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มรดกแห่งสายน�้า 
มรดกแห่งสยาม

สมบูรณ์มาสู่บริเวณภาคกลางตอนล่าง ก่อน
ไหลลงสู่อ่าวไทย นอกจากน้ียังมแีม่น�า้เพชรบรุี 
ที่ไหลย้อนจากใต้ข้ึนเหนือ ไปลงทะเลบริเวณ
บ้านแหลมในปัจจบุนั 

แม่น�า้น�าความอดุมสมบรูณ์มาสูท้่องทุง่ ท�าให้
ภาคกลางเป็นแหล่งปลกูข้าวขนาดใหญ่ ท�าให้
ทีร่าบลุ่มปากแม่น�า้แม่กลองอดุมไปด้วยเรอืกสวน
ไร่นา นอกจากนี ้แม่น�า้เหล่านียั้งเป็นทีต่ัง้ชมุชน 
เมอืง และอาณาจักรโบราณอีกด้วย

หลักฐานทางโบราณคดี บ่งบอกว่าบริเวณ
สามเหลีย่มปากแม่น�า้เจ้าพระยามคีนตัง้รกราก
อยูไ่ม่น้อยกว่า 3500 ปี 

ในยุคก่อนพุทธศตวรรษที่ 19  มีอาณาจักร
โบราณแผ่กระจายตามลุม่แม่น�า้เจ้าพระยา เช่น 
ด้านตะวันตกมีเมืองนครไชยศรี และเมืองคู
บวั  ทัง้สองแห่งเป็นเมอืงท่าขนาดใหญ่และเป็น
ศนูย์กลางของพทุธศาสนา การค้าและวฒันธรรม 
เกาะทางด้านทศิตะวนัออกของแม่น�า้เจ้าพระยา
มอีาณาจกัรละโว้หรอืลพบรุ ีกระท่ังเข้าสูยุ่คหลงั
พุทธศตวรรษที ่19  ในสมยัอยธุยา การเดนิทาง
ทางทะเลเริ่มรุ่งเรืองท�าให้อารยธรรมสยามได้
สมัผสั ยอมรบัและหลอมรวมกบัหลายชนชาติ 
หลากวัฒนธรรมและความเชือ่ 

ในช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนต้นมีชาวจีนเดินทาง
มากับเรือส�าเภาทั้งเพื่อติดต่อค้าขายและเพ่ือ
แสวงโชค ช่วงต่อมาในสมยัสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช การค้าทางทะเลเฟ่ืองฟจูนถอืเป็นยคุ
ทอง กรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองท่าส�าคัญในย่าน

ลุม่แม่น�า้เจ้าพระยาเป็นแหล่งก�าเนดิอารยธรรมลุ่มน�า้ 
เหมือนกบัลุม่แม่น�า้ส�าคัญอืน่ ๆ ทัว่โลก ทีสื่บทอด
อารยธรรมจากรุ่นสูรุ่น่ หลอมรวมวฒันธรรมจาก
คนต่างถิ่น สั่งสมความรู้จากอาณาจักรโบราณสู่
มหานครสมัยใหม่

พืน้ท่ีบริเวณสามเหล่ียมปากแม่น�า้เจ้าพระยา หรอื
บริเวณภาคกลางของประเทศไทยในปัจจบุนั เป็น
แหล่งก�าเนิดอารยธรรม มาหลายยุคหลายสมัย 
เนื่องจากพื้นที่ล้อมรอบไปด้วยแม่น�้า เดินทาง
สะดวก มีความอดุมสมบูรณ์ เหมาะกบัการสร้าง
บ้านแปลงเมือง

ทางด้านเหนือและตะวันออกมีแม่น�้าสะแกกรัง 
แม่น�า้น้อย แม่น�า้ลพบรุ ีแม่น�า้ป่าสักไหลมารวมกับ
แม่น�า้เจ้าพระยา สายน�า้น�าพาความอดุมสมบรูณ์
มาสูท่ี่ราบลุม่ภาคกลาง ส่วนทางด้านทศิตะวันตก
มีแม่น�า้ท่าจนี และแม่น�า้แม่กลอง น�าความอดุม

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ดงึดดูให้พ่อค้า นกัการ
ทูต นกัแสวงโชค จากญีปุ่่น เปอร์เซีย และยโุรป 
มาอาศัยอยู่รอบ ๆ เมืองพระนครศรีอยุธยา
ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23 กรุงศรีอยุธยาจึง
เป็นเสมือนเบ้าหลอมวัฒนธรรมตะวันตกและ
วัฒนธรรมตะวันออก ผสานเป็นเนื้อเดียวกับ
สงัคมสยามสมยัน้ัน  เหน็ได้จากอาหารการกนิ 
ความเชือ่ และผลงานทางด้านสถาปัตยกรรม 

จากกรุงศรีอยุธยาสู ่กรุงธนบุรี จนมาถึง
กรุงเทพมหานคร การสืบต่อหล่อหลอม
วัฒนธรรมต่าง ๆ ด�าเนินและต่อยอดอย่าง
ต่อเน่ือง การตดิต่อค้าขายกบัต่างประเทศโดย
เฉพาะประเทศทางยโุรปทีร่วดเรว็ข้ึนเนือ่งจาก
มีการใช้เรือกลไฟท�าให้มีการเปล่ียนแปลงใน
ราชส�านักสยามและในวิถีชีวิตของชาวบ้าน 
กรุงเทพมหานครเต็มไปด้วยชาวต่างชาติต่าง
ภาษาอาศยัตามย่านต่าง ๆ  ทัง้ย่านการค้า 
และย่านช่างฝีมอื เช่น จนีทีส่�าเพ็ง เยาวราช 
กฎุจีนี ย่านมสุลมินิกายซนุหนีร่อบ ๆ สเุหร่า
ต้นสน  ชมุชนมสุลิมนกิายชอีะฮ์ หรอืแขกเจ้า
เซ็นย่านกุฎเีจรญิพาศน์ รวมท้ัง ชุมชนโปรตุเกส
รอบ ๆ วดัซางตาครูส้ 

ในรชักาลพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้า
อยูหั่ว มกีารเดนิทางด้วยรถ เรือ และรถไฟ มี
การสร้างพระราชวงัและวงันอกเขตพระราชวงั
หลวงมากขึ้นทั้งในเขตกรุงเทพและหัวเมือง 
อืน่ๆ ท�าให้งานช่างหลวง รวมถงึความประณตี
เรือ่งการกนิการอยูท่ีเ่คยถ่ายทอดต่อยอดเฉพาะ
ในพระราชวงัหลวง เริม่กระจายสู่ชาวบ้าน เกิด
เป็นเอกลกัษณ์ในแต่ละย่านแต่ละชุมชน
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เส้นทางมรดกไทย

จากกระแสละครย้อนยุคหลายเรื่องที่โด่งดังในไม่กี่ปีท่ีผ่านมา 
ได้สร้างปรากฎการณ์ให้หมู่มวล “ออเจ้า”ได้เดินทางไปย้อนรอย
อดีตกันอีกครั้ง บทเรียนประวัติศาสตร์จากสถานที่จริงจึงมีสีสัน
และสนุกขึ้นมาก เมื่อได้รู้เรื่องราวและได้เห็นของจริง ทั่วทั้งภาค
กลาง มีหมุดหมายบนเส้นทางท่ีแสดงถึงความเป็นมรดกไทย
อยู่มากมาย ต้ังแต่จังหวัดลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา 
ปทุมธานี  ทั้งประวัติศาสตร์ของความรุ่งเรือง  ทั้งวิถีชีวิตริมน�้า
ความเป็นไทย ไปจนถึงการใช้ชีวิตง่ายๆ ใกล้ชิดธรรมชาติ เริ่ม
ต้นเดินทางไปด้วยกัน

จากค�าบันทกึในอดตี กล่าวถงึทีต่ัง้ของกรงุศรอียธุยาว่ามีลกัษณะ
เหมือนเกาะ รูปทรงคล้ายเรือส�าเภา ล้อมรอบด้วยแม่น�้าท้ังส่ี
ด้าน ทิศเหนือมีแม่น�้าลพบุรี ด้านทิศตะวันตกมีแม่น�้าเจ้าพระยา 
ด้านทิศตะวันออกคือแม่น�้าป่าสัก ทางด้านทิศใต้นั้นคือแม่น�้า
เจ้าพระยากบัแม่น�า้ป่าสกั  แม้เวลาผ่านไปกว่า 600 ปี เกาะเมือง
อยธุยากย็งัห้อมล้อมไปด้วยสายน�า้สายเดมิ เหมาะกบัการย้อนร�าลกึ
อยธุยาด้วยล่องเรอืรอบเกาะเมอืงอยธุยา ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชัว่โมง  
นัง่รบัลมชิลล์ๆ ชมววิรมิฝ่ังน�า้ 

เส้นทางเดินเรือท่องเที่ยวรอบเกาะ มีจุดส�าคัญบนเส้นทาง      
ประวตัศิาสตร์ให้เราได้ตืน่ตา ไม่ว่าจะเป็น วดัพนัญเชงิ วดัใหญ่
รมิแม่น�า้ป่าสกั ในวหิารเป็นท่ีประดษิฐาน หลวงพ่อโต หรอื พระพทุธ
ไตรรตันนายก ทีเ่คารพของชาวไทยและจนีม ีวดัพุทไธศวรรย์ 
แหล่งฝึกเพลงดาบอันเกรียงไกรในสมัยกรุงศรีอยุธยา และถ้า
อยากได้ภาพความงามประทับใจที ่วดัไชยวัฒนาราม แนะน�า
ยามเย็นเวลาอาทิตย์อัสดง จะงดงามเกินบรรยาย และถ้ามีเวลา 
ผ่านไปแถวเพนยีดคล้องช้าง ตอนเยน็ๆมกีจิกรรมพาช้างอาบน�า้ 
รับรองว่าใครเห็นก็ต้องชอบ 

 

ล่องเรือชมเกาะเมืองอยุธยา

มุมสวย สงบ ที่หน้าวัดไชยวัฒนาราม อยุธยา
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A Bountiful Table
Adored around the world, Thai cuisine expresses fundamental aspects of Thai cul-

ture: it is generous, warm, refreshing and relaxed. Thai dishes rely on fresh, local in-

gredients – pungent lemongrass, searing chillies and plump seafood. A varied nation-

al menu is built around the four fundamental flavours: spicy, sweet, salty and sour. 

Roving appetites go on eating tours of Bangkok noodle shacks, seafood pavilions in 

Phuket, and Burmese market stalls in Mae Sot. Cooking classes reveal the simplicity 

behind the seemingly complicated dishes

หากล่องเรือจากท่าน�้าวัดพนัญเชิง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ทวนแม่น�้าลพบุรีข้ึนไปทาง
เหนือประมาณ 70 กิโลเมตร จะพบวัดเชิงท่า วัด
เก่าแก่ประมาณ 300 ปี ของจังหวัดลพบุรี เดิน
จากศาลาท่าน�้าวัดเชิงท่าประมาณ 5 นาที จะ
พบพระนารายณ์ราชนิเวศน์ต้ังตระหง่านอยู่บน
พ้ืนท่ีส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่ ล้อมรอบไปด้วยถนน
ทั้ง 4 ด้าน ร่มครึ้มด้วยต้นไม้ใหญ่ สมเด็จ
พระนารายณ์มหาราชแห่งราชวงค์ปราสาททอง 
กรุงศรีอยุธยา โปรดเกล้าฯให้วิศวกรชาวฝรั่งเศส
และอิตาเลยีนร่วมกนัออกแบบก่อสร้างพระราชวงั
เมืองลพบุรี หรือพระนารายณ์ราชนิเวศน์ในปี 
พ.ศ. 2209  พร้อมป้อมปราการและก�าแพงอิฐ  
ใช้เป็นที่ประทับแปรพระราชฐาน ว่าราชการงาน
เมือง ต้อนรับแขกเมือง เสมือนเป็นราชธานีแห่ง
ที่สองรองจากกรุงศรีอยุธยา เสน่ห์อย่างหนึ่งของ

พระราชวงัโบราณแห่งนี ้คอืรูปทรงเป็นวงโค้งยอด
แหลม (Pointed Arch) โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
ไม่เหมือนพระราชวังโบราณไทยในสมัยเดียวกัน  
รูปแบบสถาปัตยกรรมวงโค้งยอดแหลมนี้ ได้รับ
กระแสนิยมมาจากศิลปะเปอร์เซีย อาณาจักร
โบราณในเอเชยีตะวันออกกลาง ทีม่คีวามรุง่เรอืง
ทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม  ที่ผนังด้านใน
ก�าแพงวัง ยังเจาะช่องซุ้มโค้งแหลมเล็ก ส�าหรับ
ตามประทีป หรือวางตะเกียงส่องสว่างอีกนับพัน
ช่อง เม่ือเดินชมหมู่พระท่ีนั่งต่าง ๆ รวมท้ัง    
สิบสองท้องพระคลัง ชวนให้จินตนาการถึง
ค�่าคืนท่ีสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงเปิด
พระราชวังต้อนรับพระราชอาคันตุกะจากแดน
ไกล แสงไฟจากตะเกียงที่ส่องสว่างเล็ดลอดจาก
ซุ้มโค้งจะท�าให้พระราชวังงดงามเพียงใด 

รู้หรือไม่? 
สามแยกแม่น�้าตรงท่าน�้าวัด
พนัญเชิงวรวิหาร  ฝั่งตรง
ข้ามคือป้อมเพชร  เรียก
ว่า “ย่านบางกะจะ” เป็นจุด
ที่แม่น�้าป่าสักไหลมาบรรจบ
แม่น�้าเจ้าพระยา ในอดีต 
บริเวณนี้เคยเป็นตลาดใหญ่
ของคนจีน มีการซื้อขาย
สินค้ากันคึกคัก เรือส�าเภา
จอดมากมาย ซ�า้ยงัเป็นจดุท่ี
เรอืล่มบ่อยครัง้เพราะกระแส
น�า้วน จนเป็นท่ีมาของชือ่
ต�าบลส�าเภาล่ม และบริเวณ
ชุมชนแห่งนี้ ยังเป็นจุดก�าเนิด
ของต้นราชวงศ์จักรี เป็น
ที่ก�าเนิดของท่านทองด้วง 
ซึ่งต่อมาได้ราชาภิเษกเป็น
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ใน
ราชวงศ์จักรีนั่นเอง

พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ลพบุรี
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คลองบางขาม ลพบุรี  
สายน�า้เลก็ๆ น้ีอาจจะเป็นเพยีงสาขาหนึง่ของแม่น�า้
ลพบุรี แต่เป็นแหล่งความอุดมสมบูรณ์ของชุมชน
ต่างๆ ที่ริมคลองบางขาม มีชุมชนบ้านสวนขวัญ  
ชุมชนบ้านสวนท่ีรวมตัวกัน เลิกใช้สารพิษในนา
ข้าวและแปลงผัก ท�าเกษตรอินทรีย์ มีวิถีเกษตร
แบบย่ังยืน เปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวเข้ามาเรียน
รู้วิถีธรรมชาติ พร้อมสัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ภมูปัิญญาชาวบ้านและชมธรรมชาตสิวยๆ มกีจิกรรม
ต่างๆ ทีใ่ห้นกัท่องเท่ียวได้ลองท�า ไม่ว่าจะไปดเูลีย้ง
กุง้ก้ามแดงในนาข้าวปลอดสารพษิ ท�าพซิซ่าเตาดนิ 
การท�าไข่เคม็ดนิสอพองใบเตย ถ้ามเีวลากข่ี็จกัรยาน
ชมววิ เพลดิเพลนิกบัท้องทุ่งรมิคลองบางขามกนัสกั
หน่อย รับรองว่าต้องชอบแน่!

บ้านวิชาเยนทร์ ลพบุรี
ปฏิเสธไม่ได้ว่า เจ้าพระยาวิชาเยนทร์ หรือ 
คอนสแตนติน ฟอลคอน (Constantine 
Phaulkon) เป็นขนุนางคูพ่ระทยัของสมเดจ็
พระนารายณ์มหาราช สามารถสื่อสาร
ได้หลายภาษา ทั้งภาษากรีก อิตาเลียน 
อังกฤษ โปรตุเกส มลายู และภาษาไทย 
ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ทรงสร้างพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ ที่
ลพบุรี เจ้าพระยาวิชาเยนทร์ก็ได้สร้างบ้าน
หลังใหญ่สไตล์ยุโรปทีล่พบรุเีช่นกนั เพือ่อยู่
กินกับภรรยา มารีอา กูโยมาร์ เด ปิญญา 
(Maria Guyomar de Pinha)เป็นที่รู้จักใน
ชื่อ มารี กีมาร์ หรือท้าวทองกีบม้า ด้วย
ทกัษะทางภาษาและความเชีย่วชาญการค้า
ต่างประเทศ คอนสแตนตนิ ฟอลคอนได้รบั
เกียรติให้ต้อนรบัคณะทูตจากต่างแดน โดย
เฉพาะอย่างย่ิงคณะทูตจากฝรั่งเศส และ
ได้ใช้บ้านหลังน้ี ที่อยู่ด้านเหนือของ
พระนารายณ์ราชนเิวศน์เป็นสถานทีร่องรบั
เอกอัครราชทูตจากฝรั่งเศสของพระเจ้า
หลุยส์ที่ 14  ปัจจุบันบ้านวิชาเยนทร์ผุพัง
ไปตามกาลเวลา แต่ยังมีร่องรอยความ       
ยิ่งใหญ่ให้ได้เห็น ลักษณะสถาปัตยกรรม
บ้านวิชาเยนทร์เป็นแบบยุโรปมีพื้นที่กว้าง
ขวาง ภายในบ้านมีหอระฆังและโบสถ์
คริสต์ เรือนรับรองคณะทูตชาวฝรั่งเศสอยู่
ด้านตะวันตก สนามหญ้าตัดกับก�าแพงอิฐ
โบราณดสูบายตา เหมาะกบัการเดนิถ่ายรปู
และคิดถึงเรื่องราวความเก่งกาจของคอน
สแตนตนิ ฟอลคอน และชะตาชีวิตของท้าว

ทองกีบมา้ที่ผกผนักว่าเรื่องราวในบทละคร

วิถีน�้า..วิถีไทย 
สายน�้านอกจากเป็นต้นธารอารยธรรมอันรุ่งเรืองของไทย ก่อก�าเนิดชุมชน เมือง พระราชวัง หมู่
พระที่น่ัง และโบราณสถานต่างๆ  สายน�้ายังน�าความอุดมสมบูรณ์มาสู่พื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง 
เหมาะแก่การปลูกข้าวคุณภาพดีมาหลายศตวรรษ ปัจจุบันชุมชนต่างๆ ริมแม่น�้าลพบุรี แม่น�้า
ป่าสัก และแม่น�้าเจ้าพระยารวมกลุ่มกันในรูปวิสาหกิจชุมชน จัดกิจกรรมท่องเที่ยวและศูนย์เรียน
รู้วิถีชุมชน เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ไปพักผ่อน เพลินกับชีวิตชนบท อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
ของท้องทุ่งและไอดิน และนี่คือจุดหมายปลายทาง ที่ไม่ควรพลาดที่จะแวะไป 

รู้หรือไม่? 
“ไข่เคม็ดนิสอพองใบเตย”  คอืส่วนผสม
ที่ลงตัว ดินขาวหรือดินสอพอง จะช่วย
ท�าให้ไข่ขาวนุ่มนวล ไม่แขง็กระด้าง ส่วน
ใบเตยให้กลิ่นหอมอ่อนๆ ชวนกิน 
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เกาะเกิด
เกาะเกิดตั้งอยู ่ริมฝั ่งแม่น�้าเจ้าพระยาด้านทิศ
ตะวนัตก ดใูนแผนทีแ่ล้วอยูใ่กล้ ๆ  กบัพระราชวัง
บางปะอิน  เพียงแต่อยู่กันคนละฝั่งแม่น�้า เล่า
กันว่าในสมัยอยุธยา มีเรือส�าเภาจีนท่ีมาค้าขาย
ตามล�าน�้าเจ้าพระยาแล้วโดนพายุพัด เรือล่ม
ตรงบริเวณหน้าวัดเชิงท่า (บางปะอิน) เวลาผ่าน
ไปกระแสน�้าพัดพาดินตะกอนมาทับถมจนเกิด
เป็นเกาะอยู่กลางแม่น�้า ชาวบ้านจึงเรียกย่านน้ี
ว่า “เกาะเกิด” 

รู้หรือไม่? 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร ขึ้นเมื่อ 
พ.ศ. 2419 เพื่อทรงใช้เป็นสถานที่ส�าหรบั
บ�าเพญ็พระราชกุศล เม่ือเสด็จฯ แปรพระ
ราชฐานมาประทบัท่ีพระราชวงับางปะอนิ 
ใช้รปูแบบสถาปัตยกรรมกอทิก พระอโุบสถ
ก็สร้างเลียนแบบโบสถ์ครสิต์ ภายใน
ประดิษฐาน “พระพทุธนฤมลธรรโมภาส”  
เป็นพระประธาน ท่ีบรเิวณฐานชกุชก็ีมี
ลักษณะเหมือนท่ีต้ังไม้กางเขนแบบ
โบสถ์ครสิต์

เสน่ห์ของเกาะเกิดคือวิถีชีวิตริมแม่น�้าเจ้าพระยา
ที่เงียบสงบ โฮมสเตย์ของที่น่ีพร้อมเป็นที่พ�านัก
ให้คุณได้พักความยุ่งๆไว้สักวันสองวัน มีเมนู         
อาหารบ้านๆทีส่ดและอร่อยจากแม่น�า้อย่างแสร้ง
ว่ากุง้ แกงส้มตาลปัตรฤาษ ีแกงส้มสนัตะวา ดอก
มะกอกต้มกะทิ กุ้งแม่น�้าย่าง และถ้าติดใจรสมือ
ของคนเกาะเกิด อยากเรียนสูตรเด็ดไปจากพี่ป้า
น้าอาที่นี่ก็ได้ เพราะนอกจากจะเป็นแหล่งท่อง
เที่ยว เกาะเกิดยังมีศูนย์เรียนรู้ สอนท�าขนมข้าว
ยาคู ขนมต้มสามสี ขนมสามเกลอ และกิจกรรม
ห้ามพลาดเม่ือมาที่นี่ ก็คือนั่งเรือสัมผัสวิถีชีวิต
ชาวเกาะเกิด ที่อยู่กับดินกินกับน�้า ทดลองตกกุ้ง
แม่น�้า หรือนั่งเรือทวนแม่น�้าเจ้าพระยาไปชมวัด
นเิวศธรรมประวตัริาชวรวหิาร วดัพทุธทีไ่ม่เหมอืน
วัดไหนในประเทศไทย การเดินทางทางเรือจาก
เกาะเกดิไปวัดนิเวศฯ ใช้เวลาเพียง 20 นาทเีท่านัน้ 
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มุมนี้ไม่ควรพลาด 
กาแฟกลางทุ่ง อ่างทอง
อ่างทองเป็นจังหวัดเล็กๆ มีแม่น�้าเจ้าพระยา
ไหลผ่านแบ่งอ่างทองออกเป็นสองฝั่ง เสน่ห์ของ
อ่างทองคือท้องนาและวัดวาอารามตั้งเรียงราย
สองฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา สะท้อนวิถีชีวิตชนบท
ของภาคกลางได้เป็นอย่างดี ส�าหรับนักท่องเที่ยว
ที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศท้องไร่ท้องนา โดยไม่
ต้องลุยน�้าลุยโคลน ร้านกาแฟในทุ่งคือค�าตอบ
จากอ่างทอง

ริมถนนอ่างทอง-วิเศษชัยชาญ มีร้านเล็กๆ ริม
ทาง ชื่อ “มะขามคาเฟ่” เป็นร้านกาแฟ “ราคา
หลักสิบ วิวหลักล้าน” ตั้งอยู่ข้างวัดม่วง เจ้าของ
ร้านตกแต่งร้านแนววนิเทจย้อนยคุ น�าไม้เก่ามาท�า
ท่ีนัง่ใต้ต้นมะขาม ท�านอกชานเปิดโล่งมองเหน็ววิ
ท้องนากับ “พระใหญ่” วัดม่วง สวยเด่นอยู่กลาง
ทุ่ง ด้านล่างมีสะพานไม้ทอดยาวไปกลางทุ่ง มีที่
นัง่ให้จบิเครือ่งดืม่ พร้อม ๆ  กบัซมึซบักล่ินไอของ
ท้องทุ่งอ่างทอง
พิกัด : มะขามคาเฟ่  ต�าบลไผ่จ�าศีล อ�าเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โทร. 09 8830 4134 

เปิดทุกวัน  09.00 - 17.00 น. รู้หรือไม่? 
แม่น�้าท่าจีนซึ่งแยกตัวออกจากแม่น�้า
เจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาท เป็นแม่น�้าที่
มี 4 ชื่อแตกต่างกันตามจังหวัดที่ไหลผ่าน 
แม่น�้าตอนที่ไหลผ่านจังหวัดชัยนาทเรียก
ว่า “แม่น�้ามะขามเฒ่า” ตอนที่ผ่านจังหวัด
สุพรรณบุรีเรียกว่า “แม่น�้าสุพรรณบุรี” 
ตอนที่ผ่านจังหวัดนครปฐมเรียกว่า 
“แม่น�้านครชัยศรี” ส่วนตอนที่ไหลผ่าน
จังหวัดสมุทรสาครและไหลลงสู่อ่าวไทย
เรียกว่า “แม่น�้าท่าจีน”
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เส้นทางสายหวาน 
อาหารไทยขึ้นชื่อเรื่องรสชาติจัดจ้าน เผ็ด เปรี้ยว 
เค็ม ขม แต่ในรสชาติจัดจ้านนี้มีความหวานซ่อน

The
Swee t ie Road

16 17

รู้หรือไม่? 
ขนมไทยดั้งเดิมท�าจาก แป้งข้าวเจ้า กะทิ และน�้าตาลเท่านั้น เช่น ขนมต้ม 
วิวัฒนาการของขนมไทยเป็นผลพวงจากหลายวัฒนธรรม ทั้งวัฒนธรรม
ร่วมในแถบภมิูภาคเดยีวกัน เช่น ขนมครก หรอืขนมทีห่่อใบตองไส้มะพร้าวอย่าง
ขนมใส่ไส้ และวฒันธรรมจากต่างภมิูภาค เช่น ขนมท่ีท�าจากแป้งข้าวเหนยีว ที่ได้
รับอิทธิพลจากเอเชียตะวันออก ขนมจากทางอินเดียและเปอร์เซีย เช่น ขนม
ที่ท�าจากถั่วเขียว ผสมกับนมและน�้าดอกกุหลาบ ซึ่งคนไทยก็ได้ปรับมาใช้
กะทิแทนนมและใช้น�้าลอยดอกไม้อื่นๆ แทนน�้าดอกกุหลาบที่หาได้ยาก จวบ
จนสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มารี กีมาร์ เดอ ปีนา (ท้าวทองกีบม้า) ได้ท�าขนม
ตามแบบโปรตุเกส ซึ่งใช้ไข่มาเป็นส่วนประกอบของขนม เช่น ทองหยิบ ทอง
หยอด ฝอยทอง หม้อแกง ขนมไทยได้รับอิทธิพลจากหลายวัฒนธรรม แต่
เอกลักษณ์ของขนมไทย คือ ความสวยงามน่ากิน ซึ่งต้องยกความชอบให้
เหล่ากุลสตรีชาวไทยที่ปรุงแต่งรสชาติให้ถูกปากคนไทย เพิ่มความงามด้วย
สีสันจากดอกไม้นานาชนิด และปรุงความหอมด้วยกะทิและเทียนหอม

อยู่ทุกจาน คนไทยจึงมีน�้าตาลอยู่ในครัวไทยตลอดเวลา แต่
ความหวานในอาหารไทยมีหลายแบบ เช่น หวานใส ๆ แบบ
น�้าตาลทรายขาว หวานหอมละมุนของน�้าตาลมะพร้าว หวาน
เข้มข้นแบบน�า้ตาลโตนด หรอืหวานดบิเถือ่นเหมือนน�า้ผึง้ ใครท่ี
ชอบรสหวานจะต้องชอบการเดินทางสายนี้ ที่พาไปสัมผัสแหล่ง
ผลติน�า้ตาลเก่าแก่ และโด่งดงัทีส่ดุ ในลุ่มน�า้แม่กลองและลุม่น�า้
เพชร ลิ้มลองรสอาหาร และขนมพื้นบ้านที่ท�าจากน�้าตาล ร่วม
ท�ากิจกรรมสนุกๆ กับชาวบ้าน ตลอดจนเยี่ยมชมย่านเก่าและ
วัดวาอารามระหว่างทาง
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หวานมะพร้าว สมุทรสงคราม
ก่อนสร ้างกรุง เทพมหานครและกรุงธนบุรี         
ศรีมหาสมุทร พ้ืนที่ริมแม่น�้าเจ้าพระยาตั้งแต่
พระประแดงขึ้นไปถึงธนบุรีในปัจจุบัน ถูกเรียก
รวม ๆ กันว่า “บางกอก” อุดมสมบูรณ์ไปด้วย
สวนทุเรียน เงาะ กระท้อน มังคุด ขนุน มะพร้าว 
มะม่วง คนสมัยโบราณเคยพูดถึงความอุดม
สมบูรณ์กันว่า “สวนในบางกอก สวนนอกบาง
ช้าง” สวนในคือสวนผลไม้ตามล�าน�้าเจ้าพระยา
ส่วนสวนนอกหมายสวนผลไม้ริมแม่น�้าแม่กลอง
จงัหวดัสมทุรสงคราม สมยัโบราณเรยีกกนัว่าบาง
ช้าง  ปัจจุบันบางกอกหรือสวนในกลายเป็นเมือง

ออกเที่ยว & เคี่ยวน�้าตาล 
บ้านริมคลองโฮมสเตย์
บริเวณสวนมะพร้าวริมคลองผีหลอก สายน�้าที่
ชาวสวนใช้เป็นทางลัดไปสู่อัมพวา ชาวสวนกว่า 
300 หลังคาเรือน รวมตัวกันท�า “บ้านริมคลอง
โฮมสเตย์” เปิดบ้านสวน รับนักท่องเที่ยวให้เข้า
มาพกัในเรอืนแบบโฮมสเตย์ เพือ่ได้สมัผสัวถิชีวีติ
ของชาวบ้าน ริมคลองผีหลอก เรียนรู้การใช้ชีวิต
ของคนอัมพวา จะไม่มีค�าว่าเบื่อ หากคุณพักที่
นี่ เพราะมีกิจกรรมให้ท�ามากมาย ตั้งแต่ตื่นเช้า
ตักบาตรที่ท่าน�้า  ท�าขนมไทยโบราณ  ท�างาน
จักสานจากใบมะพร้าว นั่งเรือเที่ยวป่าโกงกาง
คลองโคน ชมห่ิงห้อยริมคลองผีหลอก  และ
กิจกรรมห้ามพลาดเป็นที่สุดก็คือเคี่ยวน�้าตาล
มะพร้าว 

ทุกๆ เช้า คนสวนจะน�าน�้าตาลสดที่เก็บได้จาก
ดอกหรือจั่นมะพร้าวมาส่งที่ “เตาตาล” เวลานี้

เคี่ยวน�้าตาล ท�ากันแบบนี้!
คือการไล่น�้าออกจากน�้าตาลสด เพ่ิมความ    
เข้มข้นให้ความหวาน ขั้นตอนนี้จะได้ผลผลิต  
3 ชนิดตามระยะเวลาการเคี่ยว 
• ชนิดแรก  คือน�้าตาลสดที่ใช้เวลาต้มไม่นาน 
ก่อนน�าไปบรรจุขวด บางกระทะอาจได้รสฝาด
นิดๆ จากแก่นไม้พะยอมท่ีติดมาจากกระบอก
น�้าตาล ที่ใส่เอาไว้กันบูด 
• เมื่อเคี่ยวต่อไปอีกจะได้ชนิดที่สอง คือน�้า
หวานจากดอกมะพร้าวขั้นตอนนี้ต้องวัดค่าดัชนี
น�้าตาล (GI) 
• เมื่อเคี่ยวต่อไปจนเนื้อสีแดง เหนียวหนืดหอม
เหมอืนคาราเมล  ช่วงนีต้้องกระแทกน�า้ตาลด้วย
ขดลวด เพื่อให้เนื้อน�้าตาลสัมผัสกับอากาศ เนื้อ
น�้าตาลจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีขาวนวล เม่ือ
น�าไปหยอดในพิมพ์ รอจนน�้าตาลแข็ง เราก็ได้
น�้าตาลมะพร้าวแท้ๆ ไว้รับประทาน

รู้หรือไม่?
 “น�้าตาลมะพร้าวแท้ ๆ  ราคาสูง เนื้อนิ่ม ถ้า
วางไว้นาน ๆ  เนื้อจะอ่อนคืนตัว กลิ่นหอม
ละมุนเหมือนมะพร้าว รสชาติไม่หวานแหลม
เหมือนผสมน�้าตาลทราย”

รู้หรือไม่? 
ในช่วงฤดูหนาว เป็นช่วงเวลาท่ีน�า้ตาลมะพร้าว
จะมรีสชาติดท่ีีสุด เพราะความชืน้ในอากาศต�า่
ท�าให้น�้าตาลหวานเป็นพิเศษ ส่วนฤดูฝนนั้น 
น�้าตาลมะพร้าวจะมีรสออกเปรี้ยว

ใหญ่ เหลือเพยีงสวนนอกแถวๆ อมัพวาทียั่งเต็ม
ไปด้วยเรอืกสวนไร่นาโดยเฉพาะสวนมะพร้าวที่
ใช้ท�าน�้าตาลมะพร้าวส่งขาย สร้างชื่อเสียงให้
คนสมุทรสงคราม 

นักท่องเที่ยวจะได้เห็นการเค่ียวน�้าตาลแบบใกล้
ชิด ตั้งแต่เริ่มเทน�้าตาลสดลงกระทะใบบัว เรื่อย
ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายได้น�้าตาลมะพร้าวออก
มาเป็นก้อนๆ ใครสนใจเป็นลูกมือช่วยเคี่ยว
น�้าตาลก็ได้ 
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# เค็มคั่นระหว่างทาง 
ยุ้งเกลือ
ไม่ว่าจะในครัวหรือบนโต๊ะอาหาร เกลือมีความ
ส�าคัญพอๆ กับน�้าตาล เกลือเป็นตัวก�าหนด
รสชาติอาหาร ช่วยตัดรสขม ยกระดับเข้มข้นให้
รสหวาน ช่วยประคับประคองความเปรี้ยว เพิ่ม
ความอร่อยให้อาหารแซ่บนัวมากขึ้น  

“ยุ้งเกลือ” 
ร้านอาหารเล็กๆ  ริมถนนทางหลวงชนบทสาย 
4012 (คลองโคน-บ้านแหลม) น�าเกลือของอ�าเภอ
บ้านแหลมมาเล่าใหม่ผ่านร้านกาแฟที่ดัดแปลง
จากยุ้งเกลือเก่า อาคารไม้ชั้นเดียว เพดานสูง 
ท�าได้สวยดูเท่ๆ เป็นแลนด์มาร์คใหม่ เข้ามา  
สร้างสีสันให้ความดิบเค็มของนาเกลือ ที่กว้างสุด
ตา นักท่องเที่ยวทีแ่วะมาเตมิน�า้ เตมิพลงัที ่ “ยุง้
เกลอื” นอกจากจากจะได้จบิเครือ่งดืม่คลายร้อน
แล้ว จะได้มุมสวยๆ ส�าหรับถ่ายรปูเช็คอนิ รูจ้กันา
เกลอืแบบใกล้ชดิ เซลฟีกับคนหาบเกลือ และกังหัน
ลมยกัษ์กลางนาเกลอื หรอืจะลองตกัเกลอื หาบ
เกลอืกไ็ด้ แล้วคณุจะรูจ้กัเกลือมากขึน้ 

พิกัด : ยุ้งเกลือ ต�าบลบ้านแหลม อ�าเภอบ้านแหลม 

จังหวัดเพชรบุรี 76110 โทร.08 9766 6885 

รู้หรือไม่?
เกลือ ก็มีตัวผู้ตัวเมีย  เม็ดเกลือตัวผู้จะ
ใหญ่และยาวกว่าเม็ดเกลือตัวเมีย ซึ่งมี
ขนาดเล็ก กลมและป้อม ในทางเคมีนับ
เป็นโซเดียมคลอไรด์ (sodium chloride) 
เหมือนกัน แต่มีการแยกในต�ารา
ยาไทย เนื่องจากมีสรรพคุณต่างกัน 
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หวานดังตาลเมืองเพชร
เพชรบุรีเป็นเมืองเก่าริมทะเลอ่าวไทย มีชื่อเสียง
ด้านงานช่าง เช่น ช่างปูนปั้น ช่างทองรูปพรรณ 
สืบทอดมาจากช่างหลวง อาหารและขนมหวานที่
ขึน้ชือ่ รบัมรดกตกทอดมาจากสมัยกรงุศรีอยธุยา
ตอนปลาย  ส่วนความหวานทีโ่ด่งดงัของทีน่ี ่ไม่มี
ใครเทียบ ก็ได้แก่ “น�้าตาลโตนด”  เพชรบุรีมีเตา
เคีย่วตาลมากกว่า 300 แห่งแม้ว่าการเคีย่วน�า้ตาล
โตนดของเมอืงเพชรจะเหมอืนกบัการเคีย่วน�า้ตาล
ในที่อื่นๆ แต่ “คนเมืองเพชร” มั่นใจ ว่าน�้าตาล
โตนดของเขาหวานอร่อยไม่เป็นสองรองใคร  
คนเพชรบุรีจึงใส่น�้าตาลโตนดในอาหารทุกจาน
ตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น ข้าวขาหมู ผัดไท กล้วย
ปิ้ง ขนมหม้อแกง กาแฟเย็นโตนดลาเต้ ไปจนถึง
โตนดมะนาวโซดา ทั้งหมดล้วนเป็นอาหารจาน
เด็ด เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว

ชุมชนบ้านถ�้ารงค์ ตั้งอยู ่ในอ�าเภอ
บ้านลาด เป็นชุมชนโบราณ มีพระพุทธรูปปูนปั้น
สมยัทวารวด ีอายรุาวๆ 700 ปี ประดษิฐานตดิกบั
ผนังถ�้า ยืนยันความเก่าแก่ของชุมชนแห่งนี้ ชาว
บ้านส่วนใหญ่เติบโตกับตาลโตนด ท�ามาหากิน
กับตาล เช่น ปาดตาล เคี่ยวน�้าตาล สานใบตาล 
ท�าขนมตาล นักท่องเท่ียวท่ีแวะมาท่ีบ้านถ�้ารงค์
จะได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนกับตาลอย่างใกล้ชิด 
ตั้งแต่เช้าถึงเย็น ตั้งแต่โคนถึงยอดตาล จุดหมาย
ปลายทางยอดนิยมที่บ้านถ�้ารงค์ คือสวนตาลลุง
ถนอม นั่นเอง

ปี 2534 ลุงถนอม ภู่เงิน ปลูกตาลโตนด 450 
ต้น เรียงเป็นแถวยาวอย่างเป็นระเบียบเต็มพื้นที่ 
10 ไร่ เพ่ืออนุรักษ์ต้นตาลโตนดสัญลักษณ์ของ
เมืองเพชรบุรี ซึ่งเวลานั้นต้นตาลโตนดที่ขึ้นตาม
ธรรมชาติมีอยู่มากมายตามหัวไร่ปลายนา คน
อ่ืนๆไม่เข้าใจว่าลุงถนอมจะปลูกไปท�าไม แต่ใน
ระยะหลัง ต้นตาลในท้องนามีจ�านวนลดน้อยลง

เรื่อยๆ สวนทางกับสวนตาลโตนดของลุงถนอม
ที่เริ่มเก็บเกี่ยวได้ ทุกวันนี้สวนตาลลุงถนอมเป็น
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาตาลโตนด มีนักท่องเท่ียว
แวะเข้ามาทุกวัน เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตคนเมืองเพชร
กับตาลโตนด ได้เห็นการข้ึนตาล รู้จักตาลตัวผู้
และตาลตัวเมีย ชิมน�า้ตาลสด พร้อมกบัดชูาวสวน
เคี่ยวน�้าตาลโตนด

นอกจากเที่ยวชมสวนตาลโตนดลุงถนอม 
นักท่องเที่ยวสามารถท�ากิจกรรมอื่นๆ กับชุมชน
ได้อีก เช่น ลองท�าขนมตาลที่บ้านยีโตนด ท�างาน
จกัสานจากใบตาล หรอืทดลองเคีย่วน�า้ตาลโตนด
ด้วยตัวเอง 

รู้หรือไม่? 
ตาลโตนดตัวผู้ที่มีงวงยาวๆ คล้ายหนวด
ปลาหมึก ให้น�้าตาลได้มากกว่าตาลโตนด
ตัวเมีย ชาวสวนมักไม่เก็บน�้าตาลจากตาล
โตนดตัวเมียเพราะจะเก็บไว้กินลูกตาล

แกะรอยเส้นทาง 
“น�้าตาลโตนด” 
หาค� า ตอบความหอม 
หวาน อร่อย ของน�้าตาล
โตนด ท่ีอ�าเภอบ้านลาด 
จงัหวัดเพชรบรุ ีแหล่งปลูก
ตาลอันส�าคัญของเพชรบุรี 
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พระราชวังฤดูร้อน
การสร้างพระราชวัง หรือวังท่ีอยู ่นอกเขต
พระราชวังหลวงนั้น หลายแห่งเป็นพระราชวัง
ฤดูร้อนส�าหรับพระมหากษัตริย์เสด็จไปผ่อน
คลายพระอิริยาบถ การสร้างพระราชวังฤดู
ร้อนในราชส�านักไทย สามารถย้อนไปได้ถึง
สมัยอยุธยา สมเด็จพระนารายณ์มหาราช         
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระนารายณ์ราชนิเวศน์ที่
เมอืงลพบรุ ีโดยน�าเทคนคิการสร้างน�า้พมุาช่วย
ท�าให้พระราชวังมีความร่มรื่นมากขึ้น

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รชักาลที ่4 โปรดเกล้าฯ
ให้สร้างพระราชวังหลายแห่ง รวมทั้งการสร้าง
พระราชวังนครคีรี หรือเขาวังเป็นพระราชวัง
ฤดูร้อน ที่เมืองเพชรบุรี ซึ่งการสร้างพระราชวัง
ในแต่ละท่ีล้วนต้องมีการส่งช่างหลวงในส�านัก
ช่างสิบหมู่ไปด้วย เพ่ือควบคุมและก่อสร้าง
พระราชวัง ความรู้จากช่างในวังหลวงจึงได้      
มีการถ่ายทอดให้กับคนในท้องถิ่น 

การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู ้ชั้นสูงจาก
วังหลวงสู่คนในท้องถ่ินเห็นได้ชัดเจนที่เมือง
เพชรบุรี  เนื่องจากเมื่อมีการสร้างพระนครคีรี
ในรัชกาลที่ 4 แล้ว ในรัชสมัยต่อ ๆ มาก็มีการ
สร้างพระราชวังต่างๆ ในเพชรบุรีตามมาอย่าง
ต่อเน่ือง เช่น การสร้างพระราชวังรามราช
นิเวศน์ หรือพระราชวังบ้านปืนในสมัยรัชกาล
ที่ 5 และการสร้างพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน 

ที่อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี ในสมัยรัชกาล
ที ่6 ด้วยเหตนุีช่้างสบิหมูใ่นราชส�านกัจงึได้มา
รวมตัวกนัสร้างพระราชวังท่ีเมอืงเพชรบรุอีย่าง
ต่อเนื่องถึงสามรัชสมัย 

ศิลปะชั้นสูงประจ�าราชส�านักได้หลอมรวม
กับศิลปะโบราณของช่างเมืองเพชรจนกลาย
เป็นสกุลช่างเมืองเพชร เช่น ศิลปะการท�า
เครื่องทองของช่างทองหลวง ที่ได้ถ่ายทอด
ให้ช่างทองพื้นเมืองท่ีเข้ามาเป็นผู้ช่วยช่าง
หลวง จนเป็นเครื่องทองสกุลช่างเมืองเพชร
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  นอกจากนี้ยังมี
อาหารที่ขึ้นชื่อของเมืองเพชรอย่าง ข้าวแช่ ที่
ได้เจ้าจอมมารดาซ่อนกลิ่น เจ้าจอมเชื้อสาย
มอญ ที่ติดตามรัชกาลที่ 4 ไปถวายราชการ
ที่พระนครคีรี ได้ถ่ายทอดการท�าข้าวแช่ให้
บ่าวไพร่จนแพร่หลายในจังหวัดเพชรบุรีและ
ในพระราชส�านัก 

ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เริ่มมีพระราชนิยม
สร้างที่ประทับชายทะเล โดยโปรดเกล้าฯให้
สร้างพระราชวังเกาะสีชัง หรือ พระจุฑาธุช
ราชฐาน ท่ีเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ในสมัย
รัชกาลที ่6 โปรดเกล้าฯให้สร้างพระราชนเิวศน์
มฤคทายวัน ที่จังหวัดเพชรบุรี ในสมัยรัชกาล
ที่ 7 โปรดเกล้าฯให้สร้างวังไกลกังวล ที่อ�าเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระบาท
สมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดลุย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงประทับที่วัง
ไกลกังวลหลายครั้งในรัชสมัยของพระองค์
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พระนครคีรี
เมือ่เข้าสูเ่มอืงเพชรบรุ ีสิง่ทีน่กัเดนิทางจะได้เหน็
โดดเด่นแต่ไกล คือ เขาวัง หรือพระราชวังฤดู
ร้อนในสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
4  เรียกว่า “พระนครคีรี” หรือเขาวัง มีเจดีย์
และอาคารสีขาวต้ังอยู่บนยอดเขาสมน สูง 92 
เมตร พระนครคีรีมีพระที่นั่ง และพระต�าหนัก
มากมาย ส่วนใหญ่สร้างตามสถาปัตยกรรมตะวนั
ตกแบบนีโอคลาสสิคผสมสถาปัตยกรรมจีน ตั้ง

อยู่บนยอดเขา 3 ยอด คือพระธาตุจอมเพชรอยู่
เขายอดกลาง วัดพระแก้วอยู่ยอดเขาด้านตะวัน
ออก ส่วนพระราชวังฤดูร้อนและหมู่พระท่ีน่ังต้ัง
อยูบ่นยอดเขาด้านตะวนัตก ซึง่ปัจจบุนัจดัตัง้เป็น
พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตพิระนครครี ีภายในเกบ็
รักษาโบราณวัตถุต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องราชูปโภค
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว 
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รูปหล่อโลหะส�าริด และทองเหลืองท่ีใช้ส�าหรับ

ตกแต่งห้องต่างๆ ในพระที่น่ัง ช่วงบ่ายๆ 
ก่อนพิพิธภัณฑ์ปิด ตอน 4 โมงเย็น เป็นช่วง
ที่บรรยากาศสวยงามที่สุด พื้นที่ด้านบนของ
หอชัชวาลเวียงชัย หรือหอดูดาว เป็นจุดชม
วิวท่ีสวยท่ีสุด นักท่องเท่ียวจะมองเห็นวัดพระ
แก้ว พระธาตุจอมเพชร สีขาวสะอาดตาตัด
กับท้องฟ้าสีคราม นอกจากน้ียังสามารถมอง
เห็นทิวทัศน์เมืองเพชรบุรีได้โดยรอบ 
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วถิชีวีติทีผ่กูพนักบัสายน�า้เป็นวถิดีัง้เดมิของคนในสงัคมลุม่น�า้ภาคกลางของ
ไทย ตั้งแต่เด็กจนโต ทุกคนใช้ชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับสายน�้า ลูกหลานบ้าน
ใครที่อยู่ติดน�้า นอกจากจะหัดเดิน และวิ่งแล้ว ยังต้องหัดว่ายน�้า และพาย
เรืออีกด้วย เพราะนั่นคือสิ่งจ�าเป็นในการใช้ชีวิต ภูมิปัญญาชาวบ้านสะสม
แทรกไว้ในทุกส่วนของชีวิต ต้ังแต่เร่ืองท�ามาหากินจนถึงประเพณีพื้นบ้าน 
อย่างปีไหน มีวี่แววน�้าจะมามาก ก็จะเลือกปลูกข้าวพันธุ์พิเศษ เรียกว่า 
ข้าวซังลอย จมน�้าไม่เน่า และเมื่อถึงฤดูน�้าหลาก ประเพณีประจ�าปี อย่าง
แข่งเรือยาว ก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย 

เส้นทางชาวทุ่ง & ชาวท่า

ชิมของหวานชมงานศิลป์ 
ย่านวัดเกาะ
ชุมชนเก่าอายุกว่า 100 ปี ในเมืองเพชรบุรี เรียก
ชื่อตามวัดเกาะ วัดโบราณสร้างในสมัยกรุง
ศรีอยุธยา ท่ีตั้งอยู่กลางชุมชน ในพระอุโบสถ 
มีภาพจิตรกรรมฝาผนังสวยงาม เล่าเรื่องพุทธ
ประวัติด้วยสีฝุน่ด้วยการใช้สอ่ีอน และใช้สีแค่ 4 สี
มี แดง ด�า ขาว เหลือง ซึ่งเป็นแนวเขียนภาพ
แบบจิตรกรรมสมัยอยุธยาแท้ๆ ชุมชนวัดเกาะตั้ง
อยู่ริมแม่น�้าเพชรบุรี เป็นแหล่งท�าขนมหวานของ
เมืองเพชรมาเป็นเวลานาน ในตรอกเล็กๆ ริม
ถนนพานิชเจริญ มีร้าน “บ้านขนมครูปราณี” ที่
ท�าขนมอาลัวได้อร่อย ขนมหวานท่ีท�าจากแป้ง
เป็นชิ้นเล็กๆ คล้ายหยดน�้าหลากสี ด้านนอกเป็น
น�้าตาลแข็ง ด้านในหนืดนุ่มละมุน เป็นของขึ้นชื่อ
ของบ้านนี้ ย่านวัดเกาะมีคนหลากหลายเชื้อชาติ
ท้ังไทย จนี อยูร่วมกนัมายาวนาน แสดงให้เหน็ถงึ
วฒันธรรมอนัหลากหลายผ่านสถานทีต่่างๆ  วัดวา
อาราม ศาลเจ้า และโรงเจ ตกึรามบ้านช่องแสดง
ให้เหน็ความเจริญทีเ่ข้ามาในเมอืงเพชรในแต่ละยุค
สมยั เช่น บ้านไทยโบราณอายุนบั 100 ปี  เรือน
แถวแบบจีน สร้างสมัยรัชกาลที่ 6-7 โดดเด่นด้วย

ลายฉลุไม้ รวมตึกคอนกรีตสร้างแบบฝรั่งผสม
จีน ย่านวัดเกาะยังเป็นชุมนุม “สกุลช่างเมือง
เพชร” อีกด้วย 

รู้หรือไม่? 
ส�าหรับคนไม่ชอบกินหวาน เวลา
เลือกซื้อขนมอาลัวอย่าเลือกซื้อ
แบบตัวใสมากๆ เพราะใส่น�้าตาล
ทรายเยอะกว่ากะทิ จะหนักไปทาง
หวานมากกว่า 

A Cradle of
Culture
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ตลาดทุ่งบัวแดง นครปฐม 
บางเลน นครปฐม ท้องทุ่งใกล้กรุงเทพฯ ที่ท�าให้
คนเมืองได้ไปเท่ียวทุ่ง เท่ียวตลาดน�้าและแหล่ง
เที่ยวเชิงเกษตรได้ไม่ยากนัก 

ทุ่งดอกบัวแดงที่นี่ มีพื้นที่ 24 ไร่ เห็นทุ่งบัวกว้าง
ไกลสุดสายตา แสงแดดยิ่งแรงดอกบัวสีแดงก็ยิ่ง
บานโดดเด่น ความพิเศษของทุ่งบัวแห่งนี้ อยู่
ที่มีบัว 2 สายพันธุ์ คือ บัวแดงสายพันธุ์ดั้งเดิม 
จะบานในตอนเช้า ถ้ามาตอนสาย บัวพันธุ์นี้จะ
หุบกลีบดอกเพื่อพักก่อนที่จะบานอีกครั้งในวัน
รุ่งขึ้น ส่วนบัวอีกสายพันธุ์หนึ่ง เป็นบัวแดงพันธุ์
มะเหมี่ยว จะบานตั้งแต่ช่วงสายไปจนถึงช่วง
เย็น ท�าให้คนที่มาเที่ยวที่นี่ ชมบัวได้ตลอดทั้งวัน 
เทคนคิการชมบัวแดงมะเหมีย่วให้สวยนัน้ต้องนัง่
เรือลงไปในทุ่ง เพราะบัวแดงมะเหมี่ยวก้านดอก
สั้น แต่ใบจะชูสูงพ้นน�้าขึ้นมา ท�าให้เวลามองบัว
จากทีส่งู จะเหน็แต่ใบบวั  ดงันัน้ ถ้าจะให้เหน็บวั
แดงมะเหมีย่วบานสวยจะต้องนัง่เรอืชมใกล้ๆ จดุ
เด่นของตลาดทุ่งบัวแดงคอื มีบรกิารถ่ายรปูมุมสูง
ด้วยโดรน ท�าให้คนที่ไปเที่ยวได้รูปสวย  ไปอวด
เพื่อน ๆ ได้อย่างไม่ต้องห่วงเลย

เมื่อมาถึงทุ่งบัวแดงแล้ว ขอว่าอย่าให้พลาด เมี่ยง
ค�ากลบีบัว รสชาตดิ ีกลบีบัวจะให้สมัผสันุม่ละมุน
ลิน้ แตกต่างจากใบชะพลแูละใบทองหลางทีใ่ช้กนิ
กับเมี่ยงค�าทั่วไป 
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ตลาดท่านา หรือตลาดนครชัยศรี  แวะเติมพลังก่อนไป
เที่ยวต่อที่ ตลาดท่านา หรือตลาดนครชัยศรี เป็นการพักที่คุ้มค่าคุ้ม

เวลา เพราะตลาดท่านามีของอร่อยให้ชิม มีผลไม้ให้ช้อป และมี
มุมถ่ายรูปให้สนุกได้ครบจบในที่เดียว 

ตลาดท่านาเป็นตลาดสดเก่าแก่อายุกว่า 140 ปี ทีอ่ยู่
เคียงคู่วิถีชีวิตของชุมชนริมแม่น�้านครชัยศรีมา

ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
เมือ่ผูค้นเริม่อพยพย้ายถิน่มาอาศยัอยูใ่นพืน้ที่

แถบริมแม่น�้านครชัยศรี ท่ีมาของชื่อตลาดท่านา
นั้น มีท่ีมาจากพื้นที่โดยรอบตลาดในอดีตนั้นเป็นพื้นที่

ปลูกข้าว ท�านา รวมถึงเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าและเป็นท่า
ขึ้นข้าว เพราะท�าเลที่ตั้งอยู่ติดริมแม่น�้านครชัยศรีท�าให้สะดวก

ต่อการคมนาคมค้าขายผ่านทางเรือล่องไปตามแม่น�า้นครชยัศร ีในช่วง
สมัยรัชกาลที่ 5 ตลาดท่านากลายเป็นชุมชนค้าขายที่ส�าคัญในย่านนี้ มีการ

ก่อสร้างอาคารเรอืนไม้สองชัน้โอบล้อมรอบตลาดสดให้เป็นโรงฝ่ินในยคุสมยันัน้ 
รวมถงึมีการสร้างสะพานรวมเมฆข้ามแม่น�า้นครชยัศรเีพือ่เชือ่มต่อระหว่างฝ่ัง

ตลาดท่านากับแถบงิ้วราย

อาคารตึกแถวสร้างจากไม้อายุกว่า 90 ปียังคงโอบล้อมรอบ
ตลาดท่านา แวะกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลอาม่าที่ต้ังอยู่ใน

ตลาดแล้วพักเติมพลังที่ร้านอาหารริมน�้า เลือกชิม
อาหารหลากหลายทั้งของหนักอ่ิมท้องอย่างเป็ด

พะโล้ ส้มต�า ผัดไทย ตบท้ายด้วยของหวาน
อย่างขนมปังเย็น ปลากริมไข่เต่า หรือผลไม้

ขึ้นชื่ออย่างส้มโอและมะพร้าว หากเป็นยามเย็น
ที่แสงแดดอ่อน นั่งชมบรรยากาศริมแม่น�้าท่าจีนก็เป็น

ทางเลือกที่น่าลอง

สุ่มยักษ์ชมทุ่ง
สุพรรณบุรี 
ของส�าคัญประจ�าบ้านของคนในเมืองใหญ่อาจ
เป็นอินเทอร์เนต โทรศัพท์มือถือ แต่ส�าหรับชาว
ทุง่ทีอ่�าเภอสองพีน้่อง จงัหวัดสพุรรณบรุ ีเครือ่งมอื
ส�าคัญประจ�าบ้าน คือสุ่มดักปลา ชาวบ้านอ�าเภอ
สองพี่น้องจึงร่วมใจกันสานสุ่มดักปลาขนาดยักษ์
เพ่ือส่ือถึงเอกลักษณ์อันโดดเด่นของคนท้องทุ่งที่
อยู่กับน�้าทุ่งน�้าท่า ปลูกข้าว จับปลา

อ�าเภอสองพี่น้องเป็นที่ราบลุ่ม เมื่อถึงหน้าน�้า
หลากพื้นท่ีนาส่วนใหญ่จะมีน�้าท่วมขังอยู ่ช่วง
ระยะหนึง่ จงึเป็นที่ๆ  มปีลาและสตัว์น�า้มารวมกนั
ชาวบ้านในแถบนี้จึงมี “สุ่ม” เอาไว้จับปลากัน
เกือบทุกบ้าน ยามน�้าหลาก กุ ้งหอยปูปลามี
มากมายจนต้องท�าเป็นปลาแห้งกุ้งแห้งเก็บไว้กิน
ได้ตลอดปี 

สะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวเป็นทางเดิน ตัดผ่านทุ่ง
ผักบุ้งและทุ่งดอกบัวมุ่งตรงไปสู่สุ่มดักปลาขนาด
ยักษ์ที่มีความสูงถึง 20 เมตร สุ่มดักปลาขนาด
ยักษ์ท�าจากไม้ไผ่หลายพันล�ากลายเป็นจุดชมวิว
ที่ท�าให้เห็นท้องทุ่งและชุมชนบ้านต้นตาลในมุม
มองแบบ 360 องศา 

ในยามเช้าชาวบ้านจะพายเรือน�าอาหาร และ
สินค้าจากท้องถ่ินมาจอดขายริมสะพานไม้ไผ่ให้
ได้เลือกซื้อเลือกชิมในราคาสบายกระเป๋าส�าหรับ
คนที่อยากลองพายเรือ หรือนั่งเรือพายกระทบ
ไหล่พ่อค้าแม่ค้าท่ีพายเรือมาขายของก็สามารถ
ท�าได้ไม่มีปัญหา
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ชุมชนบ้านแหลม สุพรรณบุรี

สถานท่ีท่องเท่ียวเพื่อชมวิถีชีวิตริมน�้าที่น่าปักหมุดอีกที่หนึ่งของจังหวัด
สุพรรณบุรี คือ ชุมชนบ้านแหลม เขตอ�าเภอบางปลาม้า ตั้งแต่อดีตจนถึงวัน
น้ี แม่น�า้ท่าจีน ช่วงท่ีผ่านอ�าเภอบางปลาม้าและอ�าเภอเมอืงสุพรรณบรุเีป็นเส้น
ทางการเดนิทางด้วยเรือทีถ่กูกล่าวถงึนบัคร้ังไม่ถ้วน ในประวตัศิาสตร์เส้นทาง
นี้เป็นเส้นทางเดินทัพของพม่าไปสู่กรุงศรีอยุธยา ย่านบางปลาม้าจึงถูกขนาน
นามว่า “บางพม่า” ก่อนจะเปล่ียนเป็นบางปลาม้า สุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ยังเคยล่องเรือผ่านทางเส้นนี้ และกล่าวถึงในนิราศสุพรรณ และ
ในเส้นทางเสดจ็ประพาสต้น ร.ศ 123 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่
หัว รัชกาลที่ 5 ก็เสด็จฯมาพักที่บางประม้านี้  

ในวันนี้ ชีวิตริมสองฝั่งล�าน�้ายังสงบ สวยงาม เหมือนแต่เคยมา แต่มีความ
พิเศษมากกว่านัน้ เม่ือชมุชนบ้านแหลมเปิดพืน้ทีใ่ห้นกัท่องเทีย่วได้มาเป็นส่วน
หนึ่งของการใช้วิถีชีวิต แบบคนริมน�้า มาที่นี่ได้ลองท�าอะไรหลายอย่าง ไม่ว่า
จะเป็นขนมไทยโบราณจักสานไม้ไผ่หวาย-ผักตบชวา ท�าธปูสี และถ้าใครอยาก
ตามรอยเสด็จประพาสต้น หรือตามรอยนิราศสุพรรณ ก็มีเส้นทางล่องเรือพา
ไป หากมเีวลาค้างสักคนืทีช่มุชนบ้านแหลม ในยามเช้าสามารถป่ันจกัรยานชม
ทุ่ง นั่งรถอีแต๊กชมทุ่งนา  ขี่ควายลุยโคลน ยกยอจับปลา พายเรือเก็บสายบัว 

และเมื่อไปถึงชุมชนบ้านแหลมสิ่งท่ีต้องลิ้มลองคือ อาหารทั้งคาวและหวาน 
โดยเฉพาะอาหารที่ท�าจากปลาม้า เช่น ปลาม้าทอดกระเทียม ต้มย�าปลา
ม้า ส่วนของหวานที่ขึ้นชื่อคือ ขนมสายบัว ซึ่งเป็นขนมไทยโบราณที่หาทาน
ได้ยาก คนที่อยากเรียนท�าอาหารอย่างต้มโคล้งปลาม้า แกงปลาสับนก และ
ขนมไทยอย่างขนมเจ้าบ้านเจ้าเรือนซึ่งเป็นขนมที่ใช้ในงานมงคลเช่นงานขึ้น
บ้านใหม่ ประกอบด้วย ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว ข้าวเหนียวน�้ากะทิ ขนม
คันหลาว และกล้วยหนึ่งหวี ขนมนารีจ�าศีล (กล้วยบวชชี) และจรกาลงสรง 
(ถ่ัวด�าต้มกะทิ) หรือจะเรียนรู้การท�าลกูประคบสมุนไพร ปราชญ์ชมุชนกพ็ร้อม
ที่จะให้ทุกคนได้ทดลอง
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นาเฮียใช้ 
ทุ่งนาสีเขียวสดที่นาเฮียใช้ อ�าเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี เปิดให้คนเข้าชมแปลงนาสาธิต ให้
ความรู้เกี่ยวกับข้าวนาปรังทุกชนิดท่ีนิยมปลูกใน
ปัจจุบัน เพ่ือที่จะได้เลือกพันธุ์ข้าวได้เหมาะสม 
แปลงนาสาธิตน้ีจะท�าการปักด�าทุกวันที่ 1 ของ
เดือน ด้วยกล้าเพียงต้นเดียว ต่อ 1 กอ เพื่อให้
เห็นว่าต้นข้าวแตกกอได้เก่งขนาดไหน และให้
ชาวนาได้ศึกษาในทุกระยะการเติบโตของข้าว 
นักท่องเท่ียวสามารถทดลองด�านา และสนุกกับ
การได้เรียนรู้ในทุ่งข้าว สัมผัสกับโคลน และตื่น
ตาตื่นใจกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย
ในการปลูกข้าว

กุ้งแม่น�้านั้นเป็นของที่มีให้กินตลอดทั้งปี 
แต่ถ้าอยากจะกินกุ้งแม่น�้าให้อร่อยคนโบราณบอกว่า
เป็นกุ้งแม่น�้าช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-
กุมภาพันธ์ เพราะเป็นช่วงที่กุ ้งได้รับสารอาหารตาม
ธรรมชาติอย่างเต็มที่ เอากุ้งสดๆไปเผาไฟ มันกุ้งเยิ้มๆ 
หอม มัน เนื้อหวานแน่นเด้ง อร่อยจนแทบไม่ต้องง้อ
น�้าจิ้ม

รู้หรือไม่? 

 ‘ข้าวใหม่’ คือข้าวที่ชาวนาเพิ่งจะเก็บเก่ียวน�าไปสี 
ช่วงต้นฤดูหนาวไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วง

เก็บเกี่ยวข้าวใหม่นาปีท่ีปลูกและเก็บเกี่ยวตาม
ฤดูกาล กลิ่นของข้าวใหม่หอมละมุน เมล็ด
ข้าวนุ่ม มียางหนืด และมีความชื้นมากกว่า
ข้าวนาปรัง (ข้าวที่ปลูกนอกฤดู) เมื่อเอามา
ท�าข้าวต้ม หรือโจ๊ก ยางข้าวหนืดนุ่มเพ่ิม
สัมผัสละมุนควบคู่ไปกับกลิ่นข้าวหอมฉุย
จนต้องขอเติมอีกชาม

เคล็ดลับพายเรือจาก
คนริมน�้า  เมื่อพายเรือต ้อง     
คัดท้ายไปด้วยเพื่อบังคับทิศทาง
ของเรือ  คือ พอจ้วงพายเบาๆ
ไปจนสุดด้านหลัง อย่ารีบร้อนยก
พายขึน้ แต่ให้งดัใบพายราน�า้ไว้ใน
ทิศทางที่ต้องการจะไปท�าเหมือน
กับไม้พายเป็นหางเสือเรือเพื่อ
บังคับทิศทางของเรือ ฝึกบ่อยๆ 
จะได้พายคล่อง ที่ส�าคัญต้องฝึกดู
ทิศทางของน�้าและลมให้ดี

เก็บเกี่ยวภาพถ่ายประทับใจได้หลากหลายมุม 
เช่น เรือนศูนย์รวมดวงใจไทยท้ังชาติ เรือน
หนังสือพระราชกรณียกิจและเรือนหนังสือข้าว 
เรือนวถีิชาวนาไทยในอดตี เรอืนพระแม่โพสพ ยุง้
เกบ็ข้าว ควายตวัอ้วนพท่ีาทางอารมณ์ดรีอให้เจ้า
หน้าที่เอาอาหารมาป้อน ร้านโชห่วยย้อนยุค คน
ทีอ่ยากชมววิท้องทุง่ในมมุสงู ต้องออกแรงสักนดิ 
เดนิขึน้ไปบนหอเตอืนภยัชาวนา หอคอยสงู 3 ชัน้ 
ความสูง 14.5 เมตร 

คนที่อยากพักเอาแรง นาเฮียใช้มีมุมร้านอาหาร
บรรยากาศสบายๆให้บริการ ส่วนคอกาแฟ
สามารถนั่งจิบกาแฟชมทุ่งนาเขียวขจีได้อย่าง
สบาย
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วิถีเก่าในเมืองใหญ่
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กรุงเทพ-กรุงธน 
วิถีเก่าในเมืองใหญ่

“กรุงเทพมหานคร” และ “กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร” 
สองราชธานีที่เป็นต้นรากก่อร่างความเกรียงไกรของราช
อาณาจักรไทย มีสายน�้าเจ้าพระยาเชื่อมต่อความผูกพัน 
สืบต่อวัฒนธรรมอันรุ่งเรืองมาอย่างไม่ขาดสาย  
 “กรุงเทพ” และ “กรุงธนบุรี” คือชุมชนบริเวณปากแม่น�้า
เจ้าพระยาที่เคยเป็นเมืองหน้าด่านติดทะเลที่ส�าคัญตั้งแต่
สมัยกรุงศรีอยุธยา รู้จักกันในชื่อของ “บางกอก” เป็น
เมืองท่าพักเรือ ไม่ว่าขาขึ้นหรือล่อง ขบวนเรือส�าเภาต่าง
ชาติที่เดินทางมาค้าขาย คณะราชทูตจากประเทศต่างๆ
ที่มาเจริญสัมพันธไมตรีกับราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ก็
ต้องหยุดพักที่นี่ก่อนทุกครั้ง  ชุมชนนี้จึงคับคั่งด้วยชนชาติ
ต่างๆมากมาย และถงึแม้ว่าจะมีอกีชือ่หนึง่ว่า “เมอืงธนบรุี
ศรีมหาสมุทร” เพราะอยู่ติดทะเล แต่คนต่างชาติและคน
ไทยเองก็ยังชินปากที่จะเรียกว่า “บางกอก” มากกว่า 

หลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงครั้งท่ีสอง ชุมชน
เมืองหน้าทะเลเขตบางกอกนี้โดดเด่นข้ึนอีกครั้ง 
เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้กอบกู้
เอกราชและสถาปนาเมอืงธนบรุศีรมีหาสมทุรเป็น
ราชธานขีองกรงุธนบุร ี ในการนีไ้ด้น�าไพร่พลจาก
เมืองอยุธยาและหัวเมืองต่าง ๆ ซ่ึงมีคนหลาก
หลายเช้ือชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมมาลงหลัก
ปักฐานที่กรุงธนบุรีนี้อีกด้วย 

ดงันัน้จงึไม่น่าประหลาดใจเลยทีบ่างกอกจะมชีาว
ต่างชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรมทั้งจีน มอญ 
เขมร เปอร์เซีย โปรตุเกส อินเดีย หลั่งไหลเข้ามา  
มาพร้อมวัฒนธรรม ความเชื่อ ภาษาและอาหาร
ที่หลากหลายมากมาย 

จวบจนถึงวันนี้ วันที่เวลาเปล่ียนผัน กรุงเทพ
รวมกับกรุงธน จากเมืองบางกอกก็เปลี่ยนมา
เป็น “กรุงเทพมหานคร” เมืองหลวงของกรุง
รัตนโกสินทร์ ความเจริญเปลี่ยนทิศจากริมฝั่ง
น�้ามาคับค่ังบนฝั่งถนน เราใช้รถยนต์เป็นการ

เดินทางหลักแทนการโดยสารทางเรือ ชุมชนที่
เคยรุ่งเรืองในแถบสองฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยาค่อยๆ 
โรยรา ความคราคร�่าของผู้คนเริ่มซาลงไป อดีต
อนัรุง่เรอืงถกูเก็บพบัไว้ในตามซอกซอยเล็กๆ และ
ริมล�าคลอง  

แต่วนันีก้รงุเทพมหานครพร้อมแล้ว! พร้อมส�าหรบั
ระบบขนส่งสาธารณะ ให้เราเดินทางได้ด้วยรถ-
ราง-เรอื ช่วยท�าให้ทกุคนได้สนกุกบัการท่องเทีย่ว
ในซอกเล็กซอยน้อยของกรุงเทพ-กรุงธน กลับไป
ท�าความรู้จักกับเสน่ห์ท่ีซ่อนอยู่ของชุมชนต่างๆ
อีกครั้ง แล้วคุณจะได้เห็นความมหัศจรรย์ของ
แผ่นดินไทย ที่ไม่ว่าจะมีต้นก�าเนิดจากที่ใด จะมี
ความหลากหลายกี่วัฒนธรรม ทุกคนก็อยู่รวมกัน
ได้อย่างเป็นสุข..บนแผ่นดินเดียวกัน
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ย่านถนนทรงวาด 
หากย้อนเวลากลับไปในอดีตได้ โดยเฉพาะในรัชสมัย พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เราคงได้เห็นถนน
นี้คับคั่งไปด้วยผู้คนและห้างร้าน เพราะที่นี่คือย่านขนส่งสินค้า 
อาหารทะเล สมุนไพร เครื่องเทศที่ส�าคัญในพระนคร ตลอดถนน
มซีอกซอยสู่ท่าเรอืกลไฟ และเรอืบรรทุกสิง่ของขึน้ล่องไปหวัเมือง
ชายทะเล อาคารท้ังสองฝั่งของถนนทรงวาดคือตึกแถวยุคแรก
ของพระนคร มีหน้าบัน ขอบหน้าต่างเป็นซุ้มโค้งประดับด้วย
ลายปูนปั้น มีลายดอกไม้ เสาแต่งเป็นแบบคอรินเทียนประยุกต์         
บางอาคารมีลายฉลุ ดูสวยงามคลาสสิกยิ่งนัก

Expl
ore

the
 old trails

“ย่านถนนทรงวาด” ตั้งอยู่ในเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ เป็นย่านที่มีสีสันของวัฒนธรรมที่หลาก
หลาย มีศาลเจ้าจีน มีมัสยิดและมีโบสถ์คริสต์ แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเริ่มต้นตั้งแต่ถนนถนนจักรวรรดิ
ไปจนถงึถนนราชวงค์ และจากถนนราชวงศ์ไปตดักบัถนนเจรญิกรงุ แค่เดนิย่านทรงวาดท่ีเดยีวกท็�าให้
คุณได้สนุก เที่ยวเล่นตั้งแต่ย่านส�าเพ็ง เยาวราช จนถึงตลาดน้อยเลยทีเดียว และนี่คือสิ่งที่คุณไม่ควร
พลาด เมื่อเดินเล่นแถวทรงวาด

ถ่ายรูปกับตึกเก่าสุดคลาสสิก 
ตลอดสองฝั่งของถนนสายเล็กๆ ที่ทอดขนานไป
กับแม่น�้าเจ้าพระยาเส้นนี้ มีอาคารเก่าสไตล์โค
โลเนียล เป็นตึกแถวยุคแรกของพระนคร หน้า
บันและขอบหน้าต่างเป็นซุ้มโค้งประดับด้วยลาย
ปูนปั้นงดงาม บางอาคารเป็นลายไม้ฉลุ แม้เวลา
จะผ่านไปนานแต่ยังคงทิ้งความสวยงามให้เห็น
จนถึงทุกวันนี้

สตรีทอาร์ต 
จากเทศกาลศิลปะข้างถนน “บุกรุก” ( BUKRUK 
Street Art )ครั้งที่ 2 ได้เกิดงานสตรีทอาร์ตจาก
ฝีมือของศิลปินชาวไทยและยุโรป สร้างสีสันตาม
ซอกหลืบอาคารในชุมชน เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง
ให้เราได้ไปค้นหา บนถนนทรงวาด มี 3 จุด
เด่นๆ ทีไ่ม่ควรพลาด คอืหน้าประตวูดัปทมุคงคา
ราชวรวิหาร ผลงานของศิลปินสาว Aitch ชาว
โรมาเนีย สีชมพูโดดเด่นเห็นได้ชัด และเมื่อเดิน
ถึงลานจอดรถริมน�้า “ลานจอดรถตู้เหลือง” จะมี
อีก 2 จุด คือ ช้าง ผลงานของ Roa ศิลปินชาว
เบลเยีย่มและ จกัรยานของ Aryz จาก สเปน ส่วน
สตรทีอาร์ตในชุมชนตลาดน้อยนัน้ กระซิบบอกว่า 
ต้องค่อยๆหาและช่างสังเกต เพราะศลิปินจะแอบ
ซ่อนกลมกลืนไว้ในชุมชนนั่นล่ะ 
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มัสยิดหลวงโกชาอิศหาก
อาคารทรงยุโรปสีเหลืองตั้งตระหง่านท่ามกลาง
ตึกแถวและโกดงัสนิค้ารมิฝ่ังเจ้าพระยาใกล้กบัวดั
เกาะ ดหู่างไกลจากภาพมสัยิดในใจใครหลายคน  
มีอีกชื่อหนึ่งว่า “สุเหร่าวัดเกาะ” เนื่องจากตั้งอยู่
ไม่ไกลกับ ‘วัดเกาะ’ หรือวัดสัมพันธวงศ์ มีอายุ
กว่าสองร้อยปี มัสยิดแห่งนี้ได้ชื่อตามผู้ก่อตั้ง คือ 
หลวงโกชาอิศหาก ต้นตระกูล “สมันตรัฐ” ซึ่ง
เป็นนามสกุลที่ได้รับพระราชทานจากพระบาท 

ชุมชนตลาดน้อย 
ย่านค้าขายของชุมชนคนจีน กลายมาเป็นจุดเช็ค
อินยอดฮิตของนักเดินเที่ยวสายฮิปสเตอร์  ด้วย
วิถีชีวิตเรียบง่ายสไตล์ดั้งเดิม กับบรรยากาศ
อาคารไม้รุ่นเก่าท�าให้ชุมชนตลาดน้อยดูเก๋ากว่า
ใครๆ มีเรื่องราวมากมายเล่าผ่านอาคารพาณิชย์
ที่ขายอะไหล่เก่า“เซียงกง”ที่ซอยวานิช2 เล่าผ่าน
ศาลเจ้า เล่าผ่านอาชีพของครอบครัวที่ท�าต่อกัน
มายาวนาน อย่างเช่น ร้านเฮงเส็ง ร้านท�าเบาะ
ไหว้เจ้าที่ยังคงเย็บมือทั้งลูก  

นอกจากสตรีทอาร์ตที่ซ่อนอยู่
ทั่วไปในชุมชนตลาดน้อยแล้ว ที่
นี่ยังมี “ซาก รถเฟี้ยต”คันเก่าที่
วางไว้ในต�าแหน่งที่เหมาะเจาะให้
ภาพออกมาสวยงาม เป็นมุม
ยอดฮิตที่ใครมาตลาดน้อยก็
ต้องแวะมาถ่ายรูปคู่ด้วยเสมอ 

รู้หรือไม่? 
หลังจากเหตุการณ์ ไฟ ไหม้ครั้งใหญ่
ในย่านส�าเพ็ง พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 
โปรดเกล้าฯ ให้ตัดถนนทรงวาดขึ้น 
ขยับชุมชนออกมาเพื่อลดความแออัด
ของย่านส�าเพ็ง โดยที่ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นผู้
วาดแนวถนนเส้นน้ีลงบนแผนท่ีด้วย
พระองค์เอง จึงเป็นท่ีมาของชื่อถนน
ทรงวาด

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว บรรดาศักดิ์ 
โกชาอศิหาก นัน้เป็นของขนุนางมสุลมิในกรมท่า
ขวา ซึง่ดแูลด้านการพาณชิย์กบัประเทศตะวนัตก 
มีมาตัง้แต่สมัยอยธุยา ทกุวนันีม้สัยดิแห่งนีย้งัเปิด
ให้พี่น้องมุสลิมเข้าละหมาด ด้านหลังมัสยิดเป็น
สุสาน (กุโบร์) ป้ายหินเหนือหลุมศพจารึกนาม
เป็นภาษาต่างๆ ทั้งภาษาจีน และภาษาอาหรับ 
มัสยดิหลวงโกชาอศิหากจงึเป็นเสมอืนสญัลักษณ์
หน่ึงของเมืองไทยท่ีเปิดกว้างด้านวัฒนธรรมและ
ความเชื่อที่หลากหลายอย่างแท้จริง

“ตลาดน้อย” ชื่อนี้มีที่มาจาก
เจ้าสัวเนียม หรือเจ๊สัวเนียม 
ผู้เป็นเจ้าของท่ีดินแถบน้ี และ
มีลูกสาวคนหนึ่งชื่อ “น้อย”
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Cafe
in t

he alley

F.V คาเฟ่
ตึกปูนเก่าบนถนนทรงวาด ผสานกับเรือนโบราณ
แบบอีสาน ตกแต่งใหม่เป็นร้านอาหารและเครือ่ง
ดืม่แสนเท่ F.V คาเฟ่ ภายใต้แนวคิด “ไม่มีใครเอา” 
หัวใจหลักของร้านคาเฟ่นี้คือ การน�าส่ิงของและ
วัตถุดิบที่ในปัจจุบันไม่มีใครเอากลับมาใช้ใหม่ 

คาเฟ่ในซอย 
บ้านโซวเฮงไถ่ 
บ้านจีนโบราณ โซวเฮงไถ่ ตั้งอยู่ในบริเวณตลาด
น้อย โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมจีนแบบ “สี่เรือน
ล้อมลาน” ที่ในภาษาจีนเรียกว่า “ซื่อเหอย่วน”  
(四合院) มีลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์คือ มี
อาคารสี่ด้านล้อมลานกว้างไว้ตรงกลาง 

บ้านโซวเฮงไถ่นี้มีอายุกว่า 250 ปี ตัวบ้านผสาน
สถาปัตยกรรมไทยโดยท�าเป็นเรือนสองช้ันโครง
ของอาคารด้านบนสร้างด้วยไม้สักทอง ประดับ
ประดาด้วยงานแกะสลักฝีมือช่างไม้ฮกเก้ียนและ
การเข้าไม้แบบไม่ใช้ตะปู บ้านหลังนี้เดิมเป็นของ

เช่น เลือกตึกเก่าๆท่ีถูกท้ิงร้างบนถนนทรงวาด
มาจับคู่กับเรือนร้างจากมุกดาหารที่ต่อเรือนแบบ
โบราณโดยไม่ใช้ตะปูมาอยู่ร่วมกันเพื่อหลอมรวม
ความงามแบบเก่าทีแ่ตกต่างกลบัมาใช้ใหม่ เครือ่ง
ดื่มที่นี่ก็เป็นน�้าพืชผักสมุนไพรที่ใครๆ เห็นว่า
เป็นเพียงวัชพืช แต่น�ามาท�าให้อร่อยได้ เช่น ชา
ไมยราบ และยงัมีเครือ่งดืม่ท่ีไม่ค่อยได้ล้ิมลองจาก
ทีไ่หน เช่น น�า้ลองกอง น�า้ขมิน้กนิกบัขนมโบราณ
บ้านๆ อย่างสัมปันนี ข้าวตู กล้วยกวน ตะลิงปลิง
แช่อิ่ม มะกรูดเชื่อม

พระอภัยวานิช (เจ้าสัวจาด) นายอากรรังนกชาว
จีนฮกเก้ียน บรรพบุรุษของตระกูลโปษยะจินดา 
เมื่อก่อนด้านหน้าของบ้านโซวเฮงไถ่ คือท่าเรือโป
เส็ง ซึ่งเป็นท่าเรือส�าเภาที่ติดต่อค้าขายกับเมือง
จนี บ้านหลงันีส้ร้างขึน้เพือ่อยูอ่าศยัและเพือ่ใช้ใน
การดูแลกิจการท่าเรือ แต่ทุกวันนี้บ้านนี้ไม่ได้ติด
น�้าแล้ว ไปบ้านนี้ต้องเดินจากถนนใหญ่แล้วเข้า
ตรอกเล็กๆ และเป็นท่ีรู้จักกันในฐานะโรงเรียน
การสอนด�าน�า้ลกึ และเป็นคาเฟ่ มเีครือ่งดืม่เยน็ๆ 
ให้คนที่มาเดินเที่ยวได้ จิบคลายร้อน
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ไทง้วนคาเฟ่ - TaiGuan Cafe’
คาเฟ่สไตล์จีนโมเดิร์น ในบ้านเก่าย่านตลาดน้อย
อายุกว่า 200 ปี อารมณ์ของที่นี่จึงเหมือนนั่งจิบ
ชาในบ้านโบราณของเจ้าสัวรุ่นเก่านั่นเอง ในวัน
ที่อากาศร้อนๆ ที่นี่เปรียบได้กับเป็นโอเอซิสกลาง
ตลาดน้อย เพราะการตกแต่งแบบโล่งสบาย กับ
เครื่องปรับอากาศที่เย็นฉ�่า มีเคร่ืองดื่มและขนม
ของว่างที่รวมความคิดสร้างสรรค์อย่างบรรเจิด 
เมนูขนมสูตรใหม่ที่ผสมผสานกับของกินของคน
โบราณ ไม่ว่าจะเป็น ซอร์เบต์เต้าทึง วุน้เก๋ากี ้หรอื
ขนมเป๊ียะวาฟเฟิล ตบกบัเครือ่งด่ืมแก้วเด่น อย่าง 
“พลมัเอสเพรสโซ” กาแฟผสมบ๊วยทีท้ั่งเปรีย้ว เค็ม 
ขมกลมกล่อมได้ในแก้วเดยีว  ร้านอยูห่ลงัศาลเจ้า
โจวซือกง ไปตลาดน้อยแล้วไม่แวะ..ถือว่าพลาด!

วดัอรณุราชวรารามราชวรมหาวิหาร
ชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดอรุณ” หรือ “วัดแจ้ง” สร้าง
ขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อพระเจ้าตากสิน
มหาราชทรงสถาปนากรุงธนบุรีให้เป็นเมืองหลวง ได้
โปรดเกล้าฯ ให้วัดแจ้งเป็นวัดในเขตพระราชฐาน 
และใช้เป็นท่ีประดิษฐานพระแก้วมรกตและพระบาง
ที่ได้อัญเชิญมาจากเวียงจันทน์  ที่นี่มี “พระปรางค์
ใหญ่”โดดเด่นเป็นสง่า ท่ีกลายเป็นแลนด์มาร์กเมือง
ไทย เป็นที่รู ้จักของนักท่องเท่ียวท่ัวโลก เป็นพระ
ปรางค์ท่ีสูงใหญ่ที่สุดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ก่ออิฐ
ถือปูน ประดับด้วยชิ้นเปลือกหอย กระเบื้องเคลือบ 
จานชามเบญจรงค์ท�าเป็นลายดอกไม้ ใบไม้ และ
ลายอื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน ส่วนฐาน
พระปรางค์ประดับด้วยประติมากรรมรูปยักษ์และลิง
แบก ส่วนจระน�าของเรือนธาตุทั้ง 4 ทิศ ประดิษฐาน
รูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ พระปรางค์วัดอรุณ
เปรียบประดุจเขาพระสุเมรุท่ีสถิตของพระอินทร์และ
เปรียบประดุจศูนย์กลางจักรวาล ส่วนยอดปรางค์
ประดับด้วยนภศูล

วัดอรุณ - ย่านกะดีจีน
ข้ามสายน�้าเจ้าพระยา จากฝั่งพระนครไปยังฝั่ง
ธนบุร ีเส้นสายวฒันธรรมทีเ่ชือ่มต่อกนัด้วยสายน�า้
เส้นหัวใจของกรุงเทพมหานคร   

รู้หรือไม่? 
ยักษ์วัดแจ้ง คือยักษ์ที่ยืนเฝ้าอยู่หน้า
ซุ้มประตูทางเข้าพระอุโบสถ  ยักษ์
กายสีขาว มีชื่อว่า “สหัสเดชะ” ยักษ์
กายสีเขียว มีชื่อว่า “ทศกัณฐ์” เป็น
ยักษ์ศิลปะแบบจีน ปูนปั้นประดับ
ด้วยกระเบื้องเคลือบสี มือถือตะบอง
ใหญ่เป็นอาวุธ ตรงบริเวณหน้าซุ้ม
ทางเข้าพระอุโบสถ แฝงไว้ด้วยคติ
ความเชื่อในการท�าหน้าที่เป็นเทพ
พิทักษ์ ปกปักรักษาสถานที่ส�าคัญ
ทางศาสนา

วดัอรณุราชวรารามราชวรมหาวหิาร 
เป็นวัดประจ�ารัชกาลที่ 2  
พระประธานในพระอุโบสถ มีชื่อว่า 
“พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุ
ดิลก” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย 
ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ กล่าวกัน
ว่ารัชกาลที่ 2 ทรงปั้นวงพระพักตร์
พระพุทธรูปองค์นี้ด้วยพระองค์เอง
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วัดซางตาครู้ส
ริมฝ ั ่งแม ่น�้าเจ ้าพระยามีโบสถ์คริสต ์นิกาย
โรมนัคาทอลกิท่ีงดงามถงึสองแห่ง ทางฝ่ังพระนคร
มโีบสถ์กาลหว่าร์ หรอืทีรู่จ้กักนัในชือ่ วดัแม่พระลูก
ประค�า งดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ส่วน
ทางฝ่ังธนบุรมีวีดัซางตาครูส้ทีต่ัง้ตระหง่านโดดเด่น
ด้วยสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์ และนีโอคลาสสิก 
ตามประวตัเิล่าว่าหลงัจากสมเดจ็พระเจ้าตากสนิ
มหาราชกู้อิสรภาพ และท�าพิธีราชาภิเษกขึ้นเป็น
พระเจ้ากรงุธนบุร ีคณุพ่อกอร์ซึง่ลีภั้ยไปอยูท่ีเ่ขมร
ในช่วงศึกสงครามกับพม่า ได้เดินทางกลับมายัง
เมืองบางกอก และได้รับพระราชทานที่ดินแปลง
หนึ่งส�าหรับสร ้างวัด  จึงตั้งชื่อที่ดินผืนนี้ว ่า 
“ค ่ายซางตาครู ้ส’ เพ่ือระลึกถึงวันที่ ได ้ รับ
พระราชทานที่ดิน ซึ่งตรงกับวันฉลองเทิดทูนไม้
กางเขน (Exaltation of the Holy Cross) จาก
นั้นได้สร้างวัดชั่วคราวขึ้นบนที่ดินผืนนี้ พร้อม
ตั้งชื่อวัดนี้ว่า “วัดซางตาครู้ส” ซึ่งเป็นภาษา
โปรตุเกสแปลว่า “กางเขนศักดิ์สิทธิ์” ต่อมาใน
ปี พ.ศ.2378 บาทหลวงปัลเลอกัวซ์ สร้างโบสถ์
หลังท่ี 2 มีลักษณะสถาปัตยกรรมประยุกต์ไทย
จนีและผสมผสานศลิปะฝรัง่คล้ายศาลเจ้าจนีโดย
ใช้ชื่อว่า “โบสถ์ซางตาครู้ส”  แต่ผู้คนนิยมเรียก
ว่า “วัดกุฎีจีน”

ร้านขนมฝรั่งธนูสิงห์
ชมความงามของโบสถ์ซางตาครู้ส แล้วอย่า
ได้พลาดชิมขนมฝรั่งกุฎีจีน “ธนูสิงห์” ที่มีต้น
ต�ารบัมาจากชาวโปรตเุกสทีม่าตัง้ถิน่ฐานอยูใ่น
ชุมชนกุฎีจีนแห่งนี้ ชื่อร้าน ธนูสิงห์ มีที่มาจาก
นามสกลุของ คณุหลวงรามฤทธไิกร ซึง่เป็นคุณ
ตาทวดของคุณภาคภูมิสุจจิตรจูลทายาทรุ่นที่ 
5 ผู้สืบทอดขนมฝรั่งกุฎีจีนต้นต�ารับ ขนมฝรั่ง
ของร้านธนูสิงห์นี้ศึกษาสูตรขนมมาจากชาว
โปรตุเกสในชุมชนกุฎีจีนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 
4และตกทอดกันมาในบ้านธนูสิงห์จากรุ่นสู่รุ่น
เป็นเวลากว่า 200 ปี ในอดตีขนมฝรัง่กฎุจีนีเป็น
ขนมทีนิ่ยมกนิพร้อมน�า้ชาในโบสถ์ในวนัส�าคญั
ทางศาสนา เช่น วันคริสต์มาสและวันอีสเตอร์

รู้หรือไม่? 
ชาวโปรตุเกสมีความสัมพันธ์ยาวนานกับเมือง
ไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2054 ในสมัยพระรามาธิบดีที่ 2 
ของอยุธยา ชาวโปรตุเกสได้ข้ามน�้าข้ามทะเลมาถึง
เมืองไทยและได้ลงหลักปักฐานในดินแดนสยาม ใน
อยุธยาพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นชุมชน
ที่เรียกว่า “หมู่บ้านโปรตุเกส” มีการสร้างโบสถ์
คริสต์นิกายโรมันแคทอลิกเป็นศูนย์รวมจิตใจ เมื่อ
กรุงศรีอยุธยาแพ้ศึก ชาวโปรตุเกสส่วนหนึ่งได้
เข้าร่วมกับกองทัพของพระยาตากขับไล่ข้าศึกและ
กอบกู้ชาติได้ส�าเร็จเมื่อพระเจ้าตากสินมหาราช
สร้างกรุงธนบุรีขึ้นจึงได้พระราชทานที่ดินริมแม่น�้า
เจ้าพระยาบริเวณที่เรียกว่า “กุฎีจีน” ให้แก่ชาว
โปรตุเกสได้อยู่อาศัยรวมกับชาวจีนญวน มอญ
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ขนมฝรั่งกุฎีจีน
ส่วนผสมมีเพียง แป้ง ไข่เป็ดและน�้าตาลทราย
เท่านัน้ไม่ใช้ผงฟใูนการท�าให้ขนมขึน้ฟ ูเอกลกัษณ์
ของขนมต�ารับนี้คือ เนื้อขนมแน่น กรอบนอกนุ่ม
ใน นอกจากนี้การขึ้นรูปทรงขนม จะไม่เหมือน
ของร้านอื่น คือฐานขนมจะขึ้นรูปแบบเฉียงขึ้น

ขนมฝรั่งกุฎีจีนมีสองแบบคือแบบต้นต�ารับกับ
แบบท่ีเป็นส่วนผสมระหว่างวัฒนธรรมจีนกับ
โปรตุเกส ขนมแบบต้นต�ารับจะไม่มีหน้าผลไม้
ประดับ หากเป็นขนมที่มีหน้าจะใส่หน้าเป็นของ
ที่มีความหมายดีๆตามความเชื่อของคนจีน เช่น 
การโรยน�้าตาล เพื่อให้ราบรื่น หอมหวาน และ
มั่งคั่ง ใส่ฟักเชื่อมและลูกเกด เพื่อความอุดม
สมบูรณ์ ร�่ารวย ลูกพลับอบแห้ง เพื่อให้โชคดี นับ
เป็นการผสมผสานหลากวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกัน
อย่างกลมกลืน

ร้านอาหารบ้านสกุลทอง
หากมีโอกาสไปเท่ียวแถวกุฎีจีน ต้องไม่พลาด
ชิมอาหารสยาม - โปรตุเกสที่บ้านสกุลทอง ร้าน
อาหารของลูกหลานเช้ือสายชาวโปรตุเกสท่ีมาลง
หลักปักฐานฝังรกรากอยู่ในเมืองไทย ในวันนี้ลูก
หลานสกุลทองเปิดบ้านไม้เก่าแก่ที่อยู่สืบทอดกัน
มากว่า 5 รุ่น เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของอาหาร
คาว ของว่างชาววัง ส�ารับโปรตุเกสที่จัดเสิร์ฟให้
แบบไพรเวทคอร์ส กนิไปเติมความรูไ้ปด้วยกบั “พี่
แตน” แม่ครัวและสะใภ้บ้านสกุลทอง ที่สืบสาน
จากต้นตระกูลที่คุณเชียด คุณชวด อยู่ห้องเครื่อง
ในวังตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่ 3

ในชุมชนกุฎีจีนนี้นอกจากชาวโปรตุเกสแล้ว ยัง
มีชนชาติอื่นร่วมอาศัยอยู่ด้วย ทั้งชาวสยาม จีน 
และญวน จึงเกิดการแต่งงานระหว่างเช้ือชาติ
และผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างกันไปมา เป็น
ที่มาของค�าว่า “สยาม-โปรตุเกส” ซึ่งเมื่อมาเป็น
สไตล์อาหารอย่างท่ีบ้านสกุลทอง ก็คือ อาหาร

โปรตุเกสผสานกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยและ
จีนรวมถึงปรับรสชาติให้ถูกปากคนไทย จานเด็ด
ที่ไม่ควรพลาด คือ กระทงทองสัพแหยก เป็นเนื้อ
ไก่สับ ผัดกับเครื่องเทศ ใส่ขมิ้น และมันฝรั่งหั่น
เป็นชิ้นลูกเต๋า เสิร์ฟบนกระทงทองกลายเป็นของ
ว่างแสนอร่อย ต้มมะฝาด หรือ มอฟาโต้ คล้าย
ต้มจับฉ่ายของคนไทยเชื้อสายจีน มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับอาหารโปรตุเกสที่เรียกว่า cozido à 

portuguesa ซ่ึงเป็นเนื้อและเครื่องในหมูและวัว
เคี่ยวรวมกันกับผักและสมุนไพรหลากชนิด อีก
จานส�าหรับคนชอบเนื้อ คือ เนื้อซัลโม มีลักษณะ
เหมอืนเนือ้ตุน๋ โดยใช้มันหมเูป็นแท่งยดัใส่ในแท่ง
เนือ้เพือ่ไม่ให้เนือ้กระด้าง ปรงุด้วยเครือ่งเทศ จาก
นัน้น�าไปทอดให้พอเหลอืง แล้วต้มในเครือ่งแกงที่
ผสมเครือ่งเทศอีกครัง้ และยงัมี ขนมจนีโปรตเุกส 
ช่อม่วง หมูสร่ง  อีกด้วย หากสนใจ แนะน�าให้
ติดต่อล่วงหน้าที่ ร้านอาหารบ้านสกุลทอง กุฏีจีน  
โทร. 06 2605 5665
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รู้หรือไม่? 
กะดี มาจากภาษาเปอร์เซีย ค�าว่า “กะดี” 
หรือ “กะดีร์” มีรากค�าท่ีมาจากภาษา
อาหรับและเปอร์เซียใช้เฉพาะ“แขกเจ้า
เซ็น”กลุ่มชาวเปอร์เซียท่ีนับถือศาสนา
อิสลามนิกายชีอะห์ เรียกมัสยิดของตัว
เองว่ากะดี ในขณะท่ีพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ได้บอก
ความหมายของ “กะดี” ไว ้สองความ
หมาย ความหมายท่ีหนึ่ง  ว่าที่อยู ่ของ
นักบวชเช่นพระภิกษุ  ส่วนความหมายท่ี
สองของกะดี ค�าที่ใช้เรียกศาสนสถานของ
ศาสนาอืน่ เช่น กะดเีจ้าเซน็และกะดขีาวเป็น
มัสยิดของชาวมุสลิม หรือ กะดีจีนคือศาล
เจ้าของคนจีน 

ศาลเจ้าเกียนอันเกง กุฎีจีน 
ศาลเจ้าเกียนอันเกงเป็นศาลเจ้าจีนฮกเกี้ยนของ
ชุมชนกุฎีจีน ตั้งอยู่ริมแม่น�้าเจ้าพระยา ถือเป็น
ศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในฝั่งธนบุรี มีอายุ
มากกว่าหนึ่งร้อยปี มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า 
เมื่อคราวที่พระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนา
กรุงธนบุรีขึ้นเป็นราชธานี คนจีนที่ตามเสด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ปาก
คลองบางหลวง หรือคลองบางกอกใหญ่ได้สร้าง
ศาลเจ้าจีนขึ้น 2 หลัง ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1  
ทรงย้ายเมืองหลวงมาตั้งยังฝั่งพระนคร ชาวจีน
ส่วนใหญ่ได้อพยพไปต้ังถ่ินฐานอยู่ที่ฝั่งพระนคร
ด้วย ศาลเจ้าทั้งสองจึงถูกทอดท้ิงให้ช�ารุดทรุด
โทรม เมื่อปี พ.ศ. 2368 บรรพบุรุษของสกุล
ตันติเวชกุล และสกุลสิมะเสถียรซึ่งเป็นชาวจีน
จากมณฑลฮกเกี้ยน เดินทางมากราบไหว้ศาล
เจ้าทั้งสองนี้ เม่ือเห็นว่าศาลเจ้าทรุดโทรมมาก
จงึได้ร่วมกนัรื้อศาลเจ้าเก่าเพือ่สร้างศาลเจ้าใหม่ 
โดยอัญเชิญองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม ปาง
สมาธิท�าจากไม้ที่มีกลิ่นหอม ปิดทองหุ้มทั้งองค์
ประดษิฐานเป็นพระประธาน จากน้ันเรยีกชือ่ศาล
เจ้าแห่งนี้ว่า ศาลเจ้าเกียนอันเกง 
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กรุงเทพ – กรุงธน 
@ มหานคร สกายวอล์ก
เวลาเปล่ียน บ้านเมืองก็เปล่ียนไป บ้านริมน�้า
สองฝ่ังคลองยงัคงมอียู ่แต่อาจจะถกูทบัซ้อนด้วย
ตึกสูง เมื่ออยากอัพเดทบรรยากาศเมืองกรุง ทั้ง
กรุงเทพและกรุงธนว่าเปลี่ยนแปลงไปมากน้อย
แค่ไหน ขอแนะน�า ให้ขึ้นไปชมวิวที่ “มหานคร 
สกายวอล์ก”กนัด ูจดุชมววิบนดาดฟ้าทีส่งูทีส่ดุใน
ประเทศไทย ขึ้นจากชั้น 1 ถึง ชั้น 74 ของตึกคิง
พาวเวอร์ มหานคร ด้วยลฟิต์ทีเ่รว็ทีส่ดุ ภายใน 50 
วนิาทีเท่านัน้! ไปเกบ็ภาพมุมสูงท่ี รฟูทอปบาร์ ช้ัน 
78  แล้วนั่งชิลล์ จิบเครื่องดื่มเบาๆเคล้าสายลม  
ก่อนจะท้าทายจังหวะการเต้นของหัวใจ ด้วยการ
เดินเล่นบนพื้นกระจกใสที่เหนือระดับพื้นดินถึง 
310 เมตรอีกสักหน่อย พอให้ใจได้สั่นหวิว  
พิกัด : อาคารคิง พาวเวอร์ มหานคร  ถนน
นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ
บตัรเข้าชมมหานคร สกายวอล์ค จุดชมววิภายใน
อาคาร (ชั้น 74) ผู้ใหญ่ ราคา 850 บาท
จุดชมวิวภายในและภายนอกอาคาร ชั้น 74 และ
ชั้น 78 ผู้ใหญ่ ราคา 1,050 บาท

รู้หรือไม่? 
4 ที่สุดของประเทศไทยที่ “มหานคร สกาย
วอล์ก”
• จุดชมวิวชั้นดาดฟ้าที่สูงที่สุดในประเทศไทย 
• รูฟท็อปบาร์ที่สูงที่สุดในประเทศไทย
• พื้นกระจกลอยฟ้า ติดอันดับที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในโลก
• ลิฟต์ความเร็วสูงที่สุดในประเทศไทย 
• ตู้ไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในประเทศไทย


