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บทคัดยอ่ 
 บทความวิจัยนี  เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ “การเปลี่ยนผ่านของตลาดน ้าในประเทศไทย : 
กระบวนการสร้างสรรค์ ภาพชุดเรียงความขาวด้า เพื่อเล่าเรื่องราวตลาดน ้าในประเทศไทย” โดยผู้วิจัยมีส่วนร่วมใน
ฐานะนักท่องเที่ยว ที่สร้างสรรค์ภาพถ่ายและศึกษาพื นที่ในมุมมองแนวคิดยุคหลังสมัยใหม่ และ สร้างสรรค์ศิลปะ
ภาพถ่ายชุดเรียงความขาวด้า โดยบันทึกภาพถ่ายจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ นของตลาดน ้ารวมจ้านวน 19 แห่ง รวม 8 
จังหวัด ทั่วพื นที่ภาคกลาง โดยมี วัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงของตลาดน ้ากบัการท่องเที่ยว
ที่ตอบสนองความต้องการในยุคหลังสมัยใหม่ มีการประกอบสร้างความหมายเพือ่เป็นตัวแทนการโหยหาอดีตอย่างไร 
และ 2. การสร้างสรรค์ภาพถ่ายเรียงความในแบบขาวด้า มีแนวทางในการสร้างตัวบท เพือ่น้าเสนอใหผู้้ชมในยุคหลัง
สมัยใหม่ได้เข้าใจถึงการเปลี่ยนผ่านของตลาดน ้าด้วยภาพถ่ายได้อย่างไร 
 ผลของการวิจัย สรุปได้ว่า ตลาดน ้า ได้มีการเปลี่ยนผ่าน ใหผู้ช้มได้เข้าใจผ่านภาพถ่าย โดยเปลี่ยนจากพื นที่ทีม่ี
ความเป็น ย่านตลาด หรือ แหล่งซื อขายแลกเปลี่ยนสินค้าทางเรือมาเป็นแหลง่ท่องเที่ยวทีม่ีลกัษณะของตลาดโบราณ 
เพื่อใช้ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยอารมณ์โหยหาอดีต  ตลาดน ้าจึงถูกจัดสรรพฒันาพื นทีเ่ป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดย
นักท่องเที่ยวชาวไทย จะใช้ตลาดน ้าเป็นพื นทีท่่องเที่ยวพักผอ่นในวันหยุดสุดสปัดาหม์ีการจัดกจิกรรมท่องเที่ยวทางเรอื 
และท่องเที่ยวท้าบุญทางศาสนาพทุธ ส่วนชาวต่างชาติจะเที่ยวชมตลาดน ้า และจ้องมองกจิกรรมของชาวไทยในฐานะ
แขกต่างถ่ิน 
 งานสร้างสรรค์ภาพชุดเรียงความขาวด้า จึงมีโครงสร้างของตัวบท เพื่อน้าเสนอให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านของ
ตลาดน ้าในยุคปัจจุบันผ่านภาพถ่าย บอกเล่าเรื่องราว 6 มิต ิดังต่อไปนี  ตลาดเรือลอยน ้า ตลาดโบราณ ตลาดเพื่อการ
ท่องเที่ยวในแบบผจญภัย ตลาดวันหยุด ตลาดอาหารรมิทาง ตลาดริมน ้า  
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Abstract  
 This creative research “The Transition of Thailand Floating Market : The Making of Black and 
White Photo Essay of Thailand Floating Market” was created by the researcher who participated as 
a tourist photographer who studied the concept of postmodernism in order to produce a black and 
white photographic essay by photographic actual events of 19 floating markets in 8 provinces 

throughout Central Thailand. The objectives of the research were 1) to study the transition of 
Thailand floating market and Postmodernist Tourism; how they represents and construct the 
significance of nostalgia. 2) what are the required concepts of communication, texts, messages 
implied to the targeted postmodernist audiences in understanding the transition of Thailand’s 
floating market through photographs. 
 Through the photographic essay, the research concludes that Thailand floating market have 
shown the message to postmodernist audiences that the floating market area have been shifted 
from the buy-and-sell areas to the historical tourist attractions with the concept of nostalgia, the 
floating market areas has recently been developed for Thai tourist as weekend markets with travel 
boats carrying tourists and Buddhist pilgrims alike. Meanwhile, the foreign tourists preferred voyeur 
sightseeing and gazing on Thai tourists’ activities. 
 The production of black and white photo essay contains messages in short paragraph which 
help represent the transition has 6 area of storytelling through photographs which are: Floating 
Market, Historical Market, Adventure Tourist Market, Weekend Market, Street Food Market, and 
Waterside Market. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

ที่มำและแรงบนัดำลใจ 
 จุดก ำเนิดของตลำดน  ำ (Floating Market) เกิดจำก เป็นตลำดแหลง่ซื อขำยแลกเปลี่ยนสินค้ำทำงเรือ ทั งจำก
ผู้สญัจรทำงเรอืและทำงบก พบได้ทั่วไปในย่ำนชุมชนริมน  ำที่มีลักษณะเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำและกำรคมนำคม โดยมี
หลำยแหลง่ขนำดใหญ่ในบริเวณพื นที่ภำคกลำงของประเทศไทยมำตั งแต่อดีต แตเ่มื่อเวลำเปลี่ยนผ่ำนมำสู่ยุคปัจจุบัน 
ตลำดน  ำ ถูกมองว่ำ เป็นตลำดโบรำณ ทีเ่ป็นแหลง่รวมสินค้ำ บริกำร และกจิกรรมทีส่นับสนุนกำรท่องเที่ยว  ดังนั นจำก
ลักษณะเฉพำะของกำรซื อขำยสินค้ำทำงน  ำหรือริมน  ำในชุมชนในของตลำดน  ำ จึงได้แปรเปลี่ยนมำเป็นพื นที่ส ำหรบั
นักท่องเที่ยวจำกต่ำงถ่ิน ที่เข้ำมำในพื นทีเ่พื่อเรียนรู้ทำงวัฒนธรรมและพักผอ่นหย่อนใจ มีกำรจัดสรรพื นทีส่ ำหรับ
ค้ำขำยเหมือนตลำดนัดด้วยสินค้ำ และบริกำรทีห่ลำกหลำย ตลำดน  ำหลำยแห่ง ได้รับกำรสนับสนุนจำกองค์กำร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้พฒันำเป็นสถำนทีท่่องเที่ยว (Tourist Attraction) เพื่อให้นกัท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ ได้เข้ำชม 
และมสี่วนร่วมในกจิกรรมต่ำงๆ  ส่วนนักท่องเที่ยวชำวไทยก็ใช้ตลำดน  ำเป็นพื นทีท่่องเที่ยวพักผ่อนในระยะสั น เช่น กำร
ท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดำห์  เพื่อใช้เวลำในกำรผอ่นคลำยกับครอบครัวในช่วงวันเสำร์อำทิตย์ และในขณะเดียวกัน
ตลำดน  ำก็ถูกจัดสรรใหเ้ป็นพื นที่กจิกรรมทำงเรือ นั่งเรือเพื่อท่องเที่ยวท ำบญุทำงศำสนำพุทธ อีกด้วย 
 
 ตลำดน  ำ ได้เปลี่ยนผ่ำนกำลเวลำ เปลี่ยนแปลงตัวตนจำกเดิมไป จำกเดิมซึง่เป็นสถำนที่แลกเปลี่ยนซื อขำย
สินค้ำประจ ำชุมชน กลบักลำยเป็นพื นที่เปิด ที่ท ำหน้ำที่ต้อนรับผู้มำเยอืนต่ำงถิ่น ภำพของตลำดน  ำที่ใช้ในกำรสื่อสำร
กับนักทอ่งเที่ยว จึงต้องมีจุดเด่นที่ดึงดูดตำมควำมคำดหวังของนักท่องเที่ยวได ้ดังนั น กำรจัดกำรพื นที่ทอ่งเที่ยว ที่ม ี
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กำรใช้ช่ือเรียกขำนกันอย่ำงหลำกหลำย ทั ง ตลำดโบรำณ ตลำดบก ตลำดสด หรอืแม้แต่ ตลำดริมน  ำ จงึต้องใช้ภำพ
ควำมเป็นตลำดน  ำ (Appearance) และ ใช้กำรบริโภคเชิงสัญญะ ที่สือ่ควำมหมำยถึงควำมเป็นตลำดน  ำ มำใช้ในกำร
ดึงดูดนักท่องเที่ยวใหเ้ข้ำมำใช้บรกิำรในพื นที่ ด้วยแนวคิดตลำดโบรำณ ที่ดึงดูดนักทอ่งเที่ยวด้วยอำรมณ์โหยหำอดีต 
(Nostalgia) ถึงแม้ว่ำ บำงพื นทีท่ี่จัดใหเ้ป็นสถำนที่ทอ่งเที่ยวนั นจะไม่มีควำมเป็นมำของตลำดน  ำมำกอ่นก็ตำม 
 

ด้วยมนุษย์มีควำมต้องกำรทำงด้ำนจิตใจซึ่งเกิดจำกควำมเพอ้ฝัน ควำมปรำรถนำ หรือจำกจิตใตส้ ำนึก ซึ่งเป็น
ควำมต้องกำรที่นอกเหนือจำกควำมต้องกำรพื นฐำน เป็นควำมต้องกำรทำงจิตใจ (Baudrillard 1996, 129) 
นักท่องเที่ยวจงึเกิดกำรกำรบริโภคเชิงสัญญะ กำรเยี่ยมเยอืนตลำดน  ำจงึมิใช่เป็นเพียงกำรน ำสินค้ำมำแลกเปลี่ยนกบั
เพื่อนบ้ำน แต่เป็นกำรออกท่องเที่ยวเพื่อมำเยือนพื นที่ต่ำงถ่ิน เพื่อหำประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ ในขณะที่
ตลำดน  ำ ก็มีกำรสื่อควำมหมำยผ่ำนระบบสัญญะ ทั งวัตถุ กำรตกแต่ง กิจกรรมต่ำงๆ ก็ให้ควำมหมำยที่กระทบต่อ
ควำมรู้สึกของนักท่องเที่ยว โดยเฉพำะกำรกระตุ้นใหเ้กิดอำรมณ์โหยหำอดีต เพื่อให้นกัท่องเที่ยวรู้สกึเคลบิเคลิ มไปใน
โลกจิตนำกำร ซึง่เป็นปฎิกริิยำของผู้คนในสังคมสมัยใหม่ ทีเ่สพสญัญะในฐำนะผูบ้ริโภค กำรสื่อควำมหมำยเพื่อแสดงให้
เห็นวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของผู้คนในตลำดน  ำ จึงเป็นมนต์เสน่ห์ที่มีคุณค่ำทำงจิตใจต่อนักท่องเที่ยว 

 
ซึ่งระบบสญัญะเหล่ำนี  ได้ถูกประกอบสร้ำงจำกควำมหมำยที่หลำกหลำย ในแบบสัมพันธบท (Intertext) จำก

หลำยแหลง่ที่มำ ทั งกำรแต่งชุดไทยเพื่อแสดงควำมเป็นไทย กำรใช้วัสดุกำรตกแต่งสถำนที่ด้วยของเล่นโบรำณ กำรจัด
กิจกรรมทำงน  ำตำมวิถีชีวิตชนบทภำคกลำง กำรให้ควำมหมำยจำกสิง่เหล่ำนี  ถูกน ำมำประกอบสร้ำง จัดรวมไว้ในพื นที่
กำรท่องเที่ยวตลำดน  ำ เพื่อสื่อควำมหมำยถึงวิถีชีวิตในอดีต ที่นักท่องเที่ยวโหยหำ และอยำกมปีระสบกำรณ์ได้ชม ได้
ชิม ได้สัมผัส  

 

 

 

 

ภาพตลาดน ้าวัดไทร เม่ือปี พ.ศ.2503 ตลาดน ้าแห่งแรกท่ีได้รับการสนับสนุนจากรัฐ 

 
กำรท่องเที่ยวตลำดน  ำ จึงเป็นกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทีจ่ะให้ควำมสนใจกบันักท่องเที่ยวในฐำนะ “แขกผู้

มำเยือน” (Guest) ในขณะที่ เจ้ำของพื นที่/ผู้ที่อำศัยอยู่ในแหลง่ท่องเที่ยว (Host) ก็จะมสี่วนร่วมในกำรพัฒนำพื นที่กำร
ท่องเที่ยวเช่นกัน (Stephen Wearing 2010 อ้ำงใน กำญจนำ แก้วเทพ) ทั งในด้ำนกำรเป็นเจ้ำของบ้ำนที่ดี มีอัธยำศัย
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ที่ดี ดูแลรักษำสถำนที่ท่องเที่ยวให้ดูดีเพื่อควำมรื่นรมย์ของนักท่องเที่ยว จงึมีกำรบริหำรจัดกำรพื นที่ท่องเที่ยวจำก
เจ้ำของบ้ำน (Host) ท ำกำรเปิดบ้ำนเป็น Homestay เพื่อรบัแขกผู้มำเยือน (Tourist-Host Relationship) 
 

ในขณะเดียวกัน ภำพถ่ำยเป็นสื่อที่แสดงถึงจิตนำกำรถึงอดีต เป็นสื่อที่ช่วยให้ผู้คนรูส้ึกถวิลหำเหตุกำรณ์และ
สถำนที่ที่เคยประสบผ่ำนมำแล้ว จึงเป็นสื่อทีม่ีเอกลักษณ์ชัดเจนในกำรบันทึกภำพท่องเที่ยว ซึ่งกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ที่
เรียกว่ำนักท่องเที่ยวนี  ก็จะเดินทำงไปยังสภำพแวดล้อมใหม่ๆในช่วงระยะเวลำสั นๆ และแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่กำร
ท่องเที่ยวเพื่อควำมเพลินเพลินใจนี จะออกท่องเที่ยวโดยปรำศจำกกลอ้งถ่ำยภำพ (Susan Sontag, 1977) กำร
ศึกษำวิจัยสร้ำงสรรค์เชิงศิลปะครั งนี  จงึต้องกำรมุง่เน้นสร้ำงสรรค์ภำพถ่ำยที่ปรำกฏในตลำดน  ำ เพื่อน ำเสนอชุด
ภำพถ่ำยบอกเล่ำเรื่องรำว (Photo Essay) ของตลำดน  ำในมิติต่ำงๆ ตำมกำรแสดงออกของตัวตนของตลำดน  ำใน
ปัจจุบัน (Appearance) ด้วยภำพขำวด ำ เพื่อให้เห็นกำรเปลี่ยนผ่ำนของตลำดริมน  ำในอดีตกบัภำพที่เกิดขึ นในปจัจุบัน 
ด้วยกำรบันทึกภำพถ่ำยทีป่รำกฏกำรณ์ทีเ่กิดขึ นของตลำดน  ำทั่วพื นที่ภำคกลำง   
 

 

ปัญหำน ำวิจัยเชิงสร้ำงสรรคศ์ิลปะ 
 1. ลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงของตลำดน  ำกับกำรทอ่งเที่ยวทีต่อบสนองควำมต้องกำรในยุคหลังสมัยใหม่ มีกำร
ประกอบสร้ำงควำมหมำยเพื่อเป็นตัวแทนควำมหมำยกำรโหยหำอดีตอย่ำงไร 
 2. กำรสร้ำงสรรค์ภำพถ่ำยเรียงควำมในแบบขำวด ำ มีแนวทำงในกำรสร้ำงตัวบท เพื่อน ำเสนอให้เห็นถึงกำร
เปลี่ยนผ่ำนของตลำดน  ำในยุคปจัจบุันอย่ำงไร 
 

นิยำมศพัท์เฉพำะ 
 
 ตลำดน  ำ (Floating Market) แหล่งย่ำนกำรค้ำ ที่มีกำรจัดสรรพื นที่ใหผู้้ซื อและผู้ขำยสินค้ำ ที่มีกำรขนสง่
สินค้ำผ่ำนเรือพำยส่วนตัวขนำดเล็กได้พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้ำ ตลำดน  ำ เป็นย่ำนกำรค้ำที่อยู่ในเขตพื นที่ภำคกลำง
ของประเทศไทยซึ่งใช้กำรคมนำคมทำงน  ำเป็นหลกั จึงรวมถึงตลำดรมิน  ำ และตลำดโบรำณ ที่มกีำรจัดกำรตลำดใน
รูปแบบของตลำดเพือ่กำรท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน 
 
 ภำพถ่ำยเรียงควำม (Photo Essay) เป็นกำรเล่ำควำม ด้วยภำพถ่ำย เพื่อเล่ำเรื่องรำวเชิงสำรคดี โดย
บันทึกภำพจำกเหตุกำรณ์ทีเ่กิดขึ นจริง มลีักษณะเปน็ภำพชุดที่มีแนวคิดหลักในกำรเล่ำเรือ่งเหมอืนกับกำรเขียน
เรียงควำม แต่ใช้ภำพในกำรเล่ำเรื่อง 
 
 กำรเปลี่ยนผ่ำน (Transition) สภำวะที่ได้เกิดกระบวนกำรเปลี่ยนแปลง จำกรูปแบบหนึง่ไปสู่รปูแบบใหม่
อย่ำงมีนัยส ำคัญ ในกรณีนี คือ พัฒนำกำรของตลำดน  ำในประเทศไทย 
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 กำรประกอบสร้ำงควำมหมำย หมำยถึง สิ่งที่ตลำดน  ำใช้ในกำรสร้ำงขึ นเพื่อสื่อควำมหมำยกำรโหยหำอดีตกับ
นักท่องเที่ยว ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดกำรฉำก กำรแต่งกำยของพ่อค้ำแม่ค้ำ หรอืสิง่ของประกอบฉำกต่ำงๆ เพือ่ตกแต่ง
สถำนที่ใหเ้กิดบรรยำกำศย้อนอดีต 
 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รบั 
1. ได้เข้ำใจแนวทำงในกำรประกอบสร้ำงควำมหมำยโหยหำอดีตของพื นที่กำรท่องเที่ยวไทย 

 2. ได้แนวทำงกำรสร้ำงตัวบท ในกำรสร้ำงสรรค์ภำพถ่ำยเรียงควำมในแบบขำวด ำ ที่น ำเสนอให้เห็นถึงกำร
เปลี่ยนผ่ำนของตลำดน  ำในยุคปจัจบุัน 
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บทที่ 2 
แนวคดิและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ศิลปะ การเปลี่ยนผ่านของตลาดน ้าในประเทศไทย : กระบวนการสร้างสรรค์ ภาพชุด
เรียงความขาวด้า เพื่อเล่าเรื่องราวตลาดน ้าในประเทศไทย จะใช้ทฤษฎี และ แนวคิดที่ส้าคัญทางการสื่อสาร ดังต่อไปนี  
 
 แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารกับการท่องเท่ียว (Tourism and Communication) การเกบ็ประสบการณ์
จากการเดินทางท่องเที่ยว กจิกรรม และบริการที่เกี่ยวข้องกับการทอ่งเที่ยวตลาดน ้า การท่องเที่ยวเพือ่ศึกษาสังคม
และวัฒนธรรม เจ้าของพื นที่ (Host) ผู้เยี่ยมเยือน (Visitor) สิ่งดึงดูดใจ และการพัฒนาพื นที่การท่องเที่ยว 
 
 แนวคิดสัญวิทยา (Semiology) ลักษณะการประกอบสรา้งความหมายตลาดน ้าด้วยสญัญะ ลักษณะการตัด
ปะ ของหลายสญัญะ เพื่อสือ่ความหมายตลาดน ้าในภาพถ่าย การใช้สัญญะในภาพถ่าย เพื่อแทนความหมายตลาดน ้า
ในมุมมองต่างๆ ลกัษณะการเปรียบเทียบความเก่าและความใหม่ด้วยสญัญะ เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าของอดีต และการสร้าง
ภาพตัวแทน และแนวคิดการสร้างภาพนิมิตร 
  
 แนวคิดเก่ียวกับปรากฏการณ์การโหยหาอดีต (Nostalgia) เป็นปรากฏการณ์ทีเ่กิดขึ นทั่วโลกในช่วงหลังยุค
หลงัสมัยใหม่ (Postmodern) เป็นการรื อฟื้น การสร้าง และความรูส้ึก ด้วยการจ้าลองอดีต การสร้างอัตลักษณ์ การ
สร้างภาพลักษณ์ การท้าเทียม และการเลียนแบบ ของตลาดน ้า 
 
 แนวคิด ภาพถ่ายกับการท่องเท่ียว และ การภาพถา่ยเรียงความ (Travel Photography and Photo 
Essay) ภาพถ่ายเพื่อการท่องเที่ยว เป็นการบันทกึเหตุการณ์ในแบบภาพน่ิง ที่สนบัสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องมีความสอดคล้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในความหมายเกี่ยวกับการล้าดับการเล่าเรือ่งด้วยวิธีการ
ถ่ายภาพเรียงความ 
 
แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารกับการท่องเท่ียว (Tourism and Communication)  
 
 การสือ่สาร (Communication) นั นมีบทบาทเกี่ยวข้องกบัการท่องเที่ยวในหลายระดับ (กาญจนา แก้วเทพ,  
2557, หน้า 13-18).  โดยมีคู่สื่อสาร (communicator) ในระดับต่างๆ  (1) การสื่อสารระดบัปจัเจกบุคคล เช่น สื่อ
บุคคลโดยเฉพาะคนที่ไปเที่ยวมาแล้ว หรือการสื่อสารระหว่างนักท่องเที่ยว กับผู้น้าเที่ยว หรือ นักท่องเที่ยวกับชุมชน 
(2) การสื่อสารในระดับธุรกิจที่เกี่ยวกบัการท่องเที่ยว เช่น องค์กรหรอืศูนย์ข้อมูลการทอ่งเที่ยว การบริหารจัดการของ
ชุมชนที่จัดการท่องเที่ยว  และ (3) ระดับมหภาค คือ  นโยบายรัฐทีม่ีส่วนสนับสนุนการท่องเที่ยวระดับชาติ ที่มีผลกบั
การสือ่สารมวลชน และอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว ในขณะเดียวกัน ในมุมมองของการสื่อสารทอ่งเที่ยวนั น กิจกรรม
การท่องเที่ยว ก็จะเกิดขึ นได้ทั งจาก “การทอ่งเที่ยวผ่านโลกของสื่อ” หรือ “การทอ่งเที่ยวผ่านโลกจรงิ”  
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 คุณลักษณะของการท่องเท่ียวแบบสมัยใหม่ (Attribute of Tourism) จากทัศนะของ John Urry (1990) 
ซึ่งเป็นทัศนะแบบส้านักคิดหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) (อ้างใน กาญจนา แก้วเทพ,  2557, หน้า 19-21) ได้
เช่ือมโยงพฤตกิรรมการท่องเที่ยวของปจัเจกบุคคลเข้ากับพฒันาการของสงัคมยุคสมัยใหม่ และยุคหลังสมัยใหม่ ดังนี  

1. การท่องเที่ยวเป็นกจิกรรมยามว่างทีม่ีการคาดคะเนล่วงหน้า และเป็นการจัดแบ่งเวลาท้างานและเวลา
พักผ่อนแยกจากกัน มกีารวางแผนว่าจะไปท้าอะไร ไปอยูท่ี่ไหน 

2. การแสดงออกว่าตนเองเป็น “นักทอ่งเที่ยว” จะไม่ใช่เวลาว่างด้วยการพักผ่อนเฉยๆ อยู่กับบ้าน 
3. การท่องเที่ยวต้องประกอบไปด้วย การเดินทางออกจาก “บ้าน” ไปยังจุดหมายปลายทาง “ที่ไม่ใช่บ้าน” ซึ่ง

ต้องเป็นสถานทีท่ี่แตกต่างออกไป 
4. การท่องเที่ยวในสถานทีแตกต่างนั น ก็เพื่อต้องการสัมผัสกับชีวิตที่แตกต่างไปจากเวลาปกติ มรีะยะเวลาพัก

ช่วงสั นๆ และมจีุดมุง่หมายว่า หลังจากจบจากการท่องเที่ยวแล้วจะต้องกลบับ้าน 
5. สถานที่ทีส่นใจจะไปทอ่งเที่ยวนั นต้องไมเ่ช่ือมโยงกับงานที่ตอ้งมีความแตกต่างจากงานทีท่้าประจ้า หรืออาจมี

การยืดหยุ่นบ้าง เช่น ไปท้างานพร้อมกับเที่ยว (Work and Travel) 
6. การท่องเที่ยวถือว่าเป็นการเข้าสงัคม ซึง่พัฒนาควบคู่กบัการเติบโตของการท่องเที่ยวแบบกลุ่ม นักทอ่งเที่ยว

จะไม่เพียงแต่จะได้พบกบัคนแปลกหน้า (stranger) ที่เปน็คนท้องถ่ินเท่านั น แต่ยังต้องมีปฏิสัมพันธ์กบัคน
แปลกหน้าทีเ่ป็นเพื่อนร่วมทางด้วย 

7. นักท่องเที่ยวมักจะได้พบเห็นสถานที่ทีจ่ะไปท่องเที่ยวนั นมาบ้างแล้วบางส่วนเสี ยว ผ่านผลงานสื่อที่อาจจะ
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทอ่งเที่ยวโดยตรง ผ่านภาพยนตร์ โทรทัศน์ นวนิยาย โปสเตอร์ฯลฯ ซึ่งภาพดังกล่าวเกิด
จากการประกอบสร้างความหมาย (social construction of meaning) เช่น หอไอเฟลกับความรักโรแมนติค 
ท้าให้นักทอ่งเที่ยวเกิดความคิดฝัน และจินตนาการถึงสถานที่นั นๆ แตกต่างจากคนปกติที่อาศัยอยู่ ณ สถานที่
แห่งนั น 

8. กิจกรรมการท่องเที่ยวนั นมสี่วนประกอบหลัก คือการดูชม ดังนั นวิธีการจ้องมองดูแบบนกัท่องเที่ยว (Power 
of Gazing) จึงสร้างความหมายที่แตกต่างจากคนในท้องถ่ิน 

 

แนวคดิสญัวิทยา (Semiology)  
 
 สัญศาสตร์ (Semiotics) หรอื สัญวิทยา (Semiology)  เป็นการศึกษาด้านการสื่อความหมาย โดยศึกษา 
สัญญะ (sign) และการอ้างองิความหมาย ซึง่สญัญะ หมายถึง สิ่งใดๆ ไม่ว่าจะเป็น ค้า ภาพ วัตถุ เสียง ฯลฯ ที่อ้างอิง
ความหมายถึงสิง่อื่นๆ โดยสิง่เหล่านั นมีการอ้างองิความหมายมาจากกรอบทางสังคม ซึง่สงัคมสอนใหเ้ราเข้าใจสญัญะ
นั นๆ ดังนั นสัญญะนั นๆ จะไม่มีความหมายในตัวมันเอง และ ไม่ผูกติดกบัความเป็นสญัญะ แต่จะแปรแปลี่ยนไปตาม
บริบท และกาลเทศะเสมอ 
 
 Ferdinand de Saussure อธิบายว่า สัญวิทยา เป็นศาสตร์ที่ศึกษาถึงวิถีชีวิตของสัญญะภายในสังคม 
ที่สัญญะนั นถือก้าเนิดขึ นมา วิถีชีวิตดังกล่าว หมายถึง การก้าเนิด การเจรญิ การแปรเปลี่ยน และการสูญสลาย 
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ของสัญญะ รวมทั งวิเคราะห์กฎทีอ่ยู่เบื องหลงัสญัญะนั นๆ ศาสตร์นี จงึสอนให้เรารู้ว่า สญัญะประกอบขึ นมาจากอะไร 
และมีกฎเกณ์ใดที่ควบคุมมัน (Saussure, 1974 อ้างใน วจี เรืองพรวิสทุธ์ิ)  Saussure นิยาม สัญญะ ว่า เป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างสองปัจจัย ได้แก่ สัญญาณ (Signifier) คือ สิ่งที่ก่อให้เกิดความหมาย กบั สัญญัติ (Signified) คือ 
ตัวความหมาย โดยมีประเด็นส้าคัญ คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง สัญญาณ และ สัญญัติ นี  มีความสัมพันธ์ในลักษณะ
สะเปะสะปะ (arbitrary) ตัวอย่างเช่น ในภาษาพูด สัญญาณ “แดง” ไม่ได้มีความแดงอยู๋ในค้า (เถกิง พัฒโนภาษ, 2540)  
 
 Charles Sanders Peirce น้าแนวเสนอแนวคิดที่ว่า สัญญะมีองค์ประกอบ 3 ส่วน (Gottdiener, 1995) คือ  

1. representamen สื่อกลางที่เป็นตัวน้าความคิดไปสู่ผูร้ับ  
2. interprertant ความหมาย หรือ ความคิดที่แปลไดจ้ากสญัญะ 
3. object หรือ referent คือ วัตถุอ้างอิงที่ representamen สื่อถึงในฐานะภาพตัวแทน ซึ่งอาจเป็นสิง่ของ

หรือสถานการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องมาจากการรับรู้ representamen นั นๆ 
 

กระบวนการสร้างความหมายจงึเกิดจากองค์ประกอบจากประสบการณ์ในโลกวัตถุและสมองสร้างความ 
สัมพันธ์ระหว่างกัน โดยขึ นอยูก่ับสถานการณ์ ซึง่สญัญะหนึง่จะแปรไปสู่อีกสัญญะหนึง่ และไปกระตุ้นให้เกิดอีกสญัญะ
หนึ่ง กลายเป็นกระแสของความหมายทีเ่กิดขึ นไม่จบสิ น 
  
 Peirce ได้แบ่งสัญญะออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

1. Icon หรือ “รปูเหมอืน” เป็นเครือ่งหมายทีม่ีรปูร่างลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับของจริง (resemblance) 
หรือสิ่งที่มันบง่ถึง และเป็นทีเ่ข้าใจง่าย เช่น ภาพถ่าย แผนที่ ภาพวาด ภาพบนป้ายจราจร ทีเ่ป็นรูปจ้าลอง
ของรถยนต์ กระทั่งค้าพูดบางค้าที่เป็นการเลียนเสียงธรรมชาติ 

2. Index/Indices หรือ “ดัชนี” เป็นเครื่องหมายที่มีความเช่ือมโยงของจรงิแบบเป็นเหตุเป็นผลกัน  (casual 
connection) เป็นเครื่องบง่ชี ถึงสิง่ใดสิ่งหนึ่ง เช่น ควันไฟบ่งบอกว่ามีไฟไหม ้

3. Symbol หรือ “สัญลักษณ์” เป็นเครื่องบ่งชี ถึงบางสิ่งบางอย่าง แต่รูปร่างลกัษณะของสญัญะไม่ได้มีความ
คล้ายคลึงกบัสิ่งทีบ่่งชี  การเช่ือมโยงและการสัมพันธ์กันกบัของจริงที่อ้างองิถึงนั นไม่ใช่การเช่ือมโยงตาม
ธรรมชาติ แต่มาจากข้อตกลงทางสังคม (social convention) และต้องอาศัยประสบการณ์เรียนรู้ เช่น 
ภาษา เครื่องหมายจราจร และ เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น 

 
Roland Barth เป็นนักคิดทีเ่ริม่น้าเอาสัญญะมาใช้วิเคราะห์ในเชิงวัฒนธรรมศึกษา แนวคิดส้าคัญของ Barth 

คือ สัญญะมีความหมายอยู่ 2 ระดบั คือ  
1. Denotation เป็นระดับความหมายตรง ถูกสร้างขึ นมาแบบภววิสัย (objective) เป็นความหมายที่ผู้ใช้

เข้าใจตามตัวอักษร เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปตามข้อตกลงที่ก้าหนดขึ นมา จัดอยู่ในลักษณะของการ
อภิปรายหรือพรรณนา 
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2. Connotation เป็นระดบัความหมายแฝง ที่เกิดขึ นจากการตีความโดยอัตวิสัย (subjective) ขึ นยอู่กับตัว
บุคคล และประสบการณ์ต่างๆ หรือบรบิทในสังคมวัฒนธรรมหนึ่งๆ 

 
Barth ได้น้าเสนอแนวคิดเรื่อง มายาคต ิซึ่งหมายถึง การสื่อความหมายด้วยคติความเช่ือทางวัฒนธรรม ซึ่งถูก

กลบให้มองว่าเป็นเรื่องปกติตามธรรมชาติ แม้ว่าทุกสิ่งรอบตัวเราจะเป็นสญัญะ แต่ด้วยความเคยชินหรือการอ้าพราง
ของวัฒนธรรม เราจงึมองข้ามและมองไมเ่ห็นความหมายในระดับทีส่รรพสิ่งต่างๆ มฐีานะเป็นสญัญะ ซึง่กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง ลดทอน ปกปิด อ้าพราง บิดเบือนฐานะการเปน็สัญญะของสรรพสิ่งในสงัคมใหก้ลายเป็นเรื่องธรรมชาตินี 
เป็น “กระบวนการสร้างมายาคติ” และเรียกสิง่ทีเ่ป็นผลลัพท/์ผลผลิตของกระบวนการนี ว่า “มายาคต”ิ 
(myth/alibi/doxa) หรอืความคิด ความเช่ือ ที่คนส่วนใหญ่ยอมรับได้โดยไม่ตั งค้าถาม และเป็นความคิดความเช่ือที่
สอดรบักับระบบอ้านาจที่ด้ารงอยู่ในสังคมนั นๆ (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2545) 

 
มายาคต ิ คือ ความหมายแฝงของสญัญะตามข้อตกลงทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งกระบวนการสร้าง

ความหมายแฝงเกิดขึ นเมื่อตัวสญัญะอันเป็นผลรวมของรปูและความหมายในระดับแรก (Denotation) ถูกน้าไปใช้เป็น
รูปสัญญะให้กบัสญัญะตัวอื่น โดยมีการผูกรวมเข้ากบัความหมายสัญญะใหม่ กลายเป็น “ระบบการสร้างความหมายชุด
ที่สอง” (a second-order system of signification)  

 
ตัวอย่างของการพัฒนาไปสู่มายาคติ เช่น งอบ ในฐานะที่เปน็รูปสัญญะ มีความหมายระดบัทีห่นึ่ง คือ เครื่อง

สวมศีรษะเพื่อกันแดดกันฝน ภายในเป็นโครงไม้ไผ่สานดว้ยตอกกรุด้วยใบลาน รูปร่างคล้ายกระจาดคว้่า มีรังงอบ
ส้าหรับสวมศีรษะ ใช้เช่นเดียวกับหมวก งอบมีใช้กันมากในชนบทภาคกลาง ในหมู่ชาวไร่ชาวนาชาวสวนและคนทั่วไป 
เมื่อรวมกันเข้าจึงเกิดเป็นสญัญะ “งอบ” ต่อเมื่อมกีารน้าเอาบรบิทสังคมและวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเข้ามารวม
กับสญัญะ “งอบ” เพือ่สร้างเป็นความหมายระดบัทีส่อง ทีส่ือ่ถึง การค้าขายทางเรือของแม่ค้าในตลาดน ้า สญัญะงอบก็
ก้าวเข้าสู่ระดบัของมายาคติ โดยมีการปรบัเปลี่ยนขอบเขตความหมายใหมจ่ากหมวกประเภทหนึ่งมาสู่กจิกรรมทาง
วัฒนธรรม เป็นต้น 

 
ระดับของความหมายแฝงนี  จะปรับเปลี่ยน เพิ่ม ลด บิดเบอืน ไปได้ตลอดเวลา ความหมายจึงไม่ใช่สิ่งทีเ่สร็จ

สิ นสมบรูณ์แต่จะลื่นไหลเปลี่ยนแปรไปตามบรบิทของสังคมและวัฒนธรรม  ซึ่งสิ่งที่ถูกประกอบสร้างนี  จะท้าใหเ้กิด
ความคุ้นชินจนไม่สามารถสังเกตได้ว่า ถูกประกอบสร้างขึ น และเป็นตัวแทนความหมายโลกของความเป็นจริงในยุค
หลงัสมัยใหม่นี  
 
สังคมการบริโภคสัญญะ 
 
 Jean Baudrillard ได้ให้ค้าจัดความของการบริโภค (consumption) ขึ นมาใหม่ อันมาจากการวิเคราะห์วัตถุ
ต่างๆ ทั งสินค้า และวัตถุดิบต่างๆ ไม่ใช่การบริโภค แต่เป็นวัตถุที่ตอบสนองความต้องการพื นฐานของมนุษย์  การ
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บริโภคนั นเกิดจากการมีค่าเชิงสญัลักษณ์ขึ น การบริโภคจึงมคีวามหมาย คือ “กิจกรรมทีป่ระกอบสร้างจากระบบที่ถูก
จัดการโดยสัญญะ” (Baudrillard, 1996) ดังนั นการบริโภคเชิงสัญญะ (consumption of sign) จึงหมายถึง การใช้
ประโยชนจ์ากระบบสญัญะ เป็นตัวแทนของสิ่งอื่น แสดงค่าของสิ่งอื่น สิ่งของต่างๆ ไม่ได้มีค่าในตัวมันเองตามธรรมชาติ
อีกแล้ว แต่กลบัมีคุณค่าในการสื่อสารบางอย่าง เช่น การแต่งกายด้วยผ้าไทย หมายถึง “การอนรุักษ์วัฒนธรรมไทย” 
ดังนั นการหาซื อชุดไทย หรือ เสื อผ้าที่ตัดด้วยผ้าไทย ไม่ว่าจะมรีาคาแพง หายาก หรือตกแต่งยากเพียงใด ผู้คนก็ยัง
เสาะหามาใส่  จงึหมายความว่า  ผู้คนเหล่านี ก้าลังบริโภคสญัญะโดยไม่ได้สนใจประโยชน์ใช้สอยของผ้าไทยหรือชุดแบบ
ไทยนั นเลย  แต่ผู้บริโภคต้องการเตมิเต็ม “ความขาด” ด้วยการหา “ความแตกต่าง” โดยทีจ่ะท้าให้เขาแตกต่างจากคน
อื่นๆ ในสังคม 
 
 การท่องเที่ยวตลาดน ้า จึงต้องประกอบสร้างสญัญะในทุกมมุของตลาด เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถพบเห็น 
และใช้ประโยชน์จากความหมายที่ซอ่นอยู่ในกิจกรรมการทอ่งเที่ยวต่างๆ ทั งอาหารที่เป็นปจัจัยหนึ่งในชีวิต แต่ถูกปรุง
แต่งให้เป็นการกินอาหารรมิน ้า การตกแตง่ร้านค้าที่มีใช้ของประดับทีส่ื่อความหมายถึงความเป็นอดีต กิจกรรมทางน ้า
ที่ให้นักทอ่งเที่ยวสวมงอบและพายเรือ เพื่อมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตชุมชนทางน ้า กิจกรรมทางศาสนา
พุทธ (การท้าบญุ) สถานที่พกั ที่สะท้อนความหมายของวิถีชีวิตริมน ้า และความ “โบราณ” แบบ “ไทยๆ” เพื่อ
ตอบสนองความนิยมในอารมณ์โหยหาอดีต 
 

แนวคดิเรื่องภาพนิมิต (Simulacra and Simulation) 
 
 จากแนวคิดเรื่องการบรโิภคสัญญะ ในปี 1981 Baudrillard ให้ทัศนะว่า สัญญะเป็นตัวประกอบสร้างใหเ้กิด
ความเป็นจริงขึ นในการบริโภค ในขณะเดียวกัน สัญญะก็เปน็ตัวท้าให้ความจรงิเป็นภาพนิมิต (Simulation) ในแนวคิด
เรื่อง Order of simulacra ถูกน้ามาใช้อธิบายล้าดับขั นตอนในพัฒนาการของ Simulation ซึ่งคือการที่สญัญะเข้ามา
แทนที่ความเป็นจรงิใน Order of simulacra นี  จะท้าให้สญัญะไม่ถูกตั งค้าถามใดๆ และ ความเป็นจรงิ (Reality) ก็จะ
ไม่ถูกน้ามาเป็นประเด็นค้าถามเช่นเดียวกัน พฒันาการในการ Simulation มีดังต่อไปนี  
 

1. Symbolic Order in Culture of scarcity ขั นตอนแรก สัญญะที่เข้ามาเป็นตัวแทนของความเป็นจรงิ จะมี
ลักษณะของสัญญะจะมีลกัษณะเป็นล้าดับชั น (Hierarchical) ระบบสัญญะจะถูกจัดระเบียบ โดนจัดล้าดับชั น 
และโดนจ้ากัดโดยพันธะต่างๆ สญัญะในขั นนี ไม่มีอิสระ ตอ้งตอบสนองกับการจัดระเบียบ และไมส่ามารถจะ
เข้าไปยุ่ง หรือแตะต้องกับความเป็นจริงได้ นอกจากจะสะทอ้นความเป็นจริง 
 

2. First Order of Simulacra ขั นตอนนี จัดเป็นขั นแรกทีเ่ริม่เข้าสู่การเป็นภาพเสมือน ในขั นนี จะเริ่มต้นจากการ
สร้างของเลียนแบบขึ นมา ซึง่คุณภาพของสิง่เลียนแบบนั นจะยังไม่แนบเนียน ยังสามารถแยกชัดได้ระหว่าง
ของจรงิกบัของเลียนแบบ เช่น งานจิตรกรรม งานปฏิมากรรม   อย่างไรก็ตามสัญญะในขั นนี จะมีความเป็น
อิสระแล้วจากพันธนาการของความจรงิ   ถึงแม้สัญญะจะไมไ่ด้เป็นมากไปกว่าสัญลักษณ์ที่แสดงถึงบางสิ่ง เช่น 
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แสดงใหเ้ห็นถึงความร่้ารวย อภิสิทธ์ิ และเป็นตัวบง่ชี สถานภาพ   แต่เมื่อสัญญะมีอิสระบ้างแล้วจึงเข้าไป
เคลือบความเป็นจรงิบางส่วนไว้  แต่ก็ยังไม่แนบเนียนพอ ท้าให้แยกแยะได้ว่าอะไรเป็นความจรงิ อะไรเป็น
ความลวง 

3. Second Order of Simulacra ขั นตอนที่สองนี  เปน็ช่วงที่สัญญะได้รับการผลิตแบบมวลชน (Mass 
Production) มีการผลิตออกมาเหมือนๆ กัน ครั งละมากๆ ดังนั น ความแตกต่างของสัญญะในขั นนี  จะมีความ
แตกต่างเป็นชุดๆ เช่น เสื อผ้าล๊อตนี แตกต่างจากเสื อผ้าล๊อตก่อนหน้านี  ถึงแม้แต่ละตัวจะเหมือนกัน ทุกตัวเป็น
ของจรงิ ไม่มีตัวไหนเป็นของปลอม แต่กม็ีความแตกต่างกนัในแต่ละล๊อตการผลิต   ในช่วงนี  สญัญะจะท้า
หน้าที่ในการฉาบหน้าความเป็นจริงที่ขาดหายไป  สังคมจะไมส่ามารถสร้างความเป็นจรงิเหล่านั นได้โดย
ปราศจากการผลิตซ ้าของสัญญะ 
 

4. Third Order of Simulacra ขั นที่สามนี  ภาพนิมิตได้ถูกสร้างแล้ว โดยมีองค์ประกอบทกุอย่างแบบสมบรูณ์ 
สัญญะได้ทดแทนสิง่ที่ขาดแคลน ใหก้ลายเป็นความเป็นจรงิแล้ว เทียบกับนิยายวิทยาศาสตร์ที่ไมม่ีความเป็น
เรื่องแต่งหรือเรื่องจริง แต่เป็นความเหนือจริง (Hyperreality)  เป็นช่วงทีเ่ป็นทีสุ่ดของการเลียนแบบ โดยไม่
ต้องมีของจรงิกส็ร้างของเลียนแบบขึ นมาได้จากจินตนาการ   Simulation จึงคือการเอาความจริงมายบุ
รวมเข้ากบัจนตนาการ   คือ กระบวนการสร้างภาพเสมือจริงทีเ่ป็นความที่ไมม่ีความลวง    และไม่ใช่
กระบวนการสร้างอะไรใหอ้อกมามีค่าเท่ากับของจรงิ หรือ ไม่ได้ผลิตซ ้าของจริง 
 
ขั นนี เป็นขั นทีส่ัญญะท้าหน้าที่แทนความเป็นจริงทั งหมด Baudrillard ยกตัวอย่าง Disneyland ว่า เป็นภาพ

ตัวแทนความเป็นอเมริกา ที่ถูกสร้างขึ นมาฉาบหน้าความทีอ่เมรกิาเป็น Simulacrum นั่นคือ Disneyland เป็นสถานที่
ที่เมื่อเราเข้าไป เราจะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้างขึ นมา จะเพลิดเพลินกบัสญัญะต่างๆ ในการประกอบขึ นมาเป็น 
Disneyland และเมื่อเราตระหนกัรู้ว่า Disneyland ถูกประกอบสร้างขึ นมา เรากจ็ะรู้สึกว่าประเทศอเมรกิาทั งประเทศ
นั นเป็นของจรงิ ทั งที่ในความเป็นจรงิแล้ว ประเทศอเมริกาก็เป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้างขึ นมาเหมือนกบั Disneyland 
ดังนั น Disneyland จึงเป็นหลักฐานยืนยันถึง Simulation 

 
การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ศิลปะ การเปลี่ยนผ่านของตลาดน ้าในประเทศไทย : กระบวนการสร้างสรรค์ ภาพชุด

เรียงความขาวด้า เพื่อเล่าเรื่องราวตลาดน ้าในประเทศไทย จะใช้แนวคิดสัญวิทยา และการบรโิภคสัญญะ มาเป็นตัวน้า
ในการวางแผนเตรียมการสร้างสรรค์ภาพถ่าย โดยจะแสดงภาพที่ปรากฏในตลาดน ้าและตลาดโบราณ ทีส่ามารถ
อธิบายแนวคิดนี ออกมาให้เห็นในลกัษณะงานทัศนศิลป์ในแบบภาพถ่ายขาวด้าให้ชัดเจนย่ิงขึ น 
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แนวคดิเกี่ยวกบัปรากฏการณก์ารโหยหาอดตี (Nostalgia) 
 
 ในสังคมหลงัสมัยใหม่ การเกิดวัฒนธรรมบริโภคนิยม ท้าให้การแลกเปลี่ยนสิง่ของหรือสินค้าไม่ได้ใช้คุณค่าของ
สิ่งของหรอืสินค้านั นๆอีกต่อไป แต่กลับปรบัเปลี่ยนเป็นการการบริโภคสัญญะ และภาพจ้าลองทดแทนสภาพที่เกิดขึ น
จริง สังคมที่เน้นการบริโภคมากๆ จึงท้าใหผู้้คนในสังคมนั นไม่มีความแตกต่างกัน ดังนั นทางหนึง่ที่ต้องการสร้างอัต
ลักษณ์หรือสร้างตัวตนของตนขึ นมาในสังคมก็คือ การโหยหาอดีต การรื อฟื้นตลาดน ้าและตลาดโบราณที่สะท้อนชีวิต
ความเป็นอยู่ในอดีตผ่านพื นที่ทีม่ีความหลากหลาย เช่น ตลาดน ้า จึงเป็นการโหยหาอดีตทดแทนด้วยจินตนาการ  
 
 ปรากฏการณ์โหยหาอดีต (Nostalgia) เกิดขึ นทั่วโลกภายใต้บริบทของโลกยุคโลกภิวัตน์ (รุ้งนภา ยรรยงเกษม
สุข, 2555) การคิดค้านึงถึงอดีตในปจัจุบัน เป็นปฏิกริิยาของผู้คนในสังคมที่เสพและด้ารงอยู๋ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของการใช้ชีวิตหลังสมัยใหม่ ระบบเศรษฐกจิทุนนิยมที่ตอบสนองความต้องการในทุกด้านแต่กท็้าให้ต้อง
ดิ นรนต่อสู้แข่งขันมากขึ น ท้าให้ผู้คนโหยหาความสุขในอดีต มีการรื อฟื้น การสร้าง และความรูส้ึกที่สะท้อนความต้อง
และจินตนาการที่โหยหาซึ่งความรุ่งเรืองของวิถีชีวิตที่หาไม่ได้ในปัจจบุัน 
 
 การโหยหาอดีตหรือถวิลหาอดีต (Nostalgia) เป็นวิธีการมองโลกหรือวิธีการให้ความหมายแก่ประสบการณ์
ชีวิตของมนุษย์อย่างหนึ่ง โดยเน้นจินตนาการและอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนใน “ปจัจบุันขณะ” ที่มีต่ออดีตที่ผ่านพ้น
ไปแล้ว เฟรดริก เจมสัน (Fredic Jameson) (อ้างใน พัฒนา กิติอาษา, 2546) เรียกรปูแบบวิธีนี ว่า “วิธีการมองย้อน
อดีต” (Retro Mode) หรือ “วิธีการมองแบบโหยหาอดีต” (Nostalgia Mode of Reception)  วิลเลียม เคลล ี
(William Kelly) (อ้างใน พัฒนา กิติอาษา, 2546) ให้ความหมายของการโหยหาอดีตว่า เป็นการจินตนาการถึงโลกที่
เราได้สญูเสียไปแล้ว (imagine of a world we have lost) โลกในฐานะปจัเจกบุคคลและสมาชิกในหน่วยของสงัคม
ต่างก็มีประสบการณ์ร่วมกันมาในอดีต โลกทีเ่ป็นจรงิในอดีต ปัจจุบันเหลือเพียงแค่ความทรงจ้า และประสบการณ์ให้
เราได้ระลึกถึง ซึ่งเราสามารถติดต่อสื่อสารกบัมันได้เพียงผ่าน “จินตนาการ” ซึ่งถูกหล่อหลอมมาโดยประสบการณ์ทาง
วัฒนธรรม เมื่อพิจารณาการโหยหาอดีตในฐานะที่เป็นปรากฏการณ์ทางสงัคม การให้ความหมายใหม่ หรือการ
ประดิษฐ์วัฒนธรรม (Cultural Invention) ในสังคมโลกสมัยใหม่ จงึปรากฏออกมาในรูปของความต้องการด้านวัตถุ 
สิ่งก่อสร้าง รปูลักษณ์ของอดีตเปน็หลักยึดของสิ่งที่ตกยุค (Outmoded)  
 
อัตลักษณ์ของตลาดน ้า 
 
 ตลาดน ้าที่ถูกรื อฟื้นหรือถูกสร้างขึ น จึงมีความเกี่ยวข้องกบัการสร้างอัตลักษณ์ใน 3 รูปแบบ คือ (รุ้งนภา  
ยรรยงเกษมสุข, 2555) 

1. การสร้าง หรอื การรื อฟื้นอัตลักษณ์ ของคนในตลาดในชุมชน เพื่อแสดงความเป็นตัวตนอย่างที่เป็นการสร้าง
หรือรื อฟื้นนั นต้องการ อันจะท้าให้ผู้คนที่มาท่องเที่ยวเกิดความเช่ือ 
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2. การน้าเสนอความเฉพาะหรอืลกัษณะเฉพาะของตลาดนั นๆ ที่ตลาดอื่นๆ ไม่มี เช่น รางวัลที่ประทบัรบัรอง
ความเก่าแก่ อาหาร หรอื ข้าวของเครื่องใช้ที่หาทีอ่ื่นไม่ได ้หรือสภาพของตลาดทีเ่ป็นเอกลักษณ์ เช่น ตลาดรม่
หุบ 

3. การสร้างหรอืรื อฟื้นสภาพโดยทั่วไป ที่คนในสงัคมโหยหา เช่น อาหารโบราณ ตึกเก่า ตลาดริมน ้า 
 

ตลาดที่ถูกรื อฟื้นหรือสร้างขึ น เพราะเป็นสัญญะของสิ่งทีค่นปัจจบุันโหยหา จงึถูกให้คุณค่าทางวัฒนธรรม 
นักท่องเที่ยวไม่ได้ต้องการมาซื อของใช้ตามอรรถประโยชน์ของสิง่ของเหล่านั นด่ังเช่นห้างสรรพสินค้าทั่วไป แต่ต้องการ
มีส่วนร่วมในความมีชีวิตของตลาด การมีชีวิตที่อยู่กบัธรรมชาติ ผู้คนที่มีความเอื อเฟื้อเผื่อแผ่ และสมัผสักบัรากเหง้า
ของวัฒนธรรมไทยผ่านตลาดน ้า ผ่านปฏิสมัพันธ์ของคนซื อคนขาย ตลาดน ้าที่ผู้คนจินตนาการและโหยหา จงึถูกให้
คุณค่าทางวัฒนธรรมและความรูส้ึกเพิ่มเข้าไป 
 
 
การท่องเท่ียวแบบโหยหาอดีตในสังคมไทย 
 
 การทีส่ังคมเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็ว ท้าให้คนในสังคมไม่มหีลักยึดภาพทรงจ้าที่ชัดเจนเหมือนในอดีต ผู้คนจึง
ต่างโหยหาที่มาและรากของตนเอง ซึ่งมีความทรงจ้าร่วมที่ถูกประกอบสร้างทางสงัคม โดยเช่ือมโยงกบัความต้องการ
ในปัจจบุันเป็นส้าคัญ  สังคมไทยมีความมุ่งหมายของการทอ่งเที่ยวแบบโหยหาอดีตออกเป็น 3 ประเด็น คือ (นิพัทธพงศ์ 
พุมมา และ ณรงค์กรรณ รอดทรัพย,์ 2555) 
 

1. การเสนอภาพลักษณ์ท้องถิ่น (Local Images) มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต และให้โอกาสใน
การพัฒนาศักยภาพการด้าเนินชีวิตเพือ่ความเป็นอยูท่ี่ดีขึ น การท่องเที่ยวชุมชน (Community Based 
Tourism: CBT) มีหลกัการอยู่ที่การสง่เสรมิการท้างานของกลุ่มชุมชนทางด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน โดยชุมชนเป็นผู้การจัดการท่องเที่ยวด้วยตนเอง การสร้างจุดขายจงึเน้นการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้า
ของชุมชนร่วมกับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมดั งเดิมหรือเก่าแก่ ซึ่งเป็นการสร้างภาพอุดมคต ิ (Utopia) เพื่อสร้าง
แรงจงูใจ (Attration) ของนักท่องเที่ยว ยกตัวอย่างเช่น ชุมชนชาวมอญเกาะเกร็ด ชุมชนอัมพวา ตลาดย้อนยุค
ทั งตลาดบกและตลาดน ้า  

2. การเสนอสินค้าเชิงท่องเท่ียว (Souvenir Tourism) เป็นการฟื้นคืนสินค้าชุมชน และการท้างานร่วมกัย
อย่างสมานฉันท์ของชุมชน ใหส้ร้างสินค้าภายในชุมชน โดยเฉพาะหัตถกรรมพื นบ้าน ภายใต้โครงการ “หนึง่
ต้าบลหนึง่ผลิตภัณฑ์” โดยเน้นการจัดจ้าหน่ายสินค้าทีร่ะลกึ ที่แสดงเอกลกัษณ์ของท้องถ่ิน ที่บอกเล่าที่มา
ของสินค้า เมื่อเห็นสินค้าจะท้าให้นึกถงึสถานที่ได้ โดยสินค้านั นจะหาได้ยากในทอ้งถ่ินอื่นๆ  

3. การเสนอภาพลักษณ์ของประเทศ (Image of Thailand) เป็นการขับเน้นสิง่เฉพาะ หรือจุดเด่น ใหเ้ห็น
ภาพลักษณ์ “ความเป็นไทย” ในด้านต่างๆ ดังนี  
(3.1) การเสนอเอกลักษณ์ไทย ได้แก่ อาหารไทย มวยไทย อาคารทรงไทย 
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(3.2) การเสนออัตลักษณ์ไทย ได้แก่ การดึงสิ่งที่เคยมีให้กลับมา (Constructed Authenticity) การสร้าง
สถานที่ท่องเที่ยวขึ นมาใหม่ (Creating Attraction) เทศกาลและงานประเพณี (Festivals and Traditions) 
ซึ่งยังแบ่งออกเป็น เทศกาลหรือประเพณีที่มเีป้าหมายทางเศรษฐกิจ เทศกาลหรอืประเพณีที่ผสมผสาน
การละเล่นพื นเมืองกับความเช่ือทางศาสนา เทศกาลหรือประเพณีที่แสดงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เทศกาล
หรือประเพณีที่แสดงศิลปวัฒนธรรมเฉพาะของกลุม่ชน 
(3.3) การอ้างถึง ได้แก่ การอ้างอิงถึงระบบราชส้านัก เช่น ตา้รับอาหารชาววัง ต้ารับผลิตภัณฑจ์ากชาววัง การ
อ้างถึงบุคคลส้าคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช  
(3.4) กิจกรรมอื่นๆ เช่น กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด เป็นต้น 

 
การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ศิลปะ การเปลี่ยนผ่านของตลาดน ้าในประเทศไทย : กระบวนการสร้างสรรค์ ภาพชุด

เรียงความขาวด้า เพื่อเล่าเรื่องราวตลาดน ้าในประเทศไทย จะแสดงแนวคิดโหยหาอดีตทีป่ราฏกในตลาดน ้าออกมาให้
เห็นผ่านภาพถ่ายขาวด้า เพื่ออธิบายแนวคิดโหยหาอดีตในการท่องเที่ยวตลาดน ้าให้ได้ชัดเจนย่ิงขึ น 
 
 

แนวคดิภาพถ่ายเพือ่การท่องเที่ยว (Travel Photography)  
 
แนวคิดพื นฐานเกี่ยวกับการถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสาร  
 

การอธิบายเล่าความด้วยภาพ (Photographic Representation) เป็นวิวัฒนาการอธิบายเล่าความด้วยภาพ 
ที่มิได้สนใจเพียงการประดิษฐ์อปุกรณ์ และการพฒันาสือ่ทีจ่ะน้าสารทีเ่ป็นภาพถ่ายไปเผยแพร่เท่านั น แต่ได้อธิบายถึง
การเตบิโตของตัวสือ่ภาพถ่ายที่มีความส้าคัญในสังคม วัฒนธรรม และจิตวิทยา เพื่อทีจ่ะท้าให้นกัการสื่อสารเข้าใจ
ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ นเกี่ยวกับภาพถ่าย เนื่องจากการถ่ายภาพเพื่อการสือ่สาร เป็นศาสตร์ที่ให้ความส้าคัญกบั “การสื่อ
ความหมายด้วยภาพ” เป็นหลัก จึงต้องท้าความเข้าใจบรบิทที่เกี่ยวข้องกับภาพถ่ายนั น ๆ ในขณะที่ให้ความส้าคัญกับ
เทคโนโลยีด้านกลอ้งและอุปกรณ์ต่าง ๆ รองลงมา โดยก้าหนดให้บทบาทของเทคโนโลยเีป็นเพียงเครือ่งมือเพื่อท้าให้
การสือ่สารนั น ๆ บรรลผุล (กนกรัตน์ ยศไกร, 2551) 
 
 การสือ่ความหมายด้วยภาพ เป็นการอธิบายเล่าความด้วยภาพเริ่มต้นด้วย แนวคิด “เหมือนจริงนิยม” 
(Realism) ผสานกบัเทคโนโลยีกลอ้งถ่ายภาพ ท้าให้เกิดการเปรียบเทียบระหว่างการมองเห็นและภาพที่เกิดขึ นเป็น
พื นฐาน พัฒนาสูท่ฤษฎีการรบัรู้แบบแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ (Constructivism) 
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แนวคิด “เหมือนจริงนิยม” ของภาพถ่าย 
  

ภาพถ่ายตามแนวคิด “เหมือนจริงนิยม” คือ ภาพที่ถ่ายทอดปรากฏการณ์ด้วยความเที่ยงตรง และแสดงให้
เห็นรายละเอียด ดังนั นภาพถ่ายที่ดีจึงเป็นภาพทีเ่หมือนกับสิง่ที่ถ่ายทอดออกมา แนวคิดดังกล่าวจงึเป็นที่มาของ
แนวคิดที่ว่า “กล้องถ่ายภาพ” เหมอืนกับ “โครงสร้างของดวงตา” ซึง่สร้างสรรค์ให้เกิดภาพด้วยวิธีการเดียวกันกับ 
“ดวงตา” ซึ่งเป็นอวัยวะในการรับภาพของมนุษย์ เช่นเดียวกับแสงตกกระทบวัตถุแล้วสะทอ้นเข้าสูก่ล้อง  ซึ่งมหีลักการ
ท้างานด้านการรับภาพเช่นเดียวกัน โดยกล้องมีรรูับแสง (aperture) ส่วนดวงตามีม่านตา (iris) ท้าหน้าที่ควบคุม
ปริมาณแสง ผ่านเลนส์ที่ท้าหน้าทีร่วมแสงให้มาตกที่ฉากรบัภาพของดวงตา (retina) และเหมือนกบัที่ฟลิ์มของกล้องท้า
หน้าที่เก็บบันทึกภาพ 
 
ประเภทของภาพถ่ายเพือ่การสื่อสาร สามารถแบง่ออกการใช้งานได้ดังต่อไปนี  

1. ภาพถ่ายที่เก็บเป็นทีร่ะลึก เช่น ภาพของคนในครอบครัว ภาพงานบวช งานแต่งงาน งานรับปรญิญา ฯลฯ 

2. ภาพถ่ายที่ใช้ในการประกอบงานต่าง ๆ  เช่น ใช้ประกอบการสอน ใช้บันทึกงานวิจัย ฟิล์มเอ็กซเรย์ เป็นต้น 

3. ภาพถ่ายที่น้ามาประยกุต์เป็นงานศิลปะ ซึ่งมีทั งภาพที่เหมอืนจรงิ เช่น การถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ การ

ถ่ายภาพบุคคล และงานถ่ายภาพสถาปัตยกรรม 

4. ภาพถ่ายที่ใช้ในวงการสื่อสารมวลชน เช่น ภาพถ่ายวารสารศาสตร์ ภาพถ่ายเพื่อการประชาสมัพันธ์ 

ภาพถ่ายเพื่อการโฆษณา 

 
ความส้าคัญของการถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสาร 
 
 “ภาพเพียงหนึ่งภาพ ใช้แทนค้าพูดนับพันค้า” ค้ากล่าวนี  ให้ความส้าคัญกบัภาพถ่ายเพื่อการสือ่สาร เพราะ
เป็นการสือ่สารแบบไม่ตอ้งพูดคุย (non-verbal communication) อีกทั งให้ความหมายแทนการสือ่สารด้วยค้าพูด 
(verbal communication) นอกจากนี ภาพมีผลต่อการกระตุ้นการรับรู้ด้วยการมองเห็น ซึ่งมีประสิทธิผลดีกว่าการ
รับรู้ด้วยการฟงั การสื่อสารด้วยภาพนี แบ่งตามขนาดของผู้รว่มสื่อสาร ได้แก่ การสือ่สารในระดบับุคคล ระดับกลุม่ และ
ระดับสังคม โดยมรีายละเอียดดงัต่อไปนี  
 

1. การสือ่สารในระดบับุคคล ภาพถ่ายเป็นการสื่อสารภายในบคุคล (intrapersonal communication) การเกบ็

บันทึกภาพของตนเอง ตั งแต่ในอดีตถึงปจัจบุัน การเก็บความประทบัใจตอ่สิง่แวดล้อมออกมาเป็นภาพแทน

ความทรงจ้าที่มีอยู ่

2. การสือ่สารในระดบักลุ่ม เช่น ครอบครัว กลุ่มเพื่อนฝงู ภาพถ่ายมีความส้าคัญต่อการสื่อสารระหว่างกัน ทั งใน

ด้านการเตือนความจ้าในความสัมพันธ์ในกจิกรรมที่มีร่วมกัน หรือ การเก็บภาพไว้เพื่อเป็นหลักฐานทาง
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กฎหมาย การน้าเสนอภาพเพื่อมาใช้ประกอบการวินิจฉัยทางการแพทย์ เช่น X-Ray, CT-Scan ตลอดจนการ

เก็บภาพถ่ายทางอากาศเพื่อประโยชน์การเกษตร อุตุนิยมวิทยา และสิง่แวดล้อมต่าง ๆ 

3. การสือ่สารในระดบัสงัคมทั่วไปทีม่ีผูร้ับสารในลักษณะเป็นมวลชน (mass) ภาพถ่ายเป็นสื่อ (media)  ไม่ว่าจะ

เป็นหนงัสอื นิตยสาร ภาพถ่ายก็เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก  

 ภาพถ่ายมีความส้าคัญต่อการส่งข่าวสารประจ้าวันไปยังผูร้ับสาร นอกจากจะใช้ในการประกอบข่าวหรือ
บทความแล้ว บางครั งภาพถ่ายยังสามารถสือ่ความหมายไดด้ีกว่าเนื อข่าว เพราะแสดงอารมณ ์โกรธ ดีใจ เสียใจ หรอื
อากัปกริยาที่ซอ่นเร้นของผู้ที่ตกเป็นข่าว เช่น แม้ว่าใบหน้าจะยิ มแย้มแต่มือกลับก้าแน่น เป็นต้น 
 
ภาพถ่ายกับการท่องเท่ียว 
 
 Susan Sontag ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกบัการถ่ายภาพและการท่องเที่ยวไว้ว่า ภาพถ่ายให้จินตนาการแกผู่้คน
เพื่อเก็บความทรงจ้าที่มีค่าในอดีต ซึง่ความทรงจ้านั นอาจจะไม่ใช่ความจรงิแต่เป็นลิ นชักความจ้าทีเ่ป็นพื นที่ทีผู่้คนจะ
รู้สึกปลอดภัย  ดังนั นภาพถ่ายจึงถูกน้าไปพัฒนาคู่กบัการทอ่งเที่ยว กจิกรรมนี ได้เกิดการที่ปฏิบัติตามกันมาท้าให้การ
ถ่ายภาพกับการทอ่งเที่ยวเป็นลักษณะส้าคัญในวิถีชีวิตของยุคสมัยใหม่ (most characteristic of modern activities) 
เป็นครั งแรกในประวัติศาสตร์ ทีผู่้คนจ้านวนมากเดินทางออกจากถ่ินอาศัยของตน เพื่อไปเยี่ยมเยือนสถานที่ต่างถ่ินใน
ระยะสั น และในการออกเดินทางเพือ่แสวงหาความเพลิดเพลินนั น หากไม่น้ากลอ้งถ่ายภาพออกเดินทางไปด้วย กจ็ะ
เป็นสิ่งผิดธรรมชาติยิ่งนัก (it seems positively unnatural to travel for pleasure without taking camera 
along) การบันทึกภาพการเดินทางจะเป็นหลกัฐานส้าคัญแสดงว่าการเดินทางนั นไดเ้กิดขึ น และก็เป็นหลักฐานยืนยัน
ว่าความสุขจากการเดินทางนั นก็ได้เกิดขึ นด้วยเช่นกัน (Susan Sontag, 1977, On Photography) 
 ภาพถ่ายท่องเที่ยวเป็นสื่อที่มีศักยภาพในการเป็นกลไกทีส่ามารถชี ให้เห็นถึงแหล่งท่องเที่ยวทีเ่ป็นจุดเด่นของ
สถานที่ต่างๆ โดยมีหน้าทีส่้าคัญในการน้าเสนอข่าวสารและชักจูงใจใหผู้้รบัสารเกิดความสนใจการเดินทางเที่ยว ซึ่งจะ
เห็นได้ว่า นิตยสารท่องเที่ยวทุกฉบับ ได้คัดเลอืกน้าเสนอภาพแหล่งท่องเที่ยวสวยงาม วิถีชีวิตของผู้คนที่น่าสนใจ 
วัฒนธรรมประเพณีทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของแตล่ะแหง่ โดยเบื องหลงัความสวยงามของภาพถ่ายในแหลง่ท่องเที่ยวนั น มี
ปัจจัยที่สนบัสนุนทีส่้าคัญ คือ เทคโนโลยีการบันทึกภาพ การบรรณาธิกรภาพ และเทคโนโลยีทางการพมิพ์ เป็นผลให้
ภาพถ่ายท่องเที่ยวเป็นสื่อที่มีความสวยงาม และมีศักยภาพในการชักจงูใจใหผู้ร้ับสารมีความรู้สกึอยากเดินทาง
ท่องเที่ยว (กฤษณ์ ทองเลิศ, 2554)  
 
หลัก EDFAT กับการประยุกต์เพ่ือการถ่ายภาพเลา่เรื่อง 
 
 Frank P.Hoy (1986, อ้างใน กฤษณ์ ทองเลิศ, หน้า 90) ได้ให้ข้อเสนอแนะส้าหรบัการถ่ายภาพเพื่อให้ภาพ
และเรื่องบรรลเุป้าหมายทางการสื่อสาร ด้วยหลกั EDFAT ซึ่งเป็นค้าย่อของค้าทั งห้า คือ Entire, Details, Frame, 
Angles และ Time โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี  
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1. Entire : หลักแห่งการน้าเสนอภาพรวม เป็นการแสดงให้เห็นภาพรวมของปรากฏการณ์หรือสิ่งที่

ต้องการบันทึกภาพ เสมือนการเปิดเรื่องใหผู้้ชมเห็นถึงความเช่ือมโยงเหตกุารณ์นั นๆ 

2. Details : หลักแห่งการน้าเสนอภาพรายละเอียด เป็นการแสดงให้เห็นรายละเอียดในระยะใกลม้าก ถ้า

เป็นภาพบุคคลควรน้าเสนอการแสดงออกทางสหีน้าและดวงตา ถ้าเป็นภาพสถาปัตยกรรมควรน้าเสนอให้

เห็นรายละเอียดพื นผิว 

3. Framing : หลักแห่งระนาบภาพ เป็นหลักที่ว่า “no two frames should be the same” หมายถึง 

ช่างภาพต้องจัดวางองค์ประกอบภาพทั งในแนวตั งและแนวนอน เพื่อให้บรรณาธิการ มีตัวเลอืกในการน้า

ภาพไปจัดวางในสื่อต่างๆ ต่อไปได ้

4.  Angles : หลักของมุมกล้องท่ีแตกต่าง เป็นระดบัของการวางต้าแหน่งมุมกล้อง ซึง่ช่างภาพจะใช้ระดับ

มุมกล้องเพื่อการสือ่ความหมาย เช่น วางมุมกล้องระดบัสายตาให้ความรู้สึกเสมอภาค การวางมมุสงูอาจ

ท้าให้รูส้ึกต่้าต้อย ในขณะที่วางมมุต่้าอาจท้าใหรู้้สึกยิง่ใหญ ่ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีอาจไม่ได้ใช้ในการ

สื่อสารในแบบดังกล่าว แต่ใช้สร้างมมุมองที่น่าสนใจมากขึ น หรือเปิดพื นที่ในการมองเห็นมากขึ น 

5. Time : หลักแห่งเวลา ในหัวข้อนี  จ้าแนกได้ 2 ความหมาย คือ 

(ก) การใช้เวลาหรือยอมเสียเวลาในการพจิารณาสิ่งทีจ่ะบันทึกภาพ เช่น แสงช่วงเช้า ช่วง

กลางวัน หรือ ช่วงเย็น ล้วนแล้วแต่ให้อารมณ์ภาพ และความหมายในการสือ่สารที่แตกต่าง

กัน 

(ข) การใช้ความเร็วชัตเตอรท์ี่แตกต่างกันในการบันทึกภาพ เช่น ภาพสายน ้าที่อ่อนนุ่ม อาจใช้

ความเร็วที่ 1/8 วินาที แต่เมื่อต้องการภาพสายน ้าที่ดูแข็ง ก็เลือกใช้ความเร็วที่ 1/125 วินาที 

เป็นต้น ซึ่งขึ นอยูก่ับการสือ่ความหมายของช่างภาพ 

 
ภาพชุด (Photo Essay) 
 
 ภาพชุดเป็นงานการสื่อสารด้วยภาพที่มจี้านวนภาพตั งแต่สองภาพขึ นไป การเล่าเรื่องด้วยลักษณะภาพชุด จึง
เป็นการยกระดับคุณค่าความส้าคัญของปรากฏการณ์นั นๆ อย่างไรก็ตามช่างภาพต้องศึกษาข้อมลูล่วงหน้าเกี่ยวกับ
ล้าดับเหตุการณ์หรือเหตุการณ์เด่น เพื่อที่จะวางแผนการบนัทึกภาพอย่างเหมาะสม ในขณะที่ภาพชุดที่แสดงแนวคิด 
จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งเลือกสรรภาพทีเ่หมาะสมเพือ่การสื่อสารแนวคิดนั นๆ ซึ่งหลงัจากที่ได้ก้าหนดแนวคิดในการ
ถ่ายภาพเรียบร้อยแล้ว ช่างภาพควรจะจัดเตรียมอุปกรณ์ที่สอดคลอ้งกบัการถ่ายภาพเพื่อให้คล่องตัวกบัสถานการณ์
จริง 
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 เทคนิคการเชื่อมโยงภาพชุด เป็นสิ่งทีท่้าใหผู้้ชมเห็นถึงความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน Kenneth Kobre (อ้างใน 
กฤษณ์ ทองเลิศ, หน้า182) อธิบายว่า การเช่ือมโยงภาพอาจท้าได้โดยอาศัยตัวเช่ือมโยงที่เป็น คน สิ่งของ สถานที ่
อารมณ ์(mood) แนวคิด ทัศนมิติ (perspective) ซึ่งสามารถจ้าแนกตัวเช่ือมโยงเหล่านี ออกได้ 4 ประการ ดังต่อไปนี  
 

1. การใช้คนเป็นตัวเชื่อมโยง  คือ การถ่ายภาพบุคคลที่ต้องการให้ปรากฏตัวคนในภาพในหลายสถานการณ์ 

หลายสถานที่ ซึง่ควรจะมีอิรยิาบถสอดคล้องกับสถานการณ์หรือสถานที่เหล่านั น เช่น ภาพชุดภารกิจ ของ

บุคคลที่มีช่ือเสียง 

2. ใช้สิ่งของหรือสถานท่ีเป็นตัวเชื่อมโยง เป็นการถ่ายภาพโดยใช้สิ่งของหรือสถานที่เดียวกัน ถ่ายด้วยมุม

ต่างกัน กิจกรรมต่างกัน ภาพชุดเหล่านี  มักเป็นการน้าเสนอหรือแนะน้าสิ่งของหรือสถานที่ 

3. ใช้แนวคิดเป็นตัวเชื่อมโยง สามารถใช้เสนอภาพชุดเรือ่งต่างๆได้อย่างหลากหลาย เช่น ภาพชุดเกี่ยวกับ

การลอ่งเรือในตลาดน ้า เสนอภาพผู้โดยสารคนละชุด เรอืคนละล้า ตลาดน ้าคนละแหง่ แต่ผู้ชมภาพเข้าใจ

ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทอ่งเที่ยวตลาดน ้า  

4. ใช้เทคนิคการถ่ายภาพเป็นตัวเชื่อมโยง เทคนิคและวิธีการด้านภาพที่ช่างภาพตั งใจให้ภาพชุดเป็นตัว

แนะให้ผู้ชมทราบถงึแนวคิดเรื่องนั นๆ เช่น การใช้เทคนิคภาพมุมสูงกับทกุๆภาพในชุดนั น หรือเทคนิค

ภาพขาวด้าในภาพชุดเดียวกัน เพื่อแสดงถึงเรื่องราวในอดีต 

 
การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ศิลปะ การเปลี่ยนผ่านของตลาดน ้าในประเทศไทย : กระบวนการสร้างสรรค์ ภาพชุด

เรียงความขาวด้า เพื่อเล่าเรือ่งราวตลาดน ้าในประเทศไทย จะใช้ทฤษฎี และ แนวคิดเกี่ยวกับการสือ่สารกับการ
ท่องเที่ยว (Tourism and Communication) รวมทั งวิธีการจ้องมองดูแบบนักท่องเที่ยว (Power of Gazing) 
แนวคิดสัญวิทยา (Semiology) ลักษณะการประกอบสร้างความหมายตลาดน ้าด้วยสัญญะและแนวคิดการสร้างภาพ
นิมิตร แนวคิดเกี่ยวกับปรากฏการณ์การโหยหาอดีต (Nostalgia) แนวคิด ภาพถ่ายกับการท่องเที่ยว และ การภาพถ่าย
เรียงความ (Travel Photography and Photo Essay) มาประมวลแนวคิด เพื่อหาแนวทางในการสร้างสรรค์ เพื่อ
น้าเสนอภาพการเปลี่ยนผ่านของตลาดน ้าในยุคปัจจุบัน 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสร้างสรรคศ์ิลปะ 

 
 การศึกษาวิจัยสร้างสรรค์เชิงศิลปะเรือ่ง การเปลี่ยนผ่านของตลาดน ้าในประเทศไทย : กระบวนการสร้างสรรค์ 
ภาพชุดเรียงความขาวด้า เพื่อเล่าเรือ่งราวตลาดน ้าในประเทศไทย ใช้วิธีวิจัยเชิงสร้างสรรค์ศิลปะ ซึ่งเป็นการวิจัยที่
ผู้วิจัยเป็นผูส้ร้างสรรค์งานด้วยตนเอง (ปรีชา เถาทอง, 2553)  โดยผู้วิจัยจะมสี่วนร่วมในพื นที่วิจัยในฐานะนักทอ่งเที่ยว 
ที่ศึกษาพื นที่ในมุมมองแนวคิดยุคหลงัสมัยใหม่ (Postmodernist) และ ผู้วิจัยท้าการบันทกึภาพถ่ายเพื่อน้ามา
วิเคราะห์ และสร้างสรรค์ศิลปะภาพถ่ายชุดเรียงความขาวด้าด้วยตนเอง โดยเลือกช่วงเวลาในการเข้าพื นที่ตลาดน ้า 
ตลาดริมน ้า และตลาดโบราณ ในวันหยุดสุดสัปดาห์ ซึ่งมีนกัท่องเที่ยวเข้าชมและร่วมกจิกรรมท่องเที่ยวเต็มพื นที่ และ 
คัดเลือก พื นที่ในการศึกษาวิจัยเชิงสร้างสรรค์จากตลาดน ้า ตลาดริมน ้า และตลาดโบราณ ที่ได้รบัความนิยมจากการ
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยวด้วยสื่ออินเตอรเ์น็ต  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 การเกบ็และรวบรวมข้อมลู ใช้วิธีการทั งเชิงสร้างสรรค์ (การถ่ายภาพขาวด้า) และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพ (ข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะของตลาดน ้า) โดยเน้นการสร้างสรรค์ภาพเพื่อน้าไปใช้ในการสือ่สารถึงการโหยหา
อดีตและเอกลกัษณ์ท่องเที่ยวไทย และวิเคราะห์ค้นหาแนวทางการประกอบสร้างความหมายดังกล่าวอย่างไร โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพือ่ให้ได้ข้อมลูจากแหลง่ต่างๆ ดังนี  
 
1.ข้อมูลปฐมภูม ิใช้วิธิการเก็บรวบรวมข้อมูลและการสร้างสรรค์งาน ดังต่อไปนี  
 

1.1 การลงพื นที่ตลาดน ้าทั่วพื นที่ภาคกลาง ซึง่เป็นรากเหง้าเดิม เป็นแหล่งรวมกจิกรรมค้าขายรมิน ้าของไทย 
เพื่อบันทึกและสร้างสรรค์ภาพถ่ายขาวด้า และศึกษาข้อมูลเบื องลึกทีเ่กี่ยวข้องกบัการท่องเที่ยว ด้วยการ
สัมภาษณ์พูดคุย จาก ผู้จัดการตลาดน ้า ผู้ใหบ้รกิารในพื นทีต่ลาดน ้า  ผู้จ้าหน่ายสินค้า ตลอดจนนักท่อง
เทู่ยว 

1.2 ส้ารวจข้อมูลพื นที่ ทั งด้าน การคมนาคม สภาวะแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค ของชุมชน รวมถึงแหล่ง
ประกอบกจิกรรมทู่เกู่ยวข้องกบัแหล่งทอ่งเทู่ยวตลาดน ้า เช่น สถานที่พักในลักษณะโฮมสเตย์ วิสาหกจิ
ชุมชน กิจกรรมเที่ยวชมทางเรือ กจิกรรมท้าบุญทางพทุธศาสนา เป็นต้น 

1.3 การบันทึกข้อมลูด้วยการถ่ายภาพสร้างสรรค์แบบภาพชุดเรยีงความ (Photo Essay) บันทึกภาพจาก
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ นจรงิด้วยเทคนิคภาพถ่ายขาวด้า โดยใช้แนวคิดหลักในการเล่าเรื่อง คือ ลักษณะการ
ประกอบสร้างความหมายสัญญะตลาดน ้าในเหตุการณ์และกจิกรรมต่างๆ ของตลาดน ้า และ ลกัษณะการ
น้าเสนอด้วยอารมณ์โหยหาอดีต และความเป็นเอกลกัษณ์ไทยในตลาดน ้า 
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1.4 การสงัเกตแบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของพื นที ่และติดตามกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการการ
ท่องเที่ยวของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

 
2. ข้อมูลทุติยภูม ิใช้วิธีการดังต่อไปนี  
 
 2.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ และ
สื่ออิเล็กทรอนกิสท์ี่มีเนื อหากล่าวถึงภาพถ่ายตลาดน ้า 
 2.2 เอกสารที่เป็นข้อมลูภาพถ่ายด้านการทอ่งเที่ยวตลาดน ้าในสื่อต่างๆ 
 
พ้ืนท่ีในการท าการศึกษาวิจัยเชิงสร้างสรรค์งานภาพถ่าย 
 
 ผู้วิจัยได้คัดเลอืกพื นที่ศึกษาวิจัย เพื่อบันทึกภาพขาวด้า ในตลาดน ้า ตลาดริมน ้า และตลาดโบราณ ในเขตภาค
กลางของประเทศไทย เป็นเวลา 7 เดือน ตั งแต่ เดือน ตุลาคม 2559 - เมษายน 2560 รวมทั งหมด 19 แห่ง ใน 8 จังหวัด 
ดังต่อไปนี   
 
 กรุงเทพมหานคร รวม 6 แห่ง ได้แก่ ตลาดน ้าขวัญเรียม ตลาดน ้ามหานคร ตลาดน ้าตลิ่งชัน ตลาดน ้าคลองลัด
มะยม ตลาดน ้าวัดไทร ชุมชนคลองบางหลวง 
 จังหวัดราชบุรี รวม 1 แห่ง ได้แก่ ตลาดน ้าด้าเนินสะดวก 
 จังหวัดนนทบุรี รวม 3 แห่ง ได้แก่ ตลาดน ้าวัดตะเคียน ตลาดน ้าวัดโบสถ์บน ตลาดน ้าบางคูรัด 
 จังหวัดนครปฐม รวม 2 แห่ง ได้แก่ ตลาดน ้าล้าพญา ตลาดริมน ้าดอนหวาย  
 จังหวัดสมุทรปราการ รวม 3 แห่ง ได้แก่ ตลาดน ้าบางน ้าผึ ง ตลาดน ้าบางคล้า ตลาดโบราณบางพล ี
 จังหวัดอยุธยา รวม 1 แห่ง ได้แก่ ตลาดน ้าอโยธยา 
 จังหวัดสมุทรสงคราม รวม 2 แห่ง ได้แก่ ตลาดน ้าอัมพวา ตลาดน ้าท่าคา 
 จังหวัดชลบุรี รวม 1 แห่ง ได้แก่ ตลาดน ้าสี่ภาค 
 
 ผู้วิจัย พบว่า ตลาดน ้าทุกแห่ง จะเปิดเต็มรูปแบบในช่วงวันหยุดสุดสปัดาห์ โดยจะเปน็การท่องเที่ยวในรปูแบบ 
ไป-กลับในวันเดียว (One day trip) หรือหากนักท่องเทีย่วต้องการจะใช้เวลาเพิ่ม บางตลาดน ้าจะให้บริการที่พักใน
รูปแบบโฮมสเตย์ เช่น ตลาดน ้าอัมพวา ตลาดน ้าด้าเนินสะดวก เป็นต้น 
 
การมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ี และการสร้างความกลมกลืนในพ้ืนท่ี 

การบันทึกภาพ นักท่องเที่ยว  (tourist) และ เจ้าของพื นที่ (Host) ผู้วิจัยหรือช่างภาพ (ที่แฝงตัวเป็น
นักท่องเที่ยว) จึงต้องรกัษาความสัมพันธ์ กับ Tourist และ Host ให้ได้ดี ต้องปฏิบัติด้วยพร้อมกบัมีกริิยาการยิ มแย้ม มี
อัธยาศัยที่ดีต่อกัน จะช่วยสร้างบรรยากาศการพูดคุย และเก็บบันทึกภาพถ่ายให้ไดด้ีขึ นมาก อีกทั งการช่วยอุดหนุนซื อ
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สินค้าของพ่อค้าแม่ค้าในชุมชน (โดยต้องไม่ท้าใหเ้กิดการแสดงอ้านาจทางสงัคม) จะช่วยเปิดรอยยิ มของ Host ได้ไม่
ยากนัก และภาพที่ถูกบันทึกจะช่วยให้มีความเข้มข้นให้เกิดความหมาย “ยินดีต้อนรบั” ต่อนักท่องเที่ยวอื่นๆ ได้อีกด้วย 
 
เทคนิคในการสร้างสรรค์งานภาพถ่าย 
 
 ผู้วิจัยสร้างสรรค์ ได้เลอืกการถ่ายภาพขาวด้า ซึ่งเป็นภาพเอกรงค์ (Monochrome) เพื่อใช้ในการน้าเสนอ
เรื่องราวในภาพชุดเรียงความ “การเปลี่ยนผ่านของตลาดน ้า” เนื่องจากภาพขาวด้ามีคุณลักษณะส้าคัญที่สอดคล้องกับ
แนวคิดในการสร้างสรรค์งานชิ นนี  นั่นคือ 1. เมื่อบันทกึภาพเป็นภาพขาวด้า จะสื่อสารถึงความเก่า ความเป็นอดีตได้
ง่ายขึ น เนื่องจากภาพในอดีตก่อนยุคสมัยใหม่ ภาพน่ิงจะเปน็ภาพขาวด้า 2. วัตถุที่มีวัสดุเป็นมันวาว เช่น พลาสติก หรือ 
เหล็ก จะลดมิติของความมันวาวลงไป ท้าให้ภาพเหลือเพียงสีเดียว เป็นเอกรงค์ (Monochrome) ซึ่งท้าให้ภาพขาวด้า
สื่อความหมายถึงยุคอดีตที่ไม่มีวัสดเุหล่านี ได้ดี 3. เมื่อไม่มสีีสันในภาพ ผูส้ร้างสรรค์จึงใช้การเน้นองค์ประกอบภาพใน
การเล่าเรื่องและน้าเสนอเนื อหา เช่น การใช้แสงตกในจุดส้าคัญที่จะเล่าในภาพ ซึง่เป็นจุดเด่นบนจุดตัดของ
องค์ประกอบภาพ  นอกจากนั นแล้วยังใช้การเน้นลวดลายของพื นผิว ซึง่จะช่วยให้ภาพขาวด้ามีความสวยงาม และชวน
ฝันสร้างจินตนาการให้กับผู้ชมมากยิ่งขึ น คุณลักษณะทั ง 3 นี  จึงเป็นหลักส้าคัญทีผู่้วิจัยใช้ตัดสินใจในการเลอืกใช้
เทคนิคภาพขาวด้าในการน้าเสนอผลงานสร้างสรรค์ชุดนี  
 
อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานภาพถ่าย 
 
 ผู้วิจัยได้แฝงตัวเพื่อมสี่วนร่วมในการท่องเที่ยวตลาดน ้ากับนกัท่องเที่ยวทั งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยได้
ร่วมในทุกกจิกรรมของทกุตลาดน ้าและตลาดโบราณที่ได้มสีว่นร่วม ทั งการเยี่ยมชมจบัจ่ายในตลาด ท่องเที่ยวเยี่ยม
พุทธศาสนสถานทั งโดยทางเรอืและทางบก เที่ยวชมสวนสัตว์ ล่องเรือยามกลางคืนเพื่อชมหิ่งห้อย ล่องเรือในเวลา
กลางวันเพื่อเที่ยวชมวิถีชีวิตริมน ้าของชาวบ้านภาคกลาง ด้วยกิจกรรมกึง่ผจญภัยทีห่ลากหลาย อุปกรณ์ที่เหมาะสมใน
การบันทึกภาพจงึมีเพียงกล้องถ่ายภาพ DSLR (Digital Single Lens Reflex) จ้านวน 2 ชุด โดยปราศจากอปุกรณ์เสริม
อื่นๆ เช่น แฟลชถ่ายภาพ ขาตั งกล้อง และฟลิเตอร์ย้อมแสงใดๆทั งสิ น เนื่องจากผู้วิจัยต้องการความคล่องตัวในการ
เดินทางกึง่ผจญภัยดังกล่าว จึงเลอืกใช้ กล้องถ่ายภาพ และเลนส์ถ่ายภาพ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี  

1. กล้อง Nikon D750 พร้อมเลนส์ Nikon 24-70 f/2.8 Nano ด้วยกล้อง D750 คุณภาพภาพในระดับ
อาชีพ อีกทั งยังสามารถบันทกึวีดิทัศน์ได้ในแบบ Full HD จึงจัดให้ใช้เลนส์ซูมมาตรฐานขนาด 24-70 
มิลลิเมตรคู่กัน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบันทึกภาพน่ิงในระยะมมุกว้างที่ 24 มิลลิเมตร ที่
เหมาะส้าหรบัการเกบ็ภาพสถาปัตยกรรม พาหนะในขนาดเต็มล้า การเล่าเรื่องแบบภาพรวม หรอืภาพ
เปิด และสามารถใช้เลนส์นี ได้จนถึงระยะกลางที ่ 70 มิลลเิมตร ซึ่งเหมาะกบัการถ่ายภาพบุคคลใน
ระยะใกล้ และยังเป็นเลนส์ที่มรีูรบัแสงกว้าง ท้าให้ถ่ายภาพไดใ้นสถานที่ที่มีแสงน้อย ทั งในช่วงเช้าตรูก่่อน
พระอาทิตย์ขึ น และช่วงหลงัพระอาทิตย์ตกไปแล้ว 
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2. กล้อง Nikon Df พร้อมเลนส์ 70-200 f/4 Nano เนื่องจากกล้อง Df เป็นกล้อง DSLR ที่มีโครงสร้างตัว
กล้องขนาดเลก็ และมีเซ็นเซอรร์บัภาพที่ยังคงมีคุณภาพเทยีบเท่าฟลิ์มขนาด 35 มิลลเิมตร แต่กลับมี
น ้าหนักเบา ผู้วิจัย จึงใช้กล้องตัวนี เป็นกล้องตัวที่ 2 เพื่อรองรับกบัเลนส์ Tele Zoom 70-200 f/4 Nano 
ที่มีน ้าหนักเบาเช่นกัน แต่สามารถเพิม่ช่วงระยะมุมมองของภาพ ดึงภาพระยะไกลใหเ้ข้ามาได้ใกล้มาก
ยิ่งขึ น  ลักษณะของภาพจึงเป็นภาพแอบถ่ายบุคคล (Candid) ซึ่งเป็นการถ่ายภาพระยะไกล ที่ผู้ถูก
ถ่ายภาพยังคงมีอากัปกิริยาเป็นไปตามธรรมชาติของตน  

 
การวิเคราะห์ข้อมูลและการตรวจสอบคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการพรรณา (Descriptive Analysis) ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมลูคุณภาพด้วย
การดูความสัมพันธ์ของข้อมลูจากการศึกษาวิจัยกบัภาพถ่าย การสังเกต บันทกึภาพ กับปรากฏการณ์ ต่าง ๆ 
ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร เพือ่พิจารณาองค์ประกอบที่นา้มาใช้ในการประกอบสร้างในเล่าเรื่องในภาพถ่าย
ชุดเรียงความว่าเป็นอย่างไร โดยเน้นการสื่อสารการท่องเทีย่วของตลาดน ้าในเขตภาคกลาง กบั ลกัษณะการ
ประกอบสร้างด้วยอารมณ์โหยหาอดีต และการด้ารงเอกลักษณ์ไทย เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 

2. การจัดท าภาพชุดเรียงความขาวด า (Black and white photo Essay) วางแผนการสร้างสรรค์ตัวบท และ
การจัดแบ่งโครงเรื่องให้เหมาะสม และเล่าบรรยากาศภาพรวมของตลาดน ้าทีเ่ปลี่ยนผ่านได้ชัดเจน และ
สามารถน้าภาพชุดดังกล่าวน้าไปพัฒนาเพื่อใช้เป็นต้าราประกอบการสอนวิชาการถ่ายภาพ ในด้านเทคนิค
ภาพขาวด้า และ เทคนิคการถ่ายภาพชุดเรียงความ (Photo Essay) โดยมีผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านศิลปะ
ภาพถ่าย ร่วมตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ 
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บทที่ 4 
ผลวิจัยเชิงสร้างสรรคศ์ิลปะ 

 
 การศึกษาวิจัยสร้างสรรค์เชิงศิลปะเรือ่ง การเปลี่ยนผ่านของตลาดน ้าในประเทศไทย : กระบวนการสร้างสรรค์ 
ภาพชุดเรียงความขาวด้า เพื่อเล่าเรือ่งราวตลาดน ้าในประเทศไทย นี  ผู้วิจัยได้คัดเลือกพื นที่ศึกษาวิจัย เพื่อบันทึกภาพ
ขาวด้า ในตลาดน ้า ตลาดริมน ้า และตลาดโบราณ ในเขตภาคกลางของประเทศไทย เป็นเวลา 7 เดือน ตั งแต่ เดือน 
ตุลาคม 2559 - เมษายน 2560 รวมทั งหมด 19 แห่ง ใน 8 จังหวัด คือ  
 
 กรุงเทพมหานคร รวม 6 แห่ง ได้แก่ ตลาดน ้าขวัญเรียม ตลาดน ้ามหานคร ตลาดน ้าตลิ่งชัน ตลาดน ้าคลองลัด
มะยม ตลาดน ้าวัดไทร ชุมชนคลองบางหลวง 
 จังหวัดราชบุรี รวม 1 แห่ง ได้แก่ ตลาดน ้าด้าเนินสะดวก 
 จังหวัดนนทบุรี รวม 3 แห่ง ได้แก่ ตลาดน ้าวัดตะเคียน ตลาดน ้าวัดโบสถ์บน ตลาดน ้าบางคูรัด 
 จังหวัดนครปฐม รวม 2 แห่ง ได้แก่ ตลาดน ้าล้าพญา ตลาดริมน ้าดอนหวาย  
 จังหวัดสมุทรปราการ รวม 3 แห่ง ได้แก่ ตลาดน ้าบางน ้าผึ ง ตลาดน ้าบางคล้า ตลาดโบราณบางพล ี
 จังหวัดอยุธยา รวม 1 แห่ง ได้แก่ ตลาดน ้าอโยธยา 
 จังหวัดสมุทรสงคราม รวม 2 แห่ง ได้แก่ ตลาดน ้าอัมพวา ตลาดน ้าท่าคา 
 จังหวัดชลบุรี รวม 1 แห่ง ได้แก่ ตลาดน ้าสี่ภาค 
 
 ตลาดน ้าทั ง 19 แห่ง มีการบริหารจัดการตลาด ทั งโดยวิสาหกิจชุมชน บริษัทเอกชน และองค์กรในชุมชน (เช่น 
วัด หรือ องค์การบรหิารทอ้งถ่ิน) ตลาดน ้าทุกแห่งจะมีนักท่องเที่ยวต่างถ่ินทั งชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมมาเยี่ยม
เยือนเป็นจ้านวนมากในวันหยุดสุดสัปดาห์ มีนักท่องเที่ยวบางส่วน ใช้เวลาในการเที่ยวเพียงระยะสั น 2-3 ช่ัวโมง ใน
ลักษณะของจุดท่องเที่ยวทีเ่ป็นทางผ่านไปยังสถานที่ท่องเทีย่วอื่นๆ เช่น แวะตลาดน ้าอัมพวา เพื่อทานอาหารมื อเที่ยง
ก่อนที่จะเดินทางต่อไปเที่ยวที่อ้าเภอหัวหิน หรือแวะเที่ยวตลาดน ้าอโยธยาหลังจากได้เยี่ยมชมโบราณสถาน และ
สถานที่ประวัติศาสตร์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครบแล้ว เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกัน ก็ยงัมีนักท่องเที่ยวบางกลุม่ 
ค้างคืนในที่พักแบบโฮมสเตย์ในบรเิวณใกล้เคียงตลาดน ้า เพราะมีเป้าหมายที่จะเที่ยวชมวิถีชีวิตให้มากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะ
เป็นไปได้ เช่น หากพักค้างคืนที่ตลาดน ้าอัมพวา ก็จะสามารถล่องเรือยามกลางคืนเพื่อเที่ยวชมหิ่งห้อยในคลองอมัพวา 
และพักค้างคืนในโฮมสเตย์ที่อยู๋ในตลาดน ้า เพื่อทีจ่ะตื่นเช้าตรู่ก่อนพระอาทิตย์ขึ น และร่วมตักบาตรยามเช้ากับ
พระสงฆ์ที่มกีิจวัตร “นาวาภิกขาจาร” หรือ การบิณฑบาตทางเรอื อีกด้วย  
 
 ในขณะเดียวกัน ในพื นที่ทุกแห่งจะมีตลาดน ้า จะมีตลาดน ้าเป็นศูนย์กลางของการทอ่งเที่ยวแบบวันเดียวกลับ 
(one day trip) และจะมกีารพฒันาพื นทีโ่ดยรอบตลาดน ้า ให้เป็นแหลง่บริการนักท่องเที่ยวที่มสีถานประกอบการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั งอาหาร ที่พัก วัด สวนสัตว์ สวนดอกไม้ และสถานที่อื่นๆ ที่มีสิง่จรรโลงใจทีส่นับสนุนการ
เดินทางทอ่งเที่ยวแบบสั นๆ ตลอดเส้นทางการท่องเที่ยว ท้าให้ภาพพื นที่ของตลาดน ้าแต่ละแห่ง มีการขยายขอบเขต
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ออกไปเรื่อยๆ ตลอดเวลา ท้าให้นักทอ่งเที่ยวสามารถใช้ระยะเวลาในการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ น จากเช้าตรูจ่นถึงเวลาค้่า
และมีทางเลือกที่จะท่องเที่ยวจนดึก จนต้องวางแผนการทอ่งเที่ยวเพื่อค้างคืน และมีกิจกรรมทีม่ากพอที่จะเท่องเที่ยว
ได้ถึง 2 วัน เพื่อใช้เวลาในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ของสุดสัปดาห์ได้คุ้มค่ามากยิ่งขึ น 
 
ลักษณะเฉพาะของกิจกรรมภายในพ้ืนท่ีตลาดน้้า 
 ภาพรวมของกจิกรรมภายในพื นที่ตลาดน ้าทั ง 19 แห่ง มีลักษณะเฉพาะที่ส้าคัญ และเป็นเอกลักษณ์ทีบ่่งบอก
ความเป็นตลาดน ้าและตลาดโบราณได้ ดังต่อไปนี  
 

1. การค้าขาย พบว่า ตลาดน ้าทุกแหง่ จะมีการจัดสรรพื นที่ใหก้ับคนในชุมชนท้องถ่ินที่อาศัยใกล้เคียง โดยคนใน
ท้องถ่ิน (host) ที่มีพื นเพ หรือ มีครอบครัวปักหลักฐานในพื นที่ จะใช้บริเวณหน้าบ้านของตนเป็นร้านค้า ส่วน
พื นที่ของตลาดจะเป็นผู้เช่าจากบริเวณใกลเ้คียงหรือต่างถ่ินมาท้าการเช่าพื นที่ค้าขาย โดยมีสินค้าหลักทีส่้าคัญ 
คือ 
 
1.1) สินค้าประเภทอาหาร จะเน้นการท้าอาหารสดใหม่ ใช้การตกแต่งร้าน และการให้บริการอาหารใน

ลักษณะอาหารรมิทาง (Street Food) ที่แฝงไปด้วยกลิ่นอายของการโหยหาอดีต จะเป็นลกัษณะ
อาหารในปริมาณไมม่าก ผูซ้ื อ ซื อแล้วสามารถรบัประทานได้ทันที โดยไม่ต้องหาที่นั่ง หรือ ไม่
จ้าเป็นต้องมโีต๊ะอาหาร ลกัษณะอาหาร ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารทานเล่น เช่น ลูกชิ น หมูย่าง ไส้กรอก
อีสาน ฯลฯ หากเป็นเรือขายอาหาร จะมลีักษณะอาหารจานเดียวส้าหรับมื อเที่ยง ที่บริการได้สะดวก
รวดเร็ว เช่น ก๋วยเตี๋ยวเรือ ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย อาหารทะเลเผา ไปจนถึง อาหารทะเลเผา แต่จะจัดแยก
เป็นจานเลก็ๆ เพื่อสะดวกในการหาที่นัง่ทานรมิน ้า ส่วนของหวานจะเป็น ข้าวเหนียวมะม่วง ไอศกรีม 
รวมทั งผลไม้ และขนมไทยต่างๆ การเสริ์ฟอาหารใช้มีวิธีการที่แสดงถึงการรับประทานในแบบโบราณ 
เช่น การดื่มน ้าจากลูกมะพร้าว หรือ การทานไอศกรมีในผลมะพร้าวอ่อน เป็นต้น 

1.2) สินค้าประเภทของท่ีระลึก ตลาดน ้าทุกแหง่ จะมีการจ้าหน่ายของที่ระลึกที่บง่บอกถึงการได้ “มาถึง” 
ของนักท่องเที่ยว เช่น เสื อยืดทีม่ีลวดลายแสดงถึง ช่ือตลาดน ้า หรือสัญญะที่แสดงตัวตนประจ้า
ท้องถ่ิน เช่น ตลาดน ้าอมัพวา จะจัดท้าเสื อยืดที่มลีวดลายหิง่ห้อย พวงกุญแจ ซองใส่โทรศัพทม์ือถือ 
ซึ่งล้วนแล้วแต่แสดงสญัญะที่บง่บอกสถานทีท่ี่ได้มาเยือน 

1.3) สินค้าหัตถกรรม มีทั งในรปูแบบการจ้าหน่ายสินค้างานฝมีือที่ส้าเร็จแล้ว เช่น ภาพวาด ผ้าปัก ภาพ
โปสการ์ด ฯลฯ  และการแสดงงานหัตถกรรม เช่น การแสดงวาดภาพงานจิตรกรรม เพื่อดงึดูดความ
สนใจของนกัท่องเที่ยว ในลักษณะการแสดงการผลิตผลงาน 

1.4) การให้บริการท่ีพัก จะมีลกัษณะการให้บริการแบบโฮมสเตย์ เจ้าของพื นที่ เปิดบ้านให้นักทอ่งเที่ยว
พักในบรเิวณบ้านของตน มีการให้บริการอาหารเครือ่งดื่มง่ายๆ เหมอืนกับการต้อนรับเพื่อนหรือญาติ
ที่รู้จกักัน 
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2. การแสดง การแสดงในตลาดน ้า จะแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ การแสดงขนาดใหญ่ของกลุม่ละคร เช่น การ
แสดงการจ้าลองภาพสงครามในอดีต และ การแสดงขนาดเล็กของศลิปินริมทาง (street performance) เช่น 
ดนตรีพื นบ้านที่นกัดนตรีแต่งตัวแบบโขน การจ้าลองการละเล่นไทย เช่น มวยทะเล เป็นต้น 

3. การท่องเท่ียวทางเรือ พบว่า มีกิจกรรมการให้บริการนั่งเรือทอ่งเที่ยว เพื่อเที่ยวชมบรรยากาศในพื นที่
ใกล้เคียง โดยเน้นการเยี่ยมชมวัดในศาสนาพุทธ แหล่งเกษตรกรรม และ แหลง่หัตถกรรมท้องถ่ิน ทกุแห่งจะใช้
เรือหางยาวเป็นหลัก โดยนักท่องเที่ยวจะสามารถเลือกใช้บรกิารเช่าเหมาล้า หรือ ซื อที่นัง่ตามรอบในลักษณะ
เรือโดยสาร 

4. การจัดพ้ืนท่ีให้เท่ียวชม (sightseeing) พบว่า มีการอาคารที่เป็นห้องขายสินค้าในตลาดน ้า จะมีไม้เป็น
โครงสร้างส้าคัญของตัวอาคาร และมีการตกแต่งสถานที่ด้วยไม้ เพื่อจ้าลองรูปแบบอาคารไม้ในยุคก่อน
สมัยใหม่ เพื่อแสดงออกถึงความเป็นตลาดโบราณ การตกแต่งสถานทีจ่ะใช้สิ่งของจากยุคสมัยเดิมที่ไม่เน้น
ความเกี่ยวพันของแหล่งที่มา และมีการน้ามาใช้รวมกัน เหมือนการตัดปะเพื่อสร้างความหมายใหม่ เช่น ใช้
ป้ายช่ือโรงเรียนเก่ามาแขวนไว้ในร้านอาหาร หรือ น้าจักรยานมาแขวนไว้หลังบาร์กาแฟ นอกจากนั นแล้ว ยังมี
การจัดพื นที่ให้นักท่องเที่ยวมสี่วนร่วมในการท้ากจิกรรมต่างๆ เช่น สาวน้อยตกโฟม ซึ่งเป็นการจ้าลอง
กิจกรรมการออกร้านงานวัด การให้อาหารสัตว์ ซึง่มสีัตว์หลากหลายประเภท ทั งช้าง กวาง อูฐ ปลา แกะ แพะ 
หรือ อัลปากา สัตว์ท้องถ่ินของทวีปอเมรกิาใต้ 

5. การท้าบุญ พบว่า มีการจัดกจิกรรม ให้นักท่องเที่ยวทีเ่ข้ามาเยี่ยมชมในพื นที่ ได้มีส่วนร่วมในการท้าบญุตาม
ความเช่ือทางศาสนาพทุธ เช่น การตักบาตรทางเรอื การปิดทองหลังพระ การบรจิาคกระเบื องมุงหลงัคาโบสถ์ 
การไถ่ชีวิตโคกระบือ การขอพรจากสิ่งศักดิส์ิทธ์ิประจ้าท้องถ่ิน นอกจากนั นแล้ว จะมีการเสี่ยงโชคหลังจาก
การท้าบญุ ด้วยการซื อสลากกินแบ่งรฐับาลในทุกแหง่อีกด้วย 

 

 

 

 

ภาพการตกแต่งสถานท่ีด้วยสัญญะท่ีมีแหล่งท่ีมาท่ีแตกต่างกัน แต่น ามาตัดปะสร้างความหมายการย้อนอดีตด้วยกันได้ 

 
 จากการเกบ็รวบรวมข้อมลู ได้บันทึกภาพทั งหมดรวม 1,564 ภาพ และได้น้าภาพมาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์
ส้าคัญ คือ การเล่าเรื่องด้วยภาพขาวด้า ที่เน้นความต่าง (contrast) ของโทนสี และ พื นผิวที่ซับซ้อนและโดดเด่น 
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(texture) ได้ภาพที่คัดเลือกแล้ว 150 ภาพ โดยจัดแบ่งออกเป็น 6 หมวดหมู่ คือ ตลาดเรือลอยน ้า ตลาดโบราณ ตลาด
เพื่อการท่องเที่ยวในแบบผจญภัย ตลาดวันหยุด ตลาดอาหารริมทาง ตลาดริมน ้า ดังต่อไปนี  

 
ภาพชุด ตลาดเรอืลอยน้้า (Floating Market) รวมทั้งหมด 27 ภาพ 
 
 ตลาดน ้า ในภาษาอังกฤษใช้ค้าเรียกว่า Floating Market หมายถึง การค้าขายด้วยเรอืพายบรรทุกสินค้า
จ้านวนไม่มากนัก เพื่อเข้ามาในพื นที่ หรือ ย่าน ของตลาดเพื่อท้าการซื อขายแลกเปลี่ยน จึงใช้ค้าว่า Float ที่ แปลว่า 
ลอย นั่นคือ การที่เรือว่ิงเข้าออกตลาด และเปลี่ยนแปลงสนิค้าต่างๆ อย่างหลากหลาย ภาพถ่ายที่บันทึกได้ในการสือ่
ความค้าว่า ตลาดเรือลอยน ้า (Floating Market) นี  จึงเนน้ให้เรอืเป็นองค์ประกอบหลกัของการเล่า โดยมีสินค้าในล้า
เรือ และ แม่ค้าซึ่งเป็นตัวแสดง ที่แต่งตัวในแบบชาวบ้านไทย สวมงอบ ใส่เสื อเชิร์ตแขนกระบอก นุง่ผ้าถุง หรือ กางเกง
ที่สวมใสส่บาย ดูสะอาด และไม่ต้องมีพิธีรีตอง อากปักริิยา (action) ที่ส้าคัญของผู้ค้าขายทางเรอื จะมทีั งการประกอบ
อาหารและชงเครื่องดืม่ การล่องเรือพร้อมสินค้าอาหารสด จงึใช้ภาพมุมกว้าง (wide angle) ในการเล่าเรื่องในภาพโดย
จัดองค์ประกอบคู่ไปกบัอาคารบ้านเรือนรมิน ้า โดยก้าหนดทิศทางใหเ้ห็นว่าเรือก้าลังล่องไปตามล้าคลองที่อยู๋ในย่าน
ค้าขาย 
 

      
ภาพชุด ตลาดเรือลอยน้้า ภาพที่ 1 และ ภาพที่ 2 
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ภาพชุด ตลาดเรือลอยน้้า ภาพที่ 3 และ ภาพที่ 4 

 

      
ภาพชุด ตลาดเรือลอยน้้า ภาพที่ 5 และ ภาพที่ 6 

 

      
ภาพชุด ตลาดเรือลอยน้้า ภาพที่ 7 และ ภาพที่ 8 
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ภาพชุด ตลาดเรือลอยน้้า ภาพที่ 9 และ ภาพที่ 10 

 

      
ภาพชุด ตลาดเรือลอยน้้า ภาพที่ 11 และ ภาพที่ 12 

 

      
ภาพชุด ตลาดเรือลอยน้้า ภาพที่ 13 และ ภาพที่ 14 
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ภาพชุด ตลาดเรือลอยน้้า ภาพที่ 15 และ ภาพที่ 16 

 

      
ภาพชุด ตลาดเรือลอยน้้า ภาพที่ 17 และ ภาพที่ 18 

 

      
ภาพชุด ตลาดเรือลอยน้้า ภาพที่ 19 และ ภาพที่ 20 
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ภาพชุด ตลาดเรือลอยน้้า ภาพที่ 21 และ ภาพที่ 22 

 

      
ภาพชุด ตลาดเรือลอยน้้า ภาพที่ 23 และ ภาพที่ 24 

 

      
ภาพชุด ตลาดเรือลอยน้้า ภาพที่ 25 และ ภาพที่ 26 

 
 



30 

 

 
ภาพชุด ตลาดเรือลอยน้้า ภาพที่ 27 

 

ภาพชุด ตลาดโบราณ (Historical Market) รวมทั้งหมด 20 ภาพ 
 
 ตลาดโบราณ ประกอบไปด้วย การตกแต่งสถานที่ด้วย อาคารบ้านเรือนทีเ่ป็นไม้ หรอื สิ่งปลกูสร้างที่แทน
เรื่องราวในอดีต รวมทั งของตกแต่งที่แทนความหมายว่า มาจากอดีต เช่น ปิ่นโต ถาดอาหารสังกะสี ของเล่น การแตง่
กายของเจ้าของพื นที่ในแบบชาวบ้าน การละเล่นที่ดัดแปลงจากกจิกรรมการละเล่นในอดีตในงานวัด เช่น สาวน้อยตก
น ้า ก็ถูกดัดแปลง เป็นกิจกรรมสาวน้อยตกโฟม เพือ่ร้าลึกถงึอดีต หรือ โรตสีายไหมแบบหยอดเหรียญ ทีผู่้ซื อจะหยอด
เหรียญในตู้ไม้ เพื่อปั่นวงลอ้ว่าจะได้โรตสีายไหมกี่ชิ น หรือ กว๋ยเตี๋ยวตกกะลา ทีผู่้ขายดัดแปลงเพิ่มเติมจากก๋วยเตี๋ยวเรือ 
เสริ์ฟก๋วยเตี๋ยวด้วยกะลามะพร้าว เพื่อใหผู้้ซื อรูส้ึกทางคุณค่าการโหยหาอดีตของอาหารและบรรยากาศ โดยบางชุดได้
ใช้ความต่อเนื่องระหว่างภาพ เช่นการเล่าเรือ่งก๋วยเตี๋ยวตกกะลา ใช้ภาพมุมกว้างเห็นคนท้าก๋วยเตี๋ยว และต่อด้วยภาพ
ขนาดกลางเพื่อแสดงภาพภาชนะใส่ก๋วยเตี๋ยวที่เป็นกะลา เปน็ต้น 
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ภาพชุด ตลาดโบราณ ภาพที่ 1 และ ภาพที่ 2 

 

      
ภาพชุด ตลาดโบราณ ภาพที่ 3 และ ภาพที่ 4 

 

      
 

ภาพชุด ตลาดโบราณ ภาพที่ 5 และ ภาพที่ 6 
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ภาพชุด ตลาดโบราณ ภาพที่ 7 และ ภาพที่ 8 

 
 

      
ภาพชุด ตลาดโบราณ ภาพที่ 9 และ ภาพที่ 10 

 

      
ภาพชุด ตลาดโบราณ ภาพที่ 11 และ ภาพที่ 12 
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ภาพชุด ตลาดโบราณ ภาพที่ 13 และ ภาพที่ 14 

 

 

      
ภาพชุด ตลาดโบราณ ภาพที่ 15 และ ภาพที่ 16 

 

     
ภาพชุด ตลาดโบราณ ภาพที่ 17 และ ภาพที่ 18 
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ภาพชุด ตลาดโบราณ ภาพที่ 19 และ ภาพที่ 20 

 

ภาพชุด ตลาดเพื่อการทอ่งเที่ยว (Tourist Attraction Market) รวมทั้งหมด 46 ภาพ 
 
 ภาพตลาดน ้าในมิติของพื นทีเ่พื่อการท่องเที่ยว แบ่งออกตามประเภทของกลุม่คน คือ กลุ่มนักท่องเที่ยว และ 
กลุ่มเจ้าของพื นที่ โดยกลุม่เจ้าของพื นที่ แบ่งออกเป็นกลุม่ยอ่ย คือ ผู้ค้า ชาวบ้าน นักแสดงเร่ พระสงฆ์ เป็นต้น  ส้าหรบั
กลุ่มนักท่องเที่ยวนั น ผู้วิจัยไดส้ร้างสรรค์ภาพถ่ายที่บันทกึการแสดงสหีน้าที่แสดงออกถึงความสุขของนักท่องเที่ยวที่
ได้มาเยือนในพื นที่ทอ่งเที่ยว ร่วมกบัการแสดงออกถึงกจิกรรมที่เกิดขึ นในตลาดน ้า ซึ่งเช่นเดียวกับ กลุ่มเจ้าของพื นที่ ก็
มีการแสดงออกทางสีหน้าด้วยการยิ มแย้มแจ่มใสแสดงออกถึงความสุขในการยินดีต้อนรับเช่นเดียวกัน 
 ในขณะเดียวกัน ภาพอาคารและการตกแต่งสถานที่ทีเ่ปน็จุดท่องเที่ยว ก็เป็นภาพถ่ายที่แสดงถึงการเปลี่ยน
ผ่านของตลาดน ้าสมัยใหม่ที่แตกต่างไปจากภาพจ้าทีเ่กี่ยวกบัตลาดน ้าเดมิ เช่น การมีหุ่นยนต์จ้าลองขนาดใหญ่ จัดวาง
หน้าวัดซึ่งเป็นพื นทีท่ี่จัดให้มีตลาดน ้า เป็นภาพที่แสดงให้เห็นการผสมผสานของสญัญะของแต่ละยุคสมัยใหม่ที่
เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ภาพกจิกรรมนาวาภิกขาจาร (การบิณฑบาตทางเรือ) ในช่วงเช้าของพระสงฆ์ใน
ศาสนาพุทธ ก็เป็นอกีหนึง่กิจกรรมที่ดงึดูดนักทอ่งเที่ยวใหม้าร่วมตักบาตร และเป็นกจิกรรมท่องเที่ยวทีอ่ยู่คู่กับตลาด
น ้าสมัยใหม่ ที่นักเดินทางต่างแดนจะเข้ามาท้ากิจกรรมของชาวบ้านในพื นที่ตลาดน ้า 
 

      
ภาพชุด ตลาดเพื่อการท่องเที่ยว ภาพที่ 1 และ ภาพที่ 2 
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ภาพชุด ตลาดเพื่อการท่องเที่ยว ภาพที่ 3 และ ภาพที่ 4 

 

     
ภาพชุด ตลาดเพื่อการท่องเที่ยว ภาพที่ 5 และ ภาพที่ 6 

 

     
ภาพชุด ตลาดเพื่อการท่องเที่ยว ภาพที่ 7 และ ภาพที่ 8 
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ภาพชุด ตลาดเพื่อการท่องเที่ยว ภาพที่ 9 และ ภาพที่ 10 

 

      
ภาพชุด ตลาดเพื่อการท่องเที่ยว ภาพที่ 11 และ ภาพที่ 12 
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ภาพชุด ตลาดเพื่อการท่องเที่ยว ภาพที่ 13 และ ภาพที่ 14 

 

      
ภาพชุด ตลาดเพื่อการท่องเที่ยว ภาพที่ 15 และ ภาพที่ 16 

 

      
ภาพชุด ตลาดเพื่อการท่องเที่ยว ภาพที่ 17 และ ภาพที่ 18 
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ภาพชุด ตลาดเพื่อการท่องเที่ยว ภาพที่ 19 และ ภาพที่ 20 

 

      
ภาพชุด ตลาดเพื่อการท่องเที่ยว ภาพที่ 21 และ ภาพที่ 22 

 

     
ภาพชุด ตลาดเพื่อการท่องเที่ยว ภาพที่ 23 และ ภาพที่ 24 
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ภาพชุด ตลาดเพื่อการท่องเที่ยว ภาพที่ 25 และ ภาพที่ 26 

 
 

      
ภาพชุด ตลาดเพื่อการท่องเที่ยว ภาพที่ 27 และ ภาพที่ 28 

 



40 

 

 
ภาพชุด ตลาดเพื่อการท่องเที่ยว ภาพที่ 29 

 

      
ภาพชุด ตลาดเพื่อการท่องเที่ยว ภาพที่ 30 และ ภาพที่ 31 
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ภาพชุด ตลาดเพื่อการท่องเที่ยว ภาพที่ 32 และ ภาพที่ 33 

 

      
ภาพชุด ตลาดเพื่อการท่องเที่ยว ภาพที่ 34 และ ภาพที่ 35 
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ภาพชุด ตลาดเพื่อการท่องเที่ยว ภาพที่ 36 และ ภาพที่ 37 

 

      
ภาพชุด ตลาดเพื่อการท่องเที่ยว ภาพที่ 38 และ ภาพที่ 39 
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ภาพชุด ตลาดเพื่อการท่องเที่ยว ภาพที่ 40 และ ภาพที่ 41 

 
 

     
ภาพชุด ตลาดเพื่อการท่องเที่ยว ภาพที่ 42 และ ภาพที่ 43 

 

     
ภาพชุด ตลาดเพื่อการท่องเที่ยว ภาพที่ 44 และ ภาพที่ 45 
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ภาพชุด ตลาดเพื่อการท่องเที่ยว ภาพที่ 46 

 

ภาพชุด ตลาดวันหยุด (Weekend Market) รวมทั้งหมด 26 ภาพ 
 
 การท่องเที่ยวตลาดน ้า เป็นการทอ่งเที่ยวระยะสั น ที่นกัเดินทางจะใช้เวลาเพียงแค่ 1-2 วัน (รวมเวลาเดินทาง
ไปกลบั) ท้าให้ตลาดน ้าได้รวบรวมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย โดยมีพื นฐาน คือ การหาความสุขระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยวระยะสั นนี  ใหส้้าเร็จเสร็จสิ นในระยะเวลาอันสั น นอกจากจะมีตลาดค้าขายสิ่งของที่เป็นเอกลกัษณ์ของตลาด
น ้านั นๆ แล้ว (เช่น ตลาดอัมพวา ขายพวงกุญแจปลาทู ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของอุตสาหกรรมอาหารของจังหวัด
สมุทรสงคราม)  ก็เกิดการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว ที่ตั งอยู่ใกล้เคียงกับตลาดน ้าเกิดขึ น เช่น สวนสัตว์ขนาดเลก็ เพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชม และให้อาหารสัตว์ วัดใกล้เคียงพื นทีต่ลาดน ้า ก็จะจัดกจิกรรมท้าบญุภายในวัด เช่น การไถ่ชีวิต
โคกระบอื การท้าบุญซื อกระเบื องมุงหลงัคาโบสถ์ การบริจาคเงินให้พระประจ้าวัน การปิดทองพระประธาน และการ
เสี่ยงโชคกับลอตเตอรี่ เป็นต้น 
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ภาพชุด ตลาดวันหยุด ภาพที่ 1 และ ภาพที่ 2 

 

     
ภาพชุด ตลาดวันหยุด ภาพที่ 3 และ ภาพที่ 4 

 

     
ภาพชุด ตลาดวันหยุด ภาพที่ 5 และ ภาพที่ 6 
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ภาพชุด ตลาดวันหยุด ภาพที่ 7 และ ภาพที่ 8 

 

     
ภาพชุด ตลาดวันหยุด ภาพที่ 9 และ ภาพที่ 10 

 

     
ภาพชุด ตลาดวันหยุด ภาพที่ 11 และ ภาพที่ 12 

 



47 

 

     
ภาพชุด ตลาดวันหยุด ภาพที่ 13 และ ภาพที่ 14 

 

     
ภาพชุด ตลาดวันหยุด ภาพที่ 15 และ ภาพที่ 16 
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ภาพชุด ตลาดวันหยุด ภาพที่ 17 และ ภาพที่ 18 

 

     
ภาพชุด ตลาดวันหยุด ภาพที่ 19 และ ภาพที่ 20 
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ภาพชุด ตลาดวันหยุด ภาพที่ 21 และ ภาพที่ 22 

 

     
ภาพชุด ตลาดวันหยุด ภาพที่ 23 และ ภาพที่ 24 

 
 

     
ภาพชุด ตลาดวันหยุด ภาพที่ 25 และ ภาพที่ 26 
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ภาพชุด ตลาดอาหารริมทาง (Street Food Market) รวมทั้งหมด 22 ภาพ 
 
 อาหารริมทาง เป็นเอกลักษณ์ของตลาดน ้า เป็นอาหารหลากหลายที่นกัท่องเที่ยวเลือกซื อและชิมได้ โดยไม่
ต้องมีที่นัง่เหมือนกบัร้านอาหาร  อาหารริมทางมีทั งอาหารหลักจานเดียว ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย ลูกชิ น ขนมครก อาหาร
ทะเลเผาแบ่งขายเป็นจานเล็ก ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะในการรบัประทานอาหารของนักท่องเที่ยวตลอดน ้า  ภาพถ่ายขาว
ด้าของอาหารริมทาง เน้นลกัษณะพื นผิว (texture) ของวัสดุ ภาชนะ และส่วนประกอบอาหาร ที่สามารถสร้างรูปแบบ 
(pattern) ของภาพให้ดูมีมิตทิี่หลากหลายได้ถึงแมจ้ะไม่มสีสีนั  และอากับกิริยาเชิญชวนของผู้ค้าด้วยการยิ มแย้มให้กบั
กล้องถ่ายภาพ ก็เป็นลกัษณะส้าคัญของการค้าขายในตลาดน ้า 
 

     
ภาพชุด ตลาดอาหารริมทาง ภาพที่ 1 และ ภาพที่ 2 

 

     
ภาพชุด ตลาดอาหารริมทาง ภาพที่ 3 และ ภาพที่ 4 
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ภาพชุด ตลาดอาหารริมทาง ภาพที่ 5 และ ภาพที่ 6 

 

     
ภาพชุด ตลาดอาหารริมทาง ภาพที่ 7 และ ภาพที่ 8 
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ภาพชุด ตลาดอาหารริมทาง ภาพที่ 9 และ ภาพที่ 10 

 

     
ภาพชุด ตลาดอาหารริมทาง ภาพที่ 11 และ ภาพที่ 12 

 

     
ภาพชุด ตลาดอาหารริมทาง ภาพที่ 13 และ ภาพที่ 14 
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ภาพชุด ตลาดอาหารริมทาง ภาพที่ 15 และ ภาพที่ 16 

 

     
ภาพชุด ตลาดอาหารริมทาง ภาพที่ 17 และ ภาพที่ 18 
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ภาพชุด ตลาดอาหารริมทาง ภาพที่ 19 และ ภาพที่ 20 

 

     
ภาพชุด ตลาดอาหารริมทาง ภาพที่ 21 และ ภาพที่ 22 

 

ภาพชุด ตลาดริมน้้า (Waterside Market) รวมทั้งหมด 9 ภาพ 
 ตลาดน ้าหลายแห่งในภาคกลาง ถึงแม้จะใช้ค้าน้าหน้าตลาด ว่า “ตลาดน ้า” แต่ก็หมายความถึง ตลาดโบราณ
ที่มีการค้าขายอาหารการกิน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มภีาพรวมเหมือนกบัตลาดน ้า แต่เป็นเพียงการค้าขายริมฝั่ง
น ้าเท่านั น เนื่องจากไม่มีพื นที่ติดกับแหล่งน ้าธรรมชาติจรงิๆ หลายแหง่ ใช้วิธีขุดคลองหรือบ่อ เพื่อจ้าลองบรรยากาศให้
เหมอืนจริง ซึง่ภาพถ่ายชุดนี  จะแสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศการค้าขายริมน ้าที่ยงัคงใช้สัญญะของตลาดน ้าซ่อนอยู่ให้เห็น
ในภาพ เช่น ภาพของเรือขายหอยทอด ที่เรอืถูกโซล่่ามติดกบัเสาริมตลิ่ง เรือไมส่ามารถแล่นไปไหนไดจ้ริง เป็นต้น 
 

     
ภาพชุด ตลาดริมน้้า ภาพที่ 1 และ ภาพที่ 2 
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ภาพชุด ตลาดริมน้้า ภาพที่ 3 และ ภาพที่ 4 

 

 
ภาพชุด ตลาดริมน้้า ภาพที่ 5 

 

     
ภาพชุด ตลาดริมน้้า ภาพที่ 6 และ ภาพที่ 7 
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ภาพชุด ตลาดริมน้้า ภาพที่ 8 และ ภาพที่ 9 
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บทที่ 5 
อภิปรายผลการวิจัยเชิงสร้างสรรคศ์ิลปะ และ ข้อเสนอแนะ 

  
การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ศิลปะ การเปลี่ยนผ่านของตลาดน ้าในประเทศไทย : กระบวนการสร้างสรรค์ ภาพชุด

เรียงความขาวด้า เพื่อเล่าเรื่องราวตลาดน ้าในประเทศไทย มีข้อสรปุการอภิปรายผลจากปัญหาน้าวิจัยเชิงสร้างสรรค์
ศิลปะ ดังต่อไปนี  

 
 ปัญหาน าวิจัย ข้อท่ี 1. ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของตลาดน  ากับการท่องเท่ียวท่ีตอบสนองความต้องการ
ในยุคหลังสมัยใหม่ มีการประกอบสร้างความหมายเพ่ือเป็นตัวแทนการโหยหาอดีตอย่างไร 
  
ลักษณะการเปลี่ยนผ่านของตลาดน  ากับการท่องเท่ียวท่ีตอบสนองความต้องการในยุคหลังสมัยใหม่  
 ในยุคก่อนสมัยใหม่ ภาพถ่ายตลาดน ้าในยุคนี  จะแสดงถึงความเป็นย่านการค้าของตลาดน ้า  โดยผู้คนที่อยู่
อาศัยริมน ้าจะมีวัตถุประสงค์หลกั คือ เพื่อการด้าเนินธุรกจิการค้า จึงใช้ตลาดน ้าเป็นพื นที่ในการแลกเปลี่ยนสินค้า และ
เมื่อเปลี่ยนผ่านมาถึงยุคที่ประเทศไทยเริ่มก่อตั งองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ.2503 
หน่วยงานรัฐเริม่ให้ความส้าคัญกับการจัดการตลาดน ้าเพื่อการท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาพื นที่ตลาดน ้าวัดไทร ฝั่งธนบรุี 
มีการขึ นป้ายแสดงพื นที่ตลาดน ้า การใช้ภาพถ่ายเพื่อส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวในสื่อสิ่งพมิพ์ เปน็ต้น 
  

 

 

 

 

 

ภาพตลาดน ้า จากภาพยนตร์ James Bond : The Man with the Golden Gun ออกฉายในปี พ.ศ.2517 

  
 ในปี พ.ศ.2517 ภาพตลาดน ้าของประเทศไทย ได้ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อภาพยนตร์ เรื่อง James Bond : The 
Man with the Golden Gun ซึ่งแสดงถึงชีวิตริมฝั่งคลองของไทยทีห่ลากหลาย เช่น ภาพอาคารไม้ริมน ้าตลอดสองฝั่ง
คลอง ภาพการค้าขายผลไม้ด้วยเรอืพาย ภาพการใช้เรอืหางยาวในการคมนาคม ภาพเด็กผู้ชายนุ่งกางเกงขาสั น 
กระโดดลงน ้า จากเรือล้าหนึง่ และว่ายน ้าไปขึ นยังเรอือีกล้าหนึ่ง ภาพนักท่องเที่ยวที่ไม่คุ้นเคยกบัการคมนาคมทางเรือ
และการไม่คุ้นเคยในการเล่นกับช้าง ที่แสดงถึงการได้แสดงถึงสิง่ที่แปลกใหม่เหล่านี ให้กบัโลกตะวันตก เป็นต้น 
ภาพยนตร์เรือ่งนี  ท้าให้ มสีัญญะทีเ่ป็นภาพจ้า (stereotype) ในการสื่อความความหมายแทนการทอ่งเที่ยวตลาดน ้า 
และ ยังท้าให้ ตลาดน ้าด้าเนินสะดวก กลายเป็นสถานทีท่่องเที่ยวยอดนิยมของนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
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 เมื่อเวลาเปลี่ยนผ่านมาสู่การท่องเที่ยวในยุคหลังสมัยใหม่ ภาพจ้าชุดเดิมของความเป็นตลาดน ้า จงึสือ่
ความหมายถึงโลกของย่านการค้าขาย และวิถีชีวิตริมคลอง ที่ในการใช้ชีวิตจริงในปัจจุบันไมม่ีอีกแล้ว ตลาดน ้า จึงเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่เน้นการสื่อความหมายถึงความเป็นอดีตและการย้อนยุค เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผสั
วิถีชีวิตวันวานนอดีต ด้วยการจ้าลองสถานที่และเหตกุารณ์ให้ได้สมัผสัความรื่นรมย์ เท่าที่นักท่องเที่ยวในยุคหลงั
สมัยใหม่จะท่องเที่ยวได ้ในช่วงเวลาสั นๆ ของวันหยุดสุดสัปดาห์ 
 
การประกอบสร้างความหมายเพ่ือสื่อความหมายการโหยหาอดีต 
 ตลาดน ้า มีการสือ่สารด้วยภาพ ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจในบรบิท “การย้อนวิถีวันวาน” ตามแนวคิด
ปรากฏการณ์โหยหาอดีต (นิพัทธพงศ์ และณรงค์กรรณ, 2555) มีการจัดการพื นที่ด้วยการตกแต่งเหมือนการเล่นละคร 
หรือการจ้าลองตลาดน ้าย้อนยุค จึงมอีงค์ประกอบส้าคัญในการประกอบสร้างความหมายใหม่ เพือ่ให้เป็น “จุดดึงดูด
ความสนใจ” ในสายตาของนักท่องเที่ยว (กาญจนา แก้วเทพ, 2557) โดยเน้นการมีวิถีชีวิตที่ “สงบสุข” และ “เรียบ
ง่าย” โดยมีองค์ประกอบที่ส้าคัญ ดังตอ่ไปนี  
 1. ฉาก การใช้อาคารไมเ้ก่าเป็นสถาปัตยกรรมหลกั มีทางเดนิริมน ้า ท่าน ้า สะพานไม้  
 2. สิ่งของประกอบฉาก การน้าสิ่งของ “ย้อนยุค” มาใช้ในการตกแต่งสถานที่ โดยจะเป็นสิ่งของที่บง่บอกถึง 
“ความสุข” ในอดีต เช่น ของเล่นโบราณ เฟอร์นเิจอร์ ของสะสม  
 3. การแต่งกาย แม่ค้า นักแสดง หรือเจ้าของโฮมสเตย์ ที่เปน็เจ้าของพื นที่ (host) จะแต่งกายย้อนยุค ด้วยชุด
ไทยในยุคต่างๆ หรือ แต่งกายเลียนแบบตัวละครในอดีต 
 4. การคมนาคมทางน  า ตลาดน ้าทุกแหง่ จะต้องมีเรือพายที่มีแม่ค้าใสง่อบ เป็นอัตลักษณ์ส้าคัญ และจะมเีรือ
หางยาวที่มหีลงัคาพร้อมใหบ้ริการน้านักทอ่งเที่ยวได้น่ังเรือเยี่ยมชมวิถีชีวิตริมคลอง 
 5. การค้าขาย อาหารทีส่ื่อความหมาย “โบราณ” เช่น ก๋วยเตี๋ยวเรือตกกะลา (ใช้กะลามะพร้าวเป็นภาชนะ) 
ไอศกรีมกะทิในมะพร้าวอ่อน หรือ อาหารที่น้ามาจัดแสดงการเตรียมวัตถุดิบที่ดูย้อนยุค เช่น เมี่ยงค้า ขนมเบื องญวน  
 6. กิจกรรม ที่สะท้อนถึง “ความสุข” เช่น การท้าบญุ การทา้ทาน การปิดทองหลังพระ 
 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมการท้าบุญในตลาดน ้า เช่น การใส่บาตรให้พระอรหันต์ การส่งบุญผ่านตู้ไปรษณีย์ และการไถ่ชีวิตโคกระบือ 
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การจ าลองเหตุการณ์เทียม 
 นักท่องเที่ยวในยุคหลังสมัยใหม ่จะออกทอ่งเที่ยวเพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการท้างานประจ้าใน
ตัวเมือง ด้วยการท่องเที่ยวในยุคนี  จะเป็นกิจกรรมทีท่้าในเวลาว่าง เช่น วันหยุดสุดสัปดาห์ นักท่องเที่ยวคาดหวังที่จะ
ได้สัมผสักบัประสบการณ์แปลกใหม่ ที่แปลกไปจากชีวิตปกติ แต่ก็จะมีเวลาในการเยี่ยมชมไม่นานมากนกั การจัด
กิจกรรมส้าหรบันักท่องเที่ยวจึงเปลี่ยนไป โดยจะมกีารจัดการจ้าลองเหตกุารณ์เทียม (pseudo event) เพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้สัมผสั (D. MacCannell, 1999 อ้างใน กาญจนา แก้วเทพ, 2557)  ซึ่งนักท่องเที่ยวเองก็ตระหนักรู้ว่า 
ไม่สามารถจัดเหตุการณ์จรงิใหเ้กิดขึ นได ้ จึงยอมรบัในการจา้ลองที่ถกูจัดการขึ น เช่น การรับประทานก๋วยเตี๋ยวเรือใน
ร้านค้าบนบก การเล่นเกมส์สาวน้อยตกโฟม ซึง่เป็นการจ้าลองกจิกรรมการออกร้านงานวัดสาวน้อยตกน ้า การท้าบญุ
ไถ่ชีวิตด้วยการให้อาหารโคกระบือโดยไม่ต้องซื อโคกระบอืนั นไปเลี ยงจริงๆ การท้าบญุด้วยการบรจิาคเงินหน้าโลงศพ 
หรือ การท้าบญุด้วยการเขียนช่ือลงในกระเบื องมุงหลังคาโบสถ์ 
 
การจ้องดู กับ การมีส่วนร่วมในตลาดน  า 
 ตามแนวคิด อ้านาจแห่งการจ้องมอง (Power of Gazing) (J.Urry, 1990 อ้างใน กาญจนา แก้วเทพ, 2557) 
การเที่ยวดูชม (sightseeing) เป็นกิจกรรมส้าคัญในการท่องเที่ยว และเป็นการประกอบสร้างความหมายผ่าน
ความสัมพันธ์ระหว่าง เจ้าของพื นที่ (host) และ ผู้มาเยอืน (tourist)  ในตลาดน ้า มีโครงสร้างในการสื่อความหมาย 
ด้วยการจัดแบง่บทบาทหน้าที่ของแตล่ะฝ่ายที่มีความเกี่ยวข้องระหว่างกัน และ สื่อความหมายได้หลากหลาย ขึ นอยู่
กับว่า ใครเป็นผู้จอ้งมอง ใครเป็นวัตถุที่ถูกมอง ถูกมองในแงไ่หน และจะมองให้มีความหมายอย่างไร เช่น ชาวตะวันตก 
มองการท้าบญุ ปิดทองหลังพระ ว่า เป็นการปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา แต ่คนไทยมองว่า ช่วยท้านุบ้ารุงศาสนา และ 
เป็นการฝกึตน ในการท้าความดี เตอืนตนเองใหท้้าความดี และจะได ้“บุญ” ดั่งใจหวัง 
 
 นอกจากนั นแล้ว การจ้องมอง (Gaze) ยังเต็มไปด้วยอารมณ์ที่บริโภคผ่านสัญญะ เช่น เห็นพระพายเรือ
บิณฑบาตร ก็เป็นสญัญะที่แสดงถึง การปฏิบัติที่งดงาม ถูกต้อง และเป็น ตัวอย่างของนักบวชที่ดี อย่างไรก็ตาม ความ
แปลกตาของการจ้องมอง ไม่ใช่สิ่งของที่จอ้งมอง แต่เป็นบริบททางวัฒนธรรม ที่แตกต่าง ที่นักท่องเที่ยวต่างถ่ินได้มา
พบเห็นในตลาดน ้า เช่น การปรุงอาหารไทย ซึ่งในมมุมองของคนไทยไม่ได้เป็นสิ่งแปลกตา เพราะพบเห็นได้ทุกวัน 
 
 นักท่องเที่ยวตะวันตก จึงจอ้งมองดู การเที่ยวตลาดน ้าของเจ้าของพื นที่ พรอ้มๆ กบัจ้องมองนักทอ่งเที่ยวไทย
ท้ากิจกรรมในพื นที่ โดยตนเอง (นักท่องเที่ยวตะวันตก) ก็เข้าไปมีส่วนร่วมสังเกตุการณ์อย่างใกล้ชิด แต่เป็นมุมมองของ
คนต่างถิ่น ที่เข้ามาใกล้ชิดในฉากเวทีใหญ่ ที่เรียกว่า ตลาดน า้  
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ภาพของนักท่องเท่ียว ท่ีจ้องมองบริบททางวัฒนธรรม และ มีส่วนร่วมในตลาดน ้า  

 
 ปัญหาน าวิจัย ข้อท่ี 2. การสร้างสรรค์ภาพถ่ายเรียงความในแบบขาวด า มีแนวทางในการสร้างตัวบท 
เพ่ือน าเสนอให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านของตลาดน  าในยุคปัจจุบันอย่างไร 
 
แนวทางในการสร้างตัวบทในการสร้างสรรค์ภาพถ่ายเรียงความในแบบขาวด า 
 โครงสร้างหลัก ในการสร้างสรรค์ภาพถ่ายเรียงความในแบบขาวด้า เพื่อน้าเสนอให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านของ
ตลาดน ้าในยุคปัจจุบัน ได้ใช้ภาพบอกเล่าเรื่องราว 6 มิติ แสดงภาพของตลาดน ้าที่ปรากฏใหเ้ห็นภาพมมุมองของผู้วิจัย
เชิงสร้างสรรค์ โดยเน้นการสื่อความหมายผ่านสญัญะ ในยุคหลังสมัยใหม่ โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพขาวด้าที่เน้นการ
ใช้แสงและเงาเพื่อสร้างสรรค์ด้วยความเปรียบต่าง และ เน้นเส้นสายลวดลายและรูปทรงของพื นผิวในภาพ เป็นภาพชุด 
6 ชุด ดังต่อไปนี  
 

มิติในการบอกเล่าเรื่องราว ตัวอย่างภาพจากงานสร้างสรรค์ 

1. ตลาดเรือลอยน ้า (Floating 
Market) เช่น การค้าขายทางเรือ 
การตักบาตรทางเรือ การปรุง
อาหารบนเรือ 

 

 

 

2. ตลาดโบราณ (Historical 
Market) เช่น สถาปัตยกรรม 
การตกแต่งสถานที่ สิ่งของ
ประกอบฉาก และสัญญะที่สื่อ
ความหมายถึงการโหยหาอดีต 
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มิติในการบอกเล่าเรื่องราว ตัวอย่างภาพจากงานสร้างสรรค์ 

3. ตลาดเพื่อการท่องเที่ยว 
(Tourist Attraction Market) 
เช่น เจ้าของพื นที่ การจ้องมอง 
การจ้าลองเหตุการณ์เทียม 

 

 

 

4. ตลาดวันหยุด (Weekend 
Market) ผู้มาเยือน กิจกรรม 
การมีส่วนร่วม 

 

 

 

5. ตลาดอาหารริมทาง (Street 
Food Market) อาหารริมทาง 
การบริโภคอาหารของผู้มาเยือน 

 

 

 

6. ตลาดริมน ้า (Waterside 
Market) การน้าสัญญะของการ
เป็นตลาดน ้าขึ นมาไว้บนบก 

 

 

 

 
 
 ชุดภาพถ่าย จะสื่อถึง ฉาก การตกแต่งสถานที่ สิง่ของประกอบฉาก ผู้คน และกจิกรรม ทีเ่กิดขึ นตลาดน ้าใน
ปัจจุบัน โดยจะเปิดเรื่องด้วยภาพตลาดที่เกิดขึ น “ในน ้า” หลังจากนั นจะน้าเสนอภาพที่เป็นสญัญะที่นักทอ่งเที่ยวนิยม 
และจบบทสุดท้ายด้วยภาพตลาด “ริมน ้า” เพื่อสื่อให้เห็นถึงความเป็นตลาดน ้าได้ โดยไม่ต้องมเีรือลอยน ้าดัง่เช่นในอดีต 
ซึ่งเป็นการจัดการพื นที่ตลาดน ้าที่ไม่ต้องสมัพันธ์กับวิถีชีวิตริมน ้า (ซึ่งไม่มีในปัจจุบันแล้ว) 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ 

1. เนื่องจากการท้าวิจัยเชิงสร้างสรรค์ครั งนี  ผู้วิจัยใช้มุมมองของนักท่องเที่ยวในการน้าเสนอภาพถ่ายเท่านั น 
จึงควรใหม้ีการกระตุ้นให้ชุมชนตลาดน ้า มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ตัวบททีเ่หมาะสมในการสื่อสารใหก้ับนักท่องเที่ยว
ได ้ ซึ่งจะมีประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสามารถจัดการประเด็นในการสื่อสารให้เข้มแข็งยิง่ขึ น
อีกด้วย  

2. ในขณะเดียวกันเพื่อความยั่งยืนของตลาดน ้า ภาครัฐควรจะให้ความส้าคัญกบัการสื่อสารของย่านการค้า
ตลาดน ้า ให้มากขึ น เพราะการสือ่สารผ่านพื นที่ที่มอีัตลกัษณ์เฉพาะเช่นตลาดน ้า (where communication) ควรจะ
พัฒนาความส้าคัญของพื นที่ให้มากกว่าการมุ่งแตก่ารค้าขาย เพราะจะท้าใหพ้ื นที่แปรเปลี่ยนไปตามกระแสนิยมเท่านั น 
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