การวิเคราะห์เส้นทางนําเข้า-ส่งออก
ของด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัด
สุรินทร์

ข้อมูลพืน้ ฐานจังหวัดอุดรมีชยั ทีต่ ดิ กับจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม
อุดรมีชัย เป็นหนึ่งในจังหวัดที่เล็กที่สุดของกัมพูชาตั้งอยู่ในตะวันตกเฉียงเหนือห่าง bordering with Thailand. ชื่อ
หมายถึง "จังหวัดชัยชนะ" และทุนจังหวัดเรียกว่า Samraong. พื้นที่นี้เดิมชื่อ Phanomsok จังหวัดของประเทศไทยซึ่ง
ceded ไปฝรั่งเศสในอินโดจีน 1,906 และขณะนีย้ ังคงเป็นส่วนหนึง่ ของกัมพูชา. จังหวัดนี้ยังสร้างล่าสุดที่แกะสลักจาก
เสียมเรียบจังหวัดที่รัฐบาลไม่ควบคุมมาก 1980s และ 1990s.
ชนบทปกคลุมด้วยเทือกเขา Dangrek (ลาดชันหรือตามที่เรียกว่าบางครั้ง) ซึ่งเป็นที่พักพิงที่ดีที่สุดสําหรับเขมรสีแดงเพื่อ
ซ่อน. เป็นจังหวัดห่างไกลมากทีไ่ ด้รับสถานที่ดังกระฉ่อนเพราะนี้ซึ่งเขา nastiest ของขมเขมรสีแดงได้ยืนสุดท้ายของพวก
เขา. โหดร้าย Pol กระถางและพัลลภโหดร้ายดูเหมือนเขา Nuon Chea, ท่า Mok, Son Sen และ Khieu Samphan
holed ที่นี่เป็นปีสุดท้ายของชาติเขมรชาดของ (อื่นของพัลลภที่ Ieng Sary, แล้วทํางานออกและยอมละทิ้งการจัดการกับ
รัฐบาลในปี 1996).
Pol กระถางตายอย่างน่าพิศวงที่นหี่ ลังจากการต่อสูไ้ ฟฟ้าควรอยู่ในยอดพลัง (Son Sen เขาและครอบครัวของเขา
murdered) และหลังจากการทดลองแสดงโต้เถียง. อภิปรายเน้นว่ามันเป็นจริงหรือเพียงเสแสร้ง staged โลกภายนอกเพื่อ
พยายามทําให้ชอบด้วยกฎหมายทีเ่ หลือตัวเลขสีแดงเขมร. ทดลองเอาสถานที่ในศูนย์อํานาจของเขมรสีแดง, หมู่บ้าน
Anlong Veng. Pol กระถางตายอย่างน่าพิศวงหลังจากที่เขาถูกพิพากษาจับกุมที่บ้านและชุมชนระหว่างประเทศได้เริ่ม
ความจริง (ครั้งแรกเคย) เพื่อรวบรวมและนําเขียงนี้ในการทดลอง. พัลลภพระองค์ได้มากกว่าเหตุผลพอที่จะเชื่อว่าเขาไม่
ตายณจุดนั้นเพราะ Pol กระถางในการทดลองเป็นผู้นําสูงสุดรับผิดชอบต่อการทําลายชนชาติที่ประดิษฐ์ขึ้นเมื่อ
countrymen เพื่อนของเขาอาจจะได้พยายามเปลี่ยนบางส่วนของตําหนิ (โดยชอบธรรมในกรณี guys เหล่านี้) ในส่วนที่
เหลือของยอดไฟ.
เขมรสีแดงเก็บ fragmenting หลังจากนั้นและ Nuon Chea และ Khieu Samphan ยอมทํางานออกเป็น amnesty
จัดการกับรัฐบาลกัมพูชาและท่า Mok (เรียกว่า "คนโหดร้าย") แล้วบันทึกมาและยังรอการทดลองในพนมเปญ. เป็นมีนาคม
2000 สหประชาชาติและรัฐบาลกัมพูชาจนดูเหมือนตั้งมากับข้อตกลงในการวางสมาชิกที่รอดตายด้านบนของระบบการ
ปกครองเขมรสีแดงในการทดลองใช้ในกัมพูชาด้วยความช่วยเหลือจากและร่วมกับ International Community. อยู่
tuned ว่าตามนี้ได้รับการฟุตบอลการเมืองจริงกับกังวลดูเหมือนขึ้นหนึ่ง upsmanship และได้รับส่วนบุคคลมากกว่าความ
ยุติธรรมสําหรับคนตายและเหยื่อรอดตายของโหดเขมรชาด.
ชายแดนระหว่างประเทศเป็น 14.5 km จากวงใน Anlong Veng (Anlong Veng-Choam-Choam-Srawngam และ O
Smach-ช่อง Jom). มีมากมายของเปลือกถังและถังเพื่อดูรายทางและเว็บไซต์แปลกในรูปแบบของหินที่มีสีแดงทหารเขมร
แกะสลักจากด้านของมัน-พวกเขาถูกทุก decapitated ตั้งแต่กองกําลังรัฐบาลจึงควบคุม Anlong Veng. ต่อไปก็นั่งน้อย
น่าสนใจของต่ําโกหกส่วนหนึ่งของเทือกเขา Dangkrek. ถนนอยู่ในรูปร่างดีธรรมยกเว้นไต่ขึ้นบนเนินเขาหินใกล้ชายแดน.
จังหวัด อุดรมีชัย เป็น 6,158 ตารางกิโลเมตรใหญ่. จะตั้งอยู่ในตะวันตกเฉียงเหนือสุดของประเทศและเป็น bordering
เหนือมีแนวเขตยาวประเทศไทยเพื่อ East กับ Preah วิหารไปทางทิศตะวันตกด้วย Banteay Meanchey และเสียมเรียบ
ใต้. ในจังหวัดภาคเหนือประกอบด้วยอีกครั้งที่รู้จักกัน Dangkrek Mountains ซึ่งมากหรือน้อยอาหารที่เขาของเทือกเขา
ใหญ่ (จริง Dangkrek Mountains) ที่มาจากประเทศไทย. มีสถานทีศ่ ักดิ์สิทธิ์สตั ว์ป่าดีที่น่าสนใจเรียก Kulen Promtep
ในตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดเป็น. ส่วนที่เหลือของจังหวัดเป็นแถบที่ใช้ทางการเกษตรที่ผิดกฎหมายเข้าสูร่ ะบบของ
1980s และ 1990s แสดงหน้า

วิธกี ารเดินทาง
รถแท็กซี่ / หุ้น:
หากคุณต้องการไป Anlong Veng คุณมาดีที่สุดจากเสียมเรียบทางร้าน Road No 64 (ระยะทาง:
142km). เวลาเดินทางขึ้นอยู่กับฤดูกาลระหว่าง 4-6hours. หมายถึงการขนส่งที่ง่ายที่สุดคือแท็กซี่ร่วมกัน
ซึ่งจะคิดค่าบริการประมาณ US $ 4-5.
Anlong Veng เชื่อมต่อโดยถนนที่เหมาะสมกับทุน Samraong จังหวัด (US $ 4) ในตะวันตกและปราสาท
Preah วิหารเพื่อ East.
มาจากพนมเปญไปเสียมเรียบ: (Bus)
Guesthouses หลายหน่วยงานเดินทางและบริษัทรถให้รถขนส่งประจําวันระหว่างพนมเปญและเสียม
เรียบ. มันเป็นเรียบ 314 กม. การเดินทางชั่วโมง 5-7. รถที่ทําให้อย่างน้อยสองหยุดไปพร้อมกัน (ที่ Skun
และกํา Thom). ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเดียวกัน $ 3.50 (14,000 R) เดียว. รถโดยสารก่อนออกเดินทาง
เริ่มต้นที่ 6:30 และรถโดยสารก่อนระหว่างเที่ยงและ 1. เดินทาง Neak Krorhorm:
สํานักงานพนมเปญที่มุมของ Street 110 และ Sisowath Quay. สํานักงานเสียมเรียบตรงข้ามตลาดเก่า
GST:
โรงแรมและสถานีรถ Penh ใกล้มุมตะวันตกเฉียงใต้ของ Phsar Thmey (Central Market).
พนมเปญจํากัดมหาชนขนส่ง:
โรงแรมและสถานีรถ Penh ใกล้มุมตะวันตกเฉียงใต้ของ Phsar Thmey (Central Market).
มาจากพนมเปญไปเสียมเรียบ: (หุ้นแท็กซี่)
แท็กซี่สาธารณะในท้องถิ่น: 25,000 riel ต่อคน. ออกจากมุมตะวันตกเฉียงใต้ของกลางตลาดใน
พนมเปญ. 5-8 ชั่วโมงแท็กซี่เอกชน: US $ 38 - $ 45 สําหรับรถยนต์ทั้ง. 5-6 ชั่วโมง. เนื่องจากการขึ้น
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงในราคาไหล.
ข้อมูลรถมอเตอร์ไซค์ไป Anlong Veng:
ถนนไปเสียมเรียบอยู่ในสภาพดีแต่ขับรถในกัมพูชายังคงท้าทายในเกินไปและควรจะพยายามเพียงโดย
riders ประสบการณ์. เร่งแท็กซี่, cows ช้าและเด็กหลงลืมเป็นบรรทัดฐาน. การเดินทางสายการสกปรก
หรือจักรยานถนนไม่น้อยกว่า 250cc. จะสามารถทําให้ในหนึ่งวันแต่สองวันกับการหยุดพักในกํา Thom
เป็นทางเลือกผ่อนคลายมากขึ้นและช่วยให้เวลาไป Pre-ปรักหักพัง Angkorian ของ Sambor Prei Kuk.
ออกจากพนมเปญผ่าน 'ญี่ปุ่น Bridge และปฏิบัติตาม National Highway No 6 75km เพื่อ North. คุณ
จะเข้าถึงแยก Skun (Skun เป็นที่รู้จักสําหรับอาหารแปลกของ - ดู spiders ทอดไข่เต่าและอื่นๆที่ยืนข้าง
ถนน.) ซึ่งคุณจะต้องเลี้ยวซ้ายและปฏิบัติตาม NH 6 ถึงกํา Thom - เกี่ยวกับ 2-3 ชั่วโมง. ในกํา Thom,
Arunreas โรงแรม (062-961294), Stung Sen Royal Hotel (012-309495) และ Mittapheap
โรงแรมมีทั้งหมดดีที่ช่วงกลาง. Arunras Guesthouses และร้านถัดไปที่โรงแรมเป็นสถานที่กินอย่าง
ถูก. จากกํา Thom ไปเสียมเรียบใช้เวลาเดินทางอีก 2 ชั่วโมง. จากนั้นคุณจะต้องค้นหาร้าน Road 64 เพื่อ
Anlong Veng. นี้จะนําคุณอีก 6h ที่เป็นหลุมเป็นบ่อถนนสกปรกไม่ได้ปูป่าแห้งซ้ําซากบางครั้งการ
เปลี่ยนแปลงส่วนป่า.
จะ Samraong: (แท็กซี่หุ้น / รับ / รถมอเตอร์ไซค์)

มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกใน NH 6 จากเสียมเรียบคุณจะถึงสี่แยกไฟแดงหลังจาก 51km. เลี้ยวขวาและ
คุณป้อนหลังจากบาง 100m เมืองเล็กๆที่เรียกว่า Kralanh (US $ 1.5 จากเสียมเรียบหรือ
Sisophon). จากที่นี่คุณใช้อื่นรับหรือรถแท็กซี่ร่วมกันกับภาคเหนือใน laterit-paved และถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อเล็ก 68 (US $ 2-3, 2 3hours, 65km). บางครั้งคุณสามารถหารถแท็กซี่ก่อนจะออกไป
Samraong จากเสียมเรียบ (US $ 4-5).
ที่กนิ
เป็น Samraong ไม่ใหญ่เลยคุณสามารถจะพบตลาดกลางกับคอกม้าอาหารหลายรอบเสนอ saucepans
ของก่อนปรุงอาหารประมาณ 2,000-3,000 Riel บริการ. เว้นแต่ pots จะร้อนยังคงเป็นความคิดที่ดี
เพื่อให้ได้ยิน servings ของคุณขึ้นอีกครั้งเพื่อให้คุณไม่ได้รับมากกว่าที่คุณ bargained สําหรับเช่นการ
ป่วย. หากคุณต้องการไปมากกว่าอาหารที่ซับซ้อนบางตรวจสอบร้านอาหาร Santepheap (หนึ่งในดีที่สุดใน
เมือง) ซึ่งคุณอาจพบอาหารที่เหมาะสมบางแต่ไม่คาดหวังอาหาร Western.
ร้านอาหารที่ดีที่สุดในเมืองเพียงเปิดอาหารเช้าและอาหารกลางวัน. มิตรภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส
สุภาพบุรุษกัมพูชาพูดและครอบครัวของเขารัน. พวกเขาสามารถขึ้นมากที่สุดจานไทยเขมรที่คุณอาจไม่ได้
และยังมีบริการอาหารเช้าที่ดีของไข่ขนมปังฝรั่งเศสและกาแฟ.
ฉากร้านอาหารใน Anlong Veng จํากัดเดียวกันใน Samraong. มีหลายคอกม้าอาหารท้องถิ่นรอบวงเวียน
กลางเสนออาหารท้องถิ่นบางส่วนในราคาที่เหมาะสมมากมี - ส่วนใหญ่ปกติเขมรและจานก๋วยเตี๋ยวจีน.
ที่อยู่
จริง Samraong ยังไม่มีการจุด touristy ใหญ่เพื่อที่คุณจะพบ guesthouses พื้นฐานมากบางพัวใกล้ตลาด
น้อยสกปรกซึ่งอยู่ advantageously ขวาถัดจากสถานีแท็กซี่.
บ้านรับรอง Rikreay:
นี้เป็นสถานที่ง่ายแต่สะอาดพร้อมเตียง, มุ้ง, พัดลม (สําหรับส่วนหนึ่งของกลางคืนเป็นไฟฟ้าอาจปิด) และ
ห้องน้ําร่วมกันไปสําหรับ 10,000 riel.
บ้านรับรอง Meanchey:
บ้านรับรอง Meanchey มีโอกาสหนึ่งข้อสรุปมากที่สุดในหมู่เหล่านี้กับองค์กรพัฒนาเอกชนบางส่วน
ไป. สถานที่นี้คล้ายกับ Rikreay เพียงอํานาจในการ stays ยี่สิบชั่วโมงซึ่งหมายความว่าแฟนของคุณควรอยู่
ในคืน. ห้องที่มีห้องน้ําหุ้นสุทธิและพัดลมเป็น US $ 4 และห้องคู่มีห้องน้ําง่ายๆภายในเป็น $ 10 - ราคา
แพงสิ่งที่เป็นแต่คุณจะจ่ายเพิ่มเติมสําหรับการไฟฟ้า. บาทห้อง 4 $ เป็นจึงกล่าวจัดการดี.
ในความเป็นจริงว่าไม่มีที่นักท่องเที่ยวมากอยู่ตลอดคืนมี 3 guesthouses พื้นฐานมากใน Anlong
Veng. หนึ่งสะดวกที่สุดคือ Reaksmey อังกอร์บ้านรับรองในภาคเหนือของเมืองเล็กๆ. คุณจะพบกับห้อง
สะอาดค่อนข้างมีมุ้งและห้องน้ํา. ราคาประมาณ 15,000-25,000 Riel.

ช้อปปิง้
ตามที่ค่อนข้างทั่วไปในกัมพูชายังเมืองเล็กๆเช่น Samraong มีอย่างน้อยหนึ่งเครื่องหมาย. คุณสามารถ
หาตลาดใน Samraong ศูนย์ซึ่งเป็นพื้นที่ว่างที่มีร้านค้าท้องถิ่นภายในสินค้าอุปโภคบริโภคประจําวันเช่น
ปลาผลไม้ผักและผลิตภัณฑ์บรรจุ meats. ส่วนมากของอาหารและเครื่องดื่มของร้านเป็นรอบตลาด.
O 'Smach
O'Smach อยู่ในกัมพูชา-ชายแดนไทยประมาณ 41 กิโลเมตรทางเหนือของเมือง Oddar จังหวัด
Meanchey. เมืองที่มีรีสอร์ทซึ่งรวมถึงตัวเลขของคาสิโนร้านอาหารที่ดีและโรงแรมหรูหรา. รีสอร์ทถูก
จัดโดย Royal กลุ่มบริษัทและ VIP Shop Group.
วัฒนธรรมเว็บไซต์ของเขมรสีแดง (Tamok House)
ในย่าน Anlong Veng พร้อม Road 68, ประมาณ 100 กิโลเมตรทางตะวันออกของเมือง Oddar จังหวัด
Meanchey เป็นเจ้าของบ้านพร้อมด้วยอดีตผู้บัญชาการตาสีแดงเขมร Mok. จาก 1,979 จนถึงปลายปี
1997 บริเวณนี้ถูกจัดและควบคุมโดยไพร่พลเขมรชาด. บางรูปปั้นที่เหลืออธิบายวิธี rebels อาศัยและ
วิธีการจัดยกพวกเขาในระหว่างการต่อสู้หลั่งเลือดพวกเขากับรัฐบาล.
ในอื่นๆในป่ากองยางที่เชื่อว่าเป็นเมรุและไซต์งานฌาปนกิจศพของ Pol กระถางผู้นําของเขมรสีแดง
เป็น. นักท่องเที่ยวจํานวนมากไป Anlong Veng ดูและถ่ายภาพเว็บไซต์และ activitues ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบการปกครองเก่าและรัฐบาลได้กล่าวถึงการเปลี่ยนพื้นที่นี้ในเว็บไซต์ของประวัติศาสตร์เพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยวมากขึ้น.

การวิเคราะห์เส้นทางนําเข้าสัตว์นา้ํ ทีส่ าํ คัญ
1.ปริมาณและมูลค่าการนําเข้าสัตว์นา้ํ หรือผลิตภัณฑ์สตั ว์นา้ํ ทางด่านตรวจสัตว์นา้ํ จังหวัดสุรนิ ทร์ ในระหว่างปี พ.ศ.
2557-2560
การนําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สตั ว์น้ําผ่านทางด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสุรินทร์ในปี พ.ศ.2557-2560 มีปริมาณ
การนําเข้าทั้งทั้งสิ้น 3,022,993 ตัน มีมูลค่าการนําเข้าทั้งสิ้น 140,870,598 ล้านบาท จากการวบรวมข้อมูล พบว่า
1.ปลาหลดเป็นชนิดสัตว์น้ําที่มลู ค่าของการนําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สตั ว์น้ําที่นําเข้ามาผ่านด่านตรวจสัตว์จังหวัดสุรินทร์
สูงสุดเป็นอันดับแรกโดยในระหว่างปี พ.ศ. 2557-2560 มีปริมาณการนําเข้าทั้งสิ้น 144.755 ตัน มีมูลค่าทั้งสิ้น18.44
ล้านบาท รองลงมาได้แก่
2.กุ้งฝอย มีปริมาณนําเข้าทั้ง 267.25 ตัน มีมูลค่าทั้งสิ้น 16.238 ล้านบาท
3.หอยโข่ง มีปริมาณนําเข้าทั้ง 807.03 ตัน มีมลู ค่า 14.473 ล้านบาท
4. ปลาเนื้ออ่อน มีปริมาณนําเข้าทั้งสิ้น 103.31 ตัน
5.และปลากระดี่นาง มีปริมาณนําเข้าทั้งสิ้น 313.32 ตัน มีมลู ค่าทัง้ สิ้น 5.77 ล้านบาทตามลําดับ ดังรูปภาพ

ตารางที่1.แสดงชนิด ปริมาณ และข้อมูลค่าของสัตว์น้ําชนิดที่สําคัญที่นําเข้าผ่านทางด่านตรวจสัตว์จังหวัดสุรินทร์
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2557-2560 (ปี พ.ศ.2557 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม)
ปี พ.ศ.
ชนิด

หอยโข่ง

2557
ปริมาณ
มูลค่า
(กิโลกรัม)
(บาท)
4,350
417,
000
12,350 53,500
0
-

ปลาเนือ้ อ่อน

5,490

ปลากระดีน่ าง

46,900

กบนา

20,250

ปลาหลด
กุง้ ฝอย

ปลาไหล

370

385,10
0
674,00
0
1,585,5
00
30,000

ปลารากกล้วย

30

2,100

ปลาชะโอน

130

7,700

ปลาช่อน

4,230

อืน่ ๆ

5,938
รวม

83,338

2558
ปริมาณ
มูลค่า
(กิโลกรัม) (กิโลกรัม)
30,020 3,804,4
00
73,950 3,655,2
00
19,600 2,115,0
00
34,530 5,007,8
00
19,400 359,99
0
14,660 1,175,0
00
3,020 338,50
0
-

315,90 26,050
0
620,75 86,900
0
3,621,0 112,95
50
0

รวม

2559
ปริมาณ
มูลค่า
(กิโลกรัม)
(บาท)
38,080
5,875,6
00
170,150 6,725,0
00
198,500 2,115,0
00
29,720
4,579,0
00
99,990
16,174
2,700

-

10,020

2,739,0
00
3,898,8
90
6,637,8
90

508,480
374,670
1,012,034

5,312,5
00
1,608,5
80
462,00
0
522,20
0
36,329,
700
10,411,
248
54,646,
228

2560
ปริมาณ
มูลค่า
ปริมาณ มูลค่า(บาท)
(กิโลกรัม)
(บาท)
(กิโลกรัม)
72,305 8,342,0 144,75 53,500
00
5
109,80 5,323,5 267,25 16,238,7
0
00
0
00
588,93 12,068, 1,635,6 64,931,7
0
700
65
90
33,570 4,879,1 103,31 10,702,9
00
0
00
247,02 4,043,1 313,32 5,077,09
0
00
0
0
112,94 5,906,3 247,84 13,979,3
8
70
8
70
4,118 412,04 23,682 2,389,12
0
0
900
147,00 3,600 611,100
0
26,925 2,198,2 37,072 2,728,15
50
0
239,16 17,389, 777,92 56,773,9
0
350
0
50
388,99 15,256, 856,50 30,186,9
5
020
3
08
1,824,6 75,965, 3,022,9 140,870,
71
430
93
598

เส้นทางการนําเข้าสัตว์นา้ํ ผ่านด่านตรวจสัตว์นา้ํ จังหวัดสุรนิ ทร์
การนําเข้าสัตว์น้ําผ่านด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสุรินทร์ ส่วนใหญ่เป็นการนําเข้าสัตว์น้ํามี
ชีวิตและแช่เย็นโดยผู้ประกอบการนําเข้าสัตว์น้ํามีการดําเนินการขอใบอนุญาตนําเข้าต่อด่านตรวจสัตว์น้ํา
จังหวัดสุรินทร์ มีจํานวน 10 ราย มีการมอบอํานาจให้ตัวแทนออกของดําเนินการแทน จากการสอบถาม
ข้อมูลผู้ประกอบการที่นําเข้าจากประเทศกัมพูชาผ่านทางด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสุรินทร์ สามารถสรุปได้
ดังนี้
1.สัตว์ที่นําเข้า(ปลาหลด,ปลาเนื้ออ่อน,ปลากระดี่นาง,กุ้งฝอย)เป็นสัตว์น้ําที่มาจาก
โตนเลสาปประเทศกัมพูชาโดยชาวกัมพูชาที่เป็นชาวประมงนั้นได้จับขึ้นมาจากนั้นพ่อค้าแม่ค้าจะไปรับ
ซื้อต่อเพื่อมาจําหน่ายในประเทศไทย
2.สัตว์ที่นําเข้าบางสัตว์น้ําบางส่วนเช่น หอยโข่ง ซึ่งได้มาจากการจับตามห้วยหนองใน
จังหวัดอุดรมีชัยจากนั้นรวบรวมให้พ่อค้าแม่ค้ารับซื้อมาจําหน่ายยังประเทศไทย
3.สัตว์น้ําเมื่อที่ผ่านการช่างวัดแยกชนิดจะถูกลําเลียงเพื่อนําเข้าประเทศไทยผ่านทางด่าน
ตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสุรินทร์(ตามรูปเส้นทางสินค้าสัตว์น้ําเข้า ทางด่านศุลกากรช่องจอมโดยทั้งหมดจะนําไป
พักไว้ที่ตลาดช่องจอมตําบลด่าน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อรอพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อไปจําหน่ายใน
ต่างจังหวัด เช่น ร้อยเอ็ด กาฬสิน อุบลราชธานี และตามจังหวัดสุรินทร์ในอําเภอต่างๆ เช่น อําเภอปราสาท
อําเภอชุมพลบุรี เป็นต้น
4.มาตรการการควบคุมการนําเข้าสัตว์น้ํา โดยการนําเข้าจะต้องขออนุญาตนําเข้าต่อด่านตรวจสัตว์น้ํา
จังหวัดสุรินทร์ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ําแล้วปัจจัยการผลิต ตามกฎหมาย 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชกําหนดการ
ประมง พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยแนบสําเนาการแจ้งนําสินค้าออกจากต้น
ทาง(custom clearance) และใบกํากับการซื้อขาย(invoice) ตามประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์วิธี
และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการนําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา พ.ศ. 2560 เพื่อมั่นใจว่าสัตว์น้ําหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์ที่เข้ามาไม่ได้มาจากการทําการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสุรินทร์มีการ
ดําเนินการเฝ้าระวังสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ํานําเข้าโดยตรวจสุขภาพสัตว์น้ําเบื้องต้น(กายภาพ) ณ ด่านตรวจสัตว์น้ํา
จังหวัดสุรินทร์

เส้นทางนําเข้าสินค้าสัตว์นา้ํ ผ่านด่านตรวจสัตว์นา้ํ จังหวัดสุรนิ ทร์
ประเทศกัมพูชา
ประเทศกัมพูชา
จังหวัดอุดรมีชัย

โตนเลสาบ(เสียมเรียบ)

อาเภอสาโรง

ตาบลโอว์ เสม็ด

จุดผ่ านแดนถาวรช่ องจอม

ตลาดช่ องจอม

กระจายสู่ตามต่ างจังหวัด

ร้ อยเอ็ดd

กาฬสิน

อุบลราชธานี

หมายเหตุ:หอยโข่ง(มีชวี ติ )ส่วนใหญ่นาํ เข้าจากประเทศกัมพูชา

ในตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์

การวิเคราะห์เส้นทางส่งออกสัตว์นา้ํ ทีส่ าํ คัญ
1.ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์นา้ํ หรือผลิตภัณฑ์สตั ว์นา้ํ ทางด่านตรวจสัตว์นา้ํ จังหวัดสุรนิ ทร์ ในระหว่างปี พ.ศ.
2557-2560
การส่งสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สตั ว์น้ําผ่านทางด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสุรินทร์ในปี พ.ศ.2557-2560 มีปริมาณการนําเข้าทั้ง
ทั้งสิ้น 780,877 กิโลกรัม มีมูลค่าการนําเข้าทั้งสิ้น 53,922,591 ล้านบาท จากการวบรวมข้อมูล พบว่าปลาหลดเป็น
ชนิดสัตว์น้ําที่มลู ค่าของการส่งออกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่สง่ ออกมาผ่านด่านตรวจสัตว์จังหวัดสุรินทร์สูงสุดเป็นอันดับ
แรกโดยอันดับแรกโดยในระหว่างปี พ.ศ. 2557-2560 มีปริมาณการนําเข้าทั้งสิ้น 420,900 กิโลกรัม มีมลู ค่าทั้งสิ้น
28,632574 บาทตามลําดับ ดังรูปภาพ

ตารางที่1.แสดงชนิด ปริมาณ และข้อมูลค่าของสัตว์น้ําชนิดที่สําคัญที่ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์จังหวัดสุรินทร์
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2557-2560 (ปี พ.ศ.2557 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม)
ปี พ.ศ.
ชนิด

ปลานิล
อืน่ ๆ
รวม

2557
2558
ปริมาณ มูลค่า(บาท) ปริมาณ มูลค่า(บาท)
(กิโลกรัม)
(กิโลกรัม)
15,487 1,024,65 126,30 7,935,15
0
0
0
24,900 1,532,695 124,25 8,359,90
6
0
40,387 2,557,345 250,55 16,295,0
6
50

2559
ปริมาณ มูลค่า(บาท)
(กิโลกรัม)
190,55 14,156,5
4
44
169,80 11,548,1
0
00
360,35 25,704,6
4
44

รวม
2560
ปริมาณ
มูลค่า
(กิโลกรัม)
(บาท)
88,559 5,516,2
30
41,021 3,729,3
22
129,58 9,245,5
0
52

ปริมาณ
(กิโลกรัม)
420,90
0
359,97
7
780,87
7

มูลค่า
(บาท)
28,632,
574
25,170,
017
53,922,
591

1.เส้นทางการส่งออกปลานิล ผ่านทางด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสุรนิ ทร์
1.จุดเริ่มต้นการส่งออกปลานิลของอําเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นั้น มีแหล่งกําเนิดที่ จากการ
เพาะเลี้ยงจาก อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ดจากนั้นผู้ประกอบการได้เดินทางไปรับปลานิลมาเพื่อ
รวบรวมในตลาดปลาช่องจอมและส่งออกไปยังประเทศกัมพูชาผ่านด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสุรินทร์
2.การส่งออกในช่วงเวลาประมาณ 07.00-09.00 น.รถลากโดยผู้ประกอบการฝั่งไทยจะบรรทุก
สินค้า จากนั้น จะมีชาวกัมพูชาดําเนินการขนสินค้าเพื่อข้ามไปส่งยั งประเทศกัมพูชา โดยสินค้านั้น จะไป
สิ้นสุดการส่งออกที่โอเสม็ดประเทศกัมพูชาต่อไป
3. .มาตรการการส่ งออกปลานิล โดยการส่งออกจะต้องขออนุญาตต่อด่านตรวจสั ตว์น้ําจังหวัด
สุรินทร์ ตามกฎหมาย 2 ฉบับได้แก่ พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชกําหนดการประมง
พ.ศ. (ฉบั บ ที่ 2 ) 2560 และพระราชบั ญ ญั ติ โ รคระบาดสั ต ว์ พ.ศ. 2558 การขออนุ ญ าตส่ ง ออก
ผู้ประกอบการต้องแสดงหนังสือยื่นใบคําขอแจ้งดําเนินการส่งออกมาในระบบ FSW และหนังสือรับรอง
ตนเอง ใบกํากับการซื้อขาย(invoice) ต่อด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้มั่นใจว่าสัตว์น้ําที่ส่งออก
นั้นได้มาจากการทําประมงที่ถูกกฎหมาย หากดําเนินการถูกต้องตามกระบวนการที่กล่าวมา และเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบถูกต้องแล้วนั้น ทางด่านตรวจสัตว์นําจึงออกใบอนุญาตนําสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอราชอาญาจักร
แบบ ร.9 ตามพระราชบั ญญัติโรคระบาดสั ตว์ พ.ศ. 2558 และใบแจ้งดําเนินการส่งออกสั ตว์น้ําหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา DOF4 ตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชกําหนดการประมง พ.ศ.
(ฉบับที่2) 2560 ตามลําดับ

เส้นทางการส่งออกสินค้าสัตว์นา้ํ
แหล่ งถิ่นกาเนิดปลานิล

มาจากแถบจังหวัดร้ อยเอ็ด

ตลาดช่องจอม

จุดผ่ านแดนถาวรช่ องจอม

ด่ านตรวจสัตว์ นา้ จังหวัดสุรินทร์

โอเสม็ด(ประเทศกัมพูชา)

การลําเลียงสินค้าสัตว์นา้ํ จากประเทศกัมพูชา

ตรวจร่วมบุรณาการลักลอบน้าํ เข้าสัตว์น้ําผิดกฏหมาย

เส้นทางการนําเข้าสัตว์นา้ํ ผ่านด่านตรวจสัตว์นา้ํ จังหวัดสุรนิ ทร์

ตรวจหน้าด่าน

ตลาดปลาช่องจอม

การลําเลียงปลาออกนอกพื้นที่

: มีการส่งออกไปยังต่างจังหวัดเช่นจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดอุบลราชธานี มุกดาหาร และใน
ตัวเมืองสุรนิ ทร์เป็นต้น

ชนิดสัตว์นา้ํ ทีน่ าํ เข้าหลักๆ

ชื่อสามัญภาษาไทย : หอยโข่ง
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ : (APPLE SNAIL)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pila ampullaceal
ลักษณะทั่วไป : ลักษณะของหอยโข่ง เปลือกมีลักษณะอวบกลมเป็นเกลียวช่องปากเปลือกกว้างมีฝาปิด ตีน
แบนและกว้างตัวหอยจะมีจะงอยปากแบ่งเป็นสองซีก แต่ละซีกมีหนวดเรียวและยาวมาก ตาอยู่ที่โคนหนวด
หายใจด้วยเหงือกซึ่งอยู่ในช่องใหญ่ภายในเปลือกกั้นอยู่อย่างมิดชิด มีเปลือกเป็นสีเขียว เปลือกกว้างถึง 6
นิ้ว
ถิ่นอาศัย แหล่งที่พบ : หอยโข่งอยู่ได้ทั้งในน้ําและบนบก พื้นเป็นดินปนทรายและตามซอกโพรงริมน้ํา
อาหาร : หอยโข่งกินผัก รากไม้ ใบไม้และกิ่งก้านพันธุ์ไม้น้ํา
ขนาด : สูงประมาณ 4-10 ซ.ม.

ชื่อสามัญภาษาไทย กระดี่นาง
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ:MOONLIGHT GOURAMI
ชื่อวิทยาศาสตร์:Trichogaster microlepis
ลักษณะทั่วไป ลักษณะของกระดี่นาง เป็นปลาน้ําจืดซึ่งอยู่ในสกุลเดียวกับปลาสลิด กระดี่หม้อ กระดี่มุก
และอยู่ในวงศ์เดียวกับปลาหมอไทยกระดี่นางมีสีขาวนวลลําตัวบาง เกล็ดบางเกล็ดเล็กละเอียดขอบเกล็ด
เป็นจักรเช่นเดียวกับเกล็ดปลาหมอ มีเส้นก้านครีบเป็นรยางค์ยาวอยู่ใต้ท้อง 1 คู่ เพศผู้จะมีสีแสดส้มตรง
บริเวณท้อง กล่าวกันว่า ปลากระดี่จะใช้รยางค์คู่นี้เป็นเครื่องรับความรู้สึก มีนิสัยสงบเสงี่ยม เลี้ยงรวมกับ
ปลาอื่นได้ดี แต่ในฤดูผสมพันธุ์ปลาตัวผู้จะมีนิสัยกีดกันระรานปลาอื่น
ถิ่นอาศัย แหล่งที่พบ : กระดี่นางมีอยู่ทั่วไปตามแหล่งน้ํา หนองบึง ลําห้วย ซึ่งมีพืชพันธุ์ไม้น้ําหนาแน่น
อาหาร: กระดี่นางกินแมลงและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก
ขนาด : ความยาวประมาณ 15 ซ.ม.

ชื่อสามัญภาษาไทย : หลด
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ : SPOTTED SPINY EEL
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Macrognathus siamensis
ลักษณะทั่วไป : ลักษณะของหลด เป็นปลาน้ําจืดอยู่ในวงศ์ปลากระทิง มีรูปร่างคล้ายคลึงกับปลากระทิงแต่
ปลาหลดมีขนาดเล็กกว่า ลําตัวยาวเรียว ด้านข้างแบน หัวเล็ก จะงอยปากเรียวแหลมและที่ปลายมีหนวดที่
สั้นอยู่ 1 คู่ ปากเล็กและอยู่ใต้ ตาเล็ก ครีบเล็กปลายกลม ครีบหลังและครีบก้นยาวมีขนาดใกล้เคียงกัน ครีบ
หางมีขนาดเล็กปลายมนกลม ไม่มีครีบท้อง หลังมีสีน้ําตาล ท้องมีสีน้ําตาลอ่อนปนเหลือง มีจุดสีดําที่ครีบ
หลัง 3-5 จุด บางตัวมีจุดดําที่โคนหางหนึ่งจุด
ถิ่นอาศัยแหล่งที่พบ : หลดพบตามแม่น้ํา ลําคลอง หนองและบึง ชอบฝังตัวในดินโคลน หรือบริเวณที่มีใบไม้
เน่าเปื่อย
อาหาร : หลดกินสัตว์เล็ก เช่น ไส้เดือน ตัวอ่อนของแมลงและเนื้อสัตว์ที่เน่าเปื่อย
ขนาด : ความยาวประมาณ 15-30 ซ.ม.

ชื่อสามัญภาษาไทย : เนื้ออ่อน
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ : WHISKER SHEATFISH
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Micronema bleekri
ลักษณะทั่วไป : ลักษณะของเนื้ออ่อน เป็นปลาน้ําจืดที่อยู่ในวงศ์ปลาเนื้ออ่อน ไม่มีเกล็ด รูปร่างด้านข้าง
แบนมาก ลําตัวยาวเรียว ท่อนหางโค้งงอเล็กน้อย แต่ตอนหัวกว้าง มีหนวด 4 เส้น ไม่มีครีบหลัง ส่วนครีบ
ไขมันก็ไม่มีเช่นกัน ครีบก้นยาวมีก้านครีบอ่อนประมาณ 80 ก้าน
ถิ่นอาศัยแหล่งที่พบ :
เนื้ออ่อนมีชุกชุมตลอดลําน้ําเจ้าพระยา ปากน้ําโพ แม่น้ําป่าสัก ในแม่น้ําโขงพบชุกชุม จับได้มากในฤดูน้ําลด
ช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม และภาคใต้พบในแม่น้ําตาปี ใกล้บ้านดอน มักชอบอยู่ในบริเวณน้ําลึก ๆ
อาหาร : เนื้ออ่อนกินกุ้ง หนอน แมลงและจุลินทรีย์ขนาดเล็ก
ขนาด : ขนาดใหญ่ที่สุดเคยมีผู้พบมีความยาวถึง 60 ซ.ม.

ชื่อสามัญภาษาไทย : กุ้งฝอย
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ : LANCHESTER'S FRESHWATER PRAWN
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Macrobrachium lanchesteri
ลักษณะทั่วไป : ลักษณะของกุ้งฝอย เป็นกุ้งน้ําจืดขนาดเล็ก มีเปลือกแข็งห่อหุ้มตัว มีขา 10 คู่ แบ่งแยก
หน้าที่กันออกไปเป็นขาสําหรับจับอาหาร ขาเดินและขาว่ายน้ํา ขาเดินคู่ที่สองมีขนาดไล่เลี่ยกับขาเดินคู่ที่ 4
และ 5 ข้อปลายมีลักษณะเป็นก้ามหนีบ อยู่รวมกันเป็นฝูง ลักษณะสําคัญประจําตัวคือ มีกรีตรง ขาเดิน 3
คู่ยาวเท่ากันแตกต่างจากลูกกุ้งก้ามกรามที่มีขนาดเท่ากัน ซึ่งจะมีกรียาวปลายโค้งสูงขึ้น
ถิ่นอาศัยแหล่งที่พบ : กุ้งฝอยชอบอยู่บริเวณผิวน้ําตามชายริมตลิ่งซึ่งเป็นแหล่งน้ําที่มีรากหญ้าและรากพันธุ์
ไม้น้ํา จะรวมกลุ่มอยู่กันชุกชุมในหนอง บ่อ บึง หรือตามบริเวณแหล่งน้ําซึ่งมีกระแสน้ําขึ้น ลงไหลเอื่อย ๆ
อาหาร : กุ้งฝอยกินจุลินทรีย์และตัวอ่อนของสัตว์น้ําขนาดเล็ก
ขนาด : ความยาวประมาณ 2-7 ซ.ม.

ชื่อสามัญภาษาไทย : นิล
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ : NILE TILAPIA
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oreochromis niloticus
ลักษณะทั่วไป : ลักษณะของนิล มีรูปร่างลักษณะเหมือนกับปลาหมอเทศ ผิดกันตรงที่ปลานิลมีลายสีดําและ
จุดสีขาวสลับกัน ที่บริเวณครีบหลัง ครีบหางและครีบก้น ลําตัวสีเขียวปนน้ําตาลและมีลายดําจาง ๆ พาด
ขวางตามลําตัว
ถิ่นอาศัยแหล่งที่พบ : นิลปลานิลเข้าสู่ประเทศไทยครั้งแรก โดยเจ้าชายอากิฮิโต มกุฎราชกุมารแห่งประเทศ
ญี่ปุ่นจัดส่งเข้ามาถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2508 จํานวน 50 ตัว ครั้ง
นั้นได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ทดลองเลี้ยงในบ่อที่สวนจิตรลดา ปลานิลได้เจริญเติบโตและแพร่พันธ์
อาหาร : นิลกินได้ทุกชนิด เช่น ไรน้ํา ตะไคร่น้ํา ตัวอ่อนของแมลงและสัตว์น้ําขนาดเล็ก ๆ
ขนาด : ความยาวประมาณ 10-30 ซ.ม.

