




กรุงเทพฯ หรือ บางกอก เมืองหลวงของประเทศไทย เริ่มกอตั้งภายหลังจากที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอฟาจุฬาโลก 
ทรงครองราชยปราบดาภิเษก เปนปฐมกษัตริยแหงราชวงศจกัรี เมื่อวันเสารที่ 6 เมษายน เดือนหา แรม 9 ค่ํา ปขาล พ.ศ.2325 
พระองคไดโปรดฯ ใหสรางพระราชวั งทางคุงแมน้ําฟากตะวันออก เนื่องจากเปนชัยภูมิที่ดีกวากรุงธนบุรี เพราะมีแมน้ํา
เจาพระยาเปนแนวคูเมืองทางดานตะวันตก และดานใต ทอาณาเขตของกรุงเทพฯ ในชั้นแรกถือเอาแนวคูเมืองเดิมฝง
ตะวันออกของกรุงธนบุรี คือ แนวคลองหลอด ตั้งแตปากคลองตลาดจนออกสูแมน้ําเจาพระยา บริเวณสะพานพระปนเกลา 
เปนบรเิวณเกาะรัตนโกสินทร มีพื้นที่ประมาณ 1.8 ตารางกิโลเมตร บริเวณที่สรางพระราชวังนั้น เดิมเปนที่อยูอาศัยของพระยา
ราชเศรษฐ ีและชาวจีน ซึง่ไดโปรดใหยายไปอยูที่สําเพ็ง ในการกอสรางพระราชวัง โปรดใหพระยาธรรมาธิบดี กับพระยาวิจิตร
นาวี เปนแมกองคุมการกอสราง ไดตั้งพิธียกเสาหลักเมือง เมื่อวันอาทิตย เดือน 6 ขึ ้น 10 ค่ํา ย่ํารุงแลว 54 นาที (21 เมษายน 
2325) พระราชวังแลวเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2328 จึงไดจดัใหมีพิธีบรมราชาภิเษกตามแบบแผนรวมทั้งงานฉลองพระนคร โดย
พระราชทานนามพระนครใหมวา "กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร มหินทรายุธยามหาดิลกภพ นพรัตนราชธานี บุรีรมย 
อุดมราชนิเวศน มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยว  ิษณุกรรมประสิทธิ"์ ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว ทรงเปลีย่นคําวา "บวรรัตนโกสินทร" เปน "อมรรัตนโกสินทร" และในสมัยจอมพลถนอม กิตติขจร เปน
นายกรัฐมนตรี ไดรวมจังหวัดธนบุรีเขาไวดวยกับกรุงเทพฯ แลวเปลี่ยนชื่อเปน "กรุงเทพมหานคร" เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.
2515กรุงเทพฯ มีเนื้อที่ 1,565.2 ตารางกิโลเมตร 

















พระบรมมหาราชวัง รัชกาลที่ 1 ทรงยายราชธานีจากกรุงธนบุรมีาที่กรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. 2325 ได
ทรงโปรดเกลาฯ ใหสรางพระราชวังขึ้นใหม โดยในบริเวณพระบรมมหาราชวัง เมื่อแรกสราง
ประกอบดวย 3 สวน คือ พระมหาปราสาท พระราชมณเฑียรสถาน และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มี
เนื้อที่ 132 ไร ลักษณะแบบแผนการกอสรางคลายคลึงกับพระบรมมหาราชวังเกา ในสมัยกรุงศรี
อยุธยา มีวัดพระศรีรัตนศาสดาราม อยูในบริเวณวัง เหมือนกับวัดพระศรีสรรเพชญ ในสมัยกรุงศรี
อยุธยาบรรดาหมูพระที่นั่งที่สําคัญมี ดังนี้คือ



พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเดิมชื่อ พระที่นั่งอินทราภิเษกมหาปราสาท ใชประกอบพระราชพิธีสําคัญ เชน พระ
ราชพิธีการมงคล และบําเพ็ญพระราชกุศลตาง ๆ พระที่นั่งอาภรณพิโมกขปราสาท อยูใกลกับพระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท ใชเปนที่ประทับท รงพระราชพาหนะ และประทับเปลื้องเครื่องในงานพระราชพิธีที่มีขบวนแห

พระที่นั่งพิมานรัตยา สรางเมื่อ พ.ศ. 2332 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงใชเปนที่ชุมนุมมหาสมาคม 
สําหรับพระบรมวงศานุวงศ และขาราชบริพารฝายใน เขาเฝารับพระราชทานอสิรยิยศ และเครื่องราชอสิริยาภรณ

พระทีน่ัง่จักรีมหาปราสาท สรางในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อ พ.ศ.2419 ใชเปนทีร่องรบั
พระราชอาคันตุกะ ชั้นพระราชาธิบด ีหรือชั้นประมุขของรัฐ ออกจากนีย้ังมีหมูพระทีน่ั่งที่สําคัญอืน่ ๆ เชน พระทีน่ั  งรา
ชกรณัยสภา พระทีน่ั่งมูลสถานบรมอาสน พระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบตัิ พระทีน่ั่งบรมราชสถติยมโหฬาร พระทีน่ั่งจักรพรรดิ
พิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ฯลฯ 



วัดพระศรรีัตนศาสดาราม หรือวัดพระแกว ตั้งอยูตรงมุมตะวันออกเฉียงเหนือของพระบรมมหาราชวัง เปนที่ประดิษฐาน
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และใชเปนที่ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาทีส่ําคัญ วัดพระแกวสรางเสร็จในป พ.ศ.2327 วัดนี้
เปนวัดพุทธาวาส ภายในพระอุโบสถ และร ะเบียงรอบวัดมีภาพเขียนฝาผนังสวยงามมาก วัดพระศรรีัตนศาสดารามไดรับการ
บูรณะ ปฏิสงัขรณมาตั้งแตในสมยัรชักาลที่ 1-9 ตลอดทกุรัชกาลสิ่งทีน่าสนใจภายในวดั ไดแก หอพระเทพบิดร (เปลี่ยนชือ่เปน
ปราสาทพระเทพบิดร ในสมัยรัชกาลที่ 6) พระปรางค 8 องค พระศรรีัตนเจดีย ปราสาทนครวัดจําลอง ฯลฯ 
พระบรมมหาราชวังเปดใหเขาชมไดทุกวันตั้งแตเวลา 08 .30-11.30 น. และเวลา 13.00-15.30 น.



ศาลหลักเมือง ตั้งอยูบริเวณใกลเคียง กับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เปนประเพณีเกาแกของชาติไทย เมือ่จะสรางบานเมือง 
ตองมีการฝงเสาหลักเมือง รชักาลที่ 1 โปรดเกลาฯ ใหจัดการพระราชพิธีฝงเสาหลักเมืองกรุงเทพฯ เมื่อวันอาทิตยที่ 21 
เมษายน พ.ศ. 2325 บรรจุดว งชะตาของกรุงเทพฯ ไวภายในเสาหลักเมืองทําดวยไมชยัพฤกษ มีเสนผาศูนยกลาง 75 
เซนติเมตร สูง 27 เซนติเมตร แลวสรางใหมในรชักาลที่ 4 แทนของเดิมที่ชํารุดเปนไมชยัพฤกษสงู 108 นิ้ว ฐานเปนแทนกวาง 
70 นิ้วมีอาคารยอดปรางคอยางที่เห็นในปจจุบัน ภายในศาลหลักเมืองยังมีเทวรูปเจาพอสําคัญอีก 5 องค คือ เทพารักษ เจา พอ
หอกลอง พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง เจาพอเจตคปุต และพระกาฬไชยศรี 



สนามหลวง หรือทุงพระเมรุ เปนสนามกวางอยูใกลกับกําแพงพระราชวังหลวง และติดกับกําแพงวังหนาดานทิศตะวันออก 
เมื่อแรกสรางกรุงเทพฯ บริเวณนี้เปนที่ทํานาของประชาชน เพิ่งจะมาเลิกในสมัยรัชกาลที่ 4 นอกจากจะใชเปนที่ทํานาแลว ที่
แหงนี้ยังใชเปนที่ตั้งพระเมรุ เผาศพของเจานาย จึงเรียกติดปากวา ทุงพระเมรุ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงมี
พระราชดํารวิานามนี้ไมเปนมงคล จึงโปรดเกลาฯ ใหเรียกใหมวา "ทองสนามหลวง" สืบมาจนในสมัยรัชกาล พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหรื้อกําแพงปอมปราการของวังหนาทิศตะวันออกลง ขยายพื้นทีส่นามหลวงใหกวาง
ดังเชนปจจุบันมีเนื้อที่ 78 ไรใชเปนทีต่ั้งพระบรมศพ พระเจาแผนดิน พระราชวงศ และเจานายชัน้สูง รวมทั้งเปนที่ประกอบ
พระราชพิธกีาร กีฬา ทั้งยังทรงโปรดฯ ใหปลูกตนมะขามไวโดยรอบสนามหลวงจํานวน 365 ตนอีกดวย 



วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือที่เรยีกวาวัดโพธิ์ อยูที่ถนนมหาราช เปนวัดเกาแก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกโปรด
ฯ ใหสรางขึ้นเพื่อใหพระภิกษสุงฆไดเลาเรียนพระปริยัติธรรม วัดนี้ถือเปนวัดประจํารัชกาลที่ 1 ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล  า
เจาอยูหัวครองราชยไดโปรดฯ ใหบูรณะวัดโพธิใ์หมทั้งหมด ไดนําเอาตําราวิชาการดานตาง ๆ มาจารึกไวโดยรอบ เพื่อเปนการเผยแพรความรู
แกประชาชน ถือไดวาวัดโพธิ์เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของไทย นอกจากนี้วัดโพธิ์ยังมีพระพุทธไสยาสนองคใหญ สรางในสมัยรัชกาลที่ 3 กอ
อิฐถือปูนปดทองทั้งองค ยาว 49 เมตร สูง 12 เมตรที่ฝา พระบาทแตละขางมีลวดลายประดับมุกเปนภาพมงคล 108 ประการ อันเปน
ลักษณะอยางหนึ่งของมหาบุรุษตามคติของอินเดยี 



วัดอรุณราชวราราม ตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยาฝงธนบุรี ถนนอรณุอัมรนิทร เปนวัดที่มีมาตั้งแตครั้งกรุงศรอียุธยา เดิมชื่อวัดแจง 
ตอมาเมื่อพระเจากรุงธนบุรียายพระราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามาตั้งอยู ณ กรุงธนบรุี ไดโปรดฯ ใหกําหนดเอาวัดแจงเปนวัดในเขต
พระ ราชฐาน ใชเปนที่ประดิษฐานพระแกวมรกตที่ ไดอัญเชญิมาจากเวียงจันทน วัดนี้ไดรับการบรูณะปฏิสังขรณครั้งใหญในสมัย
รัชกาลที่ 2 ซึ่งถือวาเปนวัดประจํารัชกาลที่ 2 เมื่อบูรณะเสร็จ แลวไดพระราชทานนามวา วัดอรุณราชธาราม หรือวัดแจง มีจุดเดนที่
นาสนใจ คือ พระปรางคองคใหญ ซึ่งมีความสูง 82 เมตร กวาง 234 เมตร เริ่มกอสรางในสมัยรัชกาลที่ 3 เสร็จสมบูรณในสมัย
รัชกาลที่ 4 และไดเปลี่ยนชื่อเปน "วัดอรณุราชวราราม" จัดเปนพระอารามหลวงชั้นวรมหาวิหาร เรียกชื่อเต็มวา "วัดอรณุราช
วรมหาวิหาร"



วัดเทพธิดาราม อยูที่ถนนมหาไชย วัดนี้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไดโปรดฯ ใหสรางขึ้นพระราชทานแก
กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ เมื่อป พ.ศ.2379 เสร็จในป พ.ศ.2382 ไดรับพระราชทานนามวดัเทพธิดาราม สิง่ที่นาสนใจ ไดแก 
พระปรางคทิศทั้งสี่ เปนฝมือชางใ นสมยัรชักาลที่ 3 บุษบกที่รองรับพระประธานภายในโบสถ ที่ประดิษฐอยางสวยงาม 
และที่ผนังพระอุโบสถมภีาพเขียนเปนรูปพุมขาวบิณฑ แบบอยางในรชักาลที่ 3 นอกจากนี้ระหวาง พ.ศ. 2383-2385 วัดนี้ 
เคยเปนที่พํานักของสนุทรภูกวีเอกแหงกรงุรัตนโกสินทร เมื่อคราวบวชเปนพระภิกษุ ปจจุบันยังมีกฏุิหลังหนึ่งเรยีกวา "บาน
กวี" เปดเปนพิพิธภัณฑใหผูสนใจเขาชมไดทุกวัน 



วัดราชนัดดารามวรวิหาร อยูที่ถนนมหาไชย สรางเมื่อ พ.ศ. 2389 โปรดใหสรางขึ้นเพื่อเปนเกียรติแดพระเจาหลานเธอ 
พระองคเจาโสมนสัวัฒนาวดี โดยในการกอสรางครัง้นี้ มีเจาพระยายมราชเปนแมกองออกแบบ และจัดหาที่ เจาพระยาศรพีิพัฒน 
เปนแมกองสรางโลหะปราสา ท ที่วัดนี้แปลกกวาวัดอื่น คือโปรดฯ ใหสรางธรรมเจดียปราสาทแทนการสรางพระเจดีย (นับเปน
แหงที่ 3 ของโลก) มีความสูง 36 เมตร ประกอบดวยเจดีย ลอมรอบ 37 องค เพื่อใหเทากับ "โพธิปกขียธรรม 37 ประการ"
ในปจจุบันนี้โลหะปราสาทแหงนี้ เหลอือยูเพียงแหงเดียวในโลก เพราะโลหะปราสาทที่ประเทศอินเดีย และศรีลังกาไดปรักหักพัง
ไปหมดแลว 



วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ ตั้งอยูริมสนามหลวง ถนนหนาพระธาตุ เดิมชื่อวัดสลกั กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท 
โปรดใหสรางขึ้นใหม พรอม ๆ กับพระบรมมหาราชวัง แลวพระราชทานนามวา "วัดนิพพานาราม" ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน "วัด
พระศรสีรรเพชรญ" เคยใชเปนทีส่ังคา ยนาพระไตรปฎก หลังจากกรมพระราชวังบวรฯ เสด็จสวรรคตแลว พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ทรงเปลี่ยนนามพระอารามใหมวา "วัดมหาธาตุ" สวนคําวา "ยุวราชรังสฤษดิ์" มาเติมในสมยั 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว หลังจากทรงปฏิสังขรณแลววัดนี้มีมหาวิทยาลัยสงฆชื่อ "มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย"



วัดบวรนิเวศวิหาร อยูที่ถนนพระสุเมรุ สรางขึ้นในสมัยรชักาลที่ 3 โดยมีกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพย 
เปนแมกองกอสราง เคยเปนที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรชักาลที่ 4, 6, 7, และ 9 เมื่อคราวทรงผนวช สิ่ง
ที่นาชมในวดันี้ไดแก พระพุทธชินสหี พร ะรูปสมเด็จพระสมณเจา 2 องค คือ สมเด็จกรม พระยาปวเรศวริยาลงกรณ 
และสมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโรรส นอกจากนี้ก็มีจิตรกรรมฝาผนังฝมือขรัวอนิโขง ตําหนักปนหยา และพระศาสดา 
พระพุทธรูปสมัยสุโขทยั ซึ่งพระมหาธรรมราชาลิไททรงสรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1900



วัดสระเกศ อยูนอกกําแพงเมือง ริมคลองมหานาค ตรงที่บรรจบกับคลองบางลําพู เดิมเปนวัดเกาชื่อ วัดสะแก ไดรับการ
สถาปนาขึ้นใหมทั้งพระอารามในสมยัรัชกาล พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก และพระราชทานนามวา วัดสระเกศ 
สวนเจดียภูเขาทองนั้นเริม่สรางในสมยั พระบา ทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว โดยทรงเลียนแบบมาจากภูเขาทองในสมยักรงุ
ศรีอยุธยา แลวเสร็จในรชักาล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดรับพระราชทานนามวา "สุวรรณบรรพต" สูง 77 
เมตร บนยอดสุวรรณบรรพต เปนทีต่ั้งของพระเจดียบรรจุพระบรมสารรีกิธาตุ ที่ขุดคนพบที่เมืองกบิลพัสดุ และพสิูจนไดวา
เปนของพระสมณโคดมซึง่เปนสวนแบงของ พระราชวงศศากยราช เพรา ะมีคําจารึกอยู พระองคเจาปฤษฎางค ขณะนัน้กําลัง
ทรงผนวชอยูที่อินเดยี จึงเสนอใหรัฐบาลอินเดีย โดย มาเควส เดอลัน อปุราชอังกฤษประจําประเทศ อินเดีย สงพระบรม
สารรีกิธาตุเขามาถวาย ในฐานะที่พระมหากษัตริยไทยทรงเปนกษัตรยิเพยีงพระองคเดียว ที่เปนพุทธมามกะอยูในขณะนัน้ 



วัดสุทัศนเทพวราราม ตั้งอยูที่ถนนบํารุงเมือง พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟาจุฬาโลก มีพระราชประสงค จะ
สรางพระวิหารใหมีขนาดใหญเทากับ วิหารวัดพนัญเชิง เปนศรสีงาแกพระนคร ไดพระราชทานนามไววา "วัดมหา
สทุธาวาส" แตสรางยังมิทันสําเร็จ ไดเสด็จสวรรคตเสี ยกอน พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลานภาลัย ไดทรงดําเนินงาน
ตอ และพระราชทานนามวัดใหมวา "วัดสุทัศนเทพวราราม" สรางเสร็จสมบูรณ ในสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว ที่วัดสุทัศนไมมีเจดียเหมือนวัดอื่น ๆ เพราะมสีัตตมหาสถาน เปนอุเทสกิเจดีย (ตนไมสําคัญในพทุธศาสนา 7 
ชนิด) แทนที่อยูแลว สิ่งที่นาสนใจภายในวัดไดแก พระศรีศากยมุนี (หลวงพอโต) พระประธานของวัดที่ไดชะลอมาจากว  ิ
หารหลวง วัดมหาธาตุเมืองสุโขทยั และบานประตูพระวิหาร ซึ่งเปนศิลปกรรมชั้นเยีย่มทางดานการแกะสลกั ในสมยักรุง
รัตนโกสินทร โดยเฉพาะคูที่เปนฝพระ หัตถของพระพุทธเลิศหลานภาลยั ซึ่งในปจจุบันนี้ไดนําไปเก็บรักษาไวใน
พิพิธภณัฑสถานแหงชาติ 



เสาชิงชา ศาสนาพราหมณมีความเกี่ยวพันกับชีวิตชาวไทยอยูมาก เมื่อสรางกรุงเทพฯ เสรจ็แลวจึงมีการ
สรางโบสถพราหมณ และเสาชิงชา เดิมตั้งอยูริมถนนบํารุงเมือง ทางจะเลี้ยวไปถนนดนิสอ มีมาตั้งแตป พ.ศ. 2327 
ยายมาตั้งในที่ปจจุบัน เมื่อสมัยรัชกาลที่ 5 ตอม าในสมัยรัชกาลที่ 6 บริษัทหลุยส ที. เลียวโนแวนส ซึ่งเปนบริษัทคา
ไมไดอุทิศซุงไมสัก เพื่อสรางเสาชิงชาใหมเสร็จเรยีบรอยเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2463 ซอมใหมเมื่อ พ.ศ. 2502 
มีสวนสูงทั้งหมด 21.15 เมตร เสาชิงชานี้ใชพิธีตรียัมปวาย หรือพธิีโลชิงชา ในศาสนาพราหมณ ซึ่งจัดใหมีในเดือนยี่
ของทุก ๆ ป เพิ่งจะยกเลกิไปเมื่อพ.ศ. 2478 นี้เอง 



วัดไตรมิตรวิทยาราม อยูที่ถนนเจรญิกรุง (ใกลหัวลําโพง) เดิมชื่อวาวัดสามจีน ภายในวัดมีพระพุทธรูปปูนปนองคหนึ่ง 
เมื่อคราวเปลีย่นที่ตั้งปูนที่หุมอยูไดกะเทาะออก เห็นภายในเปนพระพุทธรูปทองคํา ลักษณะองคพระเปนศิลปะสุโขทัยจึงไดถวาย
พระนามวา พระสุโขทัย ไตรมิตร เปนพระพุทธรูปทองคําที่มีสวนผสมของทองคําสูงมาก เรียกวา ทองเนื้อเจ็ดน้ําสองขา มขีนาด
หนาตักกวาง 6 ศอก 5 นิ้วสูง 7 ศอก 1 คืบ 9 นิ้ว 



วัดเบญจมบพิตร อยูที่ถนนศรอียุธยา เดิมเปนวัดราง ในสมยั พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดโปรดฯ 
ใหสรางวัดเบญจมบพิตรขึ้นแทนวัดเกา 2 วัดคือ วัดแหลม กับวัดไทรทอง โดยมี สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ เปนนายชางออกแบบ และพระย าราชสงคราม (กร หงสกุล) เปนนายชางกอสราง สิ่งที่นาชมภายในวดั
ไดแก พระอโุบสถ ซึ่งสรางดวยหินออนจากประเทศอิตาลี ซึ่งเหลือมาจากการ สรางพระทีน่ั่งอนันตสมาคม ที่ระเบียงวัด
เบญจมบพิตร สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดทรงรวบรวมพระปางตาง ๆ ที่ไดนํามาจากหัวเมืองรวม 25 องค ไว
โดยรอบ นอกจากนี้พระประธานของวัด ไดจําลองพระพทุธชนิราชจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองพิษณุโลกมา
ประดิษฐานไวดวย 



วัดธรรมมงคล ตั้งอยูในซอย 101 ถนนสุขมุวิท บางจาก พระโขนง มีพระมหาเจดียสูง 14 ชั้น วัดจากพื้นดิน
ถึงยอดพระเจดียได 94.78 เมตร ภายในบรรจุพระเกศา พระอรุังคธาตุ และพระบรมสารีรกิธาตุ ซึ่งพระญาณวริิยา
จารยเจาอาวาส ไดอัญเชญิมาจากโคตะมะ เมืองจิตตะกอง ประ เทศบังกลาเทศ เมื่อพ.ศ. 2517 พระวิรยิะมงคลมหา
เจดียศรรีัตนโกสนิทรนี้ใชเวลากอสราง 9 ป เสร็จเมื่อป พ.ศ.2529 ใชงบประมาณจากผูมีจิตศรัทราบริจาคทั้งสิ้น 70 
ลานบาท 



หอศิลปแหงชาติ อยูเชิงสะพานพระปนเกลา ฝงตรงขามโรงละครแหงชาติ ไดทําพิธีเปดเมื่อ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2520 โดย 
สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาสิรนิธรเทพรัตนราชสดุาฯ หอศิลปนี้เปนศูนยรวบรวม และจัดแสดงผลงานศิลปะทั้งแบบประเพณี
ไทยโบราณ และแบบสากลรวมสมัยของศ  ิลปนที่มีชื่อเสยีงของไทย ทั้งในอดีต และปจจุบัน เพื่อใหประชาชนทีส่นใจไดชม 
และศึกษาคนควาวจิัย นอกจากนี้ยังมีภาพเขียน สนี้ํามันฝพระหัตถของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ติดตั้งแสดง
อยูดวย เปดใหเขาชมทุกวัน เวนวันจันทร อังคาร และวันหยดุนักขัตฤกษ ตั้งแตเวลา 9.00-16.00 น. คาเขาชมคนไทย 5 บาท 
ชาวตางประเทศ 10 บาท นักเรยีน นกัศึกษาในเครื่องแบบไมเสยีคาเขาชม หากตองการเขาชมเปนหมูคณะตองทําหนังสือแจง
ลวงหนา โดยสอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมไดที่ โทร. 281-2224, 282-2639



ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย ตั้งอยูที่ถนนรชัดาภิเษก หวยขวางกรุงเทพฯ บนเนื้อที่ 23 ไร เปนศูนยกลางในการ
เผยแพร อนุรักษและสงเสรมิศิลปวัฒนธรรมของชาติ เปนแหลงกลางในการรวมมือ และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทั้งใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ทั้งนี้เพื่อมุ  งใหประชาชนชาวไทยตระหนักถึง คุณคาของศิลปวัฒนธรรมของชาติรักหวงแหน 
และรวมกนัสงวนรักษาไวเปนเกียรติภูมิของชาติสืบไป ภายในศูนยประกอบดวยอาคารตาง ๆ เชน หอประชมุใหญ 
หอประชุมเลก็ โรงละครกลางแจง หองสมุด หองปฏิบัติการภาษา และโสตทัศนูปกรณ เปนตน ติดตอขอทราบรายละเอียด 
ไดที่ โทร. 2470028, 2473201



โรงละครแหงชาติ เปนโรงมหรสพในความดูแลของกรมศลิปากร จัดแสดงการละเลนละคร ฯลฯ โดยเฉพาะรายการศรี
สุขนาฏกรรม ซึง่จัดใหมขีึ้นทุกวันศุกร และวันเสารปลายเดือน รายละเอียดติดตอไดที่ โทร. 2241342, 2218191 ในเวลาราชการ 



พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เดิมสถานที่นี้เปนวังหนาของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ที่โปรดใหสรางขึ้นพรอม ๆ 
กับวังหลวง มีพระทีน่ั่งที่สําคัญ ไดแก พระทีน่ั่งศิวโมกขพิมาน พระที่นั่งพุทไธสวรรค พระทีน่ั่งอิศราวินิจฉยั ตอมาในสมัย
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจ อมเกลาเจาอยูหัวโปรดฯ ใหจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแหงชาติขึ้นที่ศาลาสหทัยสมาคม เรียกวา 
มิวเซี่ยมแลวจึงยายมาไวที่วังหนาของ กรมพระราชวังบวรฯ ซึ่งบางสวนกลายเปนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และบริเวณ
ขางเคียงมีโรงเรียนชางศิลป วิทยา ลัยนาฏศิลป และโรงละครแหงชาติอยูในบริเวณเดยีวกัน สิ่งทีน่าสนใจนอกจากพิพิธภณัฑ
แลวยังมี วัดบวรสถานสทุธาวาส ตั้งอยูภายในบรเิวณวังหนาใกลกับโรงเรียนชางศิลป วัดนี้เรยีกกันวา "วัดพระแกววังหนา" 
พิพิธภณัฑสถานแหงชาติ เปดใหเขาชมไดทุกวัน เวนวันจัน ทร อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ เวลา 9.00-16.00 น. คาเขา
ชม คนไทย 10 บาท ชาวตางประเทศ 20 บาท โทร. 2241333, 2241396



พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรและทองฟาจําลอง ตั้งอยูที่เอกมยั ถนนสุขุมวิท เปนศูนยแสดง และเผยแพรความรูทาง
วิทยาศาสตร และดาราศาสตร มีการจัดนิทรรศการ ฉายภาพยนต บรรยายความรูสาขาตาง ๆ ของวิชาวิทยาศาสตร และ
ดาราศาสตร เปดใหเขาชมทุกวันตั้งแตเวลา 9.00-1 6.00 น. คาเขาชมผูใหญ 10 บาท เด็ก 3 บาท ในบริเวณเดยีวกันกับ
พิพิธภณัฑวิทยาศาสตร ยังมีทองฟาจําลอง ซึ่งใชศึกษาเกี่ยวกับระบบสรุยิะ เปดใหเขาชมตั้งแตวันอังคาร-วันอาทิตย เวลา 
8.30-14.30 น. เวนวันจันทร และวันหยุดนักขัตฤกษ คาเขาชมผูใหญ 10 บาท เด็ก 3 บาท สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติม
ไดที่ โทร. 3925953, 3902301



พระที่นั่งอนนัตสมาคม และรฐัสภา พระที่นั่งอนนัตสมาคม สรางในสมัยรัชกาลที่ 5 เปนอาคารหินออนแบบ เรเนอซองส 
ของอิตาลี ทั้งนี้มีพระราชประสงคที่จะสรางขึ้นเพื่อเปนทีร่ับรองแขกเมอืง และประชมุปรึกษาราชการแผนดิน พระทีน่ั่งนี้สราง
เสร็จในสมัยรัชกาลที่ 6 บ นเพดานโดมของพระที่นั่งมีภาพเขียนแฟรสโกทีส่วยงามมาก เปนภาพเกี่ยวกับพระราชกรณยีกิจที่
สําคัญของพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 1-6 แหงราชวงศจักรี พระที่นั่งอนนัตสมาคม ใชเปนที่ประกอบพระราชพิธี และรัฐพิธีตางๆ 
และเคยเปนที่ประชุมรัฐสภาแตเมื่อไดมีการสรางตึกรัฐสภ าใหม ซึ่งอยูดานหลังของพระทีน่ั่งนี้ การประชุมรฐัสภา จึงไดยายไป
ประชุมที่ตึกรัฐสภาใหม สวนพธิีเปดประชุมรัฐสภาจะกระทําที่พระทีน่ั่งอนันตสมาคม 



พระที่นั่งวิมานเมฆและพิพธิภณัฑรถมาพระทีน่ั่ง ตั้งอยูบริเวณหลังพระทีน่ั่งอนนัตสมาคม พระทีน่ั่งวิมานเมฆเปน
พระราชวังที่ทําจากไมสักทองทั้งหลัง เดิมตั้งอยูบนเกาะสีชังสรางขึ้นในสมัยรชักาลที่ 5 และไดชะลอมาไว ณ สถานที่ตั้งปจจุบัน
เมื่อป พ.ศ. 24 44 ภายในพระที่นั่งประกอบดวยหองตาง ๆ 81 หอง มีคลองลอมรอบ อาทิ คลองคาบแผนกระจกคลองรางเงิน 
อางหยก ภายในบริเวณรมรื่น สวยงาม พิพิธภัณฑรถมาพระที่นั่ง ตั้งอยูในบริเวณดานหนาของพระทีน่ั่งวิมานเมฆ เปนที่
รวบรวมรถมาพระที่นั่งโบราณซึ่งใชในสมยัรัชกาลที่ 5 รวม 13 คัน รถมาแตละคันมคีวามสงาสวยงาม และถอืวามีคุณคาทาง
ประวัติศาสตร เพราะไดเขารวมในพระราชพธิสีําคัญตาง ๆ พระทีน่  ั่งวิมานเมฆ และพิพิธภณัฑรถมาพระที่นัง่ เปดใหชมทุกวัน 
เวนวันหยุดประจําป คือ 1 มกราคม, 12 สิงหาคม, 22 ตุลาคม และ 5 ธันวาคม ตั้งแตเวลา 09.00-15.00 น. อตัราคาเขาชม
ผูใหญ50 บาท เด็ก 20 บาท หากตองการเขาชมเปนหมูคณะตองทําหนังสือแจงลวงหนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร.
2811569, 2811518, 2816880, 2818166 และ 2805326



อนุสาวรียพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกประดิษฐานอยู ณ เชิงสะพานปฐมบรมราชานุสรณ  
ฝงพระนคร สรางขึ้นเมื่องานสมโภชกรุงรัตนโกสินทรครบ 150 ป เมื่อ พ.ศ. 2475 ทรงเปนปฐมกษัตริยใน  
มหาจักรีบรมราชวงศ ประสูติ ณ กรุงศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ. ศ. 2279 เสด็จขึน้เสวยราชสมบัติ 
เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 อยูในราชสมบัตินาน 27 ป เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2352
ไดสถาปนากรุงเทพมหานครขึ้นเปนเมืองหลวงใหมของชาวไทยเมื่อป 2325



พระบรมรูปทรงมา สรางขึ้นในรัชสมยัของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเมื่อ พ.ศ. 2451 ดวยเงินที่
ประชาชนไดเรี่ยไรสมทบทุน โดยจางนายชางชาวฝรั่งเศสแหง บริษัทซุซ เซอรเฟรส ฟองเดอร หลอมาจากกรุงปารีส 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดเสด็ จไปทรงทําพิธีเปดดวยพระองคเอง สวนเงินที่เหลือ พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดนําไปสรางมหาวิทยาลัยขึน้ มีนามตามพระปรมาภิไธยวา "จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 



อนุสาวรียพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ประดิษฐานอยูหนาสวนลุมพินีผูปน คือ ศาสตราจารย
ศิลปพีระศรี ปนหลอเสร็จเมื่อวันที่ 7 มถิุนายนพ.ศ. 2484 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จ ไปทําพิธีเปด
อนุสาวรียเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2485



พระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ตั้งอยูบริเวณพลับพลาพระราชพิธีมุม
ถนนราชดําเนิน บริเวณหนาวัดราชนัดดาราม สรางขึ้นในป 2533 โดยกรมศิลปากร เปนผูดําเนินการเปน   
พระรูปหลอดวยสําริด ประทับบนพระที่นั่งสูงขนาดเทาครึ่งของพระองคจริง ภายในบริเวณมีพลับพลา         
ที่ประทับของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อใชรับราชอาคันตุกะ นอกจากนั้นมีศาลาราย 3 หลัง และ
สวนสาธารณะ 



อนสุาวรียชัยสมรภูมิ รัฐบาลสมัยจอมพลป. พิบูลสงคราม ไดสรางขึ้นในป พ.ศ. 2484 เพื่อเทิดทนูวีรกรรมของทหาร ตํารวจ 
และพลเรอืนที่เสียชีวิตไป ในกรณีพิพาทระหวางไทย กับฝรั่งเศส เรือ่งการปรับปรุงพรมแดนไทยกบัอินโดจีนใหม 



อนสุาวรียประชาธปิไตย อนุสาวรียนีส้รางขึ้นเพื่อเปนที่ระลกึถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก ระบอบมบูรณาญา
สทิธริาชย มาเปน ระบอบประชาธิปไตย ที่มีองคพระมหากษัตริยเปนประมุขเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 อนุสาวรียนี้
ออกแบบโดย ศาสตราจารยศิลปพรีะศรี เร  ิ่มลงมือกอสรางเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 มีพิธีเปดเมื่อวันที่ 24 
มิถุนายน พ.ศ. 2483 ตรงกลางเปนพานประดิษฐานรัฐธรรมนญู ซึ่งนับเปนพานทองแดงที่ใหญที่สดุในเมืองไทยสูง 3 เมตร 
หนัก 4 ตัน 



อนุสาวรียทหารอาสา ตั้งอยู ณ มุมสนามหลวงดานเหนือ เปนอนุสรณแกทหารไทย ที่ไปรวมรบในสมรภูมิ
ยุโรป ในสงครามโลกครัง้ที่ 1ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2457 ประเทศไทย ไดรวมกับฝายสัมพันธมิตรประกาศสงครามกับ
เยอรมัน และสงทหารอาสาไปรบในสมรภูมยิุโรป เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2461 ไดเดินทางกลับ เมื่อวันที ่21
กันยายน พ.ศ. 2462 และไดนําอัฐิทหารอาสาที่เสยีชีวิตมาบรรจุณ อนสุาวรียนี้ เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2462



สวนสัตวดสุิตเขาดินวนา ตั้งอยูใกลกับสนามเสือปา และพระทีน่ัง่อนันตสมาคม สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 
อยูภายในบรเิวณพระราชวังดุสิต เพื่อเปนที่พักผอนของประชาชน และไดปรับปรุงตามลําดับจนเปนสวนสัตวที่ใหญ
ที่สุดในประเทศไทย เปดบริการใหประชาชนเขาชมไ ดทุกวันจันทร - อาทิตย ไมเวน วันหยุดนักขัตฤกษ ตั้งแตเวลา 
08.00-18.00 น. อัตราคาเขาชม ผูใหญ 20 บาท เด็ก 5 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมติดตอ โทร. 2812000, 2811039



สวนหลวง ร.๙ สวนสาธารณะระดับนครแหงใหม ที่สมบูรณแบบที่สุด และใหญที่สุด ในบรรดาสวนสาธารณะทีม่ีอยูใน
ปจจุบัน มีพื้นที่ 500ไร ซึ่งมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ และพสกนกิรชาวไทยทกุหมูเหลาพรอมใจกนัสราง เพื่อนอมเกลานอมกระหมอม
ถวาย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหั ว ในศภุมงคลสมัยเจรญิพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2530 ตั้งอยูบริเวณชาน
เมืองกรุงเทพมหานครดานตะวันออกเฉยีงใต แขวงหนองบอนเขตพระโขนง มีทางเขาได 2 ทาง คือ ทางถนนศรนีครินทร ผาน
สะพานขามคลองหนองบอน และทางถนนอุดมสขุหรือสุขุมวิท 103 สอบถามรายละเอยี ดไดที่ โทร. 3281385-6, 3281392 เปดให
เขาชมทุก วัน เวลา 06.00-18.00 น. คาเขาชม ผูใหญ 10 บาทเด็กนักเรยีน 5 บาท  ภายในบริเวณสวนหลวง ร.๙ ประกอบดวย
อาคารเทิดพระเกยีรติ รวมเรื่องราวพระราชกรณียกิจและ สิ่งของเนื่องในพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สวนพฤกษศาสตร 
สวนรมณยี ตระพังแกวเก็บน้ํา สนามราษฎรสําหรับจัดกิจกรรมตาง ๆ นอกจากนีย้ังมีสวนสาธารณะอีกหลายแหง เชนสวนลุมพิน ี
สวนจตุจักร สวนสราญรมย สวนธนบุรรีมยสวนรมรียนาถ และอทุยานเบญจศิริ ซึง่มีสนามหญา และตนไมรมรืน่เหมาะแกการ
พักผอนหยอนใจ สําหรับสวนจตุจักรนั้น จะมีตลาดนัดในวันเสาร-อาทิตยดวย สวนสาธารณะตาง ๆ นี้ ทางกองสวนสาธารณะ 
กรุงเทพมหานคร ไดจัดรกัษาความปลอดภัย โดยหามรถทุกชนิดเขาภายในบริเวณติดตั้งไฟฟาใหมีแสงสวางเพียงพอ และจัด
เจาหนาที่รักษาความปลอดภยั ตลอดจนตํารวจสายตรวจ ดแูลทั่วบริเวณเปดใหประชาชนเขาพักผอนหยอนใจได ตั้งแตเวลา    
05.00-21.00 น.ทุกวัน 
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