยู่แห่งหนึง่เป็นสะพานโครงขึน้ (Through Truss Bridge) ตอนเดยีว

โครงสะพานแห่งนี้สร้างโดยบริษัท Yokogawa Bridge Works ของประเทศ

ญี่ปุ่นเม่ือปี พ.ศ.2491 ส่วนทิวทัศน์ที่สวยงามโดดเด่นบนเส้นทางสายนี้จะ 

อยู่บริเวณเส้นทางช่วง สถานีทุ่งมะเม่าถึงสถานีคั่นกระได ก่อนถึงสถานี

ประจวบครีขัีนธ์ซึง่รถไฟจะวิง่เลยีบชายทะเลอ่าวทุง่มะเม่า ในวนัทีอ่ากาศดจีะ

มองเห็นววิทะเลอ่าวไทยได้สวยงามมาก ส�าหรบัสถานรีถไฟแถบนีจ้ะเป็นเพยีง

สถานีขนาดเล็กช้ันเดียวหลังคาทรงปั้นหยาและหลังคาจั่วแทบทั้งหมด แต่ที่

เป็นเอกลักษณ์ คือ ตัวสถานีมักทาสีด้วยสีครีมและสีแดงเป็นสัญลักษณ์ บ้าง

ก็มีส่วนที่ต่อเติมออกไปเป็นชานชลาที่พักผู้โดยสาร ซึ่งออกแบบได้กลมกลืน

กับตัวสถานีอย่างเช่น สถานีบ้านกรูด เป็นต้น

สถานีหัวหิน
• ที่ตั้ง : ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

• รูปแบบทางสถาปัตยกรรม : เป็นแบบที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปสถาปัตยกรรม  
วิกตอเรียน (Victorian Style) ที่นิยมในอังกฤษและอเมริกา เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว 
หลงัคาทรงป้ันหยามุขกลางเป็นแบบจัว่ตดัมุงด้วยกระเบือ้งซเีมนต์รปูว่าว โครงสร้าง
อาคารเป็นกรอบเสารับคาน โครงเคร่าและไม้กรุผนังทาสีตัดกันท�าให้เห็นความ 
แตกต่างอย่างชัดเจน องค์ประกอบของอาคาร เช่น เสาและคานมีการก่อสร้างอย่าง
ละเอียดประณีต เสามีการเซาะร่องและประดับหัวเสาเลียนแบบสถาปัตยกรรม
คลาสสิค (Classicism) คานสร้างให้ยื่นล�้าออกไป (Cantilever) ท�าให้ต้องมีค�้ายัน
หูช้างที่หัวเสาเพื่อรองรับคานยื่นที่ออกแบบลดหลั่นเป็นชั้น ๆ เหมือนขั้นบันได

• ล�าดับชั้นของสถานี : สถานีรถไฟชั้น 1

• โทร : 0-3251-1073



สะพานข้ามแม่น�้าบางสะพาน
• ที่ตั้ง : ต.ก�าเนิดนพคุณ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ของสถานีราว 700 เมตร

• ลักษณะโครงสร้างสะพาน : สะพานโครงขึ้น (Through Truss Bridge) ตอน 
เดียวแบบหลังอูฐ ไม่มีตอม่อ

• ความยาว : ราว 70 เมตร สร้างข้ามแม่น�้าบางสะพาน

• ปีที่สร้าง : ไม่ปรากฎหลักฐานปีที่สร้าง
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เลยจากสถานีบ้านกรูดทางรถสายนี้ก็ยังมุ ่งลงใต้ผ ่าน “สถานี
บางสะพานใหญ่” ซึ่งมีจุดเด่นที่น่าสนใจคือ สะพานรถไฟ 3 แห่งที่อยู่ต่อเนื่อง

กัน แห่งแรกคือ สะพานข้ามคลองกระจอง อยู่ทางทิศเหนือของสถานี

บางสะพานใหญ่ราว 200 เมตร เป็นสะพานโครงขึน้ (Through Truss Bridge) 

ตอนเดียวทรงสี่เหลี่ยมคางหมู ความยาวราว  50 เมตร แห่งที่สองคือสะพาน

ข้ามคลองบางสะพานที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของสถานีราว 700 เมตร

สะพานโครงข้ึน (Through Truss Bridge) ตอนเดียวทรงหลังอูฐ ความ 

ยาวราว 70 เมตร กับถัดไปทางใต้อีกราว 80 เมตร มีสะพานสะพานโครงขึ้น 

(Through Truss Bridge) ตอนเดียวทรงหลังอูฐอีกแห่งหนึ่งความยาวราว  

50 เมตร ตั้งอยู่ใกล้กันเป็นจุดเด่นที่สามารถถ่ายรูปแล้วเห็นสะพานสองแห่ง

ซ้อนกันซึ่งมีไม่กี่แห่งในประเทศไทย

จากจุดนี้ไปเส้นทางรถไฟจะผ่านอ�าเภอบางสะพานน้อย สถานี

บางสะพานน้อย สถานีห้วยสัก สถานีบ้านทรายทอง เข้าสู่เขตจังหวัดชุมพร

เริ่มต้นทางรถไฟในภาคใต้ต่อไป



มนต์เสน่ห์
งานศิลป์รถไฟ

ในดินแดนล้านนา
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มนต์เสน่ห์งานศิลป์รถไฟ
ในดินแดนล้านนา

หลังจากท่ีสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพ-นครราชสีมาแล้วเสร็จ 
และมีการเปิดเดินรถในปี พ.ศ. 2443 ทางกรมรถไฟ ได้สร้างทางแยก
ท่ีสถานชุีมทางบ้านภาชี มุง่หน้าข้ึนเหนอืสูจั่งหวดัลพบรุ ี(เปิดเดนิรถได้
ใน พ.ศ.2444) และขณะเดียวกันยังได้เร่ิมก่อสร้างเส้นทางรถไฟจาก
เมืองปากน�้าโพ มุ่งหน้าขึ้นเหนือสู่จังหวัดเชียงใหม่ โดยแบ่งการสร้าง
เป็นตอนๆ ตอนใดที่สร้างแล้วเสร็จก่อนก็ทยอยเปิดเดินรถไปก่อน จน
กระทั่ง พ.ศ.2469 ได้มีการเปิดเดินรถเต็มตลอดเส้นทาง จากชุมทาง
บ้านภาชี ถึงเชียงใหม่ รวมถึงท�าทางแยกสู่อ�าเภอสวรรคโลกท่ีสถานี
ชุมทางบ้านดารารวมระยะทางโดยประมาณ 745 กิโลเมตร

กุศโลบายของพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 ที่ต ้องการเจริญ

สัมพันธไมตรีระหว่างพระนครแห่งกรุงสยามกับ มณฑลทางเหนือ นอกจาก

พระองค์จะทรงรับเจ้าดารารัศมีเป็นพระชายาแล้ว ยังทรงด�าริที่จะขยายความ

เจริญและเชื่อมอาณาจักรใหญ่ทั้งสองเข้าด้วยกัน ด้วยการคมนาคมที่สะดวก

มากขึ้น นั่นคือ การเดินทางด้วยรถไฟ

ตลอดเส้นทางการก่อสร้างเตม็ไปด้วยความยากล�าบากต้องผ่านป่าเขา

และแม่น�า้สายหลักหลายสายข้ามหุบเหวลึก โดยเฉพาะเม่ือออกจากสถานปีาง

ต้นผึ้งในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นทางสูงชัน ต้องเจาะอุโมงค์เพื่อให้ขบวน

รถไฟวิ่งผ่าน  เส้นทางรถไฟสายเหนอืจงึไดช้ื่อว่าเป็นเสน้ทางที่มอีุโมงค์รถไฟ

มากที่สุดในประเทศไทยถึง 4 แห่ง ไล่จากใต้ขึ้นเหนือ ได้แก่ อุโมงค์ปางตูบ

ขอบ อุโมงค์เขาพลึง ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ (ระหว่างสถานีปางต้นผึ้ง และ 

เขาพลึง) อุโมงค์ห้วยแม่ลาน ในเขตจังหวัดแพร่(ระหว่างสถานีบ้านปิน และ 

ผาคนั) และแห่งสดุท้ายได้แก่ อุโมงค์ขุนตาน อุโมงค์ทีย่าวทีสุ่ดในประเทศไทย 

คอื 1,362.10 เมตร ตัง้อยูก่่อนถงึสถานขีนุตานเพยีงเลก็น้อย การสร้างอุโมงค์

ในแต่ละแห่งแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงงาน รวมไปถึงชีวิตของคนงานที่หลั่ง

ไหลมาจากทัว่ประเทศ รวมไปถงึแรงงานรับจ้างชาวจนีและวิศวกรคมุงานชาว

ตะวันตก 

สิง่หนึง่ทีต้่องช่ืนชมฝีไม่ลายมือของวศิวกรชาวเยอรมน ีทีน่ายช่างลอิูส 

ไวเลอร์ เจ้ากรมรถไฟสายเหนือ จ้างมา คือ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม 

ท่ีออกแบบให้อุโมงค์แต่ละแห่ง ซ่อนตัวอย่างกลมกลืนไปกับธรรมชาติ และ

การค�านวณทางวิศวกรรมอย่างยอดเย่ียมท่ีท�าให้อุโมงค์ทุกแห่งยังคงตั้ง

ตระหง่านอยู่จนถึงปัจจุบันนี้
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ภาคเหนือตอนล่าง 
จุดพักกลางทางของผู้โดยสารสายเหนือ

ในเส้นทางสายเหนอื เม่ือออกจากสถานีปากน�า้โพไปทางทิศเหนอื เป็น

เส้นทางที่เหมาะมากที่จะไปชมความงามของอาคารสถานีรถไฟทั้งใหญ่น้อย

ตลอดเส้นทางทีล้่วนแล้วแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตวัแทบจะทุกสถาน ีโดยเฉพาะ

ทางภาคเหนือตอนบน มีหลายแห่งได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะ

สถาปัตยกรรมดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยาม เป็นสิ่งรับประกันความงาม

สถานีบางมูลนาก สถานีใหญ่ระดับอ�าเภอ ตั้งอยู่กลางตลาด เป็นจุด

หมายแรกท่ีอยากแนะน�าให้ลองแวะเย่ียมชม เพราะนอกจากสถาปัตยกรรม

อาคารไม้ช้ันเดยีว มีโถงทีพ่กัผู้โดยสารตดิกบัทีท่�าการของเจ้าหน้าทีแ่บบเดยีว

กบัสถานขีนาดเล็กอ่ืนๆ เพยีงแต่ตวัอาคารมีขนาดใหญ่และยาวกว่า ตามความ

ต้องการในการโดยสาร มีหอประแจ (หอควบคุมการเดินรถ) เป็นหอสูงอยู่ฝั่ง

ตรงข้ามของตัวสถานี ตามรูปแบบเฉพาะตัวของสถานีใหญ่ในภาคเหนือที่มี

ทางหลีกมากกว่า 2 ราง ซึ่งปัจจุบันนี้มีเพียงไม่กี่แห่งที่ยังมีหอประแจแบบนี้

ใช้การอยู่ ยังเป็นสถานีที่ตั้งอยู่กลางตลาด และอาจกล่าวได้ว่า อาคารสถานี

เป็นส่วนหนึง่ของตลาดไปแล้ว ส่วนหนึง่ของสถานรีถไฟถกูแบ่งให้พ่อค้าแม่ค้า

ใช้ประโยชน์ในการค้าขายสินค้าต่างๆ ที่น่าสนใจและไม่ควรพลาดคือ มะม่วง

กวนบางมูลนาก หรือที่คนท้องถิ่นเรียกกันว่า “ส้มแป้น” 

สถานีวังกรด เป็นสถานีเล็กๆที่อยากจะแนะน�าให้รู้จัก แน่นอนว่า ชื่อ

ช้ันของสถานแีห่งน้ีอาจจะไม่คุน้ชินเท่ากบั บางมูลนาก หรือ ตะพานหิน ซ�า้ยัง

เป็นสถานีทีอ่ยู่ลกึเข้าไปในหมู่บ้านอาจไม่เป็นทีรู้่จกัมากนกั แม้ว่าความส�าคญั

ในด้านการเดินรถจะเป็นแค่สถานีส�าหรับรอหลีก และมีขบวนรถท้องถิ่นหยุด

รับส่งผู้โดยสารเพียงไม่กี่ขบวน และแต่ละวันก็มีแต่ผู้โดยสารคนเดิมๆ ที่เดิน

ทางไปเรียนหรอืท�างานในตวัอ�าเภอหรือตวัจงัหวดัในตอนเช้าและเดนิทางกลับ

ในตอนเย็น แต่สถานีนี้โดดเด่นด้วยรูปแบบของอาคารไม้ช้ันเดียวแบบเดิม 

พร้อมทัง้ระแนงไม้ลายฉลบุริเวณผนงัอาคารด้านบน ซึง่การออกแบบลักษณะ

นี้ คือ อุบายในการก่อสร้างเพื่อให้ลมเข้ายังตัวอาคารสถานี ทั้งส่วนที่ท�าการ

ของพนักงานและส่วนที่พักผู้โดยสาร ซึ่งรูปแบบของอาคาร ลักษณะนี้ นับวัน

จะหาชมได้ยาก บริเวณด้านหลังของสถานีจะเป็นชุมชนตลาดเก่าริมแม่น�้า 

น่านของชุมชนวังกรดท่ีมีอาคารห้องแถวไม้เก่าแก่อายุนับร้อยปีที่ได้รับการ

อนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี โดยมีตลาดนัดในทุกวันเสาร์และเป็นชุมชนท่องเที่ยว

วิถีไทยที่ควรค่าน่าไปเที่ยวชมอีกแห่งหนึ่ง

สถานีพิจิตร 
• ที่ตั้ง : ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร

• รูปแบบทางสถาปัตยกรรม : เป็นแบบที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปสถาปัตยกรรม  
นีโอคลาสสิก (Neoclassic) เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสองชั้น หลังคาจั่วแบบไม่มี
ไขราหน้าจัว่ ไม่มีชายคาและกนัสาด มีการตดัทอนรายละเอียดและการตกแต่งอาคาร 
เหลือเพียงลวดบัวปูนโค้งบริเวณเหนือบานประตู หน้าต่าง ชายคา และหน้าจั่ว  

• ล�าดับชั้นของสถานี : สถานีรถไฟชั้น 1

• โทร : 0-5661-2163

จังหวัดพิจิตร แม้จะเป็นจังหวัดเล็กๆ แต่กลับมีอาคารสถานีรถไฟท่ี

โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ด้วยรูปแบบอาคารปูนสองช้ันแบบยุค

โคโลเนยีลของยโุรป ชัน้ล่างเป็นท่ีท�าการของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายเดนิรถ ส่วนช้ันบน

นั้นแต่เดิมใช้เป็นที่พักของเจ้าหน้าที่ แต่ปัจจุบันถูกดัดแปลงไปใช้ส�าหรับเป็น

ที่ท�าการเช่นกัน ผสมผสานโถงที่พักผู้โดยสารแบบเปิดโล่งด้านหน้าอาคาร 

เป็นที่น่ายินดีว่าแม้อาคารสถานีนี้จะถูกดัดแปลงติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศเพื่อ

ความสะดวกสบายของผู้ปฏบิตังิาน แต่กยั็งคงรกัษารปูแบบดัง้เดมิของอาคาร

ยุคฝร่ังเรืองอ�านาจไว้เป็นอย่างดี นอกจากอาคารทรงตะวันตกก่ออิฐถือปูน

แล้ว ยังมีอาคารรูปแบบคล้ายๆกันแต่สร้างด้วยไม้ ได้แก่ สถานีบางกระทุ่ม 
และสถานีบ้านใหม่ เข้าใจว่าเพื่อให้ง่ายต่อการก่อสร้างด้วยวัสดุที่หาได้ง่าย 

ในท้องถิ่นขณะนั้น



สถานีบ้านใหม่
• ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

• รูปแบบทางสถาปัตยกรรม : เป็นแบบอาคารไม้สองช้ันเรียบง่าย หลังคาทรง 
ป้ันหยา เช่ือมต่อด้วยโถงพักคอยช้ันเดียว โครงสร้างทัง้หมดเป็นไม้ พ้ืนช้ันล่างและ
ช้ันบนเป็นไม้ ผนังอาคารแสดงโครงเคร่าไม้ที่ใช้รับฝาที่เรียงตัวตามแนวนอนและ 
ต่อกันแบบเข้าลิ้น ประตูและหน้าต่างเป็นบานลูกฟักไม้ 

• ล�าดับชั้นของสถานี : สถานีรถไฟชั้น 2

• โทร : ไม่มีหมายเลขโทรภายนอก

•  130  • 100 ปี สถานีกรุงเทพ 100 ปี สถานีกรุงเทพ •  131  •

ชุมชนโบราณในภาคเหนอื มักเกดิข้ึนตามทางรถไฟทีต่ดัผ่าน ตวัอย่าง

ที่เห็นได้ชัด คือ  ชุมชนท่าฬ่อ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากคลองท่าฬ่อ ซึ่งเป็นคลอง

ทีแ่ยกมาจากแม่น�า้เข็ก ในจงัหวดัเพชรบรูณ์ ชุมชนนีเ้ตบิโตขึน้หลงัการมาของ

เส้นทางรถไฟ เพราะได้กลายเป็นจุดกระจายสินค้าส�าคัญ เนื่องจากเป็นรอย

ต่อของหลายจงัหวดั สามารถขนส่งจากทางเรอืสูท่างรถไฟหรอืแม้แต่ทางถนน 

โดยใช้สตัว์พาหนะตามชือ่ของชุมชน ซึง่ในปัจจบุนัตลาดท่าฬ่อกลายเป็นชุมชน

ตัวอย่างในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของเรือนแถวที่มีรูปแบบไม่เหมือนใคร

อาคารสองหน้าจั่ว ท่ีเช่ือมกันด้วยโถงเปิดโล่ง ดูโดดเด่นอยู่ใจกลาง

เมืองพิษณุโลก คือ สถานีรถไฟประจ�าจังหวัด แต่ละวันจะมีผู้โดยสารนับพัน

นับหม่ืนคนเดินทางผ่านสถานีแห่งนี้ ด้วยเหตุท่ีจังหวัดพิษณุโลกเป็นเสมือน

หัวใจในการขนส่งของภาคเหนือตอนล่าง ตัวอาคารแห่งนี้ จึงถูกออกแบบให้

รองรับผู้โดยสารจ�านวนมาก ด้วยส่วนบริการผู้โดยสาร แยกส่วนออกจาก

ทีท่�าการของพนกังานฝ่ายการเดนิรถ เชือ่มหากนัด้วยโถงทีพ่กัผู้โดยสารขนาด

ใหญ่ หลงัคายกสงูดโูล่งโปร่งสบาย ไม่อึดอัดแม้ว่าจะมีผู้โดยสารและพนกังาน

จ�านวนมากผ่านเข้าออกอยู่แทบทัง้วนัและทัง้คนื แต่เดมินัน้อาคารช้ันสองของ

สถานีพิษณุโลก ถูกจัดไว้เป็นท่ีพักส�าหรับผู้โดยสารช้ัน 1 ที่เดินทางมากับ

ขบวนรถด่วนเชียงใหม่ ซึ่งในอดีตนั้นรถด่วนทุกขบวนต้องมาจอดพักค้างคืน

ท่ีสถานีนี้ก่อนจะเดินทางต่อสู่ปลายทาง ด้วยเหตุนี้ ด้านหลังสถานีรถไฟยัง

เป็นตลาดโต้รุ่งที่ไม่ยอมหลับใหล พร้อมต้อนรับการมาเยือนของผู้คนตลอด 

24 ชั่วโมง และไม่ไกลกันนั้น ก็เป็นที่ตั้งของโรงแรมขนาดใหญ่ (ในขณะนั้น) 

ที่พร้อมให้บริการผู้โดยสารในช้ันสองและช้ันสาม ท่ีต้องการห้องพักเพื่อรอ

เวลาเดินทางต่อกับขบวนรถในตอนเช้า

ครั้งที่สอง กองทัพสัมพันธมิตรส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดท�าลายสะพานแห่งนี้ 

เพื่อตัดการล�าเลียงเสบียงของทหารญี่ปุ่น ถึง 29 ครั้ง รวมระเบิดมากกว่า 

60ลูก จนสะพานพงัทลายลง จนกระทัง่ พ.ศ. 2489 การรถไฟแห่งประเทศไทย 

จ้างบรษิทัจากประเทศอังกฤษมาซ่อมแซมสะพานข้ึนใหม่ วศิวกรได้เปลีย่นรปู

แบบของสะพานใหม่ทัง้หมด สร้างเป็นสะพานโครงเหลก็ 3 ช่วง โดยช่วงกลาง

จะยาว 101 เมตร ซึ่งยาวกว่าอีก 2 ช่วงที่ยาวเพียงช่วงละ 80 เมตร และใน

ปีพ.ศ. 2496 สะพานปรมินทร์ ได้เปิดให้บริการอีกครั้ง

ในเส้นทางรถไฟสายเหนอืมีทางแยกสายเดียว คอืสายชุมทางบ้านดารา 

- สวรรคโลก ที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2453 ระยะทาง 29 กิโลเมตร ซึ่งแต่เดิม

เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายบ้านดารา - สวรรคโลก - ตาก และข้ามแดนสู่

ประเทศสหภาพพม่า (ชือ่เรยีกในขณะน้ัน) แต่โครงการนีห้ยดุลงเพยีงแค่อ�าเภอ

สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มีสถานีในเส้นทางด้วยกันเพียง 2 แห่ง คือ สถานี
คลองมะพลับ ในเขตอ�าเภอศรีนคร เป็นสถานีขนาดเล็ก ที่แปลกตากว่าแห่ง

อื่น คือ เป็นอาคารยกพื้นเพียงเล็กน้อย แทนที่จะวางราบไปกับพื้นดินเหมือน

กับอาคารอื่น อีกสถานีหนึ่งที่น่าสนใจ คือ 

สถานสีวรรคโลก ปลายทางของเส้นทางสายนี ้ด้วยสถาปัตยกรรมที่

แปลกตากว่าที่อื่นเพราะเป็นอาคารยาว ที่มีหอสูงอยู่เหนือห้องท�างานของเจ้า

หน้าที่ประจ�าสถานี แต่เดิมใช้เป็นที่พักของนายสถานี แต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้การ

แล้วแต่อย่างใด

ในเขตจังหวัดพิษณุโลก ต่อเนื่องไปถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ เต็มไปด้วย

อาคารสถานีไม้แบบดั้งเดิมหลายแห่ง ตัวอย่างเช่น สถานีแม่เทียบ สถาน ี
บ้านใหม่ สถานบ้ีานตมู สถานีแควน้อย สถานพีรหทพริาม เป็นอาคารสองช้ัน 

ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้านล่างเป็นที่ท�าการ ส่วนด้านบนเป็นที่พักของพนักงาน 

ซึ่งในปัจจุบันนี้ชั้นสองของอาคารส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้การแล้ว

ตามที่กล่าวมาแล้วว่าเส้นทางรถไฟสายเหนือ มีแม่น�้า ล�าธารต้องข้าม

ผ่านหลายแห่ง ออกจากพิษณุโลกมาไม่นาน ขบวนรถไฟจะต้องข้าม แม่น�้า

แควน้อย ทีน่ีมี่สะพานเหล็กขนาดใหญ่ตัง้ตระหง่านอยู ่เป็นสะพานโครงเหลก็ 

2 ตอนติดกัน ดูเผินๆแล้วทั้ง 2 ช่วงเหมือนจะยาวเท่ากัน แต่ความเป็นจริง

แล้ว สะพานช่วงทีห่นึง่ยาว 40 เมตร ส่วนช่วงทีส่องยาว 25 เมตร สะพานแห่ง

นี้ ได้รับความเสียหายจากการท้ิงระเบิดของเครื่องบินสัมพันธมิตรในสมัย

สงครามโลกคร้ังที่สอง หลังสงคราม การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้สร้าง

สะพานช่วงสั้นขึ้นทดแทนของเก่าที่ถูกท�าลายลง 

ก่อนเข้าสู ่สถานีชุมทางบ้านดารา เป็นท่ีต้ังของสะพานเหล็กยาว

ประมาณ 250 เมตร ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน สะพานเดิมสร้างขึ้นเมื่อ 

พ.ศ.2449 เม่ือแล้วเสรจ็พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสดจ็

พระราชด�าเนินทรงเปิดสะพานแห่งนี้ พร้อมทั้งพระราชทานช่ือว่า สะพาน 
ปรมินทร์ทอดข้ามแม่น�้าน่าน เป็นสะพานเหล็กยื่น ซึ่งรูปร่างคล้ายกับสะพาน

แขวนแต่ประกอบไปด้วยโครงเหล็กถักซ้อนกันหลายชั้น ในสมัยสงครามโลก



สะพานปรมินทร์  
• ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ต.บ้านดารา อ.พิชัย 
จ.อุตรดิตถ์ อยู่ห่างจากสถานีชุมทางบ้าน
ดาราทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ราว 1.5 
กิโลเมตร

• ลกัษณะโครงสร้างของสะพาน : สะพาน
โครงขึ้น (Through Truss Bridge) แบบ
คานยื่น (Cantilever) รูปสี่เหลี่ยมคางหมู  
มี 3 ตอน 

• ความยาว : 262.40 เมตร สร้างข้าม
แม่น�้าน่าน

• ปีท่ีสร้าง : ใช้เวลาสร้าง 3 ปี จากปี  
พ.ศ.2449-2452 เปิดใช้เมื่อ 7 ธันวาคม 
พ.ศ 2452
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ภาคเหนือตอนบน สถานีสวยงามพร้อมรางวัล 
อาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น

เม่ือมีการสร้างทางรถไฟสายเหนือ จังหวัดอุตรดิตถ์ ถูกวางให้เป็น

ต�าแหน่งที่ต้ังของโรงรถจักรอีกแห่งหนึ่งในเส้นทาง เพื่อท�าการซ่อมบ�ารุงหัว

รถจกัรและจดัเตรยีมขบวนรถไฟให้พร้อมก่อนเดินรถในเส้นทางขึน้เขาสู่ปลาย

ทางสถานีเชียงใหม่ ต่อมาในสมัยสงครามโลกคร้ังที่สอง ทหารญี่ปุ่นเข้ายึด

จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นที่ตั้งของฐานทัพและคลังแสงคลังเสบียง รวมถึงเป็น

ศนูย์กลางในการส่งก�าลงับ�ารุงเพ่ือสนบัสนนุการเดินทางไปบกุฐานทพัอังกฤษ

ในพม่าและอินเดีย ดังนั้นบริเวณโรงรถจักรอุตรดิตถ์ จึงเป็นเป้าหมายส�าคัญ

ในการทิ้งระเบิดท�าลายของเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตร อาคารสถานีอุตรดิตถ์
มีด้วยกันสองหลัง หลังเดิมสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2452 ออกแบบโดย คาร์ล  

ดอร์ร่ิง สถาปนกิชาวเยอรมน ีเป็นอาคารสองชัน้ทรงจตัรุมุขก่ออิฐถอืปูน ตาม

แบบบาร็อค ผสมกบัอาร์ทนโูว ชักปีกทอดยาวไปตามความยาวของชานชาลา 

แต่เดิมตรงกลางอาคารมียอดโดมส�าหรับตากอากาศ ตามรูปแบบเดียวกับ

พระราชวงับ้านปืน ทีเ่พชรบรุ ีจนเมือ่สมัยสงครามโลกคร้ังท่ีสองมีการรือ้โดม

กลางอาคารออก เพือ่ลดจดุสนใจในการทิง้ระเบดิของทหารสัมพนัธมิตร หลัง

สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง อาคารสถานีรถไฟอุตรดิตถ์ ได้รับความเสีย

หายจากการโจมตีทางอากาศ จึงมีการปรับปรุงอาคารขึ้นใหม่อีกคร้ังเป็น

อาคารทรงไทยประยุกต์ ตามแบบท่ีเห็นในปัจจุบัน  หลังจากที่มีการสร้าง

อาคารสถานีหลังใหม่ท่ีมีขนาดใหญ่กว่าขึ้นทดแทนตามปริมาณผู้โดยสารที่

เพิ่มข้ึน อาคารหลังเดิมถูกใช้เป็นที่ท�าการฝ่ายเดินรถของการรถไฟแห่ง

ประเทศไทย ส่วนหนึ่งของอาคารได้ถูกดัดแปลงเป็นสถานที่ส�าหรับจัดแสดง

สินค้า OTOP ของจงัหวัด นอกจากอาคารสถานรีถไฟหลังเก่า และโรงรถจกัร

แล้ว ที่สถานีอุตรดิตถ์ยังเป็นที่ตั้งของสิ่งที่เป็นที่สุดอีก 2 สิ่งด้วยกัน คือ หอ

ควบคุมประแจที่เตี้ยที่สุดในประเทศ และเสาหางปลาท่ีเต้ียท่ีสุดในประเทศ

สาเหตทุีต้่องสร้างทัง้สองสิง่ให้เตีย้ เนือ่งจากว่า มีการปรบัปรุงชานชาลาสถานี

รถไฟอุตรดิตถ์หลังใหม่ ให้มีหลังคาคลุมตลอดแนวชานชาลา จึงจ�าเป็นต้อง

ลดความสูงของหอควบคมุประแจลง เพือ่ให้มองเห็นย่านสถานีได้ชัดเจน และ

ลดความสงูของเสาสญัญาณหางปลา เพือ่ให้พนกังานรถจกัรสามารถมองเห็น

ได้นั่นเอง

ห่างจากสถานีอุตรดิตถ์ไปทางทิศเหนือประมาณ2กิโลเมตร เป็นที่ตั้ง

ของสถานศีลิาอาสน์ อาคารทรงไทยประยุกต์ ทีส่ร้างข้ึนใน พ.ศ.2495 ใช้เวลา

ในการก่อสร้าง6 ปีก็เปิดให้บริการเน่ืองจากย่านสถานีอุตรดิตถ์ มีความคับ

แคบ ไม่สะดวกในการจัดตั้งขบวนรถ และให้บริการเติมน�้ามันกับรถจักรและ

รถปรบัอากาศในขบวน ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยจงึสร้างสถานอุีตรดติถ์

ใหม่ขึ้นเพื่อเป็นย่านส�าหรับจอดขบวนรถ เพื่อทดแทนสถานีอุตรดติถ์เดมิ แต่

ได้ถูกคดัค้านเนือ่งจากทีต่ัง้ของสถานแีห่งเดมิอยู่ใจกลางเมือง สะดวกมากกว่า

สถานีที่แห่งใหม่ จึงได้ประกาศให้ใช้ช่ือสถานีแห่งนี้ว่า สถานีศิลาอาสน์เม่ือ

เดินทางออกจากสถานีศิลาอาสน์ไปประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของ

อนุสรณ์สถานของการสร้างทางรถไฟสายนี้ อุทิศให้กับเหล่ากรรมกรท่ีต้อง

เสียชีวิตลงระหว่างการก่อสร้าง



สถานีศิลาอาสน์
• ที่ตั้ง : ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

• รูปแบบทางสถาปัตยกรรม : เป็นแบบ
ไทยประเพณีประยุกต์ เป็นอาคารโครง 
สร้างคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียวขนาด
ใหญ่ มีระเบียงทางเดินด้านหน้าและด้าน
หลงัทีต่ดิกบัชานชาลา หลังคาทรงจัว่ลดช้ัน
มุงด้วยกระเบื้องขนาดเล็กสีเขียว หลังคา
โถงกลางยกข้ึนไปเป็นจั่วอีกช้ันหนึ่งเพื่อ
เป็นช่องแสงและระบายอากาศ องค์ประกอบ
ของอาคาร เช่น ปั้นลม เสา และคานมี 
การตกแต่งด้วยบัวปูนลายไทยประยุกต์

• ล�าดับชั้นของสถานี : สถานีรถไฟชั้น 1

• โทร : 0-5541-1311
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ทางรถไฟสายเหนือในยุคที่นายลูอิสไวเลอร์ เป็นผู้บัญชาการได้ด�าริที่

จะสร้างทางรถไฟจากพิษณุโลก ขยายให้ถึงจังหวัดแพร่ แต่ในระหว่างการ

ก่อสร้างได้เกิดปัญหาการใช้งบประมาณมากกว่าที่คาดไว้ เนื่องจากเส้นทาง

เป็นทางภูเขา จ�าเป็นต้องสร้างทางโค้ง เพิ่มระยะทางในระหว่างเส้นทาง รวม

ไปถึงมีการขุดอุโมงค์ถึง 2 แห่ง ดังที่กล่าวถึงมาแล้วข้างต้น ท�าให้การสร้าง

ทางรถไฟต้องหยุดลงที่บ้านแม่พวก ที่ตรงนั้นกรมรถไฟหลวง ได้สร้างอาคาร

สถานีแบบมีหอสูงสองหอ เช่ือมระหว่างหอด้วยโถงรับรองผู้โดยสาร หอฝั่ง

ด้านหนึ่งใช้เป็นที่ท�าการของพนักงานสถานี และเป็นห้องขายต๋ัวและควบคุม

การเดินรถ ช้ัน 2 ของอาคารฝ่ังด้านทศิใต้เป็นทีพั่กของนายสถาน ีส่วนฝ่ังด้าน

ทิศเหนือใช้เป็นหอควบคุมประแจ เม่ือแล้วเสร็จใน พ.ศ.2454 สมเด็จพระ 

ศรพีชัรินทรา บรมราชชนน ีพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศร ีพระบรมราชินนีาถ ได้

เสด็จพระราชด�าเนินโดยขบวนรถไฟพระที่นั่ง มาจนสุดปลายราง ณ สถานี 
แม่พวกนี ้และไม่ไกลจากสถานแีม่พวกนกั เป็นเขตการท�าไม้ส�าคญัของจงัหวัด

แพร่ ถึงกับสร้างทางรถไฟเล็กส�าหรับขนไม้ ต่อมาเมื่อมีการตัดถนนสาย 11 

ท�าให้ผู้คนเดินทางโดยทางรถยนต์มากข้ึน ท�าให้สถานีแม่พวก ถูกลดระดับ

ความส�าคัญเหลือเพียง ที่หยุดรถไฟ ส่วนอาคารสถานีก็ถูกทิ้งร้างเอาไว้ จน

กระทั่งใน ปี พ.ศ.2552 จึงเกิดโครงการอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรม สถานี

รถไฟ เร่ิมต้นจากกลุ่มคนเล็กๆ แพร่กนัต่อๆมา จนกระทัง่ปัจจบุนันีจ้ากอาคาร

ที่ถูกทิ้งร้าง กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ของท้องถิ่นบ้านแม่พวก และใน พ.ศ. 

2556 อาคารสถานีรถไฟแม่พวก (เดิม) ได้รับรางวัล อาคารอนุรักษ์ศิลปะ

สถาปัตยกรรมดเีด่น ซ่ึงนอกจากตวัอาคารแล้วด้านหน้าสถานยัีงเป็นทีต่ัง้ของ

สวนป่าสักทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศไทย และมีดอกกระเจยีวสส้ีม ดอกไม้หายาก

ขึ้นอยู่มากในช่วงฤดูฝน



ที่หยุดรถแม่พวก
• ที่ตั้ง  : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่

• รูปแบบทางสถาปัตยกรรม : เป็นแบบอาคาร

ไม้สองชั้นเรียบง่าย หลังคาทรงปั้นหยา ผังพื้น

เป็นรูปตัวเอช (H) ลักษณะเป็นอาคารไม้สองชั้น 

จ�านวน 2 หลัง เชื่อมต่อกันด้วยโถงพักคอยชั้น

เดียว โครงสร้างทั้งหมดเป็นไม้ต้ังอยู่บนฐาน

คอนกรีตเสริมเหลก็ พืน้ชัน้ล่างและช้ันบนเป็นไม้ 

ผนงัอาคารแสดงโครงเคร่าไม้ทีใ่ช้รบัฝาทีเ่รยีงตวั

ตามแนวนอนและต่อกันแบบเข้าลิ้น ประตูและ

หน้าต่างเป็นบานลูกฟักไม้ 

• ล�าดับชั้นของสถานี : ที่หยุดรถ

• โทร : ไม่มีโทรศัพท์
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จากสถานเีด่นชัย ซึง่ในอนาคตอาจจะต้องเรยีกว่า ชุมทางเด่นชยั หาก

มีการสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย - เชียงราย ทางรถไฟช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สวย

ทีส่ดุแห่งหนึง่ของทางรถไฟสายเหนอื เนือ่งจากมีทัง้สถานรีถไฟทีส่วยงามโดด

เด่นเป็นเอกลักษณ์ หลายแห่ง สะพานส�าคัญ รวมไปถึงทัศนียภาพสองข้าง

ทางเม่ือขบวนรถไฟว่ิงลัดเลาะผ่านแม่น�้ายม หากมีเวลาควรหยุดที่สถานี 
แก่งหลวง เพราะไม่เพยีงแต่จะได้ชมทวิทศัน์เท่านัน้ ตวัอาคารสถานเีลก็ๆแห่ง

นี้ก็งดงามด้วยลวดลายไม้ฉลุที่ละเอียดอ่อนช้อย ประทับอยู่บนผนังและช่อง

ระหว่างคันทวยกับหลังคา พร้อมด้วยช่องลมด้านบนที่ท�าให้อาคารสถานีเย็น

สบาย และการันตด้ีวยรางวลัอาคารอนุรกัษ์ศลิปะสถาปัตยกรรมดเีด่น ถัดจาก

สถานีแก่งหลวงไม่ไกลนักเป็นที่ตั้งของสะพานห้วยแม่ต้า สะพานเหล็กทรง

สี่เหลี่ยมคางหมู 3 ช่วง ยาว 174 เมตรที่เห็นในปัจจุบัน เป็นสะพานที่การ

รถไฟแห่งประเทศไทยได้สร้างข้ึนใหม่ทดแทนสะพานเดมิซึง่โดนระเบดิท�าลาย

ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งในปัจจุบันยังปรากฏตอม่อของสะพานเดิม

เป็นอนุสรณ์ความสูญเสียแห่งสงครามที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง



สะพานห้วยแม่ต้า
• ที่ตั้ง : บ.แม่หลู้ ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ 
อยู่ระหว่างสถานีแก่งหลวง กับสถานีบ้านปิน 
อ.ลอง จ.แพร่ ห่างจากที่หยุดรถไฟห้วยแม่ต้า 
ลงมาทางทิศใต้ราว 2 กิโลเมตร

• ลักษณะโครงสร้างของสะพาน : สะพาน
โครงขึ้น(Through Truss Bridge) รูปสี่เหลี่ยม
คางหมู มี 3 ตอน ความยาว180 เมตร สร้าง
ข้ามแม่น�้ายม ใกล้กับบริเวณปากห้วยแม่ต้า

• ปีที่สร้าง : พ.ศ.2456

สถานีบ้านปิน 
• ที่ตั้ง : ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่

• รูปแบบทางสถาปัตยกรรม : เป็นแบบ
พืน้ถิน่ยโุรปแบบฮาฟ ทมิเบอร์ (Half Tim-
ber) ที่ชัดเจนที่สุด เป็นอาคารสองช้ัน 
หลงัคาทรงจัว่ หลงัคาของโถงพกัคอยเป็น
หลังคาทรงปั ้นหยา เหนือบานประตู 
หน้าต่าง และหน้าช่องจ�าหน่ายตั๋วประดับ
ด้วยไม้ฉลุลายสวยงาม จุดเด่นของอาคาร 
คือ ผนังภายนอกชั้นสองตกแต่งด้วยไม้
คาดในแนวตั้งและแนวทแยงภายในโครง 
สร้างไม้กรอบส่ีเหลี่ยม มีการทาสีตัดกัน
ท�าให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน 

• ล�าดับชั้นของสถานี : สถานีรถไฟชั้น 2

• โทร : 0-5458-3480
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สถานบ้ีานปิน สถานปีระจ�าอ�าเภอลอง เป็นอาคารสองชัน้แบบบงักะโล

ตากอากาศบนภูเขาทางเหนือ ตัวอาคารตกแต่งด้วยสวดลายฉลุสวยงาม ที่

หน้าช่องจ�าหน่ายตั๋ว และเหนือซุ้มหน้าต่างและประตู รวมไปถึงลวดลายไม้

ประดับที่ยังปรากฏอยู่บริเวณตัวอาคารช้ันบน เนื่องจากตัวอาคารชั้นล่างถูก

ดดัแปลงเป็นอาคารปูนไปแล้ว ออกจากสถานบ้ีานปิน ลอดอุโมงค์ห้วยแม่ลาน

แล้วจะพบกับสถานีผาคัน ตัวอาคารขนาดเล็ก ที่แปลกจากสถานีแห่งอื่น คือ 

เป็นสถานีที่ตั้งอยู่ในทางโค้ง และมีทางหลีกอยู่ติดกับตัวอาคารแทนที่จะเป็น

ทางประธาน 



สถานีปางป๋วย
• ที่ตั้ง : ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ล�าปาง

• รูปแบบทางสถาปัตยกรรม : เป็นแบบเรือนไม้ชั้นเดียวเรียบง่ายตามการใช้งาน 
หลังคาทรงจั่ว ประตูและหน้าต่างเป็นบานลูกฟักไม้ เหนือบานประตู หน้าต่าง ยอด
จั่ว เชิงชาย ค�้ายัน และหน้าช่องจ�าหน่ายต๋ัวประดับด้วยไม้ฉลุลายที่ได้รับอิทธิพล
จากสถาปัตยกรรมแบบวกิตอเรยีน (Victorian Style) ไม้คาดตกแต่งผนงัคล้ายบ้าน
ชนบทในยุโรป

• ล�าดับชั้นของสถานี : สถานีรถไฟชั้น 3

• โทร : ไม่มีโทรศัพท์
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สถานีเล็กๆ อีกแห่งหนึ่งที่สวยงามแปลกตาไม่แพ้ใคร คือ สถานีปาง
ป๋วย ที่ตั้งอยู่กลางผืนป่า รอยต่อระหว่างจังหวัดแพร่ และจังหวัดล�าปาง 

สามารถกล่าวได้ว่าสถานีแห่งนี้เป็นสถานีที่ควรค่าแก่รางวัลจาก สมาคม

สถาปนิกสยามเป็นที่สุด เพราะตัวอาคารแทบจะรักษารูปแบบและลวดลาย

ประดับตามแบบด้ังเดมิไว้ครบถ้วนสมบรูณ์ แม้กระทัง่โคมไฟประดบัในสถานี 

และห้องท�างาน รวมไปถึงเสาอาคาร ก็ยังใช้รูปแบบดั้งเดิมที่ได้ออกแบบไว้

ตั้งแต่สมัยนายช่างไวเลอร์ เป็นเจ้ากรมรถไฟหลวง

นอกจากสถานท่ีีกล่าวมาแล้ว สถานท่ีีได้รับรางวลั และยังคงมีลวดลาย

สวยงามให้เราได้ช่ืนชมยังมีอีกสามแห่ง ได้แก่ สถานแีม่ทะ สถานแีม่จาง และ 

สถานีห้างฉัตร ในพื้นที่จังหวัดล�าปาง ที่แปลกตาด้วยเสารองรับชายคาเพื่อ

กนัแดดกนัฝนให้ผู้โดยสารรอบอาคาร แทนทีจ่ะเป็นโถงทีพ่กัผู้โดยสาร ตกแต่ง

ด้วยลวดลายเชงิชายลายขนมปังขิง และลวดลายวจิติรงดงามเป็นลายก้านต่อ

ดอกแบบล้านนาอยู่หน้าช่องขายตั๋ว



สถานีห้างฉัตร
• ที่ตั้ง : ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ล�าปาง

• รูปแบบทางสถาปัตยกรรม : เป็นแบบเรือนไม้ชั้นเดียวเรียบง่ายตามการใช้งาน 
หลังคาทรงจั่ว ประตูและหน้าต่างเป็นบานลูกฟักไม้ เหนือบานประตู หน้าต่าง  
ยอดจัว่ เชิงชาย ค�า้ยัน และหน้าช่องจ�าหน่ายตัว๋ประดบัด้วยไม้ฉลลุายทีไ่ด้รบัอิทธิพล
จากสถาปัตยกรรมแบบวกิตอเรยีน (Victorian Style) ไม้คาดตกแต่งผนงัคล้ายบ้าน
ชนบทในยุโรป

• ล�าดับชั้นของสถานี : สถานีรถไฟชั้น 3

• โทร : ไม่มีหมายเลขโทรภายนอก

สถานีแม่ทะ
• ที่ตั้ง : ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ล�าปาง

• รูปแบบทางสถาปัตยกรรม : เป็นแบบเรือนไม้ชั้นเดียวเรียบง่ายตามการใช้งาน 
หลังคาทรงจ่ัว ประตูและหน้าต่างเป็นบานลูกฟักไม้ เหนือบานประตู หน้าต่าง  
ยอดจั่ว เชิงชาย ค�้ายัน และหน้าช่องจ�าหน่ายตั๋วประดับด้วยไม้ฉลุลายที่ได้รับ 
อิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียน (Victorian Style) ไม้คาดตกแต่งผนัง
คล้ายบ้านชนบทในยุโรป

• ล�าดับชั้นของสถานี : สถานีรถไฟชั้น 2

• โทร : ไม่มีโทรศัพท์

•  142  • 100 ปี สถานีกรุงเทพ 100 ปี สถานีกรุงเทพ •  143  •

ก่อนจะมีการเจาะอุโมงค์ขุนตาน เกือบ 10 ปีท่ีจังหวัดล�าปางเป็น

ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางราง สถานีนครล�าปางจึงเป็นเหมือนชุมชน

ใหญ่รายล้อมไปด้วยตลาด โรงแรมที่พัก อาคารสถานีนครล�าปาง เปิดใช้งาน

ในปี พ.ศ. 2459 เพื่อรองรับขบวนรถรวมสินค้า จากสถานีพิษณุโลก และ

อุตรดิตถ์ เพื่อขนส่งทั้งผู้โดยสารและสินค้า กระทั่งปลายปี 2465 จึงได้มีการ

เปิดเดินขบวนรถด่วนตรงจากพระนครถึงนครล�าปาง ตัวสถานีขนาดใหญ่ 

ออกแบบโดยสถาปนกิชาวเยอรมัน เป็นอาคาร 2 ช้ัน ชัน้ล่างก่ออิฐถอืปูนแบบ

โคโลเนียล ใช้ซุ้มโค้งเป็นทางเข้าไปยังโถงที่พักผู้โดยสาร เรียงกัน 4 โค้ง รับ

กับขอบหน้าต่างตกแต่งเป็นทรงโค้งที่ปลายทั้งสองข้าง ชั้นสองเป็นอาคารไม้ 

แบบมีระเบยีง ตกแต่งราวกันตกอย่างวจิติรด้วยลวดลายแบบขนมปังขิง พร้อม

หลังคาสองช้ันเพื่อเว้นช่องให้ลมเข้าไปยังท่ีท�าการช้ันสองได้อย่างดี ด้านทิศ

ใต้ของอาคาร ใช้เป็นร้านค้าอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร ส่วนด้านทิศ

เหนือ ใช้เป็นที่ท�าการของเจ้าหน้าที่ และห้องส�าหรับรับส่งสินค้า (แต่เดิมจะมี

รางส�าหรบัรถสนิค้ามาจอดเทยีบอยู่ทางด้านหลงัของห้องรบัส่งสมัภาระ) ด้าน

หลังสถานีเป็นที่ตั้งของบ้านพักพนักงานรถไฟ ทั้งพนักงานประจ�าสถานี และ 

พนักงานประจ�าขบวนรถ 

ตรงข้ามกับอาคารสถานีเป็นที่ตั้งของ หอควบคุมประแจ ซึ่งต้อง

ควบคุมการสับรางท้ังในย่านสถานี และภายโรงรถจักร และโรงรถพ่วง ซึ่ง

สร้างขึ้นพร้อมๆกับอาคารสถานี เป็นอาคารโรงงานทรงกลม ที่เรียกกันว่า 

Round House พร้อมวงเวียนกลับรถจักร ในปัจจุบัน ใช้อาคารดังกล่าวเป็น

โรงซ่อมท�าวาระของรถโดยสารและรถสินค้า ส่วนหัวรถจักร จะจอดซ่อมที่

อาคารโรงงานหลังใหม่ที่สร้างขึ้นติดกันใน พ.ศ. 2520 

จากสถานีนครล�าปางไปทางทิศใต้ เป็นที่ตั้งของคลังน�้ามันล�าปาง ซึ่ง

เป็นจุดขนถ่ายน�้ามันสู่จังหวัด พะเยา และเชียงราย ส่วนทางด้านทิศเหนือ 

ขบวนรถไฟจะต้องข้ามแม่น�า้วัง เร่ิมต้นจากสะพานเหลก็ไม่มีโครงราวประมาณ 

34 เมตร เป็นส่วนที่สร้างขึ้นใหม่เม่ือมีการยกระดับทางรถไฟให้ข้ามถนน

เลยีบแม่น�า้ด้านล่าง ต่อเนือ่งด้วยสะพานโครงเหล็กรปูสีเ่หลีย่มคางหมู 5 ตอน 

มีความยาวรวมท้ังสิ้น 262 เมตร ซึ่งสะพานนี้ถูกซ่อมสร้างข้ึนใหม่ทดแทน

สะพานเดิมที่โดนทิ้งระเบิดท�าลายเมื่อสงครามโลกครั้งที่สอง 

เม่ือออกจากสถานีห้างฉัตร ขบวนรถไฟจะค่อยๆไต่ข้ึนสู่ยอดดอยขุน

ตาน ตามเส้นทางที่คดเคี้ยวเลี้ยวลด ซึ่งนายช่างไวเลอร์ และวิศวกรจาก

ประเทศเยอรมนี ได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2458 ใช้เวลาก่อสร้างทางช่วง

นีร้าว 10 ปี จงึแล้วเสรจ็และเปิดเดนิรถได้ ระหว่างเส้นทาง วศิวกรได้วางสถานี

รถไฟไว้สองแห่ง ได้แก่ สถานีปางม่วง และสถานีแม่ตานน้อย ทั้งสองแห่งนี้

นอกจากจะใช้ประโยชน์ส�าหรับรอหลีกแล้ว เมื่อครั้งยังใช้รถจักรไอน�้า สถานี

ทั้งสองจะเป็นจุดจอดเพ่ือเช็คความเรียบร้อยของหัวรถจักรขณะข้ึนเขา รวม

ทั้งเป็นจุดเติมน�้า เติมฟืนฉุกเฉินระหว่างขึ้นดอยขุนตาน
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จากสถานีแม่ตานน้อย ทางรถไฟจะไต่ข้ึนถึงยอดดอยขุนตาน ซ่ึงมี

ลักษณะเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนกันอยู ่หลายลูกด้วยกัน เพื่อเป็นการ

ประหยัดเวลา และลดก�าลังของรถไฟในการขึ้นลงเขา วิศวกรได้สร้างสะพาน 

หอสงู เพือ่เช่ือมระหว่างหุบเขา ด้วยกนัถงึ 3 แห่ง ได้แก่ สะพานห้าหอ (สะพาน

ปางหละ) สะพานสามหอ (สะพานปางยางใต้) และสะพานสองหอ (สะพานปาง

ยางเหนอื) นบัเป็นครัง้แรกในสยามทีมี่การสร้างสะพานหอสูงส�าหรบัรถไฟ ต่อ

มาใน พ.ศ.2510 มีการบูรณะเส้นทางรถไฟสายเหนือครั้งใหญ่ โดยการรถไฟ

แห่งประเทศไทยได้ว่าจ้างวศิวกรชาวญีปุ่่น ให้ด�าเนนิการส�ารวจความแข็งแรง 

รวมทั้งซ่อมสร้างสะพานทั้งหมดในเส้นทางสายนี้ ทางวิศวกร มีความเห็นว่า 

สะพานสามหอ และสะพานสองหอ ยังมีความแข็งแรงอยู่ จึงท�าเพียงเท

คอนกรีตที่ฐานของสะพานทั้งสองแห่งใหม่ และ เสริมความแข็งแรงของตัว

สะพานด้วยหอสูงอีก 1 แห่งที่กลางสะพานทั้งสองแห่ง ส่วนสะพานห้าหอนั้น 

ทางวิศวกรเห็นว่า ซ่อมแซมให้กลับมาแข็งแรงได้ยาก จึงได้เสนอให้สร้าง

สะพานข้ึนใหม่ เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เบี่ยงจากแนวสะพานรถไฟ

เดมิ คูข่นานกบัสะพานเดมิ ช่ือใหม่ว่า สะพานคอมโพสิต ซึง่แต่เดิมยังสามารถ

เห็นทั้งสองสะพานตั้งอยู่คู่ขนานกัน รวมไปถึงมีจุดชมวิวบริเวณนั้น แต่ใน

ปัจจุบัน สะพานห้าหอเดิม ไม่แข็งแรงพอ ดังนั้นการรถไฟแห่งประเทศไทย 

จงึได้ท�าการรือ้ถอนสะพานเดมิ เหลือไว้แต่แนวคนัทางเส้นทางรถไฟเดมิไว้ทัง้

สองฝั่งของสะพาน และฐานตอม่อ ของสะพานเดิม

สถานีนครล�าปาง
• ที่ตั้ง : ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ล�าปาง

• รูปแบบทางสถาปัตยกรรม : เป็นแบบพื้นบ้านภาคเหนือผสมสถาปัตยกรรมพื้น
ถิ่นยุโรป เป็นอาคารสองชั้น ชั้นล่างก่ออิฐฉาบปูนใช้ระบบคานโค้งต่อเนื่อง 4 ช่วง 
ขนาบด้วยคานโค้งช่วงเล็กที่ปลายทั้ง 2 ด้าน เป็นรูปแบบนีโอคลาสสิก (Neoclas-
sic) ช้ันบนสร้างด้วยไม้กรอบเป็นโครงส่ีเหลีย่ม มีไม้ยืดยันแนวทแยงเสรมิเป็นช่วง 
ๆ กรดุ้วยไม้ฝาตตีามแนวนอน และอวดโครงสร้างกรอบ เป็นรูปแบบฮาฟ ทมิเบอร์ 
(Half Timber) หลังคาทรงป้ันหยาผสมจัว่ซ้อนช้ันคล้ายหลงัคาล้านนา มีการประดับ
ราวระเบียงและช่องแสงเหนือประตูหน้าต่างด้วยช่องปรุไม้แกะสลักลวดลายเลียน
แบบศิลปะล้านนา เช่น ลายแจกันหรือหม้อน�้าประดับช่อดอกไม้ม้วนขมวดเป็นวง
แบบที่พบในวัดพระพุทธศาสนาทั่วไปในแถบล้านนา

• ล�าดับชั้นของสถานี : สถานีรถไฟชั้น 1

• โทร : 0-5431-8648



สะพานคอมโพสิต
• ที่ตั้ง : อยู่ระหว่างสถานีรถไฟแม่ตานน้อย กับสถานีรถไฟขุนตาน บริเวณหลัก
กิโลเมตรที่ 676 ห่างจากสถานีแม่ตานน้อยราว 2 กิโลเมตร

• ลักษณะโครงสร้างของสะพาน : สะพานคอมโพสิต (composite bridge,  
Composite Girder) ตอม่อสะพานเป็นคอนกรตีเสริมเหล็กภายในกลวง คานสะพาน
เป็นเหล็ก ตัวสะพานเป็นกระบะคอนกรีต 

• ความยาว : 120 เมตร สร้างข้ามหุบเหวในเขตดอยขุนตาน จ.ล�าปาง

• ปีที่สร้าง : สะพานเดิมสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2458 เรียกว่า สะพานห้าหอ แต่ช�ารุด
ทรุดโทรมจึงสร้าง สะพานขึ้นใหม่เป็นสะพานคอมโพสิต เมื่อปี พ.ศ.2510

สถานีขุนตาน
• ที่ตั้ง : ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ล�าพูน

• รูปแบบทางสถาปัตยกรรม : เป็นแบบสมัยใหม่ (Modern Style) เป็นอาคารไม้
ช้ันเดียว หลังคาทรงจั่ว มีการเน้นส่วนฝาอาคารและโครงให้ต่างกันเด่นชัดด้วย 
สีที่ต่างกัน และตกแต่งอาคารบางส่วนด้วยผนังหินสีน�้าตาลอ่อน  

• ล�าดับชั้นของสถานี : สถานีรถไฟชั้น 2

• โทร : ไม่มีหมายเลขโทรภายนอก
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ยังไม่ทนัทีอุ่โมงค์ขนุตานจะแล้วเสร็จ เกดิสงครามโลกครัง้ที ่1 ประเทศ

เยอรมนี เป็นผู้แพ้สงคราม เจ้ากรมไวเลอร์ และวิศวกรชาวเยอรมนี ถูกจับ

เป็นเชลยศึก ดังนั้นกรมรถไฟหลวงแห่งสยาม จึงตั้งพระเจ้าน้องยาเธอ 

พระองค์เจ้าบูรฉัตรไชยากร กรมพระก�าแพงเพ็ชรอัครโยธิน ให้ด�ารงต�าแหน่ง

เจ้ากรมรถไฟ นับเป็นชาวไทยพระองค์แรกที่ได้รับต�าแหน่งนี้ พระองค์ได้ทรง

รับหน้าที่เป็นแม่กองในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายเหนือ ต่อจากเจ้ากรม

ท่านเดิม โดยที่พระองค์โปรดให้มีการสร้าง “บังกะโลขุนตาน” ขึ้นที่ยอดดอย

ขุนตาน เมื่อ พ.ศ. 2460 ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดให้บุคคล

ทั่วไปได้เช่าพักตากอากาศ จนกระท่ังสามารถเจาะอุโมงค์ได้แล้วเสร็จในปี 

พ.ศ. 2461 ทั้งยังสร้างสถานีขุนตาน ตั้งอยู่ปากอุโมงค์ขุนตานฝั่งทิศเหนือ 

เป็นอาคารขนาดเล็ก อเนกประสงค์โดยใช้เป็นทั้งสถานีรถไฟ และที่ท�าการ

ไปรษณีย์ ในอาคารเดียว (ปัจจุบันอาคารแห่งนี้ ถูกปิดไว้ ไม่ได้ใช้การใดๆ) 

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2503 จึงมีการสร้างสถานีขุนตานขึ้นใหม่ เป็นอาคารทรง

บงักะโลตากอากาศ ห่างจากอาคารเดมิไปทางทศิเหนอื และเบีย่งแนวทางราง

ขึ้นใหม่ 

ที่บ้านทาปลาดุก เป็นที่ตั้งของสะพานส�าคัญอีกแห่ง คือ สะพานขาว 
ทาชมพู สะพานแห่งนี้ต่างจากสะพานรถไฟอ่ืนๆ โดยสร้างเป็นสะพานโค้ง

คอนกรีตเสรมิเหล็ก แห่งเดยีวในประเทศไทย แทนทีจ่ะเป็นสะพานโครงเหลก็

เหมือนที่อื่น สร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2464 ด้วยเหตุที่ว่า หลังสงครามโลก เกิด

วิกฤตขาดแคลนเหล็กไปทั่วโลก เพื่อให้เส้นทางรถไฟสร้างเสร็จทันเวลา 

สมเด็จกรมพระก�าแพงเพช็รอัครโยธิน จงึทรงด�าริให้หาวสัดอ่ืุนมาทดแทน เม่ือ

ครั้งที่สร้างวิศวกรชาวยุโรปต่างปรามาสไว้ว่า สะพานแห่งนี้คงจะมีอายุการใช้

งานเพียงไม่กีปี่ เนือ่งจากคอนกรตีไม่สามารถทนต่อแรงส่ันสะเทอืนของขบวน

รถได้มากเท่ากับเหล็ก รวมถึงไม่สามารถรองรับน�้าหนักของขบวนรถที่มีน�้า

หนักกดเพลา 15 ตันได้ แต่วิศวกรชาวไทยได้แสดงให้เห็นว่า สะพานสามารถ

ทนแรงกระแทก และสามารถทดแรงสั่นสะเทือนได้ โดยการท�ารอยต่อไว้บน

สะพาน ให้ตัวสะพานสามารถขยับเขยื้อนได้เมื่อมีขบวนรถไฟวิ่งผ่าน



สะพานทาชมพู
• ที่ตั้ง : บ.ทาชมพู หมู่ 4 ต�าบลทาปลา
ดุก อ�าเภอแม่ทา บริเวณกิโลเมตรที่ 
690+340.60 อยูร่ะหว่าง สถานขุีนตานกบั
สถานทีาชมพ ูห่างจากสถานทีาชมพไูปทาง
ทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอืราว 1.5 กโิลเมตร

• ลักษณะโครงสร ้ างของสะพาน :  
สะพานรูปโค้งครึ่งวงกลม 2 ตอนต่อกัน 
เป็นสะพานโครงคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้ง 
ตอหม้อ คอสะพานและตัวสะพาน 

• ความยาว : 87.30 เมตร สร้างข้าม
แม่น�้าทา 

• ปีทีส่ร้าง : สร้างเม่ือปี พ.ศ. 2462 สร้าง
เสร็จเปิดใช้งาน ปี พ.ศ.2463
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ก่อนเข้าสถานลี�าพนู ได้มีการสร้างถนนคูข่นานกบัทางรถไฟ ไว้ทางทิศ

ตะวันออกของราง เพื่อแบ่งเบาภาระของถนนสายเชียงใหม่-ล�าพูน (ทั้งสาย

เก่าและสายใหม่) นอกจากนี้ ยังมีการปลูกต้นราชพฤกษ์เป็นแนวตลอดเส้น

ทาง ช่วงปลายฤดูหนาว หากนั่งรถไฟผ่านจะเห็นดอกคูนบานเหลืองอร่าม

ตลอดระยะทาง 20 กิโลเมตรเศษ แวะชมสถานีล�าพูน ที่เป็นอาคารชั้นเดียว

แบบครึ่งตึกครึ่งไม้ แฝงไปด้วยศิลปะแบบล้านนาที่มีคันทวยค�้าหลังคาพร้อม

กันสาดไม้ระแนงตลอดแนวของอาคารทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

สถานีรถไฟเชยีงใหม่ ปลายทางรถไฟสายเหนอื ชาวเหนอืเรยีกสถานี

แห่งนี้ว ่า สถานีป่ายราง (ปลายราง) อาคารหลังเดิมสร้างเป็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว เปิดให้บริการเมื่อ พ.ศ. 2464 เคยใช้เป็นสถาน

ทีรั่บเสดจ็พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 7 และสมเดจ็พระนาง

เจ้าร�าไพพรรณี เมื่อคราวเสด็จประพาส มณฑลพายัพ ต่อมาในปี พ.ศ.2486 

อาคารสถานีเชียงใหม่ถูกระเบิดท�าลายย่อยยับ ทั้งตัวอาคารสถานีและอาคาร

รับส่งสินค้า จนกรมรถไฟต้องหันไปใช้สถานีป่าเส้าเป็นปลายทางรถไฟสาย

เหนอืแทน จนถึงปี พ.ศ.2490 จงึมีการสร้างอาคารสถานเีชยีงใหม่ข้ึนทดแทน

เป็นทรงล้านนาประยุกต์ พร้อมโถงทีพ่กัผู้โดยสารขนาดใหญ่ มีหอนาฬิกาโดด

เด่นเป็นสัญลักษณ์ แบบเดียวกับอาคารสถานีรถไฟในยุโรป อาคารหลังใหม่

นี้ออกแบบโดยหม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ เมื่อครั้งด�ารงต�าแหน่งสถาปนิก

ประจ�ากรมรถไฟหลวงและอาคารหลังนี้ยังด�ารงอยู่จนถึงปัจจุบันนี้

การก่อสร้างสถานรีถไฟเชยีงใหม่นี ้ทางกรมรถไฟได้เลือกทีจ่ะก่อสร้าง

ไกลจากตวัเมืองเดมิ เพือ่ลดปัญหาการเวณคนืทีด่นิ และผลกระทบกบัวถิชีวีติ

ของชุมชนเดิม แต่การเลือกก่อสร้างไกลจากตัวเมืองกลับส่งผลดีในภายหลัง 

คือ ท�าให้ตัวเมืองขยายออกจากเดิม ไปยังอีกฝั่งของแม่น�้าปิง มีการสร้าง

สะพานนวรตัน์ พร้อมทัง้ตดัถนนเจริญประเทศ เพือ่เช่ือมสถานีรถไฟกบัแม่น�า้

เส้นเลือดหลักของเมือง และตัวเมืองเดิม เป็นตัวอย่างให้เห็นชัดเจนว่า เมื่อ

รถไฟไปถึงที่ใดความเจริญก็จะตามไปถึงด้วยในไม่ช้า

สถานีเชียงใหม่
• ที่ตั้ง : ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่

• รูปแบบทางสถาปัตยกรรม : เป็นแบบไทยประเพณีประยุกต์ เช่น การใช้ตัวเหงา
ที่ปั้นลมหลังคา ใช้หลังคามณฑปซ้อนชั้นบริเวณหอนาฬิกา รวมไปถึงการประดับ
ตกแต่งส่วนรายละเอียดบริเวณเสา และบัวหัวเสา เป็นต้น ผสมกับรูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในการออกแบบผังอาคารตามประโยชน์ใช้สอย และ
การตกแต่งผนงัชัน้บนของอาคารด้านทศิตะวนัตกเลียบแบบผนงัโครงสร้างไม้ผสม
ปูนที่เรียกว่า ฮาฟ ทิมเบอร์ (Half Timber) ในสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นยุโรป       

• ล�าดับชั้นของสถานี : สถานีรถไฟชั้น 1

• โทร : 0-5324-8553



งามล�้าค่าสถาปัตย์
งานศิลป์รถไฟอีสาน
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งามล�้าค่าสถาปัตย์
งานศิลป์รถไฟอีสาน

หลงัจากทีเ่ปิดเดนิขบวนรถไฟเป็นครัง้แรก จากกรงุเทพ - อยุธยา ในปี พ.ศ. 2439 
ทางกรมรถไฟหลวง ยังคงเดินหน้าก่อสร้างทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป ใน
ระยะแรกได้มีการจ้างวิศวกรชาวอังกฤษเป็นผู้ก่อสร้าง แต่ด้วยความล่าช้าในการท�างาน 
ทางกรมรถไฟหลวงจึงตัดสินใจเลิกจ้างและด�าเนินการก่อสร้างเอง ในที่สุดปลายปี พ.ศ.
2443 กส็ามารถเปิดเดนิขบวนรถได้ถงึนครราชสมีาตามโครงการที่ได้มกีารอนมุตัมิาตัง้แต่ 
พ.ศ. 2434 รวมระยะทาง 264 กิโลเมตร และได้มีการขยายเส้นทางรถไฟสายอีสานเรื่อย
มาจนกระทั่ง พ.ศ.2473 จึงสามารถเดินรถถึงสถานีอุบลราชธานี และมีการสร้างทางแยก
จากสถานีนครราชสีมา (สถานีชุมทางถนนจิระ) มุ่งหน้าสู่สถานีขอนแก่น (แล้วเสร็จใน 
พ.ศ. 2473) และสร้างต่อถึงหนองคายในปี พ.ศ. 2498 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดย
ความช่วยเหลือของประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2486 จึงเร่ิมโครงการ
ก่อสร้างทางรถไฟสาย แก่งคอย-บัวใหญ่ เพื่อเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเพิ่มเติม
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ปัจจบุนั จงัหวดันครราชสมีา ยงัคงเป็นศนูย์กลางการเดินรถไฟในสาย

ตะวันออกเฉียงเหนือ มีการตั้งโรงรถจักรข้ึนที่นี่เพื่อเป็นโรงงานหลักในการ

ดูแลซ่อมบ�ารุงขบวนรถในเส้นทาง รวมถึงเป็นต้นทางของขบวนรถท้องถิ่นที่

จะเดินทางไปยังที่ต่างๆ รวม 3 เส้นทาง ดังนี้ 

เส้นทางแรก คอื เส้นทางทิศใต้ของจงัหวดันครราชสีมาผ่าน อ.ปากช่อง 

เข้าสูส่ถานชุีมทางแก่งคอย ก่อนจะแยกไปทางสายแก่งคอย - ชุมทางบวัใหญ่ 

เส้นทางที่สอง เส้นทางอิสานใต้ จากจังหวัดนครราชสีมา ผ่านจังหวัด

บุรีรัมย์ สุรินทร์ และ ศรีสะเกษ มุ่งหน้าสู่ปลายทางที่อุบลราชธานี 

เส้นทางที่สาม เส้นทางอิสานเหนือ จากจังหวัดนครราชสีมา แยกท่ี

สถานีชุมทางถนนจิระ ผ่านจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย แล้วข้าม

สะพานแม่น�า้โขงไปสดุปลายทางท่ี สถานท่ีานาแล้ง สาธารณรฐัประชาธิปไตย

ประชาชนลาว

เริ่มจากเส้นทางด้านทิศใต้ของจังหวัดนครราชสีมา มีสถานีที่ควร 

ค่าสถาปัตย์งานศิลป์ให้ชมอยู ่หลายแห่ง ส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่างสถานี

นครราชสีมาและสถานีปากช่อง สถานีเหล่าน้ีส่วนใหญ่มีรูปทรงที่เป็น

เอกลักษณ์ของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นสถานีใหญ่ระดับอ�าเภอ สถานีในระดับ 

ต�าบล หรือแม้แต่สถานีที่ตั้งอยู่กลางป่ากลางเขา ห่างไกลแสงสีของตัวเมือง 

ทุกสถานีล้วนแล้วแต่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันเป็นพิมพ์เดียวกันหมด คือ 

เป็นอาคาร 2 ชั้น และมีทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส แล้วท�าเป็นมุขต่อออกไปด้านข้าง

ของอาคารส�าหรบัเป็นทีพ่กัรอรถ และหลบแดดหลบฝนของผู้โดยสาร จะต่าง

กนักเ็พยีงแค่ ความยาวของชานชาลา และจ�านวนทางหลกี ตามความต้องการ

ของแต่ละแห่ง ส่วนชั้นบนเดิมเป็นที่พักของนายสถานี และพนักงานประจ�า

สถานี แต่ในปัจจุบันนี้แทบทุกสถานีไม่ได้ ใช้เป็นท่ีพักแล้ว เพราะพนักงานมี

บ้านพักที่แยกต่างหากออกจากสถานี เพื่อความเป็นส่วนตัว

สถานีภูเขาลาดเป็นสถานีแรกที่อยู่ถักจากสถานีนครราชสีมาที่ควรไป

เยี่ยมชม สถานีนี้เป็นอาคารสองชั้นซึ่งมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนสถานีอ่ืนใด 

เนื่องจากการก่อสร้างด้วยเทคนิคแบบโบราณ โดยผนังของสถานีชั้นล่าง

ท้ังหมดใช้ฟางข้าวผสมกับปูนเป็นหลักรวมท้ังวัสดุท้องถ่ินอ่ืนๆ นับเป็น

ภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนที่น่าศึกษาและเรียนรู้อย่างหนึ่ง

ต่อจากสถานีภูเขาลาดไปไม่ไกล สถานีโคกกรวด ก็เป็นอีกสถานีหนึ่ง

ที่น่าสนใจเพราะ แม้ว่าจะเป็นสถานีขนาดเล็ก แต่ตัวอาคารด้านบนมีระเบียง

ไม้ระแนง ลายแบบโบราณที่สวยงาม อีกท้ังมีช่องระบายลมเหนือประตูที่ใช้

ไม้ตีเป็นตาถี่ๆ ซึ่งมีทั้งความสวยงามทางศิลปและสามารถใช้ใช้ประโยชน์ได้

ทัง้ในการป้องกนัแสงไม่ให้เข้ามามากนกัแต่กเ็ป็นท้ังช่องระบายลมและให้แสง

ผ่านเข้ามาได้ตามสมควร ส่วนสถานีกุดจิกสถานีเล็กๆ อีกแห่งหนึ่งท่ีอยู่ต่อ

จากสถานีโคกกรวดก็จะเป็นกลุ่มอาคารสถานีที่มีลักษณะทั่วไปใกล้เคียงกัน

ในการก่อสร้าง สันนิษฐานว่าคงสร้างขึ้นในยุคเดียวกันโดยสถาปนิกเดียวกัน

นั่นเอง 

สถานทีีน่่าสนใจอีกแห่งหนึง่ คอื สถานีสูงเนนิ สถานนีีต้วัอาคารจะเป็น

รูปแบบทรงเดียวกันกับสถานีโคกกรวดและสถานีกุดจิก มีอาคารไม้สองชั้น

เป็นตัวสถานีซึ่งเป็นของเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี ด้านหน้ายังมีสวน

หย่อมทีน่�าแท็งก์น�า้เก่าส�าหรับเตมิน�า้ให้หัวรถจกัรไอน�า้ ซึง่เลกิใช้งานแล้วเอา

มาตั้งไว้ ให้คนได้รู้จัก นอกนั้นยังมีอาคารรับส่งสินค้าอยู่ด้านข้างสถานี และ

บ้านพักนายสถานีซึ่งเป็นเรือนไม้เก่าสองช้ันอยู่ใต้ร่มจามจุรีที่รวมเป็นกลุ่ม

อาคารของสถานีสูงเนินที่น่าสนใจศึกษาอย่างยิ่ง นอกจากนี้รอบๆสถานีแห่ง

น้ียังเป็นทีต่ัง้ของชุมชนเก่าแก่ชาวสงูเนนิ และยังมีแหล่งท่องเทีย่วปราสาทหิน

สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 คือ ปราสาทหินเมืองแขก ปราสาทหินโนนกู่และ

ปราสาทหินเมืองเก่าที่น่าไปเที่ยวชมอีกด้วย

ถัดไปอีกราว 5 สถานีใกล้กับทะเลสาบเขื่อนล�าตะคองจะเป็นสถานี

เล็กๆอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจคือ สถานีคลองไผ่ ที่นี่เราจะได้เห็นอาคารส�าหรับ

รับส่งสินค้าในยุคแรกที่เปิดเดินรถสินค้า อาจจะกล่าวได้ว่า ยังคงเหลือแค่

อาคารคลังสินค้าที่สถานีนี้เท่านั้น ซึ่งสร้างด้วยไม้ติดกับตัวสถานีให้เห็นอยู่ 

และหากมาตอนเย็นๆ ก็มีโอกาสได้อ่ิมอร่อยกับของกินมากมายที่ตลาดนัด

บริเวณสถานี  

ออกจากสถานีคลองไผ่ เดินทางด้วยขบวนรถไฟจะวิ่งลัดเลาะไปตาม

แม่น�้าชี ซึ่งเป็นที่ตั้งของ เขื่อนล�าตะคอง ในช่วงปลายฝนต้นหนาวน�้าจะเต็ม

เข่ือน แต่หากเดินทางไปในฤดูแล้ง ก็จะได้เห็นทุ่งหญ้ากว้างไกลสุดสายตา 

เป็นวิวที่สวยงามแปลกตาไปอีกแบบ ส�าหรับการเดินทางด้วยรถยนต์อาจเข้า

ถงึสถานไีด้ยากพอสมควรเนือ่งจากเส้นทางเป็นดนิและไม่สะดวก แต่หากใคร

ได้เดินทางโดยทางรถไฟ แนะน�าให้เดินทางด้วยขบวนรถเที่ยวเช้าซึ่งจะมาถึง

หน้าสถานีแห่งนี้ในเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นพอดี

ปัจจุบัน เป็นที่น่าเสียดายว่าสถานีต่างๆ ที่เป็นสถานีเก่าแก่ควรค่าต่อ

การอนรัุกษ์ไว้บนเส้นทางสายนี ้ก�าลงัจะต้องถกูร้ือถอนในเร็ววนั เนือ่งจากอยู่

ในแนวของการสร้างทางรถไฟรางคูท่ีอ่ยู่ระหว่างการด�าเนนิโครงการ ซึง่ในวนั

ข้างหน้าเราอาจจะไม่มีโอกาสเห็นสถานรีถไฟแบบดัง้เดมิทีเ่ป็นของเก่าควรค่า

ต่อการอนุรักษ์ไว้ด้วยรูปแบบวีธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่นการยกเอาไปไว้ ใน

บริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็นอนุสรณ์หรืออาจใช้ท�าประโยชน์อย่างอ่ืนเช่น เป็น

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือศูนย์กลางการเรียนรู้ ที่เล่าขานเร่ืองราวครั้งอดีต 

แก่อนุชนรุ่นหลัง หรือเป็นห้องสมุดชุมชน ห้องประชุมท้องถิ่นของชุมชน

เป็นต้น ซึ่งเป็นเร่ืองท่ียังไม่สายจนเกินไปนักหากจะช่วยกันร่วมอนุรักษ์

สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าเหล่านี้ในรูปแบบของสถานีรถไฟให้ยังคง 

คุณค่าสืบต่อไป แม้วันหนึ่งข้างหน้าจะไม่ได้ประโยชน์ของการเป็นสถานี

โดยสารอีกต่อไปแล้วก็ตาม

สถานีโคกกรวด
• ที่ตั้ง : ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา

• รูปแบบทางสถาปัตยกรรม : เป็นแบบอาคารไม้สองชั้นเรียบง่าย หลังคาทรงจั่ว 
ชายคาย่ืนยาว หลงเหลือองค์ประกอบทีไ่ด้รบัอิทธิพลศลิปะยโุรปเพยีงแค่ลูกกรงไม้
ลายทแยง ประตูหน้าต่างลูกฟัก และคิ้วไม้ตกแต่งหน้าจั่วเป็นวงกลมขนาบด้วย
สามเหลี่ยมฐานโค้ง 2 ข้าง แบบสถาปัตยกรรมคลาสสิค (Classicism)

• ล�าดับชั้นของสถานี : สถานีรถไฟชั้น 3

• โทร : ไม่มีโทรศัพท์
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นอกจากอาคารสถานีแล้ว สะพานรถไฟ ก็เป็นสถาปัตยกรรมอีกอย่าง

ทีน่่าสนใจ ด้วยลวดลายของโครงเหลก็ท่ีถกัลวดลายต่างๆ ผสมผสานกับความ

แข็งแกร่งของโครงเหล็กที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของการรถไฟท�าให้มี

เอกลักษณ์สง่างามและแตกต่างกันไปตามยุคสมัยของการสร้างสะพาน 

รถไฟนั้นๆ 

ในเส้นทางสาย แก่งคอย-บัวใหญ่ อันเป็นเส้นทางสายยุทธศาสตร์ที่

ตดัขึน้ในสมัยจอมพล ป. พิบลูสงคราม เม่ือคร้ังท่ีท่านมีด�ารจิะย้ายเมืองหลวง

ไปอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นั้น ในเขตอ�าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ยังสะพาน

รถไฟที่น่าสนใจอยู่แห่งหนึ่งที่ สถานีบ้านวะตะแบก ซึ่งเป็นสถานีรถไฟเพียง

แห่งเดียวของจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งใกล้กันนั้นมีสะพานรถไฟแห่งหนึ่งที่มี

เอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร คอื สะพานวะตะแบก เป็นสะพานแบบ สะพานโครง

ล่าง (Deck Truss) ที่ไม่ได้สร้างข้ามแม่น�้าล�าคลองทั่วไป แต่มีความแปลกที่

เป็น สะพานรถไฟแห่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างให้รถไฟวิ่งข้ามถนน คือ 

ทางหลวงหมายเลข 205 ทีเ่ร่ิมจากจงัหวดัลพบรุ ีผ่านอ�าเภอเทพสถิต จงัหวัด

ชัยภูมิไปยังจังหวัดนครราชสีมา โดยมีลักษณะเฉพาะท่ีแปลกไม่เหมือนใคร 

คือ มีโครงเหล็กอยู่บริเวณด้านฐานของสะพาน แทนที่จะเห็นอยู่ด้านบน ส่วน

ขบวนรถไฟจะวิ่งอยู่ด้านบนประหนึ่งเป็นสะพานรถไฟลอยฟ้า ซึ่งอาจกล่าวได้

ว่าเป็นสะพานรถไฟข้ามถนนหนึ่งเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้ 

เส้นทางสายทีส่อง จากนครราชสีมา เดินทางตามเส้นทางอีสานใต้ มุ่ง

หน้าสู่ สถานีชุมทางถนนจิระ ซึ่งเป็นชุมทางส�าคัญที่แยกทางรถไฟสายอีสาน

ออกเป็น 2 สายหลกั คอื สายอีสานเหนอื และสายอีสานใต้ เส้นทางสายอีสาน

ใต้นี้จะแยกไปทางทิศตะวันออก ผ่านจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษไปจน

สุดปลายทางที่จังหวัดอุบลราชธานี  

บนเส้นทางสายนี้ ตัวอาคารสถานีรถไฟ ส่วนใหญ่จะมีด้วยกัน 3 แบบ 

แบบแรกคือสถานีใหญ่ระดับจังหวัด และชุมทาง ตั้งแต่ นครราชสีมา ชุมทาง

ถนนจริะ บรีุรมัย์ สรุนิทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธาน ีตวัอาคารจะเป็นตกึคอนกรตี 

ทอดยาวขนานไปกับชานชาลา ต่างกันเพียงแต่การตกแต่งของตัวอาคาร

ภายนอกด้านหลังสถานี ส่วนด้านชานชาลา บางสถานีมีการอ�านวยความ

สะดวกให้ผู้โดยสาร โดยการท�าหลังคากันแดดกันฝน คลุมตลอดความยาว

ของชานชาลา แบบที่สอง สถานีจะเป็นอาคารสองชั้นทรงสี่เหลี่ยม มีหลังคา

ต่อจากมุขด้านใดด้านหนึ่งของสถานี แบบเดียวกับสถานีที่อยู่ในเส้นทางสาย

แก่ง-คอยบัวใหญ่ แบบสุดท้าย ที่เราจะเห็นได้ในเส้นทางสายนี้คือ อาคารไม้

ขนาดเลก็ช้ันเดยีวหลังคาป้ันหยาผสมหลงัคาจัว่ เป็นห้องท�างานของพนกังาน 

ส่วนอีกด้านที่ต่อออกไปจะเป็นที่พักส�าหรับผู้โดยสารแต่กระนั้นก็มีบางสถานี

ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร เช่นที่ สถานีท่าช้าง ที่มีรูปปั้นช้างขนาดใหญ่ที่

ใครเห็นแล้วกม่ั็นใจได้ว่า มาไม่ผดิสถานแีน่นอน นอกจากนียั้งมีไก่ย่างท่าช้าง

และข้าวเหนียวเป็นของขึ้นชื่ออีกด้วย

งานศิลป์สถาปัตย์รถไฟบนเส้นทางสายนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นสะพานข้าม

แม่น�า้ล�าคลองต่างๆ ทีมี่เอกลักษณ์โดดเด่นต่างจากสะพานรถไฟในภาคอ่ืนๆ 

ในเขตจังหวัดนครราชสีมาใกล้กับสถานีท่าช้าง ก่อนถึงตัวสถานีราว 1.3 

กโิลเมตร จะมีสะพานท่าช้าง สะพานโครงเหล็กทรงหลังคาโค้งรปูหลังอูฐ ตาม

แบบยุโรปขนาดใหญ่ 4 ตอนท่ีสร้างข้ามแม่น�า้มูล แม่น�า้สายหลกัสายหนึง่ของ

ภาคอีสาน ความยาวราว 150 เมตร มีสะพานใหญ่อยู่ตรงกลางเป็นสะพาน

โครงข้ึน(Through Truss) และมีสะพานแผงข้ึน (Through Plate Girder) 

ประกอบอีก 3 ตอน แต่ความส�าคัญของสะพานนี้อยู่ที่แผ่นป้ายจารึกท่ีเชิง

สะพาน ระบุว่าสะพานนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จ

พระราชด�าเนินมาตรวจงานก่อสร้างเส้นทางรถไฟที่บริเวณนี้ ซึ่งมีสะพานไม่กี่

แห่งที่จะมีจารึกบ่งบอกถึงเหตุการณ์ส�าคัญในประวัติศาสตร์ไว้

ถัดจากสถานีท่าช้างก่อนถึงสถานีจักราช อ�าเภอจักราชไปราว 1 

กิโลเมตร เส้นทางรถไฟจะข้ามคลองจักราชอยู่ 2 ช่วงๆ แรกมีสะพานแผงขึ้น 

(Through Plate Girder) ข้ามคลองจักราช ช่วงที่สองก่อนถึงสถานีมีสะพาน

โครงขึ้น(Through Truss) แบบสี่เหลี่ยมคางหมูข้ามคลองจักราชที่แยกออก

เป็นอีกสายหนึ่ง สะพานจักราช แห่งนี้เป็นสะพานรุ่นใหม่ที่เพิ่งสร้างขึ้นเมื่อปี 

พ.ศ.2527 โดยโรงงานผลติสะพานฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทย 

มีขนาดความยาวแต่ละสะพาน 25 เมตรและ 50 เมตร ตามล�าดับ สะพานนี้

รับน�้าหนักได้ 15 ตัน การไปเที่ยวชมมีเส้นทางรถยนต์เข้าถึงแต่ต้องเดินไป 

อีกราว 300 เมตร

สะพานท่าช้าง
• ที่ตั้ง : บ.ตะกุดขอน ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา อยู่ห่างจาก
สถานีท่าช้าง ทางด้านทิศตะวันตก ราว 1.5 กิโลเมตร

• ลักษณะโครงสร้างสะพาน  : สะพานโครงขึ้น (Through Truss Bridge) รูปหลัง
อูฐ ด้านหัวและท้ายสะพานมีสะพานโครงข้ึนแบบเหลี่ยมครึ่งตัวประกบอยู่ทั้ง 2 
ด้านๆตะวนัออกมี 2 สะพานและด้านตะวนัตกอีก 1 สะพาน รวมสะพานทัง้หมดเป็น 
4 ตอน โครงสะพานผลิตโดยบริษัทอังกฤษ ชื่อ FRODINCHAM IRON & STEEL 
Co., Ltd. ENGLAND 

• ความยาว : 150 เมตร สร้างข้ามแม่น�้ามูล

• ปีที่สร้าง : พ.ศ.2464

สะพานจักราช
• ที่ตั้ง : หมู่ 4 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมาอยู่ห่างจากสถานีจักราชไปทาง
ทิศตะวันตก 780 เมตร

• ลกัษณะโครงสร้างสะพาน : สะพานโครงขึน้(Through Truss Bridge) รปูสีเ่หลีย่ม
คางหมู ตอนเดียว โครงสะพานผลิตโดย บริษัท DAYDE’ ประเทศฝรั่งเศส แต่ก็มี
ป้ายชื่อบอกด้วยว่า สร้างโดยโรงงานผลิตสะพาน ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย ระบปีุ พ.ศ.2527 สันนษิฐานว่าของเดิมอาจผลติโดยบริษัทของประเทศ
ฝรั่งเศส แต่อาจมีการช�ารุดเสียหายแล้วซ่อมสร้างใหม่ในภายหลัง

• ความยาว : 50 เมตร สร้างข้ามล�าจักราช สาขาหนึ่งของแม่น�้ามูล

• ปีที่สร้าง : พ.ศ.2472 



•  158  • 100 ปี สถานีกรุงเทพ 100 ปี สถานีกรุงเทพ •  159  •

สะพานต่อไปทีอ่ยูบ่นเส้นทางสายนีค้อื สะพานล�าปลายมาศ ซึง่อยูก่่อน

ถึงสถานีล�าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ไปราว 2 กิโลเมตร เป็นสะพานโครงขึ้น

(Through Truss) แบบสะพานเด่ียวรูปส่ีเหล่ียมคางหมู ความยาวราว 60 เมตร 

สร้างเม่ือปี พ.ศ. 2466 มีเอกลักษณ์ความสวยงามอยู่ที่หลังคาสะพานเป็น

โครงถกัแบบโปร่งทีส่านกนัเป็นหลังคาสะพานรูปฟันปลาสวยงาม ในขณะทีซ่ี่

สะพานด้านล่างกส็านเป็นรูปฟันปลาเช่นกนั ไม่ได้เป็นแท่งเหล็กตนัแบบสะพาน

จักราชที่เป็นสะพานรุ่นใหม่ของไทย การเข้าไปเท่ียวชมต้องเดินไปตามทาง

รถไฟเท่านั้น เนื่องจากสองข้างทางรถไฟมีรั้วกั้นตลอดแนวจนถึงตัวสะพาน

สดุเขตแดนจงัหวัดบรีุรัมย์ต่อกบัจงัหวัดสริุนทร์จะมีล�าน�า้ชีเป็นเส้นแบ่ง

เขตแดน และ ณ จุดนี้เองยังมีสะพานข้ามล�าน�้าชีที่มีความสวยงามไม่แพ้ที่ใด

อยู่อีกแห่งหนึ่ง ชาวบ้านเรียกว่า สะพานพระชี อยู่ก่อนถึงสถานีล�าชีราว 2.5 

กิโลเมตร ลักษณะเป็นสะพานโครงขึ้น(Through Truss) แบบสะพานเดี่ยวรูป

สี่เหลี่ยมคางหมูความยาวราว 80 เมตร ลักษณะคล้ายสะพานล�าปลายมาศ 

แต่เส้นของโครงถักหลังคาสะพานจะมีความสวยงามต่างกัน โดยของสะพาน

พระชีนี้จะมีโครงถักหลังคาสะพานเป็นเหล็กโปร่งรูปตัว X ไขว้กันไปมาคั้น 

ด้วยซี่ฟันปลาเป็นระยะระหว่างช่องตัว X  

สะพานล�าปลายมาศ
• ที่ตั้ง : ต.ล�าปลายมาศ อ.ล�าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ อยู่ก่อนถึงสถานีล�าปลายมาศ 
ราว 2 กิโลเมตร

• ลักษณะโครงสร้างสะพาน : สะพานโครงขึ้น(Through Truss) แบบสะพานเดี่ยว
รูปสี่เหลี่ยมคางหมู โครงสะพานผลิตโดยบริษัท DAYDE’ ของฝรั่งเศส

• ความยาว : 60 เมตร สร้างข้ามล�าปลายมาศ

• ปีที่สร้าง : พ.ศ.2466

สะพานพระชี
• ที่ตั้ง : อยู่ระหว่างสถานีหนองเต็งกับสถานีล�าชี ห่างจากสถานีล�าชีไปทางทิศ
ตะวันตกราว 2.5 กิโลเมตร

• ลักษณะโครงสร้างสะพาน : สะพานโครงขึ้น(Through Truss) แบบสะพานเดี่ยว
รูปสี่เหลี่ยมคางหมู โครงสะพานผลิตโดย บริษัท DAYDE’ ประเทศฝรั่งเศส

• ความยาว : 80 เมตร สร้างข้ามแม่น�้าชี

• ปีที่สร้าง : พ.ศ.2468



สะพานห้วยทับทัน
• ทีต่ัง้ : ต.ห้วยทบัทนั อ.ห้วยทบัทนั จ.ศรสีะเกษ ห่างจากสถานห้ีวยทบัทนัไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 1.8 กิโลเมตร

• ลักษณะโครงสร้างสะพาน : สะพานโครงขึ้น(Through Truss)  2 ตอน แบบหลัง
อูฐและแบบโครงขึ้นคร่ึงตัวติดต่อกัน โครงสะพานผลิตโดยบริษัท DAYDE’ ของ
ฝรั่งเศส

• ความยาว : 110 เมตร สร้างข้ามห้วยทับทัน

• ปีที่สร้าง : พ.ศ.2468

สะพานห้วยส�าราญ
• ที่ตั้ง : ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ อยู่ห่างจากสถานีศรีสะเกษ ไปทาง
ทิศตะวันตก 800 เมตร

• ลักษณะโครงสร้างสะพาน : สะพานโครงขึ้น(Through Truss)  2 ตอน แบบหลัง
อูฐและแบบสี่เหลี่ยมคางหมู โครงสะพานผลิตโดยบริษัท DAYDE’ ของฝรั่งเศส

• ความยาว : 130 เมตร สร้างข้ามล�าส�าราญ

• ปีที่สร้าง : พ.ศ.2466
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สะพานรถไฟที่สวยงามในเส้นทางสายอีสานใต้ยังมีด้วยกันอีกหลาย

แห่ง โดยเฉพาะในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ ทีมี่อยู่ด้วยกนัถงึ 3 สะพาน คอื สะพาน
ห้วยทับทัน ข้ามห้วยทับทันซึ่งแบ่งเขตแดนจังหวัดสุรินทร์กับศรีสะเกษ ตัว

สะพานหลักลักษณะเป็นสะพานโครงข้ึน (Through Truss) แบบหลงัอูฐทีส่่วน

ของหลังคาสะพานจะเป็นแนวโค้งทรงสูง กับมีสะพานที่เช่ือมต่อกันอีกตอน

หนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู โดยไม่มีโครงหลังคาคลุม ความยาวของสะพาน

รวมกนัสองตอนราว 110 เมตร สนันษิฐานว่าสะพานแห่งน้ีอาจได้รับความเสยี

หายจากสงครามมหาเอเชียบูรพา ที่มีการทิ้งระเบิดตัดเส้นทางล�าเลียงต่างๆ

จนเม่ือสงครามสงบลง ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงต้องด�าเนินการ

ซ่อมแซมใหญ่ในภายหลัง จึงมีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่ในสะพานแห่งเดียว

อีกสะพานที่น่าสนใจและเด่นที่สุดบนเส้นทางสายนี้ คือ สะพาน 
ห้วยส�าราญ ที่ชาวบ้านเรียกว่า สะพานด�าออดหลอด สร้างข้ามห้วยส�าราญ

ก่อนถึงสถานีศรีสะเกษ ราว 1 กิโลเมตร จุดเด่นของสะพานแห่งนี้คือ เป็น

สะพานโครงขึน้ (Through Truss) ทีมี่อยูด้่วยกนั 2 สะพานตดิกนัแต่มีรปูแบบ

ที่ต่างกันความยาวราว 80 เมตร โดยสะพานแรกด้านทิศตะวันออกทางด้าน

สถานีศรีสะเกษ จะเป็นแบบโครงหลังคาสะพานเป็นหลังอูฐ ส่วนอีกสะพาน

หนึ่งที่ติดกันกลับเป็นแบบโครงเหล็กหลังคาคลุมทรงสี่เหล่ียมคางหมู ซึ่ง 

น้อยแห่งนักที่จะมีสะพาน 2 แบบอยู่ในที่เดียวกัน

สะพานแห่งสุดท้ายบนเส้นทางอีสานใต้น้ีจะอยู่บริเวณรอยต่อของ

อ�าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษและอ�าเภอวารินช�าราบ จังหวัด

อุบลราชธาน ีซึง่มีล�าห้วยขะยุงเป็นเส้นแบ่งเขตแดน มีสะพานรถไฟ คอืสะพาน

ห้วยขะยุงเชื่อมต่อกันระหว่างสองอ�าเภอนี้ ตั้งยู่ห่างจากสถานีห้วยขยุงราว 

800 เมตร สะพานห้วยขะยุง มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมเหมือนกับสะพาน

เขตอีสานใต้อ่ืนๆ คอื เป็นสะพานโครงข้ึน (Through Truss) ตอนเดยีว ความ

ยาวราว 80 เมตร หลังคาสะพานเป็นรูปตัว X สลับกับฟันปลาแบบเดียวกับ

สะพานพระช ีลักษณะทีต่่างกันกบัสะพานในภาคอ่ืนๆ อีกอย่างหนึง่ คอื ทีเ่สา

โครงสะพานคูห่น้าจะออกแบบให้ตรงึด้วยเหล็กแผ่นและเหลก็ซีท่�าให้ดบูกึบนึ 

และแข็งแรงกว่าสะพานที่เป็นเหล็กซี่อย่างเดียว และเป็นเอกลักษณ์ของ 

คนออกแบบสะพานเขตอีสานใต้รุ่นแรก คือ บริษัท Dayde’ ของฝรั่งเศส แต่

การวางรางรถไฟสายอีสานนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้ด�าเนินการเอง

ทั้งหมด

ส�าหรับอาคารสถานีที่ยังพอหลงเหลือเอกลักษณ์ดั้งเดิมอยู่จะเหลือ

สถานีขนาดเล็ก เช่น บ้านแสลงพัน หนองตาด หนองเต็ง เมืองที ซึ่ง 

เอกลักษณ์อย่างหนึง่ของสถานใีนเส้นทางสายอีสานใต้ คอืไม้ฉลุทีท่อดตวัเป็น

ระแนงจากบนเพดาน ลงมาเป็นกันสาดด้านหน้าโถงที่พักผู้โดยสาร รวมไป 

ถึงอาคารหลังคาทรงจัตุรมุข หน้าจั่วสูงตามแบบแปลนของการรถไฟแห่ง

ประเทศไทย



สะพานท่าพระ
• ที่ตั้ง : ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น อยู่ห่างจากสถานีท่าพระลงมาทางด้าน 
ทิศใต้ราว 2 กิโลเมตร

• ลักษณะโครงสร้างสะพาน : สะพานโครงขึ้น(Through Truss Bridge) สองตอน
ต่อกนัวางตวัในแนวเหนอืใต้  สะพานหลกัทีข้่ามน�า้เป็นแบบหลังอูฐ ส่วนอีกสะพาน
หนึ่งที่ต่อกันเป็นแบบสี่เหลี่ยมคางหมู โครงสะพานผลิตโดย บริษัท DAYDE’ ของ
ฝรั่งเศส

• ความยาว : 120 เมตร สร้างข้ามแม่น�้าชี

• ปีที่สร้าง : พ.ศ.2472

สะพานน�้าพอง
• ที่ตั้ง : ต.ม่วงหวาน อ.น�้าพอง จ.ขอนแก่น อยู่ห่างจากสถานีโนนพยอมไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือราว 1.7 กิโลเมตร

• ลักษณะโครงสร้างสะพาน : สะพานสามตอน สะพานตอนกลางที่ข้ามล�าน�้าเป็น
สะพานโครงขึ้น (Through Truss Bridge) แบบหลังอูฐ อีก 2 ตอนที่ประกบอยู่ทาง
หัวและท้ายสะพานจะเป็นสะพานเหลก็แบบสะพานแผงข้ึน (Through Plate Girder)  
โครงสะพานผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา

• ความยาว : 140 เมตร สร้างข้ามล�าน�้าพอง

• ปีที่สร้าง : พ.ศ.2480
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อีกเส้นทางหนึ่ง คือ เส้นทางอีสานเหนือที่แยกจากชุมทางถนนจิระสู่

จงัหวดัหนองคายและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เส้นทางสายนีมี้

งานศิลป์สถาปัตย์ที่น่าสนใจ คือ สะพานท่าพระ ซึ่งสร้างข้ามแม่น�้าชี อยู่ห่าง

จากสถานีท่าพระลงมาทางด้านใต้ราว 2 กิโลเมตร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2472 

โดยบริษัท Dayde’ ของฝรั่งเศส เป็นสะพานโครงขึ้น(Through Truss) สอง

ตอนต่อกันวางตัวในแนวเหนือใต้  ลักษณะเด่น คือ สะพานตอนที่ข้ามแม่น�้า

จะเป็นสะพานหลังคาโค้งแบบหลงัอูฐ ส่วนสะพานตอนทีส่องเป็นลักษณะแผง

สะพานรูปสี่เหลี่ยมคางหมูแบบโปร่งมีซี่สะพานเป็นรูปตัว X เรียงต่อกันตาม

แนวยาว ความยาวของสะพานสองตอนรวมกนัราว 120 เมตร นบัเป็นสะพาน

ขนาดใหญ่แห่งหนึง่ในภาคอีสาน นอกจากนีห่้างกนัลงไปทางใต้ราว 130 เมตร 

ยังมีสะพานโครงขึ้น(Through Truss) อีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นแบบโครงสี่เหลี่ยม

คางหมู รปูแบบทีก่รมรถไฟหลวงเป็นผู้ออกแบบ ความยาวราว 50 เมตร สร้าง

ข้ามทีลุ่ม่หนองน�า้ในบริเวณนัน้ ซึง่เวลาทียื่นอยูฟ่ากหนึง่แล้วมองย้อนกลับไป

หรือกลับมาก็จะเห็นสะพาน 2 แห่งนี้ซ้อนกันอย่างลงตัวเป็นเอกลักษณ์ที่

สวยงามยิ่งนัก และมีเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย 

สะพานอีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสะพานขนาดใหญ่บนเส้นทางอีสานเหนือนี้ 

คือ สะพานน�้าพอง ที่สร้างข้ามล�าน�้าพองอยู่ทางด้านทิศใต้ของสถานีน�้าพอง

ราว 8 กิโลเมตร เป็นสะพานโครงขึ้น (Through Truss) สามตอนความยาว

รวมกันราว 130 เมตร สะพานตอนกลางท่ีข้ามล�าน�้าเป็นสะพานโครงเหล็ก

ทรงหลังอูฐ แต่เส้นโครงหลังคาจะแตกต่างจากสะพานท่าพระที่เป็นเป็นทรง

โค้งมน ตรงที่แนวโค้งของหลังคาสะพานแห่งนี้จะเป็นแนวโค้งรูปเหล่ียม 

มาต่อกัน โดยเพดานหลังคาถักด้วยเหล็กโปร่งรูปตัว X ไม่เหมือนสะพาน 

แห่งไหน ในภาคอีสาน ส่วนอีก 2 ช่วงที่ประกบอยู่ทางหัวและท้ายสะพานจะ

เป็นสะพานเหล็กแบบสะพานแผงข้ึน (Through Plate Girder) ซึ่งสะพาน

ลกัษณะนีห้าชมได้ยากในประเทศไทยและเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นของสะพาน

แห่งนี้

นอกจากสะพาน 2 แห่งนี้แล้วหากใครที่มาเที่ยวชมก็ควรจะแวะชม 

สถานีน�้าพอง ด้วยอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นอาคารไม้ช้ันเดียวหลังคาทรงปั้นหยา

ผสมหลังคาจั่ว ที่ด้านหนึ่งทอดยาวออกไปเป็นที่พักผู้โดยสาร ซึ่งยังคงสภาพ

เดิมที่ค่อนข้างสมบูรณ์ กับอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจ คือ สถานีนาทา จังหวัด

หนองคาย ท่ีอาคารสถานีเป็นอาคารไม้สองช้ันแบบมาตรฐานของการรถไฟ

แห่งประเทศไทยอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งชั้นล่างใช้เป็นห้องควบคุมการเดินรถและ

ห้องท�างาน ส่วนชั้นบนเป็นห้องพักนายสถานีและพนักงานรถไฟ รูปแบบของ

สถานีลักษณะนี้ เช่น สถานีหนองคายหลังแรกที่รื้อไปแล้ว สถานีสุพรรณบุรี

ซึ่งสร้างแบบก่ออิฐถือปูนและสถานีชุมทางบ้านตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ที่

ยังเป็นอาคารไม้สองชั้นที่ได้รับการอนุรักษ์อยู่ในปัจจุบัน นับเป็นเอกลักษณ์

ของสถานีรถไฟแถบอีสานที่ควรค่าต่อการไปเที่ยวชม



แลสถาปัตย์งานศิลป์
รถไฟไทยในแดนใต้  
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แลสถาปัตย์งานศิลป์
รถไฟไทยในแดนใต้

ทางรถไฟสายใต้ นับเป็นทางรถไฟที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเริ่มแต่ปี พ.ศ. 2441 
เริ่มสร้างทางรถไฟสายธนบุรี-เพชรบุรี และเริ่มเปิดเดินรถอย่างเป็นทางการในวันท่ี  
19 มิถุนายน 2446 ทางรถไฟสายใต้เป็นเส้นทางที่มีการก่อสร้างต่างจากทางรถไฟสา
ยอ่ืนๆ โดยหลังจากท่ีเปิดการเดินรถจากธนบุรี-เพชรบุรี แล้ว การก่อสร้างเร่ิมจาก
เพชรบรุลีงไปทางใต้ ในขณะเดยีวกนักส็ร้างจากสงขลา และกนัตงั ข้ึนมาทางเหนอื เพือ่
มาบรรจบกันตรงกลาง ซึ่งสถานที่ที่ทางรถไฟทั้ง 2 สายมาบรรจบกันคือ “สถานีชุมพร” 
ในปี 2459

ชุมพรเปรียบเสมือนประตูสู่ภาคใต้ของทางรถไฟสายใต้อย่างแท้จริง โดยภูมิประเทศ 

เม่ือผ่านสถานีชุมพรลงไปจะเป็นที่ราบชายทะเลสลับเนินเขาซึ่งส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูน ผ่าน

แม่น�้าและล�าคลองหลายสาย มีทิวทัศน์ที่เขียวชอุ่มตลอดสองข้างทางตลอดท้ังปี และมีวิถีชีวิต

ผู้คนตลอดสองข้างทางที่แตกต่างไปจากภาคอื่นด้วยวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
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สะพานท่าตะเภา
• ที่ตั้ง : ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร อยู่ห่างจากสถานีชุมพรทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ราว 850 เมตร

• ลกัษณะโครงสร้างสะพาน : สะพานแผงข้ึน  (Through Plate Girder) และสะพาน
โครงขึ้น (Through Truss Bridge) ติดกันสองตอน โครงสะพานสร้างโดย บริษัท 
Yokogawa Bridge Works ประเทศญี่ปุ่น 

• ความยาว : สะพานแผงขึ้น ยาว 25 เมตร สะพานโครงขึ้น ยาว 48 เมตร รวม
ความยาว 73 เมตร สร้างข้ามแม่น�้าท่าตะเภา 

• ปีที่สร้าง : พ.ศ.2523

สะพานหลังสวน
• ที่ตั้ง : ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร

• ลักษณะโครงสร้างสะพาน : สะพานโครงขึ้น (Through Truss Bridge) 2 ตอน
ติดกัน ตอนที่อยู่ด้านทิศเหนือเป็นโครงหลังคาแบบหลังอูฐ ตอนที่อยู่ด้านทิศใต ้
เป็นแบบสี่เหลี่ยมคางหมู และเป็นสะพานที่ไม่มีตอม่อกลางน�้ายาวซึ่งสุดในภาคใต้
ตอนบน โครงสะพานสร้างโดย บริษัท Kisha Seizo Kaisha, Osaka ประเทศญี่ปุ่น

• ความยาว : สะพานด้านทิศเหนือ ยาว 65 เมตร สะพานด้านทิศใต้ยาว 70 เมตร 
รวมความยาว 135 เมตร

• ปีที่สร้าง : พ.ศ.2491

เม่ือรถไฟเคล่ือนออกจากสถานีชุมพรก็จะผ่าน สะพานข้ามคลองท่า

ตะเภา ที่อยู่ห่างจากสถานีชุมพรไปทางทิศใต้ประมาณ 1 กิโลเมตรโดยเป็น

สะพานที่มีโครงสร้างร่วม 2 ช่วงติดต่อกันระหว่างสะพานแผงขึ้น (Through 

Plate Girder) และสะพานโครงขึ้น (Through Truss Bridge) มีความยาวช่วง

แรก 25 เมตร และช่วงที่สอง 48 เมตร หากดูเผินๆ แล้วสะพานแห่งนี้อาจ

เหมือนสะพานข้ามคลองทั่วๆ ไป แต่สะพานแห่งนี้ได้ตกเป็นเป้าการท�าลาย

ของฝ่ายสมัพนัธมิตรในการทิง้ระเบดิปูพรมสถานรีถไฟชมุพร และสะพานข้าม

คลองท่าตะเภา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2488 

ทางรถไฟสายใต้ระยะตั้งแต่สถานีชุมพรลงไป จะพาดผ่านสวนยาง 

พาราและเป็นการตัดโค้งเพื่อข้ามแม่น�้าหรือล�าคลอง อีกทั้งยังผ่านชุมชนที ่

เป็นอ�าเภอและต�าบลที่ส�าคัญตามชายฝั่งทะเลอ่าวไทย เช่น อ�าเภอสวี ยังมี  

สะพานเหล็กข้ามคลองสวี ที่มีลักษณะพิเศษคือเป็น สะพานโครงขึ้น (Truss 

Bridge) ตอนเดียวหลังคาโค้งแบบที่เรียกว่า หลังอูฐ ความยาวราว 70 เมตร 

อยู่ห่างจากสถานีสวีไปทางทิศเหนือราว 1 กิโลเมตร สะพานแห่งนี้มีลักษณะ

เด่น คือ เป็นสะพานที่ไม่มีตอม่อกลางน�้าซึ่งยาวที่สุดในสายใต้ตอนบน

นอกจากสะพานข้ามคลองสวีแล้ว ยังมีสะพานอีกแห่งหน่ึงที่มี

เอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร นั่นคือ สะพานข้ามแม่น�้าหลังสวน ซึ่งเป็นสะพาน 

ที่มีโครงสร้างสะพานแบบ Truss 2 ช่วงที่มีโครงสะพานคนละรูปร่างกัน โดย

โครงสะพานฝ่ังทศิเหนอืเป็นโครงทรงโค้งยาว 65 เมตร และฝ่ังทศิใต้เป็นโครง

ทรงเหลี่ยมยาว 70 เมตร ซึ่งความแตกต่างของโครงสะพานทั้งสองนั้นไม่ใช่

ความตั้งใจของผู้ออกแบบ หากแต่เป็นเพราะสะพานถูกท�าลายจากระเบิด 

ในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาเช่นเดียวกับอีกหลายๆ สะพานในเส้นทาง 

สายใต้ ซึ่งท�าให้สะพานข้ามแม่น�้าหลังสวนนั้นดูแปลกตากว่าสะพานอื่นๆ ใน

ประเทศไทย

เม่ือผ่านสถานหีลังสวนไปแล้ว ทางรถไฟกจ็ะมุ่งลงใต้จนพ้นเขตจงัหวดั

ชุมพรเข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านอ�าเภอท่าชนะ อ�าเภอไชยา จนถึงอ�าเภอ

ท่าฉาง ซึง่มี สะพานท่าฉาง เป็นสะพานโครงข้ึนตอนเดยีวทีไ่ม่มีตอม่ออีกแห่ง

หนึง่ในภาคใต้ ความยาวราว 60 เมตร ก่อนจะเริม่มีความหนาแน่นของชมุชน

เม่ือเข้าสู่เขตอ�าเภอพนุพนิ จงัหวัดสรุาษฎร์ธาน ีโดยสถานรีถไฟพนุพนิจะเป็น

สถานีส�าคัญที่จะต่อเข้าตัวเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ใกล้ที่สุด ที่นี่จึงมีความ

เจริญเคียงคู่กันมากับตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีตลอดมา

ปี พ.ศ.2484 ทหารญี่ปุ ่นยกพลข้ึนบกที่สุราษฎร์ธานี สะพาน

จลุจอมเกล้าข้ามแม่น�า้ตาปีกเ็ป็นอีกจดุหนึง่ทีฝ่่ายสมัพนัธมิตรใช้เป็นเป้าหมาย

ท�าลายเพื่อตัดการเดินทาง ซึ่งเครื่องบินทิ้งระเบิดได้ใช้ระเบิดแบบผูกโซ่ร้อย

เป็นพวงทิ้งท�าลายจนสะพานหักกลางล�าเมื่อปี 2486

สะพานสวี
• ที่ตั้ง : ต.นาโพธ์ิ อ.สวี จ.ชุมพร อยู่ห่างจากสถานีสวีไปทางทิศเหนือ ราว  
1 กิโลเมตร

• ลกัษณะโครงสร้างสะพาน : สะพานโครงข้ึน (Through Truss Bridge) ตอนเดยีว
แบบโครงหลังคาหลังอูฐ ไม่มีตอม่อกลางน�้า

• ความยาว : 70 เมตร สร้างข้ามแม่น�้าสวี

• ปีที่สร้าง : ไม่ปรากฎหลักฐานปีที่สร้าง
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หลังสงครามสงบ รัฐบาลได้ว่าจ้างบริษัท Cormanlong Co., Ltd.

ซ่อมแซมสะพาน และเปลี่ยนโครงสร้างจากเดิมเป็นโครงโค้ง ให้เป็นโครงรูป

ส่ีเหล่ียมคางหมูแบบเดียวกับสะพานพระรามหกในพระนครที่ถูกท�าลายลง 

เช่นกัน โดยสะพานแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ความยาว 80 เมตร 1 ช่วง และยาว 

60 เมตร 2 ช่วง นอกจากนี้ยังออกแบบให้มีถนน 2 ช่องจราจรบนสะพานเพื่อ

ให้รถยนต์ใช้ร่วมกับรถไฟด้วย ซึ่งสะพานแห่งนี้ใช้เวลาซ่อมสร้างถึง 6 ปี และ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภมิูพลอดลุยเดช พระราชทานนามสะพานแห่งนี้

ว่า “สะพานจุลจอมเกล้า” และท�าพิธีเปิดใช้สะพานเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 

2496 ส่วนโครงสะพานเดิมที่ถูกท�าลายนั้นได้น�าไปก่อสร้างเป็นสะพานรถไฟ

ข้ามคลองยัน ในเส้นทางสายบ้านทุ่งโพธิ์-คีรีรัฐนิคม 

ถงึแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพยีงใด ชุมชนทีอ่ยู่ ณ สะพานจลุจอมเกล้า 

ก็ยังคงเรียกว่า “สะพานโค้ง” ติดปากจนถึงปัจจุบัน และในทุกๆเช้าภาพ 

พระเณรเดินบิณฑบาตรข้ามสะพานก็ยังเป็นภาพชีวิตที่น่าดู ส่วนยามเย็นเรา

มักจะเห็นวถิชีีวิตของคนท่าข้ามทีผ่กูพนักบัสะพานจลุจอมเกล้า โดยใช้สะพาน

แห่งน้ีเป็นทีพั่กผ่อน ทีอ่อกก�าลงักาย ทีท่�ากจิกรรมต่างๆ เหมือนกบัว่าสะพาน

เป็นจุดศูนย์รวมของคนในชุมชน และเชื่อมรถไฟกับชุมชนให้เข้าถึงกัน

ทางรถไฟสายใต้ต้ังแต่สถานสุีราษฎร์ธานเีป็นต้นไปนัน้จะไม่ได้วิง่เลียบ

เมืองชายทะเลอ่าวไทยอีกต่อไป แต่จะตดัเข้าสูพ่ืน้ทีต่รงกลางของแผ่นดนิ โดย

มีเทอืกเขานครศรธีรรมราชทอดตวัยาวเป็นปราการกัน้เมืองรมิทะเล และเมือง

ในแผ่นดินเอาไว้ ซึ่งถ้าหากผู้โดยสารรถไฟสังเกตออกไปนอกหน้าต่างจะเห็น

เทือกเขาทอดตัวยาวในแนวเหนือ-ใต้ ตลอดเส้นทางตั้งแต่สุราษฎร์ธานี เส้น

ทางรถไฟนั้นจึงเป็นทางสัญจรหลักส�าหรับอ�าเภอต่างๆ เช่น บ้านนาเดิม 

บ้านนาสาร เวยีงสระ ฉวาง นาบอน ทุ่งสง ให้เตบิโตขึน้จนปฏเิสธไม่ได้ว่าทาง

รถไฟน�าความเจรญิมาสู่ชุมชนอย่างแท้จรงิจะเห็นได้จากการปรมิาณผู้โดยสาร

ที่เดินทางกับขบวนรถท้องถิ่นในแต่ละวันมีจ�านวนมากพอๆ กับรถไฟที่วิ่งเข้า

กรุงเทพมหานคร และนอกจากนั้นจังหวะชีวิตบนรถไฟไม่ใช่แค่การโดยสาร 

แต่ยังมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนอาหาร หรือพืชผักขึ้นชื่ออย่าง “สะตอ” บนรถ

ไฟทุกๆ ขบวนอีกด้วย

ขบวนรถไฟวิ่งผ่านสวนปาล์มขนาดใหญ่ของอ�าเภอบ้านนาสาร ผ่าน

สถานห้ีวยมุด ก่อนจะเข้าโค้งข้ามสะพานสีขาวตุน่ๆ ทีมี่โครงสะพานแคบมากๆ 

จนต้องมีป้ายเตือน “ระวังสะพานแคบ” นั่นคือสะพานข้ามคลองฉวาง หรือที่

คนนัง่รถไฟนยิมเรียกว่า “สะพานแคบนาสาร” ทีมี่เอกลกัษณ์คูก่บัวิวเขาหินปูน

ที่เป็นฉากหลัง โดยสะพานแคบนาสารท่ีเห็นในปัจจุบัน ไม่ใช่สะพานด้ังเดิม 

แต่เป็นสะพานใหม่ที่น�ามาติดตั้งตอนปรับปรุงทางรถไฟสายใต้ช่วงบ้านนา-

ทุ่งสง ตัวสะพานสร้างโดยบริษัท Balfour Beatty ในประเทศอังกฤษ แบบ

เดียวกับสะพานข้ามคลองบางกอกน้อยที่สถานีบางบ�าหรุ และสะพานข้าม

คลองหนองใหญ่ที่สถานีนาชะอัง ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ติดตั้งเมื่อปี 2535 

มีความยาว 3 ช่วง ช่วงละ 50 เมตร

สะพานจุลจอมเกล้า
• ที่ตั้ง : ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากสถานีรถไฟพุนพินราว 
1.3 กิโลเมตร

• ลักษณะโครงสร้างสะพาน : สะพานโครงขึ้น (Through Truss Bridge) 3 ตอน 
แบบสี่เหลี่ยมคางหมู มี 2 ตอม่อ

• ความยาว : 200 เมตร สร้างข้ามแม่น�้าตาปี

• ปีที่สร้าง : พ.ศ.2456

สะพานนาสาร
• ที่ตั้ง : ต.นาสาร อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากสถานีนาสารไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือราว 900 เมตร

• ลักษณะโครงสร้างสะพาน : สะพานโครงขึ้น (Through Truss Bridge) 3 ตอน 
แบบสี่เหลี่ยมคางหมู มี 2 ตอม่อ โครงสะพานสร้างโดยบริษัท Balfour Beatty 
ประเทศอังกฤษ

• ความยาว : 150 เมตร สร้างข้ามคลองฉวาง

• ปีที่สร้าง : พ.ศ.2535
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จากอ�าเภอนาสาร อ�าเภอบ้านส้อง เข้าสู่เขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 

จนถึงสถานีฉวาง ที่นี่มีสะพานฉวางซึ่งเป็นสะพานโครงขึ้นแบบหลังอูฐ ขนาด

ใหญ่ขนาด 3 ช่วง ยาวช่วงละ 50 เมตร พาดผ่าน โดยในหน้าแล้งสะพานช่วง

ที่ 1 - 2 จะมีหาดทรายเล็กๆ อยู่ข้างใต้ และช่วงที่ 3 จะเป็นแม่น�้าตาปีที่มี

ความกว้างไม่มากนัก แม่น�้าตาปีน้ีมีต้นก�าเนิดจากเขาหลวง ท่ีเป็นส่วนหนึ่ง

ของเทอืกเขานครศรีธรรมราช และไหลไปรวมกบัคลองพมุดวงทีอ่�าเภอพนุพิน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใกล้ๆ กับสะพานจุลจอมเกล้า ก่อนไหลออกสู่ปากอ่าว

ที่ตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี นั่นหมายความว่าทางรถไฟสายใต้จะข้ามแม่น�้าตาปี

ทั้งหมด 2 ครั้ง นั่นคือที่สะพานจุลจอมเกล้า และสะพานฉวางแห่งนี้

ส่วนสถานีคลองจันดีตั้งอยู่ต�าบลจันดี บริเวณรอยต่อระหว่างอ�าเภอ

ฉวาง และอ�าเภอช้างกลาง ต�าบลจนัด ีน้ันมีความหนาแน่นของชุมชนมากกว่า

ฉวางซึ่งเป็นตัวอ�าเภอ ทั้งยังเป็นเส้นทางลัดที่เข้าสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราช

ได้ใกล้ท่ีสุด บ่อยคร้ังผู้โดยสารท่ีจะเดินทางเข้าสู่ตัวจังหวัดนครศรีธรรมราช

จะนิยมลงที่สถานีคลองจันดีแห่งนี้ และนั่งรถสองแถวหรือรถยนต์ส่วนตัวลัด

เข้าตัวเมืองโดยไม่ต้องน่ังรถไฟอ้อมลงไปทางทุ่งสง และร่อนพิบูลย์ นั่นจึง

ท�าให้ต�าบลจันดีเกิดการขยายตัวเป็นชุมชนขนาดใหญ่อย่างรวดเร็ว ภาพของ

สะพานคลองจันดี หรือสะพานโค้งรถไฟ 100 ปี
• ที่ตั้ง : ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช อยู่ห่างจากสถานีจันดีไปทางทิศ 
ตะวันออกเฉียงใต้ราว 300 เมตร

• ลักษณะโครงสร้างสะพาน : สะพานโครงขึ้น (Through Truss Bridge) 2 ตอน 
แบบโครงหลังคาหลังอูฐ 

• ความยาว : 100 เมตร 

• ปีที่สร้าง : พ.ศ.2529

ตลาดเช้าที่อยู่ตรงข้ามอาคารสถานีรถไฟคลองจันดีฝั่งทางหลีกเป็นภาพที่คุ้น

ชินในทกุๆ เช้า จงัหวะชีวติและวถิชุีมชนเคลือ่นไหวไปพร้อมๆ กบัขบวนรถไฟ

จากกรุงเทพที่จอดเทียบชานชาลารับอรุณที่สถานีแห่งนี้ ก่อนธงเขียวจะท�า

หน้าที่ปล่อยให้ขบวนรถไฟเคลื่อนที่ต่อไปจนสุดสถานีและข้ามสะพานขนาด

ใหญ่ที่มีต้นยางนายืนต้นอยู่เคียงข้าง

สะพานคลองจนัดมีลีกัษณะเหมอืนกบัสะพานใหญใ่นสายใต้ทัว่ไป คอื 

เป็นสะพานโครงขึ้นแบบหลังอูฐ มี 2 ช่วง ความยาวช่วงละ 50 เมตร โดย

คลองที่อยู่เบื้องล่างนั้นคือคลองจันดีที่เป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นระหว่าง

อ�าเภอฉวาง และอ�าเภอช้างกลาง สะพานรถไฟแห่งนี้ถือเป็นจุดศูนย์รวมของ

คนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อน ลานจัดกิจกรรมชุมชน ศาลาพัก สวน

สาธารณะและทีเ่ล่นน�า้ของ ถดัจากสะพานตรงไปตามทางรถไฟประมาณ 500 

เมตร จะเป็นที่ตั้งของวัดธาตุน้อย (เจดีย์ท่านพ่อคล้าย วาจาสิทธิ์) วัดคู่บ้านคู่

เมืองอีกหนึง่แห่งของชาวนครศรธีรรมราชทีใ่นทกุๆ วนัส�าคญัทางศาสนาจะมี

ประชาชนนั่งรถไฟจากที่ต่างๆ มาท�าบุญ ณ วัดแห่งนี้ นับเป็นวิถีที่ผูกกันไป

มาระหว่างชุมชน คน ทางรถไฟ และศาสนาที่กลมกลืน

ชุมทางส�าคัญที่อยู่จากสถานีจันดีต่อลงไป คือ สถานีชุมทางทุ่งสง ซึ่ง

เป็นชุมทางรถไฟที่แยกไปสถานีกันตัง จังหวัดตรัง และเส้นทางสายหลักที ่

มุ่งหน้าลงสู่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทางรถไฟสายทุ่งสง-กันตัง นี้ม ี

ความเก่าแก่และส�าคัญในล�าดับต้นๆ ของประวัติศาสตร์รถไฟไทย  เนื่องจาก

การขนย้ายอุปกรณ์ในการสร้างทางรถไฟ รถจกัร ล้อเลือ่น จะถกูล�าเลียงจาก

ท่าเรือกันตัง ผ่านทับเท่ียง ห้วยยอด และไปพบกับทางรถไฟที่สร้างมาจาก

สงขลา ก่อนมุ่งหน้าที่สร้างต่อไปตามล�าดับจนบรรจบกับทางรถไฟที่สร้างมา

จากฝั่งกรุงเทพที่สถานีชุมพร 
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สถานีกันตัง
• ที่ตั้ง : ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง

• รปูแบบทางสถาปัตยกรรม : เป็นแบบอาคารไม้ชัน้เดยีว หลังคาทรงป้ันหยาผสม
หลังคาทรงจั่ว มุขหน้ากลางอาคารเป็นหลังคาทรงจั่ว หลังคามุงด้วยกระเบื้อง
ซเีมนต์รูปว่าว หน้าบนัมุขกลางประดับวงกลมขนาบด้วยสามเหล่ียมฐานโค้ง 2 ข้าง 
แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิค (Classicism) มีการเน้นส่วน
ฝาอาคารและโครงให้ต่างกันเด่นชัดด้วยสีที่ต่างกัน องค์ประกอบอาคาร เช่น เสา
และค�้ายันมีการก่อสร้างที่ประณีต เช่นการเซาะร่องและตกแต่งคิ้วบัวรอบเสา ข้าง
เสามีการใส่ค�า้ยันโค้งตกแต่งเชิงเป็นรปูคิว้บวั และค�า้ยนัทีป่ระกอบช่องประตมีูการ
ตกแต่งคล้ายซุ้มประตูประดับลายฉลุไม้

• ล�าดับชั้นของสถานี : สถานีรถไฟชั้น 3

• โทร : 0-7525-1015

สถานีกันตัง เป็นสถานีรถไฟที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของประเทศไทย 

ตั้งอยู่ที่อ�าเภอกันตัง จังหวัดตรัง เดิมชื่อ “สถานีตรัง” เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 1 

เมษายน 2456 เนื่องจากเมืองตรังเดิมตั้งอยู่ที่นี่ ภายหลังจึงมีการย้ายไปอยู่

ที่ต�าบลทับเที่ยงจนถึงปัจจุบัน สถานีตรังเดิมจึงเปลี่ยนชื่อเป็น สถานีกันตัง 

เรื่อยมา

ตัวอาคารสถานีเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางขนานไปกับทางรถไฟ ผัง

อาคารแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ตัวอาคารสถานี และชานชาลามีหลังคาคลุม ตรง

กลางมีมุขยื่นออกเพื่อรับรถที่เข้ามาเทียบ ลักษณะของอาคารเป็นอาคารไม้

ช้ันเดยีวผสมผสานแบบตะวนัตกและตะวนัออก ทาสเีหลืองมัสตาร์ด - น�า้ตาล 

หลังคาเป็นทรงปั้นหยาผสมหลังคาจั่ว โครงสร้างอาคารเป็นแบบกรอบเสา

คานกรุด้วยแผ่นไม้ ที่เรียกกันว่า “สติ๊กสไตล์” เสาค�้ายันอาคารนั้นมีลักษณะ

โดดเด่นด้วยการเซาะร่องฝั่งละ 3 ร่อง ตกแต่งคิ้วบังรอบเสาข้างเสา และมีคิ้ว

บัวค�้ายัน ช่องประตูมีการประดับฉลุไม้ ประตูและหน้าต่างของตัวอาคารเป็น

บานลูกฟักไม้ เหนือบานประตูมีบานเกล็ดระบายอากาศ บริเวณเคร่ามีการตี

ไม้ระแนงรวมถึงช่องขายตั๋วที่มีช่องโค้งแบบ Arch ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของ

งานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของยุโรป ส่วนหน้าบันบริเวณมุขเทียบรถประดับ

ลายวงกลมขนาบด้วยสามเหลี่ยมฐานโค้ง 2 ข้าง เป็นเอกลักษณ์ของสถานีนี้ 

กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนสถานีกันตังเป็นโบราณสถานเมื่อปี 2539  

ย้อนกลับมาที่ชุมทางทุ่งสงอีกครั้ง ทางรถไฟช่วงนี้จะผ่าน สถาน ี

ช่องเขาและอุโมงค์ช่องเขาท่ีมีความยาว 236 เมตร สู ่สถานชุีมทางเขาชุมทอง 

ทิวทัศน์ทางรถไฟช่วงนี้เป็นช่วงท่ีสวยที่สุดตอนหนึ่งบนเส้นทางสายใต้ โดย 

วิ่งผ่านป่าดงดิบมุ่งสู่ สถานีร่อนพิบูลย์และสถานีชุมทางเขาชุมทองเป็นสถานี

ต่อไป

สถานีชุมทางเขาชุมทองสร้างขึ้นในปี 2457 เป็นสถานีทางแยกไปยัง

จังหวัดนครศรีธรรมราช เดิมช่ือ สถานีสามแยกนคร ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็น  

“เขาชุมทอง” ในปี 2460  อาคารสถานีเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวหลังคาแฝดวาง

ขนานไปกับทางรถไฟ ประกอบด้วยตัวอาคารสถานี และชานชาลามีหลังคา

คลุม หลังคาอาคารสถานีเป็นทรงปั้นหยายกจั่วแบบเดียวกับสถานีกันตัง 

ประตูและหน้าต่างเป็นบานฟักลูกไม้ และตีไม้ระแนง ส่วนบริเวณโถงพัก 

และห้องขายตั๋วมีขนาดกว้าง ช่องจ�าหน่ายตั๋วตีไม้ระแนงเปิดช่องแบบบาน 

พับคล้ายหน้าต่างตามมาตรฐานสถานีรถไฟไทยทั่วไป การออกแบบตัวสถานี

นั้นเป็นรูปแบบผสมระหว่างศิลปะตะวันตกและศิลปะตะวันออกแบบพื้นถ่ิน 

เช่นเดียวกับสถานีกันตัง การใช้สอยเหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนช้ืนของ 

ภาคใต้ เสาค�้ายันหลังคานั้นมีลักษณะโดดเด่นด้วยการเซาะร่องฝั่งละ 3 ร่อง 

ตกแต่งค้ิวบังรอบเสาข้างเสา กันสาดของหลังคามีฉลุลายไม่ทึบเหมือน 

สถานีกันตัง



สภาพภูมิประเทศของทางรถไฟสายใต้เส้นทางหลกัตอนล่างช่วงเขาชุม

ทอง-หาดใหญ่ จะเป็นที่ราบลุ่มมีเขาหินปูนลูกโดดอยู่เป็นระยะ โดยเฉพาะ

ช่วงพทัลงุ และเขาชัยสน เส้นทางช่วงนีจ้ะผ่านอ�าเภอและต�าบลทีส่�าคญัหลาย

แห่ง บริเวณสถานีชะอวดมีสะพานเหล็กข้ามคลองชะอวดท่ีโครงสร้างคล้าย

กับสะพานข้ามคลองสวี โดยเป็นสะพานโครงขึ้นทรงโค้งแบบหลังอูฐ 1 ช่วง 

ความยาว 80 เมตร เป็นสะพานเดี่ยวตอนเดียวไม่มีตอม่อกลางน�้าที่ยาวที่สุด

ในสายใต้ตอนล่าง

900 กว่ากโิลเมตรนบัจากกรุงเทพฯ ในทีสุ่ดรถไฟกเ็ดนิทางมาถงึสถานี

ชุมทางหาดใหญ่ ซึ่งเป็นสถานีที่ส�าคัญที่สุดในสายใต้ เพราะนอกจากจะเป็น

สถานีประจ�าจังหวัดสงขลาแล้ว ยังเป็นสถานีที่เป็นทางแยกเชื่อมต่อไปยัง

ประเทศเพือ่นบ้านได้ถงึ 2 ทางและในอดตียังมีทางแยกเข้าสู่สถานรีถไฟสงขลา

อีกด้วย ซึ่งสมัยนั้นยังเป็นสถานีชุมทางอู่ตะเภา ตั้งอยู่ที่ต�าบลอู่ตะเภา ก่อนที่

จะมีการมาสร้างใหม่ท่ีสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ในปัจจุบันเม่ือวันที่ 1 

สิงหาคม 2465 เนื่องจากปัญหาน�้าท่วมทุกปี

ทางรถไฟสายสงขลามีความยาว 29 กิโลเมตร เปิดเดินรถครั้งแรกใน

สมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2456 และและเป็นเส้นทางหลัก

ในการเดนิทางระหว่างหาดใหญ่-สงขลาเรือ่ยมา จนภายหลังเม่ือมีการตัดถนน

เช่ือมระหว่างหาดใหญ่-สงขลาข้ึน ความส�าคญัของทางรถไฟจงึลดน้อยลงและ

ได้ยกเลิกการเดินรถไฟสายสงขลาไปในที่สุดเหลือเป็นอนุสรณ์เพียง สะพาน

ข้ามคลองน�้าน้อยและสถานีรถไฟสงขลา ซึ่งเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนช้ันเดียว

ตั้งอยู่บนฐานคอนกรีต ผังอาคารเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนานไปกับทางรถไฟ 

หลังคาเป็นแบบป้ันหยาผสมหลังคาจัว่ มุงด้วยกระเบือ้งว่าว ประตแูละหน้าต่าง

เป็นบานลกูฟักไม้ เหนอืบานประตแูละหน้าต่างเป็นเกล็ดไม้ระบายอากาศ ช่วง

กลางตวัอาคารมีมุขยืน่ออกไปบรเิวณทางลาดส�าหรับข้ึนลงสถาน ีส่วนป้ายช่ือ

สถานีเป็นปูนตามแบบสถานีทั่วไป และยังตั้งอยู่ในพื้นที่และสภาพเดิม

ต่อมาในปี 2556 สถานีสงขลามีอายุครบ 100 ปี ได้มีการบูรณะ

ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรยีบร้อย ตามโครงการศนูย์เรยีนรูแ้ละอนรุกัษ์ชุมชน

สถานสีงขลา โดยมีโครงการทีจ่ะจดัท�าสือ่มัลตมิิเดยีเป็นพพิธิภณัฑ์ จดัแสดง

หัวรถจักรและตู้รถไฟมาปรับปรุงเป็นศูนย์การเรียนรู้ รวมถึงปรับภูมิทัศน์

บริเวณหน้าสถานีเป็นสวนและผลักดันให้สถานีรถไฟสงขลากลับมามีชีวิตอีก

ครั้งในรูปแบบของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการและประวัติศาสตร์

จากสถานีชุมทางหาดใหญ่นั้นจะมีเส้นทางแยกออกไป 2 ทาง สู่

ชายแดนประเทศมาเลเซีย คือ เส้นทางสายหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ที่อ�าเภอ

สะเดา และอีกสายหนึ่งจากหาดใหญ่ไปสุดปลายทางท่ีสถานีสุไหงโก-ลก ที่

อ�าเภอสุไหงโกลก ผ่านสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดปัตตานี ยะลา

และนราธิวาส โดยเริ่มเปิดเดินรถเมื่อวันที่1 เมษายน 2460 อย่างไรก็ดี ทั้ง

สองสถานีถือว่าเป็นสถานีหน้าด่านส�าคัญสู่ประตูอาเซียนทางทางภาคใต้ด้าน

ประเทศมาเลเซียและน�ามาซึ่งความเจริญทางเศรษฐกิจเป็นอันมาก

•  176  • 100 ปี สถานีกรุงเทพ 100 ปี สถานีกรุงเทพ •  177  •

สะพานชะอวด
• ที่ตั้ง : ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช อยู่ห่างจากสถานีชะอวด

• ลักษณะโครงสร้างสะพาน : สะพานโครงขึ้น  (Through Truss Bridge) ตอน
เดียว แบบโครงหลังคาหลังอูฐ โครงสร้างสะพานผลิตโดย บริษัท Matsuo  
Bridge Co., Ltd.

• ความยาว : 80 เมตร สร้างข้ามคลองชะอวด

• ปีที่สร้าง : พ.ศ. 2509



•  178  • 100 ปี สถานีกรุงเทพ 100 ปี สถานีกรุงเทพ •  179  •

เร่ิมเข้าสูพ่ืน้ทีจ่งัหวดัปัตตาน ีทางรถไฟจะไม่ได้ผ่านตวัเมืองโดยจะผ่าน

อ�าเภอโคกโพธ์ิที่ห่างจากตัวจังหวัดไปราวๆ 25 กิโลเมตร ซึ่งในอดีตนั้นผู้

โดยสารที่จะเดินทางเข้าตัวเมืองต้องลงที่สถานีโคกโพธ์ิ ต่อมาได้มีการ

พิจารณาให้เปลี่ยนชื่อสถานีจากโคกโพธิ์เป็นสถานีปัตตานี เพื่อให้สอดคล้อง

กับการเป็นสถานีประจ�าจังหวัด แต่ประชาชนในพื้นที่ก็ยังคงเรียกว่าสถานี

โคกโพธ์ิอยูต่ามความเคยชิน การรถไฟแห่งประเทศไทยจงึได้ท�าป้ายสถานใีห้

มีทัง้ชือ่ปัจจุบนัและช่ือเดมิบนป้ายนัน้ว่า “ปัตตาน ี(โคกโพธิ)์” ก่อนจะถงึสถานี

วดัช้างให้ ซ่ึงเป็นอีกสถานหีนึง่ทีมี่ความสวยงาม โดยมีวดัช้างให้ (หลวงปู่ทวด

เหยียบน�้าทะเลจืด) ซึ่งตั้งอยู่เยื้องๆ กับสถานี

ส�าหรับเขตจังหวัดยะลานั้นทางรถไฟจะพาดผ่านเฉพาะตอนเหนือของ

จังหวัด และเป็นจังหวัดเดียวในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทางรถไฟเข้าสู่

ตัวจังหวัด ทัศนียภาพส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และเร่ิมเห็นความเป็นชุมชน

มุสลิมชัดขึ้นจากมัสยิดที่กระจายตัวอยู่ทุกๆ ชุมชนที่ทางรถไฟผ่าน ก่อนเข้า

สถานียะลานั้นจะมีสะพานเหล็กแบบโครงข้ึน (Through Truss Bridge) 

ความยาว 4 ช่วง แบ่งออกเป็นโครงสี่เหลี่ยมคางหมูความยาว 35 เมตร โครง

กึ่งโค้งกึ่งเหลี่ยม 2 ช่วง ช่วงละ 50 เมตร และโครงโค้งยาว 60 เมตร ถือเป็น

สะพานที่มีรูปร่างโครงสร้างถึง 3 แบบ ในสะพานเดียวกัน และยังเป็นสะพาน

ท่ีใช้สญัจรร่วมระหว่างรถไฟ คน และจกัรยานยนต์ได้อีกด้วยจากทางเดนิด้าน

ข้างสะพาน ส่วนสถานยีะลานัน้จะแตกต่างกบัทกุๆ สถานใีนเส้นทาง ตัวอาคาร

จะใช้ร่วมกันกับอาคารพาณิชย์จึงท�าให้ดูเหมือนสถานีกลืนหายไปในตึกแถว

สูงสามชั้นครึ่ง 

เลยจากสถานยีะลามาประมาณเกอืบ 30 กโิลเมตร กจ็ะเข้าสูพ่ืน้ท่ีของ

จังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นจังหวัดสุดท้ายที่ทางรถไฟจะเดินทางถึง ก่อนจะถึง

สถานีรือเสาะทางรถไฟจะข้ามแม่น�้าสายใหญ่สายสุดท้ายนั่นคือแม่น�้าสายบุรี 

โดยสะพานมีโครงสร้างเป็นเหล็กโค้งยาว 4 ช่วง แต่ละช่วงมีความยาว 50 

เมตร และปิดด้วยโครงเหลี่ยมแบบไม่มีหลังคาอีก 1 ช่วง ความยาว 30 เมตร 

รวมความยาวสะพาน 230 เมตร ซึ่งเป็นสะพานที่ยาวที่สุดบนเส้นทางรถไฟ

สายใต้ และเป็นงานงานศลิป์สถาปัตย์สดุท้ายบนเส้นทางรถไฟสายใต้ทีน่่าชม 

ก่อนที่ทางรถไฟจะผ่านสถานีตันหยงมัสไปจรดชายแดนมาเลเซียที่สถานี

สุไหงโกลกรวมระยะทาง 1,143 กิโลเมตร ยาวที่สุดกว่าทางรถไฟทุกสายใน

ประเทศไทย

สะพานข้ามแม่น�้าปัตตานี
• ทีต่ัง้ : ต.ยโุป อ.เมือง จ.ยะลา ห่างจากสถานยีะลาไปทางทศิตะวนัตกเฉยีงเหนอื
ราว 700 เมตร

• ลกัษณะโครงสร้างสะพาน : สะพานเหลก็แบบโครงข้ึน (Through Truss Bridge) 
4 ตอน แบ่งออกเป็นโครงสี่เหลี่ยมคางหมู 1 ตอน โครงกึ่งโค้งกึ่งเหลี่ยม 2 ตอน 
และโครงโค้งหลังอูฐอีก 1 ตอน ถือเป็นสะพานที่มีรูปร่างโครงสร้างถึง 3 แบบ  
ในสะพานเดียวกัน

• ความยาว : โครงสี่เหลี่ยมคางหมู ยาว 35 เมตร โครงกึ่งโค้งกึ่งเหลี่ยม 2 ช่วง 
ยาวช่วงละ 50 เมตร และโครงโค้งหลังอูฐยาว 60 เมตร รวมความยาวทั้งสิ้น 195 
เมตร สร้างข้ามแม่น�้าปัตตานี

• ปีที่สร้าง : พ.ศ.2457

รถไฟถือเป็นอีกหนึ่งยานพาหนะที่มีความผูกพันกับคนไทยมาอย่างช้า

นานจะเห็นได้ว่ารถไฟไม่ได้น�ามาแค่การเดนิทาง หากแต่น�าความเจริญ วถิชีีวติ 

เศรษฐกจิ อาชีพ และวฒันธรรมไปสูช่มุชนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรปูร่างของสถานี 

ความสวยงามของสถาปัตยกรรม โครงสร้างต่างๆ สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม 

คุณภาพชีวิตประชากรของประเทศในขณะนั้น รวมถึงเสน่ห์ที่ยากจะลืมเลือน

ทั้งวิวสองข้างทาง หรือแม้กระทั่งวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่มีกับรถไฟ ตลอด

ระยะเวลากว่า 119 ปี ที่รถไฟไทยรับใช้ประชาชนก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่

เปลีย่นไป หรือบางสิง่กยั็งคงอยู่ แต่สิง่ทีไ่ม่เคยหายไปเลยนัน่คอืความผูกพนั

กบัประชาชน ภารกจิในการขนส่งไม่ว่าจะเป็นด้านโดยสารหรือสนิค้าทีไ่ม่มีวัน

หยุด และพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปสู่ปีที่ 120 อย่างภาคภูมิ



•  180  • 100 ปี สถานีกรุงเทพ

คณะผู้จัดท�า

• เจ้าของโครงการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

• ที่ปรึกษาโครงการ วุฒิชาติ กัลยาณมิตร  ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

  นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านบริหาร

• บรรณาธิการบริหาร    นวลอนงค์ วงษ์จันทร์   หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์

• กองบรรณาธิการ เอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้ากองโฆษณาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

  ชัชชนก แสงมุข   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และรับเรื่องราวร้องเรียน

  พิเชษฐ แช่มเนียม   พนักงานควบคุมการเดินรถ 6

  วันวิสข์ เนียมปาน   พนักงานบริหารงานทั่วไป 6

• บรรณาธิการ   สุรจิต จามรมาน

• นักเขียน ปริญญา ชูแก้ว

  รักพล สาระนาค

• ช่างภาพ สุรจิต จามรมาน

  จิรศักดิ์ โตเลิศมงคล

  จิระพงษ์ วงษ์วิวัฒน์

• ศิลปกรรม เรืองวิทย์ ภู่ธราธรณ์

• วาดภาพ	 นักศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  สานนท์ ประทุมแก้ว

• พิสูจน์อักษร ศศินันท์ จามรมาน

• ความคิดสร้างสรรค์และจัดท�า บริษัท โฟโต้สแควร์ แอนด์ กราฟฟิค จ�ากัด
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