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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

สว่นที ่1 
 

 
 

1. ทีต่ั้งของหมูบ่า้นหรอืต าบล  
 องค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี ตั้งอยู่ เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 บ้านลุ่มโพธิ์ ต าบลปราณบุรี อ าเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีพ้ืนที่ 55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 35,920 ไร่ ได้ยกฐานะจาก
สภาต าบลมาเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2539 อยู่ห่างจากที่ว่าการ
อ าเภอปราณบุรีไปทางทิศเหนือ ประมาณ 5 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้    

- ทิศเหนือ  พ้ืนที่ติดต่อกับ ต าบลวังก์พง 
- ทิศใต้   พ้ืนที่ติดต่อกับ ต าบลศิลาลอย อ าเภอสามร้อยยอด 
- ทิศตะวันออก  พ้ืนที่ติดต่อกับ ต าบลปากน้ าปราณ 
- ทิศตะวันตก  พ้ืนที่ติดต่อกับ ต าบลเขาน้อยและต าบลหนองตาแต้ม 
 
 

2. ลักษณะภูมิประเทศ 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรีเป็นพ้ืนที่ราบระหว่างหุบเขา โดยมีเขานาน้อย เขาช่องมอญ เขา

อ้ายโกร่ง อยู่ทางทิศตะวันออก มีแม่น้ าปราณบุรีไหลผ่านทางตอนเหนือของต าบล  พ้ืนที่มีความเหมาะสมกับ
การท าการเกษตรกรรม เช่น การท านา ท าไร่ และท าสวน เช่น ไร่สับปะรด สวนมะพร้าว สวนมะม่วง และนา
ข้าว เป็นต้น 
 

3. เขตการปกครอง 
เขตปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี มีทั้งหมด 5 หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่ 1 บ้านเกาะคู่ 

หมู่ที ่2 บ้านนาพะเนียด หมู่ที่ 3 บ้านนาห้วย หมู่ที ่4 บ้านลุ่มโพธิ์ และหมู่ท่ี 7 บ้านหนองกา 
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ระบบเศรษฐกิจ 
 

1. การเกษตร 
 การเกษตรเป็นอาชีพหลักของประชาชนผลผลิตที่ส าคัญ คือ ข้าว สับปะรด  มะพร้าว  พ้ืนที่
เกษตรกรรมได้รับน้ าจากคลองชลประทานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ แต่ไม่มีน้ าในการเกษตรเนื่องจากประสบภัยแล้ง   
 

2. การประมง 
 พ้ืนที่ในเขตมีแม่น้ าปราณบุรีไหลผ่านและเขตใกล้เคียงติดกับทะเล การประมงจึงเป็นอาชีพเสริมเป็น
รายได้อีกทางหนึ่งของประชาชน  
 

3. การปศุสัตว์ 
 การเลี้ยงสัตว์ประชาชนส่วนใหญ่จะเลี้ยง โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ และเลี้ยงปลา โดยมีการส่งเสริม
วิธีการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ 
 

4. การบริการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ 
ที ่

ประเภทธรุกจิ/การคา้/การบรกิาร 
จ านวน 

(แหง่) 

1 โรงแรม  - 

2 สถานีบริการน้ ามัน/ปั๊ม 1 

3 ตลาดนัด - 

4 ร้านสะดวกซ้ือ 1 

5 ร้านขายของช า 51 

6 ร้านอาหาร  ภัตตาคาร  สวนอาหาร 3 

7 ธุรกิจด้านการเกษตรและเคมีภัณฑ์ 2 

8 ธุรกิจบ้านเช่า 11 

9 รีสอร์ทโฮมสเตย์ ห้องพัก 7 

รวม 76 
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5. การท่องเที่ยว 
การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสถานที่

ส าคัญทางประวัติศาสตร์ อันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการท่องเที่ยวด้วยแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ ได้แก่ 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อแหลง่ทอ่งเที่ยว/ 
สถานทีส่ าคญั 

สถานที่ตัง้ ลักษณะ/ความส าคัญ 

1 วัดหนองคราม บ้านนาพะเนียด ม.2 

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ 
บรรยากาศร่มรื่น มีที่กราบไหว้พระซึ่งท าไว้
กลางสระน้ า ส าหรับให้นักท่องเที่ยวให้
อาหารปลา 

2 วัดนาห้วย บ้านนาห้วย ม.3 
เป็นศาสนสถานที่ประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนา เหมาะส าหรับท่องเที่ยวพักผ่อน
หย่อนใจ บรรยากาศภายในวัดร่มรื่น  

3 จุดชมวิวเขานาห้วย บ้านนาห้วย ม.3  
เป็นภูเขาสูงสามารถมองเห็นทะเล ภูเขา 
และพ้ืนที่ราบใกล้เคียง เหมาะส าหรับการ
ถ่ายรูป และเยี่ยมชมบรรยากาศโดยรอบ 

4 หมู่บ้านหนองกา บ้านหนองกา ม.7 

เป็นสถานที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งที่มีผู้เข้ามา
เที่ยวชม และศึกษาดูงานเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็งในการพัฒนา
ตนเอง พึ่งพาตนเอง มีแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ
มากมาย มีภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ประชาชน
ทั่วไปได้เข้ามาศึกษา ได้เข้ามาเรียนรู้แล้ว
สามารถน าไปปรับใช้กับชุมชนตนเองได้ 

 

6. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ประชาชนในพ้ืนที่ยังมีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยังคงสามารถใช้ได้ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น 
กลุ่มเกษตรกรผู้ท าสวนเกษตร หมู่ที่ 1 , 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ท่ี 7 
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว มะม่วง หมู่ที่ 2 และหมู่ท่ี 7  
ปราชญ์หมู่บ้านเรื่องปัด เปุา พ่น หมู่ที่ 3 , 4 และหมู่ที่ 7  
ปราชญ์หมู่บ้านเรื่องจักรสาน หมู่ที่ 7  
หมอดิน หมู่ที่ 1 และหมู่ท่ี 7 
ปราชญ์หมู่บ้านเรื่องงานฝีมือ เย็บปัก ถักร้อย งานดอกไม้ หมู่ที่ 2 , 3 และหมู่ที่ 7 
ปราชญ์หมู่บ้านเรื่องงานประเพณี หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 7  
ฯลฯ 

 

7. สิ้นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
ประชาชนมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือจัดท าของฝาก เช่น กล้วยกวน สับปะรดกวน ขนมปังซีสเชค เครื่องจัก

สาน น้ าพริกแกงต่างๆ น้ าตาลมะพร้าว นอกจากนี้ยังมียาสมุนไพรของวัดนาห้วยที่ขึ้นชื่อ และมีชื่อเสียงไปไกล
หลายจังหวัด 
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สว่นที ่2 
สถานที่ท่องเทีย่วทีส่ าคญัในทอ้งถิน่ 

 
1. วดันาหว้ย ตัง้อยูห่มู่ที ่3 บา้นนาหว้ย  

วัดนาห้วย เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่ชุมชนมา ตั้งแต่ยุคต้นรัตนโกสินทร์ มีอายุรวม 200 ปี จึงยังเห็น
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิต ประเพณี ที่ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงเรื่อยมา พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านวัดนาห้วย
เกิดข้ึนโดยความร่วมมือกันของชุมชนกับวัด ในการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีในชุมชน โดยมีการ
จัดแสดงวัตถุโบราณที่ทางเจ้าอาวาสวัดให้มอบให้กับทางพิพิธภัณฑ์ และวัตถุเก่าแก่ที่ชาวบ้านได้น ามามอบให้ 
รวมถึงนิทรรศการชีวประวัติ เจ้าอาวาสวัดนาห้วยองค์ก่อนถึง 10 องค์ ทั้งในรูปแบบของภาพถ่ายและของใช้ 
ประวัติและวิวัฒนาการทางด้านโบราณคดี และประวัติศาสตร์เมืองปราณบุรี  เครื่องปั้นดินเผา โอ่งโบราณ 
เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน เงินตรา คันฉ่อง และเครื่องใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อแสดงถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
และประเพณีที่สืบทอดกันมา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนของสถานที่จัด
กิจกรรมหลายอย่างเช่น มีการปรับปรุงหอฉันท์ให้มีขนาดกว้างใหญ่ขึ้น เพ่ือรองรับพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาร่วม
ท าบุญ มีการสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่เพ่ือรองรับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ มีการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้น่าดูน่าชม ไว้เป็นที่ส าหรับพักผ่อนหย่อนใจส าหรับพุทธศาสนิกชนที่ประสงค์มาท าบุญ ฟัง
เทศน์ฟังธรรม เป็นต้น 

 

ภาพหน้าวัดหน้าห้วย ซึ่งมีท้าวเวสสุวรรณอยู่บริเวณซุ้มประตูทางเข้าวัด คอยปกปักรักษาวัด 
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เที่ยวชมวหิารพระพทุธรปูวดันาห้วย 
  ถ้าพูดถึงการชมวิหารพระพุทธรูปวัดนาห้วยนั้นมีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม 
พระสังกัจจายน์ พ่อขุน ฤาษี และพระพุทธรูปอื่นๆ ซึ่งบรรยากาศรอบพระพุทธรูปนั้นมีความสงบร่มรื่น อากาศ
ถ่ายเท่พัดผ่านไม่ท าให้อากาศรอบๆ นั้นร้อนจนเกินไป ซึ่งสามารถรับดอกไม้ธูปเทียนเพ่ือกราบไหว้ขอพร 
สักการะ 
เจ้าแม่กวนอิมวัดนาห้วย 
  เมื่อท่านเดินทางมาเที่ยวหัวนาห้วย แวะเข้ามาเที่ยววัดนาห้วย ภายในวัดมีความสวยงาม บรรยากาศ
เย็นสบาย ท่านไม่ควรพลาดแวะกราบไหว้สักการะบูชา ประติกรรมองค์จ าลองพระแม่กวนอิม ซึ่งถูกจัดสร้างไว้
ด้านหน้าวิหาร สามารถเดินเล่นตามบริเวณสนามวัด ทีเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่รอบๆ ภายในตัววัดนาห้วย ที่มี
ความเป็นธรรมชาติและสงบ ลมพัดผ่านตลอดเวลาท าให้ไม่เหนื่อยแระร้อนจนเกินไป 

 

 

 

 

 

พระสงักจัจายน์วดันาหว้ย 

  หากท่านได้มาเที่ยววัดนาห้วย ก็อย่าลืมแวะกราบไหว้พระสังกัจจายที่ตั้งอยู่ไกล้ๆกับรูปปั้นเจ้าแม่
กวนอิม ณ วิหารของวัด พระสังกัจจายน์” หรือ “หมีเล่อฝอ” ซึ่งเป็นองค์เดียวกันกับค าเรียกทางพุทธศาสนา
ฝุานหินยานคือ “พระอาริย์” (พระศรีอารยเมตไตรย) อันเป็นคติความเชื่อทางพุทธศาสนาที่หมายถึง
พระพุทธเจ้า องค์ใหม่ ที่จะบังเกิดมาในอนาคตกาล ณ เวลานั้น เชื่อกันว่า สันติสุขอันแท้จริงจะบังเกิดขึ้นแก่
มวลมนุษยชาติ กราบไหว้สักการบูชาพระสังกัจจายน์เพ่ือให้บังเกิดความเป็นสิริมงคล ประการแก่ตนเองและ
ครอบครัว 
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บรรยากาศรอบวิหารสิง่ศกัดิส์ิทธ์วดันาห้วย 
   หากพูดถึงบรรยากาศรอบๆ วิหารสิ่งศักดิ์ ณ วัดนาห้วย จะมีความร่มรื่นเย็นสบายด้วยความเป็น
ธรรมชาติของวัดนาห้วยที่เต็มไปต้นไม้ใหญ่ที่ปกคุมไปทั่ววัดและยังมีสนามของวัดให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศ
ภายในวัด ซึ่งใต้ต้นไม้ใหญ่จะมีโต๊ะที่นั่งส าหรับนั่งพักผ่อนหรือจะสูดอากาศที่ เย็นสบายใจได้ ถ้าหากพูด
ด้านหน้าวิหารจะมีศาลาฤาษีตั้งอยู่ ซึ่งสามารถรับดอกไม้ธูปเทียนเพื่อกราบไหว้ขอพร เพ่ือความเป็นสิริมงคล 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
มารูจ้กัพอ่ขนุดา่นวดันาห้วย 
  พ่อขุนด่าน วัดนาห้วย ถูกสร้างด้วยความสวยงามตัวอาคารที่สร้างพ่อขุนจะเหมือนวิหารรอบๆ จะมี
ความร่มรื่นเย็นสบายสงบมากอากาศถ่ายเท่สะดวกจะมีลานหรือสนามบริเวณนั้น หากต้องการจะสักการะเจ้า
พ่อขุนด่านธูป 5 ดอก บน 7 ดอก แก้บน 9 ดอก ซึ่งสามารถรับดอกไม้ธูปเทียนเพื่อกราบไหว้ขอพรและเป็นสิริ
มงคล 
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โบสถ์วดันาห้วย 
 เป็นสถานที่ท่ีพระสงฆ์ใช้ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ได้แก่ ท าวัตรเช้า-เย็น เป็นสถานที่ท าพิธีกรรมต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา เวียนเทียน แห่เทียน ซึ่งมี
พระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่หน้าโบสถ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มณฑปประดิษฐานพระรปู รหูล่ออดตีสมภารวดันาหว้ย 
 มณฑปหลังนี้ใช้ประดิษฐานรูปหล่ออดีตสมภารวัดนาห้วย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – พ.ศ.2562 มณฑป
หลังนี้เปิดให้ประชาชนเข้ามาสักการะ ขอพร ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. ในช่วงวันหยุด หรือ มี
งานปิดทองประจ าปีของวัด จะมีประชาชนเข้ามาร่วมท าบุญ ปิดทองเป็นจ านวนมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
 
 

พระครูสุทธาจารคุณ (หลวงปูุอ่ า)  
    อดีตเจ้าอาวาสวัดนาห้วย  

ด ารงต าแหน่งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๖ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๗  
      ~:~ รวม ๑๑ ปี ~:~ 
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      พระสุเมธีวรคุณ (หลวงปูุเปี่ยม จนฺทโชโต)  

       อดีตเจ้าอาวาสวัดนาห้วย  
  ด ารงต าแหน่งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๗๔ 

        ~:~ รวม ๑๗ ปี ~:~ 
 
 
 
 
 
 

พระครูประวิตสิทธิการ (หลวงพ่อสมพงษ์ โกสโล)  
  อดีตเจ้าอาวาสวัดนาห้วย  

ด ารงต าแหน่งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๗  
    ~:~ รวม ๑๘ ปี ~:~ 

 
 
        
 
 
 

 พระครูรัตนโสภิต (หลวงพ่อแก้ว รตนธมฺโม)  
อดีตรองเจ้าคณะอ าเภอปราณบุรี อดีตเจ้าอาวาสวัดนาห้วย  
ด ารงต าแหน่งสมัยที่ ๑ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ถึง พ.ศ. ๒๔๘๘  
     สมัยที่ ๒ เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๐๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๗  

~:~ รวมสองสมัย ๓๔ ปี ~:~ 
 
 
 
 
 
 

พระครูประจักษ์ศีลคุณ (หลวงพ่อสอ้ิง ปิยสีโล)  
อดีตเจ้าคณะต าบลปราณบุรี  

ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ถึงปี พ.ศ. 2562 
    ~:~ รวม 25 ปี  ~:~ 
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ศาลาฮ่องเต้  
  เป็นที่พักไว้ส าหรับให้ประชาชนได้นั่งพักผ่อน ได้สนทนา พูดคุย ซึ่งเปิดให้เข้ามาใช้ได้ทุกวัน ส่วนใหญ่
ประชาชนจะมาใช้ในวันที่วัดจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การท าบุญตักบาตรในวันพระ งานกฐิน ผ้าปุาของวัด 
โครงการฝึกอบรมของนักเรียน การบวชชีพราหมณ์ ฯลฯ  
 
 
 

 

 

 
โรงเรียนปรยิตัธิรรมวดันาห้วย 
  หากพูดถึงโรงเรียนปริยัติธรรมซึ่งอยู่ใกล้ๆ กับวัดนาห้วย โดยเจ้าอาวาสวัดนาห้วยเป็นผู้ดูแลในส่วน
ของสงฆ์ เมื่อมีบุคคลหรือคณะบุคคลต้องการเข้าชมพิพิธภัณฑ์หรือใช้ห้องสมุด ในส่วนของฆราวาส มี
คณะกรรมการวัด และคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมต าบลปราณบุรี เป็นผู้ดูแลศูนย์วัฒนธรรมต าบลปราณบุรี 
ซึ่งครอบคลุมงานพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดวัดนาห้วยด้วย โดยมีประธานสภาวัฒนธรรมต าบลปราณบุรี นายธนู  
ศิลปแท้ เป็นผู้ดูแล ทั้งนี้ได้ประสานงานกับโรงเรียนบ้านหนองกา และโรงเรียนวัดนาห้วย ในส่วนของการเป็น
สถานที่ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน 

 

 

 

 
 
 

 
ชมหอ้งสมดุวดันาห้วย  
  เที่ยววัดนาห้วยก็อย่าลืมแวะชมห้องสมุดวัดนาห้วย จะตั้งอยู่ที่ใต้หอระฆังของวัด ซึ่งประตูนั้นเป็น
กระจกเขียนด้วยตัวอักษรให้อ่านอย่างชัดเจน บริเวณรอบๆ ห้องสมุดวัดมีบรรยากาศร่มรื่น ไม่ร้อนไม่หนาว
จนเกินไป ก่อนที่จะไปถึงห้องสมุดวัดจะต้องผ่านวิหารสิ่งศักดิ์สิทธ์และต่อมาก็จะเจออุโบสถของวัด 
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เยีย่มชมศนูยว์ฒันธรรมต าบลปราณบรุ ีหรือพิพธิภณัฑว์ดันาหว้ย 

  พิพิธภัณฑ์วัดนาห้วยเป็นสถานที่รวบรวมของเก่าและน ามาจัดแสดงให้ผู้ที่สนใจเข้าชม เป็นพิพิธภัณฑ์
ที่ไม่มีรูปแบบที่เป็นทางการมากนัด ซึ่งโดยปกติจะปิด และเปิดเมื่อมีผู้ติดต่อขอเข้าชม และช่วงงานประจ าปี
เท่านั้น วัตถุและของเก่าที่จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์วัดนาห้วย ส่วนมากเป็นของที่พระครูประจักษ์ศีลคุณ เจ้า
อาวาสวัดนาห้วยองค์ปัจจุบัน เป็นผู้รวบรวมสะสมไว้ และมีของที่ชาวบ้านและบุคคลอ่ืนน ามาบริจาคไว้ใน
พิพิธภัณฑ์อีกจ านวนหนึ่ง ซึ่งแต่ละชิ้นทางวัดได้ด าเนินการจัดท าทะเบียนเป็นวัตถุเป็นบัญชีวัตถุต่างๆเก็บรักษา
ไว้ที่ท่านเจ้าอาวาสวัดนาห้วย พิพิธภัณฑ์มีการจ าแนกหมวดหมู่และชนิดของวัตถุไม่ค่อยแน่นอน มีวัตถุหลาย
ประเภทจัดแสดงในที่ใกล้เคียงกัน อันเนื่องมาจากความหลากหลายของวัตถุที่จัดแสดง เช่นตู้พระไตรปิฎก 
ธรรมาสน์ หม้อดินเผา โอ่งดิน แจกันกระเบื้องเคลือบ เงิน เหรียญ ธนบัตร สัตว์สตาฟ หัวจระเข้ ปากปลา
ฉนาก เปลือกหอย พัดลม รถลาก โต๊ะเก้าอ้ีประดับมุก ปืนยาว กระบี่ ดาบ ฆ้อง ตราชั่ง เป็นต้น วัตถุที่มีชิ้นเล็ก
และมีความส าคัญจะถูกจัดแสดงไว้ในตู้กระจก ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตู้โชว์ตามบ้านเรือนทั่วไป ส่วนวัตถุที่มี
ขนาดใหญ่ จัดวางไว้ตามส่วนต่างๆของพ้ืนที่ที่เหมาะสม มีพ้ืนที่ 108 ตารางเมตรในห้องชั้นล่างของกุฏิเจ้า
อาวาสวัดนาห้วย  
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  นอกจากสถานที่ที่กล่าวมาแล้ว ยังมีสถานที่ส าคัญอีกหลายแห่งในวัด เช่น กุฏิแม่ชี ซึ่งในวันพระจะมี
พุทธศาสนิกชนจะมาฝึกปฏิบัติธรรม ไหว้พระ สวดมนต์ เพื่อรักษาความสงบในจิตใจ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่แม่
ชีใช้ปรุงยาสมุนไพร ไม่ว่าจะเป็นยาลม ยาดม ยาหอม ยาอม ยาลูกกลอน ยาธาตุ ฯลฯ ซึ่งมีชื่อเสียงเลื่องลือไป
ไกลในหลายๆ จังหวัด  
 
   
 
 
 
 
 

 

  การจะมาเที่ยวชมวัดนาห้วยนั้น ให้เดินทางมาถนนเส้นเพชรเกษมขับไปเรื่อยๆ จนถึงโลตัส ปราณบุรี 
ก่อนจากนั้นก็ให้ขับรถมาบนถนน ปข.4020 ให้ขับมาเรื่อยๆจนเลยโรงพยาบาลปราณบุรี ขับต่อมาเรื่อยๆ 
จนถึงทางแยกซ้ายขวา ให้เลี้ยวซ้ายมาบน ถนน 3168 ขับมาดเรื่อยๆ ก็จะเห็นปั้มน้ ามัน ปตท. ต่อมาให้ขับ
ตรงไปเรื่อยๆ ก็จะเห็นประตูทางเข้าวัด 
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2. วดัสทิธสิังฆาราม(วดัหนองคราม) 
วัดหนองคราม หรือชื่อเต็มว่าวัด  สิทธิสังฆาราม  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพระครูสุนทรกิตติวัฒน์  เป็นเจ้าอาวาส  เป็นวัดที่มีชื่อเสียงเรื่องการปฏิบัติธรรม มี
สถานที่ภายในร่มรื่น ผู้คนนิยมไปท าบุญ กราบพระพุทธรูปจ าลอง หลวงปูโต หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อทวด   
เจ้าแม่กวนอิม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัดหนองคราม มีอุโบสถที่ใหญ่เป็นอันดับสามในประเทศไทย มีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ในเจดีย์

บนหลังคาอุโบสถ จึงเป็นที่นิยมที่สักการะของสาธุชนทั่วไป  นอกจากนี้แล้วภายในวัดยังมีที่เลี้ยงปลาคือศาลา
กลางน้ า ซึ่งเป็นที่นิยมของบุคคลทั่วไป 
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มาถึงที่สระปลา ก็จะมีศาลาขนาดใหญ่ อยู่กลางน้ า บรรยากาศดี เย็นสบาย เหมาะส าหรับการมา
นั่งเล่น ให้อาหารปลา พักผ่อนหย่อนใจ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตรงกลางมีพระพุทธรูป 2 องค์ ก่อนให้อาหารปลาเราก็ต้องไหว้พระขอพร เพื่อเป็นศิริมงคลกับตนเอง

ก่อนครับ ใครที่ชอบด้านการเสี่ยงทาย มีเซียมซีให้เสี่ยงทาย บริเวณสระทีใ่ห้อาหารปลา มีที่นั่งอยู่บริเวณ
โดยรอบศาลา ปลาที่นี่ตัวใหญ่มาก  มีทั้งปลาสวาย ปลาดุก  ใครที่มาที่วัดแห่งนี้ จะต้องประทับใจแน่นอน  วัด
มีความเงียบสงบ เย็นสบายทั้งกายและใจ 

การเดินทางเข้ามาทางสี่แยกไฟแดงปราณบุรี ตรงเข้ามาประมาณ 5 กิโลเมตร จะพบกับสะพานที่
สร้างข้ึน เพ่ือข้ามทางรถไฟ  ขับรถตรงมาใต้สะพาน จากนั้นเลี้ยวขวา ตรงมาเรื่อยๆ ประมาณ 2 กิโลเมตร จะ
พบกับปูายเล็กๆ ชื่อวัดสิทธิสังฆาราม(วัดหนองคราม) เข้ามาในซอยอีกนิดเดียว วัดอยู่สุดซอย ตรงเข้ามาในวัด
ด้านซ้ายมือเป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สามารถเข้าไปกราบ
ไหว้ได้  อีก 50 เมตร ด้านขวามือเป็นซุ้มเล็กขายน้ า ขนมต่างๆ และยังมียาลมที่ท าจากสมุนไพรด้วย ซุ้มนี้ เป็น
ที่ขายอาหารปลา ถุงละ 10 บาท นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีพระพุทธรูปส าคัญๆ ด้านหน้าโบสถ์เยื้องมา
ทางขวา มีศาลพระพรหม และราหูอมจันทร์ให้ประชาชนที่มาได้กราบไหว้  
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3. จดุชมววิเขานาหว้ย เปน็ทีป่ระดิษฐานหลวงพ่อศลิาขาว และรอยพระพุทธบาทจ าลอง 

  

 

 

 
     

  พิกัดของสถานที่ตั้ง 
 เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่จะต้องไปกราบไหว้ สักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่บนเขานาห้วย  
สถานที่แห่งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ หลายแห่ง จุดประสงค์ของการสร้าง คือ ต้องการ
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ขึ้นมาสักการะ กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง 
ด าเนินการโดยส านักงานท้องถิ่นอ าเภอปราณบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สภา
วัฒนธรรมต าบลปราณบุรี สภาวัฒนธรรมอ าเภอปราณบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี และชาวบ้าน
หมู่บ้านนาห้วย โดยใช้งบประมาณในการสร้างและปรับปรุงสถานที่ เมื่อปี พ.ศ. 2561 – 2562 เริ่มตั้งแต่
ทางขึ้นเขานาห้วย เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีปูายบอกทาง มีการอัญเชิญพระพุทธรูป อัญเชิญรอยพระ
พุทธบาทจ าลอง มาประดิษฐาน ณ สถานที่แห่งนี้ด้วย 
 หากจะเล่าประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้ คงไม่มีใครที่ทราบแน่ชัด เพราะคนที่รู้เรื่องก็น่าจะล้ม
หายตายจากไปแล้ว เหลือเพียงแต่เรื่องราวที่บอกต่อกันมา ว่าสถานที่แห่งนี้เมื่อก่อนเคยมีพระสงฆ์มาจ าพรรษา
ที่สถานที่แห่งนี้ มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ท าด้วยศิลาแลงจ านวน 3 องค์ ในปี พ.ศ.2529 พระครูรัตนโสภิต
(หลวงพ่อแก้ว) ได้มอบพระพุทธรูปให้กับโรงเรียน 3 โรงเรียนเพ่ือเป็นพระพุทธรูปประจ าสถานศึกษา ได้แก่ 
โรงเรียนวัดนาห้วย (แสงกล้าประชาสรรค์) โรงเรียนบ้านหนองกา และโรงเรียนบ้านปากน้ าปราณ  และให้
คณะกรรมการโรงเรียนร่วมกันสร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจ าสถานศึกษาด้วย ในปัจจุบันได้มีการ
ปรับปรุงบริเวณจุดชมวิวเขานาห้วยให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ หากใครต้องการความสงบ 
ต้องการอยู่กับธรรมชาติก็สามารถมาเที่ยวชมได้ จะมาเดี่ยว มาคู่ หรือมาเป็นกลุ่มคณะ ก็ยินดีต้อนรับ แต่ขอ
ความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาความความสะอาดด้วยเนื่องเป็น
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือกันมาก 
ประวัติรอยพระพุทธบาทจุดชมวิวเขานาห้วย 
 รอยพระพุทธบาทบนจุดชมวิวเขานาห้วยก่อนจะพูดถึงรอยพระพุทธบาทต้องกล่าวถึงพระประธานใน
อุโบสถวัดนาห้วยก่อน  เพราะหลวงพ่อสมัยนั้นได้ด าริให้หล่อพระประธานในโบสถ์ใหม่  ชาวบ้านจึงน าทองเก่า
เท่าที่มีในแต่ละบ้านมาท าบุญถวายวัด  เมื่อน าทองมาหล่อพระประธานเสร็จแล้วจึงได้น าทองที่เหลือมาหล่อ
รอยพระพุทธบาท  สืบถามจากผู้รู้ที่มีอายุ 96 ปี ในเวลานี้ท่านเล่าว่าเมื่อสมัยที่ท่านบวชท่านเป็นผู้จัดการเรื่อง
การหล่อพระประธาน  ในสมัยนั้นก็อยู่ในราวปี พ.ศ. 2492 – 2495  เมื่อหล่อพระประธานได้ 1 องค์  แล้ว



15 
 

ทองยังเหลืออยู่  พระครูรัตนโสภิต(หลวงพ่อแก้ว) ได้น าทองที่เหลือมาหล่อพระเครื่องได้จ านวนหนึ่ง  ทองก็ยัง
ไม่หมดจึงได้น าทองที่เหลือมาหล่อรอยพระพุทธบาท  แต่ด้วยอุปกรณ์มีไม่ครบจึงได้ให้ช่าง  นายช่างหล่อพระ
ประธาน ชื่อพิณ  พระครูรัตนโสภิต(หลวงพ่อแก้ว) ให้ช่างพิณน าทองกลับไปกรุงเทพเพ่ือหล่อรอยพระพุทธ
บาท  แล้วจึงส่งกลับมาวัดนาห้วย 
 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี  ร่วมกับพระครูประจักษ์ศรีละคุณ (หลวงพ่อสอ้ิง) ได้อัน
เชิญรอยพระพุทธบาทไปประดิษฐานอยู่ที่จุดชมวิวเขานาห้วย  หมู่ที่ 3 บ้านนาห้วย ต าบลปราณบุรี เมื่อวันที่ 
12 เมษายน 2562 ซึ่งรอยพระพุทธบาทเป็นปูชนียสถานที่ส าคัญยิ่งแห่งหนึ่งของต าบลปราณบุรี  จุดชมวิว
เขานาห้วยจึงเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่สวยงามควรค่าแก่การรักษาและอนุรักษ์ให้อยู่สืบไป 

ทางขึน้จดุชมววิเขานาหว้ย 
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  เริ่มตั้งแต่ทางข้ึนเขาเราจะเห็นปูายบอกสถานที่ บริเวณทางข้ึนจะมีราวบันไดทั้ง 2 ข้าง มีการน าหินมา
เรียงซ้อนกันเป็นขึ้นไปเป็นขั้นบันได กว้างบ้างแคบบ้างตามลักษณะของหิน ระหว่างทางเดินขึ้นเราจะพบ
พระพุทธรูปตั้งอยู่บนเนินหิน มีพ่อปูุศรีสุทโธ มีรูปปั้นของหมอชีวกโกมารภัจจ์ ให้เราได้แวะพักกราบไหว้บูชา 2 
ข้างทางที่เดินขึ้นไปเราจะพบกับหลักค าสอน ค าเตือนสติ คติสอนใจมากมายให้เราอ่าน เก็บเอามาคิดได้ เมื่อ
ขึ้นไปถึงยอดเขาเราจะพบกับรอยพระพุทธบาทจ าลองซึ่งประดิษฐานกลางศาลา และยังมีพระพุทธรูปศิลาขาว
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านนาห้วย ให้เราได้กราบไว้บูชาด้วย บนยอดเขาจะให้ความรู้สึกเย็น
สบาย มีลมพัดตลอดเวลา มีราวกันตกส าหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบมองวิว และกันเด็กเล็กๆ ได้ มีที่พักส าหรับนั่ง
ชมวิว นั่งเล่น เราสามารถมองเห็นวิวโดยรอบของอ าเภอปราณบุรีได้ทั้งหมด และสามารถมองเห็นเขาสามร้อย
ยอดได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีห้องน้ าไว้บริการทั้งบนเขา และข้างล่าง มีศาลาเอนกประสงค์ มีลานกิจกรรม
ส าหรับผู้ประสงค์มาออกก าลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ 
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4. หมู่บา้นหนองกา  
ประวตัิความเปน็มา 
  ชื่อ  “บ้านหนองกา”  ได้ชื่อมาจากหนองน้ าใหญ่  อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่บ้าน  
(ปัจจุบันนี้หนองน้ ายังมีอยู่  ใช้ส าหรับเลี้ยงสัตว์)  เล่าสืบต่อกันมาว่าเป็นหนองน้ าลึก  มีน้ าใสขังตลอดปี  มีปลา
ชุกชุม  สองฝั่งหนองน้ ามีปุาไผ่ขึ้นเขียวชอุ่มหนาแน่น  เป็นที่อยู่อาศัยของนกกาจ านวนมาก  เวลาเช้าจะส่ง
เสียงร้องเซ็งแซ่  ปีใดเกิดความแห้งแล้ง  ชาวบ้านจากหมู่บ้านใกล้เคียงมาอาศัยน้ าจากหนองน้ านี้ส าหรับใช้ดื่ม
กินและเลี้ยงสัตว์  ชาวบ้านจึงเรียกหนองน้ านี้ตามสภาพที่พบเห็นเป็นประจ าว่า  “หนองกา”  รวมทั้งเรียก
หมู่บ้านที่อยู่ใกล้หนองน้ าว่า  “บ้านหนองกา”  เป็นต้นมา 
 

  บ้านหนองกา มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มดินดอน  สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย             
และดินชื้นแฉะ   จึงท าให้พ้ืนที่ส่วนใหญ่ เหมาะที่จะประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร  พืชไร่ และพืชสวน มี
ลักษณะภูมิอากาศ 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 
 

เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ดินเหมาะส าหรับการท าการเกษตร ราษฎรส่วนใหญ่จึงมีอาชีพทางด้านเกษตรกรรม ได้แก่ 
ท านา ท าสวน ท าไร่ ส่วนอาชีพรอง ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ งานรับจ้างทั่วไป และการค้าขาย   
 

สภาพทางภมูปิระเทศ 
 บ้านหนองกา เป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับหมู่บ้านใกล้เคียงหลายหมู่บ้าน   ได้แก่ 

ทิศเหนือ  ติดกับ หมู่ที่ 4 บ้านลุ่มโพธิ์ 
  ทิศใต ้  ติดกับ หมู่ที่ 2  บ้านหนองข้าวเหนียว  ต าบลสามร้อยยอด 
  ทิศตะวนัออก ติดกับ หมู่ที่  3   บ้านนาห้วย  ต าบลปราณบุรี  อ าเภอปราณบุรี 
  ทิศตะวนัตก ติดกับ หมู่ที่  1  บ้านดอนมะกอก   ต าบลศิลาลอย 
แผนผังสงัเขปของหมูบ่้าน 
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ผลติภณัฑช์มุชน  
  บ้านหนองกา มีผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมให้เกิดรายได้  ลดรายจ่าย  เพราะมีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมา
เพ่ือสร้างอาชีพให้กับแม่บ้าน เพ่ือเป็นการน าผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่ในหมู่บ้านมาท าการแปรรูปเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าให้กับผลผลิต โดยผลิตภัณฑ์ที่เด่นๆ ของกลุ่มได้แก่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแปรรูปพืชผลทางการเกษตรที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น สับปะรด  กล้วย  มะขาม  
มะเขือเทศ  มาผ่านกระบวนการแปรรูปโดยการกวนให้มีรสชาติน่ารับประทาน โดยเฉพาะ “ กล้วยหอมทอง
กวน” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรเป็นหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในระดับ 4 ดาว ของประเทศ และยัง
มี “ สับปะรดกวน “ ซึ่งก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถด าเนินชีวิต
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้    ท าให้มีรายได้เสริมจากการท าอาชีพหลักเพ่ิมมากขึ้น  ผลิตภัณฑ์
ชุมชนของบ้านหนองกา สามารถด าเนินการได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี  และเป็นต้นแบบ
ให้กับหมู่บ้านใกล้เคียงได้ศึกษาแนวทางการด าเนินงานที่สามารถท าให้ชุมชนเข้มแข็งและประชาชนอยู่ดีมีสุขได้
อย่างยั่งยืน 
การศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
  ประชากรบ้านหนองกา  มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีดังเดิมของไทย ประชากรส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ทางหมู่บ้าน มีการส่งเสริมให้ประชาชนท าบุญตักบาตรในวันพระ มีการท าบุญหมู่บ้าน
ในวันปีใหม่ มีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนพรรษา วันที่  5   ธันวาคม เนื่องจากพ่ีน้อง
ประชาชนบ้านหนองกาซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ที่เคยทรงเสด็จเยี่ยม
ประชาชนที่รับเสด็จที่บ้านหนองกา 
ศาลตายายประจ าหมูบ่า้น 
  ศาลตายายเป็นศาลประจ าหมู่บ้านที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก  เป็นที่พึง
ทางใจให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี  เดิมทีศาลตายายตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน  ซึ่งเรียกว่าทิศหรดี  
หรือเรียกว่าหน้าศาล  อยู่ศาลนี้ตั้งอยู่หน้าหนองน้ าหน้าบ้านเจ้าของที่ดินชื่อ  นางเทือน  ยอดเกตุ  ต่อมาเมื่อปี 
พ.ศ. 2490  นายเทน  อ่องคล้าย  ได้ย้ายศาลจากที่เดิมมาอยู่ทางด้านหน้าของศาลาประชาคมซึ่งเป็นศาลา
กลางหมู่บ้านในปัจจุบัน  แล้วต่อมาเมื่อปี  พ.ศ.2521  นายเพชร  อ่องคล้าย  ซึ่งเป็นลูกชายได้ย้ายศาลมา
ตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบ้านหนองกา  ซึ่งเป็นที่แห่งใหม ่ โดยสร้างศาลขึ้นมาใหม่ในจ านวนเงินประมาณ  20,000  
บาท  และศาลตายายได้ตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบ้านหนองกาจนปัจจุบัน 
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สถานทีส่ าคญัของหมูบ่า้นหนองกา 
1.  ซุม้รับเสดจ็ 

เป็นอาคารขนาดย่อม  ก่อสร้างครั้งแรกเมื่อปี  พ.ศ.2516  เพ่ือการรับเสด็จพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่  9  ที่ทรงผ่านหมู่บ้านหนองกาเพ่ือไปเปิดศูนย์ รพช.  เมื่อวันที่  26  
เมษายน  2516  และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่  9  ได้เสด็จลงเหยียบแม่พระ
ธรณีบ้านหนองกาโดยไม่มีหมายก าหนดการ  ทั้งสี่พระองค์  คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  
รัชกาลที่  9  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ  เจ้าฟูาสิรินธร  สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอฯ  เจ้าฟูาจุฬาภรณ์  เวลาประมาณ  17.00  น.เศษ  ยังความซาบซึ้งปลาบปลื้มกับชาวบ้านหนองกา
เป็นล้นพ้น  ทั้งนี้ความสามัคคี  ความพร้อมเพรียงเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของพ่ีน้องชาวบ้านหนองกา  เมื่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงแล้วทรงแลดูรอบ ๆ  แล้วตรัสถามว่า “ที่นี่นะที่ไหน” มีผู้ตอบว่า  “ที่นี่
คือหมู่บ้านหนองกา”  ในหลวงตรัสว่า  “ที่นี่ดี  ที่นี่เข้มแข็ง” 

สร้างครั้งแรกด้วยไม้ต้นตาลทั้งหลัง  รูปทรงเหมือนกับในปัจจุบัน  แต่ในปัจจุบันนี้เป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กไว้เป็นอนุสรณ์ในการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน  
เป็นที่จัดตั้งเครื่องสักการะพระพุทธรูปและพระบรมสาธิตลักษณ์  ในวันที่  5  ธันวาคม  และ  12  สิงหาคม  
เป็นที่รวมความพร้อมของชาวบ้านหนองกา  เพ่ือจุดเทียนชัยถวายพระพร และเป็นสถานที่ตักบาตรท าบุญขึ้นปี
ใหม่เป็นประจ าทุกปีด้วย 
 

2.ที่ท าการกลุ่มแมบ่า้นผลไมแ้ปรรปู 
ทางกลุ่มแม่บ้านได้ท าการก่อสร้างต่อจากอาคารหลังใหญ่ของกลุ่ม  โดยได้กู้เงินของกลุ่มออม

ทรัพย์เพ่ิมเติมอีก   150,000  บาท  และได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี  และ
หน่วยงานต่างๆ  สนับสนุน  เป็นที่ท าการผลิตอาหารแปรรูปผลไม้ก้อนต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  ศนูย์เทคโนโลยกีารเกษตร 
  เป็นที่ท าการกลุ่มเกษตรกรท าไร่ปราณบุรีและเป็นสถานที่ผลิตน้ ามันไบโอดีเซล 
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4.  ศาลาเอนกประสงค์ทีท่ าการผลติไบโอดเีซล 
ศาลาอเนกประสงค์เป็นอาคารไม้สร้างหลังจากสร้างยุ้งฉาง  ด้วยเงินของทางราชการ  ใช้เป็น

ที่ประกอบกิจกรรมต่าง  ๆ  ของหมู่บ้าน   ปัจจุบันเป็นที่ท าการผลิตน้ ามันไบโอดีเซลของหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  ปาุชมุชน 

ปุาชุมชนของหมู่บ้านมีอยู่  2  แห่ง  คือ 
แห่งที่  1  ได้ปลูกปุาไว้โตแล้ว  อยู่ในที่สาธารณะใกล้ชิดติดกับหมู่บ้านทางด้านตะวันตก  มี

เนื้อท่ีประมาณ  4  ไร่เศษ  เป็นปุาแล้ว 
แห่งที่  2  ปลูกไว้ในพ้ืนที่สาธารณะของหมู่บ้าน  มีเนื้อที่ประมาณ  18  ไร่  เป็นปุาชายเขา

ที่หมดสภาพแล้ว  ได้ปลูกปุาไม้นานาชนิด  เมื่อปี  พ.ศ.2550  ที่ผ่านมา  มีสภาพเป็นปุาเดิมอยู่บ้าง 
ตั้งอยู่ไกลจากหมู่บ้านประมาณ  3  กิโลเมตร  ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน  ปุาชุมชนทั้ง

สองแห่งได้ปลูกต้นไม้ไว้แล้ว  ร่วมกับการรักษาต้นไม้ที่เป็นปุาอยู่เดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอกจากนี้ หมู่บ้านหนองกามีการพัฒนาขึ้นอย่างมาก มีการทั้งการแสดงของกลุ่มสตรีแม่บ้าน
ที่รวมตัวกันเพ่ือมาท ากิจกรรมให้กับหมู่บ้าน มีคณะศึกษาดูงานหลายคณะ ชาวบ้านก็รวมตัวกันออกมาต้อนรับ 
หมู่บ้านมีการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมให้มากขึ้น มีแหล่งเรียนรู้ให้คณะศึกษาดูงานมากข้ึนหลายแหล่ง
เรียนรู้ หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร ปศุสัตว์ อุตสาหกรรมและหัตถกรรม ด้านแพทย์แผนไทย 
สมุนไพรไทย และยังมีบริการปั่นจักรยาน มีการนั่งรถสามล้อ นั่งรถลากเที่ยวชมหมู่บ้าน ท าให้ผู้ที่เข้าศึกษาดู
งานไม่มีเบื่อหน่ายกับการเข้าศึกษาดูงานที่นี่   
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สว่นที ่3 
การวเิคราะหศ์ักยภาพและ 

เปูาหมายการท่องเทีย่ว 
นโยบายดา้นการทอ่งเที่ยว 

การพฒันาการทอ่งเทีย่ว 
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวและเร่งรัดการปรับปรุง 

มาตรฐานในเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกความปลอดภัย และสุขอนามัย โดยค านึง การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
ของผู้พิการและผู้สูงอายุ 

(๒) พัฒนา บูรณะ และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเดิมที่มี 
อยู่แล้ว ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มพืน้ที่ที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ 
ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน 

(๓) ยกระดับและรักษามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว 
(๔) ส่งเสริม สนับสนุนตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ 
(๕) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่า และมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว 
(๖) ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ 
(๗) พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 

ภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์เพ่ือ 
ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก 
เปูาหมายการท่องเทีย่วขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลปราณบรุ ี

1. ร่วมกันฝันเพื่อปักธงว่าเปูาหมายที่เราต้องการ ต้องการเห็นการท่องเที่ยวของเราเป็นเช่นไร ? 
- มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ 
- อยากให้ต าบลปราณบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางการ

เกษตรอย่างเต็มรูปแบบ 
- คนปราณบุรีมีแหล่งรายได้ทางการท่องเที่ยวเสริม 
- อยากให้นักท่องเที่ยวประทับใจในสินค้าและบริการของคนในชุมชน 
- อยากให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาทุกวัน การค้าขายจะได้ค้าขายได้ทุกวัน สินค้าที่ผลิตก็สามารถ 

จ าหน่ายได้ 
- อยากให้คนในชุมชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ช่วยกันดูแลรักษา 
- อยากเห็นคนทั้งประเทศรู้จัก และจัดให้แหล่งท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ

ของประเทศ 
มิตดิา้นสิ่งแวดล้อม 

- อยากให้ประชาชนในชุมชนเอ้ือเฟ้ือกันเหมือนในอดีต 
- อยากให้ปุาไม้อุดมสมบูรณ์ 
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มิตใินดา้นเศรษฐกจิ 
- คนในท้องถิ่นมีงานท า เศรษฐกิจในชุมชนดี 
- ไม่มีปัญหาทางสังคม คนในชุมชนมีความสุข 
- ชุมชนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่ว 

ยุทธศาสตร์ในการพฒันา  
ด้านการบริหารจัดการ ในด้านผู้น าและโครงสร้างองค์กร เพื่อให้การน าแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ไปสู่

การปฏิบัติ ชุมชนควรจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุด ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของคนในชุมชนในการ 
ขับเคลื่อนโครงการ เพ่ือวางแผนและประสานงานติดต่อระหว่างชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบล และ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

นอกจากนี้ เพื่อให้ทุกกลุ่มได้เข้ามามีบทบาทและท างานร่วมกันในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
คณะกรรมการชุดดังกล่าว ควรจัดตั้งด้วยระบบโควตา กล่าวคือ ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนที่มีความเหมาะสม เข้า
มาท างาน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประกอบด้วยฝุายต่าง ๆ ดังนี้  

ฝุาย หน้าที่รับผิดชอบ 
1. ฝุายประชาสัมพันธ์และการตลาด เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวของประชาชนใน 

ชุมชน สื่อสารภายในชุมชน ดแูลด้านสื่อมวล สร้าง 
กิจกรรมการตลาดเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว ติดต่อ 
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งรัฐและเอกชน 

2. ฝุายการเงินและบัญชี จัดท าระบบการเงิน บัญชีรายรับ/รายจ่าย ดูแล 
ทรัพย์สินของคณะกรรมการ (ถ้ามี) 

3. ฝุายวิชาการ ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ของ 
ชุมชนเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เก็บ 
รวบรวมไว้อย่างเป็นระบบเพื่อให้มีการศึกษา และ 
เผยแพร่ต่อไป 

4. ฝุายพัฒนาและควบคุมมาตรฐานสินค้า ออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวให้ครบวงจร น าเสนอ
เป็น Packages Tour ควบคุมรูปแบบการ ท่องเทีย่ว 
และให้บริการนักท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน และคง
ความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเอาไว้ 

5. ฝุายดูแลสถานที่ บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

บ ารุงรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
เอาไว้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง 
อาคารสถานที่ ห้องน้ า ถนน ระบบการบ าบัดน้ าเสีย 
และประสานขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงาน 
ภายนอก 

6. ฝุายสาธารณสุข ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
ด้านการประกอบอาหาร การสาธารณสุขทั่วไป 
ปรับปรุงหาถังใส่ขยะ รณรงค์ให้คนในชุมชนใส่ใจ 
เรื่องความสะอาด และอาหารที่บริการนักท่องเที่ยว 
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7. ฝุายทะเบียน พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการ 
ให้บริการในด้านต่าง ๆ ในชุมชน เช่น แหล่ง 
ท่องเที่ยว สถานประกอบการ และผู้ประกอบการฯ 

8. ฝุายรักษาความปลอดภัย ดูและความปลอดภัยภายในชุมชน เช่น การจัดเวร 
ยาม การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมรวบ 
ข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

9. ฝุายพัฒนาสังคม สร้างทัศนคติที่ดีของชุมชนและภาคีต่อการจัดการ 
ท่องเที่ยวระดับชุมชน ประสานความเข้าใจ การ 
วางแผนและจัดท าโครงการพัฒนาชุมชน และขอ 
ความช่วยเหลือจากหน่วยราชการ 

 

นอกจากคณะกรรมการชุดดังกล่าว ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการด้านการท่องเที่ยว 
โดยตรงแล้ว ยังมีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยอ้อม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ชุมชน มี
ความเข้มแข็งยิ่งขึ้นในการด าเนินงานการท่องเที่ยว ประกอบด้วยกลุ่มบุคคล ดังนี้ 

ฝุาย หน้าที่รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยตรง 
    - ส านักงานการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

- พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการฯ คนในชุมชน 
และผู้ประกอบการและเจ้าบ้านที่ดี โครงการสร้าง
เครือข่าย 
- เป็นพี่เลี้ยงและคอยสนับสนุนด้านองค์ความรู้ 
- จัดอบรมยุวมัคคุเทศก ์
 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี สนับสนุนการท างานของหมู่บ้าน 
โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - จัดโครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ 

- สนับสนุนให้มีการสอนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ใน 
โรงเรียน 

วัด เป็นศูนย์ประสานงานความร่วมมือระหว่างในชุมชน 
อพปร.,ชรบ.,อพป. ดูแลรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวและคนใน

ชุมชนโดยเฉพาะช่วงเทศกาล และช่วงวัดหยุดยาว 
และสร้ า งความเชื่ อมั่ นด้ านความปลอดภัย ให้
นักท่องเที่ยว 
 

ภาคเอกชน เช่น ผู้ประกอบการ ร้านค้า ที่พัก 
ร้านอาหาร และธุรกิจอ่ืน ๆ 

ลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวและการให้บริการ ที่ได้มาตรฐาน
ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค 
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สว่นที ่4 
แผนส่งเสรมิการท่องเทีย่วองค์การบรหิารสว่นต าบลปราณบรุ ี

อ าเภอปราณบรุ ีจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 
ประจ าปงีบประมาณ 2562 

 

 
กิจกรรม 

 

 
ระยะเวลา 

 
สถานที่ด าเนนิการ 

 
หมายเหต ุ

 
1.  กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง พ.ย. 61 ท่าน้ าวัดนาห้วย หมู่ที่ 3  
2.  กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ เม.ย. 62 วัดนาห้วย/จุดชมวิวเขานาห้วย  
3.  กิจกรรมครอบครัวแรลลี่  ส.ค. 62 วัดนาห้วย/วัดหนองคราม/จุดชม

วิวเขานาห้วย/หมู่บ้านหนองกา 
 

4.  กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ก.ค. 62 หมู่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้าน/วัดนาห้วย/
วัดหนองคราม/วัดปราณบุรี 

 

5. โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ตลอดทั้งปี 
 

วัดนาห้วย/วัดหนองคราม/วัด
ปราณบุรี 

 

6. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวใน 
    เขตพ้ืนที่ 
 -ท่องเที่ยวเชิงเกษตร/เชิงวัฒนธรรม 
 

 
 

ตลอดทั้งปี 
 

 
หมู่ 2 บ้านนาเพนียด/หมู่ 3 บ้าน

นาห้วย /หมู่ 7 บ้านหนองกา  
ต.ปราณบุรี 

 

7. โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด 
 

ตลอดทั้งปี วัดนาห้วย/วัดหนองคราม/วัด
ปราณบุรี  
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แผนส่งเสรมิการท่องเทีย่วองค์การบรหิารสว่นต าบลปราณบรุ ี
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ งบประมาณ ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ 
1 โครงการจดังานประเพณลีอยกระทง เพื่อให้ประชาชนไดร้่วมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณ ี
30,000 ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
กองการศึกษาฯ 

2 โครงการจดังานประเพณสีงกรานต์สาน
สัมพันธ์ผูสู้งอาย ุ

1.เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมท าบุญตกับาตร สรงน้ า
พระ รดน้ าด าหัวผู้สูงอาย ุ
2.เพื่อส่งเสรมิและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณ ี
3.เพื่อส่งเสรมิการท่องเที่ยว 

80,000 เด็ก เยาวชนและประชาชนเห็น
คุณค่าและความส าคญัของผู้สูงอายุ 
เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย 

กองการศึกษาฯ 

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเข้าพรรษา 1.เพื่อส่งเสรมิท านุบ ารุงศาสนา 10,000 ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรม ลด ละ เลิก อบายมุข 

กองการศึกษาฯ 

4 โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวดั 1.เพื่อเป็นการท านุบ ารุงศาสนา สบืสาน
พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง 
2.เพื่อให้ผู้ปฏิบัตไิด้มโีอกาสเข้าวัด ท าบุญ ฟังพระ
ธรรมเทศนา 

- ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนมีความ
เข้าใจในหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนา และสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได ้

กองการศึกษาฯ 

5 โครงการครอบครัวแรลลี่แหล่งเรียนรู้
ท้องถิ่น 

1.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว 
2.เพื่อส่งเสรมิแหล่งเรียนรู้และสถานท่ีท่องเที่ยว
ในท้องถิ่น 
3.เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชนได้ออกก าลังกายด้วย
การปั่นจักรยาน 

50,000 1.ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจท่ีแข็งแรง 
2.แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและ
สถานท่ีท่องเที่ยวเป็นท่ีรู้จักของคน
ทั่วไป 

กองสวัสดิการสังคม 

6 โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
จุดชมวิวเขานาห้วยแบบยั่งยืน 

เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว 
 

2,000,000 
งบ อบจ. 

1.แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา
ปรับปรุง จ านวน 1 แห่ง 
2.ประชาชน นักท่องเที่ยวมีความ
ปลอดภัยในการเยีย่มชม 

กองช่าง 

 
 


