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1. บทนํา
จากกระแสการสงเสริมการทองเที่ยวภายในประเทศในชวงหลายปหลังที่ผานมา ทําใหเกิด
แหลงทองเทีย่ วทีส่ รางขึน้ ใหม เพือ่ ตอบสนองตอวิถชี วี ติ การใชเวลาในวันหยุดของชนชัน้ กลางในเมือง
ทีต่ อ งการสถานทีซ่ งึ่ นําพาใหเขาไดหลบหนีออกไปจากความคุน เคยของสภาพแวดลอม ความจําเจของ
เหตุการณ กิจกรรม และชีวิตประจําวันในเมือง วิธีการของสถานที่ทองเที่ยวเหลานี้จึงเปนการนําเอา
ความแปลกใหม หรือความไมคนุ เคย มาเปนสวนหนึง่ ขององคประกอบและสรางขึน้ เปนสภาพแวดลอม
ซึ่งโดยรวมแลวไดทําหนาที่เปนฉากหลังสําหรับการถายรูปของผูไปเยี่ยมเยือน นอกจากนี้ ยังมีการ
จัดการในลักษณะของการแสดงออกถึงความแปลกประหลาดใจ (Exoticism) เชนการจัดการสภาพ
แวดลอมของโครงการดวยสภาพแวดลอม หรือองคประกอบที่นําเขามาจากแหลงอื่นๆ อาทิเชน การ
ใชรปู แบบสถาปตยกรรมจากแหลงทองเทีย่ วทีม่ ชี อื่ เสียงทีอ่ ยูไ กลโพน หรือการเลีย้ งสัตวตา งถิน่ (Alien
Species) อยูในพื้นที่โครงการ เปนตน
การนําเอา “ความไมคนุ เคย” มาใชในแหลงทองเทีย่ วทีก่ ลาวมาขางตน นัน่ ก็คอื ความ ไม
คุน เคยจากสิง่ ทีไ่ มเชือ่ มตอกับรากทางวัฒนธรรมทีส่ บื ทอดมาจากอดีต (ถาอดีตเปนดินแดนอันไกลโพน
การโหยหาอดีตทําใหอดีตอันไกลโพนเปนธุรกิจการทองเที่ยวที่มั่งคั่งที่สุดสําหรับทุกคน)1 หรือที่นิยม
เรียกกันวา “การทองเที่ยวแบบโหยหาอดีต (Nostalgia Tourism)”
* ปรับปรุงจากบทความที่เปนสวนหนึ่งของการวิจัยในรายวิชา 261 511 นิเวศวิทยาวัฒนธรรม และภูมิทัศนวัฒนธรรม
(Cultural Ecology and Cultural Landscape), สาขาวิชาสถาปตยกรรมพืน้ ถิน่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ทัง้ นีแ้ หลงทองเทีย่ วทีน่ ยิ มใช “อดีต” เปนจุดขายสําหรับการทองเทีย่ วจึงถูกเรียกวา “ตลาดยอน
ยุค” ซึง่ ในสภาพการณปจ จุบนั จะพบวามีทงั้ ทีเ่ ปน “ตลาดดัง้ เดิม” ทีม่ อี ายุเกาแก ตลอดจนมีกจิ กรรม
สินคา และสิง่ แวดลอมอันรวมไปถึงสิง่ กอสรางซึง่ เปนของดัง้ เดิมอยูแ ลว และ “ตลาดยอนยุคการออกแบบ
สรางขึน้ ใหม” แตพยายามสรางบรรยากาศใหเปนไปในลักษณะของตลาดเกา ซึง่ ตลาดประเภทหลังนี้
มักจะตั้งอยูตามแหลงทองเที่ยวสําคัญ กิจกรรม และสินคาจะเปนของใหมที่มีการคัดสรรแลว
จากทีก่ ลาวมาขางตนถึงประเด็นของปรากฎการณของสังคมโหยหาอดีต (Nostalgia Society)
ทีส่ ง อิทธิพลใหเกิดการพัฒนาตลาดเกาเพือ่ สงเสริมการทองเทีย่ ว ตลอดจนการสรางตลาดใหมภายใต
วาทกรรมยอนยุค เพือ่ ตอบสนองตอความตองการของสังคม ซึง่ ในกรณีนนี้ บั วาเปนปรากฏการณทนี่ า
สนใจอยางยิ่งของสังคมรวมสมัยในประเทศไทย
สําหรับกรณีศกึ ษาทีผ่ วู จิ ยั สนใจ คือ “ตลาดนํา้ ขวัญเรียม” ซึง่ ตลาดดังกลาวมีลกั ษณะทีแ่ ตกตาง
ออกไปจากตลาดยอนยุคทัว่ ไป เนือ่ งจากตลาดขวัญเรียมตัง้ อยูร ะหวางริมคลองแสนแสบซึง่ เปนพืน้ ที่
ชานเมืองกรุงเทพมหานครทางดานตะวันออก ซึง่ ไมเคยเปนแหลงทองเทีย่ วมาตัง้ แตตน แตมกี ารจัดการ
ในเชิงภูมทิ ศั นและกิจกรรมใหตอบสนองตอรสนิยมและความตองการของนักทองเทีย่ ว ซึง่ สวนใหญกค็ อื
คนชัน้ กลางทีอ่ าศัยอยูใ นกรุงเทพมหานคร จนกระทัง่ สามารถเชิญชวนใหคนเขาไปเยีย่ มชมเปนจํานวน
มากภายในเวลาไมนาน
การออกแบบองคประกอบทางภูมทิ ศั น ไมวา จะเปนฉากหลังทางสถาปตยกรรม สะพาน หรือ
พืน้ หญาเทียมริมคลอง ก็มลี กั ษณะเห็นไดชดั วาเปนของสมัยใหมทตี่ งั้ ใจทําขึน้ เพือ่ “ลอเลียน (Parody)”
ของเกา โดยไมไดสนใจเนื้อหาของ “ความจริงแท (Authenticity)” อยางที่ตลาดลักษณะนี้มุงทํากัน
แตกลับกอใหเกิดบรรยากาศในภาพรวมบางประการของ “ความไมสมบูรณแบบ” และ “อารมณ
ชวนหัวแบบไทย” ที่แฝงอยูในนั้น
ประการสุดทาย “อดีต” ของตลาดขวัญเรียมที่หยิบยกมาใชนั้น เปนอดีตที่อางอิงมาจากบท
ประพันธเรื่อง “แผลเกา” นวนิยายที่ใชฉากของสังคมเกษตรกรรมในที่ราบลุมภาคกลาง และมีความ
นาสนใจในประเด็นที่วา นวนิยายเรื่องนี้ไดถูกผลิตซํ้า จนทําใหกลายเปน “นิยายกึ่งตํานาน” ที่ทําให
คนทั่วไปเขาใจวาเหตุการณในนิยายนั้นเปนเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงในทํานอง “นิยายประวัติศาสตร”
ดังนัน้ อดีตของตลาดขวัญเรียมจึงมีลกั ษณะกึง่ จริงกึง่ ฝนแฝงความโรแมนติก ตามเนือ้ หาในบทประพันธ
ผสมผสานอยู ซึ่งในบางขณะสามารถสรางบรรยากาศของการหนีออกไปจากความเปนจริงที่คุนเคย
ใหเกิดขึ้นภายในตัวตลาดได
วัตถุประสงคของบทความนีจ้ งึ เปนการศึกษาตลาดนํา้ ขวัญเรียม ในฐานะของความรูส กึ “สํานึก
ของสถานที่ (Sense of place)” ผานการ “ระลึกถึงอดีต (Nostalgia)” ในจินตภาพ และ ขอสังเกตใน
เรือ่ งของการลอเลียนอารมณชวนหัวแบบไทยๆ เหลานีอ้ าจจะเปนคําอธิบายยอยทีส่ ามารถยอนกลับไป
ตอบเนือ้ หาของการจัดการในเชิงภูมทิ ศั นวฒ
ั นธรรมในภาพกวางได โดยใชการทบทวน วรรณกรรม
ทีเ่ กีย่ วของ การศึกษาขอมูลจากสือ่ ออนไลนของตลาดและทีถ่ กู อางอิงถึง การสัมภาษณเจาของตลาด
การสังเกตการณแบบมีสวนรวม โดยใชการบันทึกภาพ และการวิเคราะหในเชิงพื้นที่เปนเครื่องมือใน
การอธิบายที่มา และลักษณะทางกายภาพ
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“ตลาดนํา้ ขวัญเรียม” ดําเนินการโดยบริษทั ครอบครัวขนสง ซึง่ เปนกลุม ธุรกิจทีไ่ ดรบั อนุญาต
ใหสัมปทานการเดินเรือโดยสารในคลองแสนแสบจากตนทางทาเรือวัดศรีบุญเรืองมาถึงทาสะพาน
ผานฟาในปจจุบนั โดยมีคณ
ุ เชาวลิต เมธยะประภาส เปนเจาของกรรมการผูจ ดั การบริษทั ครอบครัวขนสง
นอกจากนี้ ยังเปนผูก อ ตัง้ ตลาดนํา้ ขวัญเรียมแหงนีด้ ว ย จากการสัมภาษณคณ
ุ เชาวลิต เมธยะประภาส ให
2
ขอมูลวา มีหนวยงานของทางราชการไดมาปรึกษาถึงการสรางแหลงทองเทีย่ วริมนํา้ ขึน้ ในคลองแสน
แสบ โดยเห็นวาทางบริษัทครอบครัวขนสงเปนผูที่มีความชํานาญกับภูมิลําเนาบริเวณนี้เปนอยางดี
ทั้งยังมีความสัมพันธอันดีกับคนในพื้นที่ ซึ่งสวนหนึ่งก็มารับจางขับเรือให มีพื้นฐานธุรกิจ และสถาน
ทีใ่ นการซอมแซมเรือและเรือนแพทีพ่ รอม นอกจากนีโ้ ดยสวนตัวของคุณเชาวลิตก็มคี วามสนใจศึกษา
ประวัตศิ าสตรทอ งถิน่ ของริมฝง คลองแสนแสบทีป่ ระกอบไปดวยคนหลายเชือ้ ชาติตงั้ ถิน่ ฐานอยูร ว มกัน
หลังจากนัน้ กลุม ครอบครัวขนสงจึงนําเอาขอเสนอนีม้ าพัฒนาเปนแผนการทางธุรกิจ และแนวความคิด
ในการออกแบบ โดยเลือกสถานที่ตั้งและจัดสรางจนกลายมาเปนตลาดนํ้าขวัญเรียมขึ้นมาในป พ.ศ.
2555
ที่ตั้งของตลาดอยูระหวางซอยเสรีไทย 60 และซอยรามคําแหง 187 เชื่อมสองฝงคลอง
แสนแสบ ระหวางวัดบําเพ็ญเหนือ-และวัดบางเพ็งใต โครงสรางของผังบริเวณแตเดิมนั้นมีสะพาน
เชื่อมระหวางพื้นที่เปดโลงของวัดทั้งสองฝงอยูแตมีลักษณะแคบและทรุดโทรมอยูมาก ตอมาเมื่อ
จัดทําตลาดขวัญเรียมขึน้ จึงไดสรางสะพานแหงใหมขนึ้ ถัดลงมาหางราว 100 เมตรลงมาทางทิศตะวัน
ตกของคลองแสนแสบ ทําใหเกิดทางเดินของผังที่สามารถเดินไดรอบ และเกิดเปนพื้นที่โลงริมนํ้า
สําหรับจัดกิจกรรมตักบาตรขึ้นมา
ฝงของวัดบําเพ็ญเหนือซึ่งเขาจากถนนเสรีไทย ประกอบไปดวยพื้นที่ริมนํ้าซึ่งปจจุบันทําเปน
ลานหญาเทียม มีการกอสรางอาคารใหมสูงสองชั้นขนานไปกับริมคลอง ชั้นลางทั้งหมดเปนพื้นที่นั่ง
รับประทานอาหาร รานขายอาหารและเครื่องดื่ม โดยแบงออกเปนสวนของอาหารประเภทซื้อกลับ
และอาหารปรุงสําเร็จ สวนชัน้ บนซึง่ เปนทางทีเ่ ชือ่ มตอไปยังอีกฝง คลองหนึง่ ดวยจะเปนรานขายเสือ้ ผา
กระเปา และแวนตา จากสวนรับประทานอาหารชัน้ ลางนีส้ ามารถเดินเลยออกไปทางเดินริมคลองดาน
ตะวันตกหางจากวัด จะเปนสวนของเรือนแพกลุมที่เปนรานอาหารขนาดใหญ มีพื้นที่นั่งรับประทาน
ในแพของตัวเอง
จากชั้นสองของอาคารฝงวัดบําเพ็ญเหนือ สามารถขามฝงไปดวยสะพานที่สรางขึ้นใหม ทาง
ซายมือริมตลิ่งกอนลงสะพานจะเปนที่ตั้งของศาล และรูปประติมากรรมขวัญเรียม สวนทางขวาของ
ตลิง่ จัดเปนรานอาหารบนเรือ ตัวอาคารทางฝง วัดบางเพ็งใตทเี่ ขาไดจากถนนรามคําแหง หากหันหนา
จากคลองไปทางถนน ทางฝงซายสุดจะเปนแถวหองนํ้าซึ่งซอนอยูหลังรานคา ถัดมาจึงเปนรานคา
ประเภทงานศิลปะ งานฝมือ ซึ่งอยูรวมกับกลุมรานคาที่เปนตัวแทนของความเกาแก เชน รานกาแฟ
รานขายของเลนโบราณ เปนตน ถัดมาตรงกลางจะเปนเสนทางสัญจร พื้นที่สําหรับนั่งรับประทาน
อาหาร และแผงขายอาหาร สวนทางขวามือสุดจะเปนรานขายเสื้อผา และสํานักงานของตลาด สวน
ของชัน้ สองทางฝง นีย้ งั ไมเปดขายเปนสินคาประเภทใด ทางโครงการตลาดมีแผนการวาในอนาคตอาจ
จะเปนสวนของสินคาที่เกี่ยวของกับเครื่องแตงกาย และแฟชั่น
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นอกเหนือไปจากพืน้ ทีห่ ลักของโครงการทีอ่ ธิบายไปแลว ตัวตลาดยังแทรกไปดวยพืน้ ทีย่ อ ยๆทีท่ าํ
เปนสวนแสดงสัตวเลีย้ ง เชน มาแคระ และกระตาย ซึง่ เปนสัตวทมี่ ฟี ารมเพาะพันธุอ ยูใ นพืน้ ทีใ่ กลเคียง
ในสวนของกิจกรรมหลักของโครงการซึง่ เปนตัวดึงดูดคนเปนอยางดีกค็ อื การตักบาตรทางเรือในตอน
เชาเวลา 7.30 น. ผูคนจะเริ่มทยอยกันมาตั้งแตเวลา 7.00 น. ซึ่งเปนเวลาที่ตลาดเปด รานขายอาหาร
และซุม ของใสบาตรสําเร็จจะเริม่ ขายของกันบางแลว นอกเหนือจากกิจกรรมประจําดังกลาวแลว ก็เริม่
มีกิจกรรมพิเศษตามชวงเวลาในงานเทศกาลหรือประเพณี เชน งานครบรอบเมืองมีนบุรี 111 ป และ
งานลอยกระทง เปนตน ในดานของการจัดการดานการอํานวยความสะดวก มีการจัดการทีด่ กี วาตลาด
ลักษณะเดียวกันอยางเห็นไดชัด ไมวาจะเปนพื้นที่นั่งเลนริมคลอง และทางเดิน มีลิฟทขนสงระหวาง
ชัน้ ของผูส งู อายุ และผูม อี ปุ สรรคในการเคลือ่ นไหว ตลอดจนมีสงิ่ อํานวยความสะดวก อาทิเชน พัดลม
ละอองนํ้าในสวนนั่งรับประทานอาหาร รถตุกๆ รับสงนักทองเที่ยวจากภายนอกมายังตลาด หองสุขา
มีการติดเครื่องปรับอากาศ หรือแมแตในรายละเอียดเล็กๆนอยๆ เชน สุขภัณฑเปนแบบฉีดชําระโดย
อัตโนมัติ เปนตน
ตลาดนํ้าขวัญเรียมเปดใหบริการเฉพาะในวันเสาร และอาทิตยตั้งแตเวลา 7.00 -20.00 น.
และในอนาคตอันใกลไดวางแผนจะขยายเวลาเปดทําการในวันศุกรเพิ่มขึ้น และขยายเวลาทําการให
ดึกขึ้นดวย

รูปที่ 1: ภาพถายทางอากาศของตลาดขวัญเรียม โดยเวปไซต Google Map
รูปที่ 2: ตําแหนงของสวนสําคัญภายในตลาดนํ้าขวัญเรียม
ที่มา: Google Map. เขาถึงเมื่อ 16 ตุลาคม 2556, เขาถึงโดย https://maps.google.
co.th/.

2. ธุรกิจและการจัดการดานภาพลักษณ
ในหนาแรกของเว็บไซตตลาดนํ้าขวัญเรียม มีผูใชนามปากกาวาชาวเรือ เขียนเปนคําแนะนํา
ตลาดไวดังนี3้ “...เราเปนชาวชนบท โดยกําเนิดมีความใฝฝนอยากจะจําลองชีวิต ชาวนํ้าใหคนรุนหลัง
ไดเห็นภาพพระพายเรือ รับบาตรชาวบาน ทอดผาปาทางนํา้ ทามกลางสายนํา้ เงียบสงบของคลองแสน
แสบที่มีประวัติอันยาวนานตั้งแตตนกรุงรัตนโกสินทร ขนาบดวยวัดบําเพ็ญเหนือ และวัดบางเพ็งใต
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โดยมีกจิ กรรม ใหผมู จี ติ ศรัทธาพาสมาชิกทัง้ ครอบครัวมาตักบาตรทางนํา้ ทุกวันเสาร-อาทิตย
ฟงธรรม การละเลนไทย ภายใตบรรยากาศอันสงบรมรื่น มันเปนความหวังของคนชนบท ผูตํ่าตอย
อยากสะทอนชีวิต ชาวเรือ ชาวบานทุง ที่อุตสาหขนกองเรือโบราณของ ปูยา ตายาย มาแสดงใหดูไม
ไดคิดหวังทางธุรกิจแตอยางใด
ขอเพียงชาวไทยและ ชาวตางชาติไดเขาวัดฟงธรรม คําสั่งสอนของพระพุทธเจาก็ถือ “เปน
กําไรแลว” เราชาวบานทุง จะเริ่มเลาประวัติคลองแสนแสบอันยาวเหยียด ใครเปนผูขุด ผานอุปสรรค
อยางใดบาง
เลาความเปนมา วัดบําเพ็ญเหนือ วัดบางเพ็งใต เหตุใดวัดทั้งสองถึงอยูตรงขามกัน มีเพียง
สายนํ้ากั้น อยางนี้ไมมีอีกแลว ในประเทศไทย
จุดกําเนิดอมตะนิยาย “แผลเกา” ตัวเอกในเรื่องขวัญและเรียม ซึ่งเปนบทประพันธของ
ไม เมืองเดิม ไดรับการถายทอด เปนภาพยนตร และ ละครทีวี หลายครั้ง กลาวโดยเฉพาะเมื่อเชิด
ทรงศรี นํามาสรางเปนภาพยนตร พ.ศ.2520 ทําสถิตริ ายไดสงู สุดของประเทศไทยในเวลานัน้ และชนะ
การประกวดภาพยนตร ณ เมืองน็อง ประเทศฝรั่งเศส เมื่อป พ.ศ.2524 และพ.ศ.2541 “แผลเกา”
ไดรับเลือกจากหอภาพยนตร และ โทรทัศนแหงชาติ ในประเทศอังกฤษใหเปน 1 ใน 360 ภาพยนตร
คลาสสิค ของโลก โดยมีการประกาศผล เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2544
แตอยางไรก็ตาม พวกเราจะพยายาม จําลองภาพชีวิต ประเพณีของชาวบานทุงริมนํ้า ความ
สงบรมรื่น เหมือนเมื่อครั้งพวกเรายังวิ่งเลนกลางทองไร ทองนา มาใหทานเห็น เทาที่สติปญญา และ
กําลังทรัพย ของชาวบานนอก จะพึงมี
ดวยจิตคารวะ
ชาวเรือ”
นามปากกา “ชาวเรือ” ดังกลาวเปนของ เชาวลิต เมธยะประภาส ผูเปนนายกสมาคม
เรือไทย ตลอดจนกรรมการผูจัดการบริษัทครอบครัวขนสง และเปนผูกอตั้งตลาดขวัญเรียมดังกลาว
มาขางตน เชาวลิตกลาวถึง ตลาดขวัญเรียมวา เกิดขึ้นจากความตองการสรางตลาดนํ้าขึ้นเพื่อเปน
สถานที่พักผอนของคนในเมือง โดยนําเอาลักษณะเดนของที่ตั้งซึ่งอยูริมคลองแสนแสบระหวาง
วัดสองวัดมาสรางเปนบรรยากาศ และกิจกรรมทางศาสนาขึ้น คือการตักบาตรพระสงฆทางเรือ วิธี
การดังกลาวไดรวมเอาการทําบุญทางศาสนาซึ่งเปนสิ่งที่โดยลึกแลวคนในเมืองตองการปฏิบัติแตวา
ไมสามารถทําไดภายใตวถิ ชี วี ติ ทีเ่ รงรีบ กับแหลงทองเทีย่ วตลาดยอนยุคเขาไวดว ยกัน การผสมผสานของ
สองสิง่ นีท้ าํ ใหการมาทองเทีย่ วตลาดนํา้ ขวัญเรียมมีเนือ้ หาทางจริยธรรมซึง่ คนเมืองสวนใหญแสวงหา
เกิดเปนแรงจูงใจในการตัดสินใจมาเที่ยวยังตลาดที่มากขึ้น
นอกจากกิจกรรมทางศาสนาแลว การชักจูงใหคนเมือง โดยเฉพาะกลุม ครอบครัวมาเทีย่ วตลาด
แตเชาเพือ่ ทํากิจกรรมใสบาตร และมีโอกาสรับประทานอาหารเชาในวันหยุดรวมกัน ยังเปนการดึงกลุม
คนกลุมหนึ่งจากคูแขงทางธุรกิจ คือหางสรรพสินคาที่อยูรอบๆ ซึ่งเปดใหบริการในเวลาสาย การวาง
ตําแหนงของธุรกิจตลาดใหเปนทางเลือกในการพักผอนของคนเมือง ที่ปจจุบันนิยมเขาไปใชพื้นที่ใน
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หางสรรพสินคาเปนหลัก ทําใหตลาดขวัญเรียมตองมีการจัดการดานการอํานวยความสะดวกในระดับ
เดียวหรือใกลเคียงกับภายในหางสรรพสินคา คุณเชาวลิตยังกลาวถึงแนวคิดในการบริหารจัดการวา
นักทองเที่ยวที่มายังตลาดจะตองรูสึกสบายเปนลําดับแรก ในการนี้ อาคารเกือบทั้งหมดจึงออกแบบ
ใหมีความสูง โลงโปรง ตลอดจนวางทิศทางและตําแหนงของชองเปดใหสอดคลองกับทิศทางลม มี
การพนฉนวนกันความรอนใตหลังคาอาคารหลักทั้งสองฝงเพื่อใหกันความรอนไดดีขึ้น โดยกําหนด
ไววาเมื่อเขามาอยูภายในอาคารแลวจะตองมีอุณหภูมิตํ่ากวาภายนอกอยางนอย 2 องศาเซลเซียส ดัง
นัน้ ในตลาดขวัญเรียมจึงมีการติดตัง้ พัดลมไอนํา้ เปนจํานวนมาก นอกเหนือจากเรือ่ งอุณภูมแิ ลว ตลาด
ขวัญเรียมยังจัดใหมีลิฟท พื้นที่นั่งและหองนํ้าปรับอากาศ สิ่งเหลานี้ตอบโจทยเรื่องรสนิยมในการใช
พื้นที่พักผอนของคนเมืองไดเปนอยางดี

รูปที่ 3: บรรยากาศตักบาตรทางเรือตอนเชา ในภาพเปนพื้นที่ฝง
วัดบางเพ็งใต และสะพานเดิมของวัด
ที่มา: ชาวเรือ.ตลาดนํ้าขวัญเรียม วัดบําเพ็ญเหนือ-วัดบางเพ็ง
ใต-แกลอรี่-ตักบาตรพระทางเรือ. เขาถึงเมื่อ12 ตุลาคม 2556.
เขาถึงจาก http://www.kwan-riamfloatingmarket.com/v2/
gallery_four.php.

รูปที่ 4 (ขวา): ทางเดินบริเวณดานหนารานยอนยุค และตลาด
ศิลปะ จะเห็นละอองนํ้าจํานวนมากที่เปาออกมาจากพัดลมที่มุม
ซายบนของรูป สวนตนไมที่เห็นไกลๆนั้นคือตนมะขาม และที่ตั้ง
ของศาลขวัญเรียม

การจัดการดานสินคาเปนอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเปนลักษณะเดนของตลาดนํ้าขวัญเรียม โดยสินคา
และบริการสวนใหญจะเปนรานอาหาร ซุมขายอาหาร และมีพื้นที่นั่งรับประทานเชนเดียวกับ
ศูนยอาหารในหางสรรพสินคา นอกจากนี้รานอาหารที่มีชื่อเสียงที่มาเปดกิจการนั้นเปนรานอาหาร
ที่ไดรับการคัดเลือกใหมาขาย และอีกสวนหนึ่งจึงเปนรานที่ผานการคัดเลือกโดยคณะกรรมการของ
ตลาด โดยมีเงือ่ นไขวาตองประกอบกิจการในอาหารประเภทนัน้ มาอยางนอย 10 ป ไดรบั การยอมรับ
วามีฝมือ และรสชาติอาหารเปนเลิศในประเภทของอาหารนั้นๆ จากการสัมภาษณทําใหทราบวา
เจาของรานอาหารบางรานนั้นมีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด และจะโดยสารเครื่องบินเพื่อมาขายอาหาร
ในชวงวันเปดทําการ ในดานการจัดการมีการเลือกไมใหขายอาหารและเครือ่ งดืม่ ซํา้ ประเภทกัน ราคา
อาหารอยูใ นระดับเดียวกันกับศูนยอาหารของหางสรรพสินคา ไมมกี ารกําหนดเพดานราคาของอาหาร
โดยมีแนวความคิดวาเนนใหเกิดการทําธุรกิจอยางมีความสุขและสามารถมีกําไร ในขณะเดียวกันก็
สรางจิตสํานึกใหแตละรานไมตงั้ ราคาทีส่ งู จนเกินไป รวมไปถึงไมใหมกี ารตัง้ ราคาตัดกันเพือ่ แยงลูกคา
ผลทีเ่ กิดขึน้ ก็คอื รานตลาดนํา้ ขวัญเรียมไดรบั การยอมรับ และบอกตอกันวาเปนแหลงรวมของอาหาร
อรอย และหายากจากหลายจังหวัดทั่วประเทศ เกิดเปนภาพลักษณของความเฉพาะทางในการเปน
ศูนยอาหารชั้นดีของคนเมืองขึ้น
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3. การออกแบบผานอัตลักษณของบุคคล
หากพิจารณาจากลักษณะของการจัดการพืน้ ทีข่ ายเปนระบบกลุม (Zoning) การวางระบบทาง
สัญจรใหสามารถเดินไดเกือบจะรอบ โดยมีเสนทางทีม่ ปี ลายตันนอยทีส่ ดุ ตามคุณลักษณะทีด่ ขี องการ
ออกแบบระบบทางสัญจรหนารานคาการจัดภูมทิ ศั นในพืน้ ทีร่ มิ นํา้ ตลอดจนการกําหนด และออกแบบ
พื้นที่ในจุดเชื่อมตอเพื่อสรางใหเกิดการจดจําและดึงดูดการเดินทาง ความโปรงโลงของอาคารอยาง
จงใจ รวมไปถึงรูปลักษณะของสะพาน และอาคารฉากหลังที่เปนรานคาซึ่งดูมีระบบระเบียบของการ
ออกแบบ จะตองเขาใจวาตลาดแหงนีถ้ กู ออกแบบโดยสถาปนิกผูเ ชีย่ วชาญ แตจากศึกษาพบวา เจาของ
ตลาดเปนผูอ อกแนวความคิดในการออกแบบองคประกอบตางๆ ของตลาดเองทัง้ หมด โดยใชพนื้ ฐาน
งานชางที่เกิดจากธุรกิจอูตอเรือ และจากการสังเกต จดจํา ยามเดินทางทองเที่ยวไปยังประเทศตางๆ
ไดมีโอกาสเห็นงานสถาปตยกรรมที่หลากหลายเปนประสบการณสวนตัว
คุณเชาวลิตอธิบายวา ในการวางผังของพื้นที่โครงการออกแบบวางผังทิศทางอาคารตางๆ ใน
ตลาดไดใชพนื้ ฐานความรูค วามเขาใจเรือ่ งธรรมชาติของลม และทิศทางของลมประจําถิน่ ในประเทศไทย
เปนพื้นฐาน โดยยกตัวอยางแนวความคิดในการออกแบบสวนของหองนํ้าทางดานหลังรานคากลุม
ศิลปะ และงานฝมือ โดยยกใหหลังคาดานปลายสูงขึ้นเพื่อใหลมสามารถไหลเขามาระบายอากาศ
ภายในหองนํ้าได
สําหรับการออกแบบพืน้ ผิวของอาคาร ในสวนของผนังรานขายเสือ้ ผาซึง่ ออกแบบเปนผนังไม
ตีตามเฉียง เกิดขึ้นจากความตองการสะทอนความไมเปนระเบียบ และความไมสมบูรณแบบซึ่งเปน
ลักษณะที่พบเห็นไดทั่วไปในภูมิทัศนแบบไทย ผนังที่ตีตามเฉียงจากแนวคิดดังกลาวมีลักษณะที่นา
สนใจ กลาวคือเปนผนังภายนอกที่ไมสามารถใชงานไดจริง เนื่องจากนํ้าจะไหลยอนเขาไปตามแนว
เฉียงของการบังใบ ดังนั้นจึงเปนผนังภายนอกที่ไมพบในเรือนพื้นถิ่นที่ใดมากอน การที่เชาวลิตเลือก
ตีความความไรระเบียบดวยการใชผนังไมตีตามเฉียง จึงไมไดเกิดจากการใชผลผลิตทางวัฒนธรรมที่
เกิดขึน้ มาแลวในอดีตมาใชซาํ้ หากแตเปนการตีความผานปจเจกบุคคลซึง่ มีความตองการสรางใหเกิด
คุณลักษณะของการลอเลียน ซึ่งเปนขอสังเกตที่จะกลาวถึงตอไป

รูปที่ 5: สะพานเรือ บรรยากาศระหวางเดินขาม
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รูปที่ 7: ปายเตือนใจของสะพานสติ

รูปที่ 8: สวนรานขายเสื้อผาฝงวัดบางเพ็งใต และผนังตีตามเฉียง
และหนาตางที่ทําไมมีการใชงานจริง

การออกแบบสะพานที่เชื่อมระหวางสองฝงคลอง ซึ่งมีลักษณะภายนอกเหมือนโครงกระดูกงู
ของเรือ จนมีผเู รียกซํา้ ๆกันวาสะพานเรือ เมือ่ สอบถามถึงทีม่ าทีไ่ ปของงานออกแบบ เชาวลิตเลาวาเขา
ไดไปเห็นสะพานแหงหนึ่งระหวางเดินทางอยูในประเทศสเปน มีลักษณะเปนโครงแนวตั้งซํ้าไปตลอด
ทัง้ สะพาน จึงเกิดความประทับใจ และนํามาออกแบบเปนสะพานหลักในตลาดขวัญเรียม โดยไมไดตงั้
จะใหเปนโครงสรางของเรือในตอนตน แตตอ มาไดปรับใหเปนรูปทรงเรือเพือ่ ใหมเี นือ้ หาสอดคลองกับ
บริบท และเกิดเปนสิ่งกอสรางที่เปนเอกลักษณของโครงการขึ้นมา
สิง่ กอสราง และภูมทิ ศั นซงึ่ ออกแบบขึน้ จากประสบการณ และการตีความสวนบุคคล สามารถ
สัมผัสไดในรายละเอียดวามีลักษณะเฉพาะ มีลูกเลน มีชีวิตชีวา ที่ไมเปนมาตรฐานตายตัวเหมือน
งานออกแบบของผูเชี่ยวชาญ เปนความรูสึกเดียวกันกับยามเดินเขาไปในเรือนพื้นถิ่นสักหลังหนึ่งที่
แสดงออกซึง่ รายละเอียดเล็กนอยทีเ่ ปนลักษณะเฉพาะตัวของเจาของบาน ทีบ่ นั ไดทางขึน้ ของสะพาน
รูปเรือนี้ หากเดินโดยสังเกตจะเห็นวาระยะของลูกตัง้ นัน้ มีความสูงไมเทากัน ยามเดินจะมีความรูส กึ วา
แตกตางกันเล็กนอยแตไมถึงกับสะดุด เชาวลิตตั้งชื่อสะพานแหงนี้วา สะพานสติ และจัดทําปายทอง
เหลืองเล็กๆ เพื่ออธิบายลูกเลนของงานออกแบบชิ้นนี้เปนภาษาแบบธรรมะวา
ขึ้นบันได สะพานนี้
เจตนาสราง มิใหเสมอกัน
ใหทานผูเจริญ กาวยาง อยางมีสติ
พิจารณา ลมหายใจ ตามวิถี
อานาปานสติ ภาวนา เทอญ

4. ความเปนสถานที่ในเชิงกายภาพ : โครงสรางของผังตลาด
คําวา “สถานที่” หรือบางเรียกวา “ถิ่นที่” นั้นแปลมาจากคําภาษาอังกฤษวา “Place”
เปนแนวความคิดทางสถาปตยกรรมสายหนึ่งที่สนใจในความสัมพันธระหวางคนกับสถานที่ ซึ่งเปน
ปรากฏการณการรับรูของมนุษยรูปแบบหนึ่ง มีคนใหนิยามของ Place ไววา คือ “ที่ใดที่หนึ่งที่กอ
ตัวรางมิติดานตางๆ ขึ้นจากความสัมพันธภาพระหวางคนกับที่ตั้งทางกายภาพ (Place is a where
dimension formed by people’s relationship with physical settings ...)”4
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นอกจากนี้ ในบางนิยามใหคาํ จํากัดความ Place ทีเ่ ชือ่ มโยงกับความหมายของคําวา “ทีว่ า ง”
ทางสถาปตยกรรมไววา “สถานที่คือ ที่วางซึ่งมีความเฉพาะตัวซึ่งถูกปกคลุมดวยความหมาย และ
คุณคาที่มาจากผูใชสอย (...place is a particular space which is covered with meanings and
values by the users.)5
ในการเกิด “ความรูสึกสํานึกกับสถานที่ (Sense of place)” มีผูแบงปจจัยในการเกิดเอาไว
เปน 2 ประเด็นคือ “การรับรู และการจดจําของมนุษยที่ตอสถานที่นั้น” กับ “ลักษณะทางกายภาพ
ในสถานที่นั้น”6 โดย Kevin lynch ไดชวยขยายความลักษณะทางกายภาพของสถานที่ไววา “เกิด
จากความสัมพันธที่ดีระหวางมนุษยกับสถานที่นั้น โดยจะตองสามารถถูกจดจํา และมีเอกลักษณ”
(...Recognizable and should have an Identity….7)
ดังนั้นการวิเคราะหความเปนถิ่นที่ในตลาดขวัญเรียม จึงนําเอาทฤษฎี Image of the City
ของ Kevin lynch มาเปนกรอบเครื่องมือในการวิเคราะห เหตุผลในการเลือกใชทฤษฎีนี้อยูที่ความ
สามารถในการประยุกตกับพื้นที่หลากหลายขนาด วิธีการของทฤษฎีนี้ก็คือการแบงสภาพแวดลอม
ทางกายภาพออกเปนสวนๆตามหนาที่ อันประกอบไปดวย 1. เสนทาง (Path) 2.ขอบเขต (Edge)
3.ยาน (District) 4.ชุมทาง (Node) 5.จุดหมายตา (Landmark) โดยโครงสรางของสภาพแวดลอม
ที่ดีนั้นแตละสวนจะตองมีลักษณะที่ชัดเจน เพื่อสรางใหเกิดความรูสึกอันดีตอผูมาใชอันนําไปสูความ
สํานึกในสถานที่เปนผลตามมา
1. เสนทาง (Path) ทางสัญจรหลักของตลาดนํา้ ขวัญเรียมทางฝง วัดบําเพ็ญเหนือจะขนานไป
กับพืน้ ทีร่ มิ นํา้ เปนเสนทางหลัก จากการสังเกตโดยผูว จิ ยั กิจกรรมของคนจะเกิดขึน้ ในฝง นีม้ ากกวาฝง
วัดบางเพ็งใตที่จะมีเสนทางสัญจรหลักตั้งฉากกับลําคลองเปนสวนใหญ การสรางสะพานเรือขึ้นทาง
ทิศตะวันตกของตลาดขนานกับสะพานของวัดเดิม ทําใหพื้นที่ริมนํ้าที่มีลักษณะเปนวงรอบที่เดินวน
ได สรางความรูสึกที่ดีและผอนคลายตอผูที่มาใชพื้นที่ ความชัดเจนของการวางเสนทางสัญจร และ
ตําแหนงสะพานแหงใหมทาํ ใหเกิดการปดลอมสรางพืน้ ทีบ่ ริเวณริมนํา้ ระหวางสะพานเกา และใหมขนึ้
กลายไปเปนพื้นที่สําคัญของโครงการซึ่งก็สะทอนออกมาเปน ตําแหนงของกิจกรรมตักบาตรตอนเชา
กับบริเวณที่ตั้งของศาล และรูปประติมากรรมขวัญเรียม สวนเสนทางเรียบริมคลองขึ้นไปทางดานทิศ
ตะวันตกซึง่ เปนกลุม ของเรือนแพอาหารขนาดใหญนนั้ เปนทางเดินแคบๆ ทีน่ กั ทองเทีย่ วตองเดินสวน
กันไปมาสรางความรูสึกในเชิงลบแกผูที่ไปใชงาน
2. ขอบเขต (Edge) ขอบเขตของตลาดทางฝงทิศเหนือ และใต ในทางภูมิทัศนคอนขางจะ
มีความชัดเจนเนื่องจากถูกขนาบดวยพื้นที่ของวัดทั้งสองฝง สวนทางดานทิศเหนือกับใตก็ขนาบดวย
สะพานทัง้ สองแหง สวนทีม่ คี วามไมชดั เจนทางขอบเขตทีเ่ ห็นไดชดั ก็คอื สวนทีอ่ ยูด า นนอกของสะพาน
ทั้งสองแหงและทางเดินริมนํ้าไปยังแพอาหารทางทิศตะวันตก
3. ยาน (District) ยานในขนาดของภูมิทัศนลักษณะนี้ ก็คือกลุมของกิจกรรมที่รวมตัวกัน
ซึ่งก็ไดแกการแบงพื้นที่กิจกรรมทางการคาที่มีความชัดเจน เชนเดียวกับทางสัญจร การรวมกลุม
การคาของพื้นที่ทางฝงวัดบําเพ็ญเหนือจะมีความชัดเจนกวา โดยชั้นลางจะเปนกิจกรรมขายอาหาร
ทั้งหมด ในขณะที่ชั้นบนก็เปนกลุมสินคาประเภทเครื่องแตงกาย ซึ่งถึงแมวาจะไมไดมีการรวมกลุม
กันชัดเจน แตถูกชดเชยดวยการอยูใกลกับเสนทางหลักคือสะพานเรือ
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สวนกลุม กิจกรรมทางฝง วัดบางเพ็งใต มีการรวมกลุม กันชัดเจนคือซายมือสุดเปนรานขายของ
ยอนยุค และตลาดศิลปะงานฝมอื ตรงกลางเปนสวนของรานอาหารและทีน่ งั่ รับประทานอาหาร ยกเวน
ทางขวามือสุดซึง่ เปนสวนของรานขายเสือ้ ผา และของเลนยอนยุคยังมีความไมชดั เจนนัก สงผลใหนกั
ทองเที่ยวจะไมเดินผานในสวนนี้ ชั้นสองของฝงนี้ยังเปนพื้นที่วางไมมีกิจการคาอะไร สวนหนึ่งเพราะ
ทางขึ้นมีความไมชัดเจน สวนที่นาสนใจของพื้นที่ฝงนี้คือพื้นที่ตั้งของศาล และรูปประติมากรรมขวัญ
เรียมที่ตั้งอยูเชิงสะพานทางดานทิศตะวันออก และหันออกสูริมคลอง ทําใหนอกจากจะแสดงตัวเปน
พืน้ ทีท่ างความเชือ่ แลว ในดานตําแหนงทีต่ งั้ ยังเปนศูนยกลางของโครงสรางตลาดทีม่ องเห็นไดจากทัง้
สองฝง คลอง กิจกรรมบริเวณนีน้ อกจากการจุดธูปเทียนกราบไหวบชู าศาลแลว ก็ยงั มีกลุม ของกิจกรรม
ทางความเชื่อลักษณะเดียวกันนี้รวมตัวกันอยูรอบตนมะขามใหญถัดเขาไปจากริมนํ้า เชน การเสี่ยง
เซียมซี และตูเสี่ยงทายชะตา ทําใหพื้นที่ทางความเชื่อนี้เกิดกลุมที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
4. ชุมทาง หรือจุดตัด (Node) ในขนาดของภูมิทัศนลักษณะนี้ ความเปน Node มีผลคอน
ขางนอย เนือ่ งจากจุดตัดสามารถมองเห็นถึงกันไดทวั่ แตกตางจากขนาดของจุดตัดในเมือง เชนสีแ่ ยก
ใหญ เปนพื้นที่ที่ถูกจดจําไดงาย
5. จุดหมายตา (Landmark) จุดหมายตาเปนองคประกอบที่สําคัญของแหลงทองเที่ยว
ลักษณะนี้ที่ตองการตัวแทนของสถานที่สําหรับเปนฉากหลังในการบันทึกภาพของนักทองเที่ยว จุด
หมายตาทีส่ าํ คัญของตลาดนํา้ ขวัญเรียมแหงนีค้ อื สะพานเรือทีส่ รางขึน้ ใหม ซึง่ มีผลตอโครงสรางของผัง
อยางมาก คือมีลักษณะเปนสิ่งกอสรางที่ตั้งใจใหโดดเดนสะดุดตาเปนที่จดจําไดงาย มีรูปรางลักษณะ
ทีส่ อดคลองกับเนือ้ หาในภาพรวมของตลาดคือเปนเรือ และตัง้ อยูใ นตําแหนงทีส่ าํ คัญคือเปนทางเชือ่ ม
ระหวางตลาดทั้งสองฝง
สวนความสัมพันธของพื้นที่ๆ เกี่ยวของกับจุดหมายตา ตัวตลาดทางฝงเหนือจะมีมากกวา
เนื่องจากตัวอาคารวางขนานเปดโลงไปทางแมนํ้า ทําใหเห็นสะพานเรือไดจากหลากหลาย มุมสวน
ตลาดทางฝงวัดบําเพ็งใตซึ่งพื้นที่ของตลาดสวนที่ติดกับถนนทางเขาหางออกไปจากพื้นที่ริมฝงคลอง
ทําใหขาดความเชื่อมโยงกับจุดหมายตาสําคัญของโครงการ
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รูปที่ 9: แสดงการวิเคราะหพื้นที่ตลาดดวยทฤษฎี Image of
the City ของ Kevin Lynch ที่แบงการวิเคราะหสภาพ
แวดลอมออกเปนสวนๆตามลักษณะหนาที่

จากการวิเคราะหจะเห็นไดวาพื้นที่ที่คนรูสึกจดจํามากที่สุดในการมาเที่ยวยังตลาดนํ้าขวัญ
เรียมนี้ นาจะเปนสวนของสะพานเรือ ที่ตั้งของศาล และรูปประติมากรรมขวัญเรียม ซึ่งนอกจาก
จะตั้งอยูในตําแหนงที่รับรูไดงายแลว ยังทําหนาที่ในเชิงสัญลักษณของตลาดอีกดวย ในแงของกลุม
กิจกรรมนักทองเที่ยวจะมาใชพื้นที่ทางฝงวัดบําเพ็ญเหนือมากกวา สวนกิจกรรมทางฝงวัดบางเพ็งใต
จะเกิดขึ้นบริเวณทางเดินหนาสวนรานคายอนยุคและตลาดศิลปะงานฝมือ ซึ่งเปนทางเขาหลักจากที่
จอดรถของฝง วัดบําเพ็งใต และถึงแมวา โครงสรางของผังทางฝง เหนือจะเอือ้ ใหเกิดบรรยากาศ ทีส่ ราง
ความสัมพันธเชิงบวกแกนกั ทองเทีย่ วไดมากกวา แตสงิ่ หนึง่ ทีส่ รางใหตลาดทัง้ สองฝง มีความสมดุลขึน้
ก็คอื การวางพืน้ ทีท่ างความเชือ่ ไวในฝง ใต ทําใหนกั ทองเทีย่ วยังไหลเวียนกลับไปมาระหวางทัง้ สองฝง
ไดอยางสมดุล
ในสวนของพื้นที่ตักบาตรริมนํ้า เปนพื้นที่ๆอยูในความทรงจําของผูที่มีประสบการณมารวม
ตักบาตรในเวลาเชาเทานัน้ สวนผูท มี่ าเทีย่ วตลาดหลังจากนัน้ ก็ไมไดใชพนื้ ทีน่ ที้ าํ กิจกรรมอะไรจึงไมได
รูสึกผูกพันกับพื้นที่ริมนํ้าทางฝงนี้นัก สวนที่นักทองเที่ยวนาจะมีความรูสึกในเชิงลบ หรือไมเกิดความ
รูส กึ ผูกพันนาจะเปนพืน้ ทีท่ างเดินริมสองฝง คลองทางดานทิศตะวันตกของสะพานเรือ ซึง่ เขาถึงไดยาก
และทางเดินมีลักษณะแคบ อีกสวนหนึ่งก็ไดแกพื้นที่บริเวณชั้นสองของตลาดฝงวัดบางเพ็งใต
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หนาจั่ว: วาดวยสถาปตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดลอม
วารสารวิชาการ คณะสถาปตกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

การวิเคราะหพื้นที่ดวยทฤษฎีของ Lynch นี้ผลที่ออกมามีความสอดคลองกับการสังเกตใน
สถานที่จริง โดยสังเกตจากปริมาณของคนเดิน และการสังเกตรูปถายตลาดตําแหนงตางๆที่เผยแพร
ผานสื่อออนไลน อยางไรก็ดีหากตองการขอสรุปที่ชัดเจนกวานี้ ควรจะตองมีการเก็บขอมูลการรับรู
พื้นที่ที่ไดจากนักทองเที่ยวมาประกอบการวิเคราะหดวยอีกทางหนึ่ง

5. ความเปนสถานที่ในเชิงจินตภาพ: การรับรู และการจดจําความหมายของ
ผูใชสอย
คําอธิบายความเปนถิน่ ทีข่ องตลาดขวัญเรียมในเชิงจินตภาพ ใชการสังเกตแบบมีสว นรวม การ
บันทึกดวยรูปถาย และการสัมภาษณเปนกรอบในการวิเคราะหขอมูล การรับรู (Perception) นั้น
เกีย่ วของกับประสาทสัมผัสทัง้ หาของมนุษย สวนการเรียนรูห รือการจดจํา (Cognition) นัน้ เปนเรือ่ ง
ของความหมายและระบบสัญลักษณ ในการอธิบายรายละเอียดของการรับรูเ ชิงจินตภาพนัน้ บางเรือ่ ง
อาจจะเปนเพียงรายละเอียดเล็กนอย เชน สี กลิ่นอาหารหรือปายขอมูล อยางไรก็ดีรายละเอียดเล็ก
นอยเหลานี้เมื่อมาทํางานรวมกัน กอใหเกิดเปนองครวมของสถานที่ เกิดเปนความทรงจํา และความ
รูสึกที่มีตอสถานที่นั้นขึ้นมาได
- ความรูสึกสบาย
ความรูสึกสบายทางรางกายที่เกิดจากรับรูอุณหภูมิผานประสาทสัมผัสทางผิวหนัง เปนสํานึก
ประการแรกๆ ของการอาศัยอยูใ นสภาพภูมอิ ากาศแบบรอนชืน้ ในบริบททีเ่ ราอาศัยอยู เมือ่ รูส กึ สบาย
(โดยตระหนักถึงหรือไมกต็ าม) เราจะเกิดความรูส กึ ทีด่ ตี อ สถานทีน่ นั้ ๆ ทัง้ ความรูส กึ สบายตัวทีเ่ กิดขึน้
ในตลาดนํา้ ขวัญเรียม ยังแตกตางจากความเย็นของเครือ่ งปรับอากาศภายในหางสรรพสินคา เนือ่ งจาก
อยูในพื้นที่โถงกึ่งเปดโลง ที่นอกจากจะถูกกับจริตของการอยูอาศัยแบบไทยๆ แลว ความเย็นสบาย
ในพื้นที่โลงยังเปนอดีตแบบหนึ่งที่คนเมืองถวิลหา เรามักไดยินคําเปรยเสมอวาบานไมแบบดั้งเดิมใน
ชนบทนัน้ อยูส บายกวาบานปูนในเมืองมากนัก นอกจากความสบายทางอุณหภูมสิ มั ผัสแลวการทีต่ ลาด
มีพนื้ ทีน่ งั่ สาธารณะทีใ่ ครก็สามารถเขามานัง่ ได ทัง้ เกาอีร้ มิ ทางเดิน หรือสนามหญาเทียมริมนํา้ ไดมอบ
ความรูส กึ เอกเขนกและเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ (อันเปนคุณคาของอดีตทีช่ าวเมืองแสวงหา) ใหกบั ผูท มี่ าเทีย่ ว
ตลาด แตกตางไปจากการจัดการภายในหางสรรพสินคาทั่วไป
- พื้นที่ทางศาสนา และสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ภูมิทัศนวัฒนธรรมในอุดมคติ
ลักษณะเฉพาะของที่ตั้งซึ่งอยูระหวางวัดเกาแกสองแหง และริมนํ้าฝงคลอง เปนภูมิทัศนใน
อุดมคติหนึ่งในหลายๆ แบบของการอยูอาศัยแบบไทยดั้งเดิม คนชั้นกลางในเมืองเมื่อวัยเด็กตางได
เคยอานหนังสือนอกเวลาเลมเล็กทีบ่ อกเลาถึงวิถชี วี ติ ริมนํา้ ในอดีตของกรุงเทพฯ ชีวติ ทีห่ าเลีย้ งชีพจาก
ความอุดมสมบูรณของแมนํ้าลําคลอง และความดีงามของการไปทําบุญตักบาตรที่วัดในวาระสําคัญ
ภาพของตลาดนํ้าขวัญเรียมที่ไมวาจะมองไปทางไหนก็มีฉากหลังเปนวัดที่มีกิจกรรมทางพุทธศาสนา
จริงๆ ไมมากก็นอย ไดหอหุมอุดมคติเหลานี้ใหกับนักทองเที่ยวที่มา นอกจากนี้ในดานรายละเอียด
ผูสรางตลาดก็จัดใหมีปายเล็กๆเขียนเปนคําเตือนใจดวยภาษาธรรมะ ติดไวตามตนไม เสา รูปปนเล็ก
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หรือพืน้ หญา ลักษณะเดียวกันกับยามทีเ่ ราเดินผานเขาไปในสวนของวัด ทัง้ ภาพใหญในเรือ่ งทีต่ งั้ และ
รายละเอียดปลีกยอยของการสื่อสาร ทําใหเกิดความรูสึกที่มีตอตลาดนํ้าขวัญเรียมอยางเปนองครวม
เกิดการจดจําผสมผสานความหมาย และเกิดเปนสํานึกในดานบวกที่มีตอสถานที่ขึ้นมา
จากการสัมภาษณในเรื่องการเลือกที่ตั้ง ผูสรางตลาดอธิบายวา พระพุทธศาสนานั้นอยูกับ
สังคมไทยมานานนับพันปและเปนสถาบันเดียวที่แทบจะไมเคยลดความนิยมลงผานกาลเวลาโดย
กลาวติดตลกวา ดังนั้นการเลือกที่ตั้งระหวางวัดนั้นก็เหมือนการที่เขาใชประโยชนจากความนิยมใน
พุทธศาสนา เพียงแตวาเขามีเจตนาดีที่ตองการสรางพื้นที่ทางเลือกใหกับคนเมืองไดเขามาพักผอน
และมีโอกาสไดทํากิจกรรมทางศาสนามากยิ่งขึ้น
- อาหาร สัมผัสทางรสชาติ และกลิ่น
กลาวกันวาสถานทีท่ เี่ ต็มไปดวยความเปน “Place” มากทีส่ ดุ ในบานก็คอื หองครัว เนือ่ งเพราะ
หองครัวของบานแตละหลังนัน้ เต็มไปดวย องคประกอบทีเ่ กีย่ วของกับชีวติ และมีการรับรูท างประสาท
สัมผัสดานตางๆที่เขมขนหลากหลายแตกตางกัน ภาพ กลิ่น สัมผัสของวัตถุดิบ สด แหง หลากหลาย
ชนิด เครื่องมือ กรรมวิธี และกิจกรรมวุนวายในการปรุงอาหาร กลิ่น สีสัน รสชาติของทั้งอาหารที่
ปะปนคละเคลากัน เปนสิ่งเราของการรับรูที่อุดมสมบูรณ และมีชีวิตชีวา
อาหาร หรือแหลงอาหารจึงเปนองคประกอบหนึ่งของความเปนสถานที่ในตัวเอง ยิ่งเปน
อาหารซึง่ ถูกคัดสรรมาแลววาอรอยตอการรับรูท างรสชาติ ยิง่ ทําใหเกิดความรูส กึ จดจําตอสถานทีน่ นั้
ไดเปนอยางดี นอกจากนี้การพยายามรวบรวมเอาอาหารที่หารับประทานไดยากจากแหลงตางๆของ
ประเทศไทยมาไวในพื้นที่เดียวยังสรางภาพลักษณของความเปนผูเชี่ยวชาญ ซึ่งแตกตางไปจากตลาด
ยอนยุคแบบดั้งเดิมที่มักจะเนนความเปนตนตําหรับ หรือความเฉพาะที่มาจากชุมชนดั้งเดิม
- รายละเอียดของ สี และพื้นผิว
องครวมของสีเกี่ยวของตอความทรงจําที่มีตอสถานที่นั้นอยางมาก ตัวอาคารหลักของตลาด
ขวัญเรียมทั้งหมดเลือกใชเปนสีนํ้าตาล หรือเหลือง ตั้งแตโครงสรางไปจนถึงโฟมกันความรอนที่พน
ใตหลังคา สวนของผนังรานคาทีต่ เี ลียนแบบผนังไมนนั่ ทําขึน้ จากผนังไมเทียมตีเปนเสนเฉียง ทาสีเปน
นํ้าตาล ขาว หรือสีฟา สลับไปมาจงใจใหแลดูเกาแก และไมเปนระเบียบ มีหนาตางปลอมที่ทําหลอก
เอาไว และประดับหนารานดวยเพิงหญาคาในบางราน ลักษณะของการใชวสั ดุทเี่ ลียนแบบของเกาแต
จงใจใหดอู อกวาไมใชของเกาในลักษณะ “จริงแท (Authentic)” เชนเดียวกับการใชหญาเทียมบริเวณ
พื้นที่ตักบาตรริมนํ้า ถึงแมวาจะไมใชการใชอดีตในลักษณะเชิดชู หรือโหยหา แตก็สรางบรรยากาศ
เฉพาะของสถานที่บางอยางของการเสียดสี และอารมณชวนหัวแบบไทยใหเกิดขึ้น

6. การโหยหาอดีต และอดีตในขวัญเรียม: ความเปนถิ่นที่ในเชิงจินตภาพ
“การโหยหาอดีต” หรือ “การถวิลหาอดีต” เปนปรากฎการณทางสังคมวัฒนธรรมที่มี
คําอธิบายเริม่ แรกจากฝง สังคมตะวันตก ในภาษาอังกฤษใชคาํ วา Nostalgia (นอสทัลเจีย) มาจากราก
ศัพทในภาษากรีก 2 คํา คือคําวา “notos” ซึ่งหมายถึงการกลับบาน และ “algia” ซึ่งหมายถึงความ
เจ็บปวด เมื่อรวมกันเกิดเปนความหมายที่ใชอธิบายอาการทางจิตประเภทหนึ่งที่มีลักษณะ “อารมณ
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เศราซึง่ เกิดจากความปรารถนาจะกลับไปยังบานเกิดเมืองนอน”9 ตอมามีผนู าํ เอาคํานีไ้ ปใชอธิบายปราก
ฎการณทางสังคมที่เกี่ยวของกับการถวิลหาอดีตในหลายๆดานทําใหเกิด ความหมายของ Nostalgia
ตามบริบทที่แตกตางกันออกไป ในการโหยหาอดีตในเชิงของการทองเที่ยว (Nostalgia Tourism)
ถูกอธิบายความหมายวา “ความรูสึกระลึกถึงหรืออารมณหวานขม (สุขทุกข) ซึ่งเกิดจากการโหยหา
ประสบการณ ผลิตภัณฑ หรือการบริการในอดีต”10
มีผูตั้งขอสังเกตไววาปรากฏการณโหยหาอดีตในสังคมไทยเกิดขึ้นหลังจากวิกฤตการณทาง
เศรษฐกิจในป พ.ศ. 254011 ซึง่ เหตุการณในครัง้ นัน้ ไดสง ผลกระทบอยางใหญหลวงตอความเชือ่ มัน่ ใน
สภาพของสังคมปจจุบนั ณ เวลานัน้ และเริม่ ทําใหเกิดการยอนกลับไปมองคุณคาของอดีตในลักษณะ
ที่ดีงาม
ปจจัยสําคัญสามประการที่ทําใหเกิดความรูสึกโหยหาอดีตมีดังนี้
1. ปจจัยทางอารมณ หรือความรูส กึ โดยเฉพาะอารมณทไี่ มพงึ พอใจในสภาพของสังคม และ
วิถีชีวิตในปจจุบัน
2. ปจจัยทางดานสถานที่ และเวลา ไดแกความคิดและจินตนาการในสถานทีใ่ ดๆ ทีแ่ ตกตาง
จากเวลาในปจจุบนั ทัศนคติตอ เวลาแบบเปนเสนตรง (Linear time) และมองวาอนาคตกําหนดไมได
ดวยเหตุนี้จึงสามารถรื้อฟนอดีตมาสรางใหมได
3. ปจจัยทางดานสิง่ เรา ปรากฏการณโหยหาอดีตสามารถเกิดขึน้ ไดจากการจัดเตรียม สิง่
ตางๆ ไวอยางเหมาะสม ทั้งที่เปน กลิ่น เสียง สัมผัส หรือรสชาติ บุคคล สิ่งของ หรือเหตุการณ ผาน
ประสาทสัมผัสในการรับรูของมนุษย
ขวัญเรียมเปนคูตัวละครเอกในนวนิยายเรื่อง “แผลเกา” ซึ่งประพันธขึ้นโดยนักเขียนที่มี
นามปากกาวา “ไม เมืองเดิม” อันเปนเรื่องราวความรักของหนุมสาวคูหนึ่งที่สาบานวาจะรักกัน
ตลอดไปกอนที่จบลงดวยโศกนาฏกรรม ในตอนทายเรื่อง ผูประพันธใหเนื้อเรื่องเริ่มตนขึ้นในป พ.ศ.
2479 โดยมีฉากหลักในเรือ่ งเปนทองทุง นายานบางกะปและคลองแสนแสบเปนตัวแทนพืน้ ทีข่ องความ
เปนชนบท ตรงกันขามกับความเปนเมืองที่เรียกวาบางกอกในสมัยนั้น และจากการที่นวนิยายเรื่องนี้
ถูกนํามาผลิตซํ้าเปนภาพยนตรและละครหลายครั้ง ทั้งฉากในทองเรื่องก็อางอิงมาจากชื่อของสถาน
ที่จริง จึงทําใหคนทั่วไปมักเขาใจผิดวาเรื่องราวของขวัญและเรียมนั้นเปนเรื่องเลาในลักษณะตํานาน
ที่มาจากเคาโครงของเรื่องจริง
ดังทีก่ ลาวไปแลววา “ความเปนอดีต” นัน้ เปนสิง่ สําคัญสําหรับแหลงทองเทีย่ วประเภทนี้ หาก
ไมใชตลาดเกาแกที่มีประวัติศาสตรของพื้นที่เดิมอยูแลว ก็ตองหาเนื้อหาความเปนอดีตมาสวมลงไป
อยางระมัดระวังเพื่อไมใหเกิดความขัดเขิน การที่พื้นที่ของตลาดยอนยุคตั้งอยูริมฝงคลองแสนแสบ
อันเปนสถานที่สําคัญอยูในทองเรื่องแตเดิม เมื่อเลือกเอาเนื้อเรื่องในนวนิยายแผลเกาซึ่งเปนอดีตที่
มีลักษณะกึ่งจริงกึ่งตํานาน ทั้งยังมีเนื้อหาของความรัก (ที่สาบานวาจะรักซื่อสัตยตอกันตลอดไป /
คุณคาของอดีต) มาสรางใหเปนแนวเรื่อง (Theme) และชื่อเรียกของตลาดแหงนี้ ก็เปนเรื่องที่สวม
กันไดอยางลงตัวพอดี
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ผูส รางตลาดยังไดทาํ การตอกยํา้ การจับคูก นั ระหวางความเปนอดีตของขวัญและเรียม กับพืน้ ที่
ของตลาด ใหมคี วามสมจริงยิง่ ขึน้ โดยมีการศึกษาแบบของงานประติมากรรมของขวัญและเรียมทีก่ าํ ลัง
นั่งอยูบนหลังควายเคียงคูกัน มีการทดลองขึ้นแบบจําลองเปนหุนหลายแบบกอนจะคัดเลือกแบบที่
เห็นวาสามารถเปนตัวแทนของขวัญเรียม และควายพาหนะ ใหสามารถสื่อสารกับประสบการณของ
ผูมาเยี่ยมชมตลาดนํ้าไดอยางตรงใจมากที่สุด
“...จะทําอยางไร ใหภาพเหลานั้น ปรากฏกับสายตา ของผูคนผูมาเที่ยวชม ตลาดนํ้าริมคลอง
แสนแสบ ขางวัดโบราณทัง้ สองแหง ตามจินตนาการ ของอมตะนิยาย ประการแรก จะเลียนแบบควาย
ปลัก ซึ่งเปนควายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต รูปรางแบบใด
ประการที่ 2 ขวัญ และ เรียม ตองสวมชุดในชนบท จะใหหนาตา ละมายคลายคลึงใคร เปน
เรื่องใหญมาก และ ใครจะเปนผูรังสรรคงานนี้ ซึ่งจะตองคงอยูยาวนาน เปนทานผูอานหละจะคิด
อยางไร มึนเหมือนกัน เกิดมาทํางานในทองทุง ไมมีความรู เรื่องศิลปะซักนิด ตองมาจินตนาการเอา
เองทั้งหมด หากผิดพลาด ก็คงหัวเราะกันทั้งเมือง และแลว คณะทํางานก็ตั้งใจ จะเลียนแบบเจาเรียว
ควายจากภาพตางๆ ของควายแชมปรุนตางๆ ของประเทศไทย...”11
เมือ่ จัดทําเปนประติมากรรมเสร็จสิน้ แลวก็เลือกตัง้ วางไวบริเวณริมคลองแสนแสบเชิงสะพาน
ฝงวัดบางเพ็งใต โดยใกลๆ กันนั้นมีการตั้งศาลยอมๆ ขึ้นใตตนมะขามขนาดใหญ ลักษณะเดียวกับ
ฉากสาบานรักสําคัญในเรื่องแผลเกา ที่เปนศาลเจาพอไทรและตนไทรใหญ เขียนปายตัวใหญชัดเจน
วาเปน ศาลขวัญ-เรียม และถึงแมวาจะเปนศาลใหมที่ตั้งมาเปนเวลาเพียงปกวา แตผูที่ไปตลาดขวัญ
เรียมจํานวนไมนอยก็ใหความเคารพนับถือมีการจุดธูปเทียนบูชา คูรักหลายคูก็ถือโอกาสก็มาขอพร
จากศาลใหกบั คูข องตัวเอง และมีทงั้ ใชเปนฉากหลังในการถายรูปแตงงานโดยนัยของการเปนฉากเรือ่ ง
ความรักที่ซื่อสัตยตอกัน
จะเห็นไดวาระบบสัญลักษณของอดีตขวัญและเรียมที่ผูสรางตลาดจัดทําขึ้นนั้น ถูกสรางขึ้น
อยางสมจริงสมจังทั้งตัวบทและบริบทอยางแนนหนา และเมื่อเวลาผานไปยิ่งเกิดเปนรองรอยของ
กิจกรรมทีช่ กั จูงใหเกิดเปนความนาเลือ่ มใสเพิม่ พูนขึน้ ไปอีก สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ก็คอื พืน้ ทีส่ ญ
ั ลักษณนสี้ ามารถ
ชักจูงใหคนทีผ่ า นเขามาเห็น เกิดความรูส กึ คลอยตาม จนแมแตกลายไปเปนความเชือ่ (ถึงแมจะทราบ
วาขวัญเรียมเปนเพียงตัวละครในนวนิยายก็ตาม) ทั้งนี้เพราะคนชั้นกลางในเมืองที่ไปเที่ยวยังตลาด
ยอนยุคลักษณะนี้นั้น มีแนวโนมที่จะหนีออกไปจากเหตุการณปกติในชีวิตประจําวันของตัวเองมาแต
เดิม ความเชือ่ ในระบบสัญลักษณของสถานทีเ่ ชนนีเ้ ปนสวนสําคัญอยางยิง่ ตอการเกิดขึน้ ของความรูส กึ
ผูกพันกับความเปนสถานที่ขึ้นมา

FINAL_NAJUA_27.indd 255

17/1/2557 2:18:45

256

หนาจั่ว: วาดวยสถาปตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดลอม
วารสารวิชาการ คณะสถาปตกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

รูปที่ 10: การทําแบบรางงานประติมากรรมรูปควาย และหุน
จําลองที่ศึกษาทานั่ง

รูปที่ 11: การทําแบบรางงานประติมากรรมรูปขวัญ มีการศึกษา
จากใบหนาของดาราชายที่คนทั่วไปคุนเคย
ทีม่ า: ชาวเรือตลาดนํา้ ขวัญเรียม วัดบําเพ็ญเหนือ-วัดบําเพ็งใตปกิณกะ-ความในใจ. เขาถึงเมื่อ 12 ตุลาคม 2556. เขาถึงจาก
http://www.kwan-riamfloatingmarket.com/v2/story_
around_detail.php?news_id=00260.

รูปที่ 12: ชายหนุมคนหนึ่งเลือกใชสะพานเรือเปนสถานที่ในการขอ
แตงงานกับหญิงคนรัก
ที่มา: ชาวเรือ.ตลาดนํ้าขวัญเรียมวัดบําเพ็ญเหนือ-วัดบําเพ็ง
ใต-สัพเพเหระ-ขอใหมีความสุข. เขาถึงเมื่อ16 ตุลาคม 2556.
เขาถึงจาก http://www.kwan-riamfloatingmarket.com/
news2_detail.php?news_id=00261.

รูปที่ 13: ทีต่ งั้ ของศาล และรูปปน ขวัญเรียมเชิงสะพานฝง วัดบางเพ็งใต.
ที่มา: ฟากฟาทะเลฝนรีวิวเล็กๆ ตลาดนํ้าขวัญ-เรียมไปครั้งแรก
ก็หลงรัก. เขาถึงเมื่อ 16 ตุลาคม 2556 เขาถึงโดย http://
pantip.com/topic/30595017.

7. ขอสังเกตเรื่องการลอเลียน : การตีความอดีต และสํานึกของสถานที่แบบ
ไทยๆ
วิธีการนําอดีตมาใชในแหลงทองเที่ยวตลาดยอนยุคทั่วไป มักจะใชในลักษณะของการเชิดชู
เก็บความดั้งเดิม หรือใหคุณคากับ “ความจริงแท (Authenticity)” ของอดีตเอาไว ตัวอยางของ
วิธีการนี้ก็ไดแก การสรางงานสถาปตยกรรมที่สมจริงสมจัง และมีรูปแบบเครงครัดเปนตัวแทนของ
ความเปนไทยทั้งสี่ภาค ในตลาดนํ้าสี่ภาคพัทยา การนํากําแพงเมืองกออิฐ และเรือนไทยหลังคาทรง
จั่วมาใชในตลาดนํ้าอโยธยา หรือการนําเอาหลังคาทรงปนหยา และองคประกอบของสถาปตยกรรม
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รถไฟของสถานีหัวหินมาใช ในตลาดนํ้าสามพันนาม เปนตน
สวนตลาดยอนยุคทีส่ รางขึน้ ใหมอกี ประเภทหนึง่ เชน ตลาดเพลินวาน ซึง่ นําเอาลักษณะในงาน
สถาปตยกรรมเรือนไมตามชุมชนริมนํา้ อยางทีพ่ บเห็นในอัมพวา มาตีความใหมดว ยวิธคี ดิ ของสถาปนิก
นําเอาวัสดุมาจัดเรียงใชใหมอยางมีระบบระเบียบตามความรูในการออกแบบ เกิดเปนรูปรางรูปทรง
ของผลงานสถาปตยกรรมที่ลงตัวที่แฝงไวดวยความเปนไทยรวมสมัย
ในขณะที่การนําเอาอดีตและความเปนไทยในตลาดนํ้าขวัญเรียมมาใช กลับมีกลิ่นอายและ
ลักษณะที่แตกตางออกไปจากตัวอยางทั้งหมดที่ยกมาขางตน โดยมีขอสังเกตวาวิธีการนํามาใชมี
ลักษณะที่เรียกวาการลอเลียน (Parody) ใหเกิดอารมณขัน หรืออารมณเสียดสีอยางจงใจ แนวคิด
เรื่อง Parody นั้นเปนแนวคิดหลังสมัยใหมสายหนึ่ง เกิดขึ้นจากการเลียนแบบนักเขียน ศิลปน หรือ
ศิลปะ ซึ่งการลอเลียนนั้นมักจะทําใหสิ่งนั้นเกินจริงขึ้นมา และกลายไปเปนอารมณขันไปดวย12 การ
ลอเลียนยังมีลักษณะของการประชดประชัน และเกี่ยวของกับอดีตโดยตรง
“...การลอกเลียนภาพในอดีตของโพสตโมเดิรนไมจําเปนตองใหความเคารพบริบทของภาพ
ตัวแทนทีเ่ ปนอดีต แตใชการประชดประชันเพือ่ ทีจ่ ะรับรูว า ขอเท็จจริงทีร่ ะบุวา พวกเรามิอาจสลัดหลุด
ใหพนจากอดีตได...”13
และหากยอนกลับมาพิจารณาในบริบทของไทย อารมณขันที่เกิดจากการลอเลียนนั้น เปน
ลักษณะนิสัยโดยทั่วไปคนไทยอยูแลว และแสดงออกอยูในวิถีชีวิตแทบจะทุกสวน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งความเปนไทยแบบที่ ประชา สุวีรานนท ใชเรียกวา “ไทยไทย”14 การลอเลียนนั้นจะพบทั้งที่
ลอเลียน อดีต การเมือง หรือความเปนจริง หรืออะไรก็ตามที่มีลักษณะเปน“พื้นที่ทางสังคมที่มีกฎ
เกณฑเฉพาะของตัวมันเอง”15 มักพบใน การตูนลอการเมือง ลําตัด เพลงฉอย เพลงลูกทุง ตลกคาเฟ
ลิเก หรือแมแตการลอเลียนความเปนอดีตที่ถูกสรางซํ้าๆกันของตํานานเรื่องนางนาก ดวยภาพยนตร
เรื่องพี่มากพระโขนง เปนตน
การลอเลียนเกี่ยวของกับตลาดนํ้าขวัญเรียมอยางไร ประการแรกตลาดนํ้าขวัญเรียมถูก
ประกอบขึ้นดวย “ความใหม” ที่ถูกสมมติใหเปน “ของเกา” กลาวคือในความพยายามสรางใหเกิด
ความรูสึกระลึกถึงความเปนไทยในอดีตของตลาด โดยการสรางรานคาที่มีผนังไม พื้นหญาสีเขียว
ริมคลอง ศาลาโถงโลงสีนํ้าตาล ผูสรางตลาดกลับเลือกที่จะไมปดบังอยางชัดเจนวาสิ่งที่เลือกมา
เหลานัน้ คือของใหมทงั้ หมด ไมวา จะเปน ผนังไมเทียม หญาเทียม หรือศาลาโครงสรางเหล็กหลังคาเพิง
ที่เห็นโฟมกันความรอนไวดานใตอยางโจงแจง เชนเดียวกันกับการนําเอาตัวละครขวัญ และเรียม มา
ใชเปนสัญลักษณของตลาดอยางสมจริงสมจัง แตกย็ อมใหตน ไมในฉากหลังของศาลขวัญเรียมเปนตน
มะขามใหญแทนทีต่ น ไทรในทองเรือ่ ง เปนตน ความพยายามสรางความเกาจากเรือ่ งสมมติเชนนีห้ ลายคน
อาจแยงวามาจากความจําเปนของเงือ่ นไขในปจจุบนั ซึง่ ก็ยงิ่ สอดคลองกับนิยามลักษณะของการประชด
ประชันในขางตนที่วา ถึงแมวาจะจําเปนตองอยูกับปจจุบัน เราก็ “มิอาจสลัดหลุดใหพนจากอดีตได”
การลอเลียนอีกประการหนึง่ ทีส่ งั เกตเห็นไดจากในตลาดขวัญเรียมก็คอื การพูดถึงความไมจริง
และความไมสมบูรณแบบ ดังทีก่ ลาวมาแลววาความเปนไทยในตลาดยอนยุคอืน่ ๆ มักจะถูกนํามาใชให
สมจริง และสมบูรณแบบลงตัว แมแตในตลาดยอนยุคทีร่ ว มสมัยอยางเพลินวานก็เชนกัน ตัวอยางของ
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การลอเลียนแบบนีก้ ไ็ ดแก พืน้ ผิวของรานคาเสือ้ ผาฝง วัดบางเพ็งใต ทีท่ าํ เปนผนังไมตตี ามเฉียง ซึง่ ดังที่
อธิบายไปแลววาผนังภายนอกลักษณะนีไ้ มพบในเรือนพืน้ ถิน่ ใดๆ เพราะไมสามารถใชงานไดจริง หรือ
สะพานเรือ ทีจ่ งใจทําใหเปนโครงกระดูกงูของเรือ คลายเรือทีย่ งั สรางไมเสร็จหรือเรือทีช่ าํ รุด มากกวา
รูปทรงสมบูรณของเรือตามการรับรูทั่วไป
ตัวอยางประการสุดทายทีจ่ ะทําใหขอ สังเกตเรือ่ งการลอเลียนความเปนอดีตชัดเจนมากขึน้ คือ
ขอความในกระดาษเซียมซีของศาลพอปูต าไฟในตลาดนํา้ ขวัญเรียม ซึง่ เขียนขึน้ โดยเจาของตลาด เชาว
ลิต เมธยะประภาส ทีย่ นื ยันวาตัวของเขาเองไมเคยมีความเชือ่ เรือ่ งไสยศาสตรใดๆ เลย แตตอ งการจะ
เขียนใบเซียมซีนขี้ นึ้ ก็เพือ่ เตือนสติ และแทรกขอคิดทางธรรมะทีเ่ ขียนดวยภาษาเฉพาะตัวลงไปบนพืน้ ที่
ของความเชื่ออีกทีหนึ่ง ขอความในใบเซียมซีนั้นถูกเขียนขึ้นดวยภาษาไทยสลับภาษาอังกฤษ ดวยคํา
รวมสมัยในสํานวนแบบคําทํานายจากสิง่ ศักดิส์ ทิ ธ และหากอานดูหลายๆ ใบก็จะพบลักษณะลอเลียน
ความเชื่อแบบไสยศาสตร ดวยการเตือนสติใหคิดแบบเปนเหตุเปนผล และคําสอนทางพุทธศาสนา

8. บทสรุป
บทความนีต้ งั้ วัตถุประสงคการศึกษาไวทกี่ ารศึกษาความเปนสถานที่ โดยศึกษากรณีตลาดนํา้
ขวัญเรียม ผานแนวความคิดเรือ่ งสถานที่ (Place) การโหยหาอดีต (Nostalgia) และขอสังเกตในเรือ่ ง
การลอเลียน (Parody) โดยตัง้ คําถามวาเหตุใดตลาดนํา้ ขวัญเรียมจึงประสบความสําเร็จในการดึงดูดคน
ใหไปเทีย่ วในระยะเวลาอันสัน้ และถูกกลาวถึงผานสือ่ ตางๆบอยครัง้ วามีบรรยากาศทีน่ า ไปเทีย่ วแตก
ตางไปจากตลาดนํ้าอื่นๆ ในการวิเคราะหขอมูลสวนของความเปนสถานที่นั้นใชเครื่องมือทางทฤษฎี
โครงสรางเมือง กรอบความคิดเรื่องการออกแบบ และการสังเกตการณแบบมีสวนรวมของผูวิจัย มา
เปนตัววิเคราะห แตก็ขาดขอมูลในสวนของความคิดเห็นจากผูใชตลาดจริงๆ ซึ่งควรที่จะทําการเก็บ
แบบสอบถามหรือสัมภาษณเพิ่มเติมตอไป ในการประเมินความมีคุณคาของตลาดนํ้าขวัญเรียมนั้น
บทความนี้อาจจะพยายามโนมนาวผูอานไปในทางเห็นดวยกับวิธีการตีความอดีตในอีกรูปแบบหนึ่ง
ที่ไมไดสนใจคุณคาในเรื่องความจริงแท อยางไรก็ดีเจตนาของผูเขียนบทความเพียงตองการนําเสนอ
อีกดานหนึ่งของการสรางสรรคสภาพแวดลอม และภูมิทัศนวัฒนธรรมดวยวิธีการที่แตกตางออกไป
จากกระแสหลักที่นิยมทํากันอยู และยังมีลักษณะบางประการที่มาจากอุปนิสัยตามวัฒนธรรมไทยที่
มักถูกละเลยจะนํามาวิพากษถึงในวงวิชาการ
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รูปที่ 14: รูปใบเซียมซีที่เขียนขึ้นโดย เจาของตลาด
เชาวลิต เมธยะประภาส แสดงใหเห็นถึงการลอเลียน
ความเชื่อ ทัศนคติที่เกี่ยวกับ ความเกา-ใหม และ
ขอคิดทางธรรมะ
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