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ค าน า 
หนองคายเป็นจังหวัดชายแดน เป็นประตูสู่อาเซียน มีจุดผ่อนปรนจ านวนมาก และมีด่านถาวรที่เป็น

มาตรฐานสากล มีส านักงานการค้าชายแดน และส านักงานการค้าต่างประเทศตั้งอยู่ในจังหวัด เอ้ือต่อการส่งเสริม
ด้านการค้าชายแดนระหว่างจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้าน  และมีมูลค่าการค้าชายแดน (มูลค่าน าเข้าและส่งออก
รวมกัน) กับ สปป.ลาว  ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับจังหวัดที่มีการค้าชายแดนกับ สปป.ลาว นอกจากนั้นจังหวัด
หนองคายตั้งอยู่ตรงข้ามกับนครหลวงเวียงจันทน์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท าให้มีศักยภาพด้าน
การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีปริมาณน้ าจากแม่น้ าโขงเพียงพอในการเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจ และยังเหมาะสมในการท าการประมง ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นศูนย์วิจัยศึกษาและรวบรวมพันธุ์ปลาน้ าจืด
ของกลุ่มจังหวัด จากที่กล่าวมาข้างต้น จังหวัดหนองคายมีจุดผ่อนผ่านแดนและจุดผ่อนปรนหลายจุด หน่วยงานที่มี
หน้าที่รับผิดชอบ ต้องจัดก าลังเจ้าหน้าที่ เข้าไปควบคุมดูแล เพ่ืออ านวยความสะดวก และควบคุมการด าเนินการ
ต่างๆ ให้อยู่ภายใต้ระเบียบกฎหมาย และด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดหนองคายก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ ต้องจัด
เจ้าหน้าที่ เข้าไปปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ แต่เนื่องจากอัตราก าลัง/เจ้าหน้าที่  ของด่านตรวจสัตว์น้ า
จังหวัดหนองคาย มีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอที่จะเข้าไปควบคุมดูแล ครบทุกจุด จึงได้มีแนวทาง/แนวคิด ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหา หรือการพัฒนางานที่ส าคัญ  ของด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดหนองคาย ให้
ครอบคลุมทุกจุด เกิดประโยชน์สูงสุด และบรรลุตามแผนงาน/เป้าหมาย ของทางราชการที่วางไว้ 
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บทน า 

 ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดหนองคาย ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต 1 (เชียงราย) กองควบคุม
การค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบ ในการ
ควบคุม ป้องกันฯ รวมถึงการให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองน าเข้า น าออก น าผ่านสัตว์น้ าฯ และ
ปัจจัยการผลิต ตามที่กฎหมายก าหนด ในพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวล าภู และ
บึงกาฬ) ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร ๖๑๕ กิโลเมตร มีขนาดพ้ืนที่ ๓,๐๒๖.๕ ตารางกิโลเมตร หรือ 
1,891,582 ไร่คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๙ ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ มีรูปร่างลักษณะพิเศษโดยทอดยาวขนานตามล าแม่น้ า
โขง ซึ่งเป็นเส้นเขตแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีระยะทางรวม 2
๑๐.๖ กิโลเมตรลักษณะของพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ค่อนข้างราบ เป็นคลื่นลอนลาด ด้านตะวันตกของจังหวัดใน
เขตอ าเภอสังคม เป็นพ้ืนที่ภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน ระดับความสูงของภูเขามีตั้งแต่ 200-492 เมตร ถึง 300-
908 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง ทิศเหนือติดล าแม่น้ าโขงอันเป็นเส้นเขตแดนระหว่างราชอาณาจักรไทย 
กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศใต้ติดอ าเภอบ้านดุง อ าเภอเพ็ญ อ าเภอสร้างคอม และอ าเภอบ้าน
ผือ จังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันออกติดอ าเภอโซ่พิสัย และอ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ทิศตะวันตกติดอ าเภอปาก
ชม จังหวัดเลย 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป. ลาว เป็นอีกหนึ่งประเทศเพ่ือนบ้านที่มีพรมแดนติด
กับไทยและค้าขายกับไทยมาเป็นเวลายาวนาน ซึ่งการค้าชายแดนมีส่วนส าคัญที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจในพื้นที่ภาค
อีสานของไทยให้เติบโตได้อย่างมาก สปป.ลาว เป็นคู่ค้าอันดับ 3 ในกลุ่มประเทศที่มีชายแดนติดกับไทย (มาเลเซีย 
เมียนมา ลาว และกัมพูชา) โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามาโดยตลอด ทั้งนี้ สินค้าส่งออกส าคัญผ่านชายแดนไทย-
สปป.ลาว ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ เหล็ก เคมีภัณฑ์ น้ ามันส าเร็จรูป และสินค้าปศุสัตว์ประมง ซึ่งในส่วน
ของสินค้าประมง(สัตว์น้ า ซากสัตว์น้ า ลูกพันธุ์ฯ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า และปัจจัยการผลิต)เป็นการส่งออก 100 
เปอร์เซ็นต ์สามารถน าเงินเข้าประเทศประมาณ 300 ล้านบาท/ปี  

 



2 
 

ค้าชายแดนหนองคายโดยภาพรวมมูลค่าการส่งออกลดลง หลังจากเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ที่ผ่าน
มา กระทรวงการเงิน (การคลัง) สปป.ลาว ได้ออกข้อก าหนดว่าด้วยการเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม ส าหรับเครื่องใช้ (สินค้า) 
ที่ติดตัวมากับผู้โดยสาร ในอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่าเครื่องใช้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของลาวก็ได้เริ่มเข้มงวดทันทีส่งผล
กระทบต่อชาวลาวที่ข้ามมาจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในไทยทั้งในจังหวัดหนองคายและอุดรธานีโดย
ก าหนดให้ซื้อสินค้าได้ไม่เกินครั้งละ 50 ดอลลาร์ หรือประมาณ 1,500 บาทต่อคน และเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2559 เป็นต้นมา ได้จัดเก็บอย่างเป็นทางการ และมีคู่มือให้เจ้าหน้าที่ภาษีของ สปป.ลาว ได้ปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด สินค้าสัตว์น้ าฯ ก็ได้รับผลกระทบด้วย แต่ไม่มากนัก เนื่องจากเป็นสินค้าส าหรับการบริโภค คุณภาพ
สินค้าท่ีได้มาตรฐาน ท าให้เป็นที่ต้องการของชาวลาว  

  

ชนิด,ปริมาณและมูลค่า การส่งออกสัตว์น  าฯ ที่ส าคัญ 

 การส่งออกสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดหนองคาย ในปี พ.ศ. 2560 มี
ปริมาณการส่งออกสินค้าสัตว์น้ าฯ เพ่ือการบริโภค จ านวน 2,317,259.09  กิโลกรัม มูลค่า 234,761,230.54 
บาท,ลูกพันธุ์ฯ จ านวน 31,558,900 ตัว มูลค่า 8,400,490 บาท,ปัจจัยการผลิต จ านวน 3,186,200 กิโลกรัม 
มูลค่า 50,842,459.69 บาท และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า จ านวน 205,895.87 กิโลกรัม มูลค่า 14,971,170.75 
บาท  รวมมูลค่าการส่งออกท้ังสิ้น 308,975,350.98 บาท  

       ตารางแสดงชนิด,ปริมาณและมูลค่า การส่งออกสัตว์น  าที่ส าคัญฯ 5 อันดับ ปี 60(ม.ค.-ธ.ค. 60) 
     

ล าดับ ชนิด ปริมาณ ราคา(บาท)  
1 หอยแครง 636,960.00 57,061,600.00  
2 ปลาสวาย 325,200.00 9,689,900.00  
3 กุ้งขาว 202,399.05 45,091,809.60  
4 ปลาหมึกกระดอง 155,080.00 23,900,000.00  
5 ปลาจีน(ลิ่น) 167,050.00 4,683,010.00  

 

กราฟแสดงชนิดและมูลค่า การส่งออกสินค้าฯ ที่ส าคัญ(ม.ค-ธ.ค 60)  

ด่านตรวจสัตว์น  าจังหวัดหนองคาย 
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 การส่งออกสินค้าสัตว์น้ าฯผ่านทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดหนองคาย สามารถแบ่งช่องทางการส่งออกได้ 
2 ช่องทางคือ ทางบกและทางน้ า และแบ่งประเภทสินค้าสัตว์น้ าได้ 4 ประเภท คือ สัตว์น้ าเพ่ือบริโภคสัตว์(น้ าแช่
เย็น,แช่แข็ง,มีชีวิต),ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า,ปัจจัยการผลิต และลูกพันธุ์สัตว์น้ ามีชีวิตเพ่ือท าพันธุ์  

ช่องทางส่งออกฯ 

 ช่องทางการส่งออกสินค้าฯ ผ่านจุดผ่านแดนระหว่างประเทศ 6 จุด ดังนี้  
1. จุดผ่อนปรนบ้านม่วง หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านม่วง อ าเภอสังคม กับด่านประเพณีบ้านโคกแฮ่ เมืองสังข์ทอง 

นครหลวงเวียงจันทน์ เปิดทุกวันพุธและวันเสาร์ เวลา 06.00-18.00 น.การคมนาคมทางน้ าโดยเรือ 

 
 

2. จุดผ่อนปรนบ้านหม้อ หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอศรีเชียงใหม่ กับด่านประเพณีบ้านหนองดา(ด่าน
เก้าเลี้ยว) เมืองสีโคดตะบอง นครหลวงเวียงจันทน์ เปิดให้บริการทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวัน
เสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. การคมนาคมทางน้ าโดยเรือโดยสาร 
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3. จุดผ่านแดนด่านสะพานมิตรภาพไทย – ลาว (แห่งที่ 1) บ้านเหล่าจอมมณี อ าเภอเมืองหนองคายกับ
ด่านสากลบ้านดงพูสี เมืองหาดทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ เปิดให้บริการทุกวันเวลา  06.00 – 
22.00น. การคมนาคม ข้ามสะพานมิตรภาพไทย – ลาว โดยรถยนต์และรถไฟ 

 
 

4. จุดผ่านแดนท่าเรือหนองคาย ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองหนองคายกับด่านสากลท่าเดื่อ เมืองหาด
ทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ เปิดให้บริการทุกวันเวลา 08.00 – 18.00 น. การคมนาคมทางน้ า 
เรือหางยาว และเรือโดยสาร  
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5. จุดผ่อนปรนบ้านจุมพล หมู่ที่ 1 ต าลบจุมพล อ าเภอโพนพิสัยกับด่านประเพณีบ้านโคน เมืองปากงึม 
นครหลวงเวียงจันทน์ เปิดให้บริการทุกวันอังคาร และวันเสาร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. การ
คมนาคมทางน้ าโดยเรือโดยสาร  

 
 

6. จุดผ่อนปรนบ้านเปงจาน หมู่ที่ 8 ต าบลโพนแพง อ าเภอรัตนะวาปีกับด่านประเพณีบ้านทวย เมืองท่า
พระบาด แขวงบอลิค าไช เปิดให้บริการทุกวันพุธ วันศุกร์ และวันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.00 น. 
การคมนาคมทางน้ าโดยเรือโดยสาร 

 
 

หมายเหตุ: จุดผ่านแดนที่ 2,3,4 คือจุดฯหลักท่ีส่งสินค้าสัตว์น้ าออกไปยัง สปป.ลาว(นครหลวงเวียงจันทร์) 

มาตรการควบคุมการส่งออกฯ 

 มาตรการควบคุมการส่งออก โดยผู้ประกอบการส่งออกสัตว์น้ า ต้องยื่นขอใบอนุญาตจากด่านตรวจสัตว์น้ า
จังหวัดหนองคาย ก่อนที่จะด าเนินการส่งออกสัตว์น้ า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าฯ ตามระเบียบ/ข้อก าหนดของกฎหมาย  
คือพระราชก าหนดประมง พ.ศ.2558,พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง การส่งออกสัตว์น้ าฯ ผู้ประกอบการต้องแสดงหนังสือรับรอง
แหล่งที่มาของสัตว์น้ า ฯ หรือเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแสดงว่าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ส่งออกนั้น ได้มา
โดยชอบด้วยกฎหมาย มิได้มาโดยการท าประมงผิดกฎหมาย และมีการตรวจป้องกันการลักลอบฯ ตามจุดผ่านแดน
และจุดผ่อนปรนทั้ง 6 จุด เพ่ือป้องกันการลักลอบฯ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาตน าเข้า-ส่งออก 
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สัตว์น้ าฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการ/ประชาชน ในการปฏิบัติให้
ถูกต้องต่อไป 

ปัญหาอุปสรรค  
1. พ้ืนที่รับผิดชอบมีพ้ืนที่กว้างและยาวตามล าน้ าโขง(มีจุดผ่านแดน,จุดผ่อนปรน,ช่องทางธรรมชาติ

จ านวนมาก)  
 2.  ก าลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ 

 3.  การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐยังขาดการประสานงานที่ดี และไม่ไปในทิศทางเดียวกัน 

แนวทางแก้ไข และเพิ่มประสิทธิการท างาน 

จากปญัหาและอุปสรรคที่กล่าวมาข้างต้น เป็นที่ทราบแล้วว่าจังหวัดหนองคาย มีพ้ืนที่ทอดยาวขนานตาม
ล าแม่น้ าโขง ระยะทางรวม 2๑๐.๖ กิโลเมตร มีจุดผ่อนปรนและจุดผ่านแดน ทั้งหมด 6 จุด และช่องทางเข้า ออก
ทางธรรมชาติหลายจุด ประกอบกับจ านวนเจ้าหน้าที่ มีไม่เพียงพอ ท าให้การควบคุม ป้องกันฯ ยังไม่ครอบคลุม 
ทั่วถึง ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดหนองคาย จึงมีแนวคิดหรือแนวทาง ในการแก้ปัญหาดังกล่าว อีกทั งเพื่อเป็น
แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของด่านฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น โดยมีแนวคิด/แนวทาง ดังนี้ 

 

1. ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน  
ปัจจุบันหน่วยงานราชการหรือเอกชน ทราบกันดีว่าปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ  

เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ตลอดเวลา องค์กรทุกองค์กรต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก หรือ
กระแสสังคม ดังนั้นหน่วยงานต่าง ๆ จึงเริ่มเห็นความส าคัญของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT 
เข้ามามีบทบาทในการบริหารงาน สนับสนุนการตัดสินใจการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง ต้องพัฒนาระบบ
สารสนเทศและน าซอฟต์แวร์ที่พัฒนามาใช้ในการบริหารงาน ผู้บริหารหน่วยงาน จะต้องเป็นผู้ก าหนดทิศทางเชิงกล
ยุทธ์ วัตถุประสงค์ และภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ต้องมีนักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
ในการพิจารณาทางเลือกก าหนดการจัดท าระบบสารสนเทศที่จะใช้เป็นตัวบ่งชี้ การปฏิบัติงาน เพ่ือติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพ เพ่ือให้เกิดการยอมรับในความน่าเชื่อถือ การพัฒนาระบบ
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบอินเทอร์เน็ตและเว็บไซด์ เพ่ือน าระบบดังกล่าวมาใช้เป็นช่องทางในการน าเ สนอ
ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และการติดต่อสื่อสารให้เกิดความรวดเร็ว ประหยัดวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณและก าลังคน 
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสนองตอบนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการบริหารงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-
Government) ไอซีที ICT เมื่อเป็นดังนี้โลกก็จะมีสิ่งประดิษฐ์ มีสถานที่ทั้งที่เป็นของจริงและของที่เสมือนจริง เช่น 
มีโรงงานเสมือน (Virtual Factory) บริษัทเสมือน (Virtual Corporation) ซึ่งทั้งบริษัททั้งโรงงานจะไม่มีตึกหรือ
ส านักงานส าหรับพนักงาน แต่พนักงานจะกระจัดกระจายตามจุดต่างๆ ในโลก ติดต่อสื่อสารกันโดยใช้เทคโนโลยี
การสื่อสารต่างๆ  

ประโยชน์จากการน าเทคโนโลยี(ICT)  
1. มีความสะดวกรวดเร็วในระหว่างการด าเนินงาน  
2. ลดปริมาณผู้ด าเนินงาน และประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง  
3. ระบบการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระเบียบมากข้ึน  
4. ลดข้อผิดพลาดของเอกสารในระหว่างการด าเนินการได้  
5. สร้างความโปร่งใสให้กับหน่วยงานหรือองค์กรได้ 
6. ลดปริมาณเอกสาร  
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7. ลดขั้นตอนในระหว่างการด าเนินการได้มาก 
8. ประหยัดเนื้อท่ีจัดเก็บเอกสาร  

จากที่กล่าวมาข้างต้น ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดหนองคาย จึงมีแนวทาง/หรือแนวคิด ที่จะน าเทคโนโลยีมา
ใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน เช่น ติดกล้องวงจรปิด ในจุดที่มีการน า-ส่งออก /หรือจุดที่มีความเสี่ยง
(จุดผ่อนปรนบ้านม่วง,จุดผ่อนปรนบ้านหม้อ,จุดผ่อนปรนโพนพิสัย และจุดผ่อนปรนบ้านเปงจาน) ซึ่งปัจจุบันการ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด หน่วยงานหลายๆ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ก็น ามาใช้อย่างแพร่หลาย ประกอบกับ
กล้องวงจรปิดในปัจจับันมีราคามาสวูงมาก มีหลายหลายรุ่น เช่น  

 

                
 

                  
เป็นต้น 
2. สร้างกลุ่มเครือข่าย/อาสาสมัคร ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมทางสังคม (Civic Engagement)  
 การมีส่วนร่วมทางสังคมนั้นในสังคมยุคใหม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ท าให้มีประโยชน์ไปถึงการสร้าง 

สังคมและประเทศท่ีดีขึ้น จากการศึกษาของ ICMA พบว่าการมีส่วนร่วมทางสังคมให้ประโยชน์กับรัฐบาลและ
ประชาชน ดังนี้ 

-ท าให้การตัดสินใจในสังคมมีแรงสนับสนุนมากขึ้นและการคัดค้านหรือมีปัญหาภายหลังน้อยลง อาทิ 
เช่น การฟ้องร้อง การต้องมีการจัดเลือกตั้งใหม่ หรือการต้องเรียกประชุมใหม่ เป็นต้น 

-ท าให้เกิดความเชื่อถือในระหว่างประชาชนและรัฐบาลของประเทศมากขึ้น ซึ่งจะท าให้เกิดความ 

ร่วมมือในสาธารณชนดีขึ้น 
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-ท าให้เกิดผลที่ส าเร็จในการแก้ไขปัญหาในชุมชน ซึ่งช่วยให้นักการเมืองที่ถูกเลือกเข้าไปไม่ต้องใช้การ 

เลือกจากวิธีต่าง ๆ ที่ไม่มีคนสนับสนุน 

-พัฒนาทางเลือกท่ีดีกว่า และใช้แนวคิดท่ีสร้างสรรค์กว่า 

-สามารถน าแนวคิด โครงการและนโยบายมาใช้กับชุมชนได้รวดเร็วขึ้นและง่ายขึ้น 

-สร้างชุมชนที่มีพลเมืองซึ่งมีส่วนร่วมแทนที่จะมีเพียงคนที่รับค าสั่งเท่านั้น 

-สร้างชุมชนภายในเมือง 

-ท าให้งานของรัฐบาลง่ายขึ้นและได้รับความชื่นชมมากขึ้น 

เมื่อคนที่เข้ามาดูแลชุมชนฟังความคิดเห็นของประชาชน พวกเขาก็จะเป็นผู้ที่ได้ยินเสียง 

ของความต้องการของชุมชนได้มากขึ้น และส่วนใหญ่ก็จะตัดสินใจได้ดีมากขึ้น ดังที่ Miriam Porter ได้กล่าวไว้ว่า 
ผู้แทนควรจะสื่อสารกับประชาชนเพื่อจะได้ท าความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น “การตัดสินใจที่ผู้คนไม่มีส่วนร่วม จะท าให้เกิด
ปัญหา และลดความน่าเชื่อถือของสาธารณชน” การอาสาสมัครซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่
เชื่อว่าจะสนับสนุนการเติบโตของสังคม ในสังคมของเราก็มีกิจกรรมหลากหลาย อาทิเช่น การเตรียมอาหารไปแจก 
การท าความสะอาดชุมชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ท าให้ชุมชนมาอยู่ใกล้กัน และเกิดความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น  

                  จากที่กล่าวมาข้างต้น ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดหนองคาย จึงมีแนวทาง/แนวคิด ที่จะสร้างกลุ่ม
เครือข่าย/อาสาสมัคร โดยร่วมกับผู้น าท้องที่,ผู้น าท้องถิ่น รวมถึงชาวบ้านชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนริมฝั่งแม่น้ า
โขง  ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานประมง ในการสอดส่อง ดูแล เป็นหูเป็นตา ให้กับเจ้าหน้าที่ 
โดยการจัดตั งกลุ่ม/อาสาสมัคร รูปแบบคล้ายกับประมงอาสา ของกรมประมง หรือ โครงการตาสับปะรด ของ
กระทรวงมหาดไทย มีการจัดอบรมให้ความรู้ในระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับ พรก.การประมง พ.ศ.2558,พรบ.โรค
ระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงท าความเข้าใจ ชี้แจงเหตุผล ความจ าเป็น ข้อดี 
ข้อเสีย และประโยชน์ที่จะได้รับจากกิจกรรมดังกล่าว เช่น 

 -ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการลักลอบ น าเข้า ส่งออก ฯ ที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ/ขอนุญาต 
สินค้าอาจไม่ได้มาตรฐาน มีสารปนเปื้อน สารตกค้างที่เป็นอันตราย ต่อผู้บริโภค 

 -สินค้าท่ีมีการลักลอบฯ อาจเป็นพาหะ/น าโรคระบาด ไปแพร่ระบาดในแหล่งของชุมชม 
และประเทศ เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ 
 -การลักลอบฯ จะส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะภาคการเกษตร และการ
ประมง ซึ่งจะท าให้สินค้าล้นตลาด ฯลฯ เป็นต้น 
3. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื นที่  
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การประสานกลมกลืนกันของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การ 

จัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญขององค์กร การบูร
ณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) และจะส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อการ
ด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการผลการด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่าง
สมบูรณ์ 
               จากที่กล่าวมาข้างต้น ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดหนองคาย จึงมีแนวทาง/แนวคิด ที่จะร่วมบูรณาการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ และแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้งท าความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย ให้มีความเข้าใจที่
ตรงกัน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ภายใต้กรอบของระเบียบ กฎหมาย 
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                               ภาพประกอบ 

              การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ฝึกอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านกฎหมายประมง ฯ 
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