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เขียนไปทำ�ไม
ส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) จัดโครงการอบรมเยาวชน
นักเขียน “TK Young Writer 2017 ขึ้น เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ด้านงานเขียนให้กับเยาวชน ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความ
รู้ที่เน้นสาระแบบเข้มข้น ทั้งกระบวนการคิด วางแผน และ
สร้างสรรค์ผลงานให้ส�ำเร็จลุล่วงภายในเวลาที่จ�ำกัด จากทีม
วิทยากรมืออาชีพ
มาร่ ว มเป็ น ก� ำ ลั ง ใจ และติ ด ตามอ่ า นนิ ต ยสาร
ฉบับพิเศษทั้ง 3 เล่ม คือ 1. รวมเรื่องสั้น ไม่มีอะไร 2. แดน
3. How to build floating market กันได้ฟรี 3 ช่องทาง 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 ตอบรับค�ำชวนของพีว่ ภิ ว์ บูรพาเดชะ
ทีใ่ ห้มาร่วมเป็นผูแ้ นะน�ำน้องๆ ในโครงการ TK
Young Writer ด้วยความยินดียิ่ง เนื่องจาก
เราคิดว่าน่าจะได้อะไรจากประสบการณ์ครั้งนี้
กลับไป ‘เติม’ บางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะ
พร่องไปจากการขลุกอยู่กับการงานของเรามา
อย่างยาวนาน
และเมือ่ งานนีส้ นิ้ สุดลงผมก็ดใี จทีเ่ รา
คิดไม่ผิด
การได้ ร ่ ว มลงพื้ น ที่ ต ลอดสี่ วั น กั บ
น้องๆ ที่อัมพวา ท�ำให้เราได้กลับมาย�้ำกับ
ตัวเองอีกครัง้ ว่า ท�ำไมเราจึงเลือกทีจ่ ะท�ำอาชีพนี้
แน่ น อนว่ า ทุ ก สาขาอาชี พ ต่ า งก็ มี
เสน่ ห ์ แ ละมี ค วามสนุ ก ในแบบของตั ว เอง
แต่ในมุมมองของผมในฐานะคนท�ำสือ่ สิง่ พิมพ์
ผมคิ ด ว่ า เสน่ ห ์ ที่ ส� ำ คั ญ อย่ า งหนึ่ ง ในอาชี พ
ของเราก็คือการได้ร่วมหัวจมท้าย ร่วมแรง
ร่ ว มใจ ในการท� ำ ให้ สิ่ ง ที่ อ ยู ่ ใ นหั ว ของเรา
ทุ ก คนออกมาดี ที่ สุ ด ตามที่ เ ราอยากจะให้
มันเป็น ซึ่งในโครงการนี้น้องๆ ได้ท�ำอย่างที่
คนท�ำนิตยสารต้องท�ำกันอย่างเต็มที่
ผมได้เห็นน้องๆ ประชุมเสนอความเห็น
ซึ่งได้รับการยอมรับบ้าง หรือบ้างก็ถูกตีตกไป
โดยเพื่อนๆ เห็นพวกเขาร่วมกันแก้ไขปัญหา

วิ่ง วุ ่ น ไปทั่ วตลาดน�้ ำ อั มพวา ผมได้ พบเห็ น
ความประหม่า ไม่มั่นใจ ผิดพลาด รวมถึงเห็น
ความสนุกสนาน ท�ำงานกันไปร้องเพลงกัน
ไป ให้ก�ำลังใจซึ่งกันและกัน แม้ในยามดึกดื่น
ค่อนคืน
ผมอยากให้พวกเขาจดจ�ำความรู้สึก
เหล่านี้เอาไว้ เพราะจากประสบการณ์ของผม
นี่คือเรื่องที่ดีที่สุดของอาชีพนี้
หากจะมี สิ่ ง ที่ ผ มคา ดหวั ง จาก
โครงการนี้ ก็ คื อ อย่ า งน้ อ ยที่ สุ ด ผมหวั ง ว่ า
พวกเขาจะรู้สึกสนุกกับการเข้าร่วมโครงการนี้
และหากมั น จะท� ำ ให้ เ ขารู ้ สึ ก พิ เ ศษกั บ
บรรยากาศในค�่ำคืนเหล่านั้นจนเติบโตมาเป็น
คนท�ำหนังสืออีกคนหนึ่ง มันก็จะยิ่งดีมากขึ้น
กริชเทพ ศรศิลป์
ณัฐจรัส เองมหัสสกุล
Studio Dialogue

นี่เป็นครั้งแรกส�ำหรับทุกอย่าง
เจอเพือ่ นๆ นักเขียนครัง้ แรก... นักอ่าน
ครัง้ แรก... ได้ทำ� งานร่วมกันครัง้ แรก... บทความ
ชิน้ แรก... ท�ำรวมบทความกับเพือ่ นๆ ครัง้ แรก...
แต่อาจเป็นครั้งเดียว
และครั้งสุดท้าย...
ก่อนหน้าทีผ่ มจะตัดสินใจมาเข้าค่าย
เพื่อเรียนรู้ชีวิตการเป็นนักเขียน ผมไม่ค่อยรู้
เรื่องราวมากนัก หนังสือล่าสุดที่อ่านจบเล่ม
ก็ผา่ นมาแล้ว 3 เดือนกว่าๆ สมรรถภาพความถี่
ในการอ่านอยู่ที่ประมาณ 3 เล่มต่อปี ตั้งใจมา
สังเกตการณ์อีกกลุ่มความสนใจ แต่เรื่องราว
ธรรมดาๆ คงไม่สนุกเท่าไร ผมถูกยกความ
ไว้วางใจให้ได้รับหน้าที่เป็น บ.ก. จากเพื่อนๆ
ร่วมทีม...
บ.ก. ค�ำค�ำนีไ้ ม่ใช่ครัง้ แรกทีเ่ คยได้ยนิ
แต่ไม่เคยมีฐานข้อมูลของสิ่งนี้เลย ถ้ามันจบ
ด้วยการถูกมอบต�ำแหน่งแล้วก็ลืมๆ กันไป
คงไม่หนักใจอะไรมาก นอกจากจะเริ่มต้นการ
เป็นนักเขียนฝึกหัดแล้ว ยังควบต�ำแหน่ง บ.ก.
ไปด้วยพร้อมๆ กัน
ผมนึ ก ถึ ง หนั ง วั ย เด็ ก ที่ ตั ว เอกของ
เรื่ อ งมั ก ถู ก จั บ พลั ด จั บ ผลู ไ ด้ ม ารั บ หน้ า ที่
แบบที่ ไ ม่ เ คยท� ำ ระหว่ า งเรื่ อ งจะต้ อ งมี
การฟาดฟันจนพ้นผ่าน ท้องฟ้าสว่างสดใส
เป็นบทสรุปของหนัง แต่ไม่คดิ ว่าบทหนังแบบนัน้
จะเกิ ด ขึ้ น กั บ ช่ ว งชี วิ ต นี้ ข องผม คิ ด ว่ า หนั ก
แน่นอน ระหว่างการเข้าค่าย ผมพยายามพูด

เพื่อขอความช่วยเหลือจากเพื่อนตลอด อยาก
ให้ทกุ คนช่วยๆ กัน และผมก็เรียนรูก้ ารท�ำงาน
จากเพื่อนที่ช่วยเหลือกันไปมา ใครท�ำข้อมูล
อะไรก็ช่วยกันเพิ่มเติม ใครสัมภาษณ์ไม่เก่ง
ก็ช่วยกันถาม ข้อมูลไม่ครบก็ช่วยกันตามหา
ให้ครบจนได้
...ตอนนี้ ผมรู ้ สึ ก เชื่ อในพล็ อตหนัง
ย้อนยุคหน่อยๆ แล้วล่ะ เริ่มเรื่องด้วยความ
ซอมซ่อ เรือ่ งไล่ลำ� ดับดีขนึ้ เรือ่ ยๆ สนุกขึน้ เรือ่ ยๆ
เนือยบ้าง มีสยองขวัญนิดๆ เขย่าขวัญหน่อยๆ
และแลนดิ้งจบลงอย่างหนังรางวัล ได้เรียนรู้
วิ ธี ก ารของเพื่ อ นๆ ที่ ห ลากหลาย วิ ธี คิ ด ที่
แตกต่างกัน ก็คงเป็นเรือ่ งปกติทตี่ อ้ งมีทงั้ เรือ่ ง
ทีเ่ ข้ากันได้โดยธรรมชาติ บางเรือ่ งอาจต้องปรับ
ความเข้าใจ บางเรือ่ งก็ทำ� ความเข้าใจกันและกัน
แต่ด้วยความตั้งใจจริงของเพื่อนๆ ท�ำให้เรา
ผ่านพ้นมันมาได้ และคิดว่าการพยายามท�ำงาน
ของผมและเพื่ อ นๆ จะอยู ่ ใ นความทรงจ� ำ
ในการเริ่มต้นงานเขียนของเรา
ผมเริม่ อยากกลับไปแก้คำ� ทีผ่ มกล่าว
ว่า...
ครั้งนี้อาจเป็นครั้งสุดท้าย

เพชร สุขพลัม
บรรณาธิการ
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สเต็ป
หนึ่ง

STEP 1

แหล่ง
น้ำ�
IN THE
RIVER

อยู่ บ นดิ น เรี ย กตลาดนั ด แต่ ถ้ า อยู่ ใ นน้ำ�
เขาเรียก ‘ตลาดน้ำ�’
ถ้าคุณต้องการจะทำ�ตลาดน้ำ�ขึ้นมา
สักทีห่ นึง่ อย่างแรกทีค่ ณ
ุ ต้องนึกถึงเลยก็คอื
‘น้ำ�’ ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำ� คลอง หนอง บึง
หรื อ บ่ อ อะไรสั ก อย่ า งที่ คุ ณ ขุ ด ขึ้ น มาเอง
คุณต้องหาแหล่งน้ำ�ที่เหมาะสมเพื่อความ
เป็นตลาดน้ำ�ที่ดี และทั้งหมดต้องเริ่มต้น
ด้วยการทีค่ ณ
ุ ต้องรูว้ า่ แหล่งน้ำ�ของตลาดน้ำ�
มีหน้าที่อย่างไรบ้าง

9

10

ฮาวทูบิลด์ โฟลตติ้ง มาร์เก็ต

แบกะน้ำ� 

เพราะแม่ค้าพายเรือขายของกันในน้ำ�เลยจำ�เป็นที่จะต้องคำ�นึงถึงขนาด
กว้าง X ยาว X ลึก ของแม่น้ำ�ให้สอดคล้องกับเรือที่พายขายของ แบบที่
ไม่กว้างจนว้าเหว่ หรือแคบจนเบียดเสียดกัน และมีที่ทางให้พ่อค้าแม่ค้า
ได้เทียบท่าขายกัน ระดับน้ำ�ที่ดีต้องอยู่ในระดับสายตาที่ลูกค้าจะมองเห็น
จากบนฝั่ง แต่น้ำ�ขึ้นน้ำ�ลงก็เป็นเรื่องบังคับกันไม่ได้ พ่อค้าแม่ค้าเลือกที่จะ
ปรับตัวกับปัญหานีง้ า่ ยๆ ด้วยการส่งเด็กเสิรฟ์ มายืนบนฝัง่ ทำ�หน้าทีท่ งั้ เรียก
ลูกค้าและเสิร์ฟอาหาร

ถนนในน้ำ� 

รูห้ รือไม่วา่ ถนนในน้ำ�ก็มเี ลน แต่วา่ สลับซ้ายขวากับถนนบนบก เวลาพายเรือ
ก็จะได้ฟลี เหมือนขับรถอยูท่ อี่ เมริกา การทีใ่ นน้ำ�มีเลนก็เพราะว่านอกจากจะ
ขายของกันในเรือแล้วยังใช้เป็นพาหนะด้วย แม่น้ำ�จึงกลายเป็นถนนไปโดย
ปริยาย การจะออกแบบแม่นำ�้ จึงไม่ใช่แค่ทำ�ให้แม่นำ�้ เป็นทีข่ ายของอย่างเดียว
แต่แม่น้ำ�ยังต้องเป็นถนนด้วยเช่นกัน

กินริมน้ำ� 

ซือ้ อาหารในเรือ นัง่ กินบนบันได เป็นวิถที ค่ี นมาเทีย่ วตลาดน้ำ�นิยมกัน บันได
เป็นตัวเชื่อมสำ�คัญระหว่างแม่ค้าในเรือกับลูกค้าบนฝั่งให้สื่อสารกันได้ ซึ่ง
บันไดที่ดีต้องมี 11 ขั้นตามที่โบราณเขาว่ากัน เมื่อจะสร้างตลาดน้ำ�จึงต้อง
ออกแบบให้มีบันได ให้เป็นทั้งท่าเทียบเรือและที่นั่งกิน เพื่อดึงดูดลูกค้าให้
มาแชะ ช้อป ชิม ริมน้ำ�กัน

ดื่ม(ด่ำ�)น้ำ�

คนมาเทีย่ วตลาดน้ำ� นอกจากจะมาหาของกินแล้ว ยังมาหาบรรยากาศความ
เป็นอดีต แม่น้ำ� วิวสวยๆ ให้ได้ดมื่ ด่ำ�แบบฉ่ำ�ๆ กัน หากคุณอยากมีตลาดน้ำ�
ที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแบบยุทธศาสตร์ประเทศไทยแล้ว การออกแบบ
รูปแบบแม่น้ำ� ลำ�คลอง หนอง บึง หรือที่คุณจะขุดขึ้นมาเองก็ควรออกแบบ
ให้มคี วามคดโค้ง ให้เห็นการไหลของน้ำ� ให้เห็นวิวพระอาทิตย์ตก ให้คนทีม่ า
ได้ดื่มด่ำ�กับบรรยากาศแบบเต็มๆ

ชมสัตว์

ใต้ลำ�น้ำ�อัมพวามีสัตว์ชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ แม่ค้าที่นั่นขนานนามพวกมันว่า
มังกรทอง หรืออันที่จริงก็คือตัวเงินตัวทองนี่เอง แต่แม่ค้าที่นั่นยกให้เป็น
สัตว์นำ�โชค และนอกจากจะเป็นตัวนำ�โชคของเหล่าแม่คา้ แล้ว เจ้ามังกรทอง
ยังเป็นตัวบำ�บัดไม่ให้น้ำ�เน่าเสีย จากการเลี่ยงไม่ได้ที่แม่ค้าจะทำ�ส้มตำ�
ผัดไทย หอยทอด หล่นลงน้ำ� มังกรทองจึงเป็นตัวสำ�คัญเลยที่ช่วยย่อยเศษ
อาหาร ไม่ให้น้ำ�เสีย ซึ่งถ้าคุณจะสร้างตลาดน้ำ�สักที่ ถ้าน้ำ�ดี แน่นอนว่าจะ
มีชัยไปกว่าครึ่ง
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เรือ
ลอยลำ�
ร้อยลำ�
THERE WERE
HUNDRED
OF BOATS

เมื่อคุณมีนำ�้ พร้อมแล้ว สิ่งที่จะตามมาเป็น
อันดับสองแน่นอนว่าต้องเป็น ‘เรือ’ ซึง่ จุดเด่น
ของเรือค้าขายในตลาดน้ำ�ทีข่ าดไม่ได้เลยคือ
ความคลาสสิกของเรือที่เข้ากับบรรยากาศ
ของตลาดน้ำ�

เรืออีแปะ

เรืออีป๊าบ

เรือสำ�ปั้น

เรืออีโปง

ทำ�ไมต้องเป็นเรือ

หากมองย้ อ นไปในอดี ต คนไทยแถบลุ่ ม แม่ นำ�้ ใช้ เ รื อ เป็ น
พาหนะหลักในการคมนาคม ถึงแม้ปัจจุบันจะมีรถยนต์ หรือ
รถจักรยานยนต์เข้ามาแทนที่ แต่ชาวบ้านก็ยงั คงผูกติดวิถชี วี ติ
ไว้กบั เรือเสมอ กลายเป็นตัวแทนของการคมนาคมทางน้ำ�อย่าง
แยกจากกันไม่ได้

เรือแบบไหน ที่เขานิยมใช้กัน

จะมีตลาดน้ำ�กันทัง้ ที ก็ตอ้ งมีเรือดีๆ กันสักหน่อย เรือดีๆ ทีม่ ี
ในตลาดน้ำ� มีอยู่ 5 แบบ ที่เหมาะกับการบรรทุกสินค้าขาย
ในตลาดน้ำ� ซึ่งเป็นเรือที่ใช้ทั่วไปในคลอง หนอง บึง
เรื อ สำ � ปั้ น : ท้ อ งเรื อ ลึ ก 2 เมตร เป็ น เรื อ ไทยในชั้ น เดิ ม
สันนิษฐานว่าได้แบบอย่างจากจีน เป็นเรือต่อด้วยไม้กระดาน
แผ่นยาวพอประมาณ จำ�นวน 3 แผ่น ประกอบเข้าเป็นลำ�เรือ
เรืออีโปง: ท้องเรือลึก 1 เมตร เป็นเรือขุดที่ทำ�ด้วยส่วนลำ�ต้น
ที่อยู่ใต้ดินของต้นตาล เอามาผ่าซีกแล้วขุดเป็นเรือ ซึ่ง 1 ลำ�
สามารถนั่งได้ประมาณ 6 คน
เรืออีป๊าบ: ท้องเรือลึก 1 เมตร เป็นเรือต่อชนิดหนึ่ง ท้องแบน
ไม่เสริมกราบ หัวและท้ายเรือป้าน ลักษณะคล้ายเรืออีแปะ
สำ�หรับใช้สอยทั่วไปตามริมหนอง คลอง บึง
เรืออีแปะ: ท้องเรือลึก 1 เมตร เป็นเรือต่อชนิดหนึ่ง ท้องแบน เรือขายของต้องจัดอย่างไร
เสริมกราบ รูปคล้ายเรือสำ�ปั้น แต่หัวเรือสั้นกว่า
เรื อ ที่ ใ ช้ ใ นการขายของจะต้ อ งมี ก ารจั ด สรรพื้ น ที่ อ ย่ า งเป็ น
ระบบ เพือ่ ให้คนในเรือสามารถใช้สอยได้อย่างสะดวก โดยทัว่ ไป
เรือพลาสติก: เรือสีนำ�้ เงิน ทีพ่ บเห็นได้บอ่ ยเวลาน้ำ�ท่วม น้ำ�หนัก เรือขายของมักจะแบ่งพื้นที่เป็นส่วนหน้าเรือและส่วนท้ายเรือ
เบา เป็นเนื้อพลาสติก มีอายุการใช้งานแค่ 1 ปี ถ้าพังแล้ว ซึง่ ส่วนใดส่วนหนึง่ จะเป็นพืน้ ทีท่ ไี่ ว้ประกอบอาหาร และอีกส่วน
ซ่อมไม่ได้ ทิ้งอย่างเดียว อาจไม่ได้ดูคลาสสิกเหมือนเรือไม้ ใช้ในการเตรียมของก่อนส่งออกให้ลูกค้า ระหว่างกันจะถูกคั่น
แต่ราคาถูกกว่าหลายเท่าแน่นอน ทัง้ นีแ้ นะนำ�ว่าถ้าไม่ชอ็ ตจริง ด้วยกระทะ เตา และชัน้ วางของ ทัง้ นีป้ ลายเรือถือเป็นส่วนเก็บ
ก็ใช้เรือไม้เหอะ
ของหลัก โดยใช้กล่องหรือหีบขนาดพอดีเรือ เพือ่ เก็บวัตถุดบิ และ
วางถาดอาหาร พืน้ ทีข่ องแม่คา้ จะต้องมีความกว้างทีพ่ อเหมาะ
สามารถหยิบจับอุปกรณ์ได้อย่างสะดวก ตะหลิวและที่คีบมีไว้
ประมาณ 3-4 อัน เพื่อให้แม่ครัวและลูกมือสามารถช่วยกัน
ประกอบอาหารได้ในระยะไกล ภาชนะใส่อาหารภายในเรือ
มักทำ�มาจากวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้หรือใช้แล้วทิ้ง เช่น
จานกระดาษ กล่องโฟม แต่ดขู ดั แย้งกับการอนุรกั ษ์ทตี่ ลาดน้ำ�
พยายามจะสื่อถึงอยู่เหมือนกัน
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ต่อเติม
ตกแต่ง
DECORATE
YOUR
SHOPS
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ท่ามกลางสิง่ จำ�เป็นต่างๆ ในการสร้างตลาดน้ำ� ไม่วา่ จะเป็น
เรือ ลำ�คลอง หรือมาสคอต แต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้และเป็น
สิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการสัมผัสคือ ความเป็นไทย ความ
โบราณ ความเก่า และมีกลิ่นอายของความเป็นไทย เรียก
ได้วา่ หากสถานทีใ่ ดมีสงิ่ ต่อไปนี้ ก็สามารถเรียกนักท่องเทีย่ ว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น
วัดพระแก้ว วัดอรุณ หรือโบราณสถานที่อยุธยา
ดั ง นั้ น สิ่ ง ที่ สำ�คั ญ และต้ อ งมี ใ นการสร้ า งตลาดน้ำ�
คือ ต้องบ่งบอกถึงความเป็นไทย ความโบราณ ความเก่า
ได้นนั่ เอง โดยสิง่ ทีส่ ามารถบ่งบอกถึงความเป็นไทยได้อย่าง
ชัดเจนคือ

17

ไม้เก่า
การใช้ไม้เป็นส่วนประกอบในการตกแต่ง
ทัง้ พืน้ ไม้ ผนังไม้ หรือประตูไม้ เนือ่ งจาก
บ้านเรือนสมัยก่อนมักปลูกสร้างจากไม้
ไม้จึงเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความ
เป็นไทยได้เป็นอย่างดี จะสังเกตได้ว่า
ไม่ ว่ า จะเกิ ด ตลาดน้ำ� ขึ้ น กี่ แ ห่ ง ก็ มั ก จะ
มีการตกแต่งโดยใช้ไม้เป็นส่วนประกอบ
เสมอ ยกตัวอย่างเช่น ตลาดน้ำ�ดอนหวาย
ตลาดน้ำ�สามพันนามที่ได้สร้างอาคารไม้
ย้อนยุคแบบสมัยรัชกาลที่ 6 หรือตลาดน้ำ�
อัมพวาทีม่ หี อ้ งแถวริมน้ำ�และร้านขายของ
เป็นบ้านไม้

18

ฮาวทูบิลด์ โฟลตติ้ง มาร์เก็ต

ปลอมเป็นไม้
ในกรณี ที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ตั ว อาคาร ไม่
สามารถใช้ ไ ม้ เ ป็ น ส่ ว นประกอบหรื อ
โครงสร้างได้ ก็สามารถดัดแปลงสิง่ ต่างๆ
ให้เป็นไม้ (ปลอม) ขึ้นมาได้ ยกตัวอย่าง
เช่น ตลาดน้ำ�บางน้อยได้มีการปรับปรุง
โครงสร้างให้เสาเป็นเหล็ก จึงใช้วิธีการ
ทาสีนำ�้ ตาลทับเหล็กเพื่อให้ใกล้เคียงกับ
ความเป็นไม้มากที่สุด หรือในตลาดน้ำ�
อัมพวามีการทาสีพนื้ ปูนให้เป็นพืน้ ไม้และ
ใส่รายละเอียดความเป็นไม้ลงไป

เก่าเล่าใหม่

สไตล์งานวัด

การใช้ของตกแต่งด้วยสินค้าเก่ามือสอง
หรือของโบราณ เช่น ถ้วยชามสังคโลก
เครือ่ งปัน้ ดินเผา เป็นส่วนช่วยเพิม่ ความ
เป็นไทยได้อกี ระดับหนึง่ ยกตัวอย่างเช่น
ร้านก๋วยเตี๋ยวกะลาในตลาดน้ำ�อัมพวา
มีการนำ�วิทยุเก่า ตู้เย็นเก่า เครื่องชั่ง
น้ำ�หนักเก่า และมอเตอร์ไซค์เก่าที่หาซื้อ
ได้ ง่ า ยตามตลาดนั ด มื อ สอง ตลาด
ขายของเก่ามาเป็นของตกแต่งร้าน หรือ
ร้านขายกาแฟโบราณที่นำ�ถ้วยชามเก่า
มาตั้ ง เพื่ อ ดึ ง ดู ด ลู ก ค้ า และยั ง ได้ ข าย
สินค้ามือสองไปในตัวอีกด้วย

การใช้ไฟประดับสีๆ อย่างสีแสด สีเหลือง สีเขียว และการ
ประดับฝาผนังด้วยธงราว เปรียบเสมือนการตกแต่งตามงานวัด
ต่างๆ ก็เป็นการบ่งบอกถึงความเป็นไทย และนิยมใช้ในการ
ตกแต่งตลาดน้ำ�มากเช่นกัน
ดังนั้นแล้วการสร้างตลาดน้ำ�ขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะที่ใด
ก็ตาม หากต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยว ก็ควร
จะบ่งบอกถึงความเป็นไทย ความเก่า ความโบราณ โดยใช้ไม้
(ปลอม) ไฟ 3 สี ธงราว หรือหญ้าเทียมมาประดับตกแต่งอย่าง
ที่ตลาดน้ำ�ทั่วๆ ไปเขาทำ�กัน

“ย้อนกลับไปสัก 2 ปีก่อน ร้านลอดช่องของป้า
ยังไม่เข้ากับบรรยากาศความเป็นไทยและตลาดน้ำ�
น้องสาวจึงนำ�รูปภาพเก่าที่เก็บสะสมไว้มานาน
ไม่สามารถหาซื้อได้ในปัจจุบันมาใส่กรอบและ
นำ�มาติดผนัง ทำ�ให้รา้ นเข้ากับบรรยากาศมากขึน้
ลูกค้าที่แวะเวียนเข้ามาก็จะถ่ายรูปเก็บไว้เป็น
ที่ระลึก”
กาญจนา สกุลอิน หรือ ป้าแอ้ว เจ้าของ
ร้านขายลอดช่องโบราณกล่าวด้วยความ
ภาคภูมิใจ

CHECK
IN
ปัจจุบนั โซเชียลเน็ตเวิรก์ มีผลต่อพฤติกรรมของ
นักท่องเทีย่ วอย่างมาก เมือ่ นักท่องเทีย่ วไปเทีย่ ว
ตามสถานที่ตา่ งๆ สิ่งที่พวกเขาต้องการคือการ
เช็กอิน ถ่ายรูป และอัพโหลดรูปลงบนโซเชียล
ดังนั้นสิ่งที่สถานที่ท่องเที่ยวจำ�เป็นต้องมีคือ
‘แลนด์มาร์ก’ หรือสถานที่สำ�หรับการถ่ายรูป
เช็กอิน ซึ่งนอกจากจะสร้างความประทับใจให้
กับนักท่องเทีย่ วแล้ว ยังเป็นการโปรโมตสถานที่
ท่องเที่ยวไปในตัวอีกด้วย
สำ�หรับตลาดน้ำ� แลนด์มาร์กที่นิยม
มากที่สุด ไม่ว่าที่ใดก็จะต้องมี อย่างตลาดน้ำ�
สามพันนาม ตลาดน้ำ�อโยธยา ตลาดน้ำ�อัมพวา
หรือตลาดน้ำ�ดำ�เนินสะดวก นั่งก็คือ สะพานไม้
ข้ามคลอง
วิธีการสร้างสะพานไม้ แน่นอนว่า
โครงสร้างต้องประกอบด้วยไม้ เพื่อให้เข้ากับ
บรรยากาศความเป็นไทยและตลาดน้ำ� ขนาด
ของสะพานไม่ควรกว้างเกินไปและแคบเกินไป
เพราะหากกว้างเกินไป เมื่อถ่ายรูปออกมาแล้ว
จะทำ�ให้ดูเหมือนนักท่องเที่ยวน้อย ไม่น่าเดิน
และหากแคบเกิ น ไปจะดู เ หมื อ นเล็ ก แออั ด
เบียดเสียด ทำ�ให้นกั ท่องเที่ยวไม่อยากมาเทีย่ ว
ดั ง นั้ น มาตรฐานของการสร้ า งสะพานไม้ คื อ
1 เมตรโดยประมาณ เป็นขนาดที่กำ�ลังพอดี
กำ�ลังการเดินขึ้น เดินลง และเพียงพอต่อการ
หยุดถ่ายรูป
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อยาก
มีเรื่อง
MAKE
A BETTER
STORY

การจะให้คนทั่วไปเห็นภาพตลาดน้ำ�ของเรา
อย่างชัดเจน มีทางไหนบ้าง?
อาจารย์ธันยวัชร์แนะนำ�ว่า เราต้อง
รู้จักการสร้างแบรนด์ และตามหลักวิชาการ
สร้างแบรนด์ 101 ก็คอื การหามาสคอตสักตัว
มาไว้เป็นตัวแทนของสถานที่เพื่อให้เป็นที่
จดจำ�ได้งา่ ย แล้วตัวมาสคอตเหล่านีต้ อ้ งไป
หามาจากไหน มองไปรอบๆ กายของคุณ
พวกมันอยู่แถวๆ นั้นนั่นแหละ

สัตว์ท้องถิ่น

หากในละแวกตลาดน้ำ�ของคุณมีสตั ว์ทมี่ ี
เอกลักษณ์หรือเป็นที่จดจำ�ของคนทั่วไป
คุณ สามารถนำ�สั ต ว์ เ หล่ า นั้ น มาใช้ เ ป็ น
มาสคอตของคุณได้ เบสิกเลยก็หิ่งห้อย
อัมพวา ยากขึ้นมาหน่อยก็ช้างอยุธยา
หรื อ แอดวานซ์ ขั้ น สุ ด ก็ คื อ ไดโนเสาร์
ขอนแก่น (ยังบ่เคยมีแฟนบ้านอยู่แดน
อีสาน จะบ้าเหรอ!) ฯลฯ

สถานที่โดดเด่น

ถ้ า หากสั ต ว์ ท้ อ งถิ่ น ของคุ ณ ถู ก จั บ จอง
ด้วยจังหวัดอื่นหมดแล้ว ให้มองไปยัง
สถานที่สำ�คัญใกล้ๆ คุณ อาจจะเป็นหอ
นาฬิกา บ่อน้ำ�พุ วงเวียนอนุสาวรีย์ ฯลฯ

บุคคลสำ�คัญ

ไม่ได้จะให้ลว่ งเกินคนทีส่ ำ�คัญจริงๆ ในประวัตศิ าสตร์
แต่อาจเป็น ไอคอน ของอำ�เภอหรือจังหวัดที่ตั้งของ
ตลาดน้ำ�ของเรา อาจเป็นคนดังในตอนนั้น เช่น ลุงลี
ทีข่ ายก๋วยเตีย๋ วด้วยลีลาไมเคิล แจ็คสัน หรือป้าหมวย
ผู้ขายขนมครกขนาดใหญ่ ฯลฯ

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

แต่ ถ้ า คุ ณ มาถึ ง ข้ อ นี้ แ ล้ ว ยั ง ไม่ มี สั ก ข้ อ
ที่โดนใจ เราขอแนะนำ�ให้คิดขึ้นใหม่เอง
โดยไม่ ต้ อ งอ้ า งอิ ง จากสิ่ ง ใดๆ เราจะ
สร้างความหมายใหม่จากตัวละครของเรา
จะสร้างให้พสิ ดาร แปลกประหลาดแค่ไหน
ก็แล้วแต่ใจต้องการ เช่น หากตลาดน้ำ�
ที่เราจะไปสร้างกันนั้นอยู่ในย่านสาทร
ซึ่งเป็นย่านธุรกิจ มีตึกออฟฟิศเยอะแยะ
มีคนพลุกพล่าน เป็นย่านที่การเงินหมุน
เวียนสะพัด คุณก็ลองเอาตึกสูงมาตั้ง
ตึกเดียวอาจจะยังไม่สื่อพอ ให้เอามาสัก
สามสี่ตึกซ้อนกัน นำ�เหรียญเงินมาแปะ
เติมทีต่ า ใส่อารมณ์ของตัวละครด้วยการ
ใส่ปากยิ้ม เติมมือและเท้าด้วยรูปทรง
เรขาคณิต ดูเป็นมิตรขึน้ มา 80 เปอร์เซ็นต์
ทำ�แขนขาของมาสคอตให้ใหญ่ไว้หน่อย
ตอนที่ ทำ�เป็ น ชุ ด มาสคอตให้ ค นสวม
จะได้ไม่ลำ�บากคนใส่มากนัก
21
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1. แต่งกายเหมาะสมกับสถานที่

10 ข้อที่ควรรู้
เพื่ อ เตรี ย มตั ว
เป็นแม่ค้า
ตลาดน้ำ�

รูปลักษณ์ภายนอกเป็นสิ่งแรกที่ผู้คนสังเกตเห็นได้ง่าย ดังนั้น
การแต่งกายจึงเป็นตัวช่วยสำ�คัญในการดึงดูดใจนักท่องเที่ยว
ได้เป็นอย่างดี อย่างในตลาดน้ำ�อัมพวา ส่วนใหญ่พ่อค้า แม่ค้า
ในเรือมักแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสบายๆ แต่มีเอกลักษณ์โดยการ
ใส่งอบ หรือ ‘เทวีราบูตคิ ’ ร้านกาแฟสุดฮิตทีพ่ นักงานทุกคนต้อง
ใส่ชดุ ไทยสไบสีมว่ งให้เข้ากับบรรยากาศและแสดงความโดดเด่น
ของประเทศไทย

2. การเรียกลูกค้าเพือ่ สร้างสไตล์ของตัวเอง

เมือ่ ตลาดน้ำ�มีรา้ นค้าและสินค้าซ้ำ�กันจำ�นวนมาก การเรียกลูกค้า
เข้าร้านด้วยคำ�สัน้ ๆ แต่ทรงพลัง จึงเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่
ดึงดูดลูกค้าได้เป็นอย่างดี อีกทัง้ ยังช่วยให้เกิดการจดจำ�แบรนด์
สินค้าได้อีกด้วย
บางร้านที่ขายของบนเรือถึงกับต้องเดินขึ้นมาบนบก
เพื่อเรียกลูกค้าพร้อมกับตะโกนชื่อร้านและสโลแกนของร้าน
ไปด้ ว ย “กาแฟลุ ง ยงค์ อ ร่ อ ยกลมกล่ อ มแก้ ว ละ 30 บาท”
“ไม่อร่อย ไม่คดิ ตังค์จา้ ” จะเห็นได้วา่ พ่อค้าแม่คา้ จำ�เป็นต้องมี
ทักษะการเรียกร้องความสนใจได้ในระดับหนึ่ง

3. สินค้าหลากหลาย มีความคิดสร้างสรรค์

หากมีสินค้าซ้ำ�กันหลายร้านแบบนี้คงไม่ดีแน่ การเพิ่มความ
เก๋ไก๋ให้กับแพ็กเกจจิ้งจะช่วยให้สินค้าโดดเด่นและแตกต่าง
ยิ่งในสมัยปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง โซเชียลมีเดียมีผลต่อ
การค้าเป็นอย่างมาก หากสามารถทำ�ให้ลูกค้าถ่ายรูปลงสังคม
ออนไลน์ได้จะทำ�ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

4. ปรับตัวให้ได้ อยู่ให้เป็น

สินค้าในตลาดน้ำ�มีมากกว่า 100 อย่าง จึงเกิดการแย่งกันขาย
สินค้าเป็นอย่างมาก เมื่อขายสินค้าอย่างเดียว ไม่สามารถทำ�
กำ�ไรให้ได้ พ่อค้าแม่ค้าจึงควรปรับทิศทางการขายให้มีสินค้า
ขายดีและทำ�กำ�ไรได้ ยกตัวอย่างเช่น ร้านกาแฟร้านหนึ่งใน
ตลาดน้ำ�อัมพวา สมัยก่อนขายเพียงของเก่า ของโบราณ ซึ่ง
เป็นสินค้าที่ไม่สามารถทำ�กำ�ไรได้ดีนัก พ่อค้าจึงปรับทิศทาง
โดยการเพิ่มสินค้าอย่าง ชา กาแฟ และหวังจะเพิ่มคุกกี้เข้ามา
วางขายในอนาคต

5. ภาษาอังกฤษและภาษาจีนก็ตอ้ งพอได้นะ

นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน้ำ�เกินกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ เป็น
ชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีน หากพ่อค้าแม่คา้ สามารถสือ่ สาร
กับนักท่องเที่ยวได้จะช่วยดึงดูดใจและทำ�ให้นักท่องเที่ยวเกิด
ความประทับใจต่อร้านค้าและสินค้ามากขึ้น
นอกจากการสื่อสารได้แล้ว ป้ายร้านค้าหรือรายการ
อาหารก็ควรจะมีภาษาที่สามเพิ่มเติม มากกว่าแค่ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
23

TIPS

ในการมัดใจลูกค้า
นอกจากจะต้องสือ่ สารได้ ป้ายร้านค้า
และรายการอาหารมีมากกว่า 2 ภาษา
การมัดใจลูกค้าที่ดีอีกอย่างหนึ่งคือ
การสอนคำ�ศัพท์ภาษาไทยคำ�ง่ายๆ
ให้ลกู ค้าได้ไปใช้ในชีวติ ประจำ�วัน ยก
ตัวอย่างเช่น สวัสดีครับ/ค่ะ ขอบคุณ
ครับ/ค่ะ ลดหน่อยได้ไหมคะ จะช่วย
สร้างความประทับใจนักท่องเทีย่ วได้
เป็นอย่างดี
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6. มีทักษะการใช้เรือเบื้องต้น ว่ายน้ำ�เป็น

สิง่ ทีม่ าคูก่ บั ตลาดน้ำ� แน่นอนว่าต้องเป็นเรือ ทำ�ให้พอ่ ค้าแม่คา้
ทีข่ ายของในเรือต้องมีผกู พันกับน้ำ�และเรือเป็นอย่างมาก ดังนัน้
ทักษะที่พ่อค้าแม่ค้าควรจะมีคือ การพายเรือ ว่ายน้ำ�เป็น และ
ทักษะการทรงตัว อีกทั้งร่างกายยังต้องมีความยืดหยุ่น อย่าง
ร้านขายข้าวเหนียวมะม่วง พ่อค้าต้องมีทงั้ ทักษะการทรงตัวและ
ยืดหยุน่ เพือ่ ทีจ่ ะสามารถยืดตัวไปหยิบมะม่วงข้างหน้าลำ�เรือได้

7. บุคลิกภาพที่ดี

มี ค วามมั่ น ใจในการพู ด จา ฉะฉาน แต่ ไ พเราะและสุ ภ าพ
ให้เกียรติและเคารพลูกค้า ในขณะเดียวกันก็มีความอ่อนน้อม
ไม่แข็งกร้าว

8. ลักษณะนิสัยเหมาะกับการบริการ

นอกจากสินค้าที่ลูกค้าต้องการแล้ว การบริการที่ดีก็เป็นสิ่งที่
ลูกค้าต้องการเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น การยิ้มแย้มแจ่มใส
อัธยาศัยดีและเป็นกันเอง

9. ความสะอาดต้องมาเป็นที่หนึ่ง

สิ่งที่เป็นข้อกังวลใจของชาวต่างชาติที่จะเข้ามารับประทาน
อาหารและท่องเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุดคือความสะอาด
เนื่องจากพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายในเรือไม่มีน้ำ�ประปาสำ�หรับ
ล้างมือหรือเครือ่ งมือใดๆ หากร้านค้าร้านใดมีฟงั ก์ชนั น้ำ�ประปา
เพิ่มขึ้นก็สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน

10. ซื่อสัตย์สุจริต

อีกหนึง่ ข้อกังวลใจคือความซือ่ สัตย์สจุ ริต ไม่วา่ ประเทศใดมักจะ
ตั้งราคาสำ�หรับชาวต่างชาติและชาวไทยที่แตกต่างกัน อย่าง
ร้านขายอาหารทะเลทีต่ งั้ ราคากุง้ เผาสำ�หรับชาวไทยไว้ 280 บาท
แต่สำ�หรับชาวต่างชาติกลับตั้งราคาสูงถึง 320 บาท
ร้านค้าจึงควรตั้งราคาขายให้เท่ากันทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ เพื่อแสดงถึงความเท่าเทียมกัน
นี่คือ 10 ข้อที่พ่อค้าแม่ค้าควรรู้และพึงมี เพื่อการทำ�
ธุรกิจที่ดึงดูดใจลูกค้าและยั่งยืน
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สเต็ป
ห้า

STEP 5

ก๋วยเตี๋ยวเรือ

หลายคนมาตลาดน้ำ�เพือ่ หาของกินโดยเฉพาะ
และก็ถือได้ว่า ตลาดน้ำ�ทุกแห่งเป็นศูนย์รวม
อาหารไทยที่ครบถ้วนที่สุดแห่งหนึ่ง เรียกว่า
อยากกินอะไร มาที่ตลาดน้ำ�เป็นต้องได้เจอ
และถ้าขาดอะไรไป บางทีตลาดน้ำ�ก็อาจจะ
ไม่เป็นตลาดน้ำ�แบบที่เราคุ้นเคย

1
ขึ้นชื่อว่าตลาดน้ำ� ของคู่กันคือ ก๋วยเตี๋ยวเรือ เนื้อตุ๋น เนื้อเปื่อย
น้ำ�ตก น้ำ�ใส กลายเป็นเมนูยอดนิยมที่ใครหลายคนไม่พลาดที่จะ
ลิม้ ลอง แต่ถา้ จะขายก๋วยเตีย๋ วใส่ชามอาจจะดูธรรมดาเกินไป ลอง
เปลี่ยนมาใส่กะลามะพร้าวและจัดร้านแบบไม้โบราณ เพียงเท่านี้
ผู้คนก็จะแห่แหนเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย

เมนู
ตลาดน้ำ�
FOOD
TO EAT
ON FLOAT
MENU

ผัดไทย

3

10
อาหารต้องมี
ในตลาดน้ำ�

ทะเลเผา

2

ขาดไม่ได้คือ ทะเลเผา อาหารชุดสำ�เร็จรวบรวมสัตว์
ทะเล ทั้งกุ้ง ปู หมึก ทานพร้อมกับน้ำ�จิ้มซีฟู้ดรสเด็ด
สูตรเฉพาะของร้าน ผ่านขัน้ ตอนปิง้ ย่างอย่างพิถพี ถิ นั
ไว้รอรับนักท่องเทีย่ วทีน่ งั่ บนทางเดินเลียบคลองริมน้ำ�
เมนูทคี่ วรมีอกี อย่างหนึง่ คือ หอยเชลล์อบชีส ขึน้ ชือ่ ว่า
ชีส กินกับอะไรก็อร่อย ยิง่ มาคูก่ บั อาหารทะเลแล้วนัน้
ลูกค้าสาวกชีสมีหรือจะพลาด

อาหารไทยตามท้ อ งถนนสู่ อ าหารจาน
เด็ดในเรือไม้ ปรุงแต่งรสชาติตามความ
นิยม ทั่วไปจะประกอบด้วยเส้นจันท์ ไข่
กุ้งฝอย และเต้าหู้ แต่ถ้าจะนำ�มาขาย
ในตลาดน้ำ�ควรสร้างความน่าสนใจด้วย
การห่อไข่หรือใส่กงุ้ สดจากทะเล รองด้วย
ใบตอง จากนั้นจัดใส่จานเหล็ก รวมทั้ง
เครื่องเคียงเล็กน้อยเพื่อเพิ่มสีสันให้แก่
ผัดไทยตลาดน้ำ�

หอยทอด
4
อาหารอีกชนิดหนึ่งที่มาคู่กับผัดไทย คือ
หอยทอด วิธกี ารทำ�ไม่ยากเพียงแค่เทแป้ง
ลงบนกระทะเหล็กบนเตาถ่าน จากนั้น
ใส่หอยแมลงภู่ลงไป ทอดให้กรอบจนมี
สีเหลืองทอง ราดด้วยน้ำ�จิ้มสูตรเฉพาะ
ของร้าน แปะป้าย ผัดไทย-หอยทอดโบราณ
เข้าไป นักชิมทัง้ หลายต่างจะพากันมากิน

ทอดมันปลากรายสูตรดั้งเดิม
ส้มตำ�

6

5
อาหารไทยอีสานรสชาติจัดจ้าน ไม่ว่าจะเป็น ตำ�ไทย ตำ�ลาว
เสริมความแซ่บแบบที่ร้านอื่นไม่มี ด้วยไข่เค็ม ปูม้า และกุ้งสด
นอกจากนี้ อ าหารที่ จ ะต้ อ งกิ น คู่ กั น คื อ ไก่ ย่ า ง ข้ า วเหนี ย ว
ต้มแซ่บหรือลาบ พร้อมรับประกันความแซ่บด้วยสโลแกน ‘อีสาน
แท้’ ยิ่งทำ�ให้ลูกค้าอยากลองชิม

เนือ้ ปลากรายแท้หนึบๆ กับพริกแกงเผ็ด
กลายเป็นความเข้ากันอย่างลงตัว ด้วย
ขนาดพอดีคำ�ถูกจัดใส่ในกระทงใบตอง
สีแดงตัดเขียวสามารถดึงดูดลูกค้าได้ดี
หรือจะนำ�ทอดมันไปห่อไข่เยีย่ วม้าก็อร่อย
ไปอีกแบบ เป็นเมนูที่ไม่เหมือนใคร

ไข่นกกระทา
7

หมูสะเต๊ะ

ไข่ทอดธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเพราะใส่
กระทงใบตอง ถึงแม้จะเป็นเมนูทั่วไป
แต่รบั รองว่าถ้ามีในตลาดน้ำ�ขายดีอย่าง
แน่นอน

8

อาหารราคาถูก ขายง่ายขายเร็วจะต้อง
ยกให้เมนูข้าวไข่เจียว ที่เป็นเมนูแสนจะ
ธรรมดา แต่มีประโยชน์ แค่ยกกระทะ
ใส่เรือ เพิ่มเติมรสชาติด้วยน้ำ�พริกกะปิ
ก็สามารถขายไข่เจียวให้แก่นกั ท่องเทีย่ ว
ได้อย่างง่ายดาย

ข้าวไข่เจียว

หมูแผ่นบางหมักเครื่องเทศสีเหลืองๆ
เสียบไม้ย่างเตาถ่าน เสิร์ฟร้อนๆ พร้อม
น้ำ�จิม้ และอาจาด กลายเป็นอาหารเบาๆ
อีกชนิดที่ใครเดินผ่านต้องแวะชิม

10

9

ลูกชิ้นปิ้ง

เมนูสุดท้าย ถ้าไม่มีถือว่าไม่ใช่ตลาดน้ำ�
นั่นคือ ลูกชิ้นปิ้ง พร้อมน้ำ�จิ้มรสเด็ด
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10
ขนมและ
เครื่องดื่ม
ตลาดน้ำ�

1

ลูกชุบ
ขนมไทย

2
ขนมไทยหน้าตาเหมือนผลไม้ ถูกย่อส่วน
ให้เล็กพอดีคำ� สร้างความโดดเด่นด้วย
รูปทรงแปลกตา ยังคงขายได้ดที ตี่ ลาดน้ำ�

ตลาดน้ำ�แบบไทย ขาดไม่ได้ที่ต้องมี ขนมไทย
อย่างทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง และขนม
หายากอย่าง จ่ามงกุฎ จัดแจงใส่หม้อดินเผา
มีความสวยงามในราคาที่เอื้อมถึง

ไอติมหลอด

4
น้ำ�หวานแช่แข็งได้รบั ความนิยมมายาวนานกว่า 70 ปี
ทำ�ได้งา่ ยๆ แค่มถี งั หลอดสังกะสี และไม้เสียบ เพียง
เท่านี้ก็ได้ไอศกรีมหลอดสไตล์ไทย ฝรั่งยังชื่นชอบ

3

ไอติมกะทิ

ดับร้อนด้วยไอศกรีมกะทิสด รสชาติหวานมัน ทานคูก่ บั
ขนมปัง โรยหน้าเพิม่ ความกรอบด้วยถัว่ ลิสง หรือจะใส่
ในกะลาทานพร้อมเนื้อมะพร้าวอ่อน กลายเป็นความ
โดดเด่นที่ลงตัว

5

รวมมิตรน้ำ�แข็งไส
ของหวานอีกชนิดที่มีสีสันสดใส ทั้งแดง เขียว ฟ้า
ตกแต่งด้วยผลไม้หลากสี วางขายริมทางเดินเพื่อให้
นักท่องเที่ยวรับประทานคลายร้อน
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สายไหม

ขนมที่เด็กๆ ต่างชื่นชอบ รูปลักษณ์
คล้ายก้อนเมฆ จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลย
นัน่ คือ ขนมสายไหม หากนำ�มาวางขาย
ในตลาดน้ำ�รับรองขายดีอย่างแน่นอน

6

7

ข้าวโพดปิ้ง

หากปิง้ ขายเป็นฝักเกรงว่าลูกค้าจะ
กินยาก ทำ�ให้งา่ ยโดยการแกะเม็ด
และตักใส่กระทงใบตอง เพียงเท่านี้
ก็สามารถตอบโจทย์ลูกค้าที่อยาก
กิ น ข้ า วโพดปิ้ ง แต่ ไ ม่ อยากแทะ
ได้อย่างสบาย

สู ต รดั้ ง เดิ ม ไม่ เ คยเปลี่ ย น
ไม่ ไ ด้ มี แ ค่ ก าแฟ แต่ มี ทั้ ง
ชาเย็ น นมเย็ น รวมทั้ ง
ชามะนาว ช่วยดับกระหาย
จากอากาศร้อน

น้ำ�จรวด
9

8

กาแฟโบราณ
10

เฉาก๊วยนมสด
เครื่องดื่มดับร้อนมาแรงที่มักมา
พร้อมสโลแกน “หวาน มัน สด
รสชาติหอมหวาน เคี้ยวนุ่มหนึบ
หนับ ใครดื่มไม่ตกเทรนด์”

คงไม่แปลกถ้าหากจะมีเนือ้ ย่างขายในตลาดน้ำ� เหมือนอย่างเช่น
อาหารทะเลหรืออาหารอีสาน จะใกล้ไกลแค่ไหนก็สามารถเอา
เอกลักษณ์หรือจุดเด่นจากแต่ละทีม่ ารวมไว้ในทีเ่ ดียว เพือ่ สร้าง
ยอดขายและเรียกลูกค้า ถึงรสชาติจะขัดแย้งกับชื่อร้านก็ตาม
แล้วคุณล่ะ... คิดว่าอาหารชนิดไหนทีค่ วรจะมีในตลาดน้ำ�

เครือ่ งดืม่ ยอดฮิตอย่าง น้ำ�จรวด หรือ
น้ำ�อัดลมโบราณ เข้ากับบรรยากาศ
สุดคลาสสิกของตลาดน้ำ�

เคล็ดลับอาหารยอดฮิต

ค้าขายทั้งทีต้องให้ได้กำ�ไร ด้วยวิธีเรียกลูกค้า
ผ่านข้อความแค่ใส่คำ�ว่า ‘โบราณ’ ‘ดั้งเดิม’
‘เจ้าเก่า’ ‘สาขาที่...’ ‘…แท้’ และ ‘รสเด็ด’
ตามหลังชื่อร้าน เพียงแค่นี้ลูกค้าทั้งไทยและ
เทศก็เข้าร้านจนบริการไม่ทัน

หากไม่ทานถือว่ามาไม่ถึง

โรตีแต้จวิ๋ ทีต่ ลาดน้�ำ บางน้อย ทำ�มาจากแป้ง
ข้าวเหนียว สอดไส้ดว้ ยเนือ้ มะพร้าว น้ำ�ตาล งา
และถั่วลิสง โดยทั่วไปโรตีแต้จิ๋ว มักจะทำ�ขึ้น
ปีละครั้ง เฉพาะพิธีสำ�คัญคือส่งเจ้าเข้าสวรรค์
หรือก่อนตรุษจีน 6 วันตามประเพณีของชาวจีน
แต่ปัจจุบันสามารถหาทานได้ทุกวันเสาร์และ
อาทิตย์ที่ตลาดน้ำ�บางน้อย เคล็ดลับคือต้อง
ทานทันทีที่ทำ�เสร็จ
ไส้กรอกโบราณ ป้าริน ที่ตลาดน้ำ�อัมพวา
เปิดขายมานานกว่า 12 ปี มีความพิเศษกว่า
ไส้กรอกทัว่ ไป เพราะทำ�จากแป้ง สอดไส้ดว้ ยผัก
หมูผสมเผือก ไก่ และกุง้ วิธรี บั ประทานจะต้อง
นำ�ไปทอดให้กรอบ ราดด้วยน้ำ�จิ้มรสหวาน
ใครมาเยือนตลาดน้ำ�อัมพวาไม่ควรพลาด
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เสื้อยืด

เมื่อองค์ประกอบพื้นฐานของตลาดน้ำ�
เริ่มประกอบกันเป็นรูปร่างตามลำ�ดับ
ขึ้นมาแล้ว ทีนี้ก็ถึงเวลาที่จะเติมเต็ม
ความสมบู ร ณ์ แ บบทางอารมณ์ เ พื่ อ
บรรดานั ก ท่ อ งเที่ย ว ซึ่ ง สิ่ ง ที่ จำ�เป็ น
ชนิดที่ขาดไม่ได้ของนักท่องเที่ยวก็คือ
การซื้ อ หาของฝากและของที่ ร ะลึ ก
ติ ด ไม้ ติ ด มื อ กลั บ บ้ า นไปฝากญาติ
พี่น้อง หรือเป็นเสมือนตัวแทนจดจำ�
ช่ ว งเวลาดี ๆ ที่ ไ ด้ ม าเยื อ นตลาดน้ำ�
ของคุ ณ หรื อ แม้ ก ระทั่ ง ใช้ เ ป็ น การ
ป่ า วประกาศให้ ค นอื่ น ๆ ได้ รู้ ทั น ที
ทีเ่ ห็นสิง่ ของเหล่านัน้ ว่า “ข้าพเจ้าได้ไป
ที่นั่นมาแล้วนะจ๊ะ”
วิ ธี ก ารเตรี ย มของฝากให้ เ ด็ ด
ถู ก ใจจนเงิ น ในกระเป๋ า นั ก ท่ องเที่ ย ว
มันสั่นไปหมดแล้วจะเป็นอย่างไร เรา
เตรียมมาบอกให้ทราบแล้ว ณ จุดจุด นี้

ลักษณะเด่นของสถานที่
คุณทำ�ตลาดน้ำ�นี่นะ เพราะฉะนั้นก็ย่อมจะต้องมีเรือ คลอง
หรือแม้กระทัง่ แม่คา้ พ่อค้า ซึง่ ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของตลาดน้ำ�
ที่ใครเห็นต้องมีอารมณ์ร่วมคล้อยตามถึงความชิลล์ เพราะ
ฉะนั้นหยิบเอาจุดเด่นนี้มาใส่ในเสื้อยืดของคุณ เท่านี้แหละ
ทอนเงินกันมือเป็นระวิงแน่นอน

เสือ้ ยืดง่ายๆ แบบนีแ้ หละทีเด็ดนัก ไม่เชือ่ ก็ลองไปดูตามแหล่ง
ท่องเทีย่ วทีไ่ หนก็ได้ในประเทศไทย ทีไ่ หนๆ ก็ตอ้ งมีเสือ้ ยืดขาย
ให้นักท่องเที่ยวด้วยกันทั้งนั้น แต่คุณต้องรู้จักที่จะใส่ลวดลาย
และรายละเอียด เพื่อบ่งบอกอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว
ของคุณเองให้ชัดเจน ส่วนอะไรที่เป็นอัตลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุด
ทีใ่ ส่ลงไปบนเสือ้ ยืดปุบ๊ แล้วนักท่องเทีย่ วต้องให้ความสนใจปับ๊ แลนด์มาร์ก
คนไทยชอบแลนด์มาร์ก จะดีแค่ไหนที่นอกจากจะได้มาเยือน
ก็ต้องมีดังต่อไปนี้
แลนด์มาร์กในสถานที่ของคุณแล้วเขายังได้ใส่เสื้อที่มีไอ้เจ้า
แลนด์มาร์กเหล่านั้นหราอยู่บนอกเสื้อ ใส่เดินไปไหนมาไหน
ชื่อสถานที่
‘อัมพวา’ ‘หัวหิน’ หรือจะเป็น ‘สามเหลีย่ มดินแดง’ ก็ให้ใส่เข้าไป ใช้ชีวิตประจำ�วัน คุณต้องหาแลนด์มาร์กของตลาดน้ำ�ของคุณ
ให้พบ พิมพ์มันลงไปบนเสื้อยืด ใครเห็นก็ต้องร้องว่า เท่สุดๆ
เพราะนี่เป็นวิธีการง่ายๆ ที่จะบอกว่า ฉันไปที่นี่มาแล้วเด้อ
ไปเลยลูกเพี่ย!
ตัวละคร
ถ้าแหล่งของคุณมีพระเอกที่อาจจะเป็นคน สัตว์ หรือสิ่งของ คำ�แนะนำ�เพิ่มเติมมีนิดเดียว ถ้าคุณคิดจะทำ�เสื้อยืดเป็นของ
ทีค่ นทัว่ ไปรูจ้ กั กันเป็นอย่างดี จงอย่าลืมเอารูปถ่ายหรือภาพวาด ที่ระลึก เน้นสีพื้นๆ มาวางขายไว้ก่อนเป็นดี ประเภทสีขาว
ของเขามาใส่ จัดวางให้ดีๆ ให้คนเห็นรูปร่างหน้าตาชัดๆ คุณ สีเขียวอ่อน หรือสีนำ�้ ตาลอ่อนจะทำ�ให้ยอดเดินไว เพราะมีความ
ก็จะสามารถปิดการขายเสื้อยืดได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว จบ กลมกลืนกับบรรยากาศของสถานที่ แต่หากหาไม่ได้จริงๆ
สีสดก็พอไหว แต่อย่าเน้นสีทึมๆ ดีกว่า เนื่องจากจะทำ�ให้
ปึ้ง!
สมรรถภาพทางการท่องเที่ยวห่อเหี่ยวเกินไป
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1

สามเหลี่ยม
ดินแดง

2
ผ้าขาวม้า

3
พวงกุญแจ

ผ้าขาวม้าเป็นผ้าคลาสสิกอยู่คู่กับวิถีชีวิตคนไทยทุกภาคส่วน
มาอย่างยาวนาน คือไม่ได้ถกู อำ�เภอหรือจังหวัดใดๆ กล่าวอ้าง
เป็นเจ้าของได้อย่างชัดเจนแน่นอน คุณสามารถนำ�วัตถุดิบ
สาธารณะชิ้นนี้มาทำ�การแปรรูปเป็นสินค้าได้ เพียงแค่คุณนำ�
ผ้าขาวม้าธรรมดาๆ นี้มาแปะโลโก้สถานที่ของคุณลงไป เท่านี้
มันก็กลายเป็นสินค้าท้องถิ่นของคุณได้แล้ว

หากมีประตูก็ต้องมีกุญแจ ถ้ า มี หลาย
กุญแจก็ต้องกลายเป็นพวงกุญแจ ฉะนั้น
ที่ห้อยกุญแจจึงเป็นที่นิยมสำ�หรับการซื้อ
เป็นของที่ระลึก เพราะแทบทุกคนต้องมี
พวงกุญแจเป็นของตัวเอง ถึงแม้ผทู้ ไี่ ด้รบั
จะไม่มีพวงกุญแจ ก็ยังถือเป็นของฝาก
ที่น่ารักเหลือเกิน

ขนมไทย

4

ไม่จำ�เป็นว่าจะต้องเป็นคนหวานๆ หรือไม่
ก็ตาม แต่ใครๆ ก็ชอบของหวาน โดยเฉพาะ
ขนมไทยหวานๆ ของไทยเรานี่เอง แต่
การที่ จ ะนำ�ขนมไทยใส่ ถุ ง พลาสติ ก
ธรรมดาๆ มาวางขาย ก็คงจะไม่นา่ สนใจ
เท่าที่ควร คุณจึงควรมีแพ็กเกจจิ้งที่ดี
เพื่อดึงดูดความน่าสนใจ ขนมไทยของ
คุณจึงจะได้เป็นของฝากอันดับหนึง่ ในใจ
ผู้บริโภค

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงการยกตัวอย่างของ
ของฝาก ของที่ระลึก ส่วนหนึ่งเท่านั้น
ยั ง มี สิ่ ง ที่ น่ า สนใจอี ก หลายอย่ า งที่
คุณสามารถนำ�มาทำ�เป็นของที่ระลึกให้
กับตลาดน้ำ�ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นสินค้า
เกี่ ย วกั บ การนวดสปา กระเป๋ า ช้ า ง
ตุ๊กตาช้าง เครื่องปั้นดินเผา ขนมย้อน
ยุค โมเดลขนมไทยย่อส่วน ฯลฯ สินค้า
ที่ระลึกเป็นอีกทางที่สร้างรายได้ให้กับ
ตลาดน้ำ� เพราะมี ร าคาไม่ แ พงมาก
ซื้อได้หลายชิ้น หลายชนิด แต่สามารถ
สร้างความประทับใจได้มาก ข้อแนะนำ�
สุดท้าย ไม่ว่าสินค้าของคุณจะประเภท
ไหน สิ่ ง สำ�คั ญ ที่ สุ ด นั่ น คื อ จงอย่า ลื ม
แปะแท็ ก ชื่ อ ตลาดน้ำ� ของคุ ณ ไว้ กั บ
ทุกสินค้าของฝากไว้เสมอ รับรองขาย
กระจาย...
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STEP 7

ลูกค้า
คือใคร?
CUSTOMER
IS KING

ไม่ แ น่ ใ จว่ า เคยมี ผู้ เ ก็ บ สถิ ติ ไ ว้ ห รื อ ไม่ ว่ า
ในแต่ละสุดสัปดาห์ มีนักท่องเที่ยวแออัด
ยั ด เยี ย ดกั น อยู่ ใ นตลาดน้ำ� ทั่ ว ประเทศ
เป็ น จำ�นวนเท่ า ไหร่ แต่ เ ท่ า ที่ รู้ แ น่ ๆ คื อ
มีเยอะแน่นอน ถ้าคุณมีความประสงค์จะ
ทำ�ตลาดน้ำ� คุณจำ�เป็นต้องแบ่งเค้กของ
นักท่องเทีย่ วตลาดน้ำ�จำ�นวนนีม้ าให้ได้ และ
การที่คุณจะทำ�อย่างนั้นได้ จำ�เป็นอย่างยิ่ง
ที่คุณจะต้องรู้ว่าลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ตลาดน้ำ�ของคุณคือใคร
ถ้าคุณยังไม่รู้ เราจะแนะนำ�ให้คณ
ุ รูจ้ กั
ถึงที่
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1. คนจีน

นักท่องเทีย่ วผูซ้ งึ่ มีความโดดเด่นอยูท่ กี่ ารแต่งตัวอย่างจัดเต็ม
ผูห้ ญิงมักจะใส่เดรสกระโปรงผ้าพลิว้ ทีส่ ร้างความมัน่ ใจว่าเมือ่
ถ่ายรูปแล้วออกมาสวยอย่างแน่นอน มีการแต่งหน้าอย่างปัง
มีตงั้ แต่ขนตาบน ขนตาล่าง มาสคาร่าหนาแน่น มีการคอนทัวร์
กรามและจมูกอย่างบรรจง ส่วนผู้ชายจะมีการแมตช์ชุดเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ทุกอย่างจะดูลงตัวเข้ากันไปหมด ทัวร์จีนนิยม
บริโภคอาหารทะเลเป็นอย่างยิ่ง พวกทะเลเผานับว่ามาเป็น
อันดับหนึ่งเลยทีเดียว
คำ�แนะนำ�เพิ่มเติม : ตลาดน้ำ�เปิดให้ใช้เสียงได้อย่าง
เต็มที่ สร้างแลนด์มาร์กในการถ่ายรูปให้เพียงพอกับปริมาณ
คนจีน

2. คนท้องถิ่น

จะมี ค วามคุ้ น ชิ น คุ้ น เคยกั บ สถานที่ ให้ ค วามรู้ สึ ก สบายๆ
ไม่เป็นพิธรี ตี อง เสือ้ ยืด กางเกงขาสัน้ รองเท้าแตะ ลูกค้ากลุม่ นี้
เน้นหนักไปทางเครื่องดื่มประเภทกาแฟโบราณ เพราะว่าช่วย
คลายร้อนได้เป็นอย่างดี
คำ�แนะนำ�เพิ่มเติม : อย่าหงุดหงิดหากพวกเขามาเดิน
โดยไม่ซื้ออะไร ถือซะว่ามาช่วยสร้างบรรยากาศความคึกคัก
ให้กับตลาดได้ ระวังคนรู้ดีที่ชอบรู้เบื้องลึกของตลาด ฉะนั้น
จงเป็นมิตรกับคนท้องถิ่นไว้ และควรมีสินค้าราคาถูกที่จะขาย
ให้กับคนพื้นถิ่นโดยเฉพาะเท่านั้น

3. คนต่างถิ่น

นักท่องเทีย่ วต่างถิน่ ประเภทส่งตรงจากกรุงเทพมหานคร มักจะ
สวมเสือ้ ยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าผ้าใบหรือหุม้ ส้น มีการเตรียม
เครื่องประดับอย่างหมวก หรือแว่นกันแดด ในบางกรณีอาจมี
กล้องถ่ายรูปแบบมืออาชีพ
คำ�แนะนำ�เพิ่มเติม : นำ�เสนอจุดเด่นของตลาดของเรา
ให้แตกต่างจากตลาดน้ำ�อื่น

4. ชาวตะวันตก

ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนชื้นของประเทศไทย ซึ่งแตกต่างจาก
โลกตะวันตกที่มอี ากาศเย็นกว่ามาก จะมีการแต่งกายทีร่ ะบาย
อากาศได้ดี พวกเสื้อกล้าม กางเกงขาสั้น กระเป๋าเป้ รองเท้า
ผ้าใบ ลูกค้ากลุม่ นีไ้ ม่นยิ มทานเผ็ด เพราะฉะนัน้ นำ�เสนออาหาร
ที่อร่อยแต่ไม่เผ็ด โอกาสได้รับการตอบรับสูง
คำ�แนะนำ�เพิ่มเติม : จะดี ม ากหากแม่ ค้ า พยายาม
สือ่ สารกับเขา ไม่ถงึ กับเป๊ะ ผิดๆ ถูกๆ ถือว่าเป็นเสน่หร์ ะหว่าง
ภาษา
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ถ้าคุณต้องการให้ลูกค้ามาเที่ยวตลาดน้ำ� คุณจะต้องเชื่อเรา
และปฏิบัติตามข้อแนะนำ�ที่เรานำ�เสนอวิธีการศึกษาลักษณะ
ต่างๆ ดังกล่าว เพราะว่าเราให้ความสำ�คัญและใส่ใจต่อความ
พึงพอใจของลูกค้าที่ได้รับจากการบริการตลาดน้ำ�ของเราเป็น
เป้าหมายสูงสุด
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โรงละคร
วิถีชีวิต
AMPAWA
OPERA
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วิ ถี ชี วิ ต ในอดี ต กั บ ปั จ จุ บั น ของตลาดน้ำ�
อัมพวานัน้ มีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก
ซึ่งถ้าเราอยากจะทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้น
อย่างแท้จริงจะต้องสอบถามจากคนในพืน้ ที่
หากแต่ความจริงแล้วในปัจจุบนั คนทีท่ ำ�การ
ค้าขายในตลาดน้ำ�ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคน
ต่างถิ่น แต่ก็ยังมีคนที่อยู่ในชุมชนที่เกิดที่นี่
และเขาได้เปิดพิพิธภัณฑ์ชื่อว่า ‘พิพิธภัณฑ์
เมื่อวันก่อน’ ขึ้นมาในห้องแถวของตลาดน้ำ�
อัมพวา เพือ่ บอกเล่าเรือ่ งราววิถชี วี ติ ของชาว
อัมพวาในอดีตผ่านสิ่งของที่สะสม รูปภาพ
และหนังสือเก่า
เจ้าของพิพธิ ภัณฑ์แห่งนีค้ อื คุณประทีป
เอี้ยวพันธ์ หรือลุงประทีปที่ลูกๆ หลานๆ
ย่านคลองอัมพวารูจ้ กั กันเป็นอย่างดี ปัจจุบนั
ลุงประทีปอายุ 60 ปี มีอาชีพเป็นทนายความ
ที่ตัดสินใจย้อนกลับมาอาศัยอยู่ที่บ้านเกิด
อีกครั้งในหลายปีที่ผ่านมา จึงเป็นหลักฐาน
สำ�คัญทีท่ ำ�ให้คนทีผ่ า่ นไปผ่านมาได้ทราบถึง
การเปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ ของคนริมน้ำ�คลอง
อัมพวาจากปากของคุณลุงประทีปอย่างเป็น
กันเอง

คุณลุงเกิดที่นี่หรือเปล่าคะ
ใช่ ลุงเกิดที่นี่ แล้วห้องแถวก็เป็นห้องแถวไม้แบบนี้
ตลอดทาง มีอายุประมาณ 80 กว่าปีแล้ว เห็นห้องแถว
ทีอ่ ยู่ตรงนัน้ มัย้ สมัยก่อนนีเ้ จ้าของห้องส่วนใหญ่เขา
จะเป็นเจ้าของเดียว เพราะพ่อเขาปลูกให้ลูกชายเขา
ไว้ทำ�เป็นห้องให้เช่า ลักษณะห้องแถวก็เลยเป็นแบบนี้
เหมือนกันหมดจนถึงทุกวันนี้
แล้วตลาดน้�ำ อัมพวาในสมัยก่อน มีสภาพแวดล้อม
เป็นอย่างไรบ้างคะ
ทีน่ เี่ ป็นชุมชนเมืองทางน้ำ� เพิง่ จะมีถนนเมือ่ พ.ศ. 2514
นีเ่ อง สมัยก่อนเราไม่มถี นน แต่ถา้ ให้เปรียบเทียบกัน
สมัยก่อนคลองคือถนน เรือคือรถในปัจจุบัน ฉะนั้น
ชุมชนก็จะเป็นกระจุกใหญ่ๆ ลักษณะประมาณนีแ้ หละ
คือปลูกบ้านตามริมน้ำ� สัญจรเดินทางกันก็ไปทางเรือ
ใช้เรือเพียงอย่างเดียว แต่ก่อนนี้เส้นทางเดินเรือจะ
เป็นแม่นำ�้ แม่กลองเชือ่ มต่อกับแม่นำ�้ ท่าจีน ซึง่ ต่อกับ
แม่น้ำ�เจ้าพระยาโดยคลองดำ�เนินสะดวก
วิถชี วี ติ ของคนอัมพวาในสมัยก่อนเป็นแบบไหนคะ
ลุงคิดว่า คนทีน่ สี่ มัยก่อนส่วนใหญ่คนจีนทัง้ นัน้ แหละ
คนจีนตอนที่อพยพเข้ามาก็จะมีแต่เสื่อผืนหมอนใบ
เหมือนว่ามาแต่ตวั แล้วจะทำ�อาชีพอะไรล่ะ ถ้าเราอยู่
ริมน้ำ� ก็ตอ้ งหาเรือเพือ่ ค้าขายสิ ทีน่ มี่ ี 369 คลองใหญ่
1,700 คลองเล็ก และยังมีคลองที่เป็นเครือข่าย
ใยแมงมุมอีกนับไม่ถว้ น ไปไหนก็ตอ้ งไปเรือ คนค้าขาย
ก็ต้องหาเรือเพื่อเข้าไปขายหมู ขายไก่ บ้านลุงอยู่
ข้างในคลองรู้เลยว่าเรือขายหมูกำ�ลังมาเวลาเท่านี้
เรือก๋วยเตีย๋ วมาเวลาเท่านี้ เนือ้ หมู เนือ้ ไก่หายากมาก
เพราะเมือ่ ก่อนมันไม่มี CP ไง หมูไก่เราต้องเลีย้ งเอง
เชือดเอง ทำ�เองหมด ส่วนใหญ่กห็ าสวิง แห มาเหวีย่ ง
ลงไปในคลอง เราก็จะได้กงุ้ หอย ปู ปลาแล้ว เพราะ
มันเป็นของที่อยู่ในธรรมชาติ นี่แหละคือความอุดม
สมบูรณ์ของคลองอัมพวา แล้วอีกอย่างถ้าเราพายเรือ
ไปในคลองก็จะเห็นบ้านทรงไทย แต่ในปัจจุบันนี้
วิถีชีวิตเปลี่ยนไปแล้ว เมื่อก่อนคลองอยู่หน้าบ้าน
แต่ตอนนี้ถนนกลายเป็นหน้าบ้านแทนคลองไปแล้ว
(หัวเราะ)
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ที่ นี่ มี 369 คลองใหญ่
1,700 คลองเล็ก และยัง
มี ค ลองที่ เ ป็ น เครื อ ข่ า ย
ใยแมงมุมอีกนับไม่ถว้ น ไป
ไหนก็ตอ้ งไปเรือ คนค้าขาย
ก็ตอ้ งหาเรือเพือ่ เข้าไปขาย
หมู ขายไก่
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สมัยก่อนอัมพวามีตลาดน้ำ�ที่เหมือนกับตลาดน้ำ�
สมัยนี้ไหมคะ
แต่กอ่ นอัมพวาก็เป็นตลาดนัดทางน้ำ� แต่บางครัง้ มัน
ก็ไม่แน่นอนเสมอไป เพราะมันขึ้นอยู่กับคนที่นัดว่า
พ่อค้าแม่คา้ จะนัดกันมาขายสินค้าทีน่ เี่ มือ่ ไร ถ้ามีนดั
บรรดาพ่อค้าแม่คา้ ก็จะพายเรือเอาพวกพืชผัก ผลไม้
ในสวนมาขายกัน ซึ่งแต่ก่อนเขาเรียกว่า ‘ตลาดนัด’
ไม่ใช่ ‘ตลาดน้ำ�’ แต่กอ่ นทีน่ จี่ ะเป็นสะพานลูกระนาด
เวลาเรือจะแล่นที น้ำ�กระฉอกที ต้องกระโดดทีนึง
ถ้าห้องไหนเขาขายอะไรก็ขายไป ตอนเช้าเมื่อคน
เข้ามา ตลาดก็เริม่ จ้อกแจ้กจอแจ กลุม่ เรือก็จะพากัน
เข้าไปขายของกัน จะมีเสียงหวูดดัง เราก็จะรู้เลยว่า
เป็นเรือของคนขายหมู สมัยก่อนเขาก็จะนัดกันมา
ค้าขายเหมือนกับตลาดนัดในปัจจุบัน แต่พอมีถนน
ตลาดน้ำ�ก็เริ่มซบเซาไป
คุณลุงช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของตลาดน้ำ�
อัมพวาใหม่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
ตลาดน้ำ�อัมพวาที่เราเห็นอยู่นี่ เริ่มต้นเมื่อวันที่ 12
สิงหาคม พ.ศ. 2547 เริม่ จากการนำ�เงินสองแสนบาท
ไปจ้างแม่คา้ บนบกมานัง่ ขายของตรงปากคลองและ
ก็มีการให้ของรางวัลนักท่องเที่ยว เช่น พวกสร้อย
จับเบอร์เสี่ยงโชคต่างๆ แล้วพอเราจะจัดกิจกรรม
เราก็ไปบอกให้สื่อมวลชนมาทำ�ข่าวในตลาดของเรา
เพือ่ เป็นการเผยแพร่ให้นกั ท่องเทีย่ วเข้ามา คนก็เริม่
มากันเยอะ คนที่มาที่นี่ส่วนใหญ่ก็ต้องมาดูหิ่งห้อย
กันด้วย ก่อนที่จะดูหิ่งห้อยระหว่างนั้นก็ดูตลาดน้ำ�
ไปด้วย รอว่าเมือ่ ไรมันจะมืดจะได้นงั่ เรือไปดูหงิ่ ห้อย
สมัยก่อนคนอัมพวามีกจิ กรรมดูหงิ่ ห้อยกันเหมือน
สมัยนี้ไหมคะ
หิง่ ห้อยมันมีโดยธรรมชาติอยูแ่ ล้ว เราเห็นจากทีบ่ า้ น
ได้เลย แต่ก่อนนั้นวัดอัมพวันฯ มีหิ่งห้อยเยอะแยะ
เต็มไปหมด เราสามารถพายเรือออกไปโดยไม่ต้อง
ใช้ไฟเลย ใช้แสงจากตัวหิง่ ห้อยนีแ่ หละนำ�ทางเราไป
แต่คนที่เข้ามาบุกเบิกเรื่องหิ่งห้อยในการท่องเที่ยว
คือ กำ�นันธวัช บุญพัด เขาเป็นสมาชิกสภาจังหวัด
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2540 ทำ�งานอยูท่ ตี่ ำ�บลปลายโพงพาง
แล้วทางเทศบาลตำ�บลอัมพวาก็นำ�เรื่องหิ่งห้อยมา
ต่อยอด เพราะตำ�บลปลายโพงพางเป็นตำ�บลหนึง่ ที่
อยูใ่ นอัมพวา แต่คอ่ นข้างทีจ่ ะลึกเข้าไปข้างใน กำ�นัน
ธวัชเขาพยายามทำ�ว่าถ้าเราจะมาดูหงิ่ ห้อย เส้นทาง
มันก็จะต่อเชือ่ มมาสูอ่ มั พวาด้วย ทำ�ให้นกั ท่องเทีย่ ว
ซึมซับบรรยากาศตลอดทั้งสองฝั่งริมคลอง

คุ ณ ลุ ง เห็ น การเปลี่ ย นแปลงของคลองอั ม พวา
อย่างไรบ้างคะ
พวกเราคนอัมพวาไม่รู้จักคุณค่าของคลองอัมพวา
มากพอ เราทั้งถมคลอง ถมบ้าน ซึ่งทางเทศบาล
ต้องตั้งโจทย์ใหม่ว่าจะทำ�อย่างไรให้ผู้คนในชุมชน
หันกลับมาใช้คลองอัมพวาอีกครั้ง เพราะต้นทุนที่
มีมาตามธรรมชาติของมัน คนนอกก็มีส่วน เพราะ
เมื่อมีคนมาเช่าห้องแถวทำ�ร้านค้าก็จะต้องคิดว่า
ทำ�อย่างไรให้บ้านหรือห้องแถวของเรามันแข็งแรง
ซึง่ แน่นอนว่าคุณก็ตอ้ งเปลีย่ นใหม่หมด ทำ�ให้รปู แบบ
ตลาดน้ำ�ที่เคยมีมามันเปลี่ยนไป
ในฐานะที่คุณลุงเป็นคนดั้งเดิมของที่นี่ คุณลุง
คิดว่า สามารถนำ�วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนอัมพวา
สมั ย ก่ อ นมาเปลี่ ย นแปลงเป็ น วิ ถี ชี วิ ต ของคน
ในปัจจุบันได้ไหมคะ
เราจะเปลีย่ นแปลงมันไม่ได้หรอก ต้องยอมรับว่าเรา
ต้องได้อย่างเสียอย่าง ซึ่งมันคงเป็นไปไม่ได้ที่จะได้
มาทั้งสองอย่าง เพราะปัจจุบันโลกมันเปลี่ยนแปลง
ไปเรื่อยๆ เพียงแต่ว่ามันเป็นแค่โรงละครโรงใหญ่
ตลาดน้ำ�อัมพวาก็เหมือนกับวงการฮอลลีวู้ด พอถึง
วันเสาร์-อาทิตย์ก็มาแสดงกัน ต่างคนต่างก็แสดง
พอหมดเวลาแสดงในวันจันทร์คนที่มาดูโชว์ก็จะ
เงียบ
วิถีชีวิตของคนในอดีต เป็นสิ่งที่คนในยุค
ปัจจุบนั กำ�ลังโหยหา อยากจะย้อนกลับไปใช้ชวี ติ หรือ
อยากรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต แต่ในสภาพสังคม
หรือวิถีชีวิตในปัจจุบันมีสิ่งที่อำ�นวยความสะดวก
เพิม่ ขึน้ ความเจริญเข้ามามากขึน้ ทำ�ให้ธรรมชาติของ
ตลาดน้ำ�ที่ควรจะเป็นได้เลือนหายไป แต่มันก็ไม่ได้
หายไปทั้งหมด ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะสามารถยอมรับกับ
ความเป็นจริงในปัจจุบัน และเก็บกลิน่ อายของอดีต
แปรเปลี่ยนเป็นความทรงจำ�ที่สวยงามตลอดไป
คุณลุงคิดว่า พิพธิ ภัณฑ์เมือ่ วันก่อน จะมีประโยชน์
ต่ออัมพวาในอนาคตอย่างไรบ้างคะ
ผมเริ่มทำ�พิพิธภัณฑ์เมื่อปี พ.ศ. 2545 ตอนนั้น
ยังไม่มตี ลาดน้ำ�เลย ของทีเ่ ห็นทีอ่ ยูใ่ นร้านก็ได้มาจาก
คนอัมพวาเก่าแก่เขาให้ลงุ มาอีกที ลุงชอบเก็บสะสม
ของเก่า เพราะมันเป็นความทรงจำ�ทีไ่ ว้ให้คนรุน่ หลัง
ได้เห็นและมาศึกษากันเป็นความรู้ต่อไป
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3
นอกจากประเทศไทยยังมีที่ไหนบ้างที่มีตลาดน้ำ� เราจะพา
ทุกคนมาเปิดโลกใหม่ของตลาดน้ำ�ไปด้วยกัน กับ 5 ตลาดน้ำ�
จากทั่วมุมโลก
1. ABERDEEN FLOATING 4. THE FLOATING MARKET
VILLAGE, HONG KONG
AT DAL LAKE IN SRINAGAR,
ภายในเมืองที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูงอย่าง INDIA

4

ฮ่องกง กลับมีชุมชนเรือเก่าแก่ขนาดใหญ่ตั้งอยู่
ภายใต้ความเจริญเหล่านั้นสะท้อนวิถีชีวิตสมัยก่อน
ของผู้คนประเทศนี้ได้อย่างชัดเจน ทั้งการจับปลา
ขนส่งสินค้า หรือท�ำกิจกรรมในชีวติ ประจ�ำวันบนเรือ
ขนาดใหญ่แบบปกติเหมือนเช่นผู้คนบนบกด�ำเนิน
ชีวิตกัน สินค้าหลักของตลาดน�้ำในชุมชนแห่งนี้คือ
อาหารทะเล ทั้งยังมีร้านอาหารบนเรือไว้รองรับ
นักท่องเที่ยวที่แห่แหนมาชมความแตกต่างที่ลงตัว
ของเมืองดังกล่าว

2. THE FLOATING MARKET AT
VENICE, ITALY

5

เมื่อพูดถึงเวนิส ทุกคนมักจะนึกถึงเมืองติดทะเล
และมีคลองทะลุทุกซอกมุมของเมืองเปรียบเหมือน
กับถนนบนบก ประกอบกับการล่องเรือกอนโดลา
ชมบรรยากาศโรแมนติกชวนหลงใหล แต่ในเมืองนี้
ยังมีเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งคือ การขายสินค้าของ
คนท้องถิน่ บนเรือ โดยเฉพาะผลไม้ ผักพืน้ เมือง รวม
ไปถึงของที่ระลึกต่างๆ เมืองนี้จึงถือเป็นอีกสถานที่
อันดับต้นๆ ทีก่ ลายเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ตลาดน�ำ้
เชิงท่องเที่ยวในหลายๆ ประเทศ

ตลาดน�้ ำ ที่ Dal Lake เมื อ งศรี ลั ง กา ประเทศ
อิ น เดี ย เป็ น ตลาดน�้ ำ ขนาดใหญ่ ที่ ช าวสวน
ศรีลงั กาน�ำผลผลิตจากฟาร์มของตนเอง โดยเฉพาะ
ผัก ผลไม้ และเมล็ดถั่ว ขนลงเรือขนาดใหญ่กว่า
50 ล�ำ มาขายส่งให้แก่นายทุนรับไปขายต่อยังตลาด
ในแถบนั้น ชาวสวนเหล่านี้ขายสินค้าหมดในเวลา
เพียงแค่ 2 ชั่วโมงเท่านั้น ตลาดแห่งนี้มีมานานกว่า
100 ปี ด้วยความที่ตลาดน�้ำนี้ยังคงเสน่ห์แห่งวิถี
ชีวติ ชาวสวนไว้อย่างเหนียวแน่น ท�ำให้นกั ท่องเทีย่ ว
ทีไ่ ปเยือนเมืองศรีลงั กาไม่พลาดทีจ่ ะไปชมตลาดน�ำ้
ที่ Dal Lake

5. THE FLOATING MARKET AT
CAI RANG IN THE MEKONG
DELTA, VIETNAM

ตลาดน�้ำขนาดใหญ่ในเมือง Cai Rang ประเทศ
เวียดนาม เหล่าพ่อค้าแม่ค้าต่างน�ำสินค้าของตน
มาขายตั้งแต่เช้า และจะคึกคักเป็นพิเศษในเวลา
6-7 โมงเช้า ซึ่งเป็นเวลาดีที่ผู้คนทั้งผู้ขาย ผู้ซื้อ
และนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศมารวมกัน ตลาดที่
เมืองนีค้ รึกครืน้ ตลอดเวลาเนือ่ งจากแม่นำ�้ สายหลัก
อย่างแม่นำ�้ โขงนัน้ จะมีทงั้ เรือเล็กไปจนถึงเรือขนส่ง
3. THE FLOATING MARKET IN สินค้าใหญ่แล่นผ่านและขนถ่ายสินค้าอย่างไม่ขาดสาย
THE SOLOMON ISLANDS
นอกจากนี้สินค้าที่แตกต่างออกไปจากตลาดอื่นๆ
ตลาดน�้ ำ ของชาวโซโลมอน ตั้ ง อยู ่ ใ นหมู ่ เ กาะ คือ ธุรกิจขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เบียร์ ไวน์
โซโลมอน รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี ตลาดน�้ำนี้เกิด หรือ ซอฟต์ดริงก์ ต่างๆ มาวางขาย
ขึ้นมาพร้อมกับบรรพบุรุษของชาวโซโลมอน ด้วย
สภาพพื้นที่ที่เป็นหมู่เกาะรายล้อมไปด้วยทะเล การ
คมนาคมจึงหนีไม่พน้ การใช้เรือแคนูไม้เดินทางและ
ค้าขายสินค้า โดยตลาดน�ำ้ แห่งนีเ้ หล่าแม่คา้ ทัง้ หลาย
จะน�ำผัก ผลไม้ รวมไปถึงอ้อยมาแลกเปลี่ยนกัน
และขายให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน
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ตึกแถวไม้ทเี่ รียงติดกันเป็นแถบจนตลอดคลองทัง้ สองฝัง่ แสงสีเหลืองทอง
จากหลอดไส้ที่เรียงร้อยอยู่บริเวณท่าน้ำ� เรือจำ�นวนมากมายหลายขนาด
จอดอยู่แน่นขนัดในคลองสีโคลน เรือของเหล่าพ่อค้าแม่ขายที่บรรจุผลไม้
นานาชนิดสีสันตัดกันอัดแน่นเต็มลำ�เรือ ห้องครัวลอยน้ำ�เคลื่อนที่พร้อม
ประกอบอาหารกันสดๆ ในพื้นที่อันจำ�กัดของเรือลำ�น้อย ของกินมากมาย
หลายชนิดละลานตาทัง้ ท้องถิน่ ดัง้ เดิมและในตำ�นาน ความมีชวี ติ ชีวาทีด่ แู ล้ว
วุ่นวายของตลาดน้ำ� ภาพเหล่านี้คือตลาดน้ำ�ที่อยู่ในความนึกคิดของใคร
หลายๆ คน วิถชี วี ติ ในน้ำ�ของเหล่าแม่คา้ กับลูกค้าภายใต้บรรยากาศงานไม้
ของบ้านเรือน ทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนเป็นภาพตัวแทนของความเป็นอดีต
แต่ แ ท้ จ ริ ง แล้ ว ตลาดน้ำ� ที่ เ ราเห็ น กั น อยู่ นี้ ข ายอะไร ขายอาหาร ขาย
ประสบการณ์ หรือขายอดีตที่ไม่มีวันย้อนคืนกลับมา

ตลาดน้ำ�ขายอดีต

เมือ่ นักท่องเทีย่ วก้าวเท้าเข้าไปในตลาดน้ำ� วิถชี วี ติ บนพืน้ น้ำ�จะ
ปรากฏให้เห็นเด่นหรามากกว่าสิง่ ใดทัง้ สิน้ การค้าขายของแม่คา้
การส่งของจากเรือไปสูม่ อื ลูกค้าบนพืน้ ดินก็เหมือนจะย้อนเวลา
ไปสู่อดีตเสียแล้ว แม้ว่าสิ่งนั้นอาจจะเป็นผัดไทยที่รองด้วย
ใบตองสีเขียวสดในถ้วยโฟม รสชาติไม่แตกต่างจากหน้าปาก
ซอยบ้านเลย นักท่องเทีย่ วอาจจะตืน่ เต้นกับการนัง่ เรือในแม่นำ�้
ลำ�คลองที่ ไ ด้ เ หมื อ นอี เ รี ย มและอ้ า ยขวั ญ เมื่ อ คราวปลายปี
พ.ศ. 2490 ชมหิง่ ห้อยและเดินสายไหว้พระ ทัง้ ทีใ่ นชีวติ จริงนัน้
แทบจะนับครัง้ ได้สำ�หรับการโดยสารเรือเพือ่ เดินทาง ไม่ใช่เพือ่
ความบันเทิง (สำ�หรับชาวแสนแสบอาจจะค้อนขวับเถียงในใจ
สุดเสียง)
สถาปัตยกรรมย้อนยุคอาจจะสร้างบรรยากาศของ
อดีตได้ดจี นน่าตกใจ สิง่ ก่อสร้างทีส่ ร้างขึน้ ในตลาดน้ำ�นัน้ มักจะ
ถูกสร้างให้สอดคล้องกับเรื่องราวที่ตลาดได้สร้างขึ้นไว้ อย่าง
ตลาดน้ำ�อัมพวา นักท่องเที่ยวจะรู้สึกเหมือนได้เดินอยู่ในยุค
ก่อนปี พ.ศ. 2516 ด้วยองค์ประกอบของห้องแถวไม้ประกบฝา
กระดานตีนอนซ้อนเกล็ด ประตูไม้บานเฟีย้ มหนาเตอะ หลอดไส้
ที่ยังให้แสงไปพร้อมความร้อน และโคมไฟสังกะสี สินค้าที่ดู
น่าสนใจและเป็นตัวแทนอดีตที่มากมายเลือกสรรกันไม่หมด
ไม่วา่ จะเป็นเครือ่ งดืม่ รสขมคูค่ นไทยอย่างกาแฟโบราณทีร่ สู้ กึ ว่า
จะโบราณกันหมดทุกเจ้า ขนมไทยชาววังทีต่ า่ งล้วนแสดงความ
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เป็นชาววังหวนรำ�ลึกถึงตำ�รับสมัยยังมีระบบข้าหลวง
ถวายตัว ข้าวของเครื่องใช้จากกะลามะพร้าว ที่มี
ตัง้ แต่ตะหลิว กระบวย แก้วน้ำ� ถ้วยชามรามไห แม้วา่
จะใช้วัสดุที่แสนจะท้องถิ่นและย้อนยุค แต่รูปแบบ
ของสิ่งเหล่านั้นกลับดูลำ�้ สมัยกว่าเครื่องใช้โลหะ
และสิ่งที่ดูเหมือนจะให้อารมณ์ย้อนยุคได้มากที่สุด
อาจจะเป็นเรือ่ งเล่าถึงความเก่าแก่ของตลาดนัน่ เอง
ดังเช่น การใช้วถิ ชี วี ติ ในน้ำ� การยกเอาประวัตศิ าสตร์
เก่าแก่ของท้องถิ่น มาทำ�ให้เรื่องเล่าอดีตนั้นดูขลัง
มากกว่าที่เคยเป็น

ตลาดน้ำ�ขายความสนุกสนาน

ถ้าหากเงื่อนไขที่จะวัดว่าที่ใดเป็นสวนสนุกหรือไม่
โดยใช้การสร้างความสนุก และสร้างความตื่นตา
ตื่นใจเป็นตัววัด ตลาดน้ำ�จะเป็นหนึ่งในสวนสนุกที่
น่าสนใจมาก ตลาดน้ำ�เต็มไปด้วยสิง่ น่าตืน่ ตาตืน่ ใจ
หากเราจะลองเที ย บขบวนพาเหรดในสวนสนุ ก
ขบวนเรื อ น้ อ ยใหญ่ ข องเหล่ า พ่ อ ค้ า แม่ ข าย เรื อ
เครื่องยนต์ เรือพายหลายชนิด ที่แต่งตัวประดับ
ประดาไปด้วยสีสันทั้งจากผลไม้ที่อยู่เต็มเรือ สีสัน
ของร่มขนาดใหญ่ เดินขบวนเรียงคิวยาวเป็นทิวแถว
บนเวทีลำ�คลอง หรือการกระทำ�ที่สร้างความสนุก
ให้แก่ทุกคนอย่างยิ่ง นั่นก็คือการกิน ที่ตลาดน้ำ�
อาจจะเรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมของกินที่หลากหลาย
อย่างแท้จริง มีอาหารมากมายให้เลือกสรรอย่าง
สนุกสนาน การทีเ่ ราจะได้กนิ กุง้ เผา หอยเชลล์อบชีส
ก๋วยเตีย๋ วเรือ ข้าวเหนียวมะม่วง กล้วยฉาบ มันทอด
ในมือ้ เดียวกันนัน้ คงไม่มอี กี แล้ว นอกจากทีต่ ลาดน้ำ�
แหล่งรวมของกินทุกอย่างดังที่กล่าวมาในราคาที่
เป็นไปได้

ตลาดน้ำ�ขาย One Stop Service
ความสะดวกครบครันสำ�หรับทุกเพศ
ทุกวัย

ครอบครัวที่ประกอบด้วยสมาชิก 5 คน คุณยายวัย
สูงอายุ คุณพ่อคุณแม่วยั กลางคน ลูกสาวคนโตวัยรุน่
และลูกชายคนเล็กวัยเด็ก มีเวลาสักเพียงหนึ่งวัน
และต้องการสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถตอบโจทย์
ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ ตลาดน้ำ�สามารถตอบโจทย์
กลุ่มคนทุกวัยได้อย่างอยู่หมัด เด็กๆ ทุกคนจะต้อง
หลงใหลเสน่หแ์ ห่งขนมหวานทีม่ มี ากมายหลากหลาย
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ชนิด ไอศกรีมกะทิ ขนมไทยสูตรโบราณนานาชนิด
ฝอยทอง ทองหยิบ ขนมตาล ลอดช่อง ที่จะทำ�ให้
เด็กๆ เพลิดเพลิน สำ�หรับวัยรุน่ ทีต่ ลาดน้ำ�มีรา้ นกาแฟ
ในสไตล์วินเทจมากมาย สำ�หรับนั่งทอดกายทำ�ตัว
สโลว์ไลฟ์ ถ่ายรูปเช็กอินอัพโซเชียล ราคาก็ยอ่ มเยา
เพี ย งพอที่ เ ด็ ก วั ย รุ่ น จะเดิ น เข้ า ได้ อ ย่ า งสบายใจ
สำ�หรับวัยกลางคนอย่างคุณพ่อคุณแม่ แลนด์มาร์ก
จุดถ่ายรูปที่เป็นเอกลักษณ์ของตลาดน้ำ�จะตั้งอยู่
โดดเด่นให้เหล่าแม่ๆ พ่อๆ ได้ยืนโพสท่าถ่ายรูป
สวยงาม เอาลงกรุป๊ ไลน์อวดเพือ่ นๆ ให้อจิ ฉาตาร้อน
รวมถึงสินค้ามากมายในตลาดน้ำ�ทัง้ ของฝากของกิน
ของที่ระลึก ที่รับรองได้ว่าจะต้องถูกใจวัยกลางคน
อย่างแน่นอน และสุดท้ายคุณยายวัยชรา ตลาดน้ำ�นัน้
มีบริการนัง่ เรือเทีย่ วชมแบบชิลล์ๆ ซึง่ เหมาะสำ�หรับ
คุณตาคุณยายที่อยากรับลมชมวิว กินบรรยากาศ
เก่าๆ หวนรำ�ลึกถึงอดีตของตลาดน้ำ� นอกจากนี้
หากเดินจนเมือ่ ย ทีต่ ลาดน้ำ�ยังมีบริการนวดแผนไทย
ให้หายเมื่อยคลายเส้นได้เป็นอย่างดี จึงไม่แปลกที่
ตลาดน้ำ� จึ ง เป็ น จุ ด หมายในการท่ อ งเที่ ย วแบบ
ครอบครัว

สุดท้ายแล้วไม่วา่ นักท่องเทีย่ วแต่ละคนจะได้อะไรจากตลาดน้ำ�
แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า มันได้ตอบแทนนักท่องเที่ยวแต่ละคนด้วย
ความสุขอย่างเต็มที่ นั่นจึงทำ�ให้วัฒนธรรมตลาดน้ำ�แพร่ขยาย
ไปอย่างรวดเร็ว มีตลาดน้ำ�เกิดขึ้นมากมายในทุกภาคของ
ประเทศไทย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นตลาดน้ำ�สร้างใหม่ มากกว่า
20 แห่งทั่วประเทศ

อัมพวา ความต่างในความเหมือน

จนกลายมาเป็ น ข้ อ สงสั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ไม่ น้ อ ยว่ า ตลาดน้ำ�
ทุกที่นั้นมีความแตกต่างกันหรือไม่?
แต่การมาเยือนตลาดน้ำ�อัมพวา และได้มองผ่าน
องค์ประกอบเบื้องต้นที่ทุกตลาดน้ำ�ต้องมีร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น
เรือ บ้านเรือน การตกแต่ง แม่ค้า ลูกค้า อาหาร ของที่ระลึก
หรือวิถชี วี ติ ซึง่ ดูเหมือนจะไม่มอี ะไรทีต่ า่ งกัน แต่เมือ่ มองให้ลกึ
ลงไป ก็พบว่าตลาดน้ำ�แต่ละที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
อย่างเช่น ตลาดน้ำ�อัมพวาที่เราได้นำ�มาเป็นต้นแบบของการ
สร้างตลาดน้ำ�นัน้ ก็มคี วามพิเศษต่างไปจากตลาดน้ำ�ทีอ่ นื่ อย่าง
เห็นได้ชัด
ท่ามกลางการแข่งขันเชิงท่องเที่ยว ก่อให้เกิดธุรกิจ
ตลาดน้ำ�ขึ้นมาเป็นจำ�นวนมาก แต่ตลาดน้ำ�อัมพวานั้นยังคง
ความดัง้ เดิมของวิถชี วี ติ ริมน้ำ�ของผูค้ นในลุม่ แม่น้ำ�แม่กลองไว้
ได้อย่างเหนียวแน่น ทัง้ การขายอาหารท้องถิน่ หรือการจัดบ้าน
เรือนทีย่ งั มีกลิน่ อายของคนสมัยก่อน รวมไปถึงท่าทางการขาย
และสำ�เนียงการพูดทีส่ ะท้อนถึงอุปนิสยั ของคนท้องถิน่ ได้อย่าง
ชัดเจน เสน่หข์ องตลาดน้ำ�อัมพวานอกจากจะคงความดัง้ เดิมไว้
ได้นั้น สถานที่แห่งนี้ยังมีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศสูง
สั ง เกตได้ จ ากที่ อ ยู่ ข องหิ่ ง ห้ อ ยจำ�นวนมากจนกลายเป็ น
เอกลักษณ์หนึ่งที่หาชมได้ยากในเขตเมือง แสดงให้เห็นถึงว่า
ชาวอัมพวามีการดำ�รงชีวิตที่ใส่ใจและปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน
กับสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายได้อย่างลงตัว
ตลาดน้ำ�อัมพวาเปิดให้บริการในช่วงเย็นของวันศุกร์
เสาร์ และอาทิตย์ มีกิจกรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะการ
ล่องเรือชมหิ่งห้อย หรือเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ และนักท่องเที่ยว
สามารถเรียนรู้ความเป็นมาของตลาดน้ำ�ได้ด้วยตนเอง
อาจกล่าวได้วา่ วิถชี วี ติ ของคนริมน้ำ�ทำ�ให้อมั พวากลาย
เป็นตลาดน้ำ�ที่มีชีวิตและมีกลิ่นอายของความรักในท้องถิ่น
อย่างปฏิเสธไม่ได้ ต่อให้ไปตลาดน้ำ�ทีไ่ หนก็ไม่มที างเหมือนกับ
ตลาดน้ำ�อัมพวาได้เลย
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