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อาคารสถานีรถไฟสงขลาต้ังอยู่ที่ตําบลบ่อยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ถูกสร้างขึ้นหลังจากที่กรม
รถไฟได้เปิดการเดินรถไฟระหว่างสถานีรถไฟชุมทางอู่ตะเภาและสถานีรถไฟสงขลา รวมความยาว 29 
กิโลเมตร เส้นทางรถไฟสายน้ีนับว่ามีความสําคัญมากในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพราะสามารถ
เช่ือมต่อกับท่าเรือของกรมรถไฟที่สงขลาซึ่งเป็นท่าเรือสําหรับลําเลียงสิ่งของ รางเหล็ก สะพาน รถจักร และ
อ่ืนๆ ที่ซื้อมาจากต่างประเทศไปยังเมืองต่างๆ เส้นทางสายนี้สร้างเสร็จและเปิดการเดินรถได้เมื่อวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2456 พร้อมๆ กับเส้นทางรถไฟระหว่างสถานีรถไฟชุมทางอู่ตะเภาและสถานีรถไฟพัทลุง รวม
ระยะทางจากสถานีรถไฟสงขลาถึงสถานีรถไฟพัทลุง 112 กิโลเมตร ต่อมาในปี พ.ศ. 2459 กรมรถไฟหลวงซึ่ง
ได้เปลี่ยนช่ือจากกรมรถไฟได้ก่อสร้างทางรถไฟสายใต้แล้วเสร็จทําให้ประชาชนเมืองสงขลาสามารถเดินทาง
โดยรถไฟไปยังสถานีรถไฟบางกอกน้อยได้ โดยขบวนรถไฟจากสถานีรถไฟสงขลาต้องไปสับเปลี่ยนขบวนรถไฟ
ที่สถานีรถไฟชุมทางอู่ตะเภา หลังจากน้ันขบวนรถไฟต้องจอดพักที่สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง และสถานีรถไฟ
ชุมพรตามลําดับ ก่อนที่จะเดินทางต่อเข้ากรุงเทพมหานคร  

ในปี พ.ศ. 2465 กรมรถไฟหลวงได้ย้ายทางแยกไปสถานีรถไฟสงขลาจากสถานีรถไฟชุมทางอู่ตะเภาไป
รวมแยกออกจากสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ และยกเลิกสถานีรถไฟชุมทางอู่ตะเภา เพ่ือให้ทางรถไฟสายใต้ที่
แยกไปปาดังเบซาร์ สุไหงโก-ลก และสงขลารวมอยู่ที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่เพียงแห่งเดียว และในวันที่ 
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2465 ได้เริ่มมีการเดินรถยนต์ราง 4 ล้อ ไปมาระหว่างสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่กับ
สถานีรถไฟสงขลา จํานวนขาไปวันละ 3 รอบ และขากลับวันละ 3 รอบ เพ่ือช่วยให้ผู้โดยสารได้รับความ
สะดวกมากขึ้นแทนการสับเปลี่ยนขบวนรถไฟที่ยุ่งยาก ส่งผลให้ประชาชนเดินทางโดยรถไฟเพ่ือติดต่อระหว่าง
เมืองมากข้ึน ต่อมาในปี พ.ศ. 2467 อาคารสถานีรถไฟสงขลาได้เป็นหน่ึงในสถานท่ีรับเสด็จพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในคราวที่พระองค์เสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้อีกด้วย 

หลังจากน้ัน การรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเปลี่ยนสถานะจากกรมรถไฟหลวงได้เปิดเดินขบวนรถโดยสาร
เพ่ิมจากเดิมระหว่างสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่กับสถานีรถไฟสงขลาในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2509 ซึ่งตรง
กับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพ่ือให้ประชาชน ข้าราชการ นักเรียน 
เดินทางไปกลับระหว่างหาดใหญ่กับสงขลาได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ในช่วงเวลาเดียวกันน้ี 
รัฐบาลได้ดําเนินการก่อสร้างทางหลวงเพ่ิมขึ้น รวมทั้งปรับปรุงผิวจราจรของทางหลวงและถนนเดิมให้แข็งแรง
และเรียบขึ้นทําให้การขนส่งสินค้าและการเดินทางระหว่างสงขลาและเมืองอ่ืนๆ โดยทางรถยนต์ได้รับความ
นิยมมากขึ้นด้วย เน่ืองจากความสะดวกและรวดเร็วที่มีมากกว่าการเดินทางโดยรถไฟ นอกจากน้ียังมีการสร้าง
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแห่งใหม่ที่อยู่ใกล้กับทางหลวง ส่งผลให้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 การรถไฟแห่ง
ประเทศไทยได้ยกเลิกการเดินรถไฟระหว่างสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่กับสถานีรถไฟสงขลาเน่ืองจากจํานวน



ผู้โดยสารรถไฟสายน้ีลดลงและไม่คุ้มค่ากับการดําเนินการ ทําให้อาคารสถานีรถไฟสงขลาไม่ได้ถูกใช้เพ่ือการ
ขนส่งสินค้าและผู้โดยสารต้ังแต่น้ันเป็นต้นมา หลังจากน้ันบริษัทมิตรทองได้เช่าพ้ืนที่จากการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย โดยใช้ด้านหน้าอาคารสถานีรถไฟซึ่งเคยเป็นย่านสถานีสําหรับจอดรถบรรทุกขนส่งสินค้า และลาน
ด้านหลังอาคารสถานีรถไฟเป็นตลาด และได้ใช้พ้ืนที่บางส่วนของอาคารเป็นสํานักงานด้วยจนถึงปัจจุบัน ส่วน
รางรถไฟด้านหน้าอาคาร และป้ายสถานี (ป้ายประเพณี) 2 แห่ง ทั้งด้านเหนือและด้านใต้ยังอยู่ในสภาพเดิม 
ตําแหน่งเดิม โดยป้ายด้านเหนืออยู่กลางแจ้ง ส่วนป้ายด้านใต้ ปัจจุบันเอกชนที่เช่าพ้ืนที่ได้สร้างโกดังเก็บสินค้า
คร่อมป้ายไว้ 

อาคารสถานีรถไฟสงขลาเป็นอาคารก่ออิฐรับนํ้าหนักถือปูนช้ันเดียวต้ังอยู่บนฐานคอนกรีต ลักษณะผัง
อาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางขนานไปกับรางรถไฟ ผังพ้ืนอาคารแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนสถานีและส่วน
ชานชาลา แต่ละส่วนมีหลังคาคลุมของตนเอง ผังพ้ืนส่วนสถานีเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 1 ช่วงเสา (7.20 
เมตร) ยาว 7 ช่วงเสา (41.30 เมตร) หลังคาเป็นหลังคาจ่ัวผสมปั้นหยามุงด้วยกระเบ้ืองซีเมนต์รูปว่าว ประตู
และหน้าต่างเป็นบานลูกฟักไม้ เหนือบานประตูและหน้าต่างเป็นเกล็ดไม้ระบายอากาศ ช่วงกลางด้านหน้ามีมุข
โถงย่ืนออกไปและมีทางลาดสําหรับขึ้นลง หลังคาเป็นหลังคาจั่วมุงด้วยกระเบ้ืองซีเมนต์รูปว่าว ผังส่วนชาน
ชาลาเป็นลานโล่งขนานไปกับส่วนสถานี หลังคาเป็นหลังคาจ่ัวโครงสร้างเหล็กมุงด้วยสังกะสี จากแบบก่อสร้าง
สถาปัตยกรรมระบุว่าด้านซ้ายสุดของส่วนสถานีเป็นโถงซื้อต๋ัวของผู้โดยสารช้ัน 3 (3rd Class Booking Hall) 
ถัดมาเป็นห้องทํางาน (Parcels Office) และห้องขายต๋ัว (Ticket Office) ช่วงกลางอาคารเป็นโถงทางเข้า 
(Portico)  และโถงซื้อต๋ัวของผู้โดยสารช้ัน 1 และ 2 (1st and 2nd Class Booking Hall) ช่วงถัดมาเป็น
ห้องพักคอยผู้โดยสารช้ัน 1 (1st Class Waiting Room) และห้องเก็บอุปกรณ์สําหรับการเดินรถ  (Traffic 
Store Room) จํานวน 2 ห้อง ช่วงถัดมาเป็นห้องรับฝากของ (Cloak Room) ช่วงริมขวาสุดเป็นห้องทํางานผู้
ควบคุมการเดินรถ (Running Room Railway Officials) ปัจจุบันพ้ืนที่โถงซื้อต๋ัวของผู้โดยสารช้ัน 3 ใช้เป็น
ร้านขายเครื่องด่ืม พ้ืนที่ชานชาลาใช้เป็นที่จอดรถจักรยานยนต์ และห้องอ่ืนๆ ใช้เป็นสํานักงานของบริษัทมิตร
ทอง 

อาคารสถานีรถไฟสงขลาเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเน่ืองจากได้รับการออกแบบที่สอดคล้อง
กับการใช้สอยและสภาพภูมิอากาศแบบร้อนช้ืนในประเทศไทย มีความงามท่ีมีการผสมผสานระหว่างศิลปะ
แบบตะวันตกและไทย รวมทั้งความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจสังคมที่เคยมีต่อเมืองสงขลา ทําให้ในปี พ.ศ. 2547 
กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ต่อมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 ผศ.สุดจิต (เศวตจินดา) 
สน่ันไหว กรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรม สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เป็นหัวหน้า
โครงการสํารวจ รังวัด และเขียนแบบสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น (Vernacular Documentation) ของอาคารสถานี
รถไฟสงขลาโดยมีอาจารย์และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเข้าร่วมโครงการ 

อย่างไรก็ตาม อาคารสถานีรถไฟสงขลาก็ไม่ได้รับการดูแลรักษาเท่าที่ควรทําให้สภาพอาคารโดยทั่วไปอยู่
ในสภาพทรุดโทรม ดังน้ันการรถไฟแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องควรมีการศึกษาถึง
แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารสถานีรถไฟสงขลาและพ้ืนที่โดยรอบเพื่อที่จะสามารถรักษาอาคารและ



สภาพแวดล้อมของพื้นที่ให้มีความสอดคล้องกับคุณค่าทางศิลปกรรม ประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม 
รวมท้ังความต้องการในการพัฒนาเมืองสมัยใหม่ซึ่งเป็นนโยบายของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยแนวทาง
การอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนที่ที่มีความเป็นไปได้ คือ การผนวกการอนุรักษ์เข้าไว้ในแผนพัฒนาเมือง น่ัน
หมายความว่าแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่จะต้องมีการผนวกการอนุรักษ์สิ่งก่อสร้างที่มีความสําคัญทางศิลปกรรม 
ประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรมเข้าไว้ในแผนพัฒนาด้วย มีการออกกฎระเบียบควบคุมการเปลี่ยนแปลงใน
พ้ืนที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างเหมาะสม มีมาตรการบริหารจัดการที่ดี รวมท้ังต้องมีการดําเนินงานที่เน้น
การบูรณาการและการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน  
 

 
รูปท่ี 1 ผังพ้ืนและรูปด้านหน้าของอาคารสถานีรถไฟสงขลา  

ท่ีมา: การรถไฟแห่งประเทศไทย แบบก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม เลขที่ 2780 ไม่ระบุวันท่ีในแบบ 
และจากการสํารวจในเดือนกันยายน พ.ศ. 2553 

รูปท่ี 2 บริเวณด้านหน้าส่วนสถานี  รูปท่ี 3 บริเวณส่วนชานชาลา 



  
รูปท่ี 4 บริเวณชานชาลา รูปท่ี 5 บริเวณโถงทางเข้าอาคารสถานี 

  
รูปท่ี 6 บริเวณโถงพักและซ้ือต๋ัวของผู้โดยสาร รูปท่ี 7 บริเวณป้ายชื่อสถานีด้านทิศเหนือ 

 
รูปท่ี 8 ผลงานนักศึกษา โครงการสํารวจ รังวัด และเขียนแบบสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน  
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ขอขอบคณุผูใ้ห้ข้อมูล 
1. คุณวรุตม์ ก่ีจนา สถาปนิกงานออกแบบสถาปัตยกรรม การรถไฟแห่งประเทศไทย 
2. คุณวิศรุต พลสิทธ์ิ ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 
3. คุณพุทธพร ส่องศรี อาจารย์ประจําคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน 
 
 
 

 
 


