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เขียนไปทำาไม

ส�ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้ (สอร.) จัดโครงกำรอบรมเยำวชน
นักเขียน “TK Young Writer 2017 ข้ึน เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ
ด้ำนงำนเขียนให้กับเยำวชน ผ่ำนกระบวนกำรถ่ำยทอดควำม
รู้ท่ีเน้นสำระแบบเข้มข้น ท้ังกระบวนกำรคิด วำงแผน และ
สร้ำงสรรค์ผลงำนให้ส�ำเร็จลุล่วงภำยในเวลำท่ีจ�ำกัด จำกทีม
วิทยำกรมืออำชีพ
 มำร ่วมเป็นก�ำลังใจ และติดตำมอ่ำนนิตยสำร       
ฉบับพิเศษทั้ง 3 เล่ม คือ 1. รวมเรื่องสั้น ไม่มีอะไร 2. แดน  
3. How to build floating market  กันได้ฟรี 3 ช่องทำง คือ

    http://readme.tkpark.or.th

    แอพพลิเคชั่น TK app 

    แอพพลิเคชั่น TK Public Online Library 
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ผม – กริชเทพ ศรศิลป์ กับ แป้ง – ณัฐจรัส
เองมหัสสกุล ตอบรบัค�ำชวนของพ่ีวภิว์ บูรพำเดชะ 
ท่ีให้มำร่วมเป็นผู้แนะน�ำน้องๆ ในโครงกำร TK 
Young Writer ด้วยควำมยินดียิ่ง เนื่องจำก
เรำคิดว่ำน่ำจะได้อะไรจำกประสบกำรณ์ครั้งน้ี
กลับไป ‘เติม’ บำงสิ่งบำงอย่ำงท่ีเรำอำจจะ
พร่องไปจำกกำรขลุกอยู่กับกำรงำนของเรำมำ
อย่ำงยำวนำน 
 และเมือ่งำนน้ีสิน้สดุลงผมก็ดีใจท่ีเรำ
คิดไม่ผิด
 กำรได้ร ่วมลงพ้ืนท่ีตลอดสี่วันกับ
น้องๆ ท่ีอัมพวำ ท�ำให้เรำได้กลับมำย�้ำกับ    
ตัวเองอีกครัง้ว่ำ ท�ำไมเรำจงึเลือกท่ีจะท�ำอำชพีน้ี
 แน่นอนว่ำทุกสำขำอำชีพต่ำงก็มี
เสน่ห ์และมีควำมสนุกในแบบของตัวเอง       
แต่ในมมุมองของผมในฐำนะคนท�ำสือ่สิง่พิมพ์ 
ผมคิดว่ำเสน่ห์ท่ีส�ำคัญอย่ำงหน่ึงในอำชีพ
ของเรำก็คือกำรได้ร่วมหัวจมท้ำย ร่วมแรง
ร่วมใจ ในกำรท�ำให้สิ่งท่ีอยู ่ในหัวของเรำ       
ทุกคนออกมำดีท่ีสุดตำมท่ีเรำอยำกจะให้      
มันเป็น ซึ่งในโครงกำรน้ีน้องๆ ได้ท�ำอย่ำงท่ี
คนท�ำนิตยสำรต้องท�ำกันอย่ำงเต็มที่
 ผมได้เห็นน้องๆ ประชมุเสนอควำมเห็น 
ซึ่งได้รับกำรยอมรับบ้ำง หรือบ้ำงก็ถูกตีตกไป
โดยเพ่ือนๆ เห็นพวกเขำร่วมกันแก้ไขปัญหำ 

วิ่งวุ ่นไปท่ัวตลำดน�้ำอัมพวำ ผมได้พบเห็น
ควำมประหม่ำ ไม่มั่นใจ ผิดพลำด รวมถึงเห็น
ควำมสนุกสนำน ท�ำงำนกันไปร้องเพลงกัน
ไป ให้ก�ำลังใจซึ่งกันและกัน แม้ในยำมดึกดื่น   
ค่อนคืน 
 ผมอยำกให้พวกเขำจดจ�ำควำมรู้สึก
เหล่ำน้ีเอำไว้ เพรำะจำกประสบกำรณ์ของผม 
นี่คือเรื่องที่ดีที่สุดของอำชีพนี้
 ห ำกจะมี สิ่ ง ท่ี ผมคำดหวั ง จำก
โครงกำรน้ีก็คือ อย่ำงน้อยท่ีสุดผมหวังว่ำ    
พวกเขำจะรู้สึกสนุกกับกำรเข้ำร่วมโครงกำรน้ี
และหำกมันจะท� ำ ให ้ เ ขำรู ้ สึ ก พิ เศษกับ
บรรยำกำศในค�่ำคืนเหล่ำน้ันจนเติบโตมำเป็น
คนท�ำหนังสืออีกคนหนึ่ง มันก็จะยิ่งดีมำกขึ้น

	 กริชเทพ	ศรศิลป์
	 ณัฐจรัส	เองมหัสสกุล
 Studio Dialogue

อิดิเตอร์ส
ทอล์ก
EDITOR’S
TALK



นี่เป็นครั้งแรกส�ำหรับทุกอย่ำง
 เจอเพ่ือนๆ นักเขียนครัง้แรก... นักอ่ำน 
ครัง้แรก... ได้ท�ำงำนร่วมกันครัง้แรก... บทควำม 
ชิน้แรก... ท�ำรวมบทควำมกับเพ่ือนๆ ครัง้แรก... 
แต่อำจเป็นครั้งเดียว
 และครั้งสุดท้ำย...

 ก่อนหน้ำท่ีผมจะตัดสนิใจมำเข้ำค่ำย
เพ่ือเรียนรู้ชีวิตกำรเป็นนักเขียน ผมไม่ค่อยรู้
เรื่องรำวมำกนัก หนังสือล่ำสุดท่ีอ่ำนจบเล่ม 
ก็ผ่ำนมำแล้ว 3 เดือนกว่ำๆ สมรรถภำพควำมถ่ี 
ในกำรอ่ำนอยู่ที่ประมำณ 3 เล่มต่อปี ตั้งใจมำ
สังเกตกำรณ์อีกกลุ่มควำมสนใจ แต่เรื่องรำว 
ธรรมดำๆ คงไม่สนุกเท่ำไร ผมถูกยกควำม 
ไว้วำงใจให้ได้รับหน้ำที่เป็น บ.ก. จำกเพื่อนๆ 
ร่วมทีม... 
 บ.ก. ค�ำค�ำน้ีไม่ใช่ครัง้แรกท่ีเคยได้ยนิ 
แต่ไม่เคยมีฐำนข้อมูลของสิ่งน้ีเลย ถ้ำมันจบ 
ด้วยกำรถูกมอบต�ำแหน่งแล้วก็ลืมๆ กันไป 
คงไม่หนักใจอะไรมำก นอกจำกจะเริ่มต้นกำร
เป็นนักเขียนฝึกหัดแล้ว ยงัควบต�ำแหน่ง บ.ก. 
ไปด้วยพร้อมๆ กัน 
 ผมนึกถึงหนังวัยเด็กท่ีตัวเอกของ
เรื่องมักถูกจับพลัดจับผลูได ้มำรับหน้ำท่ี
แบบท่ีไม ่เคยท�ำ ระหว ่ำงเรื่องจะต ้องมี
กำรฟำดฟันจนพ้นผ่ำน ท้องฟ้ำสว่ำงสดใส 
เป็นบทสรปุของหนัง แต่ไม่คิดว่ำบทหนังแบบน้ัน 
จะเกิดข้ึนกับช่วงชีวิตน้ีของผม คิดว่ำหนัก
แน่นอน ระหว่ำงกำรเข้ำค่ำย ผมพยำยำมพูด 

เพื่อขอควำมช่วยเหลือจำกเพื่อนตลอด อยำก 
ให้ทุกคนช่วยๆ กัน และผมก็เรยีนรูก้ำรท�ำงำน 
จำกเพ่ือนท่ีช่วยเหลือกันไปมำ ใครท�ำข้อมูล 
อะไรก็ช่วยกันเพ่ิมเติม ใครสัมภำษณ์ไม่เก่ง 
ก็ช่วยกันถำม ข้อมูลไม่ครบก็ช่วยกันตำมหำ
ให้ครบจนได้ 
 ...ตอนน้ีผมรู ้สึกเชื่อในพล็อตหนัง 
ย้อนยุคหน่อยๆ แล้วล่ะ เริ่มเรื่องด้วยควำม 
ซอมซ่อ เรือ่งไล่ล�ำดับดีข้ึนเรือ่ยๆ สนุกข้ึนเรือ่ยๆ  
เนือยบ้ำง มสียองขวญันิดๆ  เขย่ำขวญัหน่อยๆ  
และแลนด้ิงจบลงอย่ำงหนังรำงวัล ได้เรียนรู ้
วิธีกำรของเพ่ือนๆ ท่ีหลำกหลำย วิธีคิดท่ี 
แตกต่ำงกัน ก็คงเป็นเรือ่งปกติท่ีต้องมท้ัีงเรือ่ง 
ท่ีเข้ำกันได้โดยธรรมชำติ บำงเรือ่งอำจต้องปรบั 
ควำมเข้ำใจ บำงเรือ่งก็ท�ำควำมเข้ำใจกันและกัน  
แต่ด้วยควำมต้ังใจจริงของเพ่ือนๆ ท�ำให้เรำ 
ผ่ำนพ้นมนัมำได้ และคิดว่ำกำรพยำยำมท�ำงำน 
ของผมและเพ่ือนๆ จะอยู ่ในควำมทรงจ�ำ 
ในกำรเริ่มต้นงำนเขียนของเรำ
  ผมเริม่อยำกกลับไปแก้ค�ำท่ีผมกล่ำว
ว่ำ... 
 ครั้งนี้อำจเป็นครั้งสุดท้ำย

เพชร	สุขพลัม
บรรณาธิการ
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สเต็ป
หนึ่ง

STEP 1

แหล่ง

น้ำา
IN THE 
RIVER

อยู่บนดินเรียกตลำดนัด แต่ถ้ำอยู่ในน้�ำ 
เขำเรียก ‘ตลำดน้�ำ’ 
 ถ้ำคุณต้องกำรจะท�ำตลำดน้�ำข้ึนมำ
สกัท่ีหน่ึง อยำ่งแรกท่ีคุณต้องนึกถึงเลยก็คือ  
‘น้�ำ’ ไม่ว่ำจะเป็นแม่น้�ำ คลอง หนอง บึง 
หรือบ่ออะไรสักอย่ำงท่ีคุณขุดข้ึนมำเอง  
คุณต้องหำแหล่งน้�ำท่ีเหมำะสมเพื่อควำม 
เป็นตลำดน้�ำท่ีดี และท้ังหมดต้องเริ่มต้น 
ด้วยกำรท่ีคุณต้องรูว้ำ่ แหล่งน้�ำของตลำดน้�ำ 
มีหน้ำที่อย่ำงไรบ้ำง 



9
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แบกะน้ำา	
เพรำะแม่ค้ำพำยเรือขำยของกันในน้�ำเลยจ�ำเป็นท่ีจะต้องค�ำนึงถึงขนำด  
กว้ำง X ยำว X ลึก ของแม่น้�ำให้สอดคล้องกับเรือที่พำยขำยของ แบบที่
ไม่กว้ำงจนว้ำเหว่ หรือแคบจนเบียดเสียดกัน และมีท่ีทำงให้พ่อค้ำแม่ค้ำ 
ได้เทียบท่ำขำยกัน ระดับน้�ำท่ีดีต้องอยู่ในระดับสำยตำท่ีลูกค้ำจะมองเห็น
จำกบนฝั่ง แต่น้�ำขึ้นน้�ำลงก็เป็นเรื่องบังคับกันไม่ได้ พ่อค้ำแม่ค้ำเลือกที่จะ 
ปรบัตัวกับปัญหำน้ีงำ่ยๆ ด้วยกำรสง่เด็กเสริฟ์มำยนืบนฝ่ัง ท�ำหน้ำท่ีท้ังเรยีก
ลูกค้ำและเสิร์ฟอำหำร 

ถนนในน้ำา	
รูห้รอืไมว่ำ่ ถนนในน้�ำก็มเีลน แต่วำ่สลับซำ้ยขวำกับถนนบนบก เวลำพำยเรอื 
ก็จะได้ฟีลเหมอืนขับรถอยูท่ี่อเมรกิำ กำรท่ีในน้�ำมเีลนก็เพรำะวำ่นอกจำกจะ 
ขำยของกันในเรือแล้วยังใช้เป็นพำหนะด้วย แม่น้�ำจึงกลำยเป็นถนนไปโดย
ปรยิำย กำรจะออกแบบแมน้่�ำจงึไมใ่ชแ่ค่ท�ำให้แมน้่�ำเป็นท่ีขำยของอยำ่งเดียว 
แต่แม่น้�ำยังต้องเป็นถนนด้วยเช่นกัน 

กินริมน้ำา	
ซือ้อำหำรในเรอื น่ังกินบนบันได เป็นวถีิท่ีคนมำเท่ียวตลำดน้�ำนิยมกัน บันได 
เป็นตัวเชื่อมส�ำคัญระหว่ำงแม่ค้ำในเรือกับลูกค้ำบนฝ่ังให้สื่อสำรกันได้ ซึ่ง
บันไดที่ดีต้องมี 11 ขั้นตำมที่โบรำณเขำว่ำกัน เมื่อจะสร้ำงตลำดน้�ำจึงต้อง 
ออกแบบให้มีบันได ให้เป็นทั้งท่ำเทียบเรือและที่นั่งกิน เพื่อดึงดูดลูกค้ำให้
มำแชะ ช้อป ชิม ริมน้�ำกัน

ดื่ม(ด่ำา)น้ำา
คนมำเท่ียวตลำดน้�ำ นอกจำกจะมำหำของกินแล้ว ยงัมำหำบรรยำกำศควำม
เป็นอดีต แมน้่�ำ ววิสวยๆ ให้ได้ด่ืมด่�ำแบบฉ่�ำๆ กัน หำกคุณอยำกมตีลำดน้�ำ 
ที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตำมแบบยุทธศำสตร์ประเทศไทยแล้ว กำรออกแบบ 
รูปแบบแม่น้�ำ ล�ำคลอง หนอง บึง หรือที่คุณจะขุดขึ้นมำเองก็ควรออกแบบ
ให้มคีวำมคดโค้ง ให้เห็นกำรไหลของน้�ำ ให้เห็นววิพระอำทิตยต์ก ให้คนท่ีมำ 
ได้ดื่มด่�ำกับบรรยำกำศแบบเต็มๆ

ชมสัตว์
ใต้ล�ำน้�ำอัมพวำมีสัตว์ชนิดหน่ึงอำศัยอยู่ แม่ค้ำท่ีน่ันขนำนนำมพวกมันว่ำ  
มังกรทอง หรืออันท่ีจริงก็คือตัวเงินตัวทองน่ีเอง แต่แม่ค้ำท่ีน่ันยกให้เป็น 
สตัวน์�ำโชค และนอกจำกจะเป็นตัวน�ำโชคของเหล่ำแมค้่ำแล้ว เจำ้มงักรทอง 
ยังเป็นตัวบ�ำบัดไม่ให้น้�ำเน่ำเสีย จำกกำรเล่ียงไม่ได้ที่แม่ค้ำจะท�ำส้มต�ำ  
ผัดไทย หอยทอด หล่นลงน้�ำ มังกรทองจึงเป็นตัวส�ำคัญเลยที่ช่วยย่อยเศษ
อำหำร ไม่ให้น้�ำเสีย ซึ่งถ้ำคุณจะสร้ำงตลำดน้�ำสักที่ ถ้ำน้�ำดี แน่นอนว่ำจะ
มีชัยไปกว่ำครึ่ง



เรือ

ลอยลำา
ร้อยลำา

THERE WERE
HUNDRED
OF BOATS 

เม่ือคุณมีน้�ำพร้อมแล้ว สิ่งท่ีจะตำมมำเป็น 
อันดับสองแน่นอนว่ำต้องเป็น ‘เรือ’ ซ่ึงจุดเด่น 
ของเรอืค้ำขำยในตลำดน้�ำท่ีขำดไมไ่ด้เลยคือ
ควำมคลำสสิกของเรือท่ีเข้ำกับบรรยำกำศ
ของตลำดน้�ำ

เรืออีแปะ



เรืออีป๊าบ

เรืออีโปง

เรือสำาปั้น
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ทำาไมต้องเป็นเรือ
หำกมองย้อนไปในอดีต คนไทยแถบลุ่มแม่น้�ำใช้เรือเป็น
พำหนะหลักในกำรคมนำคม ถึงแม้ปัจจุบันจะมีรถยนต์ หรือ 
รถจกัรยำนยนต์เข้ำมำแทนท่ี แต่ชำวบ้ำนก็ยงัคงผูกติดวถีิชวีติ 
ไวกั้บเรอืเสมอ กลำยเป็นตัวแทนของกำรคมนำคมทำงน้�ำอยำ่ง
แยกจำกกันไม่ได้  

เรือแบบไหน	ที่เขานิยมใช้กัน
จะมีตลำดน้�ำกันท้ังที ก็ต้องมีเรือดีๆ กันสักหน่อย เรือดีๆ ท่ีมี
ในตลำดน้�ำ มีอยู่ 5 แบบ ท่ีเหมำะกับกำรบรรทุกสินค้ำขำย 
ในตลำดน้�ำ ซึ่งเป็นเรือที่ใช้ทั่วไปในคลอง หนอง บึง 

เรือสำาป้ัน: ท้องเรือลึก 2 เมตร เป็นเรือไทยในชั้นเดิม 
สันนิษฐำนว่ำได้แบบอย่ำงจำกจีน เป็นเรือต่อด้วยไม้กระดำน
แผ่นยำวพอประมำณ จ�ำนวน 3 แผ่น ประกอบเข้ำเป็นล�ำเรือ

เรืออีโปง: ท้องเรือลึก 1 เมตร เป็นเรือขุดที่ท�ำด้วยส่วนล�ำต้น
ที่อยู่ใต้ดินของต้นตำล เอำมำผ่ำซีกแล้วขุดเป็นเรือ ซึ่ง 1 ล�ำ 
สำมำรถนั่งได้ประมำณ 6 คน

เรืออีป๊าบ: ท้องเรือลึก 1 เมตร เป็นเรือต่อชนิดหนึ่ง ท้องแบน 
ไม่เสริมกรำบ หัวและท้ำยเรือป้ำน ลักษณะคล้ำยเรืออีแปะ
ส�ำหรับใช้สอยทั่วไปตำมริมหนอง คลอง บึง

เรืออีแปะ: ท้องเรือลึก 1 เมตร เป็นเรือต่อชนิดหนึ่ง ท้องแบน
เสริมกรำบ รูปคล้ำยเรือส�ำปั้น แต่หัวเรือสั้นกว่ำ

เรอืพลาสติก: เรอืสน้ี�ำเงนิ ทีพ่บเห็นได้บ่อยเวลำน้�ำท่วม น้�ำหนัก 
เบำ เป็นเน้ือพลำสติก มีอำยุกำรใช้งำนแค่ 1 ปี ถ้ำพังแล้ว 
ซ่อมไม่ได้ ทิ้งอย่ำงเดียว อำจไม่ได้ดูคลำสสิกเหมือนเรือไม้ 
แต่รำคำถูกกวำ่หลำยเท่ำแน่นอน ท้ังน้ีแนะน�ำวำ่ถ้ำไมช่อ็ตจรงิ  
ก็ใช้เรือไม้เหอะ

เรือขายของต้องจัดอย่างไร
เรือท่ีใช้ในกำรขำยของจะต้องมีกำรจัดสรรพ้ืนท่ีอย่ำงเป็น 
ระบบ เพ่ือให้คนในเรอืสำมำรถใชส้อยได้อยำ่งสะดวก โดยท่ัวไป 
เรือขำยของมักจะแบ่งพ้ืนท่ีเป็นส่วนหน้ำเรือและส่วนท้ำยเรือ  
ซึง่สว่นใดสว่นหน่ึงจะเป็นพ้ืนท่ีท่ีไวป้ระกอบอำหำร และอีกสว่น 
ใช้ในกำรเตรียมของก่อนส่งออกให้ลูกค้ำ ระหว่ำงกันจะถูกคั่น 
ด้วยกระทะ เตำ และชัน้วำงของ ท้ังน้ีปลำยเรอืถือเป็นสว่นเก็บ
ของหลัก โดยใชก้ล่องหรอืหีบขนำดพอดีเรอื เพ่ือเก็บวตัถุดิบ และ
วำงถำดอำหำร พ้ืนท่ีของแมค้่ำจะต้องมคีวำมกวำ้งท่ีพอเหมำะ 
สำมำรถหยิบจับอุปกรณ์ได้อย่ำงสะดวก ตะหลิวและท่ีคีบมีไว้
ประมำณ 3-4 อัน เพ่ือให้แม่ครัวและลูกมือสำมำรถช่วยกัน
ประกอบอำหำรได้ในระยะไกล ภำชนะใส่อำหำรภำยในเรือ 
มักท�ำมำจำกวัสดุท่ีสำมำรถย่อยสลำยได้หรือใช้แล้วท้ิง เช่น  
จำนกระดำษ  กล่องโฟม แต่ดูขัดแยง้กับกำรอนุรกัษท่ี์ตลำดน้�ำ 
พยำยำมจะสื่อถึงอยู่เหมือนกัน
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สเต็ป
สอง

STEP 2

ต่อเติม

ตกแต่ง
DECORATE  
YOUR
SHOPS



ท่ำมกลำงสิง่จ�ำเป็นต่ำงๆ ในกำรสรำ้งตลำดน้�ำ ไมว่ำ่จะเป็น
เรือ ล�ำคลอง หรือมำสคอต แต่สิ่งหนึ่งที่ขำดไม่ได้และเป็น
สิ่งท่ีนักท่องเที่ยวต้องกำรสัมผัสคือ ควำมเป็นไทย ควำม
โบรำณ ควำมเก่ำ และมีกลิ่นอำยของควำมเป็นไทย เรียก
ได้วำ่หำกสถำนท่ีใดมสีิง่ต่อไปน้ี ก็สำมำรถเรยีกนักท่องเท่ียว
ทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติได้เป็นอยำ่งดี ยกตัวอย่ำงเช่น 
วัดพระแก้ว วัดอรุณ หรือโบรำณสถำนที่อยุธยำ
 ดังน้ันสิ่งท่ีส�ำคัญและต้องมีในกำรสร้ำงตลำดน้�ำ 
คือ ต้องบ่งบอกถึงควำมเป็นไทย ควำมโบรำณ ควำมเก่ำ 
ได้น่ันเอง โดยสิง่ท่ีสำมำรถบ่งบอกถึงควำมเป็นไทยได้อยำ่ง
ชัดเจนคือ

17



ไม้เก่า

กำรใชไ้มเ้ป็นสว่นประกอบในกำรตกแต่ง 
ท้ังพ้ืนไม ้ผนังไม ้หรอืประตูไม ้เน่ืองจำก 
บ้ำนเรือนสมัยก่อนมักปลูกสร้ำงจำกไม้  
ไม้จึงเป็นเอกลักษณ์ท่ีบ่งบอกถึงควำม
เป็นไทยได้เป็นอย่ำงดี จะสังเกตได้ว่ำ 
ไม่ว่ำจะเกิดตลำดน้�ำข้ึนก่ีแห่งก็มักจะ 
มีกำรตกแต่งโดยใช้ไม้เป็นส่วนประกอบ
เสมอ ยกตัวอยำ่งเชน่ ตลำดน้�ำดอนหวำย  
ตลำดน้�ำสำมพันนำมท่ีได้สร้ำงอำคำรไม้ 
ยอ้นยคุแบบสมยัรชักำลท่ี 6 หรอืตลำดน้�ำ 
อัมพวำท่ีมีห้องแถวริมน้�ำและร้ำนขำยของ 
เป็นบ้ำนไม้

ปลอมเป็นไม้

ในกรณีท่ีมีกำรปรับปรุงตัวอำคำร ไม่
สำมำรถใช้ไม้เป็นส่วนประกอบหรือ
โครงสรำ้งได้ ก็สำมำรถดัดแปลงสิง่ต่ำงๆ  
ให้เป็นไม้ (ปลอม) ขึ้นมำได้ ยกตัวอย่ำง
เช่น ตลำดน้�ำบำงน้อยได้มีกำรปรับปรุง
โครงสร้ำงให้เสำเป็นเหล็ก จึงใช้วิธีกำร
ทำสีน้�ำตำลทับเหล็กเพ่ือให้ใกล้เคียงกับ
ควำมเป็นไม้มำกท่ีสุด หรือในตลำดน้�ำ     
อัมพวำมกีำรทำสพ้ืีนปูนให้เป็นพ้ืนไมแ้ละ
ใส่รำยละเอียดควำมเป็นไม้ลงไป
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สไตล์งานวัด

กำรใช้ไฟประดับสีๆ อย่ำงสีแสด สีเหลือง สีเขียว และกำร
ประดับฝำผนังด้วยธงรำว เปรยีบเสมอืนกำรตกแต่งตำมงำนวดั 
ต่ำงๆ ก็เป็นกำรบ่งบอกถึงควำมเป็นไทย และนิยมใช้ในกำร
ตกแต่งตลำดน้�ำมำกเช่นกัน
 ดังน้ันแล้วกำรสร้ำงตลำดน้�ำข้ึนมำใหม่ไม่ว่ำจะท่ีใด
ก็ตำม หำกต้องกำรดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เข้ำมำเท่ียว ก็ควร 
จะบ่งบอกถึงควำมเป็นไทย ควำมเก่ำ ควำมโบรำณ โดยใช้ไม้ 
(ปลอม) ไฟ 3 สี ธงรำว หรือหญ้ำเทียมมำประดับตกแต่งอย่ำง
ที่ตลำดน้�ำทั่วๆ ไปเขำท�ำกัน

 เก่าเล่าใหม่
กำรใช้ของตกแต่งด้วยสินค้ำเก่ำมือสอง 
หรือของโบรำณ เช่น ถ้วยชำมสังคโลก 
เครือ่งป้ันดินเผำ เป็นสว่นชว่ยเพ่ิมควำม
เป็นไทยได้อีกระดับหน่ึง ยกตัวอยำ่งเชน่  
ร้ำนก๋วยเต๋ียวกะลำในตลำดน้�ำอัมพวำ 
มีกำรน�ำวิทยุเก่ำ ตู้เย็นเก่ำ เครื่องชั่ง 
น้�ำหนักเก่ำ และมอเตอร์ไซค์เก่ำท่ีหำซื้อ 
ได้ง่ำยตำมตลำดนัดมือสอง ตลำด 
ขำยของเก่ำมำเป็นของตกแต่งร้ำน หรือ
ร้ำนขำยกำแฟโบรำณท่ีน�ำถ้วยชำมเก่ำ 
มำต้ังเพ่ือดึงดูดลูกค้ำ และยังได้ขำย
สินค้ำมือสองไปในตัวอีกด้วย
  
 

กำญจนำ สกุลอิน หรือ ป้ำแอ้ว เจ้ำของ
ร้ำนขำยลอดช่องโบรำณกล่ำวด้วยควำม
ภำคภูมิใจ

“ย้อนกลับไปสัก 2 ปีก่อน ร้ำนลอดช่องของป้ำ 
ยังไม่เข้ำกับบรรยำกำศควำมเป็นไทยและตลำดน้�ำ  
น้องสำวจึงน�ำรูปภำพเก่ำท่ีเก็บสะสมไว้มำนำน  
ไม่สำมำรถหำซื้อได้ในปัจจุบันมำใส่กรอบและ 
น�ำมำติดผนัง ท�ำให้รำ้นเข้ำกับบรรยำกำศมำกข้ึน  
ลูกค้ำท่ีแวะเวียนเข้ำมำก็จะถ่ำยรูปเก็บไว้เป็น 
ที่ระลึก”

CHECK 
IN

ปัจจบัุนโซเชยีลเน็ตเวริก์มผีลต่อพฤติกรรมของ 
นักท่องเท่ียวอยำ่งมำก เมือ่นักท่องเท่ียวไปเท่ียว 
ตำมสถำนที่ตำ่งๆ สิ่งที่พวกเขำต้องกำรคือกำร 
เช็กอิน ถ่ำยรูป และอัพโหลดรูปลงบนโซเชียล 
ดังน้ันสิ่งท่ีสถำนท่ีท่องเท่ียวจ�ำเป็นต้องมีคือ 
‘แลนด์มำร์ก’ หรือสถำนท่ีส�ำหรับกำรถ่ำยรูป  
เช็กอิน ซึ่งนอกจำกจะสร้ำงควำมประทับใจให้ 
กับนักท่องเท่ียวแล้ว ยงัเป็นกำรโปรโมตสถำนท่ี 
ท่องเที่ยวไปในตัวอีกด้วย
 ส�ำหรับตลำดน้�ำ แลนด์มำร์กท่ีนิยม
มำกท่ีสุด ไม่ว่ำท่ีใดก็จะต้องมี อย่ำงตลำดน้�ำ
สำมพันนำม ตลำดน้�ำอโยธยำ ตลำดน้�ำอัมพวำ 
หรือตลำดน้�ำด�ำเนินสะดวก นั่งก็คือ สะพำนไม้ 
ข้ำมคลอง
 วิธีกำรสร้ำงสะพำนไม้ แน่นอนว่ำ 
โครงสร้ำงต้องประกอบด้วยไม้ เพ่ือให้เข้ำกับ
บรรยำกำศควำมเป็นไทยและตลำดน้�ำ ขนำด
ของสะพำนไม่ควรกว้ำงเกินไปและแคบเกินไป  
เพรำะหำกกว้ำงเกินไป เมื่อถ่ำยรูปออกมำแล้ว 
จะท�ำให้ดูเหมือนนักท่องเท่ียวน้อย ไม่น่ำเดิน  
และหำกแคบเกินไปจะดูเหมือนเล็ก แออัด 
เบยีดเสียด ท�ำให้นกัทอ่งเที่ยวไม่อยำกมำเทีย่ว  
ดังน้ันมำตรฐำนของกำรสร้ำงสะพำนไม้คือ 
1 เมตรโดยประมำณ เป็นขนำดท่ีก�ำลังพอดี
ก�ำลังกำรเดินข้ึน เดินลง และเพียงพอต่อกำร
หยุดถ่ำยรูป
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สเต็ป
สาม

STEP 3

กำรจะให้คนท่ัวไปเห็นภำพตลำดน้�ำของเรำ
อย่ำงชัดเจน มีทำงไหนบ้ำง? 
 อำจำรย์ธันยวัชร์แนะน�ำว่ำ เรำต้อง
รู้จักกำรสร้ำงแบรนด์ และตำมหลักวิชำกำร
สรำ้งแบรนด์ 101 ก็คือกำรหำมำสคอตสกัตัว 
มำไว้เป็นตัวแทนของสถำนท่ีเพ่ือให้เป็นท่ี
จดจ�ำได้งำ่ย แล้วตัวมำสคอตเหล่ำน้ีต้องไป 
หำมำจำกไหน มองไปรอบๆ กำยของคุณ 
พวกมันอยู่แถวๆ นั้นนั่นแหละ

อยาก

มีเรื่อง
MAKE
A BETTER 
STORY



สัตว์ท้องถิ่น	 
หำกในละแวกตลำดน้�ำของคุณมสีตัวท่ี์มี
เอกลักษณ์หรือเป็นท่ีจดจ�ำของคนท่ัวไป 
คุณสำมำรถน�ำสัตว์เหล่ำน้ันมำใช้เป็น
มำสคอตของคุณได้ เบสิกเลยก็ห่ิงห้อย
อัมพวำ ยำกข้ึนมำหน่อยก็ช้ำงอยุธยำ  
หรือแอดวำนซ์ข้ันสุดก็คือ ไดโนเสำร์
ขอนแก่น (ยังบ่เคยมีแฟนบ้ำนอยู่แดน
อีสำน จะบ้ำเหรอ!) ฯลฯ

สถานที่โดดเด่น	
ถ้ำหำกสัตว์ท้องถ่ินของคุณถูกจับจอง
ด้วยจังหวัดอ่ืนหมดแล้ว ให้มองไปยัง 
สถำนที่ส�ำคัญใกล้ๆ คุณ อำจจะเป็นหอ
นำฬิกำ บ่อน้�ำพุ วงเวียนอนุสำวรีย์ ฯลฯ

บุคคลสำาคัญ	
ไมไ่ด้จะให้ล่วงเกินคนท่ีส�ำคัญจรงิๆ ในประวติัศำสตร ์
แต่อำจเป็น ไอคอน ของอ�ำเภอหรือจังหวัดที่ตั้งของ
ตลำดน้�ำของเรำ อำจเป็นคนดังในตอนนั้น เช่น ลุงล ี
ท่ีขำยก๋วยเต๋ียวด้วยลีลำไมเคิล แจค็สนั หรอืป้ำหมวย 
ผู้ขำยขนมครกขนำดใหญ่ ฯลฯ

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
แต่ถ้ำคุณมำถึงข้อน้ีแล้วยังไม่มีสักข้อ 
ท่ีโดนใจ เรำขอแนะน�ำให้คิดข้ึนใหม่เอง 
โดยไม่ต้องอ้ำงอิงจำกสิ่งใดๆ เรำจะ 
สร้ำงควำมหมำยใหม่จำกตัวละครของเรำ  
จะสร้ำงให้พิสดำร แปลกประหลำดแค่ไหน  
ก็แล้วแต่ใจต้องกำร เช่น หำกตลำดน้�ำ 
ท่ีเรำจะไปสร้ำงกันน้ันอยู่ในย่ำนสำทร  
ซึ่งเป็นย่ำนธุรกิจ มีตึกออฟฟิศเยอะแยะ  
มีคนพลุกพล่ำน เป็นย่ำนท่ีกำรเงินหมุน 
เวียนสะพัด คุณก็ลองเอำตึกสูงมำต้ัง  
ตึกเดียวอำจจะยังไม่สื่อพอ ให้เอำมำสัก 
สำมสี่ตึกซ้อนกัน น�ำเหรียญเงินมำแปะ
เติมท่ีตำ ใสอ่ำรมณ์ของตัวละครด้วยกำร 
ใส่ปำกยิ้ม เติมมือและเท้ำด้วยรูปทรง 
เรขำคณิต ดูเป็นมติรข้ึนมำ 80 เปอรเ์ซน็ต์ 
ท�ำแขนขำของมำสคอตให้ใหญ่ไว้หน่อย 
ตอนที่ท�ำเป็นชุดมำสคอตให้คนสวม  
จะได้ไม่ล�ำบำกคนใส่มำกนัก
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1. แต่งกำยเหมำะสมกับสถำนที่
รูปลักษณ์ภำยนอกเป็นสิ่งแรกท่ีผู้คนสังเกตเห็นได้ง่ำย ดังน้ัน
กำรแต่งกำยจึงเป็นตัวช่วยส�ำคัญในกำรดึงดูดใจนักท่องเท่ียว
ได้เป็นอย่ำงดี อย่ำงในตลำดน้�ำอัมพวำ ส่วนใหญ่พ่อค้ำ แม่ค้ำ 
ในเรือมักแต่งกำยด้วยเสื้อผ้ำสบำยๆ แต่มีเอกลักษณ์โดยกำร
ใสง่อบ หรอื ‘เทวรีำบูติค’ รำ้นกำแฟสดุฮติท่ีพนักงำนทุกคนต้อง 
ใส่ชุดไทยสไบสีม่วงให้เข้ำกับบรรยำกำศและแสดงควำมโดดเด่น 
ของประเทศไทย

2. กำรเรยีกลูกค้ำเพ่ือสรำ้งสไตล์ของตัวเอง
เม่ือตลำดน้�ำมีร้ำนค้ำและสินค้ำซ้�ำกันจ�ำนวนมำก กำรเรียกลูกค้ำ 
เข้ำรำ้นด้วยค�ำสัน้ๆ แต่ทรงพลัง จงึเป็นกลยทุธ์ทำงกำรตลำดท่ี
ดึงดูดลูกค้ำได้เป็นอยำ่งดี อีกท้ังยงัชว่ยให้เกิดกำรจดจ�ำแบรนด์
สินค้ำได้อีกด้วย
 บำงร้ำนท่ีขำยของบนเรือถึงกับต้องเดินขึ้นมำบนบก
เพ่ือเรียกลูกค้ำพร้อมกับตะโกนชื่อร้ำนและสโลแกนของร้ำน 
ไปด้วย “กำแฟลุงยงค์อร่อยกลมกล่อมแก้วละ 30 บำท”  
“ไมอ่รอ่ย ไมคิ่ดตังค์จำ้” จะเห็นได้วำ่พ่อค้ำแมค้่ำจ�ำเป็นต้องมี
ทักษะกำรเรียกร้องควำมสนใจได้ในระดับหนึ่ง

3. สินค้ำหลำกหลำย มีควำมคิดสร้ำงสรรค์
หำกมีสินค้ำซ้�ำกันหลำยร้ำนแบบน้ีคงไม่ดีแน่ กำรเพิ่มควำม 
เก๋ไก๋ให้กับแพ็กเกจจิ้งจะช่วยให้สินค้ำโดดเด่นและแตกต่ำง  
ยิ่งในสมัยปัจจุบันมีกำรแข่งขันกันสูง โซเชียลมีเดียมีผลต่อ
กำรค้ำเป็นอย่ำงมำก หำกสำมำรถท�ำให้ลูกค้ำถ่ำยรูปลงสังคม
ออนไลน์ได้จะท�ำให้เป็นที่รู้จักมำกขึ้น

4. ปรับตัวให้ได้ อยู่ให้เป็น
สินค้ำในตลำดน้�ำมีมำกกว่ำ 100 อย่ำง จึงเกิดกำรแย่งกันขำย
สินค้ำเป็นอย่ำงมำก เมื่อขำยสินค้ำอย่ำงเดียว ไม่สำมำรถท�ำ
ก�ำไรให้ได้ พ่อค้ำแม่ค้ำจึงควรปรับทิศทำงกำรขำยให้มีสินค้ำ
ขำยดีและท�ำก�ำไรได้ ยกตัวอย่ำงเช่น ร้ำนกำแฟร้ำนหน่ึงใน
ตลำดน้�ำอัมพวำ สมัยก่อนขำยเพียงของเก่ำ ของโบรำณ ซึ่ง
เป็นสินค้ำท่ีไม่สำมำรถท�ำก�ำไรได้ดีนัก พ่อค้ำจึงปรับทิศทำง
โดยกำรเพิ่มสินค้ำอย่ำง ชำ กำแฟ และหวังจะเพิ่มคุกกี้เข้ำมำ
วำงขำยในอนำคต

5. ภำษำอังกฤษและภำษำจนีก็ต้องพอได้นะ
นักท่องเท่ียวท่ีมำเท่ียวตลำดน้�ำเกินกว่ำ 50 เปอร์เซ็นต์ เป็น
ชำวต่ำงชำติ โดยเฉพำะชำวจนี หำกพ่อค้ำแมค้่ำสำมำรถสือ่สำร 
กับนักท่องเท่ียวได้จะช่วยดึงดูดใจและท�ำให้นักท่องเท่ียวเกิด 
ควำมประทับใจต่อร้ำนค้ำและสินค้ำมำกขึ้น
 นอกจำกกำรสื่อสำรได้แล้ว ป้ำยร้ำนค้ำหรือรำยกำร
อำหำรก็ควรจะมีภำษำท่ีสำมเพ่ิมเติม มำกกว่ำแค่ภำษำไทย
และภำษำอังกฤษ

10	ข้อที่ควรรู้
เพื่ อ เตรียมตั ว
เป็นแม่ค้า
ตลาดน้ำา



TIPS 
ในการมัดใจลูกค้า

นอกจำกจะต้องส่ือสำรได้ ป้ำยร้ำนค้ำ   
และรำยกำรอำหำรมีมำกกว่ำ 2 ภำษำ 
กำรมัดใจลูกค้ำท่ีดีอีกอย่ำงหน่ึงคือ 
กำรสอนค�ำศัพท์ภำษำไทยค�ำง่ำยๆ 
ให้ลูกค้ำได้ไปใชใ้นชวีติประจ�ำวนั ยก
ตัวอย่ำงเช่น สวัสดีครับ/ค่ะ ขอบคุณ
ครับ/ค่ะ ลดหน่อยได้ไหมคะ จะช่วย
สรำ้งควำมประทับใจนักท่องเท่ียวได้
เป็นอย่ำงดี
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6.	มีทักษะการใช้เรือเบื้องต้น	ว่ายน้ำาเป็น
สิง่ท่ีมำคู่กับตลำดน้�ำ แน่นอนวำ่ต้องเป็นเรอื ท�ำให้พ่อค้ำแมค้่ำ
ท่ีขำยของในเรอืต้องมผูีกพันกับน้�ำและเรอืเป็นอยำ่งมำก ดังน้ัน
ทักษะที่พ่อค้ำแม่ค้ำควรจะมีคือ กำรพำยเรือ ว่ำยน้�ำเป็น และ
ทักษะกำรทรงตัว อีกทั้งร่ำงกำยยังต้องมีควำมยืดหยุ่น อย่ำง
รำ้นขำยข้ำวเหนียวมะมว่ง พ่อค้ำต้องมท้ัีงทักษะกำรทรงตัวและ
ยดืหยุน่เพ่ือท่ีจะสำมำรถยดืตัวไปหยบิมะมว่งข้ำงหน้ำล�ำเรอืได้

7.	บุคลิกภาพที่ดี
มีควำมมั่นใจในกำรพูดจำ ฉะฉำน แต่ไพเรำะและสุภำพ  
ให้เกียรติและเคำรพลูกค้ำ ในขณะเดียวกันก็มีควำมอ่อนน้อม 
ไม่แข็งกร้ำว

8.	ลักษณะนิสัยเหมาะกับการบริการ
นอกจำกสินค้ำท่ีลูกค้ำต้องกำรแล้ว กำรบริกำรท่ีดีก็เป็นสิ่งท่ี 
ลูกค้ำต้องกำรเช่นกัน ยกตัวอย่ำงเช่น กำรยิ้มแย้มแจ่มใส 
อัธยำศัยดีและเป็นกันเอง

9.	ความสะอาดต้องมาเป็นที่หนึ่ง
สิ่งท่ีเป็นข้อกังวลใจของชำวต่ำงชำติท่ีจะเข้ำมำรับประทำน
อำหำรและท่องเท่ียวในประเทศไทยมำกท่ีสุดคือควำมสะอำด  
เน่ืองจำกพ่อค้ำแม่ค้ำท่ีค้ำขำยในเรือไม่มีน้�ำประปำส�ำหรับ 
ล้ำงมือหรอืเครือ่งมอืใดๆ หำกรำ้นค้ำรำ้นใดมฟัีงก์ชนัน้�ำประปำ
เพิ่มขึ้นก็สำมำรถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน

10.	ซื่อสัตย์สุจริต
อีกหน่ึงข้อกังวลใจคือควำมซือ่สตัยส์จุรติ ไมว่ำ่ประเทศใดมกัจะ 
ต้ังรำคำส�ำหรับชำวต่ำงชำติและชำวไทยท่ีแตกต่ำงกัน อย่ำง
รำ้นขำยอำหำรทะเลท่ีต้ังรำคำกุ้งเผำส�ำหรบัชำวไทยไว ้280 บำท  
แต่ส�ำหรับชำวต่ำงชำติกลับตั้งรำคำสูงถึง 320 บำท 
 ร้ำนค้ำจึงควรต้ังรำคำขำยให้เท่ำกันท้ังชำวไทยและ
ชำวต่ำงชำติ เพื่อแสดงถึงควำมเท่ำเทียมกัน

 นี่คือ 10 ข้อที่พ่อค้ำแม่ค้ำควรรู้และพึงมี เพื่อกำรท�ำ
ธุรกิจที่ดึงดูดใจลูกค้ำและยั่งยืน
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สเต็ป
ห้า

STEP 5

ทะเลเผา

ผัดไทย

ขึ้นชื่อว่ำตลำดน้�ำ ของคู่กันคือ ก๋วยเตี๋ยวเรือ เนื้อตุ๋น เนื้อเปื่อย 
น้�ำตก น้�ำใส กลำยเป็นเมนูยอดนิยมที่ใครหลำยคนไม่พลำดที่จะ
ล้ิมลอง แต่ถ้ำจะขำยก๋วยเต๋ียวใสช่ำมอำจจะดูธรรมดำเกินไป ลอง
เปล่ียนมำใส่กะลำมะพร้ำวและจัดร้ำนแบบไม้โบรำณ เพียงเท่ำน้ี
ผู้คนก็จะแห่แหนเข้ำมำอย่ำงไม่ขำดสำย

อำหำรอีกชนิดหนึ่งที่มำคู่กับผัดไทย คือ 
หอยทอด วธีิกำรท�ำไมย่ำกเพียงแค่เทแป้ง 
ลงบนกระทะเหล็กบนเตำถ่ำน จำกน้ัน
ใส่หอยแมลงภู่ลงไป ทอดให้กรอบจนมี 
สีเหลืองทอง รำดด้วยน้�ำจิ้มสูตรเฉพำะ
ของร้ำน แปะป้ำย ผัดไทย-หอยทอดโบรำณ 
เข้ำไป นักชมิท้ังหลำยต่ำงจะพำกันมำกิน   

อำหำรไทยตำมท้องถนนสู่อำหำรจำน
เด็ดในเรือไม้ ปรุงแต่งรสชำติตำมควำม
นิยม ท่ัวไปจะประกอบด้วยเส้นจันท์ ไข่ 
กุ้งฝอย และเต้ำหู้ แต่ถ้ำจะน�ำมำขำย
ในตลำดน้�ำควรสร้ำงควำมน่ำสนใจด้วย
กำรห่อไข่หรอืใสกุ้่งสดจำกทะเล รองด้วย
ใบตอง จำกน้ันจัดใส่จำนเหล็ก รวมท้ัง
เครื่องเคียงเล็กน้อยเพ่ือเพ่ิมสีสันให้แก่
ผัดไทยตลำดน้�ำ  

ขำดไม่ได้คือ ทะเลเผำ อำหำรชุดส�ำเร็จรวบรวมสัตว์
ทะเล ทั้งกุ้ง ปู หมึก ทำนพร้อมกับน้�ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด
สตูรเฉพำะของรำ้น ผ่ำนขัน้ตอนป้ิงยำ่งอยำ่งพิถีพิถัน
ไวร้อรบันักท่องเท่ียวท่ีน่ังบนทำงเดินเลียบคลองรมิน้�ำ  
เมนูท่ีควรมอีีกอยำ่งหน่ึงคือ หอยเชลล์อบชสี ข้ึนชือ่วำ่ 
ชสี กินกับอะไรก็อรอ่ย ยิง่มำคู่กับอำหำรทะเลแล้วน้ัน 
ลูกค้ำสำวกชีสมีหรือจะพลำด

หลำยคนมำตลำดน้�ำเพ่ือหำของกินโดยเฉพำะ  
และก็ถือได้ว่ำ ตลำดน้�ำทุกแห่งเป็นศูนย์รวม
อำหำรไทยท่ีครบถ้วนท่ีสุดแห่งหน่ึง เรียกว่ำ
อยำกกินอะไร มำท่ีตลำดน้�ำเป็นต้องได้เจอ 
และถ้ำขำดอะไรไป บำงทีตลำดน้�ำก็อำจจะ 
ไม่เป็นตลำดน้�ำแบบที่เรำคุ้นเคย

ก๋วยเตี๋ยวเรือ

1

2

3

หอยทอด

4

เมนู	

ตลาดน้ำา
FOOD  
TO EAT 
ON FLOAT
MENU

อาหารต้องมี
ในตลาดน้ำา

10



ไข่นกกระทา

เน้ือปลำกรำยแท้หนึบๆ กับพรกิแกงเผ็ด 
กลำยเป็นควำมเข้ำกันอย่ำงลงตัว ด้วย
ขนำดพอดีค�ำถูกจัดใส่ในกระทงใบตอง
สีแดงตัดเขียวสำมำรถดึงดูดลูกค้ำได้ดี 
หรือจะน�ำทอดมันไปห่อไข่เย่ียวม้ำก็อร่อย
ไปอีกแบบ เป็นเมนูที่ไม่เหมือนใคร

อำหำรไทยอีสำนรสชำติจัดจ้ำน ไม่ว่ำจะเป็น ต�ำไทย ต�ำลำว 
เสริมควำมแซ่บแบบที่ร้ำนอื่นไม่มี ด้วยไข่เค็ม ปูม้ำ และกุ้งสด  
นอกจำกน้ีอำหำรท่ีจะต้องกินคู่กันคือ ไก่ย่ำง ข้ำวเหนียว  
ต้มแซบ่หรอืลำบ พรอ้มรบัประกันควำมแซบ่ด้วยสโลแกน ‘อีสำน 
แท้’ ยิ่งท�ำให้ลูกค้ำอยำกลองชิม

ไข่ทอดธรรมดำแต่ไม่ธรรมดำเพรำะใส่
กระทงใบตอง ถึงแม้จะเป็นเมนูท่ัวไป
แต่รบัรองวำ่ถ้ำมใีนตลำดน้�ำขำยดีอยำ่ง
แน่นอน

อำหำรรำคำถูก ขำยง่ำยขำยเร็วจะต้อง
ยกให้เมนูข้ำวไข่เจียว ที่เป็นเมนูแสนจะ 
ธรรมดำ แต่มีประโยชน์ แค่ยกกระทะ
ใส่เรือ เพ่ิมเติมรสชำติด้วยน้�ำพริกกะปิ  
ก็สำมำรถขำยไข่เจยีวให้แก่นักท่องเท่ียว
ได้อย่ำงง่ำยดำย

เมนูสุดท้ำย ถ้ำไม่มีถือว่ำไม่ใช่ตลำดน้�ำ
นั่นคือ ลูกชิ้นปิ้ง พร้อมน้�ำจิ้มรสเด็ด 

หมูแผ่นบำงหมักเครื่องเทศสีเหลืองๆ
เสียบไม้ย่ำงเตำถ่ำน เสิร์ฟร้อนๆ พร้อม
น้�ำจิม้และอำจำด กลำยเป็นอำหำรเบำๆ
อีกชนิดที่ใครเดินผ่ำนต้องแวะชิม

ส้มตำา

ทอดมันปลากรายสูตรดั้งเดิม	

ข้าวไข่เจียว

ลูกชิ้นปิ้ง

หมูสะเต๊ะ

65

7

8

9 10
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ขนมไทย

ไอติมกะทิ

ไอติมหลอด

รวมมิตรน้ำาแข็งไส

ขนมไทยหน้ำตำเหมอืนผลไม ้ถูกยอ่สว่น 
ให้เล็กพอดีค�ำ สร้ำงควำมโดดเด่นด้วย 
รปูทรงแปลกตำ ยงัคงขำยได้ดีท่ีตลำดน้�ำ 
  

ดับรอ้นด้วยไอศกรมีกะทิสด รสชำติหวำนมนั ทำนคู่กับ 
ขนมปัง โรยหน้ำเพ่ิมควำมกรอบด้วยถ่ัวลิสง หรอืจะใส่
ในกะลำทำนพร้อมเนื้อมะพร้ำวอ่อน กลำยเป็นควำม
โดดเด่นที่ลงตัว 

น้�ำหวำนแชแ่ข็งได้รบัควำมนิยมมำยำวนำนกวำ่ 70 ปี  
ท�ำได้งำ่ยๆ แค่มถัีง หลอดสงักะส ีและไมเ้สยีบ เพียง
เท่ำนี้ก็ได้ไอศกรีมหลอดสไตล์ไทย ฝรั่งยังชื่นชอบ

ของหวำนอีกชนิดท่ีมีสีสันสดใส ท้ังแดง เขียว ฟ้ำ 
ตกแต่งด้วยผลไม้หลำกสี วำงขำยริมทำงเดินเพ่ือให้
นักท่องเที่ยวรับประทำนคลำยร้อน

ตลำดน้�ำแบบไทย ขำดไม่ได้ท่ีต้องมี ขนมไทย 
อย่ำงทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง และขนม
หำยำกอย่ำง จ่ำมงกุฎ จัดแจงใส่หม้อดินเผำ 
มีควำมสวยงำมในรำคำที่เอื้อมถึง

2

3

4
5

1

ขนมและ
เครื่องดื่ม
ตลาดน้ำา

10
ลูกชุบ
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ลูกชุบ

สายไหม
ข้าวโพดปิ้ง

กาแฟโบราณ

เฉาก๊วยนมสด

น้ำาจรวด

ขนมท่ีเด็กๆ ต่ำงชื่นชอบ รูปลักษณ์
คล้ำยก้อนเมฆ จะเป็นอะไรไปไมไ่ด้เลย
น่ันคือ ขนมสำยไหม หำกน�ำมำวำงขำย
ในตลำดน้�ำรับรองขำยดีอย่ำงแน่นอน

หำกป้ิงขำยเป็นฝักเกรงวำ่ลูกค้ำจะ
กินยำก ท�ำให้งำ่ยโดยกำรแกะเมด็
และตักใสก่ระทงใบตอง เพียงเท่ำน้ี 
ก็สำมำรถตอบโจทย์ลูกค้ำที่อยำก 
กินข้ำวโพดป้ิง แต่ไม่อยำกแทะ 
ได้อย่ำงสบำย

สูตรด้ังเดิมไม่เคยเปล่ียน 
ไม่ได้มีแค่กำแฟ แต่มีท้ัง
ชำเย็น นมเย็น รวมท้ัง 
ชำมะนำว ช่วยดับกระหำย
จำกอำกำศร้อน

เครื่องด่ืมดับร้อนมำแรงท่ีมักมำ
พร้อมสโลแกน “หวำน มัน สด 
รสชำติหอมหวำน เค้ียวนุ่มหนึบ
หนับ ใครดื่มไม่ตกเทรนด์” 

คงไมแ่ปลกถ้ำหำกจะมเีน้ือยำ่งขำยในตลำดน้�ำ เหมอืนอยำ่งเชน่ 
อำหำรทะเลหรืออำหำรอีสำน จะใกล้ไกลแค่ไหนก็สำมำรถเอำ
เอกลักษณ์หรอืจดุเด่นจำกแต่ละท่ีมำรวมไวใ้นท่ีเดียว เพ่ือสรำ้ง 
ยอดขำยและเรียกลูกค้ำ ถึงรสชำติจะขัดแย้งกับชื่อร้ำนก็ตำม  
แล้วคุณล่ะ... คิดว่ำอำหำรชนิดไหนท่ีควรจะมีในตลำดน้�ำ 

เครือ่งด่ืมยอดฮติอยำ่ง น้�ำจรวด หรอื
น้�ำอัดลมโบรำณ เข้ำกับบรรยำกำศ
สุดคลำสสิกของตลำดน้�ำ

6
7

8
9

10
เคล็ดลับอำหำรยอดฮิต

ค้ำขำยท้ังทีต้องให้ได้ก�ำไร ด้วยวิธีเรียกลูกค้ำ
ผ่ำนข้อควำมแค่ใส่ค�ำว่ำ ‘โบรำณ’ ‘ด้ังเดิม’ 
‘เจ้ำเก่ำ’ ‘สำขำท่ี...’ ‘...แท้’ และ ‘รสเด็ด’ 
ตำมหลังชื่อร้ำน เพียงแค่น้ีลูกค้ำท้ังไทยและ
เทศก็เข้ำร้ำนจนบริกำรไม่ทัน

หำกไม่ทำนถือว่ำมำไม่ถึง
โรตีแต้จิว๋	ทีต่ลาดน้ำาบางนอ้ย ท�ำมำจำกแป้ง
ข้ำวเหนียว สอดไสด้้วยเน้ือมะพรำ้ว น้�ำตำล งำ 
และถ่ัวลิสง โดยท่ัวไปโรตีแต้จิ๋ว มักจะท�ำข้ึน 
ปีละครั้ง เฉพำะพิธีส�ำคัญคือส่งเจ้ำเข้ำสวรรค์
หรอืก่อนตรษุจนี 6 วนัตำมประเพณีของชำวจนี  
แต่ปัจจุบันสำมำรถหำทำนได้ทุกวันเสำร์และ
อำทิตย์ท่ีตลำดน้�ำบำงน้อย เคล็ดลับคือต้อง
ทำนทันทีที่ท�ำเสร็จ

ไส้กรอกโบราณ	 ป้าริน	 ที่ตลาดน้ำาอัมพวา	
เปิดขำยมำนำนกว่ำ 12  ปี มีควำมพิเศษกว่ำ
ไสก้รอกท่ัวไป เพรำะท�ำจำกแป้ง สอดไสด้้วยผัก  
หมผูสมเผือก ไก่ และกุ้ง วธีิรบัประทำนจะต้อง
น�ำไปทอดให้กรอบ รำดด้วยน้�ำจิ้มรสหวำน  
ใครมำเยือนตลำดน้�ำอัมพวำไม่ควรพลำด
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STEP 6

เมื่อองค์ประกอบพ้ืนฐำนของตลำดน้�ำ 
เริ่มประกอบกันเป็นรูปร่ำงตำมล�ำดับ 
ข้ึนมำแล้ว ทีน้ีก็ถึงเวลำท่ีจะเติมเต็ม 
ควำมสมบูรณ์แบบทำงอำรมณ์เพ่ือ 
บรรดำนักท่องเท่ียว ซึ่งสิ่งท่ีจ�ำเป็น 
ชนิดท่ีขำดไม่ได้ของนักท่องเท่ียวก็คือ  
กำรซื้อหำของฝำกและของท่ีระลึก 
ติดไม้ติดมือกลับบ้ำนไปฝำกญำติ 
พ่ีน้อง หรือเป็นเสมือนตัวแทนจดจ�ำ 
ช่วงเวลำดีๆ ท่ีได้มำเยือนตลำดน้�ำ 
ของคุณ หรือแม้กระท่ังใช้เป็นกำร
ป่ำวประกำศให้คนอ่ืนๆ ได้รู้ ทันที 
ท่ีเห็นสิง่ของเหล่ำน้ันวำ่ “ข้ำพเจำ้ได้ไป
ที่นั่นมำแล้วนะจ๊ะ” 
 วิธีกำรเตรียมของฝำกให้เด็ด
ถูกใจจนเงินในกระเป๋ำนักท่องเท่ียว 
มันสั่นไปหมดแล้วจะเป็นอย่ำงไร เรำ
เตรยีมมำบอกให้ทรำบแล้ว ณ จดุจดุ น้ี 

เสื้อยืด	

เสือ้ยดืงำ่ยๆ แบบน้ีแหละทีเด็ดนัก ไมเ่ชือ่ก็ลองไปดูตำมแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีไหนก็ได้ในประเทศไทย ท่ีไหนๆ ก็ต้องมเีสือ้ยดืขำย
ให้นักท่องเท่ียวด้วยกันท้ังน้ัน แต่คุณต้องรู้จักท่ีจะใส่ลวดลำย
และรำยละเอียด เพ่ือบ่งบอกอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว
ของคุณเองให้ชัดเจน ส่วนอะไรท่ีเป็นอัตลักษณ์ที่ชัดเจนท่ีสุด
ท่ีใสล่งไปบนเสือ้ยดืปุ๊บแล้วนักท่องเท่ียวต้องให้ควำมสนใจป๊ับ
ก็ต้องมีดังต่อไปนี้

ชื่อสถานที ่
‘อัมพวำ’ ‘หัวหิน’ หรอืจะเป็น ‘สำมเหล่ียมดินแดง’ ก็ให้ใสเ่ข้ำไป 
เพรำะนี่เป็นวิธีกำรง่ำยๆ ที่จะบอกว่ำ ฉันไปที่นี่มำแล้วเด้อ

ตัวละคร	
ถ้ำแหล่งของคุณมีพระเอกท่ีอำจจะเป็นคน สัตว์ หรือสิ่งของ  
ท่ีคนท่ัวไปรูจ้กักันเป็นอยำ่งดี จงอยำ่ลืมเอำรปูถ่ำยหรอืภำพวำด 
ของเขำมำใส่ จัดวำงให้ดีๆ ให้คนเห็นรูปร่ำงหน้ำตำชัดๆ คุณ 
ก็จะสำมำรถปิดกำรขำยเสื้อยืดได้ในระยะเวลำอันรวดเร็ว จบ
ปึ้ง!

ลักษณะเด่นของสถานท่ี	
คุณท�ำตลำดน้�ำน่ีนะ เพรำะฉะน้ันก็ย่อมจะต้องมีเรือ คลอง  
หรอืแมก้ระท่ังแมค้่ำพ่อค้ำ ซึง่ถือวำ่เป็นเอกลักษณ์ของตลำดน้�ำ 
ท่ีใครเห็นต้องมีอำรมณ์ร่วมคล้อยตำมถึงควำมชิลล์ เพรำะ 
ฉะน้ันหยิบเอำจุดเด่นน้ีมำใส่ในเสื้อยืดของคุณ เท่ำน้ีแหละ 
ทอนเงินกันมือเป็นระวิงแน่นอน

แลนด์มาร์ก
คนไทยชอบแลนด์มำร์ก จะดีแค่ไหนท่ีนอกจำกจะได้มำเยือน
แลนด์มำร์กในสถำนท่ีของคุณแล้วเขำยังได้ใส่เสื้อท่ีมีไอ้เจ้ำ 
แลนด์มำร์กเหล่ำน้ันหรำอยู่บนอกเสื้อ ใส่เดินไปไหนมำไหน 
ใช้ชีวิตประจ�ำวัน คุณต้องหำแลนด์มำร์กของตลำดน้�ำของคุณ
ให้พบ พิมพ์มันลงไปบนเสื้อยืด ใครเห็นก็ต้องร้องว่ำ เท่สุดๆ 
ไปเลยลูกเพี่ย!

ค�ำแนะน�ำเพ่ิมเติมมีนิดเดียว ถ้ำคุณคิดจะท�ำเสื้อยืดเป็นของ
ท่ีระลึก เน้นสีพ้ืนๆ มำวำงขำยไว้ก่อนเป็นดี ประเภทสีขำว  
สเีขียวอ่อน หรอืสน้ี�ำตำลอ่อนจะท�ำให้ยอดเดินไว เพรำะมคีวำม 
กลมกลืนกับบรรยำกำศของสถำนท่ี แต่หำกหำไม่ได้จริงๆ 
สีสดก็พอไหว แต่อย่ำเน้นสีทึมๆ ดีกว่ำ เน่ืองจำกจะท�ำให้ 
สมรรถภำพทำงกำรท่องเที่ยวห่อเหี่ยวเกินไป

ของ

ที่ระลึก

THAILAND’S 
FLOATING MARKET 
SOUVENIRS
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ขนมไทย

ไมจ่�ำเป็นวำ่จะต้องเป็นคนหวำนๆ หรอืไม ่
ก็ตำม แต่ใครๆ ก็ชอบของหวำน โดยเฉพำะ 
ขนมไทยหวำนๆ ของไทยเรำน่ีเอง แต่
กำรท่ีจะน�ำขนมไทยใส่ ถุงพลำสติก        
ธรรมดำๆ มำวำงขำย ก็คงจะไม่น่ำสนใจ
เท่ำท่ีควร คุณจึงควรมีแพ็กเกจจิ้งท่ีดี
เพ่ือดึงดูดควำมน่ำสนใจ ขนมไทยของ
คุณจงึจะได้เป็นของฝำกอันดับหน่ึงในใจ 

ผู้บริโภค

สามเหลี่ยม
ดินแดง1

ผ้าขาวม้า	

ผ้ำขำวม้ำเป็นผ้ำคลำสสิกอยู่คู่กับวิถีชีวิตคนไทยทุกภำคส่วน
มำอยำ่งยำวนำน คือไมไ่ด้ถูกอ�ำเภอหรอืจงัหวดัใดๆ กล่ำวอ้ำง 
เป็นเจ้ำของได้อย่ำงชัดเจนแน่นอน คุณสำมำรถน�ำวัตถุดิบ
สำธำรณะชิ้นน้ีมำท�ำกำรแปรรูปเป็นสินค้ำได้ เพียงแค่คุณน�ำ
ผ้ำขำวม้ำธรรมดำๆ นี้มำแปะโลโก้สถำนที่ของคุณลงไป เท่ำนี้
มันก็กลำยเป็นสินค้ำท้องถิ่นของคุณได้แล้ว

2

พวงกุญแจ	

หำกมีประตูก็ต้องมีกุญแจ ถ้ำมีหลำย
กุญแจก็ต้องกลำยเป็นพวงกุญแจ ฉะนั้น
ที่ห้อยกุญแจจึงเป็นที่นิยมส�ำหรับกำรซื้อ
เป็นของที่ระลึก เพรำะแทบทุกคนต้องมี
พวงกุญแจเป็นของตัวเอง ถึงแมผู้้ท่ีได้รบั 
จะไม่มีพวงกุญแจ ก็ยังถือเป็นของฝำก 
ที่น่ำรักเหลือเกิน 

3

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงกำรยกตัวอย่ำงของ 
ของฝำก ของที่ระลึก ส่วนหนึ่งเท่ำนั้น 
ยังมีสิ่ งที่น่ ำสนใจอีกหลำยอย่ำง ท่ี
คุณสำมำรถน�ำมำท�ำเป็นของท่ีระลึกให้
กับตลำดน้�ำของคุณ ไม่ว่ำจะเป็นสินค้ำ   
เ ก่ียวกับกำรนวดสปำ กระเป๋ำช้ำง   
ตุ๊กตำช้ำง เครื่องป้ันดินเผำ ขนมย้อน
ยุค โมเดลขนมไทยย่อส่วน ฯลฯ สินค้ำ 
ท่ีระลึกเป็นอีกทำงท่ีสร้ำงรำยได้ให้กับ
ตลำดน้�ำ เพรำะมีรำคำไม่แพงมำก 
ซ้ือได้หลำยชิ้น หลำยชนิด แต่สำมำรถ
สร้ำงควำมประทับใจได้มำก ข้อแนะน�ำ
สุดท้ำย ไม่ว่ำสินค้ำของคุณจะประเภท
ไหน สิ่งส�ำคัญท่ีสุดน่ันคือ จงอย่ำลืม 
แปะแท็กชื่ อตลำดน้� ำของคุณไว้ กับ     
ทุกสินค้ำของฝำกไว้เสมอ รับรองขำย
กระจำย...

4



สเต็ป
เจ็ด

STEP 7

ลูกค้า

คือใคร?
ไม่แน่ใจว่ำเคยมีผู้เก็บสถิติไว้หรือไม่ว่ำ    
ในแต่ละสุดสัปดำห์ มีนักท่องเท่ียวแออัด
ยัดเยียดกันอยู่ ในตลำดน้�ำ ท่ัวประเทศ       
เป็นจ�ำนวนเท่ำไหร่ แต่เท่ำท่ีรู้แน่ๆ คือ       
มีเยอะแน่นอน ถ้ำคุณมีควำมประสงค์จะ 
ท�ำตลำดน้�ำ คุณจ�ำเป็นต้องแบ่งเค้กของ        
นักท่องเท่ียวตลำดน้�ำจ�ำนวนน้ีมำให้ได้ และ
กำรท่ีคุณจะท�ำอย่ำงน้ันได้ จ�ำเป็นอย่ำงยิ่ง
ท่ีคุณจะต้องรู้ว่ำลูกค้ำท่ีเป็นกลุ่มเป้ำหมำย
ตลำดน้�ำของคุณคือใคร
 ถ้ำคุณยงัไมรู่ ้เรำจะแนะน�ำให้คุณรูจ้กั
ถึงที่

CUSTOMER
IS KING
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1.	คนจีน
นักท่องเท่ียวผู้ซึง่มคีวำมโดดเด่นอยูท่ี่กำรแต่งตัวอยำ่งจดัเต็ม 
ผู้หญงิมกัจะใสเ่ดรสกระโปรงผ้ำพล้ิว ท่ีสรำ้งควำมมัน่ใจวำ่เมือ่
ถ่ำยรูปแล้วออกมำสวยอย่ำงแน่นอน มีกำรแต่งหน้ำอย่ำงปัง  
มต้ัีงแต่ขนตำบน ขนตำล่ำง มำสคำรำ่หนำแน่น มกีำรคอนทัวร์
กรำมและจมูกอย่ำงบรรจง ส่วนผู้ชำยจะมีกำรแมตช์ชุดเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว ทุกอย่ำงจะดูลงตัวเข้ำกันไปหมด ทัวร์จีนนิยม
บริโภคอำหำรทะเลเป็นอย่ำงยิ่ง พวกทะเลเผำนับว่ำมำเป็น
อันดับหนึ่งเลยทีเดียว
 ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม : ตลำดน้�ำเปิดให้ใช้เสียงได้อย่ำง
เต็มท่ี สร้ำงแลนด์มำร์กในกำรถ่ำยรูปให้เพียงพอกับปริมำณ
คนจีน

2.	คนท้องถิ่น	
จะมีควำมคุ้นชินคุ้นเคยกับสถำนท่ี ให้ควำมรู้สึกสบำยๆ  
ไมเ่ป็นพิธีรตีอง เสือ้ยดื กำงเกงขำสัน้ รองเท้ำแตะ ลูกค้ำกลุ่มน้ี 
เน้นหนักไปทำงเครื่องด่ืมประเภทกำแฟโบรำณ เพรำะว่ำช่วย
คลำยร้อนได้เป็นอย่ำงดี
 ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม : อยำ่หงดุหงดิหำกพวกเขำมำเดิน
โดยไม่ซื้ออะไร ถือซะว่ำมำช่วยสร้ำงบรรยำกำศควำมคึกคัก 
ให้กับตลำดได้ ระวังคนรู้ดีท่ีชอบรู้เบ้ืองลึกของตลำด ฉะน้ัน 
จงเป็นมิตรกับคนท้องถ่ินไว้ และควรมีสินค้ำรำคำถูกท่ีจะขำย
ให้กับคนพื้นถิ่นโดยเฉพำะเท่ำนั้น

3.	คนต่างถิ่น	
นักท่องเท่ียวต่ำงถ่ิน ประเภทสง่ตรงจำกกรงุเทพมหำนคร มกัจะ 
สวมเสือ้ยดื กำงเกงยนีส ์รองเท้ำผ้ำใบหรอืหุ้มสน้ มกีำรเตรยีม
เครื่องประดับอย่ำงหมวก หรือแว่นกันแดด ในบำงกรณีอำจมี
กล้องถ่ำยรูปแบบมืออำชีพ 
 ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม : น�ำเสนอจดุเด่นของตลำดของเรำ
ให้แตกต่ำงจำกตลำดน้�ำอื่น

4.	ชาวตะวันตก	
ด้วยสภำพอำกำศท่ีร้อนชื้นของประเทศไทย ซึ่งแตกต่ำงจำก
โลกตะวันตกที่มอีำกำศเย็นกว่ำมำก จะมีกำรแตง่กำยทีร่ะบำย
อำกำศได้ดี พวกเสื้อกล้ำม กำงเกงขำสั้น กระเป๋ำเป้ รองเท้ำ
ผ้ำใบ ลูกค้ำกลุ่มน้ีไมนิ่ยมทำนเผ็ด เพรำะฉะน้ันน�ำเสนออำหำร
ที่อร่อยแต่ไม่เผ็ด โอกำสได้รับกำรตอบรับสูง 
 ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม : จะดีมำกหำกแม่ค้ำพยำยำม
สือ่สำรกับเขำ ไมถึ่งกับเป๊ะ ผิดๆ ถูกๆ ถือวำ่เป็นเสน่ห์ระหวำ่ง
ภำษำ
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ถ้ำคุณต้องกำรให้ลูกค้ำมำเท่ียวตลำดน้�ำ คุณจะต้องเชื่อเรำ 
และปฏิบัติตำมข้อแนะน�ำท่ีเรำน�ำเสนอวิธีกำรศึกษำลักษณะ
ต่ำงๆ ดังกล่ำว เพรำะว่ำเรำให้ควำมส�ำคัญและใส่ใจต่อควำม
พึงพอใจของลูกค้ำท่ีได้รับจำกกำรบริกำรตลำดน้�ำของเรำเป็น
เป้ำหมำยสูงสุด
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สเต็ป
แปด

STEP 8

โรงละคร
วิถีชีวิต
AMPAWA
OPERA
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วิถีชีวิตในอดีตกับปัจจุบันของตลำดน้�ำ
อัมพวำน้ันมคีวำมแตกต่ำงกันเป็นอยำ่งมำก 
ซึ่งถ้ำเรำอยำกจะทรำบเรื่องรำวท่ีเกิดข้ึน 
อยำ่งแท้จรงิจะต้องสอบถำมจำกคนในพ้ืนท่ี 
หำกแต่ควำมจรงิแล้วในปัจจบัุนคนทีท่�ำกำร
ค้ำขำยในตลำดน้�ำส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคน
ต่ำงถิ่น แต่ก็ยังมีคนที่อยู่ในชุมชนที่เกิดที่นี่  
และเขำได้เปิดพิพิธภัณฑ์ชื่อว่ำ ‘พิพิธภัณฑ์
เมื่อวันก่อน’ ขึ้นมำในหอ้งแถวของตลำดน้�ำ 
อัมพวำ เพ่ือบอกเล่ำเรือ่งรำววถีิชวีติของชำว
อัมพวำในอดีตผ่ำนสิ่งของท่ีสะสม รูปภำพ
และหนังสือเก่ำ 
 เจ้ำของพิพิธภัณฑ์แห่งน้ีคือ คุณประทีป  
เอ้ียวพันธ์ หรือลุงประทีปท่ีลูกๆ หลำนๆ 
ยำ่นคลองอัมพวำรูจ้กักันเป็นอยำ่งดี ปัจจบัุน
ลุงประทีปอำย ุ60 ปี มอีำชพีเป็นทนำยควำม 
ท่ีตัดสินใจย้อนกลับมำอำศัยอยู่ท่ีบ้ำนเกิด
อีกครั้งในหลำยปีที่ผ่ำนมำ จึงเป็นหลักฐำน
ส�ำคัญท่ีท�ำให้คนท่ีผ่ำนไปผ่ำนมำได้ทรำบถึง
กำรเปล่ียนแปลงวถีิชวีติของคนรมิน้�ำคลอง
อัมพวำจำกปำกของคุณลุงประทีปอยำ่งเป็น
กันเอง

 
คุณลุงเกิดที่นี่หรือเปล่าคะ	
ใช่ ลุงเกิดที่นี่ แล้วห้องแถวก็เป็นห้องแถวไม้แบบนี้
ตลอดทำง มอีำยปุระมำณ 80 กวำ่ปีแล้ว เห็นห้องแถว 
ทีอ่ยู่ตรงนัน้มัย้ สมัยกอ่นนีเ้จ้ำของหอ้งส่วนใหญเ่ขำ
จะเป็นเจ้ำของเดียว เพรำะพ่อเขำปลูกให้ลูกชำยเขำ
ไวท้�ำเป็นห้องให้เชำ่ ลักษณะห้องแถวก็เลยเป็นแบบน้ี 
เหมือนกันหมดจนถึงทุกวันนี้

แลว้ตลาดน้ำาอัมพวาในสมยักอ่น	มสีภาพแวดลอ้ม
เป็นอย่างไรบ้างคะ
ท่ีน่ีเป็นชมุชนเมอืงทำงน้�ำ เพ่ิงจะมถีนนเมือ่ พ.ศ. 2514  
น่ีเอง สมยัก่อนเรำไมม่ถีนน แต่ถ้ำให้เปรยีบเทียบกัน 
สมัยก่อนคลองคือถนน เรือคือรถในปัจจุบัน ฉะนั้น 
ชมุชนก็จะเป็นกระจกุใหญ่ๆ ลักษณะประมำณน้ีแหละ  
คือปลูกบ้ำนตำมรมิน้�ำ สญัจรเดินทำงกันก็ไปทำงเรอื 
ใช้เรือเพียงอย่ำงเดียว แต่ก่อนนี้เส้นทำงเดินเรือจะ
เป็นแมน้่�ำแมก่ลองเชือ่มต่อกับแมน้่�ำท่ำจนี ซึง่ต่อกับ
แม่น้�ำเจ้ำพระยำโดยคลองด�ำเนินสะดวก 

วถีิชวีติของคนอัมพวาในสมยักอ่นเป็นแบบไหนคะ
ลุงคิดวำ่ คนท่ีน่ีสมยัก่อนสว่นใหญค่นจนีท้ังน้ันแหละ  
คนจีนตอนท่ีอพยพเข้ำมำก็จะมีแต่เสื่อผืนหมอนใบ
เหมอืนวำ่มำแต่ตัว แล้วจะท�ำอำชพีอะไรล่ะ ถ้ำเรำอยู ่
รมิน้�ำ ก็ต้องหำเรอืเพ่ือค้ำขำยส ิท่ีน่ีม ี369 คลองใหญ ่
1,700 คลองเล็ก และยังมีคลองท่ีเป็นเครือข่ำย 
ใยแมงมมุอีกนับไมถ้่วน ไปไหนก็ต้องไปเรอื คนค้ำขำย 
ก็ต้องหำเรือเพ่ือเข้ำไปขำยหมู ขำยไก่ บ้ำนลุงอยู่ 
ข้ำงในคลองรู้เลยว่ำเรือขำยหมูก�ำลังมำเวลำเท่ำน้ี 
เรอืก๋วยเต๋ียวมำเวลำเท่ำน้ี เน้ือหม ูเน้ือไก่หำยำกมำก  
เพรำะเมือ่ก่อนมนัไมม่ ีCP ไง หมไูก่เรำต้องเล้ียงเอง  
เชอืดเอง ท�ำเองหมด สว่นใหญ่ก็หำสวงิ แห มำเหวีย่ง 
ลงไปในคลอง เรำก็จะได้กุ้ง หอย ปู ปลำแล้ว เพรำะ
มันเป็นของท่ีอยู่ในธรรมชำติ น่ีแหละคือควำมอุดม
สมบูรณ์ของคลองอัมพวำ แล้วอีกอยำ่งถ้ำเรำพำยเรอื 
ไปในคลองก็จะเห็นบ้ำนทรงไทย แต่ในปัจจุบันน้ี 
วิถีชีวิตเปล่ียนไปแล้ว เมื่อก่อนคลองอยู่หน้ำบ้ำน 
แต่ตอนน้ีถนนกลำยเป็นหน้ำบ้ำนแทนคลองไปแล้ว 
(หัวเรำะ)



ที่ นี่ มี 	 369	 คลองใหญ่ 	
1,700	 คลองเล็ก	 และยัง
มีคลองที่ เ ป็นเครือ ข่าย 
ใยแมงมุมอีกนบัไมถ้่วน	ไป
ไหนกต้็องไปเรอื	คนคา้ขาย 
กต้็องหาเรอืเพือ่เข้าไปขาย
หมู	ขายไก่

ฮาวทูบิลด์	โฟลตติ้ง	มาร์เก็ต40
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สมัยก่อนอัมพวามีตลาดน้ำาที่เหมือนกับตลาดน้ำา
สมัยนี้ไหมคะ
แต่ก่อนอัมพวำก็เป็นตลำดนัดทำงน้�ำ แต่บำงครัง้มนั 
ก็ไม่แน่นอนเสมอไป เพรำะมันขึ้นอยู่กับคนที่นัดว่ำ  
พ่อค้ำแมค้่ำจะนัดกันมำขำยสนิค้ำท่ีน่ีเมือ่ไร ถ้ำมนัีด 
บรรดำพ่อค้ำแมค้่ำก็จะพำยเรอืเอำพวกพืชผัก ผลไม ้
ในสวนมำขำยกัน ซึ่งแต่ก่อนเขำเรียกว่ำ ‘ตลำดนัด’  
ไมใ่ช ่‘ตลำดน้�ำ’ แต่ก่อนท่ีน่ีจะเป็นสะพำนลูกระนำด  
เวลำเรือจะแล่นที น้�ำกระฉอกที ต้องกระโดดทีนึง  
ถ้ำห้องไหนเขำขำยอะไรก็ขำยไป ตอนเช้ำเมื่อคน 
เข้ำมำ ตลำดก็เริม่จอ้กแจก้จอแจ กลุ่มเรอืก็จะพำกัน 
เข้ำไปขำยของกัน จะมีเสียงหวูดดัง เรำก็จะรู้เลยว่ำ
เป็นเรือของคนขำยหมู สมัยก่อนเขำก็จะนัดกันมำ
ค้ำขำยเหมือนกับตลำดนัดในปัจจุบัน แต่พอมีถนน
ตลำดน้�ำก็เริ่มซบเซำไป

คุณลุงช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของตลาดน้ำา
อัมพวาใหม่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
ตลำดน้�ำอัมพวำที่เรำเห็นอยู่นี่ เริ่มต้นเมื่อวันที่ 12 
สงิหำคม พ.ศ. 2547 เริม่จำกกำรน�ำเงนิสองแสนบำท
ไปจำ้งแมค้่ำบนบกมำน่ังขำยของตรงปำกคลองและ
ก็มีกำรให้ของรำงวัลนักท่องเท่ียว เช่น พวกสร้อย 
จับเบอร์เสี่ยงโชคต่ำงๆ แล้วพอเรำจะจัดกิจกรรม 
เรำก็ไปบอกให้สื่อมวลชนมำท�ำข่ำวในตลำดของเรำ 
เพ่ือเป็นกำรเผยแพรใ่ห้นักท่องเท่ียวเข้ำมำ คนก็เริม่ 
มำกันเยอะ คนท่ีมำท่ีน่ีส่วนใหญ่ก็ต้องมำดูห่ิงห้อย
กันด้วย ก่อนท่ีจะดูห่ิงห้อยระหว่ำงน้ันก็ดูตลำดน้�ำ
ไปด้วย รอวำ่เมือ่ไรมนัจะมดืจะได้น่ังเรอืไปดูห่ิงห้อย

สมยักอ่นคนอัมพวามกีจิกรรมดห่ิูงห้อยกนัเหมอืน
สมัยนี้ไหมคะ
ห่ิงห้อยมนัมโีดยธรรมชำติอยูแ่ล้ว เรำเห็นจำกท่ีบ้ำน
ได้เลย แต่ก่อนนั้นวัดอัมพวันฯ มีหิ่งห้อยเยอะแยะ
เต็มไปหมด เรำสำมำรถพำยเรือออกไปโดยไม่ต้อง
ใชไ้ฟเลย ใชแ้สงจำกตัวห่ิงห้อยน่ีแหละน�ำทำงเรำไป 
แต่คนท่ีเข้ำมำบุกเบิกเรื่องห่ิงห้อยในกำรท่องเท่ียว
คือ ก�ำนันธวัช บุญพัด เขำเป็นสมำชิกสภำจังหวัด 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2540 ท�ำงำนอยูท่ี่ต�ำบลปลำยโพงพำง 
แล้วทำงเทศบำลต�ำบลอัมพวำก็น�ำเรื่องห่ิงห้อยมำ
ต่อยอด เพรำะต�ำบลปลำยโพงพำงเป็นต�ำบลหน่ึงท่ี
อยูใ่นอัมพวำ แต่ค่อนข้ำงท่ีจะลึกเข้ำไปข้ำงใน ก�ำนัน
ธวชัเขำพยำยำมท�ำวำ่ถ้ำเรำจะมำดูห่ิงห้อย เสน้ทำง
มนัก็จะต่อเชือ่มมำสูอั่มพวำด้วย ท�ำให้นักท่องเท่ียว
ซึมซับบรรยำกำศตลอดทั้งสองฝั่งริมคลอง  

คุณลุงเห็นการเปลี่ยนแปลงของคลองอัมพวา
อย่างไรบ้างคะ
พวกเรำคนอัมพวำไม่รู้จักคุณค่ำของคลองอัมพวำ
มำกพอ เรำท้ังถมคลอง ถมบ้ำน ซึ่งทำงเทศบำล
ต้องต้ังโจทย์ใหม่ว่ำจะท�ำอย่ำงไรให้ผู้คนในชุมชน
หันกลับมำใช้คลองอัมพวำอีกครั้ง เพรำะต้นทุนท่ี
มีมำตำมธรรมชำติของมัน คนนอกก็มีส่วน เพรำะ
เมื่อมีคนมำเช่ำห้องแถวท�ำร้ำนค้ำก็จะต้องคิดว่ำ 
ท�ำอย่ำงไรให้บ้ำนหรือห้องแถวของเรำมันแข็งแรง  
ซึง่แน่นอนวำ่คุณก็ต้องเปล่ียนใหมห่มด ท�ำให้รปูแบบ 
ตลำดน้�ำที่เคยมีมำมันเปลี่ยนไป
 
ในฐานะที่คุณลุงเป็นคนดั้งเดิมของที่นี่	 คุณลุง 
คิดว่า	 สามารถนำาวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนอัมพวา
สมัยก่อนมาเปล่ียนแปลงเป็นวิถีชีวิตของคน 
ในปัจจุบันได้ไหมคะ 
เรำจะเปล่ียนแปลงมนัไมไ่ด้หรอก ต้องยอมรบัวำ่เรำ
ต้องได้อย่ำงเสียอย่ำง ซึ่งมันคงเป็นไปไม่ได้ที่จะได้
มำทั้งสองอย่ำง เพรำะปัจจุบันโลกมันเปลี่ยนแปลง
ไปเรื่อยๆ เพียงแต่ว่ำมันเป็นแค่โรงละครโรงใหญ่ 
ตลำดน้�ำอัมพวำก็เหมือนกับวงกำรฮอลลีวู้ด พอถึง 
วันเสำร์-อำทิตย์ก็มำแสดงกัน ต่ำงคนต่ำงก็แสดง 
พอหมดเวลำแสดงในวันจันทร์คนท่ีมำดูโชว์ก็จะ
เงียบ 
 วิถีชีวิตของคนในอดีต เป็นสิ่งท่ีคนในยุค
ปัจจบัุนก�ำลังโหยหำ อยำกจะยอ้นกลับไปใชช้วีติ หรอื
อยำกรู้เรื่องรำวที่เกิดขึ้นในอดีต แต่ในสภำพสังคม 
หรือวิถีชีวิตในปัจจุบันมีสิ่งท่ีอ�ำนวยควำมสะดวก 
เพ่ิมข้ึน ควำมเจรญิเข้ำมำมำกข้ึน ท�ำให้ธรรมชำติของ 
ตลำดน้�ำที่ควรจะเป็นได้เลือนหำยไป แต่มันก็ไม่ได ้
หำยไปทั้งหมด ขึ้นอยู่ที่ว่ำเรำจะสำมำรถยอมรับกับ
ควำมเป็นจริงในปัจจุบัน และเก็บกลิน่อำยของอดตี
แปรเปลี่ยนเป็นควำมทรงจ�ำที่สวยงำมตลอดไป
 
คณุลงุคดิวา่	พพิธิภณัฑ์เมือ่วนักอ่น	จะมปีระโยชน์
ต่ออัมพวาในอนาคตอย่างไรบ้างคะ
ผมเริ่มท�ำพิพิธภัณฑ์เมื่อปี พ.ศ. 2545 ตอนน้ัน 
ยงัไมม่ตีลำดน้�ำเลย ของท่ีเห็นท่ีอยูใ่นรำ้นก็ได้มำจำก 
คนอัมพวำเก่ำแก่เขำให้ลุงมำอีกที ลุงชอบเก็บสะสม 
ของเก่ำ เพรำะมนัเป็นควำมทรงจ�ำท่ีไวใ้ห้คนรุน่หลัง 
ได้เห็นและมำศึกษำกันเป็นควำมรู้ต่อไป 
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1. ABERDEEN FLOATING       
VILLAGE, HONG KONG
ภำยในเมืองท่ีมีกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจสูงอย่ำง
ฮ่องกง กลับมีชุมชนเรือเก่ำแก่ขนำดใหญ่ต้ังอยู่
ภำยใต้ควำมเจริญเหล่ำน้ันสะท้อนวิถีชีวิตสมัยก่อน
ของผู้คนประเทศน้ีได้อย่ำงชัดเจน ท้ังกำรจับปลำ 
ขนส่งสนิค้ำ หรอืท�ำกิจกรรมในชวีติประจ�ำวนับนเรอื
ขนำดใหญ่แบบปกติเหมือนเช่นผู้คนบนบกด�ำเนิน
ชีวิตกัน สินค้ำหลักของตลำดน�้ำในชุมชนแห่งน้ีคือ 
อำหำรทะเล ท้ังยังมีร้ำนอำหำรบนเรือไว้รองรับ 
นักท่องเท่ียวท่ีแห่แหนมำชมควำมแตกต่ำงท่ีลงตัว
ของเมืองดังกล่ำว

2. THE FLOATING MARKET AT 
VENICE, ITALY 
เมื่อพูดถึงเวนิส ทุกคนมักจะนึกถึงเมืองติดทะเล
และมีคลองทะลุทุกซอกมุมของเมืองเปรียบเหมือน
กับถนนบนบก ประกอบกับกำรล่องเรือกอนโดลำ 
ชมบรรยำกำศโรแมนติกชวนหลงใหล แต่ในเมืองนี ้
ยังมีเอกลักษณ์อีกอย่ำงหนึ่งคือ กำรขำยสินค้ำของ
คนท้องถ่ินบนเรอื โดยเฉพำะผลไม้ ผักพ้ืนเมอืง รวม
ไปถึงของที่ระลึกต่ำงๆ เมืองนี้จึงถือเป็นอีกสถำนที่
อันดับต้นๆ ท่ีกลำยเป็นแรงบันดำลใจให้แก่ตลำดน�ำ้
เชิงท่องเที่ยวในหลำยๆ ประเทศ

3. THE FLOATING MARKET IN 
THE SOLOMON ISLANDS
ตลำดน�้ำของชำวโซโลมอน ต้ังอยู ่ในหมู ่เกำะ 
โซโลมอน รัฐเอกรำชปำปัวนิวกินี ตลำดน�้ำน้ีเกิด
ข้ึนมำพร้อมกับบรรพบุรุษของชำวโซโลมอน ด้วย
สภำพพื้นที่ที่เป็นหมู่เกำะรำยล้อมไปด้วยทะเล กำร
คมนำคมจงึหนีไม่พ้นกำรใช้เรอืแคนูไม้เดินทำงและ
ค้ำขำยสนิค้ำ โดยตลำดน�ำ้แห่งน้ีเหล่ำแม่ค้ำท้ังหลำย 
จะน�ำผัก ผลไม้ รวมไปถึงอ้อยมำแลกเปล่ียนกัน  
และขำยให้แก่นักท่องเที่ยวที่มำเยือน    

4. THE FLOATING MARKET 
AT DAL LAKE IN SRINAGAR, 
INDIA 
ตลำดน�้ำท่ี Dal Lake เมืองศรีลังกำ ประเทศ
อินเดีย เป ็นตลำดน�้ ำขนำดใหญ ่ ท่ีชำวสวน 
ศรลัีงกำน�ำผลผลิตจำกฟำร์มของตนเอง โดยเฉพำะ 
ผัก ผลไม้ และเมล็ดถ่ัว ขนลงเรือขนำดใหญ่กว่ำ  
50 ล�ำ มำขำยส่งให้แก่นำยทุนรบัไปขำยต่อยงัตลำด
ในแถบน้ัน ชำวสวนเหล่ำน้ีขำยสินค้ำหมดในเวลำ
เพียงแค่ 2 ชั่วโมงเท่ำนั้น ตลำดแห่งนี้มีมำนำนกว่ำ  
100 ปี ด้วยควำมท่ีตลำดน�้ำน้ียังคงเสน่ห์แห่งวิถี
ชวีติชำวสวนไว้อย่ำงเหนียวแน่น ท�ำให้นักท่องเท่ียว
ท่ีไปเยอืนเมอืงศรลัีงกำไม่พลำดท่ีจะไปชมตลำดน�ำ้
ที่ Dal Lake 

5. THE FLOATING MARKET AT 
CAI RANG IN THE MEKONG 
DELTA, VIETNAM
ตลำดน�้ำขนำดใหญ่ในเมือง Cai Rang ประเทศ
เวียดนำม เหล่ำพ่อค้ำแม่ค้ำต่ำงน�ำสินค้ำของตน
มำขำยต้ังแต่เช้ำ และจะคึกคักเป็นพิเศษในเวลำ 
6-7 โมงเช้ำ ซ่ึงเป็นเวลำดีท่ีผู้คนท้ังผู้ขำย ผู้ซื้อ 
และนักท่องเท่ียวจำกท่ัวสำรทิศมำรวมกัน ตลำดที่
เมอืงน้ีครกึครืน้ตลอดเวลำเน่ืองจำกแม่น�ำ้สำยหลัก 
อยำ่งแม่น�ำ้โขงนัน้จะมทีัง้เรือเลก็ไปจนถงึเรือขนสง่
สนิค้ำใหญ่แล่นผ่ำนและขนถ่ำยสนิค้ำอย่ำงไม่ขำดสำย 
นอกจำกน้ีสินค้ำท่ีแตกต่ำงออกไปจำกตลำดอ่ืนๆ 
คือ ธุรกิจขำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เบียร์ ไวน์ 
หรือ ซอฟต์ดริงก์ ต่ำงๆ มำวำงขำย

3

4

5

นอกจำกประเทศไทยยังมีที่ไหนบ้ำงที่มีตลำดน้�ำ เรำจะพำ
ทุกคนมำเปิดโลกใหม่ของตลำดน้�ำไปด้วยกัน กับ 5 ตลำดน้�ำ
จำกทั่วมุมโลก
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ตึกแถวไมท่ี้เรยีงติดกันเป็นแถบจนตลอดคลองท้ังสองฝ่ัง แสงสเีหลืองทอง
จำกหลอดไส้ท่ีเรียงร้อยอยู่บริเวณท่ำน้�ำ เรือจ�ำนวนมำกมำยหลำยขนำด
จอดอยู่แน่นขนัดในคลองสีโคลน เรือของเหล่ำพ่อค้ำแม่ขำยท่ีบรรจุผลไม้
นำนำชนิดสีสันตัดกันอัดแน่นเต็มล�ำเรือ ห้องครัวลอยน้�ำเคล่ือนท่ีพร้อม 
ประกอบอำหำรกันสดๆ ในพื้นที่อันจ�ำกัดของเรือล�ำน้อย ของกินมำกมำย 
หลำยชนิดละลำนตำท้ังท้องถ่ินด้ังเดิมและในต�ำนำน ควำมมีชีวิตชีวำท่ีดูแล้ว 
วุ่นวำยของตลำดน้�ำ ภำพเหล่ำน้ีคือตลำดน้�ำท่ีอยู่ในควำมนึกคิดของใคร
หลำยๆ คน วถีิชวีติในน้�ำของเหล่ำแมค้่ำกับลูกค้ำภำยใต้บรรยำกำศงำนไม ้
ของบ้ำนเรือน ท้ังหมดท่ีกล่ำวมำล้วนเป็นภำพตัวแทนของควำมเป็นอดีต  
แต่แท้จริงแล้วตลำดน้�ำท่ีเรำเห็นกันอยู่ น้ีขำยอะไร ขำยอำหำร ขำย
ประสบกำรณ์ หรือขำยอดีตที่ไม่มีวันย้อนคืนกลับมำ

ตลาดน้ำาขายอดีต	
เมือ่นักท่องเท่ียวก้ำวเท้ำเข้ำไปในตลำดน้�ำ วถีิชวีติบนพ้ืนน้�ำจะ
ปรำกฏให้เห็นเด่นหรำมำกกวำ่สิง่ใดท้ังสิน้ กำรค้ำขำยของแมค้่ำ 
กำรสง่ของจำกเรอืไปสูม่อืลูกค้ำบนพ้ืนดินก็เหมอืนจะยอ้นเวลำ 
ไปสู่อดีตเสียแล้ว แม้ว่ำสิ่งน้ันอำจจะเป็นผัดไทยท่ีรองด้วย
ใบตองสีเขียวสดในถ้วยโฟม รสชำติไม่แตกต่ำงจำกหน้ำปำก
ซอยบ้ำนเลย นักท่องเท่ียวอำจจะต่ืนเต้นกับกำรน่ังเรอืในแมน้่�ำ 
ล�ำคลองท่ีได้เหมือนอีเรียมและอ้ำยขวัญเมื่อครำวปลำยปี  
พ.ศ. 2490 ชมห่ิงห้อยและเดินสำยไหวพ้ระ ท้ังท่ีในชวีติจรงิน้ัน 
แทบจะนับครัง้ได้ส�ำหรบักำรโดยสำรเรอืเพ่ือเดินทำง ไมใ่ชเ่พ่ือ 
ควำมบันเทิง (ส�ำหรับชำวแสนแสบอำจจะค้อนขวับเถียงในใจ
สุดเสียง) 
 สถำปัตยกรรมย้อนยุคอำจจะสร้ำงบรรยำกำศของ
อดีตได้ดีจนน่ำตกใจ สิง่ก่อสรำ้งท่ีสรำ้งข้ึนในตลำดน้�ำน้ันมกัจะ 
ถูกสร้ำงให้สอดคล้องกับเรื่องรำวท่ีตลำดได้สร้ำงข้ึนไว้ อย่ำง
ตลำดน้�ำอัมพวำ นักท่องเท่ียวจะรู้สึกเหมือนได้เดินอยู่ในยุค
ก่อนปี พ.ศ. 2516 ด้วยองค์ประกอบของห้องแถวไม้ประกบฝำ 
กระดำนตีนอนซ้อนเกล็ด ประตูไมบ้ำนเฟ้ียมหนำเตอะ หลอดไส ้
ท่ียังให้แสงไปพร้อมควำมร้อน และโคมไฟสังกะสี สินค้ำท่ีดู 
น่ำสนใจและเป็นตัวแทนอดีตท่ีมำกมำยเลือกสรรกันไม่หมด  
ไมว่ำ่จะเป็นเครือ่งด่ืมรสขมคู่คนไทยอยำ่งกำแฟโบรำณท่ีรูส้กึวำ่ 
จะโบรำณกันหมดทุกเจำ้ ขนมไทยชำววงัท่ีต่ำงล้วนแสดงควำม



เป็นชำววงัหวนร�ำลึกถึงต�ำรบัสมยัยงัมรีะบบข้ำหลวง
ถวำยตัว ข้ำวของเครื่องใช้จำกกะลำมะพร้ำว ท่ีมี
ต้ังแต่ตะหลิว กระบวย แก้วน้�ำ ถ้วยชำมรำมไห แมว้ำ่ 
จะใช้วัสดุท่ีแสนจะท้องถ่ินและย้อนยุค แต่รูปแบบ
ของสิ่งเหล่ำน้ันกลับดูล้�ำสมัยกว่ำเครื่องใช้โลหะ   
และสิ่งท่ีดูเหมือนจะให้อำรมณ์ย้อนยุคได้มำกท่ีสุด
อำจจะเป็นเรือ่งเล่ำถึงควำมเก่ำแก่ของตลำดน่ันเอง 
ดังเชน่ กำรใชว้ถีิชวีติในน้�ำ กำรยกเอำประวติัศำสตร์
เก่ำแก่ของท้องถ่ิน มำท�ำให้เรื่องเล่ำอดีตน้ันดูขลัง
มำกกว่ำที่เคยเป็น

ตลาดน้ำาขายความสนุกสนาน
ถ้ำหำกเงื่อนไขท่ีจะวัดว่ำท่ีใดเป็นสวนสนุกหรือไม่ 
โดยใช้กำรสร้ำงควำมสนุก และสร้ำงควำมต่ืนตำ
ต่ืนใจเป็นตัววัด ตลำดน้�ำจะเป็นหน่ึงในสวนสนุกท่ี
น่ำสนใจมำก ตลำดน้�ำเต็มไปด้วยสิง่น่ำต่ืนตำต่ืนใจ  
หำกเรำจะลองเทียบขบวนพำเหรดในสวนสนุก  
ขบวนเรือน้อยใหญ่ของเหล่ำพ่อค้ำแม่ขำย เรือ
เครื่องยนต์ เรือพำยหลำยชนิด ท่ีแต่งตัวประดับ
ประดำไปด้วยสีสันท้ังจำกผลไม้ท่ีอยู่เต็มเรือ สีสัน
ของรม่ขนำดใหญ่ เดินขบวนเรยีงคิวยำวเป็นทิวแถว 
บนเวทีล�ำคลอง หรือกำรกระท�ำที่สร้ำงควำมสนุก 
ให้แก่ทุกคนอย่ำงยิ่ง น่ันก็คือกำรกิน ท่ีตลำดน้�ำ
อำจจะเรียกได้ว่ำเป็นศูนย์รวมของกินท่ีหลำกหลำย
อย่ำงแท้จริง มีอำหำรมำกมำยให้เลือกสรรอย่ำง 
สนุกสนำน กำรท่ีเรำจะได้กินกุ้งเผำ หอยเชลล์อบชสี  
ก๋วยเต๋ียวเรอื ข้ำวเหนียวมะมว่ง  กล้วยฉำบ มนัทอด  
ในมือ้เดียวกันน้ันคงไมม่อีีกแล้ว นอกจำกท่ีตลำดน้�ำ 
แหล่งรวมของกินทุกอย่ำงดังท่ีกล่ำวมำในรำคำท่ี
เป็นไปได้

ตลาดน้ำาขาย	One	Stop	Service 
ความสะดวกครบครันสำาหรับทุกเพศ 
ทุกวัย
ครอบครัวที่ประกอบด้วยสมำชิก 5 คน คุณยำยวัย
สงูอำย ุคุณพ่อคุณแมว่ยักลำงคน ลูกสำวคนโตวยัรุน่  
และลูกชำยคนเล็กวัยเด็ก มีเวลำสักเพียงหน่ึงวัน
และต้องกำรสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีสำมำรถตอบโจทย์
ในกำรท่องเที่ยวครั้งนี้ ตลำดน้�ำสำมำรถตอบโจทย์
กลุ่มคนทุกวัยได้อย่ำงอยู่หมัด เด็กๆ ทุกคนจะต้อง 
หลงใหลเสน่ห์แห่งขนมหวำนท่ีมีมำกมำยหลำกหลำย 

ชนิด ไอศกรีมกะทิ ขนมไทยสูตรโบรำณนำนำชนิด 
ฝอยทอง ทองหยิบ ขนมตำล ลอดช่อง ที่จะท�ำให้ 
เด็กๆ เพลิดเพลิน ส�ำหรับวัยรุ่นท่ีตลำดน้�ำมีร้ำนกำแฟ 
ในสไตล์วินเทจมำกมำย ส�ำหรับน่ังทอดกำยท�ำตัว 
สโลวไ์ลฟ์ ถ่ำยรปูเชก็อินอัพโซเชยีล รำคำก็ยอ่มเยำ
เพียงพอท่ีเด็กวัยรุ่นจะเดินเข้ำได้อย่ำงสบำยใจ 
ส�ำหรับวัยกลำงคนอย่ำงคุณพ่อคุณแม่ แลนด์มำร์ก 
จุดถ่ำยรูปท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตลำดน้�ำจะต้ังอยู่
โดดเด่นให้เหล่ำแม่ๆ พ่อๆ ได้ยืนโพสท่ำถ่ำยรูป
สวยงำม เอำลงกรุป๊ไลน์อวดเพ่ือนๆ ให้อิจฉำตำรอ้น  
รวมถึงสนิค้ำมำกมำยในตลำดน้�ำท้ังของฝำกของกิน  
ของท่ีระลึก ท่ีรับรองได้ว่ำจะต้องถูกใจวัยกลำงคน
อยำ่งแน่นอน และสดุท้ำยคุณยำยวยัชรำ ตลำดน้�ำน้ัน 
มบีรกิำรน่ังเรอืเท่ียวชมแบบชลิล์ๆ ซึง่เหมำะส�ำหรบั
คุณตำคุณยำยท่ีอยำกรับลมชมวิว กินบรรยำกำศ
เก่ำๆ หวนร�ำลึกถึงอดีตของตลำดน้�ำ นอกจำกน้ี   
หำกเดินจนเมือ่ย ท่ีตลำดน้�ำยงัมบีรกิำรนวดแผนไทย 
ให้หำยเมื่อยคลำยเส้นได้เป็นอย่ำงดี จึงไม่แปลกที่ 
ตลำดน้�ำจึงเป็นจุดหมำยในกำรท่องเท่ียวแบบ
ครอบครัว 
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สดุท้ำยแล้วไมว่ำ่นักท่องเท่ียวแต่ละคนจะได้อะไรจำกตลำดน้�ำ  
แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ำ มันได้ตอบแทนนักท่องเท่ียวแต่ละคนด้วย
ควำมสุขอย่ำงเต็มที่ นั่นจึงท�ำให้วัฒนธรรมตลำดน้�ำแพร่ขยำย
ไปอย่ำงรวดเร็ว มีตลำดน้�ำเกิดข้ึนมำกมำยในทุกภำคของ
ประเทศไทย ซ่ึงล้วนแล้วแต่เป็นตลำดน้�ำสร้ำงใหม่ มำกกว่ำ 
20 แห่งทั่วประเทศ 

อัมพวา	ความต่างในความเหมือน 
จนกลำยมำเป็นข้อสงสัยท่ีเกิดข้ึนไม่น้อยว่ำ  ตลำดน้�ำ 
ทุกที่นั้นมีควำมแตกต่ำงกันหรือไม่? 
 แต่กำรมำเยือนตลำดน้�ำอัมพวำ และได้มองผ่ำน 
องค์ประกอบเบื้องต้นที่ทุกตลำดน้�ำต้องมีร่วมกัน ไม่ว่ำจะเป็น 
เรือ บ้ำนเรือน กำรตกแต่ง แม่ค้ำ ลูกค้ำ อำหำร ของที่ระลึก 
หรอืวถีิชวีติ ซึง่ดูเหมอืนจะไมม่อีะไรท่ีต่ำงกัน แต่เมือ่มองให้ลึก 
ลงไป ก็พบว่ำตลำดน้�ำแต่ละที่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงสิ้นเชิง  
อย่ำงเช่น ตลำดน้�ำอัมพวำท่ีเรำได้น�ำมำเป็นต้นแบบของกำร
สรำ้งตลำดน้�ำน้ันก็มคีวำมพิเศษต่ำงไปจำกตลำดน้�ำท่ีอ่ืนอยำ่ง
เห็นได้ชัด
 ท่ำมกลำงกำรแข่งขันเชิงท่องเท่ียว ก่อให้เกิดธุรกิจ
ตลำดน้�ำข้ึนมำเป็นจ�ำนวนมำก แต่ตลำดน้�ำอัมพวำน้ันยังคง
ควำมด้ังเดิมของวถีิชวีติรมิน้�ำของผู้คนในลุ่มแมน้่�ำแมก่ลองไว้
ได้อยำ่งเหนียวแน่น ท้ังกำรขำยอำหำรท้องถ่ิน หรอืกำรจดับ้ำน
เรอืนทีย่งัมกีล่ินอำยของคนสมยัก่อน รวมไปถึงท่ำทำงกำรขำย
และส�ำเนียงกำรพูดท่ีสะท้อนถึงอุปนิสยัของคนท้องถ่ินได้อยำ่ง
ชดัเจน เสน่ห์ของตลำดน้�ำอัมพวำนอกจำกจะคงควำมด้ังเดิมไว้
ได้นั้น สถำนที่แห่งนี้ยังมีควำมอุดมสมบูรณ์ทำงระบบนิเวศสูง  
สังเกตได้จำกท่ีอยู่ของห่ิงห้อยจ�ำนวนมำกจนกลำยเป็น
เอกลักษณ์หน่ึงท่ีหำชมได้ยำกในเขตเมือง แสดงให้เห็นถึงว่ำ 
ชำวอัมพวำมีกำรด�ำรงชีวิตท่ีใส่ใจและปรับตัวในกำรอยู่ร่วมกัน
กับสภำพแวดล้อมที่มีควำมหลำกหลำยได้อย่ำงลงตัว 
 ตลำดน้�ำอัมพวำเปิดให้บริกำรในช่วงเย็นของวันศุกร์ 
เสำร์ และอำทิตย์ มีกิจกรรมท่ีหลำกหลำย โดยเฉพำะกำร
ล่องเรือชมห่ิงห้อย หรือเท่ียวชมพิพิธภัณฑ์ และนักท่องเท่ียว
สำมำรถเรียนรู้ควำมเป็นมำของตลำดน้�ำได้ด้วยตนเอง 
 อำจกล่ำวได้วำ่วถีิชวีติของคนรมิน้�ำท�ำให้อัมพวำกลำย
เป็นตลำดน้�ำท่ีมีชีวิตและมีกล่ินอำยของควำมรักในท้องถ่ิน
อยำ่งปฏเิสธไมไ่ด้ ต่อให้ไปตลำดน้�ำท่ีไหนก็ไมม่ทีำงเหมอืนกับ
ตลำดน้�ำอัมพวำได้เลย 
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