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บทที่ 2 

ประวัติความเป็นมาของสถานีรถไฟใต้ดินคอมซาโมลสกายา สายวงแหวนสีน า้ตาล 

 

2.1 ประวัติการก่อสร้างสถานีรถไฟใต้ดินคอมซาโมลสกายา สายวงแหวนสีน ้าตาล 

 

หลังจากศตวรรษที่ 19 กระแสของการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเริ่มมีบทบาทมากขึ้นและ
ส่งผลให้เกิดการขยายเมืองรวมไปจนถึงการขยายทางด้านต่างๆ ทั้งแรงงาน ผังเมือง การคมนาคม โดย
หลายประเทศใหญ่ๆ ได้มีการสร้างรถไฟใต้ดินเพ่ือช่วยทางด้านการคมนาคมลดปัญหาความแออัดในเมือง      
ไม่ว่าจะเป็นรถไฟใต้ดินกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ (ปี ค.ศ. 1863) รถไฟใต้ดินในมหานครนิวยอร์ก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา (ปี ค.ศ. 1872) รถไฟใต้ดินในกรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี (ปี ค.ศ. 1896)    
รถไฟใต้ดินในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส (ปี ค.ศ. 1898) รถไฟใต้ดินในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี     
(ปี ค.ศ. 1900)1 โดยรถไฟใต้ดินกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นต้นแบบของรถไฟใต้ดินกรุงมอสโกและ
หลายประเทศทั่วโลก แผนที่ของรถไฟใต้ดินกรุงลอนดอนก็ถือเป็นต้นแบบของแผนที่สมัยใหม่เช่นกัน 

รถไฟใต้ดินในกรุงมอสโกเป็นผลมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี ที่เป็นหนึ่งในแผนพัฒนา
ประเทศของ โจเซฟ สตาลิน และมีการน าเอาแนวคิดสังคมนิยมประเทศเดียวมาใช้เฉพาะที่โซเวียต โดยมี
จุดประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงจากประเทศที่ล้าหลังไปเป็นประเทศผู้น าทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งมีการ
เน้นให้ประเทศมีความเข้มแข็งขึ้นทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และทหาร ท าให้ส่งผลต่อภายในประเทศ
เป็นอย่างมาก เช่น ด้านอุตสาหกรรมที่มีความเจริญก้าวหน้าเนื่องจากมีการแข่งขันด้านในการผลิตเพ่ือใช้
เป็นแรงกระตุ้นในการท างานและเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้มีปริมาณเยอะถึงแม้คุณภาพจะยังไม่ค่อยดี จึงท าให้มี
ชาวนาและแรงงานจ านวนมากอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงมอสโกที่เป็นเมืองหลวงในเวลานั้นเป็นอย่าง
มาก ท าให้แรงงานทางด้านอุตสาหกรรมมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นและโรงงานหลายโรงงานก็มีการขยายใหญ่
มากขึ้น ท าให้กรุงมอสโกเริ่มมีความแออัดและส่งผลท าให้การคมนาคมเป็นไปได้อย่างยากล าบาก เพราะ
การขยายตัวของประชากรอย่างรวดเร็ว จึงท าให้มีการพิจารณาโครงการการก่อสร้างรถไฟใต้ดินมอสโก ที่

                                                           
1 Sergei Kavtaradze, Московскому метро 70 лет (Moscow: WAM, 2005), p. 12. 
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นอกจากจะช่วยลดปัญหาความแออัดของการคมนาคมแล้วยังมีจุดประสงค์เพ่ือใช้เป็นสื่อกลางในการ
ถ่ายทอดอุดมการณ์ทางการเมืองของทางรัฐ และมีประโยชน์ใช้สอยต่างๆ ที่สามารถส่งผลดีต่อหลายด้าน
ให้กับประเทศ และเป็นสิ่งก่อสร้างที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของอ านาจของ สตาลินและความรุ่งเรืองของ
สหภาพโซเวียตในยุคนั้น 

การเสนอให้มีการก่อสร้างรถไฟใต้ดินมอสโกนั้น มีการเสนอตั้งแต่ปี ค.ศ. 1875 ถึงปี ค.ศ. 
19302 โดยในปี ค.ศ. 1902 วิศวกรชาวรัสเซีย แป.บาลินสกี  (P.Balinsky) และสถาปนิก อิ.คนอร์ 
(I.Knorre) ได้เสนอโครงการสร้างรถไฟใต้ดิน 4 สายทางตรงและ 1 สายวงแหวน แต่ไม่ได้รับการยินยอม
เนื่องจากขาดแคลนเงินทุนในการด าเนินการก่อสร้างอีกทั้งในช่วงเวลานั้นเกิดเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 
1 ที่ส่งผลท าให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจ ความยากจนและน าไปสู่การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่
ระบอบสังคมนิยมในปี ค.ศ. 1917 และไม่นานก็ได้เกิดเหตุการณ์สงครามกลางเมืองขึ้นในรัสเซีย จนใน
ที่สุดโครงการรถไฟใต้ดินก็ได้รับการเห็นชอบอีกครั้ง จึงมีการพัฒนาโครงการส าหรับระบบรถไฟใต้ดิน
อย่างน้อย 5 โครงการ และมีการก่อสร้างเริ่มขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1930 เมื่อสามารถเห็นได้ชัดว่าระบบขนส่ง
สาธารณะที่มีอยู่ (ที่ส่วนใหญ่เป็นแบบราง) ไม่สามารถอ านวยความสะดวกการจราจรของผู้โดยสารได้ดี
แล้ว หลังจากที่มีการคมนาคมติดขัดจนท าให้การจราจรของพาหนะทุกอย่างแม้กระทั่งรถรางและรถม้า
ติดขัดและแออัดมาก จึงท าให้มีเริ่มการก่อสร้างรถไฟใต้ดินกรุงมอสโกในที่สุด แต่การก่อสร้างมีความ
ยากล าบากและใช้เวลาเป็นเวลานาน เนื่องจากแรงงานไม่มีประสบการณ์ความรู้เพียงพอและมีจ านวนน้อย 
รวมถึงการมีอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นใต้ชั้นผิวดินที่มีทั้งทรายชุ่มน้ าและทรายแห้ง ชั้นดินเหนียวที่มี
น้ าซึมขังและหินปูนขนาดใหญ่ และมีสภาพที่ถูกน้ ากัดเซาะเป็นเวลานาน รวมถึงชั้นผิวใต้ดินยังมีทรายดูด
และมีแหล่งน้ าใต้ดินอยู่ ท าให้อาจเกิดการพังทลายลงมาของชั้นใต้ดินระหว่างท าการขุดเจาะได้ จึงท าให้มี
การพิจารณาน ากรรมวิธีในการขุดเจาะอุโมงค์ของอังกฤษมาใช้ คือ วิธีแบบรถไฟใต้ดินกรุงลอนดอน โดยมี
วิธีแบบดีพ เลเวล ทันเนลลิง (Deep Level Tunnelling)3 และคัท แอนด์ โคฟเวอร์ (Cut and Cover)4 

                                                           
2 Building the Moscow Metro, or the brief history of the underground city, Moscow Mayor official website, 
accessed 10 March 2019, https://www.mos.ru/ 
3 วิธีขุดเจาะอุโมงค์ส าหรับขุดอุโมงค์ใตด้ินที่มีความลึกมากเพ่ือหลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือนกับสิ่งก่อสร้างอื่นๆ บนพ้ืนดิน 
4 วิธีขุดเจาะอุโมงค์ส าหรับขุดอุโมงค์ใตด้ินระดับตื้นไม่ลึกมากจากระดับพ้ืนผิว โดยการขุดจะมีลักษณะเป็นร่องลึกลงปใต้ดินและน า
ส่วนบนมาครอบปิดไว้ให้เสมอกับระดับพ้ืนผิว 
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โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า ทันเนลลิง ชิลด์ (Tunnelling Shield)5 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เพ่ือป้องกันการพังทลาย
ของชั้นใต้ดินส าหรับบริเวณที่มีแหล่งน้ าใต้ดินและมีความอ่อนเป็นพิเศษ ในการก่อสร้างแรกเริ่มนั้นมี
จ านวนคนงานเพ่ิมข้ึนในเวลารวดเร็วแต่ก็ยังมีปัญหาการขาดแคลนเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ในการขุด
เจาะอุโมงค์ จึงจ าเป็นต้องท าการสร้างด้วยมือและก าลังแรงของคนงาน อีกท้ังยังต้องเผชิญกับสภาพความ
กดอากาศที่มีความไม่ปกติตลอดในชั้นใต้ดินซึ่งมีผลต่อสุขภาพอย่างรุนแรงและความเสี่ยงอันตรายจากภัย
ธรรมชาติเพราะลักษณะของพ้ืนผิวในเมืองมอสโก 

เดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 1934 ได้มีการทดสอบวิ่งของรถไฟใต้ดิน โดยมีการวิ่งจากจตุรัส            
คอมซาโมลสกายาไปยังโซคัลนิกี โดยผู้ทดสอบคือวิศวกรและคนงานก่อสร้างรถไฟใต้ดิน รวมถึงมีการ
ควบคุมเครื่องจักรและระบบต่างๆ ให้มีความพร้อมและปลอดภัยเมื่อใช้งานจริง จนในวันที่ 15 พฤษภาคม 
ปี ค.ศ. 1935 ได้มีการเปิดใช้รถไฟใต้ดิน 13 สถานีแรกในสายโซคัลนิเชียสกายา (Sokolnicheskaya 
Line/ Сокольническая Линия) หรือสายสีแดง คือ  

1. สถานีโซคัลนิกิ (Sokolniki/ Сокльники) 

2. สถานีคราสนาเซียลสกายา (Krasnoselskaya/ Красносельская) 

3. สถานีคอมซาโมลสกายา (Komsomolskaya/ Комсомольская) 

4. สถานีคราสนึยเย วาโรต้า (Krasnye Vorota/ Красные Ворота) 

5. สถานีคิรอฟสกายา  (Kirovskaya/ Кировская) ปัจจุบันคือสถานีชิสตึยเย ปรูดึย 
(Chistye Prudy/ Чистые Пруды) 

6. สถานีแซร์ชินสกายา (Dzerzhinskaya/ Дзержинская) ปัจจุบันคือสถานีลูเบียนกา 
(Lubyanka/ Лубянка) 

7. สถานีอัคโคทนึย เรียด (Okhotny Ryad/ Охотный Ряд) 

8. สถานีบิบลิอาเทียคกา อิเมนี  เลนินา  (Biblioteka Imeni Lenina/ Библиотяка 

имени Линина) 

                                                           
5 เคร่ืองส าหรับขุดอุโมงค์ในพื้นที่ที่มีดินอ่อนโดยเฉพาะใต้แม่น้ าหรือในชั้นดินที่มีน้ า คิดค้นโดย Sir Marc Isambard Brunel วิศวกรชาว
ฝร่ังเศส 
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9. สถานีดวิเรียส ซาเวียตตอฟ (Dvorets Sovetov/ Дворец Советов) 

10. สถานีปาร์ค คูลตูรึย (Park Kultury/ Парк Культуры)  

และอีก 3 สถานีที่แยกออกจากสถานีอัคโคทนึย เรียดซึ่งปัจจุบันไม่ได้รวมอยู่ในสายสีแดง
แล้ว คือ 

1. สถานีอูลิทซา โคมินเทอร์นา (Ulitsa Kominterna/ Улица Коминтерна) (ปัจจุบัน
คือสถานีอเล็กซานดรอฟสกี ซาด (Aleksandrovsky Sad/ Александровский Сад)) 

2. สถานีอารบัดสกายา (Arbatskaya/ Арбатская) 

3. สถานีสมาเลนสกายา (Smolenskaya/ Смоленская)  

โดยสัญลักษณ์ของรถไฟใต้ดินมอสโกเป็นตัวอักษร M สีแดง ซึ่งได้รับการออกแบบโดย
สถาปนิก อีวาน ทารานอฟ (Ivan Taranov)6 

ในช่วงสงครามโลก รถไฟใต้ดินได้ถูกใช้เป็นที่พักพิงส าหรับประชาชน เมื่อเกิดการวางระเบิด
ในระหว่างการโจมตีทางอากาศ ประชาชนเกือบครึ่งล้านคนลงไปยังสถานีรถไฟใต้ดินเพ่ือหลบซ่อนตัวอยู่
บนชานชาลาและในอุโมงค์ และประชาชนทุกคนก็มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตใต้ดิน มีทั้งร้านค้า ช่างท า
ผม หรือแม้แต่ห้องสมุดที่เปิดอยู่ในสถานี รวมถึงเด็กทารกนับร้อยคนที่เกิดในรถไฟใต้ดินระหว่างที่มีการ
โจมตีทางอากาศ ในขณะเดียวกันสถานีรถไฟอ่ืนๆ ก็ได้ถูกท าลายจึงท าให้มีการหยุดให้บริการรถไฟใต้ดิน
เป็นครั้งแรก ในระหว่างปี ค.ศ. 1943 ถึงปี ค.ศ. 1944 การก่อสร้างรถไฟใต้ดินยังคงด าเนินต่อไปจนหลัง
สงครามการก่อสร้างสายที่ 4 ก็ได้เริ่มต้นขึ้นรวมถึงสายวงแหวนสีน้ าตาล (สาย 5) และสายอารบัดสกายา 
(สาย3) ซ่ึงเสร็จในปี ค.ศ. 1950 

ในปี ค.ศ. 1943 หลังเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีการอนุมัติแผนในการก่อสร้างสถานีวง
แหวนใหม่ทั้งหมด เนื่องจากการไม่มีจุดรองรับผู้โดยสารในในใจกลางเมืองที่เพียงพอ โดยมีการเสนอให้มี
เส้นทางทั้งหมด 4 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 จากสถานีปาร์ค คูลตูรึย (Park Kultury/ Парк Культуры) ถึง
สถานีคูรสกายา (Kurskaya/ Курская) ช่วงที่ 2 จากสถานีคูรสกายา (Kurskaya/ Курская) ถึงสถานี

                                                           
6 Building the Moscow Metro, or the brief history of the underground city, Moscow Mayor official website, 
accessed 10 March 2019, https://www.mos.ru/ 
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คอมซาโมลสกายา (Komsamolskaya/ Комсомольская) ช่วงที่ 3 จากสถานีคอมซาโมลสกายา 
(Komsomolskaya/ Комсомольская) ถึงสถานีเบลารุสกายา และช่วงที่ 4 จากสถานีเบลารุสกายา 
(Belorusskaya/ Белорусская) ถึงสถานีปาร์ค คูลตูรึย (Park Kultury/ Парк Культуры)7 ซึ่งสาย
วงแหวนสีน้ าตาลเป็นสายที่เป็นศูนย์กลางของเมืองมอสโกและเป็นสายที่ช่วยให้ผู้คนใช้เดินทางเชื่อมต่อกับ
รถไฟใต้ดินสายอ่ืนๆ ได้อย่างสะดวก รวมถึงมีการติดตั้งห้องสุขา ระบบควบคุมสภาพอากาศ และ Wi-Fi 
ท าให้สถานีรถไฟใต้ดินในกรุงมอสโกเป็นสถานีที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือความปลอดภัย และมีการตกแต่งที่
สวยงาม หรูหราที่สุดในโลก โดยผนังที่มีการประดับด้วยหินตกแต่ง มีงานโมเสกและประติมากรรมที่
ยิ่งใหญ่และในแต่ละสถานีจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองไม่เหมือนที่อ่ืน 

ชานชะลาของสถานีมีลักษณะเป็นอุโมงค์ใต้ดินที่เป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับทางรถไฟสายหลัก
ขับเคลื่อนด้วยรางไฟฟ้าและเคลื่อนตัวไปยังสถานีอ่ืนๆ ทั้งในตัวเมืองและชานเมือง โดยการสร้างอุโมงค์
ระหว่างสถาน ีซ่ึงเริ่มจากมีการส ารวจทางด้านธรณีวิทยาตามแนวเส้นทางที่จะก่อสร้างอุโมงค์แบบปิดหน้า
ดิน โดยในระหว่างการก่อสร้างจะมีการล าเลียงเศษดินออกไป เมื่อการก่อสร้างอุโมงค์เสร็จแล้วก็จะเป็น
การติดตั้งระบบระบายอากาศที่ถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมากเพ่ือให้อากาศภายในสถานีถ่ายเทและไม่
อึดอัดเนื่องจากทั้งความลึกของตัวอุโมงค์ที่ท าให้มีการกดอากาศและผู้โดยสารที่ใช้บริการเป็นจ านวนมาก 
ท าให้สถานีรถไฟใต้ดินมอสโกสามารถบรรจุผู้โดยสารได้เป็นจ านวนมากเป็นอย่างดี ส่วนบริเวณทางเชื่อม
กับอุโมงค์จะมีการติดตั้งตัวท่อพร้อมกับอุปกรณ์ในการปูผนังอุโมงค์ โดยมีทั้งวัสดุแบบชิ้นเดียวและแบบ
หลายชิ้นประกอบกันที่ท ามาจากตัวท่อที่หลอมโลหะผสมกับคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนการเชื่อมต่ออุโมงค์
จะท าเป็นรูปแบบวงแหวนซึ่งจะเชื่อมส่วนย่อยต่อเข้าด้วยกัน โดยใช้วัสดุที่มีลักษณะโปร่ง มีอายุยืน และ
สามารถแก้ปัญหาการกัดเซาะของน้ าได้ดี ส่วนวัสดุที่ใช้ปูท าจากคอนกรีตเสริมเหล็กมีแบบแท่งสี่เหลี่ยม
และรูปเว้าโค้งที่ใช้เชื่อมเข้าด้วยกันประกอบเป็นรูปวงแหวน ส่วนเส้นทางรถไฟใต้ดินจะสร้างให้สอดคล้อง
กันเพ่ือความสะดวกทางด้านคมนาคมและผังเมือง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของสิ่งก่อสร้าง รวมถึง
การเชื่อมต่อต่างๆ ที่อยู่ใต้ดินของตัวเมือง โดยในเขตตัวเมืองเส้นทางของรถไฟใต้ดินมักอยู่ในแนวลึก ส่วน
เขตที่อยู่อาศัยใหม่ ระบบขนส่งจะมีการปรับปรุงและวางแผนให้สอดคล้องกัน โดยทั่วไปมักจะมีการ
ก่อสร้างและวางตัวอุโมงค์รถไฟใต้ดินในแนวตื้น จะวางตามแนวเขตที่อยู่อาศัยซึ่งจะมีปริมาณผู้โดยสาร

                                                           
7 ธิติมา ธาราทิพากร, “ประวัติความเป็นมาและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ส าคัญของสถานีรถไฟใต้ดินบริเวณรอบวงแหวนสายสี
น้ าตาลในมอสโก”, (โครงการรัสเซียศึกษา, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), 2553, 57. 
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หนาแน่นที่สุด และระยะทางระหว่างสถานีจะขึ้นอยู่กับความหนาแน่นในการกระจายตัวของที่ อยู่อาศัย   
ที่ท างานและเขตอุตสาหกรรม โดยทั่วไปแต่ละสถานจีะมีระยะห่างระหว่างกันประมาณ 1000-2000 เมตร 

 

 

 
Figure 2.1 ภาพภายในอุโมงคเ์สน้ทางการเดินรถไฟใต้ดินของสายวงแหวนสีน้ าตาล 

(Александр "Russos" Попов. “ Станция «Комсомольская» Кольцевой линии.” Live Journal. 

accessed 1 April 2019. https://russos.livejournal.com/) 

สายคัลทเซียวายาหรือวงแหวนสีน้ าตาล (Koltsevaya/ Кольцевая) เป็นสายการเดินรถ
แบบวงแหวนที่ล้อมรอบกรุงมอสโก โดยมีการใช้สีน้ าตาลและหมายเลข 5 เป็นสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นสายการ
เดินรถที่ 5 ของรถไฟใต้ดินมอสโก เริ่มเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม ปี ค.ศ. 1950 โดย
สถานีที่ตั้งอยู่ในสายวงแหวนสีน้ าตาลนี้จะอยู่ล้อมรอบกรุงมอสโกเพ่ือใช้เชื่อมกันสายการเดินรถไฟใต้ดิน
สายอ่ืนๆ โดยสถานีที่อยู่ในสายวงแหวน สีน้ าตาลมีทั้งหมด 12 สถานี คือ 

1. สถานีปาร์ค คูลตูรึย (Park Kultury/ Парк Культуры)  

2. สถานีคอมซาโมลสกายา (Komsamolskaya/ Комсомольская) 

3. สถานีปาเวเลียสกายา (Paveletskaya/ Павелецкая) 

4. สถานีเบลารุสกายา (Belorusskaya/ Белорусская) 

5. สถานีคูรสกายา (Kurskaya/ Курская) 



15 
 

 

6. สถานีเคียฟสกายา (Kiyevskaya/ Киевская) 

7. สถานีอัคเทรียบสกายา (Oktyabrskaya/ Октябрьская) 

8. สถานีสถานีปราสเปค มิรา (Prospekt Mira/ Проспект Мира) 

9. สถานีตากานสกายา (Taganskaya/ Таганская) 

10. สถานีโดบรีนนินสกายา (Dobryninskaya/ Добры́нинская) 

11. สถานีนาวาสโลบัดสกายา (Novoslobodskaya/ Новослободская) 

12. สถานีคราสนาเปรียสเนนสกายา (Krasnopresnenskaya/ Краснопресненская) 

สถานีคอมซาโมลสกายา (Komsomolskaya/ Комсомольская) เริ่มเปิดใช้บริการครั้ง
แรกในวันที่ 30 มกราคม ปี ค.ศ. 1952 โดยเป็นสถานีที่เชื่อมระหว่างสายโซคัลนิเชียสกายา (สีแดง) 
(Sokolnicheskaya Line/ Сокольническая линия) ระหว่างสถานีปราสเปค มิรา (Prospekt Mira/ 
Проспект Мира) กับสถานีคูรสกายา (Kurskaya/ Курская) และสายคัลทเซวายา (วงแหวนสีน้ าตาล) 
(Koltsevaya line/ Кольцевая линия) ระหว่ างสถานีคราสนาเซลสกายา (Krasnoselskaya/  
Красносельская) กับสถานีคราสนึยเย วาโรตา (Krasnye Vorota/ Красные ворота)8 โดยสถานีนี้
มีทางออกไปหลายพื้นท่ีบนตัวเมือง คือ จตุรัสคอมซาโมลสกายา ถนนจตุรัสเลนินกราด                      ถนน
ยาโรสลาฟสกายา  

รถไฟใต้ดินมอสโกได้มีการขยายมากขึ้น โดยเพ่ิมสถานีให้มีมากขึ้นเพ่ือให้การคมนาคมมี
ความสะดวกสบายมากขึ้น และลดปัญหาการแออัดในแต่ละสถานีของสายอ่ืนๆ ซึ่งช่วงระยะเวลาทั้งหมดที่
ผ่านมาเป็นการปูรากฐานของแต่ละสถานีในแต่ละสาย และในแต่ละสายก็ได้มีสถานีเพ่ิมข้ึนมากมายรวมถึง
สายวงแหวนสีน้ าตาล โดยการก่อสร้างสถานีรถไฟใต้ดินได้มีการเริ่มต้นจากสายหลักก่อนและจึงมีสร้าง
สายอ่ืนมาพาดผ่าน สายวงแหวนที่ล้อมรอบใจกลางเมืองเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางกับสายอ่ืน ท าให้ผู้
โดยสายสามารถเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางจากเส้นหนึ่งไปยังอีกเส้นได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งสายวงแหวน
สีน้ าตาลมี 12 สถานี ใช้เวลาในการเดินทางต่อเนื่องรอบสายวงแหวนเพียง 30 นาที และรองรับการขนส่ง
ผู้โดยสารมากสุดถึง 800,000 คน 

                                                           
8 “Komsomolskaya”, metrolinemap, accessed 23 February 2019, https://www.metrolinemap.com 
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รถไฟใต้ดินมอสโกได้มีการเผยแพร่แผนที่รถไฟใต้ดินเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 19359 โดย
ลักษณะของแผนที่ที่ใช้เพียงเส้นขีดสีด าแทนเส้นทางการเดินรถรถไฟใต้ดินและสัญลักษณ์วงกลมสีแดง
แทนที่ตั้งของแต่ละสถานี ซึ่งเป็นแผนที่แสดงเส้นทางรถไฟใต้ดินสายแรกของมอสโกคือ สายโซคัลนิเชีย
สกายา (Sokolnicheskaya / Сокольническая) หรือสายสีแดง ต่อมาในปี ค.ศ. 1954 ได้มีการปรากฎ
แผนที่รถไฟใต้ดินแบบระบบไดอะแกรมเป็นครั้งแรก ซึ่งมีลักษณะหน้าตาคล้ายแผนวงจรไฟฟ้า โดยมีการ
ใช้สัญลักษณ์เส้นขีดสีด าแทนเส้นทางการเดินรถไฟใต้ดินและสัญลักษณ์วงกลมจุดสีขาวแทนที่ตั้งของแต่ละ
สถานี และได้มีการเปลี่ยนแปลงในปี ค.ศ. 1958 เพราะมีความไม่ชัดเจน จึงได้เปลี่ยนโดยการใช้สีเป็น
สัญลักษณ์ในการบอกสายการเดินรถไฟใต้ดินแต่ละสาย โดยสายที่หนึ่งคือสายโซคัลนิเชียสกายา 
(Sokolnicheskaya / Сокольническая ) ใช้สีแดงเป็นสัญลักษณ์ สายที่สองคือสายซามัสคอฟเรียส  กา
ยา (Zamoskovretzkaya/ Замосковрецкая) ใชสีเขียวเป็นสัญลักษณ์ สายที่สามคือสายอารบัตสกา-
ปาครอฟสกายา (Arbatsko-Pakrovskaya/ Арбатско-Покровская) ใช้สีน้ าเงินเป็นสัญลักษณ์ และ
สายวงแหวนคือสายคัลทเซียวายา (Koltsevaya/ Кольцевая) ใช้สีน้ าตาลเป็นสัญลักษณ์ และสีที่ใช้เป็น
สัญลักษณ์ดังกล่าวได้ใช้มาจนถึงปัจจุบัน 

 
Figure 2.2 ภาพแผนที่รถไฟใตด้ินมอสโกในปี ค.ศ. 1935 

(MARK BYRNES. “The Evolution of Moscow's Subway Maps.” CITYLAB. accessed 23 March 2019. 

https://www.citylab.com/) 

รูปแบบของแผนที่รถไฟใต้ดินมอสโกได้มีการปรับเปลี่ยนหลายครั้งเพ่ือให้มีความสมบูรณ์

และมีความชัดเจนมากที่สุด เพราะเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการเดินทาง โดยใช้สัญลักษณ์และสีเพ่ือให้เกิด

ความเข้าใจได้ง่ายต่อระบบเส้นทางการเดินรถไฟใต้ดิน ซึ่งแผนที่รถไฟใต้ดินมอสโกได้แก้ไขและปรับปรุง

                                                           
9 MARK BYRNES, “The Evolution of Moscow's Subway Maps”, CITYLAB, accessed 23 March 2019, 
https://www.citylab.com/ 

https://www.citylab.com/
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อีกครั้งในปี ค.ศ. 2013 ที่มีการบอกรายละเอียดเพ่ิมเติมมากขึ้นและมีการออกแบบที่เข้าใจได้ง่าย และใช้

จนถึงปัจจุบัน 

 

Figure 2.3 ภาพแผนที่รถไฟใตด้ินมอสโกในปี ค.ศ. 2013 

(MARK BYRNES. “The Evolution of Moscow's Subway Maps.” CITYLAB. accessed 23 March 
2019. https://www.citylab.com/) 

แผนที่รถไฟใต้ดินมอสโกได้มีการเพ่ิมสถานีใหม่เข้าไปและขยายมีหลายสถานีมากขึ้น ท าให้

มีสถานีรถไฟใต้ดินล้อมรอบทั่วกรุงมอสโก เพ่ือให้ประชาชนสะดวกแก่การเดินทางมากขึ้นทั้งเข้าใจกลาง

เมืองและออกไปยังชานเมือง โดยในแผนที่ที่มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขครั้งล่าสุดในปี ค.ศ. 2016 ซึ่งได้มีการ

เพ่ิมเส้นทางการเดินรถสายวงแหวนใหม่ 31 สถานี เพ่ือช่วยแก้ปัญหาการแออัดของสายวงแหวนสีน้ าตาล

และท าให้การเดินทางข้ามเมืองง่ายขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนเส้นทางรถไฟระหว่างเมือง

และเส้นทางที่เชื่อมต่อสวนสาธารณะหลักของเมืองหลวงอย่างสะดวกมากขึ้น สายวงแหวนใหม่มีการ

เชื่อมต่อกับรถไฟใต้ดิน 9 สายด้วยเชื่อมกับ 16 สถานี ซึ่งมี 5 สถานีอยู่ในอาคารและอีก 3 สถานีได้มีการ

วางแผนที่จะเปิดในอนาคต ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะแสดงอย่างชัดเจนบนแผนที่ ส าหรับสถานีที่ผู้โดยสาร

https://www.citylab.com/
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ต้องเปลี่ยนรถออกนอกเวลาให้บริการ10 นอกจากนี้ยังมีให้บริการแบบแอพพลิเคชั่นเพ่ือง่ายแก่การเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารของรถไฟใต้ดินมอสโกและสะดวกมากขึ้น 

 

Figure 2.4 ภาพแผนที่รถไฟใตด้ินมอสโกในปี ค.ศ. 2018 

(“Московское центральное кольцо”. accessed 23 March 2019. http://mosmetro.ru) 

รถไฟใต้ดินมอสโกเริ่มก่อสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1930 เพ่ือขจัดปัญหาการจราจรที่ติดขัด
จากการขยายตัวของประชากรอย่างรวดเร็ว จึงมีการพิจารณาโครงสร้างการก่อสร้างรถไฟใต้ดินมอสโก 
และยังเป็นผลมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปีของโจเซฟ สตาลิน ผู้น าสหภาพโซเวียตในขณะนั้น ซึ่งมี
ความต้องการในการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมอย่างสมบูรณ์แบบและเป็นรัฐสังคมนิยม 
ที่ทุกคนมีความเท่าเทียมกันหมดในทุกด้าน ช่วงเวลาระหว่างการก่อสร้างได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้นจึง
ท าให้รถไฟใต้ดินได้ถูกใช้เป็นที่พักพิงส าหรับประชาชนเกือบครึ่งล้านคนลงไปยังสถานีรถไฟใต้ดินเพ่ือหลบ
ซ่อนตัวอยู่บนชานชาลาและในอุโมงค์จากการวางระเบิดของทหารเยอรมัน ท าให้ทุกคนปลอดภัยจาก
สงคราม จนในปี ค.ศ. 1943 หลังเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีการอนุมัติแผนในการก่อสร้างสถานีในกลุ่ม

                                                           
10 “Moscow Metro map 3.0”, ART.LEBEDEV, accessed 23 March 2019, https://www.artlebedev.com/ 
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สายวงแหวนเพ่ือลดปัญหาการคมนาคมและระบายผู้โดยสารจ านวนมากของสถานีอ่ืนๆ และยังเป็นสายที่
เชื่อมต่อกับรถไฟใต้ดินสายอื่นๆ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางมากข้ึน  

สถานีรถไฟใต้ดินมอสโกถูกก่อสร้างในช่วงเวลาที่สหภาพโซเวียตถูกควบคุมบริหารโดย
รัฐบาลพรรคบอลเชวิค ท าให้กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของรัฐบาลรวมถึงทรัพย์สินและทรัพยากรธรรมชาติ และ
ไม่มีประชาชนคนไหนสามารถถือกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ รวมทั้งการโอนกิจการต่างๆ และอุตสาหกรรมใหญ่
ของเอกชน เช่น ถ่านหิน น้ ามัน เหล็ก สิ่งทอ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นของการปกครองแบบรวมศูนย์ 
ประเด็นนี้จึงเป็นปัจจัยที่ท าให้การก่อสร้างรถไฟใต้ดินมอสโกนั้นง่ายมากขึ้น เนื่องจากอ านาจสิทธิขาดใน
การด าเนินการทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับรัฐบาล ซึ่งต่างจากการสร้างรถไฟใต้ดินในกลุ่มประเทศตะวันตก ที่มัก
ประสบกับปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินของประชาชนโดยประชาชนทีที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินที่สามารถอนุญาต
หรือไม่อนุญาตยกที่ดินของตนหรือให้รถไฟใต้ดินวิ่งผ่านที่ดินของตนได้ ซึ่งนั่นท าให้แสดงให้เห็นถึงทุนนิยม
ที่ให้ความส าคัญกับสิทธิและผลประโยชน์ส่วนตกมากกว่าที่จะคิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวม ท าให้เงินเป็น
ปัจจัยในการขับเคลื่อนองค์กรทางสังคม ดังนั้นนอกจากเงินทุนที่รัฐบาลประเทศ ทุนนิยมจะต้องใช้จ่ายใน
การก่อสร้างรถไฟใต้ดินและยังต้องจ่ายให้กับการถ่ายโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของประชาชนมาสู่รัฐบาล และได้
ท าให้การตกแต่งสถานีรถไฟใต้ดินถูกมองว่าเป็นสิ่งที่สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ แต่ส าหรับรัฐสังคมนิยมที่ยิ่งใหญ่
อย่างสหภาพโซเวียตแล้วนั้น เงินไม่สามารถซื้ออ านาจได้ จึงท าให้ไม่มีนายทุนคนใดสามารถถือครอง
กรรมสิทธิ์ทรัพย์สินส่วนตัวได้ รัฐบาลจึงทุ่มทุนในการก่อสร้างรถไฟใต้ดินและสถาปัตยกรรมการตกแต่ง
ภายในสถานีจนท าให้มีความสวยหรูหรามากที่สุดในโลก ซึ่งถือได้ว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก
ส าหรับโครงการก่อสร้างรถไฟใต้ดินมอสโก ท าให้การก่อสร้างสถานีรถไฟใต้ดินมอสโกได้แสดงให้เห็นถึง
การลดความเป็นปัจเจกของมนุษย์โดยการน าวัตถุดิบราคาแพงจ านวนมากมาใช้ในการตกแต่งภายในสถานี
ที่ซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติสาธารณะของประชาชนทุกคน อีกทั้งรถไฟใต้ดินมอสโกก็ไม่ไช่ระบบขนส่งที่มุ่งหวัง
ผลก าไรจากประชาชน แต่เป็นระบบขนส่งที่อ านวยความสะดวกส าหรับประชาชนทุกคนในการเดินทางไป
ในพ้ืนที่ต่างๆ อย่างคล่องตัว 

การก่อสร้างรถไฟใต้ดินมอสโกมีการจ้างสถาปนิก วิศวกร และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งใน

ประเทศและนอกประเทศเข้ามาร่วมด าเนินการด้วยกันเพ่ือให้สถานีรถไฟใต้ดินมอสโกมีโครงสร้างที่

แข็งแรงและคัดเลือกวัสดุที่มีความเหมาะสมที่สุดส าหรับการก่อสร้างและการตกแต่งภายใน ท าให้สถานี

รถไฟใต้ดินมอสโกมีความหรูหราสวยงามและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึง
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ความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียต อีกทั้งยังมีการสอดแทรกอุดมการณ์ทางการเมืองเข้าไปในรายละเอียด

ของการตกแต่งภายในสถานีเพ่ือใช้เป็นอีกช่องทางในสื่อแนวความคิดถึงประชาชนได้เป็นอย่างดีและ

ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก แต่ภาพลักษณ์อันสวยงามของสถานีรถไฟใต้ดินมอสโกได้แสดงออกถึง

ความมั่นคงและความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียต เนื่องจากการน าวัตถุดิบราคาแพงและล้ าค่ามาประดับ

ตกแต่งภายในสถานี แต่แท้จริงแล้วได้สะท้อนให้เห็นถึงเบื้องหลังของความสวยงามเหล่านั้น คือสภาพชีวิต

ความเป็นอยู่ที่ย่ าแย่ของประชากรชั้นแรงงานของประเทศที่เป็นผู้สร้างรถไฟใต้ดิน พวกเขามีที่พักที่ไม่มี

ความสะดวกสบายเลยในชีวิตอีกทั้งยังมีพ้ืนที่จ ากัดที่ท าให้ต้องอยู่ร่วมกันอย่างแออัด ท าให้มีคนงาน

จ านวนไม่น้อยที่มีอาการป่วยจากการติดเชื้อเนื่องจากสภาพที่สกปรกเสื่อมโทรมของที่พัก สภาพอากาศที่

หนาวเย็นของมอสโก รวมถึงการใช้แรงงานหนักในการก่อสร้างรถไฟใต้ดินซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีเทคโนโลยี

เพ่ือช่วยทุ่นแรง โดยสะท้อนให้เห็นถึงเบื้องหลังของการพยายามสร้างชาติให้ยิ่งใหญ่ของโซเวียตที่แท้จริงที่

มีความทรุดโทรมและไม่สวยงาม คือสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนที่เป็นก าลังส าคัญของประเทศ 

รวมถึงเงินทุนที่ใช้ในการก่อสร้างและการประดับตกแต่งภายในสถานีที่หรูหราจนไม่มีเงินหลงเหลือไปถึง

ประชาชนและสวัสดิการของผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นภาพที่ขัดแย้งกันอย่างมากระหว่างโลกแห่งความเป็นจริง

กับโลกในอนาคต 

 

Figure 2.5 ภาพขณะการก่อสรา้งสถานีคอมซาโมลสกายา 

(Александр "Russos" Попов. “ Станция «Комсомольская» Кольцевой линии.” Live 

Journal. accessed 1 April 2019. https://russos.livejournal.com/) 
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สถานีคอมซาโมลสกายา สายวงแหวนสีน้ าตาลถือเป็นสถานีรถไฟใต้ดินที่มีความหรูหราและ

สวยที่สุดในโลก เพราะสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในที่มีโดดเด่นและโครงสร้างที่แข็งแรง กว้างขวาง มี

การประดับตกแต่งเปรียบดั่งพระราชวังของประชาชน โดยภาพโมเสกที่บรรยายถึงเหตุการณ์ทาง

ประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงแนวความคิดสังคมนิยมและการยกย่องวีรบุรุษคนส าคัญของชาวรัสเซีย  และ

เป็นสถานที่ดึงดูดความสนใจจากผู้คนจากท่ัวทุกมุมโลกให้มีความต้องการที่จะมาสัมผัสและมองชื่นชมด้วย

ตาของตัวเอง ดื่มด่ ากับบรรยกาศที่เป็นกลิ่นอายของประวัติศาสตร์รัสเซียตั้งแต่ยุคโบราณ 

 

2.2 รูปแบบสถาปัตยกรรมและการตกแต่งของสถานีรถไฟใต้ดินคอมซาโมลสกายา สายวงแหวนสี
น ้าตาล  

 

สายวงแหวนสีน้ าตาลมีสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในสถานี่มีความพิเศษ มีเสน่ห์ 
โดยกลุ่มสถานีของสายวงแหวนสีน้ าตาลถูกจัดว่าเป็นกลุ่มสถานีรถไฟใต้ดินที่มีความสมบูรณ์แบบและลง
ตัวที่สุดในบรรยาสถานีรถไฟใต้ดินมอสโกทั้งหมด เนื่องด้วยสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน รวมถึง
ช่วงเวลาในการก่อสร้างที่ผ่านพ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่สื่อถึงศิลปะจากอารย
ธรรมที่รุ่งเรืองในอดีตและการสื่อความหมายโดยผ่านงานสถาปัตยกรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซ่ึงเปรียบได้
กับพิพิธภัณฑ์ท่ีไดส้ะสมวัฒนธรรมในช่วงโซเวียตและบอกเล่าเหตุการณ์ในอดีตให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชม 

สถานีคอมซาโมลสกายาที่เป็นสถานีเชื่อมต่อระหว่างสถานีคอมซาโมลสกายาสายสีแดง กับ
สถานีชื่อเดียวกันในสายวงแหวนสีน้ าตาล เริ่มมีการก่อสร้างในปี ค.ศ.  1930 สถานีนี้จะมีโครงสร้างที่
ออกแบบมาเพ่ือรองรับความแออัดของประชาชนและการจราจรบนพื้นดิน รวมถึงสภาพทางธรณีวิทยาที่มี
ความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภัยต่างๆ ได้ง่าย จึงนับได้ว่าสถานีนี้เป็นความส าเร็จของสถาปนิกและแรงงานที่
สามารถสร้างโครงสร้างภายในของสถานีนี้ได้เป็นอย่างดี จึงได้ถูกกล่าวขานว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินที่สวย
ที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นจากทั้งชาวรัสเซียหรือชาวต่างชาติ เนื่องจากสถานีคอมซาโมลสกายาเป็นสถานี
รถไฟใต้ดินที่มีการตกแต่งที่หรูหรา เปรียบเหมือนพระราชวังของประชาชน โดยมีการตกแต่งแบบสตาลิน 
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เอ็มไพร์ สไตล์ (Stalin Empire Style)11 ซึ่งเป็นศิลปะแบบรัสเซียชั้นสูงในยุคสมัยนั้น12 และยังมีความ
หลากหลายทางศิลปะที่รวมอยู่ในสถานีไม่ว่าจะเป็นศิลปะแบบคลาสสิกซิสม์ (Classicism)13 และมอสโก 
บาโรค (Moscow Baroque)14 นอกจากนี้แล้วยังมีศิลปะรูปแบบอ่ืนๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตกแต่งสถานี
รถไฟใต้ดินมอสโก และการหารูปแบบศิลปะมาผสมผสานและเกิดรูปแบบใหม่เพ่ือให้มีความเหมาะสม
ที่สุดกับแนวคิดในการก่อสร้างและตกแต่งภายในสถานีรถไฟใต้ดินมอสโก 

 

Figure 2.6 ภาพภายในสถานคีอมซาโมลสกายา 

(Александр "Russos" Попов. “ Станция «Комсомольская» Кольцевой линии.” Live 

Journal. accessed 1 April 2019. https://russos.livejournal.com/) 

รูปแบบที่มีเสน่ห์ในสถานีคอมซาโมลสกายาคือ สตาลิน เอ็มไพร์ สไตล์ (Stalin Empire 
Style) โดยเป็นรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารในสมัยของโจเซฟ สตาลิน ในสหภาพ
โซเวียต ช่วงศตวรรษที่ 17 - ต้นศตวรรษที่ 18 สถาปัตยกรรมจะมีความเข้มข้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุง
มอสโก  ซ่ึงจะมีความเกี่ยวข้องกับสัจนิยม สังคมนิยม และสตาลินมีความต้องการที่จะแสดงให้เห็นถึงพลัง

                                                           
11 รูปแบบสถาปัตยกรรมการก่อสร้างในสมัยโจเซฟ สตาลิน มีลักษณะเด่นคือความสูง เสาหินขนาดใหญ่ ที่แสดงถึงความแข็งแกร่งของ
สหภาพโซเวียต และมีการใช้วัสดุการตกแต่งที่มีราคาแพง เช่น หินอ่อน มีการท าลวดลายที่ละเอียดอ่อนและประณีต 
12 “MOSCOW UNDERGROUND ARCHITECTURE”, moscovery, accessed 23 February 2019, 
https://www.moscovery.com/ 
13 เป็นแบบกรีก-โรมัน มีโครงสร้างแบบเสาและคาน มีการสลับช่วงเสากันระหว่างเสากับช่องว่างระหว่างเสา ท าให้รอบๆ มีความสว่าง 
ตัวอาคารมีขนาดกว้างใหญ่และภายในอาคารมักตกแต่งด้วยหินอ่อนและประติมากรรมแกะสลักสวยงามและมีความละเอียดอ่อน 
14 รูปแบบเฉพาะของสถาปัตยกรรมบาโรกและการตกแต่งที่เป็นที่นิยมในมอสโกตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 17 ถึงต้นศตวรรษที่ 18 ที่มีการ
นิยมใช้ในโครงสร้างของอาคาร ประตูโบสถ์ และหอระฆัง มีลักษณะเด่นคือ มียอดกลมบนหลังคา 1 อันอยู่ตรงกลางและมีอันอื่น
ล้อมรอบ (ส่วนใหญ่นิยมมี 4 อันล้อมรอบแต่ละด้าน)  



23 
 

 

และอ านาจของสหภาพโซเวียตผ่านการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว โดยเป้าหมายหลักของสตาลินคือ
สื่อสารไปยังต่างประเทศถึงการเจริญเติบโตและความเจริญรุ่งเรืองของโซเวียตรัสเซีย สถาปัตยกรรมจึง
เป็นองค์ประกอบส าคัญในการยกระดับสหภาพโซเวียตให้เป็นมหาอ านาจของโลก รวมถึงการวางผังเมืองก็
เป็นส่วนส าคัญ15  

การก่อสร้างและการออกแบบการตกแต่งภายในสถานีรถไฟใต้ดินในสายการเดินรถแรกได้
ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวทางด้านแวดวงสถาปัตยกรรมโซเวียตในช่วงต้นปี ค.ศ. 1930 ซึ่งขั้นตอนการ
ออกแบบการตกแต่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมาก โดยเมื่อแรกเริ่มนั้นดูเหมือนลักษณะของการตกแต่งภายใน
สถานีรถไฟใต้ดินยังไม่มีจุดประสงค์เพ่ือกระตุ้นจิตส านึกทางอุดมคติ แต่เป็นเพียงการแสดงออกถึง
วัฒนธรรมในช่วงเวลานั้น จึงเน้นถึงการสะท้อนไปยังเหตุการณ์ส าคัญที่เป็นเบื้องหลังอดีตของประเทศ 
และในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเป็นช่วงเวลาในการพัฒนาอุตสาหกรรมของสหภาพโซเวียต ซึ่งมีโครงการปลูก
สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่เป็นจ านวนมาก รวมทั้งอาคารที่อยู่อาศัยของประชาชน 

พัฒนาการทางศิลปะของสหภาพโซเวียตที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการปฏิวัติในปี ค.ศ. 
1917 คือหลังจากการปฏิวัติได้ท าให้แนวคิดทางศิลปะเปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยมีอิทธิพลมาจากแนวคิด
ทางการเมืองที่ต้องการขจัดชนชั้นกลางให้หมดสิ้นไปจากความเป็นรัฐสังคมนิยม รูปแบบศิลปะในช่วงก่อน
การปฏิวัติคือ รูปแบบศิลปะแบบสมัยใหม่ (The Modern Style)16 หรือ อาร์ต นูโว (Art Nouveau)17 ซ่ึง
ถือเป็นรูปแบบศิลปะที่มีบทบาทส าคัญในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ของรัสเซีย เป็นรูปแบบศิลปะเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของปัจเจกชนมากกว่ามวลชน เป็นกระแสนิยมใหม่ของกลุ่มชนชั้นกลางหรือชน
ชั้นพ่อค้านายทุนที่ได้รับอิทธิพลทางความคิดมาจากยุโรปตะวันตก โดยคุณค่าของวัตถุครอบง าจิตใจของ
มนุษย ์

                                                           
15 “What Was Stalinist Architecture?”, worldatlas, accessed 8 March 2019, https://www.worldatlas.com/ 
16 รูปแบบศิลปะท่ีศิลปินแต่ละคนจะเน้นความเป็นตวัของตวัเองของศิลปินแตล่ะกลุม่ซึง่มีมากมายหลายกลุม่ โดยแตล่ะกลุม่ก็มี
แนวคิดเทคนิค วิธีการท่ีแตกตา่งกนัออกไปหลากหลาย ไมว่า่จะเป็นการสะท้อนสภาพสงัคม การแสดงมมุมองบางอย่างท่ีแตกตา่ง
ออกไปจากคนสว่นใหญ่ การแสดงถึงภาวะทางจิตใจของตวัศิลปินเองหรือบางกลุม่คน หรือการแสดงความประทบัใจในความงาม
ตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผลงานสามารถตอบสนองตอ่ประชาชนทัว่ไป 
17 อาร์ตนูโว มีลักษณะเด่นคือการนิยมใช้ลวดลายจากธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เถาวัลย์ คลื่น เปลวไฟ ลายเส้ตวัด ใบไม้ กลีบ
ดอกไม้หรือดอกไม้ตูม โดยเน้นเส้นโค้งและพร้ิวไสว ให้ความรู้สึกอ่อนช้อย นอกจากนี้แล้วจะใช้ลายประดับเป็นรูปคนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
สตรีที่รูปร่างบาง สูงเพรียว เส้นผมยาวและพลิ้วปลิวไสว สวมใส่เสื้อผ้าที่เบาพร้ิว  และยังมีลวดลายรูปสัตว์ที่นิยมคือ หงส์ นกยูง 
แมลงปอ 
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รูปแบบศิลปะที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาในรัสเซียคือ รูปแบบศิลปะแบบคลาสสิค (Classic) เป็น
รูปแบบศิลปะที่ถูกน ามาใช้เพ่ือต่อต้านรูปแบบศิลปะแบบรัสเซียสมัยใหม่และได้ส่งผลต่อการพัฒนา
สถาปัตยกรรมโซเวียตในช่วงปี ค.ศ. 1920 ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงกระแสทางความคิดของคนรัสเซียในการ
ต่อต้านรูปแบบทางศิลปะรัสเซียแบบสมัยใหม่ท่ีเกิดข้ึนก่อนการปฏิวัติในปี ค.ศ. 1917 อย่างชัดเจน 

เรเนสซองส์ (Renaissance) คือรูปแบบการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการในยุคคลาสสิค เป็นการน า
ศิลปะกรีก-โรมันโบราณกลับฟ้ืนฟูอีกครั้ง มีจุดก าเนิดมาจากประเทศอิตาลี ตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่  14 และ
ได้แพร่ขยายไปยังประเทศอ่ืนๆ ในยุโรปตลอดศตวรรษที่ 1718 ซึ่งเป็นรอยต่อทางด้านวัฒนธรรมระหว่าง
วัฒนธรรมยุโรปยุคกลางไปสู่วัฒนธรรมยุโรปสมัยใหม่ และได้กลับมามีบทบาทในวงการศิลปะโซเวียต
ในช่วงปี ค.ศ. 1920  

ความเคลื่อนไหวในวงการสถาปัตยกรรมก่อนที่จะมีการออกแบบโครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรมของสถานีรถไฟใต้ดินมอสโกสายแรกนั้นได้เกิดเหตุการณ์ส าคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนในวงการ
สถาปัตยกรรมโซเวียต คือในช่วงกลางปี ค.ศ. 1920 ได้เกิดกระแสทางศิลปะและสถาปัตยกรรมรูปแบบ
ใหม่ขึ้น ชื่อว่า คอนสตรัคทีฟวิซึม (Constructivism)19 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการพยายามศึกษาค้าน
คว้าเพ่ือค้นหารูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับแนวคิดในการสร้างสังคมนิยมโซเวียต โดยมีการ
พยายามขจัดแนวความคิดและรสนิยมทางศิลปะแบบชนชั้นกลางที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนการปฏิวัติในปี ค.ศ.  
1917  

คอนสตรัคทีฟวิซึม (Constructivism) ถือเป็นรูปแบบศิลปะที่มีอิทธิพลต่อสถาปัตยกรรม 
โซเวียตในช่วงกลางปี ค.ศ. 1920 เป็นอย่างมาก โดยการใช้ประโยชน์สูงสุดจากโครงสร้างที่ทันสมัย หลัก
ของศิลปะแบบคอนสตรคทีฟวิซึมคือการสร้างศิลปะจากคุณค่าของวัตถุที่ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน ลักษณะ
ของสิ่งก่อสร้างแบบศิลปะแบบคอนสตรัคทีฟวิซึมจึงมีลักษณะเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยมีพ้ืน
แก้วใส และมีการเสริมความแข็งแรงด้วยโลหะ ซึ่งเป็นการสร้างบรรทัดฐานการด าเนินีวิตที่เรียบง่ายตรง
ข้ามกับรูปแบบศิลปะในยุคก่อนการปฏิวัติในปี ค.ศ. 1917 ที่เน้นสร้างจากวัสดุหรูหราและสิ้นเปลืองอย่าง
ไร้เหตุผล นอกจากนี้แล้วกระแสความนิยมรูปแบบศิลปะแบบคอนสตรัคทีฟวิซึมยังมีอิทธิพลต่อรูปแบบ
ผลงานของศิลปะอ่ืนๆ 

                                                           
18 “Renaissance”, History, accessed 27 March 2019, https://www.history.com/ 
19 “Russia Constructivism (1916-1924)”, accessed 27 March 2019, http://www.csun.edu/ 
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นีโอคลาสสิคซิซึม (Neoclassicism) คือรูปแบบศิลปะในยุคฟ้ืนฟูศิลปะและสถาปัตกรรม
แบบกรีกโบราณ ซึ่งแพร่หลายในยุโรปในช่วงศตวรรษที่ 18-19 และได้มีอทธิพลต่อสถาปัตกรรมโซเวียต
ในช่วงกลางปี ค.ศ. 192020 และเป็นรูปแบบศิลปะที่ใช้ในการตกแต่งสถานีรถไฟใต้ดินมอสโก ซึ่งรูปแบบนี
โอคลาสสิคซิซึมของโซเวียตจะมีความแตกต่างจากลักษณะทั่วไปของนีโอคลาสสิคซิซึม คือเป็นการน า
รูปแบบศิลปะแบบคลาสสิคมาผสมผสานกับรูปแบบคอนสตรัคทีฟวิซึม โดยเห็นได้จากลักษณะของการใช้
เหล็กเป็นโครงของอาคารและเทพ้ืนด้วยคอนกรีต และใช้เสารับน้ าหนักอาคารในลักษณะของเสาในยุค
คลาสสิค แต่บริเวณเพดานโค้งจะเป็นพ้ืนผิวที่ท ามาจากแผ่นแก้วใส เป็นการลดความยุ่งยากซับซ้อนของ
ศิลปะรูปแบบคลาสสิคและปรับให้มีความเรียบง่ายขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าใจถึงรายละเอียดของ
รูปแบบศลิปะได้ง่าย 

รูปแบบสถาปัตยกรรมของสถานีรถไฟใต้ดินขึ้นอยู่กับแนวคิดของโจเซฟ สตาลิน โดยสตาลิน
ได้สร้างอุดมการณ์ทางการเมืองภายใต้กรอบการพัฒนาไปสู่สังคมนิยมท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางสังคม มีโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจใหม่ พัฒนาอุตสาหกรรม และโครงสร้างรถไฟใต้ดินเพ่ือ
พัฒนาวิถีชีวิตของประชาชน โดยได้รับอิทธิพลของโซเชียลลิสต์-เรียลลิซึม (Socialist-Realism) หรือสัจ

นิยมแนวสังคมนิยม ที่ส่งผลต่อสถาปัตยกรรมภายในสถานีรถไฟใต้ดินมอสโก โดยเป็นการน าศิลปะมาใช้
เพ่ือเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความคิดและอุดมการณ์ที่รัฐต้องการสื่อให้ประชาชนรับรู้ ตามหลักการ
ด าเนินนโยบายของสตาลินที่ต้องการสร้างรัฐกรรมาชีพที่มีความแข็งแกร่งและความม่ันคงเพ่ือก้าวผ่านไปสู่
ความเป็นคอมมิวนิสต์ที่สมบูรณ์แบบ นอกจากความสวยงามของสถานีรถไฟใต้ดินที่เป็นเครื่องบ่งชี้ถึง
ความส าเร็จขั้นสูงในการสร้างรูปแบบเฉพาะของสถาปัตยกรรม ระบบรถไฟใต้ดินมอสโกยังแสดงออกถึง
ความส าเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่และรุ่งเรืองไม่แพ้ชาติใดในโลก 

รูปแบบทางศิลปะแบบโซเชียลลิสต์-เรียลลิซึม ได้ปรากฎครั้งแรกในภาพเขียนชื่อ “A 
Meeting with Stalin and Voroshilov” ที่เป็นภาพจ าลองเหตุการณ์ที่ถูกกล่าวในบันทึกประจ าวันของ           
อิ.อิ. บรอดสกี (I.I. Brodski/ И.И.Бродский)21 ซึ่งวาดโดยอเล็กซานเดอร์ เกราซิมอฟ (Alexander 
Galosimov/ Александр Герасимов) เป็นภาพเหตุการณ์ในปี ค.ศ. 1933 ที่บรอดสกีได้รับเชิญให้เข้า
ร่วมพูดคุยและเปลี่ยนทางความคิดเห็นกับโจเซฟ สตาลิน และร่วมด้วย อเล็กซานเดอร์ เกราซิมอฟ ,  

                                                           
20 “Neoclassical Architecture in Russia”, accessed 27 March 2019, https://study.com/ 
21 อิ.อิ. บรอดสกี (I.I. Brodski/ И.И.Бродский) บิดาแห่งวงการศิลปะโซเชียลลิสต์-เรียลลิซึม โดยรูปภาพของเขาส่วนใหญ่จะเป็น
การถ่ายทอดเหตุการณ์ในสงครามกลางเมืองและการปฏิวัติบอลเชวิค ในปี ค.ศ. 1917 
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คาทซ์มาน  (Katsman/ Катзман) และคลิ เมนท์  วาโรชิลอฟ (Kliment Voroshilov/ Климент 

Ворошилов) ในหัวข้อสนทนาเกี่ยวกับวิธีการของศิลปะโซเชียลลิสต์-เรียลลิซึม สตาลินในฐานะผู้น า
สังคมนิยมได้มีบทบาทในแผนการปฏิบัติทางวัฒนธรรมที่เป็นเครื่องหล่อหลอมจิตวิญญาณของมนุษย์โดยมี
หน้าที่ในการแสดงความเป็นจริงของการด าเนินชีวิตที่น าไปสวิถีปฏิบัติในสังคมนิยม 

โซเชียลลิสต์-เรียลลิซึมเป็นรูปแบบศิลปะที่เป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินนโยบาย “ปฏิวัติทาง
วัฒนธรรม” ของสตาลิน โดยเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1927-1928 มีจุดประสงค์หลักเพ่ือสร้างชนชั้นกรรมาชีพ
พร้อมทั้งการปูรากฐานทางสังคมคอมมิวนิสต์ที่สมบูรณ์แบบ โดยมุ่งขจัดชนชั้นพ่อค้าที่ถือเป็นปฏิปักษ์ต่อ
รัฐสังคมนิยม ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการปฏิวัติทางวัฒนธรรมของสตาลินไม่ได้เน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม แต่เป็นการด าเนินการตามทัศนคติของผู้น าที่ต้องการผลิตบุคคลระดับหัวกระทิในสังคม
กรรมกรที่มีความรู้ความสามารถเพ่ือเป็นรากฐานที่มั่นคงต่อการสร้างระบบการปกครองที่ยิ่งใหญ่ และรวม
ไปถงึการพัฒนาทางการศึกษา โดยในช่วงเวลานี้ที่กรรมกรและชาวนาได้รับการศึกษาและฝึกฝนตามความ
ถนัดในแต่ละวิชาชีพที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น จนกลายมาเป็นบุคคลในสาขาอาชีพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
วิศวกรรม ช่างและครูผู้ฝึกสอนตามแต่ละสาขาอาชีพ การด าเนินนโยบายปฏิวัติทางวัฒนธรรมจึงเป็น
ช่วงเวลาของการสร้างปัญญาชนแห่งชนชั้นกรรมาชีพ 

รถไฟใต้ดินมอสโกคือรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ถึงความ
เป็น  ศูนย์รวมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ ด้วยเจตนารมของสตาลิน ที่ต้องการสร้างความ    
เท่าเทียมกันในสังคมโดยลบชนชั้นและระบบศักดินาออกไปจากสังคมในระบบสังคมนิยม โดยรถไฟใต้ดิน
มอสโกเปรียบเสทอนตัวแทนในการประกาศต่อต้านขั้วอ านาจการปกครองเก่าที่มีมากตั้งแต่อดีตก่อนการ
ปฏิวัติรวมถึงในโลกทุนนิยม ดังนั้นการสร้างรถไฟใต้ดินจึงไม่ใช่เพียงความส าเร็จในการสร้างระบบขนส่ง
รูปแบบใหม่แต่ยังรวมถึงการต่อสู้เพ่ือให้ได้มาซึ่งชัยชนะของสหภาพโซเวียต 

รูปแบบศิลปะโซเชียลลิสต์-เรียลลิซึมได้ส่งผลต่อสถาปัตกรรมการตกแต่งภายในสถานีรถไฟ
ใต้ดินมอสโกในยุคสตาลิน โดยที่เห็นเด่นชัดที่สุดคือการตกแต่งสถานีในรูปแบบศิลปะเพ่ือระลึกถึงคุณงาม
ความดีของตัวบุคคลอย่างวีรบุรุษ โดยมีทั้งแบบรูปปั้น ภาพวาด และภาพสลักนูนต่ าหรือภาพประดับ
ตกแต่งด้วยโมเสก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการยกย่องวีรบุรุษโดยเฉพาะการถ่ายทอดออกมาเป็นเหตุการณ์
การทางประวัติศาสตร์และการปฏิวัติ โดยมีการแสดงให้เห็นถึงล าดับขั้นในการปฏิวัติและมีผลท าให้ชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนมีคุณภาพดีขึ้น ส่วนรายละเอียดของชิ้นงานได้ถูกสร้างให้มีความคล้ายคลึงกับ
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ตัวบุคคลจริงมากที่สุด อีกท้ังยังมีการสอดแทรกประเด็นของการรรวมชาติเพ่ือสร้างจิตส านึกของความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันในสหภาพโซเวียตโดยการถ่ายทอกออกมาเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งภาพ
วีรบุรุษในสงครามต่างๆ ที่น ามาซึ่งชัยชนะตั้งแต่ในยุคจักรวรรดิรัสเซีย ดังนั้นงานศิลปะที่ตกแต่งอยู่ภายใน
สถานีรถไฟต้ดินมอสโกได้ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการชี้น าทางความคิดของประชาชนที่ประสบผลส าเร็จ
มากที่สุดวิธีหนึ่งที่ได้สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดชาตินิยม 

การตกแต่งภายในสถานีรถไฟใต้ดินมอสโกมีแนวคิด การต่อสู้ทางประวัติศาสตร์เพ่ือรัสเซีย
ได้รับมาซึ่งชัยชนะและอิสรภาพ และมีการตกแต่งที่หรูหราดั่งเป็นพระราชวังของประชาชน  เพ่ือให้
ประชาชนเกิดความรู้สึกว่าก าลังอยู่ในสถานีที่หรูหรา โอ่อ่าดุจพระราชวังพร้อมกับมีแสงที่สว่างสไว เพดาน
สูงที่ให้ความรู้สึกโปร่งโล่ง สบายและไม่อึดอัด ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างสถานีรถไฟใต้ดินในรูปแบบใหม่ที่ฉีก
กฎการสร้างแบบเดิมที่เป็นสถานีรถไฟธรรมดา โดยสถานีรถไฟใต้ดินมอสโกได้ถูกสร้างให้อยู่ในโลกของ
อุดมคติที่มีการเมืองและสังคมที่สมบูรณ์แบบ และสิ่งที่โดดเด่นออกมาคือการพัฒนาขั้นสูงสุดของการ
สร้างสรรค์ผลงานทางสถาปัตยกรรมโซเวียต ซึ่งแสงสว่างที่สาดส่องอยู่ในสถานีเปรียบเหมือนแสงสว่าง
แห่งความก้าวหน้าและชัยชนะของระบบสังคมนิยม อีกท้ังยังเป็นแสงแห่งความหวังให้กับประชาชนทุกคน 
โดยมีความหมายเปรียบดั่งแสงอาทิตย์ที่ไม่มีวันลับขอบฟ้า 

 

Figure 2.7 ภาพโคมไฟระยา้ภายในสถานีคอมซาโมลสกายา 

(Евгений Чесноков. “ «Город на память». 077. «Сокольники»-«Комсомольская».” 

Live Journal. accessed 1 April 2019. https://rblogger.ru/) 

สถานีคอมซาโมลสกายาได้รับการออกแบบด้วยความสวยงามและมีชีวิตชีวาโดย สถาปนิก      
อา. แว. ชูเซียฟ (A.V. Shuchuzev/ А.В. Шузев) โดยชูเซียฟได้มีแนวคิดให้สถานีรถไฟใต้ดินเปรียบ
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เหมือนประตูเมืองมอสโกที่เปิดออกไปพบปะกับผู้คนในเมืองและแขกหรือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในเมือง
และการเดินทางจากสถานีหนึ่งไปอีกสถานีหนึ่ง นอกจากนี้แล้วยังมีสถาปนิกคนอ่ืนๆ ที่ร่วมกันสร้างความ
สวยงามและแข็งแกร่งของสถานีคอมซาโมลสกายาคือ ผู้ช่วยสถาปนิก คือ แว. แด. คาโคริน              (B.D. 
Kokorin/ В.Д. Кокорин) อา. ยู. ซาบาโลทนายา (A.U. Zabalotnaya/ А.Ю. Заболотная) โอ. อา. 
วีริ โคเรียสกี (O.A. Velikoresky/ О.А. Великорецкий) อา. แอ็ฟ. โฟคินา  (A.F. Fokina / А.Ф. 

Фокина) แว. แอส. วาร์วานิน (V.S. Varvanin/ В.С. Варванин) สถาปนิกผู้ออกแบบอาคารทางเข้า 
คือ A. Schusev, V. Varvanin, O. Velikoretsky วิศวกรผู้ออกแบบ คือ A. Semyonov และจิตรกร ปา
เวล โคริน (Pavel Korin) 

 

Figure 2.8 ภาพขณะก าลังท ารูปภาพโมเสก 

(Александр "Russos" Попов. “ Станция «Комсомольская» Кольцевой линии.” Live 

Journal. accessed 1 April 2019. https://russos.livejournal.com/) 

สถานีคอมซาโมลสกายาเป็นสถานีที่มีความโดดเด่นและแตกต่างจากสถานีอ่ืนในสายวง
แหวนสีน้ าตาล เนื่องจากมีโครงสร้างแบบเสารับน้ าหนักแบบลึก และใช้เสาคอลัมน์เป็นตัวรับน้ าหนัก
เพดานโค้ง โดยภายในสถานีมีเสาคอมน์ตั้งเรียงกันตามแนวโถงทางเดินกลางซึ่งแบ่งเป็น 2 แถว แถวละ 
34 ต้น ซึ่งเสาเป็นแบบไอโอนิกที่ท าหน้าที่เป็นฐานรับน้ าหนักจากเพดานโค้งบริเวณโถงทางเดินกลางและ
บริเวณโถงทางเดินเทียบจอดรถไฟทั้ง 2 ด้าน บนเพดานบริเวณโถงทางเดินกลางมีลักษณะโค้งและยกสูงที่
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ท าให้รู้สึกโปร่งโล่ง ไม่อึดอัด และกว้างขวาง ซึ่งผสมผสานเข้ากันได้ดีกับส่วนประกอบอ่ืนๆ ของสถานีท า
ให้สถานีมีความโดดเด่นและเป็นสง่า และที่โดดเด่นเป็นอย่างมากคือ ภาพโมเสกที่ออกแบบโดยโคริน      
จิตรกรชาวรัสเซียที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากค าปราศรัยของสตาลินถึงวีรบุรุษตั้งแต่สมัยจักรวรรดิรัสเซีย
จนถึงสหภาพโซเวียต   

 สถานีรถไฟใต้ดินมอสโกเป็นความส าเร็จขั้นสูงสุดของสหภาพโซเวียตในการพัฒนา
ประเทศให้มีความทัดเทียมกับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศทางตะวันตก ซึ่งสถาปัตยกรรมการ
ตกแต่งภายในสถานีรถไฟใต้ดินมอสโกมีความพิเศษและโดดเด่นต่างจากสถานีรถไฟใต้ดินประเทศอ่ืนๆ ทั้ง
โครงสร้างต่างๆ การออกแบบ รวมไปถึงวัตถุดิบที่ใช้ที่มีความล้ าค่า และราคาแพง ซึ่งได้แสดงให้เห็นว่า
โครงการก่อสร้างรถไฟใต้ดินมอสโกถูกทุ่มเทในการด าเนินการอย่างมากเพ่ือยกระดับการคมนาคมในเมือง
หลวงให้มีความสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นไปด้วย  การออกแบบการ
ตกแต่งภายในสถานีอยู่ภายใต้กรอบแนวความคิดของสตาลิน ที่ต้องการสอดแทรกอุดมการณ์ทางการเมือง
เข้าไปด้วย โดยมีศิลปะรูปแบบต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อสถานีรถไฟใต้ดินมอสโก นอกจากนี้แล้วยังท าให้มี
รูปแบบทางศิลปะที่เกิดขึ้นใหม่ในรัสเซีย 

สถานีรถไฟใต้ดินคอมซาโมลสกายา สายวงแหวนสีน้ าตาลมีสถาปัตยกรรมตกแต่งที่หรูหรา 
และสวยงามที่สุด โดยเป็นสถานีรถไฟใต้ดินสถานีหนึ่งที่ได้มีอุดมการณ์ทางการเมืองสอดแทรกไว้อย่าง
สมบูรณ์แบบที่สุด ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพโมเสกที่ประดับตกแต่งมีการบรรยายถึงเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี รูปปั้นเลนิน อดีตผู้น าโซเวียตที่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นภายในสถานีซึ่งเป็นการ
สะท้อนแนวความคิดการยกย่องวีรบุรุษ สัญลักษณ์ต่างๆ ที่แฝงอยู่ในรายละเอียดของสถาปัตกรรมการ
ตกแต่ง รวมถึงวัสดุอ่ืนๆ ที่น ามาตกแต่งภายในสถานีคอมซาโมลสกายาที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของ
สหภาพโซเวียต 

 


