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บทความพิิเศษ

Half day trip กรุุงธนบุุรีี
ซอกแซกซอกซอย เรีียนรู้้�ประวััติิศาสตร์์เก่่า นั่่�งชิิลในคาเฟ่่ลึึกลัับ ด้้วย e-scooter
Peeranuch Prayadsab
จุุดน่่าสนใจระหว่่างทาง

ใครจะรู้้�บ้้างว่่า ภายในซอกซอยของถนนที่่�เราสััญจร
ทุุกวััน ยัังมีีร่่องรอยของประวััติิศาสตร์์เก่่าอยู่่�มากมาย แม้้เมืือง
ใหญ่่จะขยายมากลบทัับ แต่่ในส่่วนลึึกไปจากถนน ยัังมีีชุุมชนที่่�
ใช้้ชีีวิติ อยู่่�ร่ว่ มกัับสถานที่่�เก่่าแก่่สำ�คั
ำ ญั มากมาย เหมืือนประวััติศิ าสตร์์
เหล่่านั้้�นยัังเพิ่่�งเกิิดได้้ไม่่นาน
วัันนี้้เ� ราจะพาทััวร์์สถานที่่�เก่่าแก่่ที่่ยั� งั หลงเหลืือซุุกซ่อ่ น
อยู่่�ตามตรอกซอกซอย ซึ่ง่� บางแห่่งถ้้าไปด้้วยรถยนต์์คงเข้้าไม่่ถึงึ
แน่่นอนเส้้นทางนี้้�ใช้้เวลาครึ่่�งวัันก็็เที่่�ยวหมด แม้้อาจไม่่มีีเวลา
ละเมีียดทุุกจุดุ   แต่่รับั รองว่่าอิ่่ม� ฟิินประวััติศิ าสตร์์กลับั บ้้านแน่่นอน

เส้้นทางบ้้านเก่่าสมเด็็จย่่า
พิิพิธิ ภััณฑ์์เฉลิิมพระเกีียรติิสมเด็็จพระศรีีนคริินทรา บรมราชชนนีี
เมื่่�อประมาณเกืือบ 100 ปีีที่่�ผ่่านมา ณ อาคารให้้เช่่า
หลัังหนึ่่�งหลัังวััดอนงคาราม เคยเป็็น “บ้้าน” ที่่�ประทัับแห่่งแรก
ที่่�สมเด็็จย่่าทรงจำำ�ความได้้  จุดุ แรกของทััวร์์จึงึ เริ่่ม� ที่่�จุดุ นี้้ ภ
� ายใน
พื้้�นที่่�ร่ม่ รื่่น� กว้้างขวางประกอบไปด้้วยเรืือนจำำ�ลอง ซึ่่ง� สร้้างจากคำำ�
บอกเล่่าของสมเด็็จย่่า และพิิพิธิ ภััณฑ์์ที่่ถ่� า่ ยทอดชีีวประวััติขิ อง
ท่่านได้้อย่่างครบถ้้วน. แค่่เดิินเล่่นเพลิิน ๆ ในนี้้ก็� ใ็ ช้้เวลาได้้ 1-2 ชม

ศาลเจ้้าพ่่อกวนอูู
ศาลเจ้้าเก่่าแก่่ที่่มีี� อายุุถึงึ 285 ปีี
เนื่่อ� งจากเป็็นสถานที่่�ที่่เ� รืือสำำ�เภาจากจีีน
แทบทุุกลำำ�ต้้องมาจอด การเดิินเรืือใน

สมััยก่อ่ นอัันตรายอย่่างมาก จึึงได้้มีีการ
อััญเชิิญเทพเจ้้ากวนอูู ซึ่ง่� เป็็นเทพที่่�ชาว
จีีนนัับถืืออย่่างมากในสมััยราชวงศ์์ชิิง
มากัับเรืือด้้วย และได้้นำ�ำ มาประดิิษฐาน
ได้้มีีการอััญเชิิญเทพเจ้้ากวนอูู ซึ่่�งเป็็น
เทพที่่�ชาวจีีนนัับถืืออย่่างมากในสมััย
ราชวงศ์์ชิิงมากัับเรด้้วย  และได้้นำำ�มา
ประดิิษฐาน ณ ที่่�นี้ ภ
้� ายในมีีเทพเจ้้ากวนอูู
สามองค์์แต่่ละองค์์ขอพรได้้แตกต่่างกััน
มีวิธีไหว้ที่ต่างกันนิยม
ขอพรทั้้�งในเรื่่อ� งค้้าขาย 
สุุขภาพ ชื่่�อเสีียงเรีียกว่่า
สายมููต้้องห้้ามพลาด!!
แถมด้้านข้้างศาลเจ้้ามีี 
wall art สวย ๆ ให้้แวะ
ไปถ่่ายรููปกัันด้้วย

ลัักษณะตึึกแถวแบบเก่่าที่่�ได้้
รัับการบููรณะแบบร่่วมสมััย 
และยัังมีีผู้้�อยู่่�อาศััย
มััสยิิดกููวติิล

มััสยิิดสำำ�คัญ
ั ที่่�เป็็นที่่�เชื่่อ� มโยง
สองตระกููลดััง
วััดทองนพคุุณ

วััดเก่่าแก่่ตั้้�งแต่่สมััยอยุุธยา
ตอนปลาย โดดเด่่นด้้วยภาพ
จิิตรกรรมฝาผนัังและรููปร่่าง
หน้้าต่่างอุุโบสถที่่�ไม่่เหมืือน
ใคร
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เก๋๋งจีีนทั่่�งง่่วนฮะ
เรืือนคหบดีีจีีนโบราณหลัังเล็็กที่่�
แทบจะเหลืือรอดเป็็นหลัังท้้าย ๆ
ในกรุุงเทพ สร้้างตั้้ง� แต่่ปลายสมััย
รััชกาลที่่�สอง เดิิมเป็็นโรงน้ำำ�ปล
� า
ชั้้�นล่่างและที่่�อยู่่�อาศััยในชั้้�นบน
การอนุุรักษ์
ั ยั์ งั คงตััวกระเบื้้�องปรุุ
ของเก่่ า แก่่ ที่่� ห าชมได้้ ย ากใน
ปััจจุุบันั ข้้าง ๆ เก๋๋งจีีนเป็็นเรืือน
ปั้้�นหยาริิมน้ำำ� 
� เปิิดเป็็นคาเฟ่่เก๋๋ ๆ
ชื่่�อ “บ้้านอากงอาม่่า” ให้้ไปนั่่�ง
จิิบกาแฟ กิินของว่่างเบา ๆ ชมวิิว
ริิมน้ำำ��คลายร้้อนกัันไป

ฝั่่ง� ตรงข้้ามโรงเกลืือ เป็็นโกดัังเก่่ารกร้้าง ที่่�เหลืือเชื่่อ� ว่่าจะยัังมีี
บรรยากาศแบบนี้้ซ่� อ่ นอยู่่�ในกรุุงเทพ แถมไม่่ไกลกัันในซอย
แคบที่่�รถเข้้าไม่่ได้้ ยัังมีีบ้้านคหบดีีจีีนเก่่า ที่่�มีีซุ้้�มประตููและ
หน้้าจั่่ว� ที่่�สวยอลัังการให้้ชะเง้้อคอชม เพราะยัังมีีคนพัักอาศััย
จนถึึงปััจจุุบััน

Deep Root Cafe
คาเฟ่่ดิบิ เท่่ ที่่ใ� ช้้ที่่ร� กร้้างมาปรัับปรุุง กำำ�แพงข้้างนึึงของร้้าน
ที่่�เห็็นคืือ โกดัังของ บ. Royal Exchange Assurance London
ซึ่่�งเป็็น บริิษััทประกัันภััยการขนส่่งสิินค้้า ในสมััยรััชกาลที่่�
สาม ยัังมีีป้้ายตราบริิษัทั ให้้เห็็นเหนืือขอบบานหน้้าต่่าง วัันที่่�
เราไปมีีคนมานั่่�งจิิบกาแฟ ถ่่ายรููปนกจริิงจััง ได้้ความว่่าที่่�นี่่�
เป็็นดููนกชั้้�นดีีของกรุุงเทพชั้้น� ในเลยทีีเดีียว

โรงเกลืือแหลมทอง
อดีีตโรงงานเกลืือเก่่าแก่่ตั้้�งแต่่สมััยรััชกาลที่่� 5 อยู่่�ติิดริิมแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยา
กัับทางเข้้าที่่�แคบ เล็็ก สลัับซัับซ้้อน ซึ่่ง� ถ้้าไม่่ได้้เดิินเท้้า หรืือพาหนะที่่�คล่่อง
ตััวมาก ๆ คงจะเข้้าลำำ�บาก  ในอดีีตเคยรุ่่�งเรืืองถึึงขนาดส่่งออกตางประเทศ 
แต่่ด้้วยสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงหลายสิ่่�ง ทุุกวัันนี้้�กิิจการโรงเกลืือได้้
หยุุดไปแล้้ว แต่่เครื่่อ� งมืือและอุุปกรณ์์รวมถึึงสถานที่่�ยังั ได้้รับั การเก็็บรัักษา
ไว้้คงเดิิม
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นอกจากเครื่่อ� งดื่่ม� จะรสชาติิ
ดีีแล้้ว แอบกระซิิบว่่า บาริิสต้้า
ก็็ “เด็็ด” ไม่่แพ้้กััน
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เมืืองแห่่ง street art
Street art แถวนี้้�เป็็นศิิลปะที่่�รายล้้อมอยู่่�กัับชุุมชนที่่�แท้้จริิง ไม่่ใช่่แค่่
ภาพวาดเรีียงกัันบนผนัังสวย ๆ ยาว ๆ  แต่่มันั คืือศิิลปะตามที่่�เจ้้าของ
พื้้�นที่่�จะรัังสรรค์์สร้้างขึ้้�นมากัันเป็็นจุุด ๆ

สุุเหร่่าตึึกขาว
ในซอกเล็็ก ๆ ที่่�ถ้า้ ไม่่มีีใครชี้้ใ� ห้้ดูู เราคงจะไม่่รู้้�ว่า่ นั่่�นคืือที่่�ตั้้ง� ของสุุเหร่่า
เซฟีีเป็็นสุุเหร่่าที่่�สร้้างขึ้้น� โดยกลุ่่�มพ่่อค้้าชาวอิินเดีีย นิิกายชีีอะห์์สาขา
หนึ่่�ง ที่่�มาค้้าขายในสมััยต้น้ กรุุงศรีีอยุุธยา ศิิลปะจะใกล้้ไปทางอิินเดีีย
ผสมเปอร์์เซีีย ปััจจุุบัันไม่่มีีชุุมชนมุุสลิิมอาศััยโดยรอบแล้้ว เนื่่�องจาก
พ่่อค้้ากลุ่่�มนี้้เ� ดิินทางกลัับอิินเดีียไปแล้้ว แต่่ยังั ใช้้ในการประกอบพิิธีีกรรม
และมีีผู้้�ดููแลสถานที่่�อยู่่�
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ถ้้าพููดถึึงชุุมชนชาวจีีน ฝั่่ง� ธนบุุรีีแล้้วไม่่มาที่่�นี่่ค� งจะไม่่ได้้  อดีีตท่่าเรืือ
กลไฟใหญ่่ “ฮวย จุ่่�ง ล้้ง” ซึ่่ง� มีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อประวััติศิ าสตร์์การค้้า
ไทย ตั้้�งแต่่สมััยรัชก
ั าลที่่� 4 นอกจากนี้้ยั� งั เป็็นที่่�ลงทะเบีียนชาวต่่างชาติิ
อีีกด้้วย การอนุุรักษ์
ั ล้์ ง้ เป็็นโครงการ ของตระกููลหวั่่ง� หลีี ที่่�ต้อ้ งการ
ให้้กลุ่่�มอาคารริิมน้ำำ�กลั
� บั มามีีชีีวิิตอีีกครั้้�ง
หลัังถููกทิ้้ง� ร้้างมานาน การอนุุรักษ์
ั ทำ์ �ำ ได้้ดีี
มากไม่่แพ้้ต่า่ ง-ประเทศ ในช่่วงที่่�เราไปใกล้้
ตรุุษจีีน มีีการจััดมหรสพงิ้้�ว 8 วััน 8 คืืน
ของตระกููลหวั่่�งหลีี  ทำำ�ให้้รู้้�สึึกจริิง ๆ
ว่่า ล้้ง..กลัับมามีีชีีวิิตอีีกครั้้�ง

street food เจ้้าเด็็ด
ปิิดท้้ายก่่อนจบทริิปด้ว้ ยก๋๋วยเตี๋๋ย� วหมููรสเด็็ดมากกก ในซอยเล็็กที่่.� .
ถ้้าไม่่เดิินเท้้า จัักรยาน มอเตอร์์ไซด์์ ก็็ไม่่รู้้�เหมืือนกัันว่่าจะได้้กิินยััง
ไง แต่่รับั รองรสชาติิด้ว้ ยเหล่่า grab และ panda มากมายหน้้าร้้าน

E-SCOOTER TOUR.
การทััวร์์ด้ว้ ยสกููตเตอร์์ไฟฟ้้า เป็็นที่่�นิยิ มของชาวต่่างชาติิที่่ม� าเที่่�ยวกรุุงเทพมาระยะหนึ่่�งแล้้ว ด้้วย
สะดวกในเรื่่�องของความคล่่องตััวเข้้าตรอกซอกซอยได้้ง่่าย ขี่่�ไม่่ยาก แค่่มีีทัักษะการขี่่�จัักรยาน
และใช้้เวลาทำำ�ความคุ้้�นเคย  10-15 นาทีีก็็ไปได้้ทุุกคน ทััวร์์มีีหลายเส้้นทาง ทั้้�งในกรุุงเทพ
ชานเมืือง และต่่างจัังหวััด ไปได้้ทุกุ เพศ ทุุกวัย 
ั เด็็กเริ่่ม� ขี่่เ� องได้้ที่่� 5 ขวบ แต่่อาจต้้องเลืือกเส้้นทาง
ที่่�ไม่่ยากมากนััก หรืือถ้้าเด็็กเล็็กอาจใช้้วิิธีียืืนหน้้าพ่่อแม่่ หรืือฝากไกด์์ ^^
ลองเปิิดประสบการณ์์ใหม่่ แล้้วคุุณจะรู้้�ว่่า กรุุงเทพ หรืือ ธนบุุรีี...มีีอะไรที่่�เรายัังไม่่รู้้�อีีกเยอะ...
ใครอยากทราบข้้อมููลเพิ่่�มเติิม inbox มาถามไถ่่กัันได้้ที่่�  FB: Nuu Peranuch
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