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กลไกการดำเนินงาน

ข้อมูลพืน้ ทีต่ าบล

ตำบลท่าเสา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สถานที่ตั้งตำบลอยู่ริมน้ำแม่กลอง แม่น้ำแม่กลอง
มีความสำคัญ ทางด้ านตะวั นตกของลุ่ม แม่น้ำเจ้าพระยา ถื อกำเนิ ดจากหุบเขาและที่ สูงในเทือกเขาถนนธง ัย – ตะนาวศรีที่ กั้นเขต
แดนประเทศ ทยออกจากประเทศพม่า ต้น กำเนิดของแม่น้ำสายนี้ อยู่ในเขตจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรี แม่น้ำสายนี้ หล ่าน
หลายพื้นที่ รวมถง ตำบลท่ าเสา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีด้ วย ในอดี ตนั้น แม่น้ ำแม่ก ลองเป็นเส้ นทางคมนาคมที่ใ ้ สัญจร
และการขนส่งสินค้าจากทางเหนือของจังหวัดกาญจนบุรี ปัจจุบันเมื่อการคมนาคมมีความสะดวกในการเดินทางและมีโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่ งทางบกที่ ค รอบคลุ ม มากข้ น จ งทำให้ ก ารคมนาคมทางน้ ำลดความสำคั ญ ลง แต่ ค วามสำคั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร์
เรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถงปั จจุบัน มรดกวัฒนธรรม ภู มิปัญญาท้องถิ่นที่ยังคงปรากฎอยู่อย่างเด่น ัด อีกทั้ งความสวยงามของสายน้ ำ
ยังคงความมีเอกลั กษ ์บริ เว ลุ่มน้ ำแม่กลอง และมี การตั้งถิ่ นฐาน การโยกย้ ายถิ่ นฐาน ในอดี ตนั้น ความเจริญริ มฝั่ง แม่น้ ำเป็ นตั ว
บ่ง ี้ถงความเจริญ แม่น้ำจ งถือเป็ นหัวใจหลัก ในการดำรง ี วิตตามวิถี ทยมา ้ านาน แม่น้ำแม่กลองจงเป็ นหน่ง ในเส้น ทางคมนาคม
สัญจรและการขนส่ง ม้ จากทางเหนื อของจัง หวัด กาญจนบุ รี เมื่ อมี การขนส่ งท่อ นเสา ม้จ ะนำ ม้เสามากองลงที่ ท่าแห่งนี้ าวบ้าน
และ ู้สัญ จร ป-มาจงเรียกพื้ นที่นี้ว่า “ท่าเสา” พื้นที่ท่ าเสาเป็น พื้นที่ที่มี ความสำคัญทางการค้าแต่ตั้งเดิมมานาน ปั จจุบันเมื่อการค้ า
การคมนาคม มี ถนนโครงข่ ายการคมนาคมขนส่ง ทางถนนครอบคลุ ม พื้น ที่สะดวกสบายมากข้ น จ งทำให้ก ารคมนาคมทางน้ ำลด
ความสำคัญลง แต่ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เรื่องราวตั้งแต่อ ดีตถงปัจจุบัน ความสวยงามของสายน้ำยังคงความเป็นเอกลักษ ์
โดยเ พาะแม่ น้ ำแม่ ก ลองที่ มี ก ารตั้ ง ถิ่ น ฐาน การโยกย้ายถิ่ น ฐาน าติพั น ธุ์บ ริ เว ลุ่ ม น้ ำแม่ ก ลอง จนเกิ ด การแลกเปลี่ ยนทาง
วัฒนธรรมซ่งกันและกัน และนำพาภูมิปัญญาของแต่ละเ ื้อ าติเข้ามา สม สานด้วยความรักและ ูกพันกับสายน้ำ

TPMAP ความต้องการพืน้ ฐาน 5 มิต ิ

1.ประสานงานกับ ุม นเป้าหมาย
2.ขออนุมัติโครงการ
3.จัดกิจกรรม
4.ประเมิน ล
5.จัดทำรายงานประเมิน ล

ผลลัพธ์

- การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลด้านการบริการของ ุม นตำบลท่าเสา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
- สามารถนำข้อ มูลด้ านการบริก ารของ ุม นของ ุ ม นตำบลท่าเสา อำเภอท่ ามะกา จัง หวั ดกาญจนบุ รี ปใ ้ เพื่อ สะท้ อนเรื่อ งความสัมพั นธ์ ของ
มรดกวัฒนธรรมกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เ ่น การสร้างความตระหนักการศกษา และฟื้นฟูภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมใน ุม น
- มีการถ่ายทอดองค์ ความรู้ เทคโนโลยี นวั ตกรรม และภู มิปั ญญาท้องถิ่น เพื่อการพั ฒนาด้านอา ี พบนฐานเศรษฐกิ จและ
สังคมใน ุม น
- สามารถนำแ นที่วัฒนธรรม Cultural Mapping ุม นตำบลท่ าเสา อำเภอท่ามะกา จั งหวัดกาญจนบุรี ปใ ้ เพื่อสะท้อ น
เรื่องราวความสัมพันธ์ของมรดกวัฒนธรรมกับบริ บททางสังคม และสภาพแวดล้อม เ ่น การสร้างความตระหนักการศกษา และฟื้นฟูภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมใน ุม น
- การประ าสัมพันธ์ ุม นท่าเสาต้นแบบ ่านระบบเทคโนโลยี และสื่อสั งคมออน ลน์ Social Network) ด้แก่ YouTube,
VDO Vlog, และประยุกต์ใ ้กับ application และสื่อสังคมออน ลน์ Social Network) ในรูปแบบต่างๆ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
ลกระทบทางเศรษฐกิจ เ ลี่ยต่อตาบล
•ราย ด้เพิ่มข้น
•ค่าเ ลี่ยต่อตาบล ร้อยละ
•ราย ด้เพิ่มข้นเ ลี่ยต่อตาบล 2
บาท
เดือน ป
•ราย ด้เพิ่มข้นเ ลี่ยต่อตาบล
บาท คน
ครัวเรือน
•ปริมา ล ลิตที่เพิ่มข้น
•ค่าเ ลี่ยต่อตาบล ร้อยละ
•ปริมา ล ลิตที่เพิ่มข้นเ ลี่ยต่อตาบล

การพัฒนาพื้นที่

โจทย์พื้นที่
การศ กษาทุน ทางมรดกวัฒ นธรรม Cultural Heritage)
ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรมที่หาย ป ที่
ยังอยู่ในปัจ จุบัน และเพื่อ การสืบสาน ต่อ ยอดในอนาคต
ของ ุม นตำบลท่าเสา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
2 การพัฒนา ลิตภั ฑ์ก ารท่อ งเที่ยว ุม นเ ิงวัฒ นธรรม
Cultural Tourism) และการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ แบ่ งปั น
Sharing Economy) ด้ ว ยการบูร าการการมีส่ว นร่ว ม
ระหว่างองค์กร และกลุ่มเครือ ข่ายอื่น ๆ Cooperation)
ในการออกแบบ ลิ ต ภั ฑ์ ทางการท่ องเที่ ย ว เพื่ อ
สอดคล้อ งกั บทุน ทางวัฒ นธรรมของ ุม นตำบลท่าเสา
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
3 การพัฒ นาเครือ ข่ายด้านการบริการ ุม น ที่สามารถสร้าง
ราย ด้จากการแบ่งปัน ความรู้ Contents) และพัฒ นาทัก ษะ
่านเทคโนโลยีและสื่อ สังคมออน ลน์ Social Network) ใน
การประ าสัมพัน ธ์ส่งเสริมภาพลัก ษ ์ และเพิ่มราย ด้ให้กับ
ุม นตำบลท่าเสา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ตําบลมุง่ สูค่ วามยั�งยืน

ผลลัพธ์เชิงสังคม
ตำบลมีราย ด้จากร้านค้ากลุ่มวิสาหกิจ
ุม นตัดเย็บเสื้อ ้าบ้านรางวาลย์ ทำให้
คนในพื้นที่มีราย ด้ จากการ ลิตเสื้อ ้า
และตะกร้า โดยมียอดราย ด้ประมา
2 , บาท ต่อเดือน

ิ้น

ร้านค้ากลุ่มวิสาหกิจ ุม นตัดเย็บ
เสื้อ ้าบ้านรางวาลย์ มียอดการ ลิต
เพิ่มข้นปละ
จากการ ลิต
ตะกร้า และเสื้อ ้า

กิจกรรมที่ดำเนินการ
กิจกรรมที่ โครงการอบรมเ ิงปฏิบัติการ:
การจัดการทุนทางวัฒนธรรม และการพัฒนา ลิตภั ฑ์การ
ท่องเที่ยว ุม นเ ิงวัฒนธรรม
กิจกรรมที่ 2 โครงการอบรมเ ิงปฏิบัติการ:
การสร้างเส้นทางกิจกรรมและการบริการทางการท่องเที่ยว
ุม น
กิจกรรมที่ 3 โครงการอบรมเ ิงปฏิบัติการ:
การพัฒนาเครือข่ายด้านการบริการ ุม น ่านสื่อสังคม
ออน ลน์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแบ่งปัน
กิจกรรมที่ โครงการอบรมเ ิงปฏิบัติการ:
การพัฒนาแอพลิเค ัน AR เพือ่ การประ าสัมพันธ์ ุม นและ
เป็น ่องทางการเพิ่มราย ด้ให้กับ ุม น
กิจกรรมที่ โครงการอบรมเ ิงปฏิบัติการ:
การสรุป ลการดำเนินโครงการและการให้ข้อเสนอแนะ ุม น

ข้อเสนอแนะ
คำอธิบาย: ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการ U2T ให้บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์การยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตำบล

ประสงค์การ
ผูเป
้รับ้ ผิาหมาย
ดชอบ นายชัตามวั
ยศักดิ์ ต
คลถุายแดง
เบอร์ติดต่อบ
ยกระด
...089-982-3691..หน่
ั เศรษฐกิจและส
วยงาน
งั คมรายต
มทร.กรุงเทพาบล
ตามวััตถุประสงคัการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล
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