
ท่ามกลางปัญหาความเสื่ อมโทรมของทรัพยากร          
สัตวน์ ้าของประเทศ กรมประมงเป็นอีกหน่ึงหน่วยงาน ท่ีช่วย
ผลักดันการฟื้นคืนทรัพยากรสัตว์น ้าเพื่อสร้างแหล่งอาหาร
ให้กับชุมชนรวมถึงส่งเสริมอาชีพท่ีสามารถก่อให้เกิดรายได้
ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี ยงสัตว์น ้า ทั งน ้าจืดชายฝั่ง และทะเล 
ปัจจุบันกรมประมงได้ด้าเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตร
ด้านประมงในพื นท่ีต่าง ๆ ภายใต้ช่ือเรียกโครงการตามท้องถ่ิน 
โดยเน้นวัตถุประสงค์หลักอย่างเดียวกัน คือ เพื่อ ช่วยฟื้นฟู
ทรัพยากรสัตว์น ้าในแหล่งน ้ากระท่ังกลายเป็นแหล่งอาหารท่ี
สมบูรณ์ของชุมชน และพยายามขยายผลให้ครอบคลุมพื นท่ี
ท่ัวประเทศ

นายสนธิพันธ์  ผาสุข ดี  ผู้ อ้ านวยการกองวิจั ยและ
พัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืด กล่าวว่า โครงการธนาคาร
ผลผลิตเกษตรด้านประมงเกิดขึ นตามนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมอบหมายให้กรมประมงด้าเนินการเพื่อ
สร้างแหล่งอาหารให้กับชุมชน การด้าเนินโครงการฯ เริ่มต้นจาก
การพัฒนาแหล่งน ้าของชุมชนท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้กลายเป็น
พื นท่ีส่งเสริมการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า รวมถึงแนะน้าวิธีบริหาร
จัดการเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านเพื่อน้าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารโครงการฯ โดยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกชุมชนเข้าร่วม
โครงการฯ เบื องต้นชุมชนท่ีจะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมี
แหล่งน ้าในพื นท่ีตั งแต่ 15 - 100 ไร่ ใกล้กับหมู่บ้าน เพื่อความ
สะดวกและสามารถช่วยกันดูแลได้อย่างใกล้ชิด หลังจากท่ีชุมชน
ผ่านการคัดเลือกแล้ว กรมประมงจะสนับสนุนงบประมาณจ้านวน
หน่ึงพร้อมกับลูกพันธุ์สัตว์น ้าในปีแรก และมีเจ้าหน้าท่ีจาก
ส้านักงานประมงจังหวัดและศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน ้าจืดใน          

พื นท่ีเป็นผู้ให้ให้ค้าแนะน้าและความรู้ด้านการประมงแก่
คณะกรรมการชุมชนเพื่อน้าไปปรับใช้ในพื นท่ี อย่างไรก็ตาม
การด้าเนินการส่งเสริมของเจ้าหน้าท่ีจากกรมประมงจะ
เสมือนหน่ึงเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับเกษตรกร โดยมุ่งเน้นการให้
ค้าแนะน้าและเป็นท่ีปรึกษา ด้านวิชาการ เ ช่น การ น้า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการเลี ยงสัตว์น ้า การท้าอาหาร
สัตว์น ้า การพัฒนาคุณภาพน ้า ฯลฯ ส่วนเรื่องการด้าเนินโครงการฯ
ชุมชนจะต้องร่วมกันคิดและตัดสินใจเพื่อหาแนวทางบริหาร
โครงการฯ เพื่อให้เกิดการจัดการท่ีเหมาะสมในการพัฒนาธนาคาร
ผลผลิตเกษตรด้านประมงของชุมชนเอง

โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมง ภายใต้การ
สนับสนุนของกรมประมงเริ่มด้าเนินการตั งแต่ ปี 2559-2561 
ปัจจุบันมี ชุมชนสนใจเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว 40 แห่ง         
ท่ัวประเทศ ซึ่งแต่ละแห่งได้ด้าเนินการตามข้อตกลงหรือ
ข้อก้าหนดของกรมประมงในส่วนต่างๆ เช่น การจัดตั ง
คณะกรรมการประจ้าแหล่งน ้าเพื่อดูแลแหล่งน ้า ข้อก้าหนด
เรื่องการใช้ประโยชน์และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ และวิธีการ
บริหารเงินทุนรวมถึงการปันผลและการน้า เงินมาบริหาร
จัดการชุมชน เป็นต้น  
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นายสมบุญ ธัญญาผล รักษาการประมง
จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวเพ่ิมเติมถึงแนวทางการ
สนับสนุนในส่วนของส้านักงานประมงจังหวัด
บุรีรัมย์ว่า ทางส้านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
ได้ส้ารวจพื นที่ชุมชนบ้านหนองซับสมบูรณ์ ซึ่ง
จัดเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพ
พัฒนาได้ในเรื่องของการประมง หลังจากที่ชุมชน
บ้านหนองซับสมบูรณ์ได้เข้าร่วมโครงการ
เรียบร้อยแล้ว ทางชุมชนได้มีการท้าประชาคม
เพ่ือระดมความคิดเห็นในกลุ่มว่าควรท้า
กิจกรรมอะไรเพ่ือพัฒนางานด้านการประมงใน
พื นที่หนองซับสมบูรณ์ โดยมีเจ้าหน้าที่จาก
กรมประมงให้ค้าปรึกษาในเรื่องหลักวิชาการ
ตลอดระยะเวลาการด้าเนินโครงการ และให้
การสนับสนุนกิจกรรมที่ชุมชนด้าเนินการอย่าง
ต่อเน่ือง ได้แก่

1. กิจกรรมการอนุบาลลูกปลาในคอกเพ่ือ
น้าไปปล่อยลงแหล่งน ้าในชุมชน

2. กิจกรรมอนุบาลลูกปลาเพ่ือจ้าหน่ายลูก
พันธ์ุ ให้ กับเกษตรกรหรือผู้ที่ สนใจน้าไป
เพาะเลี ยง

3. กิจกรรมเพาะเลี ยงปลาในกระชังเพ่ือ
น้าไปจ้าหน่ายให้ประชาชนในพื นที่ น้าไป
บริโภค อีกทั งยังมีการต่อยอดด้วยการน้าไป
แปรรูปเป็นปลาแดดเดียวและปลาส้มเพ่ือเป็น
การเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าอีกทางหน่ึงด้วย

4. กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น ้าในแหล่งน ้า
ด้วยการปล่อยปลาและเสริมอาหารธรรมชาติ 
เช่น การท้าคอกปุ๋ยในแหล่งน ้าเพ่ือช่วยเพ่ิม
อาหารธรรมชาติ

นางหนูแดง ทองใบ ประธานโครงการ
ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมงบ้านหนอง
ซับสมบูรณ์ กล่าวในฐานะตัวแทนชุมชนว่า
ชุมชนมีหนองซับสมบูรณ์ ซึ่งตั งอยู่ในพื นที่    
หมู่ 7 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์        
มีพื นที่ขนาด 40 ไร่ ใกล้ชุมชน ซึ่งเดิมยังไม่มี
การน้าแหล่งน ้ ามาใช้ประโยชน์เท่าที่ควร 

กระทั่งเมื่อปี พ.ศ.2560 ชุมชนมีความสนใจ
เข้าร่วมโครงการฯ เป็นอย่างมาก จึงไ ด้
ด้าเนินการประเมินพื นที่ร่วมกับกรมประมง
และสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทันที โดยใน
ปีแรกหลังจากเข้าร่วมโครงการฯชุมชนได้รับ
การสนับสนุนลูกพันธ์ุปลาและงบประมาณ
จากกรมประมง จ้านวน 173,000 บาท เพ่ือ
เป็นทุนในการเริ่มก่อตั งโครงการฯ ชุมชน
ได้น้างบประมาณดังกล่าวมาสร้างโรงเรือน 
สร้า งบ่ อเลี ยงปลา รวมถึงสร้าง กระชั ง
เพ่ืออนุบาลลูกพันธ์ุปลา

ปัจจุบันธนาคารผลผลิตเกษตรด้าน
ประมงบ้ านหนองซับสมบูรณ์มี สมาชิ ก 
จ้านวน 58 ราย 168 หุ้น เราเริ่มมีระบบ
บริหารจัดการที่ดีและเข้มแข็งมากขึ น ชุมชน
พยายามน้าปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ มาพูดคุย
กันผ่านเวทีประชาคมเป็นประจ้าทุกเดือน 
เพ่ือให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนา โ ค ร ง กา รฯ  จนกร ะทั่ ง ต่ อ ยอ ด
โครงการฯ ด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ    
สัตว์น ้า โดยกลุ่มแม่บ้านของชุมชนน้ามาแปร
รูป เพ่ือจ้าหน่าย เช่น ปลาแดดเดียว ปลาส้ม 
เป็นต้น ชุมชนบ้านหนองซับสมบูรณ์มีรายได้
จากการขยายผลผลิตในปีแรก ประมาณ 
40,000 บาท และคาดว่าจากการพัฒนา
รวมถึงต่อยอดและการส่งเสริมผลผลิตใน
รูปแบบต่าง ๆ จะท้าให้ผลผลิตในเดือน
เมษายนนี  จะสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชน  
ไม่ ต้่ากว่า 100,000 บาท ด้านการปันผล
โครงการฯ จะปันผลให้สมาชิก 25 % จาก 
100% และส่วนที่เหลือจะถูกน้าไปแบ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายในกองทุน เช่น ค่าปุ๋ย ค่าลูกพันธ์ุ
สัตว์น ้ า  ค่ าอาหารสัตว์น ้า  ค่ าสาธารณะ
ปร ะ โ ยช น์  เ ช่ น  ค่ า ง า นฌา ปนกิ จ ศ พ 
ทุนการศึกษาเด็กและช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ 
เป็นต้น

นายสนธิ พัน ธ์  ผาสุ ข ดี  กล่ าวใน
ตอนท้ายว่า ในปี พ.ศ.2561 กรมประมง     
มีนโยบายที่จะด้าเนินการจัดการประกวด
โครงการตามนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ อาทิ โครงการเกษตร
แปลงใหญ่ โครงการผลผลิตทางการเกษตร      
ด้านการประมง โซนน่ิง เกษตรอินทรี ย์ 
ฯลฯ ส้าหรับโครงการธนาคารผลผลิต
ด้านเกษตรทั ง 40 แห่ง จะด้าเนินการ            
จัดประกวด โดยก้าหนดเกณฑ์การตัดสิน
จากความเข้มแข็ง ความสามัคคี การมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชน การบริหารจัดการ
เรื่ องรายได้ การแบ่งปันผลประโยชน์ 
ความคิดต่อยอดและพัฒนาชุมชน ส้าหรับ
ชุมชนที่ได้รับรางวัลจะได้รับโล่จากอธิบดี
กรมประมงในงานวันสถาปนากรมประมง
ประจ้าปี พ.ศ. 2561 ต่อไป
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