
อาคารที่ท าการสถานีต ารวจนครบาลชนะสงคราม

สถานีต ารวจนครบาลชนะสงคราม ตัง้อยู่เลขที ่74 ถนนจกัรพงษ์ แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บริเวณปาก

ซอยถนนขา้วสาร ตรงขา้มกบัวดัชนะสงคราม ทศิเหนือตดิกบัตกึแถวอาคารพาณิชย ์ ทศิตะวนัออกตดิกบัตกึแถวอาคารพาณิชย์ ทศิใต ้

ตดิกบัแนวถนนขา้วสาร ทศิตะวนัตกตดิกบัแนวถนนจกัรพงษ์

ใน“ต านานวงัหนา้” ไดก้ล่าวว่าบริเวณดา้นหนา้ของวดัชนะสงครามเป็นที่ต ัง้ของคุกวงัหนา้มาก่อน หลกัฐานจากหนงัสือ        

“สารบาญชีส่วนที ่1 คือต าแหน่งราชการ จ.ศ. 1245 เลม่ที ่1” (ตรงกบัพ.ศ. 2426) ซึง่เป็นเอกสารทีร่ะบบุญัชขีา้ราชการต าแหน่งทีอ่ยู่และ

เลขที่บา้นส าหรบัพนกังานไปรษณีย ์ในหวัขอ้ ลอ้มวงั กรมลอ้มพระราชวงั ผูส้  าเรจราชการ ระบุไวว้่าชื่อ หลวงวิชิตษรไกร (ทิม) บา้น

ถนนวดัชนะสงคราม(ตองปุ) และในหนงัสอื “สารบาญชีส่วนที ่2 คือราษฎรในจงัหวดั ถนน แล ตรอก จ.ศ. 1245 เล่มที ่2” ระบุว่า 

บา้นเลขที่ 71 โรงโปลิตขุนไพรีพินาถ เปนนาย อย่างไรก็ตามท ัง้ 2 สถานที่ ไม่อาจระบุไดแ้น่ชดัว่าเป็นอาคารหลงัไหนของแผนที่

กรุงเทพฯ ทีจ่ดัท าขึ้นปี พ.ศ. 2430

นางสาวอสิราวรรณ อยู่ป้อม 

นกัโบราณคดีช านาญการ กลุ่มวจิยัและพฒันางานโบราณคดี กองโบราณคดี



แผนทีก่รุงเทพฯ ปี พ.ศ.2430



ในแผนที่ประกอบหนงัสอืราชการกรมโยธาธิการ ปี พ.ศ. 2442 เรื่องการปรบัปรุง

ถนนขา้วสารนัน้ เป็นแผนที่แสดงชื่อบา้นบุคคลต่าง ๆ พบว่าบริเวณต าแหน่งฝัง่ตรงขา้ม

วดัชนะสงครามปากทางเขา้ถนนขา้วสาร มตี าแหน่งของ “โรงพกัพลตระเวนทีห่ลวง” ใกล ้

กบั“วงัพระองคเ์จา้โตสินี” ส่วนปลายถนนขา้วสารที่เชื่อมกบัถนนตะนาวแสดงต าแหน่ง

สะพานชื่อก ากบัวา่ “สพานวรวรรณ”์ ขา้ม “คลองคูขา้งถนนบา้นตนาว”

หลกัฐานเอกสารจากหอจดหมายเหตุ เอกสารเลขที่ ร .5 น.8.1/440 ระบุเรื่อง

สารวตัรใหญ่ 1 นาย อยู่โรงพกัชนะสงคราม ควบคุม โรงพกัวดัชนะสงคราม บางขนุพรม 

ตลาดนางเลิ้ง ท่าพระกลางและโรงกระสาปน ์ในปีเดียวกนัไดม้กีารยา้ยปลดัอ า เภอท ัง้ 7 

แห่ง ไปนัง่ประจ าการที่โรงพกัต่าง ๆ ซึ่งโรงพกัวดัชนะสงครามมี ขุนบุริ นทร์ธานี 

ปลดัอ าเภอต าบลวดัชนะสงครามประจ าการอยู่ เนื้อความตามเอกสารวา่

“จดัแบ่งเขตรทอ้งแขวงกองตระเวนชัน้ในเพิม่เจา้กรมแขวง 4 นาย ปลดักรม 4

นาย สารวตัรใหญ่ 1 นาย สารวตัรแขวง 24 นาย นายหมวด 13 นาย แต่วนัที ่ 1 

ธนัวาคม ร.ศ. 126 เป็นตน้ไป” (ตรงกบัปีพ.ศ.2450). 



ภาพถ่ายหนา้โรงพกัชะนะสงคราม สมยัรชักาลที ่5 สนันิษฐานจากธงชา้งเผอืกแบบปลอ่ย ซึง่เป็นธงทีใ่ชใ้นสมยัรชักาลที ่5



หลกัฐานจากแผนทีก่รุงเทพฯ ส ารวจเมือ่ปี พ.ศ. 2468 ไดแ้สดงต าแหน่งของอาคารโรงพกัทีแ่ตกต่างออกไปจากแผนทีปี่ก่อนหนา้ สงัเกต

ไดว้า่ ผงัของอาคารไดว้างตวัเอยีงรบักบัมมุถนน ซึง่สอดคลอ้งกบัในหนงัสอืคู่มอืต ารวจนครบาล ไดร้ะบวุา่ เมือ่ปีพ.ศ. 2466 ไดม้กีารสรา้ง

สถานีต ารวจนครบาลชนะสงครามขึ้น สนันิษฐานวา่น่าจะเป็นปีทีม่กีารสรา้งอาคารสองช ัน้ ส าหรบัเป็นทีท่  าการสถานีต ารวจนครบาลชนะ

สงคราม (และยงัเคยถกูใชเ้ป็นทีท่  าการของกองบงัคบัการต ารวจนครบาลเหนือ และกองก ากบัการต ารวจนครบาลที ่2)



อาคารแบบตะวนัตก 

แนวอาคารหนัออกมมุถนน

คลา้ยกบัสถานีต ารวจนครบาลพระราชวงั

โดยอาคารแบ่งออกเป็นสองส่วน ไดแ้ก่

อาคารส่วนหนา้ และอาคารส่วนหลงั



ทัง้นี้ ในปีพ.ศ. 2481 ไดม้กีารก าหนดทอ้งที่ดูแลของสถานีต ารวจนครบาลชนะสงคราม ดงัประกาศในราชกิจจานุเบกษา “เรื่อง 

ก าหนดเขตตส์ถานีต ารวจนครบาล” ราชกิจจานุเบกษา เลม่ 55 ตอน 0ง หนา้ 1756. หวัขอ้ “ทอ้งทีส่ถานีต ารวจนครบาลชะนะสงคราม” 

ความวา่ 

“...ทิศเหนือ แต่ปากคลองผดุงกรุงเกษมตอนเหนือไปตามล  าคลองถึงปากคูวดัมงกุฎกษตัริย ์ติดต่อทอ้งทีส่ถานีต ารวจนครบาล

นางเลิ้ง ทิศตะวนัออก แต่ปากคูวดัมงกฎุกษตัริยฯ์ ไปตามล าคูวดัแลว้ตดัเลยีบไปตามทางเดินหลงัโรงเรียนนายร ้อยทหารบก ไปตามคู

วดัตรีทศเทพ และคูขา้งวงัหม่อมเจา้ปิยะฯ เลี้ยวไปตามล าคลองบางล  าภูแลว้ตดัเขา้คูตรงสะพานหนา้วดับวรนิเวศ (วดัรงัษีเก่า) เลยีบ

ถนนพระสเุมรุฝัง่ถนนบา้นดินสอ ไปตามขอบถนนบา้นดินสอฝัง่ตะวนัตกขา้งถนนราชด าเนินจดเชิงสะพานตึกดิน ทิศ ใต ้แต่เชิงสะพาน

ตึกดินไปตามริมคลองวดัเทพธิดาฝัง่เหนือถึงคลองหลอดไปตามคลองหลอดถึงสะพานหก จดเขตตท์อ้งทีส่ถานีต ารวจนครบาล

พระราชวงั...”



อาคารหลงันี้ยงัปรากฏตามภาพถ่ายทางอากาศของ ปีเตอร ์วลิเลีย่ม ฮนัท ์(Peter Williams-Hunt) เมือ่ปี พ.ศ. 2489  ลกัษณะเป็นอาคาร 2 

ชัน้ ต ัง้ในแนวเฉียงกบัมมุถนนขา้วสาร และยงัคงปรากฏภาพของอาคารหลงันี้จนถงึปีพ.ศ.2519 ก่อนจะถูกปรบัปรุงเป็นอาคารส านกังานสูง 3 ชัน้

อาคารสถานีต ารวจชนะสงคราม ก่อนท าการปรับปรุงเมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2519 (ที่มา : Facebook Page Chana Police)



ปจัจุบนั อาคารที่ท  าการสถานีต ารวจนครบาลชนะสงครามไดถู้กรื้อถอนออกไป และอยู่ในระหว่างการด าเนินงานก่ อสรา้ง เพื่อให ้

รองรบักบัการใชง้านปจัจุบนั กองโบราณคดี โดยกลุ่มวจิยัและพฒันางานโบราณคดี ไดเ้ขา้ไปด าเนินงานขุดคน้ทางโบ ราณคดี ผลการ

ด าเนินงานพบร่องรอยแนวฐานรากอาคารที่วางตวัในทศิทางที่แตกต่างกนัอย่างเหน็ไดช้ดั อย่างนอ้ย 3 สมยั ไดแ้ก่ ฐานรากอาคารสมยั

รชักาลที ่5 (สนี า้ตาลแดง) ฐานรากอาคารสมยัรชักาลที ่6 (สสีม้) และฐานรากอาคารปจัจบุนัก่อนการรื้อถอน (สเีทา)



แนวรากฐานอาคารสมยัรชักาลที่ 5 



แนวรากฐานอาคารสมยัรชักาลที่ 6 



แนวรากฐานอาคารสว่นหนา้ สมยัรชักาลที่ 6 



แนวรากฐานอาคารสว่นหลงั สมยัรชักาลที่ 6 
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