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ข้อมูลอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ด้านบุคคล มีทั้งหมด 5 ด้าน      

 

1. ด้านกายภาพ 

ประวัติความเป็นมาของต าบลหูล่อง 
ต าบลหูล่องเดิมชื่อ “ต าบลบางทวด” พ้ืนที่ต าบลบางทวดเป็นพ้ืนที่กว้างมาก ไม่สะดวกใน

การปกครองจึงได้แบ่งเขตจากต าบลเดียวเป็นสองต าบลโดยถือเอาครองสุขุมเป็นเส้นแบ่ง ด้านทิศเหนือของ
คลองเป็นต าบลบางทวด (เปลี่ยนเป็นปากพนังฝั่งตะวันตก) ทิศใต้ของคลองเป็นอีกต าบลหนึ่ง ซึ่งมีพ้ืนที่ตามที่
แจ้งไว้แล้วนั้นการตั้งต าบลขึ้นมาใหม่ก็ต้องมีชื่ออันเป็นสัญลักษณ์ของพ้ืนที่เพ่ือใช้เรียกขานกันต่อไป โดยที่
คลองสุขุมนี้ปากคลองที่มาออกแม่น้ าปากพนังมาออกใกล้กับหูล่องและผ่านวัดหูล่อง  จึงให้ใช้ชื่อต าบลหูล่อง
และที่มาของหูล่องก็มีว่าปากบางนี้ก็ชื่อว่าวัดหูล่องเลย เมื่อตั้งต าบลใหม่ก็ให้ใช้ชื่อว่าต าบลหูล่องด้วย โดย
ถือเอาเหตุที่แยกเป็นต าบลใหม่ ก็เนื่องจากการขุดคลองสุขุมและคลองนี้ปากคลองมาออกแม่น้ าปากพนัง ที่ใกล้
กับปากบางหูล่อง และตัดผ่านเข้าที่วัดหูล่องด้วย วัดหูล่อง (เปลี่ยนมาเป็นวัดนาควารีปัจจุบัน)  เมื่อคลองขุด
ตัดผ่านจึงแบ่งเป็นสองส่วน ทิศเหนือของคลองเป็นวัด ด้านทิศใต้ของคลองเป็นที่ธรณีสงฆ์  ปัจจุบันทางวัดได้
ให้ประชาชนเช่าอยู่อาศัย หนาแน่นมาก 

ค าว่า “หูล่อง”  อันเนื่องมาจากล่องโพงพางนั้น  โพงพางเป็นเครื่องมือจับสัตว์น้ าชนิดหนึ่ง
โดยเขาจะเอาไม้มาปักลงในแม่น้ าเป็นช่องๆ แต่ละช่องกว้างประมาณ 3.4 วา โพงพางแถวหนึ่งๆ จะมี 5 ถึง 8 
ช่อง เขาใช้ถึงขึงกับเสาสองข้างขึงไว้เวลาน้ าไหลกระแสน้ าจะพาสัตว์น้ าเข้ามาในถุงนี้เรียกว่า “ถุงโพงพา.” 
และโพงพางมีลักษณะเป็นช่องๆ   แต่ชาวบ้านเรียกว่า “ล่อง”  (หมายถึงล่องโพงพาง) เมื่อล่องโพงพางอยูที่
ปากบางก็ให้ชื่อว่าบางหูล่อง วัดที่มีที่ตั้งอยู่ตัดกับปากบางก็ชื่อว่า วัดหูล่อง ต าบลที่แยกจากต าบลเดิมมาเป็น
ต าบลใหม่ก็เลยใช้ชื่อว่า “หูล่อง” ตามชื่อบางและชื่อวัดดังกล่าว 
                 องค์การบริหารส่วนต าบลหูล่อง ยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล     
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 

            1.1 ที่ตั้ง 

           ต าบลหูล่อง ตั้งอยู่ทางทิดศใต้ของอ าเภอปากพนัง มีระยะห่างจากที่ว่าการอ าเภอปากพนัง 9 
กิโลเมตร และระยะห่างจากศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 37 กิโลเมตร มีเนื้อที่ขนาด 26.7 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 16,687 นา โดยมีเขตการปกครอง รวม 7 หมู่บ้าน  คือ 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 

1 บ้านสุขุม 

2 บ้านศรีสมบูรณ์ 
3 บ้านบางซอย 

4 บ้านตรงบน 
5 บ้านสระโพธิ์ 

6 บ้านสองพ่ีน้อง 

7 บ้านปากตรงล่าง 
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มีอาณาเขตดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก  อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากปากคลองตรงบนบรรจบกับคลองสุขุม บริเวณ 
พิกัด PK 284213 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางคลองสุขุม  
สิ้นสุดที่ปากคลองสุขุม บรรจบกับแม่น้ าปากพนัง บริเวณพิกัด PK  
323224 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 4.2 กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก  ติดต่อต าบลบางพระ ต าบลบ้านเพิง และต าบลปากแพรก อ าเภอปากพนัง  
   จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีเขตแนวเขตเริ่มต้นจากปากคลองสุขุมบรรจบ 

  กับแม่น้ าปากพนังบริเวณพิกัด PK 323224  ไปทางทิศใต้ตามแนว 
กึ่งกลางแม่น้ าปากพนังสิ้นสุดที่ก่ึงกลางแม่น้ าปากพนัง บ้านใหม่ ต่อคันดิน
สาธารณะ บริเวณพิกัด PK 321151 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออก
ประมาณ 10.3 กิโลเมตร 

 ทิศใต้   ติดต่อต าบลบ้านใหม่  อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีแนว 
    เขตเริ่มต้นจากก่ึงกลางแม่น้ าปากพนัง บ้านบ้านต่อคัดดินสาธารณะ บริเวณ 
    พิกัด  PK 321151 ไปทางทิศตะวันตกตามดินคันสาธารณะ สิ้นสุดที่ทาง 

แยกคลองตรงกลางบรรจบกับคลองตรงบน บริเวณพิกัด PK 286159 รวม
ระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 3.7 กิโลเมตร 

 ทิศตะวันตก  ติดต่อต าบลคลองกระบือ อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี 
นวเขตเริ่มต้นจากทางแยกคลองตรงกลางบรรจบกับคลองตรงบน บริเวณ 
พิกัด PK 286159 ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองตรงบน สิ้นสุดที่ 
ปากคลองตรงบนบรรจบกับคลองสุขุม บริเวณพิกัด P K 284213  
ระยะทางด้านทิศตะวันตก ประมาณ 5.4 กิโลเมตร 

 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

  ต าบลหูล่อง เป็นที่ราบลุ่มสลับกับลุ่มมาก สามารถแบ่งเป็น 2 บริเวณ ดังนี้ 
1. พ้ืนที่ราบลุ่ม ส่วนใหญ่อยู่บริเวณทางทิศตะวันออกของต าบลหูล่องอยู่บริเวณ         หมู่

ที่ 2,3,5,6 และหมู่อ่ืนๆ กระจัดกระจายโดยเฉพาะ หมู่ที่ 5 ยังเป็นที่ตั้งของโครงการ
พระราชด าริที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนางานด้านการเกษตรกรรมอีกด้วย 

2. พ้ืนที่ลุ่มมาก ส่วนใหญ่อยู่บริเวณ ทางทิศตะวันตกของต าบลอยู่บริเวณ หมู่ที่ 1,4 และหมู่
ที่ 7 บางส่วน 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ   

อยู่ในเขตร้อน  ริมฝั่งทะเลด้านตะวันออกของภาคใต้ มีลมทะเลพัดผ่านประจ าท าให้อากาศ
ไม่ร้อนจัดและหนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28 องศาเซลเซียส มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน ประกอบกับเมืองปากพนังอยู่ในเขตภูมิอากาศร้อน  แบ่งฤดูกาลได้ 2 ฤดู คือ 

1. ฤดูร้อนอยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน อากาศค่อนข้างร้อนตลอดฤดูกาล 
2. ฤดูฝนแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 
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 ช่วงที่ 1  ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
ช่วงที่ 2  ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ  
  อันเป็นช่วงที่มีฝนตกหนักหนาแน่น 

1.4  ลักษณะของดิน   
  เป็นดินตะกอนจากน้ าทะเล เกิดจากการที่น้ าทะเลทับถม มีความเป็นกรด เป็นด่าว ดินบน 
7.0 ดินล่าง 8.0 สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในการท านา ถ้าขุดดินยกร่อง ท าสวน ให้ขุดคูใหสูงขึ้น และ
ให้ท าคูระบายน้ าเข้าออกเพ่ือล้างความเค็มของดินสามารถปลูกไม้ผลต่างๆ ได้ 

1.5  ลักษณะของน้ า   
แหล่งน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ แม่น้ าปากพนัง ไหล่ผ่านทางทิศตะวันออกของต าบล และคลอง

ธรรมชาติ ได้แก ่คลองสุขุม ผ่านทางเหนือของต าบล คลองตรงบนไหลผ่านทางตะวันตกของต าบล คลองบางมัน
และคลองปากตรงไหลผ่านตอนกลางของต าบล 

1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

  ต าบลหูล่องไม่มีพ้ืนที่ประกาศอนุรักษ์ป่าไม้ 
  

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

           2.1 การเลือกตั้ง ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนต าบลหูล่อง 7 หมู่บ้าน ดังนี้ 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหูล่อง  ท าหน้าที่บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ และนโยบาย ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชืด
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและมีรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน เลขานุการ 1 คน 
ดังนี้ 

ต าแหน่ง 

1. นายวิชิต    เกื้อบรรจง                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. นายพรเทพ   เซ่งรักษา                              รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

3. นายนอบ   นาคา                                        รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

4. นายสุภาพ   จันทศรี                                   เลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

         สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ท าหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ละ 2 คน รวมทั้งหมด 14 คน อยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะต้องมีการคัดเลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการต าแหน่งละ 1  คน  ดังนี้ 

ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง 
1. นายสุเทพ  จันทร์วิเชียร 
2. นายชีระวิทย์  โกรวงศ์ธาดา 

ส.อบต. ม.1 
ส.อบต. ม.1 

3. นายบรมย์  คงทอง 
4. นายช านาญ  คงรอด 

ส.อบต. ม.2  (รองประธานสภาฯ) 
ส.อบต. ม.2 

5. นายถาวร  กลั้งเนียม 
6. นายบุญสงฆ์  เส้งเสน 

ส.อบต. ม.3  (ประธานสภา) 
ส.อบต. ม.3 

7. นายบันเทิง  กันยะติ ส.อบต. ม.4 
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8. นางจ าเนียร  ศรีนวล ส.อบต. ม.4 
9. นายสุทร  หิรัญกรณ์ 
10. นางกันติมา  รักษาพล 

ส.อบต. ม.5 
ส.อบต. ม.5 

11. นายโรมรัญ  เส่งเอียด 
12. นายนิรัตน์  เพ็ชรใส 

ส.อบต. ม.6 
ส.อบต. ม.6 

13. นายสุเมธ  จอมแก้ว 
14. นายวิโรจน์  หนูเกลี้ยง 

ส.อบต. ม.7 
ส.อบต. ม.7 

15. นายฐิตติพงศ์  คงช่วย ปลัด อบต.   (เลขานุการสภาฯ) 
 

2.2  เขตการปกครองต าบลหูล่องแบ่งเป็น 7 หมู่บ้าน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีดังนี้ 

ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง 

1. นายรัตนชาติ  เส้งโสด หมู่ที่ 1  บ้านคลองสุขุม 
2. นายผรัญชัย  สินทอง หมู่ที่ 2  บ้านศรีสมบูรณ์ 

3. นายเพียร  ไกรหนู หมู่ที่ 3  บ้านบางซอย 
4. นายจิรพงศ์  ศิริเกตุ หมู่ที่ 4  บ้านตรงบน 

5. นายวิเวก  สินก าเนิด หมู่ที่ 5  บ้านสระโพธิ์ 

6. นายเสน่ห์  สุขเอก หมู่ที่ 6  บ้านสองพ่ีน้อง 
7. นายบุรินทร์  ซ้ายหุย (ก านัน) หมู่ที่ 7  บ้านปากตรงล่าง 
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1. นายแหลมทอง  กาญจนะ   โทร 089-909-9498 
 นายแหลมทอง กาญจนะ  อยูบ่้านเลขที่ 122 หมู่ท่ี 2 ต าบลหูล่อง อ าเภอปากพนัง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช บุคคลท่ีมีความรู้ด้านพิธีกรรมและพิธีทางศาสนาทุกประเภท  เช่น  
พิธีกรรมด้าน งานบวช งานแต่งงาน งานศพ งานขึ้นบ้านใหม่ และอื่นๆ ฯลฯ    

2. ด้านดนตรี ศิลปะพื้นบา้น (ดนตรีกลองยาวก้องบันเทิง)  โทร.  081-607-2237 
นายวิวัฒน์  สุวรรณรัตน์  บ้านเลขที่ 43/2  หมู่ท่ี 4  ต าบลหูล่อง อ าเภอปากพนัง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช  นายวิวัฒน์  สุวรรณรัตน์  เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านดนตรี มีวงดนตรี
กลองยาวแบบประยุกต์ สามารถให้ความรู้เรื่องราวด้าน เครื่องดนตรีและการสร้างอุปกรณ์    
เครื่องดนตร ีการเลน่เคร่ืองดนตรีแต่ละชนิดอีกด้วยและมีชื่อเสียงในระดับอ าเภอปากพนัง 
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3. การบริการนวดแผนไทย  นางสาวพันธ์ทิพย์  หวานคง  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 82 หมู่ท่ี 5 ต าบล 
หูล่อง อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
นางสาวพันธ์ทิพย์  หวานคง  นวดแผนไทย ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี 82 หมู่ท่ี 5 ต าบลหูล่อง อ าเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีแนวคิดอย่างแรกท่ีเห็นได้ชัดเจนในการนวดแผนไทยคือ การคลาย
ปวดกล้ามเนื้อ แก้ปัญหาเส้นยึดต่าง ๆ เนื่ องจากการนวดแผนไทยจะมีท่ากดจุดท่ีกระจาย       
ตามต าแหน่งส าคัญท่ัวร่างกาย ซึ่งจุดนี้ส าคัญมากและต้องกระท าโดยผู้ท่ีได้รับการอบรมคุณวุฒิ
ด้านนี้โดยเฉพาะ 
 

4. สวนพร้อมทิพย์ ด้านเกษตรกรรม  โทร.087-333-1341 
นางจิราวรรณ  เหมือนกู้ สวนพร้อมทิพย ์ เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พืชสวนสมุนไพรและร้านขายดอกไม้  ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี 105 หมู่ท่ี 5 ต าบลหูล่อง อ าเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีพืชสมุนไพรหลากหลายชนิด รวมท้ังพืชท้องถิ่นและสอนเทคนิค      
ด้านการเพาะช ากล้าไม้ทุกชนิด  
 

5. นายเสียร สนธิคุณ  (หมองู)  
นายเสียร  สนธิคุณ บ้านเลขท่ี 111 หมู่ท่ี 5 ต าบลหูล่อง อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านถอนพิษงู  โดยใช้พืชสมุนไพรท่ีมีความจ าเป็นต่อการถอนพิษงู ซึ่งหลายชนิด 
หาไม่ได้แล้วในปัจจุบัน ส่วนวิชาการถอนพิษงูและการเลือกใช้สมุนไพร   
 
 


