
 
 
 
1.ขอมูลท่ัวไป 
  ศูนยการเรียนชุมชนตําบลปากคลองประกาศจัดตั้งขึ้น  ณ  วันท่ี  17 กรกฎาคม 2541  ท่ีต้ัง  องคการ
บริหารสวนตําบลปากคลอง   ม.1 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร  ตอมาในป พ.ศ. 2547  ไดขอใชสถานท่ี
อาคารประมงชายฝงตําบลปากคลอง เปนสถานท่ีพบกลุม  จนถึงปจจบัุนและในป พ.ศ.2551ไดจดัสถานท่ีพบ
กลุม  เพิ่มท่ีสถานีอนามัยบานถํ้าธง หมูท่ี 3 ตําบลปากคลอง  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร   
 ศูนยการเรียนชุมชนตําบลปากคลอง เปนศูนยกลางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สําหรับประชาชนในชุมชน  เปนสถานท่ีสรางโอกาสในการเรียนรู  ถายทอดและแลกเปล่ียนประสบการณ  
ตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ิน  อีกท้ังยังเปนแหลงเรียนรูใหบริการชุมชนในการจัดกจิกรรมตางๆ  ท่ีสอดคลอง
กับความตองการของประชาชน    
 
    สภาพท่ัวไปและขอมลูพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลปากคลอง 
 

    ลักษณะท่ีตั้ง 
                องคการบริหารสวนตําบลปากคลอง   เปนตําบลหนึ่งในจํานวน  7   ตําบลของอําเภอปะทิว  
อยูทางทิศเหนอืของอําเภอปะทิว  ระยะหางจากอําเภอปะทิวประมาณ  24  กิโลเมตร  และหางตัวจังหวัด
ชุมพรประมาณ   60   กิโลเมตร  มีเนื้อท่ี    117 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ    73,125  ไร  มีอาณาเขต   
ดังนี ้
                ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลเขาไชยราช  อําเภอปะทิว  จังหวดัชุมพร และ  

ตําบลทรายทอง อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
               ทิศใต                  ติดตอกับตําบลชุมโค  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร   
               ทิศตะวนัออก     ติดตอกับทะเลอาวไทย 
               ทิศตะวนัตก       ติดตอกับตําบลดอนยาง  อําเภอปะทิว  จงัหวัดชุมพร   

เขตการปกครอง    
  ตําบลปากคลอง   แบงออกเปน   7   หมูบาน   

-   จํานวนหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลเต็มท้ัง   7   หมูบาน   ไดแก 
       หมูท่ี  1    บานทุงมหา    
       หมูท่ี  2    บานบอสําโรง    
       หมูท่ี  3    บานถํ้าธง   
       หมูท่ี  4    บานบางแหวน    
       หมูท่ี  5    บานน้ําพ ุ   

ศูนยการเรียนชุมชนตําบลปากคลอง 



       หมูท่ี  6    บานบนไร    
       หมูท่ี  7    บานทาแอด       
จํานวนครัวเรือน - ประชากร     

จํานวนครัวเรือน          1,383      ครัวเรือน 
จํานวนประชากร    
   -ชาย                 2,160         คน 
   -หญิง                2,216      คน  
   รวม  4,376      คน 

หมายเหตุ  :  ขอมูลจากทะเบียนราษฎรอําเภอปะทิว  ณ   เดือนกุมภาพนัธ  พ.ศ. 2551 
                                                
2. ผูรับผดิชอบ ศรช.                                    
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวสิริพร  นาคอุดม    ครูศูนยการเรียนชุมชนตําบลปากคลอง 
 

รายชื่อคณะกรรมการศูนยการเรียนชุมชนตําบลปากคลอง 
 

1. นายนิพล  แดงลาศ     นายกองคการบริหารสวนตําบลปากคลอง   ประธาน 
2.  นายสุพัตร  ยาดํา    กํานันตําบลปากคลอง           รองประธาน 
3. นางทรงสวย  อรรถยูร   หัวหนาสถานอีนามัยบานถํ้าธง                      กรรมการ 
4.  นางวัลภา  เมืองหนู       อาสาสมัครกศน.ปะทิว                 กรรมการ 
5.  นายธนสัก    ชัยขวัญ            ผูอํานวยการ กศน.ปะทิว                      กรรมการ 
6.  นายอรรถพร  ตันหนึ่ง  ปลัด อบต.ปากคลอง               กรรมการและเลขานุการ 
7.  นางสาวสิริพร  นาคอุดม          ครู ศรช. ปากคลอง                 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 



                 คณะกรรมการศูนยการเรียนชุมชนตําบลปากคลอง 
 
 

 
นายนพิล  แดงลาศ 

  นายก อบต.ปากคลอง 
ประธานกรรมการ 

 

                                                                                                                     
      นายอรรถพร  ตันหน่ึง                                                                  นายสุชาติ  ยาดํา 
        ปลัดอบต.ปากคลอง                                                                 กํานันตําบลปากคลอง                                              
     รองประธานกรรมการ                                                                           กรรมการ 

                                                                                           
    นางทรงสวย  อรรถยูร                                                                                     นางวัลภา  เมืองหนู 
    หัวหนาสถานีอนามัยบานถ้ําธง                                                                     อาสาสมัคร กศน.ปะทิว   
             กรรมการ                                                                               กรรมการ 

                                                                     
    นายธนสัก  ชัยขวัญ                                                                                   นางสาวสิริพร  นาคอุดม 
    ผูอํานวยการ  กศน.ปะทิว                                                                              ครูศรช.ปากคลอง 
           เลขานุการ                                                                                                  ผูชวยเลขานุการ 



3. กิจกรรมและบริการ  การศึกษานอกระบบ 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ประจําภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา  2552 
จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนภาคเรียนท่ี 1/2552  ระดับ ม.ตน        31 คน 
จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนภาคเรียนท่ี 1/2552  ระดับ ม.ปลาย    67 คน 
ระดับ จํานวน วันท่ี สถานท่ี กิจกรรม 

มัธยมศึกษาตอนตน 12 คน พฤหัสบดี  
เวลา 9.00-12.00 น. 

ศรช.ปากคลอง พบกลุมจัดการเรียนการสอน 
สายสามัญ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 29 คน พฤหัสบดี 
เวลา 12.00-15.00 น.

ศรช.ปากคลอง พบกลุมจัดการเรียนการสอน 
สายสามัญ 

มัธยมศึกษาตอนตน 19 คน ศุกร 
 เวลา 9.00-12.00 น. 

สถานีอนามัยบานถํ้าธง   พบกลุมจัดการเรียนการสอน 
สายสามัญ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 38 คน ศุกร   
เวลา 9.00-12.00 น. 

สถานีอนามัยบานถํ้าธง   พบกลุมจัดการเรียนการสอน 
สายสามัญ 

 
กิจกรรมการศึกษาข้ันพืน้ฐาน    
1.ประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษา 
2.รับสมัครนักศึกษา ข้ึนทะเบียน-ลงทะเบียน/เทียบโอน 
3.กิจกรรมพบกลุม 
4.การวัดผลประเมินผล 
5.ปฐมนิเทศนกัศึกษา      
6.กิจกรรม กพช.ภาคทฤษฎี 
7.คายวิชาการพัฒนาผูเรียน 
8.ยุวกาชาดนอกโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุมทักษะอาชีพ  
 เล้ียงปลาดุกในบอดิน  สถานท่ีจัด  35  หมูท่ี 7  ตําบลปากคลอง อําเภอปะทิว จังหวดัชุมพร  
 จํานวน  20  คน 

 
 
ทักษะอาชีพ กลุมเล้ียงปลาดุกในบอดิน 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาตามอัธยาศัย 
- ใหบริการยืม-คืนส่ือ ประเภทหนังสือ  ซีดี และวารสารตางๆ แกนักศึกษาและประชาชนท่ัวไป 
- กลองความรูสูชุมชน  สนับสนุนโดยหองสมุดประชาชนอําเภอปะทิว 
 

4. เครือขาย 
- องคการบริหารสวนตําบลปากคลอง  สนับสนุนสถานท่ีจัดต้ังศูนยการเรียนชุมชน  และงบประมาณ

จัดซ้ือส่ือตางๆใหกับนกัศึกษา 
 - สถานีอนามัยบานถํ้าธง  สนับสนุน  สถานท่ีในการจัดกิจกรรมตางๆ เชน การปฐมนิเทศนักศึกษา

ภาคเรียนท่ี  1 / 2552 
- หองสมุดประชาชนอําเภอปะทิว  สนับสนุน  ส่ือ  วารสาร  นํากลองความรูสูชุมชน  จัดวางไวท่ี 

ศูนยการเรียนชุมชน 



 แหลงเรียนรู   
1.ธนาคารปู ม.7 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
2.โรงเรียนบานถํ้าธง ม.3 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
3.สถานีอนามัยบานถํ้าธง ม.3 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
4.วัดบางแหวน  ม.4 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
5.วัดแกวประเสริฐ ม.7 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
6.เสนทางศึกษาธรรมชาติ ปาชายเลน ม.1 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
7.เนินทรายงาม ม.5 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
8.อาวบางเบิด ม.5 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
9.โรงเรียนบานบางแหวน  ม.4 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
10.โครงการสวนพระองคบานน้ําพุ  ม.5 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 
1.นายจาง  ฟุงเฟอง   
   สาขาประมง (ธนาคารปู)  ม.7 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
2.นางอุบล  ไมเกตุ 
    สาขาศิลปะประดิษฐ (ดอกไมงานพิธี) ม.4 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
3.นางทับทิม  สาธิตสานนท   
   สาขาแปรรูปผลผลิตอาหารทะเล กลุมแมบานประมง ม.1ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
4.นายบาย  ศรีซังสม 
    สาขาเกษตร(ปุยชีวภาพ) ม.3 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
5.นางเจียมจิตร  คลายเรไร  
   สาขาศิลปะประดิษฐ (ผาบาติก) ม.6 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
6.นายภวูนยั  สุขชนะ  
   สาขาคหกรรม (สบู ยาสระผมสมุนไพร) ม.6 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
7.นายอารุณ  นาพิรุณสาขา   
   สาขาชางไม (ตอเรือ)ม.7 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 5.  จุดเดนของศรช.ปากคลอง       
                                       แหลงการเรียนรูดีเดน  ธนาคารปู 

เพ่ือรวมกันประกาศอุดมการณสราง “ สังคมอดุมปญญา” 
 
 

                                                    
 
                                  
 
                                                                   วัดปทุมคีรี    ถํ่าธง  
                                                                        
                    ไปเกาะเตียบ  

 
 
 

                                                                             สถานีอนามัย 
                                  
                                                                                  แยกบางแหวน                                 
            
 
 
 
 

บรรยายสภาพ: แหลงการเรียนรูเก่ียวกับธนาคารปู เกิดขึ้นจากแนวคิดของลุงจาง ฟุงเฟอง อายุ 66 ป ผูเปน

นักปราชญชาวบาน ผูรู   ผูคิด ผูอุทิศ เพ่ือทองทะเล ตําแหนงในหมูบานคือ “ประธานธนาคารปู” ซึ่งที่มาที่ไปทําไมจึงใชช่ือ
ธนาคารปูก็ไดความวา ชาวบานที่น้ีสวนใหญทําประมงพ้ืนบาน หาปู หาปลาขาย ซึ่งนับวันปูก็จับไดนอยลง ลุงจางจึงคิดวา 
หากไมมีมาตรการอยางใดอยางหนึ่งในการอนุรักษปูไว ปูในอาวทะเลพ้ืนบานก็จะสูญพันธุหมด จึงประชุมปรึกษากับ
ชาวบานจัดการแกปญหารวมกัน โดยเริ่มทดลองทําลอบปู (ศูนยอนุบาลปู) ลุงจางไดวางกติการวมกันวา ถาจับแมปูไขได 
นํามามอบใหลุงจางใสกระซังของ “ธนาคารปู” หลังจากแมปูสลัดไขในกระซังแลว ก็ปลอยไขสูธรรมชาติ สวนแมปูจะเอาไป
จําหนาย นําเงินมาเปนกองทุนใหกับชาวบานที่นําปูไขมาฝากไวกับธนาคารปู 

๑. ชื่อแหลงเรียนรู :  ธนาคารป ู
๒. ท่ีตั้ง : เลขท่ี 11/5 ชุมชนเกาะเตียบ หมูที่ 7  ตําบล ทาแอด อําเภอ ปะทิว  จังหวัด ชุมพร  86210 
๓. เจาของ/ผูครอบครอง/ผูจัดการแหลงเรียนรู 

ธนา
คาร
ปู 

      ทะเล 



 สวนราชการ   วัด   โบสถ   มัสยิด  เอกชน  ชุมชน  องคกรชุมชน  อื่นๆ (ระบุ).... 

๔. ชื่อบุคคลของแหลง ฯ (สําหรับติดตอ) :   นายจาง  ฟุงเฟอง 

    สถานท่ีติดตอ  :  นายจาง  ฟุงเฟอง            โทร  : 081-0817302 

๕. ประเภทแหลงเรียนรู   บุคคล     เว็บ     ชุมชนออนไลน  หองสมุด  พิพิธภัณฑ  โบราณสถาน  

ศาสนสถาน                อนุสาวรีย  หอศิลป  ศูนยวัฒนธรรม  ศูนยขอมูลทองถ่ิน  แหลงหัตถกรรม  แหลง
เรียนรูศิลปะ  แหลงเรียนรูในทองถ่ิน            แหลงฝกอาชีพ  อุทยานประวัติศาสตร  อุทยานวิทยาศาสตร  ศูนย
วิทยาศาสตร  พิพิธภัณฑความกาวหนาทางเทคโนโลยี                       ศูนยการเรียนรูชุมชน  หมูบาน  ชุมชน
โบราณ  ศูนยศึกษาตามแนวพระราชดําริฯ  สิ่งแวดลอมทาง-ธรรมชาติ                                   สวนสัตว  สวน
พฤกษาศาสตร  สวนสาธารณะ  สวนเกษตร   สวนสนุก  สวนสมุนไพร  อุทยาน  วนอุทยาน                      

 แหลงทองเท่ียว  สื่อสารมวลชน  สื่อพ้ืนบาน  โรงละคร  ศูนยกีฬา  แหลงนันทนาการ  ศูนยการคา/
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ภาพประกอบ 



ภาพกิจกรรมการศึกษานอกระบบ 
 

พบกลุมนักศึกษา ศรช.ปากคลอง 
 
 
 

 
 
 
 

 
             

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

    
 

พบกลุมนักศึกษาสายสามัญ สถานีอนามัยบานถ้ําธง 
 



กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
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