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บ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอโคกสูงวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
1. บทน า  

1.1 หลักการและเหตุผล  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว เป็นศูนย์จัดการศึกษา

นอกที่ตั้งซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ภายใต้แผนการพัฒนาของจังวัดสระแก้ว และเป็นพ้ืนที่เป้าหมายของ

มหาวิทยาลัยในพันธกิจด้านการพัฒนาท้องถิ่น แต่ยังขาดฐานข้อมูล บริบทชุมชน ที่เป็นระบบ ที่

สามารถเข้าใจและเข้าถึงได้ ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงมีแนวคิดในการด าเนินการส ารวจบริบทชุมชนและ

จัดท าฐานข้อมูลพ้ืนที่ เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาการด าเนินงาน แก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น สร้าง

เครือข่ายพัฒนา และเป็นแบบอย่างให้แก่จังหวัดอ่ืนเพ่ือน าไปปรับใช้ในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนา

จังหวัดของตนเองในภายภาคหน้า  

1.1 วัตถุประสงค์ของการส ารวจลงพ้ืนที่ชุมชน  
1.1.1 เพ่ือสร้างเครือข่ายพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
1.1.2 เพ่ือส ารวจข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลหมู่บ้าน 

1.2 ขอบเขตการส ารวจลงพ้ืนที่ชุมชน  
ส ำรวจข้อมูลและจดัท ำฐำนข้อมูลพื้นที่หมู่ 3 บ้ำนห้วยชนั ต ำบลช่องกุ่ม  อ ำเภอ
วฒันำนคร  จงัหวดัสระแกว้ 

   1.4 วิธีการด าเนินการส ารวจความต้องการของชุมชน 
         ผู้วจิัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลภาคสนาม ด้วยตนเองและมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของชุมชน 

โดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัย ใช้วิธีการเทคนิคลูกโซ่ (Snowball) ใช้ค าถาม

ปลายเปิด เปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลหลักสามารถพูดคุยเรื่องต่างๆ ได้อย่างอิสระ การพูดคุยตั้งอยู่บนฐานของ

ความเต็มใจที่จะตอบค าถามของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

2. เครื่องมือที่ใช้การส ารวจความต้องการของชุมชน 
 แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participation Observation) การ สัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In - depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion ) 
 

3. ผลการศึกษาชุมชนเบื้องต้น 
3.1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน  
บ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  แต่เดิมก่อนที่จะมีการ

ก่อตั้งหมู่บ้านราวปี พ.ศ.2515 ได้มีครอบครัวย้ายถิ่นฐานมาจากต าบลช่องกุ่ม มาท าการแผ้วถางและ
ประกอบอาชีพทางการเกษตรเริ่มต้นจาก 7 หลังคาเรือน โดยมีพ่อดี  นิลพรมมา เป็นผู้น า  ต่อมาในปี 
พ.ศ.2519  มีการสร้างอ่างเก็บน้ าขึ้น ในขณะนั้นเพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าในการอุปโภค บริโภค ห้วย
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ชัน เกิดจากคลองในสมัยก่อนที่จะมีการสร้างอ่างเก็บน้ า  มีลักษณะสูงชัน ท าให้การเดินทางข้ามคลอง
มีความยากล าบาก ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองจึงเรียกคลองสายนี้ว่า  ห้วยชัน  และได้น าชื่อคลองนี้
มาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านและเรียกจนมาถึงปัจจุบัน 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2521  มีการก่อตั้งหมู่บ้านขึ้นอย่างเป็นทางการภายใต้การด าเนินการของ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้และเจ้าหน้าที่ทหารโดยมีผู้ใหญ่บ้านคนแรกชื่อนายลอย  ทองย้อย  ด ารงต าแหน่ง
จนถึงปี พ.ศ.2535  ภายหลังมีการประกาศก่อตั้งหมู่บ้านตามแนวพระราชด าริอย่างเป็นทางการ และ
ได้มีการจัดสรรที่ดินท ากินให้แก่ราษฎรครอบครัวละ 14 ไร่  เพ่ือใช้ประกอบอาชีพพร้อมที่อาศัย  1 ไร่ 
จึงได้มีการอพยพเข้ามาของประชาชนจากพ้ืนที่ต่าง ๆ ในภายหลังเป็นจ านวนมาก

 
 

ภาพที่ 1 นายทวี  ศรีอ้วน  ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน 
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3.2 ข้อมูลด้านสภาพนิเวศวิทยา  

   พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลาดเชิงเขา ลักษณะดินเป็นดินทราย   มีป่าเบญจพรรณ  ป่าเขา 

       
     ภาพที่ 2 ลักษณะดินของหมู่บ้านห้วยชัน 

    

        3.3 ข้อมูลด้านสภาพพื้นฐานด้านเกษตรกรรม   

3.3.1  การปลูกพืช 

พืชหลักในหมู่บ้านห้วยชัน หมู่ 3 ได้แก่ ข้าว โดยการท านาข้าวจะท าเฉพาะฤดูฝน

เท่านั้น หลังจากผ่านพ้นฤดูเก็บเก่ียวข้าวไปแล้ว อีกท้ังยังมีอาชีพท าสวน  

 
     ภาพที่ 3 ภาพเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว 
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    ภาพที่ 4 ภาพปลูกพืชผักสวนครัวในบริเวณบ้าน 

 

  3.3.2  การเลี้ยงสัตว์   

ด้านการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ของเกษตรกรในหมู่บ้านห้วยชัน ส่วนใหญ่คือโคเนื้อ ซึ่ง

เป็นผลมาจากโครงการโคบาลบูรพา  จ าวน 36 ราย โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และในหมู่บ้านได้มี

การตั้งกลุ่มสมาชิกโค กระบือ  มีธนาคารโค กระบือ  

 

  
 



OP.2 

5 
 

 
  

ภาพที่ 9 โคเนื้อในโครงการโคบาลบูรพา ของเกษตรกรในหมู่บ้านห้วยชัน (เลี้ยงตามธรรมชาติที่อ่างเก็บน้ า

ห้วยชัน) 

3.4 ข้อมูลด้านประชากร 

  บ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีข้อมูลประชากร ณ 

วันที่ท าการส ารวจ ดังนี้ 

  มีครัวเรือนทั้งหมด  346 ครัวเรือน 

  จ านวนครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง 286 ครัวเรือน 

  มีประชากรที่อยู่อาศัยจริง  1,251 คน 

  เพศชาย    686 คน 

  เพศหญิง   565 คน 

 

  3.5 ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน 

  บ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนา จังหวัดสระแก้ว มีถนนทางหลวงชนบท สก. 

3395  แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนน สก. 3485 อีก15 กม. เป็นทางลาดยางตลอดทาง จากนั้นเข้าขวาเข้าหมู่บ้านอีก 

3 กม. ซึ่งเป็นทางลูกรังตลอดทางเข้าหมู่บ้าน  
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ภาพที่ 10 ถนนภายในหมู่บ้านห้วยชัน ม.3 ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 

 

  ด้านแหล่งน้ าสาธารณูปโภคและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ของหมู่บ้าน คือ อ่างห้วยชัน 

ส่วนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร คือ เขื่อนพระปรง  และอ่างเก็บน้ าห้วยชัน 

   

  3.6 ข้อมูลด้านสังคม 

  ลักษณะของครอบครัวในหมู่บ้านบ้านด้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด

สระแก้ว โดยประชากรส่วนใหญ่อพยพถิ่นฐานมาจาก ต าบลช่องกุ่ม เพ่ือมาท ามาหากินและประกอบอาชีพ

ทางการเกษตร ต่อมาได้มีการจัดสรรที่ดินท ากินให้แก่ประชาชนครอบครัวละ 14 ไร่ เพ่ือให้ประกอบอาชีพ

พร้อมที่อาศัย 1 ไร่ หลังจากนั้นก็มีการอพยพเข้ามาของประชาชนจากพ้ืนที่ต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก  

  ปัญหาที่พบจากการสัมภาษณ์คนในชุมชนพบว่าปัญหาส่วนใหญ่คือ ยาเสพติด โดยผู้ใหญ่บ้าน

ให้ข้อมลูว่า มีวัยรุ่นบางรายในหมู่บ้านที่มีการค้าขายยาเสพติด และเสพยาเสพติดเป็นประจ า 

   

  3.7 ข้อมูลด้านการศึกษา 

  ด้านการศึกษาพบว่าประชากรในหมู่บ้านห้วยชัน  หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว ส่วนใหญ่ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ โดยมีโรงเรียนในหมู่บ้านคือ โรงเรียน
บ้านห้วยชัน  ตั้งอยู่หมู่ที ่ 3  ต าบลช่องกุ่ม  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  เป็นโรงเรียนอันเนื่องมาจาก
โครงการพระราชด าริ  สร้างเมื่อวันที่  15  ตุลาคม  พ.ศ. 2522  เปิดท าการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 มกราคม 
พ.ศ. 2523 มีนายสมเดช เสริทอง เป็นครูใหญ่   ในปีการศึกษา 2535  เปิดท าการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นเป็นปีแรก  และปี พ.ศ.2537 เปลี่ยนผู้บริหารเป็น นายวิลพ สีหะวงษ์   ปีพ.ศ. 2553 เปลี่ยนผู้บริหาร
เป็น นายจเร ฉ่ าช่วง  และเม่ือวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2559 เปลี่ยนผู้บริหารสถานศึกษาเป็นนายพิภัพงศ์   ค า
พล จนถึงปัจจุบัน   
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ภาพที่ 11 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 

           
ภาพที่ 12 ภาพอาคารเรียน โรงเรียนบ้านห้วยชัน 

 

   3.8 ข้อมูลด้านการสาธารณสุข 

  จากการลงพ้ืนที่พบว่า มีแหล่งบริการสาธารณสุขในหมู่บ้าน คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

บ้านห้วยชัน  ต าบลช่องกุ่ม  อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  

 
ภาพที่ 13 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  บ้านห้วยชัน ต าบลช่องกุ่ม  อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว 
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยชัน  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านห้วยชัน ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้วเป็นหมู่บ้านตามโครงการพระราชด าริ   ประกอบด้วยอาคาร 1 หลัง บ้านพักเจ้าหน้าที่ 2 หลัง โดย
ตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณะ จ านวน 3 ไร่ 2 งาน   ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ าสถานีอนามัย จ านวน 2 
คน  คือ 

           1.  นางสาวจารุวรรณ  คงมี       ต าแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

           2.  นายรณรงค์   วงษ์สกุล         ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 

           โดยด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ   ป้องกันและควบคุมโรค   รักษาพยาบาล  และฟ้ืนฟูสภาพ  มีเขต
ความรับผิดชอบ  จ านวน 2 หมู่บ้าน จาก 9 หมู่บ้าน ของต าบลช่องกุ่ม คือ 

 1.หมู่ที ่ 3  บ้านห้วยชัน(หมู่ที่ตั้งสถานีอนามัย) 

 2.หมู่ที ่ 6  บ้านระเบาะหูกวาง 

การให้บริการ ประกอบด้วย 

บริการแผนกผู้ป่วยนอกท่ัวไป (OPD) 

1. บริการแผนกผู้ป่วยใน (IPD) 
2. บริการแผนกผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER) 
3. บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
4. บริการแผนกห้องคลอด 
5. บริการแผนกห้องผ่าตัด 
6. บริการคลินิกเบาหวาน 
7. บริการคลินิกความดันโลหิตสูง 

ส่งผลให้ชาวบ้านเข้าถึงการใช้บริการด้านสุขภาพและสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ท าให้มีสุขภาพ

และคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึน  



OP.2 

9 
 

 
ภาพที่ 14 คณะบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  บ้านห้วยชัน 

 

  3.9  ข้อมูลด้านศาสนา  วัฒนธรรม  ความเชื่อ  และการสันทนาการ 

  หมู่บ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ประชากรส่วนใหญ่ใน

หมู่บ้านนับถือศาสนาพุทธ โดยมีสถานที่ทางศาสนาที่ส าคัญได้แก่ วัดห้วยชัน ซึ่งตั้งอยู่ภายในหมู่บ้าน  

 
ภาพที่ 15 วัดห้วยชัน 
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ด้านข้อมูลประเพณี วัฒนธรรมในชุมชน ประกอบด้วย 

ล าดับ ชื่อประเพณี / วัฒนธรรม ช่วงเวลาที่จัด 
1. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

ปีใหม่/สวดมนต์ข้ามปี 
ประเพณีสงกรานต์ มีการก่อพระเจดีย์ทราย แห่พระ 
บุญหลักบ้าน 
เข้าพรรษา 
บุญข้าวประดับดิน 
ออกพรรษา 
ลอยกระทง 

มกราคม 
เมษายน 
มิถุนายน 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 

กันยายน-ตุลาคม 
พฤศจิกายน-ธันวาคม 

 

   3.10  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

   3.10.1 รายได้หลัก 

   ประชากรหมู่บ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือ ท าการเกษตร ท านา  ท าสวน  ส่วนอาชีพรองคือ เลี้ยงสัตว์ โดยในหมู่บ้านได้

มีการจัดตั้งธนาคารโค กระบือในหมู่บ้าน รวมถึงมีอาชีพ ประมง เนื่องจากอยู่ใกล้กับเขื่อนพระปรง ชาวบ้าน

สามารถเข้าไปหาปลาได้ตลอดทั้งปี (จะมีเพียงช่วง 3 เดือนที่ไม่มีปลา) และมีชาวบ้านบางกลุ่มหาปลา กุ้ง ที่

อ่างเก็บน้ าห้วยชัน อีกทั้งยังประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 30,000 บาท/ปี (ซึ่งถือ

ว่าอยู่ในเกณฑ์) 

       

   3.10.2 ร้านค้าต่าง ๆ ในหมู่บ้าน 

    1. ร้านขายของช าหรือขายของเบ็ดเตล็ด จ านวน 10 แห่ง 

    2. ร้านจ าหน่ายหรือซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์รถจักรยาน จ านวน 1 

แห่ง (อยู่ติดกับบ้านผู้ใหญ่บ้านทวี) 

   3.10.3 กองทุนในหมู่บ้าน 

    1. กองทุนหมู่บ้าน มีงบประมาณ 2,200,000 บาท 

    2. กองทุนกลุ่มออมทรัพย์ มีงบประมาณ 880,724 บาท 

     

   3.10.3 กลุ่มอาชีพ/กลุ่มกิจกรรม 

    1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต       จ านวนสมาชิก  119 คน 

    2. กลุ่มสตรีสากล     จ านวนสมาชิก  76 คน 

    3. กลุ่มกลุ่มสตรีต าบล    จ านวนสมาชิก  80 คน 
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    4. กลุ่ม อปพร.    จ านวนสมาชิก  17 คน 

    5. กลุ่ม อสม.    จ านวนสมาชิก  19 คน 

    6. กลุ่ม ชรบ.(ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน) จ านวนสมาชิก  15 คน 

    7. กลุ่มส่งเสริมอาชีพทอเสื่อกก  จ านวนสมาชิก  10 คน 

    8. กลุ่มอาชีพประมงพ้ืนบ้าน  จ านวนสมาชิก  50 คน 

    9. กลุ่มอาชีพโคบาลบูรพา   จ านวนสมาชิก  36 คน 

    10.กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์   จ านวนสมาชิก  13 คน 

    11.กลุ่มปลาร้า ปลาส้ม   จ านวนสมาชิก  15 คน 

     

  

  

 

  
ภาพที่ 16 ภาพผลิตภัณฑ์ ผลผลิตในชุมชนบ้านห้วยชัน  
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 3.11  ข้อมูลด้านการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 

  ปัจจุบันบ้านห้วยชัน หมู่ 3 ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว อยู่ในเขตการ

ปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องกุ่ม ปัจจุบันมีผู้ใหญ่บ้านคือ นายทวี  ศรีอ้วน 

  3.12  ข้อมูลด้านแผนงาน โครงการ และแนวทางการพัฒนาของชุมชน 

1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตจากหน้าวัดไปยังแหล่งท่องเที่ยว

ถึงชลประทานพระปรง 

   2. โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลช่องกุ่ม 

   3. โครงการอบรมเกษตรอินทรีย์ 

   4. โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหมู่3 

   5. โครงการอบรมปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์น้ าตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

   6. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์ดี 

   7. โครงการธนาคารข้าว 

   8. โครงการก่อสร้างร้านค้าประชารัฐ 

   9. โครงการขุดลอกคลองก้ันเขตพ้ืนที่สาธารณะ หมู่3 

   10.โครงการป้ายสัญลักษณ์จราจรในหมู่บ้าน 

   11.โครงการก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอ่างเก็บน้ าห้วยชัน  

   12.โครงการพัฒนาปรับปรุงศาลากลางบ้าน  

   13.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ าห้วยชัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
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ภาพการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ าห้วยชัน  
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4. ผลการวิเคราะห์ชุมชน  
 จุดแข็ง 

 จากการศึกษาข้อมูลพบว่าเป็นส่วนที่มีความส าคัญที่ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความสามัคคีเป็น 

หนึ่งอนัเดียวกัน และเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของการดาเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่เป็นแหล่งอาหารและทุนในการท านาปีละ 2 ครั้ง 

 2. พ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท าการเกษตร 

 3. ผู้น าชุมชนมีความซื่อสัตย์ มีความจริงจังในการท างาน เป็นที่ยึดเหนี่ยวของลูกบ้านได้เป็นอย่างด ี

 4. มีการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนจากภาคครัวเรือนเป็นอย่างดี  

 

 จุดอ่อน 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าส่วนนี้ท าให้เห็นข้อบกพร่องบางอย่างของชุมชน ซึ่งจะส่งผลกระทบ

ต่อการด าเนินกิจกรรมในส่วนของชุมชนๆ ได้ 

1. ผู้สูงอายุในหมู่บ้านส่วนใหญ่ขาดรายได้ต้องยังชีพด้วยตนเอง 

2. ในหมู่บ้านขาดแหล่งน้ าเพื่อใช้ส าหรับท าการเกษตรครัวเรือน 

3. ในชุมชนขาดแหล่งที่ใช้ส าหรับก าจัดขยะ 

4. ชาวบ้านบางส่วนยังขาดความร่วมมือในการพัฒนาหมู่บ้านหรือการขาดการมีส่วนร่วม 

 

 โอกาส 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ามีปัจจัยเสริมหลายอย่างที่เกิดขึ้นในชุมชนเนื่องจากชุมชนมีความ

เข้มแข็ง ความสมัครสมานสามัคคี อีกทั้งการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

รายละเอียดดังนี้ 

1. มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์สวยงามเหมาะแก่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง

นิเวศน์ 

2. มีแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรขนาดใหญ่เหมาะแก่การเพาะปลูก 

3. เป็นพื้นที่โครงการพระราชด าริมีการพัฒนาจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง 

4. มีหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ สามารถร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านได้เต็มที่ 
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 อุปสรรค 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นท าให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างล้าช้า

หรือล าบากข้ึน ซึ่งอาจเกิดจากตัวบุคคลหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. สมาชิกบางกลุ่มมีความขัดแย้ง ทางความคิดในการบริหารจัดการร่วมกัน หรืองานในชุมชน 

ส่งผลให้งานบางอย่างล่าช้าในการพัฒนา 

2. สมาชิกยังขาดความรู้ในด้านเทคโนโลยี เนื่องจากส่วนใหญ่สมาชิกในชุมชนจะประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม ดังนั้นจึงท าให้ไม่มีความรู้ ความช านาญในการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้

ส่งผลท าให้ผลงานบางอย่างไม่ทันเวลา ไม่ทันสมัย ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

3. ผลผลิตทางการเกษตรขาดมาตรฐาน /ตกต่ า ท าให้ขาดอ านาจในการต่อรอง 

4. ปัญหาเรื่องยาเสพติดในชุมชน  

 

วิสัยทัศน์ของชุมชน 

 ชุมชนน้อมน าพระราชด ารัสของในหลวงรัชกาลที่9 เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้

โดยมีการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในคงอยู่สืบไป ประสานความ

ร่วมมือกับคนในชุมชนในเรื่องหมู่บ้านปลอดอบายมุข และปลอดยาเสพติด เยาวชนในหมู่บ้านมีงานท าและไม่

มั่วสุมกับยาเสพติด  

 

ยุทธศาสตร์ 

1. สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน 

2. การด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ส่งเสริมประเพณีในท้องถิ่นในสืบต่อไป 

4. หาแหล่งสถานที่รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร 

5. จัดท าโครงการบ้านสวยน่าอยู่ 

กลยุทธ์ 

1. สกัดกั้นและป้องกันปัญหายาเสพติด ทั้งภายในและภายนอกหมู่บ้าน 

2. ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกผักสวนครัว รอบรั้วกินได้ 

3. จัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ ในหมู่บ้าน 

4. จัดตั้งสถานที่รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร 

5. ในวันส าคัญให้มีการพัฒนาหมู่บ้านทุกครั้ง 
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5.  สรุปผลการศึกษา  
 ชาวบ้านหมู่3 บ้านห้วยชัน ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ส่วนใหญ่มีรายได้หลัก

จากการเกษตร  คือการท านาและท าสวน  ส่วนรายได้เสริมมาจากการรวมกลุ่มอาชีพเช่น กลุ่มประมง กลุ่ม

เกษตรอินทรีย์ กลุ่มเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ สุกร  จากการสอบถาม พูดคุยกลุ่มพบว่า สภาพปัญหาและ

ความต้องการของครัวเรือนเป้าหมาย คือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังมียอดจ าหน่ายที่น้อยมาก รวมถึงการขาดความรู้

ทั้งทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน/ยกระดับมาตรฐานสินค้า ให้ตรงความต้องการของลูกค้า  และ

อยากให้มีการส่งเสริมในด้านของการตลาดผลิตภัณฑ์และเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายให้เพ่ิมข้ึน  

สิ่งท่ีชุมชนอยากเห็นหรืออยากให้เกิดขึ้นในอนาคตหรือมีการพัฒนาหมู่บ้านให้ดียิ่งข้ึน ประกอบด้วย 

1. ชาวบ้านในหมู่บ้านมีความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียวกัน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือ

ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน 

2. หมู่บ้านมีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และสะอาดน่าอยู่และไม่มีการบุกรุกท าลาย

ธรรมชาติ 

3. หมู่บ้านปลอดอบายมุข ปลอดยาเสพติด เยาวชนในหมู่บ้านมีงานท าไม่ม่ัวสุมกับยาเสพติด 

4. คนในชุมชนน้อมน าพระราชด ารัชของในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกต์ใช้  

5. คนในชุมชนมีการเก็บออม ใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ผลผลิตทางการเกษตรได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของตลาด  

7. คนในชุมชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง   

8. มีศูนย์เรียนรู้ของหมู่บ้าน / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศในหมู่บ้าน/ ศูนย์คอมพิวเตอร์ชุมชน 

  
ภาพการจัดประชุมร่วมกับกลุ่มชาวบ้าน   

  



OP.2 

17 
 

แผนการพัฒนาชุมชนระยะ 3-5 ปี 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) บ้านห้วยชัน  หมู่3 ต าบล
ช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

ที ่
โครงการ / 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

รายละเอียด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 

1 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางถนน

คอนกรีต จาก

หน้าวัดไปยังแหล่ง

ท่องเที่ยวถึง

ชลประทานพระ

ปรง 

เพื่อพัฒนา

โครงสร้าง

พื้นฐาน

ให้บริการ

ประชาชน 

อ านวยความ

สะดวกและ

ความปลอดภัย

แก่ประชาชน 

ระยะทาง 

ปรับปรุง

เส้นทาง 3

กิโลเมตร 

ก่อสร้าง

ถนนลาดยาง

หรือคอนกรีต

กว้าง 6 เมตร 

ยาว 3000เมตร

พร้อมวางทอ่

ระบายน้ า 

ประชาชน /นักท่องเที่ยว

ได้รับความสะดวก และ

ปลอดภัยในการใช้ถนน

สัญจรไป-มา 

หมู่บ้าน

ร่วมกับ

หนว่ยงาน

ราชการ 

2. โครงการอบรม

แปรรูปผลผลติ

ทางการเกษตร 

เพื่อให้

เกษตรกรและ

ประชาชนหมู่3 

มีความรู้ ทักษะ

ในการแปรรู 

ผลผลติทาง

การเกษตรเพื่อ

เพิ่มมูลค่า 

เกษตรกร

หมู่3 บ้าน

ห้วยชัน 

จัดฝึกอบรม

ประชาชนใน

ชุมชนห้วยชันให้

มีความรูเ้กี่ยวกับ

การแปรรปู

ผลผลติทาง

การเกษตร เพื่อ

เพิ่มมูลค่า 

1.ประชาชนในชุมชน 

สามารถน าวัตถุดิบใน

ชุมชนมาแปรรูปเพื่อเพิม่

มลูค่า  

2.ก่อเกิดอาชีพในชุมชน 

3.ครัวเรือนมรีายได้เพิ่มขึ้น 

หมู่บ้าน

ร่วมกับ

หนว่ยงาน

ราชการ 

3. โครงการวสิาหกิจ

ชุมชน 

เพื่อให้

เกษตรกรและ

ชาวบ้าน หมู่3 

บ้านห้วยชัน 

รวมกลุม่จัดตั้ง

วิสาหกิจชุมชน 

เพื่อเพ่ิม

รายได้

ใหก้ับ

เกษตรกร

และ

ประชาชน

บ้านห้วย

ชัน หมู่3 

จัดฝึกอบรม

เกี่ยวกับการ

จัดตั้งกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน 

การบริการ

จัดการดา้นต่าง 

ๆ  

มีกลุ่มวสิาหกิจชุมชน

เกิดขึ้นให้ชุมชนบ้านห้วย

ชันหมู่ 3  

หมู่บ้าน

ร่วมกับ

หนว่ยงาน

ราชการ 
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ที ่
โครงการ / 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

รายละเอียด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 

4. โครงการส่งเสริม

การผลิตสินคา้ที่

ปลอดภัยและได้

มาตรฐาน 

เพื่อให้

เกษตรกรและ

ชาวบ้านหมู่3 

บ้านห้วยชัน

ผลิตสินค้าได้

ตรงตามเกณฑ์

มาตรฐานและ

สินค้าเป็นท่ี

ยอมรับ 

เพื่อเพ่ิม

มาตรฐาน 

คุณภาพใน

ตัวสินค้า 

ของชุมชน

บ้านห้วย

ชัน 

จัดฝึกอบรมใน

หมู่บ้านให้มี

ความรู้เกี่ยวกับ

การผลิตสินค้าท

คี่ปลอดภยัและ

ได้มาตรฐาน 

สนิค้าได้ผ่านการรับรอง

มาตรฐานและเป็นท่ี

ยอมรับ  

หมู่บ้าน

ร่วมกับ

หนว่ยงาน

ราชการ 

5. โครงการส่งเสริม

ความรู้ด้านไอที 

เพื่อต่อยอดธุรกิจ

และชุมชนยั่งยืน 

เพื่อให้

เกษตรกรและ

ชาวบ้านหมู่3 

บ้านห้วยชัน มี

ความรู้ ทักษะ

ด้านไอที และ

สามารถน า

ความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ใน

การด าเนินงาน

และธุรกิจ

ชุมชนต่อไป 

เพื่อเพ่ิม

ความรู้ 

ทักษะด้าน

ไอที และ

ต่อยอดองค์

ความรู้การ

การพัฒนา

ชุมชน 

จัดฝึกอบรมใน

กับชาวบ้านใน

หมู่บ้านให้มี

ความรู้เกี่ยวกับ

การใช้

คอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์ด้าน

เทคโนโลยีอื่น ๆ 

เพื่อประยุกต์ใช้

ในการท า

การตลาด  การ

หาข้อมูลใหม่ท่ี

เป็นประโยชน์ 

1. ชาวบ้านหมู่3 บ้านห้วย

ชัน มีความรู้ ทักษะ ด้าน

คอมพิวเตอร์เพิม่มากข้ึน 

2. สามารถประยุกต์ใช้

ความรู้กับการบริหาร

จัดการงานต่างๆ ไดเ้ป็น

อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นงาน

ทางด้านการสื่อสาร

การตลาด  งานทางด้าน

บัญชี  งานทางด้านการ

ผลิต  และอื่นๆที่เกีย่วข้อง 

 

หมู่บ้าน

ร่วมกับ

หนว่ยงาน

ราชการ 
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ส่วนที่ 4 สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
4.1 สภาพปัญหา ความต้องการ โอกาสในการพัฒนาจากชุมชนหรือครัวเรือนเป้าหมาย 

การศึกษาสรุปได้ว่า ครัวเรือนในชุมชนบ้านห้วยชัน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งไม่สามารถออกไป
ท างานนอกบ้านได้ เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ และปัญหาในการเดินทาง ดังนั้นจึงส่งผลให้คนในชุมชนมี
รายได้น้อย แต่หากชุมชนได้มีการพัฒนาโครงการตามแผนพัฒนาชุมชน 3-5 ปี จะส่งผลให้คนในชุมชนมีอาชีพ  
มีรายได้สูงขึ้น และไม่ต้องออกไปท างานยังต่างถิน่ รวมถึงชาวบ้านจะมีความเป็นอยู่ที่ดขีึ้น 

 
4.2 สรุปความต้องการเชิงพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของหน่วยงาน เครือข่ายประชารัฐที่เกี่ยวข้อง 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางาน    
พันธกิจสัมพันธ์ เพ่ือร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
4.3 ข้อเสนอแนะ จุดเน้น โครงการพัฒนาที่ส่งผลต่อความส าเร็จ (Quick Win Project) 

1. มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เกิดในชุมชนบ้านห้วย  และสร้าง
เอกลักษณ์ในตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งจุดเด่นของชุมชนบ้านห้วยชัน คือ ชุมชนอยู่ติดกับเขื่อนพระปรง  ซึ่งมี
ความอุดมสมบูรณ์ของน้ า ท าให้ชาวบ้าน คนในชุมชนมีแหล่งหาปลาได้เกือบตลอดทั้งปี  (ใน1ปี จะ
สามารถหาปลาได้เป็นเวลา 8 – 9 เดือน) ดังนั้นจึงควรส่งเสริมด้านการแปรรูปจากปลาที่หามาได้ 
เพ่ือก่อเกิดมูลค่าที่สูงขึ้น และเกิดความหลากหลายด้านผลิตภัณฑ์ 

2. ผลิตภัณฑ์ควรได้รับการยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ จนสามารถสร้างความ
ต้องการในตัวสินค้า ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  

3. จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพ่ือเป็นการสร้างเข้มแข็งให้กับชุมชน  ก่อเกิดอาชีพและรายได้ให้กับ
ชาวบ้านในชุมชน 

4. สนับสนุนให้ความรู้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ เพ่ือน ามาต่อยอดใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และการบริการจัดการด้านอื่น ๆ  

 


