
แหล่งเรียนรู้ : ตลาดสด ๓ ข. (ทุนระดับต าบล) 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
๑.๑ ที่มาและความส าคัญ 
 แหล่งเรียนรู้ตลาดสด 3 ข. มีผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 น าโดย นายวัชระ   โนวงศ์ เป็นเจ้าภาพหลักในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการท างาน คือ ประชาชน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านตั้งข้าว หมู่ที่ 2, บ้านพระเกิด 
หมู่ที่ 14 และบ้านเวียงจอมจ้อ หมู่ที่ 20 

ตลาดสด 3 ข. เดิมเป็นตลาดที่ก่อตัวขึ้นจากการรวมตัวกันของประชาชน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านตั้งข้าว หมู่ที่ 2 
บ้านพระเกิด หมู่ที่ 14 และบ้านเวียงจอมจ้อ หมู่ที่ 20 มาตั้งแต่อดีตอันยาวนานมากกว่า 60 ปี โดยมีการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนกันแบบพื้นบ้านดั้งเดิม ตามวิถีชีวิตและอาชีพของคนในชุมชน จนเมื่อปี พ.ศ. 2557 เทศบาลต าบล
เวียงเทิงมีความเจริญมากขึ้น เกิดปัญหากลไกการแข่งขันทางการตลาดที่มีการขยายตัวในเขตเมือง มีทางเลือกของ
สินค้าที่มากมายท าให้ผู้ซื้อมีทางเลือกในการเลือกซื้อสินค้ามากขึ้น ท าให้ผู้มาใช้บริการในตลาดเดิมลดจ านวนลง
ตามล าดับ ผู้ขายเกิดภาวการณ์ขาดทุน สินค้าบางประเภทตกค้าง ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อรายได้
และคุณภาพชีวิต เนื่องจากผู้ขายส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านไม่มีก าลังทรัพย์ที่จะไปเช่าพื้นที่ตลาดเอกชนลงทุนได้ ทางผู้น า
หมู่บ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน ชุมชน ผู้ประกอบการ และประชาชน ได้มีแนวคิดร่วมกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เนื่องจาก
เป็นตลาดดั้งเดิม เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนและบ่งบอกถึงวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าอิงมายาวนาน เป็นศูนย์รวมของชุมชนและ
เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจ าวันไม่ให้สูญสลายไป จึงได้ริเริ่มพัฒนาตลาดเดิมให้เป็นตลาดสด 3 ข.               
ในปี พ.ศ. 2558 

 
1.2 เส้นทางการพัฒนา 

 



 
 
  ตลาดสด 3 ข. เดิมเป็นตลาดสดชุมชนดั้งเดิมของ 3 หมู่บ้าน (บ้านตั้งข้าว หมู่ที่ 2 บ้านพระเกิด หมู่ที่ 14 
และบ้านเวียงจอมจ้อ หมู่ที่ 20) มาตั้งแต่อดีตมากว่า 60 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2545 ตลาดประสบปัญหาโครงสร้างตลาด
ช ารุดทรุดโทรมมาก จนกระทั่งมีการก่อสร้างถนนและงานเรียงหินป้องกันตลิ่งพัง (ลิปแลป) โดยกรมโยธาธิการและผัง
เมืองในปี พ.ศ. 2548 ท าให้พื้นที่ตลาดไม่สามารถเปิดท าการได้ตามปกติ จึงท าให้ปิดตัวลงในช่วงระยะเวลาที่มีการ
ก่อสร้าง ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและการด ารงชีวิตของชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน จนเมื่อการด าเนินงานก่อสร้างแล้ว
เสร็จลงชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันขอใช้พื้นที่ที่ทางกรมโยธาธิการท าการก่อสร้างทางเดินเท้า เป็นสถานที่จัดท าตลาดสด
เดิมโดยระดมทุนทรัพย์จากการจัดท าผ้าป่าสามัคคีจากชาวบ้าน 3 หมู่บ้าน ร่วมกันจัดสร้างตลาดสดชั่วคราวขึ้นอีกคร้ัง
ในปี พ.ศ. 2550 และเร่ิมด าเนินกิจกรรมตามปกติมาจนกระทั่งได้ท าการยุบรวม 3 หมู่บ้านเข้าเป็นเขตการปกครอง
ของเทศบาลต าบลเวียงเทิงในปี พ.ศ. 2553 เทศบาลต าบลเวียงเทิงจึงได้ท าการพัฒนาตลาดสดให้สภาพที่ดีขึ้น  
โดยการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความคงทน ส่วนการบริหารจัดการชาวบ้านยังคงใช้วิธีดั้งเดิมที่เคยปฏิบัติมา 
และเมื่อปี พ.ศ. 2557 ปัญหาความเจริญและกลไกการแข่งขันทางการตลาดท าให้ชุมชน ประกอบด้วยผู้น า 
ผู้ประกอบการมีแนวคิดที่จะพัฒนาตลาดสดเดิมให้เป็น “ตลาดสด 3 ข.” ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันเรียกว่า “ธรรมนูญ
แม่ค้า” ในปี พ.ศ. 2558 มาจนถึงปัจจุบัน 
 
1.3 กระบวนการด าเนินงาน 
  ๑) กิจกรรมต้นทาง 
  1) มีการจัดตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการขับเคลื่อน “ตลาดสด 3 ข.” ประกอบด้วย เทศบาลต าบล
เวียงเทิง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทิง โรงพยาบาลเทิง ผู้น า 3 หมู่บ้าน คณะกรรมการบริหารตลาด 
ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้ใช้บริการ 



  2) จัดประชุมประชาคมระหว่างคณะกรรมการตลาดสด 3 ข. เทศบาลต าบลเวียงเทิง ผู้ประกอบการทุกราย 
และประชาชน เพื่อจัดท าข้อตกลงในการซื้อการขาย และข้อบังคับกฎเกณฑ์ ที่น ามาใช้ร่วมกันเรียกว่า “ธรรมนูญ
แม่ค้า” 
  ๓) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบให้มีความรู้ด้านสุขาภิบาล สุขอนามัยในกิจกรรมของตลาดสด 3 ข. มีการจัด
อบรมจริยธรรมและจรรยาบรรณให้กับผู้ประกอบการทุกราย 
  4) จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตลาดสด 3 ข. ได้แก่ รณรงค์ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและโฟม กิจกรรม
รณรงค์คัดแยกขยะและกิจกรรมจ าหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นต้น 
  5) หนุนเสริมการแปรรูปและยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มต่างๆ ได้แก่ การแปรรูปอาหารจากปลาแม่น้ าอิง 
  6) ปรับปรุงโครงสร้างของตลาดให้สะอาดสวยงาม ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ด้วยการจัดรูปแบบแผง
จ าหน่ายสวยงามน่าสนใจ ป้ายแนะน าสินค้า จัดระเบียบจราจร เพิ่มความมั่นใจและปลอดภัยโดยการติดตั้งกล้องวงจร
ปิดในจุดเสี่ยง รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
  7) สร้างอัตลักษณ์โดดเด่นน่าสนใจและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการก าหนดให้เป็นตลาดปลาแม่น้ าแห่ง
เดียวในอ าเภอเทิง 
  ๒) กิจกรรมกลางทาง 
  1) ตรวจเกณฑ์มาตรฐานด้านสวัสดิการสิ่งแวดล้อม 
  2) ตรวจเกณฑ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยด้านอาหาร แผงจ าหน่ายอาหาร ต้องผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ
สารปนเปื้อน 
  3) ตรวจเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพคุ้มครองผู้บริโภค 
  ๓) กิจกรรมปลายทาง 
  1) มีการก าหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การบ าบัดน้ าเสีย การระบายอากาศ แสงสว่าง 
  2) ยกระดับคุณภาพของสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น กลุ่มอาชีพหาปลา กลุ่มแปรรูปอาหารจากปลา กลุ่มสตรี 
และพัฒนาปรับปรุงสินค้าทุกกลุ่ม 
  3) เข้าร่วมประเมินตลาดสดสีเขียวในปี พ.ศ. 2558 
  ๔) เกิดความเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้อื่นที่ได้รับประโยชน์ร่วมกัน คือ  แหล่งเรียนรู้ครอบครัวต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง, แหล่งเรียนรู้กลุ่มอาชีพเสริมเพิ่มเติมรายได้ และแหล่งเรียนรู้จิตอาสาคุ้มครองผู้บริโภค 
 
1.4 ผลที่เกิดขึ้น 

1) ข. เขียวสิ่งแวดล้อม  ตลาดมีทัศนียภาพที่สวยงาม บรรยากาศธรรมชาติ แม่น้ า ต้นไม้ อากาศบริสุทธิ์ และ
ก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ าอิง โดยชาวบ้านใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางเพื่อลดภาวะโลกร้อน 
ภายในตลาดได้มีการตกลงร่วมกันรณรงค์ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก 2,500 ถุง และกล่องโฟม 200 กล่องต่อ
เดือน ส่งเสริมให้ประชาชนใช้วัสดุและบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติ นอกจากนี้ยังให้มีการคัดแยกขยะภายในตลาดอย่างจริงจัง  

2) ข. แข็งเศรษฐกิจ กระบวนการจัดการเรื่องการขาย จัดล าดับการขาย มีกฎระเบียบข้อตกลงในการขาย 
กลุ่มผู้จ าหน่ายสินค้าในตลาด มีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าโดยเฉลี่ย ดังนี้ ประเภทผักสวนครัวเฉลี่ยวันละ 200 
บาท ประเภทปลาเฉลี่ยวันละ 3,000 บาท ประเภทผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาเฉลี่ยวันละ 500 บาท และผลิตภัณฑ์
อื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์จากผ้าเฉลี่ยวันละ 1,000 บาท ก าหนดสินค้าที่โดดเด่น นั่นคือ “การสร้างตลาดธรรมดาทั่วไป
ให้เป็นตลาดปลาน้ าอิง”  ท าให้ตลาดมีคุณลักษณะที่แตกต่างจากตลาดทั่วไป มีประชาชนมาใช้บริการมากขึ้น
ตามล าดับ ส่งผลต่อรายได้ที่มากข้ึนของชาวบ้าน เป็นผลรวมทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ในภาพรวมของหมู่บ้าน ชุมชน และ
เทศบาล 

๓) ข. เข้มสุขภาพ  ประชาชนในพื้นที่อ าเภอเทิงจ านวน 300 ครัวเรือนต่อวัน ได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
เป็นตลาดที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ เป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารปลอดภัย การผลิตสินค้าเพื่อ
สุขภาพ โดยมีโครงการ 1 ครัวเรือน 1 แปลงผัก 1 ถังหมักปลอดสารพิษ ด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 



120 ครัวเรือน ผลิตผักปลอดสารพิษจ าหน่ายทุกวัน โดยแต่ละครัวเรือนแยกชนิด ประเภทของผัก กิจกรรมเสริม
ทักษะองค์ความรู้การพัฒนามาตรฐานการผลิตโดยเทศบาล และ กศน. เข้าร่วมบูรณาการ ทุกๆ เดือนจะมีการตรวจ
สารปนเปื้อนในอาหารโดย จิตอาสาฯ สสอ.เทิง รพ.เทิง และเทศบาล เป็นการควบคุมมาตรฐานอาหารปลอดภัย และ
แจ้งผลการตรวจประกาศให้ประชาชนทราบอย่างเปิดเผยภายในตลาด 

4) ชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและหวงแหนในตลาดสด 3 ข. เกิดความสามัคคีขึ้นในชุมชน มีการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันท าให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ 
   
1.5 การขยายผลการด าเนินงาน 

1) เป็นแหล่งเรียนรู้ในการถ่ายทอดบทเรียนให้กับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป ได้น าไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

2) พัฒนาต่อยอดกับหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องและมีศักยภาพวางแผนให้มีการขยายพื้นที่ให้เป็นวงจรของ
การจ าหน่ายสินค้าเชิงวัฒนธรรม และอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิมลุ่มแม่น้ าอิง ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
 



๑.๖ Typology 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งเรียนรู้  “ตลาดสด 3 ข.” 
 

เป้าหมาย 

ภารกิจของท้องถิ่น/นโยบาย 

การจัดการการบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ในเขตพื้นทีตน เพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

ส่งเสริมให้มีการจัดสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

การเรียนรู้และพัฒนา 

สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ 

ผู้บริโภคได้เลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัย 

สร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดีในตลาด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชน 

ชุมชน 

ข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 

ข้อมูลหมู่บ้าน 

แกนน าชุมชน 

เทศบาลต าบลเวียงเทิง 

การน าใช้ข้อมูล 

การคืนข้อมูลให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน 

การประชาคม 

การระดมทุน 

งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 

เทศบาลต าบลเวียงเทิง 

ชุมชนสมทบ 

กิจกรรมผ้าป่าสามัคคี 

การน าใช้งบประมาณ 

ภายใต้ระเบียบราชการ 

มติท่ีประชุม 

ข้อตกลงร่วมกัน 

กฎระเบียบ 
ทางราชการ ระเบียบการใช้งบประมาณ 

กลุ่ม/ชุมชน ข้อตกลงร่วมกันของชุมชน 



ส่วนที่ ๒ กระบวนการเรียนรู้ 
2.1 ชื่อวิทยากรแหล่งเรียนรู้ 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
1. นายวัชระ   โนวงศ ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ๐๘๗-๑๗๔๔๑๑๔ 
2. นางอารีรัตน์   ซื่อสัตย ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น หมู่ที่ 2 - 
3. นายไพรชั   มหาวงศนนัท์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๐๘๑-๑๖๘๕๒๖๗ 
4. นายถวิล  สุจริต คณะกรรมการตลาด - 
5. นายไสว  ถิ่นทิพย ์ คณะกรรมการตลาด ๐๘๑-๐๓๑๑๘๒๖ 
6. นางสาวศุภกาญจน์ สีมอญ ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่ธุรการ ๐๘๗-๕๔๔๗๓๕๓ 
7. นางสาวกัญญ์วราลักษณ์ สุขส าราญ นวก.ประจ าแหล่ง ๐๘-๕๖๕๓๓๓๗๑ 
 
2.2 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑) ผู้มาเรียนรู้สามารถน ารูปแบบการสร้างตลาดชุมชนแบบมีส่วนร่วม ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ได้ 

๒) ผู้เรียนรู้สามารถน าวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ได้ 
๓) ผู้มาเรียนรู้เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการ “ตลาดสด 3 ข.” ผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งผลกระทบ

ต่อสุขภาวะของชุมชน 
๔) ผู้มาเรียนรู้ได้แนวทางการด าเนินงาน เพื่อน าไปพัฒนาขยายผล แหล่งเรียนรู้ “ตลาดสด 3 ข.” ในพื้นที่

ของตนเองของผู้เรียน 
  
2.3 กิจกรรมการเรียนรู ้ (เวลาที่ใช้ ๖๐ นาที) 
  การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ตลาดสด ๓ ข. ดังนี้ 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยากรกล่าวต้อนรบัและแนะน าแหล่งเรียนรู้ 
(5 นาท)ี 

กล่าวสรุป และบอกเล่าความประทับใจ  
(30 นาที) 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนวิทยากร โดยเน้นสิ่งที่ผู้เรียนเห็นจากการเยี่ยมชม
แหล่ง และน าเสนอความคิดเห็นของแต่ละคน และให้ค านิยามส าหรับตลาด ๓ ข. 

(20 นาที) 

วิทยากรบรรยายที่มาของตลาด ๓ ข. และเปิดให้ผู้เรียนมีข้อซักถาม 
(1 ชั่วโมง) 



2.4 สื่อ/อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้/ เครื่องมือ 
  ๑) แผ่นพับแนะน าแหล่งเรียนรู ้
  ๒) พื้นที่การด าเนินงานของแหล่ง 
  ๓) ไมโครโฟน/เคร่ืองขยายเสียง 
 
2.5 กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสร้างการเรียนรู้  (ผู้เรียนรู้จ านวน ๖๐ คน) 

๑) ผู้น าชุมชน เชน่ ผู้ใหญ่บ้าน/แกนน าชุมชน/หน่วยงานภาครัฐ/สมาชิก อปท. 
 ๒) ประชาชนในและนอกพื้นที่ต าบลเวียง 
 ๓) ผู้สนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ๔) เครือข่ายเทศบาลต าบลเวียงเทิง 
 


