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กลุ่มท่ี 1  
ประเดน็ท่ี 1        วนัท่ี 16 – 18 มีนาคม 2560 
 

ความเป็นมาของชุมชนบ้านโพธ์ิศรี 

 ชุมชนบ้านโพธิศ์รเีป็นหมู่บ้านของไทยพวน ซึ่งบรรพบุรุษอพยพมาจากเมอืงเชยีงขวาง แขวง
เมอืงหลวงพระบาท ประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ประมาณปี พ.ศ. 2322 ในช่วงสมยั
กรุงธนบุรแีละสมยักรุงรตันโกสนิทร ์เจา้พระยาพระมหากษตัรยิศ์กึไดย้กทพัไปตเีมอืงเวยีงจนัทร์และได้
กวาดตอนชาวลาวมาเป็นเชลยและใหอ้าศยัอยู่ตามหวัเมอืงต่าง ๆโดยเริม่แรกใหม้าอยู่ทีบ่้านสนามแจง 
อ าเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุร ีและยา้ยมาอยูท่ีจ่งัหวดัสุพรรณบุร ีวดับา้นเก่า ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2388 
นายล าดวน  พนัธุศ์ร ีไดอ้พยพพีน้่องจากบา้นเก่ามาตัง้ถิน่ฐานท ามาหากนิใหท้อ้งทุ่งทีอุ่ดมสมบูรณ์มตี้น
โพธิศ์รอียูเ่ป็นจ านวนมากจงึตัง้ชื่อหมูบ่า้นว่า “บา้นโพธิศ์ร”ี ตัง้แต่นัน้มา 

สภาพทางภมิูศาสตร ์

 ชุมชนบ้านโพธิศ์รเีป็นส่วนหน่ึงของต าบลบางปลาม้า อ าเภอบางปลาม้า จงัหวดัสุพรรณบุร ี
ครอบคลุมพืน้ที ่2 หมู ่คอื หมูท่ี ่3 และหมูท่ี ่12 ประกอบดว้ย 332 ครวัเรอืน มปีระชากรประมาณ 1,300 
คน ครอบคลุมพืน้ที ่4,930 ไร ่มอีาณาเขตดงันี้ 
 ทศิเหนือ จดหมูท่ี ่5 บา้นเสาธง ต าบลบางปลามา้ อ าเภอบางปลามา้ 
 ทศิใต ้  จดหมูท่ี ่11 บา้นโพนไร ่ต าบลบางปลามา้ อ าเภอบางปลามา้ 
 ทศิตะวนัออก จดเทศบาลต าบลบางปลามา้ ต าบลบางปลามา้ อ าเภอบางปลามา้ 
 ทศิตะวนัตก จดต าบลมะขามลม้ ต าบลบางปลามา้ อ าเภอบางปลามา้ 

สภาพภมิูประเทศ 

 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม บางส่วนเป็นที่ดอน แต่มแีม่น ้า ล าคลอง หนอง บงึ อยู่ทัว่ไปพื้นที่
ส่วนใหญ่เหมาะส าหรบัการท านา  

สภาพทางสงัคม 

 ประชากรส่วนใหญ่มเีชือ้สายไทยพวน ถิน่ฐานดัง้เดมิของชาวพวนอยู่ทีเ่มอืงพวน ซึง่อยูท่างดา้น
เหนือของเมอืงเชยีงขวาง สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ชาวพวนไดอ้พยพเขา้มาอยู่กระจาย
ไปตามจงัหวดัต่าง ๆ ชาวไทยพวนบ้านโพธิศ์รมีลีกัษณะโดดเด่นด้านวถิีชวีติแบบเรยีบง่ายพอเพยีง 
สมถะ เกือ้กูล เป็นคนโอบออ้มอาร ียดึมัน่ในศาสนา รกัสงบ แต่ขยนัท ามาหากนิ มกีารสบืทอดภมูปิญัญา
อนัล ้าค่า    ซึง่เป็นมรดกทางความคดิเป็นงานฝีมอื ท าใหว้ถิกีารด าเนินชวีติสอดคลอ้งกบัแนวทางตาม
หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่ประกอบดว้ยมคีวามพอประมาณ มเีหตุผลและมภีูมคิุม้กนัพรอ้มทัง้มี
ความรูแ้ละคุณธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินชวีติ 



 

2 
 

สภาพทางเศรษฐกิจ 

 ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพท าการเกษตรเป็นหลักเนื่องจากพื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน ้ า
ธรรมชาตแิละการชลประทานเหมาะสมแก่การท าเกษตรกรรม เช่น ท านา ท าสวน ดงันัน้อาชพีหลกัของ
ประชาการมากกว่าร้อยละ 60 เป็นเกษตรกรรม รองลงมาประมาณร้อยละ 17 ประกอบอาชพีรบัจ้าง
ประมาณรอ้ยละ 13 ประกอบอาชพีคา้ขาย ส าหรบัทีเ่หลอืกระจายอยูใ่นสาขาอาชพีอื่นๆ 

รายได้หลกัของชุมชน 

- ท านา (เป็นรายไดห้ลกั)  
- ท าสวน ผลไม ้เช่น มะมว่ง  เลีย้งเป็ด 
- ชาวบา้นรบัจา้งทัว่ไป  ค่าแรงส าหรบัผูห้ญงิ วนัละ 400 บาท แรงงานฝีมอื วนัละ 600 บาท

และผูใ้หญ่เงนิเดอืน 8,000 บาท 
- ท างานบรษิทั และรบัราชการ (20%) 

การปกครองและการบริหารจดัการชุมชน 

 ชุมชนบ้านโพธิศ์ร ีมอีาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 2 หมู่บ้าน คอื หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 12 ต าบลบาง
ปลามา้ อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุร ีโดยปจัจุบนัแบ่งออกเป็นคุ้มต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการ
พฒันา ดงันี้ 

- คุม้เหนือ 
- คุม้ดอนทอง 
- คุม้กลาง 
- คุม้นอกเนรมติ 
- คุม้ใต ้
- คุม้สคีณู 

ผูน้ ากลุ่ม 
 - หมูท่ี ่3 บา้นโพธิศ์ร ีไดแ้ก่ ผูใ้หญ่จ ารสั  พมิพม์ลีาย 
 - หมูท่ี ่12 บา้นโพธิศ์ร ีไดแ้ก่ ผูใ้หญ่ชอบ  ทองแยม้ 
 - ผูน้ ากลุ่มศูนยก์ารเรยีนรูช้าวนา ไดแ้ก่ นายเฉลา  นิลวรรณ 
   บา้นโพธิศ์ร ีต าบลบางปลามา้ อ าเภอบางปลามา้ 
   จงัหวดัสุพรรณบุร ี72150 
 - ผูน้ ากลุ่มจกัสานบา้นโพธิศ์ร ีไดแ้ก่ นางดารณ ี วงศจ์นัทร ์
   ทีอ่ยู ่4 หมู ่3 บา้นโพธิศ์ร ีต าบลบางปลามา้ อ าเภอบางปลามา้ 
   จงัหวดัสุพรรณบุร ี72150 
 - ผูน้ ากลุ่มขนมไทย (โบราณ) บา้นโพธิศ์ร ีไดแ้ก่ นางสุมณมาลย ์ นิลวรรณ 
   ทีอ่ยู ่54 บา้นโพธิศ์ร ีหมู ่6 ต าบลบางปลามา้ อ าเภอบางปลามา้ 
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   จงัหวดัสุพรรณบุร ี72150 

การรวมกลุ่มของชุมชนบา้นโพธิศ์ร ีเริม่ในปี พ.ศ. 2388 นายล าดวน  พนัธุศ์ร ีเป็นผูช้กัชวนญาติ
พี่น้องสรา้งวดัขึน้มาใหม่ โดยสละที่ดนิของตนเองประมาณ 4 ไร่กว่า สรา้งศาลาดนิมุงแฝก และกุฏิมุง
แฝกอกี 2 หลงั พรอ้มทัง้ปวารณาตนเองบวชเป็นพระภกิษุและไดน้ิมนตพ์ระจากวดับา้นเก่ามาจ าพรรษา
อกี 1 รปู ต่อมามญีาตพิีน้่องอพยพมาอยู่รวมกนัมากขึน้ จงึช่วยกนัสรา้งโบสถ์วหิาร หอฉัน กุฏ ิหอสวด
มนต์โรงเรยีน และเมรุ และไดแ้ต่งตัง้พระอธกิารบุญมาเป็น เจา้อาวาสองคแ์รกพรอ้มทัง้ตัง้ชื่อวดัขึน้ใหม่
ว่าวดัโพธิศ์ร ีหมู่ที่ 3 ต าบลสามหมื่น อ าเภอบางปลาม้า จงัหวดัสุพรรณบุร ีเป็นพระพฒันา เป็นผู้น า
พฒันาชุมชน สร้างถนนในหมู่บ้าน ส าหรบัเจ้าอาวาสองค์ที่สอง ได้แก่ พระอธกิารหล า พนัธุ์ศร ีเจ้า
อาวาสองคท์ีส่าม ไดแ้ก่ พระจอน  กางกัน้ ต่อมาไดร้บัการถวายทีด่นิจากโยมบดิา เป็นนาวดั 8 ไร่ พระ
จอน กางกัน้ เป็นพระนักพฒันาโดยน าชาวบ้านและพระลูกวดัก่อสรา้งถาวรวตัถุมากมาย และตดัถนน
หนทางใหห้มู่บา้นโพธิศ์รเีป็นตารางหมากรุกเพราะเดมิเป็นทางเทา้คนเดมิ ทางเกวยีน โดยหลงัจากฉัน
ภตัราหารเช้าเสรจ็แลว้ ท่านจะน าพระลูกวดัออกไปพฒันาหมู่บ้าน ท าใหท้่านมชีื่อเสยีงมากมาย ต่อมา
ท่านได้รบัเลื่อนสมศกัดิเ์ป็นพระครูโสภณสตุกจิ ท่านเป็นพระเมตตาและปฏบิตัสิงฆอ์ย่างเขม้แขง็จนม ี  
ลูกศษิยม์ากมายและท่านได้มรณภาพเมื่อปี พ.ศ. 2518 ส าหรบัเจ้าอาวาสองค์ต่อมาได้แก่ พระครูสริ ิ
โพธารกัษ์ และเจา้อาวาสองค์ปจัจุบนั ไดแ้ก่ พระอธกิารสมจติร โชตปิญัโย และมผีูใ้หญ่บา้นคนแรกชื่อ 
นายสา  พนัธุช์ยั ปจัจบุนัเป็นผูใ้หญ่บา้นคนที ่11 ชื่อ นายจ ารสั  พิมพมี์ลาย 

การบริหารจดัการชุมชน 

ในแต่ละปีชุมชนจะมกีารประชุม เพื่อวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มของชุมชน SWOT เพื่อหาจุดแขง็
จุดอ่อน ปญัหาและอุปสรรคของชุมชน เช่น ปญัหาการสบืทอดคนรุ่นหลงั บางครัง้อาจมคีวามแตกแยก
เกดิขึน้ไดบ้า้งในกรณทีีผ่ลผลติไมไ่ดร้าคา ในการบรหิารจดัการชุมชนจะมกีารก าหนดยทุธศาสตร ์ดงันี้ 

ยทุธศาสตรด้์านการบริหารและการปกครอง 

- ยกระดบัคุณภาพการบรหิารจดัการ ดว้ยความโปรง่ใสตามหลกัธรรมาภบิาล 
- พฒันาบุคลากรเครือ่งมอืเครือ่งใชใ้หม้คีุณภาพประสทิธภิาพ 
- ส่งเสรมิการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

ยทุธศาสตรด้์านสาธารณสขุ และสวสัดิการ 

- พฒันาการบรหิารจดัการดา้นสาธารณสุขใหม้คีุณภาพและประสทิธภิาพ 
- พฒันาการบรหิารจดัการดา้นสวสัดกิารสงัคม 

ยทุธศาสตรด้์านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

- ปรบัปรุง ดูแล และซ่อมแซมสิง่สาธารณูปโภคขัน้พื้นฐานที่มอียู่แล้วให้มสีภาพปลอดภยัใน
การ     ใชง้านไดเ้ป็นปกต ิ
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- ด าเนินการก่อสรา้งสิง่สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานเพิม่เตมิในส่วนทีจ่ าเป็นแก่การใชง้านและเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน 

การน าหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ช้ 

 การจดัระบบการบริหารจดัการชุมชน 

 อาศยัหลกัการมสี่วนร่วมของคนในชุมชนในกระบวนการตดัสนิใจมากทีสุ่ดเปิดโอกาสใหม้คีวาม
อิสระไม่ครอบง า ในขัน้ตอนการปฏิบตัิหรอืด าเนินการตามแผนชุมชนที่เคยมบีนพื้นฐานวฒันธรรม
ทอ้งถิน่ ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 กฎระเบียบ ค่านิยม บรรทดัฐานทางสงัคม แนวปฏิบติัของท้องถ่ิน 

 ขอ้ควรปฏบิตัภิายในชุมชน และขอ้ปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัชาตพินัธุห์รอืทอ้งถิน่ 
 1) ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของหมูบ่า้น 
 2) ช่วยกนัรกัษาวฒันธรรมอนัดงีามของหมูบ่า้น 
 3) หา้มทิง้ขยะบรเิวณชุมชน ท าลายสิง่แวดลอ้ม 
 4) สิง่ของอนัเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิน่ไมค่วรท าใหเ้สยีหาย 
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ประเดน็ท่ี 2 

ปัจจยัท่ีช่วยสนับสนุนในการพฒันาหมู่บ้าน 

 1. ความเป็นผูน้ าชุมชน  

   ชุมชนมผีูน้ าทีเ่ขม้แขง็ซึง่เป็นปจัจยัส าคญัทีช่่วยพฒันาชุมชนใหป้ระสบความส าเรจ็ได ้เช่น มี
ผูใ้หญ่บา้นจ ารสั  พมิพม์ลีาย มนีายเฉลา  นิลวรรณ เป็นปราชญ์ชาวบา้นและมนีายจ าลอง  หนูทา เป็น
ปราชญท์างวฒันธรรม 

2. ความสามคัคีช่วยเหลือกนั 

    ประเพณวีฒันธรรมความเป็นไทยพวน ความรกั ความสามคัคชี่วยเหลอืกนั 

3. มีเงินทุน มีกองทุนท่ีพอเพียง 

    – เงนิจากกองทุนต่าง ๆ เช่น  กองทุนออมทรพัย ์กองทุนพฒันาสตร ีกองทุนก าฟ้า และมี
วฒันธรรม สะสมอยูใ่นไทยพวน 

4. องคก์รท่ีมีส่วนช่วยในการพฒันา 
    - จากความรว่มมอืของหน่วยงานภายนอก 
    - การตัง้โรงเรยีนชาวนาใหร้บัผดิชอบภายใน 

5. การกระจายรายได้ 

 ชุมชนมรีายได้ที่ม ัน่คงนอกจากอาชพีหลกัจากการท าเกษตรกรรม ยงัมอีาชพีเสรมิรายได้จาก
การท่องเที่ยว มโีฮมสเตย์และน าผลิตภณัฑ์ ผลผลิตภายในชุมชนมาจดัจ าหน่ายโดยน าภูมิปญัญา
ชาวบ้านและวฒันธรรมที่สืบทอดกันมาประยุกต์ใช้พร้อมด าเนินตามแนวทางหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง 

ปัจจยัท่ีเป็นอปุสรรค 
- ปญัหาการสบืทอดจากชนรุน่หลงั 
- ปญัหาสิง่แวดลอ้ม 
- การใชส้ารเคม ีรบัจา้งท านาส่วนใหญ่ 

- ใชส้ารเคม ี1 รอบ 
- เกษตรอนิทรยี ์3 รอบ 
- ชวีภาพ จะใชเ้วลามากกว่าไมเ่รว็ 

- โครงสรา้งพืน้ฐานถนน น ้า 
- ระบบชลประทานไมพ่อเพยีง เกดิภยัแลง้ 

 



 

6 
 

คอื 


