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ปลาแพนกาเซียสดอรรี่ บางคนเรียก ดอรลี่ หรือ ดอลลี่ ไมมีคําวาแพนกาเซียส แคฟงชื่อก็รูสึกวาหรูจัง

เลย รสชาตินาอรอยเชียว  น้ําลายไหลเลย ชื่อเพราะดีนะ  ชื่อออกไปทางฝรั่ง ๆ  ตองเปนปลาเมืองหนาว

นําเขามาจากตางประเทศแน ๆ เลย ราคานาจะแพงเชียวละ เดินซ้ือของในตลาดนัดก็บอย  ไมเคยเห็นปลา

แพนกาเซียสดอรรี่  วางขายเลย รูปรางหนาตาเปนอยางไรอะ แลวหาซ้ือไดท่ีไหนกัน เปนปลาทะเลหรือปลาน้ํา

จืด แลวมีขายท่ีไหนบางคะ อยากลองทานดู วารสชาติจะอรอยเหมือนชื่อหรือเปลา ?  และหลาย ๆ ทานก็บอก

วา  เคยทานแลวคะ  รสชาติอรอยทีเดียว  เนื้อขาว  นุม  โดยเฉพาะถาเคยสั่ง สเต็กปลาแพนกาเซียสดอรรี่    

ฉูฉ่ีปลาแพนกาเซียสดอรรี่  หรือเอามาลวกจิ้มกับน้ําจิ้มซีฟูด  ปลาแพนกาเซียสดอรรี่นึ่งซีอ้ิว   ปลาแพนกาเซีย

สดอรรี่ทอดน้ําปลา นึ่งมะนาว ผัดพริก สามารถทําไดสารพัดเมนู ก็จะสัมผัสไดถึงความอรอย เนื้อนุม หอมกลิ่น

เครื่องเทศ   หรือถาเคยไปทานท่ีรานหมูกระทะ   หรือในหางสรรพสินคา    จะมีเนื้อปลาแพนกาเซียสดอรรี่   

วางใหตักอยูดวย ผูเขียนก็เคยไปทานมาแลว (ชวงท่ีเนื้อปลาดอรรี่กําลังดัง)  ถามพนักงานวาเนื้อปลาอะไรคะ  

พนักงานบอกวา เนื้อปลาดอรรี่คะ สงสัยเหมือนกันวา  หนาตาเปนไงนะ ไอเจาปลาดอรรี่เนี่ย แตไมกลาถาม

พนักงาน กลัวเขาจะวาเราเชย มาจากบานนอก  (แตจริง ๆ ก็เปนอยางนั้นแหละ) ไดแตคิดในใจวาตองเปนปลา

ทะเลนําเขามาจากตางประเทศแหง ๆ เลย  โดยปกติผูเขียนจะชอบทานเนื้อปลาทะเลอยูแลว  จึงตักเอาเต็มท่ี 

วันนี้ฉันจะกินเนื้อปลาดอรรี่ใหเยอะ ๆ  เขาคิดคนละ 229 บาท ฉันกินเนื้อปลาดอรรี่สัก 2 จาน ก็คุมแลว   หมู  

เห็ด เปด ไก ลูกชิ้น ผัก อ่ืน ๆ คอยทานเม่ือไหรก็ได  วันนี้ขอกินไอเจาดอรรี่กอน  แถมบอกลูกอีกวา  นี่เนื้อ

ปลาดอรรี่คะลูก กินเยอะ ๆ นะคะ คุณแมก็ไมรูจักหรอกวารูปรางหนาตาเปนอยางไร  แตนาจะเปนปลาทะเล 

นําเขามาจากตางประเทศละม่ัง ดูเนื้อขาว อวบ นากินจังเลยคะ วาแลวก็ตักใสลงหมอรอนๆ  เออ....  อรอย

จริง ๆ อะ  กินซะคุมเลยวันนี้  ไมรูซะแลววาฉันชอบเนื้อปลาทะเลเปนท่ีสุด   รูสึกภูมิใจตัวเองท่ีไดกินอยาง

คุมคา  ไดกําไรจริงๆ วันนี้  

เอาละ...เรามาทําความรูจักกับเจาปลาแพนกาเซียสดอรรี่  กันนะคะ และหลาย ๆ ทานก็คงรูจักกันดี

อยูแลว โดยเฉพาะผูท่ีเรียนจบประมงมาจะรูไดทันที ก็เอาเปนวาสําหรับบางทานท่ียังไมทราบ วันนี้จะเอา



ความลับของเจาปลาแพนกาเซียสดอรรี่  มาปดเผยใหสําหรับบางทานท่ียังไมเคยทราบ  ความจริงท่ีคนยังไมรู

อาจตองอ้ึง ! ผูเขียนเองก็เคยอ้ึงไปแลว ไมนาเลยเรา พลาดไปแลว  ถาทานผูอานไดเคยสังเกต  ท่ีชั้นวางขาย

อาหารสด  ตามหางสรรพสินคาตาง ๆ  เราจะเห็นเนื้อปลาแพนกาเซียสดอรรี่  แล  แพ็คถุงขาย หรือวางขาย

เปนชิ้น ๆ  สวยงาม ท่ีเขียนเปนภาษาอังกฤษวา   Pangasius  hypothalamus   Fillet ราคาไมแพงนัก  เนื้อ

ขาว นุม  อวบ   ดูนากิน ซ่ึงนําเขามาจากประเทศเวียดนาม ชาวเวียดนามเรียกปลาตัวนี้วา ปลาจา  แทจริง

แลว คือเนื้อปลาสวาย ท่ีมีชื่อสายพันธุวาดอรรี่ สําหรับทานท่ีเรียนประมงมาก็จะทราบไดทันทีวา นี่คือเนื้อปลา

สวายแล ชื่อวิทยาศาสตรเขาก็บอกเอาไวชัดเจนวา เปนปลาสวาย  แตผูเขียนคิดวามีผูคนจํานวนไมนอยท่ีไม

ทราบวา  นี่คือ เนื้อปลาสวายแล เม่ือเห็นรูปรางหนาตา  เนื้อสวยนากิน  และประกอบกับราคาไมแพงนัก  ก็

หยิบใสตะกราทันที  แตถาผูขายเขียนเปนภาษาไทยวา  เนื้อปลาสวายแล  รับรองได  เม่ือผูซ้ือเห็นหลายคน

หยิบแลว  ไมใสตะกรา  แตวางไวท่ีเดิมนั่นแหละ โดยเฉพาะประชาชนทางภาคใต  ท่ีอาศัยอยูบริเวณจังหวัด

ชายทะเล  จะไมนิยมรับประทานปลาน้ําจืด  ซ่ึงผูเขียนประสบมาดวยตัวเอง  ถามวาทําไมไมกินปลาน้ําจืดละ  

เขาบอกวา  มันสาบ  กินไมได  ผูเขียนก็บอกวา  ไมสาบนะ ลองดู อรอยดวย  เดี๋ยวนี้เกษตรกรเขามีวิธีทํา 

ไมใหเนื้อปลาสาบแลวนะ  เขาบอกวาถาไมรูวาเปนปลาน้ําจืด  ก็กินได  แตถารูจะไมกิน  มันสาๆ  (สาๆ เปน

ภาษาถ่ินทางภาคใต   หมายถึง   รูสึกไมสนิทใจ) เปนไงกันบางคะ เม่ือรูวา ไอเจา แพนกาเซียสดอรรี่   คือเนื้อ

ปลาสวายนี่เอง    

 

 

 

 

 

                                                                      

                                                                               

 

นอกจากเจาปลาแพนกาเซียสดอรรี่แลว  ยังมีปลาดอรรี่ท่ีเปนปลานําเขามาจากเมืองหนาว แตไมคอย

มีใหซ้ือกันบอยนัก  ผูเขียนไดไปคนหาขอมูลมาเพ่ือประดับความรูแกทานผูอานท่ีรัก  เผื่อวันหลังไปเจอเนื้อ

ปลาดอรรี่  ท่ีวางขายจะไดแยกแยอะถูก  วาดอรรี่อะไร  เรามาทําความรูจักเจาปลาดอรรี่ชนิดนี้กันนะคะ ซ่ึงมี

ลักษณะความแตกตางจากปลาแพนกาเซียสดอรรี่   ท่ีไดกลาวมาแลวอยางสิ้นเชิง 

1. Dolly  varden trout  (Salvelinus malma) เปนสายพันธุปลาเทราชนิดหนึ่งในตระกูล 

Salvelinus พบไดท้ังในน้ําจืดและน้ําเค็ม เปนปลาท่ีอยูในน้ําเย็น ในเอเชียตะวันออกและทางตะวันตกของ

ทวีปอเมริกาเหนือ กระจายอยูบริเวณปากแมน้ําและชายฝง เปนสัตวกินเนื้อ เชน กินแมลงน้ํา  ลูกปลาขนาด

เล็ก เปนอาหาร  ราคาคอนขางแพง  และหารับประทานไดยาก   

 

 



2. John Dory  เปนปลาทะเลน้ําลึกท่ีใชชื่อวิทยาศาสตรวา Zenopsis conchifera  ลักษณะลําตัว

คอนขางแบน  ตาโต มีจุดสดีําขนาดใหญ มีเง่ียงยาวบริเวณหลัง เปนปลาทะเลน้ําลึก  หากินบริเวณหนาดิน 

พบในมหาสมุทรแอตแลนดติก และทะเลเมดิเตอรเรเนียน เปนปลาเนื้อขาว เคยนําเขามาขายในประเทศไทย

เม่ือนานมาแลว  แตไมไดรับความนิยมมากนัก   เพราะราคาสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากท่ีเราไดรูจักดอรรี่กันมาแลว  ทีนี้ก็อดถามในใจไมไดวา แลวทําไมเนื้อปลา  Pangasius  

hypothalamus  Fillet  เนื้อถึงไดขาว  นุม  อรอย นากิน ไมมีกลิ่นคาวของเนื้อปลาสวายหลงเหลืออยูเลยละ  

ผูเขียนไดไปคนหาขอมูลมาเพ่ือเปรียบเทียบ  วาทําไมเนื้อปลาสวายท่ีเลี้ยงกันท่ัว ๆ ไปจึงมีความแตกตางกัน 

เนื้อไมขาวอมชมพู   บางครั้งมีกลิ่นสาบ   ก็ไดคําตอบท่ีนาสนใจมากคะ  

       เนื่องจากเวียดนามมีวิธีการเลี้ยงปลาแพนกาเซียสดอรรี่  สงออกไปขายท้ังในยุโรป อเมริกา และ

เอเชีย เวียดนามเลี้ยงเปนปลาเศรษฐกิจ มีกระบวนการเลี้ยงการจัดการฟารมท่ีไดมาตรฐานในฟารมระบบปด 

และเปนการเลี้ยงในน้ําสะอาดท่ีมีน้ําใสไหลผานตลอดเวลาอยางแมน้ําโขง โดยเฉพาะบริเวณสามเหลี่ยมปาก

แมน้ําโขง (Mekong Delta) ซ่ึงเปนจุดท่ีน้ํามีคุณภาพดีมากจากการท่ีแมน้ํา 5 สายมาบรรจบกัน มี กระแสน้ํา

ไหลแรง สภาพน้ําดี เกิดการไหลเวียนของน้ําอยูตลอดเวลาเชนนี้ จึงเอ้ือตอการเจริญเติบโตของปลาแพนกาเซีย

สดอรรี่เปนอยางดี และแมไมไดเลี้ยงในจุดแมน้ําโขงเดลตา เกษตรกรผูเลี้ยงปลาก็จะตองมีระบบการเปลี่ยน

ถายน้ําเปนประจําทุกวัน  ขณะเดียวกันพันธุปลาก็ตองมีคุณภาพดี อาหารท่ีใหเปนอาหารเม็ดคุณภาพสูง ไมได

กินอะไรท่ีเปนของเสีย กลามเนื้อของปลาจึงมีสีขาว นารับประทาน ท้ังยังสามารถเลี้ยงไดอยางหนาแนน และ

นอกจากนี้การวางจําหนายของปลาแพนกาเซียสดอรรี่ ก็แตกตางกับปลาสวายท่ีวางขายกันตามตลาดสดท่ัวไป 

โดยจะแลเอาเฉพาะเนื้อ  และแพ็คถุงจําหนายตามหางสรรพสินคา ดูสะอาด นารับประทาน กลายเปนสวน

สนับสนุนใหปลาชนิดนี้กลายเปนปลาเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามไดอยางไมยากเย็น ซ่ึงตอบสนองความ

ตองการของผูบริโภคไดในวงกวาง สงออกสูตลาดสําคัญ ๆ  เชน อเมริกา ยุโรป บราซิล แม็กซิโก จีน 



ซาอุดิอาระเบีย โคลัมเบีย ไทย  พบวาไดรับความนิยมจากผูบริโภคอยางรวดเร็ว เนื่องจากเปนแหลงอาหาร

โปรตีนท่ีราคาไมแพง  และมีรสชาติดี  

ทีนี้ทุกทานก็คงจะรูจัก เจาปลาแพนกาเซียสดอรรี่ กันดีแลวนะคะ เห็นม้ัยคะจากปลาสวายท่ีใครๆ ก็

คิดวาเนื้อเหลือง มีไขมันเยอะ เวลาเอามาทําแกง ตอนรอนๆ ไมเปนไรพอกินได แตพอเย็นลง ไขมันจับตัว เปน

สีเหลืองแข็งเต็มหมอแกงเลย ซ่ึงเปนภาพท่ีเราๆ ติดตากันอยูใชม๊ัยคะ?  แตตอนนี้ไมใชเปนอยางนั้นแลวคะ 

จากการท่ีเกษตรกรผูเลี้ยงในเวียดนามปรับปรุงวิธีการเลี้ยง การใหอาหาร รวมท้ังปรับปรุงคุณภาพลูกพันธุปลา 

และการใชเทคโนโลยีมาตรฐานสากลในฟารม เชน Global Gap (Global Good Agricultural Practice) เปน

การลงทุนจัดตั้งโรงงานแปรรูปปลามาตรฐาน  ไมไกลจากฟารม เพ่ือใหปลาคงคุณคาทางอาหารและรักษา

ความสดสะอาดมากท่ีสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งไดทําการออกแบบเรือขนสงลักษณะพิเศษคลายกระชัง เพ่ือให

ปลามีชีวิตขณะเคลื่อนยายไปจนถึงหนาโรงงานแปรรูป และลําเลียงสูโรงงานดวยระบบทันสมัย  ก็สามารถทํา

ใหสินคานั้น ๆ กลายเปนสินคาท่ีทํารายไดเขาประเทศ  ไดอยางมหาศาลเลยทีเดียว ปลาชนิดนี้มีโอกาสในการ

ทําการตลาดสูง เพราะสามารถผลิตไดท้ังป ตางจากปลาทะเลท่ีจับเปนฤดูกาลและปริมาณไมแนนอน  

เปนยังไงกันบางคะ  ทานผูอานคงมีความรูสึกท่ีดีตอปลาสวายมากข้ึนนะคะ ปลาสวายในบานเราก็

เหมือนกัน  เดี๋ยวนี้เกษตรกรมีการปรับปรุงวิธีการเลี้ยงท่ีดี  สะอาด ปลอดภัยตอผูบริโภคแลว  ไมมีแลวละ  

แบบท่ีเลี้ยงหมู เลี้ยงเปด เลี้ยงไก บนบอปลานะ หมดไปนานแลว  หันมารับประทานเนื้อปลากันนะคะ  ท่ี

สําคัญการรับประทานเนื้อปลา ไมวาจะเปนปลาทะเล หรือปลาน้ําจืด ปลาเกล็ดหรือปลาหนัง ถาทุกข้ันตอน

การผลิตมีความสะอาด ปลอดภัยตอผูบริโภคแลว  เนื้อปลาจัดเปนอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการสูง เหมาะ

กับทุกเพศทุกวัย มีประโยชนตอรางกาย  ยอยงาย  และราคาก็ไมแพงจนเกินไป ท่ีสําคัญไดชวยชาวประมงของ

เราใหอยูรอดดวย  ดังนั้นอยากใหทุกทานรับประทานเนื้อปลากันเยอะ ๆ  ซ่ึงเนื้อปลาทุกชนิดลวนมีประโยชน

ตอผูบริโภค  เม่ือรูอยางนี้แลว  เราหันมาบริโภคเนื้อปลากันเถอะ  รับรองรางกาย   แข็งแรง..... แข็งแรง 
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