
ฐานข้อมูลภมูิปัญญาท้องถิ่น 
 

โดย 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก 
 

หมู่ที่ 1 ต าบลแหลมตะลุมพุก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

๑. ด้านกายภาพ 

    ๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ
ของที่ว่าการอ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอ าเภอปากพนัง 
ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร และตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ ๕๙ กิโลเมตร โดยที่มี
อาณาเขตติดต่อ ดังนี้    
                    ทิศเหนือ                      จดกับ  อ่าวนครศรีธรรมราช ในท้องที่อ าเภอท่าศาลา 
                    ทิศใต้                          จดกับ  ต าบลปากพนังฝั่งตะวันออก 
                    ทิศตะวันออก              จดกับ  ทะเลอ่าวไทย 
                    ทิศตะวันตก                 จดกับ  อ่าวปากพนัง   

    ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 

 สภาพทางภูมิศาสตร์ของต าบลแหลมตะลุมพุก มีลักษณะเป็นแนวสันทรายซึ่งเกิดขนานกับชายฝั่งทะเล
ด้านตะวันออกของภาคใต้ สันทรายนี้เกิดจากการทับถมของตะกอนทะเลกับตะกอนจากแม่น้ าหลายช่วงด้วยกัน 
แนวสันทรายจึงแผ่ขยายกว้างขึ้น การที่เกิดเป็นแนวสันทรายขึ้นท าให้ตะกอนทรายทับถมรวมกัน คล้ายกับ
บริเวณสันทรายซึ่งเป็นที่ตั้งของตัวเมืองนครศรีธรรมราช แผ่นดินทางด้านตะวันตกต่ ากว่าทางด้านตะวันออก 
ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของแหลมตะลุมพุก (ชายฝั่งด้านอ่าวไทย) เป็นหาดทรายขาวสะอาด มีต้นสนขึ้นเป็น
แนวยางสวยงาม ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก (ชายฝั่งด้านอ่าวนครหรืออ่าวปากพนัง) เป็นฝั่งชายเลน เต็มไปด้วย
ป่าไม้โกงกางและป่าชายเลนอ่ืน ๆ ส่วนตอนเหนือของต าบลแหลมตะลุมพุกเป็นสันดอนจะงอย โดยมีแนวสัน
ทรายต่อเนื่องจากชายฝั่งอย่างสม่ าเสมอตลอดแนว 

    ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ     

 ลักษณะภูมิอากาศของแหลมตะลุมพุกคล้าย ๆ กับหมู่บ้านชายทะเลอ าเภอปากพนัง คือ ประมาณช่วง
เดือนตุลาคม - มกราคม จะมีฝนตกมากท่ีสุด เพราะได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือน าความชื้น



มาจากบริเวณอ่าวไทย ประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม มีฝนตกน้อยมาก เพราะได้รับอิทธิพลของ
ลมซึ่งพัดจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน เป็นช่วงที่ฝนตกปานกลาง เพราะ
ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุดตะวันตกเฉียงใต้ 

    ๑.๔ ลักษณะของดิน 

 ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วนปนทราย ดินเหนียว พื้นที่ราบริมชายฝั่งทะเล 

๒. ด้านการเมืองการปกครอง 

    ๒.๑ เขตการปกครอง 

 ต าบลแหลมตะลุมพุก ประกอบด้วยหมู่บ้านจ านวน ๔ หมู่บ้าน  

    ๒.๒ การเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน ๓ หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้ง
ในครั้งหน้า จะมีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน ๑ คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ ๒ คน ๓ หมู่บ้าน รวมเป็น ๖ คน 

๓. ประชากร 

    ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

  ประชากรรวมทั้งสิ้น ๑,๙๙๘ คน แยกเป็นชายจ านวน ๑,๐๗๕ คน หญิงจ านวน ๙๒๓ คน และมี
จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๗๑๒ ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากร ๘๓.๘๗ : ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ 
เดือนธันวาคม ๒๕๖๑) 

หมู่บ้าน 
จ านวนประชากร จ านวน

ครัวเรือน 
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 

ชาย หญิง รวม 

หมู่ที่  ๑  บ้านปลายทราย ๗๕๘ ๖๑๗ ๑,๓๗๕ ๔๙๐ นายประยุทธ์  ฐานะวัฒนา 

หมู่ที่  ๒  แหลมตะลุมพุก ๑๙๒ ๑๘๐ ๓๗๒ ๑๒๖ นายศักดิ์อนันต์  พุทธเสน 

หมู่ที่  ๓  แหลมตะลุมพุก ๑๒๕ ๑๒๖ ๒๕๑ ๙๖ นายศราวุธ  พลายด้วง 

หมู่ที่  ๔  บ้านปลายทราย - - - - - 

รวม ๑,๐๗๕ ๙๒๓ ๑,๙๙๘ ๗๑๒ - 

    ๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน ๓๕ – ๕๕ ปี 
 



๔. สภาพทางสังคม 

    ๔.๑ การศึกษา 

 โรงเรียน ๒ แห่ง ได้แก่ 
(๑) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์      ตั้งอยู่บ้านปลายทราย หมู่ที่ ๑ 
(๒) โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก        ตั้งอยู่บ้านแหลมตะลุมพุก หมู่ที่ ๓   
 

    ๔.๒ สาธารณสุข 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปลายทราย ๑ แห่ง 

    ๔.๓ อาชญากรรม 

             - 

    ๔.๔ ยาเสพติด 

              - 

    ๔.๕ การสังคมสงเคราะห์ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก สนับสนุนเงินสงเคราะห์ให้แก่ 
  - ผู้สูงอายุ  จ านวน  ๓๐๒  คน 
  - คนพิการ  จ านวน    ๘๙  คน 
  - ผู้ป่วยเอดส์  จ านวน      ๔  คน 
 (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑) 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 

    ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 

  องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก มีเส้นทางการคมนาคมที่ใช้เป็นเส้นทางหลักในการสัญจรไป
มาระหว่างต าบลแหลมตะลุมพุก กับที่ว่าการอ าเภอปากพนัง เพียง ๑ เส้นทาง เป็นถนนลาดยาง และเป็นทาง
หลวงแผ่นดิน หมายเลข ๔๒๓๑ ระยะทางประมาณ ๒๕ กิโลเมตร 

    ๕.๒ การไฟฟ้า 

 มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน   

    ๕.๓ การประปา 

มีระบบประปาใช้ทั้งหมู่บ้าน จ านวน ๓ หมู่บ้าน   
 



    ๕.๔ โทรศัพท์ 

ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 

    ๕.๕ ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

 - ที่ท าการไปรษณีย์หมู่บ้าน  จ านวน  ๑ แห่ง (เอกชน) 
 - เสาน าส่งสัญญาณโทรศัพท์  จ านวน  ๒ ต้น  ๒ เครือข่าย 
 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

    ๖.๑ การเกษตร 

 ประชากรไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรเนื่องจากพ้ืนที่ดินเค็ม  

    ๖.๒ การประมง 

ประชากรประมาณร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพประมง บ่อเลี้ยงกุ้ง ปลา ปู 

    ๖.๓ การปศุสัตว์ 

ต าบลแหลมตะลุมพุก มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงวัว  

    ๖.๔ การบริการ 

มีร้านขายอาหาร  จ านวน  ๑๐ ร้าน    

    ๖.๕ การท่องเที่ยว 

ชายหาดแหลมตะลุมพุก หมู่ที่ ๑ ต าบลแหลมตะลุมพุก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

    ๖.๖ อุตสาหกรรม 

ต าบลแหลมตะลุมพุก ไม่มีอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

    ๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

- กลุ่มออมทรัพย์ประจ าหมู่บ้าน  ๑ กลุ่ม 

    ๖.๘ แรงงาน 

ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพประมง ท าบ่อกุ้ง ปลา ปู ที่เหลือประกอบ
อาชีพส่วนตัว และรับจ้าง 

 
 
 



๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

    ๗.๑ การนับถือศาสนา 

 - ประชาชน นับถือศาสนาพุทธ 
          - วัด มีจ านวน  ๒ แห่ง ได้แก่  
 (๑) วัดสุเทพธาราม       ตั้งอยู่บ้านปลายแหลม หมู่ที่ ๑ 
 (๒) วัดแหลมตะลุมพุก   ตั้งอยู่บ้านแหลมตะลุมพุก หมู่ที่ ๓ 

    ๗.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 

 - ช่วงเดือนเมษายน งานประเพณีสงกรานต ์
- กันยายน – พฤศจิกายน งานแห่หมฺรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ, งานประเพณีลากพระ 
- วันที่ ๒๕ ตุลาคม ของทุกปี เป็นงานร าลึกมหาตภัยเฮเลียต 

    ๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

 - ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น คือ การท าปลาร้า, การท ากะปิจากกุ้งเคย ,การท าเรือ,การประกอบ 
 อาชีพ  
 - ภาษาถ่ิน คือ ภาษาใต้ 

    ๗.๔ สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น คือ กะปิ, ปลาร้า 

๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 

    ๘.๑ น้ า แหล่งน้ าธรรมชาติ 

 (๑) คลองวัดแหลมตะลุมพุก   ระยะทาง  ๑,๙๐๐  เมตร (น้ าเค็ม) 
 (๒) คลองหมู่ที่ ๒   ระยะทาง  ๑,๗๐๐  เมตร (น้ าเค็ม) 
 (๓) คลองหัวโรงโป๊ะ  ระยะทาง  ๒,๐๐๐  เมตร (น้ าเค็ม) 
 (๔) คลองโดยสาร  ระยะทาง  ๑,๕๐๐  เมตร (น้ าเค็ม) 
 (๕) คลองนายแบน  ระยะทาง     ๘๐๐  เมตร (น้ าเค็ม) 

    ๘.๒ ป่าไม้ 

 พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลน ป่าสงวน มีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์และเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า 

    ๘.๓ ภูเขา 

 - 
 
 



    ๘.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

พ้ืนที่ริมชายฝั่งทะเลมีหาดทราย มีทรัพยากรทางทะเลหอย  ปูม้า ปูด า กุ้ง และทรัพยากรทางทะเล
นานาชนิด 

๙. อ่ืน ๆ  

 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก เป็นพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเลหรืออ่าว
ไทย อันเกิดจากการทับถมของตะกอนทราย เนื่องจากอิทธิพลของลมและคลื่นในทะเล มีลักษณะเป็นสันทราย
เกิดขนานกับชายฝั่ง ลักษณะชายฝั่งด้านตะวันตกของแหลมเป็นชายฝั่งป่าชายเลนที่มีป่าแสม และโกงกาง ส่วน
ทางด้านตะวันออกเป็นหาดทรายที่มีป่ามะพร้าว และป่าสนสลับกันตลอดชายฝั่งพ้ืนที่ของแหลมตะลุมพุกเป็น
พ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางทะเล ไม่ว่าจะเป็นความชุกชุมของหอยแครง ปูม้า ปูด า กุ้ง และ
ทรัพยากรทางทะเลนานาชนิด 



ฐานข้อมูลภมูิปัญญาท้องถิ่น 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราชการ2560 มาตรา 57 รัฐต้อง1)( อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี อันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และ
จัดให้มีพ้ืนที่สาธารณะหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ใช้สิทธิและร่วมในการดเนินการด้วยภูมิปัญญาไทยมีความสคัญอย่างยิ่งช่วยสร้างชาติให้  เป็นปึกแผ่น
มั่นคง สร้างความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรีเกียรติภูมิแก่คนไทยสามารถปรับ ประยุกต์หลักธรรมค าสอน  ทางศาสนาใช้กับ
ชีวิตได้อย่างเหมาะสมสร้างความสมดุลระหว่างคนกับสังคมและธรรมชาติได้ อย่างยั่งยืน ช่วยเปลี่ยนแปลงปรับปรุงวิถี
ชีวิตของคนไทยให้เหมาะสมได้ตามยุค 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุกได้เล็งเห็นความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้จัดท ารวบรวม
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่นเพ่ือให้ข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือปราชญ์ ท้องถิ่น
เพ่ือสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สคัญและมีประโยชน์ไว้ไม่ให้สูญหายไปจากชุมชนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ฐานข้อมูลภูมิป ัญญาท้องถิ่น์ชาวบ้านหรือปราชญ์ท้องถิ่นเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในการศึกษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ปราชญ์ท้องถิ่น ต่อไป 

 

                                     ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายร่วมถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดค้นข้ึนแล้วนมาปรับปรุง แก้ไขพัฒนาแก้ปัญหา เป็น
ทั้งสติปัญญาและองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้าน ดังนั้นม จึงมีคว 
 
ครอบคลุมเนื้อหาสาระและแนวทางดเนินชีวิตในาวงกว้าง ภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบไปด้วยองค์ ความรู้ในหลายวิชา 
ดังที่นักงสานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ(2541) ได้จแนกไว้รวมา 10 สาขา คือ 

1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ทักษะ และ  
เทคนิคด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพ่ึงตนเองในสภาวการณ์ต่างๆ  
ได้ เช่น การทการเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญญา การเกษตร เป็นต้น  

2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค)หมายถึง การรู้จัก ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการแปรรูปผลผลิตเพื่อชะลอารนเข้าตลาด เพื่อแก้ปัญหาด้าน การบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัดและเป็นธรรม
อันเป็นกระบวนการให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถ พ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการผลิตและการจัดจหน่ายผลผลิตทาง
หัตถกรรมเช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มหัตถกรรม และอ่ืนๆ เป็นต้น  

3. สาขาการแพทย์ไทยหมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษาสุขภาพ ของคนในชุมชน 
โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้ 

 
4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึงความสามารถเก่ียวกับ  

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลทังอนุรักษ์ ้อม การพัฒนา และใช้ประโยชน์จากคุณค่า ของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในด้านบริหารจัดการค้าการ สะสมและบริการกองทุน
และธุรกิจในชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตราและโภคทรัพย์เพื่อเสริมชีวิตความ เป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน  

6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิต ของคนให้เกิด
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม 



 
7. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ 

เช่น จิตกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์เป็นต้น 
 

8. สาขาจัดการ หมายถึงวามสามารถในการบริหารการจัดการดคเนินงานด้านต่างๆ ทั้ง ขององค์กรชุมชน 
องค์กรทางสังคมอ่ืนๆในสังคมไทยการจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้านเช่นระบบผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนกรณีของการจัดการ 
ศึกษาเรียนรู้เป็นต้นว่าเป็นภูมิปัญญาสาขานับได้ การจัดการที่มีความส าคัญ เพราะการจัดการศึกษาเรียนรู้ดี หมายถึง
กระบวนการเรียนรู้พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาไทยที่มีประสิทธิผล 
 

9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับด้านภาษา ทั้ง ภาษาถ่ิน ภาษา
โบราณ ภาษาไทยและการใช้ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท 

 
 10. สาขาศาสนาและประเพณีหมายถึง ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรมค าสอนทางศาสนา 
ความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม 
เช่นการถ่ายทอดหลักศาสนา 



 

ประเพณ/ีวัฒนธรรมในพื้นที่ต าบลแหลมตะลุมพุก 
ประเพณีวันสงกรานต์ 

สงกรานต์หมายถึง การส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คือ13-15ตั้งแต่เมษายน แต่เดิมวันขึ้นปีใหม่ไทย 
 
คือวันเริ่มปีปฏิทินของไทยจนถึง พ.ศ.2431 และได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นวันที่1เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่จนถึง 
พ2483.ศ. 
 

ประเพณีวันเข้าพรรษา 
 

"เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน"มายถึงห พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจณวัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน พระพุทธเจ้าจึงทรง
วางระเบียบการรษจาให้พระภิกษุอยู่ประจ าที่ตลอด3 เดือน ในฤดูฝน คือ เริ่มตั้งแต่ วันแรม1 ค่ า เดือน 8 ของทุกปี 
เรียกว่า "ปุริมพรรษา" 

 

ประเพณีวันออกพรรษา 

ตรงกับวันขึ้น15ค่ เดือนา11 เรียกว่าอย่างหนึ่งว่า“วันปวารณา” หรือ“วันมหาปวารณา” คือวันที่ พระสงฆ์ทปวารณา
กรรม คือเปิดโอกาสให้เพื่อนพระภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันด้วยเมตตาจิตได้ เมื่อได้เห ทั้งหรือสงสัยในพฤติกรรมของกันและกัน 

 

ประเพณี ๒๕ ตุลาคม ของทุกปี เป็นงานร าลึกมหาตภัยเฮเลียต 

 ตรงกับวันที่ 25 ตุลาคม 2505  เป็นวันมหาวิปโยค เหตุการณ์มหาวาตภัยครั้งนั้นระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม  
พ.ศ. 2505 ซึ่งเกิดลมพายุโซนร้อนเป็นพายุหมุนพัดเข้าเต็มพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีความเร็วประมาณ  
180-200 กม.ต่อชั่วโมง ทั้งแรงลมที่พัดใส่อาคารบ้านเรือนโยกคลอน หลังคาหลุดปลิวและลอยทั่วไปทั้งจังหวัด  
แล้วแรงคลื่นยักษ์ ซึ่งสูงกว่า 2-3 เมตร 
 
 

ประเพณีวันมาฆบูชา 

ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๓   "มาฆะ" เป็นชื่อของเดือน ๓ มาฆบูชานั้น ย่อมาจากค าว่า"มาฆบุรณมี"  
แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญ เดือน ๓ วันมาฆบูชาจึงตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๓ แต่ถ้าปีใดมีเดือน อธิกมาส คือ 
มีเดือน ๘ สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๔ เป็นวันส าคัญวันหนึ่ง ในวันพุทธศาสนา คือ 
วันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธศาสนา ที่เรียกว่า "จาตุรงคสันนิบาต" และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ได้ทรงแสดงโอวาทปฎิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ เพ่ือให้พระสงฆ์น าไปประพฤติ 
ปฏิบัติ เพื่อจะยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dhammathai.org/buddhistdic/dish42.php


 

                แยกตามประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่นต าบลแหลมตะลุมพุก             
อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ด้านหัตถกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์  

    

ที ชื่อของภูมิปัญญา ชื่อของเจ้าของภูมิป ัญญา ที่อยู่ 

1 การท าเรือชาวบ้าน นายนิธิศ  คงศิริอนันต์  หมู่ที่1 ต าบลแหลมตะลุมพุก 

2 การแปรรูปอาหาร นางฮ้วง  แซ่หลี หมู่ที่1 ต าบลแหลมตะลุมพุก 

 

2. ด้านการแพทย์แผนไทย 
 

ที ชื่อของภูมิปัญญา ชื่อของเจ้าของภูมิป ที่อยู่ 

1 การนวดแพทย์แผนไทย นางวิน รามแก้ว  หมู่ที่2 ต าบลแหลมตะลุมพุก 

 

3. ด้านศิลปกรรม 
 

ที ชื่อของภูมิปัญญา ชื่อของเจ้าของภูมิป ัญญา ที่อยู่ 

1 การตีกลองยาว นายอุดม  ด าวงศ์ หมู่ที่2 ต าบลแหลมตะลุมพุก 

 

4. ด้านสาขาจัดการ 

ที ชื่อของภูมิปัญญา ชื่อของเจ้าของภูมิป ัญญา ที่อยู่ 

1 การให้ความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของชุมชน นายฮวด แซ่จู้ หมู่ที่1 ต าบลแหลมตะลุมพุก 

 

5. ด้านศาสนา วัฒนธรรม 
 

ที ชื่อของภูมิปัญญา ชื่อของเจ้าของภูมิป ที่อยู่ 

1 พิธีกรรมทางศาสนา นายโกเมน  สุขขะ หมู่ที่1 ต าบลแหลมตะลุมพุก 
 

 
 
 

 



แบบบันทึกฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ประเภทฐานข้อมูลทางวัฒนธรรม 

สถานที่ทางวัฒนธรรม  ศาสนสถาน 

ชื่อข้อมูล   วัดแหลมตะลุมพุก  

สาระส าคัญโดยสังเขป  

   แหลมตะลุมพุก” มีประชาชนมาตั้งถิ่นฐานในราวรัชกาลที่ 2 ,3 สมัยรัตนโกสินทร์ 
ผู้คนอพยพเข้ามาอยู่พวกแรกเป็นชาวไทยอิสลาม เข้ามาท าการประมง   ปัจจุบันมีกุโบ(หลุมฝังศพ) เก่าอยู่
หลายแห่ง หลังจากนั้นมีชาวจีนอพยพเข้ามาอาศัยท าการค้า มีโรงพระจีนและประชาชนในต าบลมี เชื้อสายแซ่ 
ต่างๆ พวกสุดท้ายเป็นคนไทยพ้ืนเมือง   ปัจจุบันประชาชนในพ้ืนที่ต าบลแหลมตะลุมพุก ได้ประสมทาง
วัฒนธรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ ชาวบ้านนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทั้งทางศาสนาอิสลาม (แม่
แหมะ ตาแหลม) คนจีน (ก๋ง) ไทยพุทธ (พ่อท่านลาภ พ่อท่านสว่าง) ต าบลแห่งนี้ในอดีตมีความอุดมสมบูรณ์
เป็นอย่างมาก 

สถานที่ตั้ง ชื่อสถานที่ตั้ง   

   วัดแหลมตะลุมพุก หมู่ที่ 3 ต าบลแหลมตะลุมพุก อ าเภอปากพนัง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140  

ชื่อบุคคล/หน่วยงานอ้างอิง  

   องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก  ต าบลแหลมตะลุมพุก อ าเภอปากพนัง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  80140  



 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ประเภทฐานข้อมูลทางวัฒนธรรม 

สถานที่ทางวัฒนธรรม  ศาสนสถาน 

ชื่อข้อมูล   วัดสุเทพธาราม  

สาระส าคัญโดยสังเขป  

    วัดสุเทพธาราม เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ ต าบลแหลม
ตะลุมพุก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  (บ้านปลายทราย) 

สถานที่ตั้ง ชื่อสถานที่ตั้ง   

   วัดสุเทพธาราม หมู่ที่ 1 ต าบลแหลมตะลุมพุก อ าเภอปากพนัง (บ้านปลายทราย) 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140  

ชื่อบุคคล/หน่วยงานอ้างอิง  

   องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก  ต าบลแหลมตะลุมพุก อ าเภอปากพนัง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  80140  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 


