
ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลคา (บาท) กลุมชนิดสัตวน้ํา ปริมาณ (ตัว) มูลคา (บาท) กลุมชนิดสัตวน้ํา

พ.ศ.2558 7,307,253.00 671,623,334.00 กลุมปลาทูนา กลุมปลากระโทงแทง กุงมังกร ปลาเกา ปลาหางเหลือง เพรียงทราย อารทีเมีย และอื่นๆ 19,196,674.00 16,827,560.00 กลุมปลาเกา ปลานวลจันทรทะเล กุงแดงฮาวายเฮี่ยน และอื่นๆ

พ.ศ.2559 11,117,814.00 754,906,061.00 กลุมปลาทูนา กลุมปลากระโทงแทง กุงมังกร ปลาหางเหลือง เพรียงทราย ปลาเบญจพรรณ และอื่นๆ 13,337,267.00 12,326,848.00 กลุมปลาเกา กุงขาว ปลานวลจันทรทะเล ปลาชอนทะเล ปลาอโรวานา และอื่นๆ

พ.ศ.2560 2,421,812.50 265,989,921.61 กลุมปลาทูนา กลุมปลากระโทงแทง กุงมังกร ปลาหางเหลือง ปลากระเบน และอื่นๆ 2,809,579.26 33,285,884.76 กลุมปลาเกา กุงขาว ปลานวลจันทรทะเล ปลาชอนทะเล ปลาอโรวานา หอยมุก  และอื่นๆ

พ.ศ.2561 1,178,456.10 117,274,876.31 กลุมปลาทูนา กลุมปลากระโทงแทง กุงมังกร ปลาหางเหลือง ปลาเทราต เพรียงทราย และอื่นๆ 1,672,889.00 79,573,156.59 กลุมปลาเกา กุงขาว ปลานวลจันทรทะเล  และอื่นๆ

พ.ศ.2562 226,123.70 50,399,633.50 กลุมปลาทูนา กลุมปลากระโทงแทง กุงมังกร ปลาเทราต ปูทะเล ปูอลาสกา ปูมา หอยแครง และอื่นๆ 498,101.00 33,712,891.30 กลุมปลาเกา กุงขาว หอยนางรม และอื่นๆ

พ.ศ.2563 372,281.02 45,511,949.36 กลุมปลาทูนา กลุมปลากระโทงแทง กุงมังกร จระเขอัลลิเกเตอร (American alligator) สายนาฬิกา และอื่นๆ 23,414.00 7,709,550.29 กุงขาว ลูกพันธุปลาเกา แมงกะพรุนซีเนทเทิ้ล แมงกะพรุนวงเดือน

พ.ศ. 2564(มกราคม-กรกฏาคม) 154,765.21 13,149,518.34 กลุมปลาทูนา กลุมปลากระโทงแทง ปลาแซลมอน และอื่นๆ 15,420.00 1,298,588.83 ลูกพันธุปลาเกา

ป พ.ศ. 
สัตวน้ํานําเขาเปนกิโลกรัม สัตวน้ํานําเขาเปนตัว

ตารางเปรียบเทียบปริมาณและมูลคาสัตวน้ํานําเขาระหวางป พ.ศ. 2558-2564

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561  พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564(มกราคม-กรกฏาคม) 

ปริมาณ (กิโลกรัม) 7,307,253.00 11,117,814.00 2,421,812.50 1,178,456.10 226,123.70 372,281.02 154,765.21

มูลคา (บาท) 671,623,334.00 754,906,061.00 265,989,921.61 117,274,876.31 50,399,633.50 45,511,949.36 13,149,518.34
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กราฟแสดงปริมาณและมูลคาสัตวน้ํานําเขา (กิโลกรัม) 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561  พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564(มกราคม-กรกฏาคม) 

ปริมาณ (ตัว) 19,196,674.00 13,337,267.00 2,809,579.26 1,672,889.00 498,101.00 23,414.00 15,420.00

มูลคา (บาท) 16,827,560.00 12,326,848.00 33,285,884.76 79,573,156.59 33,712,891.30 7,709,550.29 1,298,588.83
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กราฟแสดงปริมาณและมูลคาสัตวน้ํานําเขา (ตัว) 



ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลคา (บาท) กลุมสัตวน้ํา ปริมาณ (ตัว) มูลคา (บาท) กลุมสัตวน้ํา

พ.ศ. 2558 13,022,790.00 1,853,972,122.00 กุงกุลาดํา กุงขาว ปูทะเล  ปลาทูนา ปลาซาดีน ปลากระโทงแทง ปลาทูแขก ปลาหางเหลืองญี่ปุน และอื่นๆ 7,099,172.00 62,445,580.00 กุงขาว ปลาอมไข ปลานวลจันทรทะเล  ปลาการตูน และอื่นๆ

พ.ศ. 2559 9,974,178.00 1,813,756,676.00 กุงกุลาดํา กุงขาว ปูทะเล  ปลาทูนา ปลาซาดีน ปลากระโทงแทง ปลาทูแขก ปลาหางเหลืองญี่ปุน ปลาจะละเม็ดเทา และอื่นๆ 2,950,913.00 8,738,550.00 กุงขาว ปลาอมไข ปลานวลจันทรทะเล และอื่นๆ

พ.ศ. 2560 7,451,219.41 1,444,535,489.71 กุงกุลาดํา กุงขาว ปูทะเล  กั้งตั๊กแตน ปลาทูนา ปลาเกา ปลาซาดีน ปลากระโทงแทง ปลาทูแขก ปลาหางเหลืองญี่ปุน ปลาจะละเม็ดเทา และอื่นๆ 5,921,676.00 35,583,784.60 กุงขาว ปลานวลจันทรทะเล ปลาสลิดหิน ปลาอมไข ปลาการตูน ปลาบู และอื่นๆ

พ.ศ. 2561 8,040,733.42 1,568,642,670.15 กุงกุลาดํา กุงขาว กั้งตั๊กแตน ปลาเกา ปูทะเล ปลาทูนา ปลาจะละเม็ดเทา กลุมปลาทะเลแชเย็น และอื่นๆ 30,426,503.27 62,130,941.70 กุงขาว ปลานวลจันทรทะเล ปลาสลิดหิน ปลาอมไข ปลาการตูน และอื่นๆ

พ.ศ. 2562 8,194,278.80 1,844,619,333.53 กุงกุลาดํา กุงขาว กั้งตั๊กแตน ปลาเกา ปูทะเล ปูมา ปูลาย กลุมปลาทะเลแชเย็น และอื่นๆ 151,517,812.00 48,118,646.09 กุงขาว ปลาอมไข กลุมปลาสลิดหิน ปลาการตูน และอื่นๆ

พ.ศ. 2563 1,536,837.20 312,743,645.10 กุงกุลาดํา กุงขาว ปลาเกา ปูทะเล ปูมา ปูลาย กลุมปลาทะเลแชเย็น และอื่นๆ 4,155,372.00 12,571,244.80 กุงขาว ปลาอมไข ปลาการตูนดําขาว กลุมปลาสลิดหิน และอื่นๆ

พ.ศ. 2564(มกราคม-กรกฏาคม) 655,314.30 220,447,753.12 กุงกุลาดํา , กุงขาว, ปลาเกา, ปลาจะละเม็ดเทา,ปลาซาบะ,ปลาอินทรีย, ปูมา 16,897,890.00 6,640,464.86 กุงขาว, ปลาการตูนดําขาว, ปลาอมไข, ปลาสลิด, ปลาสลิด, ปลาสลิด, ปลาสลิด, ปลาสลิดหินน้ําผึ้ง, ปลาเด็มเซลทองเหลือง, ปลาเก

ป พ.ศ. 
สัตวน้ําสงออกเปนกิโลกรัม

ตารางเปรียบเทียบปริมาณและมูลคาสัตวน้ําสงออกระหวางป พ .ศ. 2558-2564

สัตวน้ําสงออกเปนตัว

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564(มกราคม-กรกฏาคม) 

ปริมาณ (กิโลกรัม) 13,022,790.00 9,974,178.00 7,451,219.41 8,040,733.42 8,194,278.80 1,536,837.20 655,314.30

มูลคา (บาท) 1,853,972,122.00 1,813,756,676.00 1,444,535,489.71 1,568,642,670.15 1,844,619,333.53 312,743,645.10 220,447,753.12
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กราฟแสดงปริมาณและมูลคาสัตวน้ําสงออก (กิโลกรัม) 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564(มกราคม-กรกฏาคม) 

ปริมาณ (ตัว) 7099172 2950913 5921676 30,426,503.27 151,517,812.00 4,155,372.00 16,897,890.00

มูลคา (บาท) 62445580 8738550 35583784.6 62,130,941.70 48,118,646.09 12,571,244.80 6,640,464.86
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กราฟแสดงปริมาณและมูลคาสัตวน้ําสงออก (ตัว) 
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