




สวนสัตวดุสิต เดิมเปนพระราชอทุยานสวนพระองคในพระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหวั เมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๘ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหวัทรงมีพระราชดําริใหสรางขึ้นบริเวณทีร่าบดานตะวันออกของ
พระราชวังดสุิต ตามแบบอยางของตางประเทศทีพ่ระองคเคยเสด็จไป
ทอดพระเนตร การสรางกอสรางพระราชอทุยานเริ่มดวยการขุดสระน้ําขนาด
ใหญเปนรูปพระราชหัตถเลขา พระปรมาภิไธยยอ "จ.ป.ร." ขุดคคูลองระบาย
น้ํา ทําถนนเชื่อมตดัผานจากคลองเปรมประชากรเขาไป



โดยรอบหลายเสนทาง ดนิที่ขุดขึ้นมาไดนํามาใชในการถมเนินและปลูก
ตนไม พระองคจงึโปรดเรียกที่นีว้า "เขาดินวนา"
พระราชอทุยานแหงนี้ใชเปนที่เสด็จประพาส เพื่อทรงเปลี่ยนพระราช
อิรยิาบถแตเพียงอยางเดยีว ยังไมมีการนําสัตวชนิดใดมาเลี้ยงไว เมือ่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวัเสด็จสวรรคต พระราช
อทุยานสวนดุสิตแหงนี ้ถูกปลอยทิง้รกรางเปนเวลาหลายสิบป ใน พ.ศ. 
๒๔๘๑ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัอานันทมหิดล จอมพล ป. 
พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ไดนําความขึ้นกราบบังคมทูลขอ
พระราชทานสวนดสุิต มาจดัตั้งเปนสวนสัตวและเปนสถานที่พกัผอน
หยอนใจของประชาชน 



เพิ่มเติมจากสวนลุมพินี ทรงมพีระมหากรณุาธคิณุโปรดเกลาฯ พระราชทานให 
ทั้งยังทรงพระราชทานกวางดาว ลูกหลานกวางดาวทีพ่ระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหวัทรงนํามาจากอนิโดนีเซีย เมือ่ครั้งเสด็จประพาสหมูเกาะ
ชวา เมือ่ พ.ศ. ๒๔๕๑ และสัตวอื่นอีก ๒-๓ ชนิด จากสวนกวางบริเวณพระที่
นั่งอมัพรสถาน มาเลี้ยงไวในเขาดินวนา ตั้งชื่อสวนสตัวนี้วา "สวนสัตวดุสิต"
สวนสตัวดุสติอยูในการดําเนินงานของเทศบาลนครกรุงเทพฯ จนมาถึง พ.ศ. 
๒๔๙๗ จงึไดจดัตั้งองคการสวนสัตว ขึ้นมาบรหิารงานโดยเฉพาะ ปจจบุนัมี
สัตวปาทั้งในและตางประเทศ รวมกวา ๑๖๐๐ ตัว มีผูเขามาใชบริการเฉลี่ยป
ละ ๒.๕ ลานคน



พระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั หรอื พระ
บรมรปูทรงมา ตั้งอยูที่ลานพระบรมรูปทรงมา
สรางขึน้ในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั โดยนํา
แบบอยางมาจากพระบรมรูปของพระเจาหลุยสแหงฝรั่งเศส ทีก่รุงปารีส ดวย
ฝมือนายชางชาวฝรั่งเศส บริษทั ซุซเซอร เฟรสฟอรเดอร ในวโรกาส ที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยหวัเสด็จประพาสยุโรปครั้งที ่๒ เมือ่ 
พ.ศ.๒๔๕๐



พระบรมรูปทรงมาสรางขึน้ดวยเงินที่ประชาชนไดเรี่ยไรสมทบทนุ 
สวนเงินที่เหลือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวัได
นําไปสรางมหาวทิยาลัยขึ้น มนีามตามพระปรมาภิไธยวา 
จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย



พระทีน่ั่ง อนันตสมาคม 
สรางใน รัชสมัย : รัชกาลที่ 5

ณ. บริเวณใจกลางมหานครกรุงเทพ มจีัตุรัสที่ขึน้หนาขึ้นตา แหงหนึ่งที ่
ชาวตางชาติหลายคนไดยลมาแลวมากมาย เพราะ ทีท่ีว่านี้ลวนแลวแตม ี

สถานทีท่ี่เปนจุดสาํคัญ ตั้งอยูในละแวกเดียวกันทัง้สิ้น ไมวาจะเปน สวนสตัว
ดุสิต พระบรมรูปทรงมา รัชกาลที่ 5 สวนอมัพร หรอืแมแตพระราชวัง

มโหฬารที่ชือ่ พระที่นั่ง อนันตสมาคม 
พระทีน่ั่งอนนัตสมาคม เปนหนึ่งในพระที่นั่งที่สรางขึ้นใน รัชสมัยของ



พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั เปนพระราชวังที่
พระเจาอยูหวั ทรงดําริใหสรางขึน้ตามแบบตะวันตก ซึ่งเปนที่นิยมในสมัยนัน้ 
และ ก็เปนทีท่ราบกันดวีา หลังจากทีร่ัชกาลที่ 5 เสด็จกลับจาก ประพาสยุโรป 
พระองคจะ ทรงโปรดงานสถาปตยกรรม แบบ 
อิตาเลี่ยนเปนพิเศษ และ ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมนี้ กถ็ูกสรางขึ้นตามแบบ 
เรอเนสซองท ซึ่งเปนแบบที่พระพุทธเจาหลวงทรงโปรดปราน เชนเดียวกนั
ความงามของพระทีน่ั่งอนนัตสมาคมนี ้แมวาในเบื้องแรกทีใ่นหลวงรัชกาลที่ 5 
จะทรงมีพระดําริใหสรางคลายกับ มหาวหิาร ซานปเอโตร (San Pietro)
ที ่กรุง วาติกนั (Vatican City) แตทายที่สดุแบบของพระทีน่ั่งที่
สถาปนิกอิตาเลี่ยน รางไว



กลับไป คลายวหิาร ซูแปรการ (Basilica di Superga) ที่
อยูทางตอนเหนอืของ เขต ตูริน (Turin) สวนหินออนอันเปน
สวนประกอบสําคญั ของอาคารก็นําเขาโดยตรงมาจาก เขต การาราร 
(Carrara) ในแควน ตุสกานี่ (Tuscany) อนัเปนแควนทีม่หีิน
ออนอนัเลืองชื่อทีศ่ลิปนระดับโลกอยาง มิเกลันเจโล 
(Michelangelo) เลือกหินออนทีน่ี่มาแกะสลักเปน ดาวดิ 
(David) มาแลว จากขางตนจะเห็นไดวา พระที่นั่งอนันตฯ เปน พระ
ที่นั่ง ทีดู่เหมอืนจะยุงยากซับซอนกวาพระที่นั่งอืน่ๆหรอืพระราชวังอื่นๆ 
ดวยเหตุที่มาจากการคดัสรร อยางตั้งใจนั้นเอง ดังนั้นพระที่นั่งอนันต จึง
เปนที่เดียวในประเทศไทย ทีอ่าคารม ียอดโดมแบบเรอเนสซอง



พระทีน่ั่งอันวจิิตรตระการตานี้ มีเหตุผลมากพอทีจ่ะทาํให พระจุลจอมเกลา
เจาอยูหวัม ีพระดํารหิใหสราง ก็เพื่อใชเปนทองพระโรงวาราชการในพระราชวัง
ดุสิต เปนที่รบัรองคณะทตูานุทตู และ แขกเมืองตางๆ และ อีกประการหนึ่งคอื 
พระองคใชพระที่นั่งอนันตนี้เปนที่เฉลิมฉลองการครองราชอันยาวนานที่สดุ ใน
ราชวงศจักร ีทีท่รงครองนานรวม 40 ป ปจจบุนัแมวาพระที่นั่งอนันตสมาคม
จะไมไดเปน สถานที่สาํหรับวาราชการงานเมอืงของพระเจาอยูหวัองคปจจบุัน
แลวก็ตาม แตพระที่นั่งนี้ก็ยังคงเปนสถานทีท่ี่ใชประกอบ พระราชพิธีสําคัญ
สําคัญ อยูเสมอ โดยเฉพาะพระราชพิธีทีม่ีสวนสนาม พระที่นั่งนี้เปดโอกาสให
ประชาชนเขาชมไดเฉพาะ วันนักขัตฤกษทีส่ําคัญเทานั้น



ถนนราชดําเนินเปนถนนทีพ่ระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหวัโปรด
เกลาฯ ใหสรางขึ้นใน พ.ศ. 2442 เพื่อเปนที่เสด็จพระราชดําเนินระหวาง
พระบรมมหาราชวงักับพระราชวังดุสติ เพื่อความสงางามของบานเมอืง และ
เพื่อใหประชาชนไดเดินเทีย่วพกัผอน จึงมพีระราชประสงคใหสรางถนนราช
ดําเนินใหกวางทีสุ่ด และให 2 ฟากถนนเปนที่ตั้งวังและสถานทีร่าชการใหญ ๆ 
มิใหสรางตึกแถวหรือรานเล็ก ๆ ซึ่งจะทําใหกลายเปนยานการคา โดยในชั้น
แรกนั้นมีพระราชดํารวิา เมื่อสรางถนนที่ตําบลบานพานถมจะตองรือ้ปอมหัก
กําลังดัสกร นาจะรักษาชื่อปอมไวใชเปนชื่อถนน แตจะเรียกวาถนนหักกําลัง
ดัสกร



"ดูแปลไมไดความกันกับถนน แตพักเอาไวตรองทหีนึ่ง ควรจะตองตั้งชื่อก็ใหทัน
กอนตัดถนน"สาเหตุของการตัดถนนเนื่องจากมีพระราชดํารวิา ทองทีต่ําบล
บานพานถม ถึงทองที่ตําบลปอมหักกําลังดัสกรเปนที่เรอืกสวนเปลี่ยวอยูใน
ระหวางถนนพฤฒบิาศ (ปจจบุนัคอืถนนนครสวรรค) กับถนนสามเสนยังไม
เปนที่สมบรูณทันเสมอทองที่ตําบลอืน่ เพราะยังไมมถีนนหลวงทีจ่ะทาํให
ประชาชนทาํการคาขายสะดวกขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางถนน
ขึ้นโดยตัดตั้งแตปลายถนนพระสุเมรุ ขามคลองรอบกรุงที่ตําบลบานพานถม
ตรงไปยังปอมหักกําลังดัสกร ขามคลองผดุงกรุงเกษมบรรจบกับถนน
เบญจมาศ (ปจจบุนัคอืสวนหนึง่ของถนนราชดําเนินนอก) พระราชทานนามวา 
ถนนราชดําเนิน



เชนเดียวกับถนน Queen’s walk ในกรีนปารก (Green 
Park)
ที่กรุงลอนดอน องักฤษ และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระยาเทเวศรวงศ
วิวฒัน เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการและอธิบดีกรมสุขาภิบาลเปนพนักงาน
จัดสรางถนนราชดําเนิน ตอมาโปรดเกลาฯ ใหยายถนนราชดําเนินไปตัดทางใน
ตําบลบานหลอ เพื่อใหถนนตรงไดแนวตลอดถนนเบญจมาศดวย และโปรด
เกลาฯ ใหตัดถนนเทวียรุยาตร (ปจจบุนัคอืถนนประชาธิปไตย) ผานตําบลบาน
พานถมขึ้นแทน ถนนราชดําเนินนอกเริ่มตั้งแตถนนพฤฒิบาศผานตําบลบาน
หลอไปออกตําบลปอมหกักําลังดัสกรขามคลองผดุงกรุงเกษมไปบรรจบกบั
ถนนเบญจมาศ ถือเปนถนนสายแรกที่ใชวิธีการใชคาทีด่ินในการเวนคืนเพื่อตัด
ถนน



พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวัทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เสด็จพระ
ราชดําเนินทรงเปดถนนราชดําเนินนอก สะพานมัฆวานรังสรรค และถนน
เบญจมาศ เนื่องในอภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 50 พรรษา ใน 
พ.ศ. 2444 โปรดเกลาฯ ใหสรางถนนราชดําเนินกลางตั้งแตสะพานเสี้ยว
ตรงไปขางคลองบางลําพูตอกับถนนราชดําเนินนอก จึงโปรดเกลาฯ ใหเรียก
ถนนราชดําเนินชวงแรกวาถนนราชดําเนินนอก ตอมามกีารกอสรางถนนราช
ดําเนินในมาจดถนนหนาพระลาน โดยสรางขยายแนวถนนจักรวรรดวิังหนา
เดิม เริ่มจากมุมถนนหนาพระลานและถนนสนามไชยมาบรรจบกบัยานริม
สนามหลวงดานตะวันออกไปบรรจบถนนราชดําเนินกลางทีส่ะพานผานพิภพ
ลีลา แลวเสร็จใน พ.ศ. 2446



ถนนราชดําเนินเปนถนนทีส่วยงามและเปนศรีสงา
ของบานเมืองตั้งแตแรกสรางมาจนถึงปจจุบัน



วัดภูเขาทอง ตั้งอยูทีทุ่งภูเขาทอง ดานเหนือของอาํเภอพระนครศรอียุธยา หาง
จากเกาะเมืองไปทางทศิตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร สรางขึน้ในสมัย
แผนดินของสมเดจ็พระราเมศวร เมือ่ พ.ศ. 1930 แตไมปรากฏหลักฐานวามี
ชื่อเดิมอยางไร ตอมา พ.ศ. 2112 พระเจาบุเรงนองยกทพัมาตีกรุงศรอียุธยา
ไดจึงโปรดใหสรางเจดยีองคใหญแบบมอญขึ้นแทน เพื่อเปนการประกาศพระ
บรมเดชานุภาพ แลวใหเรียกเจดียนี้วา “เจดียภูเขาทอง” วัดนีจ้ึงไดชื่อวา วดั
ภูเขาทอง 
ใน พ.ศ. 2287 สมัยสมเด็จพระบรมโกศ พระเจดียภูเขาทองพังทลายลงมา จึง
โปรดใหบูรณปฏิสังขรณและเปลี่ยนรูปเจดยีใหมเปนแบบไทย



รูปเจดยีแบบมอญจึงเหลือแตเพียงฐานเดิมเทานั้น พระเจดียภูเขาทองนีม้ีนทิาน
เลาเกี่ยวกับการสรางวา ครั้งหนึ่งมีชาวพมาจาํนวนหนึง่มาทาแขงสรางเจดียกับ
ชาวไทยวา ภายในระยะเวลา 1 เดือน ใครจะสรางเจดียไดเสร็จกอนและสูง
กวากนั พระราชาจึงปาประกาศหาผูสรางเจดียฝายไทย ทหารทีร่ับคาํสั่งจึงไป
ปาวประกาศรองหาคนมีฝมอืในเมอืง ชาวเมอืงไดฟงดังนัน้ ตางก็ออกความเห็น
และคะยั้นคะยอใหเพื่อของตนรับอาสา ศรธีนญชัยเปนชาวบานทีอ่าศยัอยูใน
เมืองมาชานาน ชาวเมอืงตางรูจักมักจี่เขาเปนอยางดี แตไมเคยรูมากอนวาเขา
มีฝมือในการกอสรางเจดยี แตทุกคนก็ดีใจทีเ่ขารับอาสา เมื่อถงึวันเริ่มกําหนด
สราง ทั้งสองฝายพมาและฝายศรีธนญชัยก็เลือกทาํเลที่ใชเปนสถานที่กอสราง
เจดียไดแลว



ชาวพมาลงมอืกอสรางทกุวันๆไมมีวนัหยดุ มองเห็นเปนรูปรางเจดยีขึ้นทกุขณะ 
แตทางฝายศรธีนญชัยกลับยังไมไดเริ่มอะไรเลย เขาไมยอมทําอะไรทัง้นั้นไดแต
เฝาดูฝายพมากอสราง ชาวเมอืงตางวพิากษวจิารณวาฝายไทยตองแพแน
จนกระทั่งเหลืออีก7 วันครบกาํหนดหนึ่ง เจดยีของฝายพมาเกือบเสรจ็สมบรูณ 
ศรีธนญชัยจึงสั่งใหชางหามานมากั้นบริเวณสถานทีท่ีส่รางเจดีย แลวเอาไมไผ
มาสานตอกันเปนโครงเจดียใหสูงกวาเจดียของชาวพมา จากนัน้ก็นําผาขาวมา
ลอมโครงไมไผนั้นไวอีกชั้นหนึ่ง ก็เปนอันเสรจ็ ชาวเมอืงทัง้หลายเมือ่มองดู
จากทีไ่กลๆ แลว 



ทุกคนก็จะมองเห็นเปนเจดียสูงตระหงานทีส่รางเสรจ็แลว ชาวพมาเอง
ก็คิดเชนนั้น ดังนั้น ชางพมาจึงคดิวาชางไทยเกงกวา สามารถสรางเจดยีให
เสร็จภายในเวลาอนัรวดเร็วได แถมยงัสุงกวาเสียอกี จึงตกใจกลัว
พากันหนไีปจากเมอืงนั้น พระราชาและชาวเมอืงตางก็สรรเสริญศรธีนญชัยวา
เปนผูมีปญญาแท ไมทาํใหชาวตางชาติมาดถููกฝมือได พระราชาจงึตกรางวลั
ใหแกศรีธนญชัยอยางงาม                              ปจจุบัน พระเจดีย
ภูเขาทองนีอ้ยูที่ อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา นบัวาเปนปูชนีย
สถานทองเทีย่วที่สาํคัญแหงหนึง่ของจังหวดันี้ 



อนุสาวรียประชาธิปไตย ตั้งอยูกึ่งกลางวงเวยีน ระหวางถนนราดําเนนิตัดกับ
ถนนประชาธิปไตย สรางขึน้เปนทีร่ะลึกถึง เหตุการณเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองจาก ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเปน ระบอบประชาธิปไตย ทีม่ี
องคพระมหากษัตริยเปนประมุข
เมื่อวันที ่๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕
อนุสาวรียนี ้เริ่มกอสราง เมื่อวันที ่๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๒ สมยัจอมพล ป.
พิบูลสงคราม เปนนายกรฐัมนตรี ออกแบบและควบคมุการกอสรางจนแลว
เสร็จ โดย ศาสตราจารยศิลป พีระศรี ศิลปนผูปนอนุสาวรียคอื นายสทิธิเดช 
แสงหริัญ



มีพิธีเปดเมื่อวันที ่๒๔ มีนาคม ๒๔๘๓
โดยจอมพล ป.พิบลูสงคราม
กลาวในในพิธีเปดอนุสาวรียวา
"อนุสาวรียนี้จะเปนศูนยกลางแหงความเจริญกาวหนาทั้งมวล เปนตนวา ถนน
สายตางๆ ทีจ่ะออกจากกรุงเทพฯ ไปยังหัวเมอืงกจ็ะนับตนทางจากอนุสาวรียนี ้
ถนนราชดําเนินซึ่งเปนแนวของอนุสาวรีย ก็กําลังสรางอาคารใหสงางามเปนที่
เชิดชูเกยีรติของประเทศ และเปนการสนองพระราชดํารขิองพระบาทสมเด็จ
พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั พระปยมหาราช ทีท่รงตั้งพระราชหฤทยั จะทําให
ถนนนี้เปนที่เชิดชูยิ่ง"



ความหมาย
อนุสาวรียประชาธิปไตย เปนรูปรัฐธรรมนญูประดิษฐานบนพานแวนฟา 
สรางดวยทองแดง มคีวามสูง ๓ เมตร หนัก ๔ ตัน ตั้งบนฐานรูปทรงกลม
ดานบนโคงกลม ลานอนุสาวรียยกสูงมบีนัไดโดยรอบ รอบนอกลาน
อนุสาวรียมคีรีบทรงแบน อยู ๔ ทศิ ที่โคนครีบมีภาพแกะสลักลายปนนูน 
และมีรั้วเตี้ยๆกั้นโดยรอบลานอนุสาวรีย รัว้นี้ใชปนใหญโบราณจํานวน ๗๕ 
กระบอกฝงดินโผลทายกระบอกขึ้นมาเปนเสา คลองโซเชื่อมตอกนัครีบ ๔ 
ดาน สูงจากแทนพื้น ๒๔ เมตร มรีศัมียาว ๒๔ เมตร หมายถึง วนัที่ ๒๔ 
ซึ่งเปนวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง 



พานรฐัธรรมนูญ ซึ่งตั้งอยูบนยอดปอมกลางตัวอนุสาวรีย สงู ๓ เมตร 
หมายถึง เดอืน ๓ หรอื เดือนเมษายน ตรงกับเดือนทีม่ีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองสมยันั้น และหมายถงึ อาํนาจอธปิไตยทั้ง ๓ ภายใตรัฐธรรมนูญ (นิติ
บัญญัติ บรหิาร ตุลาการ)
ปนใหญ ที่ติดตั้งไวโดยรอบมทีัง้หมด ๗๕ กระบอก หมายถึง พ.ศ.๒๔๗๕ ป
เปลี่ยนแปลงการปกครอง 
ลายปนนูนทีฐ่านครีบทั้ง ๔ เนนถึงเรื่องราวการดาํเนินงานของคณะราษฎร
ตอนทีน่ัดหมายและแยกยายกนักอการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมือ่วันที ่๒๔ 
มิถุนายน ๒๔๗๕ 
พระขรรค ๖ เลม ที่รายลอมรอบปอมกลางตัวอนุสาวรีย หมายถงึ หลัก ๖ 
ประการของคณะราษฎร



ทองสนามหลวง หรือ สนามหลวง เปนสนามขนาดใหญ ตั้งอยูดานหนาวัด
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ระหวางพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังบวรสถาน
มงคล กรุงเทพมหานคร
ทองสนามหลวง เดิมเรียกวา ทุงพระเมรุ เนือ่งจากใชเปนที่ถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระเจาแผนดิน และพระบรมวงศานุวงศ ครั้นเมือ่ พ.ศ. 2398 รัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยน
ชื่อเรียกจาก “ทุงพระเมรุ” เปน “ทองสนามหลวง” ดังปรากฏในประกาศวา 
“ทีท่องนาหนาวัดมหาธาตุนั้น คนอางการซึ่งนาน ๆ มคีรัง้หนึ่งแลเปนการ
อวมงคล



มาเรียกเปนชื่อตาํบลวา ‘ทุงพระเมรุ’ นัน้หาชอบไม ตั้งแตนีส้ืบไปที่
ทองนาหนาวัดมหาธาตนุัน้ ใหเรียกวา ‘ทองสนามหลวง’”
ตัง้แตรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช เปน
ตนมา ไดใชสนามหลวงเปนที่ประกอบพระราชพิธีตาง ๆ เชน เปน
ทีต่ั้งพระเมรุมาศของพระมหากษตัรยิ และพระบรมวงศานวุงศ และ
เปนที่ประกอบพระราชพิธีตาง ๆ ในรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหทํานาทีส่นามหลวง เพื่อแสดงให
ปรากฏแกนานาประเทศวา เมืองไทยบริบรูณดวยขาวปลาอาหาร มี
ไรนาไปจนใกล ๆ พระบรมมหาราชวัง และไทยเอาใจใสในการ
สะสมเสบียงอาหารไวเปนกาํลังของบานเมืองดวย
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ



ใหประกอบพระราชพิธีพืชมงคล พิธีพิรุณศาสตรมกีําแพงแลวลอมรอบ
บริเวณ ขางในสรางหอพระพุทธรูปสาํคัญเปนที่ประดิษฐานพระสําหรับ
พิธี สําหรับการพธิีมีพลับพลาที่ทําการพระราชพิธี มีหอดักลมลงที่
พลับพลาสําหรับทอดพระเนตรการทาํนา ขางพลับพลามีโรงละคร
สําหรับเลนบวงสรวง ดานเหนือมีพลับพลานอยสรางบนกาํแพงแกว
สําหรับประทับทอดพระเนตรการทาํนาในทองทุง นอกกําแพงแกวยังมี
ฉางสาํหรับใสขาวที่ไดจากการปลูกขาวในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหขยายสนามหลวงจากเดิม และ
รื้อพลับพลาตาง ๆ ที่สรางในรัชกาลกอน ๆ เพราะหมดความจําเปนที่
จะตองทํานา และไดใชสนามหลวงเปนที่ประกอบพิธีตาง ๆ



เชน การฉลองพระนครครบ 100 ป งานฉลองเมื่อเสด็จพระราช
ดําเนินกลับจาก
ยุโรปใน พ.ศ. 2440 ครัน้ในรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว ทรงใชประกอบพระราชพิธีตาง ๆ ใชเปนสนามแขงมาสนาม
กอลฟ
กูเกิลโลคอล มีภาพถายทางอากาศของ:ทองสนามหลวงในรัชกาล
ปจจุบันมกีารใชสนามหลวงเปนที่ประกอบพระราชพิธีสําคญั ๆ เชน 
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีฉลองกรุง
รตันโกสินทรครบ 200 ป พระราชพิธีกาญจนาภิเษก รวมทั้งงานพระ
เมรุเจานายระดับสูง เชน สมเด็จพระศรีสวรนิทริาบรมราชเทวี พระ
พันวัสสาอัยยิกาเจา สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี



พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 สมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี
ทองสนามหลวงในรชักาลปจจุบันมีการใชสนามหลวงเปนที่ประกอบ
พระราชพิธีสําคญั ๆ เชน พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนา
ขวัญ พระราชพิธีฉลองกรุงรตันโกสินทรครบ 200 ป พระราชพิธี
กาญจนาภิเษก รวมทั้งงานพระเมรุเจานายระดับสูง เชน สมเด็จพระ
ศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา สมเด็จพระนางเจา
ราํไพพรรณี พระบรมราชนิีในรชักาลที่ 7 สมเด็จพระศรนีครินทราบรม
ราชชนนี
สนามหลวงเปนโบราณสถานสําคัญของชาติ กรมศิลปากรไดประกาศ
ขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานในพระราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 94 
ตอนที่ 126 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2520 มีเนื้อที่ 74 ไร 63วา



ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร
ทีต่ั้ง 
แขวงพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
ปที่เริ่มสราง พ.ศ. ๒๕๒๕
ปที่แลวเสร็จ
 พ.ศ. ๒๕๒๙ 



นาวาอากาศเอกอาวุธ เงินชูกลิ่น สถาปนิกผูถวายงานไดมี
แนวความคิดในการออกแบบตามแนวพระราชดําริขององค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทําการรางแบบศาลหลักเมืองหลัง
ใหมเปนทรงยอดปรางคมีลักษณะสถาปตยกรรมคลายประตู
พระบรมมหาราชวังและมีมุขยื่นโดยรอบทั้ง ๔ ดานยาวเทากัน แลวจึง
นําขึ้นกราบบังคมทูลขอพระบรมราชวนิจิฉัย
ลักษณะและรูปแบบทางสถาปตยกรรมศาลหลักเมืองหลังใหมมี
ลักษณะสถาปตยกรรมแบบยุคสมัยรัชกาลที่ ๔ กลาวคือเปนอาคาร
เครื่องปูน ทรงยอดปรางคมีมุขยื่นทั้งสี่ดาน แตละดานมีหลังคาซอน ๒ 
ชั้น และมีมุขลดอีกดานละ ๑ ชั้น มีหลังคากนัสาดโดยรอบ เครื่องมุง
ประดบักระเบื้องเคลือบ



ลักษณะศิลปกรรมไดรับอิทธิพลจากวัดเฉลิมพระเกียรติ
โดยมีชอฟาเปนแบบนกเจาซึ่งเปนศิลปกรรมที่เปนทีน่ยิมในสมับรชักาล
ที่ ๔ 
สวนใบระกานัน้ปรับปรุงรูปแบบจากวัดเฉลิมพระเกียรต ิโดยทําเปน
ลายชอหางโตแทนลายใบเทศ หนาบันเปนรปูดอกพุดตานประดับดวย
กระเบื้องเคลือบพื้นลายสีเหลือง ตัวดอกและชอลายสลับสี โครงสราง
คอนกรตีเสริมเหล็ก ผนงับหุินออน มีประตทูางเขาทั้ง ๔ ดาน ยกพื้น
โดยรอบบุดวยหินออน และมีพนักระเบียงหินออนโดยรอบ มุมพนัก
ระเบียงประดับเสาหัวเม็ดทําดวยหินออนเชนเดียวกัน (คัดลอก
รายละเอียดบางสวนจากหนังสือ)



วัดพระศรรีตันศาสดาราม หรือที่เรียกกันทั่วไปวาวดัพระแกว เปนวัดที่ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชโปรดเกลาฯ ใหสราง
ขึ้นใน พ.ศ. 2325 เปนวัดในพระบรมมหาราชวงั เชนเดียวกับ วัด
พระศรีสรรเพชญ ซึ่งเปนวัดในพระราชวังหลวงในสมัยอยุธยา และมี
พระราชประสงคใหวัดพระศรีรตันศาสดารามเปนทีป่ระดษิฐาน พระ
พุทธมหามณีรตันปฏิมากร หรือพระแกวมรกต ทีน่ํามาจากกรุงเวียง
จันทร แตแทที่จริงแลว พบเจอวัดพระแกว จังหวัดเชียงราย และเปน
สถานที่ทรงบาํเพ็ญพระราชกุศล วัดพระศรรีตันศาสดารามเปนวัดที่ไมมี
พระสงฆจําพรรษาอยู เพราะมีแตสวนพุทธาวาสไมมีสวนสังฆาวาส



วัดพระศรรีตันศาสดารามไดรับการบรูณปฏิสังขรณมาโดยตลอด การ
บูรณะครัง้ใหญทั้งพระอาราม มีขึ้นในรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่
เกลาเจาอยูหัวและในรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
โปรดเกลาฯ ใหมีการเฉลิมฉลองกรุงรตันโกสินทรครบ 100 ป ใน 
พ.ศ. 2425 ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 
โปรดเกลาฯ ใหมีการบรูณปฏิสังขรณทั้งพระอารามในโอกาสทีม่ีพระ
ราชพิธีฉลองพระนครครบ 150 ป ในรัชกาลปจจุบันโปรดเกลาฯ ให
บูรณปฏิสังขรณทั้งพระอารามอีกครั้งใน พ.ศ. 2525 เมื่อมีการ
สมโภชกรุงรตันโกสินทร 200 ป โดยมีสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารทีรงเปนองคประธานในการบูรณะ



และในรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ 
ใหมีการเฉลิมฉลองกรุงรตันโกสนิทรครบ 100 ป ใน พ.ศ. 2425 
ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ให
มีการบูรณปฏิสังขรณทั้งพระอารามในโอกาสที่มีพระราชพิธีฉลองพระ
นครครบ 150 ป ในรัชกาลปจจุบันโปรดเกลาฯ ใหบูรณปฏิสังขรณ
ทั้งพระอารามอีกครั้งใน พ.ศ. 2525 เมื่อมีการสมโภชกรุงรตันโกสินทร 
200 ป โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกมุารีทรง
เปนองคประธานในการบรูณะสิ่งสําคญัในวัดพระศรรีตันศาสดาราม 
นอกจากพระอุโบสถซึ่งเปนที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรตันปฏิมา
กรแลวยังมีศาลาราย หอพระราชกรมานุสร หอพระราชพงศานุสร หอ
พระคนัธารราษฎร มณฑปยอดปรางค 



หอระฆัง ปราสาทพระเทพบิดร เจดียทอง 2 องค พระมณฑป พระ
ศรรีตันเจดีย นครวัดจําลอง บุษบกประดิษฐานพระบรมราช

สัญลักษณและรูปชางโลหะ เจดียเหลี่ยมทรงเครื่อง 4 องค หอพระ
มนเทียรธรรม วิหารยอด หอพระนาก พระอัษฎามหาเจดีย ซึ่งเปน
พระปรางค 8 องค และยักษทวารบาลซึ่งเปนรปูยักษในวรรณคดี

เรื่องรามเกียรติ์
ภายในระเบียงรอบวัดพระศรีรตันศาสดาราม มีภาพวาดจิตรกรรมฝา
ผนงัจํานวน 178 หอง เรียงตอกันยาวตลอดฝาผนงัทั้ง 4 ทิศ มี

เนื้อหาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์
วัดพระศรรีตันศาสดารามเปนวัดที่สําคญัและเปนที่เชิดหนาชตูาของ

บานเมือง ตลอดจนเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคญัของประเทศ



พระบรมมหาราชวัง เปนที่ประทับของพระมหากษตัรยิสมัย
รตันโกสินทร ตัง้แตรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช จนถึงรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
ตัง้อยูที่แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พระบรมมหาราชวังเปนพระราชวงัหลวง ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟาจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษตัริยแหงพระราชวงศจักรี โปรดเกลาฯ ให
สรางขึ้น เมื่อทรงยายราชธานีจากกรุงธนบุร ีมายังฝงตะวันออกของ
แมน้ําเจาพระยา การกอสรางพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเปนศนูยกลาง
การปกครองของประเทศ และเปนที่ประทับของพระมหากษตัรยิ



เริ่มขึ้นพรอมกับการสรางพระนครเมื่อ พ.ศ. 2325 การกอสราง
พระราชวังหลวงสรางในบริเวณที่เคยเปนที่อยูของชาวจีน ซึ่งโปรด
เกลาฯ ใหยายไปอยูที่แหงใหมคือที่สําเพ็ง เริ่มดําเนินการในวันที่ 6 
พฤษภาคม พ.ศ. 2325 หลังพระราชพิธียกหลักเมือง 1 วัน และมี
การเฉลิมพระราชมนเฑียรในวันที ่13 มิถุนายน พ.ศ. 2325 แต
ขณะนัน้พระราชมนเฑียรสรางดวยเครื่องไม และสรางเสาระเนียดราย
รอบพระราชวัง ใน พ.ศ. 2326 จึงโปรดเกลาฯ ใหสรางพระราช
มนเทียรและเสาระเนยีดจากเครื่องไมเปนกอกําแพงอิฐ และสรางประตู
รายรอบพระบรมมหาราชวัง สรางพระมหาปราสาท และพระราช
มนเทียร ตลอดจนสรางพระอารามในพระบรมมหาราชวงั คือ วัดพระ
ศรรีตันศาสดาราม เพื่อเปนที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรตันปฏิมา



หรือพระแกวมรกตเมื่อสรางพระราชนิเวศนมนเฑียรเปนการถาวรแลว
โปรดเกลาฯ ใหมีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเตม็ตามแบบแผนราช
ประเพณีอีกครั้งหนึ่งใน พ.ศ. 2328 แผนผังของพระบรมมหาราชวงั 
ไดยึดถือแบบของพระราชวังหลวงสมัยกรุงศรีอยุธยา คือ สรางชิด
แมน้ํา หันหนาไปทางทศิเหนือใหแมน้ําเจาพระยาอยูขางซายของ
พระบรมมหาราชวัง ใหกําแพงเมืองดานขางแมน้ําเปนกําแพง
พระบรมมหาราชวังชัน้นอก และใหวัดพระศรรีตันศาสดาราม พระ
อารามในมหาราชวัง แบบวัดพระศรีสรรเพชญของกรุงศรีอยุธยา ตัง้อยู
ทางดานทิศตะวนัออก ภายในพระบรมมหาราชวังแบงเปน 3 เขต คือ 
เขตพระราชฐานชั้นนอก ตัง้แตประตูวิเศษไชยศรีถึงประตูพิมานไชยศรี 
(ไมนับอาณาเขตวัดพระศรรีตันศาสดาราม)



และบริเวณรอบนอกกําแพงชั้นในของ                               
พระบรมมหาราชวัง เขตพระราชฐานชัน้กลาง นับตัง้แตประตพูิมาน
ไชยศรีถึงประตสูนามราชกิจ เขตพระราชฐานชัน้ใน  นบัตั้งแตประตู
สนามราชกจิ ไปจดเตงดานทิศใต
พระราชวังหลวงหรือพระบรมมหาราชวงัไดมีการกอสรางเพิ่มเติมขยาย
อาณาเขตและบูรณปฏิสังขรณมาในทกุรัชกาล ในรชัสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
สถาปนาสมเด็จพระเจานองยาเธอ นบัตัง้แตประตูสนามราชกิจ ไปจด
เตงดานทิศใต
พระราชวังหลวงหรือพระบรมมหาราชวงัไดมีการกอสรางเพิ่มเติมขยาย
อาณาเขตและบูรณปฏิสังขรณมาในทกุรัชกาล ในรชัสมัย



พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
สถาปนาสมเด็จพระเจานองยาเธอ 
ราชวงั” เมื่อพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวเสด็จสวรรคตแลว 
พระราชวังหลวงก็ยังคงใชวา พระบรมมหาราชวัง มาจนกระทัง่ปจจุบัน
พระบรมมหาราชวังไดใชเปนที่ประทับและศูนยกลางการปกครองของ
พระมหากษตัริยสมัยรัตนโกสินทรมาตลอด จนถึงกลางรชัสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในรชัสมยัพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวและ พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ได
เสด็จประทบัเพียงครัง้คราว ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอานนัทมหิดลไดเสด็จประทบั ณ พระทีน่ั่งบรมพระบรมมหาราชวัง
กระทัง่เสด็จสวรรคต หลังจากนัน้จนถึงปจจุบัน มิไดมีพระมหากษตัริย



เสด็จมาประทับในพระบรมมหาราชวังเปนการถาวรอีก 
ในรัชกาลปจจุบัน

หรือเวลามีการพระราชพิธี เปนตน พระบรมมหาราชวังใชเปนสถานที่
ประกอบพระราชพิธีสําคัญตาง ๆ ตามพระราชประเพณี, เปนที่รับแขก
เมือง และพระราชอาคันตุกะ รวมทั้งเปนทีต่ัง้พระบรมศพและพระศพ
ของพระบรมวงศานุวงศชั้นสูง สวนบรเิวณเขตพระราชฐานชัน้นอกได
ใชเปนทีต่ัง้ของสถานทีร่าชการ เชน สํานักพระราชวัง, สํานักราช
เลขาธิการ และราชบณัฑิตยสถาน และเขตพระราชฐานชัน้ในก็มิได
เปนที่อยูอาศัยของเจานายฝายในอีกตอไป แตยังคงเปนที่ทําการและที่
พํานักของขาราชการสาํนักพระราชวัง ฝายพระราชฐานชั้นในบางสวน
ซึ่งลวนเปนสตรทีัง้สิ้น



พระทีน่ั่งที่สาํคัญ เชน
พระทีน่ั่งจักรีมหาปราสาท 
พระทีน่ั่งดุสติมหาปราสาท 
พระทีน่ั่งบรมราชสถติยมโหฬาร 
พระมหามณเฑียร ไดแก 
พระทีน่ั่งจักรพรรดิพิมาน 
พระทีน่ั่งไพศาลทกัษิณ 
พระทีน่ั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน 
พระทีน่ั่งอาภรณภิโมกขปราสาท 
พระทีน่ั่งราชกรณัยสภา 
พระทีน่ั่งพิมานรตัยา 



หอพระสุราลัยพิมาน 
หอพระธาตมุณเฑียร 
พระทีน่ั่งสทุไธสวรรยปราสาท 
พระทีน่ั่งสนามจันทร 
พระทีน่ั่งราชฤดี 
หมูพระที่นัง่ในพระบรมมหาราชวังฝายตะวันออก 
พระทีน่ั่งมหิศรปราสาท 
พระทีน่ั่งศิวาลัยมหาปราสาท 
พระทีน่ั่งบรมพิมาน 
พระทีน่ั่งสตีลาภิรมย 



สถานที่สาํคัญในเขตพระราชฐานชัน้กลาง เชน
พระตาํหนักสวนกหุลาบ 
พระตาํหนักในเขตพระราชฐานชัน้ใน เชน
พระตาํหนัก สมเด็จพระศรีสวรินทริา บรมราชเทวี 
พระพันวัสสาอัยยิกาเจา 
พระตาํหนัก พระองคเจาอัพภันตรปีชา และพระองคเจาทิพยาลังการ 
พระตาํหนัก สมเด็จพระปตุจฉาเจาสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี 
พระตาํหนัก พระราชชายาเจาดารารัศมี ในรัชกาลที่ ๕ 
เรือนเจาจอมมารดาแส 
เรือนเจาจอมกกออ 
เปนตน



วัดพระเชตพุนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารในประวตักิารสรางตัง้แต
สมัยอยุธยา แตไมปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการสราง เดิมเรียกวา "วัด
โพธาราม" หรือ "วัดโพธิ์" ยกฐานะขึ้นเปนพระอารามหลวงในสมัยกรุง
ธนบุร ีครั้งถึงรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
โปรดเกลาฯ ใหสถาปนาวัดนีใ้หมใน พ.ศ. 2331 โดยทรงสรางพระ
อุโบสถ พระระเบียง พระวิหาร ตลอดจนบูรณะของเดิม



เมื่อแลวเสร็จใน พ.ศ. 2344 ไดทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ 
พระราชทานนามวา “วัดพระเชตุพนวมิลมังคลาวาส” เปนวัด
ประจํารชักาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
นับจากนั้นวดัพระเชตุพนไดรบัการบูรณปฏิสังขรณครั้งใหญใน
รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลาเจาอยูหัว และไดโปรดเกลาฯ 
ใหจารึกสรรพตําราตาง ๆ ลงบนแผนหินออนประดิษฐไวตาม
ศาลารายตาง ๆ ครั้งถงึรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา-

เจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหแกสรอยนาม
พระอารามวา “วัดพระเชตพุนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร”



พระมหากษตัริยทุกพระองคถือวาวัดพระเชตพุนวิมลมังคลารามเปนพระ
อารามหลวงที่มีความสําคัญมากและทรงถือเปนพระราชประเพณีที่จะ
ทรงบรูณะซอมแซมวัดนี้ทุกรชักาล นอกจากนี้ วัดพระเชตุพนวมิลมัง
คลารามยังเปนเสมือนมหาวิทยาลัยแหงแรกของไทย เพราะเปนแหลง
รวบรวมวิชาความรูดานตาง ๆ ทั้งประวัตศิาสตร วรรณกรรมและ

การแพทยนามวดัพระเชตุพนวิมลมังคลารามนี้ ปรากฏในประกาศสมัย
รัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2411 วา วัดนี้แมจะมีนามพระราชทานมาตัง้แต
รัชกาลที่ 1 แตชื่อพระราชทานมผีูเรียกแตอยูในพระราชวัง คนยัง
เรียกวาวัดโพธิ์กันทัง้แผนดนิ และมีพระราชดําริวา “ชื่อพระราชทาน

เปนชือ่ตั้งไมปดไมแนนจะคิดแปลงใหมเห็นจะไมชนะ”



สวนสตัวดุสติ....

พระบรมรูปทรงมา....

พระทีน่ั่งอนนัตสมาคม....

ถนนราชดําเนิน....

ภูเขาทอง....

อนุสาวรีประชาธิปไตย....



สนามหลวง....

ศาลหลักเมือง ....

วัดพระศรรีตันศาสดาราม....

พระบรมหาราชวงั....

วัดโพธิ์....



ปจจุบันมสีตัวปาทั้งในและตางประเทศในสวนสตัวดุสิต รวมกวากี่ตัว 

- 1500 ตัว

- 1600 ตัว

- 1200360 ตวั 

- 1465 ตัว



พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยนําแบบอยางมาจาก
ประเทศใด 

- ฝรั่งเศส

- มาเลเซีย

- ญี่ปุน

- ยุโรป



พระทีน่ั่งอนนัตสมาคมเกิดขึ้นในสมัยใด 

- สมัย กรุงสุโขทัย

- สมัย พระบาทสมเด็จจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

- สมัยราชกาลที่ 5

- สมัยราชการที่ 6



พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้นใน 
พ.ศ.ใด

-
233
2 

-
248
9

-
244



วัดภูเขาทอง ตั้งอยูที่ทุงภูเขาทอง ดานเหนือของอําเภอใด 

- พระนคร

- พระนครมอน

- พระนครศรีอยุธยา

- พระภูเขาทอง



อนุสาวรียประชาธิปไตย ตั้งอยูที่ใด 

- กลางสระน้าํ

- กึ่งกลางวงเวียน

- กึ่งกลางบอน้ํา

- กลางสนาม



ทองสนามหลวงตัง้อยูดานหนาวัดใด

- วัดพระแกว

- วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 

- วัดโพธิ์

- วัดพระศรรีตันศาสดาราม



ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร สรางเสร็จเมื่อป พ.ศ.ใด

- พ.ศ. ๒๕๒๙
- พ.ศ. ๒๕๒๕ 
- พ.ศ. ๒๕๒0
- พ.ศ. ๒๕๒๑



วัดพระศรรีตันศาสดาราม สรางขึ้นในป พ.ศ.ใด

- พ.ศ. 2326

- พ.ศ. 2324

- พ.ศ. 2327

- พ.ศ. 2325



พระบรมมหาราชวัง เปนที่ประทับของพระมหากษตัรยิในสมัยใด 

- สมัยรตันโกสินทร 

- สมัยกรุงสโุขทัย

- สมัยกรุงธนบรุี

- สมัยศรีอยุธยา



เดิมเรียกวัดโพธิ์วาวัดใด

- วัดโพธาราม
- วัดโพคาราม
- วัดโพมิคาราม
- วัดโพมงคล 



http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%
B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%8
0%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%
B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%
B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E
0%B8%87

http://www.school.net.th/library/create-web/10000/literature/10000-
3078.html



http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%
B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%
B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87







เด็กหญิง อรชพร      เล็กทองแดง  เลขที่ 43

เด็กหญิง เมธัส        วงคอาจ      เลขที่  32

เด็กชาย เกียรติขจร   คุมวัตร       เลขที่  14

เด็กชาย สิทธิคม      คงทน         เลขที่  11

เด็กชาย วุฒิชัย       ศรีโท          เลขที่  19
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