รายงานผลการดําเนินกิจกรรม
โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
“กิจกรรมการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.)
วันที่ 26 เมษายน 2560

เทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

คํานํา
เทศบาลตําบลสันพระเนตร ได้เข้าร่วมสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการจัดทํา
ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อที่จะรักษา
และอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นในตําบลสันพระเนตรไว้ให้เป็นมรดกของชาติไทยสืบไป และโครงการอนุรักษ์
พั นธุ กรรมพื ชอั นเนื่ องมาจากพระราชดํ าริ สมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี (อพ.สธ.)
ได้ตอบรับสมาชิกการเข้าร่วมสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น”ตามหนังสือโครงการอนุรักษ์
พั นธุ กรรมพื ชอั นเนื่ องมาจากพระราชดํ าริ สมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุ มารี (อพ.สธ.)
ลําดับสมาชิกเลขที่ 8-5501405 และเพื่อรักษาสมบัติของแผ่นดินให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์ภายหน้า
ประกอบกับอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 มาตรา 50
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ มาตรา 50 ข้อ (6)
ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (11) การ
บํารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (16) ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น และ (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์
จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลสันพระเนตร จึงจัดทําโครงการส่งเสริม
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “กิจกรรมการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)” ขึ้น เพื่อจัดการ
ฝึกอบรมเรื่องวิธีการทํางานด้านงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตําบลกื้ดช้าง
อํ าเภอแม่ แตง จั งหวั ดเชี ยงใหม่ ซึ่ งเป็ น อบต.ต้ นแบบที่ ประสบผลสํ าเร็ จ ในการทํ าโครงการจนได้ รั บป้ าย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้คณะกรรมการดําเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ตําบลสันพระเนตร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

ผู้จัดทํา

-๑-

รายงานกิจกรรม
1. โครงการ

ส่งเสริมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “กิจกรรมการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)”
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัฒนาชุมชน สํานักปลัดเทศบาล
3. ระยะเวลาดําเนินการ วันพุธ ที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ.2560
4. รายงานผลการดําเนินโครงการ
ภาคเช้า
- การบรรยายถึงการดําเนินงาน โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช ฯ “งานฐานทรัพยากรท้องถิน่ ”
องค์การบริหารส่วนตําบลกื้ดช้าง ตั้งอยู่เลขที่ 109 หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านช้าง อําเภอ
แม่ แ ตง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากร เนื่ อ งจากลั ก ษณะ
ภู มิ ป ระเทศของตํ า บลเป็ น ป่ า ต้ น น้ํ า ได้ ร่ ว มสนองพระราชดํ า ริ ใ นโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตั้งแต่วันที่
28 กันยายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา โดยได้น้อมนําพระราชกระแส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี “ได้ไปกับ สมศ. มา เห็นว่าโรงเรียนยังสัมพันธ์กับชุมชนน้อย ทําอย่างไรให้ชุมชน
มาให้ โ รงเรี ย น โดยเฉพาะนั ก เรี ย น ช่ ว ยในการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช และมี ก ารทํ า DNA
Fingerprint ในโรงเรียน” องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล วัด ชมรมผู้ประกอบการ ในตําบลกื้ดช้าง ได้ประสานกําลังกาย กําลังใจ ร่วมกันในการดําเนิน
กิจกรรมสนองพระราชดําริในโครงการ อพ.สธ.-อบต.กื้ดช้าง ดําเนินกิจกรรมตามศักยภาพความพร้อม
และจัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตําบลกื้ดช้าง” เพื่อเป็นฐานทรัพยากรในการ
พึ่งตนเอง สู่เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์แท้แก่ชุมชนตําบลกื้ดช้าง และประเทศชาติต่อไปในอนาคต
ได้รับป้ายพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ “ทรัพยากรไทย หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ระหว่างวันที่ 23-29 มีนาคม
2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การดําเนินกิจกรรมในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ตามกรอบ
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 6 งาน ดังนี้
1.งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
กําหนดพื้นทีป่ กปัก และเส้นทางศึกษาพันธุกรรมพืช
- แปลงที่ 1 พื้นทีโ่ ครงการปลูกป่าเชิงระบบนิเวศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ 362 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา
- แปลงที่ 2 พื้นทีป่ ่าชุมชนบ้านแม่ตะมาน พืน้ ที่ 1,425 ไร่ 3 งาน 47 ตารางวา

-๒-

2.งานสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
ดําเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นกําลังสําคัญในการเข้ามา
สนับสนุนการเก็บรวมรวมข้อมูลในพื้นที่ ตามใบงาน ดังต่อไปนี้
2.1 ใบงานที่ ๑ เรื่อง การเก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น
2.2 ใบงานที่ ๒ เรื่อง การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิน่
2.3 ใบงานที่ ๓ เรื่อง การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น
2.4 ใบงานที่ 4 เรื่อง การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชมุ ชน ในท้องถิน่
2.5 ใบงานที่ 5 เรื่อง การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น
2.6 ใบงานที่ 6 เรื่อง การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่น
2.7 ใบงานที่ 7 เรื่อง การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอื่นๆ ในท้องถิ่น
2.8 ใบงานที่ 8 เรื่อง การเก็บข้อมูลภูมปิ ัญญาในท้องถิ่น
2.9 ใบงานที่ 9 เรื่อง การเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิน่
3.งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
การจัดหาและรวบรวมทรัพยากรของท้องถิ่น การเก็บข้อมูลลักษณะพืชเด่นประจําพื้นที่
ปกปัก การคัดเลือกพรรณไม้ เพื่อปลูกในพื้นที่ปกปัก การติดตามความเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น หลังจากกิจกรรมการปลูกรักษาเกิดขึ้น
4.งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
กิจกรรมการส่งเสริมการฟื้นฟู บํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน การสืบค้น
ข้อมูลภูมิปัญญา ประเภทบุคคลและกลุ่มองค์กร ร่วมกับ สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
รพ.สต.แม่ตะมาน โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน ผู้นําชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เช่น การ
ทําลูกประคบจากพืชสมุนไพรพื้นถิ่น การใช้ประโยชน์จากดอกดิน
5.งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
การรวบรวมข้อมูลทั้งหมด เพื่อจัดทําระบบการจัดเก็บ การสืบค้น การเผยแพร่ รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของข้อมูลได้ การรวบรวมข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ จัดแสดงข้อมูล
ไว้ ณ ศูนย์ ICT และจัดทํา face book ชื่อ อพ.สธ.-อบต.กื้ดช้าง เพื่อแสดงความเคลื่อนไหวของโครงการ
6.งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทําฐานทรัพยากรท้องถิน่
กิจกรรมสนับสนุนให้เกิดการสร้างจิตสํานึกที่ดีในการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืช การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม รวมทั้งการสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์ งบประมาณ เพื่อให้กลุ่มองค์กร
หน่วยงานอื่นสามารถเข้าร่วมในการดําเนินงานได้ เช่น การจัดแสดงนิทรรศการ

-๓ภาคบ่าย
- การลงพื้นที่ เพื่อฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูล
1.งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
ศึก ษาพื้ น ที่ป กปัก จากนางชนิ ส รา สุน ทรานนท์ นิ ติ ก ร อบต.กื้ ดช้ าง บ้ า นแม่ ต ะมาน
หมู่ ที่ 2 พื้ น ที่อ นุ รัก ษ์ ประมาณ 370 ไร่ ซึ่ ง ที่พ บพื ช ที่ สํา คั ญ เช่ น สมอภิ เ ภค สั ก ตะแบก งิ้ วแดง
ต้นทองหลาง ฯลฯ
2.งานสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
2.1 ใบงานที่ ๑ เรื่อง การเก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น
ศึกษาข้อมูลจากวิทยากร นายเสถียร ใจคํา ปราชญ์ชาวบ้าน อดีตนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกื้ดช้าง ซึ่งตําบลกื้ดช้าง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๘ หมู่บ้าน เป็นตําบลที่อยู่ทาง
ตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ส่วนมากเป็นป่าไม้และภูเขาสูง ตําบลกื้ดช้าง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของตัวเมืองเชียงใหม่ ห่างจากอําเภอเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 64 กิโลเมตร และตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกของที่ว่าการอําเภอแม่แตง อยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอแม่แตง 24 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ
กับจังหวัดและอําเภอหลายแห่งซึ่งตั้งอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน พื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นภูเขา อยู่ในเขตป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดัง มีแม่น้ําสําคัญที่ไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ําแตง
ดังนั้น ตําบลกื้ดช้าง จึงมีทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ภูมิประเทศ อุดมสมบูรณ์ อันเอื้ออํานวยต่อ
การท่องเที่ยว แต่ขณะเดียวกันก็ประสบปัญหาเป็นแหล่งพักและลําเลียงยาเสพติดที่สําคัญ ปัญหาคน
ต่างด้าวไม่มีสัญชาติ นอกจากนั้น ยังมีความแตกต่างของเชื้อชาติ สัญชาติ ค่านิยม วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี โดยประชาชนเป็นคนพื้นที่ราบบางส่วน และเป็นชนเผ่า จํานวน ๕ ชนเผ่า ได้แก่ เผ่าลาหู่ เผ่าม้ง
เผ่าปะกากะญอ เผ่าลีซอ และเผ่าอาข่า ซึ่งอบต.กื้ดช้าง สมัยที่ท่านดํารงตําแหน่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกื้ดช้าง ได้เข้าร่วมสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เข้าร่วมโดยไม่ผ่านการสมัครจากอําเภอ จังหวัด สมัครเข้าร่วมโดยการส่งใบสมัคร
โดยตรงถึงโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี (อพ.สธ.) จากการเชิ ญ ชวนให้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการจากท่ า นพรชั ย จุ ฑ ามาศ
รองผู้อํานวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
2.2 ใบงานที่ 5 เรื่อง การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น
ศึกษาข้อมูลจากวิทยากร คุณตาจรัส ตันเครือ ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้
และเชี่ยวชาญด้านพืชมาก ในบ้านปลูกพืชหลากหลายชนิด พืชที่สําคัญ เช่น ค้างคาวดํา
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ค้ า งคาวดํ า จั ด เป็ น ไม้ ล้ ม ลุ ก มี อ ายุ ห ลายปี มี ค วามสู ง ของต้ น ประมาณ 50-60
เซนติเมตร มีลําต้นเป็นเหง้าอยู่ใต้ดิน ลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด
แยกกอ หรือขุดเง่ามาทอนเป็นท่อน ๆ แล้วนําไปปักชําในที่ที่มีความชุ่มชื้น สามารถออกดอกและติดผลได้
ตลอดปี เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นชื้น มีแสงแดดรําไร
สรรพคุณ
1.ชาวเขาเผ่าแม้ว มูเซอ จะใช้ ราก ต้น ใบ เหง้า นํามาต้มกับน้ําดื่ม หรือเคี้ยวกินเป็นยา
บํารุงร่างกาย
2.เหง้านํามาต้มกับน้ําดื่มหรือใช้ดองกับเหล้า ใช้กินเป็นยาบํารุงกําลัง
3.เหง้าใช้ดองกับเหล้ากินเป็นยา หรือนําใบสดมารับประทาน จะช่วยทําให้เจริญอาหาร
4.ใช้เป็นยารักษามะเร็ง (ใช้ต้น, ใบ, ราก, เหง้า นํามาต้มกับน้ําดื่มหรือเคี้ยวกิน)
5.เหง้าใต้ดิน นํามาต้มหรือดองกับเหล้า ใช้ดื่มแก้ความดันโลหิตต่ํา
6.ช่วยบํารุงกําลังทางเพศ ด้วยการใช้เหง้านํามาต้มหรือดองกับเหล้าเป็นยาดื่ม
7.เหง้าใช้แก้ซางเด็ก ช่วยดับพิษไข้
8.แก้ไข้กาฬ ไข้เหนือ ไข้สันนิบาต และไข้ท้องเสีย
9.ช่วยแก้อาการปวดท้อง (ใช้ต้น, ใบ, ราก, เหง้า นํามาต้มกับน้ําดืม่ หรือเคี้ยวกิน)
10.ช่วยสมานแผล
11.ทั้งต้น เหง้า ใช้ต้มกับน้ําอาบจะช่วยรักษาอาการผดผื่นคันตามร่างกายได้
12.เหง้าใช้เป็นยาบํารุงสําหรับสตรีมีครรภ์ ด้วยการใช้เหง้านํามาต้มหรือดองกับเหล้า
เป็นยาดื่ม

โต๋วต๋ง

เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กทีเ่ ป็นไม้พื้นเมืองของจีน และเป็นสมาชิกเพียงชนิดเดียวของวงศ์
Eucommiaceae ในธรรมชาติหาได้ยากมาก การเจริญเติบโตช้ามาก (โตเป็นมิลลิเมตร) มีราคาแพงมาก
(กิโลกรัมละ ล้านบาท) ใช้ในตํารับยาจีน เปลือกไม้น้นั ภายนอกเป็นสีน้ําตาลอ่อน ผิวหยาบ ด้านในเรียบ
สีม่วงเข้ม มียางขาว เปลือกไม้ใช้เป็นยาบํารุงตับไต
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ไผ่จืด

เป็ น พื ช ตระกู ล หญ้ า มี เ หง้ า หรื อ หน่ อ ใต้ ดิ น ลํ า ต้ น เป็ น ข้ อ ปล้ อ ง เหมื อ นไผ่ ทุ ก อย่ า ง
แตกเป็นกอกว้างหนาแน่น แต่ละกอไม่น้อยกว่า 100 ต้น แตกกิ่งก้านเยอะ ไม่มีขน ใบเป็นใบเดี่ยว ออก
เรียงสลับ รูปรียาว หรือรูปใบหอก ปลายแหลม สีเขียวสด คล้ายต้นไผ่ย่อสวนสวยงามมาก ขยายพันธุ์
ด้วยการแยกเหง้าหรือหน่อ พบขึ้นตามธรรมชาติ บริเวณโขดหินที่มีความชื้นใกล้แหล่งนํ้าตก นํ้าซับ
สรรพคุณ
ช่ ว ยลดน้ํ า ตาลในเลื อ ดสํ า หรั บ ผู้ ที่ เ ป็ น โรคเบาหวาน และ โรคภู มิ แ พ้ ต่ า งๆ
แก้ปวดหัว เป็นไข้ แก้ปวดประจําเดือน แก้ไข้ทับระดูแก้แพ้อากาศ แก้โรคหอบหืด แก้โรคความดันโลหิต
สูง แก้อาหารเป็นพิษ แก้เบื่อของมีพิษ แก้ยาพิษ แก้แพ้ยา แก้เมา และพิเศษสุด ๆ แก้โรคสะเก็ดเงิน(เรื้อน
กวาง) ได้เป็นอย่างดี ขับพิษสารเคมี ถอนพิษไข้เบื่อเห็ด เป็นยาบํารุงกําลังอย่างดีเลิศ ไม่มีผลข้างเคียงใด
ๆ แก้ปวดหลัง ปวดเอว ปวดเข่า ขับเบาดีมาก ทําให้ เล็บมือเล็บเท้าฟันแข็งแรง
2.3 ใบงานที่ 6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่น
ศึกษาข้อมูล จากนายณรงฤทธิ์ บุญเรือง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ อบต.กื้ดช้าง

ปลาจาด

-๖ปลาจาด ปลาน้ําจืดสกุลหนึ่ง ในวงศ์ปลาตะเพียน เป็นปลาน้ําจืดที่มีถิ่นกําเนิดในแถบประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น พม่า ไทย ลาว และมาเลเซีย เป็นต้น โดยประเทศไทยจะพบ ปลาจาดใน
แม่ น้ํ า สายหลั ก และสายรองต่ า งๆ อาทิ แม่ น้ํ า ทางภาคเหนื อ ในกื้ ด ช้ า งจะพบบริ เ วณแม่ น้ํ า แม่ แ ตง
หน้าองค์การบริหารส่วนตําบลกื้ดช้าง ซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ปลา ระยะทาง 1 กิโลเมตร
ประโยชน์ปลาจาด
1. ปลาจาด เป็นปลาน้ําจืดขนาดเล็ก-กลาง มีเนื้อ และรสชาติคล้ายกับปลาตะเพียน
นิยมใช้ ประกอบอาหารจําพวกต้ม ปิ้ง ทอด และลาบ เป็นต้น เนื้อสีขาว มีรสหวาน แต่ค่อนข้างมีก้างมาก
2. ปลาจาด นิยมแปรรูปเป็นปลาส้ม ปลาร้า และปลาแดดเดียว
3. ปลาจาด ต่างกับปลาในกลุ่มปลาตะเพียนชนิดอื่น เพราะมีหนวด บางพื้นที่นํามาเลี้ยง
เป็นปลาสวยงามในตู้กระจก
2.4 ใบงาน ที่ 8 การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น
ศึกษาข้อมูลจากวิทยากร นางสาววาสนา สุนทร ปราชญ์ชุมชน ด้านการนวดสมุนไพร
เพื่อสุขภาพ

- แหล่งเรียนรู้ด้านการนวดแผนโบราณ เช่น การนวดตัว การนวดเท้า
- การแปรรูป สมุนไพร เช่น การทําลูกประคบ การทําเครื่องสมุนไพร ชาหญ้ าหวาน
อบแห้งชนิดต้ม
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2.5 ใบงานที่ 9 การสํารวจเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น

วัดเมืองกื้ด สักการะ พระธาตุก้าวหน้า มหามงคลคีรี ร่วมกราบ สมเด็จพระนเรศวร
พระพี่นางสุพรรณกัลยา และสมเด็จพระเอกาทศรถ พร้อมเยี่ยมชม ต้นโพธิ์ อายุ 400 ปีกิ่งก้านสาขาที่มี
ขนาดใหญ่และกล้วยไม้ชนิดต่างๆ ขึ้นเบียดเสียดกันบนกิ่งของต้นโพธิ์แต่ละกิ่ง แสดงถึงอายุขัยของต้นโพธิ์
ได้เป็นอย่างดี เป็นต้นโพธิ์ที่มีอายุเก่าแก่ ที่สมเด็จพระนเรศวร ทรงมาปลูกไว้ เมื่อครั้งยกทัพมาทาง
เส้นทางนี้ เพื่อเข้าสู่เมืองคอง เมืองแหง ปลูกอยู่ด้านหน้าวัดเมืองกื้ด และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมาย
ผลที่ได้รับจากการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
1.คณะกรรมการดําเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตําบลสันพระเนตรฯ ได้รับความรู้และ
วิธีการทํางานด้านงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ของ อบต.กื้ดช้าง เพื่อนํามาปรับใช้ในตําบลสันพระเนตร
2.คณะกรรมการดําเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตําบลสันพระเนตรฯ ตระหนักและ
เล็งเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3.อพ.สธ-ตําบลสันพระเนตร จะได้ดําเนินการเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์พฒ
ั นาทรัพยากรท้องถิน่
ในพื้นทีต่ ําบลสันพระเนตร ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป
ข้อเสนอแนะ
ในการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะ
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล โรงเรียน วัด ปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชน
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานเอกชนในพื้นที่ ถึงจะทําให้การดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน

