
แหล่งเรียนรู้ : กลุ่มอาชีพเสริมเพิ่มเติมรายได้ (ทุนระดับกลุ่ม) 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 
  แหล่งเรียนรู้กลุ่มอาชีพเสริมเพิ่มเติมรายได้ มีประธานกลุ่มอาชีพฯ โดย นางสุภาพ   พงษ์มณี เป็นเจ้าภาพ
หลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการท างาน คือ สมาชิกกลุ่ม จ านวน 35 คน 
  จากสภาพเศรษฐกิจและอาชีพส่วนใหญ่ของชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เทศบาลต าบลเวียงเทิงประกอบอาชีพท านา 
ท าไร่ ท าสวน การประมง จะมีช่วงระยะเวลาและฤดูกาลในการประกอบอาชีพดังกล่าวนี้ ก่อให้เกิดช่องว่างของรายได้
ขึ้น ท าให้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพของครอบครัว กลุ่มแม่บ้านบ้านตั้งข้าว หมู่ที่ ๒ จึงมีแนวคิดร่วมกันในการหา
รายได้เพิ่ม ในช่วงว่างเว้นจากการท าอาชีพหลักของครอบครัว โดยเสนอความต้องการให้เทศบาลต าบลวียงเทิง 
สนับสนุนโครงการอบรมอาชีพในปีพ.ศ.๒๕๕๖ โครงการท ายาสมุนไพร มีสมาชิกเข้ารับการอบรม ๓๕ คน โดยมีการ
ผลิตยาดมสมุนไพร ยาหม่องสมุนไพร จ าหน่ายตลอดทั้งปี และโครงการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลา  
มีสมาชิกเข้าร่วมจ านวน ๑๕ คน โดยสมาชิกผลิตปลาร้าตามสูตรดั้งเดิมเป็นเอกลักษณ์ จ าหน่ายอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน ในปีพ.ศ.๒๕๕๙ เทศบาลต าบลวียงเทิงได้เล็งเห็นความตั้งใจของกลุ่มแม่บ้าน ที่มีการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน  
จึงได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหารจากปลา (การท าน้ าปลาและแจ่วบอง) เพื่อพัฒนาต่อยอดโครงการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาให้มีความหลากหลาย เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ปัจจุบันกลุ่มแม่บ้านบ้านตั้งข้าว  
หมู่ที่ ๒ เป็นแกนน าในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร น้ าปลาร้า น้ าปลา แจ่วบอง อย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนา
กระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับและสร้างรายได้เสริมให้ครอบครัวมากข้ึน 
 
1.2 เส้นทางการพัฒนา 

 
 



 
 
  เร่ิมมาจากในเดือนกันยายน ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เทศบาลต าบลเวียงเทิงได้จัดโครงการอบรมกลุ่มอาชีพ “การท า
ยาสมุนไพร” ขึ้น ซึ่งมีกิจกรรมการผลิตยาดมสมุนไพรและยาหม่องสมุนไพร โดยมีสมาชิกแม่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านตั้งข้าว 
จ านวน 35 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ภายหลังการอบรมได้รวมกลุ่มเพื่อน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาต่อ
ยอดพัฒนา เนื่องจากเล็งเห็นว่าภายในชุมชนมีการปลุกสมุนไพรที่สามารถมาผลิตเป็นยาดม ยาหม่องได้ และเกิดเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ชื่นชอบของคนในชุมชน เม่ือน าไปทดลองใช้ จากนั้นจึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย
มากข้ึน เช่น สบู่สมุนไพร สเปรย์สมุนไพรแก้ปวด น้ ามันนวดสมุนไพร ลูกประคบ ฯลฯ มีการคิดค้นออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้มีสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เป็นสินค้าที่สามารถใช้ในชีวิตประจ าวัน เป็นของฝากชุมชนหรือใช้เป็น
ช าร่วยในงานต่างๆ ได้ ปัจจุบันมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและความหลากหลายอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เทศบาลต าบลเวียงเทิงได้จัดโครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารที่ท าจาก “ปลา” 
มีจ านวนผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน ๑๕ คน กิจกรรมของโครงการท าให้เกิดผลิตภัณฑ์แจ่วบองขึ้น มีการสนับสนุนปลา
จากเทศบาลฯ จ านวน ๕๕ กิโลกรัม จากนั้นสมาชิกกลุ่มได้น าความรู้ที่ได้จากการอบรมและความรู้จากปราชญ์
ชาวบ้าน มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์น้ าปลาร้า ซึ่งการพัฒนาอยู่เสมอท าให้ปลาร้ามีรสชาตดิี และกลายเป็นที่ชื่นชอบของ
คนในชุมชน จึงมีการผลิตน้ าปลาร้าจ าหน่ายอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้แบ่งปันน้ าปลาร้าเพื่อใช้
ประกอบอาหารงานต่างๆ ในชุมชนด้วย จากนั้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลต าบลเวียงเทิงได้จัดโครงการ
เพื่อส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร (การท าน้ าปลา) ขึ้น เพื่อพัฒนาต่อยอดระบวนการจากการท าปลาร้าที่
กลุ่มมีกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลิตภัณฑ์น้ าปลามาจากผลผลิตที่ได้จากท าน้ าปลาร้า มีกระบวนการที่สามารถต่อ
ยอดกันได้ จากการอบรมโครงการดังกล่าว เทศบาลต าบลเวียงเทิงมีการสนับสนุนอุปกรณ์ในการท า ซึ่งมีผลิตภัณฑ์
น้ าปลาในช่วงหนึ่ง และได้หยุดการผลิตไป เนื่องจากกลุ่มนี้เป็นการใช้เวลาว่างจากการท าอาชีพหลักของกลุ่มแม่บ้าน
และผู้สูงอายุ มารวมตัวกัน ตามความเหมาะสมของบุคคลและกระบวนการผลิต ดังนั้นในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่ท าอย่าง



ต่อเนื่องและสร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกกลุ่ม ได้แก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากปลา 
“น้ าปลาร้า” ซึ่งยังเป็นกิจกรรมหลักที่กระบวนการผลิตมีความลงตัวมากที่สุด 
 
๑.๓ กระบวนการด าเนินงาน 

1) จัดตั้งกลุ่มอาชีพเสริมเพิ่มเติมรายได้ โดยมีนางสุภาพ พงษ์มณี ประธานกลุ่มแม่บ้าน บ้านตั้งข้าว ม.2 เป็น
แกนน ากลุ่ม รวบรุมสมาชิกกลุ่มมาจากกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ ปราชญ์ท้องถิ่น ที่มีความรู้ความสนใจในการหา
รายได้เพิ่มในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลท าไร่ ท านา ท าสวน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มขึ้นมา 1 คณะฯ เพื่อท าหน้าที่
บริหารจัดการกลุ่ม  

2) มีการก าหนดระยะเวลาในการรวมตัวกันผลิตสินค้าเป็นระยะให้เหมาะสมกับฤดูกาลและเพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคในชุมชน ได้แก่ ช่วงระยะเดือน กันยายน -พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นฤดูน้ าหลากท าให้มีปลา
มากมาย กลุ่มจะรวมตัวกันผลิตปลาร้า  เป็นต้น 

3) มีการพัฒนากระบวนการผลิตให้ถูกหลักอนามัย และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของท้องถิ่น ผลิตสินค้าภายใต้การใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น โดยการหาความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านเป็นส่วน
ส าคัญในกระบวนการผลิต 

4) มีการติดตามประเมินผลดารท างานของกลุ่ม และจัดสรรรายได้จากผลผลิตของกลุ่มเป็นประจ าตามช่วง
ระยะเวลาและฤดูกาลผลิต 

๕) เกิดความเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้อื่นที่ได้รับประโยชน์ร่วมกัน คือ แหล่งเรียนรู้ตลาดสด 3 ข., แหล่ง
เรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัย และแหล่งเรียนรู้โรงเรียนพอเพียง 

 
๑.๔ ผลที่เกิดขึ้น 
  1) สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นจากรายได้หลักของครอบครัวเฉลี่ย 1,500 บาทต่อเดือน ก่อให้เกิดความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัว 
  2) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกลุ่มเป็นสินค้าที่น่าสนใจและเป็นทียอมรับของประชาชนในชุมชนและทั่วไป 
เนื่องจากผลิตจากความต้องการสินค้าพื้นบ้าน ดั้งเดิม ความเป็นเอกลักษณ์ของคนในพื้นที่ และเกิดความเชื่อมั่นใน
รสชาติ ฝีมือ คุณภาพ สามารถตรวจสอบแหล่งผลิตได้ 
  3) สมาชิกในกลุ่มสามารถน าความรู้และทักษะจากกลุ่มน าไปถ่ายทอดสู่ครัวเรือน สร้างรายได้เสริมเป็นอาชีพ
หลักในครอบครัวได้ 
 
๑.๕ การขยายผล 

1) จากการผลการรวมกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆขึ้นเพิ่มเติม ภายใต้การใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นฐานในการผลิต เช่น การท าขนมไทยพื้นบ้าน การนวดแผนโบราณ การจักรสาน เป็นต้น 

2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ สามารถขยายตลาดไปยังชุมชนอื่นๆ ตอบสนองความต้องการ  สินค้า
ได้อย่างแพร่หลายต่อไป 



๑.๖ Typology 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แหล่งเรียนรู้  “กลุ่มอาชีพเสริมเพิ่มเติมรายได้” 

เป้าหมาย 

นโยบายเทศบาลต าบลเทิง 

ส่งเสริมการสร้างอาชืพการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารที่ท าจากปลาและ
จากสมุนไพรพื้นบ้าน 

ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับประชาชน 

การเรียนรู้และพัฒนา 

เพิ่มทุนและพัฒนาศักยภาพโดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย 

ส่งเสริมการรักษาภูมิปัญญาดั่งเดิมของท้องถ่ิน เช่น เรื่องวัฒนธรรม 
ของใช้ ร่วมทั้งด้านอาหารและพืชสมุนไพร 

กลุ่มเป้าหมาย 

แม่บ้าน 

กลุ่มผู้สูงอายุ 

ประชาชนทั่วไป 

ข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 
เทศบาลต าบลเวียงเทิง 

ประธานกลุ่ม/สมาชิกกลุ่มท่ีมีความรู้ในเรื่องการแปรรูปอาหารและพืชสมุนไพร 

การน าใช้ข้อมูล 
บูรณาการของข้อมูลกลุ่มอาชีพเสริมเพ่ิมเติมรายได้ 

บูรณาการจัดสรรงบประมาณ 

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

ระดมทุน 

เทศบาลต าบลเวียงเทิง 

การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า 

การน าใช้งบประมาณ 
ชื้อวัตถุดิบในการแปรรูปอาหารและแปรรูปพืชสมุนไพร 

มติของกลุ่ม 

รายได้ระเบียบราชการ 

กฎระเบียบ 

ระเบียบทางราชการ ระเบียบทางราชการ 

แผนการพัฒนาชุมชน 

กลุ่ม/ชุมชน ข้อตกลงร่วมกับประธานกลุ่มและสมาชิกในกลุ่ม 



ส่วนที่ ๒ กระบวนการเรียนรู้ 
2.1 ชื่อวิทยากรแหล่งเรียนรู้ 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
๑. นางสุภาพ พงษ์มณ ี ประธานแม่บา้น ๐๘๓-๓๒๗๓๖๐๐ 
๒. นางแผน่ พรมมา สมาชิก - 
๓. นางนา อุดใจ สมาชิก - 
๔. นางติ่ง พรมมา สมาชิก - 
๕. นางฟองนวล เพชราช สมาชิก - 
๖. นางบุญรอด จักรวาล สมาชิก - 
๗. นางค าแปง โคราช สมาชิก - 
๘. นางบวร อุทธิยา สมาชิก - 
๙. นางสุภานนัท์ พงษ์มณ ี สมาชิก - 
๑๐. นางพรทิพย์ ถิ่นจอม สมาชิก - 
๑๑. นางพรรณี พันธุ์มณ ี สมาชิก - 
๑๒. นางกุลธิดา โนวงศ ์ สมาชิก - 
๑๓. นางศรีนวล พนัธุ์วไิล สมาชิก - 
๑๔. นางอารีรัตน์ ซื่อสัตย ์ สมาชิก - 
๑๕. นางสาวอทิตยา มงคลธง นวก.ประจ าแหล่ง ๐๘๘-๒๓๑๑๕๐๑ 
 
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ๑) เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวคิด และกระบวนการในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้น โดยสามารถน าไป
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่หรือกลุ่มของตนเองได้ 
  ๒) เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การน าภูมิปัญญาชาวบา้นและทรัพยากรในพื้นที่มาใชป้ระโยชน์ 
 
2.3 กิจกรรมการเรียนรู ้ (ใช้เวลา ๖๐ นาที) 
  การเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ กลุ่มอาชีพเสริมเพ่ิมเติมรายได้ ดังนี้ 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยากรกล่าวต้อนรบัและแนะน าแหล่งเรียนรู้ (5 นาที) 

บรรยายที่มาของกลุ่ม  
และกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกลุ่มอาชีพเสริมเพ่ิมเติมรายได้ (๕ นาที) 

กล่าวสรุปกิจกรรมที่เกิดข้ึน และตัวแทนผู้เรียนรู้กล่าวความประทับใจ (10 นาที) 

ฐานแปรรูป
อาหารจากปลา  

(๒๐ นาที) 

ฐานผลิตภัณฑ์
สมุนไพร  
(๒๐ นาที) 



2.4 สื่อหรืออุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ 
 ๑) แผ่นพับแนะน าแหล่งเรียนรู้/info ประจ าแหล่ง 
2) วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต/ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 
3) ไมโครโฟน/เคร่ืองขยายเสียง 

 
2.5 กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสร้างการเรียนรู้  (ผู้เรียนรู้จ านวน ๓๐ คน) 

๑) ผู้น าชุมชน เชน่ ผู้ใหญ่บ้าน/แกนน าหน่วยงานภาครัฐ/สมาชกิ อปท. 
2) ผู้น าชุมชน เชน่ ผู้ใหญ่บ้าน, แกนน ากลุ่ม 

 3) ผู้สนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 4) เครือข่ายเทศบาลต าบลเวียงเทิง 
 


