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สัญลักษณ์

ในสายตาของชาวกรุงเทพ “เกาะรัตนโกสิน”  คือ.......



ในสมัยรัชกาลที่ 3 มีการผูกมิตรกับต่างประเทศ มีการแต่งสำาเภา

ไปค้าขาย ไทยจึงรับเอาวัฒนธรรมและศิลปกรรมของชาวจีนเข้ามา

ผสมผสาน  เช่น วัดเทพธิดาราม 

ในช่วงรัชกาลที่ 4 – 5 เป็นยุคปฏิรูป 

มีการร่วมลงนามสนธิสัญญาเบาริ่ง 

ส่งผลให้เลิกการผูกขาดการค้า และ

ประเทศไทยเปิดเสรีการค้ามากขึ้น  มี

การปรับตัวเพื่อให้ทัดเทียมต่างชาติใน

ด้านต่างๆ 

ถนนเจริญกรุงเกิดขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2404 

เพื่อให้กงสุลต่างชาติมีความสะดวกใน

การเดินทางยิ่งขึ้น 

 ในช่วงรัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงเสด็จประพาสต่างประเทศ  ท่าน

จึงมีแนวทางพระราชดำาริที่จะผสมผสานศิลปะแบบตะวันตกกับ

สถาปัตยกรรมไทย ทั้งนี้ เพื่อให้ทัดเทียมสากล แต่ยังคงความเป็น

ไทยเอาไว้ ดังจะเห็นได้จาก พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

นอกจากนี้ ยังมีการสร้างขยายทั้งสาธารณูปโภคทั้ง ไฟฟ้า น้ำา

ประปา  รวมทั้งรถรางสายแรกของเอเชีย การเดินทางทางบกและ

การค้าทางบกคึกคักขึ้น เพราะมีถนนมากสายขึ้น  จนเกิดย่าน

การค้าที่สำาคัญมากมาย เช่น ย่านบางลำาพูที่เดิมเป็นชุมชนหลาก

ชาติพันธุ์ทั้งมุสลิม เขมร ลาว ญวน จากนั้นเติบโตมาเป็นย่านแหล่ง

ตลาดและความบันเทิงทันสมัยที่สุดในช่วงนั้น
มากมาย ตัวอย่างเช่น วัดพระศรีศาสดารามหรือวัดพระแก้วได้รับ

การยกย่องใน พ.ศ.2551 ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความ

นิยมมากเป็นอันดับที่ 16 ของโลกมีผู้เข้าเยี่ยมชมใน พ.ศ. 2549 ถึง 

8,995,000คน และในปี พ.ศ. 2554 กรุงเทพฯ เป็นจังหวัดที่ได้รับ

ความนิยมในการท่องเที่ยว อันดับ 1 ของประเทศ แหล่งท่องเที่ยว

ยอดนิยมคือ พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัด

พระแก้ว) พระที่นั่งวิมานเมฆ พระที่นั่งอนันตสมาคม วัดพระเชตุพน

วิมลมังคลาราม รวมทุกที่แล้วมีนักท่องเที่ยวกว่า  20,754,195 คน  

ในพ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธ

ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงมีพระราชดำาริ

ให้ย้ายเมืองหลวงไปต้ังทางฝ่ังตะวันออก

ของแม่น้ำาเจ้าพระยา และย้ายราชธานี

จากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพฯ ซึ่งถือว่า

เป็นชัยภูมิที่ดี เพราะมีแม่น้ำาเจ้าพระยา

ล้อมราชธานีทั้งด้านตะวันตกและด้านใต้ 

สามารถป้องกันข้าศึกศัตรูได้ดีกว่า และ

พระราชทานนามว่า กรุงเทพมหานคร และ

ได้กลายเป็นราชธานีที่รุ่งเรืองมากว่า 231 

ปี

กว่าจะเป็น กรุงเทพฯ

เกาะรัตนโกสินทร์จึงเปรียบเสมือนหัวแหวนอัญมณี

ที่เป็นสีสันงดงามของกรุงเทพฯ ตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน

เกาะรัตนโกสินทร์จึงเป็น

ศูนย์กลางความเจริญใน

ด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ

และประเทศไทยมาแต่อดีต 

อีกทั้งยังเป็น แหล่งรวม

วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 

และเอกลักษณ์ความเป็น

ไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี

ศักยภาพ สามารถดึงดูดนัก

ท่องเที่ยวทั่วโลกไว้



วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว สร้างขึ้นใน พ.ศ. 

2325 ในพระบรมมหาราชวังในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา

โลกมหาราชโปรดเกล้าฯ สร้างขึ้น เพื่อประดิษฐานพระแก้วมรกต ซึ่งจุด

เด่นของวัดคือ จิตรกรรมฝาผนังจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ที่ระเบียงคด 

จำานวน 178 ห้อง เรียงต่อกันยาวตลอดฝาผนังทั้ง 4 ทิศ ทำาให้วัดพระแก้ว

เป็นทั้งศูนย์รวมทางพุทธศาสนาและความเป็นเมืองหลวง วัดพระแก้วจึง

ได้รับการบูรณะและรักษาอยู่เรื่อยๆในทุกสมัย เป็นที่เชิดหน้าชูตาของบ้าน

เมือง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญของประเทศ

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช

วรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์ เป็นวัดประจำารัชกาล

ที่1 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ ที่รวมจารึก

ศาสตร์ต่างๆไว้ การนวดแผนโบราณ รูปปั้นฤษีดัดตน 

ตำารา การแพทย์ วรรณคดีอันเก่าแก่ มหาเจดีย์ 4 รัชกาล

อันงดงาม รวมทั้งพระพุทธไสยาสที่สวยที่สุดและใหญ่

เป็นอันดับ 3 ของประเทศองค์กรยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียน

จารึกเหล่านั้นเป็น ในแง่การท่องเที่ยว ได้รับความนิยม

เป็นลำาดับที่ 24 ของโลก โดยในปี พ.ศ. 2549 มีนักท่อง

เที่ยวมาเยือนถึง 8,155,000 คน 

 ท่าพระจันทร์ตั้งอยู่ติดกับป้อมพระจันทร์จึงมีชื่อมาจากป้อม หลังจาก

ที่ป้อมโดนทำาลายไปก็เหลือแต่ชื่อท่าพระจันทร์ไว้ 

ท่าช้างเดิมเป็นบริเวณประตูเมืองท่ีนำาช้างซึ่งเล้ียงในพระบรมมหาราชวังลง

อาบน้ำาในแม่น้ำาเจ้าพระยา จึงเรียกกันว่า “ท่าช้างวังหลวง”  เมื่ออัญเชิญพระ

ศรีศากยมุนีจากสุโขทัยมาขึ้นที่ท่า จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “ท่าพระ” ปัจจุบันเป็นย่าน

ค้าขาย  ร้านอาหาร รวมถึงกลายเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่วนคนไทย

นอกจากจะมาเที่ยวที่ตลาดแล้ว ก็มาใช้บริการเรือด่วน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหารถ

ติด

ชุมชนป้อมมหากาฬ มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 เป็นชุมชนที่พักอาศัย

ของข้าราชบริพาร เป็นชุมชนต้นตำารับลิเกพระยาเพ็ชรปราณี  การทำาเครื่อง

ดนตรีไทยสายวังหลวงอันโด่งดังของตาอู๋ ไม่เสื่อมสุข การปั้นฤๅษีดัดตน การ

ทำากรงนกตามแบบแขกชวา นอกจากนี้ยังมีย่านเก่าอยู่ใกล้อีกสองแห่ง ได้แก่

บ้านสาย เป็นชุมชนช่างฝีมือถัก - ทอสายรัดประคด เดิม มีอาชีพทางด้านผลิต

ดอกไม้ไฟ มีประวัติตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1ปัจจุบันชุมชนป้อมมหากาฬประสบ

ปัญหาเรื่องกรุงเทพมหานครประกาศเวนคืนที่ดิน

เกาะรัตนโกสินทร ์  
 ชุมชนบางลำาพู คาดว่าชื่อชุมชนนี้มาจากต้นลำาพูที่

เคยขึ้นหนาแน่นในพื้นที่มีผู้คนอยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้า

กรุงธนบุรี โดยในสมัยรัชกาลที่ 1 ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานที่ดิน

ให้ชาวมุสลิมเป็นที่อยู่อาศัย และใช้เป็นที่ทำามาหากิน ในสมัยรัชกาล

ที่ 5 บางลำาพูกลายเป็นย่านการค้าที่สำาคัญตลาดทุเรียน ตลาดยอด

ตลาดนานาโรงหนัง วิกลิเก โรงละครมหรสพ ห้างต.เง้กชวน ย่านบาง

ลำาพูจึงเป็นแหล่งที่คึกคักไม่แพ้สยามในปัจจุบันเลยทีเดียว

วัดมหาธาต ุ สร้างในสมัยอยุธยา รัชกาลที่ 1 โปรด

เกล้าฯ ให้บูรณะวัดมหาธาตุและพระราชทานนามว่า 

“วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์” ถือได้ว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่

เมือง และเป็นวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกในประเทศไทยคือ 

มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2412 ในสมัยรัชกาลที่ 5 มี

จุดเด่น คือ พระอุโบสถภายนอกสถาปัตยกรรมแบบไทยแท้ มีลวดลายกระเบื้องเคลือบ

เบญจรงค์รูปเทพประนม แต่ภายในเป็นสถาปัตยกรรมโกธิค ผสมผสานได้อย่างลงตัว 

วัดราชบพิธจึงเป็นห้องเรียนศิลปะเพราะมีศิลปกรรม สถาปัตยกรรมที่สวยงามทั้งยังมี

สุสานหลวง ซึ่งบรรจุพระสรีรังคารของรัชกาลที่ 5 และพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่น 

ๆ  อีกด้วย

มัสยิดจักรพงษ์ บางลำาพู

อัญมณีหัวแหวนแห่งกรุงเทพ ฯ



มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ก่อตั้งในพ.ศ. 2477 ในสมัยนั้นมีการ

เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเปิด

ขึ้นเพื่อให้การศึกษาเรื่องการเมืองการ

ปกครอง ให้ประชาชนมีความรู้ด้าน

กฎหมายและการเมืองเป็นที่ชุมนุมใน

สมัยเหตุการณ์ 14 ตุลา พ.ศ. 2516 จึง

เป็นสถานที่สำาคัญทางประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร เดิมคือโรงเรียนประณีตศิลปกรรม

เปิดสอนวิชาจิตรกรรมและประติมากรรมแก่ข้าราชการและ

นักเรียนในสมัยนั้นโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียนภายหลังอาจารย์ศิลป์ พี

ระศรี ชาวอิตาเลียนได้เดินทางมารับราชการในประเทศไทยในสมัย

รัชกาลที่ 6 ท่านเป็นผู้ก่อตั้งและวางหลักสูตรจนกระทั่งได้รับการยก

ฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยศิลปากร ในพ.ศ. 2486

โรงละครแห่งชาติ และโรงละครวังหน้า โรงละครแห่ง

แรกของประเทศไทย ปัจจุบันดูแลโดยกรมศิลปากร  ในอดีตเป็นโรง

ละครทางด้านวัฒนธรรมและการแสดง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

สยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานนามว่าสถาบันบัณฑิตพัฒน

ศิลป์ เพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาวิชาชีพนาฏศิลป์ ดุริยางค์ศิลป์ 

และทัศนศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย 

ชุมชนสามแพร่ง ในอดีตมีวังสามวังอันเป็นที่มาของชื่อแพร่งใน

บริเวณนี้ ได้แก่ วังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาสตร์ศุภ

กิจ บริเวณแพร่งสรรพสาสตร์วังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิป

ประพันธ์พงศ์บริเวณแพร่งนรา และวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์

เจ้าทวีถวัลยลาภกรมหมื่นภูธเรศธำารงศักดิ์บริเวณแพร่งภูธร บริเวณนี้เคย

เป็นย่านการค้าที่รุ่งเรืองในสมัยรัชกาลที่ 5 - 6 มีการสร้างตึกแถวสไตล์ชิโน

โปรตุกีส ให้คนมาเช่าทำาการค้า ซึ่งมีทั้งชาวจีนและชาวเปอร์เซียปัจจุบันมี

ร้านอาหารชื่อดังมากมายเช่น ร้าน ก.พานิช ร้านโชติวิจิตร ห้างใบชาอ่องอิ๋

วกี่ ลูกชิ้นหมูแพร่งนรา และขนมเบื้องแพร่งนราต้นตำารับ

ปากคลองตลาด  เคยเป็นตลาดสดขายปลาได้

ชื่อมาจากคลองตลาดที่ขุดขึ้นในสมัยรัชกาลที่1  ใน

สมัยรัชกาลที่5 กลายเป็นตลาดสินค้าเกษตรอย่าง 

ผัก ผลไม้ และดอกไม้สดแทน ซึ่งติดอันดับ 4 จาก 10 

ตลาดดอกไม้ทั่วโลก รวมทั้งยังเป็นตลาดกล้วยไม้ที่มี

ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย

ชุมชนบ้านหม้อ บรรพบุรุษเป็นชาวมอญเก่าที่อพยพมาหลัง

กรุงศรีอยุธยาแตกใน พ.ศ. 2310 นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งถิ่นฐาน

ของชาวญวน ซึ่งอพยพมาจากเหตุการณ์จลาจลในช่วง พ.ศ. 

2319 อีกทั้งยังมีชาวลาวที่ถูกกวาดต้อนมาอาศัยอยู่ร่วมกัน ใน

สมัยกบฏเจ้าอนุวงศ์ เดิมผู้คนในย่านนี้ประกอบอาชีพปั้นหม้อและ

เครื่องปั้นดินเผาขาย ในหนังสือคำาให้การของขุนหลวงวัดประดู่

ทรงธรรม ได้กล่าวไว้ว่า “ ...ย่านบ้านหม้อ ปั้นหม้อข้าว หม้อแกง 

กระทะ เตาขนมครก เตาไฟ ตะคันเชิงไฟ บาตรดิน กระโถนดิน... ” 

จนถึงปลายรัชกาลที่ 5 ต้นรัชกาลที่ 6 อาชีพปั้นหม้อขายเริ่มหายไป 

คงเหลือไว้เพียงชื่อถนนบ้านหม้อ



อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา สร้างขึ้นเพื่อรำาลึกถึง

ผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ วันที่ 14-16 ตุลาคม 2516 

ซึ่งเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองที่สำาคัญในประเทศไทย 

ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ 14 ตุลา

ประชาชนต้องเรียกร้องอย่างยาวนานกว่า 25 ปีกว่า

รัฐบาลจะอนุญาตให้สร้างได้

ชุมชนสามแพร่ง ในอดีตมีวังสามวังอันเป็นที่มาของชื่อแพร่งใน

บริเวณนี้ ได้แก่ วังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาสตร์ศุภ

กิจ บริเวณแพร่งสรรพสาสตร์วังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิป

ประพันธ์พงศ์บริเวณแพร่งนรา และวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์

เจ้าทวีถวัลยลาภกรมหมื่นภูธเรศธำารงศักดิ์บริเวณแพร่งภูธร บริเวณนี้เคย

เป็นย่านการค้าที่รุ่งเรืองในสมัยรัชกาลที่ 5 - 6 มีการสร้างตึกแถวสไตล์ชิโน

โปรตุกีส ให้คนมาเช่าทำาการค้า ซึ่งมีทั้งชาวจีนและชาวเปอร์เซียปัจจุบันมี

ร้านอาหารชื่อดังมากมายเช่น ร้าน ก.พานิช ร้านโชติวิจิตร ห้างใบชาอ่องอิ๋

วกี่ ลูกชิ้นหมูแพร่งนรา และขนมเบื้องแพร่งนราต้นตำารับ

สนามหลวง เป็นสถานที่ที่ใช้จัดงานสำาคัญมาตลอด ไม่ว่าจะเป็น

งานพระราชทานเพลิงพระศพพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์

ชั้นสูงงานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ เช่นพิธีกรรมเวียนเทียนในวันสำาคัญทาง

พุทธศาสนา  เป็นลานปลูกข้าวเพื่อสะท้อนว่าเมืองไทยบริบูรณ์ด้วย

ข้าวปลาอาหาร เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สนามแข่งว่าว กระทั่ง

เป็นสนามแข่งม้าและสนามกอล์ฟ

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เป็นหลักกิโลเมตรที่ 0 ของประเทศไทย สร้าง

ขึ้นในพ.ศ. 2482 ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อรำาลึก

ถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย จึงทำาให้เป็นสถาน

ที่ชุมนุมทางการเมืองบ่อยครั้ง เช่น การชุมนุมของนักศึกษาและประชาชน ใน

เหตุการณ์ 14 ตุลา การชุมนุมของประชาชนในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ

ศาลเจ้าพ่อเสือ เป็นศาลเจ้าที่ชาวจีนแต้จิ๋วนับถือเป็นจำานวนมากคนจีน

เรียกกันว่า”ตั่วเล่าเอี้ย” ประดิษฐาน เฮี้ยงเทียนเซียงตี่, รูปเจ้าพ่อเสือ, เจ้าพ่อ

กวนอู และ เจ้าแม่ทับทิม

สวนสราญรมย์ เดิมเป็นเขตพระราชอุทยานในพระราชวังสราญ

รมย์ที่รัชกาลที่5 ทรงมีพระราชดำาริให้สร้างขึ้นเป็นที่ประทับ ภายหลัง

เปลี่ยนแปลงการปกครองรัชกาลที่ 7 ทรงโปรดเกล้าฯ มอบให้คณะ

ราษฎรใช้เป็นที่ทำาการ ได้มีการปรับปรุงบริเวณพระราชอุทยานให้

เป็นสวนสาธารณะ หนึ่งในสวนสาธารณะเพียงไม่กี่สวนที่อยู่ใจกลาง

กรุงเทพฯ  มีบรรยากาศที่สงบและสวยงาม

ศาลเจ้าพ่อหอกลอง  สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 พร้อม ๆ กับ

ศาลหลักเมือง หอกลองเป็นสิ่งจำาเป็นของเมืองในอดีต เพื่อแจ้งข่าวและ

บอกเหตุ เช่น เมื่อข้าศึกโจมตี ในปัจจุบันศาลเจ้าพ่อหอกลอง เป็นสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ของคนในพื้นที่ นิยมขอพรเรื่องการทำามาหากินและเงินทอง

 อนุสาวรีย์หมู หรือ อนุสาวรีย์สหชาติ  สร้างขึ้น

ใน พ.ศ.2456 สร้างขึ้นในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม

ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 5 ทรงมีพระชนมายุ 50 พรรษา และเพื่อ

น้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์

ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง เป็นที่เคารพ

สักการะของผู้คนทั่วไป ผู้คนโดยมากจะมากราบไหว้ขอพร ตัดเคราะห์ ต่อชะตา เสริมวาสนา 

บารมี ให้ชีวิตมั่นคง มีหลักชัยในชีวิตเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของผู้คน

ถนนราชดำาเนินเป็นถนนสายสำาคัญของกรุงเทพมหานครท่ีรัชกาลที่ 

5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2442 เพื่อเป็นเส้นทางในการเสด็จ

พระราชดำาเนินระหว่างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังดุสิต และเพื่อเป็นการ

ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนได้เดินถนนสายนี้ถือเป็นถนน

สายประวัติศาสตร์ เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์การเมืองไทย

สวนสาธารณะสันติชัยปราการ เป็นที่ตั้งป้อมพระสุเมรุ หนึ่งใน14ป้อมรอบเกาะ

ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นสวนแห่งนี้สร้างขึ้นเนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ

ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคมพ.ศ. 2542มีทัศนียภาพริมน้ำาที่สวยงามและ

สงบ และเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนสถาปัตยกรรมไทยของพระที่นั่งสันติชัย

ปราการ 

 ถนนข้าวสาร สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2435 ในสมัยรัชกาลที่5  

เดิมเป็นย่านขายข้าวสารที่ใหญ่ที่สุดของเขตพระนคร และในช่วงที่มี

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามามากในปี พ.ศ.2525 ปีแห่งการฉลอง

กรุงเทพ ฯ ครบรอบ200ปี ผู้คนได้มาขอเช่าห้องพักจนเกิดเป็นแหล่ง

เกสท์เฮาส์กลายเป็นแหล่งบันเทิงยามค่ำาคืนชื่อดังของกรุงเทพฯใน

เวลาต่อมา ในวันนี้ถนนข้าวสารคือสถานที่อันดับต้นๆที่สร้างเม็ดเงิน

หลายล้านบาทต่อวัน 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย . อะเมซิ่ง กรุงเทพฯ .  กรุงเทพ ฯ : Focus 1 International Resources Co.,Ltd , 2542

องค์การค้าของคุรุสภา . หนังสือภาพกรุงรัตนโกสินทร์สองร้อยปี . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 2525



รถราง

เนื่องจากจำานวนรถที่เข้ามาในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นรถของประชาชน

และรถทัวร์นำาเที่ยว ส่งผลต่อการจราจรในเกาะรัตนโกสินทร์ 

ทำาให้มีความคับคั่ง ไร้ระเบียบ รวมทั้งรถทัวร์ได้บดบังทัศนียภาพ

ที่สวยงาม  จึงเสนอให้มีการใช้ “รถราง” เป็นพาหนะหลักในการ

สัญจร รวมทั้งเพื่อการท่องเที่ยว  รถรางดังกล่าวจะเป็นเอกลักษณ์

หนึ่งของเกาะรัตนโกสินทร์ และสร้างความเป็นระบบระเบียบยิ่งขึ้น

ออกแบบสิ่งใหม่ให้สอดคล้องกับพื้นที่

หากมีการพัฒนาในพื้นที่ ควรทำาตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

อย่างเคร่งครัด เช่น ห้ามสร้างอาคารสูงเกิน 16 เมตร อาคารที่ได้

ข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถานต้องก่อสร้างให้มีขนาดและรูปแบบ

เหมือนกับอาคารเดิม ซึ่งข้อบัญญัติควรต้องครอบคลุมพื้นที่เกาะ

รัตนโกสินทร์ทั้งหมด

แหล่งเรียนรู้

 ในปัจจุบัน เยาวชนไทยบางกลุ่มไม่ทราบว่าเกาะ

รัตนโกสิทร์คืออะไร แสดงให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่ไม่เข้าใจถึงคุณค่า

หรือความสำาคัญของเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นราชธานีสำาคัญ ดัง

นั้น จึงเสนอให้เพิ่มศักยภาพของเกาะรัตนโกสินทร์ให้เป็นพื้นที่แห่ง

การเรียนรู้ เช่น การสร้างพิพิธภัณฑ์ การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ประจำา

ชุมชน หรือย่านเก่าที่สำาคัญให้มีชีวิต สำาหรับตัวเกาะรัตนโกสินทร์

นั้นถือเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์สำาคัญของชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้อยู่

แล้ว จึงควรมีการนำาเสนอ ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการจัดกิจกรรม 

เพื่อดึงดูดให้เยาวชน และบุคคลทั่วไปให้เกิดความสนใจที่จะเรียนรู้

ในรากเหง้าของตน

ออกระเบียบการใช้พื้นที่
เสนอให้ปรับปรุงทัศนียภาพของเกาะ รวมทั้งคู คลอง สะอาด ไม่มี

ขยะ เหมาะสมแก่การสัญจร เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่สะท้อน

เค้าลางของวิถีน้ำาชาวน้ำาของคนไทยแต่เดิมด้วย เช่น ขุดลอกคลอง 

ปรับปรุงเรือด่วนให้สะดวกสบายในการเดินทางยิ่งขึ้น

แนวทางการแก้ปัญหา และ 
ข้อเสนอแนะ

ปัญหาที่เกิดขึ้น

คงคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่งดงาม 

แม้ว่าวัฒนธรรมและประเพณีเดิมจะเปลี่ยนแปลงไปตามสมัย  แต่

สิ่งที่บรรพบุรุษสืบทอดมาจำาเป็นต้องรักษาไว้ ไม่เพียงแต่รูปแบบ 

แต่ดำารงไว้ซึ่งคุณค่าด้วย ตัวอย่าง การเล่นน้ำาสงกรานต์ที่ถนน

ข้าวสาร  ซึ่งปรากฏแต่ความสนุกสนานจากการสาดน้ำา   ทำาให้

เสน่ห์ความเป็นไทยที่นักท่องเที่ยวต่างชาติได้มาสัมผัส กลายเป็น

เพียงภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ไม่ถูกต้องทั้งหมด จึงควรมีการให้

ความสำาคัญกับประเพณีและคุณค่าที่แท้จริงมากขึ้น เช่นเทศกาล

สงกราน แทนที่จะเน้นให้คนมาสาดน้ำาตอนเย็น ควรมีการเพิ่ม

ความสำาคัญกับการประชาสัมพันธ์ให้คนมาเข้าวัดไหว้พระตอนเช้า 

ไหว้ขอคะมาลาโทษ รถน้ำาดำาหัว ญาติผู้ใหญ่ รวมไปถึงการสงน้ำา

พระและแห่พระพุทธรูป ควรมีการประชาสัมพันธ์ ให้คนทราบถึง

ตำานานความเป็นมาของวันสงกรานที่แท้จริง 

ออกระเบียบการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม

พ้ืนท่ีของเกาะรัตนโกสินทร์ น้ันถือว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีคุณค่าทาง

ประวัติศาสตร์ และเกี่ยวข้องทั้งสถาบันชาติ ศาสนา และมหา

กษัตริย์ จึงไม่ควรมีกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การขายภาพยนตร์

ลามก   การค้าประเวณีเในพื้นท่ีหรือการแข่งรถ F1 ซึ่งจะสร้าง

ความเสื่อมเสียและหลบลู่สถานที่อีกด้วย 


	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf

