ข้ อมูลเขตพระนคร
ประวัติความเป็ นมา
เขตพระนคร เดิมมีฐานะเป็ น อาเภอชนะสงคราม ขึ้นกับกรมนครบาล มีที่วา่ การอาเภอตั้งอยูท่ ี่ถนน
จักรพงษ์ ติดกับวัดชนะสงครามด้านเหนือ
ในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2458 ได้มีประกาศยกเลิกอาเภอชั้นในแต่เดิมและตั้งอาเภอชั้นในขึ้นใหม่ 25
อาเภอ ได้แก่ อาเภอพระราชวัง อาเภอชนะสงคราม อาเภอสาราญราษฎร์ อาเภอพาหุ รัด อาเภอ
จักรวรรดิ อาเภอสัมพันธวงศ์ อาเภอสามแยก อาเภอป้ อมปราบศัตรู พา่ ย อาเภอสามยอด อาเภอนางเลิ้ง อาเภอ
บางขุนพรหม อาเภอสามเสน อาเภอดุสิต อาเภอพญาไท อาเภอประแจจีน อาเภอประทุมวัน อาเภอบาง
รัก อาเภอสาธร อาเภอบ้านทะวาย อาเภอบางพลัด อาเภออมริ นทร์ อาเภอหงสาราม อาเภอราชคฤห์ อาเภอบุ
ปผาราม และอาเภอบุคคโล
ต่อมาในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2471 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้มีการรวมพื้นที่
อาเภอพาหุ รัด อาเภอสาราญราษฎร์ อาเภอพระราชวัง และอาเภอชนะสงครามเป็ นอาเภอเดียวกัน
เรี ยกว่า อาเภอพระนคร ตามประกาศยุบรวมอาเภอและกิ่งอาเภอในจังหวัดพระนครและธนบุรี (ภายหลังได้
ยุบอาเภอสามยอดและอาเภอบางขุนพรหมเข้ามารวมด้วย) และในปี พ.ศ. 2515 ได้มีประกาศคณะปฏิวตั ิจดั
ระเบียบการปกครองในเขตนครหลวงใหม่ อาเภอพระนครจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็ น เขตพระนคร
กรุ งเทพมหานคร
ทีต่ ้งั และอาณาเขต
ตั้งอยูบ่ นเกาะรัตนโกสิ นทร์ ซึ่ งเป็ นบริ เวณตะวันตกสุ ดของฝั่งพระนคร มีอาณาบริ เวณติดต่อกับเขต
ข้างเคียง ดังนี้






ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตดุสิต มีคลองผดุงกรุ งเกษมเป็ นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตป้ อมปราบศัตรู พา่ ยและเขตสัมพันธวงศ์ มีถนนราชดาเนินนอกและคลอง
รอบกรุ ง (คลองโอ่งอ่าง) เป็ นเส้นแบ่งเขต
ทิศใต้ ติดต่อกับเขตคลองสานและเขตธนบุรี มีแนวกึ่งกลางแม่น้ าเจ้าพระยาเป็ นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย และเขตบางพลัด มีแนวกึ่งกลางแม่น้ า
เจ้าพระยาเป็ นเส้นแบ่งเขต

การแบ่ งเขตการปกครอง
เขตพระนครแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็ น 12 แขวง (khwaeng) ได้แก่
1. พระบรมมหาราชวัง (Phra Borom Maha Ratchawang) 7. บวรนิเวศ

(Bowon Niwet)

2. วังบูรพาภิรมย์

(Wang Burapha Phirom)

8. ตลาดยอด

(Talat Yot)

3. วัดราชบพิธ

(Wat Ratchabophit)

9. ชนะสงคราม (Chana Songkhram)

4. สาราญราษฎร์

(Samran Rat)

10. บ้านพานถม (Ban Phan Thom)

5. ศาลเจ้าพ่อเสื อ

(San Chao Pho Suea)

11. บางขุนพรหม (Bang Khun Phrom)

6. เสาชิงช้า

(Sao Chingcha)

12. วัดสามพระยา (Wat Sam Phraya)

สถานทีส่ าคัญในเขตพระนคร
ทีท่ าการรัฐบาล

















ทาเนียบองคมนตรี
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กรมข่าวทหารบก
กรมศิลปากร
กรมแผนที่ทหาร
กรมสวัสดิการทหารเรื อ
กรมพระธรรมนูญ (ศาลทหารกรุ งเทพมหานคร)
กองบัญชาการกองทัพบก
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ศาลาว่าการกรุ งเทพมหานคร เลขที่ 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า
ศาลฎีกา
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขที่ 1 ถนนพระอาทิตย์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย

วัด มีจานวน 24 แห่ งได้ แก่
























วัดพระศรี รัตนศาสดาราม
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วัดสุ ทศั นเทพวราราม
วัดราชบพิธสถิตมหาสี มาราม
วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดมกุฏกษัตริ ยาราม
วัดอินทรวิหาร
วัดใหม่อมตรส
วัดนรนารถสุ นทริ การาม
วัดเอี่ยมวรนุช
วัดราชนัดดาราม
วัดเทพธิดาราม
วัดตรี ทศเทพ
วัดราชบุรณะ
วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎิ์
วัดมหรรณพาราม (โรงเรี ยนประถมศึกษาแห่งแรกของไทย)
วัดปริ นายก
วัดทิพย์วารี วรวิหาร
วัดชนะสงคราม
วัดสังเวชวิศยาราม
วัดสามพระยา
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสี มาราม
วัดบุรณศิริมาตยาราม (วัดศิริอามาตย์)

มัสยิด มีจานวน 2 แห่ ง ได้ แก่



มัสยิดจักรพงษ์
มัสยิดบ้านตึกดิน

ศาลเจ้ า มีจานวน 7 แห่ ง ได้ แก่









ศาลเจ้าพ่อเสื อ
ศาลเจ้าพ่อหอกลอง
ศาลเจ้าแม่ทบั ทิม
ศาลเจ้าบ้านหม้อ
ศาลเจ้าพ่อเขาตก
ศาลเจ้าแม่สาวิตรี
ศาลเจ้าพ่อหนู
ศาลเจ้าพ่อครุ ฑ

พระราชวังและวัง

















พระบรมมหาราชวัง
พระราชวังบวรสถานมงคล หรื อ พระบวรราชวัง
วังบูรพาภิรมย์
วังสราญรมย์
วังท่าเตียน หรื อ วังจักรพงษ์
วังสะพานช้างโรงสี วังเหนือ
วังสะพานช้างโรงสี วังใต้
วังท่าพระ หรื อ วังล่าง
วังมะลิวลั ย์
วังบางขุนพรหม
วังเทวะเวสม์
วังสรรพสาตรศุภกิจ
วังวรดิศ
วังวรวรรณ
วังตรอกสาเก
วังถนนพระอาทิตย์

พระบรมราชานุสาวรีย์และอนุสาวรีย์












อนุสาวรี ยป์ ระชาธิปไตย
อุทกทาน
อนุสาวรี ยท์ หารอาสา
อนุสาวรี ยพ์ ระบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ (หน้าที่ทาการกระทรวงพาณิ ชย์ แห่งเดิม)
อนุสาวรี ยส์ มเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุ รสิ งหนาท (หน้าวัดมหาธาตุ ฯ)
อนุสาวรี ยพ์ ระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (หน้าที่ทาการกระทรวงยุติธรรม แห่งเดิม)
อนุสาวรี ยพ์ ระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ (หน้ากระทรวงมหาดไทย)
อนุสาวรี ยห์ มู (ถนนราชินี ริ มคลองคูเมืองเดิม)
พระบรมราชานุสาวรี ยพ์ ระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 3)
พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิ ดล (ภายในบริ เวณวัดสุ ทศั น์ ฯ)
ปฐมพระบรมราชานุสาวรี ยเ์ ฉลิมพระเกียรติ (สะพานพระพุทธยอดฟ้ า)

โบราณสถานและสถานทีส่ าคัญต่ าง ๆ















พิพิธภัณฑ์การศึกษาแห่งชาติ โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ป้ อมพระสุ เมรุ
ป้ อมมหากาฬ
กาแพง และ ประตูพระนคร (ตรงข้ามวัดบวรนิเวศวิหาร และหลังป้ อมมหากาฬ)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์
ศาลหลักเมือง
โรงละครแห่งชาติ
ศาลาเฉลิมกรุ ง
อนุสรณ์สถานวีรชน 14 ตุลาคม
สนามหลวง
เสาชิงช้า
สนามไชย
สวนสราญรมย์

















คลองคูเมือง ได้แก่ คลองคูเมืองเดิม (คลองหลอดและคลองตลาด) คลองรอบกรุ ง (คลองบางลาพูและ
คลองโอ่งอ่าง) และคลองผดุงกรุ งเกษม
ท่าราชวรดิฐ
ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์
โลหะปราสาท (วัดราชนัดดาราม)
หอภูวดลทัศนัย (ใกล้หน่วยบัญชาการกาลังสารอง)
ตึกรามแบบตะวันตก เช่น หน่วยบัญชาการกาลังสารอง อาคารริ มถนนราชดาเนินกลาง ถนนหน้าพระ
ลาน
ประตูฝรั่ง (ถนนแพร่ งสรรพศาสตร์ )
หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้ า
ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุ งเทพ แยกป้ อมมหากาฬ
ศาสนสถาน โบสถ์พราหมณ์
บ้านพระอาทิตย์
บ้านเจ้าพระยา
บ้านมะลิวลั ย์

โรงเรียน มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยของรัฐและเอกชน














โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
วิทยาลัยนาฏศิลป์
วิทยาลัยในวัง
โรงเรี ยนพระตาหนักสวนกุหลาบ
โรงเรี ยนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรี ยนราชินี
โรงเรี ยนวัดบวรนิเวศ
โรงเรี ยนสตรี วทิ ยา
โรงเรี ยนวัดราชบพิธ




วิทยาลัยเทคโนโลยีต้ งั ตรงจิตรพณิ ชยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีต้ งั ตรงจิตรบริ หารธุ รกิจ

ตลาดและศูนย์ การค้ า
ตลาดปากคลองตลาด ขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
 ตลาดยอดพิมาน
 ไชน่าเวิลด์
 เมก้าพลาซ่ า
 บางลาพูสรรพสิ นค้า
 ตั้งฮัว
่ เส็ ง
 พาหุ รัดพลาซ่ า
 ดิโอลด์สยาม
 ห้างไนติงเกล
 บ้านหม้อ
 เวิง้ นครเขษม
 คลองถม
 ตลาดบางลาพู
และมีสะพานข้ ามแม่ นา้ เจ้ าพระยา 4 แห่ ง ได้ แก่
 สะพานพระราม 8 เชื่ อมระหว่างเขตพระนครกับเขตบางพลัด
 สะพานสมเด็จพระปิ่ นเกล้า เชื่ อมระหว่างเขตพระนครกับเขตบางกอกน้อย
 สะพานพระพุทธยอดฟ้ า เชื่ อมระหว่างเขตพระนครกับเขตธนบุรี
 สะพานพระปกเกล้า เชื่ อมระหว่างเขตพระนครกับเขตธนบุรี
และกาลังมีการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้ า ในโครงการรถไฟฟ้ ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
 สถานี วงั บูรพา บริ เวณแยกสามยอด
 สถานี สนามไชย ตั้งอยูใ่ จกลางพื้นที่อนุ รักษ์เกาะกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ในแนวถนนสนามไชย บริ เวณวัด
พระเชตุพนฯ


ข้ อมูลประชากรจาแนกตามแขวง

วิสัยทัศน์ การพัฒนาเขตพระนคร
“เป็ นนครแห่ งการท่ องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ”
ยุทธศาสตร์เขตพระนคร
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 ส่ งเสริ มและพัฒนาการท่องเที่ยว ประกอบด้วย
1. สนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ สื บค้นหา พัฒนา โบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนการบารุ งรักษา
วัฒนธรรมท่องถิ่นโดยภาครัฐ เอกชน และประชาชน
2. เสริ มสร้างให้เขตพระนครเป็ นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ โดยอาศัยศักยภาพของศิลปวัฒนธรรม แหล่ง
ท่องเที่ยวสาคัญและทรัพยากรอื่น ๆ ในท่องถิ่น
3. เพิ่มประสิ ทธิ ภาพและจัดให้มีการปรับปรุ งภูมิทศั น์อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
4.จัดให้มีระบบข้อมูลให้บริ การด้านท่องเที่ยวโดยใช้เทคโนโลยีอนั ทันสมัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 สนับสนุนให้มีแหล่งเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยว ประกอบด้วย
1. ส่ งเสริ มและพัฒนาแหล่งเศรษฐกิจดั้งเดิม ซึ่ งมีการจาหน่ายสิ นค้าและผลิตภัณฑ์อนั มีชื่อเสี ยงแพร่ หลายสู่
มาตารฐานสากลมีความโดดเด่นและเป็ นที่สนใจของนักท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ
2. สนับสนุนให้มีการสร้างเศรษฐกิจพื้นบ้านในชุมชนสื บสานสู่ สากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่ วม ประกอบด้วย
1. เสริ มสร้างและปลูกจิตสานึกให้ประชาชนและชุมชนต่าง ๆ รู ้และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น มีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้ยงั่ ยืน
2. ส่ งเสริ มให้มีดุลยภาพระหว่างศิลปวัฒนธรรมทั้งเก่าและใหม่ในท้องถิ่น
ข้ อมูลอ้ างอิง
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