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โครงการ“
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ลถ้ํารงค์ อํ

กลุ่มยุทธศกลุ่มยุทธศา

ารสมองในก
ถํ้ารงค์)สืบ
อําเภอบ้าน

าสตร์และขับาสตร์และขับ

การขบัเคลื่
บค้นภูมิปัญ
นลาด จังหวั

สําสํา
บเคลื่อนปรชับเคลื่อนปรชั
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ฏิบัติบัติ  



1. ความ

 
ของเศรษ
วุฒิอาสา
ลําปาง น
พัฒนาใน
สามารถ
พอเพียง 

2. การดาํ

 

 
และ วิเคร

ความรู้เกี
สําหรับก

 

โครงการส

เป็นมา 

สํานักยุท
ษฐกิจพอเพียงส
าธนาคารสมอง
นครราชสีมา ม
นพ้ืนที่เป้าหม
แก้ไขปัญหาข
 

าเนินงานของ

2.1 แนว

2.1.1 กา
ราะห์ศักยภาพ

ก่ียวกับการจัด
ารดําเนินงาน

2.1.2 กา

ส่งเสริมบทบ

โครงก
ณ ต

…

ทธศาสตร์ด้าน
สู่การปฏิบัติโด
ง ซึ่งในปี พ.ศ
มหาสารคาม 
ายร่วมกันระห
ของชุมชนแล

งวุฒิอาสาธนา

วทางการทํางา

ารกําหนดปร
พของพื้นที่ และ

ดทําสารานุกร
น 

ารเตรียมการ

บาทวุฒิอาสา

การ“เยาวช
ตําบลถ้ํารงค

…………………

นโยบายสาธา
ดยภาคประชา
ศ. 2554 มีพ้ืน
ราชบุรี สุราษ
หว่างชุมชน วุ
ะทําให้คนใน

าคารสมองจงั

านของวุฒิอา

ระเด็นสําหรับ
ะศักยภาพของ

รมภูมิปัญญาท้

 วุฒิอาสาฯ ไ

าธนาคารสม
พอเพยีง

ชน(ถํ้ารงค์)สื
ค์ อําเภอบา้

…………………

ารณะ (สนส.) 
าชน เอกชน รฐั
นที่เป้าหมาย 4
ษฎร์ธานี พัทล
วุฒิอาสาฯ อบ
นชุมชนมีคุณภ

งหวัดเพชรบรุี

สาฯ จังหวัดเ

บการดําเนินง
งวุฒิอาสาฯ ทํา
อนุรักษ์ ฟ้ืน
เพชรบุรีเป็น
ราวดี เป็น
เพชรบ ุร ีม ีท
วัฒนธรรม
ความรักถิ่นฐ
และประสบ

ท้องถิ่น ดังนั้น

ด้มีการเตรียม

มองในการขบั

สืบค้นภูมิปัญ
านลาด จังห

…………………

ได้ดําเนินโคร
ฐ และองค์กรต
4 ภูมิภาค ใน 
ลุงและเพชรบุ
บต. และภาคีเ
ภาพชีวิตที่ดีขึ้

รี 

เพชรบุรี   

งาน วุฒิอาสา
าให้ได้ข้อสรุป
ฟูวัฒนธรรมแ

นพ้ืนที่ที่มีประว
นที่ต้ังของพระ
ท ุนทางส ังค
ทั้งนี้เพื ่อให้
ฐานบ้านเกิด 
บการณ์ด้านศิ
น จึงถือว่าวุฒิ

มการร่วมกับเค

บเคลือ่นปรชั

ญญาท้องถิ่น
หวัดเพชรบรุี

…………… 

รงการขับเคลื่อ
ต่างๆ โดยใช้ก
8 จังหวัด  

บุรี โดยมีวัตถุป
เครือข่าย สร้า
ขึ้นบนพื้นฐาน

าฯ จังหวัดเพ
เกี่ยวกับประเด็
และประเพณี
วัติศาสตร์ยาว
ะราชวังถึง 3 
คมส ูง  โดยเ
คนเพชรบุรีเ
ประกอบกับมี
ศิลปะและวัฒ
ฒิอาสาฯ มีศัก

ครือข่าย ดังนี้

ชญาของเศร

น” 

รี 

อนและขยายผ
กลไกการปฏิบั
ได้แก่ จังหวัด
ประสงค์เพื่อใ
างชุมชนที่มีก
นปรัชญาของเ

พชรบุรี ได้ร่วม
ด็นที่ควรมุ่งเน้น

ณท้องถิ่น เพรา
วนาน มาต้ังแต
แห่ง ซึ่งถือว
ฉพาะในด ้า
เกิดความภาค
มีวุฒิอาสาฯ ที
ฒนธรรม โด
กยภาพและคว

้ 

รษฐกิจ

ผลปรัชญา
ัติงานของ
ดเชียงราย 
ห้เกิดการ

การพัฒนา 
เศรษฐกิจ

มกันศึกษา
น คือ การ
าะจังหวัด
ต่สมัยทวา
ว่าจังหวัด
านศ ิลปะ 
คภูมิใจ มี
ที่มีความรู้
ดยเฉพาะ
วามพร้อม



  

แนวคิดไป
ร่วมมือต่
ขนาดไม่
เข้มแข็งใ
เรียนรู้ เห็

บ้านลาด 
ประชาก
ส่วนใหญ
กล้วย มะ
ตาล เพรา
เนื่องจาก
เพราะมีพ
ธรรมชาติ
ผ่านทุกห
ค้นพบเค
ชุมชน (น
คนทุกกล
และการอ
ร่วมดําเนิ
ถ่ายทอด
ปลายจา

ดําเนินง

(1)  ก
ปยัง อบต. แล
อไปยังโรงเรยี
ใหญ่จนเกินไ
ในการบริหารจ
ห็นประโยชน์ แ

(2)  ก
เป็นพื้นที่ดํา
รประมาณ 3,

ญ่มีอาชีพหลัก
ะละกอ มะนาว
าะถ้ํารงค์มีต้น
กตําบลถํ้ารงค์
พ้ืนที่ราบลุ่ม 
ติ คลองชลปร
หมู่บ้าน เป็น
ครื่องปั้นดินเ
นายก อบต. ) 
ลุ่มวัยทั้งผู้สูงอ
อนุรักษ์วัฒนธ
นินงาน ได้แก่
ดประสบการณ
ก 6 หมู่บ้านใ

(3) กา
านและการกํ

การสร้างควา
ละเทศบาลเพื
ยนที่สนใจ โดย
ไป ผู้บริหารท้
จัดการ และมี
และสามารถนาํ
การคัดเลือกพ
เนินการนําร่อ
,548 คน แยก
      คือ การ
ว โดยเฉพาะช
นตาลจํานวนม
ค์มีสภาพพื้นที่

ดินมีคว
ระทาน แม่น้ํา
นพ้ืนที่ที่มีร่อง
ผา และวัตถุ
เป็นผู้มีวิสัยทั
อายุ เด็ก เยาว
ธรรม ประเพณ
ก่ คณะครูโรงเ
ณ์การเขียนเล่า
ใน 2 โรงเรียน

ารหารือร่วม
กําหนดกิจกร

ามเข้าใจร่วมก
พ่ือหาความต้อ
ยมีเงื่อนไขว่าต
ท้องถิ่นมีความ
มีภาคีอ่ืนๆ ในพ
าไปดําเนินการ
พื้นที่ดําเนินก
อง เนื่องจากเ
กเป็นชาย 1,6
รทําเกษตรกรร
ชมพู่สามารถทํ
มากและนิยมทํ
ที่เหมาะสมกั
วามอุดมสมบู
าเพชรบุรีและ
งรอยของปร
โบราณต่างๆ

ทศัน์ ให้ความส
วชน การมีส่ว
ณี  โดยมุ่งเน้น
เรียนวัดถ้ํารง
าเรื่องราวให้น
น ได้แก่ โรงเรีย

มกับพื้นที่เป้าห
รมร่วมกับ อ
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กับเครือข่าย
องการในการด
ต้องการดําเนิน
มสนใจด้านก
พ้ืนที่ร่วมให้ก
รขยายผลได้ 
การและกลุ่มเ
ป็นตําบลต้ังใ

695 คนหญิง 
รม โดยแบ่งเป็น
ทําช่ือเสียงให้กั
ทําตาลกันช่วง
ับการทําการเ
รณ์ มีแหล่งน้
ลําห้วยต่างๆ
ะวัติศาสตร์ 
ๆ ประกอบกั
สําคัญต่อการพ
นร่วมของประ
นให้มีความรัก
ค์ สื่อโทรทัศ

น่าสนใจ โดยมี
ยนถ้ํารงค์ แล

หมาย  เมื่อไ
อบต.ถ้ํารงค์ อ

ผู้ปกครอง
โครงการ
เพื ่อให้คว
การเข ียน
สารานุกร
ท้องถิ่นแล
เข้าพบผู้ให
สนับสนุนด

ย และการออ
ดําเนินงานร่ว
นการนําร่องใ
การอนุรักษ์วัฒ
ารหนุนเสริมเ

เป้าหมาย วุฒ
หม่ที่มีขนาดเ
1,853 คน มี
นการทํานา ทํา
กับจังหวัดเพชร
งหลังฤดูกาล
เกษตร
น้ําจาก

ไหล
มีการ
ับผู้นํา
พัฒนา
ะชาชน 
กถิ่นฐาน หวงแ
น์ท้องถิ่น ปร
มีกลุ่มเป้าหมา
ะโรงเรียนวัดม

ด้พ้ืนที่เป้าหม
อ.บ้านลาด ผู้
ง และคณะค
“เยาวชน(ถํ้
ามรู ้เกี ่ยวกับ

นรายงานแก่
มภูมิปัญญาท
ะบ้านเกิดของ
หญ่ โดยวุฒิอา
ด้านองค์ความ

กแบบโครงก
วมกัน  และ อ
ในพื้นที่ระดับต
ฒนธรรม ปร
เพ่ือเป็นกรณีตั

ฒิอาสาฯ ได้คั
เล็กมีเพียง 6 
ครัวเรือน 775
าสวนผลไม้ เช
รบุรีอย่างมาก
เก็บเกี่ยว ทั้ง

แหนทรัพยาก
ราชญ์ชาวบ้าน
ายเป็นเด็กแล
ม่วงงาม 

มายแล้ว วุฒิอ
ผู้สูงอายุในชุม
ครูโรงเรียนวัด
ถํ้ารงค์)สืบค้น
บเทคนิคการสื
เด ็กและเยา
ท้องถิ่น รวมท
งตนเอง  มารย
าสาฯ และภา
มรู้  อบต.สนับ

การ วุฒิอาสา
อบต. ได้ประส
ตําบล หรือเท
ะเพณีท้องถิ่น
ตัวอย่างให้พ้ืน

คัดเลือก อบต.
หมู่บ้าน ประ
5 ครัวเรือน ป
ช่น ชมพู่ ละมุ
 ปลูกพืชผัก แ
งการเคี่ยวตาล

กร และมีภาคี
น และนักเขีย
ะเยาวชนระดั

อาสาฯ ได้หา ื
มชน/ปราชญ์
ดถ้ํารงค์ ถึงก
นภูมิปัญญาท
สืบค้น การเก
าวชน เพื ่อจ ั
ทั้งการปลูกฝัง
ยาทการวางตัว
าคีเครือข่าย ไ
บสนุนงบประม

ฯได้เสนอ
สานความ
ทศบาลที่มี
น มีความ
นที่อ่ืนๆ ได้

ถ้ํารงค์ อ.
ะกอบด้วย
ประชาชน
มุด มะม่วง 
และการทํา
ล เฉาะตาล  

เครือข่าย
ยนที่จะมา
ดับประถม

รือในการ
ญ์ชาวบ้าน 
การจัดทํา 
ท้องถิ่น”
ก็บข้อมูล 
ัดทําเป ็น
งความรัก
ว และการ
ได้ให้การ
มาณ การ



  

บริหารโค
ผู้ปกครอ

  

  

เป้าหมาย
12 มีนาค
อบต.ถ้ําร
มีผู้เข้าร่ว
และได้รั
กิจกรรมห
ภูมิปัญญ
บริหารส่ว
วุฒิอาสาธ
โครงการ 
เหล่าวุฒิ
โดยแบ่งเป

  
ความรู้เกี
กิจกรรมไ
เดินทางไ
รายงานจ

ครงการทั้งใน
ง เด็กและเยา

2.2 การดาํ

 การดํา

 2.2.1 ร
ยร่วมกัน  อบต
คม 2553 ณ ห
รงค์  อ.บ้านลา
วมกิจกรรม เช
รับการสนับส
หลักของงานคื

ญาท้องถิ่น” อย
วนตําบล (นาย
ธนาคารสมอง
 หลังพิธีเปิดเป
อาสาฯ และผู้
ป็นฐานการเรยี

• ฐาน
• ฐาน

ผู้ให
(แหล

• ฐาน
การเ

• ฐาน

2.2.2 ร
ก่ียวกับการสืบ
ได้ดําเนินการ
ไปสืบค้นข้อมลู
จากคําบอกเล

นด้านการจัดกิ
าวชนให้เข้ารว่

าเนินโครงการ

าเนินโครงการ 

ระยะที่ 1 กา
ต.ถ้ํารงค์ ได้ดํ
หอประชุมภาย
าด  โดย อบต.
ช่น ผู้นําชุมชน
สนุนจากอําเภ
คือ  ทําพิธีเปิด
ย่างเป็นทางกา
ยบรรพต กําไล
จังหวัดเพชรบุ
ป็นกิจกรรมแ
ู้ทรงคุณวุฒิ ซึ
ยนรู้ จํานวน 4

นที่ 1 การปลูกฝั
นที่ 2 มารยา
หญ่ และการเ
ล่งข้อมูล)  
นที่ 3 เทคนิค
เก็บข้อมูล 

นที่ 4 การเขียน
น่าสนใ
สืบค้นภู

ะยะที่ 2 การ
บค้นข้อมูลภูมิ
รออกสืบค้นข้
ลจากผู้สูงอายใุ
ล่าและการสังเ

กิจกรรม และ
วมโครงการ 

ร“เยาวชน(ถํ้า

แบ่งออกเป็น

ารจัดอบรมส
าเนินการจัดกิ
ยใต้อาคารเรียน
 ถ้ํารงค์ ดําเนิ
น ผู้สูงอายุ คณ
ภอ และเครือ
ดโครงการ “เ
าร โดยมี นาย
ลแก้ว) เป็นผู้ก
บุรี (นายสัณฐา
นะนํากระบวน
ซึ่งได้จัดกิจกรร
4 ฐาน ประกอ
ฝงัความรักท้อง
าท การวางตั
เรียนรู้เพื่อให้

การตั้งประเด็

นรายงานผล/ก
ใจ ซึ่งหลังจาก
ภูมิปัญญาท้อง

รติดตาม/สนับ
ปัญญาท้องถิ่
้อมูลภูมิปัญญ
ในชุมชน ศึกษ
เกต รวบรวม
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ะเชิญชวนชา

ารงค์)สืบค้นภู

 3 ระยะ ดังนี้

สร้างพื้นฐาน
จกรรมขึ้น เมื่อ
น ของโรงเรียน
นินการร่วมกับ
ณะครูโรงเรียน
อข่ายโทรทัศ
ยาวชน  (ถ้ําร
ยกเหล่ากาชาด
กล่าวต้อนรับ แ
น ถิรมนัส) เป็
นการและขั้นต
รมฐานการเรีย
อบด้วย  
ถิ่นและบ้านเกดิ
ัว การเข้าพบ
ห้เกียรติบุคคล

ด็น การสืบค้น

การเล่าเรื่องให
กกิจกรรมใน
งถิ่นจากผู้รู้ในห

บสนุนภารกิจ
นแก่เด็กและเ

ญาท้องถิ่น โด
ษาข้อมูลจากส
และนํากลับม

วบ้านโดยเฉพ

ภูมิปัญญาท้อง

นี้ 

น/กําหนด
อวันเสาร์ที่ 
นวัดถ้ํารงค์ 
วุฒิอาสาฯ 
นวัดถ้ํารงค์ 
ศน์ท้องถิ่น 
งค์) สืบค้น
ดจังหวัดเพชร
แนะนําสถานที
ปนผู้ช้ีแจงวัตถปุ
ตอนการดําเนิ
ยนรู้แก่เด็ก แล

ด  
บ
ล

น 

ห้
วันนี้เด็กและ
หมู่บ้าน  

ภายหลังจาก
เยาวชนชาวถ้ํ
ยใช้เวลาช่วงปิ

สถานที่สําคัญข
มาเสนอร่วมกั

พาะกลุ่มผู้สูง

งถ่ิน” 

บุรีมาเป็นประ
ที่และผู้เข้าร่วม
ประสงค์ แนวคิ
นกิจกรรมให้ก
ละเยาวชน ที่เ

ะเยาวชนจะก

กการเปิดโครง
้ารงค์แล้ว เด็ก
ปิดเทอม โดย
ของชุมชน โดย
ัน ในวันอังคา

งอายุ ปราชญ์

ะธานพิธี นาย
มกิจกรรม แล
คิดและความเป
กับ เยาวชนถ้ํ
เข้าร่วม จํานว

กลับไปดําเนิน

งการและมีการ
กและเยาวชน
ยเฉพาะเสาร์ –
ยใช้วิธีการสอบ
ารที่ 29 มีนาค

ญ์ชาวบ้าน 

กองค์การ
ะประธาน
ป็นมาของ
้ารงค์ โดย
วน 36 คน 

นกิจกรรม

รอบรมให้
นที่เข้าร่วม
– อาทิตย์ 
บถาม  จด
คม 2554 



  

ทั้งนี้มีวุฒิ
ดังกล่าว 

  
สารานุก
รงค์) สืบ
ระดับตํา
ข้าราชก
เพชรบุรี 
ถ้ํารงค์ เช
มีกิจกรรม

ส่วนตําบ
ดําเนินโค

จ.เพชรบ
การสนับ
และสรุป

สํานักยุท
ประกาย
ภาคภูมิใจ

ให้กับผู้ผ่

ท้องถิ่น”
ให้เยาวช
และช่วย
ผู้สูงอายุใ
นักสังเกต
ด้วยตนเ
ท้องถิ่นข

ฒิอาสาธนาคา

2.2.3 ร
รมภูมิปัญญา
ค้นภูมิปัญญา
าบลและระดั
ารท้องถิ่น เด็
(นางสาวสุมล
ช่น วัดส่วนสูง
มหลัก ได้แก่  
 1) น

บลถ้ํารงค์ ได้ก
ครงการฯ  

2) น
บุรี นําชมวีดิทั
สนุนจากเครือ
ผลของโครงก

3) น
ทธศาสตร์ด้าน
ยให้เด็กและเ
จในบ้านเกิด แ

4) ตั
5) น

านการอบรม 

โคร
” ที่ได้จัดขึ้นที่
นเกิดจิตสํานึก
สร้างความสัม
ในชุมชน  ได้เ
ต และนักสืบค
เอง ที่สําคัญ
ของตนเอง อี

ารสมองจังหว

ะยะที่ 3 ปิดโ
าท้องถิ่น วันศ
าท้องถิ่น” โด
ดับชุมชน วุฒิ
ด็กและเยาวช
ล สุตะวิริยะวัฒ
ง ช่ังน้ําหนักละ

นายบรรพต ก
กล่าวต้อนรับแ

นายสัณฐาน
ทัศน์เยาวชนสื
อข่ายโทรทัศน
ารฯ  
นางสาวจินาง
นโยบายสาธา
ยาวชนรู้ถึงป
และนําความรู้
ตัวแทนเด็กและ
นายชัยยะ อังกิ
และกล่าวปิดโ

งการ  “ เยา
ตําบลถ้ํารงค์ 
กรักท้องถิ่น เห
มพันธ์ของชุม
เรียนรู้กระบว
ค้น รู้จักต้ังคํา
เกิดความรัก
อีกทั้งยังเป็น

วัดเพชรบุรี ผู้

โครงการ/นํา
ศุกร์ที่ 13 พฤ
ยมีภาคีเครือข

ฒิอาสาธนาคา
ชน จํานวนทั้ง
ฒน์) เข้าร่วมสั
ะวัดความดัน 

กําไลแก้ว นา
และกล่าวถึงค

 ถิรมนัส ปร
สืบค้นภูมิปัญ
น์ท้องถิ่น พร้อ

งค์กูร โรจนน
ารณะ สศช. ให
ประวัติศาสตร
รู้ที่ได้รับมาใชใ้
ะเยาวชนได้นํา
กินันทน์ นาย
โครงการฯ พร

าวชนสืบค้น
เป็นกิจกรรม
ห็นความสําคัญ
มชน เห็นความ
นการทํางานเ
าถามและแสว
กและความภ
การสืบทอด
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ผู้ทรงคุณวุฒิใ

เสนอรายงาน
ฤษภาคม 255
ข่ายทุกภาคส
ารสมอง ผู้สูง
งสิ้น ประมาณ
สังเกตการณ์ มี
ภายในงาน โ

ยกองค์การบ
วามเป็นมาขอ

ระธานวุฒิอ
ญาท้องถิ่น ที
อมทั้งกล่าวขอ

นันต์ ผู้ อํานว
ห้ข้อคิดเกี่ยวกั
ร์ อารยธรรม
ในชีวิต หรือป
าเสนอข้อมูลผ
กองค์การบริห
ร้อมทั้งถ่ายรูป

นภูมิ ปัญญา
มที่หนุนเสริม
ัญของชุมชน 
มสําคัญของ
เป็นทีม เป็น
วงหาคําตอบ
าคภูมิใจใน
องค์ความรู้ 

นชุมชนเป็นพี

นของเยาวชน
4 อบต.ถ้ํารงค

ส่วนมาร่วม ป
งอายุ ผู้ทรงค
ณ 90 คน นอ
มีกิจกรรมให้บ
ดยเจ้าหน้าที่ส

บริหาร
องการ

าสาฯ  
ที่ได้รับ
อบคุณ

วยการ
กับความสําเร็จ
มพ้ืนถิ่น และ
ระกอบอาชีพไ
ผลการสืบค้นภู
หารส่วนจังหว
ปหมู่ร่วมกัน 

       

พ่ีเลี้ยงติดตาม

นต่อประชาค
ค์ ได้มีพิธีปิดโ
ระกอบด้วยผู้
คุณวุฒิ เครือ
อกจากนี้ยังมีส
บริการตรวจสุข
สาธารณสุขแล

จของโครงการ
รากเหง้าของ
ได้ในอนาคต 
ภูมิปัญญาท้อง
วัดเพชรบุรี ไ

มและสนับสนุ

คมตําบลถ้ํารง
โครงการ “เย
ผู้นําชุมชนระด
อข่ายโทรทัศน
สมาชิกวุฒิสภ
ขภาพผู้สูงอาย
ละ อสม. ของช

รดังกล่าว ที่เป็
งตนเอง ทําใ

งถิ่นจํานวน 2 
ด้มอบประกา

นุนภารกิจ

งค์/จัดทํา
าวชน (ถ้ํา
ดับอําเภอ 
น์ท้องถิ่น 
ภาจังหวัด
ยุในชุมชน
ชุมชน ซึ่ง

ป็นการจุด
ให้รักและ

กลุ่ม  
าศนียบัตร



  

ภูมิปัญญ

3. สรุปผ

  
เศรษฐกจิ

ต่อเนื่อง
สถานศึก
นายกเห
คําปรึกษ
รูปธรรมน

วัฒนธรร
ความสําเ

ระดับอํา
ท้องถิ่น 
ดําเนินงา

ญาท้องถิ่น เป็น

ผลการดําเนินง

ปัจจัยสําคั
จพอเพียงได้อ

 1) การรวม
 ทําให้สามา

กษา หน่วยงา
ล่ากาชาดจัง

ษา จุดประกาย
นั้นจะต้องเป็น
 2)  วิธีการ

รมของท้องถิ่น
เร็จแล้วจึงขยา
 3) การมีส่
าเภอ ระดับตํ
เด็กและเยาว
านของวุฒิอาส

นการอนุรักษป์

งานของวุฒอิ

คัญที่ทําให้วุฒ
อย่างประสบผ

มกลุ่มกันอย่า
ารถสร้างเครื
นภาครัฐ ได้แ
หวัดเพชรบุรี
ย ช่วยประสา
นประชาชนแล
รดําเนินงานข

น ในการรองรั
ายผลต่อไป 
วนร่วมจากท
าบลและระดั
วชน ได้ให้คว
สาเป็นไปได้ด้ว

ประวัติศาสตร์ท

อาสาธนาคารส

ฒิอาสาธนาค
ผลสําเร็จ  

างเข้มแข็งขอ
อข่ายได้อย่า
แก่ อําเภอ  สื
รี รวมทั้งมีคว
นความร่วมมื

ละองค์กรในพื้น
องวุฒิอาสาฯ

ับกระแสโลกา

ทุกภาคีเครือข
ดับชุมชน ผู้สูง
ามสําคัญกับก
วยดี 
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ท้องถิ่นของจัง

สมองจังหวัด

คารสมองจัง

องวุฒิอาสาฯ
างกว้างขวาง
สื่อท้องถิ่น ผู้สู
วามเข้าใจในบ
อกับผู้ที่เกี่ยว
นที่ จึงทําให้ส
ฯ เป็นการดําเ

าภิวัฒน์ และ

ข่ายที่เก่ียวข้อ
งอายุ ผู้ทรงคุ
การพัฒนาคน

งหวัดเพชรบุรีใ

เพชรบุรี 

หวัดเพชรบุรี

 จังหวัดเพช
ทั้งกับ องค์ก

สูงอายุในชุมช
บทบาทของวุ
ข้อง และสร้า

สามารถดําเนิน
เนินงานในเชิง

พอเพีย
เหตุแ
ผ่ านก
ศักยภ
ทุ นบุ
ศักยภ
วิชาก
ปราช
ที่ถูกต้
ภูมิคุ้ม
จะอน

เป็นการดําเนิ

องในพื้นที่ ป
คุณวุฒิ เครือข
นและคุณภาพ

ให้อยู่คู่กับชุม

รี สามารถขั

รบุรี  มีการดํ
กรปกครองส่
ชน นักเขียนที
วุฒิอาสาฯ ว่า
างความเข้าใจ
นงานได้อย่างร
งรุกที่ยึดหลัก
ยง การขับเคลื
ละผลในการ
กระบวนกา
ภาพของพื้นที่
คคล  ทุ นท

ภาพของตัววุฒ
การที่ อาศั ยค
ญ์ชาวบ้านแล
ต้องกับเด็กและ
มกันให้กับเด็ก
นุ รั กษ์  สื บท
นินการจากจุด

ระกอบด้วยผู้
ข่ายโทรทัศน์
พชีวิตของคนใ

ชนได้อย่างยัง่

ับเคลื่อนปรัช

ดําเนินงานร่วม
สวนท้องถิ่น คื
ที่มีประสบกา
าเป็นผู้ให้คําแ
ว่าผู้ที่ขับเคลื่

ราบรื่น 
กปรัชญาของเ
ลื่อนงานโดยก
รตัดสินใจดําเ
า รศึ กษา  วิ
 ทุนในชุมชน
รั พยากรอื่ น
ฒิอาสาฯ แล
ความรอบรู้
ละผู้สูงอายุมาใ
ะเยาวชน เป็น
กและเยาวชน
ทอด ภูมิ ปัญ
ดเล็กๆ ก่อนเมื

ผู้นําชุมชนระดั
ท้องถิ่น ข้าร
ในชุมชน จึงท

งยืนต่อไป  

ชญาของ

มกันอย่าง
คือ อบต. 
ารณ์ และ
นะนํา ให้
อนให้เกิด

เศรษฐกิจ
ารใช้หลัก
เนินการที่
เ ค ร าะห์
นทั้งที่เป็น
นๆ  และ
ละใช้หลัก
้ ของ  ครู 
ให้ความรู้
นการสร้าง
นในการที่

ญญาและ
มื่อประสบ

ดับจังหวัด
าชการใน
ทําให้การ



  

44. . ข้อเสข้อเสน

  
รวมกลุ่ม
โครงการ
จังหวัดเพ
จังหวัดเพ
แนวทาง
พอเพียงแ
ก า ร แ ล
อาสาธน
จังหวัดอ่ืน

นอแนะนอแนะ  

 จังหวัด
ได้อย่างเข้มแ
ร “เยาวชน (ถ
พชรบุรี นับเป็น
พชรบุรี ในการ
การขับเคลื่อน
แก่จังหวัดอ่ืน
ล ก เ ป ลี่ ย น
นาคารสมอ
นต่อไป 

........

ดเพชรบุรีเป็นจ
แข็ง มีความเข
ถ้ํารงค์) สืบค้น
นกิจกรรมที่สะ
รทํางานร่วมกั
นโครงการส่ง
ๆ 
รู้
ง

...........................................

จังหวัดที่มีวุฒิ
ข้าใจในหลักก
นภูมิปัญญาท้
ะท้อนให้เห็นถึ
ับภาคีเครือข่า
เสริมบทบาท

...........................................
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ฒิอาสาฯ ที่มีอง
การและแนวท
้องถิ่น” ของ 
ถึงบทบาท แน
ายในพื้นที่ได้อ
วุฒิอาสาธนา

..........................................

งค์วามรู้ และ
ทางการดําเนิ
องค์การบริหา

นวทางและกระ
อย่างประสบผ
าคารสมองในก

..........................................

คุณสมบัติหลา
นงานของวุฒิ
ารส่วนตําบลถ
ะบวนการของ
ผลสําเร็จอันดี 
การขับเคลื่อน

...........................................

ากหลาย ทั้งยั
ฒิอาสาฯ ซึ่งก
ถ้ํารงค์ อําเภอ
งวุฒิอาสาธนา
และสามารถ

นปรัชญาของ
ได้ โดยคว
ร่วมกันระ
จังหวัดเพช

............  

ยังสามารถ
ารดําเนิน
อบ้านลาด 
คารสมอง
นํามาเป็น
เศรษฐกิจ
รจัดให้มี
หว่างวุฒิ
ชรบุรีและ




