
 

แหลมตะลมุพกุ 
แหลมตะลุมพุก เป็นแหลมชายฝ่ังทะเล

ตะวนัออกของอ าเภอปากพนงั มีลกัษณะเป็น
แผน่ดินรูปเรียวยาว 
ยืน่ไปทางเหนือ เป็นจงอยโคง้เขา้สู่แผน่ดิน ท าให้
เกิดอ่าวเรียกวา่ อ่าวนคร ท่ีอุดมสมบูรณ์ดว้ย
ทรัพยากรสตัวน์ ้ าแหลมตะลุมพกุจึงเป็นท่ีตั้งถ่ิน
ฐานของชาวประมงแห่งหน่ึง 

แหลมตะลุมพกุเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย 
ภายหลงัท่ีบริเวณแห่งน้ีประสบวาตภยัคร้ังใหญ่ 
เม่ือวนัท่ี ๒๕ 
ตุลาคม ๒๕๐๕ ชาวประมงสูญเสียชีวิตจ านวน
มากภยัพิบติัคร้ังนั้นส่งผลกระทบต่อผูค้นใน
ชุมชน ต่อมาเป็น 
เวลายาวนาน 

 Talumphuk Cape is on the eastern coastline of Pak 
PhanangDistrict. It is in a long shape jutting northward and 
bendsinward like a hook, thereby creating a bay as “Ao 
Nakhon”which is rich with marine life. Talumphuk Cape thus 
becameanother settlement of fisherman. 

Talumphuk Cape became famous after a major 
disasterthat hit the area on 25 October 1962. Many fishermen 
losttheir lives. That disaster created a long term impact on 
thepeople in the community. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

วาตภยัทีแ่หลมตะลุมพกุ 
เม่ือวนัท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๐๕ ไดเ้กิด 

"วาตภัย"ซ่ึงนับเป็นโศกนาฏกรรมคร้ังร้ายแรง
ท่ีสุดของชาวนครท่ีเคยประสบ เร่ิมจากมีฝนตก
หนกัตั้งแต่เท่ียงจนใกลค้  ่าฝนยิ่งกระหน ่าตกอย่าง
หนกั กระทั้งเวลาประมาณ๑๙.๐๐ น. พายใุหญ่ 
(พายุโซนร้อนช่ือ "แฮเรียต"ความเร็ว ๙๐
กิโลเมตรต่อชัว่โมง) ไดโ้หมพดัหอบคล่ืนน ้ า
ทะเลสูง(ประมาณ ๕-๗ เมตร) ซดัถล่มบา้นเรือน 
และเรือกสวนจนหกัโค่นในพริบตา โดยเฉพาะท่ี
แหลมตะลุมพุก ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเรือนชั้นเดียว
พงัทลายทนัทีไฟฟ้าดบัสนิททั้งหมู่บา้น ผูค้น
จ านวนหน่ึงเสียชีวิต  ผู ้คนท่ีเหลือต่าง
ตะเกียกตะกายหนีเอาตวัรอดไปหลบภยัท่ีบา้น 
ไมส้องชั้น บางส่วนหลบอยูใ่นอาคารคอนกรีตท่ี
เหลืออยู ่

เวลาผา่นไปไม่นานนกั พายแุละฝนมีที
ท่าจะเบา 

บางลง ผูค้นจ านวนหน่ึงคิดว่าพายสุงบลงแลว้ จึง
ออกมาเก็บขา้วของท่ีกระจดักระจายเกล่ือนกลาด 
แต่เพียงชัว่ครู่เดียว พายใุหญ่ระลอกท่ี ๒ ท่ีรุนแรง
หนกักว่าก็ถาโถมเขา้มาอีก ถล่มหมู่บา้นแหลม
ตะลุมพุกจนเกือบราบเรียบแทบไม่เหลือซาก จน
ท าให้มีผูเ้สียชีวิตกว่า ๑,๐๐๐ คนและสูญหายไป
ในทะเลอีกจ านวนไม่นอ้ย 

วาตภยัคร้ังนั้น ไดก่้อใหเ้กิดความเสียหาย
แก่ชีวิตและทรัพยสิ์นหลายอ าเภอ เช่น ทุ่งสง ทุ่ง
ใหญ่ ร่อนพิบูลยท่์าศาลา สิชล และอ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช แต่จุดท่ีเสียหายสูงสุด คือ ต าบล
แหลมตะลุมพุก อ าเภอปากพนงัโศกนาฏกรรม
คร้ังน้ีจึงไดรั้บการกล่าวขวญัถึงในช่ือ 
"วาตภยัแหลมตะลุมพกุ" มาตราบปัจจุบนั 

On 25th October 1962, a disaster struck that is 
countedas the worst tragedy ever encountered by the people of 
NakhonSi Thammarat. It began with heavy rainfalls starting at 
noonthat continued until dusk when the downpours greatly 
increased. At about 7 p.m. a tropical storm named Heriod 



blowing at 90 kilometers per hour swept inland, bringing 
with it sea waves as high as 5-7 meters and destroying houses 
and plantations in a instant, especially at Talunphuk Cape, 
where the majority of the houses were of one storey. 

The whole village lost electricity supply, some people 
losttheir lives, others escaped with difficulty to seek refuge in 
two-storey houses or in concrete buildings still remaining.Shortly 
afterwards, as the storm appeared to havesubsided, people came 
out to collect their scattered belongings.But in an instant the 

second storm that was more ferociousstruck and entirely wiped 
out Talumphuk Cape village,causing the death toll of over 1,000 
people and a largenumber of missing persons at sea. That disaster 
wasresponsible for deaths and destruction in many 
districts,including Thung Song, Thung Yai, Ron Phibun, Tha 
Sala,Sichon and Mueang District of Nakhon Si Thammarat, but 
thegreatest loss was at Talumphuk Cape sub-district, Pak 
PhanangDistrict. This tragedy was therefore knowns as the 
"Disaster at Talumphuk Cape" up till today. 

  

 

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ 
สืบเน่ืองจากโศกนาฏกรรมอนัเกิดจากวาตภยัแหลมตะลุมพกุ อ าเภอปากพนงั เม่ือวนัท่ี ๒๕ ตุลาคม 

๒๕๐๕ นบัเป็นความเศร้าสลดคร้ังใหญ่ของชาวนครพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัผูท้รงคุณอนัประเสริฐ 
จึงไดท้รงจดัรายการทรงดนตรีทางวิทย ุอ.ส. พระราชวงัดุสิตสลบักบัการแจง้ข่าววาตภยั และเชิญชวน
ประชาชนชาวไทย และชาวต่างประเทศร่วมบริจาคโดยเสดจ็พระราชกศุลในลกัษณะ "ท าบุญร่วมกบัใน
หลวง" ตั้งแต่วนัท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๐๕ ซ่ึงปรากฏวา่ภายหลงัเหตุการณ์วาตภยัเพียงหน่ึงสัปดาห์ มีผูบ้ริจาค
ส่ิงของบรรเทาทุกขจ์  านวนมหาศาล และบริจาคเป็นเงินกวา่๑๑ ลา้นบาทเศษ 

เงินจ านวน ๑๑ ลา้นบาทเศษน้ี เม่ือไดจ้ดัสรรสร้างสถานสงเคราะห์เดก็ชาย "บ้านศรีธรรมราช" 
แลว้ยงัเหลือเงินอีก ๓ ลา้นบาท ดงันั้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งน ้าใจและความสามคัคีของคนในชาติ และเพื่อหา
ดอกผลไวส้งเคราะห์ประชาชนยามประสบสาธารณภยั พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัจึงไดพ้ระราชทานเงิน



จ านวนน้ีเป็นทุนประเดิมก่อตั้ง "มูลนิธิราชประชานุเคราะห์" ซ่ึงหมายความวา่ พระราชากบัประชาชน
อนุเคราะห์ซ่ึงกนัและกนั และทรงรับมูลนิธิน้ีไวใ้นพระบรมราชูปถมัภ ์

มูลนินิแห่งน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เม่ือวนัท่ี๒๓ สิงหาคม ๒๕๐๖ โปรดเกลา้ฯ ใหต้ั้ง
ส านกังานท่ีกรมประชาสงเคราะห์ โดยมีนายปกรณ์ องัศุสิงห์ เป็นนายกมูลนิธิคนแรก และพลเอกหลวง
กมัปนาทแสนยากรเป็นประธานกรรมการบริหารคนแรก 
The Rajaprajanugroh Foundation, Under The Royal Patronage 

As a result of the tragedy caused by the disaster atTalumphuk Cape, Pak Phanang District on 25 October 1962, which was a very 
sad event for the people of Nakhon SiThammarat, His Majesty the King of Supreme Virtue arranged for a music programme to be aired on 
the Or Sor Radio of Dusit Palace alternately with the news of the disaster. Thai and foreigners were asked to join in making donations with 
His Majesty from 27 October 1962. Only one week after the disaster, a large quantity of relief supplies was received together with over 
eleven million Bath in cash. 
 After this eleven million Bath amount had spent on building a home for boys called "Ban Si Thammarat", three million Bath 
remained. As a testimony of the kindness and unity if the people in the nation and in order to generate monetary interest for future relief 
efforts to help people facing public disasters, His Majesty donated this amount as the fund for establishing a relief foundation called The 
Rajaprajanugroh Foundation which means "The Monarch and the People in join assistance". The Foundation became under the Royal 
Patronage and was registered as a legal entity on 23 August 1963. His Majesty set up the Foundation's office at the 
Department of Public Welfare with Mr. Pakorn Angsusingha as the first President of the Foundation and General Luang Kampanat 
Saenyakorn as the first Chairman of the Executive Board. 


