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สรุปองค์ความรู้โครงการบริการวิชาการ 
 
ปี 2558 โครงการฐานเรียนรู้ปลาบึกสยามอาหารปลอดภัยแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจขนาด

ย่อมในระดับชาติและนานาชาติ 
โครงการฐานฐานเรียนรู้ปลาบึกสยามอาหารปลอดภัยแบบบูรณาการ เพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจขนาด

ย่อมในระดับชาติและนานาชาติ มีเป้าหมายเพ่ือให้มีผู้มาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องประมาณปีละ 2,470 คน ท า
บ่อสาธิตในชุมชน 1-2 แห่ง จัดอบรม 1 ครั้ง จ านวน 30 คน ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ 4 แบบ 
และจัดนิทรรศการระดับประเทศ (Northern Thailand Research Expo) 1 ครั้ง จัดนิทรรศการ และจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์จากปลาหนังฯ อินทรีย์ (Lanna Expo 2015) 1 ครั้ง ร่วมจัดแสดงผลงานและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
จากปลาหนังฯ อินทรีย์ (Jingjai Market หรือตลาดคนรักสุขภาพ) จังหวัดเชียงใหม่ ทุกวันอาทิตย์ เขียน
บทความวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปลา 1 รายการ ประเมินผลงานและมีผู้พึงพอใจ 97.4 
เปอร์เซ็นต์ และอนุเคราะห์สายพันธุ์ปลาส าหรับบ่อสาธิต หน่วยราชการ ชุมชน และกลุ่มเกษตรกรตัวแทนการ 

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 1 ครั้ง ในวันที่ วันที่  24-25 กรกฎาคม 2558 เรื่อง “การเพาะเลี้ยงปลา
บึกและปลาหนังลูกผสมบึกสยามแม่โจ้มุ่งสู่อินทรีย์” โดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีหัวข้อหลัก 
คือ การเพาะเลี้ยงปลาบึกและหนังลูกผสมฯเพ่ือมุ่งสู่มาตรฐานอินทรีย์ การเพาะขยายพันธุ์ปลาบึกและหนัง
ลูกผสมฯ และการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและการตลาดผลิตภัณฑ์จากปลาหนังลูกผสมฯ  เมื่อสิ้นสุดการด าเนิน
โครงการ พบว่ามีจ านวนผู้เข้ารับบริการ/ฝึกอบรม 38 คน จ านวนผู้เข้าศึกษาดูงานในฐานเรียนรู้ 1,789 คน 
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ คิดเป็น 97.4 เปอร์เซ็นต์ ร้อยละของ
โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ และร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ คิดเป็น 100 
เปอร์เซ็นต์ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ ได้แก่ องค์ความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับความรู้
เกี่ยวกับการจัดการฟาร์ม การเพาะเลี้ยง โดยการเพาะผสมเทียมเลี้ยงปลาบึกและปลาหนังลูกผสมฯ เพ่ือมุ่งสู่
มาตรฐานอินทรีย์ ในด้านการปรับปรุงสายพันธุ์ การผลิตอาหารเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ที่มีต้นทุนต่ า ศักยภาพน้ ามัน
ปลาหนังลูกผสมเพ่ือสุขภาพ และการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์จากปลาหนังลูกผสมฯ สามารถลดต้นทุน
การผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพของผลผลิต และสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม น าไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ และการบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอน เปิดฐานการเรียนรู้
ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี ในวิชา หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (พล221) จ านวน 164 คน วิชาการเพาะเลี้ยง
ปลาบึกเพ่ือประโยชน์อย่างยั่งยืน (พล424) จ านวน 133 คน วิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ า (พล222) จ านวน 
97 คน วิชาการประมงทั่วไป (จป111) จ านวน 211 คน นักศึกษาปริญญาโทในวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า (พล511) และนักศึกษาปริญญาเอกในวิชานวัตกรรมทางการประมง (ทป712) และการวิจัยใช้เป็น
สถานที่ทดลอง เก็บตัวอย่างและแสดงผลงานโครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงปลาบึกและปลาลูกผสมฯ 

 
 



2 
 

การเข้าศึกษาดูงานของชาวไทยและชาวต่างชาติ 
รองประธานบริษัท S and Pและทีมบริหารเข้าเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ปลาบึก และสนใจที่จะร่วมมือด้าน

วิชาการและการตลาด 

 
 

คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยคันโถ Can Tho University (CTU) ประเทศเวียดนามเข้าเยี่ยมชมฐาน
การเรียนรู้ปลาบึก คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า ในวันที่ 23 มกราคม 2558 
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การเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ และแสดงผลงาน 
ออกร้านเกษตรอินทรีย์คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทุกเย็นศุกร์สิ้นเดือน 

 

 
 
เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้คณะนายกรัฐมนตรีประชุม ครม สัญจร 

ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ จ.เชียงใหม่ 
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รางวัลที่ได้รับภายใต้โครงการ 
รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอ าพัน ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม 

International Warsaw Invention Show (IWIS 2014) ณ กรุงวอร์ซอว์ ประเทศโปแลนด์ 
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ปี 2559 โครงการฐานเรียนรู้ปลาบึกและปลาลูกผสมบึกสยามแม่โจ้ปลอดภัยสู่อินทรีย์ เพื่อเป็นอาหาร
สุขภาพ 
โครงการฐานเรียนรู้ปลาบึกและปลาลูกผสมบึกสยามแม่โจ้ปลอดภัยสู่อินทรีย์ เพ่ือเป็นอาหารสุขภาพ  

มีเป้าหมายเพ่ือเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัย เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงปลาบึก และหนังลูกผสมเนื้อ
บึกสยาม ในด้านการเพาะขยายพันธุ์ การอนุบาล การเลี้ยง อาหารเลี้ยงปลาต้นทุนต่ าเพ่ือผลิตปลาสุขภาพสู่
อินทรีย์ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูอาหารเมนูเซท เช่น สเต๊กปลา ห่อหมกปลา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการตลาด
และการจัดการผลผลิต สามารถพัฒนาวิสาหกิจการเพาะเลี้ยงและการพัฒนาปลาบึกและหนังลูกผสมบึกสยาม 
อย่างยั่งยืน ใน 2 ระดับคือ 1) เกษตรกร/ชุมชุน เช่น บ้านหนองมะจับ อ. สันทราย จ.เชียงใหม่ 2) กลุ่มผู้
ประกอบอาชีพเพ่ือลดการน าเข้า เช่น สภาเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ต.แม่แฝก จ.เชียงใหม่ เป็นองค์ความรู้ที่
มีชีวิต สามารถ เห็น สัมผัส ชิมรส รับฟัง ทดสอบ เข้าใจ วิเคราะห์ และเตรียมเป็นร้านอาหารปลาปลอดภัยสู่
อินทรีย์เพ่ือสุขภาพ การเป็นศูนย์กลางฐาน การเรียนการสอน อบรม วิจัย สาธิต บริการวิชาการแก่ เกษตรกร 
ผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษา และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการสนับสนุนบริการด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปลาบึก เป็นแหล่งฝึกงานและการเรียนการสอนจากการปฏิบัติจริง และสามารถน าองค์
ความรู้จากการบริการวิชาการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืน 

การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 1 ครั้ง ในวันที่ วันที่  21  กรกฎาคม 2559 เรื่อง “การเพาะเลี้ยง
ปลาบึกและปลาหนังลูกผสมบึกสยามแม่โจ้” โดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีหัวข้อหลัก คือ 
ระบบการจัดการๆ ผลิตปลาหนังลูกผสมเพ่ือชุมชน ระบบมาตรฐานสัตว์น้ าทีดีและอินทรีย์  และการเพาะเลี้ยง
ปลาหนังลูกผสมฯ เมื่อสิ้นสุดการด าเนินโครงการ พบว่ามีจ านวนผู้เข้ารับบริการ/ฝึกอบรม 34 คน จ านวนผู้เข้า
ศึกษาดูงานในฐานเรียนรู้ 1,415 คน ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ คิด
เป็น 88.24 เปอร์เซ็นต์ ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ 
และร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์
จากการบริการ คิดเป็น 91.18 เปอร์เซ็นต์ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ ได้แก่ องค์ความรู้ของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการฟาร์ม การเพาะเลี้ยง โดยการเพาะผสมเทียมเลี้ยงปลาบึก
และปลาหนังลูกผสมฯ เพ่ือมุ่งสู่มาตรฐานอินทรีย์ ในด้านการปรับปรุงสายพันธุ์ การผลิตอาหารเลี้ยงพ่อแม่
พันธุ์ที่มีต้นทุนต่ า ศักยภาพน้ ามันปลาหนังลูกผสมเพ่ือสุขภาพ และการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์จาก
ปลาหนังลูกผสมฯ สามารถลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพของผลผลิต และสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม น าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ และการบูรณาการองค์ความรู้สู่การ
เรียนการสอนหรือการวิจัย คือ การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอน เปิดฐานการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา
ปริญญาตรี ในวิชาหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (พล221) จ านวน 102 คน วิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ า (พล
222) จ านวน 115 คน วิชาการประมงทั่วไป (จป111) จ านวน 149 คน นักศึกษาปริญญาโทในวิชาเทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (พล511) นักศึกษาปริญญาเอกในวิชานวัตกรรมทางการประมง (ทป712) วิชาระบบการ
ผลิตและการปรับปรุงพันธุ์ขั้นสูง และการวิจัยใช้เป็นสถานที่ทดลองเก็บตัวอย่าง และแสดงผลงานโครงการ
ระบบการเพาะเลี้ยงและการสร้าง Brand สัตว์น้ าอินทรีย์ต้นแบบเพ่ือวิสาหกิจชุมชน 
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การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ฐานเรียนรู้ 
 

 
 

ภาพที่ 1 ประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรแห่งชาติ ทางโทรทัศน์ ช่อง 3 รายการเกษตรโลกเกษตรเรา 
 

 
 

ภาพที่ 2 ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ ช่อง 9 รายการเกษตรสร้างชาติ และรายการเกษตรท าเงิน 
 

 
 

ภาพที่ 3 ออกสื่อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ ช่อง 9 รายการยิ่งถก กนกซัก 
 

การเข้าศึกษาดูงานของชาวไทยและชาวต่างชาติ 
นักศึกษาจากสาขาภูมิศาสตร์ National University of Singapore เข้าเยี่ยมชมฐานเรียนรู้สาหร่าย 

ฐานเรียนรู้ปลาบึก และโรงผลิตอาหารสัตว์น้ า ณ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า ในวันที่ 13 
มิถุนายน 2559 
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รางวัลทีไ่ด้รับภายใต้โครงการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอ าพัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล และคณะ 
เข้าร่วมงานแสดง: The 8th European Exhibition of Creativity and Innovation 2016 (EURO INVENT) 
ส่ ง ผ ล ง าน เ ข้ า ป ร ะกว ด  :  Innovative Aquaculture System on Hybrid Catfish Production for 
Community: HCPC system 
รางวัลที่ได้รับ: 

1. รางวั ล  Excellence Diploma และ Special Price ของ Banat’sUniversity of Agriculture 
Sciences and Veterinary Medicine “KING MICHAEL The 1st of ROMANIA” จาก Timisoara ประเทศ
โรมาเนีย 

2. เหรียญรางวัล Gold Medal ของงาน EURO INVENT ประเทศโรมาเนีย 
3. รางวัล Special Award ของ Association of Polish inventors and Rationalizers จากประเทศ

โปรแลนด์  
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ปี 2560 โครงการฐานเรียนรู้ปลาบึกและปลาหนังเพื่อความม่ันคงทางอาหารและเศรษฐกิจชุมชน 

โครงการฐานเรียนรู้ปลาบึกและปลาหนังเพ่ือความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจชุมชน  มีเป้าหมาย
เพ่ือเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัย เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงปลาบึก และหนังลูกผสมเนื้อบึกสยาม ใน
ด้านการเพาะขยายพันธุ์ การอนุบาล การเลี้ยง อาหารเลี้ยงปลาต้นทุนต่ าเพ่ือผลิตปลาสุขภาพสู่อินทรีย์ มีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูอาหารเมนูเซท เช่น สเต๊กปลา ห่อหมกปลา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการตลาดและการจัดการ
ผลผลิต สามารถพัฒนาวิสาหกิจการเพาะเลี้ยงและการพัฒนาปลาบึกและหนังลูกผสมบึกสยาม อย่างยั่งยืน ใน 
2 ระดับ คือ 1) เกษตรกร/ชุมชุน เช่น บ้านหนองมะจับ อ. สันทราย จ.เชียงใหม่ 2) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเพ่ือ
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ลดการน าเข้า เช่น สภาเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ต.แม่แฝก จ.เชียงใหม่ เป็นองค์ความรู้ที่มีชีวิต สามารถ เห็น 
สัมผัส ชิมรส รับฟัง ทดสอบ เข้าใจ วิเคราะห์ และเตรียมเป็นร้านอาหารปลาปลอดภัยสู่อินทรีย์เพ่ือสุขภาพ 
การเป็นศูนย์กลางฐาน การเรียนการสอน อบรม วิจัย สาธิต บริการวิชาการแก่ เกษตรกร ผู้สนใจ นักเรียน 
นักศึกษา และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการสนับสนุนบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ปลาบึก เป็นแหล่งฝึกงานและการเรียนการสอนจากการปฏิบัติจริง 

การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 1 ครั้ง ในวันที่ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เรื่อง “การแปรรูป
เพ่ิมมูลค่าปลาบึกและปลาลูกผสมบึกสยามฯ อินทรีย์เพ่ือความมั่นคงทางอาหารและวิสาหกิจชุมชน” โดยการ
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีหัวข้อหลัก คือ ระบบการบริหารจัดการการผลิตปลาหนังลูกผสมเพ่ือ
ชุมชน การเพาะพันธุ์ปลาหนังลูกผสมฯ และอาหารปลา เมื่อสิ้นสุดการด าเนินโครงการ พบว่ามีจ านวนผู้เข้ารับ
บริการ/ฝึกอบรม 50 คน จ านวนผู้เข้าศึกษาดูงานในฐานเรียนรู้ 2,939 คน ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ คิดเป็น 95.27 เปอร์เซ็นต์ ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ และร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับ
บริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ คิดเป็น 98 เปอร์เซ็นต์ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการ
บริการวิชาการ ได้แก่ องค์ความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการฟาร์ม การ
เพาะเลี้ยง โดยการเพาะผสมเทียมเลี้ยงปลาบึกและปลาหนังลูกผสมฯ เพ่ือมุ่งสู่มาตรฐานอินทรีย์ ในด้านการ
ปรับปรุงสายพันธุ์ การผลิตอาหารเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ที่มีต้นทุนต่ า ศักยภาพน้ ามันปลาหนั งลูกผสมเพ่ือสุขภาพ 
และการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์จากปลาหนังลูกผสมฯ สามารถลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิม
ประสิทธิภาพและคุณภาพของผลผลิต และสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้ และการบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนหรือการวิจัย คือ การบูรณาการเข้ากับการ
เรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในวิชาหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (พล221) จ านวน 228 คน วิชาการ
เพาะเลี้ยงปลาบึกเพ่ือประโยชน์อย่างยั่งยืน (พล424)จ านวน 18 คน วิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ า (พล222) 
จ านวน 228 คน วิชาเกษตรเพ่ือชีวิต (ผษ101) จ านวน 668 คน และวิชาการประมงทั่วไป (จป111) จ านวน 
446 คน โดยมีการจัดการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอน มีเปิดฐานการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาปริญญาโทในวิชา
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (พล511) จ านวน 13 คน นักศึกษาปริญญาเอกในวิชานวัตกรรมทางการ
ประมง (ทป712) จ านวน 4 คน วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการประมงและทรัพยากรทางน้ า (พล701) จ านวน 2 
คน วิชาระบบการผลิตและการปรับปรุงพันธุ์ขั้นสูง (ทป713) จ านวน 1 คน และวิชาการจัดการองค์ความรู้ด้าน
การประมง (717) จ านวน 1 คน และการวิจัยใช้เป็นสถานที่ทดลองเก็บตัวอย่าง และแสดงผลงานโครงการ
โรงงานแปรรูปเพ่ิมมูลค่าสัตว์น้ าอินทรีย์ต้นแบบเพ่ือวิสาหกิจชุมชน 
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การเข้าศึกษาดูงานของชาวไทยและชาวต่างชาติ 
 

 
 
ภาพที่ 4 นักเรียนโรงเรียนสงเคราะห์เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานที่ฐานเรียนรู้ปลาบึก ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 
เวลา 09.00-16.00 น. จ านวน 105 คน และผู้ควบคุม จ านวน 15 คน 

 

 
 
ภาพที่ 5 เกษตรกรเครือข่ายอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการน าทีมของ รองศาสตราจารย์ ดนุวัตเพ็งอ้น 
จ านวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานที่ฐานเรียนรู้ปลาบึกและท าแลปปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาส้มและไส้อ่ัว
จากปลาลูกผสมบึกสยามฯ 
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ภาพที่ 6 ต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาชีพ Professional Chefs 
เครือข่ายเกษตรกร นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ด้านอาหารที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคการผลิต
และภาคบริการ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 
 
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ฐานเรียนรู้ 
 

 
 
ภาพที่ 7 เผยแพร่และให้ข้อมูลอาหารปลาบึกที่ช่วยลดต้นทุน 20% แก่เกษตรกรทั่วประเทศ ผ่านหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ ฉบับที่ 21731 วันศุกร์ที่ 21 กรกาคม พ.ศ. 2560 
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รางวัลที่ได้รับภายใต้โครงการ 
 

 
 

ภาพที่ 8 เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมภายในงาน การประชุมวิชาการ และการประกวดนวัตกรรม
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ และได้รับ
รางวัล Gold Award ในหัวข้อการประกวดเรื่อง อาหารปลาส าหรับการเพ่ิมคุณภาพเนื้อและการเจริญพันธุ์  
วันที่  17-18 สิงหาคม 2560 
 

 
 

ภาพที่ 9 บรรยากาศการถ่ายรูปร่วมกันกับผู้เข้ารับการอบรม 
 

ปี 2561 โครงการฐานเรียนรู้ปลาบึกลูกผสมบึกสยามแม่โจ้และอาหารปลอดภัยสู่อินทรีย์ต้นแบบ 
โครงการฐานเรียนรู้ปลาบึกลูกผสมบึกสยามแม่โจ้และอาหารปลอดภัยสู่ อินทรีย์ต้นแบบ มี

วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป เพ่ิมมูลค่าสู่อาหารส าหรับอนาคต (ส าหรับผู้สูงอายุ) และสร้าง 
Brand ของผลิตภัณฑ์ โดยเน้นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อินทรีย์เพ่ือสุขภาพ จ านวน 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ปลาแดด
เดียว ปลารมควัน ปลาแล่เนื้อ วิตามินเสริมในอาหารปลา (Supper premix) และอาหารปลาผสม Supper 
premix เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบสัตว์น้ าอินทรีย์ที่มีความเป็นเลิศด้านปลาบึกให้แก่ชุมชน นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป ในด้านบริการวิชาการให้ชุมชน การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอก ที่จะ
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สามารถเลี้ยงตัวเองได้ในอนาคต ผู้บริโภคได้มีอาหารสัตว์น้ าแปรรูปอินทรีย์และสุขภาพดีขึ้น สร้างความมั่นคง
ทางอาหารและวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนส่งเสริมโครงการ Northern Food Valley ของจังหวัด และ
อุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์ จ.เชียงใหม่ และของประเทศ และเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผลิตภัณฑ์
อาหารปลาที่ได้จากผลพลอยได้การแปรรูปเนื้อปลาอินทรีย์อย่างน้อย 1 ชนิด 

เมื่อสิ้นสุดการด าเนินโครงการ พบว่ามีจ านวนผู้เข้าศึกษาดูงานในฐานเรียนรู้ 3,632 คน ร้อยละของ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ คิดเป็น 90 เปอร์เซ็นต์ ร้อยละของโครงการที่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ และร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/
องค์กรที่ได้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ คิดเป็น 90 เปอร์เซ็นต์ องค์ความรู้ที่
ได้รับจากการบริการวิชาการ ได้แก่ องค์ความรู้ของผู้เข้าศึกษาดูงาน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการฟาร์ม 
การเพาะเลี้ยง โดยการเพาะผสมเทียมเลี้ยงปลาบึกและปลาหนังลูกผสมฯ เพ่ือมุ่งสู่มาตรฐานอินทรีย์ ในด้าน
การปรับปรุงสายพันธุ์ การผลิตอาหารเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ที่มีต้นทุนต่ า ศักยภาพน้ ามันปลาหนังลูกผสมเพ่ือ
สุขภาพ และการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์จากปลาหนังลูกผสมฯ สามารถลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิม
ประสิทธิภาพและคุณภาพของผลผลิต และสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน น าไปประยุกต์ใช้ใน
การประกอบอาชีพได้ และการบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนหรือการวิจัย คือ การบูรณาการองค์
ความรู้สู่การเรียนการสอน เปิดฐานการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี ในวิชาการประมงทั่วไป (จป111) 
จ านวน 136 คน การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ า (พล222) จ านวน 123 คน วิชาเกษตรเพ่ือชีวิต จ านวน 1 ,458 คน 
วิชาการเพาะเลี้ยงปลาบึกเพ่ือประโยชน์อย่างยั่งยืน (พล424) จ านวน 3 คน นักศึกษาปริญญาโทในวิชา
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (พล511) จ านวน 2 คน นักศึกษาปริญญาเอกในวิชานวัตกรรมทางการประมง 
(ทป712) จ านวน 3 คน และการวิจัยใช้เป็นสถานที่ทดลองเก็บตัวอย่าง และแสดงผลงานโครงการนวัตกรรม
ระบบการผลิตปลาลูกผสมบึกสยามแม่โจ้สู่อินทรีย์เพื่อเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจและชุมชน ประจ าปี 2561 

 
การศึกษาดูงานของชาวไทยและชาวต่างชาติ 

 

 
 

ภาพที่ 10 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  นักศึกษาและอาจารย์ จาก Institute of Teacher Education Kata 
Bharu Campus, Kelantan, Malaysia เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ านวน 40 
คน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอ าพัน ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 
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ภาพที่ 11 วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ต้อนรับคณะท่องเที่ยวจากประเทศภูฏาน จ านวน 6 คน                
โดยมีรศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอ าพัน อาจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกให้การ
ต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 
 

 
 

ภาพที่ 12 วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561 ต้อนรับคณะผู้บริหารและสามเณร จากวัดถ้ าแกลบเสือ อ าเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการบรรพชาสามเณรอนุรักษ์ถิ่นไทย จ านวน 50 คน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.
เกรียงศักดิ์ เม่งอ าพัน ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 
 

 
 
ภาพที่ 13 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ต้อนรับวิทยาลัยการทหารเรือ และ ส านักวิจัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา จ านวน 50 คน โดยมีรศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอ าพัน อาจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ นักวิชาการ 
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นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกประจ าฐานเรียนรู้ปลาบึกและปลาลูกผสมบึกสยามแม่โจ้ ให้การต้อนรับและ
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 
 

 
 

ภาพที่ 14 วันที่ 17-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอ าพัน และทีมงาน เข้าร่วมจัด
นิทรรศการ ประกวดนวัตกรรม และต้อนรับ พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในงานประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและ
นานาชาติ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
รางวัลที่ได้รับภายใต้โครงการ 
 

 
 

ภาพที่ 15 บรรยากาศการได้รับรางวัล Silver Award จากผลงานปลาส้มสมุนไพร Premium ในงานประชุม
วิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรง
แรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

 


