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 ภัตตาคารท่าเรือ (S-pier 1964) 

 
 
* ค าอธิบาย 

"S-Pier 1964" เดิมคือ "ภัตตาคารท่าเรือ" ร้านอาหารคุณภาพเย่ียมระดับ "เหลา" ท่ีเราพามาแนะน าใน
วันนี้คือร้านเก่าแก่หลายสิบปีของสมุทรสาคร ท่ีท าการปรับปรุง แปลงโฉม และ Rebranding ใหม่จากร้าน "เกีย
ง้วน"  ให้มีรูปแบบเป็นภัตตาคารท่ีมีความโมเดิร์นขึ้น บนพื้นท่ีท าเลดีกลางเมืองมหาชัย ใกล้ท่าเรือข้ามฟาก
มหาชัย-ท่าแลอม ตลาดมหาชัย และศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ซึ่งเป็นสถานท่ีส าคัญ เรียกได้ว่าเป็นดั่ง
หัวใจ และลมหายใจของชาวสมุทรสาครเลยทีเดียว ดังนั้นถ้าจะบอกว่าร้านนี้ต้ังอยู่บนจุดยุทธศาสตร์มงคลท่ีเป็น
ด่ังปราณมังกรก็คงไม่เว่อร์เกินไปนัก 
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ภายใต้การบริหารของ  บริษัท เพลินใจพัฒน์ จ ากัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวใหม่ ท่ีผุดไอเดีย
โมเดลธุรกิจ (Social Enterprise) น าร่องริเริ่มโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนจังหวัด
สมุทรสาคร ภายใต้ช่ือโครงการ S Pier 1964 (ท่าเรือมหาชัย 1964) โดยเป็นความต้ังใจในการพลิกฟื้นต านาน
เมืองมหาชัยให้กลับมาสว่างไสวอีกครั้ง พร้อมเดินหน้าขับเคล่ือนกิจการเพื่อสังคม ผ่านการท่องเท่ียวในรูปแบบ 
“Gastronomic and Cultural Tourism” ท่ีจะช่วยสร้างประสบการณ์ในการท่องเท่ียวเชิงลึก ซึ่งมีจุดเริ่มต้น
มาจากอาหารในแหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ น ามาสู่การเปิดใจซึมซับวัฒนธรรมชุมชนร่วมกับผู้คนในท้องถิ่น ควบคู่
การพัฒนาท่ีจะต่อยอดสู่การสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่ งยืนในหลากหลายมิติ ท่ียึดแนวคิดโมเดลธุรกิจแบบ 
“Social Enterprise” เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมหรือส่ิงแวดล้อมไปพร้อมกับการสร้างผลก าไรให้ธุรกิจสามารถ
ด าเนินกิจการไปได้อย่างยั่งยืน และสร้างผลลัพธ์ทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม 
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โดยภัตตาคารแห่งนี้จะเน้นอาหารอร่อย ท่ีใช้วัตถุดิบช้ันเย่ียม โดยเฉพาะวัตถุดิบจากท้องทะเล สมช่ือ 

"เมืองประมง" มาปรุงอย่างพิถีพิถันด้วย chef มากประสบการณ์ ดึงความอร่อยของอาหารทะเลให้ออกมาจน
ต้องติดใจ ไม่ว่าจะเป็นปลากะพง ปลาเต๋าเต้ย หมึก กุ้ง ปู ก็ล้วนแล้วแต่สด ได้คุณภาพสมราคา และมีเมนูให้
เลือกมากกว่า 100 เมนู 
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และอีกหนึ่งจุดท่ีท าให้ร้านนี้เป็นเหมือนเรือนรับรองของสมุทรสาครดังสโลแกนของทางร้าน คือวิวท่ี

สวยงามชองโค้งน้ าท่าจีน บ้านเมืองฝ่ังมหาชัย ท่าฉลอม และโกรกกราก รวมไปถึงการเดินทางแสนสะดวก
เพราะต้ังอยู่กลางเมืองเลย โดยตัวร้านท่ีปรับปรุงใหม่นี้มีความสูงถึง 7 ช้ัน ซึ่งท าให้มองเห็นวิวสวยได้กว้างไกล
ตามระดับความชอบของคนเลย นับเป็นอีกร้านท่ีน่าแวะมาเย่ียมชมครับ 
       พร้อมบริการห้องจัดเล้ียง ห้องจัดประชุม ห้องคาราโอเกะแบบครบครัน จัดโซนแยกช้ัน มีความเป็น
ส่วนตัว….  
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       ❖ ห้องบรูด้า (ช้ัน 4) ❖  

ห้องจัดเล้ียงขนาดใหญ่ รองรับได้กว่า 80 คน พร้อมบริการอาหารว่าง และอาหารมื้อหลัก รวมถึงจัดเตรียม
อุปกรณ์ตกแต่งสถานท่ี 

      ❖ ห้องเก๋ามังกร - Function Room (ช้ัน 5) ❖  

ห้องจัดเล้ียงขนาดกลาง รองรับได้ 20 คน เป็นได้ท้ังห้องรับประทานอาหารแบบส่วนตัว ห้องจัดเล้ียง จัดกิจกรรม
กลุ่มย่อย คาราโอเกะ ตามความต้องการของลูกค้า 

      ❖ ห้องเก๋าเสือ - Meeting Room (ช้ัน 5) ❖  

รองรับได้ 15 คน เป็นท่ีจัดประชุม และจัดเล้ียงสังสรรค์ 

       ❖ ห้องเก๋ามุก - VIP Room (ช้ัน 5) ❖  

รองรับได้ 10 คน สามารถใช้เป็นที่จัดประชุม จัดเล้ียงสังสรรค์ พร้อมคาราโอเกะ  

       ❖ บาร์เหนือสมุทร (ช้ัน 6) ❖  

            นั่งชิล ชมวิวโค้งน้ าท่ีสวยท่ีสุดในมหาชัย รับลมเย็นๆ ในบรรยากาศยามค่ าคืน พร้อมเครื่องด่ืม soft 

drinks และอาหารฟิวชั่น เคล้าเสียงดนตรีจากวงอะคูสติก  

 

 
 
* ที่อยู่ 
!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1625632093983!5m2!1sth!2sth"  
width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe> 
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 Cup Craft @Mahachai 

 

 
 
 
 

* ค าอธิบาย 
Cup Craft @Mahachai เป็นอีกหนึ่งร้านกาแฟท่ีเราอยากแนะน าให้คุณไปลอง ไม่ว่าจะเป็นคนใน

จังหวัดเอง หรือนักท่องเท่ียว หรือผู้สัญจรผ่านมาก็ตาม เพราะร้านกาแฟเล็กๆ แห่งนี้ แม้มองจากภายนอกจะดู
เหมือนไม่มีอะไร บางคนอาจะเคยผ่านแล้วแต่ก็ไม่ได้สนใจก็เป็นได้ครับ แต่ก็อย่างท่ีว่าครับ อย่าตัดสิน เนื้อหา
ของหนังสือจากแค่ปก เพราะคา
เฟ่ในมุมเล็กๆ นี้ถูกสร้างขึ้นด้วย
ความต้ังใจอย่างแรงกล้าของบา
ริสต้าและเจ้าของร้านท่ีกลายเป็น
ผู้หลงรักกาแฟไปต้ังแต่เมื่อไรไม่รู้ 
รู้ ตั ว อี ก ที ก็ มี ค ว า ม ฝั น จ ะ
สร้างสรรค์เมนูกาแฟเด็ดๆ ท่ี
อร่อยจนคนกินต้องติดใจในราคา
ถูก และยังมีแนวคิดในการช่วย
ชุมชนด้วยการน าเอาวัตถุดิบใน
ท้องถิ่นมาใช้เป็นวัตถุดิบด้วยครับ 
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ซึ่งมักจะท าเป็นเมนูพิเศษ สลับหมุนเวียนเปล่ียนกันไปตลอด ท าให้มีเมนูใหม่ๆ ในร้านเสมอครับ 
        อ้อ ต้องบอกก่อนครับ ว่าความเป็นบาริสต้าในตัวของน้องๆ นั้นเปล่งออร่าแรงมาก และท่ีเหนือไปกว่า
นั้นคือการเป็นศิลปินในตัวเอง ท่ีรังสรรค์สารพัดเมนูเครื่องด่ืมอย่างพิถีพิถันด้วยความต้ังใจ ราวกับจิตกรท่ีสะบัด
พู่กันวาดภาพอันอ่อนช้อยสวยงามเลยครับ โดยความพิถีพิถันของร้านจะเริ่มต้ังแต่เมล็ดกาแฟท่ีทางร้านต้องเป็น
คนไปเลือกสรรถึงไร่ด้วยตนเอง แล้วน ามาค่ัวเองท่ีบ้าน รวมถึงวัตถุดิบอื่น แม้แต่น้ าท่ีใช้กล่ันกาแฟ ยังต้องปรุง
มาก่อนด้วยสูตรเฉพาะของร้าน เพื่อให้ได้รสชาติท่ีดีท่ีสุด อ้อ.... หรือลูกค้าจะเลือกเมล็ดกาแฟจากหลากหลาย
ชนิดมาเบรนด์เองก็ ไ ด้ครับ เรียกว่ าไ ด้คราฟท์กาแฟกันเอง เป็น สูตรเฉพาะของตนเองเลยครับ

  
หนึ่งในผลงานท่ีโดดเด่นของน้องคงหนีไม่พ้น "ขนอมมอคค่า สูตรแชมป์ (Khanom Mocha No.1)" 

หรือกาแฟมอคค่าท่ีน้องภูมิใช้เป็นอาวุธในการคว้าชัยชนะจากการแข่งขัน "Mocha Championship" ในงาน 
"Khanom koffee fest" 

แม้จะเป็นร้านเล็ก แต่ก็ยังมีโซนท่ีนั่ง โซนถ่ายรูปท่ีให้ฟีลบรรยากาศแบบสวนอังกฤษอยู่ครับ กาแฟแก้ว
ละไม่กี่สิบ แถมอร่อย ถ่ายรูปทีหรูจนเพื่อนต้องอิจฉาเลยครับ  
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* ที่อยู่ 
 ถ.เจษฎาวิถี ข้างวัดเจษฎาราม ต าบลมหาชัย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000  

* พิกัด GPS 
 13.549848717098271, 100.2921994972267 
 https://goo.gl/maps/s7sjnvxX1gxT19iWA 
* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท์ : 0633245245        
Facebook :  https://www.facebook.com/cupcraftmahachai 

* เวลาเปิดท าการ 
เปิดขายทุกวันต้ังแต่ 07:00 - 16:30 น.  

* Code แผนที่ดาวเทียม ส าหรับใช้ในเว็บ 
<iframe 
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3878.768786037886!2d100.2900108148283!3d13.549770490478481!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x30e2b9dc2193a36d%3A0x6fc241ef47866efe!2sCup%20Craft
%20%40%20Mahachai!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1665045277720!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> 
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 Tree Café 

 

 
 

* ค าอธิบาย 
Tree Café เป็นร้านกาแฟเล็ก ๆ ท่ีอยู่กลางสวนไม้ประดับ (หรือเราเรียกกันว่า Plant Nursery) ซึ่ง

อาจจะไม่ได้จัดแต่งเป็นมุมถ่ายรูป หรือมีวิวดี ๆ แต่จัดเด่นของร้านนี้คือการเป็นร้านไม้ประดับนั่นเอง จึงท าให้
ทุกมุมของร้านกาแฟเป็นจุดถ่ายรูปได้หมดส าหรับผู้ช่ืนชอบไม้ประดับ ไม่ว่าจะเป็นไม้ยอดนิยมอย่างชวนชม ฟิโล 
อโลเคเซีย โคโรเคเซีย โกสน มอนสเตล่า บอนสี ฯลฯ อีกหลายวงศ์  

ส่วนราคาเครื่องด่ืมก็ไม่แพง จัดได้ว่าถูกด้วยซ้ า โดยราคาเครื่องด่ืมเริ่มต้นแค่ 30 บาทเท่านั้น แถม
รสชาติก็ดีเสียด้วย แม้ทางร้านจะไม่ได้มีเมนูซิกเนเจอร์หรู ๆ อย่างคาเฟ่ท่ีอื่น แต่แค่เครื่องด่ืมธรรมดาท่ีได้ด่ืมด่ า
ผ่านจมูก และล้ิน พร้อมกับเดินชมพรรณไม้หลายร้อยชนิดก็เพียงพอแล้วที่จะแวะไปสักครั้งเมื่อมีโอกาส 

และอาจมีเซอร์ไพรซ์ เพราะเมื่อส่ังกาแฟเครื่องด่ืม 2 แก้ว จะได้รับต้นไม้ฟรีด้วยนะ เรียกได้ว่าสายเล้ียง
ไม้ไม่ควรพลาดจริงๆ 
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* ที่อยู่ 
 ริมถนนกิจมณี เกือบถึงคลองพิทยาลงกรณ์ ต าบลบางหญ้าแพรก อ าเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 
74000  

* พิกัด GPS 
 https://goo.gl/maps/QeekZ83qmbB1d8X39  

* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท์ : 0992896193 

* เวลาเปิดท าการ 
ร้านจะเปิดขายทุกวันต้ังแต่ 7:30–17:00 น.  
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 ก๋วยเตี๋ยวต้มย า โบราณ ณ กาล 

 

* ค าอธิบาย 
 ร้ านนี้ เ ริ่ ม ต้ น จากร้ านขาย
ซุปเปอร์ขาไก่ (ต้มแซ่บตีนไก่) ใน
ต าน านแบรน ด์  " Superteen 
ChicChic"  ท่ี เ ค ย ส ร้ า ง
ปรากฎการณ์รสชาติความอร่อย
จนเป็นท่ีติดใจของชาวมหาชัย 
แต่ในวันนี้พวกเขาก็ได้แตกไลน์
ความอร่อยตามมาอีกเพียบ จน
ท าให้มุมๆ หนึ่งของถนนเส้นหน้า
สะพานปลาแห่งนี้ กลายเป็นเวิ้ง
แห่งความอร่อยท่ีมีผู้คนแวะมา
ล้ิมลองรสชาติกันไม่ขาดสายเลย
ครับ 
        ภ าย ใน ร้ านนี้ ท่ี เ ห็ น ไ ด้
ชัดเจนและโดดเด่นท่ีสุดคงจะ
เป็นสไตล์การจัดร้านแบบเก่าๆ 
หน่อย ผนังก็ เป็นลวดลายปูน
เปลือย บรรยากาศร้านอาจดูมืดๆ 
นิดหนึ่ง แต่ก็อย่างว่าครับ นี่คือ
สไตล์ของร้านอาหารข้างทาง
ในช่วงยุค 60 - 90 (ปัจจุบันนี้เรา
แทบจะไม่ เห็นละ เพราะส่วน
ใหญ่จะรีโนเวทกันไปหมดแล้ว) 
แต่ของร้านนี้คือการตกแต่งให้ดู
เก่าเฉยๆ ครับ... ทว่าสไตล์ร้าน
แบบนี้มันก็ท าให้ผมอดนึกไปถึง
เมื่อตอนเด็กๆ ไม่ได้... เข้ากันได้ดี
กับภาชนะใส่ก๋วยเต๋ียวท่ีเป็นชาม
สังกะสี ท้ังสีเหลืองหมือนปิ่นโต 
และสีขาวขอบน้ าเงิน แต่แล้ว
ความวินเทจและภาพความทรง

จ าสีซีเปียในอดีตก็แว่บเข้ามาอีกอย่างต่อเนื่องเมื่อได้เห็นภาชนะส าหรับใส่น้ าของท่ีนี่มันคือ "ขันน้ าอะลูมิเนียม 
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ลายไทย สีเงิน"  ซึ่งเป็นแบบท่ีคนสมัยก่อนจะใช้ใส่น้ าฝนเย็นๆ ลอยดอกมะลิเสิร์พให้กับแขกท่ีมาเย่ียมบ้าน แค่
ได้เห็นก็ท าให้รู้สึกว่าน้ าในขันนั้นเย็นขึ้นอีกหลายเท่าเลยครับ... ส าหรับวัยรุ่นยุคโน้นอย่างพวกผม การได้สัมผัส
กับบรรยากาศแบบนี้อีกครั้ง มันก็ท าให้อดท่ีจะต้องแอบอมยิ้มไม่ได้เลยครับ หากอยากจะลองสัมผัสความ
โ บ ร าณอ ย่ า ง นี้  พ ร้ อ ม กั บ อ าห า ร ร สช า ติ อ ร่ อ ย ๆ  เ วิ้ ง นี้ เ ป็ น อี ก ห นึ่ ง ค า ต อ บ ท่ี ค ว ร ลอ ง ค รั บ

 
 
 "ก๋วยเต๋ียวต้มย า โบราณ ณ กาล" ท่ีขายก๋วยเต๋ียวรสเด็ดจัดจ้านถึงมะนาว แบบโบราณท่ีใส่เครื่องเป็น 
หนังหมู เกี๊ยวปลาทอดกรอบ หมูแดง ตับหมู หมูบด กุ้งแห้งฝอย พริกป่นแห้งค่ัวแบบโบราณ ถั่วลิสงค่ัวบด กาก
หมูเจียว หมูเด้ง อื้อหือต้องบอกเลย เครื่องแน่นมาก นอกจากจะรสชาติดีแล้ว อีกหนึ่งไคลแมกซ์ท่ีอยากให้ลอง
คือ ให้มีเจ้าหนังหมูห่ันเป็นเส้นๆ เนี่ยในทุกค า มันจะเพิ่มเท็กซ์เจอร์แบบเด้งๆ ในปาก ท าให้เกิดเป็นรสสัมผัสท่ี
ดีมากครับ ของอย่างนี้ต้องลองเองครับ 
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      "ต้มซุปเปอร์ขาไก่" (ต้มแซ่บตีนไก่) อันนี้เป็นเมนูเก่าในแบรนด์ "Superteen ChicChic" ท่ีต้องบอกว่า
อร่อยกว่าเดิมอีก ตีนไก่ต้มมาเปื่อยดีมาก ดูดปุ๊ป ล่ืนปรื๊ดเข้าปากอย่างรวดเร็ว เค้ียวหนึบ อร่อยปากไม่ล าบาก
เหงือก แถมได้คอลลาเจนจากตีนไก่ด้วย เห็ดเข็มทองท่ีใส่มาในชามด้วยก็สุกก าลังดี เด้งด๋ึงด๋ังเลยเวลาเข้าปาก 
ท่ีส าคัญน้ าซุปของเขานี่ผมชอบมากครับเป็นซุปน้ าด า หอมกล่ินเครื่องเทศและเห็ด ซึ่งกล่ินเห็ดเนี่ยแทรกซึมอยู่
ในทุกอณูของน้ าซุปเลยครับ หอม อร่อย เคล้ิมจนตาแทบปิด 
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      "31 Jul Coffee with camp" เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ท่ีแตกไลน์มาร่วมสร้างความอร่อยด้วย แต่เสียดายท่ี
ขายแค่เพียงวันเสาร์เท่านั้นครับ โดยเครื่องด่ืมของท่ีนี่นั้นจะเป็นเครื่องด่ืมท่ีชงด้วยวิธีการแบบ Slow-bar ไม่ใช่
เครื่อง espresso machine แม้ขั้นตอนการท าด้วยเทคนิกนี้จะยุ่งยากและใช้เวลารอคอยหน่อย แต่ในทาง
กลับกันก็ท าให้ได้สัมผัสกับบรรยากาศ และขั้นตอน รวมถึงวิถีการชงอันพิถีพิถันแบบวิถีสายแคมป์กันครับ 
นอกจากนั้นทางร้านยังมีเมล็ดกาแฟ Specialty ให้ craft หรือเลือกล้ิมลองเองได้ 
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* ที่อยู่ 
 ถ.วิเชียรโชฎก ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ตรงข้ามซอยวิเชียรโชฎก 8 ข้างสะพานปลา เลยมา 
50 เมตรฝ่ังซ้ายมือ 

* พิกัด GPS 
 https://goo.gl/maps/f7q8Lik2SUFQi6gSA  

* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท์ : 086-806-8257 Ann  

086-9292878 Ball 
Facebook :  https://www.facebook.com/SuperTeen.ChicChic/ 
* เวลาเปิดท าการ 

ร้านก๋วยเต๋ียว ต้มซุปเปอร์ จะเปิดขายต้ังแต่ 09.00 - 17.00 น. (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)  
ร้านกาแฟ จะเปิดขายต้ังแต่ 09.00 - 17.00 (หยุดวันจันทร์-ศุกร์) 

* Code แผนที่ดาวเทียม ส าหรับใช้ในเว็บ 
<iframe 
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d233.27364441306904!2d100.267841!3d13.545091!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x30e2b937708cf12d%3A0x55808e7e1d1a89d8!2s31%20July%20coffee%20with%20camp!5e1!3m
2!1sth!2sth!4v1665127209812!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> 
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 ก๋วยเตี๋ยวโรงรถ มหาชัย 

 

 
 
 

* ค าอธิบาย 
น้อยคนนักท่ีรู้จักกับร้านลับสุดอินด้ี ท่ี

พาความอร่อยไปซุกซ่อนไว้อยู่ ท่ีมุมหนึ่งของ
โรงรถ ณ ซอยแห่งหนึ่ง (ณรงค์มิตร 2) บนถนน
เดิมบาง แต่ก็คุ้มค่าท่ีมาลองครับ แต่ระวังหล่ะ 
คุณอาจจะหลงรักเจ้าร้านก๋วยเต๋ียวสุดอินโทร
เวิร์ตนี้ก็เป็นได้ครับ จุดเด่นของร้านนี้นอกจาก
ความเล้นลับของสถานท่ีต้ังแล้วก็หนีไม่พ้น
รสชาติสุดจัดจ้านครับ ในราคาเบามาก และ
บรรยากาศสุดอินด้ีจริงๆ 555 เหมือนแอบเพื่อน
มากิน ตัวร้านจะเป็นลักษณะเหมือนโรงจอดรถท่ี
โมดิฟายด์ใหม่ ตกแต่งด้วยเครื่องไม้เครื่องเรือน
เป็นไม้ ของเล่นสมัยก่อน ของเก่า และต้นไม้ครับ 
อารมณ์โอลด์สคูลสุดๆ ดูมืดๆ ทึมๆ หน่อย แต่ก็
สะอาดสะอ้านครับ ร้านอาจะไม่ใหญ่มาก รองรับ
ลูกค้าน่าจะได้ประมาณ 30 คนพร้อมกัน  
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ร้านนี้ใช้ระบบบริการตนเองเป็นหลักครับ เพราะ "พี่
บ่าว" เจ้าของร้านแจ้งว่า ท าเอง ขายเอง เก็บล้างเองคน
เดียว ครับอินด้ีจริงๆ โดยพอเราเข้าไปในร้านก็เดินไปท่ี
หน้าเคาท์เตอร์ใต้ช่ือร้าน จดออร์เดอร์ หลังจากนั้นพี่
บ่าวจะมารับออเดอร์ครับ เราก็กลับไปรอความอร่อยท่ี
โต๊ะได้เลย พอออร์เดอร์เสร็จพี่เขาจะตะโกนแจ้งครับ 
เราก็ค่อยไปรับอาหารท่ีส่ังไว้มาอร่อยได้เลยครับ 555 
แต่แกท าเร็วครับ ไม่นานหรอก ดูอินด้ีหน่อย แต่ความ
อร่อยกับราคาบอกเลยว่าคุ้มมากกกกกกกกกกกกกก 

อาหารของท่ีนี่จะเป็นตระกูลก๋วยเต๋ียว ตระกูลต้มย า ตระกูลผัดกะเพรา และหมูกระเทียมครับ ซึ่งต้อง
บอกว่าอร่อยมาก 

 

 

 * ที่อยู่ 
 ซอย ณรงค์มิตร 2 (ตรงข้าม CJ) ถนนเดิมบาง (ริมทางรถไฟ) ต าบลมหาชัย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
สมุทรสาคร 74000  
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* พิกัด GPS 
 https://maps.app.goo.gl/wS8dc2P4MF9iMhY16 

* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท์ : 091-554-6654 
Facebook :  https://www.facebook.com/garagenoodlemahachai 

* เวลาเปิดท าการ 
วันจันทร์ – อาทิตย ์: 09:30 - 14:00 น. 

* Code แผนที่ดาวเทียม ส าหรับใช้ในเว็บ 
<iframe 
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3732.2093666373544!2d100.2884133160114!3d13.555852016999918!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x30e2b94280cea0cb%3A0xa5b39e27ca75a1e5!2z4LiB4LmL4L
in4Lii4LmA4LiV4Li14LmL4Lii4Lin4LmC4Lij4LiH4Lij4LiWIOC4oeC4q-C4suC4iuC4seC4og!5e1!3m2!1sth!2sth!4v1665133259997!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-
downgrade"></iframe> 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmaps.app.goo.gl%2FwS8dc2P4MF9iMhY16%3Ffbclid%3DIwAR3LdmGnMV-cV07YrMzLDjujUxgaCMThqpx9IDTjk8Pzj_Y7pxF_Pdg0st8&h=AT3DROVeUODn2Jwu9oPimybURMMDnT8lNFSrCxhoeZg8Lx-co1-RfBp03g915nSSetpv0JwFcnHWgLQsK0jL-aTyUnbZsCu805fnnQ8lECL7Oug8tbbnpilKsnLFSUDael8&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2NVcZJUbGHkCdDoVrebGOKmhBh5P6mh-0ybmrY1PiF3ttxZTz699UJcmYHJIGmsMGu4UFWIyajiEAOFPNjW3vh3ES3RsRqhH6bkVJ1Q1VGajnmYWbEuvD9tdL4oeaSfo29UNTduobkQvg61LwiwIIxkZFQTfWQnv91Tb73Y45FHk1_iYY
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 ไก่กระสุน - KAI KRA SUN 

 
 
 

* ค าอธิบาย 
ไก่กระสุน เป็นร้านอาหารเกาหลีกลางเมืองมหาชัย โดยร้านนี้ต้ังอยู่ท่ีตลาดสนามหลังบ้าน ในซอยน า

เก็ก  ถ.เอกชัย-พระราม2 (เอกชัยซอย 13) โดยเป็นร้านแบบ Open-Air ให้ฟีล street food ในเกาหลีใต้ มีหลาย
เมนูให้เลือกล้ิมลอง น่าจะถูกใจสายเกาหลาย ๆ คนครับ  

เมนูอาหารในร้านจะเกาล้ีเกาหลี แต่ถ้าใครไม่เคยทานอาหารเกาแล้วสงสัย ก็ถามข้อมูล หรือให้พี่ท่ีร้าน
แนะน าได้ครับ 
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เริ่มต้นด้วยเมนู starter อย่างชุดหม้อไฟซุปกิมจิชุดเล็ก ซึ่งในชุดก็จะมีเห็ดเข็มทอง เห็ดออรินจิ เต้าหู้
ขาว เนื้อหมูสไลด์ ต้องยอมรับครับว่า น้ าซุบกิมจินั้นเข้มข้นมากจริง ๆ  เพียงแค่น้ าซุปและหมูนุ่ม ๆ  ช้ินแรกสัมผัส
ล้ิน ภาพของพระราชวังโบราณและอิสตรีในชุดฮันบกโผล่ขึ้นมาในมโนภาพทันที ชุดนี้นั้นเหมาะส าหรับ 2-3 คน 
ท่ีทานอิ่มพอดีไม่แน่นจนเกินไป  

 
เมนูต่อมา เราคนไทย เนื้อกับผักอย่างเดียวอาจยังไม่ถึงเครื่อง เลยจัดข้าวผัดกิมจิและชีส มาเพิ่มอีก ถึง

สีจะดูแดง ๆ ไม่มีอะไรนัก แต่รสชาตินี้สุดยอดครับ ข้าวนุ่ม ๆ ผัดกับซอสกิมจิเค็มนัว อมเปรี้ยวนิด ๆ ได้ฟีลเกา
มาก 

ยิ่งได้ทานคู่กับหมูผัดโคชูจัง หมูนุ่ม หอมกล่ินโคชูจัง รสติดเค็มเบา ๆ ในวันอากาศหนาว (เหรอออออ) 
ยิ่งฟินส์ครับ 
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อีกเมนูท่ีเรามักจะเห็นกันในหนัง อย่างจาจังมยอนเราก็ไม่พลาดท่ีจะส่ังมาลองรีวิวให้ฟังครับ จาจังม
ยอนของท่ีนี่มีรสชาติเค็มนิดๆ เผ็ดร้อนหน่อยๆท่ีคอหอย อาจเนื่องมาจากพริกไทย คลุกเคล้ากับถ่ัวด าบด และ
น่าจะมีกล่ินเครื่องปรุงอื่นอีก ซึง่ผมแยกไม่ออก เพราะไม่ค่อยถนัดสายเกาเท่าไรนัก... รสชาติอร่อยดีแบบแปลก 
ๆ  

 
คิมมาริราดชีส เป็นวุ้นเส้นเกาหลีห่อสาหร่ายทอดกรอบจนภายนอกกรุบกรอบ ภายในนุ่มด้วยวุ้นเส้น 

นัว มัน ฟินส์ยิ่งขึ้นด้วยชีสยืด ๆ ด้านบน ทานคู่กับซอสทีมาพร้อมกัน อร่อยหรือเปล่าไม่รู้ แต่... เค้ียวกันหนุบ
หนับไม่หยุดปากเลย 

 
ซึ่งหากใครไม่ชอบซุปกิมจิร้อน ๆ จะลองเป็นปิ้งย่างก็มีครับ นอกจากนี้ยังมีเมนูน่าสนใจอีกหลายเมนู

เลย ซึ่ง อบจ.จะต้องกลับมาลองใหม่ในครั้งต่อไป เช่น ไก่ทอดซอสกรอบนอกนุ่มใน ต๊อกโบกี ราดชีสยืดๆสะใจ 

หรือจะเป็นตีนไก่เผ็ด ข้าวผัดกิมจิ กุ้ง/แซลม่อนดองซีอิ๊วเกาหลี 
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* ที่อยู่ 
 ร้านอยู่ในบริเวณตลาดสนามหลังบ้าน ด้านหลังร้าน Let's ในซอยน าเก็กครับ จากพระราม 2 เข้าซอย
มาสักนิดจะเห็นร้านอยุ๋ทางซ้ายมือครับ ต าบลมหาชัย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000  

* พิกัด GPS 
 13.558585752905534, 100.28553639722672 
 https://goo.gl/maps/8vNzqjx6VAkwnq7j8 

* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท์ : 098 - 263 - 8363 
Facebook :  https://www.facebook.com/Cafeine-มหาชัย-1059869770758571 

* เวลาเปิดท าการ 

ร้านจะเปิดขายทุกวันต้ังแต่ 16.00 - 0.00 น. หยุดวันหวยออก  

* Code แผนที่ดาวเทียม ส าหรับใช้ในเว็บ 
<iframe 
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3878.613168231207!2d100.28318291482827!3d13.559305590472206!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i
768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x30e2b9f58f7484cd%3A0xa88740aaee1698a3!2z4LmE4LiB4LmI4LiB4Lij4Liw4Liq4Li44LiZIC0gS0FJIEtSQSBTVU4!5e0!3m2!1sth!2sth!4v16659917786
50!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> 
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 บ้านไอซ์ Shabu & Grill มหาชัย 

 
 
 

* ค าอธิบาย 
 "บ้านไอซ์ Shabu & Grill มหาชัย" เป็น
ร้านอาหารสไตล์บุฟเฟต์ท่ีต้ังอยู่บนถนนนรราชอุทิศ 
หรือท่ีเรียกกันติดปากว่าเทศบาล 8 นั่นแล่ะครับ จะ
เรียกว่าร้านนี้เป็น Hidden Gem ท่ีควรค่าแก่การมา
ลองทานดูสักครั้งก่อน แต่ระวังจะติดใจกลายเป็น
ลูกค้าขาประจ านะครับ ด้วยความพิเศษของบุฟเฟต์
ท่ีราคาเดียว 299 บาท รวมเครื่องด่ืมรีฟีลแล้ว  
     เคยได้ยินกิตติศักด์ิความคุ้มค่าของร้านนี้กันแบบ
ปากต่อปาก แก๊งฮิปโปเลยอดใจไม่ไหว ต้องไปโดน
สักครั้ง ต้องยอมรับว่าตอนแรกก็ไมไ่ด้คาดหวังอะไร
มากครับ แต่พอไปถึงร้านเท่านั้นแล่ะ OH my 
god!!!!!!! จอร์จตาลาย ของเยอะมากกกกกกกกก  
     ท่ีโถงกลางร้านจะมีตูแช่อาหารทะเลก่อนเลย ซึ่ง
มีครบจบเลยครับ ท้ัง กุ้งทะเล กุ้งแม่น้ า หอยแมลงภู่ 
หอยหวาน ปูม้า ไข่หมึก หมึกอาเจนฯ พุงปลาแซ
ลม่อน หมึกกระดอง แมงกะพรนุ กุ้งดองซีอิ๋ว ปูดอง 
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แม้จะไม่ได้เป็นๆ แบบด้ินพล่านๆ กันต่อหน้า รอให้เราเลือกเอาไปสังหารบนเตา แต่ก็ยังจัดว่าสดอยู่ครับส าหรับ
ทะเลท่ียกมาไว้ที่นี่ 

      ถัดมาอีกหน่อยจะเป็นโซนอาหารปรุงส าเร็จ แบบ
พร้อมทาน ไม่ต้องรอปิ้งย่าง ใครหิวก็จัดก่อนได้เลยครับ 
ซึ่งก็มีสารพัดมากเลยครับท้ัง ทะเลถัง เสต็กเนื้อวัว ไก่
ทอดเทริยากิ ทอดมัน เกี๊ยวปลาท่าฉลอม ผัดกระเพรา
หอยลาย สปาเก็ตต้ีคาโบนารา ข้าวผัด ต้มแซ่บเนื้อน่อง
ลาย หมูมะนาว ย าแมงกะพรุน ขนมจีนแกงไก่ พิซซ่า 
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       แต่แค่นี้ยังไม่หมดครับ เพราะด้านขวามือจะมีอีก
หนึ่งห้อง ซึ่งข้างในจะมีวัตถุดิบเตรียมไว้ให้เราน าไป
บรรเลงฝีมือกันบนเตาอีกเพียบเลยครับ ท้ังเนื้อวัวน าเข้า 
เนื้อวัวหั่นเต๋า เนื้อหมูสไลด์ หมูหมาล่า หมูบาบีคิว หมู
หมักงา หมูนุ่ม หมูสามช้ัน หมูเด้ง เต้าหู้ปลา ไส้กรอก 
สไบนาง เต้าหู้ไข่ ปูอัด แฮม ลูกช้ินปลา ตับหมู ไส้หมู ย า
สาหร่าย และผักอื่นๆ 

      สายชีส สายเนย อย่าลืมแวะหยิบชีส 
และเนยได้ท่ีตู้เย็นเลยครับ เอาไปเพิ่มความ
ฟินส์กันให้สุดๆ ถ่ายรูปอวดยั่วเพื่อนให้ด้ิน
พล่านๆ เสียดายท่ีไม่ได้มาด้วยกันเลยครับ 
หรือใครชอบส้มต า ทางร้านก็มีมุมส้มต า
พร้อมเครื่องครบครันไว้ให้โชว์ฝีมือครับ 
      นอกจากของคาวแล้ว ของหวานของ
ร้ านนี้ เ อ งก็ ยั ง มี ท้ั งน้ าแข็ ง ไส  รวมมิตร 
ไอศกรีม และขนมปังปิ้งให้เลือกทาน ตบท้าย
มื้ออาหารสุดพิเศษนี้อย่างพรีเมี่ยมครับ 
  
     น้ าจ้ิมมีให้เลือกหลายชนิดท้ัง น้ าจ้ิมสุกี้ 
ซึฟู้ดส์ แจ่ว และน้ าจ้ิมสูตรเฉพาะของร้าน
ครับ.... แต่โดยส่วนตัวผมชอบแบบเอาน้ าจ้ิม
สุกี้ผสมกับซีฟู้ดส์อย่างละครึ่ง อือหือ กินกับ
อะไรก็อร่อยครับ  
      อีกส่ิงท่ีช่วยยกระดับความพรีเมี่ยมของ
ร้านนี้ก็คือ ความครบจบในท่ีเดียวครับ โดย
เตาท่ีมีมาให้จะเป็นเตากระทะ ใช้ได้ท้ังย่าง 
ทอด ผัด และหม้อชาบูในตัว แต่สายซีฟู้ดก็ไม่
ควรพลาดท่ีจะส่ังเตาปิ้งมาเพิ่มครับ เพื่อเพิ่ม
ความฟินส์ ท้ังปูเผา กุ้งแม้น้ าเผา อื้อหือ ครบ
ครัน แค่คิดก็น้ าลายสอ 
       โดยส่วนตัวแล้วชอบมากครับ โดย
เฉพาะสเต็กเนื้อทานคู่กับโควสลอร์นะ สุด
ยอด แล้วก็ต้มแซ่บเนื้อน่องลาย สุดยอด 
รสชาติจัดจ้าน เนื้อเด้งสู้ฟัน อ้อส าหรับทะเล 
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อย่าลืมลองกุ้งดอง และปูดองล่ะครับ ฟีลเกาหลีมาเต็ม ปกติซื้อจานนึงก็หลักร้อยแล้ว นี่รวมอยู๋ในบุฟเฟต์ด้วย 
จัดไปสิครับ จะรออะไร 

* ที่อยู่ 
 ร้านนี้ต้ังอยู่ท่ีถนนนรราชอุทิศ (เทศบาล 8) ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ใกล้กับโลตัสมหาชัย ไป
มาสะดวกได้ท้ังถนนเอกชัย และถนนพระราม 2 ครับ 

* พกัิด GPS 
 13.559446862424812, 100.27840924851137 
 https://goo.gl/maps/zdBi3UTkcSDe182Y7 

* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท์ : 087-819-8282 
Facebook :  https://www.facebook.com/BanIceShabuAndGrill 
* เวลาเปิดท าการ 

ร้านจะเปิดขายทุกวันต้ังแต่ 16.00 - 22.00 น.  

* Code แผนที่ดาวเทียม ส าหรับใช้ในเว็บ 
<iframe 
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d933.0389980540792!2d100.2778889!3d13.559249999999999!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x30e2b9304e0171d1%3A0x6aca3414c33f08ba!2z4Lia4LmJ4Liy4LiZ4L
mE4Lit4LiL4LmMIFNoYWJ1ICYgR3JpbGw!5e1!3m2!1sth!2sth!4v1665992807476!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> 
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 สเต็กลุงหยิก มหาชัย 

 
 
 

* ค าอธิบาย 
ต้องมาโดนแล้วแกรรรรรรรรรรรรรรร  

"สเต็กลุงหยิก มหาชัย" เป็นร้านสเต็กรสชาติถูก
ปากคนไทย อิ่มจุกเน้น ๆ ท้ังสเต็ก เบอร์เกอร์ เฟ
รนซ์ฟราย โดยเมนูของท่ีนี่นั้นจะมีหลายเรทราคา
ให้เลือก ถูกใจวัยรุ่นวัยเลือก ถ้าเป็นคนกินน้อย ไป
คนเดียวก็มีเมนูเด่ียวให้กิน ในราคาเริ่มต้นแค่ก า
แบงค์ร้อยมาใบเดียวก็กินได้ หรือจะมาเป็นแก๊ง กิน
เป็ น ทีมก็ มี เ มนู จ านยั กษ์  เ มนู ถ าด ให้ เ ลื อก
หลากหลาย ซึ่งต้องบอกเลยครับ เสน่ห์
ของร้านแบบนี้คือการชวนเดอะแก๊งไป
รุมแย่งกันกินของอร่อยครับ 555 มือ
หนึ่งจกอาหารใส่จาน อีกมือหนึ่ง จ้ิม
อาหารใส่ปาก เพลินโคตรตามสไตล์
วัยรุ่นวัยมันส์ 

 
วันนี้ เราได้จัดเมนูชุดยักษ์ใหญ่

อย่าง "ชุด Super Jumbo" เพิ่มความพ
รีเมี่ยมอีกระดับด้วย ซี่โครงหมูอบลุง
หยิก ขนาด Full Rack และเพิ่มไฟเบอร์
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ให้ร่างกายด้วย สลัดผักไข่กุ้ง เรียกได้ว่าจัดเต็มมารีวิวให้รู้กันไปว่าจะเลิศอย่างท่ีเขาว่ากันไหม โดยในชุด ชุด 
"Super Jumbo" จะเสิร์พเมนูจานใหญ่ถึง 3 เมนู ท่ีใหญ่จนน่าจะต้องเรียกว่าถาดมากกว่า 

เริ่มด้วย "สเต็กถาด (Super Jumbo Steak)" ใหญ่เบิ้ม จุใจ หลายช้ิน จนต้องอุทานว่า "คุณพระ !!!!" 
ครบรสท้ัง  

- "สเต็กไก่ spicy" รสชาติเข้มข้น เผ็ดร้อนหน่อย ๆ เนื้อไก่นุ่มก าลังดี 
- "สเต็กอกไก่พริกไทยด า" ถูกใจสายเฮ็ลท์ หอมพริกไทยด า ไม่แข็งกระด้างจนเกินไป แม้จะมีสัดส่วน

ของไขมันน้อย เป็นแหล่งอุดด้วยโปรตีน 
- "สเต็กหมูนุ่มพริกไทยด า" เมนูราชาในช่วงนี้ เพราะหมูแพง 555 ท่ีนุ่มสมช่ือจริง ๆ 
- "สเต็กปลาทอดจูเนียร์" เอาใจสายปลาด้วยเนื้อปลานุ่ม ๆ ไม่คาว ฉาบด้วยแป้งกรอบและเกล็ดขนม

ปังทอดกรอบสีเหลืองทองก าลังดี 
- "เบอร์เกอร์ชาโคลหมูบด" อีกเมนูท่ีจะนับเป็นซิกเนอเจอร์ก็ว่าได้ ด้วยแป้งเบอร์เกอร์หอมเนย สีด า

ขลับด้วยส่วนผสมของชาโคลแบบ Food Grade ท่ีสะอาด ปลอดภัย และเครื่องแน่นด้วยหมูบดปรุงรสหอม
กรุ่น เข้มข้นถึงเครื่องเทศ 

- และเครื่องเคียงแบบจัดเต็ม ท้ัง "สลัด" + "Onion Ring" + "Fish Chips" และ "เฟรนซ์ฟรายราดชีส
ซอสเย้ิม ๆ" อีกกองพะเนิน 

 
ซึ่ง Onion Ring นี่อาจไม่ใช่เมนูหาทานง่ายนักสมัยนี้ แต่ความหวานของหัวหอมผ่านความร้อนจน ให้

ความหวานและกล่ินเฉพาะตัวแบบ Caramelize เสริมสุนทรียรสด้วยแป้งสีทองทอดกรอบท่ีเคลือบอยู่ด้านนอก
น่าจะเป็นอีกเมนูท่ีถูกใจท้ังวัยรุ่น และทุกวัย 
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ส่วนใครต่อใครท่ีชอบเฟรนซ์ฟราย ก็น่าจะจุใจเหลือแสนกับกองเฟรนซ์ฟราย แบบ Steak cut ทอดจน
เป็นสีเหลืองทอง ราดด้วยชีสซอสเย้ิม ๆ สะใจ ท่ีส าคัญมาเป็นกอง จัดหนักมากแม่ ขามันทอดนี่ร้องกรี๊ดแน่นอน 

 
ต่อด้วยจาน (เรียกว่าถาดก็ได้นะ 

555) ท่ี 2 ในชุดกัน ซึ่งก็คือ แต่น แตน 
แต๊น... "เบอร์เกอร์ถาดลุงหยิก (Super 
Jumbo Burger)"  ท่ีใหญ่มาก ใหญ่กว่า
หน้าอีก ใหญ่จนแทบจะต้องร้องขอชีวิตกัน
เลยทีเดียว เมนูนี้เป็นเบอร์เกอร์สเต็กไก่
ทอด ท่ีอัดแน่นด้วยสเต็กไก่ทอดช้ินใหญ่ ๆ 
หลายช้ิน ราดด้วยชีสค็อกเทลซอสรสชาติ
เปรี้ยวอมหวาน เข้ากันได้ดีกับผักไฮโดรสด 
ๆ กรุบกรอบและขนมปังเบอร์เกอร์นุ่ม ๆ 
ช้ินใหญ่ หอมกล่ินเนยและงาด า  

ท่ีส าคัญ เมนูนี้ซิกเนเจอร์แน่ ๆ 
เพราะโลโกใบหน้าลุงหยิกท่ีอยู่บนแป้งขนม
ปัง ยิ้มแฉ่งให้ตลอดเวลา อาจจะท าให้รู้สึก
เหมือนถูกใบหน้านี้จ้องมอง กดดันให้ทาน
ให้หมดอยู่บ้าง 555 แต่ในทางกลับกันก็ท า
ให้ขนมปัง โดนเบิร์น จนเกิดเป็นกล่ิน 



 แหล่งท่องเทีย่วของจังหวัดสมุทรสาคร 

 

3
4

 

smoke นิดๆ เพิ่มอรรถรสให้มื้อนี้เพิ่มเติม และแอบถามมาให้แล้ว ว่าสามารถเปล่ียนไส้เป็นสเต็กหมูทอดได้
ด้วยนะครับ 

 
อ้อ ได้เฟรนซ์ฟรายมาให้สายมันทอดอีก 1 กอง 555 จุใจจริงแม่ (ทานไม่หมดก็ใส่ถุงกลับบ้านได้นะ)  
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ต่อด้วยถาดสุดท้ายในชุด ก็คือ "ซุปเปอร์
มาม่าผัดลุงหยิก (Super Fried Noodle)" เมนูท่ี
ชาวบ้านและเด็กหอคุ้นเคยดี แต่เช่ือเถอะ มันไม่
ธรรมดาอย่างท่ีคิด เพราะรสชาติจัดจ้านแบบต้ม
ย า และเครื่องแน่นมาก ด้วยแฮมแผ่นหอมๆ 
กะหล่ าปลีหวานกรุบ เมล็ดข้าวโพด และไข่ออน
เซ็นเยิ้มๆ ท่ีแค่เอามีดกดลงไป ไข่แดงมัน ๆ แสน
อร่อยก็ทะลักออกมาเหมือนลาวา อาบเส้นบะหมี่
กึ่งส าเร็จรูปนุ่มเด้งสีทองให้เป็นสีส้มครีม โรยหน้า

ด้วยออริกาโน่หอม ๆ ... โอ้ย แค่คิดก็น้ าลายสอ จนน่าจะต้องชวนกันกลับไปโดนอีกครั้ง 

 
เพิ่มความพรีเมี่ยมอีกนิดด้วย "ซี่โครง

หมูอบแบบ Full rack" ขนาดใหญ่ ท่ีต้องบอก
ว่าอร่อยมากจนต้องดูดนิ้วกันเลยทีเดียว ด้วย
เครื่องเทศสูตรเฉพาะท่ีหอม ดึงความอร่อยอัน
เป็นเอกลักษณ์ของเนื้อนุ่ม ๆ ซึ่งดูดซับความ
อร่อยจากน้ าซี่ โครงหมูไว้อย่างชุ่มฉ่ า และ
รสชาติบาบีคิวเข้มข้น กลมกล่อม กินวันนี้
อร่อยถึงวันถัดไป  ยิ่ งทานด้วยมือ ( ท่ี ล้าง
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สะอาดแล้ว) ฉีกเนื้อติดซี่โครงนุ่ม ๆ มาดูดจ๊วบ ๆ โอ้ยขุ่นพระ!!! มันดีย์มั่กๆ 

  
 

 
และเติมไฟเบอร์ให้ร่างกายอีกนิดด้วย "สลัดผักไข่กุ้ง" ในจานใหญ่เบิ้ม อัดแน่นด้วยผักสดหลากชนิด 

ราดน้ าสลัดครีมเยิ้ม ๆ สีขาวสวย และท่ีส าคัญ ไข่กุ้งจัดเต็มมากแม่ ด้วยรสชาติเฉพาะตัวอันแสนอร่อยถูกใจใคร
หลายคนของไข่กุ้งสีส้ม มันวาว ผสานเข้ากับน้ าสลัดรสเข้มข้นและผักสดกรุบกรอบ รับรองถึงใจแน่ แม้จะไม่
ค่อยชอบทานผักมากนัก 

นอกจากนั้นยังมีเมนูเด็ดๆ อีกเพียบท่ีเรายังไม่ได้ลอง แต่อย่าเพิ่งเช่ือเราเลย จนกว่าจะได้มาลองเองสัก
ครั้งท่ี "มหาชัย : เมืองท่องเท่ียวทางเลือกใหม่ ถ้าได้ลองจะติดใจ ไม่ไป ไม่รู้" อ้อแล้วอย่าลืมส่ังอาหารแต่พอทาน 
ลดวิกฤติ Food Waste กันนะครับ (แต่ถ้าทานไม่หมดจริง ๆ ก็ห่อกลับบ้านได้ครับ) 
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* ที่อยู่ 
 จากถนนพระราม 2 เล้ียวซ้ายเข้าถนนนรราชอุทิศ (เทศบาล 8) ร้านจะอยู่ตรงขวามือ ในดงร้านอาหาร
แสนอร่อย ต าบลมหาชัย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000  

* พิกัด GPS 
 13.558585752905534, 100.28553639722672 
 https://goo.gl/maps/adUXfj6HFjGGozHv8 

* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท์ : 089 - 548 - 3156  

* เวลาเปิดท าการ 
     ร้านจะเปิดขายในวัน ทุกวัน 15:00 - 21:00 น.  

* Code แผนที่ดาวเทียม ส าหรับใช้ในเว็บ 
 <iframe 
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3138.3738217186983!2d100.27674680241421!3d13.557945888831807!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2
i768!4 f13.1!3m3!1m2!1s0x30e2b9546035334d%3A0x3c17da752d36fcd8!2z4Liq4LmA4LiV4LmH4LiB4Lil4Li44LiH4Lir4Lii4Li04LiBIOC4quC4suC4guC4suC4oeC4q-
C4suC4iuC4seC4og!5e1!3m2!1sth!2sth!4v1665996062946!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-
referrer-when-downgrade"></iframe> 
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 Grillzo Buffet 

 
 
 

* ค าอธิบาย 
Grillzo เป็นร้านอาหาร

ปิ้ ง ย่ า งแบบบุฟ เฟ ต์ ด้ว ย เต า
เกาหลี ราคาแค่ 299 บาท (ไม่
ร วม เครื่ อ ง ด่ืม )  ฟรี ชีส ไม่ อั้ น 
เรียกว่าเป็นร้านบุพเฟ่ต์ท่ีเหมาะ
มากกับคนไม่กลัวอ้วน เมนูมี
ความหลากหลายพอตัว อาจไม่
มากเท่าแบรนด์ใหญ่ราคาแพง 
แต่เนื้อวัว เนื้อหมู ไก่ กุ้ง หมึก ก็
มีครบอยู่ มีน้ าจ้ิมให้เลือกทาน 3 
ชนิด และพอนสึอีก 1 ชนิด เรียก
ได้ว่าน่าจะถูกใจใครหลาย ๆ คน 
เสริมทัพความอร่อยเพิ่มอีกด้วย 
ไข่หมึก กุ้งดองน้ าปลา แซลมอน
ดองเกาหลี หรือหอยเชลล์ 

แค่เพียงคิดถึงเนื้อสัตว์
ช้ินบาง ๆ จ่ีบนเตาเกาหลีพอเกรียม โรยด้วยมอสซาเรลล่าชีสเข้มข้น ยืด หนืด มันอร่อย หรือจะห่อด้วย
ผักกาดหอมก็ฟินส์ไปอีกแบบ ทานคู่กับข้าวผัดกระเทียม หรือข้าวผัดกิมจิ ตัดเล่ียนด้วยซุปมิโซะหรือซุบกิมจิ
และไข่ตุ๋นก็ได้ 
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เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งร้านท่ีเหมาะกับการแวะมาทานหากคุณชอบสายบุฟเฟ่ต์ ท่ีส าคัญไม่ไกลจากถนน
พระราม 2 มากนัก แค่เล้ียวเข้าซอยนรราชอุทิศมาอีกนิดเดียว (ซอยเทศบาล 8) 

 
* ที่อยู่ 
 ซอยนรราชอุทิศ ต าบลมหาชัย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000  

* พิกัด GPS 
 13.557849575714075, 100.27854808786293 
 https://goo.gl/maps/m6eeKCC5LsJps1Uk8 

* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท์ : 0966212272 

* เวลาเปิดท าการ 

ร้านจะเปิดขายทุกวันต้ังแต่ 16.00-22.00น.  

* Code แผนที่ดาวเทียม ส าหรับใช้ในเว็บ 
<iframe 
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d554.7912138677832!2d100.27860390764467!3d13.55800539171038!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x30e2b8613b201f21%3A0xe1ff01c15545459a!2z4LiB4Lij4Li04Li
l4Lil4LmM4LmC4LiL4LmIIOC4muC4uOC4n-C5gOC4n-C4leC5jA!5e1!3m2!1sth!2sth!4v1665998027559!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> 
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 ส้มต าทอดป้าน้อย 

* ค าอธิบาย 
 “ร้านส้มต าทอดป้าน้อย” เป็นร้านอาหารเรียบง่าย ซึ่งอาจเรียกว่าเป็นร้าน “ลับ” ก็ว่าได้ เนื่องจากคน
รู้จักร้านอาหารนี้จะเป็นคนในพื้นท่ีเสียส่วนใหญ่ ทว่ากลับมีรสชาติอาหารอร่อยใหญ่เกินเบอร์จริง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นอาหารอีสานรสชาติด้ังเดิมอย่าง ส้มต า ลาบ น้ าตก ตับหวาน ต้มแซ่บกระดูกอ่อน รวมถึงเมนูสารพัดย า

แสนแซ่บ ท่ีมีให้เลือกอร่อยอย่างหลากหลาย 
และเมนูเด็ดอย่าง ส้มต าทอด และปีกไก่ทอด 

 ต้องบอกเลยว่า รสชาติเด็ดจริง ๆ อีกท้ัง
ยังราคาไม่แพงเสียด้วย ท้ังท่ีเราส่ังอาหารกัน
มาจนวางเต็มโต๊ะ อิ่มอร่อยจนเดินแทบไม่ไหว 
แต่ราคารวมแค่หลักร้อยเท่านั้น ส าหรับใครท่ี
สนใจจะไปล้ิมลองสักครั้งว่า อร่อยเด็ดอย่างท่ี
เราบอกจริงไหม ต้องไปท่ี ถนนบ้านโคกขาม-

บ้านประมงชาวทะเล ต.โคกขาม ใกล้ ๆ กับครัวบ้านเลซีฟู้ด 
(By เชฟนะ) แต่ต้องรีบหน่อยนะครับ เพราะสักประมาณ
บ่ายสองถึงบ่ายสามก็หมดแล้ว ติดต่อสอบถามเส้นทาง 
หรือส่ังอาหารล่วงหน้าได้ท่ี 086 - 821 - 1930 

* ที่อยู่ 
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 ถนนบ้านโคกขาม-บ้านชาวประมง ต าบลโคกขาม อ าเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000  

 

* พิกัด GPS 
 13.498757455187292, 100.34135636749441 
 https://goo.gl/maps/Nt2WHzSkkaBYwVqz6  

 
 
* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท์ : 086 - 821 - 1930 

* เวลาเปิดท าการ 
วันจันทร์ – ศุกร์   09.00 – 16.00 น. 
วันเสาร์ – อาทิตย ์ 09.00 – 16.00 น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ์  09.00 – 16.00 น. 

* Code แผนที่ดาวเทียม ส าหรับใช้ในเว็บ 
 <iframe 
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3879.601640228023!2d100.3415065711884!3d13.49862704950696!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0
x30e2b74f41a2a363%3A0x28b715e571153d7f!2z4Lia4LmI4Lit4LiV4LiB4Lib4Lil4Liy!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1625645059144!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" style="border:0;" 
allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe> 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/maps/Nt2WHzSkkaBYwVqz6
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 หนึ่งคลองสองทะเล @มหาชัย 
* ค าอธิบาย 

 ร้านนี้ เป็น
ร้ า น ท่ี อ ยู่ ใ ก ล้ ริ ม
ปากอ่าวมองเห็น
ทะเลวิวตอนเย็นจะ
ดูสบายตาเพราะมี
สะพานทอดยาว
และสามารถเดินไป
ถ่ายรูป ถือเป็นมุม
ส ว ย มุ ม ห นึ่ ง เ ป็ น
จุดเด่นของร้านเลย 
โ ต๊ ะ ท า น อ า ห า ร
ต้ังอยู่ด้านนอก รับ
ลมท่ีค่อนข้างดีและ
วิวท่ีสวยเช่นกัน ใน
ส่วนของอาหารเป็น
อ า ห า ร ไ ท ย แ ล ะ
อาหารทะ เล  ท้ั ง
แบบอบผัดนึ่ง มีปูม้า ปูทะเล กุ้งปลา ซึ่งส่วนใหญ่ทานได้ ปูอาจจะมีสดบ้าง กลางๆบ้าง วิวท่ีค่อนข้างติดทะเล

ท าให้การเดินทางเข้ามาค่อนข้างลึก และมีเวทีดนตรี  
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* ที่อยู่ 

 192 หมู่ท่ี 8 ต าบลโคกขาม อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 

* พิกัด GPS 
 13.496515724227605, 100.30046910947901 
 https://goo.gl/maps/Stb89NzwxNUKE865A   

 
* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท์ : 089 – 699 – 3006 
Facebook : https://www.facebook.com/pages/หนึ่งคลองสองทะเล@มหาชัย/338464292864841  
* เวลาเปิดท าการ 
วันจันทร์ – ศุกร์   11.00 – 22.00 น. 
วันเสาร์ – อาทิตย ์ 11.00 – 22.00 น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ์  11.00 – 22.00 น. 

* Code แผนที่ดาวเทียม ส าหรับใช้ในเว็บ 
 <iframe 
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d815.5932504906964!2d100.30041497844421!3d13.496440059734004!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1
s0x0%3A0x340e15dcdb081856!2z4Lir4LiZ4Li24LmI4LiH4LiE4Lil4Lit4LiH4Liq4Lit4LiH4LiX4Liw4LmA4Lil!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1625645812587!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" 
style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/maps/Stb89NzwxNUKE865A
https://www.facebook.com/pages/หนึ่งคลองสองทะเล@มหาชัย/338464292864841
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 Cordy Cat Café' by Bannkornkaew  

 
 

 

* ค าอธิบาย 
 "Cordy Cat Cafe" เป็นคาเฟ่แมวแห่ง

เดียวกลางเมืองมหาชัยนี้ต้ังอยู่ในหมู่บ้านเบญจ
ทรัพย์นคร ข้างแมคโครมหาชัย ต.โคกขาม อ.
เมือง จ.สมุทรสาคร  เป็นคาเฟ่ท่ีมีแมวหลากสาย
พันธ์กว่า 40 ตัวให้เหล่าทาสแมวอย่างเรา ๆ ได้
เล่น ได้ลูบไล้เจ้าเหมียวเหล่านี้จนฉ่ าจิต ซึ่งร้านนี้
จะมีแนวคิดเหมือนคาเฟ่แมวในญี่ปุ่น ท่ีไม่ได้เน้น
ความเป็นร้านอาหาร หรือแค่คาเฟ่ท่ีนั่งดูแมว แต่
ท่ีนี่เป็นการสร้างบรรยากาศและสถานท่ี ราวกับ

เราต่างหากท่ียกอาหารเข้าไปนั่งกินในปราสาท
ของเหล่าแก๊งเหมียว จะเล่นก่อนกิน กินก่อนเล่น 
เล่นไปด้วยกินไปด้วย ก็แล้วแต่ตามสะดวก 
เพราะอารมย์จะเป็นฟีลสบาย ๆ ชิล ๆ เหมือนไป
เท่ียวไปเล่นบ้านเพื่อน ท่ีส าคัญคนท่ีบ้านนี้ก็อัทธ
ยาศัยดีตามประสาคนรักสัตว์ ท่ีมีสตอรี่และ

เรื่องราวความเปิ่นของเจ้าเหมียวมาเล่าให้ฟังจนไม่เบ่ือ ความเครียดนี่กระเด็นกระดอนหายวับไปในบัดดล แค่ดู
จากบรรยากาศก็รู้แล้วว่า ท่ีนี่คือดินแดนของเหล่าเจ้านายท่ีก าลังรอเราเข้าไปเล่นด้วยอยู่กลางเมืองเลย 
 
    ต้องบอกไว้ก่อนว่า อาหารของท่ีนีน่ั้นจะขายเป็นเซ็ท ประกอบด้วย Welcome Drink + อาหารจานหลัก

พร้อมเครื่องเคียง เช่นสลัด ซุป ไข่ตุ๋น + เครื่องด่ืม 1 ชนิด + ของหวานอีก 1 จาน เรียกได้ว่าอิ่มครบจบมื้อ และ

หากส่ังเซ็ทอาหารมาทาน ก็จะ

เล่นกับนุ้งแมวท้ัง 40 ตัวแบบ

เป็น ๆ ได้ฟรีแบบไม่จ ากัดเวลา

เลยด้วยยยยย ตามประสาคนรัก

แมวด้วยกัน ส่วนอาหารจะเน้น

ไปท่ีอาหารเพื่อสุขภาพ ท าแบบ 

Homemade รสชาติไม่จัดจ้าน

มากเกินไปนัก เน้นการใช้รสชาติ

ตามธรรมชาติของวัตถุดิบ

มากกว่าเครื่องปรุงรสส าเร็จรูป 
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ดังนั้นสายเฮลท์ต้ี หรือคนรักสุขภาพน่าจะถูกใจ อาจจะใช้เวลาหน่อยเพราะท าใหม่ทุกจาน ไม่ใช้ส าเร็จรูป ตาม

สไตล์แบบ homemade แต่คุ้มครับ 

 

* ที่อยู่ 
 หมู่บ้านเบญจทรัพย์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   

* พิกัด GPS 
 13.565478026714983, 100.30395503939965 
 https://goo.gl/maps/kPVCKYLhmbSc6TbF6 
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* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท์ : 096 - 364 - 3432 
Facebook :  https://m.facebook.com/people/Cordy-Cat-Cafe-by-
Baankornkaew/100083592931341/ 

* เวลาเปิดท าการ 
อังคาร - อาทิตย์ ต้ังแต่ 09:00-17:00 น. (หยุดวันจันทร์) 

* Code แผนที่ดาวเทียม ส าหรับใช้ในเว็บ 
<iframe 
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3878.51365119869!2d100.3017878146718!3d13.56539980524077!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x30e2b9c16313d739%3A0x63167e0f5391d606!2sCordy%20Cat%
20Cafe%20By%20Bannkornkeaw!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1665041757757!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> 
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 28GrandMa’ House 

 

 
 
 

* ค าอธิบาย 
 ร้านนี้ต้ังอยู่บริเวณนาเกลือโคกขาม ใกล้โรงเรียน
พันท้ายนรสิงห์ เป็นคาเฟ่ชิค ๆ ท่ีชูคอนเซปต์ว่า "ขายแดด 
และเครื่องด่ืม" ตอนฟังครั้งแรกก็เอะใจ แต่พอได้สัมผัส
จริงถึงได้เข้าใจ สไตล์ร้านนี้จะเน้นตกแต่งด้วยโทนสีขาว 
เหมือนผลึกเกลือ ซึ่งถือเป็นตัวแทนของวัตถุท่ีได้ช่ือว่าเป็น
ตัวแทนแห่งความบริสุทธิ์ อันเกิดจากการใช้ชีวิตแบบ
อาศัยร่วมกันกับธรรมชาติ เป็นศาสตร์และศิลป์แห่งน้ า
ทะเล สายลม และแสงแดด โดยในร้านจะมีพื้นท่ีเป็น 2 
โซน มีท้ังโซนห้องแอร์เย็น ๆ ตกแต่งแบบมินิมอล และ
พื้นท่ีแบบ Open-Air ท่ีตกแต่งสไตล์แบกแดด 555 มี
กระโจมสีขาวราวกับอยู่อาหรับ ชิงช้า และบันไดสีขาว
เป็นจุดเด่น หากอยากถ่ายรูปบุคคลหรือ Portrait ให้สวย
แนะน าให้มากลางวัน เพราะแสงแดดจะท าให้นายแบบ
นางแบบดูขาว สว่าง มีออร่าขึ้นทันที หรือหากจะมาตอน
พระอาทิตย์ตก นั่งชมแสงสีส้มอ่อนของอาทิตย์บนฟ้า 
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และเงาสะท้อนเปล่งประกายเหลืองทองท่ีจับ
บนผิวนาเกลือก็สวยไปอีกแบบ ไม่ผิดจากคอน
เซปต์การขายแดดจริง ๆ...       

ส่วนอาหาร เครื่องด่ืมของท่ีร้านนี้นั้น
มีรสชาติท่ีอร่อยไม่น้อยหน้าใครเลย โดยเมนูท่ี
เราส่งมาลองในวันนี้คือ Signature ของร้าน 
และเมนูแสนอร่อยซึ่งมีอะไรบ้าง ตามเราไปดู
กันต่อเลยครับ (รีวิวให้แบบจัดเต็ม ตามสไตล์
แก๊งฮิปโปอีกแล้ว) 

เมนูแรก กับกาแฟซิกเนเจอร์อย่าง 
Grandma Sea Salt แม้ ช่ือจะดูตะเตือนใต 
555 แต่ความเป็นจริงไม่ ใช่เลย เมนูนี้ เป็น
กาแฟ Arabica แท้ 100% ท่ี ค่ัวอย่างพอดี 
หอมกล่ินกาแฟ ผสานความนุ่มนัวด้วยนมสด 
คาราเมล และตัดรสชาติด้วยดอกเกลือนิด
หน่อย ท าให้มี Body เบาๆ หอมกล่ินกาแฟ
และคาราเมล ไม่หนักมาก ขมนิดๆ ติดหวาน
เล็ก ๆ ตามแบบฉบับ และมี After taste เค็ม
นิด ๆ หวานหน่อย ๆ ท่ีโคนล้ิน ซึ่งเข้ากันได้ดี
อย่างไม่น่าเช่ือ อร่อยได้ท้ังสายกาแฟนม และสายกาแฟด า 

ต่อด้วย Orange Grandma ท่ีไม่ใช้แค่น้ าผลไม้ แต่มันคือน้ าส้มท่ีผสานความอร่อยอย่างลงตัวกับ 
Arabica ท่ีเพียงดูดค าแรกก็ให้ความรู้สึก Fresh กระปรี้กระเปล่า ด้วยส่วนผสมตามธรรมชาติของพืชตระกูล 
Citrus ท่ีประกอบด้วย วิตามินซี มีสารต้านอนุมูลอิสระ มีโฟเลต โปแตสเซียม และน้ าตาลตามธรรมชาติ ผสาน
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กันได้ดีมากกับคาเฟอีนในเมล็ดกาแฟ ท าให้ Fresh ได้กว่าท่ีเคย เมนูนี้แนะน าส าหรับคอกาแฟด าท่ีชอบล้ิมลอง
รสชาติเฉพาะของแต่ละร้าน เพราะแม้จะใส่น้ าผลไม้ ท าให้ดูเหมือนว่ารสชาติจะซอฟท์ ๆ  แต่เมนูนี้อาจไม่
แนะน าส าหรับคนไม่ชอบทานกาแฟด า (ไม่ใส่นม) นัก ซึ่งหากคุณชอบทานการแฟนม ในเมนูของร้านยังมีเมนู
อื่น ๆ อีกมากให้เลือกเลย ไม่ว่าจะเป็นลาเต้ คาปูชิโน หรือชาเขียว ฯลฯ 

 
หรือเมนูทานง่ายอย่าง Italian Soda อย่าง 

Peach Soda แ ละ  Lychee Italian Soda ก็ ท า
ออกมาได้ดี รสชาติไม่หวานเล่ียนจนเกินไป สีสวย 
ถ่ายรูปงาม 

Peach Soda สี ช ม พู  ง า ม แ ง ะ  Lychee 
Italian Soda ก็อร่อย หอม ยิ่งทานคู่กับเมนูเบเก
อรี่อย่าง ควอฟเฟิลหอมกล่ินเนย ยิ่งลงตัวกว่าท่ีเคย 
เพราะใช้แป้งและวิธีการท าแบบครัวซองต์แทนแป้ง
ปกติ ท าให้แต่ละ Layer มี Texture ท่ีแตกต่างกัน 
กรุบนอก เด้งกลาง นุ่มใน ทานคู่กับน้ าผ้ึงหวานฉ่ าและวิปครีมนุ่มฟู แค่แบบ Plain ก็น่ากินแล้ว... เห็นชัดๆเลย
ว่าเป็นแป้งครัวซองต์แสนอร่อย 
 

ส่วนอาหารท่ีน ามารีวิววันนี้ก็ไม่ใช่ย่อย ท้ังขนมจีนน้ ายาปู ขนมจีนน้ าพริกกุ้งสด ต่างก็อร่อยท้ังคู่ รส
กลาง ๆ นัว ๆ ไม่จัดจ้านจนเกินไป หอมกล่ินกะทิอ่อน ๆ ลงตัว เข้ากันได้ดีมากกับขนมจีนแป้งหมักเส้นเล็ก
เหนียวนุ่ม รู้ตัวอีกทีก็หมดจาน 
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ขนมจีนน้ ายาป ูรสชาตินัว แบบกลาง ๆ (อาจไม่จัดจ้านมากแบบขนมจีนน้ ายาตลาดนัด) เหมาะกับคน

ชอบทานรสกลาง ๆ แต่น้ ายาดีย์มาก หอมกล่ินกระชาย เครื่องแน่น ข้นคล่ัก 
ขนมจีนน้ าพริกกุ้งสด เมนูท่ีพากันงงมาท้ังเมือง เพราะช่ือดูน่าจะเผ็ด แต่รสชาติจริงจะออกหวาน หอม

มะขามเปียก กล่ินถั่ว และหอมเจียว 
หากไม่กลัวอ้วน ข้าวคอหมูย่าง ก็เป็นอีกเมนูท่ีน่าสนใจ เท่าท่ีได้ลองทานดูก็อร่อย รสชาติอาจไม่จัด

จ้านเหมือนร้านลาบ แต่ก็ให้ความรู้สึกกลาง ๆ เข้ากันดีกับบรรยากาศแบกแดด 555 
กาแฟ Speciality ก็มีให้เลือกชิม เลือก blend กันได้ตามแต่ใจปรารถนา 
และมีผลิตภัณฑ์ OTOP ขึ้นช่ืออย่าง "บ้านย่าสปาเกลือ" จ าหน่ายด้วยครับ แบรนด์เก่าแก้่ คุณภาพดี 

ภูมิปัญญาท่ีส่งต่อจนถึงรุ่นลูก  
ราคาไม่แรงนัก ด้วยความเป็น cafe แบบ Local 

* ที่อยู่ 
 ต าบลโคกขาม อ าเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 จากถนนโคกขามสหกรณ์ มาจากกรุงเทพ 

ก่อนถึงสะพานวัดสหกรณ์ เล้ียวซ้ายไปทางโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์ฯ แล้วเล้ียวซ้ายอีกครั้ง วิ่งเลียบถนนนาเกลือ

ไปประมาณ 2 กิโลเมตร จะเห็นท่ีหมายอยู๋ทางขวามือ 

* พิกัด GPS 
 https://goo.gl/maps/Gizv8A6j2TQrzqUX6 

 

https://goo.gl/maps/Gizv8A6j2TQrzqUX6?fbclid=IwAR3iIi8TkAHUXaQDAUOzHGKJWWp6lO4YmcgliWTPO1A0h_pRwjVcjSaHR3A
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* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท์ : 098 - 564 - 1565 
Facebook :  https://www.facebook.com/28GrandMa-House-111189404671479 

* เวลาเปิดท าการ 

  ทุกวัน 09.00 - 18.00 น. 

* Code แผนที่ดาวเทียม ส าหรับใช้ในเว็บ 
<iframe 
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d815.5371222306578!2d100.34847785023193!3d13.51285867644087!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x30e2b7aa3f99e8f5%3A0x207217f9d7a301cb!2s28GrandMa%E2%80%99%20Ho
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 Vitamin Tea Bar 

 

 
 

* ค าอธิบาย 
"Vitamin Tea Bar" เป็นคาเฟ่ชานมไข่มุกระดับพรีเมี่ยม รสเย่ียมท่ีท้ังอร่อยและใส่ใจสุขภาพ จากแบ

รนด์ดังแห่งเมืองแม่กลอง ท่ีมาเปิดสาขาท่ีสมุทรสาคร เนื่องจากเจ้าของแบรนด์เองก็เป็นคนสมุทรสาคร และ
จากความปังท่ีสาขาแม่กลองนี่เอง จึงท าให้ได้รับรางวัลร้านท่ีไข่มุกอร่อยสุดในแม่กลอง และฟู้ดแพนด้าอวอร์ด 
โดยท่ีร้านสาขามหาชัยนี้ต้ังอยู่ท่ีสโมสรสระว่ายน้ าหน้าหมู่บ้าน the proud เอกชัย ริม ถ.เอกชัย 

จุดเด่นของร้านอยู่ท่ีการใช้วัตถุดิบคุณภาพดีท่ีใส่ใจต่อสุขภาพ ไม่ใช้นมข้นในการชงเครื่องด่ืมทุกชนิด 
ไม่มีไขมันทรานส์ ส่วนความหวานมีให้เลือกท้ังสูตร original และสูตรใช้หญ้าหวานแทนน้ าตาล... ถูกใจท้ังสายคี
โต และสายคลีนแน่นอนครับ ท าให้หมดห่วงเรื่องการรับน้ าตาลเกินขนาดได้ ส่วนเมนูชา จะใช้ใบชาจากไต้หวัน
แท้ร้อยเปอเซนต์ แต่อีกจุดท่ีทางทีมงานได้ลองแล้วชอบมาก คือ ไข่มุกครับ... เนื้อไขมุกของท่ีนี่จะมีความเหนียว 
นุ่ม หนึบท่ีให้อรรถรสในการกินได้ดีมากครับ 
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อีกอย่างท่ีท าให้แตกต่าง คือ ท่ีต้ังร้านครับ เนื่องจากร้านต้ังอยู่ท่ีสโมสรสระว่ายน้ า จึงท าให้บรรยากาศ  

และภาพท่ีถ่ายออกไปดูไฮโซ ราวกับนั่งทางอยู่ข้างสระว่ายน้ าโรงแรมเล้ยยยยยยย 
ด้วยความปังปุริเย่จนต้องยกทัพข้ามแผ่นดินกลับมามหาชัยนี่เอง วันนี้แก๊งฮิปโป เลยจัดเต็มมาให้หลาย

เมนูเด็ด ๆ และซิกเนเจอร์ อะไรเด็ด อะไรโดนบ้าง ตามเราไปลองด้วยกันเลยครับ  
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เริ่มกันท่ี "ชานมไข่เค็ม" เป็นเมนูท่ีส่วนผสมดูปะหลาด แต่พอได้ลอง กลับเข้ากันดีอย่างไม่น่าเช่ือแฮะ

ครับ กล่ินหอมของใต้หวัน ผสมกับรสชาติเค็มนัวและกล่ินเฉพาะตัวของไข่เค็มท่ีบด บี้ ขย้ี กันสด ๆ ตรงนั้น ไม่
หวานมากนัก อมเค็มท่ีโคนล้ินแบบอาฟเตอร์เทสท์ และถ่ายรูปสวยครับ 555 ไข่เค็มท่ีโรยด้านบนนี่พอตักกิน
พร้อมชาแล้วคือดีเลย 

"ชาเขียวแอ๊ปเปิ้ล" เมนูชาเขียวที่แตกต่างจากต้นต าหรับอย่างส้ินเชิง ด้วยส่วนผสมหอมกล่ินแอปเปิ้ล 
ท าให้รู้สึก Fresh กระปี้กระเป่าดีพิลึกแฮะ แต่กลับกลายเป็นอีกเมนูท่ีผมชอบเลยครับ 
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"ชาเขียวสตรอเบอรี่" แม้จะเป็นเมนูชาเขียวเหมือนกัน แต่ความรู้สึกกลับเปล่ียนไปเลย ส าหรับเมนูนี้
เกินค าว่าเฟรชไปโขทีเดียวครับ รสเปรี้ยวหวานหอมของสตรอเบอรี่ท าให้แก้วนี้มีความดุเด็ดขึ้น ถ้าเปรียบตัวชา
เขียวแอปเปิ้ลเป็นหนุ่ม ๆ สายสปอร์ต เมนูชาเขียวสตรอเบอรี่นี้ก็คงเป็นสาววัยสะรุ่นแก่น ๆ แต่แอบซ่อนความ
หวาน ไว ้

 
"นมสดลาวา" อ้า เมนูนี้แค่ช่ือก็น่ากินแล้ว เพราะกล่ินและรสชาติของนมสด และบราวน์ชูก้านี่นับเป็น

การจับคู่ผสมท่ีลงตัวอยู่แล้ว แต่ของท่ีนี่ก็ท าออกมาได้ดีครับ ไม่หวานจนแสบคอเหมือนร้านท่ัวไป และท่ีส าคัญ
หอมกล่ินบราวน์ชูก้ามาก ขับความนุ่ม เด้ง หนึบของไข่มุกให้ดีขึ้นอีก 

"มัทฉะ ลาเต้" ดีเลยครับ เมนูนี้ให้กล่ินอายญี่ปุ่นดี ละมุน หวานก าลังดี ขมนิด ๆ ฝาดหน่อย ๆ ตามเอก
ลักษ์ของชาเขียว แต่นุ่มนัวด้วยนมสดดี ๆ แทบจะควักชุดซามูไรมาใส่รีวิวเลยทีเดียว 

"ชานมอัลมอนด์" อีกหนึ่งเมนูดัดแปลงของชาใต้หวัน เข้ากับวัตถุดิบแนวยุโรปอย่างถั่วแอลมนด์ หอม 
มัน กล่ินนัทต้ี ให้ความรู้สึกฟินส์ดีครับ ความรู้สึกเหมือนกินเค้กนมสดชุ่ม ๆ 

 



 แหล่งท่องเทีย่วของจังหวัดสมุทรสาคร 

 

5
7

 

"ส้มเสารส" มาถึงเมนูน้ านางเอกอย่างน้ าส้ม ผสมน้ านางร้ายสุดสวยอย่างเสารส รสชาติของผลไม้เมือง
ร้อนรสซ่อนเปรียวทั้ง 2 อย่าง ผสมกันอย่างลงตัว ทันทีท่ีชิมก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นน้ าผลไม้แท้ (ไม่ใช่ไซรัป) แก้วนี้จึง
อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารเพียบ โดยเฉพาะวิตามีซี น่าจะสูงปรี๊ดปร๊าด สาว ๆ น่าจะชอบเลยครับ 555 อร่อย
ด้วย ช่วยขับให้ผิวใสด้วย... แต่กินระวังเม็ดเสาวรสนิดหนึ่งนะครับ 

สุดท้ายของวันนี้ "นมสดเบ้อเร่อ" เอ้ย! ไม่ใช่ ๆ ! ต้องเป็น "นมสดสตรอเบอรี่" สิ เมนูนี้ดีครับ เหมือนกิน
ของหวานอย่างเค้นนมสดสตรอเบอรี่เลย รสชาติดีลงตัวมาก เพราะไม่หวานเล่ียนจนเกินไป เป็นอีกเมนูท่ีแนะน า 

ส่วนใครอยากว่ายน้ าคลายร้อน ก็สามารถติดต่อทางโครงการได้ครับ มีค่าบริการแค่ 50-80 บาท/วัน
เท่านั้นเองครับ หรือใครจะพกชุดว่าน้ า บิกินี่มาเปล่ียนเป็นคอสตูมเพื่อถ่ายรูปกับเครื่องด่ืมดี ๆ และสระว่ายน้ าก็
จัดไปครับ ภาพออกมาสวยแน่ 

ก่อนจะจากกันไปในวนันี้ เราได้เก็บภาพบรรยากาศในร้านและบริเวณร้าน มาฝากด้วยครับ เชิญทัศนา
กันตามสะดวกโยธินเลยครับ 

* ที่อยู่ 
ร้านนี้ต้ังอยู่ใน สโมสรสระว่ายน้้าหน้าหมู่บ้าน the proud เอกชัย ริม ถ.เอกชัย ข้างๆธนาคารกสิกร

ไทย สาขา ถ.เอกชัย สมุทรสาคร ต.โคกขาม  อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  

* พิกัด GPS 
 https://goo.gl/maps/UFdGjKAtUT13w9zG6 

* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท์ : 098 - 539 - 2969 
Facebook :  https://www.facebook.com/VongduenNil 

* เวลาเปิดท าการ 
ร้านจะเปิดทุกวันต้ังแต่ 09:00-20:00  

* Code แผนที่ดาวเทียม ส าหรับใช้ในเว็บ 
 <iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d15514.501388233046!2d100.2889834!3d13.5585596!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x189f836f9065c293!2zVml0YW1pblRlYUJhciDguKHg

uKvguLLguIrguLHguKI!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1666151966883!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> 
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 ตาชูเฮาส์ (Tachou House) 

 

 
 

* ค าอธิบาย 
 หากพูดถึง "ชาเขียว" หลายคนอาจคิดว่าท่ี
ไหนๆ ก็เหมือนกัน แต่คุณคิดผิด... คลิปนี้เราจะพา
คุณไปรู้จักกับร้านคาเฟ่สุดลึกลับท่ีเมนูส่วนใหญ่ จะ
ปรุงขึ้นจากชาเขียวระดับพรีเมี่ยม หลากชนิด ท่ีจะ
ท าให้มุมมองและทัศนคติท่ีมีต่อชาเขียวของคุณ
แตกต่างไป 

ตาชูเฮาส์ (Tachou House) เป็นร้านชา
เขียวคุณภาพคัดเกรดพรีเมี่ยม ในแบบ Slow-bar 
ท่ีเน้นการละเมียดชาเขียวพร้อมกันท้ัง ชม-คุย-ชิม 
ซึ่งเครื่องด่ืมทุกแก้ว ขนมทุกช้ิน คุณชูเจ้าของร้าน
จะท าใหม่ 
สดอย่างต้ังใจ พิถีพิถันกับทุกขั้นตอนตามศาสตร์
การชงชาเขียว ท าให้ลูกค้าได้เพลิดเพลินจากการ
ชมวิธีการท าทุกขั้นตอน พร้อมพูดคุยเรื่องศาสตร์-
ศิลป์แห่งชาเขียว กับคุณชูเจ้าของร้านรูปหล่อ ก่อน
จะละเมียดรสชาติ และกล่ินของชาเขียวระดับ 
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พรีเมี่ยมแสนอร่อย ท่ามกลางบรรยากาศของร้านท่ีตกแต่งในสไตล์ญี่ปุ่น จนอาจรู้สึกราวกับก าลังไปเท่ียวบ้าน
คนญี่ปุ่นเอง ส าหรับท่ีนั่งก็มีให้เลือกหลายโซนท้ัง indoor สไตล์ญี่ปุ่นโบราณ, โซนริมคลอง, โซนกลางสวนญี่ปุ่น
, โซนดาดฟ้าชมวิววังปลา และมีจุดถ่ายรูปชิคๆ อีกเพียบเลย (แต่อาจช้าหน่อยนะครับ เนื่องจากเป็นร้าน
รูปแบบ slow-bar) 
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เมนูส่วนใหญ่ปรุงขึ้นจากชาเขียว
หลากชนิด ไม่ว่าจะเป็นเครื่องด่ืม หรือขนม 
ซึ่งใบชาแต่ละชนิดท่ีทางร้านมีให้เลือกนั้นจะ
มีรสชาติ กล่ิน สีเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง 
จนท าให้ลืมภาพจ าของชาเขียวธรรมดาตาม
คาเฟ่ หรือร้านกาแฟข้างทางไปเลยครับ ไม่
ว่าจะเป็น 

- Yabukita ใบชาเขียวชนิดนี้จะมี
ความเข้มของรสชาติปานกลาง บอด้ีไม่แน่น
จนเกินไปนัก รสชาติสมดุล ขมนิดๆ ฟาด
หน่อยๆ กล่ินหอมแบบเขียวสดช่ืน  

- Himawari ใบชา เขี ย ว ท่ี มี บอ ด้ี
นวลๆ เหมาะกับทานแบบลาเต้ มีกล่ินหอม
อ่อนๆ คล้ายทุ่งหญ้า แสงแดด และถั่วลิสง 

- Matsu ใบชา ท่ีมี ก ล่ินคลายถั่ ว
รมควัน รสชาติจะไม่ขม เบาๆ นุ่มๆ  
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- Miryoku ใบชาท่ีมีกล่ินคล้ายโกโก้ค่ัว หอม smoky หน่อย รสชาตินุ่มลึก ขมปลายนิดๆ 
- Okumidori Yame มีกล่ินหอมๆ คล้ายกล่ินป่าหลังฝนตก แอบมีกล่ินค่ัวอ่อนๆ บอด้ีไม่หนัก รสชาตินัวๆ 
- Okumidori Uji ใบชานี้กล่ินคล้ายๆ สาหร่าย มีความเขียวนิดๆ คล้ายกล่ินใบผัก บอด้ีหนักหน่อย ติด

เค็มปลายนิดๆ 
- Hojicha ใบชาท่ีก าลังนิยมกันในตอนนี้ มีกล่ินและรสชาติของการค่ัวชัดเจน แต่ไม่ขม รสหวานติด

ปลายล้ิน บอด้ีเบาโหยง และมีรสคล้ายๆ ไม้จางๆ ในตอนท้ายสุด 
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* ที่อยู่ 
 ร้านนี้อยู่ในต าบลโคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร หน้าร้านอาจไม่เห็นเด่นชัด การเข้าไปอาจลึกลับ
หน่อย (ไม่งั้นจะไม่ใช่ร้านลับครับ 555) การเดินทางจากถนนเอกชัยขาเข้าเมืองสมุทรสาคร เล้ียวซ้ายข้าม
สะพานมหาชัย และวิ่งตรงต่อไปตามถนนสหกรณ์ จนถึงวงเวียนหน้าทางเข้าวัดก าพร้าก็เล้ียวซ้าย จากนั้นขับ
ต่อไปตามถนนสหกรณ์-โคกขาม กลับรถหลังจากผ่าน อบต.โคกขาม ขับต่อไปตามทาง ประมาณ 1 กม. ก็เล้ียว
ซ้ายข้ามสะพานเข้าสู่ถนนประมง เมื่อถึงส่ีแยกเล้ียวซ้าย ก็จะเห็นท่ีหมายอยู่ทางซ้ายมือ 

* พิกัด GPS 
 https://goo.gl/maps/jbsVjTJEDjDHUTP56 

* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท์ : 088 - 014 - 2414 
Facebook :  https://www.facebook.com/tachuhousesince2021 

* เวลาเปิดท าการ 
ร้านจะเปิดทุกวัน 09.00 - 16.00 น. 

* Code แผนที่ดาวเทียม ส าหรับใช้ในเว็บ 
<iframe 
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d815.5539688707054!2d100.31111610586044!3d13.50793276092626!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x30e2b7a85d707d1f%3A0x310130d88bad4cf8!2sTACHUHOUS
E!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1666165303246!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fmaps%2FjbsVjTJEDjDHUTP56%3Ffbclid%3DIwAR0IwEbFrsdeoBHwvawKA-Kx-nNdVk1x6udH5REMihuuXJh8M2RpyTJb6So&h=AT0EHtT12-_LmnkXHKLH-5Y-63v-llMZhdd_z8_qNVB34as2vSwsloJmQ7P68GOm91KRT1n4v_Vh-GCxW02W9m5oWI7KYQ3z0xASH1DCuKfRGSvHl_FlJBEFqxSqUWoYnok&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT31qp8KIeFMvxLk6XC-1m24P3TBhnxQLnvwYIaGxMuhgP1Jhrqd1-Z0bnrZDVN63KSmY4k03x9TO9guzE-_8HuxCGvJ4P6WEMcCcu8UbHWm09pshdjQTgUq-pKKSrPUxmUFNWNs9yOVdHDEXn9jebMD649qxPZjLjAI4O-NSA


 แหล่งท่องเทีย่วของจังหวัดสมุทรสาคร 

 

6
3

 บ้านครู โฮมอีทเทอรี่ 

 
 
 

* ค าอธิบาย 
 บ้านครูคาเฟ่ เป็นคาเฟ่และร้านอาหารสไตล์ bistro ท่ีให้บรรยากาศของความเป็นอิทาเล่ียนบ้านขอม 
เสิร์พเมนูอิทาเล่ียนแบบ Homemade ท่ีกลมกล่อมท้ังกล่ินและรสชาติ ไม่ว่าจะเป็น Pizza , Pasta หรือเมนู
เฮลท์ ๆ อย่าง salad และเครื่องด่ืมจาก Barista ฝีมือดี ท่ามกลางการตกแต่งร้านแบบ retro นิด ๆ loft หน่อย 
ๆ ราวกับ cafe ลับ ๆ ยุค 70  

ซึ่งตอนไปลองทานครั้งนี้ ทีม อบจ. ไปกัน 3 คนจึงไม่ได้ส่ังมาหลายเมนูมากนัก 555 ทว่าก็เพียงพอท่ีจะ
ท าให้อิ่ม และด่ืมด่ าความเป็นอิทาเล่ียนอย่างแท้ทรู จนไม่คิดว่านี่คือร้านอาหารเล็กๆ ท่ีไม่โด่งดังเลยแม้แต่น้อย 
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เมนูท่ีส่ังมาลองทานในครั้งนี้ เราส่ังสลัดไก่
ย่าง มาเป็นแอพพลิไทเซอร์เบา ๆ ก่อนจะตามมาด้วย 
พิซซ่า Homemade ท่ีหน้าตาน่าทานมาก แป้งบาง
กรอบ มีรอยเบิร์นนิด ๆท่ีขอบ มีความลงตัวของ 
topping พิซซ่าท่ีเลือกสรรมาอย่างดี ผสานกับชีส
คุณภาพเย่ียม ไม่เล่ียน ไม่มัน และกล่ินควันไฟนดิ ๆ 
หอมกรุ่นจากเตา ทันทีท่ีแป้งสัมผัสกับริมฝีปาก ให้
ความรู้สึกกรุบกรอบนิด ๆ ก่อนจะละลายเปล่ียนเป็น
ความนุ่มนัวอย่างลงตัวในปาก 

อีกเมนูคือ เฟชตูชินี่ราดซอสเนื้อ เนื้อวัวที่
ผ่านการเค่ียวกว่า 6 ช่ัวโมงจนนุ่ม เด้ง อร่อยอย่างชุ่ม
ฉ่ า หอมกล่ินเครื่องเทศ Italian seasoning และเพิ่ม
ความอร่อยอีกระดับด้วย ชีสแข็งขูดฝอย 

ขณะท่ีในร้านกรุ่นไปด้วยกล่ินกาแฟคุณภาพ
เย่ียมท่ีค่ัวอย่างพอดี และกรั่นสดด้วยบาริสต้าฝีมือ
เย่ียม นับเป็นความฟินส์ท่ีจะไม่ลืมเลือนจริง ๆ 

นอกจากนี้ท่ีร้านยังมีของหวานอย่างเค้ก
สารพัดชนิด ท่ีดูมินิมอลแต่น่าทานสุด ๆ เช่น Red 
Velvet หรือของเย็นๆอย่างไอสครีมเชอร์เบตอีกด้วย 

                                                                             

หากใครท่ีอยากลองสัมผัสบรรยากาศอิทาเล่ียนบ้านขอมอย่างเรา ก็อย่ารอช้า วันนี้รีบฉุดมือเพื่อน อ้อนเรียก
แฟน หรือสะกิดไหล่ครอบครัวมาสุขสันต์กันเลยครับ 
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* ที่อยู่ 
 ร้านต้ังอยู่บนถนนบ้านขอม ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร...  

* พิกัด GPS 
 https://maps.app.goo.gl/4fZ1ybH251GmKyDu6 

* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท์ : 092 665 1500 

* เวลาเปิดท าการ 
ทุกวัน 11:00–20:00 น. 

* Code แผนที่ดาวเทียม ส าหรับใช้ในเว็บ 
<iframe 
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3878.537962174079!2d100.31773860000001!3d13.563911299999997!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x30e2b981a3dd92f5%3A0x1510d259f67ef776!2z4Lia4LmJ4Li
y4LiZ4LiE4Lij4Li54 LmC4Liu4Lih4Lit4Li14LiX4LmA4LiX4Lit4Lij4Li14 LmI!5e0 !3 m2 !1 sth!2 sth!4 v1666247933617 !5m2 !1 sth!2 sth" width="600 "  height="450 "  style="border:0 ;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-
downgrade"></iframe> 

 
 

https://maps.app.goo.gl/4fZ1ybH251GmKyDu6?fbclid=IwAR1eaGoSgoNheYbo5tW5a9Kk7Snx6m5vPKfeb57RbVdq2blx3V-MGdIlz2k
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 สวนอาหารชมแก้ว 

 
 

* ค าอธิบาย 
"ร้านชมแก้ว" เป็นหนึ่งในร้านอาหารท่ีอยู่ริมคลองโคกขาม ท่ีซึ่งยังไม่พลุกพล่าน เงียบสงบบรรยากาศ

ชนบท มีอากาศดีๆ ให้หายใจ มีป่าชายเลนสวยๆ ให้ชม ด้านหน้าเห็นเด่นชัดด้วยเรือล าใหญ่ ภายในร้าน
กว้างขวาง สามารถรองรับได้ท้ังลูกค้าท่ีมาเด่ียว มาคู่ มาเป็นแก๊ง หรือมาเป็นหมู่คณะก็เอาอยู่ครับ โดยท่ีนั่งมี
หลายโซนให้เลือก ขึ้นอยู่กับว่าจะชอบธรรมชาติแบบไหน ส าหรับสายคาเฟ่ท่ีชอบถ่ายรูปสวย ๆ ท่ีนี่ก็มีจุด
เช็คอินหลายท่ีเลยครับ รวมถึงท่ีนั่งแบบตาข่ายท่ีลอยอยู่เหนือน้ าด้วยครับ และอีกจุดท่ีพลาดไม่ได้เลยหากได้มี
โอกาสแวะมาอร่อยท่ีร้านแห่งนี้ก็คือ "บอนไซ" ครับ โดยบอนไซของท่ีนี่นับว่าเกิดจากความสร้างสรรค์จริง ๆ ไม่
ว่าจะเป็นต้นเข็ม มะยม เราก็จะเห็นท่ีร้านนี้เอามาท าเป็นบอนไซประดับได้หมดเลย 
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ส่วนอาหารท่ีนี่จะเน้นไปท่ีอาหารซึ่งใช้วัตถุดิบ

จากทะเลท่ีสด ได้คุณภาพครับ (เท่าท่ีได้ลองก็รับรู้ได้เลย
ถึงความสดของวัตถุดิบ) ไม่ว่าจะเป็น กุ้งทะเล กุ้งแม่น้ า 
ปู ปลา หอย รับรองไม่ผิดหวังครับ เท่าท่ีสอบถามการ
พัฒนา สูตรอาหารขอ ง ร้ านนี้ นั้ น เป็ นก าร ส่ั งสม
ความคุ้นเคยในอาหารทะเลท่ีเป็นวัตถุดิบ มาจากการ
เป็นชาวประมง ดังจะเห็นได้จากในร้านจะมีท้ังเรือใหญ่ 
และเรือโบราณซ่อนอยู่ครับ (ลองหาดูเอาครับ เราจะไม่
บอกว่าร้านเขาซ่อนเรือโบราณไว้ตรงไหน 555) รสชาติ
ของท่ีนี่จะเป็นรสชาติกลาง ๆ ท่ีค่อนไปทางจัดนิด ๆ 
อร่อยครับ อาจมีติดหวานปลายนิด ๆ ตามแบบฉบับ
รสชาติชาวเล แต่ไม่มากครับ แค่ติดหวานพอให้รสชาติ
ของอาหารมีมิติ และกลมกล่อมขึ้น รับรองไม่หวานอย่าง
ท่ีคิดครับ 

"แกงส้มไข่ปลาริวกิว" ส าหรับเมนูนี้เป็นอีกเมนูท่ี
ทางทางทีมงานแนะน าเลยครับ จากการท่ีได้ไปชิมกัน
ด้วยตนเอง รู้สึกได้ถึงรสชาติท่ีจัดจ้าน เปรี้ยว เค็ม เผ็ดในระดับท่ีกลมกล่อม ไม่มีรสชาติใดโดดแหลมขึ้นมา ไข่
ปลาริวกิวสด เม็ดใหญ่ กรุบกรอบเข้ากันได้ดีกับน้ าแกงส้ม และผักกระเฉดเด้ง ๆ ท่ีไม่เหม็นเขียวและแข็งนัก 
เด็ดครับ ทานคู่กับเมนูอื่น ๆ ได้ทุกเมนูเลยครับส าหรับแกงส้ม 
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  ต่อด้วย "เนื้อปูผัดผงกระหรี่" เมนูนี้น่าจะถูกใจสายเนื้อปูนะครับ เพราะท่ีร้านนี้ใช้เนื้อปูก้อน ขาวๆ 
ใหญ่ๆ อวบๆ ผัดกับไข่ ผงกะหรี่ พริกเผา ต้นหอม หัวหอมใหญ่ เรียกได้ว่าเครื่องแน่นเต็มจาน ฟินส์นัวในทุกค า
เลยครับ หอมกล่ินผงกระหรี่ ไข่ และเนื้อปู ส่วนหัวหอมและต้นหอมท่ีใส่ไปก็ช่วยดึงความหวานตามธรรมชาติ
ของเนื้อปูสดๆ ออกมาเต็มท่ีเลยครับ โดยส่วนตัวผมรักเมนูนี้เลยจริงๆ ครับ 

เอาใจสายหมึกกันบ้างครับ กับ "หมึกผัดกะปิ" ท่ีล าเลียงเนื้อหมึกไข่เนื้อสด กรุปกรอบ แน่นเด้งมาเต็ม
จาน คลุกเคล้าด้วยกะปิคุณภาพดีท่ีหอม และไม่เค็มจัดนัก เสริมมิติของรสชาติให้อร่อยยิ่งขึ้นอีกด้วยกระเทียม
จีนผัด กระเทียมโทนดองน้ าผ้ึง ซึ่งดีต่อร่างกาย มีสารอนุมูลอิสระช่วยลดความเส่ียงในการเกิดมะเร็ง และบ ารุง
ก าลัง และพริกขี้หนูสวนเป็นเม็ด ๆ  หรือท่ีเรียกกันว่าลูกโดด เผ่ือใครชอบเผ็ดครับ... คือดีจริงครับเมนูนี้ ถึงขั้น
ต้องเบ้ิลซ้ ากันไป 2 จานเลย 555 แก๊งฮิปโปซะอย่าง 

 



 แหล่งท่องเทีย่วของจังหวัดสมุทรสาคร 

 

6
9

 

 
อีกหนึ่งเมนู "หลนปูไข่" อีกหนึ่งเมนูต าหรับชาววังทะเลครับ 555 ปูสดท้ังตัวหลนกับหัวกะทิแท้ รสชาติ

เข้มข้น มีกล่ินน้ ามะขามเปียกหน่อยๆ รสชาติมันๆ อมหวานนิดๆ เข้ากันได้ดีกับเนื้อปูสด และไข่ปูสีส้มสว่างรส
มัน เรียกได้ว่ากินกันหนุบหนับเลยครับเมนูนี้ ท้ังล้วง แคะ กัด กระชากเนื้อขาวๆแสนอร่อยให้ออกจากกระดอง
สีส้ม หึๆๆๆ  

"หอยแครงลวกจ้ิม" โห จะดูถูกว่าเป็นเมนูกับแกล้มไม่ได้เลยครับส าหรับจานี้ เนื้อหอยแครงตัวใหญ่เต็ม
ฝา ไม่สาบ ไม่คาว ลวกสุกก าลังดี ท าให้เนื้อหวานอร่อยไม่มีรสชาติคาวเหมือนเลือด และเนื้อเด้งนุ่มไม่แข็ง ทาน
คู่กับน้ าจ้ิมซีฟู้ดสูตรเด็ดของทางร้านท่ีปั่นเนื้อพริกเขียวมาจนละเอียดแทบจะเป็นเนื้อเดียวกับน้ าเลยยิ่งฟินส์
ครับ 

มาเพิ่มไฟเบอร์ให้มื้ออาหารกันบ้างกับ "ผัดผักบุ้งฝอยไฟแดง" ซึ่งเคยเห็นในเน็ตมาบ่อยแล้วท่ีเอาผักบุ้ง
มาท าเป็นเส้นฝอยๆก่อนค่อยผัด ยังนึกอยู่ว่ามันจะอร่อยขึ้นตรงไหน แต่......... พอได้มาลองกินด้วยตนเองต้อง
บอกเลยครับว่า เออ เป็นความคิดท่ีดีแฮะ เพราะผักบุ้งจีนท้ังต้นท่ีผัดเสิร์พตามร้านนั้นจะยังคงมีความเหนียว
จากความแน่นของเส้นใยในก้านผักอยู่บ้าง แต่พอท าเป็นริ้วๆ อย่างนี้ ท าให้ผักบุ้งกรอบขึ้นครับ มีผิวพื้นท่ีของ
ผิวสัมผัสกับเครื่องปรุงได้มากขึ้นและลดความแน่นของเส้นใย ท าให้ลดความเหนียวตามธรรมชาติไปจนไม่เหลือ
เลย และเมนูนี้ยังมีกล่ินหอมของเต้าเจ้ียวนิด ๆ ท าให้เจริญอาหารขึ้นเลยครับ (แต่ให้ผมท าเองท่ีบ้านก็ไม่เอานะ
ครับ 555 มีดน่าจะเข้าเนื้อกันบ้าง ซื้อกินดีกว่าสบายดี) 

"ปลากะพงชมแก้ว" เมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านท่ีท าออกมาได้ดีเลยครับ ว่าแต่...ก็แอบลังเลอยู่นิด ๆ 
ครับว่าจะรีวิวดีไหมเมนูนี้ เพราะใจอยากให้ลองมาทานเองมากๆครับ เพราะจานนี้มีมิติของรสชาติท่ีซับซ้อน
มาก แต่เอาเป็นว่าขอแย้มๆ หน่อยละกันครับ เมนูนี้เป็นเมนูปลากะพงท่ีเลาะเนื้อออกมาทอดจนเหลืองกรอบ 
ราดด้วยเครื่องปรุงท่ีเป็นยาร้อนร้อนแต่มีกล่ินหอมหลายอย่างท้ัง พริกขี้หนูสวน ใบมะกรูดทอดกรอบ พริกไทย



 แหล่งท่องเทีย่วของจังหวัดสมุทรสาคร 

 

7
0

 

อ่อน ตะไคร้หั่นแว่น หัวหอมแดง ขิงหั่นเต๋า และเพิ่มเท็กซ์เจอร์ให้กรุบ ๆ มันๆ ด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ 
โดยรวมอร่อยเข้ากันดี หอม ร้อนจัดจ้านอย่างไทย เอาเป็นว่ามาลองทานเองดีกว่าครับ อยากให้ลองครับ 

"กุ้งซอสมะขาม" กุ้งตัวโตเนื้อแน่นเด้ง ทอดให้ผิวนอกเป็นสีเหลืองทองกรุบกรอบ และเพิ่มการยึดเกาะ
ของซอสมะขามให้ฉาบอยู่บนพื้นผิวของตัวกุ้งอย่างท่ัวถึง โรยด้วยหัวหอมเจียว อื้อหือ ฟินส์พะย่ะค่ะ และ
เสริมเท็กเจอร์ความร่อยด้วยเส้นหมี่ขาวทอดกรอบ เป็นเมนูท่ีทานได้ท้ังครอบครัวต้ังแต่ผู้เด็กยันผู้โตเลยครั บ 
555 พิมพ์ไปก็น้ าลายไหลไป 

นอกจากนั้นยังมีเมนูอื่นๆให้ลองอีกเพียบเลยครับ รวมถึงของหวานอีกหลากชนิดให้เลือกจบมื้ออาหาร
กันจนลุกเดินไม่ไหวทีเดียว อร่อยจนลืมตัวครับมื้อนี้ 
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* ที่อยู่ 
 จากบางขุนเทียน ขับมาตามถนนสหกรณ์-โคกขาม เลียบคลองพิทยาลงกรณ์เพียง 10 กม. จะเห็นท่ี
หมายอยู่ทางซ้ายมือ  เลยสะพานเข้าถนนประมงนิดหน่อย 

* พิกัด GPS 
 https://goo.gl/maps/gpho1dPfNojUioPf6 

* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท์ : 082 - 626 - 2262 
Facebook :  https://www.facebook.com/ChomKaewOfficial 

* เวลาเปิดท าการ 
ร้านจะเปิดทุกวัน 10.00 - 23.00 น 

* Code แผนที่ดาวเทียม ส าหรับใช้ในเว็บ 
<iframe 
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d62067.117341539546!2d100.3285853!3d13.5236317!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x30e2b70df1c39a27%3A0x41b1a9c45d3a0f38!2z4Liq4Lin4LiZ4Lit4Liy4Lir4Liy4Lij4LiK4Lih4LmB4
LiB4LmJ4Lin!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1666252306041!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> 
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ต.พันท้ายนรสิงห ์
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 ลมพันท้าย 

 
* ค าอธิบาย 
 ลมพันท้าย เป็นร้านอาหารบรรยากาศดีท่ีสร้างขึ้นบนวังปลา มีสายลมโกรกคอยหยอกเย้าเรา
ตลอดเวลา ให้ความรู้สึกราวกับนั่งกินอยู่ท่ามกลางท้องน้ า ท่ีโอบกอดด้วยกล่ินอายทะเล โดยเฉพาะยามค่ าคืน 
บรรยากาศท่ีนี่จะโรแมนติกเป็นพิเศษ  

 
อบจ.สมุทรสาคร ก็ได้ไปแอบทานเมนูเด็ดของทางร้านอย่าง ผัดฉ่าปลาดุกทะเล แกงค่ัวปูทะเล และต้ม

ย าทะเลสูตรโบราณ และอื่น ๆ มาแล้ว ต้องบอกเลยครับว่า รสชาตินั้นจัดจ้าน ถึงใจ ในราคาไม่แพงอีกด้วย 
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นับเป็นอีกหนึ่งมื้ออาหารท่ีประทับใจพวกเรามาก แล้วเจ้าของก็แอบกระซิบบอกกับเราว่า เขาท าอาหารด้วย
ความรู้สึกท่ีอยากให้คนทานรู้สึกเหมือนมาทานอาหารท่ีบ้านเพื่อน จึงใส่วัตถุดิบแบบเน้น ๆ ไม่มีกั๊ก 

ส าหรับผู้สนใจนะครับ ร้านลมพันท้าย เป็นอาคารลักษณะคล้ายเรือนแพสไตล์โมเดิร์นลอฟท์ ต้ังอยู่ท่ี
ปากทางเข้าศาลเจ้าพ่อกิมซิน ถนนบ้านโคกขาม-บ้านประมงชาวทะเล ต.พันท้ายนรสิงห์ ให้บริการทุกวัน ต้ังแต่ 
10.00-21.00 น. ติดต่อสอบถาม หรือส ารองโต๊ะล่วงหน้าได้ท่ี 089-103-7775 

* ที่อยู่ 
 26/1 ถนนบ้านโคกขาม-บ้านประมงชาวทะเล ซอยบ้านประมง 3 ต าบลพันท้ายนรสิงห์ อ าเภอเมือง
สมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 

* พิกัด GPS 
 13.498931177229268, 100.35535251241083 
 https://goo.gl/maps/hvAGaAUiAej2fAc46   

* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท์ : 089 – 103 – 7775 
Facebook : https://www.facebook.com/ร้านลมพันท้าย-234589590005257  

* เวลาเปิดท าการ 
วันจันทร์ – ศุกร์   10.00 - 21.00 น. 
วันเสาร์ – อาทิตย ์ 10.00 - 21.00 น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ์  10.00 - 21.00 น. 

* Code แผนที่ดาวเทียม ส าหรับใช้ในเว็บ 
 <iframe 
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3879.5991556032623!2d100.35312091467132!3d13.498779906743588!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!
1s0x30e2b8700b0a5aa7%3A0x7c361de521e4ef0c!2z4Lij4LmJ4Liy4LiZ4Lit4Liy4Lir4Liy4Lij4Lil4Lih4Lie4Lix4LiZ4LiX4LmJ4Liy4Lii!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1625647104525!5m2!1sth!2sth" 
width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe> 

https://goo.gl/maps/hvAGaAUiAej2fAc46
https://www.facebook.com/ร้านลมพันท้าย-234589590005257
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 ครัวลุงญา 

 

* ค าอธิบาย 
 ครัวลุงญา ผู้ได้ช่ือเป็นต้นต าหรับเมียงปลากะพง คือร้านอาหารทะเลบนวัง ใกล้กรุงเทพฯ บรรยากาศดี 
แบบ Open-air กว้างขวาง ท่ีจอดรถเยอะ อยู่ใกล้กับศาลพันท้ายนรสิงห์ ถ้าเป็นช่วงปกติ ร้านนี้เสาร์อาทิตย์จะ
คนเยอะมาก เพราะเป็นร้านท่ีเปิดมากว่า 20 ปีอาหารทะเลสดๆ  น้ าจ้ิมแซ่บ ราคาไม่แพงอย่างท่ีคิด  
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* ที่อยู่ 
 73/6 หมู่ท่ี 3 ต าบลพันท้ายนรสิงห์ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 

* พิกัด GPS 
 13.528177225571415, 100.36100577428618 
 https://goo.gl/maps/a1NTe8AbdAxAtK5o9    

* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท์ : 034 – 406 – 637 
Facebook : https://www.facebook.com/pages/ครั ว ลุ งญา  ต้ น ต า ห รั บ เ มี่ ย ง ป ล าก ระพ ง  ภ าค
2/623779574454873  

* เวลาเปิดท าการ 
วันจันทร์ – ศุกร์   10.00 - 21.00 น. 
วันเสาร์ – อาทิตย ์ 10.00 - 21.00 น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ์  10.00 - 21.00 น. 

* Code แผนที่ดาวเทียม ส าหรับใช้ในเว็บ 
 <iframe 
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1630.972076799772!2d100.36083435934268!3d13.52778469934094!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s
0x0%3A0xe2a8127b74b1c2e7!2z4LiE4Lij4Lix4Lin4Lil4Li44LiH4LiN4Liy!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1625647435970!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" 
loading="lazy"></iframe> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/maps/a1NTe8AbdAxAtK5o9
https://www.facebook.com/pages/ครัวลุงญา%20ต้นตำหรับเมี่ยงปลากระพง%20ภาค2/623779574454873
https://www.facebook.com/pages/ครัวลุงญา%20ต้นตำหรับเมี่ยงปลากระพง%20ภาค2/623779574454873
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 บ้านเจ้าจุก โอกินาวา (Okinawa) 

 
* ค าอธิบาย 
 บ้านเจ้าจุก โอกินาวา เป็นจุดเช็คอินสุดฮิตแห่งใหม่ของพันท้ายนรสิงห์ จากเจ้าต าหรับเต้าหู้นมสดท่ี
วางขายในเซเว่น ปัจจุบันมีช็อปของตัวเอง พ่วงด้วยสินค้าซิกเนเจอร์อย่าง ขนมปังสังขยาเนื้อนุ่มไส้เยอะ เต้าหู้
นมสด พุดด้ิงมะพร้าว และของฝาก ของท่ีระลึกมากมาย ให้ฟีลร้านขายของท่ีระลึกในญี่ปุ่น ซึ่งก็เป็นคอนเซปต์
เดียวกับการตกแต่งร้านท่ีเป็นสไตล์ญี่ปุ่นโบราณ มีจุดเช็ดอิน และเตรียมท่ีถ่ายรูปไว้เพียบ ส าหรับขาถ่ายภาพ 
ขาคาเฟ่ นอกจากนั้นยังเสริมทัพด้วยเมนูหลากหลายท้ังพิซซ่า และอาหารญี่ปุ่นสุดฮอตอย่าง อุด้ง เกี้ยวซ่า รา
เมน ข้าวหน้าปลาซาบะ และเมนูเครื่องด่ืมอีกหลายกหลายสไตล์คาเฟ่  
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* ที่อยู่ 
 99/14 หมู่ท่ี 3 ถนน สค. 2004 ต าบลพันท้ายนรสิงห์ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
74000 

* พิกัด GPS 
 13.529603436727948, 100.37207764698334 
 https://goo.gl/maps/9chRuXBehZ79Mt5X6     

* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท์ : 081 – 830 – 8884 

Facebook : https://www.facebook.com/บ้านเจ้าจุก-โอกินาว่า-103462245006007  

* เวลาเปิดท าการ 
วันจันทร์ – ศุกร์   09.00 - 20.00 น. 
วันเสาร์ – อาทิตย ์ 09.00 - 20.00 น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ์  09.00 - 20.00 น. 

* Code แผนที่ดาวเทียม ส าหรับใช้ในเว็บ 
 <iframe 
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d969.7742913511165!2d100.37196231200403!3d13.529628210593433!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1
s0x0%3A0xad6a92835069369b!2z4Lia4LmJ4Liy4LiZ4LmA4LiI4LmJ4Liy4LiI4Li44LiB4LmC4Lit4LiB4Li04LiZ4Liy4Lin4LmI4Liy!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1625648843541!5m2!1sth!2sth" width="600" 
height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>  
 

https://goo.gl/maps/9chRuXBehZ79Mt5X6
https://www.facebook.com/บ้านเจ้าจุก-โอกินาว่า-103462245006007
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 ชาน'เล รีสอร์ท (Chan Lé Resort) 

* ค าอธิบาย 
 ชาน’เล เป็นร้านอาหารช่ือดังในจังหวัดสมุทรสาคร ใกล้กับสะพานแดง บรรยากาศภายในร้าน
กว้างขวาง โปร่งสบายสไตล์ Open-air ท่ีผู้ใช้บริการจะสามารถสัมผัสบรรยากาศป่าชายเลน ฝืนฟ้า และน้ า
ทะเลอย่างใกล้ชิด เรียกได้ว่า ทานอาหารแสนอร่อย สูดอากาศโปร่งริมทะเล แลป่าชายเลน อิ่ มท้อง อิ่มใจกัน
เลยทีเดียว  

 
 เมนูเด็ดของท่ีนี่มีมากมายให้เลือกสรร ย าชะคราม ห่อหมกมะพร้าวอ่อน ปลากะพงทอดน้ าปลา ฯลฯ 
นอกจากนั้นยังมีท่ีพักริมทะเลไว้รองรับนักท่องเท่ียวที่อยากพักค้างคืนด้วย 
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* ที่อยู่ 
 99/14 หมู่ท่ี 3 ถนน สค. 2004 ต าบลพันท้ายนรสิงห์ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
74000 

 

* พิกัด GPS 
 13.487853172157939, 100.36145472164878 
 https://goo.gl/maps/CiBotFPAZY6zyX1k7  

* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท์ : 081 - 641 - 7191 

Facebook : https://www.facebook.com/chanleresort/   

* เวลาเปิดท าการ 
วันจันทร์ – ศุกร์   11.00 - 21.00 น. 
วันเสาร์ – อาทิตย ์ 11.00 - 21.00 น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ์  11.00 - 21.00 น. 

* Code แผนที่ดาวเทียม ส าหรับใช้ในเว็บ 
 <iframe 
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d685.8541688455173!2d100.36159696725225!3d13.487830118425126!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1
s0x30e2b08d012704af%3A0xecb2ef66b295227d!2z4LiK4Liy4LiZICfguYDguKUg4Lij4Li14Liq4Lit4Lij4LmM4LiX!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1626063294598!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" 
style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe> 

 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/maps/CiBotFPAZY6zyX1k7
https://www.facebook.com/chanleresort/
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 ครัวพงศ์ทิพย์ (Pongtip Seafood) 
* ค าอธิบาย 
 ครัวพงศ์ทิพย์ร้านอาหารทะเล สไตล์พื้นบ้าน 
ทางไปจากเทียนทะเลไปสมุทรสาคร ตัวร้านหายาก
หน่อย แต่เป็นร้านอาหารท่ีพ่อครัวแม่ครัวเจ้าของร้านท า
กันเอง รสชาติจึงเด็ดอร่อยถึงทรวง บรรยากาศข้างร้าน
เป็นบ่อธรรมชาติ ลมดี ตัวร้านคนไม่ค่อยเยอะ จอดรถได้
หน้าร้าน และอย่าลืมชิมลอดช่องชะคราม เมนูเด็ดของ
ร้านด้วยนะ 
* ทีอ่ยู่ 
 ต าบลพันท้ายนรสิงห์ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
สมุทรสาคร 74000 

* พิกัด GPS 
 13.514799098566336, 
100.3902745835757 
 https://goo.gl/maps/YNY7RWk6p5pxaLee7  

* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท์ : 034 – 478 – 200 
   081 – 178 - 0820 

Facebook : https://www.facebook.com/kuapongthip/  

* เวลาเปิดท าการ 
วันจันทร์ – ศุกร์   10.00 - 20.00 น. 
วันเสาร์ – อาทิตย ์ 10.00 - 20.00 น. 
วันหยดุนักขัตฤกษ์  10.00 - 20.00 น. 

* Code แผนที่ดาวเทียม ส าหรับใช้ในเว็บ 
 <iframe 
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3879.3412491529857!2d100.38805371467144!3d13.514637406386592!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!
1s0x30e2ba7f2887e7b5%3A0xaabbaa3be22158a1!2z4LiE4Lij4Lix4Lin4Lie4LiH4LiE4LmM4LiX4Li04Lie4Lii4LmM!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1626065518287!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" 
style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe> 

 
 

  
 

https://goo.gl/maps/YNY7RWk6p5pxaLee7
https://www.facebook.com/kuapongthip/
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 เจ๋ง ครัวชายทะเล 

 

* ค าอธิบาย 

 เจ๋ง ครัวชายทะเล เป็นร้านอาหารช่ือดัง ต้ังอยู่ริมทะเล ท่ีหมู่บ้านปากคลองประมง ต าบลพันท้ายนรสิงห์ 
บริการอาหารไทย อาหารทะเลสด และอีกสารพัดเมนู ให้นั่ง
กินริมทะเล นอกจากนั้นทางร้านยังมีบริการล่องเรือไหว้พระ
กลางน้ า-ลุ้นชมบรูด้า ด้วย โดยล่องเรือติดแอร์ ไหว้พระกลาง
น้ า และดูปลาวาฬบรูด้า 4 ช่ัวโมง มีวิทยากร และไกด์คอย
บรรยายตลอดเส้นทาง พร้อมอาหารเช้า ข้าวต้ม อาหาร
กลางวัน มีค่าบริการท่ี 1,800 บาท/คน เริ่มเป็นรอบ ๆ ต้ังแต่ 
07.00-16.00 น. เพื่อความสะดวก และตรวจเช็ครอบ ท่ี
หมายเลขโทรศัพท์ 098 - 795 – 4563  

* ที่อยู่ 
 30/2 หมู่ 4 หมู่บ้านประมง ต าบลพันท้ายนรสิงห์ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 

* พิกัด GPS 
 13.493901211215986, 100.38721518357545 
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 https://goo.gl/maps/BQTRyouvpGL1TeVU8  

* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท์ : 098 - 795 - 4563 
Facebook : https://www.facebook.com/ร้านเจ๋ง-ครัวชายทะเล-131761183571056  
* เวลาเปิดท าการ 
วันจันทร์ – ศุกร์   09.00 - 20.00 น. 
วันเสาร์ – อาทิตย ์ 09.00 - 20.00 น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ์  09.00 - 20.00 น. 
* Code แผนที่ดาวเทียม ส าหรับใช้ในเว็บ 
 <iframe 
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3879.681579033794!2d100.38499431467122!3d13.493708206857647!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1
s0x30e2b08c38827d13%3A0xfe704bb22fc57657!2z4Lij4LmJ4Liy4LiZ4LmA4LiI4LmL4LiHIOC4hOC4o-C4seC4p-C4iuC4suC4ouC4l-
C4sOC5gOC4pQ!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1626066924284!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe> 

 

https://goo.gl/maps/BQTRyouvpGL1TeVU8
https://www.facebook.com/ร้านเจ๋ง-ครัวชายทะเล-131761183571056
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 รักทะเลซีฟู๊ด 

 
      * ค าอธิบาย 
 ร้านอาหารทะเลบรรยากาศดี เรือนจากริมทะเล อาหาร
ขึ้นช่ือคงไม่พ้นอาหารทะเลสด ๆ และอีกเมนูแนะน าคือ
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ประหลาดราดพริก และปลาสามรส ในบริเวณร้านมีสะพานปูนทอดยาวลงไปในทะเล ให้นักท่องเท่ียวได้เดิน
เล่น และถ่ายภาพสวย ๆ  

 

* ที่อยู่ 
 231/2 หมู่ 8 ต าบลพันท้ายนรสิงห์ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 

* พิกัด GPS 
 13.494222823065343, 100.40667100138334 
 https://goo.gl/maps/6eVyi9XKJiwN8QrK6  

* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท์ : 085 - 256 - 5296 
Facebook : https://www.facebook.com/รักทะเลซีฟู๊ด-913995828647706   
* เวลาเปิดท าการ 
วันจันทร์ – ศุกร์   10.00 - 19.00 น. 
วันเสาร์ – อาทิตย ์ 10.00 - 19.00 น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ์  10.00 - 19.00 น. 

* Code แผนที่ดาวเทียม ส าหรับใช้ในเว็บ 
 <iframe 
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d18455.01860688589!2d100.40478269790916!3d13.493205481230495!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1
s0x30e2b1dd8ab31b9b%3A0xdf723443cfd4f839!2z4Lij4LmJ4Liy4LiZ4Lij4Lix4LiB4LiX4Liw4LmA4Lil4LiL4Li14Lif4Li54LmK4LiU!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1626074913284!5m2!1sth!2sth" width="600" 
height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/maps/6eVyi9XKJiwN8QrK6
https://www.facebook.com/รักทะเลซีฟู๊ด-913995828647706
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 See Sea Sun - แบบง่ายๆ Café & Bistro 

 
 

* ค าอธิบาย 
 See Sea Sun - แบบง่ายๆ Café & 
Bistro หนึ่งในคาเฟ่วิวดีริมวัง (วังกุ้ง วังปู วัง
ปลา นับเป็นอีกหนึ่ง Landmark Icon ของ
เมืองสมุทรสาคร ดินแดนประมง) จ าหน่าย
เครื่องด่ืมหลากชนิด รวมถึง Cake Bakery 
อาหารสไตล์ฝรั่งและ Steak อีกท้ังยังอยู่ใกล้ 
ๆ กับแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมใกล้กรุงอย่าง 
ศาลพันท้ายนรสิงห์ และสะพานแดง 
       เป็นคาเฟ่และร้านอาหารท่ีออกแบบ
แบบเรียบง่าย เน้นบรรยากาศของวัง เป็นท่ี
นั่งกลางน้ า Open Air แบบ 360 องศา ท า
ให้เห็นพระอาทิตย์ตกได้จากทุกมุมของร้าน 
หรือหากชอบสงบ ๆ ก็จะมีโซนท่ีมีความเป็น
ส่วนตัวแยกออกมาทางฝ่ังพื้นดิน และมีจุด
ถ่ายรูปสวย ๆ เก๋ ๆ หลายจุด แม้ว่ากลางวันจะแดดแรงตามภูมิศาสตร์ของพื้นท่ี แต่ด้วยความท่ีเปิดโล่งและมีลม
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โกรกตลอดเวลา จึงท าให้สามารถนั่งทานได้ไม่ร้อนมาก อีก
ท้ังยังถ่ายรูปสวยอีกด้วย หรือจะเป็นช่วงเย็นท่ีท้องฟ้าเริ่ม
เปล่ียนเป็นสีส้มโทนอบอุ่นก็ได้ฟีลไปอีกแบบ 
        วันนี้ ทางทีม อบจ. ได้ลองส่ังเมนูพื้นฐานของทางร้าน
มานั่งทานอยู่ 4 อย่าง ซึ่งจะเป็นอย่างไร ตามเราไปกันเลย
ครับ 
         เริ่มกันท่ีเมนูยอดนิยมส าหรับผู้ไม่ชอบทานกาแฟ 
อย่างโกโก้เย็น และชาเขียวมัทฉะมินท์เย็น ก็อร่อยกลม
กล่อม เข้ากันดีกับบรรยากาศ หรือจะเป็นเมนูสุดเฟรชสด
ช่ืนอย่างมะนาวโซดา แม้จะเป็นเครื่องด่ืมพื้นฐาน แต่ก็ท าให้
สดช่ืนได้จริง ๆ หรือเมนูกาแฟธรรมดาอย่างคาปูชิโน่ ท่ีไม่ได้
ธรรมดาไปเสียทีเดียว รสชาติขมนิด ๆ ตัดความมัน และ
รสชาติหวานของนมก็ท าให้ฟินส์จนลืมความร้อนของแดดไป
เลยทีเดียว 
        เสียดายนิดหนึ่งตรงท่ีวันนั้น ทาง อบจ.สมุทรสาครได้
ไปทานข้าวมาแล้วก่อนจะมาแวะรีวิวท่ีร้านนี้ จึงท าให้ไม่ได้
ส่ังอาหาร หรือสเต็กมาลองทาน และรีวิวให้ดู ทว่า จากการ
รี เสร์ ชข้ อมู ลม า  ไ ด้ข่ าว ว่ า 
รสชาติอาหารของท่ีนี่นั้นก็ไม่
เป็นรองใครเลย หากมีโอกาส 
เราจะไปลองส่ังอาหารแล้วมา
รีวิวให้อ่านกันอีกครั้ง 
        แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม 
แม้จะเป็นเครื่องด่ืมเพียงแก้ว
เดียว แต่บรรยากาศของร้าน
ต่างหากท่ีเป็นจุดขายของร้าน 
ดังนั้นเราเองก็อยากให้คุณมา
ลองเช่นกัน 
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* ที่อยู่ 
 ใกล้ทุ่งทานตะวันสมุทรสาคร ต าบล พันท้ายนรสิงห์ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 

* พิกัด GPS 
 https://goo.gl/maps/Nh2EmWuJpiuKkzFeA 

* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท์ : 094 - 415 - 4147 

* เวลาเปิดท าการ 
ร้านจะเปิดขายในวัน วันจันทร์ พุธ พฤหัส ศุกร์ : 10:00 - 21:00, เสาร์ อาทิตย์ 08:00 - 21:00 และ

หยุดวันอังคาร  
* Code แผนที่ดาวเทียม ส าหรับใช้ในเว็บ 
<iframe 
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3879.092485098461!2d100.3701945!3d13.5299155!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x30e2bb3c729760d1%3A0x93a826b33cd75f72!2zU2VlIFNlYSBTdW4gLeKAiyDguYHguJrguJrguIfguY
jguLLguKLguYY!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1666253606848!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> 
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 เค้กบ้านแตง 

* ค าอธิบาย 
 "เค้กบ้านแตง" เป็นคาเฟ่แบบ local ฟีลเพิงกลางวัง ลม
โกรกสบาย สวย บรรยากาศดี ท่ีมีจุดเด่นอยู่ท่ีเค้กโฮมเมด
แสนอร่อย วัตถุดิบคุณภาพดีในราคาท่ีจับต้องได้ เน้นการใช้
วัตถุดิบจากท้องถิ่นในการสร้างสรรค์เป็นเมนูต่าง ๆ ท้ังคาว-
หวาน-เครื่องด่ืม จึงเป็นอีกร้านท่ีน่าแวะมาทาน ห่างจาก
กรุงเทพนิดเดียวเท่านั้น โดยร้านนี้ต้ังอยู่ถนนเลียบคลอง
พิทยาลงกรณ์ ใกล้วัดสหธรรมาราม ห่างจากสถานที
ท่องเท่ียวยอดนิยมของสมุทรสาครอย่างศาลพันท้ายนรสิงห์ 
เพียง 4 กิโลเมตร และห่างจากสะพานรักษ์ทะเล บางขุน
เทียนเพียง 2 กิโลเมตร 
     ซึ่งแนวคิดของร้านนี้คือดีมาก พี่เจ้าของร้านบอกว่า การ
ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เท่ากับเป็นการช่วยคนในชุมชนให้มี
รายได้ด้วย แถมคุณภาพของวัตถุดิบเองก็ไม่แพ้ผู้ผลิตราย
ใหญ่ ๆ เลย ซึ่งผมชอบแนวคิดนี้ครับ ซึ่งการใช้วัตถุดิบใน
ท้องถิ่น คือการคิดออกนอกกรอบสูตรต าหรับเดิม จึงต้องมี
การทดลองท าซ้ าแล้วซ้ าเล่า พัฒนาและปรับปรุงจนได้สูตร
ของตัวเองแบบแท้ทรู นี่เองจึงเป็นเสน่ห์ของร้าน Local 
แบบนี้ 
      เท่าท่ีได้ลองเค้กของท่ีนี่อร่อยมากจริง ๆ ทีมงานทุกคน
ท่ีไปชิมได้แต่ชิมกินไปพร้อมกับท าตาลุกวาวด้วยความคาด
ไม่ถึงว่าจะอร่อยขนาดนี้ โดยเฉพาะครีมลาวามะพร้าว
น้ าหอมท่ีอยู่ในหลาย ๆ เมนูนั้น ต้องบอกว่าฟินส์สุด ๆ จริง 
ๆ ไม่เล่ียน ไม่หวานเกิน หอมกล่ินมะพร้าวน้ าหอมบ้านแพ้ว 
ซึ่งเป็น GI ของสมุทรสาคร เต็ม 10 ไม่หักเลยสักคะแนน 
และเค้กรสอื่น ๆ ท่ีได้ลองก็ใช่ย่อยครับ ส่วนเมนูคาวรสชาติ
จะกลาง ๆ หน่อยตามสไตล์คาเฟ่ จึงเหมาะกับคนท่ีไม่ได้
ทานอาหารรสชาติจัดจ้านมากครับ จึงเป็นอีกร้านท่ีน่าแวะ
มาเยี่ยมเยือนครับ และทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00 - 15.00 
จะมีดนตรีสดมาเล่นให้ฟังด้วยนะครับ ซึ่งจะมีท้ังอคูสติก 
และขลุ่ยบรรเลง 
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* ที่อยู่ 
 เลขท่ี 81/3 หมู่ ม.4 ซอย 81/3 หมู่4 ถนน 81 ต พันท้ายนรสิงห์ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ใกล้
วัดสหธรรมาราม ห่างจากศาลพันท้ายนรสิงห์ เพียง 4 กิโลเมตร และห่างจากสะพานรักษ์ทะเล บางขุนเทียน
เพียง 2 กิโลเมตร 

* พิกัด GPS 
 https://goo.gl/maps/G6ntaaNg4SXr9DEJ6 

* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท์ : 098 - 954 - 4269 
Facebook :  https://www.facebook.com/cakebantang/ 

* เวลาเปิดท าการ 

       ร้านจะเปิด 
พุธ - ศ เปิด 9.00 น. - 17.00น. 
เสาร์ - อาทิตย์ เปิด 9.00น. - 18.00น. 
จันทร์-อังคาร หยุด 

* Code แผนที่ดาวเทียม ส าหรับใช้ในเว็บ 
<iframe 
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3879.2844951879156!2d100.402113!3d13.5181245!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x30e2ba8497401f85%3A0x781fba3a8abd1afe!2z4LmA4LiE4LmJ4LiB4Lia4LmJ4Liy4LiZ4LmB4LiV4
LiH!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1666318019911!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> 
 

 
 
 



 แหล่งท่องเทีย่วของจังหวัดสมุทรสาคร 

 

9
2

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แหล่งท่องเทีย่วของจังหวัดสมุทรสาคร 

 

9
3

 แลมูน 
 

 
 
 

* ค าอธิบาย 
ร้าน "แลมูน" เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์ 

Street food ญี่ปุ่น ท่ีจะท าให้รู้สึกเหมือนบินไป
กินท่ีญี่ปุ่นเลยทีเดียว ด้วยการปรุงอาหารแบบ
ด้ังเดิม แต่เพิ่มเติมด้วยรสชาติสูตรเฉพาะของทาง
ร้านเอง คุณภาพไม่ต่างจากกินร้านแพง ๆ ในห้าง 
แต่ราคาแบบ Local ท่ีเอื้อมถึง กินอิ่มได้สบายๆ 
ไม่ล าบากกระเป๋าตัง  

ความคาวาอี้สไตล์ญี่ปุ่นของท่ีนี่เริ่มต้ังแต่ทางเข้าหน้าร้านเลย ท่ีแค่เห็นก็พลันคิดถึงภาพร้านอาหารข้าง
ทางในญี่ปุ่นแบบจริงจังเลย (อาจจะต่างแค่แดดบ้านเรามันซาฮาร่าเกินไปนิดเอง 555) พอเข้ามาก็ยิ่งว้าวเข้าไป
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อีก เพราะถึงแม้ร้านนี้จะเป็นร้านเล็ก ๆ ท่ีรองรับ
ลูกค้านั่งทานในร้านพร้อมกันได้ประมาณ 6 โต๊ะ 
แต่กลับตกแต่งทุกซอกมุมเป็นญี่ปุ่นจริง ๆ เรียกได้
ว่าถ้าไปนั่งทานแล้วถ่ายรูปอวดเพื่อนนี่ ว้าวชัวร์ๆ 
ญี่ปุ่นชัดๆ 

ร้านแลมูนเกิดจากความต้ังใจของคุณบาส
กับคุณเจ๊ียบ ท่ีอยากจะขายอาหารญี่ปุ่นคุณภาพดีๆ 
อร่อยๆ ตามแบบต้นฉบับ โดยท่ีเน้นราคาถูก เข้าถึง
ได้ให้กินกันได้ถ้วนหน้า โดยอาศัยความรู้และ
ประสบการณ์จากการเคยเป็นผู้บริหารร้านอาหาร
มาหลายร้าน ผสานความคุ้นเคยจากการเป็นผู้ส่ง
วัตถุดิบต่างๆ ให้ผู้ประกอบการอื่นๆ ดังนั้น แลมูน 
จึงไม่ใช่แค่ร้านท่ีต้ังตามกระแสความฮิตของสตรีท
ฟู้ดส์ จึงมั่นใจได้ในความอร่อย สมกับส านวนญี่ปุ่น

ว่ า  Hoppe ga Ochiru [ほっぺが落ち

る] ซึ่งแปลว่าอร่อยจนแก้มตก  
โดยวันนี้เราก็จัดเมนูหลากหลายชนิดมีรีวิว

ให้อ่านกันแบบจัดเต็มตามประสาแก๊งฮิปโปเช่นเคย
ครับ 

เริ่มกันท่ีเมนูแรก "บะหมี่เย็น" หรือ "ซารุ

โซบะ (そばざる)" เมนูญี่ปุ่น ด้ัง เ ดิม ท่ีแม้
รูปร่างหน้าตาของเมนูนี้จะดูธรรมดา แต่... อย่าดู
ถูกความอร่อยของเมนูนี้เลยครับ เส้นโซบะเหนียว
นุ่ม เด้งสู้ฟันด้วยเทคนิกการท าเส้นยาวๆ สีน้ าตาล 
ด้วยแป้งบัควีท (Buckwheat) ไม่ใช่แป้งสาลี จึงได้
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เส้นท่ีเหนียวนุ่ม เด้งด๋ึงด๋ัง (ด้วยเจ้าแป้งนี่เองจึงท า
ให้โซบะเป็นเมนูยอดนิยมในญี่ปุ่นมาต้ังแต่สมัยสมัย
โจมง หรือราวๆ 2,400-16,000 ปีก่อน) ในหนึ่ง
เสิร์พจะมีเส้นโซบะปริมาณก าลังดีโรยด้วยสาหร่าย
แห้งตัดฝอย คู่มากับน้ าซอสสีด าๆ ใสๆ ท าจากโชยุ
และส่วนผสมอื่นๆ ตามสูตรของทางร้านจนได้ความ
อร่อยแบบเค็มนิดๆ หอมถ่ัวเหลืองหน่อยๆ โอ๊ยชิอา
วาเสะสุดๆ ดังนั้นจึงไม่ควรพลาดท่ีจะลองเมนูซารุ
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โซบะท่ีร้านแลมูนนี้ครับ วิธีทานให้อร่อยยิ่งขึ้นครับ ลองเอาตะเกียบคีบเส้นขึ้นมาสักประมาณ 7-8 เส้น แล้ว
ม้วนตะเกียบเล็กน้อยก่อนน าไปจุ่มในซอสครับ เพื่อให้ซอสเกาะท่ีพื้นผิวของเส้นดียิ่งขึ้นครับ ยิ่งอากาศร้อนๆ 
อย่างนี้ จะรู้สึกว่าเมนูนี้เฟรชขึ้นเป็นพิเศษครับ 

"ข้าวหมูทอดทงคัตสึ (豚カツ)" เมนูนี้เราจะเห็นกันบ่อย ๆ แต่ในทางกลับกันก็เป็นเมนูท่ีทานง่าย
เหมาะกับทุกเพศทุกวัย อร่อยในราคาประหยัดด้วยข้าวญี่ปุ่นหุงอุ่นๆ เสิร์พคู่กับเนื้อหมู่นุ่มๆ หนาๆ ช้ินบักเป้งท่ี
หมักกับพริกไทยและเกลือมาจนเข้าเนื้อ จากนั้นจึงน าไปโรยแป้งบางๆ ชุบไข่และปังโกะหรือเกล็ดขนมปังอีกช้ัน
ก่อนน าไปทอดในน้ ามันร้อนๆ จนเป็นสีทอง กรอบนอก นุ่มใน ฉ่ าด้วยรสชาติของเนื้อหมูแน่นๆ ในทุกค า ยิ่งราด
ด้วยซอสทงคัตสึหอมงาท่ีมาพร้อมกันนะ โอ้ยฟินส์ 

"ข้าวแกงกะหรี่หมูทอดไข่ข้น (カツカレー)" ว้าว เมนูนี้คือดีย์มากครับ โออิชิเลย ข้าวญี่ปุ่นนุ่มๆ 
เหนียวๆ ราดด้วยแกงกะหรี่ญี่ปุ่นแบบชวา ระดับความเผ็ดค่อนไปทางมาก (เปรียบเทียบระดับความเผ็ดใน
ฐานะรสชาติอาหารญี่ปุ่นนะครับ ถ้าเป็นระดับความเผ็ดของคนไทยน่าจะอยู่แค่ระดับเผ็ดปานกลาง พอรู้สึกร้อน
ท่ีล้ิน คนไม่ทานเผ็ดก็ยังกินได้นะผมว่า) ซอสเองหอมกล่ินเครื่องเทศและหัวหอมเผาอ่อนๆ ท่ีเข้มข้นด้วยตัวเอง
โดยไม่มีรสชาติของมันฝรั่งบดผสมลงไปในเนื้อแกง และเพิ่มเท็กซ์เจอร์ด้วยมันฝัร่งและแครอทหั่นเต๋าท่ีนุ่มเปื่อย
ก าลังดี ไม่เละ โปะหน้าด้วยไข่ข้นมันๆ นัวๆ และหมูทอดทงคัตสึช้ินเบ้ิม 

"คัตสึด้ง (カツ丼)" อีกหนึ่งเมนูยอดนิยมในแบบสตรีทฟู้ดส์ของญี่ปุ่น มาจากทงคัตสึ (เนื้อหมูหั่น
เป็นช้ินๆ) และ ดงบูริ (ชามข้าวราดหน้า) จานนี้จึงกลายเป็นเมนูอารมน์แบบอาหารจานเดียวอีกอันท่ีน่าลอง
ครับ จะต่างจากทงคัตสึจานก่อนหน้านี้ตรงท่ีชามนี้จะเป็นข้าวญี่ปุ่น ราดหน้าด้วยหัวหอมท่ีผัดจนกลายเป็นสี
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น้ าตาล ซึ่งจะมีความหวานและกล่ินหอมๆ ของคาราเมล หรือท่ีเรียกว่า ปฏิกิริยาคาราเมลไลซ์ (Caramelized) 
โปะหน้าด้วยไข่ข้น หมูทอดแผ่นหนา และหัวหอมซอย 

"บูตะอูด้ง (豚うどん)" เมนูอูด้งเส้นเหนียวนุ่ม ในน้ าซุปซีอิ๊วสีด ารสเข้มข้น และผสมความหวาน
ตามธรรมชาติของหัวหอมท่ีผัดจนเป็นสีน้ าตาล และเพิ่มเท็กซ์เจอร์หนุบหนับในชามนี้ด้วยสามช้ันสไลด์ 
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 "ข้าวหน้าปลาไหล (蒲焼)" อีก
หนึ่งเมนูยอดนิยมเช่นกัน เมนูนี้เป็นการน า
ปลาไหลอุนะงิมาล้าง ผ่า เอาเครื่องในและ
เลาะก้างออก หั่นเนื้อปลาเป็นช้ินรูปสี
เหล่ียม เสียบด้วยไม้ และน าไปจุ่มกับซอส
ท่ีท ามาจากซีอิ๊วรสหวานก่อนท่ีจะน าไป
ย่าง จึงท าให้ได้เนื้อปลาท่ีนุ่มๆ หอมกล่ิน
ควันไฟและกล่ินเบิร์นหน่อยๆ รสชาติ
หวานๆ ทานคู่กับข้าวโรยหน้าด้วยสา
หน่ายแห้งหั่นฝอย อื้อหือ พอเอาเนื้อปลา
ไปจ้ิมแล้วจุ่มโชยุท่ีละลายวาซาบิไว้แล้วสัก
นิดนะ โหย มันโออิชิมากครับ 

มาถึงเมนูคาวเมนูสุดท้ายของวันนี้
ครับ "ข้าวหน้าหมูย่าง ไข่ออนเซ็น" เมนูนี้
น่าจะเหมาะกับเด็กๆ ครับ หมูย่างรสหวาน
นิดๆ หอมกล่ินควันไฟ ทานคู่กับไขออน
เซนเยิ้มๆ ท่ีเพียงแค่เอาช้อนกดลงไป ไข่
แดงนัวๆ ก็ทะลักออกมา อื้อหือ คิดแล้วก็
หิว 

ของหวานบ้างครับ "เมล่อนบิงซู (

メロンビンス)" ส าหรับขนมยอด
ฮิตนี้ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากเลยครับ 
เพราะเมล่อนท่ีน ามาใช้นั้นหวาน หอม 
อร่อยโดยธรรมชาติของตัวเองอยู่แล้ว ตัว
เทกซ์เจอร์แน้อแน่น กรอบ แช่มาเย็นเจ๊ียบ 
เดาว่าน่าจะเป็นเมล่อนสายพันธุ์อากิระไอ 
พอมาอยู่คู่กับเกล็ดน้ าแข็งนมสด ขาวนุ่ม
ปานหิมะ แค่นี้ก็ฟินส์แล้วครับ ส าหรับสาย
หวานอาจราดนมข้นเพิ่มอีกหน่อยก็ได้ครับ 
แต่แนะน าว่าไม่ต้องราดเยอะ เพราะเม
ล่อนท่ีร้านนี้ใช้คือดีย์อยู่แล้วครับ 

หากใครกลัวจะหนักไปทางร้านก็
มีไอศกรีมไว้บริการด้วยนะครับ 

แต่... เรายังขาดเครื่องด่ืมครับ 
วันนี้เลยส่ังมาลอง 2 ตัวครับ ตัวแรกคือ 
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 "โฮจิฉะ (ほうじ茶)" หรือชาเขียวท่ี
ไม่เขียวครับ 555 เห็นช่วงนี้ก าลังเป็น
กระแสกันเลยทีเดียวส าหรับเจ้าชาค่ัวตัวนี้ 
ด้วยตัวโฮจิฉะเองคือชาเขียวซึ่ ง ผ่าน
กระบวนการค่ัวท่ีอุณหภูมิประมาณ 200 
องศาเซลเซียส และน ามาเข้ากระบวนการ
ท าให้เย็นอย่างรวดเร็ว ซึ่งกระบวนการ
เหล่านี้ท าให้คาเทชินและคาเฟอีนในชา
เขียวลดลง ซึ่งคาเทชินและคาเฟอีนเป็น
สาเหตุหลักของรสชาติขมในชา ดังนั้นโฮจิ
ฉะจึงเป็นชาเชียวที่ให้รสชาตินุ่มละมุน ด่ืม
ง่าย เพราะมีคาเฟอีนเพียงเล็กน้อย หอม
กล่ินคล้ายๆ ข้าวค่ัวหน่อยๆ แต่ทานง่าย 
แม้คนท่ีไม่ชอบทานชาเขียวทั่วไปก็ยังทาน
ได้ครับ 

อีกเมนูคุ้นมากครับ 555 "มัทฉะ

ลา เ ต้  (抹茶 ティーラテ)" 
เมนูชาเขียวมาตรฐาน รสชาตินุ่มนวลชวนเขียว เอ้ย ชวนฝัน รสชาติสมดุล ไม่หนัก หรือมีกล่ินคาวๆ คล้าย
สาหร่าย ผสมนมสดในสัดส่วนท่ีพอดีจนนุ่มนัวครับ โดยร้านนี้เขาจะเลือกใช้ใบชาเขียว คาวามิมัทฉะ (Kawami) 
ซึ่งมีสีเขียวและกล่ินหอมจากธรรมชาติ กล่ินคล้ายๆ สัมผัสของอ้อมกอดบนยอดเขาสูง 555 

และกาแฟมะพร้าวน้ าหอมครับ 
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* ที่อยู่ 
 ตลาดคลองสนามชัยไนท์เลยมา 100 เมตร ตรงข้ามบริษัท 27 วิศวกรรม ทางเข้าด้านหลังหมู่บ้าน
กานดา ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

* พิกัด GPS 
 https://goo.gl/maps/jBShUGoEjUtxVp2N9 

* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท์ : 093 - 146 - 2498 
Facebook :  https://www.facebook.com/ร้านแลมูน-101176128034916 
* เวลาเปิดท าการ 

วันจันทร์ – ศุกร์   07.00 - 14.00 น และ 16.00 - 21.00 น. 
วันเสาร์ – อาทิตย ์ 07.00 - 21.00 น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ์  07.00 - 21.00 น. 

* Code แผนที่ดาวเทียม ส าหรับใช้ในเว็บ 
<iframe 
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d969.5619550883924!2d100.36230585023742!3d13.581665572977053!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x30e2bb092fb8a5fd%3A0x95d9211e8007aca9!2z4LmB4Lil4Li
h4Li54LiZ!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1666321562255!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> 
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ลมทะเล 

 
* ค าอธิบาย 
 ร้านอาหารธรรมชาติ บรรยากาศกลางน้ า บนพื้นท่ีกว่า 30 ไร่ อาหารท่ีโดดเด่น ด้านอาหารทะเลสดๆ
ด้านความสะอาด มีท่ีนั่งให้เลือกหลากหลายและ ราคาอันย่อมเยา สามารถด่ืมด่ าสัมผัสอาหารอร่อยกลางน้ า 
พร้อมเสียงดนตรีขับกล่อมให้บรรยากาศในการ
รับประทานอาหารมีรสชาติยิ่งขึ้น ได้ท่ีนี่ ณ ลม
ทะเล 
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* ที่อยู่ 
 19  ต าบลบ้ านบ่อ  อ า เภอ เมื อ งฯ  จั งหวั ด
สมุทรสาคร 74000 

* พิกัด GPS 
 13.505547351293131, 

100.18607972405799 
 https://goo.gl/maps/cyCVBgn7hPmjXjwx6  

 

* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท์ : 081 - 820 - 0618 
Facebook : https://www.facebook.com/Lomtalayrestaurant 
Website : http://www.lomtalay.com  

* เวลาเปิดท าการ 
วันจันทร์ – ศุกร์   10.00 - 21.00 น. 
วันเสาร์ – อาทิตย ์ 10.00 - 21.00 น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ์  10.00 - 21.00 น. 

* Code แผนที่ดาวเทียม ส าหรับใช้ในเว็บ 
 <iframe 
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3879.4898896444706!2d100.18395541467133!3d13.50550040659227!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1
s0x30e2c8bb834cf5d1%3A0xc75a1842d81997b5!2z4Lij4LmJ4Liy4LiZ4Lit4Liy4Lir4Liy4Lij4Lil4Lih4LiX4Liw4LmA4Lil!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1626075893702!5m2!1sth!2sth" width="600" 
height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe> 
 

https://goo.gl/maps/cyCVBgn7hPmjXjwx6
https://www.facebook.com/Lomtalayrestaurant
http://www.lomtalay.com/
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 ร้านอาหาร บ้านคุง้น  า 

* ค าอธิบาย 

ฃ บ้านคุ้งน้ า สมุทรสาคร บรรยากาศดีงามสุดชิล ได้วิวโค้งน้ า อาหารทะเลสด รสชาติดี เป็นร้านริมน้ าท่ี
เปิดมานาน อยู่ในย่านร้านอาหารทะเลแถวบ้านบ่อ-บ้านแพ้ว เห็นสายน้ าและต้นไม้เขียวท่ีช่วยขับให้รสชาติ
อาหารอร่อยขึ้นหลายขีด อาหารทะเลท่ีนี่มีให้เลือกหลายเมนู มีจานหนึ่งท่ีอยากแนะน าคือ หอยพิมแดดเดียว 
เขาว่าเป็นหอยท่ีมีเฉพาะในย่านนี้ เอามาท าแดดเดียวทอด เนื้อหนึบแน่นหวานอร่อยดี รสชาติคล้ายหมึกแดด
เดียว ส่วนจานปลาท่ีเป็นกะพงทอดน้ าปลา ถึงเป็นเมนูเบสิคแต่อร่อย ทอดกรอบนอกแต่เนื้อข้างในไม่แห้งแข็ง  

 

* ที่อยู่ 
 ต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร 74000 

* พิกัด GPS 
 13.511141438369116, 100.18190846839087 
 https://goo.gl/maps/HQQQrL9JDAZLPDGZ6  

* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท์ : 063 – 443 - 4114 
Facebook : https://www.facebook.com/pages/บ้านคุ้งน้ า @สมุทรสาคร/261920620538530    

* เวลาเปิดท าการ 
วันจันทร์ – ศุกร์   10.00 - 22.00 น. 
วันเสาร์ – อาทิตย ์ 10.00 - 22.00 น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ์  10.00 - 22.00 น. 

https://goo.gl/maps/HQQQrL9JDAZLPDGZ6
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* Code แผนที่ดาวเทียม ส าหรับใช้ในเว็บ 
 <iframe 
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3879.3983877072847!2d100.17973051482777!3d13.511125790503545!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!
1s0x30e2c8a566dc6f59%3A0x1d1398e8609db55a!2z4Lij4LmJ4Liy4LiZ4Lit4Liy4Lir4Liy4Lij4Lia4LmJ4Liy4LiZ4LiE4Li44LmJ4LiH4LiZ4LmJ4LizIOC4quC4oeC4uOC4l-C4o-
C4quC4suC4hOC4ow!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1626078895150!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe> 
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 ทิสคอฟฟี่แอทบ้านบ่อ (Tist Coffee @ banbho) 

* ค าอธิบาย 

 “ร้าน Triss Coffee @Banbo” เป็นร้านกาแฟเล็ก ๆ ต้ังอยู่บริเวณบ้านบ่อ สมุทรสาคร ท่ีตกแต่งร้าน
เป็นสไตล์อาร์ต อบอวนด้วยสีสันและบรรยากาศแห่งศิลปะ เนื่องจากเจ้าของร้านสุดหล่อ เด็กรุ่นใหม่ท่ีเรียนจบ
ทางด้านศิลปะ และยังเป็นบาริสต้าฝีมือดี ลูกศิษย์บาริสต้าดีกรีแชมป์ ท าให้เครื่องด่ืมมีรสชาติอร่อย กล่อม
กล่อม หอมติดจมูกในทุกแก้วท่ีเสริฟ โดยน้องบาริสต้าหน้าใสได้
เล่าให้เราฟังว่า เขาจะชงเครื่องด่ืมอย่างต้ังใจ ต้องเป็น perfect 
shot ในทุกแก้ว นอกจากกาแฟแล้ว ยังมีเครื่องด่ืมยอดนิยมอีก
หลาย ท้ังชา ช็อคโกแล็ต น้ าผลไม้ อิตาเล่ียนโซดา รวมถึงมีเบกอรี่
แสนอร่อยอย่างครัวซองต์ และขนมปังแดนิชท่ีอร่อยนุ่มหอมเนย 
ราวกับมีปาตีซีเยมาท าให้ทาน ส าหรับผู้สนใจอยากล้ิมลองว่าจะ
อร่อยเด็ดอย่างท่ีเราว่าไหม ก็สามารถไปทานกันได้ท่ีร้าน Triss 
Coffee @Banbo ใกล้กับวัดใหญ่บ้านบ่อ ผ่านสะพานข้ามคลอง
สุนัขหอนไปเพียง 400 เมตรเท่านั้น หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี 
099-220-2645 
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* ที่อยู่ 
 4 ต าบล บ้านบ่อ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 

* พิกัด GPS 
 13.508359226863876, 100.18647958188504 
 https://goo.gl/maps/4mZ2g4PcurkV6MLn6   

* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท์ : 099 – 220 - 2645 
Facebook : https://www.facebook.com/Tist-coffee-Banbo-106111587979364  

* เวลาเปิดท าการ 
วันจันทร์ – ศุกร์   07.00 - 19.00 น. 
วันเสาร์ – อาทิตย ์ 07.00 - 19.00 น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ์  07.00 - 19.00 น. 

* Code แผนที่ดาวเทียม ส าหรับใช้ในเว็บ 
 <iframe 
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3879.445174736974!2d100.18433381482781!3d13.508249690505435!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1
s0x30e2c97d9405d6ab%3A0x8b04f6bf619a6538!2sTist%20coffee%20%40Banbo!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1626079319462!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" style="border:0;"  
allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe> 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://goo.gl/maps/4mZ2g4PcurkV6MLn6
https://www.facebook.com/Tist-coffee-Banbo-106111587979364
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 ครัวเจ้าพระยา (Kruachaophraya restaurant) 

* ค าอธิบาย 

 ครัวเจ้าพระยา ร้านอาหารซีฟู้ดสมุทรสาคร อร่อยเด็ด ราคาไม่แรง  ท่ีชวนให้ไปด่ืมด่ าบรรยากาศริม
ทะเลแบบฟิน ๆ ดูวิวพระอาทิตย์ตกเป็นท่ีสุด ในส่วนของอาหาร บอกเลยว่า มีการคัดสรรวัตถุดิบอาหารมา
อย่างดี ชนิดท่ีว่า ไม่สดไม่เสิร์ฟกันเลยทีเดียว เมนูแนะน า ได้แก่ ปูผัดผงกะหรี่ หมึกผัดไข่เค็ม ปลาทูซาเต๊ียะ ห่อ
หมกเจ้าพระยา และต้มย าปลาเก๋า นับว่าเป็นหนึ่งร้านอาหารสมุทรสาคร ท่ีคนชอบซีฟู้ด ห้ามพลาดกันเลย 

* ที่อยู่ 
 102 บ้านกระซ้าขาว ต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมืองฯ จังหวัด
สมุทรสาคร 74000 

* พิกัด GPS 
 13.465202935046246, 100.21064703953341 
 https://goo.gl/maps/wKgvu7Dm2HCxH1ZF6   

* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท์ : 094 – 340 - 3355 
Facebook : 
https://www.facebook.com/kruachaophrayarestaurant  

* เวลาเปิดท าการ 
วันจันทร์ – พฤหัส  10.00 - 20.00 น. 
วันศุกร ์– อาทิตย ์ 10.00 - 22.00 น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ์  10.00 - 22.00 น. 

* Code แผนที่ดาวเทียม ส าหรับใช้ในเว็บ 
 <iframe 
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3880.137757072527!2d100.2103466321454!3d13.465604640491946!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s
0x30e2c90925f50793%3A0xceb11eddfbf148c9!2z4LiE4Lij4Lix4Lin4LmA4LiI4LmJ4Liy4Lie4Lij4Liw4Lii4LiyIOC4lS7guJrguYnguLLguJnguJrguYjguK0g4LitLuC5gOC4oeC4t-C4reC4h-
C4quC4oeC4uOC4l-C4o-C4quC4suC4hOC4ow!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1626081387166!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe> 

https://goo.gl/maps/wKgvu7Dm2HCxH1ZF6
https://www.facebook.com/kruachaophrayarestaurant
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 บ้านตาอยู่ อู่ยายชั น 

 
 
 

* ค าอธิบาย 
 บ้านตาอยู่ อู่ยายช้ันเป็นร้านอาหารริมวังใน ต.บ้านบ่อท่ีมีช่ือแปลกพอ ๆ กับความอินด้ี และความคันท
รี่ของเจ้าของร้าน เปิดทุกวันต้ังแต่ 17.00 - 23.00 น. สไตล์ร้านตกแต่งแบบบ้าน ๆ คันทรี่สุด ๆ ให้ฟีลเหมือนไป
เท่ียวสนามหลังบ้านเพื่อน เมนูอาหารเน้นท่ีไทย-อีสาน รสชาติจัดจ้านแบบขี้เมานิด ๆ  

และจุดเด่นอีกอันท่ีว้าวมากคือการเล่นดนตรีสดท่ีเรียกได้ว่าใกล้ชิดถึงท่ี เพราะคุณเจ้าของร้านจะไมไ่ด้
เล่นแค่บนเวทีเท่านั้น แต่จะมาต้ังเวทีช่ัวคราวข้าง ๆ โต๊ะท่ีแขกนั่งทานอาหารเลย โดยตามปกติหากมีลูกค้าเยอะ 
เจ้าของร้านจะเล่นประมาณโต๊ะละ 3 เพลง วนไป แต่หากวันนั้นลูกค้าน้อยหน่อย จะได้ฟีลเหมือนจ้างนักดนตรี
มาเล่นแบบส่วนตัวเลยทีเดียว 

 
ซึ่งในการรีววิครั้งนี้ อบจ.สมุทรสาครได้ส่ังอาหารรสเด็ดมาหลายอย่างเช่นกัน มีอะไรบ้าง ตามเราไปกัน

ต่อเลยครับ  
เริ่มกันท่ีเมนูยอดฮิตครองใจสายดริ๊งค์อย่าง เมนู ย า 3 4 5 กรอบ ด้วยความลงตัวรสชาติ เปรี้ยว หวาน 

เค็ม เผ็ดท่ีผสานกันในอัตราส่วนท่ีดี และของกรอบอย่างกระเพาะปลา ถั่วลิสงค่ัว เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ปลา
กรอบ และผักสดกรอบ ๆ  
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กบทอดกระเทียม คือดีย์มาก เนื้อ
กรบทอดพร้อมหนังกรุบกรอบ ทานคู่กับ
ซอสพริก แหล่มสุด 

ย าถั่วพู ท่ีกลมกล่อมลงตัว พร้อม
เนื้อกุ้งลวกตัวโตหวานอร่อย และถั่วพูกรุบ
กรอบเข้ากันได้ดีกับซอสรสเจ้มจ้นนนนน 
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หรือจะเป็นเมนูอาหารป่า อย่างหมูป่าผัดเผ็ด รสชาติดุดันจัดจ้าน 
ยิ่งทานคู่กับต้มส้มปลากระบอกร้อนๆ และข้าวสวยยิ่งฟินจนต้องร้องขอชีวิต 
ยิ่งเป็นช่วยพระอาทิตย์ตกนี่ บรรยากาศพาเพลินมาก เท่ียวอิ่มในราคาหลักร้อย แต่วิวนี่ประเมินค่าไมไ่ด้  
ตบท้ายด้วยเมนูกุ้งแช่น้ าปลา ท่ีแค่กัดลงไปเบาๆ เนื้อกุ้งก็กระจายความสดชุ่มฉ่ าเต็มปาก เข้ากันได้ดีกับ

น้ าจ้ิมซีฟู้ดรสดุ  
เมื่อผนวกรวมทั้งอาหาร บรรยากาศ และความอินดีของเจ้าของร้านแล้ว บอกได้ค าเดียวว่า หึความรู้สึก

เหมือนไปบันเทิงเริงก๊กอยู่กับก๊วนท่ีบ้านเพื่อนจริง ๆ นอกจากนั้นท่ีนี่ยังมีบ่อตกปลา และท่ีพักแบบโฮมสเตย์ไว้
ให้บริการด้วย เรียกได้ว่าครบจบในท่ีเดียว 

* ที่อยู่ 
 อยู่ใกล้สถานรีรถไฟบ้านบ่อ มุ่งหน้าทิศตะวันตกเฉียงใต้เพียง 700 เมตร ก็ถึงท่ีหมาย ต าบลบ้านบ่อ 
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000  

* พิกัด GPS 
 https://goo.gl/maps/JxwobY997bsN2yr47 

* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท์ : 081 149 3648 

* เวลาเปิดท าการ 
เปิดทุกวันต้ังแต่ 17.00 - 23.00 น 

* Code แผนที่ดาวเทียม ส าหรับใช้ในเว็บ 
<iframe 
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3879.61992650648!2d100.17719057227474!3d13.497502002419328!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x30e2c9f75648147d%3A0xe87036be31a72c54!2z4Lij4LmJ4Liy4LiZ4Lia4LmJ4Liy
4LiZ4LiV4Liy4Lit4Lii4Li54LmIIOC4 reC4ueC5 iOC4ouC4suC4ouC4 iuC4seC5 ieC4mQ!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1666766173478!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" style="border:0 ;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-
downgrade"></iframe> 
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 ก๋วยเตี๋ยวรวยแล้วเลิก 

 

 
 

 

* ค าอธิบาย 
 ก๋วยเต๋ียวรวยแล้วเลิก เป็นร้านก๋วยเต๋ียวแบบเพิงริมทางท่ี
ปกคลุมด้วยเหล่าสุมทุมพุ่มพฤกษ์ราวกับไม่ค่อยอยากจะให้

ใครเห็นร้าน 555 ต้ังอยู่ใน ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
อยู่ใกล้กับศาลพ่อคุณโขน และวัดใหญ่บ้านบ่อ ซึ่งเป็นร้านท่ี
ย้ายท าเลมาจากร้านเดิมช่ือ ร้านยายหนู ซึ่งขายบนเรือ ตรง
บริเวณท่าเรือข้ามฟากศาลพ่อคุณโขน-วัดใหญ่บ้านบ่อ จะ

เรียกว่าเป็นรุ่นท่ี 2 ก็ว่าได้ นับเป็นอีก
ร้านอาหารเก่าแก่ของชุมชนชาวบ้านบ่อ ท่ีล่ า
ลือกันท่ัวคุ้งน้ าถึงความอร่อย ถูก และสะอาด 
          ทีมฮิปโปจึงลงพื้นท่ีพิสูจน์ต านานความ

อร่อยนี้ แล้วก็พบว่าเป็นร้านก๋วยเต๋ียวแบบ

โบราณ รสชาติดีเลยครับ (ซึ่งถ้าชอบรสจัดก็

ปรุงเพิ่มได้) ราคาถูก แค่ชามละ 25 บาท แต่ก็

ไม่ได้น้อยมาก เครื่องแน่นเต็มชามมาเลย
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ทีเดียว ทีเด็ดอยู่ท่ีก๋วยเต๋ียวแห้งครับ ปรุงรสมาให้เสร็จท้ังถั่ว พริกป่น น้ าตาล และไม่ต้องปรุงเพิ่มเลย อร่อยแบบ

คลาสสิคสมกับความเป็นต านาน อ้อ พริกป่นหอมมากครับ ใส่นิดเดียวก็เผ็ดละ เพราะฉะนั้นค่อยๆ ปรุงนะครับ 

ใส่มากไปเด๋ียวจะกินวันนี้แล้วเผ็ดถึงมะรืน555

 

  

* ที่อยู่ 
        ร้านนี้ต้ังอยู่ต าบล บ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ใกล้กับวัดใหญ่บ้านบ่อ การเดินทางก็
แสนง่าย จากวัดใหญ่บ้านบ่อ ขับตามถนนเลยครับ ข้ามสะพานคลองสุนัขหอน ผ่านศาลพ่อคุณโขนมาเล็กน้อย
จะมีทางเบ่ียงขวา ให้สังเกตดีๆ ครับ ตรงหัวโค้งนั่นจะมีเพิงเล็กๆ อยู่ ต้นไม้อาจปกครุมจนนึกว่าเป็นท่ีหลบซ่อน
กลางป่า แต่นั่นแล่ะครับท่ีหมายของเรา 
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* พิกัด GPS 
 https://goo.gl/maps/oPUNF9HwCBxUYTd16 

* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท์ : 0854047885 

* เวลาเปิดท าการ 
ร้านจะเปิดทุกวัน ต้ังแต่ 07.00 - 14.00 น. 

* Code แผนที่ดาวเทียม ส าหรับใช้ในเว็บ 
<iframe 
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3732.917981513601!2d100.1822981!3d13.5106599!3m2!1i1024!
2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x30e2c92b270e42df%3A0x9ccded489aac8e66!2z4Lij4LmJ4Liy4LiZ4oCL4LiB4LmL4Lin4Lii4LmA4LiV4Li14L
mL4Lii4Lin4oCL4Lij4Lin4Lii4oCL4LmB4Lil4LmJ4Lin4oCL4LmA4Lil4Li04LiB4oCL!5e1!3m2!1sth!2sth!4v1666768157744!5m2!1sth!2sth" 
width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-
downgrade"></iframe> 
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 ต าชายตลิ่ง 

 
 
 

* ค าอธิบาย 
 "ต าชายตล่ิง" 
ร้านอาหารบรรยากาศดีอีกร้าน
ในสมุทรสาคร ท่ีต้ังอยู่ริมคลอง
สุนัขหอน ในต าบลบ้านบ่อ อ.
เมือง จ.สมุทรสาคร...  

แม้ร้านนี้จะไมไ่ด้ถูก
ตกแต่งอย่างหวือหวา หรือมีจุด
ถ่ายรูปมากมายอย่างคาเฟ่
สมัยใหม่ แต่กลับท าให้รู้สึก
สัมผัสได้ถึงความคลาสสิค และ
กล่ินอายของบรรยากาศชนบท
สมุทรสาคร ริมคลองสุนัขหอน
อันเงียบสงบ เสียงน้ าไหลเอื่อย ๆ  
และลมแผ่ว ๆ กลับท าให้หวน
ย้อนนึกถึง ความเรียบง่ายท่ี
หลายคนต่างเฝ้าตามหา เรียกได้
ว่า มากินแบบสโลว์ไลฟ์สไตล์คันทรี่กันเลยทีเดียว 

ท่ีส าคัญ อาหารของท่ีนี่นั้นรสชาดอร่อยติดปาก จัดจ้าน เด็ดดวงเข้ากับบรรยากาศชนบท หวนให้คิดถึง
รสของน้ ามือเพื่อนเสียมากกว่า ในการไปเยี่ยมครั้งนี้ ทีม อบจ.สมุทรสาครได้เพลิดเพลินจนลืมตัว บรรยากาศพา
เคลิบเคล้ิมลอยล่อง ส่ังอาหารมากินกว่า 14 เมนู พอคิดเงินออกมา ในใจคิดว่ากระเป๋าฉีกแหงๆ แต่ปรากฎว่า
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ราคาแค่พันกว่าบาทเท่านั้น... นับเป็นอีกหนึ่งมื้ออาหารท่ีเรียบง่าย อร่อย เป่ียมด้วยความสุขแบบวิถีสโลไลฟ์อีก
ท่ีนึงเลยทีเดียว 

 
 

 
 
* ที่อยู่ 
 จากปากทางเข้าบ้านบ่อ ขับต่อไปตามทางผ่านวัดใหญ่บ้านบ่อ และสะพานข้ามคลองสุนัขหอนไปสัก
เล็กน้อย ให้มองทางขวามือ จะมีป้ายบอกทางอยู่ว่าให้เล้ียวเข้าซอยไปจะเจอร้าน 

* พิกัด GPS 
 https://maps.app.goo.gl/uYgGMjJr75tdHrMm7 

 

https://maps.app.goo.gl/uYgGMjJr75tdHrMm7?fbclid=IwAR0daRG3qWPjdWnOtPp7G1L2Alye15OqAwo48J5W938ORZoi_3QfJnmb4HY
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* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท์ : 081 909 7657 

* เวลาเปิดท าการ 

ร้านนี้เปิดทุกวัน ต้ังแต่เช้าจนถึง 3 ทุ่ม โดยท่ีครัวจะปิดตอน 1 ทุ่มครึ่ง  

* Code แผนที่ดาวเทียม ส าหรับใช้ในเว็บ 
<iframe 
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3879.482942270955!2d100.1845249!3d13.505927599999998!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x30e2c8a932375ec7%3A0xc3bc65e773503a3a!2z4Lij4LmJ4Liy4LiZ4Li
V4Liz4LiK4Liy4Lii4LiV4Lil4Li04LmI4LiH!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1666769132927!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> 
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 บ้านเคียงเรือ Boat House & Restaurant   

* ค าอธิบาย 
 ร้านอาหารสไตล์บ้านเรือ จัดตกแต่งภายในสไตล์วินเทจ เหมือนย้อนไปอยู่ในยุค 70 รสชาติอร่อย 
อาหารทะเลสดถูกใจ อยู่บริเวณทางเข้าค่ายทีปังกรรัศมีโชติ ต าบลนาโคก เมนูแนะน าคือ แกงส้มปูไข่หน่อไม้
ดอง ปูไข่ดองน้ าปลา ปลาสามรส ต้มย ารสจัดจ้าน 
 นอกจากร้านอาหารแล้ว ท่ีนี่ยังมีบริการคาราโอเกะ โฮมสเตย์ และบ่อตกปลาด้วย 

 
 
 
 



 แหล่งท่องเทีย่วของจังหวัดสมุทรสาคร 

 

1
2

2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ที่อยู่ 
 ปากทางเข้าค่ายทีปังกรรัศมีโชติ ต าบลนาโคก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร 74000 

* พิกัด GPS 
 13.446468984255132, 100.09895717672968 
 https://goo.gl/maps/Yj8ZXZK42FErAkwJ7   

* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท์ : 088 – 619 - 4179 

065 – 629 - 3289 
Facebook : https://www.facebook.com/ร้านอาหารบ้านเคียงเรือ-100972515111241  

* เวลาเปิดท าการ 
วันจันทร์ – พฤหัส  10.00 - 20.00 น. 
วันศุกร ์– อาทิตย ์ 10.00 - 22.00 น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ์  10.00 - 22.00 น. 

* Code แผนที่ดาวเทียม ส าหรับใช้ในเว็บ 
 <iframe 
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d13052.125970536856!2d100.09614236292049!3d13.448171236903077!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!
1s0x30e2ce124775fc81%3A0xb0810091c8766401!2z4Lia4LmI4Lit4LiV4LiB4Lib4Lil4Liy4Lia4LmJ4Liy4LiZ4LmA4LiE4Li14Lii4LiH4LmA4Lij4Li34Lit!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1626080366022!5m2!1sth!2
sth" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe> 
 
 
 

https://goo.gl/maps/Yj8ZXZK42FErAkwJ7
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 ต.บางกระเจ้า 
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 ครัวในวัง 

* ค าอธิบาย 

 ครัวในวัง ร้านอาหารบนแพกุ้ง ริมชายทะเลบางกระเจ้า ท่ีมีรสชาติ
อาหารอร่อย ราคาไม่แพงอย่างท่ีคิด เมนูหลักท่ีแนะน าคือย าชะคราม ห่อ
หมกมะพร้าวอ่อน หมึกผัดไข่เค็ม ต้มย ากุ้ง กุ้งเผาบรรยากาศของร้านสวยงาม 
โดยเฉพาะช่วงยามเย็น ส่วนช่องค่ าแม้บรรยากาศโดยรอบจะมืดจนไม่เห็นวิว
วังกุ้งแต่ แต่ก็ชดเชยด้วยแสงไฟท่ีประดับประดาอย่างสวยงาม สะท้องกับผิว
น้ ายามค่ าคืน ครัวในวังจึงเป็นหนึ่งในร้านท่ีนักท่องเท่ียวควรแวะมานั่งทาน
สักครั้ง 

* ที่อยู่ 
 1/11 หมู่ 1 ต าบลบางกระเจ้า อ าเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 
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* พิกัด GPS 
 13.471749205079734, 100.21604164040988 
 https://goo.gl/maps/XjEGxaWccRLnwMPHA  

* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท์ : 062 – 661 - 5936 
Facebook: 
https://www.facebook.com/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83
%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87-582610418490350  

* เวลาเปิดท าการ 
วันจันทร์ – พฤหัส  10.00 - 20.00 น. 
วันศุกร ์– อาทิตย ์ 10.00 - 22.00 น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ์  10.00 - 22.00 น. 

* Code แผนที่ดาวเทียม ส าหรับใช้ในเว็บ 
 <iframe 
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d124162.34565779025!2d100.14531715820316!3d13.469579000000003!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!
1s0x30e2c9aa0ad647bb%3A0x8ddaabe269695362!2z4LiE4Lij4Lix4Lin4LmD4LiZ4Lin4Lix4LiH!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1626142254183!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" style="border:0;" 
allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe> 
 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/XjEGxaWccRLnwMPHA
https://www.facebook.com/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87-582610418490350
https://www.facebook.com/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87-582610418490350
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 The summer's sea 

 
 * ค าอธิบาย 
 คาเฟ่บรรยากาศดี สไตล์มินิมอล สีขาวสะอาดตา มีลมทะเลเย็นสบายพัดเข้าร้านตลอดเวลา มีมุม
ถ่ายรูปกรุบกริบหลายมุมให้นักท่องเท่ียวได้เลือกแชะ เลือกแชร์กันเพลินจนลืมกิน ร้านสีขาวตัดกับท้องฟ้าสีฟ้า 
ชวนให้มโนว่าอยู่กรีซกันเบาๆ แต่มีโมเมนท์กล่ินอายทะเลลอยมาให้ช่ืนใจ 
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* ที่อยู่ 
 ใกล้ศาลเจ้าแป๊ะกง ต าบลบางกระเจ้า อ าเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 

* พิกัด GPS 
 13.471097945360315, 100.21986590399985 
 https://goo.gl/maps/L8TL73sPTWoRWZkh6  

* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท์ : 061 - 264 - 7539 

* เวลาเปิดท าการ 
วันจันทร์ – พฤหัส  11.00 - 18.00 น. 
วันศุกร ์– อาทิตย ์ 11.00 - 18.00 น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ์  11.00 - 18.00 น. 

* Code แผนที่ดาวเทียม ส าหรับใช้ในเว็บ 
 <iframe 
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7760.057041758741!2d100.22317038545668!3d13.472339547635222!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1
s0x30e2c9793c61e313%3A0x783e096cc5bfac62!2sThe%20summer&#39;s%20sea!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1626143899121!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" style="border:0;" 
allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe> 
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 ต.กาหลง 
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 ร้านอาหารเจ๊ใจ (Jay Jai) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* ค าอธิบาย 
 ร้านอาหารเจ๊ใจ ร้านอาหารบ้าน ๆ ริมทะเลกาหลงท่ีรสชาติอาหารไม่ธรรมดาอย่างท่ีคิด บรรยากาศท่ี
ร้านจะมีลมจากชายทะเลกาหลงพัดโกรกอยู่ตลอดเวลา เป็นร้านอาหารเพียงแห่งเดียวท่ีสามารถมองสะพาน
สายรุ้งสถานที่สุดฮอตของสมุทรสาครได้พร้อมกับนั่งกินอาหาร สูดกลิ่นอายทะเล และล้ิมลองเมนูเด็ดอย่าง
ปลากุเลาแดดเดียว หลนไข่ปู ปูม้าวังนึ่งสด 
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* ที่อยู่ 
 58/4 หมู่ 7 ต าบลกาหลง อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 

* พิกัด GPS 
 13.450195926466316, 100.15112590248471 
 https://goo.gl/maps/Xr5Hy52ZRQgP4GQo9  

* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท์ : 094 - 282 - 2698 
Facebook: https://www.facebook.com/jayjaires/   

* เวลาเปิดท าการ 
วันจันทร์ – พฤหัส  09.00 - 17.00 น. 
วันศุกร ์– อาทิตย ์ 09.00 - 17.00 น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ์  09.00 - 17.00 น. 

* Code แผนที่ดาวเทียม ส าหรับใช้ในเว็บ 
 <iframe 
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d15521.61615241936!2d100.1503534263441!3d13.44917333638187!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0
x30e2cfa8ac517f83%3A0x623a81e21fb3dc7b!2z4Lij4LmJ4Liy4LiZ4Lit4Liy4Lir4Liy4Lij4LmA4LiI4LmK4LmD4LiIIOC4iuC4suC4ouC4l-C4sOC5gOC4peC4geC4suC4q-
C4peC4hw!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1626144445440!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/maps/Xr5Hy52ZRQgP4GQo9
https://www.facebook.com/jayjaires/
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 ต.บางโทรัด 
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 ขวัญข้าว ริเวอร์ไซด์ (Kwankao Riverside) 

 

* ค าอธิบาย 
ขวัญข้าว ริเวอร์ไซด์ ร้านอาหารสไตล์โมเดิร์นริมแม่น้ าท่าจีน บรรยากาศสวยงาม ชมวิวโค้งแม่น้ าชิล ๆ 

ภายในร้านตกแต่งเลิศหรู ให้ความรู้สึกราวกับอยู่ในงานเล้ียงไฮโซ งานแต่งสวยหรู เมนูปกติของทางร้านเป็น
อาหารทะเล อาหารไทย อาหารฟิวช่ัน อย่างเช่น ปอเปี๊ยดอกไม้สด ท่ียกขบวนพาเรดมาให้เลือกสรรกว่า 200 
เมนู และเมนูเครื่องด่ืมอีกกว่า 70 ชนิด และเมนูของหวานสารพัดขนาน รวมถึงน้ าหาทางยากอย่างน้ าดอกบัว 
จุดถ่ายรูปเพียบจนเม็มอาจไม่พอกันเลยทีเดียว 

ในช่วงเย็น เริ่มต้ังแต่เวลา 17.00 น. ร้านจะมีเมนูพิเศษเป็นชุดชาบูหมีออนเซ็น ชาบูน้ าซุป 4 ชนิด 
ท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติคและอบอุ่น 

* ที่อยู่ 
 9/9 หมู่ 4 ต าบลบางโทรัด อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74100 
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* พิกัด GPS 
 13.520267463215486, 100.1701972682346 
 https://goo.gl/maps/2AqymFmLzCXUxAoz8   

* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท์ : 061 - 262 - 4789 
Facebook: https://www.facebook.com/kwankaoriverside  

* เวลาเปิดท าการ 
วันจันทร์ – พฤหัส  11.00 - 21.00 น. 
วันศุกร ์– อาทิตย ์ 11.00 - 21.00 น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ์  11.00 - 21.00 น. 

* Code แผนที่ดาวเทียม ส าหรับใช้ในเว็บ 
 <iframe 
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3879.252072854855!2d100.1680193146715!3d13.520116206263074!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s
0x30e2cf554c3808d5%3A0x7e6c6b3688ea9ff5!2z4Lij4LmJ4Liy4LiZ4Lit4Liy4Lir4Liy4Lij4LiC4Lin4Lix4LiN4LiC4LmJ4Liy4LinIOC4o-C4tOC5gOC4p-C4reC4o-C5jOC5hOC4i-
C4lOC5jA!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1626145623222!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe> 

 

 

https://goo.gl/maps/2AqymFmLzCXUxAoz8
https://www.facebook.com/kwankaoriverside
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 ต.บางหญ้าแพรก 
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 Rabito cafe 

 

* ค าอธิบาย 
 Rabito cafe เ ป็ น ร้ า น
กาแฟน้องใหม่ในเมืองมหาชัย ท่ี
เราคิดว่าน่าถูกใจใครหลาย ๆ คน 
ด้ ว ย ร สช า ติ ค ว า ม อ ร่ อ ย ข อ ง
เครื่องด่ืมหลากชนิดตามแบบฉบับ 
cafe ท่ีท้ังอร่อย และสวยจนอดใจ
ไม่ได้ท่ีจะต้องหยิบกล้องมาแช๊ะ ๆ  
และเมนูเบเกอรี่หลายหลายท่ีน่า
อร่อยและน่ารักไปพร้อม ๆ กัน 
รวมถึงอาหารตาสุดน่ารักอย่างน้อง
กระต่าย ท่ี  Cute มั่ ก  ๆ ซึ่ ง ต้ั ง
ขบวนผลัดเปล่ียนหมุนเวียนมาให้
ได้ชมความน่ารักกันอย่างไม่เบื่อ
เ ลย  ท้ั ง สายพั น ธ์ สุ ดฮิ ตอย่ า ง 
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Netherland Dwarf นุ่มนิ่ม หูส้ัน น่ารักเว่อร์ หรือ
จะเป็นสายพันธ์หูตก หน้าเว้าวอนอย่าง Holland 
Lop ก็มีนะ 

ซึ่งความคิวท์ของร้านนี้ไม่ใด้อยู่แค่น้องต่าย 
และของกินท้ังหลายเพียงอย่างเดียว แต่บรรยากาศ
ของร้านเองก็ใช่ย่อย การตกแต่งของร้านนี้เน้นสี
ขาว ตัดด้วยลวดลายและสีสัน earth tone แซม
ด้วยสีเขียวนิด ๆ ของต้นไม้ใบไม้ นอกจากนั้นยัง
ตกแ ต่ ง ด้ ว ยขอ งน่ า รั ก  ๆ  ก ระ จุ๋ ง กระ จ๋ิ ง  ท่ี
กลายเป็นพร็อบสุดน่ารัก ท าให้รูปถ่ายออกมาดู
มีไลฟ์สไตล์ท่ีเรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยเสน่ห์สวยงาม 
ฟีลคาเฟ่นักเรียนญี่ปุ่นเลย รับรองว่ามาทีนะไม่ใช่
แ ค่ อิ่ ม ท้ อ ง  อิ่ ม ใ จ  แ ต่ . . .  รู ป
เพียบบบบบบบบบบบบบบบ น่ารักจนต้องลงใจให้
ขนาดนี้ จะพลาดได้ไง 

แต่นี่แค่น้ าจ้ิมนะ เพราะเรายังมีมุมสวย ๆ 
มาฝาก รวมถึงเราเองก็ได้ลองส่ังท้ังเครื่อง ด่ืม 
และเบเกอรี่มากิน เพื่อมารีวิวให้อ่านกันด้วยครับ 
ตามแบบฉบับแก๊งฮิปโป 

เริ่มท่ีเมนูแรกเลยครับ วันนี้ผมได้ลองส่ัง
เมนู  signature ของร้ านอย่าง  "อเมริกาโนน้ า
มะพร้าว" ท่ีใช้กาแฟดึงเอาเอกลักษณ์และผลิตภัณฑ์ 
GI ของสมุทรสาครอย่างมะพร้าวน้ าหอมออกมาได้
อย่างดี รสชาติของกาแฟ Brazil แบบค่ัวกลาง ซึ่ง
จะมีรสชาติเข้มหน่อย โดย body ของกาแฟชนิดนี้
จะมีรสขมนิด ๆ และมีความเป็นช็อคโกแลตหน่อย 
ๆ ครีมมี่นิด ๆ แฝงความเป็นคาราเมล ผสานกับ
กล่ิน nutty อ่อน ๆ และมี after taste ท่ีค่อนไป
ทางช็อคโกแล็ต เมื่อผสานกับน้ ามะพร้าวน้ าหอมแท้ 
จึงท าให้เป็นอเมริกาโนท่ีมีรสชาติหวานอ่อน ๆ และ
กล่ินหอมเฉพาะตัวอย่างเป็นธรรมชาติของมะพร้าว  

และเจ้ากล่ินของเมล็ดกาแฟนี่เอง เป็น
ต้นเหตุให้ทันทีท่ีผมเปิดประตูเข้าร้านไป ก็ต้องจ้ึง
กับกล่ินหอม ๆ ท่ีลอยมาเตะจมูกเข้าอย่างจัง  
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แต่อย่างท่ีผมเคยบอกครับว่า สูตรกาแฟท่ีมี
การดัดแปลงวัตถุดิบของท้องถิ่นเข้าไป เพื่อให้
ท้ัง 2 อย่างช่วยดึงและชูรสชาด กล่ินเด่น ๆ 
ของกันและกันนั้น อาจไม่เหมาะนักกับคนท่ี
ไม่ชอบทานกาแฟด า (ไม่ใส่นม) เป็นทุนเดิม 
สักเท่าไรครับ  

ดังนั้นผมจึงได้ลองส่ังเมนูกาแฟ สูตร
ยอดนิ ยม ท่ีมี ก า รผสมนมอย่ า ง  " Latte 
มะพร้าว" มารีวิวให้ด้วย ส าหรับคนท่ีทาน
กาแฟด าไม่ไหวครับ ซึ่งเจ้าลาเต้มะพร้าวนี้ก็
ท าออกมาได้ดีเลยครับ การเพิ่มนมเข้ามาเป็นส่วนผสมด้วย ท าให้เกิดความนัว ความมัน และความหวานตาม
ธรรมชาติของนมมาข่มรสขมของกาแฟ และลงตัวกับกล่ินน้ ามะพร้าวจาง ๆ ครับ อารมน์ประมาณว่าเป็น
รสชาติท่ีท าให้จินตนาการถึง สาวบ้านทุ่งยิ้มหวาน ๆ เลยครับ... พอละ ผมเริ่มเลอะเทอะนิดนึง ต่อกันเหอะครับ 
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เอาใจสายชาเขียวบ้าง ด้วย "มัทฉะสตรอเบอรี่" เมนูซิกเนเจอร์ซึ่งสีสวยมาก สีเขียวของชาเขียวเข้มข้น 
ผสานกับสีขาวของนมสด และสีแดงของสตรอเบอรี่รสเข้มข้น เมนูนี้ตอนแรกบอกเลยว่าไม่คาดหวังสักเท่าไรนัก 
แต่ส่ังเพราะน่าจะถ่ายรูปสวย เพราะโดยส่วนตัวผมไม่ชอบทานสตรอเบอรี่นัก ทว่าทางร้านก็ท าออกมาได้ดีเกิน
คาดครับ ชาเขียวรสนัว ๆ หอม ๆ ขมนิด ๆ ฝาดหน่อย ๆ ผสานความมัน นัวของนมสด และ รสเปรี้ยวอมหวาน 
กล่ินหอมเฉพาะตัวของสตรอเบอรี่ เข้ากันได้ดีมากครับ เมื่อผสมกันแล้วไม่หวานจนเกินไป (แต่ต้องคนดี ๆ นะ
ครับ) กล่มกล่อมมากแกรรรรรรรรรรรร 

 
และต่อให้สุดกับสายชาเขียว (เปล่าหรอก แก้วนี้เกิดจากการรีเควสท์อยากกินชาเขียวลาเต้ท่ีแกชอบ 

ของสมาชิกคนหนึ่งในแก๊งฮิปโปนี่เองครับ มุแง้ ๆ) ด้วย "Match Latte" ซึ่งผมได้ลองขโมยกินแล้ว ดีเลยครับ 
แม้จะดูเหมือนใกล้เคียงกับเมนูก่อนหน้านี้ แต่คนละอารมน์เลยแฮะ เพราะมัทฉะลาเต้แก้วนี้ให้ความรู้สึกของ
ความเป็นออริจินัล กล่ินและรสชาติของชาเขียวนั้นชัดเจนมากกว่าตัวก่อน สายชาเขียวน่าจะไม่พลาดครับ 

ต่อมาด้วยสโลแกนของแก๊งฮิปโปครับ กินคาวไม่กินหวาน ไมด๊ายยยยยยยยยยยยยยย เลยจัดวาฟเฟิล
มาชิมอีกหนึ่งช้ินครับ เป็นวาฟเฟิลท่ีมีรูปลักษณ์แปลกดี เสียบไม้มาอย่างกับเป็นไอติม แต่ในทางกลับกันก็ท าให้
ทานได้ง่ายครับ สามารถถือไปกินไป และดูน้องต่ายได้อย่างเต็มท่ีเลย คิวท์ ๆ ซึ่งรสชาติก็ดีเลยครับ วาฟเฟิลเนื้อ
นุ่ม ๆ หอมนมเนย ราดน้ าผ้ึงหวานอร่อย... สุด พอทานกับเครื่องด่ืมแล้ว นิพพานครับ  
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เป็นอันจบมื้อเบา ๆ ระหว่างพักกองกัน ก่อนจะต้องตากแดดอาบลมแบกร่างกลับไปส ารวจ และเก็บ
ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวสมุทรสาครต่อ ตามวิถีแก๊งฮิปโปครับ เพราะเราหวังว่าสักวัน ความพยายามของเราจะมี
ส่วนช่วยเปล่ียนสมุทรสาครจากเมืองทางผ่าน เป็นเมืองทางแวะ และกลายเป็นเมืองท่องเท่ียวทางเลือกใหม่ครับ  

ทว่า เราก็อดใจไม่ไหวท่ีจะเก็บภาพอาหารสวย ๆ มาอวดทุกท่านเพิ่มครับ เพราะเมนูเขาหลากหลาย
จริง ๆ ครับ ไม่ว่าจะเค้ก ครัวซองต์ ไอศกรีมแบบซอฟท์เสิร์พ หรือเครื่องด่ืมก็ยังมีให้ได้ลองอีกเพียบครับ  
ท่ีส าคัญร้านนี้ไม่ได้มีดีแค่ Speed-bar นะ แต่ Slow-bar อย่างกาแฟดริปก็มีให้ล้ิมลองครับ พร้อมด้วยเมล็ด
กาแฟ speciality อีกหลากหลายให้เลือก blend ครับ  
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* ที่อยู่ 
 ร้านนี้ไปมาง่ายครับ จากมหาชัยใช้ถนนเอกชัย ข้ามสะพานมหาชัย (สะพานวัดเจษฎ์) แล้ววิ่งตรงต่อไป
ตามทาง ร้านอยู่ริมถนนสหกรณ์ หน้าหมู่บ้านมหาชัยเมืองทองครับ 

* พิกัด GPS 
 https://goo.gl/maps/Uj1YK43KDDbASnqg8  

* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท์ : 0903456268  

* เวลาเปิดท าการ 
ร้านจะเปิดขายอังคาร - อาทิตย์ 08:00 - 17:00 น. 

* Code แผนที่ดาวเทียม ส าหรับใช้ในเว็บ 
 <iframe 
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d969.7886322370557!2d100.2941503!3d13.526106599999999!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i
768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x30e2b94f06902e91%3A0x385e793b9abbefb!2sRabito%20Cafe!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1666924195500!5m2!1sth!2sth" width="600" 
height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> 
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 ศศิพิมพ์ฟาร์มคาเฟ่ 

 

* ค าอธิบาย 
"ศศิพิมพ์เมล่อนฟาร์ม" ตังอยู่ในเขตพื้นท่ี

ต าบลบางหญ้าแพรก ใกล้กับวัดโกรกกราก เข้าซอย
จากถนนสหกรณ์เพียง 100 เมตร ท่ีนี่แม้จะเป็นเพียง
ฟาร์มเล็ก ๆ แต่กลับซุกซ่อน (ความ) ฟาร์มสุขก้อนใหญ่
เบ้ิมไว้ภายใน ท่ีนี่มีลักษณะเป็นฟาร์มเกษตรท่ีมีท้ังร้าน
กาแฟ แปลงปลูกพืชในโรงเรือน แปลงเพาะไม้ด่าง 
ฟาร์มนก ครบเครื่องแห่งความสุขมาก ไม่ว่าจะเดินไป
ตรงไหน ก็จะพบกับรอยยิ้มแห่งความสงบและสุขใจซุก
ซ่อนอยู่ในทุกมุมของสวน ซึง่ส่วนหนึ่งมาจากการใช้
ชีวิตบนวิถีความสุขอย่างพอเพียงของพี่ไก่และ
ครอบครัว ท่ีเป็นเจ้าของสวนเอง  

นอกจากนี้ทางฟาร์มยังมีร้านกาแฟไว้
ใหบ้ริการอีกด้วย ซึ่งมีท้ังขนมอร่อย ๆ และเครื่องด่ืม
ถูกใจสายคาเฟ่ท้ัง Speed-bar และ Slow-bar ในราคาเริ่มต้นท่ี 50 บาท ส่วนขนมอร่อย ๆ เริ่มต้นท่ี 25 บาท
เท่านั้นครับ 
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เริ่มท่ีเมนูซิกเนเจอร์อย่าง "ศศิพิมพ์คอฟฟี่" ซึ่งเป็น

กาแฟอาราบริก้าแท้ค่ัวระดับปานกลาง หอมกรุ่น รสชาติไม่
ขมมากนักมีรสเปรี้ยวติดปลายล้ินหน่อย ๆ ผสมเข้ากับไซรัป
เมล่อน และน้ าเมล่อน ด้วยสัดส่วนท่ีพอดี ได้รสชาติกาแฟดี
ครับ แต่แอบแซ่บด้วยรสชาติเปรี้ยว ๆ หวาน ๆ เป็นอีกหนึ่ง
เมนูท่ีน่าลองเลยครับ 

ต่อด้วย "ชาเขียวมัทฉะลาเต้" นุ่ม ๆ หอมชาเขียว
และนมสด 

"ลาเต้" กาแฟอาราบิกาค่ัวกลางนี่เข้ากันได้ดีกับการ
ทานแบบใส่นมครับ นัวนุ่ม 

"ชาเย็นมะนาว" เมนูนี้รีเฟรชได้ดีเลยครับ ยิ่งทานคู่
กับบราวนี่กล้วยหอมตามภาพนะครับ อิ่มพอดี เติมแรงเดิน
ต่อไป 

เอาใจสายดาร์กด้วย "โกโก้เย็น" เข้มข้นถึงรสช็อโก
แล็ต ทานคู่กับชีสเค้กหน้าไหม้ คือดีย์ 

ชีสเค้กหน้าไหม้ อีกหนึ่งเบเกอรี่ฮิตของสาว ๆ ท่ีปกติไปทานคาเฟ่ท่ัวไปช้ินสามเหล่ียมเล็ก ๆ ก็ร้อยกว่า
แล้ว แต่ท่ีนี่ก้อนใหญพอๆกับถ้วยข้าว ในราคาแค่ไม่ถึงร้อยเอง หอมชีสท่ีเล่นไฟ รสชาตินัว อร่อยถูกใจ และท่ี
ส าคัญขนมของท่ีนี่เป็นโฮมเมดครับ 

 



 แหล่งท่องเทีย่วของจังหวัดสมุทรสาคร 

 

1
4

5
 

ต่อด้วยคุ้กกี้ชาเขียวท่ีอร่อยแบบไม่น่าเช่ือครับ 
เมนูนี้ ตอนแรกไม่คิดอะไร แต่พอตัดเข้าปากค านึงเท่านั้น
แล่ะ กล่ินและรสชาติของชาเขียวพร้อมธัญพืชหอม ๆ ก็
ครุกรุ่นอยู๋เต็มปาก อันนี้ผมชอบมากครับ ช้ินหนึ่งก็ไม่เล็ก
นะ ใหญ่ขนาดปากชามแน่ะ 

ทีเด็ดเลยครับเจ้าตัวนี้ "บ้าวนี่กล้วยหอม" รสชาติ
ของแป้งบราวนี้หนึบๆ เข้ากันได้ดีกับกล่ินหอมของกล้วยท่ี
ผ่านความร้อน กินๆคุยๆ เผลอแผลบเดียวก็หมดช้ินเลย
ครับ 

เมนูเครื่องด่ืมดี ๆ อย่างนี้ เริ่มต้นท่ี 50 บาท
เท่านั้นครับ หรือหากชอบทานกาแฟแบบเข้ม ๆ ทางร้าน
ก็สามารถเปล่ียนเมล็ดกาแฟเป็นชนิดค่ัวเข้ม หรือเป็นสาย
พันธ์่ brazil ให้ได้ครับ 

ท้ังเครื่องด่ืม และเบเกอรี่เหล่านี้  อร่อยเพราะท าด้วยใจท่ีอยากให้คนท่ีได้แวะมาเยี่ยมฟาร์มแห่งนี้มี
ความสุข เหมือนกับสมาชิกในครอบครัวแห่งความสุขนี้ด้วยเช่นกัน ทุกอย่างท ากันเองในครัวเรือนหมด เป็น
ครอบครัวแห่งความสุขท่ีน่าอิจฉามากครับ 
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อี กหนึ่ ง ของอร่ อย ท่ี

ต้องซื้ อก ลับไปเป็นของฝาก
ของขวัญคือ "กล้วยตาก" กล้วย
สวนบ้านแพ้ว คุณภาพดี เนื้อ
อวบ หวานตามธรรมชาติ ตาก
แดดด้วยกรรมวิธีท่ีสะอาด จึง
ท าให้ทุกค าท่ีกัด นอกจากจะมี
รสชาติตามธรรมชาติของกล้วย
แล้ว ยังหอมกล่ินของสายแดด
อ่อน ๆ อีกด้วย 

เบเกอรี่อื่น ๆ ก็มีอีก
เพียบ ในราคาไม่แรง ไม่ว่าจะเป็นคุกกี้สอดไส้ ขนม 

พอเริ่มอิ่ม เริ่มมีแรง ต้องย่อยต่ออีกหน่อยครับ พี่ไก่จึงพาเราเดินชมฟาร์มเพาะไม้ด่างต่อ ซึ่งมีไมด่้าง
สวย ๆ มากกว่า 100 ชนิดให้เลือกซื้อหากลับไปขยายพันธ์บ้างครับ 
* ที่อยู่ 

  ร้านน้ีต้ังอยู่ใน ต. ท่าเสา อ.เมอืง. จ.สมุทรสาคร การเดินทางแสนสะดวก จากถนนสุคนธวิท เล้ียว
เข้าไปในซอยสุคนธวิท 25 ขับต่อไปตามทางตามป้ายไปเร่ือย ๆ ก็จะถึงท่ีหมาย ซึ่งห่างจากแม่น้า้ท่าจีนเพียง 
600 เมตร  

* พิกัด GPS 
 https://goo.gl/maps/CAMcAgvcsWHq91UZ8 

* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท์ : 061 789 4791 
Facebook :  https://www.facebook.com/sasipimfarm 

* เวลาเปิดท าการ 

ฟาร์มเปิด วัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 17.00 น. 
                วัน เสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 18.00 น. 

* Code แผนที่ดาวเทียม ส าหรับใช้ในเว็บ 
<iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3879.055308241208!2d100.29004979999999!3d13.5321973!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i

1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x30e2b83bc645dcb9%3A0xdc12ed66f5629f1b!2z4Lio4Lio4Li04Lie4Li04Lih4Lie4LmM4LmA4Lih4Lil4LmI4Lit4LiZ4Lif4Liy4L

ij4LmM4Lih!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1666926246495!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" 

referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> 
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 ต.ท่าฉลอม 
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 ครัวลุงตุ๊ก 

 

* ค าอธิบาย 
"ครัวลุงตุ๊ก" ต้ังอยู่บนถนนสุทธิวาตวิถี ใกล้กับ

โรงพยาบาลนครท่าฉลอม ใน ต. ท่าฉลอม ร้านนี้เป็นร้าน
เก่าแก่ท่ีอยู่คู่ท่าฉลอมมานานแสนนาน กลายเป็นรสชาติ
อันคุ้นเคยของชาวบ้านละแวกนั้น แม้มองจากภายนอกจะ
เป็นร้านท่ีดูเหมือนร้านอาหารตามส่ังปกติท่ัวไป ไม่ได้มี
อะไรแปลก ทว่า... ชาวท่าฉลอมรู้กันดีถึงรสชาติความ
อร่อยระดับต านาน รวมถึงความสดของวัตถุดิบอาหาร
ทะเล ท่ีเรียกได้ว่า "สดกว่านี้ก็คงต้องลงไปกินในทะเลเอง
แล้ว" หน าซ้ าราคายังเบาเป๋าตังในสไตล์ร้าน Local อกีด้วย  

ถึงเมนูจะไม่หวือหวาเหมือนตามคาเฟ่ แต่รสมือนี้
รับลองอร่อยเด็ดจนต้องติดใจ มีท้ังอาหารตามส่ังจานเดียว 
หรืออาหารแบบกับข้าวส าหรับปาร์ต้ีกันยกก๊วน ข้อเสีย
ของร้านคือ วัตถุดิบบางอย่าง โดยเฉพาะ "ปลาทูสด" นั้นมี
จ านวนจ ากัด จะหมดเร็วมาก ทางร้านแจ้งว่า ใครจะลอง
ล้ิมกินเมนูปลาทูของท่ีนี่ ให้โทรส่ัง โทรจองก่อนได้เลย ท่ี 
0852644462'= 
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เริ่มกันท่ีเมนูแรก "ปลาทู

ทอดราดน้ าปลา" เมนูนี้เด็ดมากครับ 
ปลาทูสดมาก สดจนเนื้อนี้แน่น เด้ง
เชียว ทอดท้ังตัวให้หนังเป็นสีทอง 
หอม กรอบอร่อย มีกล่ินควันไฟเล็กๆ 

ราดด้วยซอสน้ าปลารสชาติหวานๆ 
เค็มๆ อร่อยมากครับ เมนูนี้เด็กทาน
ได้ ผู้ใหญ่ทานดีเลย ท่ีส าคัญปลาทู
สดมาก เลยไม่มีกล่ินคาวเลยแม้แต่
น้อย  

"กุ้งสดผัดถั่วลันเตา" กุ้งสด
ตัวโตๆ สดๆ เนื้อเด้งๆ ผัดกับถ่ัว
ลันเตาอวบๆ กรุบกรอบ แครอท เห็ด
ฟาง และข้าวโพดอ่อน ในซอสน้ ามัน
หอย โรยพริกไทยแบบโบราณ
หน่อยๆ กินกับข้าวสวยร้อนๆ เข้ากัน
ดี 
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"ย าทะเลรวม" จัดเต็มท้ังกุ้ง หมึก หมู ใส่เครื่องแบบไม่กั๊ก รสชาติจัดจ้าน ได้ท้ังกับแกล้มหรือกินกับข้าว 
"หมึกผัดผงกระหรี่" เนื้อหมึกสดค าโต ผัดกับเครื่องแกงกะหรี่จนหอมกรุ่น ไม่ฉนุ ทานง่าย หอมกล่ินไข่

และต้นหอม เมนูนี้บอกเลย มีเบ้ิลครับ 
"ผัดฉ่าปลากะพง" เนื้อปลากะพงเต็มช้ินเต็มค า เนื้อแน่น สด หวานตามธรรมชาติ ผัดกับเครื่องผัดชารส

ร้อนแรง ไม่ว่าจะพรกิ พริกไทยอ่อน อื้มหืมกระตุ้นความอยากอาหารได้ดีมาก ท่ีส าคัญเลาะก้างมาเกล้ียงเลย ไม่
เหลือให้ระคายเหงือกเลยแม้แต่อันเดียวครับ 
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"แก้งส้มกุ้งไข่ทอดชะอม" เมนูบ้านๆ แต่แกงส้มเนี่ย แม้จะท าไมยาก แต่ถ้าให้อร่อยเนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะท า

ได้ครับ ซึ่งร้านนี้ก็ท าออกมาได้ดีเลยครับ รสชาติเปรี้ยวน าจากน้ ามะขาม เผ็ดตาม และเค็มๆ หวานหน่อยๆ ท่ี
ปลายล้ิน... ครบรสเลยทีเดียว ยิ่งตักไข่ทอดชะอมท่ีดูดซับน้ าแกงไว้ในตัวเองจนแน่นเอี้ยด ทันท่ีใช้ฟันกัดลงไป 
น้ าแกงภายในไข่ก็พุ่งปรี๊ดออกมา สดช่ืน อร่อยมากครับ  

"กะพงทอดราดน้ าปลา" อีกหนึ่งความอร่อยท่ีไม่ควรพลาด กับเนื้อปลากะพงสดๆ ชุบแป้งบางๆ ทอดจน
เหลืองกรอบ และยังช่วยเพิ่มเท็กซ์เจอร์ และพื้นผิวที่ให้ซอสน้ าปลาหอมๆ เกาะติดเนื้อจนชุ่มฉ่ า อร่อยสมบูรณ์

ในค าเดียว ท่ีส าคัญทางร้านยังท ามา
แบบจานไม่ใหญ่มาก ไม่ว่าจะไปคน
เดียว 2 คน หรือ 3 คนก็เพลินได้โดย
ไม่ต้องส่ังมาท้ังตัว 

และเรายังได้ส่ังเมนูตัดรส
มาเพิ่มอีก 2 เมนูคือ "แกงจืดเต้าหู้
ไข่" ท่ีมีน้ าซุบกลมกล่อม หอมก าลังดี 
ซดทีคล่องคอโคตร และเพิ่มไฟเบอร์
ให้มื้อนี้อีกนิดด้วย "แขนงน้ ามันหอย
หมูกรอบ" เป็นอันจบมื้ออาหารของ
วันนี้ อร่อยแบบบ้านๆ สไตล์ Local 
ราคาเบาแต่ฟินเฟ่อร์ครับ 
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* ที่อยู่ 
 ร้านนี้ต้ังอยู่ท่ี เลขท่ี 430/3 ถนน สุทธิวาตวิถี ต.ท่าฉลอม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร บนถนนสุ
ทิวาตวิถี เย้ืองกับโรงพยาบาล 

* พิกัด GPS 
 https://goo.gl/maps/x3kPVEA8Ts2tSLnZ8 

* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท์ : 0852644462 
Facebook :  https://www.facebook.com/maprang.saelao  

* เวลาเปิดท าการ 
วันจันทร์ – ศุกร์   10.30 – 22.00 น. 
วันเสาร์ – อาทิตย ์ 10.30 – 22.00 น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ์  10.30 – 22.00 น. 

* Code แผนที่ดาวเทียม ส าหรับใช้ในเว็บ 
<iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d242.4371459689715!2d100.2694788!3d13.5359388!3m2!1i1024!2i768!4

f13.1!3m3!1m2!1s0x30e2b929c1cb06a5%3A0xa929e4c7afd20e66!2z4LiE4Lij4Lix4Lin4Lil4Li44LiH4LiV4Li44LmK4LiB!5e0!3m2!1sth!2sth!4v16

66928158684!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-

when-downgrade"></iframe> 
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 Everyday 1990 

 

* ค าอธิบาย 
 วินเทจคาเฟ่ แห่งเดียวในท่าฉลอม ต้ังอยู่
ท่ีถนนถวาย ดินแดนประวัติศาสตร์แห่งการ
ปกครองแบบกระจายอ านาจของไทย รายล้อม
ด้วยบรรยากาศของมนต์ขลังแห่งเมืองเก่า และ 
street art ท่าฉลอม ท่ีไม่ได้พิเศษแต่เพียงท าเล 
แต่เป็นรสชาติ และเทคนิกการชงกาแฟแสนอร่อย 
หอมกรุ่นกลมกล่อมต่างหาก เข้ากันได้ดีกับสไตล์
การแต่งร้านแบบมินิมอลท่ีแฝงความเป็นวินเทจ 
หน่อย ๆ ถูกใจท้ังผู้นิยม Slow-bar และ Speed-
bar 
     โดยร้านนี้มีเมนูกาแฟ ชา smoothie นม 
โกโก้มากมายให้เลือกสรร และอีกส่ิงท่ีพิเศษ
พอกันคือกาแฟ Drip ท่ีมีเมล็ดกาแฟ Specialty 
หลากหลายชนิดจากแหล่งผลิตช้ันเย่ียมให้คอ
กาแฟได้เลือกชิม เลือก Blend กันได้เองตาม
ความชอบ  ไม่ว่าจะเป็น Honduras, Panama 
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Kotowa Duncan, Rwanda 
Nyamasheke Cyato, Brazil Santos, 
Ethiopia Yirgacheffe, หรือกาแฟพ
รีเมี่ยมสายพันธ์ไทยอย่าง Bokaew 
estate, Mae Chan Thai, Khun Lao 
เป็นต้น ยิ่งทานคู่กับครัวซองต์หอมเนย
แสนอร่อยแล้วยิ่งฟินสุด ๆ วันนี้ทีม อบจ.
สมุทรสาครได้ลองส่ังมารีวิวบางเมนู ใคร
อยากรู้ ตามเราไปกันเลยครับ 
     เริ่มท่ีเมนูซิกเนอเจอร์อย่าง 
"Americano Tropical Fruit" ซึ่งชงอย่าง
พิถีพิถันด้วยเมล็ดกาแฟ Arabica 100% 
จากโรงค่ัวของร้านเอง บดใหม่แก้วต่อ
แก้ว  กล่ันจนได้น้ ากาแฟท่ีหอมกลม
กล่อม รสขมอ่อน ๆ พร้อมส่วนผสมสูตร
เฉพาะ และน้ ามันผิวเลมอนท่ีผ่านความ
ร้อน ให้ความรู้สึก fresh ในทุกค าท่ีด่ืม แต่
หากคุณไม่ชอบลองของใหม่ หรือของ
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แปลก แนะน าให้ทานเป็นกาแฟ 
Original ท่ัวไปอย่าง Mocha, 
Cappuccino, Latte, Americano 
หรือ Espresso ได้ครับ 
     หรืออีกเมนูซิกเนเจอร์อย่าง Latte 
Anko ท่ีมีช่ือเป็นภาษาอิตาล่ีผสมกับ
ญี่ปุ่น ตรงตามสูตรท่ีใช้ กาแฟอาราบิกา
กล่ันสดใหม่ เติมความมันละมุนด้วยนม
สด และถั่วแดง แม้จะฟังดูไม่ค่อยเข้า
กัน แต่เช่ือเถอะคุณคิดผิด เพราะมันดีย์
มาก ความกลมกล่อมอ่อนละมุนหวาน

เล็กน้อยตัดกับความขมและกล่ินหอมของกาแฟได้ดีจริง 
ๆ 
      มาท่ีเมนูร้อนอย่าง Mocha Banana ตรงตามช่ือ 
กับกาแฟกล่ันสดหอมอร่อย ผสานความเข้มนัวด้วย
ดาร์คช็อคโกแล็ตและไซรัปกล้วย หอมละมุน ราดหน้า
ด้วยฟองนมนุ่มฟู ตัดกับครีมาสีน้ าตาลสวยรอบขอบแก้ว 
และผงช็อคโกแล็ตท่ีเพียงแค่คนแล้วยกด่ืมก็ฟินส์สุดๆ 
ในขณะท่ีก าลังเริงรมกับกล่ินของกล้วยอยู่นั้น เผลออีกที
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ก็หมดแก้วแล้ว เรียกได้ว่าต๊าซจริงๆ ท่ีส าคัญเมนูร้อนของท่ีนี่ จะมีอุณหภูมิพอเหมาะในเวลาท่ีเสิร์พ ไม่ร้อนจน
ลวกมือและท าให้นมสูญเสียความหวานตามธรรมชาติ และดึงความอร่อยของกาแฟให้มาเต็ม  
    

 
 
ชาเขียวมัทฉะลาเต้เย็น อีกหนึ่งเมนูยอดนิยมของผู้ไม่ทานกาแฟ ด้วยการชงใหม่สดทุกแก้ว จึงท าให้แสดงรสชาติ 
และกล่ินละมุนอันเป็นเอกลักษณ์ของชาเขียวได้อย่างดี ผสานนมสดรสธรรมชาติ เป็นความนัวและละมุนท่ีลงตัว
จริง ๆ 
      มอคค่าเย็น เมนูอร่อยเข้ม ท่ีผสานกันอย่างลงตัวของเมล็ดกาแฟค่ัวบดหอมกลุ่น และช็อคโกแลตแสนอร่อย 
ต๊าซมากแม่ ยิ่งได้ครัวซองต์ช็อคโกแลต
สักช้ินนะ สุโค่ย 
      อีกเมนูท่ีทางร้านภูมิใจน าเสนอคือ 
กาแฟ ดริบ โดยอบจ.เลือกเป็นเมล็ด
กาแฟท่ีมีกล่ินเฉพาะตัวสุดพิเศษอย่าง 
Houduras ซึ่งเป็นเมล็ดกาแฟท่ีบ่มด้วย
ถังไม้โอ็คท่ีเคยผ่านการบ่ม Whisky 
มาแล้ว จึงให้กล่ินเฉพาะตัวที่หอมมาก
จนต้องร้องขอชีวิต มีรสขมอ่อน ๆ กับ
กล่ินท่ีหอมฟุ้งไปท้ังร้านเพียงแค่สัมผัส 
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กับน้ าร้อนเท่านั้น มี body อมเปรี้ยวนิดๆจากระดับการค่ัวกาแฟอ่อน ๆ มีกล่ินฟรุ๊ตต้ีนิด และรสเปรี้ยวหน่อยๆ 
เป็น After taste 
      และสุดท้าย ชามะม่วงสตรอเบอรี่ ชาไม่หวาน แต่รสชาติละมุนหอมฟรุ๊ตต้ีจากมะม่วงและสตรอเบอรี่ เพิ่ม
ความหอมเย็นชื่นใจไปอีกข้ันด้วย Rosemary ฟีลฝรั่งวัยใสนั่งจิบชาชมเมืองเก่า 
      แต่ละเมนูจะทวีความฟินส์ขึ้นอีก เมื่อทานคู่กับครัวซองต์แสนอร่อยท่ีมีให้เลือกหลายรสชาติ โดยเฉพาะ 
Chocolate lava ท่ีดีมาก ครัวซองหอมกลุ่นด้วยเนยนม และกล่ินแป้งสาลีคุณภาพเย่ียมสีด าขลับเข้มขลังมีพลัง 
เพียงแค่บิออกจะพบกับครีมลาวาช็อคโกแล็ตเข้มข้นแสนอร่อยตั้งแต่ปลายล้ินสัมผัส รวมถึงครัวซองต์สตรอเบอ
รี่ท่ีหวานซ่อนเปรี้ยว อร่อยไม่แพ้กนั 
      อีกส่ิงท่ีเราได้สังเกตเห็นคือ ตัวเจ้าของร้านท่ีเป็น Barista เองนั้นจะเป็นท้ังเครื่องปรุง ของแต่งร้านเอง 
เพราะแกจะเปล่งออร่าตลอดเวลาท่ีได้ชง หรือพูดคุยเรื่องกาแฟ ในแววตาแฝงด้วยความสุขและพลังบวกท่ีได้ท า
ในส่ิงท่ีตนรัก ผมว่านี่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะท่ีท าให้อาหารหรือเครื่องด่ืมอร่อยขึ้นกว่าความเป็นจริง 

 
 
* ที่อยู่ 
 ถ.ถวาย แยกตัดกับถนนโสมนัสมรรคา ต.ท่าฉลอม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 74000  

* พิกัด GPS 
 https://goo.gl/maps/TA8NrR3GRFxL39Xt5  

* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท์ : 0882534183 
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* เวลาเปิดท าการ 

ร้านจะเปิดขายในวัน จ-พ 08:45-16:30 น., ศ-อา 08:45-17:30 น. (หยุดวันพฤหัส) 

* Code แผนที่ดาวเทียม ส าหรับใช้ในเว็บ 
 <iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3878.994767414587!2d100.273214!3d13.535912299999998!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!

3m3!1m2!1s0x30e2b9613d93b231%3A0xd1928a0d36b151af!2sEveryday1990cafe!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1666929005019!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" 

style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> 

 

  

 

 


