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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
คู่มือท่องเที่ยว “ชมแหล่งวัฒนธรรมเที่ยวคลองบางหลวง”
“Sightseeing on Source of Culture at Klong Bang Luang”
จากการที่ผจู ้ ดั ทา ได้เข้ามามีส่วนในการปฏิบตั ิงาน ณ กองการท่องเที่ยวกรุ งเทพมหานคร ใน
แผนกส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
และได้รับหน้าที่ ในตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ของแผนก
ส่ งเสริ มการท่องเที่ยว ดังนั้นการจัดทาโครงงานเรื่ อง คู่มือท่องเที่ยว “ชมแหล่งวัฒนธรรมเที่ยวคลอง
บางหลวง” จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสร้างอีกทางเลือก
หนึ่งให้กบั นักท่องเที่ยวในการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง โดยแบ่งเป็ นข้อๆดังนี้
4.1 ประวัติของ คลองบางหลวง (คลองบางกอกใหญ่)
4.2 ประวัติของ วัดทองศาลางาม
4.3 ประวัติของ วัดกาแพงบางจาก และร้านเด็ดบริ เวณวัดทั้ง 9 ร้าน
4.3.1 จ๋ าจังอาหารตามสั่ง
4.3.2 กาแฟเจ๊เป้า
4.3.3 ร้านคุณทิพย์
4.3.4 น้ าปั่ นคุณทิพย์
4.3.5 ครัวคุณอ๋ อย
4.3.6 ร้านไอศกรี ม Lollipop
4.3.7 อ๋ อยคลองบางหลวงขนมจีนน้ ายาปลาช่อน
4.3.8 ก๋ วยเตี๋ยวหมูตม้ ยา
4.3.9 ซาลาเปาคุณหญิง
4.4 บ้านศิลปิ น ร้านค้าและสิ่ งที่น่าสนใจภายในบ้านทั้ง 4 ร้านและ 1 สิ่ งที่น่าสนใจ
4.4.1 รักพานิช ( ร้านหนังสื อบางหลวง )
4.4.2 ร้านกาแฟ
4.4.3 ข้าวแกงแม่บตั ิ (คานาย)
4.4.4 สาคูอร่ อยเต็มคา
4.4.5 เจดียย์ อ่ มุมไม้สิบสอง
4.5 ตลาดน้ าคลองบางหลวง ร้านค้าที่อยูใ่ นตลาดน้ าทั้ง 10 ร้าน
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4.5.1 ร้านตายาย(บ้านเก่าย่าทวด)
4.5.2 กาแฟบางหลวง
4.5.3 บ้านของเล่น
4.5.4 ศ.จิตรกร
4.5.5 บางหลวงแกลรอรี่
4.5.6 ร้านหนังสื อปิ่ นโต
4.5.7 ร้านมะละกอ
4.5.8 ก๋ วยเตี๋ยวหยุดบ่อย
4.5.9 ซ้อแห้ง กาแฟโบราณ
4.5.10 โจ๊กอยากขาย
4.6 ประวัติของ วัดคูหาสวรรค์
4.7 แผนที่แสดงสัญลักษณ์ของร้านและวัดทั้งหมด
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4.1 คลองบางหลวง (คลองบางกอกใหญ่)

รู ปที่ 4.1 คลองบางหลวง
คลองบางวหลวง หรื อ คลองบางกอกใหญ่ เป็ นคลองเก่าแก่ต้ งั แต่สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิ น
มาสร้างราชธานีใหม่ที่กรุ งธนบุรี เหล่าข้าราชการขุนนางชั้นผูใ้ หญ่หลายต่อหลายท่านมาจับจอง
สร้างบ้านกันอยู่ ริ มคลองบางกอกใหญ่ เพราะเป็ นบริ เวณใกล้เคียงกับพระราชวัง กรุ งธนบุรี
ชาวบ้านจึงเรี ยกคลองแถวนี้ อีกชื่อหนึ่งว่า “คลองบางข้าหลวง” และเหลือเพียง ”คลองบางหลวง”
ในที่สุด ปั จจุบนั นี้ เป็ นที่ต้ งั ของชุมชนที่เรี ยกว่า “ชุมชนริ มคลองบางหลวง” ซึ่ งเต็มไปด้วยกลิ่นอาย
ในอดีต

รู้หรื อไม่ ว่าคลองบางกอกใหญ่ ...
คลองบางกอกใหญ่เดิมเคยเป็ นส่ วนหนึ่งของแม่น้ าเจ้าพระยามาก่อน กล่าวคือ บริ เวณตั้งแต่
ปากคลองบางกอกน้อย ตรงข้าม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปจนถึงปากคลองบางกอกใหญ่ใน
ปั จจุบนั นั้นยังเป็ นแผ่นดินอยูแ่ ม่น้ าเจ้าพระยาเดิม จะอ้อมเลี้ยวจากหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็ นคุง้ กว้างมาทะลุออกข้างวัดท้ายตลาด ต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระไชยราชาธิ ราช (พ.ศ.20772089) โปรดเกล้าให้ขดุ คลองลัดระหว่างคุง้ แม่น้ าทั้งสองเพื่อ ย่นระยะทางและอานวยความสะดวก
ให้กบั บรรดาพ่อค้าทูตานุฑูตชาวตะวันตก
ที่เริ่ มเข้ามาติดต่อค้าขายและเจริ ญสัมพันธไมตรี กบั
อาณาจักรเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ ในสมัยนั้น ต่อมาคลองลัดเริ่ มกว้างใหญ่ข้ ึนกลายเป็ นแม่น้ าเจ้าพระยา
เดิมก็เล็กลงกลายเป็ นคลองบางกอกน้อยและคลองบางกอกใหญ่ ถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิ น ราช
สานักย้ายมาอยูท่ ี่กรุ งธนบุรี คลองบางกอกใหญ่กลายมาเป็ นชุมชนของข้าหลวง และโปรดเกล้าให้
บรรดาคนจีนซึ่ งได้เคยช่วยเหลือพระองค์ มาตั้งบ้านเรื อนอยูร่ ิ มคลองบางกอกใหญ่ ชาวบ้านจึงเรี ยก

21

กันติดปากว่า คลองบางข้าหลวง หรื อ คลองบางหลวง สื บมาถึงในปั จจุบนั รัฐบาลจอมพลถนอม
กิตติขจร กาหนดให้คลองบางกอกใหญ่ เป็ นคลองสาคัญซึ่ งจะต้องอนุรักษ์ไว้ตาม มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2510 ปากคลองบางกอกใหญ่แยกจากแม่น้ าเจ้าพระยาทางฝั่งขวาของ
ป้ อมวิไชยประสิ ทธิ์ ไปสิ้ นสุ ดที่คลองมอญตรงข้ามปากคลองชักพระ มีความยาวประมาณ 6
กิโลเมตร คลองบางกอกใหญ่ในปั จจุบนั นั้น ถือเป็ นเส้นทางสัญจรและระบายน้ าและยังเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สาคัญอย่างมาก
4.2 วัดทองศาลางาม

รู ปที่ 4.2 วัดทองศาลางาม
วัดทองศาลางาม สร้างในสมัย อยุธยา เดิมชื่อ วัดทองล่าง สิ่ งที่น่าชมของวัดแห่งนี้ คือ ศาลาท่า
น้ า หน้าจัว่ แกะสลักด้วยไม้ รู ปพญานาค วัดทองศาลางามได้รับพระราชทานวิสุงคามสี มา เมื่อ พ.ศ.
2320
ภายในพระอุโบสถหลังใหม่ ภายในเป็ นที่ประดิษฐาน พระพุทธรู ปปรางประทานพร มีนามว่า
“พระพุทธรัตนโกสิ นทร์ ”
วิสุงคามสีมา หมายถึง เขตที่พระราชทานแก่สงฆ์ เพื่อใช้เป็ นที่สร้างพระอุโบสถ หรื อเขตที่
พระสงฆ์ใช้ประกอบสังฆกรรม

รู้หรื อไม่ เพราะเหตุใดจึงได้ ชื่อว่ า วัดทองศาลางาม ?
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เนื่องจากในสมัย รัชกาลที่ 3 ชาวบ้านที่พายเรื อผ่านมาทางคลองบางหลวง ได้เห็นศาลา
ริ มน้ าที่มีความงดงาม ต่อมาทางวัดจึงได้นาคาว่า “ศาลางาม” มาต่อท้ายชื่ อเดิมของวัด ทั้งนี้เนื่ องจาก
ศาลาริ มน้ ามีสภาพเก่าและทรุ ดโทรมมาก ทางวัดจึงได้ร้ื อออก และยกหน้าบันของศาลาริ มน้ ามาไว้
เป็ นหน้าบันของศาลาการเปรี ยญแทน

4.3 วัดกาแพงบางจาก

รู ปที่ 4.3 วัดกาแพงบางจาก
ความเป็ นมาของวัดกาแพงบางจากนั้นไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยใด

แต่มีการ

สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา และได้รับการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่หลายครั้ง แม้แต่ชื่อวัดก็ไม่
ทราบชื่อเดิม ส่ วนชื่อที่ใช้ในปั จจุบนั ก็เป็ นชื่อเรี ยกกันในหมู่ชาวบ้าน และเรี ยกต่อกันมาเรื่ อยๆ แต่
หลักฐานที่หลงเหลืออยูช่ ดั เจนอย่างหนึ่งคือ เจดียบ์ รรจุอฐั ิทรงกลม ทางทิศใต้ของพระอุโบสถที่
ส่ วนฐานมีแผ่นศิลาจาหลักข้อความซึ่ งสรุ ปได้วา่ เจดียน์ ้ ีสร้างขึ้นเพื่อเป็ นที่ระลึกและใช้บรรจุอฐั ิของ
“พระพิศาลผลพานิช”
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รู้หรื อไม่ ว่า..
พระพิศาลผลพานิช เดิมชื่อ “จีนสื อ” เป็ นขุนนางเชื้อสายจีนซึ่ งรับราชการตาแหน่งสาคัญใน
กรมท่าซ้าย และตั้งบ้านเรื อนอยูร่ ิ มน้ าเจ้าพระยาฝั่งทิศตะวันตก(ฝั่งธนบุรี) จากตาแหน่งที่ต้ งั ของ
เจดียอ์ งค์น้ ี พอจะสันนิษฐานได้วา่ พระพิศาลผลพานิช มีความสาคัญต่อวัดกาแพงนี้เป็ นอย่างมาก
เป็ นไปได้วา่ อาจเป็ นผูอ้ อกทุนทรัพย์ในการซ่อมแซมวัด
และต่ อจากนี้ จะเป็ นร้ านค้ าที่อยู่รอบๆบริเวณ วัดกาแพงบางจาก ซึ่งมีท้งั หมด 9 ร้ านดังนี้

4.3.1 จ๋ าจังอาหารตามสั่ ง

รู ปที่ 4.4 จ๋ าจังอาหารตามสั่ง
ร้านจ๋ าจังอาหารตามสั่ง สารพัดเมนูรสเด็ดให้เลือกสรร และที่สาคัญ ราคาไม่แพง 35-40
เท่านั้น ไม่วา่ จะเป็ น ผัดเปรี้ ยวหวาน ข้าวผัด ผัดกระเพรา สุ ก้ ีน้ าหรื อแห้ง ขอบอกว่า เคยลองทาน ผัด
ซี อิว้ มาแล้ว จัดว่าเด็ดมากๆ จ๋ าจังอาหารตามสัง่ อยูใ่ กล้กบั วัดกาแพงบางจาก เดินออกจากวัดเพียง 1
นาทีก็ถึงร้านแล้ว
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4.3.2 กาแฟเจ้ เป้ า

รู ปที่ 4.5 กาแฟเจ๊เป้า
กาแฟเจ๊เป้ า ร้านเครื่ องดื่มแก้กระหาย ทั้งร้อน – เย็น ราคาชาวบ้าน เมนูร้อน12บาท เย็น20
บาท มีต้ งั แต่กาแฟ ชานมต่างๆ มะนาวโซดา ฯลฯ ไปจนถึงเมนูรักสุ ขภาพอย่าง เช่น น้ าใบบัวบก
รสชาติเข้มข้น หรื อจะเป็ นเมนูแปลก หาทานกันได้ยาก อย่าง น้ าม่วงหาวมะนาวโห่ หากอยากรู ้วา่
รสชาติเป็ นอย่างไร อย่าลืมแวะมาชิมกันที่ร้านเจ๊เป้ า ติดกับร้านจ๋ าจังอาหารตามสั่งเลย
รู้หรื อไม่ ว่า..มะม่ วงหาวมะนาวโห่ คืออะไร ?
มะม่วงหาวมะนาวโห่ นั้นเป็ นชื่อที่เพี้ยนมาจากมะม่วงไม่รู้หาว มะนาวไม่รู้โห่มีลกั ษณะผล
สี แดงเรี ยวเล็ก คล้ายกับมะเขือเทศราชินี รสชาติตอนสุ กจะหวานนุ่มลิ้น แต่หากยังไม่สุกจะมีรส
เปรี้ ยวจี๊ดเข็ดฟั น หากกัดไปจะมียางเหนียว ๆ ฝาดคอ ซึ่งยางของมันมีประโยชน์ช่วยสมานแผล แต่
หากทานไปแล้วสัก 10 นาที เกิดอาการ แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก แสดงว่ามีปัญหาเกี่ยวกับ
โรคหัวใจโต ควรกินวันละ 1 ผลเพื่อปรับสภาพร่ างกายให้ชิน หากไม่มีอาการแล้วให้เพิ่มขึ้นเป็ นวัน
ละ 9-10 ผล กินติดต่อกันประมาณ 3 เดือน จะรู ้สึกว่าเลือดหมุนเวียนดี และสุ ขภาพแข็งแรงขึ้นแต่
ไม่เหมาะกับหญิงที่กาลังตั้งครรภ์
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4.3.3 ร้ านคุณทิพย์

รู ปที่ 4.6 ร้านคุณทิพย์
ร้านคุณทิพย์ อีกหนึ่งร้านเล็กๆในบริ เวณ วัดกาแพงบางจาก แต่ถึงจะเป็ นร้านเล็กๆ แต่
คุณภาพของสิ นค้านั้นไม่เล็กเลย ปอเปี๊ ยะทอดกรอบๆไส้แน่น และโดยเฉพาะวุน้ กะทิ ขอบอกว่าวุน้
กะทิรูปเป็ ดของร้านคุณทิพย์น้ นั อร่ อยถูกปากสุ ดๆ รสชาติกลมกล่อมอย่าบอกใคร หวานมันเค็ม
กาลังดี เพียงกล่องละ20บาทเท่านั้นเอง แต่ขอแนะนาว่าหากซื้ อแล้วควรรับประทานทันที อยากรู ้วา่
อร่ อยแค่ไหน ต้องลองมาชิมกันดู
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4.3.4 นา้ ปั่นคุณทิพย์

รู ปที่ 4.7 น้ าปั่ นคุณทิพย์
ร้านผลไม้ปั่นสดๆ อีกทางเลือกเพิ่มความสดชื่นในการเดินทางท่องเที่ยวของเรา อย่างที่รู้ๆกัน
อยูว่ า่ เมืองไทยเราอากาศร้อนแค่ไหน ร้านขายน้ าจึงมีมากเป็ นพิเศษแต่มีเมนูแนะนาเมนูหนึ่ง ถึงจะ
แปลกไปสักหน่อยแต่ดบั กระหายได้ดีทีเดียวเชียว นัน่ คือ เอ็ม150ปั่ นปี โป้ เปรี้ ยวๆหวานๆ ผสมกัน
รับรองถูกปากใครหลายคนแน่นอน
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4.3.5 ครัวคุณอ๋ อย

รู ปที่ 4.8 ครัวคุณอ๋ อย
เมื่อเห็นชื่อร้านแวบแรกคิดว่า “ครัวคุณต๋ อย” อันที่จริ งแล้ว ครัวคุณอ๋ อยนะ อาหารตามสั่งแต่
เป็ นเมนู ค่อนข้างแปลกสาหรับ คนกรุ งฯบางคน ได้แก่ ต้มยา ปลาเผา แกงส้ม ผัดฉ่า แต่อนั นี้ยงั ไม่
แปลกเท่า ปลาช่อน ปลาไหล กบ ฯลฯ สารพัดเมนูผดั ฉ่ าแปลกๆ ได้มารวมกันอยูท่ ี่ร้านนี้แล้ว ครัว
คุณอ๋ อย ใครอยากกินกบผัดฉ่ ามาลองกันได้เลย
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4.3.6 ร้ านไอศกรีม Lollipop

รู ปที่ 4.9 ร้านไอศกรี ม Lollipop
ร้านไอศกรี ม Lollipop ร้านนี้ขอบอกว่า ไอศกรี มเขาเด็ดจริ งๆ เพราะเขาทาไอศกรี มกันเอง
แบบ homemade รับรองว่ารสชาติไม่เหมือนที่ไหนๆ แน่นอน โดยเฉพาะไอศกรี มชาเย็น รสกลม
กล่อม หวานมันกาลังดี แล้วยังมี topping ให้เลือกเติมกับไอศกรี มหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ น ลูกเดือย
กรอบ เยลลี่รสต่างๆ ช็อกโกแลต คุกกี้ คอนเฟรก ฯลฯ ใครไม่อยากพลาดของถูกและดี แถมร้านยัง
บรรยากาศดี น่านัง่ ชมวิว ชิ มไอศกรี ม ราคาไม่แพงเพียงถ้วยละ 20 บาทเท่านั้น ร้านอยูใ่ กล้ๆกับวัด
กาแพงบางจาก ทางเดินไปตลาดน้ าคลองบางหลวง
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4.3.7 อ๋อยคลองบางหลวงขนมจีนนา้ ยาปลาช่ อน

รู ปที่ 4.10 อ๋ อยคลองาบางหลวงขนมจีนน้ ายาปลาช่อน
หากใครที่ชอบทาน ขนมจีน อย่าพลาดที่จะแวะร้านนี้ “อ๋ อยคลองบางหลวงขนมจีนน้ ายา
ปลาช่อน” ท่านจะได้ทาน ขนมจีนน้ ายาปลาช่อนรสชาติเข้มข้นถึงเครื่ องแกง ราคาไม่แพง ร้าน
บรรยากาศดีน่านัง่ ติดริ มคลองบางหลวง ร้านอยูเ่ ยื้องๆกับร้านไอครี ม Lollipop
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1.3.8 เจ้ คิด ก๋ วยเตี๋ยวหมูต้มยา

รู ปที่ 4.11 เจ้คิด ก๋ วยเตี๋ยวหมูตม้ ยา
แวะมา ชิม ชม ชิลล์ กับบรรยากาศริ มน้ า สาหรับคนรักเมนูเส้น ที่ร้านก๋ วยเตี๋ยวหมูตม้ ยา
หมูน้ าตก เย็นตาโฟ รสแซบ “สู ตรเด็ด เคล็ดลับ คลองบางหลวง” ของร้านเจ้คิด หากอยากรู ้วา่ มี
สู ตรเด็ดหรื อเคล็ดลับอะไร ต้องลองมาทานกันดู แล้วจะรู ้วา่ ของเขาดีจริ งหรื อเปล่า
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4.3.9 ร้ านซาลาเปาคุณหญิง

รู ปที่ 4.12 ซาลาเปาคุณหญิง
ใครอยากทาน ขนมจีบซาลาเปา แถวตลาดน้ าคลองบางหลวงละก็ ต้องลองร้านนี้เลย
“ซาลาเปาคุณหญิง”สะดวก นุ่ม ชุ่มความอร่ อย สมตามสโลแกนของร้านเขาจริ งๆ ขนมจีบ (หมูผสม
กุง้ ) ลูกใหญ่เต็มปากเต็มคา ซาลาเปาไส้เยอะเนื้อแป้ งนุ่มละมุนลิ้น ราคาไม่แพง ซาลาเปาลูกละ 15
บาท ขนมจีบลูกละ 6 บาทอยูต่ รงข้ามกับร้านอ๋ อยขนมจีนน้ ายาปลาช่อนนี่เองหันหลังมาก็เจอเลย
แวะชิมแวะทานกันก่อนเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน

และนี่ก็เป็ นร้านสุ ดท้าย ที่อยูบ่ ริ เวณ วัดกาแพงบางจาก จากนั้นเราจะเดินผ่านสะผ่านใหม่ เป็ น
ทางเดินที่ติดริ มคลองบางหลวง ตรงไปเรื่ อยๆประมาณ 2 นาที เราก็จะพบกับ ..
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4.4 บ้ านศิลปิ น

รู ปที่ 4.13 บ้านศิลปิ น
บ้ านศิลปิ น เป็ นบ้านเก่าของ ตระกูลช่างทองเก่าแก่ "ตระกูลรักสารวจ"ซึ่ งทายาทรุ่ นสุ ดท้าย
ได้ขายบ้านหลังนี้ ให้กบั คุณชุมพล อักพันธานนท์เพื่อปรับปรุ งให้เป็ น สถานที่แสดงงานศิลป์ เป็ นที่
รวมตัวของของกลุ่มศิลปิ นที่รักงานศิลปะ บ้านศิลปิ นเป็ น บ้านไม้ทรงมะนิลา รู ปตัวแอล ที่สร้าง
ล้อมรอบเจดียเ์ ก่าซึ่ งเป็ นเจดียย์ อ่ มุมไม้สิบสองด้านบนของตัวบ้านเปิ ดเป็ น
แกลเลอรี่ แสดงงาน
ศิลปะทั้งภาพวาดและภาพถ่ายให้ได้ชมกันส่ วนด้านล่างแบ่งเป็ นพื้นที่ ทางานศิลปะต่างๆซึ่ งหนึ่งใน
นั้นมีการทาเครื่ อง ประดับรวมอยูด่ ว้ ย ถือเป็ นบ้านไม้แห่ งแรกที่ปลุกชีวติ ให้ชุมชนคลองบางหลวง
ให้กลับมาคึกคักอีกครั้งถือเป็ นไฮไลท์ของที่นี่เลยก็วา่ ได้ภายหลังบ้านหลังนี้ได้ถูกปรับปรุ งใหม่โดย
กลุ่มศิลปิ นเพื่อเป็ นที่รวมตัวของผูท้ ี่ทางานและรักงานศิลปะโดยยังคงสภาพเก่าของตัวบ้านไว้ได้
อย่างสมบูรณ์ เพราะเจ้าของบ้านตั้งใจจะทาทุกอย่างให้กลมกลืนกับชุมชนโดยผูด้ ูแลบ้านศิลปิ นเล่า
ว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ทาเครื่ องประดับเป็ นของเก่าที่อยูก่ บั บ้านหลังนี้ต้ งั แต่สมัยก่อนและทุกวันนี้ยงั
สามารถใช้ได้จริ ง ทุกๆวันอาทิตย์ที่นี่จะมีการฝึ กอบรมอาชีพการทาเครื่ องประดับให้กบั ผูท้ ี่สนใจ
ฟรี โดยไม่คิดค่าอบรม ด้านล่างยังแบ่งเป็ นมุมขายของที่ระลึกและโปสการ์ด มีมุมร้านกาแฟให้ได้
สั่งเครื่ องดื่มมานัง่ จิบพร้อมชมวิวทิวทัศน์ริมคลอง และนัง่ รับลมที่พดั เอื่อยๆเย็นสบาย มองคนที่อยู่
บ้านฝั่งตรงข้าม กาลังให้อาหารปลาอย่างเพลิดเพลิน บางช่วงจะมีเรื อหางยาวพานักท่องเที่ยวที่ส่วน
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ใหญ่เป็ นชาวต่างชาติ มาทาความรู ้จกั กับสถานที่เก่าๆในเมืองกรุ ง คนบนเรื อหลายคนยิม้ และโบก
มือทักทายให้คนบนฝั่งเป็ นภาพที่น่ารักและช่วยให้ผอ่ นคลาย นอกจากนี้ที่บา้ นศิลปิ นยังมีหุ่นละคร
เล็กคลองบางหลวงซึ่ งเปิ ดให้ชมฟรี ไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ
แต่ .. แค่น้ ียงั ไม่พอ เพราะภายในบ้านศิลปิ นนั้น ยังมี ร้านอีก 4 ร้าน และอีก 1 สิ่ งที่นบั ว่าเป็ นจุด
สนใจของใครหลายๆ ที่เข้าไปถึงบ้านศิลปิ นแล้วต้องยืนตะลึงไป 3 วิ เลยก็วา่ ได้ เรามาดูร้านแรกกัน
ก่อนเลยดีกว่า นัน่ คือ ..
4.4.1 รักพานิช (ร้ านหนังสื อบางหลวง)

4.14 รักพานิช (ร้านหนังสื อบางหลวง)
ร้านรักพานิชเป็ นร้านหนังสื อเล็กๆที่ต้ งั อยูภ่ ายในบ้านศิลปิ น มีของที่ระลึกขายมากมาย ทั้ง
โปสการ์ ด พวงกุญแจ หนังสื อต่างๆ ฯลฯ ราคากันเอง มีที่นงั่ ริ มน้ า กับบรรยากาศชิวๆ ริ มคลองบาง
หลวงให้นงั่ ชมทัศนียภาพข้างทาง
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4.4.2 ร้ านกาแฟ

รู ปที่ 4.15 ร้านกาแฟ
ร้านขายกาแฟที่อยูภ่ ายในบ้านศิลปิ น กาแฟรสเข้ม สาหรับคอกาแฟ เข้มมากเข้มน้อย บอกพี่
เขาได้เลย แต่ไม่ใช่มีเฉพาะกาแฟอย่างเดียวนะ เมนู อื่นก็มีตามป้ ายด้านหลังเลยคะ แถมยังมีมุมจิบ
กาแฟให้นงั่ ดื่มกาแฟ กินลม ชมวิว ริ มคลองบางหลวงอีกด้วย บรรยากาศดี๊ดี ลมพัดเย็นสบายราว
กับอยูต่ ่างจังหวัด
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4.4.3 ร้ านข้ าวแกงแม่ บัติ

รู ปที่ 4.16 ร้านข้าวแกงแม่บตั ิ
และร้านข้าวแกงนี้ ขอบอกเลยว่ารสชาติไม่แพ้ขา้ วแกงที่ไหนแน่นอน มีคนบอกกันปากต่อ
ปากว่ารสชาติกบั ข้าวแต่ละอย่างของร้านนี้สุดยอด ร้านข้าวแกงนี้เป็ นอีกร้านหนึ่งที่อยูใ่ นบ้านศิลปิ น
แต่ละวันก็จะทาเมนูที่แตกต่างกันไป ส่ วนมากที่ทาบ่อยๆมักจะเป็ น ไข่พะโล้ แกงเขียวหวาน
น้ าพริ กปลาทู แต่ที่เขาล่าลือกันว่าเด็ด นัน่ คือ เมี่ยงคา และน้ าพริ กปลาทู มาถึงบ้านศิลปิ นทั้งที ต้อง
ลองกิน เพราะเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่ อง เดี๋ยวๆไม่ใช่ละ เมนูบา้ นๆของคนไทย สุ ดแสนอร่ อย ราคา
ไม่แพงอย่างที่คิด เป็ นกับข้าว อย่างละ 50 บาท ถ้าเป็ นแบบราดข้าว จานละ 30-40 บาทเท่านั้นเอง
อยากรู ้วา่ มีอะไรในหม้อ ต้องมาลุน้ ดูในแต่ละวัน
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4.4.4 สาคูอร่ อยเต็มคา

รู ปที่ 4.17 ร้านสาคูอร่ อยเต็มคา
ร้านสาคูอร่ อยเต็มคานี้ อยูต่ ิดกับ ข้าวราดแกงแม่บตั ิ สาคูแป้ งนุ่ม พอดีคา ไส้รสชาติ หวาน
เค็ม กาลังดี นัง่ ปั้ นสาคูกนั ให้เห็นจะๆ อันที่จริ งแล้วป้ าแกแอบกระซิบว่า ร้านนี้เป็ นร้านเดียวกับร้าน
ข้าวแกงแม่บตั ิ รู ้อย่างนี้ แล้วคงไม่ตอ้ งสงสัยเรื่ อง รสชาติกนั แล้ว ต้องมาลองให้รู้กนั เองเลยดีกว่า

และสิ่ งสุ ดท้ายนี้ คือสิ่ งที่น่าสนใจและน่าสงสัย เมื่อครั้งที่ ผูจ้ ดั ทาได้เคยไปบ้านศิลปิ นเป็ นครั้งแรก
เห็นสิ่ งนี้แล้วก็ยงั ยืนตะลึงอยู่ 3 วิ สิ่ งนั้นคือ ...
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4.4.5 เจดีย์ย่อมุมไม้ สิบสอง

รู ปที่ 4.18 เจดียย์ อ่ มุมไม้สิบสอง
หลายๆคน เมื่อเข้ามาถึงด้านในบ้านศิลปิ นแล้ว คงต้องสะดุดตากับสิ่ งนี้ที่ต้ งั อยูก่ ลางบ้าน
ศิลปิ น และสงสัยว่า เจดียน์ ้ ีจริ งๆแล้ว เจดียน์ ้ ีคืออะไรกัน สร้างขึ้นมาเพื่ออะไร มีไว้ทาอะไร เป็ น
อนุสรณ์อะไรหรื อเปล่า วันนี้จะมาไขข้อข้องใจให้ใครหลายๆคนได้หายสงสัยกัน เจดียน์ ้ ีคือ เจดีย ์
ย่อมุมไม้สิบสอง เป็ นหนึ่งในสี่ ของเจดียแ์ ต่ละทิศที่ไว้บอกอาณาเขตพื้นที่เก่าของวัดกาแพงบางจาก
และถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยานัน่ เอง
4.5 ตลาดนา้ คลองบางหลวง
สมัยยุคที่ตลาดน้ าคลองบางหลวงยังรุ่ งเรื อง จะมีร้านทองและร้านค้ามากมายตั้งอยูเ่ รี ยงราย
แต่ปัจจุบนั ชาวบ้านได้ปรับปรุ งบ้านและบางย่านก็ทาเป็ นร้านค้าไว้สาหรับนักท่องเที่ยว แต่ส่วน
ใหญ่จะเป็ นคนแก่ที่อาศัยอยูบ่ า้ นแถวนี้ เพราะที่นี่ยงั คงเงียบสงบและคนไม่พลุกพล่าน และมีร้านค้า
แบบเก่าๆ ให้ได้เห็นกัน เช่น ร้านเชื่ อมสังกะสี ร้านขายของชา เป็ นต้น ทาให้นกั ท่องเที่ยวได้ชมภูมิ
ทัศน์ทางสถาปั ตยกรรมของอาคารเรี ยนไม้สองชั้นหันหน้าเข้าหากันยาวกว่า 130 ห้อง และได้ชิมลิ้ม
ลองความหลากหลายของอาหารท้องถิ่นและอาหารอื่นๆ ที่มีรสชาติอร่ อยอีกมากมายหลายร้าน แต่
ยังมีร้านค้าอื่นๆ ที่ไม่ไช่ร้านอาหาร วันนี้ จะมาแนะนาร้านค้าทั้ง 10 ร้าน มีดงั ต่อไปนี้
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4.5.1 ร้ านตายาย (บ้ านเก่าย่าทวด)

รู ปที่ 4.19 ร้านตายาย
ร้านตายาย หรื อ บ้านเก่าย่าทวด ชื่อก็บอกอยูแ่ ล้วว่าเป็ นบ้านเก่าย่าทวด คงไม่ตอ้ งสื บว่ามีมา
ตั้งแต่รุ่นไหนร้านอยูถ่ ดั จากบ้านศิลปิ น ปั จจุบนั นี้ ร้านตายาย ขายอาหารปลา มีหลายขนาด ถุงเล็ก
ถุงใหญ่ แบบกระสอบ หรื อแบบถังตัก แม้แต่แบบขนมปั งแถวก็มี เยอะแยะมากมาย ฯลฯ ใครอยาก
ทาบุญเลี้ยงปลาสวาย ในคลองบางหลวง บรรยากาศดีๆแบบนี้ ทั้งชม ชิม ช็อป แล้วยังได้บุญกันอีก
ด้วย
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4.5.2 กาแฟบางหลวง

รู ปที่ 4.20 กาแฟบางหลวง
เดินลัดเลาะริ มคลองบางหลวงมาเรื่ อยๆอยูต่ ิดกับร้านตายาย จะเจอกับร้าน“กาแฟบางหลวง”
ที่นี่ขายเครื่ องดื่มหลากหลายชนิดไม่วา่ จะเป็ น กาแฟ ชาเขียว โกโก้ นมเย็นน้ าบ๊วย โอเลี้ยง ชาดาเย็น
เป็ นต้น อากาศร้อนๆ ได้เครื่ องดื่มเย็นๆเดินเล่นชมทัศนียภาพ และบ้านเรื อนริ มคลองไป เพลินดี
จริ งๆ
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4.5.3 ร้ านบ้ านของเล่น

รู ปที่ 4.21 บ้านของเล่น
ร้าน “บ้านของเล่น” ของเล่นที่อยูใ่ นบ้านนั้น บางชิ้นเป็ นของสะสม ขายเป็ นบางชิ้น เช่น
พวกของเล่นสังกะสี ใครสนใจอยากได้ชิ้นไหนลองถามกันดูได้เลย แล้วที่ร้านนี้ เขายังขายภาชนะ
ในครัวเรื อนและกาแฟ เช่น กาน้ า ปิ่ นโต หม้อ กระติกน้ า แบบโบราณอีกด้วย

41

4.5.4 ศ.จิตรกร

รู ปที่ 4.22 ร้าน ศ.จิตรกร
ร้านของศิลปิ นอีกท่านที่อยูใ่ นบริ เวณนั้น คือ ร้านของพี่บ็อบบี้เจ้าของร้าน ศ.จิตรกร ร้านขนาด
เล็ก ตกแต่งแบบเรี ยบง่าย แขวนรู ปภาพเขียนไว้เต็มผนัง สามารถเดินชมได้ฟรี โดยไม่เสี ยสตางค์
มาแล้วหากไม่รีบร้อนไปไหน เราขอแนะนาให้มานัง่ เป็ นแบบ ให้พี่บอ๊ บบี้ใช้พกู่ นั จีนวาดรู ปเหมือน
เป็ นที่ระลึก แบบไม่ตอ้ งรอนานแค่ราวๆ 30 นาทีเท่านั้น คุณก็จะได้รูปของตัวเองกลับไปใส่ กรอบที่
บ้านในราคาแบบกันเองเพียง 50 บาทเท่านั้น หรื อจะเอาภาพคนรู ้ใจหรื อครอบครัวมาให้พี่บอ็ บบี้
วาด ก็สามารถทาได้เช่นกันนอกจากนี้มุมหนึ่งของร้านนี้ ยงั แบ่งเป็ นห้องสมุด สาหรับเด็กๆมานัง่
อ่านหนังสื อ หรื อบางครั้งก็สอนเด็กวาดรู ปริ มน้ า
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4.5.5 บางหลวงแกลเลอรี

รู ปที่ 4.23 บางหลวงแกลเลอรี
บ้านเก่าริ มน้ าที่อยูก่ นั มาตั้งแต่สมัยรุ่ นคุณตาคุณยายเปิ ดเป็ นร้านขายของชื่อ “บางหลวงแกลลอ
รี ” ในสมัยก่อนร้านนี้เป็ นร้านขายยาโบราณ จึงมีการนาอุปกรณ์เกี่ยวกับการปรุ งยา ที่หลงเหลืออยู่
มาจัดเป็ นแกลเลอรี เล็กๆในบ้าน พื้นที่บางส่ วน ได้ปรับเป็ นร้านขายของพื้นบ้าน จาพวกเครื่ องหอม
สมุนไพร และของที่ระลึก ให้เลือกซื้ อเลือกหาได้ตามชอบใจ
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4.5.6 ร้ านหนังสื อ ปิ่ นโต

รู ปที่ 4.24 ร้านหนังสื อ ปิ่ นโต
ร้านปิ่ นโต มีหนังสื อมากมาย ทั้งเก่าและใหม่วางจาหน่าย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใน
ราคาไม่แพงโดยรายได้จากการจาหน่ายหนังสื อนาไปบริ จาคให้กบั มูลนิธิเด็กอีกด้วยใครเป็ นหนอน
หนังสื อ รักการอ่าน ต้องห้ามพลาด
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4.5.7 ร้ านมะละกอ

รู ปที่ 4.25 ร้านมะละกอ
มาถึงร้านนี้ ขอบอกว่า ร้านนี้พ่ งึ เปิ ดใหม่ได้ไม่นาน “ร้านมะละกอ” แต่ได้รับเสี ยงตอบรับดี
เยีย่ ม ลูกค้าแน่นร้านเกือบตลอด ขาย ส้มตา ไก่ยา่ ง ลาบ คอหมูยา่ ง ส้มตาหอยทอด ฯลฯ ส้มตาคง
เป็ นอาหารจานโปรดของใครหลายๆคน แต่ขอบอกไว้ก่อนหากใครตั้งใจจะมาทานร้านนี้ แนะนาให้
มาช่วงเช้า เพราะช่วงบ่ายก็เริ่ มหมดแล้ว จะเหลือก็แต่เฉาก๊วยนมสด แต่แอบไปลองชิมเฉาก๊วยนม
สดมาแล้วเหตุเพราะส้มตาหมด พูดเลยว่าอร่ อยอย่าบอกใคร แต่อยากบอกเพราะไม่อยากเก็บไว้กิน
คนเดียว
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4.5.8 ก๋ วยเตี๋ยวหยุดบ่ อย

รู ปที่ 4.26 ก๋ วยเตี๋ยวหยุดบ่อย
ชื่อร้าน “ก๋ วยเตี๋ยวหยุดบ่อย” ต้องมีที่มาแน่นอน เพราะว่า น้าแกเขาหยุดบ่อยจริ งๆ วันนั้นมี
โอกาสได้คุยกับน้าเขา เลยถามน้าเขาไปว่า ‘น้าหยุดวันไหนบ้าง’ น้าเขาตอบว่า ‘อยากหยุดวันไหนก็
หยุด’ เลยเข้าใจที่นา้ แกตั้งชื่ อร้านแบบนี้ แต่วนั ไหนที่ร้านน้าเขาเปิ ด ไม่ตอ้ งห่วงเรื่ องยืนรอโต๊ะ ได้
รอแน่ เพราะว่าคนแน่นร้านแน่นอน ก๋ วยเตี๋ยวหมูตม้ ยาร้านน้าเขาอร่ อยจริ งๆแทบไม่ตอ้ งปรุ งเพิ่ม
เลยและหากจะกินก๋ วยเตี๋ยวร้านนี้ตอ้ งใจเย็นๆ เพราะทั้งร้านเขามีกนั 2 คน สามี ภรรยา ช่วยกันขาย
ไม่ลองไม่ได้แล้ว
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4.5.9 ซ้ อแห้ งกาแฟโบราณ

รู ปที่ 4.27 ซ๊อแห้งกาแฟโบราณ
ร้านนี้ เป็ นร้านที่อยูต่ รงทาง 3 แยก นัน่ คือ ร้านกาแฟโบราณของซ๊อแห้งและร้านนี้ยงั เป็ นร้าน
ขายขนมโบราณต่างๆและของเล่นสมัยก่อนที่ใครหลายๆคน อาจเคยเล่นมาก่อนแล้วเมื่อสมัยยังเป็ น
เด็ก และเหมาะกับใครที่ชอบกาแฟแบบโบราณรสชาติเข้มข้น แถมป้ าเขายังใจดี ไปซื้ อน้ าหรื อขนม
ร้านป้าทีไร ป้ าเขาจะเรี ยกเข้าไปนัง่ พัก หลบแดดตากพัดลมในร้านทุกที ชวนคุยสารพัด อัธยาศัยดี
จริ งๆ
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4.5.10 โจ๊ กอยากขาย

รู ปที่ 4.28 โจ๊กอยากขาย
"โจ๊กอยากขาย" นับได้วา่ เป็ นร้านโจ๊กขวัญใจ เด็กนักเรี ยน แม้ร้านจะไม่ใหญ่ที่นงั่ ไม่ได้หรู หรา
แต่ดว้ ยราคาและความใจดีของป้ าพรเจ้าของร้าน ก็ทาให้นอ้ งๆนักเรี ยนแวะเวียนมาทาน ข้าวเช้าที่นี่
ทุกวัน
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4.6 วัดคูหาสวรรค์ วรวิหาร

รู ปที่ 4.29 วัดคูหาสวรรค์
วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร เป็ นพระอารามหลวงชั้นตรี สร้างตั้งแต่กรุ งศรี อยุธยายังเป็ นราชธานีอยู่
เดิมเรี ยกชื่อว่า
“วัดศาลาสี่ หน้า”
ดังปรากฏตามแผนที่วดั สมัยกรุ งศรี อยุธยาวัดนี้เดิมเป็ นวัด
ราษฎร์ และเป็ นวัดโบราณสมัยกรุ งศรี อยุธยา บริ เวณวัดคูหาสวรรค์ หรื อวัดศาลาสี่ หน้านี้ เคยเป็ น
เมืองธนบุรีเดิม
โดยมีประเด็นสนใจว่า เมืองธนบุรีเดิมตั้งอยูใ่ นคลองบางกอกใหญ่ตรงวัดคูหา
สวรรค์ เมื่อรัชกาล สมเด็จพระชัยราชาธิ ราช สมัยกรุ งศรี อยุธยาโปรดให้ขดุ คลองลัดแม่น้ าเจ้าพระยา
รู้หรื อไม่ ว่า ..
วัดราษฎร์ หมายถึง วัดในชุมชนหรื อหมู่บา้ น ที่พุทธศาสนิกชน ร่ วมใจบริ จาคทรัพย์และ
ที่ดินถวายเป็ นสังฆาราม
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4.7 แผนทีแ่ สดงสั ญลักษณ์ ของร้ านค้ าและวัดทั้งหมด

รู ปที่ 4.30 แผนที่คลองบางหลวง
คาอธิบายของสั ญลักษณ์และตัวเลขต่ างๆ มีดังต่ อไปนี้
สัญลักษณ์ ก คือ วัดทองศาลางาม
สัญลักษณ์ ข คือ วัดกาแพงบางจาก
สัญลักษณ์ 1 คือ จ๋ าจังอาหารตามสั่ง
สัญลักษณ์ 2 คือ กาแฟเจ๊เป้า
สัญลักษณ์ 3 คือ ร้านคุณทิพย์
สัญลักษณ์ 4 คือ น้ าปั่ นคุณทิพย์
สัญลักษณ์ 5 คือ ครัวคุณอ๋ อย
สัญลักษณ์ 6 คือ ร้านไอศกรี ม
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สัญลักษณ์ 7 คือ อ๋ อยคลองบางหลวงขนมจีนน้ ายาปลาช่อน
สัญลักษณ์ 8 คือ ก๋ วยเตี๋ยวหมูตม้ ยา เจ๊คิด
สัญลักษณ์ 9 คือ ซาลาเปาคุณหญิง
สัญลักษณ์ 10 คือ บ้านศิลปิ น
สัญลักษณ์ 11 คือ รักพานิช (ร้านหนังสื อบางหลวง)
สัญลักษณ์ 12 คือ ร้านกาแฟ
สัญลักษณ์ 13 คือ ข้าวแกงแม่บตั ิ
สัญลักษณ์ 14 คือ สาคูอร่ อยเต็มคา
สัญลักษณ์ ง คือ เจดียย์ อ่ มุมไม้สิบสอง
สัญลักษณ์ 15 คือ ร้านตายาย (บ้านเก่าย่าทวด)
สัญลักษณ์ 16 คือ กาแฟบางหลวง
สัญลักษณ์ 17 คือ บ้านของเล่น
สัญลักษณ์ 18 คือ ศ.จิตรกร
สัญลักษณ์ 19 คือ บางหลวงแกลรอรี
สัญลักษณ์ 20 คือ ร้านหนังสื อปิ่ นโต
สัญลักษณ์ 21 คือ ร้านมะละกอ
สัญลักษณ์ 22 คือ ก๋ วยเตี๋ยวหยุดบ่อย
สัญลักษณ์ 23 คือ ซ๊อแห้ง กาแฟโบราณ
สัญลักษณ์ 24 คือ โจ๊กอยากขาย
สัญลักษณ์ ค คือ วัดคูหาสวรรค์

