การจัดการความรู้ในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม
ชื่อเรื่อง เที่ยวเพชรสมุทรคีรีตามวิถีประชารัฐ ตลาดน้าท่าคา ตลาดที่ยั่งยืน
โดย นางบุญทิวา วรรณประเวศ ผู้ตรวจราชการกรม
เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 (สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์)
1. ความเป็นมาและความส้าคัญ
ตลาดน้าท่าคา ตังอยู่หมู่ที่ 2 ต้าบลท่าคา อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม แต่เดิมเรียกว่าตลาด
นัดท่าคา โดยพ่อค้าแม่ค้าชาวท่าคาน้าของมาขายอยู่บนท้านบท่าคา หมู่ที่ 5 ต้าบลท่าคา รวมทังจากต้าบล
ใกล้เคียงซึ่งอยู่ในอ้าเภออัมพวา และอ้าเภอบางคนที และบางส่วนจะมาจากจังหวัด ราชบุรีพายเรือน้าสินค้า
ทางการเกษตรมายังท้านบท่าคาและฝั่งอ้าเภอเมืองก็จะน้าสินค้าอาหารทะเลมาซือขายแลกเปลี่ยนกันบนท้านบ
ท่าคา เปิดขายในวันขึนและแรม 2 ค่้า, 7 ค่้า และ 12 ค่้า เนื่องจากจะได้ไม่ซ้ากับตลาดนัดใกล้เคียง และให้
เป็นที่จดจ้าง่ายเนื่องจากสมัยก่อนไม่มีปฏิทิน จึงได้อาศัยการขึนลงของน้าเป็นตัวก้าหนดให้มีการค้าขาย ต่อมา
ได้ย้ายมาอยู่ หมู่ที่ 2 ต้าบลท่าคา ซึง่ ปัจจุบันมีอายุร้อยกว่าปีแล้ว แต่ยังคงมีสภาพวิถีชีวิตดังเดิม ชาวบ้าน
รุ่นป้ารุ่นยายพายเรือน้าผลผลิตทางการเกษตร สินค้าจ้าพวกผลไม้ พืช ผัก หรืออาหารนานามาจ้าหน่าย ถือว่า
เป็นจุดเด่นของตลาดน้าท่าคา ซึ่งยังคงเป็นความธรรมชาติเรียบง่าย ตลาดน้าท่าคา สินค้าและอาหารราคาไม่
แพง นอกจากนี ท่ า คายั ง มี ค วามส้ า คั ญ ในด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ ย้ อ นรอยเส้ น ทางเสด็ จ ประพาสต้ น เมื อ ง
สมุทรสงครามเมื่อ 100 ปีก่อน มีเรื่องเล่าสืบกันมาว่าพระองค์เสด็จบ้านก้านันจัน เพื่อทอดพระเนตรและทรง
ติดตามการเลิกทาส และเมื่อพระองค์ได้ทอดพระเนตรว่ามีการเลิกทาสจริง จึงได้พระราชทานของก้านัลและ
แต่งตังก้านันจัน ให้เป็น "หมื่นปฏิคม คุณวัติ" ปัจจุบันบ้านหลังนียังคงอนุ รักษ์ไว้แบบดังเดิม มีเสาเลิกทาส
ปรากฏอยู่ให้เห็น ปัจจุบันตลาดน้าท่าคาเปิดวันเสาร์ อาทิตย์เพิ่ม ตังแต่เวลา 06.00 – 15.00 น.โดยประมาณ
เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว นอกจากนี มีการนั่งเรือพายชมวิถีชีวิตคนท่าคา ชมการสาธิตการ
เคี่ยวน้าตาลมะพร้าว ซึ่งเป็นอาชีพดังเดิ มของคนที่นี่ มีโอมสเตย์ รีสอร์ทให้พักหลายที่ ตอนกลางคืนมีกิจกรรม
ล่องเรือชมหิ่งห้อยในบรรยากาศที่เงียบสงบอีกด้วย
ตลาดน้าท่าคาเป็นตลาดที่มิต้องเติมแต่ง จึงเป็นตลาดที่ค่อนข้างมีความบริสุทธิ์ เพราะเป็นตลาดที่
ชาวบ้าน ชาวสวน ชาวไร่ พ่อค้าแม่ค้า พายเรือมาขาย แลกเปลี่ยนสินค้า ผู้ซือ ผู้ขายยิมแย้มแจ่มใสมีอัธยาศัย
ไมตรี ทักทาย เป็นกันเอง พืช ผัก ผลไม้มีราคาไม่แพง การซือขายก็ดูจะมีความสุข
ลักษณะเด่นของตลาดน้าท่าคา
1) เป็นตลาดวิถีในคลอง ตลาดท่าเรือ
2) มีกิจกรรมพายเรือชมวิถีชีวิตชาวสวนตามคลอง
3) ชมสาธิตการท้าน้าตาลมะพร้าว
4) พืชผักผลไม้ เป็นสินค้าเกษตรที่สดใหม่
5) อาหารพืนถิ่นหลากหลาย อร่อย และราคาไม่แพง
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จากการที่เคยท้างานที่จังหวัดสมุทรสงคราม การได้ไปเที่ยวจับจ่ายใช้สอย ซือสินค้า ผลผลิต
ทางการเกษตร อาหาร ในฐานะนักท่องเที่ยว และการติดตามงานในบทบาทผู้ตรวจราชการกรม จะเห็นได้ว่า
การพัฒ นาตลาดน้ าท่าคาต้ องด้ า เนิ น การพัฒ นาแบบคงไว้ซึ่งวิ ถีชีวิตของชาวบ้า น ชาวสวน ชาวไร่ ที่เป็น
เอกลักษณ์ ตามวิถีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายและไม่เร่งรีบ ระยะ 2 ปีที่ผ่านมาผู้คนเริ่มรู้จักตลาดน้าท่าคาเพิ่มมาก
ขึน เนื่องจากตลาดน้าท่าคาได้รับการพัฒนาและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักจากบุคคลทั่วไป และการพัฒนา
ดังกล่าวได้รับงบประมาณในการด้าเนินงาน โดยการสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
เพชรสมุทรคีรีในชื่อโครงการว่า “เที่ยวเพชรสมุทรคีรีตามวิถีประชารัฐ” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี
1) พัฒนาอาชีพของชุมชนให้อยู่ดี มีสุข มีเครื่องมือในการประกอบอาชีพที่ได้มาตรฐาน
2) เสริมสร้างขีดความสามารถของคนในชุมชนในการบริหารจัดการตนเอง
3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง
2. รูปแบบ กระบวนการด้าเนินงานตามโครงการเที่ยวเพชรสมุทรคีรี ตามวิถีประชารัฐ
กิจกรรมที่ 1 จัดสัมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนในชุมชนเป้าหมาย
จ้านวน 3 ครังๆ ละ 50 คน โดยครังที่ 1ประชุมร่วมกับนายอ้าเภอ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้น้า
ท้องที่/ท้องถิ่น ผู้น้าองค์กรที่เกี่ยวข้อง และกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสงคราม (วิสาหกิจเพื่อ
สังคม) จ้ากัด ครังที่ 2 และ3 ด้าเนินการ ณ อบต. ท่าคา ให้ชุมชนมอง วิเคราะห์ตนเองตังแต่อดีต ปัจจุบัน และ
จัดท้ายุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดน้าท่าคา รวมทังจัดท้า แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาด
น้าท่าคา
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมท้องถิ่น โดยมีสถาปนิกจากสมาคมสถาปนิก
สยามในพระราชูป ถัมภ์ มาช่ว ยในการออกแบบโดยให้ ส อดคล้ องกับความต้องการของท้องถิ่น โดยมีการ
ออกแบบจุดถ่ายภาพที่ท้ามาจากกะลามะพร้าว ที่นั่งส้าหรับนักท่องเที่ยวเป็นรูปเรือ ให้สอดคล้องกับสภาพ
พืนที่ที่มีสภาพเป็นล้าคลอง การจัดท้าที่บังแดดส้าหรับทางเดิน
2) กิจ กรรมการทัศนศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่บ่อน้าพุร้อน อ.สะเมิง บ้านแม่ก้าปอง
อ้าเภอแม่ออน และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอดอยสะเด็ด จังหวัด
เชียงใหม่ ระยะเวลา 3 วัน ได้ศึกษาเรียนรู้การบริหารจัดการของคณะกรรมการหมู่บ้านท่องเที่ยว การปรับ
สภาพภูมิทัศน์ การจัดเส้นทางการท่องเที่ยว การต้อนรับนักท่องเที่ยว

-33) การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว ตามแบบที่สถาปนิกชุมชนร่วมกับชุมชนออกแบบ
ไว้
4) การจั ด การด้ า นการตลาดและประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว โดยการ จั ด ท้ า สื่ อ แผ่ น พั บ
ประชาสัมพันธ์/เส้นทางการท่องเที่ยว/แพคเกจการท่องเที่ยว รวมทังจัดท้าสื่อวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์แหล่ ง
ท่องเที่ยว
กิจกรรมที่ 3 การอบรมอาสาสาสมัครน้าเที่ยวท้องถิ่น ด้าเนินการโดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นเยาวชน
ผู้ น้ าชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน จ้ านวน 15 คน อบรม 3 วัน โดยใช้วิทยากรที่มี ประสบการและมี ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องโดยเน้นด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า โดยจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นเจ้าภาพจ้างที่ปรึกษา
ด้าเนินการออกแบบพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน มี การปรับปรุงสถานที่และการปฏิบัติ เพื่อผลิตสินค้าที่
มีคุณภาพ มีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดน้าท่าคา หมู่ที่ 2 และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้าตาลมะพร้าวแท้
หมู่ที่ 5 ต้าบลท่าคา ผลิตภัณฑ์น้าตาลมะพร้าวได้รับมาตรฐาน GMP

กระบวนการกิจกรรมทัง 4 กิจกรรม มีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับจังหวัดและอ้าเภอ ผู้น้า
ท้องถิ่น ผู้น้าท้องที่ ผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรมทุกขันตอน
3. เทคนิคที่ใช้/ปัจจัยความส้าเร็จในการปฏิบัติงาน
3.1 ผู้ด้าเนินกิจกรรมจะต้องมีการวางแผนการด้าเนินงานโดยการศึกษารายละเอียดการด้าเนิน
กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายของการด้าเนินงาน
3.2 สร้างทีมการท้างานทังระดับจังหวัดและอ้าเภอเพื่อให้ทุกคนมีความพร้อมในการท้างานเพื่อ
องค์กร และชุมชนภายใต้ข้อจ้ากัดเรื่องระยะเวลาของการด้าเนินงานที่มีน้อย
3.3 การให้ทีมงานจังหวัด อ้าเภอรวมทังผู้น้าท้องถิ่น/ผู้น้าท้องที่ ปราชญ์ อาสาสมัครได้ตระหนักถึง
การปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นคุณภาพของงาน โดยท้างานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ
3.4 มีการประสานงานและบูรณาการท้างานกับทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
3.5 มีการเสริมสร้างบรรยากาศในการท้างานกับกลุ่มเป้าหมายให้มีความสนุก มีความสุขในการ
ท้างาน “คนส้าราญ งานส้าเร็จ”
3.6 มีการติดตามประเมินผล ตรวจสอบ ทบทวน การด้าเนินงานสม่้าเสมอ ทังในระดับจังหวัดและ
ระดับอ้าเภอ

-44. ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขปัญหา
4.1 ปัญหาที่พบ
จากการที่มขี ันตอนการการด้าเนินงานกิจกรรมทีห่ ลากหลาย รวมถึงมีข้อจ้ากัดด้านระยะเวลาใน
การด้าเนินงานเพียงแค่ 3 เดือน ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณงบประมาณมีความเสี่ยง (เนื่ องจากเป็น
งบประมาณที่จงั หวัดเพชรบุรีมอบให้จังหวัดสมุทรสงคราม เบิกจ่ายแทนกัน) และพบปัญหาการพัฒนาปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณตลาดน้าท่าคา เนื่องจากเป็นงบประมาณที่อยู่ในหมวดงบด้าเนินการ ไม่สามารถจ้างปรับปรุงได้
ท้าได้แค่เพียงน้างบประมาณมาจัดซือวัสดุ
4.2 แนวทางแก้ไขปัญหา
1) กรณีการเบิ กจ่ ายงบประมาณที่ มีร ะยะเวลาจ้ ากั ด ได้มีการเร่ง รัด การด้ าเนิน กิจ กรรมตาม
แนวทางที่ก้าหนด โดยสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ผู้น้าชุมชน ประชาชนในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการด้าเนินงาน
ทุกขันตอน
2) กรณีการปรับปรุงภูมิทัศน์มีแค่เพียงวัสดุจากการสั่งซือ ได้ด้าเนินการแก้ไขโดยหาช่างที่มีความรู้
ความสามารถจากคนในชุมชน และประสานกับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม น้านักเรียนช่างมาช่วยกัน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่งผลให้การด้าเนินงานประสบความส้าเร็จตามวัตถุประสงค์
5. ผลทีไ่ ด้รับจากการด้าเนินงาน
5.1 ผู้น้า กลุ่ม องค์กร ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ
5.2 สภาพภูมิทศั น์ของตลาดน้าท่าคา มีความสวยงามมากขึน มีจุดถ่ายภาพดึงดูดใจนักท่องเที่ยว มีที่
นั่งพักผ่อนเพิม่ มากขึน ส้าหรับนักท่องเที่ยว
5.3 ผู้ประกอบการหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ได้รั บการพัฒนาสถานที่ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ได้รับ
มาตรฐานที่สูงขึน
5.4 มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึนจากสื่อที่มาถ่ายท้ารายการโทรทัศน์หลายรายการ ท้าให้นักท่องเที่ยวชาว
ไทยและชาวต่างประเทศมาท่องเที่ยวมากขึน ส่งผลให้มีแม่ค้าและผู้ประกอบการ OTOP มียอดจ้าหน่ายสินค้า
เพิ่มขึนท้าให้มีรายได้เพิ่มขึนประมาณร้อยละ 30
นอกจากผลที่ได้รับจากการด้าเนินงานตามโครงการแล้ว ยังค้นพบว่า
1) กิจกรรมที่ด้าเนินการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งที่ท้าให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักตลาดน้าท่าคามากยิ่งขึน
ส่งผลให้ผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้าในตลาดน้ามีส่วนร่วมในกิจกรรม ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มมากขึน น้าไปสู่การ
พัฒนาตลาดที่ยั่งยืน
2) มีการส่งเสริมให้ตลาดน้าท่าคาได้มีการเตรียมแผนรองรับกรณีแม่ค้าส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ เมื่อ
ไม่สามารถด้าเนินการพัฒนาตลาดได้ก็ต้องวางแผนส่งต่อคนรุ่นใหม่ เช่น การสร้างเด็กรุ่นใหม่เข้ามาศึกษาและ
ฝึกหัดพายเรือ รวมทังจัดตังกลุ่มพายเรือ เพื่อสร้างขยายผลให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทดแทนกรณีแม่ค้าสูงอายุไม่
สามารถมาขายของได้
3) มีการประสานงานให้หน่วยงานอื่นๆสนับสนุนการด้าเนินงาน เช่น ส้านักงานพาณิชย์จังหวัด
กศน. วัฒนธรรม สาธารณสุข เป็นต้น ส่งผลให้ตลาดน้าท่าคามีการพัฒนาขึนในทุกๆด้าน
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6. ปัจจัยที่ส่งผลให้ตลาดน้าท่าคามีความยั่งยืน
6.1 ความรู้สึกการเป็นเจ้าของตลาดของผู้น้าชุมชนทุกระดับ
6.2 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดน้า
6.3 ความเข้าใจในวิถีชีวิต ความเป็นเอกลักษณ์ที่ยังคงไว้ ท้าให้ตลาดน้าท่าคา เป็นตลาดที่น่าเที่ยว
มีความเป็นธรรมชาติ
6.4 ความเป็นกันเองและอัธยาศัยที่ดีของผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า ที่ไม่คิดจะมาค้าขาย เพื่อความ
ร่้ารวยอย่างเดียว แต่มาค้าขายตามวิถีชีวิต มีการแลกเปลี่ยนสินค้า เป็นการค้าขายที่มีความสุข ( พืชผักผลไม้สด
ใหม่ อาหารพืนถิน่ ราคาไม่แพง ซือขายกันเองในกรณีที่ใครมีสินค้าเหลือ)
6.5 ความคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของชาวบ้าน เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว การสาธิตการท้าน้าตาล
มะพร้าว การจักสานก้านมะพร้าว การพายเรือชมวิถีชีวิตริมคลอง ฯลฯ
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ตลาดน้าท่าคา จึงถือได้ว่าเป็นตลาดน้าที่มีชีวิต มีวิถีธรรมชาติเป็นไปตามวิถีผู้คนในชุมชน ที่ด้ารงไว้ซึ่ง
ความเป็นอยู่ การท้ามาค้าขายของคนสมัยก่อนที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้า ใช้เส้นทางคมนาคมทางน้าในการ
ค้าขายและที่ส้ าคัญที่สุ ดตลาดน้ าท่าคาเป็นตลาดน้าที่มีความยั่งยืนด้ว ยกระบานการมีส่ว นร่วมของชุมชน
สามารถสร้างอาชีพ รายได้ และความสุขตามวิถีพอเพียง

