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ภาคผนวก ข
สถานที่ทําการศึกษา
1. ประวัติความเปนมาของอําเภอปากพนัง
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ไดทรงพระกรุณาโปรด
เกลาจัดการปกครองทองถิ่นใหมีมณฑลเทศาภิบาลใน ร.ศ. 144 (พ.ศ. 2438) นั้น อําเภอปากพนัง
มีชื่อวา อําเภอปากพนังมีชื่อวา “อําเภอเบี้ยซัด” โดยหมายความวาที่คลื่นซัดเอาเบี้ยจากทะเล ซึ่ง
สมัยโบราณใชเปนเงินตราแลกเปลี่ยนซื้อขายสินคาโดยการรวมแขวงหัวเมือง 4 แหง ไดแก เมือง
ปากพนัง เมืองพิเชียร ที่เบี้ยซัด และที่ตรงเขาดวยกันตั้งขึ้นเปนอําเภอเมื่อ ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440)
นายอําเภอคนแรกคือ “หลวงพิบูลยสมบัติ” ที่วาการอําเภอชั่วคราวตั้งอยูที่โรงสีเอี่ยมเส็ง แลวตอ
มายายไปตั้งที่ตลาดสดปากพนัง ครั้งเมื่อวันที่ 5 มีนาคม ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445) ไดมีพระบรมราช
โองการใหเปลี่ยนชื่อ “อําเภอเบี้ยซัด” เปน “อําเภอปากพนัง” เพื่อใหตรงกับชื่อตําบลที่ตั้งอําเภอคือ
ตําบลปากพนัง สืบมาจนถึงทุกวันนี้
ครั้งเมื่อ ร.ศ. 124 จึงไดยายมาตั้งที่วาการอําเภอถาวรขึ้นที่ริมบางฉนาก (ที่ตั้งกอง
บังคับการกองตํารวจน้ําปจจุบัน) ตอมาปรากฏวาถูกเพลิงไหม 2 ครั้ง ครั้งแรกไมปรากฏหลักฐาน
วาปใดสวนครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 จึงไดยายมาสรางที่วาการอําเภอใหม ณ ที่
ตั้งปจจุบัน ถนนชายทะเล หมูที่ 3 ตําบลปากพนังฝงตะวันออก ในอดีตอําเภอปากพนัง เปนหัว
เมืองสําคัญเมืองหนึ่งของมณฑลนครศรีธรรมราชเปนทาเทียบเรือนานาชาติ มีความเจริญรุงเรือง
ทางการคามาก มีขาวสารเปนสินคาออกที่สําคัญ มีเรือสําเภาจากประเทศจีนและหัวเมืองมาลายู
ตลอดจนเรือจากอําเภอ และจังหวัดใกลเคียงมาคาขายที่อําเภอปากพนังเปนจํานวนมาก นอกจาก
เปนเมืองทาที่สําคัญทางเศรษฐกิจแลว อําเภอปากพนังยังเปนอูขาวอูน้ําที่สําคัญยิ่งของจังหวัด
นครศรีธรรมราชนับแตอดีตจนถึงปจจุบัน

2. สภาพทางภูมิศาสตรและขอมูลทั่วไป
อําเภอปากพนังมีพื้นที่ในการเลี้ยงกุงกุลาดํามากที่สุด ซึ่งสถานที่ในการทําการศึกษา
คือ ตําบลปากพนังฝงตะวันตกมีที่ตั้งอยูทางทิศตะวันตกติดตอกับทะเลอาวปากพนัง และตําบล
แหลมตะลุมพุก อยูทางทิศเหนือเปนที่ราบชายทะเลดานอาวไทยของอําเภอปากพนัง จังหวัด
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นครศรีธรรมราชซึ่งมีอาณาเขตติดตอดังแสดงในภาพประกอบ 3, 4, 5 ดังนี้ (รายงานประจําป
2539 สํานักงานประมงอําเภอปากพนัง , 2540 : 10-14)

ภาพประกอบ 3 แสดงที่ตั้งของตําบลปากพนังฝงตะวันตก และตําบลแหลมตะลุมพุก
ในอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่มา : สํานักงานประมงอําเภอปากพนัง, 2540 : 2
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ทะเลอาวไทย

ม.1
ต.คลอง
นอย

แมน้ําปากพนัง

ม.4 บานปากทะเล
ต.ปากพนัง
ฝงตะวันออก
ม.3

ต.คลองกระบือ

ม.2 บานขัดสระแกว

ต.หูลอง

เสนแบงเขตหมูบาน
สถานที่วิจัย
ภาพประกอบ 4 แสดงหมูบานที่ตั้งของสถานที่วิจัย ตําบลปากพนังฝงตะวันตก

ในอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่มา : สํานักงานประมงอําเภอปากพนัง, 2540 : 38
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ตะวั น อ อ ก

เส น แบ งเข ตห มู บ าน
ส ถาน ที่ วิ จั ย

ภาพประกอบ 5 แสดงหมูบานที่ตั้งของสถานที่วิจัย ตําบลแหลมตะลุมพุก ในอําเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่มา : สํานักงานประมงอําเภอปากพนัง, 2540 : 39
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3. ที่ตั้ง
อําเภอปากพนังตั้งอยูทิศตะวันออกของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่วาการอําเภอตั้งอยู
ที่ถนนชายทะเล หมูที่ 3 ตําบลปากพนังฝงตะวันออกหางจากศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
36 กิโลเมตร การติดตอกับจังหวัดโดยทางรถยนต ใชทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4013
3.1 อาณาเขต
อําเภอปากพนัง มีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่อื่น ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
จดอาวไทย
ทิศใต
ติดตออําเภอหัวไทร อําเภอเชียรใหญ และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
ทิศตะวันออก จดอาวไทย
ทิศตะวันตก ติดตออําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
3.2. ลักษณะภูมิประเทศ
อําเภอปากพนังมีสภาพทั่วไปเปนพื้นที่ราบลาดจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกจด
ชายฝงทะเลอาวไทย มีแมน้ําปากพนัง ซึ่งเปรียบดั่งสายโลหิตที่สําคัญของเขตที่ลุมน้ําปากพนัง
ไหลผานกลางพื้นที่ลงสูทะเลดานทิศเหนือ ทําใหเกิดแหลงอาหารธรรมชาติที่อุดมสมบูรณทั้งสัตว
น้ําจืด สัตวน้ํากรอย และสัตวน้ําทะเลบริเวณสองฟากฝงแมน้ําปากพนังเปนที่ราบลุมมีลําคลอง
สาขามากมาย ในอดีตใชเปนเสนทางคมนาคมขนสงที่จําเปนและสําคัญ แตปจจุบันไดลดความ
จําเปน เนื่องจากการพัฒนาถนนหนทางเพื่อการคมนาคมขนสงมีเพิ่มมากขึ้น จากสภาพพื้นที่โดย
ทั่วไป สามารถแยกพื้นที่อําเภอปากพนังไดเปน 4 สวน ดังนี้
1. ที่ราบลุมสองฝงแมน้ําปากพนังสภาพพื้นที่เปนที่ราบลุมเหมาะสมสําหรับการ
ประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม เชน การทํานาขาว เลี้ยงปลา ปลูกผัก ทําสวน
เปนตน
2. ที่ราบริมฝงทะเลดานทิศตะวันออก สภาพพื้นที่เหมาะสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ชายฝง และการประกอบอาชีพการประมงชายฝง
3. พื้นที่ปาชายเลนบริเวณขอบอาวปากพนัง ทางดานทิศเหนือของเหมาะสําหรับการ
ประกอบอาชีพการประมงชายฝง
4. บริเวณสองฝงแมน้ําปากพนังกอนออกสูอาวปากพนัง เปนแหลงชุมชนอาศัย และ
การประกอบธุรกิจปจจุบันเปนเขตเทศบาลเมืองปากพนัง
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4. การปกครองและประชากร
4.1 การปกครอง
อําเภอปากพนังแบงการปกครองออกเปน 18 ตําบล 136 หมูบาน ดังนี้
1. ตําบลปากพนัง (เทศบาลเมืองปากพนัง)
2. ตําบลปากพนังฝงตะวันออก
6 หมูบาน
3. ตําบลแหลมตะพุก
4 หมูบาน
4. ตําบลบางพระ
4 หมูบาน
5. ตําบลบานเพลิง
8 หมูบาน
6. ตําบลทาพระยา
9 หมูบาน
7. ตําบลปากแพรก
9 หมูบาน
8. ตําบลขนาบนาค
10 หมูบาน
9. ตําบลปากพนังฝงตะวันตก
4 หมูบาน
10. ตําบลหูลอง
7 หมูบาน
11. ตําบลบางศาลา
9 หมูบาน
12. ตําบลคลองกระบือ
12 หมูบาน
13. ตําคลองนอย
16 หมูบาน
14. ตําบลเกาะทวด
8 หมูบาน
15. ตําบลชะเมา
7 หมูบาน
16. ตําบลบานใหม
8 หมูบาน
17. ตําบลปาระกํา
11 หมูบาน
18. ตําบลบางตะพง
4 หมูบาน
4.2. จํานวนประชากร
ปจจุบันอําเภอปากพนัง มีจํานวนประชากร 16,864 คน โดยแยกเปน
ในเขตเทศบาลเมืองปากพนัง มีประชากรทั้งสิ้น 22,371 คน
เปนชาย 11,150 คน เปนหญิง 11,221 มีจํานวน 4,693 ครัวเรือน
นอกเขตเทศบาลเมืองปากพนัง มีประชากรทั้งสิ้น 94,493 คน
เปนชาย 47,290 คน เปนหญิง 47,203 มีจํานวน 17,160 ครัวเรือน
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5. การอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญเปนโรงสีขาว มีเปนจํานวนมากที่สุด จํานวน 111 โรง
นอกจากนี้จะเปนโรงงานอุตสาหกรรมตอเนื่องดานการประมงเปนสวนใหญ รวมถึงอุตสาหกรรม
ดานเครื่องจักรกลตาง ๆ ดวยเชน โรงน้ําแข็ง โรงงานปลาปน โรงงานอุตสาหกรรมหองเย็น อูซอม
เรือนและเครื่องยนต อูตอเรือ คลังน้ํามัน แพปลา ตลาดกลางกุงกุลาดํา และรานขายอาหารสัตวน้ํา
เปนตน (รายงานประจําป 2543 สํานักงานประมงอําเภอปากพนัง , 2544 : 5)

6. การพาณิชยกรรม
การพาณิชยกรรมสวนใหญตั้งอยูในเขตเทศบาลเมืองปากพนัง สําหรับในตําบลเปน
รานคาจําหนายสินคาเบ็ดเตล็ด เปนรานคาขนาดเล็กประจําหมูบาน

7. การธนาคาร
อําเภอปากพนัง มีธนาคาร จํานวน 7 ธนาคาร คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย
จํากัด ธนาคารเกษตรและสหกรณการเกษตรกร ธนาคารกรุงเทพ จํากัด ธนาคารเอเชีย จํากัด
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด

8. การศึกษา การศาสนา และวัฒนธรรม
8.1 การศึกษา
- มีโรงเรียนสังกัดตาง ๆ รวมทั้งสิ้น 103 โรง แยกไดดังนี้
- สังกัดกรมสามัญศึกษา
จํานวน
- สังกัดประถมศึกษาแหงชาติ
จํานวน
- สังกัดสํานักงานศึกษาเอกชน
จํานวน
- สังกัดสํานักงานการศึกษาทองถิ่น
จํานวน
8.2. การศาสนา
- วัดในอําเภอปากพนัง จํานวนทั้งสิ้น
- มหานิกาย
- ธรรมยุติ
- วัดราง
- มัสยิด

4
76
18
6
63
53
10
35
3

โรง
โรง
โรง
โรง
วัด
วัด
วัด
วัด
มัสยิด
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8.3.

จํานวนพระภิกษุ
788 รูป
จํานวนสามเณร
76 รูป
จํานวนสมาคม
7 สมาคม
มูลนิธิ
7 มูลนิธิ
ประเพณี วัฒนธรรม และการทองเที่ยว
อําเภอปากพนั ง มี ค วามเป น ศู น ย ก ลางทางประเพณี วั ฒ นธรรมของจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช และของภาคใต อาทิ ประเพณีแหผาขึ้นธาตุ ซึ่งตํานานเดิมไดเริ่มที่อําเภอปาก
พนัง ประเพณีลากพระเดือน 11 แรม 1 ค่ํา เปนงานประเพณีที่ยิ่งใหญที่สุดงานหนึ่งของ
นครศรีธรรมราช นอกจากนี้ความสืบเนื่องจากการศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมดังกลาว ทําให
อําเภอปากพนังมีแหลงทองเที่ยว เพื่อการสักการะบูชา และศูนยกลางวัฒนธรรมหลายประการ
เชน ศูนยวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ (วัดศรีสมบูรณ) โบราณสถาน/โบราณวัตถุ เจดียวัดหรงบน
เจดียวัดบางพระ ศิวลึงควัดนันทราม วัดหลวงพอโอภาสี วัดโคกมวง เกาะนางโดย แหลม
ตะลุมพุก บานรังนกนางแอน

