
คุณอยูที่นี่! “สถานีสนามไชย”
สถานีสนามไชย สถานีเดียวในระบบรถไฟฟาใตดินท่ีต้ังอยูในเกาะรัตนโกสินทรช้ันใน

พ้ืนท่ีเมืองเกาท่ีทรงคุณคาท่ีสุดของกรุงเทพมหานคร

You are here! Sanam Chai Station

The only station in the MRT Metropolitan Rapid Transit system located on the Inner Rattanakosin Island,
one of the most treasured historic areas of Bangkok. 
     The MRT train runs from Hua Lamphong Station through the Old Town, passing through
the Chao Phraya River to the Thon Buri side at Itsaraphap Station. The route is then elevated
above the ground at Tha Phra Station.
     The hallway inside the Sanam Chai Station was designed by National Artist (visual art and applied art)
Prof. Pinyo Suwankiri, simulating the Audience Hall in the early Rattanakosin period
(late 18th century to early 19th century) to signify that passengers are entering the heart of
the Rattanakosin Island.
     At Exit 1, you can explore an underground site museum which brings you archeological evidence
from this very area. We have created an archeological excavation to show you the foundation of
a former palace, which have been torn down to construct the yellow Ministry of Commerce Building
in which Museum of Siam is currently located.

       เสนทางรถไฟฟาแลนตอเน่ืองจากสถานีหัวลำโพง ผานพ้ืนท่ีเมืองเกา แลวลอดใตแมน้ำเจาพระยา

บริเวณปากคลองตลาดไปยังฝงธนบุรีท่ีสถานีอิสรภาพ กอนจะยกระดับข้ึนเหนือดินสูสถานีทาพระ

       โถงทางเดินภายในสถานีสนามไชย ออกแบบโดย รศ.ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปนแหงชาติ

สาขาทัศนศิลป โดยจำลองเสมือนเปนทองพระโรงในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน

เปนสัญญาณวานักเดินทางทุกทานกำลังเขาสูใจกลางหัวแหวนแหงเกาะรัตนโกสินทรแหงน้ี

       และบริเวณทางออกท่ี ๑ ทานจะไดเพลิดเพลินกับพิพิธภัณฑใตดินขนาดยอม

ท่ีแสดงหลักฐานทางโบราณคดีของพ้ืนท่ีตรงน้ี เราไดจำลองหลุมขุดคนโบราณคดี

แสดงฐานรากของวังเกา กอนท่ีจะร้ือลงเพ่ือสรางเปนอาคาร กระทรวงพาณิชย สีเหลืองสะดุดตา
อันเปนท่ีต้ังของ มิวเซียมสยาม ในปจจุบัน

“หลุมเสา” บอกเลาภาพ “วัง”

การขุดคนทางโบราณคดีในพื้นที่สถานีสนามไชย ยังพบหลักฐานสำคัญอีกอยาง นั่นคือ “หลุมเสา”

ทำใหสันนิษฐานไดวาทองพระโรงหลังน้ีมี เสาไม เพ่ือใชรองรับหลังคาหนาจ่ัวมุงกระเบ้ือง

และจากการศึกษาอาคารทองพระโรงของเจานายช้ันพระองคเจาท่ีสรางข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี ๓ เชน

ทองพระโรงวังบานหมอ และวังทาพระ ลวนเปนอาคารเคร่ืองไมหลังคาหนาจ่ัวมุงกระเบ้ืองดวยกันท้ังส้ิน

The archeological excavation and studies on the architectural style
of that period led us to envision the design of Prince Sukhasvati’s palace
in the late 19th century.

The Audience Hall, similar to other audience halls belonging to other sons
of the king, was a Thai-style pavilion, with its long side facing the front.
The roof was made with unglazed, terracotta roof tiles and the pavilion
was built on stilts. Its stairs were made of bricks and mortar, about 3-5 steps
in height. There was space under the building. Inside the Audience Hall,
there was a long hall for state activities.

Unearthing Archeological Evidence, Unlocking History
Archeology studies the stories of human history by looking at remaining clues on ground, underground,
and underwater. The evidence is systematically studied both during excavation and in special laboratories.

Post-holes Portray the Palace
The archeological excavation around the Sanam Chai Station also led to a discovery of another significant piece
of evidence -- post-holes.
The post-holes tell us that the Audience Hall was supported by wooden posts to bear the weight of the tiled gable roof.
Other audience halls belonging to the royal heirs built in the same period in the early 19th century
were also constructed with wood and gable roof.

Main Entrance Stairs to the Audience Hall
The archeological excavation around the Sanam Chai Station led to a discovery of lumber and brick
foundations which supported the main entrance stairs to the Audience Hall. It is assumed that the main
entrance stairs were constructed with bricks and mortar, about 3-5 steps in height. It informs us that
the Audience Hall’s long side faced the front of the palace, since the position of the stairs was on the long
side of the hall.

ขุดคนโบราณคดี ขุดคุยประวัติศาสตร

“โบราณคดี” (Archeology) คือการศึกษาเร่ืองราวชีวิตความเปนอยูของมนุษยในอดีตจากหลักฐานตางๆ

ท่ีหลงเหลือ ท้ังท่ีพบบนดิน ใตดิน และใตน้ำ ผานการวิเคราะหอยางมีระบบ ท้ังในขณะขุดคนภาคสนามและ

ในหองปฏิบัติการเฉพาะ

“คลองราก” ของทองพระโรง
The Audience Hall’s Strip Footings

“คลองราก” (Strip footing) คือฐานรากท่ีใชรองรับน้ำหนักผนัง คลองรากท่ีเจอจากการขุดคน

โบราณคดีในบริเวณสถานีสนามไชย มีลักษณะเปนไมซุงวางเรียงตอกันไป แนวของการวางซุง

ทำใหทราบถึงขอบเขตของตัวอาคาร เปนหลักฐานสำคัญท่ีชวยอธิบายลักษณะทางกายภาพ

ของวังทายวัดพระเชตุพนฯ ใหชัดเจนย่ิงข้ึน

เม่ือนำแนวคลองรากในหลุมขุดคนท่ีเห็นอยูน้ี มาเทียบกับแผนผังโบราณท่ีเขียนข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี ๕

พบวาตรงกับตำแหนงทองพระโรงของวังกรมหลวงอดิศรอุดมเดช ท่ีต้ังอยูบริเวณทางดานหนาของวังพอดี

การขุดคนทางโบราณคดีรวมกับการศึกษารูปแบบสถาปตยกรรมในยุคสมัยน้ัน

ทำใหสามารถสันนิษฐานรูปแบบของวังกรมหลวงอดิศรอุดมเดช ในสมัยรัชกาลท่ี ๕ ไดวา

ทองพระโรงมีลักษณะเชนทองพระโรงของวังเจานายช้ันพระองคเจา คือเปนเรือนไทย

หันดานยาวออกทางหนาวัง หลังคาช้ันเดียวไมมีมุขลด มุงหลังคาดวยกระเบ้ืองดินเผา

ไมเคลือบ ยกพ้ืนสูง มีบันไดกออิฐถือปูนสำหรับข้ึนลงประมาณ ๓-๕ ข้ัน ใตถุนโลง

ภายในทองพระโรงเปนโถงยาวสำหรับออกวาราชการ
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บันไดทางขึ้นสูทองพระโรง 
การขุดคนขุดแตงทางโบราณคดีบริเวณพื้นที่สถานีสนามไชยยังเจอแนวซุงและอิฐที่ใชเปนฐานราก

ของบันไดทางเขาทองพระโรงดวย สันนิษฐานไดวาบันไดทางเขานี้ มีลักษณะเปนบันไดกออิฐถือปูน

สูงประมาณ ๓-๕ ขั้น และทำใหเราทราบไดวา อาคารทองพระโรงนาจะหันดานยาวออกหนาวัง

เนื่องจากตำแหนงของบันไดตั้งอยูที่ดานยาวของทองพระโรง

ปอมบางกอก
Bangkok Fort in the Ayutthaya Period

  สมัยอยุธยา

“บางกอก” ชุมชนริมแมนาเจาพระยา ท่ีมีมาต้ังแตสมัยอยุธยา

กอนจะเติบโตเปน “เมืองบางกอก” ท่ีต้ังอยูสองฟากฝงแมน้ำ

ในสมัยสมเด็จพระนารายณ มีการสรางปอมปราการรูปดาวแบบฝร่ังข้ึน

เรียกกันวา “ปอมบางกอก” หรือ “ปอมวิชาเยนทร” (ตามช่ือผูควบคุม

การกอสราง เจาพระยาวิชาเยนทร ขุนนางกรีกผูลือช่ือ) ระหวางปอม

ท้ังสองฝง ขึงโซใหญขวางแมน้ำไว ดวยเปน “เมืองหนาดาน”

ท่ีสำคัญกอนเดินเรือข้ึนไปยังกรุงศรีอยุธยา ปอมบางกอกฝงตะวันออก

ไดร้ือถอนไปในสมัยพระเพทราชา หลงเหลือแตฝงตะวันตก ซ่ึงก็คือ

ปอมวิไชยประสิทธ์ิในปจจุบันน่ันเอง

วังทายวัด
Palace Compound in the Rattanakosin Period

สมัยรัตนโกสินทร

สมัยรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลท่ี ๑

ทรงสถาปนาพระนครแหงใหมบนฝงตะวันออกของแมน้ำเจาพระยา

ท้ังปฏิสังขรณวัดโพธาราม วัดเกาแกต้ังแตสมัยอยุธยาข้ึนใหม และพระราชทาน

นามวา “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม”

บริเวณปอมวิชาเยนทรเดิมจึงกลายเปนพ้ืนท่ีรูปสามเหล่ียมชายธง

ทายวัดพระเชตุพนฯ และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๓

โปรดฯ ใหสรางวังเจานาย ๕ พระองค ในพ้ืนท่ีวางน้ี มีเจานายหลายพระองค

ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนมาครองวังท้ังหา จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๕ โดยมักเรียกรวมกันวา “กลุมวังทายวัด

พระเชตุพนฯ”

กอกระทรวง
Ministry of Commerce after WW I

สมัยรัชกาลท่ี ๖

หลังสงครามโลกคร้ังท่ี ๑ เกิดการเปล่ียนแปลงคร้ังสำคัญอีกคร้ังในพ้ืนท่ีแหงน้ี

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๖ ทรงยกพ้ืนท่ี

“กลุมวังทายวัดพระเชตุพนฯ” ใหเปนท่ีทำการ “กระทรวงพาณิชย”

โดยกอสรางอาคารข้ึนใหมเปนตึก ๓ ช้ัน รูปแบบสถาปตยกรรมประเพณีนิยม

อยางฝร่ัง มีนายมาริโอ ตามานโญ (Mario Tamangno) สถาปนิกกรมโยธาธิการ

ชาวอิตาลี เปนผูออกแบบ ถือเปนตึกสำนักงานของกระทรวงตึกแรกๆ ของสยาม

ท่ีมีการออกแบบข้ึนใหม โดยไมใชอาคารเกาของวังเจานายเดิมเปนท่ีทำการ

กระทรวงพาณิชยยายท่ีทำการไปยังจังหวัดนนทบุรี ในป พ.ศ.๒๕๔๒

และอาคารเกาอันทรงคุณคาแหงน้ี ไดข้ึนทะเบียนเปนโบราณสถาน

พรอมท้ังปรับเปล่ียนมาเปนท่ีต้ังของมิวเซียมสยามอยางท่ีคุณไดเห็น

ในปจจุบัน

สถานีสนามไชย
Sanam Chai Station

สถานีสามยอด
Sam Yot Station

Wat Mangkon Station
สถานีวัดมังกร

Hua Lamphong Station
สถานีหัวลำโพง

Itsaraphap Station
สถานีอิสรภาพ

ทองเมืองเกา เท่ียวทางใหม
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ท่ีหลงเหลือ ท้ังท่ีพบบนดิน ใตดิน และใตน้ำ ผานการวิเคราะหอยางมีระบบ ท้ังในขณะขุดคนภาคสนามและ

ในหองปฏิบัติการเฉพาะ

“คลองราก” ของทองพระโรง
The Audience Hall’s Strip Footings

“คลองราก” (Strip footing) คือฐานรากท่ีใชรองรับน้ำหนักผนัง คลองรากท่ีเจอจากการขุดคน

โบราณคดีในบริเวณสถานีสนามไชย มีลักษณะเปนไมซุงวางเรียงตอกันไป แนวของการวางซุง

ทำใหทราบถึงขอบเขตของตัวอาคาร เปนหลักฐานสำคัญท่ีชวยอธิบายลักษณะทางกายภาพ

ของวังทายวัดพระเชตุพนฯ ใหชัดเจนย่ิงข้ึน

เม่ือนำแนวคลองรากในหลุมขุดคนท่ีเห็นอยูน้ี มาเทียบกับแผนผังโบราณท่ีเขียนข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี ๕

พบวาตรงกับตำแหนงทองพระโรงของวังกรมหลวงอดิศรอุดมเดช ท่ีต้ังอยูบริเวณทางดานหนาของวังพอดี

การขุดคนทางโบราณคดีรวมกับการศึกษารูปแบบสถาปตยกรรมในยุคสมัยน้ัน

ทำใหสามารถสันนิษฐานรูปแบบของวังกรมหลวงอดิศรอุดมเดช ในสมัยรัชกาลท่ี ๕ ไดวา

ทองพระโรงมีลักษณะเชนทองพระโรงของวังเจานายช้ันพระองคเจา คือเปนเรือนไทย

หันดานยาวออกทางหนาวัง หลังคาช้ันเดียวไมมีมุขลด มุงหลังคาดวยกระเบ้ืองดินเผา

ไมเคลือบ ยกพ้ืนสูง มีบันไดกออิฐถือปูนสำหรับข้ึนลงประมาณ ๓-๕ ข้ัน ใตถุนโลง

ภายในทองพระโรงเปนโถงยาวสำหรับออกวาราชการ

๒๔๖๕ (1922)

๒๕๔๙ (2006)

๒๕๖๓ (2020)

บันไดทางขึ้นสูทองพระโรง 
การขุดคนขุดแตงทางโบราณคดีบริเวณพื้นที่สถานีสนามไชยยังเจอแนวซุงและอิฐที่ใชเปนฐานราก

ของบันไดทางเขาทองพระโรงดวย สันนิษฐานไดวาบันไดทางเขานี้ มีลักษณะเปนบันไดกออิฐถือปูน

สูงประมาณ ๓-๕ ขั้น และทำใหเราทราบไดวา อาคารทองพระโรงนาจะหันดานยาวออกหนาวัง

เนื่องจากตำแหนงของบันไดตั้งอยูที่ดานยาวของทองพระโรง

ปอมบางกอก
Bangkok Fort in the Ayutthaya Period

  สมัยอยุธยา

“บางกอก” ชุมชนริมแมนาเจาพระยา ท่ีมีมาต้ังแตสมัยอยุธยา

กอนจะเติบโตเปน “เมืองบางกอก” ท่ีต้ังอยูสองฟากฝงแมน้ำ

ในสมัยสมเด็จพระนารายณ มีการสรางปอมปราการรูปดาวแบบฝร่ังข้ึน

เรียกกันวา “ปอมบางกอก” หรือ “ปอมวิชาเยนทร” (ตามช่ือผูควบคุม

การกอสราง เจาพระยาวิชาเยนทร ขุนนางกรีกผูลือช่ือ) ระหวางปอม

ท้ังสองฝง ขึงโซใหญขวางแมน้ำไว ดวยเปน “เมืองหนาดาน”

ท่ีสำคัญกอนเดินเรือข้ึนไปยังกรุงศรีอยุธยา ปอมบางกอกฝงตะวันออก

ไดร้ือถอนไปในสมัยพระเพทราชา หลงเหลือแตฝงตะวันตก ซ่ึงก็คือ

ปอมวิไชยประสิทธ์ิในปจจุบันน่ันเอง

วังทายวัด
Palace Compound in the Rattanakosin Period

สมัยรัตนโกสินทร

สมัยรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลท่ี ๑

ทรงสถาปนาพระนครแหงใหมบนฝงตะวันออกของแมน้ำเจาพระยา

ท้ังปฏิสังขรณวัดโพธาราม วัดเกาแกต้ังแตสมัยอยุธยาข้ึนใหม และพระราชทาน

นามวา “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม”

บริเวณปอมวิชาเยนทรเดิมจึงกลายเปนพ้ืนท่ีรูปสามเหล่ียมชายธง

ทายวัดพระเชตุพนฯ และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๓

โปรดฯ ใหสรางวังเจานาย ๕ พระองค ในพ้ืนท่ีวางน้ี มีเจานายหลายพระองค

ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนมาครองวังท้ังหา จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๕ โดยมักเรียกรวมกันวา “กลุมวังทายวัด

พระเชตุพนฯ”

กอกระทรวง
Ministry of Commerce after WW I

สมัยรัชกาลท่ี ๖

หลังสงครามโลกคร้ังท่ี ๑ เกิดการเปล่ียนแปลงคร้ังสำคัญอีกคร้ังในพ้ืนท่ีแหงน้ี

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๖ ทรงยกพ้ืนท่ี

“กลุมวังทายวัดพระเชตุพนฯ” ใหเปนท่ีทำการ “กระทรวงพาณิชย”

โดยกอสรางอาคารข้ึนใหมเปนตึก ๓ ช้ัน รูปแบบสถาปตยกรรมประเพณีนิยม

อยางฝร่ัง มีนายมาริโอ ตามานโญ (Mario Tamangno) สถาปนิกกรมโยธาธิการ

ชาวอิตาลี เปนผูออกแบบ ถือเปนตึกสำนักงานของกระทรวงตึกแรกๆ ของสยาม

ท่ีมีการออกแบบข้ึนใหม โดยไมใชอาคารเกาของวังเจานายเดิมเปนท่ีทำการ

กระทรวงพาณิชยยายท่ีทำการไปยังจังหวัดนนทบุรี ในป พ.ศ.๒๕๔๒

และอาคารเกาอันทรงคุณคาแหงน้ี ไดข้ึนทะเบียนเปนโบราณสถาน

พรอมท้ังปรับเปล่ียนมาเปนท่ีต้ังของมิวเซียมสยามอยางท่ีคุณไดเห็น

ในปจจุบัน

สถานีสนามไชย
Sanam Chai Station

สถานีสามยอด
Sam Yot Station

Wat Mangkon Station
สถานีวัดมังกร

Hua Lamphong Station
สถานีหัวลำโพง

Itsaraphap Station
สถานีอิสรภาพ

ทองเมืองเกา เท่ียวทางใหม

๒๒๓๐/1687 ๒๔๓๐/1887 ๒๔๗๕/1932


