
มาลาศรี  ค าศรี 

โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น ้าแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนา
แหล่งน ้าชุมชนให้เป็นแหล่งผลิตอาหารและสร้างรายได้ของชุมชน 
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กรมประมงขับเคลื่อนการพัฒนาการบริหารจัดการ
แหล่งน ้าชุมชนให้เป็นแหล่งผลิตสัตว์น ้าจืด หรือธนาคาร    สัตว์
น ้าของชุมชน โดยด้าเนินงาน “โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์
น ้าแบบมีส่วนร่วม” ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชน 
การบูรณาการท้างานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของชุมชนให้รู้จักใช้ประโยชน์และบริหาร
จัดการแหล่งน ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเพิ่มผลผลิต  สัตว์
น ้า โดยให้ชุมชนเป็นหุ้นส่วนในการบริหารจัดการ ก้าหนด
กติกาของชุมชนร่วมกันในการบริหารจัดการแหล่งน ้า ภายใต้
หลักการ “ร่วมคิด ร่วมท้า ร่วมรับผลประโยชน์” จน
กลายเป็นประเพณีและวัฒนธรรมของหลายชุมชน เป็น
โครงการท่ีได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ชุมชนได้รับประโยชน์
จากโครงการ มีสัตว์น ้าบริโภคในชุมชน สามารถลดรายจ่าย
และเพิ่มรายได้ในครัวเรือน มีการจัดสรรผลประโยชน์คืนให้แก่
สมาชิกและส่วนหน่ึงคืนกลับให้กับชุมชน เพื่อเป็นต้นทุนด้าน
สวัสดิการและน้าไปพัฒนาชุมชนต่อไป  

แหล่งน ้าชุมชนเป็นแหล่งน ้าขนาดเล็ก ส่วนใหญ่เป็น
แหล่งน ้าน่ิงหรือแหล่งน ้ าปิดมีคันคูขอบเขตของแหล่งน ้ า
ล้อมรอบท่ีชัดเจน ส่วนใหญ่ไม่มีการเช่ือมต่อกับแหล่งน ้าใหญ่ 
ส่งผลท้าให้แหล่งน ้าชุมชน มีศักยภาพด้านก้าลังผลิตสัตว์น ้าตาม
ธรรมชาติท่ีต้่า ความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น ้าค่อนข้าง
น้อย เน่ืองจากศักยภาพของแหล่งน ้ าชุมชนในการแพร่
ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติมีน้อย เพราะไม่มีต้นทุนพ่อแม่พันธุ์
สัตว์น ้าในการสืบพันธุ์วางไข่และเลี ยงตัวอ่อน ดังนั น แนว
ทางการบริหารจัดการในการเพิ่มผลผลิตด้านการประมงใน
แหล่งน ้าชุมชน จ้าเป็นต้องอาศัยการปล่อยพันธุ์สัตว์น ้าเพิ่ม
ผลผลิตสัตว์น ้าเป็นหลัก หรือท่ีเรียกว่าการจัดการด้วยรูปแบบ
การปล่อยเลี ยง (Culture Based Fisheries, CBF) อาจจะมีการ
ให้อาหารเพิ่มหรือการท้าอาหารธรรมชาติในแหล่งน ้า 

แหล่งน ้าชุมชนมีความส้าคัญต่อวิถีชีวิตของคนใน
ท้องถ่ินชนบทในประเทศไทย เป็นแหล่งผลิตสัตว์น ้าเป็น
อาหารโปรตีนและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนตั งแต่บรรพ

บุรุษสืบมานาน หลายชุมชนได้ร่วมกันบริหารจัดการแหล่งน ้า
ในชุมชนของตัวเองจนกลายเป็นประเพณีและวัฒนธรรมของ
ชุมชน มีการก้าหนดกติกาของชุมชนร่วมกันปล่อยพันธุ์    
สัตว์น ้าและจับสัตว์น ้าขึ นมาใช้ประโยชน์ และน้ารายได้     ไป
พั ฒ น า ชุ ม ช น  โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น ภ า ค เ ห นื อ แ ล ะ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีผ่านมากรมประมงได้ด้าเนินการ
โครงการพัฒนาแหล่งน ้าชุมชนด้านการประมงหลายโครงการ
ทั งท่ีเป็นโครงการของรัฐและโครงการท่ีได้รับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาลประเทศต่าง ๆ เช่น โครงการประมงหมู่บ้าน 
โครงการประมงโรงเรียน โครงการบ้ารุงพันธุ์ปลาแบบประชา
อาสา ตลอดจนการผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น ้าเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตในแหล่งน ้าชุมชนให้เป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้
ของราษฎรในชุมชนท้องถ่ิน นับว่าเป็นการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานท่ีมั่นคงของ
ประเทศให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมให้สมดุล
และยั่งยืน

กรมประมงได้เล็งเห็นความส้าคัญของการพัฒนา 
แหล่งน ้าชุมชนให้เป็นแหล่งผลิตสัตว์น ้าของชุมชน จึงได้
ด้าเนินงาน “โครงธนาคารผลผลิตสัตว์น ้าแบบมีส่วนร่วม” ซึ่ง
เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การขับเคลื่อนตาม
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน )
วัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี  1) เพื่อให้ราษฎรในชุมชน
เป้าหมายโครงการมีผลผลิตสัตว์น ้าเพียงพอต่อการบริโภค 
สามารถสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน 2) เพื่อให้
ชุมชนมีความรู้ด้านการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืดและสามารถ
บริหารจัดการแหล่งน ้าในชุมชนในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น ้าจืด
และเป็นธนาคารผลผลิตสัตว์น ้า และ 3) เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ด้านการพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าและการบริหารแหล่งน ้า
ชุมชนเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น ้าจืดและการท้างานร่วมกับชุมชน 
และน้าไปสู่การพัฒนาด้านการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืดอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน 
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โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น ้าแบบมีส่วนร่วมเริ่ม
ด้าเนินการตั งแต่ปีงบประมาณ 2560 - 2564 เป้าหมายโครงการ
มีการจัดตั งธนาคารผลผลิตสัตว์น ้าในแหล่งน ้าใหม่   ปีละ 20 
แห่ง และด้าเนินการติดตามแหล่งน ้าเก่าเป็นระยะเวลา 4 ปี ซึ่ง
ในปีงบประมาณ 2560 – 2563 มีพื นท่ีเป้าหมายโครงการฯ ท่ัว
ประเทศ จ้านวนทั งสิ น 80 แห่ง  46 จังหวัด ติดตามการ
ด้าเนินงานต่อเน่ืองในแหล่งน ้าเก่า ปี 2560 - 2562 จ้านวน 60 
แห่ง และจัดตั งธนาคารผลผลิตสัตว์น ้าในแหล่งน ้าใหม่ปี 2563 
จ้านวน 20 แห่ง

การด้าเนินงานโครงการโดยการบริหารจัดการแหล่งน ้า
ชุมชนโดยชุมชน โดยมีเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานกรมประมงและ
หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องสนับสนุนด้านงบประมาณและให้
ค้าแนะน้าให้ค้าปรึกษาด้านวิชาการ ตลอดจนอ้านวยการในการ
ขับเคลื่อนการด้าเนินงานโครงการฯ ตามแผนการปฏิบัติงานท่ี
ชุมชนร่วมกันจัดท้าขึ น มีการน้าองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ มาปรับ
ใช้ในการด้าเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เช่น การเพาะพันธุ์สัตว์น ้าโดยใช้ชุด
เพาะฟักเคลื่อนท่ี (Mobile Hatchery) ให้ชุมชนร่วมกันติดตาม
ประเมินผลผลิตสัตว์น ้าท่ีปล่อยเลี ยงในแหล่งน ้าชุมชน การ
อนุบาลเลี ยงลูกพันธุ์สัตว์น ้า เพื่อเพิ่มอัตรารอดก่อนปล่อยลงสู่
แหล่งน ้าชุมชน หรือจ้าหน่ายเป็นรายได้ของโครงการฯ การ
ประเมินผลจับสัตว์น ้าท่ีจับมาใช้ประโยชน์ตลอดจนมูลค่าของผล
จับสัตว์น ้าท่ีสร้างรายได้ให้กับชุมชน ชุมชนร่วมเป็นเจ้าของ
โครงการโดยมีการสมัครเป็นสมาชิกร่วมลงหุ้นในโครงการ และมี
การปันผลหุ้นคืนสมาชิกทุกสิ นปี ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี น้ามาใช้ใน
การประเมินความส้าเร็จของโครงการฯ ในระหว่างการ
ด้าเนินการ ชุมชนได้ร่วมเก็บข้อมูลท้าให้ทราบผลการด้าเนินงาน
โครงการอย่างต่อเน่ือง มีการประชุมเครือข่ายคณะกรรมการ
แหล่งน ้าท่ัวประเทศ เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในการ
ด้าเนินงานกิจกรรมโครงการฯ เกิดการแลกเปลี่ยนบทเรียนและ
ประสบการณ์ สร้างแรงจูงใจในการจัดการเพิ่มผลผลิตสัตว์น ้าใน
แหล่งน ้าชุมชนของตัวเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เช่ือมโยงหลักการบริหารจัดการแหล่งน ้าชุมชนด้านการประมง 
มีการใช้ประโยชน์สัตว์น ้าอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งจะ
ส่งผลให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ น เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์
ของโครงการฯ กรอบการด้าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ

ธนาคารผลผลิตสัตว์น ้าแบบมีส่วนร่วม   (ภาพท่ี 1) ดังนี 
กลุ่มกิจกรรมที่ 1 ได้แก่ การจัดตั งกลไกความร่วมมือ

และการประสานงานในระดับส่วนกลางและท้องถ่ินในการ
ขับเคลื่อนการด้าเนินงานโครงการฯ การจัดหาแหล่งน ้าชุมชนท่ี
เหมาะสม และสนับสนุนการจัดตั งให้เป็นแหล่งเพาะเลี ยงสัตว์น ้า
ชุมชน โดยการบริหารจัดการแหล่งน ้าแบบมีส่วนร่วมให้เป็น
แหล่ งผลิ ตอาหารสั ตว์ น ้ าของ ชุมชน โดยมี การจั ด ตั ง
คณะกรรมการธนาคารฯ และกฎระเบียบประจ้าแหล่งน ้า และมี
การจัดการบริหารผลผลิตสัตว์น ้าในรูปแบบกองทุน/กลุ่ม/
ธนาคารผลผลิตสัตว์น ้าชุมชน เปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนร่วม
ลงหุ้นเพื่อบริหารจัดการและจัดสรรผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ นจาก
การใช้ประโยชน์สัตว์น ้าภายใต้โครงการ โดยยึดหลักความ
ยุติธรรมและโปร่งใส 

กลุ่มกิจกรรมที่  2 ได้แก่  การพัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการธนาคารฯ โดยให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ด้าเนินงานโครงการในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเพาะเลี ยงสัตว์
น ้าจืดและการบริหารจัดการแหล่งน ้าชุมชนเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์
น ้า ตลอดจนให้ความรู้แก่ชุมชนในการบริหารจัดการผลผลิต
สัตว์น ้าท่ีเกิดจากโครงการฯ ผ่านระบบกองทุนของโครงการ จัด
ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการแหล่งน ้าเพื่อแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้และประสบการณ์ ชุมชนมีการบริหารจัดการภายใต้การ
ช่วยเหลือและแนะน้าของหน่วยงานของรัฐในทุกมิติ สามารถ
เข้าใจระบบท่ีออกแบบโดยชุมชนร่วมกัน สามารถแก้ไขระเบียบ
ปฏิบั ติ ให้มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมในชุมชนผ่ าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

กลุ่มกิจกรรมที่ 3 ได้แก่ การบริหารจัดการแหล่งน ้า
ชุมชนให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น ้าจืด โดยชุมชนมีการ
จัดท้าแผนการด้าเนินงานประจ้าแหล่งน ้าโดยใช้เงินงบอุดหนุน
เพื่อด้าเนินกิจกรรมตามแผนการด้าเนินงานดังกล่าว เช่น การ
เพาะพันธุ์ สั ตว์ น ้ า โดยใช้ ชุดเพาะฟั กเคลื่ อนท่ี  (Mobile
Hatchery) การปล่อยพันธุ์สัตว์น ้า การสร้างอาหารธรรมชาติ 
การอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น ้าก่อนปล่อยหรือเพื่อจ้าหน่าย การเพิ่ม
มูลค่าสัตว์น ้าโดยการแปรรูปสัตว์น ้า ฯลฯ โดยมีการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์สัตว์น ้าจืด อาหารสัตว์น ้า และวัสดุ
อุปกรณ์อื่นตามแผนการด้าเนินงานของธนาคารท่ีชุมชนจัดท้าขึ น 



จากผลการด้าเนินงานโครงการฯ ณ สิ นปีงบประมาณ 
2562 ชุมชนมีการจัดตั งคณะกรรมการประจ้าแหล่งน ้าเพื่อ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการ จ้านวน 1,194 ราย มีการสมัครเป็น
สมาชิกของโครงการฯ จ้านวน 5,813 ราย และร่วมลงหุ้นเพื่อ
จัดตั งกองทุนในการด้าเนินงานโครงการ เป็นเงิน 1,025,778 บาท
มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น ้าเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น ้าในแหล่งน ้า

โครงการฯ จ้านวนประมาณ 17.36 ล้านตัว เป็นพันธุ์ปลา 10.91 
ล้านตัว กุ้ง จ้านวน 643 ล้านตัว มีการจับผลผลิตสัตว์น ้าแล้ว 
268 ตัน มีรายได้จากการเปิดขายบัตรจับผลผลิตสัตว์น ้า และ
ทยอยจับสัตว์น ้าในแหล่งน ้าเป้าหมาย เป็นเงิน 6,372,799 บาท 
และปันผลคืนให้กับสมาชิกธนาคารฯ เป็นเงิน 669,881 บาท

ภาพที่ 1 กรอบการด้าเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น ้าแบบมีส่วนร่วม

การด้าเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น ้าแบบมีส่วนร่วมเข้าสู่ปีท่ี 4 ตั งแต่ปี 2560 ด้าเนินการในแหล่งน ้าชุมชน 
จ้านวน 80 แห่ง ใน 46 จังหวัด (ภาพท่ี 2) 

ภาพที่ 2 พื นท่ีด้าเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น ้าแบบ
มีส่วนร่วม จ้านวน 80 แห่ง

จากผลการด้าเนินงานโครงการฯ ณ สิ นปีงบประมาณ 
2562 ชุมชนมีการจัดตั งคณะกรรมการประจ้าแหล่งน ้าเพื่อ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการ จ้านวน 1,194 ราย มีการสมัคร
เป็นสมาชิกของโครงการฯ จ้านวน 5,813 ราย และร่วมลง
หุ้นเพื่อจัดตั งกองทุนในการด้าเนินงานโครงการ เป็นเงิน 
1,025,778 บาท มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น ้าเพื่อเพิ่มผลผลิต
สัตว์น ้าในแหล่งน ้าโครงการฯ จ้านวนประมาณ 17.36 ล้าน
ตัว เป็นพันธุ์ปลา 10.91 ล้านตัว กุ้ง จ้านวน 643 ล้านตัว มี
การจับผลผลิตสัตว์น ้าแล้ว 268 ตัน มีรายได้จากการเปิดขาย
บัตรจับผลผลิตสัตว์น ้า และทยอยจับสัตว์น ้าในแหล่งน ้า
เป้าหมาย เป็นเงิน 6,372,799 บาท และปันผลคืนให้กับ
สมาชิกธนาคารฯ เป็นเงิน 669,881 บาท
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การด้าเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น ้าแบบมีส่วนร่วมของกรมประมงที่ผ่านมา ตั งแต่ปี 2560 มีผลการ
ด้าเนินงานในเชิงประจักษ์ ส่งผลท้าให้กรมประมงได้รางวัล เลิศรัฐ จ้านวน 3 รางวัล 2 ปีซ้อน จากส้านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ แสดงถึงความเป็นเลิศของหน่วยงานภาครัฐ ท่ีสะท้อนถึงความส้าเร็จ
ของการพัฒนาระบบราชการและการให้บริการประชาชน ท่ีรัฐบาลมอบให้หน่วยงานภาครัฐที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบ
ความส้าเร็จ มีความเป็นเลิศในสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นการท้างานร่วมกับประชาชนในลักษณะหุ้นส่วน
ความร่วมมือเพื่อให้ความยั่งยืนในการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งผลงานท่ีได้รับรางวัลนี จะเป็นต้นแบบท่ีดีให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ นต่อไป รางวัลเลิศรัฐท่ีกรมประมงได้รับจากการด้าเนินงาน
โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น ้าแบบมีส่วนร่วม ดังนี   

1. รางวัลเลิศรัฐประจ้าปีงบประมาณ 2561 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิ์ผลประชาชนมี
ส่วนร่วม “ระดับดี” โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงบ้านซับสมบูรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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2. รางวัลเลิศรัฐประจ้าปี พ.ศ. 2562 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลผู้น้าหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen)
“ระดับดีเด่น” นางหนูแดง ทองใบ ประธานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงบ้านซับสมบูรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

3. รางวัลเลิศรัฐประจ้าปี พ.ศ. 2562 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วน
ร่วม (Change) “ระดับดี” โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงหนองคู จังหวัดนครราชสีมา

เหนือสิ่งอื่นใดความส้าเร็จของโครงการธนาคารผลผลิต
สัตว์น ้าแบบมีส่วนร่วม 3 ปีท่ีผ่านมา นอกจากชุมชนมีผลผลิต
สัตว์น ้าบริโภค ลดรายจ่ายและสร้างรายได้ในครัวเรือนแล้ว ยัง
ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชน ชุมชนมี
ความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาอาชีพประมงสามารถ
น้าไปต่อยอดประกอบเป็นอาชีพได้ ชุมชนเข้มแข็ง สามารถ
ร่วมคิดวางแผน ร่วมด้าเนินการ และร่วมกันบริหารจัดการ

รายได้หรือจัดสรรประโยชน์บนพื นฐานของความโปร่งใส 
ยุติธรรมภายใต้กติกาท่ีชุมชนร่วมกันก้าหนดขึ น มีต้นแบบของ
การพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งน ้าชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้
ให้กับชุมชนอื่นได้ ซึ่งผลส้าเร็จดังกล่าวนี  จะก่อให้เกิดการ
พัฒนาชุมชนท่ียั่งยืน ราษฎรในชุมชนมีความสงบสุข อยู่ดีกินดี 
สร้างรากฐานความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนต่อไป 
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