
 “โอเมก้า 3” เป็นที่นิยมกันใน
ปัจจุบัน เพราะช่วยบ ารุงร่างกายในหลาย ๆ 
ด้ า น  ทั้ ง หั ว ใ จ  ส ม อ ง  ผิ ว พ ร ร ณ              
ลดคอเลสเตอรอล และลดความเสี่ยงในการ
เป็นมะเร็ง แต่หลายคนอาจทราบแต่เพียงว่า 
โอ เมก้ า  3  อยู่ ในปลาทะเลน้ าลึ ก เ ช่น 
แ ซ ล ม อ น  แ ต่ ที่ จ ริ ง แ ล้ ว ก ร ม อน า มั ย 
กระทรวงสาธารณสุข บอกว่า ปลาไทยของ
เรานี่แหละ มีโอเมก้า 3 สูงไม่แพ้ปลาจาก
ต่างประเทศเลยทีเดียว มาดูรายช่ือกันดีกว่า
ว่ามีปลาอะไรบ้าง 

ปลาทะเล 
1. ปลาจะละเม็ดขาว 
 ปลาจะละเม็ดมีลักษณะรูปร่างป้อม
สั้น เกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปนู ล าตัว
แบนข้างมาก ตาค่อนข้างเล็ก จะงอยปากสั้น
ทู่  ปากเล็กและเฉียงขึ้น พบได้ทั้ งในฝั่ ง    
อ่าวไทย และบริเวณหมู่เกาะอ่างทองมีอยู่  
ชุกชุม รวมถึงฝั่งทะเลอันดามัน นิยมน าไปนึ่ง 
หรือทอด เช่น นึ่งบ๊วย นึ่งซีอิ๊ว 
2. ปลาส าลี 
 ปลาส าลี ไม่มีเกล็ดแข็งบนเส้นข้างตัว
ตอนปลาย ล าตัวค่อนข้างยาว ปลายจะงอย
ปากมน สีหลังสีเทาอมน้ าตาล สีข้างและท้อง 
เป็นสีเทาจางลงมาเรื่อย ๆ บริเวณสันท้องจะ
เป็นสี ขาว  ขนาดใหญ่ที่ สุ ดยาวถึ ง  70 
เซนติ เมตร และน้ าหนักประมาณ 50 
กิโลกรัม นิยมน าไปทอด ท าปลาสามรส นึ่ง 
หรือเผาแล้วทานกับน้ าจิ้มซีฟู้ด 
3. ปลากะพงขาว 
 ปลากะพงขาวสามารถอาศัยอยู่ได้ทั้ง
น้ าจืด และน้ ากร่อย มีรูปร่างล าตัวหนาและ
ด้านข้างแบน หัวโต จะงอยปากค่อนข้างยาว
และแหลม พื้นล าตัวสีขาวเงินปนน้ าตาล 
แนวสันท้องสีขาวเ งิน มีขนาดความยาว
ประมาณ 20-40 เซนติเมตร พบใหญ่สุดถึง 

2 เมตร นิยมน าไปท าอาหารได้หลากหลาย 
ต้ม ผัด แกง ทอด น่ึง 
4. ปลาท ู
 ปลาทูมีล าตัวแป้นยาวเพรียว ตาโต 
ปากกว้าง จะงอยปากจะแหลม เกล็ดเล็ก
ละเอียด มีความยาวประมาณ 14 -20 
เซนติเมตร ท าอาหารได้ทั้งนึ่ง ทอด ต้มย า 
หรือท าน้ าพริกปลาทู โดยใช้เนื้อปลาทูโขลก
ผสมรวมกับกะปิ และบ้านเรามีขายทั้งปลาทู
นึ่งใส่เข่ง และปลาทูสด 
5. ปลาเก๋า 
ปลาเก๋าเป็นปลาขนาดใหญ่ มีรูปร่างโดยรวม 
คือ ร่างยาวอ้วนป้อม แบนข้างเล็กน้อย เกล็ด
มีขนาดเล็ก สีตามตัวและครีบเป็นดอกดวง 
แต้ม หรือบ้ัง ฉูดฉาดหรือคล้ าทึบแตกต่างกัน 
ขึ้นอยู่กับชนิดและขนาด สามารถน ามาท า
เมนูได้หลากหลาย ทั้งสามรส นึ่งซีอิ๊ว ผัดฉ่า 
ราดพริก และลวกจิ้ม 

ปลาน  าจืด 
6. ปลาดุก 
 ปลาดุกเป็นปลาไม่มีเกล็ด ล าตัวยาว 
มีหัวที่แบนและแข็ง มีหนวดยาวแปดเส้น มี
ครีบหลังและครีบก้นยาวเกินครึ่งของความ
ยาวล าตัว นิยมน าไปทอดกรอบ ผัดฉ่า เมนูที่
มีรสชาติร้อนแรงเพื่อกลบความคาว ที่นิยม
กันมากก็น่าจะเป็น ย าปลาดุกฟู นั่นเอง 
7. ปลาสวาย 
 ปลาสวายมีส่วนหัวค่อนข้างเล็ก แนว
บริเวณหัวถึงครีบหลังลาดตรง ตาอยู่เสมอ
หรือสูงกว่ามุมปาก รูปร่างเพรียวแต่ป้อมสั้น 
ครีบสีจาง ครีบหางมีแถบสีคล้ าตามแนวยาว
ทั้งตอนบนและล่าง ปลาสวายอาจจะคาวได้ 
ดังนั้นวิธีที่นิยมน ามาปรุงอาหารจึงเป็นการ
ทอดกระเทียม หรือน าไปทอดแล้วค่อยราด
น้ าย ามะม่วงสับ 
 

8. ปลาช่อน 
 ปลาช่อนน่าจะเป็นที่นิยมในหมู่
ผู้บริโภคชาวไทยเป็นอย่างมาก มีส่วนหัว
ค่อนข้างโต รูปร่างทรงกระบอกยาว ครีบหาง
เรียวปลายมน ปากกว้าง ภายในปากมีฟัน
เขี้ยวบนเพดาน ล าตัวสีคล้ าอมมะกอกหรือ
น้ าตาลอ่อน นิยมน าไปใส่ในแกงส้ม ปลา
ช่อนลุยสวน หรือต้มย า 
9. ปลานิล 
 ปลานิลสามารถอาศัยอยู่ได้ในน้ าจืด
และน้ ากร่อย มีขนาดล าตัวใหญ่ ความยาว
ปร ะ ม า ณ  10 -3 0  เ ซ น ติ เ ม ต ร  แ พ ร่
ขยายพันธุ์ง่าย และมีรสชาติดี ท าได้หลาย
อย่างทั้งทอด สามรส ราดพริก นึ่งซีอิ๊ว หรือ
นึ่งมะนาว 
10. ปลากราย 
 มีปากกว้างมาก มุมปากอยู่เลยขอบ
หลังลูกตา ในตัวเต็มวัยส่วนหน้าผากจะหัก
โค้ง ส่วนหลังโก่งสูง ในวัยอ่อนจะมีสาย
เหมือนเสือ และจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีเทา
เงินเมื่อโตขึ้น ที่เราได้ยินบ่อยๆ คงจะเป็น
ลูกช้ินปลากราย ทอดมันปลากราย หรือผัด
เผ็ดปลากราย 
 ได้ไอเดียในการท าอาหารวันนี้กัน
หรือยัง เลือกเอาสักปลาหนึ่ง แล้วท าอาหาร
ให้คนที่คุณรักได้ทานกันดีกว่า แต่ถึงปลา
เหล่านี้จะมีโอเมก้า 3 สูง แต่ก็มีไขมันอิ่มตัว
สูงเช่นกัน เช่น ปลาสวาย ปลาดุก ดังนั้นควร
สลับทานทั้งปลาทะเล และปลาน้ าจืด และ
อาจสลับทานกับเนื้ อสัตว์ ไม่ติดมันบ้าง 
เพื่อให้ได้สารอาหารที่หลากหลายเพิ่มขึ้น 
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