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   โรงเรียนขนอมพิทยาไดเ้ขา้ร่วมโครงการสํารวจขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ของอาํเภอขนอม  “โครงการ
จดัทาํแผนท่ีสีเขียว  รายตาํบลอาํเภอขนอม”   กบับริษทัผลิตไฟฟ้า  จาํกดั (มหาชน)  โรงฟ้าขนอม และมูลนิธิ
สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย  ต้ังแต่วันท่ี  27  กุมภาพันธ์  ถึงวนัท่ี  1มีนาคม   2556   โดยมีครู 2 คน  คือ  นางสาว
กฤษณา  มุสิกลาย  และนางสาวนพรัตน์  นวลจนัทร์   พร้อมดว้ย นักเรียนจาํนวน  10 คน  ไดร่้วมสํารวจ
แหล่งเรียนรู้ของตาํบลขนอมร่วมกบัคณะครูและนกัเรียนโรงเรียนต่าง ๆ  ในอาํเภอขนอม  รวมทั้งขา้ราชการ
และปราชญช์าวบา้น  เจา้หนา้ท่ีโรงไฟฟ้าขนอม  

 ในการสาํรวจแหล่งเรียนรู้ของอาํเภอขนอม  ไดแ้บ่งคณะสาํรวจออกเป็นกลุ่ม      แต่ละกลุ่มไดอ้อก
สํารวจและเก็บขอ้มูลไดค้รบตามจุดท่ีกาํหนด   และไดน้าํขอ้มูลท่ีแต่ละกลุ่มไปสํารวจมาจดัทาํสัญลกัษณ์
แหล่งเรียนรู้กาํหนดตาํแหน่งทาํแผนท่ีสีเขียวของตาํบลขนอม   จนสาํเร็จเป้าหมาย   

 การสรุปผลการสาํรวจแหล่งเรียนรู้ของอาํเภอขนอม  รายตาํบล  ตวัแทนนกัเรียนในแต่ละตาํบลได้
นาํเสนอแหล่งเรียนรู้ท่ีไดไ้ปสาํรวจ  และสรุปคดัเลือกเป็นแหล่งเรียนรู้รายตาํบลท่ีไดส้าํรวจโดยบอกเหตุผลท่ี
คดัเลือกเป็นแหล่งเรียนรู้  ตวัแทนและเครือข่ายผูร่้วมจดัทาํแผนท่ีชุมชน และคณะกรรมการศูนยก์ารเรียนรู้ ฯ
คณะครู  เจา้หนา้ท่ีโรงไฟฟ้า  และวิทยากรจากมูลนิธิสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทยใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม   
   คณะนักเรียนไดร่้วมกนักาํหนดสัญลกัษณ์  วาด  ระบายสี  สัญลกัษณ์แหล่งเรียนรู้ และกาํหนด
ตาํแหน่งแหล่งเรียนรู้ 
 แผนท่ีแหล่งเรียนรู้และปฏิทินชุมชนอาํเภอขนอมท่ีจดัทาํข้ึนจนสําเร็จ     จากความร่วมมือร่วมใจ
ของคณะทาํงาน  นบัว่ามีประโยชน์มากทั้งต่อครู  นกัเรียน  นกัศึกษา  บุคคลและผูส้นใจทัว่ไป  ท่ีจะเขา้ไป
ศึกษาเรียนรู้ ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  แหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม  ตลอดจนภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน  ทั้งภูมิปัญญาทาํมาหากิน  ภูมิปัญญาศิลปวฒันธรรม  ฯลฯ   นอกจากน้ียงัเป็นขอ้มูลท่ีสาํคญั
สาํหรับใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวในอาํเภอขนอม 
  แผนท่ีแหล่งเรียนรู้อาํเภอขนอมและปฏิทินชุมชนอาํเภอขนอมท่ีคณะทาํงานไดจ้ดัทาํข้ึน  
อาจจะยงัตอ้งปรับปรุงเพิ่มเติม  ให้สมบูรณ์มากข้ึนในโอกาสต่อไป   และมีการเสนอแนะให้จดัทาํเผยแพร่
สาํหรับใชใ้นสถานศึกษา   สถานประกอบการ   หน่วยงานราชการ และแหล่งท่องเท่ียว   
  สาํหรับงานพฒันาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนขนอมพิทยาแหล่งเรียนรู้  มีโครงการสาํรวจขอ้มูล
แหล่งเรียนรู้ในอาํเภอขนอมเพิ่มเติม  เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนไดใ้ชแ้หล่งเรียนรู้และศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ในโอกาสต่อไป  
 
                  งานพฒันาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
           โรงเรียนขนอมพิทยา 

 
 



โครงการสํารวจแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่รายตาํบล เพ่ือจดัทาํแผนทีสี่เขยีว 
และปฏิทนิชุมชน อาํเภอขนอม 

 
สาํรวจระหวา่งวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2556 - 1 มีนาคม  2556 

ผู้ร่วมสํารวจ 
1. คณะครู และนกัเรียนโรงเรียนบา้นเปร็ตจาํนวน 12 คน 
2. คณะครู และนกัเรียนโรงเรียนบา้นวดัในจาํนวน 12  คน 
3. คณะครูและนกัเรียนโรงเรียนขนอมพิทยาจาํนวน 12  คน 
4. ผูน้าํทอ้งถ่ินและปราชญช์าวบา้น     จาํนวน 2 คน 
5. เจา้หนา้ท่ีโรงไฟฟ้า     จาํนวน  5 คน 

 

สรุปผลการลงพืน้ทีสํ่ารวจชุมชนเพ่ือจดัทาํแผนที่สีเขยีว  อาํเภอขนอม 
 สรุปผล การคดัเลือกแหล่งเรียนรู้รายตาํบลเพ่ือจดัทาํแผนท่ีสีเขียวจากการสาํรวจชุมชน
ทั้ง 3 ตาํบล ไดแ้หล่งเรียนรู้รายตาํบลต่างๆ ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

แหล่งเรียนรู้ตาํบลขนอม 

มหีมู่บ้านทั้งหมด 14 หมู่บ้าน 



 
  



 
 
 
 
 



หมู่ที ่1แหล่งเรียนรู้  1 แห่ง   ได้แก่ 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ รายละเอยีด เหตุผลทีค่ดัเลือก 
1. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และ
พฒันาทรัพยากรป่าชายเลนท่ี3  
นครศรีธรรมราช 

เป็นหน่วยงานท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัระบบ
นิเวศป่าชายเลน  เปิดให้นักเรียนและ
ผูส้นใจ  เขา้ไปศึกษาหาความรู้  และยงัมี
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนใหก้บัผูม้าเยอืน 

เป็นสถานท่ีท่ีให้บริการ
ทา งด้ านวิ ช าก าร  ให้
ความ รู้ เ ก่ียวกับระบบ
นิเวศป่าชายเลน 

 

หมู่ที ่2  ไม่มีแหล่งเรียนรู้ 
 

หมู่ที ่3  มีแหล่งเรียนรู้ 5 แห่ง  ได้แก่ 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ รายละเอยีด เหตุผลทีค่ดัเลือก 
1. นวดแผนไทย ให้บริการนวดแผนไทยแบบโบราณ 

โดยเปิดใหบ้ริการมา 6- 7 ปี 
เพื่อสืบทอดภูมิปัญญา
ท้อ ง ถ่ิ น ให้ แ ก่ คน ใน
ชุมชน 

2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเล้ียงแพะ
ยคุใหม่ 

เป็นการเร่ิมต้นจากชาวบ้านเล้ียงแพะ
ส่วนตัว  ต่ อมาป ศุสั ตว์อ ํา เ ภอและ
เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล อ่ า ว ข น อ ม เ ข้ า ม า
สนบัสนุนให้รวมกลุ่มกนั  การรวมกลุ่ม
กนัทาํใหมี้ช่องทางทางการตลาดมากข้ึน 

เป็นแหล่งเรียนรู้เร่ืองการ
เ ล้ี ย งแพะ   ปั จ จุบัน มี
ผู ้ส น ใ จ เ ข้ า ม า ศึ ก ษ า
เ รี ยน รู้   มี ก า รบัน ทึก
ขอ้มูลการใชเ้ขา้มาศึกษา
เรียนรู้ 

3. ศูนยสิ์นคา้ชุมชนคนขนอม 

 
เป็นสถานท่ีรวบรวมสินคา้  ผลิตภณัฑ์
ของชาวขนอมมาจาํหน่าย  เช่น ผา้บาติก 
งานฝีมือ สินคา้หตัถกรรมต่าง ๆ 

เป็นแหล่งเรียนรู้เร่ืองการ
ทาํผา้บาติก 
 

4. หอ้งสมุดประชาชน เป็นห้องสมุดท่ีเก็บรวบรวมหนังสือ  มี
เน้ือหาอยา่งหลากหลาย  

เป็นสถานท่ีท่ีประชาชน
ส า ม า ร ถ ม า เ รี ย น รู้ 
ค้นคว้า  เ ร่ื อง เ ก่ี ยวกับ
สาระความรู้ต่างๆและนาํ
ความรู้ท่ีไดรั้บไปปรับใช้
กบัการประกอบอาชีพได ้
 
 
 



5.การทาํปลาเตม็ปลอดสารพิษ นางสุภาภรณ์  ศรีธง  ทาํปลาเค็มปลอด
สารพิษ มีสูตรเฉพาะ  ไดรั้บการยอมรับ
ว่าเป็นปลาเคม็ท่ีสะอาด  อร่อย  และคุณ
สุภาภรณ์  ยินดีถ่ายทอดความรู้ให้แก่
ผูส้นใจ 

เ ป็ น ก า ร สื บ ท อ ด ภู มิ
ปัญญาทาํมาหากิน  และ
เ ป็น ช่อ งทา ง อี กห น่ึ ง
ช่องทางท่ีจะเพิ่มรายได้
ใหก้บัครอบครัว 

 

หมู่ที ่4  มีแหล่งเรียนรู้ 1 แห่ง  คือ 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ รายละเอยีด เหตุผลทีค่ดัเลือก 
1. แนวปะการังเทียม เป็นแนวปะการังเทียมท่ียาวตลอดแนว

ชายหาดบริเวณหมู่ 4 และหมู่ 5 เป็น
ความร่วมมือระหว่างโรงไฟฟ้าขนอม 
เทศบาลตาํบลอ่าวขนอมและประชาชน 
แนวปะการังท่ีสร้างข้ึนมาน้ีใชเ้ป็นแหล่ง
ท่ีอยูอ่าศยัและแหล่งเพาะพนัธ์ุสตัวน์ํ้ า 

เป็นจุดเรียนรู้ถึงแนวทาง
ในการอนุรักษพ์นัธ์ุสัตว์
นํ้ า โดยการสร้างแหล่งท่ี
อยูอ่าศยัใหก้บัสตัวน์ํ้ า 

 

 

หมู่ที ่5 บ้านโพธ์ิกรด  มีแหล่งเรียนรู้  1  แหล่ง คือ 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ รายละเอยีด เหตุผลทีค่ดัเลือก 
1. แนวปะการังเทียม เป็นแนวปะการังเทียมท่ียาวตลอดแนว

ชายหาดบริเวณหมู่ 4 และหมู่ 5 เป็น
ความร่วมมือระหว่างโรงไฟฟ้าขนอม 
เทศบาลตาํบลอ่าวขนอมและประชาชน 
แนวปะการังท่ีสร้างข้ึนมาน้ีใชเ้ป็นแหล่ง
ท่ีอยูอ่าศยัและแหล่งเพาะพนัธ์ุสตัวน์ํ้ า 

เป็นจุดเรียนรู้ถึงแนวทาง
ในการอนุรักษพ์นัธ์ุสัตว์
นํ้ า โดยการสร้างแหล่งท่ี
อยูอ่าศยัใหก้บัสตัวน์ํ้ า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



หมู่ที ่6 บ้านหน้าด่าน   มีแหล่งเรียนรู้1 แห่ง คือ 

จุดทีสํ่ารวจ รายละเอยีด เหตุผลทีค่ดัเลือก 
1 .  แป ล ง ผัก ป ล อ ดส า ร พิ ษ
โรงเรียนวดักระดงังา 

นักเรียนปลูกและดูแลผกัสวนครัวโดย
ไม่ใชส้ารเคมี  ผกัท่ีปลูกไดแ้ก่ ผลผลิตท่ี
นาํมาประกอบอาหารกลางวนั 

เป็นแหล่งเรียนรู้เร่ืองการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ 
นอกจากจะเป็นการทํา
เกษตรกรรมท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อมแล้ว  ยงั
ช่วยส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนมีอาหารปลอด
สารพิษบริโภค 

 

หมู่ที ่7  บ้านเปร็ต  มีแหล่งเรียนรู้ทั้งส้ิน 5 แห่ง  ได้แก่ 

จุดทีสํ่ารวจ รายละเอยีด เหตุผลทีค่ดัเลือก 
1. การทาํผา้บาติก โรงเรียนบา้น
เปร็ต 

เ ป็นกิจกรรมหน่ึงในวิชาคหกรรม -
ศาสตร์  ฝึกให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากการ
ป ฏิบั ติ จ ริ ง   ผลง าน ท่ี ผ ลิตได้ท า ง
โรงเรียนนําไปจาํหน่ายเพื่อเป็นรายได้
ในการซ้ือวัสดุอุปกรณ์การเรียนการ
สอนในวิชาคหกรรม 

เป็นแหล่งเรียนรู้เร่ืองการ
ทาํผา้บาติก 

2.สวนปาลม์นํ้ามนั สวนปาล์มนํ้ ามันบนเน้ือท่ี 20 ไร่ เป็น
การปลูกปาลม์นํ้ามนัโดยใชปุ๋้ยอินทรีย ์

เป็นตวัอย่างท่ีดีของการ
ทาํเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จุดทีสํ่ารวจ รายละเอยีด เหตุผลทีค่ดัเลือก 
3. หมอรักษาพิษงู(หมองู) คุณสุวณีย์ ก๋งอุบล  รักษาพิษงู   ซ่ึงมี

วิธีการดงัน้ี 
1. ใช้หญา้คา  9 ยอด  รัดบริเวณเหนือ
ปากแผล 
2. ใช้เชือกขนัชะเนาะเหนือหญา้คาให้
แน่นอีกคร้ัง  เพื่อไม่ให้พิษงูแล่นเขา้สู่
หวัใจ 
3.  ล้างแผลด้วยนํ้ า ร้อนท่ีผสมเกลือ
อนามัยท่ีมีรสเค็มจัด  เช็ดบริเวณปาก
แผลใหส้ะอาด 
4. ใช้สําลีชุบนํ้ ามันแล้วมาโป๊ะท่ีปาก
แผล 

ภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีควร
อ นุ รั กษ์ แ ล ะ สืบส าน
ต่อไป  อยา่งนอ้ยเป็นการ
ปฐมพยาบาลเ บ้ืองต้น
เม่ือถูกงูกดั 

4.นวดแผนไทย นางสุวณีย ์ก๋งอุบล  เปิดเป็นศูนยเ์รียนรู้
ด้านแพทย์แผนไทย  นวดแผนไทย 
ธรรมะบาํบดั สมุนไพร บาํบดัรักษาโรค 

เ ป็ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ภู มิ
ปัญญาไทยช่วยให้คน
ว่างงานมีอาชีพ  เป็นการ
เพิ่มรายไดใ้หชุ้มชน 

5. นํ้าตกเสมด็ชุน นํ้าตกเสมด็ชุนมีตน้นํ้ามาจากป่าคลองธง 
จ ากต้นนํ้ า ถึ งปลายนํ้ า มี คว ามย าว
ประมาณ  10 ก.ม.และอยูใ่นเขตอนุรักษ์
สัตว์ป่า  นอกจากน้ีบริเวณนํ้ าตกยงัมี
สัตวน์ํ้ าอุดมสมบูรณ์  และสัตวน์ํ้ าพนัธ์ุ
หายาก  มีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเขา้มา
ใชบ้ริการจาํนวนมาก  นํ้าตกน้ีนํ้ าจะแหง้
ในช่วงเดือน 8-9  แต่ในช่วงเดือน12 นํ้ า
จะหลาก  ในช่วงนํ้ าหลากไม่สามารถ
เดินข้ึนไปชมนํ้าตกได ้

เ ป็นจุดเ รียนรู้ลักษณะ
ภู มิศาสต ร์และระบบ
นิเวศ 

 
 
 
 



หมู่ที ่8  บ้านในเพลา  มีแหล่งเรียนรู้2แห่ง  ได้แก่ 

จุดทีสํ่ารวจ รายละเอยีด เหตุผลทีค่ดัเลือก 
1. กลุ่มทาํกะปิ เ ป็นการแปร รูปอาหารทะ เล  โดย

ผ ลิ ต ภัณฑ์ ไ ด้ รั บ ก า ร คัด ส ร ร เ ป็ น
ผลิตภัณฑ์ดีเด่นระดับ 4 ดาวโดยเป็น
สินคา้หน่ึงตาํบล  หน่ึงผลิตภณัฑ์  การ
ทาํกะปิจะเร่ิมประมาณเดือนมกราคม-
มีนาคม  ของทุกปี 

เ ป็ น ก า ร สื บ ท อ ด ภู มิ
ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถ่ิ น 
น อ ก จ า ก น้ี ย ั ง เ ป็ น
กิ จกรรม ท่ี ได้ รั บก า ร
คั ด เ ลื อ ก ใ ห้ เ ป็ น
ผลิตภณัฑดี์เด่น 

2. ป่าภูเขา(ป่าอนุรักษ)์ อยู่ติดกบัเขาพลายดาํ  มีสัตวป่์าจาํนวน
มาก เช่น กวาง หมูป่า เม่น กระจง เป็น
ตน้ 

ใ ช้ เ ป็ น แห ล่ ง เ รี ย น รู้
ระบบนิเวศของป่าดิบช้ืน 

 

หมู่ที ่9 บ้านท่าสําเภา มีแหล่งเรียนรู้ทั้งส้ิน  3 แห่ง ได้แก่ 

จุดทีสํ่ารวจ รายละเอยีด เหตุผลทีค่ดัเลือก 
1. สวนแกว้มงักร ปลูกแกว้มงักร ดอกไม ้โดยใชปุ๋้ยหมกั เป็นตวัอย่างท่ีดีของการ

ทาํเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

2.สวนปาลม์นํ้ามนั ปลูกปาล์มนํ้ ามนับนพ้ืนท่ี 9 ไร่ โดยใช้
ปุ๋ยอินทรีย ์อยูบ่ริเวณหลงัวดักระดงังา 

เป็นตวัอย่างท่ีดีของการ
ทาํเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

3.วดักลาง เป็นวดัโบราณ มีอายุไม่ตํ่ากว่า 800 ปี มี
การขุดพบเคร่ืองลายคราม เคร่ืองใช ้
และโครงกระดูกในโบสถ ์วดัแห่งน้ีเปิด
ใหป้ระชาชนทัว่ไปเขา้มาปฏิบติัธรรม 

เป็นแหล่งเรียนรู้ทางดา้น
โบราสถาน  โบราณวตัถุ 

 
 
 
 
 
 
 



หมู่ที ่10 บ้านนาคลอง  มีแหล่งเรียนรู้ทั้งส้ิน  3 แห่ง  ได้แก่ 

จุดทีสํ่ารวจ รายละเอยีด เหตุผลทีค่ดัเลือก 
1. ศาลพอ่ตาคูระ ตั้งอยูบ่ริเวณวดัเขาขนอม มีอายปุระมาณ

800ปี ตามตาํนานเล่าว่าท่านพ่อตาคูระ
เป็นพราหมณ์  เดินทางมาดว้ยเรือสินคา้ 
แลว้มาติดอยูท่ี่เขาคูระ จนกระทัง่ปี 2534 
ได้มีการจัดตั้ งศาลข้ึน  เป็นสถานท่ีท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวขนอม 

เ ป็นแหล่ง เ รียน รู้ด้าน
ประวติัศาสตร์ของขนอม 

2. วดัเขาขนอม เป็นวัดเก่าแก่  มีอายุประมาณ 100 ปี 
ภายในโบสถ์มีพระพุทธรูปคู่กับวัด 1 
องค์ เ ป็นพระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร 
นอกจากน้ียงัมีพระพทุธชินราช 2  องค ์

เ ป็นแหล่ง เ รี ยน รู้ทาง
วฒันธรรมของชาว 
ขนอม 

3. หอ้งสมุดประชาชน เป็นห้องสมุดท่ีเก็บรวบรวมหนังสือ 
เ น้ือหาความรู้ เ ก่ียวกับเกษตรกรรม 
นอกจากน้ียงัเป็นศูนยส์าธิตการเกษตร
ดว้ย 

เป็นสถานท่ีท่ีประชาชน
ส า ม า ร ถ ม า เ รี ย น รู้ 
ค้นคว้า  เ ร่ื อง เ ก่ี ยวกับ
ก า ร เ ก ษ ต ร  แ ล ะ นํ า
ความรู้ท่ีไดรั้บไปปรับใช้
กบัการประกอบอาชีพได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมู่ที ่11 บ้านวดัใน  สํารวจทั้งส้ิน  1 แห่ง คือ 
จุดทีสํ่ารวจ รายละเอยีด เหตุผลทีค่ดัเลือก 

1. ผกัปลอดสารพิษและข้าวไร่
โรงเรียนบา้นวดัใน 

นักเรียนปลูกและดูแลผกัสวนครัวโดย
ไม่ใช้สารเคมี  ผกัท่ีปลูกไดแ้ก่ ผลผลิต
ท่ีมาประกอบอาหารกลางวนั นอกจากมี
ผกัสวนครัวแลว้  โรงเรียนยงัมีนาขา้วให้
นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในการปลูกข้าว 
โดยใชปุ๋้ยอินทรีย ์ ไดเ้ชิญชุมชนเขา้ร่วม
ในการทาํนาปลูกขา้วดว้ย 

นกัเรียนเป็นผูป้ลูก  ดูแล
ซ่ึงเป็นปุ๋ยอินทรีย์ท่ีได้
จากใบไม้ และมูลสัตว์
ในโรงเรียน ซ่ึงแสดงให้
เห็นวา่ การปลูกผกัปลอด
สารพิษและข้าวปลอด
สารพิษสามารถทําได้
จ ริง  เ น่ืองจากเด็กๆ  ก็
สามารถทาํไดด้ว้ยตวัเอง 
นอกจากน้ียงัเป็นตวัอยา่ง
ท่ี ดี ของความ ร่ วม มือ
ระหว่ า งโรง เ รี ยนกับ
ชุมชน 

 
หมู่ที ่12 บ้านในทราย   มีแหล่งเรียนรู้  2 จุด  ได้แก่ 

จุดทีสํ่ารวจ รายละเอยีด เหตุผลทีค่ดัเลือก 
1. ป่าเสมด็ ป่าชายเลน เป็นป่าชายเลนขนาด 1,000 ไร่ เป็นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบั

ระบบนิเวศของป่าชาย
เลน ประโยชน์ของพืช 

2. ผกัปลอดสารพิษโรงเรียน 
ขนอมพิทยา 

นักเรียนปลูกและดูแลผกัสวนครัวโดย
ไม่ใชส้ารเคมี  นอกจากน้ีโรงเรียน 
ขนอมพิทยา  ยงัเป็นโรงเรียนแกนนาํลด
โลก ร้อนด้วยวิ ถีพอ เพี ย ง  เ ป็นการ
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งคุม้ค่า 

เป็นโรงเรียนแกนนําท่ี
ดํ า เ นิ น กิ จ ก ร รมด้ า น
ส่ิงแวดลอ้ม 

 
 
 
 



หมู่ที ่13 บ้านเขาดนิ   มแีหล่งเรียนรู้  1 แห่ง คือ 

 

จุดทีสํ่ารวจ รายละเอยีด เหตุผลทีค่ดัเลือก 
ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจ 
พอเพียง หมู่ 13 

ส่งเสริมอาชีพ เช่น การทาํดอกไม ้ 
จากใยบวั ตะกร้าจากไผ ่ ผลิตภณัฑย์าสูบ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้น
ศิลปะ 
ประดิษฐ ์

 

หมู่ที ่14 มีแหล่งเรียนรู้ 3 คือ 
 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ รายละเอยีด เหตุผลทีค่ดัเลือก 
ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจ 
พอเพียง หมู่ท่ี 14 

ส่งเสริมอาชีพ เช่น  การทาํปุ๋ยหมกั  
เพาะเห็ด นํ้าสม้ควนัไม ้ ดว้งสาคู 
นอกจากน้ีหมู่ท่ี 14 ยงัไดรั้บรางวลั 
ห มู่ บ้ า น ดี เ ด่ น ข อ ง จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช  
คือรางวลัหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นกิจกรรมส่งเสริมการ
มี 
รายได้ให้กับคนชุมชน 
โดยมี 
จุ ด ส า ธิ ต ท่ี ชั ด เ จ น 
กิจกรรม 
ส่วนใหญ่เป็นการส่งเสริม
ให ้
ชาวบ้านดําเนินชีวิตด้วย
ความ 
พอ เ พี ย ง  คื อ   ปลูกผัก 
เล้ียงสตัว ์
ไวกิ้นเอง เหลือจึงขาย 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แหล่งเรียนรู้ตาํบลท้องเนียน 
มหีมู่บ้านทั้งหมด 8 หมู่บ้าน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมู่ที ่1 มีแหล่งเรียนรู้ 3แห่ง  ได้แก่ 

 
 
 
 
 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ รายละเอยีด เหตุผลทีค่ดัเลือก 
1. ศาลพอ่ตาเขาไชยสน   
สาํนกัสงฆเ์ขาไชยสน 

เป็นสถานท่ีท่ีคนในชุมชนนบัถือ  และ 
ศรัทธา  ภายในสาํนกัสงฆมี์ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 
ท่ีคนนบัถือ  ไดแ้ก่ พระพทุธรูป  
ศาลทวดเขาไชยสน และรูปป้ันเจ้าแม่
กวนอิม 
 มีตน้ไมท่ี้มีอายมุากหลายสิบปี    เช่น 
 ตน้ตะเคียน ตน้ไทร ตน้โพธ์ิ 

เป็นสถานทีศกัด์ิสิทธ์ิของ 
อาํเภอขนอม  โดยมี
ประวติั 
เล่าสืบต่อกนัมา 

2. ผกัปลอดสารพิษ 
โรงเรียนบา้นท่าม่วง 

นกัเรียนปลูกผกัปลอดสารพิษโดยไม่ใช ้
สารเคมี 

การบริโภคผกัปลอด
สารพิษ  
และผลิตภณัฑป์ลอด
สารพิษ 
ช่วยใหเ้รามีสุขภาพท่ีดี  
 ประหยดัค่าใชจ่้าย  และ
ช่วย 
รักษาส่ิงแวดลอ้ม 

3. บ่อปลาดุกธรรมชาติ 
โรงเรียนบา้นท่าม่วง 

นกัเรียนเล้ียงปลาดุกในบ่อธรรมชาติ 

3. ป่าชายเลนคลองขนอม มีเน้ือท่ีประมาณ 1,000 ไร  เป็นแหล่ง 
อนุบาลสตัวน์ํ้า ท่ีหลบภยัของสตัว ์และ 
เป็นแหล่งอาหารทั้งของคนและสตัว ์

ป่าชายเลนเป็นสถานท่ีท่ี
ให ้
ผูเ้ขา้มาเยีย่มชมไดเ้รียนรู้
เก่ียว 
กบัระบบนิเวศของป่าชาย
เลน  
ประโยชน์ของพืช และ
สตัว ์



หมู่ที ่2 มีแหล่งเรียนรู้ 3 แห่ง  ได้แก่ 

 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ รายละเอยีด เหตุผลทีค่ดัเลือก 
1.กลุ่มกะปิบา้นแขวงเภา เป็นการนาํทรัพยากรทางทะเล มาแปรรูป 

ผลิตภณัฑป์ระเภทกะปิ  ซ่ึงกะปิท่ีผลิตได ้
นั้น ไดรั้บการับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ ์
ชุมชน (มพช.) ราคากะปิประมาณ 
 200 บาท/กก.  แต่ถา้ส่งกะปิออกนอก 
พื้นท่ี ราคาจะอยูป่ระมาณ  250-400 
 บาท/กก. 

ช่วยสืบทอดภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 
ของคนขนอมใหค้งอยู ่ 
และยงัเป็น 
อาชีพทางเลือกหน่ึง
ใหก้บัเยาวชน 
คนรุ่นใหม่ท่ีไม่ตอ้งไป
ทาํงานต่าง 
จงัหวดั 

2. ป่าพรุหนองจิก ป่าพรุมีพื้นท่ี 13 ไร่  สตัวท่ี์พบบริเวณ 
ป่าพรุ ไดแ้ก่ลิง นกนํ้า งู (งูเห่า งูจงอาง  
งูเหลือม) ตะกวด นาก นกกระยาง  เป็นตน้ 

เป็นสถานท่ีท่ีให้ความรู้
เก่ียวกบั 
ระบบนิ เ วศ  เ ป็นการ
สร้างความ 
ตระหนกัในการอนุรักษ ์  
ทรัพยากรของทอ้งถ่ินให้
คงอยู ่
คู่ กั บ ท้ อ ง ถ่ิ น สื บ ไ ป 
รวมถึงการ 
อาศัยร่วมกับทรัพยากร
ธรรม 
ช า ติ  ( ก า ร เ ข้ า ไ ป ใ ช้
ประโยชน์โดย 
ไ ม่ ทํ า ล า ย
ทรัพยากรธรรมชาติให ้
เสียหาย 

3. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะทะเลใต ้ มีพื้นท่ีครอบคลุม อ.ขนอม อ.สิชล และ  
อ. เกาะสมุย 

 
 
 
 



หมู่ที ่3 ไม่มแีหล่งเรียนรู้  
 

หมู่ที ่4 มีแหล่งเรียนรู้3 แห่งได้แก่ 

 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ รายละเอยีด เหตุผลทีค่ดัเลือก 
1.พระธาตุ เจดียป์ะการัง เป็นเจดียท่ี์สร้างข้ึนจากหินปะการัง ตั้ง 

อยูบ่นยอดเขาธาตุ ซ่ึงเป็นภูเขาดินขนาด 
เลก็      ตั้งอยูแ่นวทิศเหนือ –ใต ้สูงจาก
ระดบันํ้าทะเลปานกลาง 85 เมตร  
อยูห่่างจากชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยทางทิศ 
ตะวนัออก 3 กม.  
เจดียมี์ลกัษณะทรงกลมแบบลงักา  
ประกอบดว้ยฐานเขียงรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส
รองรับฐานบวัลูกแกว้อกไก่กลมและองค์
ระฆงัทรงกลมจากการวิเคราะห์
โบราณวตัถุท่ีบรรจุ 
อยูใ่นเจดียป์ะการังพบวา่มีอายใุนช่วงสมยั 
พทุธศตวรรษท่ี 19-22  โบราณวตัถุเหล่าน้ี
จึง 
ไม่น่าจะถูกนาํมาบรรจุไวก่้อน ศตวรรษท่ี
22   จึงสามารถกาํหนดอายโุบราณสถาน
เจดีย ์
ปะการังแห่งน้ีน่าจะสร้างในช่วงสมยั 
กรุงศรีอยธุยาตอนปลาย 
     ปัจจุบนันอกจากจะเป็นสถานท่ีคน 
ในชุมชนเคารพและสักการะ  บูชาแลว้  
 ยงัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางวฒันธรรม  
( มีกิจกรรมแห่ผา้ข้ึนธาตุ ในวนัวิสาขบูชา) 
 
 
 

เป็นถานท่ีท่ีชาวอาํเภอ
ขนอม 
เคารพ ศรัทธา โดย
เยาวชน 
สามารถมาเรียนรู้
ประวติัศาสตร์  
ศิลปกรรม และประเพณี
ท่ี 
สืบทอดต่อ ๆ กนัมาของ
คน 
ขนอม 



2. ผกัปลอดสารพิษ 
โรงเรียนบา้นท่าจนัทน ์

นกัเรียนปลูกผกัสวนครัวโดยไม่ใชส้าร 
เคมีดูแลโดยภารโรง  ผลผลิตท่ีไดน้าํไป 
ประกอบอาหารกลางวนั ส่วนท่ีเหลือ 
นาํไปขายเป็นรายไดใ้ชใ้นกิจกรรม 
การเรียนการสอนของโรงเรียน 
 

เป็นตวัอยา่งของการทาํ
เกษตร 
ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

  

หมู่ที ่5  มีแหล่งเรียนรู้ 3 แห่ง  ได้แก่ 

 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ รายละเอยีด เหตุผลทีค่ดัเลือก 
1. จุดประวติัศาสตร์ 
พระเจา้ตากสิน 

ตาํนานเล่าวา่ พระเจา้ตากสินยกทพั 
มาปราบชุมนุมนครศรีธรรมราช โดยผา่น
มาทาง อ. ไชยา อ.กาญจนดิษฐ ์และ
ประทบัแรมท่ี 
บริเวณแหลมประทบั ต่อมาจึงเรียกบริเวณ
ท่ีมาประทบัวา่ แหลมประทบั หรือ  แหลม
ทาบ 

เยาวชนสามารถเรียนรู้ 
ประวติัศาสตร์อาํเภอขน
อม 

2. สนามกอลฟ์ทะเล ชายหาดท่ีมีลกัษณะนํ้าข้ึนนํ้าลง โดยเม่ือ
เวลา 
นํ้าลงจะมองเห็นพื้นท่ีหาดทรายมีความ
กวา้ง 
ประมาณ 50 ไร่ พื้นท่ีดงักล่าวสามารถลง
ไป 
เดินเล่นไดต่้อมาจึงจดัสถานท่ีบริเวณ
ดงักล่าวประมาณ 15 ไร่ เพื่อเป็นสนาม
กอลฟ์ทางทะเล 
แห่งแรกในประเทศไทย  โดยมีจาํนวน
หลุมทั้งหมด 18 หลุม 
   อยา่งไรกต็ามกิจกรรมตีกอลฟ์ทะเลไม่ 
สามารถจดัไดทุ้กปี  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระดบั
ของนํ้าข้ึน-นํ้าลง 
 

เป็นจุดเรียนรู้ดา้น
ภูมิศาสตร์   
และอุทกศาสตร์ 



3. ธนาคารปูมา้ บริเวณบา้นแหลมประทบั มีการอนุรักษ์
พนัธ์ุ 
ปูมา้ เพื่อใหช้าวประมงสามารถจบัปูได้
ตลอด 
ปี 

เยาวชนสามารถเรียนรู้
การประกอบ 
อาชีพประมงควบคู่กบั
การอนุรักษ ์
พนัธ์ุสตัวน์ํ้ า 

  

หมู่ที ่6  มีแหล่งเรียนรู้ 4 แห่ง  ได้แก่ 
 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ รายละเอยีด เหตุผลทีค่ดัเลือก 
1.แหล่งโลมา จุดท่ีพบโลมามากท่ีสุดหรือพบเป็นประจาํ 

คือ  
บริเวณเขาพบัผา้ แหลมหลกัซอ อ่าวเตลด็ 
 และเวทีพุม่พวง โลมาท่ีพบ  คือ 
โลมาปากขวด  โลมาหวับาก  
และโลมาอิรวดี 

เป็นจุดเรียนรู้เก่ียวกบั
ระบบ 
นิเวศทางทะเลท่ีอุดม
สมบูรณ์ 
 ส่งผลต่อทรัพยากรสตัว์
นํ้ า   
อาชีพประมง และการ
ท่องเท่ียว 
ทางทะเล 

2.แหล่งหญา้ทะเล แหล่งหญา้ทะเลพบมากบริเวณเกาะท่าไร่  
หญา้ทะเลเป็นอาหารของพะยนูและโลมา 
บางชนิด 

3. เวทีพุม่พวง เป็นหินแผน่ใหญ่ยืน่อกมาจากเกาะ 
 มีลกัษณะคลา้ยเวทีการแสดง  นอกจากน้ี 
ยงัมีชั้นหินท่ีเรียงตวัมีลกัษณะคลา้ยบนัได 
ข้ึนไป ประกอบกบัในช่วงเวลาดงักล่าว 
นกัร้องลูกทุ่งช่ือดงั  พุม่พวง ดวงจนัทร์   
กาํลงัมีช่ือเสียง  จึงเรียกบริเวณน้ีวา่  
“เวทีพุม่พวง”สาํหรับชาวประมง เวทีพุม่
พวงน้ีสามารถใชเ้ป็นท่ีหลบฝนไดเ้ป็น
อยา่งดี 

เป็นจุดเรียนรู้ลกัษณะ
ภูมิศาสตร์ 
และธรณีวิทยาของอาํเภอ
ขนอม 

4. เขาหินพบัผา้ เป็นเขาหินท่ีมีลกัษณะเป็นชั้น ๆ  
 เหมือนกบัผา้ท่ีพบัวางซอ้น ๆ กนัเป็น 
ชั้น ๆ สวยงามมากจึงเรียกวา่“หินพบัผา้”  
มีอยูท่ ัว่ไปในทะเลอ่าวทอ้งเนียน       



หมู่ที ่7บ้านท่า  มีแหล่งเรียนรู้4 แห่ง  ได้แก่ 

 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ รายละเอยีด เหตุผลทีค่ดัเลือก 
1. นาขา้ว เป็นนาขา้วแปลงเดียวใน ต.ทอ้งเนียน  

เป็นของนางจิระ เพชรเล่ียม เป็นการปลูก 
ขา้วแบบนาดาํ  เวลาเกบ็เก่ียวยงัใชว้ิธีการ 
ลงแขก คือขอแรงเพ่ือนบา้นมาช่วยเก่ียว 
(เคร่ืองมือเก่ียวขา้วเรียก แกระ) ระยะเวลา 
ทาํนาในเดือนตุลาคม  และเกบ็เก่ียวใน
เดือนกมุภาพนัธ์ 

เยาวชนจะไดเ้รียนรู้
ถึง 
ภูมิปัญญาในเร่ือง
การปลูกขา้ว 
และการเกบ็เก่ียว
ขา้ว  ท่ียงัคง 
รักษาวิธีการดาํเนิน
ชีวิตแบบ 
สมนัก่อนท่ีตอ้ง
อาศยั 
ความร่วมมือ  ร่วม
ใจจากเพื่อน 
บา้น เช่น การลง
แขก ดาํนา  
 เกบ็ขา้ว ไดเ้รียนรู้
ถึงความรัก 
ความผกูพนั  ความ
สามคัคีของ 
คนในชุมชน 

2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นการรวมกลุ่มสมาชิกเพื่อผลิตและ
จาํหน่าย 
สินคา้ ไดแ้ก่ นํ้ายาอเนกประสงค ์
สบู่สมุนไพร สินคา้ท่ีผลิตส่วนใหญ่จะขาย
ใหก้บัสมาชิกในกลุ่มเท่านั้น เน่ืองจาก
สินคา้ท่ีผลิตได ้
ไม่มากพอ 

นกัเรียน เยาวชน 
และผูส้นใจ 
สามารถเรียนรู้
วิธีการทาํนํ้ายา 
อเนกประสงค ์ สบู่
สมุนไพร 
 เพื่อนาํกลบัไปทาํ
ใชเ้องท่ีบา้น 
ได ้
 



3. โฮมสเตยบ์า้นลุงพงศ ์ ใหบ้ริการท่ีพกัแก่นกัท่องเท่ียว  นอกจากน้ี  
 บริเวณใกลก้บัโฮมสเตยมี์ป่าชายเลนคลอง 
ขนอม  ซ่ึงลุงพงศจ์ดักิจกรรมให้
นกัท่องเท่ียวท่ีมาพกัไดมี้โอกาสเขา้เรียนรู้  
ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน และสรรพคุณ
ในการรักษาโรคของพืชป่าชายเลน 
นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมใหน้กัท่องเท่ียวได้
ปลูกป่าชายเลนตามธรรมชาติดว้ย 

ลุงพงศ ์เป็นผูท่ี้มี
ความรู้ทั้งใน 
เร่ืองระบบนิเวศ 
และการอยูร่่วมกนั
ระหวา่งคนกบัป่า
อยา่งสมดุล 
ลุงพงศย์นิดีจะ
ถ่ายทอดความรู้ 
 และภูมิปัญญา
พื้นบา้นท่ีมีใหก้บัผู ้
สนใจ 

4. ป่าชายเลนขนอม ป่าชายเลน เป็นสถานท่ีใหน้กัท่องเท่ียว 
เดินเขา้ไปศึกษาระบบนิเวศ มีเน้ือท่ี1,000 
ไร่  เป็นแหล่งอนุบาลสตัวน์ํ้า ท่ีหลบภยั
ของสตัว ์ เป็นแหล่งอาหารของทั้งคนและ
สตัว ์

ป่าชายเลน  เป็น
สถานท่ีให ้
ผูเ้ขา้มาเยีย่มชมได้
เรียนรู้ระบบ 
นิเวศของป่าชาย
เลน  
 ประโยชน์ของพืช
และสตัว ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมู่ที ่8 บ้านบางแพง  มแีหล่งเรียนรู้ 2แห่ง  ได้แก่ 

 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ รายละเอยีด เหตุผลทีค่ดัเลือก 
1. โรงแยกก๊าซธรรมชาติ เป็นโรงแยกก๊าซธรรมชาติท่ีมาจาก 

อ่าวไทย  ก๊าซธรรมชาติท่ีไดน้าํมาใชเ้ป็น 
แก๊สหุงตม้และใชใ้นการผลิตไฟฟ้า 

เป็นแหล่งเรียนรู้ถึง
ขั้นตอน 
กระบวนการนาํ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
มาใชเ้ป็นพลงังาน 

2. โรงไฟฟ้าขนอม เป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจ่าย
กระแสไฟใหก้บัจงัหวดัต่าง ๆ ในภาคใต ้

เป็นสถานท่ีท่ีเปิด
ใหบุ้คคลเรียนรู้ถึง
กระบวนการผลิต
กระแสไฟฟ้าโดย
ใชก๊้าซธรรมชาติ 
เป็นวตัถุดิบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 

แหล่งเรียนรู้ตาํบลควนทอง 
มหีมู่บ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หมู่ที ่1 บ้านธารทอง  มแีหล่งเรียนรู้ 3 แห่ง  ได้แก่ 

 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ รายละเอยีด เหตุผลทีค่ดัเลือก 
1. ตน้ธารรีสอร์ท เป็นรีสอร์ทท่ีอิงธรรมชาติ อีกทั้งยงัมี 

สปาปลาบริเวณลาํธารเป็นแหล่งนํ้าตาม 
ธรรมชาติ  ใหน้กัท่องเท่ียวไดบ้าํบดั 
ความเครียด ดว้ยการหยอ่นเทา้ลงไปใน 
ลาํธาร  ใหป้ลาตอดเทา้เพื่อช่วยผอ่นคลาย   
   นอกจากน้ีรีสอร์ทไดด้าํเนินกิจกรรม 
ปลูกผกัสวนครัวเพื่อใชป้ระกอบอาหาร 
ภายในรีสอร์ทอีกดว้ย 
 

นายปราโมทย ์ จิตรมุ่ง  ผูจ้ดัการ 
ตน้ธารรีสอร์ท  เป็นนกัธุรกิจท่ีมี 
แนวคิดในการจดัการสถาน 
กลมกลืนกบัธรรมชาติ 
นอกจากน้ียงัมีแนวคิดในการ 
นาํพืชผกัสวนครัวท่ีปลูกเองมา 
ใชเ้ป็นวตัถุดิบในการปรุงอาหาร 
ใหก้บัแขกท่ีพกั 

2.ผกัปลอดสารพิษ 
โรงเรียนบา้นควนทอง 

ดาํเนินกิจกรรมปลูกผกัปลอดสารพิษ  โดย 
การใชปุ๋้ยหมกัชีวภาพ  ท่ีหมกัข้ึนเอง 
ภายในโรงเรียนและใชเ้ศษอาหารท่ีเหลือ 
ท้ิงของโรงเรียน   ผกัสวนครัวท่ีผลิตข้ึน 
ไดน้าํมาประกอบอาหารกลางวนัสาํหรับ 
รับประทานภายในโรงเรียน  ส่วนท่ีเหลือ 
นาํไปขายเพื่อเป็นการส่งเสริมการหารายได ้

กิจกรรมท่ีจดัในโรงเรียนเนน้ 
การเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นสาํคญั  
 นกัเรียนภายในโรงเรียนสามารถ 
ปลูกพืชผกัสวนครัวเองอีกทั้งยงั 
สามารถผลิตปุ๋ยหมกัท่ีไดจ้าก 
เศษอาหารท่ีเหลือท้ิงภายใน 
โรงเรียน  ดงันั้นกิจกรรมน้ีทาํให ้
นกัเรียนไดเ้รียนรู้ตั้งแต่กระบวน 
การผลิต จนกระทัง่กระบวนการ 
จาํหน่าย 

3. ถํ้าเขากรด อยูบ่นเขาดา้นหลงัสาํนกัสงฆถ์ํ้าเขากรด 
เป็นถํ้าขนาดเลก็  มีร่องรอยของเปลือก 
หอยท่ีแปรสภาพเป็นหิน  เป็นเคร่ืองช้ีวา่ 
บริเวณน้ีอยูใ่ตท้ะเลมาก่อน  มีหินงอกหิน 
ยอ้ยรูปทรงเหมือนนํ้าพแุละเสาหินอยู ่
กลางถํ้า 

เป็นจุดเรียนรู้ลกัษณะภูมิศาสตร์ 
และธรณีวิทยาของ อ. ขนอม 

 
 



หมู่ที ่2 บ้านควนทอง  มแีหล่งเรียนรู้ 1 แห่ง  คือ 

 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ รายละเอียด เหตุผลท่ีคดัเลือก 
เป็นแหล่งเรียนรู้ 

สระนํ้าพอ่หลวง บ่อเล้ียง 
ปลาเศรษฐกิจพอเพียงของ 
หมู่บา้น 

เป็นบ่อเพาะพนัธ์ุปลา เพื่อแจกจ่ายลูกปลา 
ใหก้บัสมาชิกหมู่บา้น  โดยไดเ้ล้ียงแม่พนัธ์ุ 
มานาน  รอบ ๆ ขอบบ่อปลูกผกัพื้นบา้น เช่น 
 ตน้เหรียง มะพร้าวนํ้าหอม สะเดา เป็นตน้ 

เป็นจุดเรียนรู้เร่ืองเศรษฐกิจ 
พอเพียง  โดยมีกิจกรรมเด่น คือ 
 เร่ืองการเพาะพนัธ์ุปลา และ 
การปลูกพืชผกัพื้นเมือง 

 

หมู่ที ่3 บ้านบางคู  มแีหล่งเรียนรู้ 2 แห่ง  คือ 

 

 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ รายละเอยีด เหตุผลทีค่ดัเลือก 

เป็นแหล่งเรียนรู้ 
2. ผกัปลอดสารพิษ 
โรงเรียนชุมชนวดับางคู 

ปลูกผกัปลอดสารพิษ  เพื่อป้องกนัการเกิด 
โรคท่ีเกิดจากสารพิษตกคา้งในผกัท่ีซ้ือมา 
จากตลาด  ผกัท่ีปลูกมีหลายชนิด เช่น 
 ผกัคะนา้ ผกับุง้ ผกักาด 

มีการประกอบกิจกรรมท่ีเนน้การ
เรียนรู้ 
ของผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
นกัเรียนภายในโรงเรียนสามารถปลูก
พืชผกัสวนครัวเองได ้
 อีกทั้งยงัสามารถผลิตปุ๋ยหมกั 
ชีวภาพ ท่ีไดจ้ากเศษอาหารท่ี 
เหลือท้ิงภายในโรงเรียน อีกทั้งยงั 
ส่งเสริมการเล้ียงปลา  นาํปลาท่ี 
ไดไ้ปประกอบอาหารกลางวนั 
สาํหรับนกัเรียน 

3. บ่อเล้ียงปลา 
โรงเรียนชุมชนวดับางคู 

เล้ียงเพื่อเป็นอาหารกลางวนัของ 
นกัเรียน  ท่ีเหลือนาํไปขายเป็นรายได ้
สมทบโครงการอาหารกลางวนัของนกัเรียน 
เล้ียงปลาหลายสายพนัธ์ุ เช่น ปลาแรด 
 ปลานิล ปลาสวาย ปลาดุก  เป็นตน้ 

 
 
 
 
 

หมู่ที ่4 บ้านเจดย์ีหลวง  มีแหล่งเรียนรู้   6 แห่ง  ได้แก่ 



 

 

 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ รายละเอยีด เหตุผลทีค่ดัเลือก 

เป็นแหล่งเรียนรู้ 
1. แหล่งนํ้าผดุ เป็นแหล่งนํ้าจืดท่ีเกิดข้ึนเองตาม 

ธรรมชาติ มีลกัษณะเป็นทรงกลมกวา้ง 
ประมาณ 2 งาน  ปกคลุมดว้ยตน้ไม ้
ใหญ่  นํ้าใสสะอาด และมีปลาอาศยัอยู ่

เป็นจุดเรียนรู้ลกัษณะภูมิศาสตร์ 
และธรณีวิทยา  อ.ขนอม 

2. ผกัปลอดสารพิษ 
โรงเรียนวดัเจดียห์ลวง 

เร่ิมโครงการโดยโรงฟ้าขนอมใหง้บ 
สนบัสนุนในปี 2550ไม่ใชปุ๋้ยเคมี   
ปุ๋ยท่ีใชเ้ป็นปุ๋ยข้ีเป็ด และปุ๋ยหมกั   
ผลผลิตท่ีไดน้าํไปประกอบอาหาร 
กลางวนั  ท่ีเหลือนกัเรียนนาํไปขาย 
ในชุมชนใกลเ้คียง  นาํรายไดม้าใชใ้น 
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
แบ่งใหเ้ป็นรายไดแ้ก่นกัเรียน 

เน่ืองจากทางโรงเรียนจดักิจกรรม 
ท่ีเนน้การเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็น 
 สาํคญั  นกัเรียนสามารถปลูกพืชผกัสวน 
ครัวไดเ้อง  อีกทั้งสามารถผลิตปุ๋ย 
ข้ีหมู  ท่ีไดจ้ากการเล้ียงภายในโรงเรียน 
มาใชร้ดพืชผกัปลอดสารพิษของ 
โรงเรียน  ทาํใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ 
ครอบคลุม และรอบดา้น 
 

3. มโนราห์ 
โรงเรียนวดัเจดียห์ลวง 

เป็นสถานท่ีถ่ายทอดศิลปวฒันธรรม 
พื้นบา้นใหแ้ก่นกัเรียนโดยใหพ้ี่สอน 
นอ้ง  รุ่นพี่ท่ีรํามโนราห์เก่งแลว้จะคอย 
สอนนอ้ง ๆ ท่ียงัรําไม่เป็น  โดยมีครู 
คอยช่วยดูแล  แนวทางการดาํเนิน 
กิจกรรมของโรงเรียนมุ่งหวงัใหมี้ 
การรํามโนราห์ซ่ึงเป็นศิลปวฒันธรรม 
ของทอ้งถ่ิน ยงัคงสืบทอดสู่เยาวชน 
 ลูกหลานของคนในทอ้งถ่ิน 

โรงเรียนมีการสอนรํามโนราห์อยา่ง 
ต่อเน่ืองจากรุ่นพี่สู่รุ่นนอ้ง  เพื่อ 
สืบสานศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นให ้
คงอยูต่่อไป 



 
 

 
 

 
 
 
 

หมู่ที ่5 บ้านหน้าเหมือง  มีแหล่งเรียนรู้ 2 แห่ง  ได้แก่ 

 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ รายละเอยีด เหตุผลทีค่ดัเลือก 

เป็นแหล่งเรียนรู้ 
4. หมูหลุม 
โรงเรียนวดัเจดียห์ลวง 

เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ และมีทกัษะ 
การประกอบอาชีพดา้นการเกษตรและ 
ปศุสตัวภ์ายในโรงเรียน  โดยทางโรงเรียน 
ไดน้าํหมูหลุมมาเล้ียงสาธิต  อาหารท่ีนาํมา 
เล้ียงหมูนั้นส่วนใหญ่ไดม้าจากเศษอาหาร 
กลางวนัของนกัเรียน  เม่ือหมูข้ี  ข้ีหมู 
ท่ีอยูใ่นคอกจะยอ่ยสลาย  เศษใบไมท่ี้รอง 
คอกไว ้จะกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีนาํไปใส่ใน 
แปลงผกัปลอดสารพิษ   และตน้ไม ้
อ่ืน ๆ ในโรงเรียน 

เน่ืองจากโรงเรียนมีกิจกรรมท่ีส่งเสริม 
ทกัษะชีวิต  เรียนรู้รอบดา้น และนกัเรียน 
มีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมดงักล่าว
อยา่งแทจ้ริง 

5. ปุ๋ยหมกัชีวภาพ 
โรงเรียนวดัเจดียห์ลวง 

นกัการภารโรงเป็นผูริ้เร่ิม  โดยนาํเศษใบไม ้ 
เศษผกัมาหมกั  ผลผลิตท่ีไดน้าํมาใชล้า้ง
หอ้งนํ้า กาํจดักล่ินหอ้งนํ้า และเป็น
ส่วนผสมในการทาํยาสระผม 

เป็นแหล่งเรียนรู้เร่ืองเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

6. ผกักางมุง้ เป็นการเพาะกลา้ไมโ้ดยใชฟ้องนํ้า  มี 
กระบวนการ ดงัน้ี 
- ตดัฟองนํ้าเป็นรูปส่ีเหล่ียมขนาดพอดี 
-ใชไ้มจ้ิ้มฟันแทงฟองนํ้าใหเ้ป็นรู 
-นาํตน้กลา้หรือเมลด็พนัธ์ุใส่ลงไป 
ประมาณ 1 สปัดาห์  จะมีรากงอกออกมานาํ
เมลด็งอกไปใส่ในมุง้  โดยใหน้ํ้ าไหลเวยีน
ตลอดเวลา 

เป็นอีกหน่ึงวธีิการทาํเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม  ท่ีสามารถถ่ายทอดใหก้บั 
ผูส้นใจ 



 

หมู่ที ่6บ้านคลองเหลง  มีแหล่งเรียนรู้ 1 แห่ง คือ 

 

 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ รายละเอยีด เหตุผลทีค่ดัเลือก 

เป็นแหล่งเรียนรู้ 
เศรษฐกิจพอเพียงลุงแฉลม้ สวนเศรษฐกิจพอเพียงมีพื้นท่ี 3 ไร่ 

เล้ียงหมู ไก่ เป็ด ปลาดุก และปลูกพืชผกั 
กวา่ 50 ชนิด  มีทั้งไมย้นืตน้และผกั 
สวนครัว  พืชท่ีปลูกไม่ใชส้ารเคมี แต่ใช ้
พืชทีมีกล่ินแรง  เช่น พริก สะระแหน่  
ผกัชีฝร่ัง เป็นตวัไล่แมลง  สาํหรับปุ๋ยใช ้
ปุ๋ยหมกัท่ีไดจ้ากเศษอาหารท่ีเหลือ และ 
ปุ๋ยมูลสตัวท่ี์เล้ียงในสวน  ในแต่ละวนั 
ลุงแฉลม้ไม่ตอ้งหาซ้ืออาหารจากตลาดเลย  
สามารถนาํผลผลิตจากสวนมาประกอบ 
อาหาร  ผลผลิตท่ีเหลือนาํไปขายเพ่ิมรายได ้
ใหก้บัครอบครัว 

สวนเศรษฐกิจพอเพียงของลุงแฉลม้ 
มีการปลูกพืชหลากหลายชนิดโดยไม่ใช้
สารเคมี  นอกจากน้ียงัมีการเล้ียงสตัว ์  
ผลผลิตท่ีไดจ้ากสวน  นาํมาประกอบ 
อาหารโดยไม่ตอ้งไปหาซ้ือจากตลาด  
 การเรียนรู้อยา่งรอบดา้น  จึงถือวา่เป็น 
แหล่งเรียนรู้ของบุคคลทัว่ไปไดอ้ยา่ง 
ดีเยีย่ม ในดา้นการปลูกพืชแบบ 
ผสมผสานตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

หมู่ที ่7 บ้านเขาวงัทอง   มีแหล่งเรียนรู้ 1 แห่ง คือ 

 

 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ รายละเอยีด เหตุผลทีค่ดัเลือก 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ รายละเอยีด เหตุผลทีค่ดัเลือก 

เป็นแหล่งเรียนรู้ 
1. นํ้าตกท่านอ้ย เป็นนํ้าตกท่ีมีหลายชั้น  ในช่วงฤดูฝนจะมี

นํ้ามาก ฤดูแลง้นํ้าจะขาด เน่ืองจากแหล่งตน้
นํ้าถูกทาํลาย  เม่ือก่อนคนในชุมชนใชน้ํ้ า
จากนํ้าตก  ปัจจุบนัยงัมีคนใชอ้ยูแ่ต่มี
จาํนวนนอ้ยลง  นํ้าตกท่านอ้ยจะไหลลงสู่
คลองบางคู และไหลลงสู่อ่าวไทย 
  สมยัก่อนนํ้าตกมีความอุดมสมบูรณ์มาก  
แต่ปัจจุบนัมีการบุกรุกทาํลายป่า  ป่าไมแ้ละ
สตัวถู์กทาํลายและสูญพนัธ์ุ 

เป็นจุดเรียนรู้ลกัษณะภูมิศาสตร์ 
และธรณีวิทยา 



เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ถํ้าเขาวงัทอง เป็นถํ้าท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  นายดาํ  

นายแดง และนายพนูสิน พลายสุวรรณ คน้พบ 
เม่ือปี พ.ศ. 2486  
ถํ้าน้ีมีความลึกประมาณ 150 เมตร 
 ยาว 85 เมตร บนัไดทางข้ึน 147 ขั้น  
ภายในถํ้ามีทั้งหมด  17 หอ้ง 
ถํ้าเขาวงัทอง  เป็นถํ้าหินปูนผสมแร่เหลก็  มีหิน
งอกหินยอ้ยรูปร่างสวยงามมากมาย  เป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของ จ.นครศรีฯ 
และ อ.ขนอม  บริเวณปากถํ้าเป็นจุดชมววิท่ีเห็น 
ทิวทศัน์ของ ต. ควนทอง  ภายในถํ้ามีลกัษณะ
เป็นโถงขนาดใหญ่บา้ง เลก็บา้ง  หอ้งโถงท่ีใหญ่ 
ท่ีสุดมีเน้ือท่ีประมาณ 2 ไร่  ตามพื้นถํ้า         
 ผนงัถํ้า และเพดานถํ้าประดบัประดาดว้ยหินงอก  
หินยอ้ย  เสาหิน รูปร่างต่าง ๆ คลา้ยเจดีย ์นํ้าตก
อ่างนํ้า  หนงัปลา  นอ้ยหน่า ตามแต่จะ
จินตนาการ  เป็นประติมกรรมธรรมชาติท่ีงดงาม
มาก 

เป็นจุดเรียนรู้ลกัษณะภูมิศาสตร์ 
และธรณีวิทยา 

 
 
 
 
 
 

หมู่ที ่8 บ้านคลองวงั    มแีหล่งเรียนรู้ 2 แห่ง คือ 

 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ รายละเอยีด เหตุผลทีค่ดัเลือก 

เป็นแหล่งเรียนรู้ 
1.วิสาหกิจชุมชน หมู่ 8 มีการรวมกลุ่มเพื่อทาํผลิตภณัฑต่์าง ๆ   

ไดแ้ก่ 
เป็นแหล่งสร้างอาชีพใหค้นในชุมชน 
และใหค้วามรู้สาํหรับบุคคลทัว่ไป 



- ของใชใ้นครัวเรือน เช่น สบู่ ลูกประคบ  
สบู่เหลวสมุนไพร  นํ้ายาลา้งจาน นํ้ายา 
ซกัผา้  นํ้ายาสระผมสมุนไพร 
-เคร่ืองแกง 
-การถนอมอาหาร และการแปรรูปอาหาร 
-การทาํปุ๋ยหมกัชีวภาพและนํ้ามกั 
 

2. ช่างตีเหลก็ ตีเหลก็เพื่อทาํเป็นมีด เคียว ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ  
เหลก็ท่ีนาํมาตีนั้น  ทางลูกคา้จะนาํมาเอง  หรือจะ 
ใชเ้หลก็ของลุงบุญลือ กไ็ด ้  
เทคนิคการตีเหลก็ คือ นาํเหลก็ไปเผาไฟใหร้้อน  
 แลว้ตีข้ึนรูปตามตอ้งการ  แต่กวา่จะไดรู้ป 
ตามตอ้งการตอ้งใชท้ั้งแรงและเวลา  ลุงบุญลือ 
จึงบอกวา่การตีเหลก็จึงเป็นการฝึกความอดทน 
และความใจเยน็ 

เป็นการตีเหลก็แบบโบราณ  มีการสืบ 
ทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อคงไวซ่ึ้งภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน   โดยลุงบุญลือยนิดีท่ี 
จะถ่ายทอดความรู้ และวิธีการตีเหลก็ 
ใหน้กัเรียนและผูส้นใจไดเ้รียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมู่ที ่9  บ้านครีีรัตน์    มแีหล่งเรียนรู้ 1 แห่ง คือ 

 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ รายละเอยีด เหตุผลทีค่ดัเลือก 

เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ฟาร์มหมูและการทาํ 
ไบโอแก๊ส 

เป็นฟาร์มหมูเอกชนท่ีเล้ียงหมูประมาณ 
 500 ตวั  ส่งกล่ินเหมน็และนํ้าเน่าเสียออกสู่ 
ชุมชน ทางอาํเภอไดรั้บเร่ืองร้องเรียนน้ี 

กิจกรรมดงักล่าวนอกจากช่วยลดผล 
กระทบเร่ืองกล่ินเหมน็แลว้  ยงัเป็น 
การนาํของเหลือท้ิงมาใชป้ระโยชน์  



จึงร่วมกบัโรงไฟฟ้าขนอมในการนาํมูลหมูมาทาํ 
ไบโอแก๊ส  ส่งตามท่อใหชุ้มชนโดยรอบใช ้
ประโยชน์ในครัวเรือน  ซ่ึงในกระบวนการเกบ็ 
มูลหมูมาสู่ถงัหมกัและติดตั้งระบบกาํจดักล่ิน
ก่อนส่งไปตามท่อ  ช่วยลดปัญหากล่ินและ 
ของเสียลงได ้

 เป็นการช่วยลดการใชเ้ช้ือเพลิง 
ประเภทฟอสซิล และช่วยลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงเป็นสาเหตุหลกั 
ของการเกิดภาวะโลกร้อน   

 

หมู่ที ่10 บ้าน เขาหัวช้าง    มแีหล่งเรียน รู้ 1 แห่ง คือ 

 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ รายละเอยีด เหตุผลทีค่ดัเลือก 

เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ถํ้าเขาหวัชา้ง ลกัษณะของถํ้าจะมีหลายหอ้ง หลายชั้น ภายใน

ถํ้าจะมีหินงอกหินยอ้ยและมีสายนํ้าเลก็ ๆ อยู่
ภายใน  
 ถํ้าแห่งน้ีในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2  
ใชเ้ป็นสถานท่ีหลบภยั ต่อมาไดรั้บการพฒันา 
ใหเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียว     แต่ปัจจุบนัขาดการ 
ดูแล  พื้นท่ีโดยรอบจึงถูกปล่อยใหเ้ป็นท่ีรกร้าง 

เป็นจุดเรียนรู้ลกัษณะภูมิศาสตร์และ
ธรณีวิทยา อ.ขนอม 

 
 
 
 

หมู่ที ่11  เขาหัวช้าง    มีแหล่งเรียนรู้ 4  แห่ง ได้แก่ 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ รายละเอยีด เหตุผลทีค่ดัเลือก 

เป็นแหล่งเรียนรู้ 
1.กลุ่มแม่บา้นทาํขนม 
เดือนสิบ 

เป็นการรวมกลุ่มทาํขนมเดือนสิบ  ซ่ึงเป็น 
ขนมท่ีใชใ้นประเพณีทาํบุญเดือนสิบ  
 มีขนมหลายอยา่ง  ไดแ้ก่  ขนมไข่ปลา 
 ขนมพอง  ขนมพิมพ ์

เป็นจุดเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และสืบ
ทอดวฒันธรรม  ประเพณี 



 

 
 
 
 
 
 
 

2. กลุ่มกลองยาว เป็นการรวมกลุ่มของชาวบา้น  โดยใชช่ื้อ 
กลุ่มสจัจะออมทรัพย ์ มีสมาชิกทั้งหมด 17 
คน  เคร่ืองดนตรีของกลุ่มกลองยาว
ประกอบดว้ย กลองนาํ 1 กลองประกอบ 7 
ใบ  ฉาบ ฆอ้ง กรับ  นิยมใชใ้นงานบวชนาค  
งานชกัพระ   
      ค่าตอบแทนประมาณคร้ังละ3,500บาท  
ส่วนใหญ่จะมีงานจา้งกลุ่มกลองยาวในช่วง
เดือน   8 

เป็นการส่งเสริมและอนุรักษศิ์ลปะ 
พื้นบา้นของไทย 

3. ผกัปลอดสารพิษ 
โรงเรียนบา้นท่านอ้ย 

นกัเรียนปลูกผกัปลอดสารพิษ  โดยไม่ใช ้
สารเคมี  สามารถปลูกไดต้ลอดทั้งปี  ผกัท่ี 
นิยมปลูก ไดแ้ก่  ผกับุง้ คะนา้ ผกักวางตุง้  
นกัเรียนปลูกไวเ้พื่อใชป้รุงอาหารกลางวนั 
ในโครงการอาหารกลางวนั 

เน่ืองจากทางโรงเรียนมีการ 
ประกอบกิจกรรมท่ีเนน้การเรียนรู้ 
ของผูเ้รียนเป็นสาํคญั  นกัเรียน 
โรงเรียนน้ีสามารถปลูกผกั 
สวนครัวอีกทั้งยงัสามารถผลิต 
ปุ๋ยหมกัชีวภาพ 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ รายละเอยีด เหตุผลทีค่ดัเลือก 

เป็นแหล่งเรียนรู้ 
4. บ่อเล้ียงปลา พื้นท่ีเดิมเป็นพื้นท่ีนา  มีเน้ือท่ี 40 ไร่  ต่อมา

พฒันาเป็นบ่อเล้ียงปลา  โดยขดุบ่อจาํนวน 
80 บ่อ ปลาทีเล้ียง มี ปลาดุก  ปลานิล  ปลา
สวาย ปลาทบัทิม 

เป็นบ่อปลานํ้าจืดท่ีเดียวในพื้นท่ีหมู่ 12  
เจา้ของบ่อมีสูตรอาหารเฉพาะท่ีคิดข้ึนเอง
ใชร่้วมกบัอาหารสาํเร็จ  ทาํใหป้ลาท่ีเล้ียงมี 
ขนาดใหญ่และขายไดร้าคา  เจา้ของบ่อได ้
ใหค้วามรู้แก่เยาวชน หรือผูส้นใจ  ดา้น 
เทคนิคการเล้ียงปลาชนิดต่าง ๆ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิทนิชุมชนอาํเภอขนอม 
 

วนั/เดือน กจิกรรม ผู้จัด สถานที ่ ผู้ร่วมกจิกรรม หมายเหตุ 

31 ธ.ค.- 1 
ม.ค. 

ปูเส่ือกินขา้ว
เคาทด์าวน์ 
ริมหาด 

เทศบาลตาํบล 
ขนอม 

หาดหนา้ด่าน ประชาชนชาว
อาํเภอขนอม/
นกัท่องเท่ียว 

 

มกราคม วนัเดก็แห่งชาติ หน่วยงานราชการ/
สถานประกอบการ 

ศาลา
ประชาคม/
โรงไฟฟ้า /
สถานศึกษา 
ฯลฯ 

เดก็/เยาวชน วนัเสาร์ท่ี 2 
ของเดือน 

16  
มกราคม 

วนัครู คณะครูอาํเภอ 
ขนอม 

ร.ร.ชุมชนบา้น
บางโหนด 

ครู/ขา้ราชการ
ครูบาํบาญ 

 

กมุภาพนัธ์ วนัมาฆบูชา/
ทาํบุญ 

ชาวขนอม วดัในอาํเภอ 
ขนอม 

พทุธศาสนิกชน วนัข้ึน 15 
คํ่า  เดือน 3 



มีนาคม งานทาํบุญพอ่ตา
คูระ 

ชาวขนอม ศาลพอ่ตาคูระ ประชาชนชาวขน
อม/นกัท่องเท่ียว 

เจา้ภาพ
กาํหนดวนั 

11 เมษายน ทาํบุญ-นมสัการ
หลวงปูทวด
เหยยีบนํ้าทะเล
จืด  /ชมโลมา 
สีชมพ ู

เทศบาลตาํบลทอ้ง
เนียน 

แหลมประทบั/ 
อ่าวทอ้งเนียน/
เกาะนุย้ 

ประชาชนชาวขน
อม/นกัท่องเท่ียว 

 

13-15  
เมษายน 

วนัสงกรานต/์
เทศกาลของดี
เมืองขนอม 

เทศบาลตาํบล 
ขนอม 

ตลาด 
บางโหนด 

ประชาชนชาวขน
อม/นกัท่องเท่ียว 
 
 

 

เมษายน วอลเลยบ์อล
ชายหาด
นานาชาติ 

อบจ.
นครศรีธรรมราช 

อลงกต 
รีสอร์ท 

นกักีฬาจาก
ประเทศต่าง ๆ /
ประชาชนชาวขน
อม/นกัท่องเท่ียว 

เจา้ภาพ
กาํหนดวนั
จดั 

พฤษภาคม วนัวิสาขบูชา/ทาํ
บุญ,เวียนเทียน 

ชาวขนอม วดัในต่าง ๆ  
ในอาํเภอ 
ขนอม 

พทุธศาสนิกชน วนัข้ึน 15 
คํ่า  เดือน 6 

มิถุนายน - - - - - 

กรกฎาคม 
 

วนัอาสาฬหบูชา/
วนัเพรรษา 

ชาวขนอม วดั พทุธศาสนิกชน วนัข้ึน 15 
คํ่า  และวนั
แรม 1  ตํ่า  
เดือน 8 

กรกฎาคม งานแข่งขนักีฬา  
กรีฑาประจาํปี 

หน่วยงานราชการ  
ผูป้ระกอบการ/
พอ่คา้  ประชาชน 
ร่วมกนัจดั/สนาม
กีฬาอาํเภอขนอม 

สนามกีฬา 
อ.ขนอม 

นกัเรียน  
นกัศึกษา  
ขา้ราชการ  พอ่คา้  
ประชาชนชาว
อาํเภอ 
ขนอม ฯลฯ 

เจา้ภาพ
ร่วมกนั
กาํหนด 

12 
สิงหาคม 

วนัแม่แห่งชาติ ขา้ราชการ/พอ่คา้/
ประชาชน 

สถานท่ี
ราชการ/สถาน
ประกอบการ 

ประชาชนชาวขน
อม 

 



 
 
 
 

สิงหาคม งานชาวสวน อบต.ควนทอง สนาม อบต. 
ควนทอง 

ประชาชนชาวขน
อม/นกัท่องเท่ียว 

เจา้ภาพ
กาํหนดตาม
ฤดูกาล
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

กนัยายน สาร์ทเดือนสิบ ชาวขนอม พทุธศาสนิกชน พทุธศาสนิกชน วนัรับตายาย-
ส่งตายาย 

ตุลาคม งานชกัพระ ชาวขนอม ศาลพอ่ตาคูระ ประชาชนชาวขน
อม/นกัท่องเท่ียว 

วนัข้ึน 15 คํ่า  
เดือน 11 

23 ตุลาคม วนัปิยมหาราช อาํเภอขนอม/
ขา้ราชการ/พอ่คา้/
ประชาชน 

ท่ีวา่การอาํเภอขน
อม 

ขา้ราชการ  พอ่คา้  
ประชาชนชาว
อาํเภอขนอม ฯลฯ 

 

พฤศจิกายน 
 

วนัลอยกระทง 1.เทศบาลอ่าวขนอม   คลองคูระ  (วนัข้ึน 15 คํ่า  
เดือนสิบสอง) 2. เทศบาลตาํบลทอ้ง

เนียน 
บา้นบางแพง ประชาชนชาวขน

อม/นกัท่องเท่ียว 
3. อบต.ควนทอง วดับางคู  

4-5 ธนัวาคม วนัเฉลิมพระชนม์
พรรษา/วนัพอ่
แห่งชาติ  /ปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ,
จุดเทียนชยัถวาย
พระพร 

ชาวขนอม อาํเภอขนอม-
มูลนิธิ/หนา้ท่ีวา่
การอาํเภอ 
ขนอม/มูลนิธิ
ประชาร่วมใจ 

ประชาชนชาวขน
อม 

 

 

จากการสาํรวจแหล่งเรียนรู้รายตาํบลของอาํเภอขนอมเพื่อจดัทาํแผนท่ีสีเขียว 
(Green Map) โรงเรียนขนอมพิทยาไดจ้ดัทาํแผนท่ีวถีิพอเพียง (S Map) ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 



 
 



 



 


