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อาหารสมอง
รูจักวิสกี้
วีรกร ตรีเศศ
(รวม 4 หนา)
เหตุใดเหลาวิสกี้จึงสะกดเปนภาษาอังกฤษวา whisky หรือ whiskey ทําจากวัสดุอะไร
แตกตางจากไวนและบรั่นดีอยางไร

สุดยอดของวิสกี้คือสกอตวิสกี้จริงหรือ Single Malt ตางจาก

Malt ธรรมดาอยางไร Bourbon และ Vatted Malt คืออะไร ฯลฯ ทั้งหมดเปนเรื่องนารูสําหรับทั้งคนที่
กินและไมกินเหลา

ตลอดจนผูที่ตองการปราบการกินเหลาเพราะหากไมรูจักวามันคืออะไรอยางแทจริง

แลว การปราบก็จะเปนเรื่องขบขัน
วิส กี้ เ ป น เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอลที่ ม าจากการกลั่น น้ํ า ที่ ห มั ก ธั ญ พืช เช น ข า ว Barley
ขาว Rye

ขาวสาลี

ขาว Barley งอก (Malted Barley)

ขาว Rye งอก (Malted Rye) ขาวโพด

ฯลฯ แตละชนิดของธัญพืชก็ใหชนิดของวิสกี้ที่แตกตางกัน และเมื่อผานกรรมวิธีตาง ๆ แลวยิ่งแตกตาง
กันมากยิ่งขึ้น
วัสดุ สําคัญของการผลิตวิสกี้คื อธัญ พืช ที่แชน้ําจนงอกและเอามาตากให แห งที่เ รีย กวา
Malt เบียรก็ทําจาก Maltโดยหมัก Malt กับสวนประกอบอื่น ๆ จนไดที่แลวก็เอามาตม

สวนวิสกี้นั้นเอา

น้ําที่หมักแลวมากลั่น สวนเหลาไวนนั้นคือน้ําหมักองุนซึ่งหากเอามากลั่นก็ไดบรั่นดี
กระบวนการสําคัญของวิสกี้คือการกลั่น ซึ่งเชื่อกันวาทวีปเอเชียเปนตนแหลงของความรู
ในเรื่องการกลั่น ทั้ งกลั่นน้ํ าหอมสมุน ไพรตาง ๆ และเหลา (คนจีนคือตน ตํารับกลั่น เหลา)

ต อมา

ความรูนี้ผานเขามาทางตะวันออกกลางและไปถึงไอรแลนดโดยการนําของหมอสอนศาสนาในศตวรรษที่ 6
และ 7 จากนั้นก็กระจายไปทั่วยุโรป

-2วิสกี้แบงออกไดเปน 2 กลุมใหญคือ พวก Malt Whisky ซึ่งทําจากวัสดุ Malted Barley
(ขาว Barley งอก) ทั้งหมด

กับอีกพวกคือ Grain Whisky ซึ่งผลิตจากวัสดุทั้ง Malted และ Unmalted

Barley (ขาว Barley ปกติ) ตลอดจนธัญพืชอื่น ๆ ทั้งสองกลุมมีวิธีการกลั่นซึ่งแตกตางกัน
เมื่อมี Malt Whisky และ Grain Whisky ก็ เกิ ด การผสมกัน ในหลายลักษณะ เชน
(1) Single Malt Whisky คือ Malt Whisky ซึ่งมาจากโรงกลั่นโรงเดียว แตมิไดมาจากถังหมักเดียวของ
โรงกลั่น และมิไดมาจากการผลิต ปเ ดีย วกัน

ผูกลั่นรายเดีย วนี้ จะเอาวิสกี้จ ากหลายถั ง หลายป

มาผสมกันจนไดรสชาติอันเปนเอกลักษณของโรงกลั่นตน
โรงกลั่นเดียวนั้น เชน The Glenlivet/

โดยทั่วไปชื่อของ Single Malt คือชื่อของ

Bushmills/ Yoichi

ฯลฯ

(2) Vatted Malt คือ Malt Whisky ที่ผสมกันจากหลายโรงกลั่น ถาเห็นปายบอกวา
เปน Pure Malt หรือ Malt เฉย ๆ หรือ Blended Malt แนใจไดเลยวาเปน Vatted Malt
(3) Blended Whisky หรือวิสกี้ผสมโดยมาจากการผสมของ Malt กับ Grain Whisky
วิสกี้ที่เขียนปายวา Scotch Whisky หรือ Irish Whisky จะเปนการผสมในลักษณะดังกลาวโดยใชเหลา
ที่มาจากหลายโรงกลั่นเพื่อใหไดรสชาติอันเปนเอกลักษณของยี่หอนั้น เชน Chivas Regal/

Black

Label
(4) วิสกี้ยอดสุดคือ Cask Strength Whisky ซึ่งไดแกวิสกี้ที่บรรจุขวดโดยตรงจากถังวิสกี้
เดียว ไมมีการผสมปนเปกับสิ่งใด

วิสกี้ชนิดนี้หาไดยากและมีราคาแพงมาก

วิสกี้ ไมเ กิ ด การบ มในขวด

มัน จะบ มและมีอายุ เ พิ่มขึ้น เฉพาะเมื่ออยู ใ นถั ง เท านั้ น

อายุของวิสกี้จึงนับจากวันที่กลั่นถึงวันที่บรรจุขวด (วิสกี้อยูในขวดนาน ๆ อาจเปนสิ่งหายากและมีราคาสูง
แตมันไมไดมีอายุเพิ่มขึ้นเลย และไมจําเปนวาจะตองมีรสชาติดีกวาวิสกี้ที่เพิ่งกลั่นใหม)
ในถั ง ของวิสกี้ เ ป น เรื่องสํา คั ญ เพราะทํ า ให เ กิ ด สี

กลิ่ น

และรสชาติ

การบมอยู

ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากเกิ ด การ

เปลี่ยนแปลงของสวนผสมทางเคมีในวิสกี้
ถังบมวิสกี้เปนสวนประกอบสําคัญที่ทําใหเกิดรสชาติอันเปนเอกลักษณ ถังไมที่นิยมกัน
คือถังไมโอคไหม

วิสกี้อเมริกันที่เรียกวา Straight Whiskey เปนวิสกี้มีอายุจากการบมในถังใหมที่ทํา

จากไมโอคไหมเปนเวลาไมต่ํากวา 2 ป และกลั่นใหไดแอลกอฮอรไมต่ํากวารอยละ 80 โดยปริมาณ

-3American Blended Whiskey เกิดจากการผสม Straight Whiskey กับวิสกี้ที่ไมบมนาน
และสรางกลิ่นและสี ตัวอยางก็คือ Tennessee Whiskey (Jack Daniel’s คือยี่หอดัง) ซึ่งเมื่อกลั่นแลว
ก็กรองดวยถานที่มาจากการเผาไมตน Maple (ชนิดที่ใชน้ําตาลเมื่อเจาะรูเขาไปในลําตน) เพื่อใหกลิ่นและ
รสชาติที่เปนพิเศษ
ส ว น Bourbon (อ า นว า -เบอร -บิ น ) Whiskey นั้ น มี ก ระบวนการกลั่ น เหมื อ นกั บ
Tennessee Whiskey เกือบทุกประการเพียงแตวิธีการกรองนั้นตางกันออกไปเพื่อใหผลผลิตที่มีลักษณะ
แตกตางกัน
เขียนถึงตรงนี้ทานผูอานตาไวคงสังเกตเห็นวาผมสะกดวิสกี้เปนภาษาอังกฤษแตกตางกัน
มีทั้งมี e และไมมี e

ในสมัยกอนวิสกี้สะกดวา Whisky โดยไมมี e จนกระทั่ง ค.ศ. 1870 ชื่อเสียงของ

สกอตวิสกี้ตกต่ํามากเพราะโรงกลั่นปลอยวิสกี้คุณภาพต่ําออกมาเต็มตลาด โรงกลั่นในไอรแลนดและ
อเมริกาจึงสะกดวา Whiskey โดยมี e เพิ่มเพื่อบอกวาเปนสินคาที่มีคุณภาพเหนือกวาของสกอต
ปจจุบันคําวา Whisky โดยทั่วไปหมายถึงวิสกี้ที่กลั่นในสกอตแลนด เวลส
และญี่ปุน

คานาดา

สวนคํ าวา Whiskey นั้นใชกับสิน คาอเมริกัน ถึงแมวาคําของทางการสหรัฐอเมริกาคื อ

Whisky ก็ตาม
Scotch Wisky หรื อ ที่ รู จั ก ในนาม Scotch อั น เป น ที่ รู จั ก ทั่ ว โลกในป จ จุ บั น
ตองกลั่นในสกอตแลนดเทานั้น บมในถังไมโอคไมต่ํากวา 3 ป

Scotch โดยพื้นฐานมาจากการผสม

ของ Malt และ Grain Whisky โดยหลายยี่หอใชควันที่เกิดจากการเผาถานหินเลน (Peat) มารม Malt ซึ่ง
ทําให มัน มีก ลิ่น ไหมเ ป น พิเ ศษ

Scotch ที่ ขายกั น ทั่ วไปมาจากการผสมทั้ ง ชนิ ด และขามโรงกลั่น

เฉพาะ Scotch ชั้นดีเทานั้นจึงจะเปน Single Malt
เวลาถายรูปฝรั่งตะวันตกจะบอกใหพูดคําวา Cheese เพื่อใหภาพออกมาเปนยิ้มสวยงาม
แตหลายประเทศในอเมริกาใตคนถายรูปจะบอกใหพูดคําวา Whisky (wee-skee) ถาเปนบานเรามักจะ
ใหพูดวาเปปซี่ (โคกอยานอยใจนะครับ คนติดแผนดินไหวที่ไฮติอยูใตตึกนาน 11 วัน ปนรอดชองออกมา
ยิ้มแปนและบอกวารอดอยูไดเพราะกินโคก)

-4สิ่งชั่วรายที่สุดที่โลกสรางขึ้นภายใตสิ่งแวดลอมของรัก

โลภ โกรธ หลง ก็คือเหลา

หรือน้ําเปลี่ยนนิสัยซึ่งทําลายผูคนมามากมายตลอดประวัติศาสตรมนุษยชาติ

วิธีเอาชนะมันก็คือไมเริ่ม

ดื่ม เมื่อไมมีจุดเริ่มตน มันก็ไมมีอะไรไปตอได
ความยากจนไมสามารถผลัก ดัน ใหมนุ ษย ดื่ มเหลาได น อกเสีย จากวาเขาเลือกดื่ มเอง
แตเหลาผลักดันมนุษยใหยากจนได ไมวาเขาจะเลือกมันหรือไมก็ตาม

เครื่องเคียงอาหารสมอง
• บานเรามีสิ่งประหลาดอยางหนึ่งคือสถานีรถไฟตรงจุดเดียวกันสามารถเชื่อมตอสาย
ถึงกันไดจนอาจเรียกไดวาเปนสถานีเดียวกันแตมีชื่อแตกตางกัน รถไฟเหิรฟา (BRT) มีสถานีชื่ออโศก
แตรถใตดิน (MRT) เรียกสถานีนี้วาสุขุมวิท
สําหรับคนไทยกันเองไมปวดหัวนักเพราะพอเคยไดยิน แตสําหรับคนตางชาติที่ไมคุนก็
งงเพราะลงสถานีอโศกและเดินทางตอไปอีกโดยขึ้นสถานีที่อยูตรงที่เดียวกันแตดันไปชื่อสุขุมวิท
• กฎสากลหากสังเกตก็จะพบวาซอยอยูขางซายมือของถนนที่วิ่งออกนอกเมืองจะเปน
เลขคี่ (หากเขาเมืองเปนเลขคู) ยิ่งวิ่งออกนอกเมืองหมายเลขจะยิ่งสูงขึ้น ตัวอยางเชนสุขุมวิท 1 อยู
ซายมือของถนนสุขุมวิทขาออกเมือง

ยิ่งออกไปทางปากน้ําฝงซายจะยิ่งมีหมายเลขซอยคี่สูงขึ้น

การทราบเชนนี้จะทําใหสามารถขับรถ นั่งแท็กซี่ หาสถานที่ ๆ ตองการสะดวกขึ้นมาก
และไมหลงไปผิดทางเมื่อพบถนนและไมรูวาจะไปทางซายหรือขวาดีเพื่อหาซอยที่ตองการ
⊙.............................................................⊙

น้ําจิ้มอาหารสมอง
ผมไวใจมนุษยทุกคน

แตสิ่งที่ผมไมไวใจก็คือปศาจที่อยูในตัวเขา
(จาก ภาพยนตร “Italian Job”)
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