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ประวัติความเป็นมาของตำบลรังนก 
 ตำบลรังนกเป็นหน่ึงในห้าตำบลของอำเภอสามง่ามไปทางทิศใต้ประมาณ 8 กิโลเมตร  ประชากร
ส่วนใหญ่พูดภาษาไทยกลาง  นับถือศาสนาพุทธ  ตั้งอยู่ในเขตปกครองของอำเภอสามง่าม  เป็นพื้นที่เขตการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรังนก  ท้ังหมดมีจำนวน 12 หมู่บ้าน 

สภาพท่ัวไปของตำบล 
 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีน้ำยมไหลผ่านค่อนข้างกึ่งกลางพื้นที่ตำบลจากเหนือไปใต้ในฤดูน้ำ
หลากน้ำยมจะไหลผ่านเข้าท่วมพื้นที่ราบลุ่มสองฝั่งแม่น้ำยม ตำบลรังนกมีเนื้อที่ประมาณ 34.722 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 21,701  ไร่  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ อาชีพหลัก ทำนา อาชีพเสริม 
รับจ้าง ค้าขาย  รับราชการ 

สถานท่ีสำคัญของตำบล 

 1) วัดรังนก  2) วัดจระเข้ผอม 

ตำบลรังนกแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ดังน้ี 

หมู่ท่ี 1 บ้านจระเข้ผอม 

 บ้านจระเข้ผอม  หมู่ที่ 1 ตำบลรังนก ก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อประมาณ พ.ศ.25300 มีผู้เริ่มก่อต้ัง
หมู ่บ้าน ได้แก่ 1. นายสด บุญผ่อง 2. นายเพน บุญผ่อง  3. นางสรวง  บุญผ่อง 4. นายเท้ง  บุญผ่อง                        
5. นางแป่น  เพ็ชรพงศ์  โดยมีผู้ใหญ่บ้านตามลำดับดังน้ี 

1. นายฟู  สุขสวัสด์ิ 
2. นายวอน  บุญผ่อง 
3. นายเปล่ียน  เช่ียวสนาม * 
4. นายพุ่ม  โพรี    ดำรงตำแหน่งถึง พ.ศ.2518 
5. นายเหล็ง  บุญผ่อง *  ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2518 - 2543  
6. นายวิเชียร  บุญผ่อง   ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2543 - 2547 
7. นายณรงค์  แพทอง    ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2547 - 2554 
8. นางเฉลียง  สิงห์ลอ    ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2554 ถึงปัจจุบัน 

 ท่ีมาของช่ือบ้าน 
 เมื่อประมาณปี พ.ศ.25300  โดยมีชาวบ้านจำนวน 5 ครอบครัว อพยพมาจากตำบลโรงช้าง  
อำเภอท่าหลวง  จังหวัดพิจิตร  มาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณนี้  เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับลุ่มแม่น้ำยม  ซ่ึง
ขณะนั้นน้ำเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหาร ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ท่ามกลางความงาม
ของทุ่งหญ้าที่เขียวขจี  ในแม่น้ำยมมีจระเข้อยู่เป็นจำนวนมาก  เมื่อชาวบ้านเดินผ่านไปจะเห็นจระเข้กระโดด
หนีลงแม่น้ำจนเป็นเรื่องปกติของคนสมัยนั้น  วันหนึ่งมีจระเข้ตัวหนึ่งว่ายน้ำไหลมาตามกระแสน้ำและมาอาศัย
อยู่ในหนองน้ำแห่งหนึ่ง  ไม่ยอมไปไหน  ครั้นเมื่อน้ำเหือดแห้งลง จระเข้ตัวนี้ก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้ 
มันไม่ได้กินอาหาร  ตัวมันจึงผอมลงทุก ๆ วัน  ชาวบ้านมาเห็นจึงพากันต้ังช่ือหมู่บ้านว่า “บ้านจระเข้ผอม”       
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หมู่ท่ี 2 บ้านวังขาหย่ัง 
 บ้านวังขาหยั่ง หมู่ที ่ 2  ก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อประมาณ พ.ศ.2460 ผู้เริ ่มก่อตั้งหมู่บ้านได้แก่            
1.นายพล  ใจชื้น 2.นายสวัสดิ์  โพธิ์เกตุ 3.นายเที้ยม  ธูปหอม  4.นายส่ง  ส้มทอง  5.นายมานะ  บุญผ่อง  
โดยมีผู้ใหญ่บ้านตามลำดับดังน้ี 

1. นายพล  ใจช้ืน 
2. นายสวัสด์ิ  โพธ์ิเกตุ * 
3. นายเท้ียม  ธูปหอม    ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2508 - 2516 
4. นายส่ง  ส้มทอง    ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2516 - 2530 
5. นายมานะ  บุญผ่อง *  ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2530 - 2560 
6. นางสงบ    ถาวรกุล  ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน 

 ท่ีมาของช่ือบ้าน  
 เมื่อประมาณ ปี พ.ศ.560 มีชาวบ้านจำนวนหนึ่งอพยพมาจากจังหวัดลพบุรี  มาตั้งถิ่นฐานอยู่      

ในบริเวณนี้  เนื่องจากเดิมทีหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำยม  ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลา  ชาวบ้าน       
ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพหลักโดยการหาปลา  จากแหล่งน้ำสายนี้  ลักษณะพื้นที่ของหมู่บ้านนี้ จะมีแหล่น้ำ
ลึกอยู่หลายแหล่ง ซึ่งคนสมัยก่อน จะเรียกลักษณะน้ำลึกนี้ว่า “วัง”  ครั้นเมื่อน้ำลดน้อยลง  หมู่ปลาน้อยใหญ่
ทั้งหลายก็จะไปอาศัยอยู่ในวัง  ดังนั้นในวังเหล่านี้จะมีปลามาก  พอถึงเวลาหน้าแล้ง  ชาวบ้านก็จะหาปลาได้
จากในวัง  และเมื่อถึงคราที่ชาวบ้านต้องเดินทางข้ามแม่น้ำไปยังฝั่งหนึ่งด้วยลักษณะของพื้นที่แถวนี้เต็มไปด้วย
วัง  เวลาจะเดินจึงต้องเอาขาหยั่งน้ำดูก่อนว่าลึกหรือตื้น  เพราะกลัวว่าจะตกวัง  ชาวบ้านจึงพากันเรียกช่ือ
หมู่บ้านน้ีว่า“บ้านวังขาหย่ัง”   

หมู่ท่ี 3 บ้านรังนก 
 บ้านรังนก หมู่ที่ 3 ก่อตั้งหมู่บ้านประมาณ พ.ศ.2476 มีผู้เริ่มก่อตั้งหมู่บ้าน ได้แก่ 1. ขุนศรี-
ปักษาศัย (พร้อม ถาวรศักด์ิ)  2.นายทองดี   บินอารี  3. นายผล  รัตนพล  โดยมีผู้ใหญ่บ้านตามลำดับดังน้ี 

1. ขุนศรีปักษาศัย (พร้อม ถาวรศักด์ิ) 
2. นายทรง  สุรเดช 
3. นายคำ  อยู่ทัพ 
4. นายหล่ี  ป่ันน้อย 
5. นายผ่ึง  ทัพนันท์ 
6. นายท้าม  คงภู 
7. นายชำนาญ เจ๊กแสง  ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2537 - 2539 
8. นายธวัช  ใจกล่ำ ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2539 - 2548 
9. นายสมนึก  จุ้ยเรือง  ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2548 - 2552  
10. นายธวัช  ใจกล่ำ * ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ. 2552 – 2563 
11. นายสุชิน   เถาสมบูรณ์ ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน 

 ท่ีมาของช่ือบ้าน 
 บ้านรังนกตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอสามง่าม  มีแม่น้ำยมไหลผ่าน  สมัยก่อนพื้นที่ของหมู่บ้าน
เป็นพื้นที่ราบต่ำ  หรือเป็นที่ลุ่มกว่าทุกที่ในอำเภอสามง่าม  มีห้วย หนอง คลอง อยู่จำนวนมาก เมื่อประมาณ           
ปี พ.ศ.2476 มีชาวบ้านอพยพมาจากคลองคะเชนทร์  อำเภอท่าหลวง  จังหวัดพิจิตร  และบ้านหนองทอง  
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จังหวัดกำแพงเพชร  พร้อมผู้คนพื้นเพเดิมได้ร่วมกันก่อตั้งหมู่บ้านขึ้น  เนื่องจากสภาพพื้นที่เหมาะสมที่จะเป็น     
ที่อยู่อาศัยและที่ทำมาหากิน  พร้อมทั้งการคมนาคมทางน้ำมีความสะดวกและเป็นแหล่งที่มีปลาและนกชุกชุม
มาก  ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและทำการประมง  เมื่อถึงฤดูน้ำ  น้ำจะท่วมทุ่งเต็มไปหมด 
ครั้งเมื่อน้ำลดลง ปลาที่ไหลมาตามกระแสน้ำก็จะไปรวมกันอยู่ตามหนองหรือคลองต่างๆ ทำให้พื้นที่ของ
หมู่บ้านนี้เป็นที่รวมตัวกันของนกนานาชนิด  เช่น นกเหยี่ยว  นกเขา นกกา นกกระยาง นกกระสา นกกาเหว่า 
นกกระจอก นกกระจิบ นกเอี้ยง นกฮูก นกเค้าแมว ฯลฯ ซึ่งนกเหล่านี้บินมาอาศัยอยู่ที่นี่ก็เพื่อหากินปลาเป็น
อาหารของมัน  คร้ังเม่ือถึงฤดูน้ำจะมีปลาชุกชุม  ตามบ้านเรือนต่างๆ จะมีนกเกาะตามชายคาเต็มไปหมด  บ้าง
ก็ทำรังอยู่บนหลังคาเป็นฝูงๆ ชาวบ้านสามารถหาปลาได้ง่าย  เรียกว่าทอดแหกันครั้งเดียว ปลาก็ติดเต็มแหไป
หมด  เวลาได้ปลามา  เมื่อทำเสร็จก็โยนหัวปลาหรือเศษของปลาทิ้งลงแม่น้ำ  นกที่อาศัยอยู่ตามหลังคาก็จะ
คอยจิกเศษปลากินเป็นอาหาร  ด้วยความชุกชุมของนกในสมัยน้ัน  ชาวบ้านเก่าแก่จึงพากันต้ังช่ือของหมู่บ้านน้ี
ว่า “บ้านรังนก” ตามลักษณะของปรากฎการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในสมัยน้ัน   
 เนื่องจากบ้านเมืองมีความเป็นอยู่ที่เจริญขึ้น  การคมนาคมสะดวกสบาย  มีถนนตัดผ่านหมู่บ้าน 
ห้วย หนอง คลองต่างๆ จึงถูกปิดกั้นด้วยถนนที่ตัดผ่าน  ปลาที่เคยไหลจากกระแสน้ำเข้ามาอาศัยอยู่ตามหนอง 
คลอง จึงไม่มีให้เห็นในปัจจุบัน  เหตุผลอีกอย่างหนึ่งคือ ชาวนาทำนากันปีละหลายครั้ง  ซึ่งต่างกับสมัยก่อน ท่ี
มีการทำนากันเพียงครั้งเดียว  ดังนั้นสารเคมีต่างๆ ในน้ำจึงมีมาก  ทำให้ปลาที่อยู่ในแหล่งน้ำต่างๆ เน่าตาย 
และลดน้อยลง  ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้นกในหมู่บ้านนี้ลดน้อยลง  คนรุ่นหลังๆ จึงไม่มีโอกาสได้เห็น  ความ
สวยงามของนกนานาชนิดท่ีหาดูได้ยากในสมัยน้ี 

หมู่ท่ี 4 บ้านรังนก 
 บ้านรังนก  หมู่ที่ 4 ก่อตั้งหมู่บ้านประมาณ พ.ศ.2476  มีผู้เริ่มก่อตั้งหมู่บ้าน คือ นายพรหม      

พลสงฆ์  โดยมีผู้ใหญ่บ้านตามลำดับดังน้ี 

1. นายพรหม  พลสงฆ์ 
2. นายทองดี  บินอารี 
3. นายอยู่  ปทุมวงศ์ 
4. นายกู้  ตุงคะศิริ *  ดำรงตำแหน่งถึง พ.ศ.2516 
5. นายเทอด  ใจหาญ *   ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2516 - 2540 
6. นายวันชัย  แพทอง    ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2541 - 2545 
7. นายสมชาย  บุญผ่อง * ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2545 – 2562 
8. นายสมพงษ์    วงศ์สุ่ย ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2562 – ถึงปัจจุบัน 

 ท่ีมาของช่ือบ้าน 

 บ้านรังนกตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอสามง่าม  มีแม่น้ำยมไหลผ่าน  สมัยก่อนพื้นที่ของหมู่บ้าน

เป็นพื้นที่ราบต่ำ  หรือเป็นที่ลุ่มกว่าทุกที่ในอำเภอสามง่าม  มีห้วย หนอง คลอง อยู่จำนวนมาก เมื่อประมาณ           

ปี พ.ศ.2476  มีชาวบ้านอพยพมาจากคลองคะเชนทร์  อำเภอท่าหลวง จังหวัดพิจิตร และบ้านหนองทอง  

จังหวัดกำแพงเพชร  พร้อมผู้คนพ้ืนเพเดิมได้ร่วมกันก่อตั้งหมู่บ้านขึ้น  เนื่องจากสภาพพื้นที่เหมาะสมที่จะเป็น

ที่อยู่อาศัยและที่ทำมาหากิน  พร้อมทั้งการคมนาคมทางน้ำมีความสะดวกและเป็นแหล่งที่มีปลาและนกชุกชุม

มาก  ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและทำการประมง  เมื่อถึงฤดูน้ำ น้ำจะท่วมทุ่งเต็มไปหมด          

ครั้งเมื่อน้ำลดลง ปลาที่ไหลมาตามกระแสน้ำก็จะไปรวมกันอยู่ตามหนองหรือคลองต่าง ๆ ทำให้พื้นที่ของ
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หมู่บ้านนี้เป็นที่รวมตัวกันของนกนานาชนิด  เช่น  นกเหยี่ยว  นกเขา นกกา นกกระยาง  นกกระสา นก

กาเหว่า นกกระจอก นกกระจิบ นกเอี้ยง นกฮูก นกเค้าแมว ฯลฯ ซ่ึงนกเหล่านี้บินมาอาศัยอยู่ที่นี่ก็เพื่อหากิน

ปลาเป็นอาหารของมัน  ครั้งเมื่อถึงฤดูน้ำจะมีปลาชุกชุม  ตามบ้านเรือนต่างๆ จะมีนกเกาะตามชายคาเต็มไป

หมด  บ้างก็ทำรังอยู่บนหลังคาเป็นฝูงๆ ชาวบ้านสามารถหาปลาได้ง่าย  เรียกว่าทอดแหกันครั้งเดียว ปลกก็ติด

เต็มแหไปหมด  เวลาได้ปลามา  เมื่อทำเสร็จก็โยน  หัวปลาหรือเศษของปลาทิ้งลงแม่น้ำ  นกที่อาศัยอยู่ตาม

หลังคา ก็จะคอยจิกเศษปลากินเป็นอาหาร  ด้วยความ  ชุกชุมของนกในสมัยนั้น  ชาวบ้านเก่าแก่จึงพากันต้ัง

ชื่อของหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านรังนก” ตามลักษณะของปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสมัยนั้น  เนื่องจากบ้านเมืองมี

ความเป็นอยู่ที่เจริญขึ้น  การคมนาคมสะดวกสบาย  มีถนนตัดผ่านหมู่บ้าน ห้วย หนอง คลองต่างๆ จึงถูกปิด

กั้นด้วยถนนที่ตัดผ่าน  ปลาที่เคยไหลจากกระแสน้ำเข้ามาอาศัยอยู่ตามหนอง คลอง จึงไม่มีให้เห็นในปัจจุบัน  

เหตุผลอีกอย่างหนึ่งคือ ชาวนาทำนากันปีละหลายครั้ง  ซึ่งต่างกับสมัยก่อนที่มีการทำนากันเพียงครั้งเดียว  

ดังนั้นสารเคมีต่างๆ ในน้ำจึงมีมาก  ทำให้ปลาที่อยู่ในแหล่งน้ำต่างๆ เน่าตาย  และลดน้อยลง  ซึ่งเป็นสาเหตุ

หลักที่ทำให้นกในหมู่บ้านนี้ลดน้อยลง  คนรุ่นหลังๆ จึงไม่มีโอกาสได้เห็นความสวยงามของนกนานาชนิดที่หาดู

ได้ยากในสมัยน้ี   

หมู่ท่ี 5 บ้านหนองน้ำเขียว 

 บ้านหนองน้ำเขียว หมู่ที่ 5 ตำบลรังนก แยกออกจากหมู่ที่ 4 ตำบลรังนก เมื่อ พ.ศ.2450 มีผู้
เริ่มก่อตั้งหมู่บ้าน ได้แก่ 1. นายอ๊อด  ศิริแตง  2.นายตี๋ ศิริแตง  3.นายเวศ  ยิ่งสูง  4.นายโปร่ง  ทองจันทร์          
5.นายเบ้ิม  แจ้งแล้ว โดยมีผู้ใหญ่บ้านตามลำดับดังน้ี  

1. นายเวศ  ย่ิงสูง 
2. นายเปล้ือง  สิงหฬ 
3. นายภา  ลำภูพวง 
4. นายเช้ือ  คำหนู 
5. นายชุ่ม  แจ้งแล้ว      ดำรงตำแหน่งถึง พ.ศ.2534 
6. นายบุญสืบ ทรงคัชชะ  ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2534 ถึงปัจจุบัน 

 ท่ีมาของช่ือบ้าน 
 เมื่อประมาณ พ.ศ.2427 นายอ๊อด ศิริแตง  และนายตี๋   ศิริแตง  ได้พาครอบครัวมาจากจังหวัด

ลพบุรี พอมาถึงที่นี ่  พิจารณาเห็นว่ามีหนองน้ำจำนวนมากและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาหลากหลายชนิด  
เหมาะกับการทำมาหากิน  จึงกลับไปรับพี่น้องมาอยู่อีกหลายครอบครัว  แล้วแยกหมู่บ้านจากหมู่ที่ 4  บ้านรัง
นก เป็นหมู่ที่ 5 โดยเลือก นายเวศ  ยิ่งสูง เป็นผู้ใหญ่บ้าน  และตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านหนองน้ำเขียว”  อัน
เนื ่องมาจากมีหนองน้ำใสจำนวนมาก  มองลงไปเห็นเป็นสีเขียวใส  จนสามารถมองเห็นตัวปลาในน้ำได้  
ชาวบ้านจึงพากันเรียก “บ้านหนองน้ำเขียว” 
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หมู่ท่ี 6 บ้านใหม่ 
 บ้านใหม่ หมู่ที่ 6 บ้านใหม่มีพื้นที่ครอบคลุม 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 ตำบลรังนก        

ผู ้เริ ่มก่อตั ้งหมู ่บ้าน ได้แก่ 1.นายอิน-นางน้อย 2.นางคง-นางปิก  บางอ่ำ 3.นายบุตร-นางฟัก ภู่ผะกา               
4.นายครุฑ- นางตอง  ทิมทัศ  5.นายหล่ำ-นางบุญ  แย้วแก้ว  โดยมีผู้ใหญ่บ้านตามลำดับดังน้ี  

1. นายน้อย  เงินเรียน 
2. นายฟ้อน  ชูจีน 
3. นายลพ  อินผ้ึง 
4. นายฟ้อน  เท่ียงอยู่ 
5. นายเต็ม  เท่ียงอยู่ 
6. นายจุ่น  วงศ์เงิน 
7. นายลับ  อินผ้ึง   ดำรงตำแหน่งถึง พ.ศ.2511 
8. นายเรือง  อินผ้ึง   ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2511 - 2531 
9. นายแจ่ม  สวัสด์ิเมือง ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2531 - 2548 
10. นายบุญส่ง  เท่ียงอยู่  ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2549 - 2553 
11. นายเล่ียม  ทานท่า   ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2553  ถึงปัจจุบัน 

 ท่ีมาของช่ือบ้าน 
 เมื่อประมาณก่อนปี พ.ศ.2457  มีนายอิน-นางน้อย  นางคง-นางปิก บางอ่ำ  นายบุตร-นางฟัก   

ภู่ผะกา และนายครุฑ-นางตอง  บางอ่ำ ย้ายมากจากเมืองเก่า  อำเภอท่าหลวง จังหวัดพิจิตร  ในสมัยนั้น และ
ส่วนหนึ่งได้ย้ายถิ่นพำนักมาจากจังหวัดกำแพงเพชรประมาณ 6 ครัวเรือน   มาก่อสร้างบ้านเรือนขึ้น  ต่อมา
เมื่อปี         พ.ศ.2470 เศษๆ มีชาวบ้านจังหวัดลพบุรี  ซึ่งปัจจุบันมีลูกหลานนามสกุล วงศ์เงิน  อพยพมา  
ตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้ด้วย หลังจากนั้นมีผู้อพยพมาจากจังหวัดกำแพงเพชรมาอาศัยอยู่เพิ่มขึ้น ประมาณ  25 
ครัวเรือน  ชาวบ้านจึงพากันสร้างวัดขึ้น ในวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2457 (ปีฉลู)  โดยมีพระครูยิ้ม   อดีตเจ้า
คณะจังหวัดพิจิตร  เป็นผู้ตั้งชื่อวัดว่า “วัดบ้านใหม่”  ชาวบ้านจึงเรียกว่า “บ้านใหม่”  ซึ่งสมัยนั้น   มีขุนศรี
ปักษาศัย (พร้อม ถาวรศักดิ์)    เป็นกำนันตำบลรังนก  มีหลวงศรีภัทราช เป็นนายอำเภอท่าหลวง  และ
ข้าหลวงจังหวัดพิจิตร    คือ พระยาวิเศษชัยชาญ 

หมู่ท่ี 7 บ้านเนินยุ้ง 
 บ้านเนินยุ้ง หมู่ที ่ 7  ตำบลรังนก แยกจากหมู่ที ่ 3  มีผู ้เริ ่มก่อตั้งหมู่บ้าน ได้แก่ 1.นายล่ิว             

2.นายฝุ่น 3. นายตุ่ย  ร่มละมูล  4.นายน้อย  5.นางน้อย  ยุปานันท์  โดยมีผู้ใหญ่บ้านตามลำดับดังน้ี  
1. นายหริว 
2. นายต๋อย 
3. นายทอง 
4. นายดอย  ยุปานันท์ 
5. นายวา 
6. นายทองย้อย  สิงห์ขำ  ดำรงตำแหน่งถึง พ.ศ.2539 
7. นายอุบฟิต  นนทะโครต ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2539 - 2543 
8. นายสุภาพ  ร่มละมูล   ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2543  ถึงปัจจุบัน 
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ท่ีมาของช่ือบ้าน 
 เมื่อประมาณหลายปีมาแล้ว  มีชาวบ้านจำนวนหนึ่งอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณนี้  เนื่องจาก

สภาพพื้นที่เหมาะสมที่จะเป็นที่อยู่อาศัยและทำมาหากิน  เดิมบ้านนี้มีชื่อว่า “บ้านเนินกสัง”  เนื่องมาจาก 
พื้นที่นี้มีลักษณะเป็นเนินอยู่มาก  และบริเวณเนินจะมีต้นไม้ยืนต้นมีหนาม ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “ต้นกสัง”  
ต่อมาชาวบ้านจากตำบลโรงช้าง  อำเภอเมืองพิจิตร  จำนวนหนึ่งย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำมาหากินในหมู่บ้านน้ี  
และได้ปลูกโรงเรือนเป็นฝาไม้ไผ่ขัดแตะท่ีเรียกว่า “ยุ้ง” ไว้ใส่ข้าว  จำนวนหลายหลังไว้บนเนิน  ผู้คนในหมู่บ้าน
น้ีจึงพากันเปล่ียนช่ือหมู่บ้านเป็น “บ้านเนินยุ้ง” เป็นต้นมา 
หมู่ท่ี 8 บ้านใหม่ 

 บ้านใหม่ หมู่ที่ 8 บ้านใหม่มีพื้นที่ครอบคลุม 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8  ตำบลรังนก      
แยกออกมาจากหมู่ที่ 6 ตำบลรังนก  เมื่อเดือนมกราคม 2502 ขณะนั้นมีครัวเรือนที่แยกออกมาประมาณ  
80 หลังคาเรือน  ผู้เริ่มก่อตั้งหมู่บ้าน ได้แก่ 1.นายลี  ทานท่า 2.นายลับ  อินผึ้ง  โดยมีผู้ใหญ่บ้านตามลำดับ
ดังน้ี 

1. นายลี  ทานท่า    ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2502 - 2512 
2. นายหนาม  ภู่ผะกา    ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2512 - 2531 
3. นายสุวรรณ  ภู่ผะกา *  ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2531 - 2555 
4. นายเรืองฤทธ์ิ  ซ้ิมอ่ิม   ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2556-2560 
5. นายประเภท  วงศ์เงิน ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2560 ถึงปัจจุบัน 

 ท่ีมาของช่ือบ้าน 
 เมื่อประมาณก่อนปี พ.ศ.2457 มีนายอิน-นางน้อย นางคง-นางปิก  บางอ่ำ นายบุตร-นางฟักภู่
ผะกา และนายครุฑ-นางตอง  บางอ่ำ ย้ายมากจากเมืองเก่า  อำเภอท่าหลวง จังหวัดพิจิตร  ในสมัยนั้น  และ
ส่วนหนึ่งได้ย้ายถิ่นพำนักมาจากจังหวัดกำแพงเพชรประมาณ 6 ครัวเรือน  มาก่อสร้างบ้านเรือนขึ้น ต่อมาเม่ือ
ปี พ.ศ.2470 เศษๆ มีชาวบ้านจังหวัดลพบุรี  ซึ่งปัจจุบันมีลูกหลานนามสกุล วงศ์เงิน  อพยพมาตั้งถิ่นฐาน
บริเวณนี้ด้วย  หลังจากนั้นมีผู้อพยพมาจากจังหวัดกำแพงเพชรมาอาศัยอยู่เพิ่มขึ้น ประมาณ  25 ครัวเรือน  
ชาวบ้านจึงพากันสร้างวัดขึ้น ในวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2457 (ปีฉลู)  โดยมีพระครูยิ้ม  อดีตเจ้าคณะจังหวัด
พิจิตร  เป็นผู้ตั้งชื่อวัดว่า “วัดบ้านใหม่”  ชาวบ้านจึงเรียกว่า “บ้านใหม่”  ซึ่งสมัยนั้นมีขุนศรีปักษาศัย (พร้อม  
ถาวรศักดิ์)  เป็นกำนันตำบลรังนก  มีหลวงศรีภัทราช เป็นนายอำเภอท่าหลวง  และข้าหลวงจังหวัดพิจิตร คือ   
พระยาวิเศษชัยชาญ 

หมู่ท่ี 9 บ้านกระทุ่มน้ำเดือด 

 บ้านกระทุ่มน้ำเดือด หมู่ที ่ 9 ตำบลรังนก  แยกออกมาจากหมู่ที ่ 2 ตำบลรังนก  เมื่อเดือน
มกราคม พ.ศ.2500 มีผู้เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านได้แก่ 1.นายพล ใจชื้น 2.นายโทน คำเครือ  3.นายเร่ง  กันสุข 4.
นายกล้ิง ภู่สอง  5 .นายพยุง  ชะเอมจันทร์  โดยมีผู้ใหญ่บ้านตามลำดับดังน้ี 

1. นายโปร่ง  อ้นฟอง   ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2500 - 2519 
2. นายล่ี  ไผ่เรือง   ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2519 - 2534 
3. นายแกะ  อยู่พ่วง   ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2535 - 2541 
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4. นายบุญช่วย  แนบเนียน  ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2541 - 2552 
5. นายไพศาล  สุขเกษม   ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2552 - 2556 
6. นายเชาว์  แย้มนัดดา   ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2556 ถึงปัจจุบัน  

 ท่ีมาของช่ือบ้าน 
 เมื่อประมาณปี พ.ศ.2400 ผืนดินแห่งนี้เต็มไปด้วยป่าและมีต้นกระทุ่มขึ้นอยู่มากมาย  มีน้ำจาก

ลุ่มแม่น้ำยมไหลมาทางเหนือของหมู่บ้าน  พื้นที่แห่งนี้มีแหล่งน้ำลึกหลายแห่ง  เมื่อถึงเวลาฤดูน้ำเต็ม  ฝั่งน้ำจะ
มีลักษณะเดือดปุดๆ พวยพุ่งขึ ้นมาเหนือกระแสน้ำ  คล้ายกับน้ำเดือดตรงบริเวณแหล่งน้ำลึกเหล่าน้ัน  
ขณะเดียวกันมีชาวบ้านยากจนกลุ่มหน่ึงจำนวน 5 ครอบครัว อพยพมากจากจังหวัดลพบุรี  มาเจอผืนดินแห่งน้ี 
เหมาะกับการทำมาหากิน  จึงได้ทำการถางป่าเพื่อทำที่อยู่อาศัยเป็นจำนวน 10 ครัวเรือน  โดยมีนายกลึง          
ภู่สอง  นายอิน  ไผ่เรือน  นายหยุย  กันสุข  นายเปื้อง  นายปุ่น  แย้มนัดดา  นายปลด  สิงหฬ  นางหมา   
แย้มนัดดา  นายต๋ี  และนายเก้า   

หมู่ท่ี 10 บ้านโนนไผ่ขุย 

 บ้านโนนไผ่ขุย หมู่ที่ 10 ตำบลรังนก แยกออกมาจากหมู่ที่ 1 ตำบลรังนก เมื่อเดือนมีนาคม 
2509  มีผู้เร่ิมก่อต้ังหมู่บ้าน ได้แก่ 1.นายพุ่ม  โพรี  2.นายต้ัว  สุขขันทอง  โดยมีผู้ใหญ่บ้านตามลำดับดังน้ี        

1. นายต้ัว  สุขขันทอง   ดำรงตำแหน่งถึง พ.ศ.2520 
2. นายทวี  มัจฉิม   ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2521 - 2524 
3. นายรอด  เพชรพงศ์   ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2524 - 2541 
4. นายเฉลียว  สวัสดี   ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2541 - 2545 
5. นายรอด  เพชรพงศ์   ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2545 - 2550 
6. นายกมล  ชาญณรงค์   ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2550  ถึงปัจจุบัน 

 ท่ีมาของช่ือบ้าน 
 เม่ือประมาณปี พ.ศ.2509 ผู้ใหญ่พุ่ม  โพรี  และนายต้ัว  สุขขันทอง  พร้อมด้วยชาวบ้านจำนวน 

59 ครอบครัว  ได้ขอแยกตัวจากหมู่ที่ 1 บ้านจระเข้ผอม ออกมาตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ขึ้น  เนื่องจากเห็นว่า          
มีชาวบ้านอยู ่เป็นจำนวนมาก  ซึ ่งพอจะแยกหมู่ได้  และได้พากันตั ้งชื ่อหมู ่บ้านนี ้ว่า “บ้านโนนไผ่ขุย”             
ตามลักษณะของหมู่บ้าน  ซึ่งเดิมเป็นที่ราบสูงมีลักษณะเป็นโนน (เนิน)  และมีกอไผ่มาก  ครั้นเมื่อกอไผ่แห้ง
หรือแก่ตาย  เน้ือท่ีตรงบริเวณน้ันก็จะข้ึนขุยเต็มไปหมด 

หมู่ท่ี 11 บ้านปากคลอง 
 บ้านปากคลอง หมู ่ที ่ 11  ตำบลรังนก  แยกออกมาจากหมู ่ ท่ี 3 ตำบลรังนก  เมื ่อวันท่ี              

12 เมษายน 2531 มีผู ้เริ ่มก่อตั ้งหมู่บ้าน  ได้แก่  1.นายพิสิษฐ์  ช้อยวงศ์งาม  2.นายสมคิด  สุรเดช              

3. นายบัวร้อม  คำลอย 4.นายคาร  อยู่ทัพ  โดยมีผู้ใหญ่บ้านตามลำดับดังน้ี      

1. นายพิสิษฐ์  ช้อยวงศ์งาม ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2531 - 2536 
2. นายสมคิด  สุรเดช   ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2536 - 2540 
3. นายบัวร้อม  คำลอย   ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2540 - 2550 
4. นายคาร  อยู่ทัพ   ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2550 - 2558 
5. นายสมใจ  ทรัพย์ศรี      ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2558  ถึงปัจจุบัน 

 ท่ีมาของช่ือบ้าน 



 

องค$การบริหารส,วนตำบลรังนก อำเภอสามง,าม จังหวัดพิจิตร 8 

 

 เมื่อปี พ.ศ.2531  หมู่บ้านนี้แยกออกมาจากหมู่ที่ 3 ของบ้านรังนก โดยขณะนั้นมีชาวบ้าน  

298 ครอบครัว  ด้วยสาเหตุจากประชากรที่อยู่ฟากฝั่งคลองมีอยู่มากพอสมควรที่จะตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ได้  

โดยมี     นายพิสิษฐ์  ช้อยวงศ์งาม  และมีชาวบ้านในกลุ่มนี้ร่วมกันตั้งช่ือหมู่บ้านตามลักษณะของพื้นที่ที่อยู่ติด

กับคลองธรรมชาติท่ีไหลมาจากบ้านวังกระทึงว่า “บ้านปากคลอง” 

หมู่ท่ี 12 บ้านย่านยาว 
 บ้านย่านยาว หมู่ที่ 12 ตำบลรังนก แยกออกจากหมู่ที่ 3 ตำบลรังนก  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 

2542  มีผู้เริ ่มก่อตั้งหมู่บ้าน ได้แก่ 1.นายธวัช ใจกล่ำ 2.นายอุทิศ  ถาวรศักดิ์ 3.นายทวิช  ศรีริ  โดยมี
ผู้ใหญ่บ้านตามลำดับดังน้ี 

1. นายชวลิต  เจ๊กแสง   ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2542 – 2547 
2. นายณรงค์  สิงหฬ   ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2547 ถึงปัจจุบัน 

 ท่ีมาของช่ือบ้าน 
 หมู่บ้านนี้ได้แยกออกจากหมู่ที่ 3 บ้านรังนก ตำบลรังนก ลักษณะของหมู่บ้านนี้  คือ จะสร้าง

บ้านเรือนอยู่กันเป็นย่านๆ  ซ่ึงเดิมทีเรียกว่า ย่านตาเริญ  เน่ืองจากสมัยก่อนมีคนแก่ ช่ือ ตาเริญ อาศัยอยู่ในท่ีน้ี
มาก่อน  แต่พอแยกหมู่บ้าน  ชาวบ้านก็คิดกันว่าควรจะหาสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นของหมู่บ้าน  แล้วนำมาตั้งช่ือ
หมู่บ้าน ชาวบ้านสังเกตเห็นว่าแม่น้ำสายนี้ไหลตรงจากหัวหมู่บ้านไปเป็นสายยาวออกไปจนสุดหมู่บ้าน 
ชาวบ้านจึงได้พากันต้ังช่ือหมู่บ้านตามลักษณะท่ีเห็นว่า “บ้านย่านยาว” 
 


