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อาหารสมอง 
เนยแข็งแถมหนอน 

วีรกร  ตรีเศศ 
(รวม 4 หนา) 

สําหรับบางคน  ปลารา  ตั๊กแตน  หนอน  แย  งู  หรือของเนาของดองอาจเปน 

อาหารประหลาดอันนารังเกียจ  นาอับอาย  ไมควรเปดเผยใหตางชาติรู  แตแทที่จริงแลวบางชาติมี 

อาหารที่หนักหนาสาหัสกวาเราเปนอันมาก  ดังเรื่องเนยแข็งหนอน (Maggot Cheese) 

เนยแข็ง หรือ Cheese เปนอาหารเกาแกของมนุษยชาติ  คูโลกมายาวนาน  เชื่อกันวากิน 

กันมาไมต่ํากวา 8,000 ป  (เมื่อแกะถูกนํามาเลี้ยงเปนสัตวเศรษฐกิจ)  โดยผูริเริ่มอาจเปนชาวเผาใน 

ตะวันออกกลางหรือเอเชียตอนกลางผูชอบเอาหนังหรือเครื่องในสัตวที่เปาลมใหปองไดมาเปนภาชนะเก็บ 

อาหาร  และเนยแข็งคงจะเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ  กลาวคือเมื่อเก็บนมไวในถุงกระเพาะของสัตวก็จะเกิดการ 

ตกตะกอนและจับตัวแข็งขึ้น  มีลักษณะคลายเนยแข็งในปจจุบัน 

สันนิษฐานวาคงไดมีการดัดแปลงวิธีถนอมอาหารเชนนี้อยางกวางขวางและแตกตางขึ้นจน 

มีเนยแข็งนับเปนรอย ๆ ชนิดในปจจุบันทั่วโลก  โดยเฉพาะในบริเวณที่มีอากาศหนาวสามารถเลี้ยงวัว 

แพะ  แกะ  และควายไดเปนอยางดี  เนื่องจากนมของมันเปนวัตถุดิบของการผลิตเนยแข็ง 

นมสัตวเหลานี้ เปลี่ยนเปนเนยแข็งไดโดยการใสเนื้อเยื่อภายในกระเพาะของสัตวที่มี 

enzyme หรือน้ํายอยประกอบที่เรียกวา rennet ลงไปและทิ้งใหแบคทีเรียสรางความเปนกรด (เปลี่ยนน้ําตาล 

ในนมใหเปนกรด lactic) เมื่อทิ้งไวก็จะจับตัวแข็ง 

สมัยโรมันเมื่อ 2-3 พันปกอน  ผูคนก็กินเนยแข็งกันเปนอาหารประจําวัน  การผลิต 

เนยแข็งใหอรอยถูกปากถือเปนศิลปะอันล้ําเลิศ  โดยเฉพาะเมื่อบริโภคกับไวนแดง (ไมวาเวลาจะผานไป 

นานเทาใดความเขากันไดของสองสิ่งนี้ก็ยังดํารงอยู)  ผูคนในสมัยพุทธกาลก็บริโภคเนยแข็งกันแนนอน 

เพียงแตจะชอบกันแคไหนเทานั้นเอง  ที่พูดเชนนี้ก็เพราะคนเอเชียจํานวนไมนอยไมถูกโรคกับสาร lactose 

ในผลิตภัณฑนม
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เนยแข็งนั้นใหคุณคาอาหารสูง  ใน 30 กรัมของเนยแข็งที่เรียกวา cheddar  มีโปรตีนถึง 

7 กรัม  และมีแคลเซียม 200 มิลลิกรัม  ซึ่งถาจะไดโปรตีนจากนมในปริมาณนี้จะตองบริโภคนมถึง 

200 กรัม     และถาจะใหไดแคลเซี่ยมในปริมาณนี้ตองดื่มนมถึง 150 กรัม  ดังนั้นเนยแข็งโดยแทจริงแลวจึง 

เปนนมที่เขมขนไปดวยสารอาหาร 

ถามันเปนเนยแข็งธรรมดาหรือถึงจะเหม็นมากหนอยก็ไมเปนไร  แตเนยชื่อ Maggot 

Cheese  หรือ Casu  Marzu  ของ Sardinia  นั้นทั้งเหม็นเนาสุด ๆ และมีตัวหนอนสีขาวชอนไชอยูดวย 

อีกทั้งหนอนเหลานี้ยังสามารถดีดตัวไดออกไปไกลถึง 6 นิ้วทีเดียว (ถึงเกิดไมไกลภูเขาโอลิมปุสในกรีก ซึ่งอยู 

บนแผนดินใหญแตคงไมถึงกับชนะโดดไกลได) 

เนยชนิดนี้เปนเนยดั้งเดิมของชาว Sardinia ซึ่งอาศัยอยูบนเกาะเกาแกมีพื้นที่เทากับ 

ครึ่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่มีผูคนอยูอาศัยมานานนับ 6-7 พันป  ปจจุบันเปนดินแดนของอิตาลี 

อยูไมไกลจากเกาะ Sicily ของอิตาลีและเกาะ Corsica  ของฝรั่งเศส  ปจจุบัน Sardinia  มีประชากร 

ประมาณ 1.6 ลานคน 

Casu Marzu แปลตรงตัววา rotten cheese หรือเนยเนาทําจากนมแกะ  โดยปลอยใหเนย 

แข็งที่เรียกวา Pecorino ชิ้นใหญเนาเสีย  จนถึงขั้นเกือบกินไมได  ตัวการที่ทําใหเกิดกระบวนการนี้ก็คือ 

แมลงวันพันธุ Piophila casei  ซึ่งจะไปวางไขจนเกิดตัวออน (larvae)  ซึ่งระบบยอยอาหารของมันจะทําให 

เกิดกรดซึ่งจะไปชวยทําใหเกิดการยอยสลายไขมัน 

เมื่อถึงขั้นสุดทายผิวของมันจะนิ่มมาก  โดยมีของเหลวไหลซึมออกมา  และมีตัวหนอน 

ขาวใสดิ้นอยูไปมาในเนยแข็งโดยมีตัวยาวประมาณ 8 มิลลิเมตร  หากไปรบกวนมัน ๆ ก็จะโดดออกมา 

หากหนอนใน Casu Marzu ตายแสดงวาเนยแข็งนั้นเสียแลว  หากกินเขาไปจะเปนพิษ 

ดังนั้นจึงตองกินมันในยามที่หนอนดิ้นอยูเปน ๆ โดยเอามาทาขนมปงและกินกับไวนแดง  วิธีที่นิยมก็คือ 

กินตัวหนอนเขาไปดวยพรอมกัน  โดยใชมือบังบนชิ้นขนมปงที่ทาเนยเพื่อปองกันไมใหหนอนกระโดดหนี 

เมื่อจะเอาขนมปงใสปาก 

สําหรับคนที่ไมมีรสนิยมกินหนอนเปน ๆ  ก็เอาขนมปงทาเนยแข็งใสในถุงกระดาษปดไมใหมี 

ออกซิเจนเขาไป  เจาหนอนก็จะพากันโดดหนีจากเนยแข็งเพราะขาดอากาศ  ไดยินเปนเสียงปุบปบ
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ในถุง  เมื่อเสียงเงียบก็คอยหยิบใสปาก  (หยิบขนมปงนะครับ  สวนตัวหนอนที่ตายแลวนั้นคอยวากันอีกที 

สําหรับพวกมีรสนิยมอีกระดับหนึ่ง) 

คน Sardinia กินเนยแข็งแบบนี้กันมายาวนาน  และเปนของโปรดเพราะเชื่อวาเปนยาโปว 

(เห็นไหมมันแข็งแรงโดดไดตั้งไกล 6 นิ้ว  ถาใชตรรกะนี้กระรอกบินนาจะเหมาะกวา)  ซึ่งทําใหตายกันมา 

มากแลว  เพราะเจาหนอนนี้อาจทําใหเกิดการอักเสบในลําไสอันเกิดจากเชื้อโรคในหนอนได  โดยเฉพาะ 

อยางยิ่งเจาตัวออน Piophila Casei นี้ตอสูกับความเปนกรดในกระเพาะมนุษยไดดี  สามารถผานลงไปใน 

ลําไสไดอยางสบาย  อาจไปเกาะอยูบนผนังลําไสโดยใชปากซึ่งเปนตะขอเกี่ยวอยูไดเปนเวลานานจนเกิด 

แผลกลายเปนโรคตาง ๆ ไดอีกหลายโรค 

ดวยเหตุนี้จึงเคยมีกฎหมายหามบริโภคใน EU  แตก็มีการขายกันในตลาดมืดดวยราคา 

แพงกวาเนยแข็ง Pecorino ธรรมดาถึงหนึ่งเทาตัว  ปจจุบันพวกหัวดีไดใชวิธีจัดประเภท Caso Marzu 

ใหมวาเปนอาหารดั้งเดิม (มีสูตรนานกวา 25 ป) จึงหลุดรอดมาไดบริโภคกันเพื่อรักษาอัตราการตายไว 

เทาเดิม 

ที่จริงแลวยังมีเนยแข็งอีกหลายแหงในยุโรปที่กินเนยแข็งแลวมีหนอนแถมดวย  แหงหนึ่งที่ 

ดังเหมือน Casu  Marzu  ก็คือ Piemonte  ในอิตาลี  เนยแข็งทําจากนมแพะและปลอยใหแมลงวันพันธุ 

เดียวกันลงไปไข  หมักตอดวยไวนขาว  องุน  และน้ําผึ้งเพื่อกันไมใหหนอนปนออกมา 

อยารังเกียจอาหารเนาเหม็นของไทยเลยเพราะเปนสวนหนึ่งวัฒนธรรม  และไมควรรังเกียจ 

คนกินดวย  ที่นาขยะแขยงกวาก็คือคนที่กินคนเปน ๆ ดวยความเห็นแกตัวอยางขาดมนุษยธรรมครับ 

เครื่องเคียงอาหารสมอง : 
ถาใครอยากหาหมาฝร่ังเก ๆ สักตัวมาเลี้ยง  ผูเขียนขอแนะนําหมาพันธุ Beagle ซึ่งก็คือ 

พันธุของเจา Snoopy ในการตูน Peanuts ที่โดงดัง 

Beagle จัดเปนหมาขนาดกลาง  สูงระหวาง 33-40 เซนติเมตร  มีสีน้ําตาลปนขาว 

เปนรอยอยูบนตัว  ปจจุบันจะเห็นมันบอย ๆ ในสนามบินตางประเทศเมื่อเจาพนักงานจูงมันมาดม 

กระเปาของผูโดยสารเพื่อคนหายาเสพติด (ปลาหมึกแหงจะดึงดูดมันไดดีถึงแมจะไมมียาเสพติดก็ตาม)
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เชื่ อวาพันธุ  Beagle มีความเปนมาไปไกลถึ งยุคกรีก เมื่อกวา  2,000  ปมาแลว 

พวก Norman  French  ที่อยูในเกาะอังกฤษใชมันไลจับกระตาย  โดยเอามันมาที่เกาะอังกฤษใน 

ค.ศ. 1066  ตัวมันเล็กจึงขนสงมาไดงาย (ครั้งหนึ่งมีพันธุเดียวกันแตขนาดกระเปาชื่อ Pocket Beagle 

แตปจจุบันไมมีแลว) 

หมาพันธุนี้เปนที่โปรดปรานของกษัตริยอังกฤษ เชน  Elizabeth  I  /  William  III 

และพระเจาจอรจที่ 4  ผูทรงลาสัตว (กระตาย  หมาจิ้งจอก)  โดยใชเจา Beagle กลุมใหญเปนตัวไล 

สัตวใหออกมาจากพุมไม 

Beagle เปนหมาฉลาด  อารมณดี  ไมดุ  คึกคัก  รื่นเริง  แตคอนขางมุงมั่น 

เวลาจูงตองระวังเปนพิเศษ  เพราะอาจดึงไปในทิศทางที่เขามุงมั่นได  การมีขนาดเล็ก  ขนสั้น  จึงทํา 

ใหดูคลองแคลว  และเปนหมาพันธุที่ไดรับความนิยมสูงในโลก 

ในบานเราเพิ่งจะบาคลั่ง Beagle กันไมนานนักเมื่อเห็นความนารักและความอารมณดี 

ของมัน 

⊙.............................................................⊙ 

น้ําจ้ิมอาหารสมอง 
The  whole  secret  of  the  teacher’s  force  lies  in  the  conviction  that  men  are 

convertible. 

Ralph Waldo Emerson 

(นักปราชญชาวอเมริกัน ค.ศ. 1803-1882) 

ความลับทั้งหมดของพลังแหงความเปนครูอยูตรงที่การมีความเชื่ออยางมั่นคงวามนุษย 

นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได 

----------------------------------


