
สรปุปริมาณและมลูค่าการส่งออกสินค้าสตัวน์ ้า ปี 2562 

 
 

เดือน ปริมาณ(ก.ก.) มลูค่า(บาท) หมายเหต ุ

1 มกราคม 419,973 42,039,825  

2 กุมภาพนัธ ์ 519,671 48,106,862  

3 มนีาคม 746,039 62,488,890  

4 เมษายน 773,833 62,432,767  

5 พฤษภาคม 547,529 50,154,488  

6 มถิุนายน 497,532 42,912,795  

7 กรกฎาคม 1,087,484 63,806,404  

8 สงิหาคม 1,102,495 74,814,438  

9 กนัยายน 781,454 63,877,465  

10 ตุลาคม 1,076,727 82,402,848  

11 พฤศจกิายน 1,333,415 89,171,984  

12 ธนัวาคม 903,478 80,573,309  

  รวม 9,789,630 762,782,075  

 
กราฟแสดงปริมาณและมลูค่า การส่งออกสตัวน์ ้าและผลิตภณัฑส์ตัวน์ ้า  

ตัง้แต่ มกราคม พ.ศ. 2562 - ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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ชดุข้อมลู2 ชดุข้อมลู1



สถิติปริมาณและมลูค่าการส่งออกสินค้าสตัวน์ ้า                                                        

ตารางแสดงปรมิาณและมลูค่า การสง่ออกสตัวน์ ้าและผลติภณัฑส์ตัวน์ ้า เดอืนมกราคม พ.ศ. 2562 

  
ชนิดสตัวน์ ้า ลกัษณะ 

 มกราคม  

 น ้าหนัก   มลูค่า  

1 ปลาทรายแดง  ผลติภณัฑ ์ 259,416 26,596,095 

2 ปลาทแูขก  ผลติภณัฑ ์ 6,200 520,000 

3 ปลาซาบะ  ผลติภณัฑ ์ 17,975 1,926,019 

4 ปลากะตกั   ผลติภณัฑ ์ 71,430 1,832,100 

5 หอยนางรม  ผลติภณัฑ ์ - - 

6 ปลาแมคเคอเรล  ผลติภณัฑ ์ 14,460 704,925 

7 ปลาซารด์นี   ผลติภณัฑ ์ 16,306 1,194,326 

8 ปลาสวาย  แชเ่ยน็  - - 

9 ปลายีส่กเทศ  แชเ่ยน็  - - 

10 ปลานวลจนัทรเ์ทศ  แชเ่ยน็  - - 

11 ปลานิล  แชเ่ยน็  - - 

12 ปลาแซลมอน   แชเ่ยน็/แช่แขง็  1,750 189,250 

13 ปลาดอรี ่  แชเ่ยน็/แช่แขง็  600 33,000 

14 ปลาหนวดฤาษ ี  แชเ่ยน็/แช่แขง็  - - 

15 
ปลาอลาสกา้โพ
ลอ็ค  แชเ่ยน็/แช่แขง็  11,840 1,166,000 

16 ปลาไข ่  แชเ่ยน็/แช่แขง็  - - 

17 กุง้ขาว  แชเ่ยน็/แช่แขง็  5,550 1,831,750 

18 ปลาหมกึกลว้ย  ผลติภณัฑ ์ 12,810 5,799,560 

19 สตัวน์ ้าอื่น ๆ  ผลติภณัฑ ์ 1,636 246,800 

  รวม 419,973 42,039,825 
 

 

 



กราฟแสดงปรมิาณ การสง่ออกสตัวน์ ้าและผลติภณัฑส์ตัวน์ ้า เดอืนมกราคม พ.ศ. 2562 

 

 

กราฟแสดงมลูคา่ การสง่ออกสตัวน์ ้าและผลติภณัฑส์ตัวน์ ้า เดอืนมกราคม พ.ศ. 2562 

 

ปลาทรายแดง, 259,416 

ปลาทูแขก, 6,200 

ปลาซาบะ, 17,975 

ปลากะตัก , 71,430 

ปลาแมคเคอเรล, 14,460 

ปลาซาร์ดีน , 16,306 

ปลาแซลมอน , 1,750 

ปลาดอร่ี, 600 ปลาอลาสก้าโพล็อค, 
11,840 กุ้งขาว, 5,550 

ปลาหมึกกล้วย, 12,810 

สัตว์น า้อื่น ๆ, 1,636

ปลาทรายแดง ปลาทแูขก ปลาซาบะ ปลากะตกั ปลาแมคเคอเรล ปลาซาร์ดีน 

ปลาแซลมอน ปลาดอร่ี ปลาอลาสก้าโพล็อค กุ้งขาว ปลาหมกึกล้วย สตัว์น า้อ่ืน ๆ

ปลาทรายแดง, 
26,596,095 

ปลาทูแขก, 520,000 

ปลาซาบะ, 1,926,019 

ปลากะตัก , 
1,832,100 

ปลาแมคเคอเรล
, 704,925 

ปลาซาร์ดีน , 1,194,326 

ปลาแซลมอน , 189,250 

ปลาดอร่ี, 33,000 

ปลาอลาสก้าโพล็อค, 
1,166,000 

กุ้งขาว, 1,831,750 
ปลาหมึกกล้วย, 

5,799,560 
สัตว์น า้อื่น ๆ, 246,800 

ปลาทรายแดง ปลาทแูขก ปลาซาบะ ปลากะตกั ปลาแมคเคอเรล ปลาซาร์ดีน 

ปลาแซลมอน ปลาดอร่ี ปลาอลาสก้าโพล็อค กุ้งขาว ปลาหมกึกล้วย สตัว์น า้อ่ืน ๆ



ตารางแสดงปรมิาณและมลูค่า การสง่ออกสตัวน์ ้าและผลติภณัฑส์ตัวน์ ้า เดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 

  
ชนิดสตัวน์ ้า ลกัษณะ 

 กมุภาพนัธ ์ 

 น ้าหนัก   มลูค่า  

1 ปลาทรายแดง  ผลติภณัฑ ์ 246,827 25,125,841 

2 ปลาทแูขก  ผลติภณัฑ ์ 20,015 1,444,925 

3 ปลาซาบะ  ผลติภณัฑ ์ 49,430 4,835,180 

4 ปลากะตกั   ผลติภณัฑ ์ 71,566 1,777,300 

5 หอยนางรม  ผลติภณัฑ ์ - - 

6 ปลาแมคเคอเรล  ผลติภณัฑ ์ 15,800 770,250 

7 ปลาซารด์นี   ผลติภณัฑ ์ 86,815 7,443,206 

8 ปลาสวาย  แชเ่ยน็  - - 

9 ปลายีส่กเทศ  แชเ่ยน็  - - 

10 ปลานวลจนัทรเ์ทศ  แชเ่ยน็  - - 

11 ปลานิล  แชเ่ยน็  - - 

12 ปลาแซลมอน   แชเ่ยน็/แช่แขง็  5,774 304,040 

13 ปลาดอรี ่  แชเ่ยน็/แช่แขง็  1,600 60,000 

14 ปลาหนวดฤาษ ี  แชเ่ยน็/แช่แขง็  328 99,000 

15 ปลาอลาสกา้โพลอ็ค  แชเ่ยน็/แช่แขง็  9,360 897,500 

16 ปลาไข ่  แชเ่ยน็/แช่แขง็  170 61,200 

17 กุง้ขาว  แชเ่ยน็/แช่แขง็  - - 

18 ปลาหมกึกลว้ย  ผลติภณัฑ ์ 9,376 5,122,300 

19 สตัวน์ ้าอื่น ๆ  ผลติภณัฑ ์ 2,610 166,120 

  รวม 519,671 48,106,862 
 

 

 

 

 



กราฟแสดงปรมิาณ การสง่ออกสตัวน์ ้าและผลติภณัฑส์ตัวน์ ้า เดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 

 

 

กราฟแสดงมลูคา่ การสง่ออกสตัวน์ ้าและผลติภณัฑส์ตัวน์ ้า เดอืนกมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 

 

 

ปลาทรายแดง, 246,827 

ปลาทูแขก, 20,015 
ปลาซาบะ, 49,430 

ปลากะตัก , 71,566 

ปลาแมคเคอเรล, 15,800 

ปลาซาร์ดีน , 86,815 

ปลาแซลมอน , 5,774 

ปลาดอร่ี, 1,600 

ปลาหนวดฤาษี, 328 
ปลาอลาสก้าโพ
ล็อค, 9,360 

ปลาไข่, 170 

ปลาหมึกกล้วย, 9,376 

สัตว์น า้อื่น ๆ, 2,610

ปลาทรายแดง ปลาทแูขก ปลาซาบะ ปลากะตกั ปลาแมคเคอเรล
ปลาซาร์ดีน ปลาแซลมอน ปลาดอร่ี ปลาหนวดฤาษี ปลาอลาสก้าโพล็อค
ปลาไข่ ปลาหมกึกล้วย สตัว์น า้อ่ืน ๆ

ปลาทรายแดง, 
25,125,841 

ปลาทูแขก, 1,444,925 

ปลาซาบะ, 4,835,180 

ปลากะตัก , 1,777,300 

ปลาแมคเคอเรล, 770,250 

ปลาซาร์ดีน , 7,443,206 

ปลาแซลมอน , 304,040 

ปลาดอร่ี, 60,000 

ปลาหนวดฤาษี, 99,000 

ปลาอลาสก้าโพล็อค, 
897,500 ปลาไข่, 61,200 ปลาหมึกกล้วย, 5,122,300 

สัตว์น า้อื่น ๆ, 166,120 

ปลาทรายแดง ปลาทแูขก ปลาซาบะ ปลากะตกั ปลาแมคเคอเรล

ปลาซาร์ดีน ปลาแซลมอน ปลาดอร่ี ปลาหนวดฤาษี ปลาอลาสก้าโพล็อค

ปลาไข่ ปลาหมกึกล้วย สตัว์น า้อ่ืน ๆ



ตารางแสดงปรมิาณและมลูค่า การสง่ออกสตัวน์ ้าและผลติภณัฑส์ตัวน์ ้า เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2562 

  
ชนิดสตัวน์ ้า ลกัษณะ 

 มีนาคม  

 น ้าหนัก   มลูค่า  

1 ปลาทรายแดง  ผลติภณัฑ ์ 267,570 28,086,152 

2 ปลาทแูขก  ผลติภณัฑ ์ 12,927 786,200 

3 ปลาซาบะ  ผลติภณัฑ ์ 64,484 6,295,485 

4 ปลากะตกั   ผลติภณัฑ ์ 61,198 153,600 

5 หอยนางรม  ผลติภณัฑ ์ 203,721 9,407,321 

6 ปลาแมคเคอเรล  ผลติภณัฑ ์ - - 

7 ปลาซารด์นี   ผลติภณัฑ ์ 95,712 7,855,710 

8 ปลาสวาย  แชเ่ยน็  - - 

9 ปลายีส่กเทศ  แชเ่ยน็  - - 

10 ปลานวลจนัทรเ์ทศ  แชเ่ยน็  - - 

11 ปลานิล  แชเ่ยน็  - - 

12 ปลาแซลมอน   แชเ่ยน็/แช่แขง็  4,920 267,300 

13 ปลาดอรี ่  แชเ่ยน็/แช่แขง็  - - 

14 ปลาหนวดฤาษ ี  แชเ่ยน็/แช่แขง็  820 247,500 

15 ปลาอลาสกา้โพลอ็ค  แชเ่ยน็/แช่แขง็  15,918 1,447,522 

16 ปลาไข ่  แชเ่ยน็/แช่แขง็  70 25,200 

17 กุง้ขาว  แชเ่ยน็/แช่แขง็  6,100 2,003,000 

18 ปลาหมกึกลว้ย  ผลติภณัฑ ์ 11,949 5,684,400 

19 สตัวน์ ้าอื่น ๆ  ผลติภณัฑ ์ 650 229,500 

  รวม   746,039 62,488,890 
 

 

 

 

 



กราฟแสดงปรมิาณ การสง่ออกสตัวน์ ้าและผลติภณัฑส์ตัวน์ ้า เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2562 

 

 

กราฟแสดงมลูคา่ การสง่ออกสตัวน์ ้าและผลติภณัฑส์ตัวน์ ้า เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2562 

 

 

ปลาทรายแดง, 267,570 

ปลาทูแขก, 12,927 

ปลาซาบะ, 64,484 ปลากะตัก , 61,198 

หอยนางรม, 203,721 

ปลาซาร์ดีน , 95,712 

ปลาแซลมอน , 4,920 
ปลาหนวดฤาษี, 820 

ปลาอลาสก้าโพ
ล็อค, 15,918 

ปลาไข่, 
70 กุ้งขาว, 6,100 

ปลาหมึกกล้วย, 11,949 

สัตว์น า้อื่น ๆ, 650 

ปลาทรายแดง ปลาทแูขก ปลาซาบะ ปลากะตกั หอยนางรม

ปลาซาร์ดีน ปลาแซลมอน ปลาหนวดฤาษี ปลาอลาสก้าโพล็อค ปลาไข่

กุ้ งขาว ปลาหมกึกล้วย สตัว์น า้อ่ืน ๆ

ปลาทรายแดง, 
28,086,152 

ปลาทูแขก, 786,200 ปลาซาบะ, 6,295,485 
ปลากะตัก , 153,600 

หอยนางรม, 9,407,321 

ปลาซาร์ดีน , 7,855,710 

ปลาแซลมอน , 267,300 

ปลาหนวดฤาษี, 247,500 

ปลาอลาสก้าโพ
ล็อค, 1,447,522 

ปลาไข่, 
25,200 

กุ้งขาว, 
2,003,000 

ปลาหมึกกล้วย, 5,684,400 สัตว์น า้อื่น ๆ, 229,500 

ปลาทรายแดง ปลาทแูขก ปลาซาบะ ปลากะตกั หอยนางรม
ปลาซาร์ดีน ปลาแซลมอน ปลาหนวดฤาษี ปลาอลาสก้าโพล็อค ปลาไข่
กุ้ งขาว ปลาหมกึกล้วย สตัว์น า้อ่ืน ๆ



ตารางแสดงปรมิาณและมลูค่า การสง่ออกสตัวน์ ้าและผลติภณัฑส์ตัวน์ ้า เดอืนเมษายน พ.ศ. 2562 

  
ชนิดสตัวน์ ้า ลกัษณะ 

 เมษายน  

 น ้าหนัก   มลูค่า  

1 ปลาทรายแดง  ผลติภณัฑ ์        280,870     28,454,377  

2 ปลาทแูขก  ผลติภณัฑ ์                 -                    -    

3 ปลาซาบะ  ผลติภณัฑ ์          47,880      4,725,000  

4 ปลากะตกั   ผลติภณัฑ ์        103,565      2,306,940  

5 หอยนางรม  ผลติภณัฑ ์        185,307      9,464,670  

6 ปลาแมคเคอเรล  ผลติภณัฑ ์          15,010         770,250  

7 ปลาซารด์นี   ผลติภณัฑ ์        100,145      8,114,640  

8 ปลาสวาย  แชเ่ยน็                  -                    -    

9 ปลายีส่กเทศ  แชเ่ยน็                  -                    -    

10 ปลานวลจนัทรเ์ทศ  แชเ่ยน็                  -                    -    

11 ปลานิล  แชเ่ยน็                  -                    -    

12 ปลาแซลมอน   แชเ่ยน็/แช่แขง็             5,160         378,420  

13 ปลาดอรี ่  แชเ่ยน็/แช่แขง็             2,000           60,000  

14 ปลาหนวดฤาษ ี  แชเ่ยน็/แช่แขง็                  -                    -    

15 ปลาอลาสกา้โพลอ็ค  แชเ่ยน็/แช่แขง็           10,735      1,051,320  

16 ปลาไข ่  แชเ่ยน็/แช่แขง็                 40           14,400  

17 กุง้ขาว  แชเ่ยน็/แช่แขง็             5,100         167,600  

18 ปลาหมกึกลว้ย  ผลติภณัฑ ์          15,821      6,713,900  

19 สตัวน์ ้าอื่น ๆ  ผลติภณัฑ ์            2,200         211,250  

  รวม          773,833     62,432,767  
 

 

 

 

 



กราฟแสดงปรมิาณ การสง่ออกสตัวน์ ้าและผลติภณัฑส์ตัวน์ ้า เดอืนเมษายน พ.ศ. 2562 

 

 

กราฟแสดงมลูคา่ การสง่ออกสตัวน์ ้าและผลติภณัฑส์ตัวน์ ้า เดอืนเมษายน  พ.ศ. 2562 

 

 

ปลาทรายแดง, 280,870 

ปลาซาบะ, 47,880 
ปลากะตัก , 103,565 

หอยนางรม, 185,307 

ปลาแมคเคอเรล, 
15,010 

ปลาซาร์ดีน , 100,145 

ปลาแซลมอน , 5,160 
ปลาดอร่ี, 
2,000 

ปลาอลาสก้าโพล็อค, 
10,735 

กุ้งขาว, 5,100 

ปลาหมึกกล้วย, 15,821 

สัตว์น า้อื่น ๆ, 2,240

ปลาทรายแดง ปลาซาบะ ปลากะตกั หอยนางรม ปลาแมคเคอเรล ปลาซาร์ดีน 

ปลาแซลมอน ปลาดอร่ี ปลาอลาสก้าโพล็อค กุ้งขาว ปลาหมกึกล้วย สตัว์น า้อ่ืน ๆ

ปลาทรายแดง, 
28,454,377 

ปลาซาบะ, 4,725,000 

ปลากะตัก , 2,306,940 

หอยนางรม, 9,464,670 

ปลาแมคเคอเรล, 770,250 
ปลาซาร์ดีน , 8,114,640 

ปลาแซลมอน , 378,420 

ปลาดอร่ี, 60,000 

ปลาอลาสก้าโพล็อค, 
1,051,320 

กุ้งขาว, 167,600 

ปลาหมึกกล้วย, 
6,713,900 

สัตว์น า้อื่น ๆ, 225,650 

ปลาทรายแดง ปลาซาบะ ปลากะตกั หอยนางรม ปลาแมคเคอเรล ปลาซาร์ดีน 

ปลาแซลมอน ปลาดอร่ี ปลาอลาสก้าโพล็อค กุ้งขาว ปลาหมกึกล้วย สตัว์น า้อ่ืน ๆ



ตารางแสดงปรมิาณและมลูค่า การสง่ออกสตัวน์ ้าและผลติภณัฑส์ตัวน์ ้า เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 

  
ชนิดสตัวน์ ้า ลกัษณะ 

 พฤษภาคม  

 น ้าหนัก   มลูค่า  

1 ปลาทรายแดง  ผลติภณัฑ ์ 234,385 24,011,353 

2 ปลาทแูขก  ผลติภณัฑ ์ 23,642 1,541,725 

3 ปลาซาบะ  ผลติภณัฑ ์ 102,499 8,268,275 

4 ปลากะตกั   ผลติภณัฑ ์ 50,524 1,270,600 

5 หอยนางรม  ผลติภณัฑ ์ - - 

6 ปลาแมคเคอเรล  ผลติภณัฑ ์ 15,010 770,250 

7 ปลาซารด์นี   ผลติภณัฑ ์ 79,437 6,918,750 

8 ปลาสวาย  แชเ่ยน็  - - 

9 ปลายีส่กเทศ  แชเ่ยน็  - - 

10 ปลานวลจนัทรเ์ทศ  แชเ่ยน็  - - 

11 ปลานิล  แชเ่ยน็  - - 

12 ปลาแซลมอน   แชเ่ยน็/แช่แขง็  3,492 245,735 

13 ปลาดอรี ่  แชเ่ยน็/แช่แขง็  500 18,500 

14 ปลาหนวดฤาษ ี  แชเ่ยน็/แช่แขง็  - - 

15 ปลาอลาสกา้โพลอ็ค  แชเ่ยน็/แช่แขง็  6,050 596,750 

16 ปลาไข ่  แชเ่ยน็/แช่แขง็  10 3,600 

17 กุง้ขาว  แชเ่ยน็/แช่แขง็  12,800 421,800 

18 ปลาหมกึกลว้ย  ผลติภณัฑ ์ 17,740 6,070,400 

19 สตัวน์ ้าอื่น ๆ  ผลติภณัฑ ์ 1,440 16,750 

  รวม   547,529 50,154,488 
 

 

 

 

 



กราฟแสดงปรมิาณ การสง่ออกสตัวน์ ้าและผลติภณัฑส์ตัวน์ ้า เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 

 

กราฟแสดงมลูคา่ การสง่ออกสตัวน์ ้าและผลติภณัฑส์ตัวน์ ้า เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 

ปลาทรายแดง, 234,385 

ปลาทูแขก, 23,642 
ปลาซาบะ, 102,499 

ปลากะตัก , 50,524 

ปลาแมคเคอเรล, 15,010 
ปลาซาร์ดีน , 79,437 

ปลาแซลมอน , 3,492 

ปลาดอร่ี, 500 

ปลาอลาสก้าโพล็อค, 6,050 
กุ้งขาว, 12,800 

ปลาหมึกกล้วย, 17,740 

สัตว์น า้อื่น ๆ, 1,450 

ปลาทรายแดง ปลาทแูขก ปลาซาบะ ปลากะตกั ปลาแมคเคอเรล ปลาซาร์ดีน 

ปลาแซลมอน ปลาดอร่ี ปลาอลาสก้าโพล็อค กุ้งขาว ปลาหมกึกล้วย สตัว์น า้อ่ืน ๆ

ปลาทรายแดง, 24,011,353 

ปลาทูแขก, 1,541,725 

ปลาซาบะ, 8,268,275 

ปลากะตัก , 1,270,600 

ปลาแมคเคอเรล, 770,250 

ปลาซาร์ดีน , 6,918,750 

ปลาแซลมอน , 245,735 

ปลาดอร่ี, 18,500 

ปลาอลาสก้าโพล็อค, 
596,750 

กุ้งขาว, 421,800 ปลาหมึกกล้วย, 6,070,400 

สัตว์น า้อื่น ๆ, 20,350

ปลาทรายแดง ปลาทแูขก ปลาซาบะ ปลากะตกั ปลาแมคเคอเรล ปลาซาร์ดีน 

ปลาแซลมอน ปลาดอร่ี ปลาอลาสก้าโพล็อค กุ้งขาว ปลาหมกึกล้วย สตัว์น า้อ่ืน ๆ



ตารางแสดงปรมิาณและมลูค่า การสง่ออกสตัวน์ ้าและผลติภณัฑส์ตัวน์ ้า เดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2562 

  
ชนิดสตัวน์ ้า ลกัษณะ 

 มิถนุายน  

 น ้าหนัก   มลูค่า  

1 ปลาทรายแดง ผลติภณัฑ ์ 237,092 23,907,460 

2 ปลาทแูขก ผลติภณัฑ ์ 19,058 1,340,749 

3 ปลาซาบะ ผลติภณัฑ ์ 17,050 1,563,500 

4 ปลากะตกั ผลติภณัฑ ์ 50,560 1,275,100 

5 หอยนางรม ผลติภณัฑ ์ 104,498 3,162,250 

6 ปลาแมคเคอเรล ผลติภณัฑ ์ 15,010 770,250 

7 ปลาซารด์นี ผลติภณัฑ ์ 14,756 1,053,385 

8 ปลาสวาย แชเ่ยน็ - - 

9 ปลายีส่กเทศ แชเ่ยน็ - - 

10 ปลานวลจนัทรเ์ทศ แชเ่ยน็ - - 

11 ปลานิล แชเ่ยน็ - - 

12 ปลาแซลมอน แชเ่ยน็/แช่แขง็ 6,763 396,026 

13 ปลาดอรี ่ แชเ่ยน็/แช่แขง็ 1,080 65,700 

14 ปลาหนวดฤาษ ี แชเ่ยน็/แช่แขง็ 328 99,000 

15 ปลาอลาสกา้โพลอ็ค แชเ่ยน็/แช่แขง็ 7,900 747,400 

16 ปลาไข ่ แชเ่ยน็/แช่แขง็ 60 21,600 

17 กุง้ขาว แชเ่ยน็/แช่แขง็ 6,200 2,013,300 

18 ปลาหมกึกลว้ย ผลติภณัฑ ์ 13,919 6,006,300 

19 สตัวน์ ้าอื่น ๆ ผลติภณัฑ ์ 3,258 490,775 

 รวม  497,532 42,912,795 
 

 

 

 

 



กราฟแสดงปรมิาณ การสง่ออกสตัวน์ ้าและผลติภณัฑส์ตัวน์ ้า เดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2562 

 

 

กราฟแสดงมลูคา่ การสง่ออกสตัวน์ ้าและผลติภณัฑส์ตัวน์ ้า เดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2562 

 

 

ปลาทรายแดง, 237,092 

ปลาทูแขก, 19,058 ปลาซาบะ, 17,050 

ปลากะตัก , 50,560 

หอยนางรม, 104,498 

ปลาแมคเคอเรล, 15,010 

ปลาซาร์ดีน , 14,756 

ปลาแซลมอน , 6,763 

ปลาดอร่ี, 1,080 ปลาหนวดฤาษี
, 328 

ปลาอลาสก้าโพล็อค, 
7,900 

กุ้งขาว, 6,200 
ปลาหมึกกล้วย, 13,919 

สัตว์น า้อื่น ๆ, 3,318

ปลาทรายแดง ปลาทแูขก ปลาซาบะ ปลากะตกั หอยนางรม

ปลาแมคเคอเรล ปลาซาร์ดีน ปลาแซลมอน ปลาดอร่ี ปลาหนวดฤาษี

ปลาอลาสก้าโพล็อค กุ้งขาว ปลาหมกึกล้วย สตัว์น า้อ่ืน ๆ

ปลาทรายแดง, 
23,907,460 

ปลาทูแขก, 1,340,749 
ปลาซาบะ, 1,563,500 

ปลากะตัก , 1,275,100 

หอยนางรม, 3,162,250 

ปลาแมคเคอเรล, 770,250 

ปลาซาร์ดีน , 1,053,385 

ปลาแซลมอน , 396,026 

ปลาดอร่ี, 
65,700 

ปลาหนวด
ฤาษี, 
99,000 

ปลาอ
ลาสก้าโพ
ล็อค, 

747,400 

กุ้งขาว, 
2,013,300 ปลาหมึกกล้วย, 

6,006,300 

สัตว์น า้อื่น ๆ, 512,375 

ปลาทรายแดง ปลาทแูขก ปลาซาบะ ปลากะตกั หอยนางรม

ปลาแมคเคอเรล ปลาซาร์ดีน ปลาแซลมอน ปลาดอร่ี ปลาหนวดฤาษี

ปลาอลาสก้าโพล็อค กุ้งขาว ปลาหมกึกล้วย สตัว์น า้อ่ืน ๆ



ตารางแสดงปรมิาณและมลูค่า การสง่ออกสตัวน์ ้าและผลติภณัฑส์ตัวน์ ้า เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 

  
ชนิดสตัวน์ ้า ลกัษณะ 

 กรกฎาคม  

 น ้าหนัก   มลูค่า  

1 ปลาทรายแดง ผลติภณัฑ ์ 228,150 23,371,305 

2 ปลาทแูขก ผลติภณัฑ ์ 5,425 396,952 

3 ปลาซาบะ ผลติภณัฑ ์ 94,654 7,107,500 

4 ปลากะตกั ผลติภณัฑ ์ 20,317 499,550 

5 หอยนางรม ผลติภณัฑ ์ 487,849 15,684,016 

6 ปลาแมคเคอเรล ผลติภณัฑ ์ 14,615 770,250 

7 ปลาซารด์นี ผลติภณัฑ ์ 96,518 8,128,621 

8 ปลาสวาย แชเ่ยน็ 34,000 668,000 

9 ปลายีส่กเทศ แชเ่ยน็ 26,000 625,000 

10 ปลานวลจนัทรเ์ทศ แชเ่ยน็ 23,000 547,500 

11 ปลานิล แชเ่ยน็ 19,000 570,000 

12 ปลาแซลมอน แชเ่ยน็/แช่แขง็ 5,142 307,630 

13 ปลาดอรี ่ แชเ่ยน็/แช่แขง็ 1,000 30,000 

14 ปลาหนวดฤาษ ี แชเ่ยน็/แช่แขง็ 164 49,500 

15 ปลาอลาสกา้โพลอ็ค แชเ่ยน็/แช่แขง็ 6,350 601,350 

16 ปลาไข ่ แชเ่ยน็/แช่แขง็ 100 36,000 

17 กุง้ขาว แชเ่ยน็/แช่แขง็ 6,000 1,987,500 

18 ปลาหมกึกลว้ย ผลติภณัฑ ์ 6,356 2,228,500 

19 สตัวน์ ้าอื่น ๆ ผลติภณัฑ ์ 12,844 197,230 

 รวม  1,087,484 63,806,404 
 

 

 

 

 



กราฟแสดงปรมิาณ การสง่ออกสตัวน์ ้าและผลติภณัฑส์ตัวน์ ้า เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 

 

 
กราฟแสดงมลูคา่ การสง่ออกสตัวน์ ้าและผลติภณัฑส์ตัวน์ ้า เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 

 

 

ปลาทรายแดง, 
228,150 

ปลาทูแขก, 5,425 

ปลาซาบะ, 94,654 

ปลากะตัก , 20,317 
หอยนางรม, 487,849 

ปลาแมคเคอเรล, 14,615 

ปลาซาร์ดีน , 96,518 

ปลาสวาย, 34,000 

ปลายี่สกเทศ, 26,000 

ปลานวลจันทร์เทศ,
23,000 

ปลานิล, 
19,000 

ปลาแซลมอน , 
5,142 

ปลาดอร่ี, 
1,000 

ปลาหนวดฤาษี, 
164 

ปลาอลาสก้า
โพล็อค, 6,350 

ปลาไข่, 100 

กุ้งขาว, 6,000 

ปลาหมึกกล้วย, 6,356 

สัตว์น า้อื่น ๆ, 12,844 

ปลาทรายแดง ปลาทแูขก ปลาซาบะ ปลากะตกั หอยนางรม
ปลาแมคเคอเรล ปลาซาร์ดีน ปลาสวาย ปลาย่ีสกเทศ ปลานวลจนัทร์เทศ
ปลานิล ปลาแซลมอน ปลาดอร่ี ปลาหนวดฤาษี ปลาอลาสก้าโพล็อค
ปลาไข่ กุ้ งขาว ปลาหมกึกล้วย สตัว์น า้อ่ืน ๆ

ปลาทรายแดง, 
23,371,305 

ปลาทูแขก, 396,952 

ปลาซาบะ, 7,107,500 

ปลากะตัก , 499,550 

หอยนางรม, 15,684,016 

ปลาแมคเคอเรล, 770,250 

ปลาซาร์ดีน , 8,128,621 

ปลาสวาย
, 668,000 

ปลายี่สก
เทศ, 

625,000 

ปลานวลจันทร์
เทศ, 547,500 ปลานิล, 570,000 

ปลาแซลมอน , 307,630 

ปลาดอร่ี, 
30,000 

ปลาหนวด
ฤาษี, 
49,500 

ปลาอลาสก้า
โพล็อค, 
601,350 ปลาไข่, 36,000 

กุ้งขาว, 1,987,500 

ปลาหมึกกล้วย, 
2,228,500 

สัตว์น า้อื่น ๆ, 197,230 

ปลาทรายแดง ปลาทแูขก ปลาซาบะ ปลากะตกั หอยนางรม

ปลาแมคเคอเรล ปลาซาร์ดีน ปลาสวาย ปลาย่ีสกเทศ ปลานวลจนัทร์เทศ

ปลานิล ปลาแซลมอน ปลาดอร่ี ปลาหนวดฤาษี ปลาอลาสก้าโพล็อค

ปลาไข่ กุ้ งขาว ปลาหมกึกล้วย สตัว์น า้อ่ืน ๆ



ตารางแสดงปรมิาณและมลูค่า การสง่ออกสตัวน์ ้าและผลติภณัฑส์ตัวน์ ้า เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2562 

  
ชนิดสตัวน์ ้า ลกัษณะ 

 สิงหาคม  

 น ้าหนัก   มลูค่า  

1 ปลาทรายแดง ผลติภณัฑ ์ 250,367 25,425,699 

2 ปลาทแูขก ผลติภณัฑ ์ 29,140 1,977,826 

3 ปลาซาบะ ผลติภณัฑ ์ 60,567 5,266,080 

4 ปลากะตกั ผลติภณัฑ ์ 42,364 765,120 

5 หอยนางรม ผลติภณัฑ ์ 275,342 10,060,201 

6 ปลาแมคเคอเรล ผลติภณัฑ ์ 25,715 1,355,250 

7 ปลาซารด์นี ผลติภณัฑ ์ 174,478 14,844,936 

8 ปลาสวาย แชเ่ยน็ 84,000 1,680,000 

9 ปลายีส่กเทศ แชเ่ยน็ 45,000 1,075,000 

10 ปลานวลจนัทรเ์ทศ แชเ่ยน็ 45,000 1,065,000 

11 ปลานิล แชเ่ยน็ 20,500 632,500 

12 ปลาแซลมอน แชเ่ยน็/แช่แขง็ 6,720 238,200 

13 ปลาดอรี ่ แชเ่ยน็/แช่แขง็ 500 15,000 

14 ปลาหนวดฤาษ ี แชเ่ยน็/แช่แขง็ 1,148 350,541 

15 ปลาอลาสกา้โพลอ็ค แชเ่ยน็/แช่แขง็ 11,227 1,097,915 

16 ปลาไข ่ แชเ่ยน็/แช่แขง็ 20 7,200 

17 กุง้ขาว แชเ่ยน็/แช่แขง็ 6,000 1,987,500 

18 ปลาหมกึกลว้ย ผลติภณัฑ ์ 14,597 6,660,870 

19 สตัวน์ ้าอื่น ๆ ผลติภณัฑ ์ 9,810 309,600 

 รวม  1,102,495 74,814,438 
 

 

 

 

 



กราฟแสดงปรมิาณ การสง่ออกสตัวน์ ้าและผลติภณัฑส์ตัวน์ ้า เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2562 

 

 

กราฟแสดงมลูคา่ การสง่ออกสตัวน์ ้าและผลติภณัฑส์ตัวน์ ้า เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2562 

 

 

ปลาทรายแดง, 250,367 

ปลาทูแขก, 
29,140 

ปลาซาบะ, 60,567 

ปลากะตัก , 42,364 

หอยนางรม, 275,342 

ปลาแมคเคอเรล, 25,715 

ปลาซาร์ดีน , 174,478 

ปลาสวาย, 84,000 

ปลายี่สกเทศ, 45,000 

ปลานวลจันทร์เทศ, 
45,000 

ปลานิล, 20,500 

ปลาแซลมอน , 6,720 
ปลาดอร่ี, 500 

ปลาหนวดฤาษี, 1,148 

ปลาอลาสก้า
โพล็อค, 
11,227 

ปลาไข่, 20 

กุ้งขาว, 
6,000 

ปลาหมึกกล้วย, 14,597 

สัตว์น า้อื่น ๆ, 9,810

ปลาทรายแดง ปลาทแูขก ปลาซาบะ ปลากะตกั หอยนางรม
ปลาแมคเคอเรล ปลาซาร์ดีน ปลาสวาย ปลาย่ีสกเทศ ปลานวลจนัทร์เทศ
ปลานิล ปลาแซลมอน ปลาดอร่ี ปลาหนวดฤาษี ปลาอลาสก้าโพล็อค
ปลาไข่ กุ้ งขาว ปลาหมกึกล้วย สตัว์น า้อ่ืน ๆ

ปลาทรายแดง, 
25,425,699 

ปลาทูแขก, 1,977,826 

ปลาซาบะ, 5,266,080 
ปลากะตัก , 
765,120 

หอยนางรม, 
10,060,201 

ปลาแมคเคอเรล, 
1,355,250 

ปลาซาร์ดีน , 
14,844,936 ปลาสวาย, 1,680,000 

ปลายี่สกเทศ, 
1,075,000 

ปลานวลจันทร์เทศ, 
1,065,000 

ปลานิล, 632,500 

ปลาแซลมอน , 
238,200 

ปลาดอร่ี, 15,000 ปลาหนวดฤาษี, 
350,541 

ปลาอลาสก้าโพ
ล็อค, 1,097,915 

ปลาไข่, 7,200 

กุ้งขาว, 
1,987,500 

ปลาหมึกกล้วย, 
6,660,870 

สัตว์น า้อื่น ๆ, 309,600 

ปลาทรายแดง ปลาทแูขก ปลาซาบะ ปลากะตกั หอยนางรม

ปลาแมคเคอเรล ปลาซาร์ดีน ปลาสวาย ปลาย่ีสกเทศ ปลานวลจนัทร์เทศ

ปลานิล ปลาแซลมอน ปลาดอร่ี ปลาหนวดฤาษี ปลาอลาสก้าโพล็อค

ปลาไข่ กุ้ งขาว ปลาหมกึกล้วย สตัว์น า้อ่ืน ๆ



ตารางแสดงปรมิาณและมลูค่า การสง่ออกสตัวน์ ้าและผลติภณัฑส์ตัวน์ ้า เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2562 

  
ชนิดสตัวน์ ้า ลกัษณะ 

 กนัยายน  

 น ้าหนัก   มลูค่า  

1 ปลาทรายแดง  ผลติภณัฑ ์ 290,130 27,936,918 

2 ปลาทแูขก  ผลติภณัฑ ์ 3,875 287,727 

3 ปลาซาบะ  ผลติภณัฑ ์ 111,053 9,720,900 

4 ปลากะตกั   ผลติภณัฑ ์ 95,540 2,521,412 

5 หอยนางรม  ผลติภณัฑ ์ 10,325 201,030 

6 ปลาแมคเคอเรล  ผลติภณัฑ ์ - - 

7 ปลาซารด์นี   ผลติภณัฑ ์ 102,145 8,908,362 

8 ปลาสวาย  แชเ่ยน็  49,000 980,000 

9 ปลายีส่กเทศ  แชเ่ยน็  30,000 660,000 

10 ปลานวลจนัทรเ์ทศ  แชเ่ยน็  27,000 576,000 

11 ปลานิล  แชเ่ยน็  17,000 595,000 

12 ปลาแซลมอน   แชเ่ยน็/แช่แขง็  3,969 121,590 

13 ปลาดอรี ่  แชเ่ยน็/แช่แขง็  4,000 200,000 

14 ปลาหนวดฤาษ ี  แชเ่ยน็/แช่แขง็  984 297,042 

15 ปลาอลาสกา้โพลอ็ค  แชเ่ยน็/แช่แขง็  6,950 669,250 

16 ปลาไข ่  แชเ่ยน็/แช่แขง็  - - 

17 กุง้ขาว  แชเ่ยน็/แช่แขง็  12,100 4,007,500 

18 ปลาหมกึกลว้ย  ผลติภณัฑ ์ 17,073 6,172,884 

19 สตัวน์ ้าอื่น ๆ  ผลติภณัฑ ์ 310 21,850 

  รวม   781,454 63,877,465 
 

 

 

 

 



กราฟแสดงปรมิาณ การสง่ออกสตัวน์ ้าและผลติภณัฑส์ตัวน์ ้า เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2562 

 

 
กราฟแสดงมลูคา่ การสง่ออกสตัวน์ ้าและผลติภณัฑส์ตัวน์ ้า เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2562 

 

 

ปลาทรายแดง, 290,130 

ปลาทูแขก, 3,875 
ปลาซาบะ, 111,053 

ปลากะตัก , 95,540 

หอยนางรม, 10,325 

ปลาซาร์ดีน , 102,145 

ปลาสวาย, 49,000 

ปลายี่สกเทศ, 30,000 

ปลานวลจันทร์เทศ, 
27,000 

ปลานิล, 17,000 
ปลาแซลมอน , 3,969 

ปลาดอร่ี, 4,000 ปลาหนวดฤาษี, 984 
ปลาอลาสก้าโพ
ล็อค, 6,950 

กุ้งขาว, 12,100 

ปลาหมึกกล้วย, 17,073 

สัตว์น า้อื่น ๆ, 310 

ปลาทรายแดง ปลาทแูขก ปลาซาบะ ปลากะตกั หอยนางรม ปลาซาร์ดีน 

ปลาสวาย ปลาย่ีสกเทศ ปลานวลจนัทร์เทศ ปลานิล ปลาแซลมอน ปลาดอร่ี

ปลาหนวดฤาษี ปลาอลาสก้าโพล็อค กุ้งขาว ปลาหมกึกล้วย สตัว์น า้อ่ืน ๆ

ปลาทรายแดง, 
27,936,918 

ปลาทูแขก, 287,727 

ปลาซาบะ, 9,720,900 

ปลากะตัก , 2,521,412 

หอยนางรม, 201,030 

ปลาซาร์ดีน , 
8,908,362 

ปลาสวาย, 980,000 

ปลายี่สกเทศ, 660,000 

ปลานวลจันทร์เทศ, 
576,000 

ปลานิล, 595,000 

ปลาแซลมอน , 121,590 

ปลาดอร่ี, 200,000 

ปลาหนวดฤาษี, 297,042 

ปลาอลาสก้าโพล็อค, 
669,250 กุ้งขาว, 4,007,500 ปลาหมึกกล้วย, 

6,172,884 

สัตว์น า้อื่น ๆ, 21,850 

ปลาทรายแดง ปลาทแูขก ปลาซาบะ ปลากะตกั หอยนางรม ปลาซาร์ดีน 

ปลาสวาย ปลาย่ีสกเทศ ปลานวลจนัทร์เทศ ปลานิล ปลาแซลมอน ปลาดอร่ี

ปลาหนวดฤาษี ปลาอลาสก้าโพล็อค กุ้งขาว ปลาหมกึกล้วย สตัว์น า้อ่ืน ๆ



ตารางแสดงปรมิาณและมลูค่า การสง่ออกสตัวน์ ้าและผลติภณัฑส์ตัวน์ ้า เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2562 

  
ชนิดสตัวน์ ้า ลกัษณะ 

 ตลุาคม  

 น ้าหนัก   มลูค่า  

1 ปลาทรายแดง  ผลติภณัฑ ์ 317,914 31,450,725 

2 ปลาทแูขก  ผลติภณัฑ ์ 177,986 14,117,900 

3 ปลาซาบะ  ผลติภณัฑ ์ 170,340 12,988,580 

4 ปลากะตกั   ผลติภณัฑ ์ 104,560 2,710,853 

5 หอยนางรม  ผลติภณัฑ ์ 86,464 994,948 

6 ปลาแมคเคอเรล  ผลติภณัฑ ์ 27,935 1,472,250 

7 ปลาซารด์นี   ผลติภณัฑ ์ 21,750 1,826,875 

8 ปลาสวาย  แชเ่ยน็  54,000 1,080,000 

9 ปลายีส่กเทศ  แชเ่ยน็  29,000 638,000 

10 ปลานวลจนัทรเ์ทศ  แชเ่ยน็  26,000 572,000 

11 ปลานิล  แชเ่ยน็  14,000 490,000 

12 ปลาแซลมอน   แชเ่ยน็/แช่แขง็  6,965 537,930 

13 ปลาดอรี ่  แชเ่ยน็/แช่แขง็  3,300 245,000 

14 ปลาหนวดฤาษ ี  แชเ่ยน็/แช่แขง็  - - 

15 ปลาอลาสกา้โพลอ็ค  แชเ่ยน็/แช่แขง็  - - 

16 ปลาไข ่  แชเ่ยน็/แช่แขง็  - - 

17 กุง้ขาว  แชเ่ยน็/แช่แขง็  6,000 1,990,000 

18 ปลาหมกึกลว้ย  ผลติภณัฑ ์ 21,399 9,684,472 

19 สตัวน์ ้าอื่น ๆ  ผลติภณัฑ ์ 9,114 1,603,315 

  รวม   1,076,727 82,402,848 
 

 

 

 

 



กราฟแสดงปรมิาณ การสง่ออกสตัวน์ ้าและผลติภณัฑส์ตัวน์ ้า เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2562 

 

 
กราฟแสดงมลูคา่ การสง่ออกสตัวน์ ้าและผลติภณัฑส์ตัวน์ ้า เดอืนตลุาคม พ.ศ. 2562 

 

 

ปลาทรายแดง, 
317,914 

ปลาทูแขก, 177,986 

ปลาซาบะ, 170,340 
ปลากะตัก , 104,560 

หอยนางรม, 
86,464 

ปลาแมค
เคอเรล, 
27,935 

ปลาซาร์ดีน , 
21,750 

ปลาสวาย, 54,000 

ปลายี่สกเทศ, 29,000 

ปลานวลจันทร์เทศ, 
26,000 ปลานิล, 14,000 

ปลาแซลมอน , 
6,965 

ปลาดอร่ี, 3,300 

กุ้งขาว, 
6,000 

ปลาหมึกกล้วย, 
21,399 

สัตว์น า้อื่น ๆ, 9,114

ปลาทรายแดง ปลาทแูขก ปลาซาบะ ปลากะตกั หอยนางรม ปลาแมคเคอเรล

ปลาซาร์ดีน ปลาสวาย ปลาย่ีสกเทศ ปลานวลจนัทร์เทศ ปลานิล ปลาแซลมอน 

ปลาดอร่ี กุ้งขาว ปลาหมกึกล้วย สตัว์น า้อ่ืน ๆ

ปลาทรายแดง, 
31,450,725 

ปลาทูแขก, 14,117,900 
ปลาซาบะ, 12,988,580 

ปลากะตัก , 
2,710,853 

หอยนางรม, 
994,948 

ปลาแมคเคอเรล, 
1,472,250 

ปลาซาร์ดีน , 1,826,875 

ปลาสวาย, 1,080,000 
ปลายี่สกเทศ, 638,000 

ปลานวลจันทร์เทศ, 
572,000 ปลานิล, 490,000 

ปลาแซลมอน , 537,930 

ปลาดอร่ี, 245,000 
กุ้งขาว, 1,990,000 

ปลาหมึกกล้วย, 
9,684,472 

สัตว์น า้อื่น ๆ, 1,603,315 

ปลาทรายแดง ปลาทแูขก ปลาซาบะ ปลากะตกั หอยนางรม ปลาแมคเคอเรล

ปลาซาร์ดีน ปลาสวาย ปลาย่ีสกเทศ ปลานวลจนัทร์เทศ ปลานิล ปลาแซลมอน 

ปลาดอร่ี กุ้งขาว ปลาหมกึกล้วย สตัว์น า้อ่ืน ๆ



ตารางแสดงปรมิาณและมลูค่า การสง่ออกสตัวน์ ้าและผลติภณัฑส์ตัวน์ ้า เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2562 

  
ชนิดสตัวน์ ้า ลกัษณะ 

 พฤศจิกายน  

 น ้าหนัก   มลูค่า  

1 ปลาทรายแดง ผลติภณัฑ ์ 326,165 32,318,765 

2 ปลาทแูขก ผลติภณัฑ ์ 13,206 95,823 

3 ปลาซาบะ ผลติภณัฑ ์ 174,841 13,277,037 

4 ปลากะตกั ผลติภณัฑ ์ 100,964 2,636,145 

5 หอยนางรม ผลติภณัฑ ์ 445,804 18,239,446 

6 ปลาแมคเคอเรล ผลติภณัฑ ์ 14,615 770,250 

7 ปลาซารด์นี ผลติภณัฑ ์ 101,495 8,484,179 

8 ปลาสวาย แชเ่ยน็ 30,000 600,000 

9 ปลายีส่กเทศ แชเ่ยน็ 19,000 481,000 

10 ปลานวลจนัทรเ์ทศ แชเ่ยน็ 20,000 440,000 

11 ปลานิล แชเ่ยน็ 12,000 420,000 

12 ปลาแซลมอน แชเ่ยน็/แช่แขง็ 4,645 267,720 

13 ปลาดอรี ่ แชเ่ยน็/แช่แขง็ 2,500 270,000 

14 ปลาหนวดฤาษ ี แชเ่ยน็/แช่แขง็ 4,100 1,237,675 

15 ปลาอลาสกา้โพลอ็ค แชเ่ยน็/แช่แขง็ 9,225 913,285 

16 ปลาไข ่ แชเ่ยน็/แช่แขง็ 3,000 150,000 

17 กุง้ขาว แชเ่ยน็/แช่แขง็ 6,325 2,036,000 

18 ปลาหมกึกลว้ย ผลติภณัฑ ์ 12,013 4,919,439 

19 สตัวน์ ้าอื่น ๆ ผลติภณัฑ ์ 33,517 1,615,220 

 รวม  1,333,415 89,171,984 
 

 

 

 

 



กราฟแสดงปรมิาณ การสง่ออกสตัวน์ ้าและผลติภณัฑส์ตัวน์ ้า เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2562 

 

 
กราฟแสดงมลูคา่ การสง่ออกสตัวน์ ้าและผลติภณัฑส์ตัวน์ ้า เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2562 

 

 

ปลาทรายแดง, 
31,450,725 

ปลาทูแขก, 14,117,900 

ปลาซาบะ, 
12,988,580 

ปลากะตัก , 2,710,853 

หอยนางรม, 994,948 

ปลาแมคเคอเรล, 
1,472,250 

ปลาซาร์ดีน , 1,826,875 

ปลาสวาย, 1,080,000 

ปลายี่สกเทศ, 638,000 

ปลา
นวลจันทร์

เทศ, 572,000 

ปลานิล, 
490,000 

ปลาแซลมอน , 537,930 

ปลาดอร่ี, 245,000 

กุ้งขาว, 1,990,000 

ปลาหมึกกล้วย, 
9,684,472 

สัตว์น า้อื่น ๆ, 1,603,315 

ปลาทรายแดง ปลาทแูขก ปลาซาบะ ปลากะตกั 
หอยนางรม ปลาแมคเคอเรล ปลาซาร์ดีน ปลาสวาย
ปลาย่ีสกเทศ ปลานวลจนัทร์เทศ ปลานิล ปลาแซลมอน 

ปลาทรายแดง, 
32,318,765 

ปลาทูแขก, 95,823 

ปลาซาบะ, 13,277,037 

ปลากะตัก , 2,636,145 

หอยนางรม, 18,239,446 

ปลาแมคเคอเรล, 770,250 

ปลาซาร์ดีน , 
8,484,179 

ปลาสวาย, 
600,000 

ปลายี่สกเทศ, 
481,000 

ปลานวลจันทร์
เทศ, 440,000 

ปลานิล, 420,000 

ปลาแซลมอน , 267,720 

ปลาดอร่ี, 
270,000 

ปลาหนวดฤาษี, 
1,237,675 

ปลาอลาสก้าโพล็อค, 
913,285 

ปลาไข่, 
150,000 

กุ้งขาว, 
2,036,000 

ปลาหมึกกล้วย, 
4,919,439 สัตว์น า้อื่น ๆ, 1,615,220 

ปลาทรายแดง ปลาทแูขก ปลาซาบะ ปลากะตกั 
หอยนางรม ปลาแมคเคอเรล ปลาซาร์ดีน ปลาสวาย
ปลาย่ีสกเทศ ปลานวลจนัทร์เทศ ปลานิล ปลาแซลมอน 
ปลาดอร่ี ปลาหนวดฤาษี ปลาอลาสก้าโพล็อค ปลาไข่



ตารางแสดงปรมิาณและมลูค่า การสง่ออกสตัวน์ ้าและผลติภณัฑส์ตัวน์ ้า เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2562 

  
ชนิดสตัวน์ ้า ลกัษณะ 

 ธนัวาคม  

 น ้าหนัก   มลูค่า  

1 ปลาทรายแดง  ผลติภณัฑ ์ 395,000 39,326,498 

2 ปลาทแูขก  ผลติภณัฑ ์ 32,054 2,264,400 

3 ปลาซาบะ  ผลติภณัฑ ์ 48,588 2,002,087 

4 ปลากะตกั   ผลติภณัฑ ์ 20,652 509,100 

5 หอยนางรม  ผลติภณัฑ ์ 218,584 11,146,590 

6 ปลาแมคเคอเรล  ผลติภณัฑ ์ - - 

7 ปลาซารด์นี   ผลติภณัฑ ์ 79,437 6,918,750 

8 ปลาสวาย  แชเ่ยน็  20,000 400,000 

9 ปลายีส่กเทศ  แชเ่ยน็  8,000 176,000 

10 ปลานวลจนัทรเ์ทศ  แชเ่ยน็  9,000 198,000 

11 ปลานิล  แชเ่ยน็  5,000 175,000 

12 ปลาแซลมอน   แชเ่ยน็/แช่แขง็  4,675 234,450 

13 ปลาดอรี ่  แชเ่ยน็/แช่แขง็  2,500 235,000 

14 ปลาหนวดฤาษ ี  แชเ่ยน็/แช่แขง็  1,968 594,084 

15 ปลาอลาสกา้โพลอ็ค  แชเ่ยน็/แช่แขง็  11,100 1,077,350 

16 ปลาไข ่  แชเ่ยน็/แช่แขง็  2,000 80,000 

17 กุง้ขาว  แชเ่ยน็/แช่แขง็  13,340 3,913,500 

18 ปลาหมกึกลว้ย  ผลติภณัฑ ์ 27,524 10,694,720 

19 สตัวน์ ้าอื่น ๆ  ผลติภณัฑ ์ 4,056 627,780 

  รวม   903,478 80,573,309 
 

 

 

 

 



กราฟแสดงปรมิาณ การสง่ออกสตัวน์ ้าและผลติภณัฑส์ตัวน์ ้า เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

 
กราฟแสดงมลูคา่ การสง่ออกสตัวน์ ้าและผลติภณัฑส์ตัวน์ ้า เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

 

 

ปลาทรายแดง, 395,000 

ปลาทูแขก, 32,054 
ปลาซาบะ, 48,588 

ปลากะตัก , 20,652 

หอยนางรม, 218,584 

ปลาซาร์ดีน , 79,437 

ปลาสวาย, 20,000 

ปลายี่สกเทศ, 8,000 

ปลานวลจันทร์เทศ, 9,000 

ปลานิล, 5,000 

ปลาแซลมอน , 4,675 

ปลาดอร่ี, 2,500 ปลาหนวดฤาษี, 
1,968 ปลาอลาสก้าโพล็อค, 

11,100 ปลาไข่, 2,000 

กุ้งขาว, 13,340 

ปลาหมึกกล้วย, 27,524 

สัตว์น า้อื่น ๆ, 4,056

ปลาทรายแดง ปลาทแูขก ปลาซาบะ ปลากะตกั หอยนางรม
ปลาซาร์ดีน ปลาสวาย ปลาย่ีสกเทศ ปลานวลจนัทร์เทศ ปลานิล
ปลาแซลมอน ปลาดอร่ี ปลาหนวดฤาษี ปลาอลาสก้าโพล็อค ปลาไข่

ปลาทรายแดง, 
39,326,498 

ปลาทูแขก, 2,264,400 
ปลาซาบะ, 2,002,087 

ปลากะตัก , 
509,100 

หอยนางรม, 11,146,590 

ปลาซาร์ดีน , 6,918,750 

ปลาสวาย, 400,000 

ปลายี่สกเทศ, 176,000 

ปลานวลจันทร์เทศ, 
198,000 

ปลานิล, 175,000 

ปลาแซลมอน , 234,450 

ปลาดอร่ี, 235,000 

ปลาหนวดฤาษี, 594,084 

ปลาอลาสก้าโพล็อค, 
1,077,350 

ปลาไข่, 
80,000 

กุ้งขาว, 3,913,500 

ปลาหมึกกล้วย, 10,694,720 

สัตว์น า้อื่น ๆ, 627,780 

ปลาทรายแดง ปลาทแูขก ปลาซาบะ ปลากะตกั หอยนางรม ปลาซาร์ดีน 

ปลาสวาย ปลาย่ีสกเทศ ปลานวลจนัทร์เทศ ปลานิล ปลาแซลมอน ปลาดอร่ี

ปลาหนวดฤาษี ปลาอลาสก้าโพล็อค ปลาไข่ กุ้ งขาว ปลาหมกึกล้วย สตัว์น า้อ่ืน ๆ


