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 ประเทศไหนกันนะที่กินสมองลิงและตับหานกันอยาง

เอร็ดอรอย สัตวชนิดใดที่ไดรับการขนานนามวา 9 ชีวิต ใครคือ

แชมปนักเรอของโลก รูไหมวานอกจากมีกลิ่นฉุนตลบอบอวลแลว 

ปสสาวะของเรามีประโยชนสารพัด ทําไมแมแมงปองถึงกินลูกตัวเอง  

เมนูเส่ียงตายท่ีแพงระยับคืออะไร  เหตุใดนักเปบพิสดารจึงยอมจาย 

เงินกอนโตเพื่อที่จะไดลิ้มรสอาหารจานนี้

 เรารวบรวมคําตอบทั้งหมดมาไวในหนังสือเลมนี้แลว

    นานมีบุคสพับลิเคชั่นส

ุ

มรสอาหารจานนี้

ตอบทั้งหมดมาไวในหนังสือเลมนี้แลว

นานมีบุคสพับลิเคชั่นสตวั
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ทองของเรามีจุลินทรียอาศัยอยูยั้วเยี้ย รางกายของ

เรามีจุลินทรียมากกวา 100 ลานลานตัว

 อวัยวะที่จุลินทรียทั้งหลายโปรดที่สุดคือ ลําไสใหญ ดวย

อุณหภูมิที่อบอุนชุมชื้นอยูเสมอ อยูเฉย  ๆ  ก็มีนํ้าและอาหารตาง ๆ

ไหลเขามา ลําไสใหญจึงเปนที่อาศัยของจุลินทรียนานาชนิด และ

ดวยสภาพแวดลอมที่เหมาะสม พวกมันจึงเติบโตและขยายพันธุ

มากมาย 
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จู  ๆ   ก็ปวดทองตงิด ๆ  เหรอ นั่นแหละ พวกมันกําลังออก

ฤทธิ์วาดลวดลายกันอยู โดยแบคทีเรียประจําถิ่นที่ปกติคอยดูแล

ลําไสก็เปนหนึ่งในนั้น

 แบคทีเรียในลําไสทําหนาที่สังเคราะหวิตามินบางชนิด และ

ชวยยอยกากอาหารหรืออาหารที่ยังไมยอยใหเรา ซึ่งทําใหเกิดสาร  

ที่มีกลิ่นเหม็นเหมือนอุจจาระหรือตด

 จุลินทรียมีหลายชนิดนับไมถวน ในจํานวนนี้มีเจาตัวราย

ที่เขาไปทําลายเซลลและพนสารพิษอันตรายเปนงานอดิเรก เม่ือตัว

รายพวกนี้เขาสูรางกาย มันจะทําใหลําไสหดตัวอยางรุนแรง ดูดนํ้า

กลับแลวบีบตัวขับทุกสิ่งทุกอยางออกไมหยุด นี่คือสาเหตุท่ีทําให

เราอุจจาระเหลว ทองเสีย ตองว่ิงเขาว่ิงออกหองน้ําไมหยุด ถาทอง

เสียปวดทอง และอาเจียนรวมดวย เรียกวา อาการอาหารเปนพิษ
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 ชวงเวลาที่เจาจุลินทรียในลําไสเริงราแสนสุขคือ ฤดูรอน

ดังนั้น ในฤดูรอนควรกินอาหารที่สุก สะอาด ปรุงใหม  ๆ  ไมกิน

อาหารท่ีวางท้ิงไวนาน ๆ   ลางมือใหสะอาดกอนกิน และหม่ันทําความ

สะอาดอุปกรณเคร่ืองใชในครัว เชน ผาเช็ดจาน เขียง เปนตน
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แมลงยอดนิยม ไดแก

ตั๊กแตน จิ้งหรีด แมงกีนูน ดวง

มูลสัตว (แมงกุดจ่ี) จักจ่ัน หนอน

ดักแด แมงปอง เปนตน เหลานี้

เปนอาหารจานโปรดของคนจีน ไทย

ลาว เวยีดนาม กัมพชูา และคนใน

ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต แมแตแมลงสาบยงันาํมาทอดกนิ

    

8

ตวั
อย
่าง



คนลาวอรอยกับไขแมงดาและนิยมแมงมุมยักษลักษณะ

เหมือนทาแรนทูลาอบ ซึ่งเปนอาหารจานเด็ดของคนเวเนซุเอลา เชน

กัน คนจีนนาํแมงปองมาดองเหลา และประเทศไทยมีรานแมลงทอด

นานาชนิด เชน แมงปอง จิ้งหรีด และแมลงปกแข็งตาง ๆ   ซึ่งทอด

ขายกันสด ๆ  รอน ๆ  

สวนใหญแมลงมักปรงุใหสกุกอนกิน วิธี

ยอดนิยมคือ ทอดนํ้ามันหรือยางจนแหงเพราะ

ชวยกําจัดขนและเปลือกแข็ง ๆ  เมื่อไรเสี้ยน

หนามก็กินไดสบายใจ หรืออาจตมแลวดึงปก

และขาออก ชาวอะบอรจินิที่เปนชนพ้ืนเมืองของ

ออสเตรเลียกินหนอนสดตัวใหญ  ๆ  เปน ๆ  ทุกวัน

นานาชนิด เชน แมงปอง จิงหรีด และแมลงปกแข็งตางๆ ซึงทอด

ขายกันสดๆ รอนๆ

สวนใหญแมลงมักปรงุใหสกุกอนกิน วธิี

ยอดนิยมคือ ทอดนํ้ามันหรือยางจนแหงเพราะ

ชวยกําจัดขนและเปลือกแข็ง ๆ  เมื่อไรเสี้ยน

หนามก็กินไดสบายใจ หรืออาจตมแลวดึงปก

และขาออก ชาวอะบอรจินิทีเ่ปนชนพ้ืนเมืองของ

ออสเตรเลียกินหนอนสดตัวใหญ ๆ เปนๆ ทุกวัน
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คนทั่วโลกซึ่งไมใชนกันยิมแมลงกนิอาหารที่ปรงุจาก

เนื้อสัตวตาง ๆ  ที่รูจักกันดี เชน ไก วัว หมู เปด หาน เตา จระเข

หมีลิง และยังกินทกุสวน ไมวาเน้ือ กระดกู ตับ ลิ้น กระเพาะ หรือ

แมแตสมอง เชน สมองลิงท่ียังมีชีวิต จีนเปนประเทศท่ีใชสมองลิง

มาทําอาหารประเทศหน่ึง วิธีทําก็โหดรายมาก หลังจากจับลิงเปน ๆ

มามัดไว ก็เปดกะโหลก ควักสมองออกมากิน แคจินตนาการถึง

ทาทางขณะควักสมองของลิงที่ยังมีชีวิตก็สยองแลว

3
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 ประเทศฝรั่งเศสมีอาหารที่เปนเอกลักษณซึ่งเตรียมจาก

กรรมวิธีสดุโหด อาหารท่ีวาน้ีทําจากตับหาน เรยีกวา “ฟวกรา” ซึ่ง

แปลวา “ตับอวน” ทําไมจึงตั้งชื่อแบบนี้ ก็เพราะเจาหานชะตาขาดที่

ถูกหมายตานํามาทําฟวกราตองทุกขทรมานอยางหาที่เปรียบไมได 

พวกมันตองกลืนอาหารท่ีถกูบังคับยัดเขาปากเพ่ือใหตับของมันพอง

โตสําหรับนํามาทําอาหารนั่นเอง

 ปจจบัุนเมนอูาหารท่ีทรมานสัตวเหลาน้ีถกู

ตอตานจากกลุมตอตานการทารุณกรรมสัตว

ทั่วโลก และบางประเทศก็ถือเปนเรื่องผิด

กฎหมายดวย

ู ุู

พวกมันตองกลืนอาหารทีถู่กบังคับยัดเขาปากเพ่ือใหตับของมันพอง

โตสําหรับนํามาทําอาหารนั่นเอง

ปจจบัุนเมนอูาหารท่ีทรมานสัตวเหลาน้ีถูก

ตอตานจากกลุมตอตานการทารุณกรรมสัตว

ทั่วโลก และบางประเทศก็ถือเปนเรื่องผิด

กฎหมายดวย
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เม่ือพูดถึงอาหารรสเลิศ แนนอนวาจีนคือประเทศท่ีมี

อาหารจานเดด็มากที่สดุ ดวยความหลากหลายทางภมูปิระเทศ  ภมู-ิ

อากาศ และประชากรจํานวนมหาศาล การทําอาหารจึงถูกพัฒนา

สูงมาก วัตถุดิบที่ใชก็มีความหลากหลาย เชน สมองลิง หูฉลาม 

รังนก ลูกตายุง งวงชาง หนังแมวน้ํา น่ีคือท่ีมาของคําพูดวา “อะไรท่ี

เคล่ือนไหว คนจีนกินไดหมด” 

4
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 แตละประเทศทั่วโลกมีอาหารซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวตาม

วัฒนธรรมและสภาพแวดลอมของตน บางประเทศไมกินส่ิงท่ีเรากิน

และบางประเทศกินส่ิงท่ีเราไมกิน เชน คนเกาหลีกินน้ําพริกเตาเจี้ยวที่

ทาํจากเตาเจี้ยวและพรกิปน ซึ่งคนในประเทศอื่น ๆ  ไมกนิกนั กลาวได

วาไมมีอาหารนารังเกียจในโลก เพราะอาหารนาแขยงของเราอาจเปน

ตํารับแสนโอชาสําหรับผูอื่นได มาดูเมนูอาหารแปลก ๆ  ดีกวา

 • ซุปรังนก รังนกที่วาไมใชรังนกนางแอนทั่ว ๆ  ไป แตคือ

รังนกนางแอนทะเลตามหนาผาชายทะเล พวกมันสรางรังเหนียว ๆ  

จากนํ้าลายที่หลั่งออกมาขณะเคี้ยวสาหรายทะเล ชาวจีนชอบเก็บ

รังนกนี้มาทําซุป ยิ่งนกมีนํ้าลายเหนียวเทาไรยิ่งดี

 • ซุปลูกตายุง คนจีนเก็บลูกตายุงขนาดไมถึง 1 มิลลิเมตร

จากการรวบรวมขี้คางคาวไปลาง เพื่อแยกลูกตาที่เหลือคางจากการ

ยอยออกไปทําซุป
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แชมปนักเรอท่ีชนะมนุษยจอมเรออยางขาดลอยคือ

วัวนั่นเอง แกสที่วัว 1 ตัวเรอใน 1 วัน มากจนนําไปบรรจุตูเย็นได

2 ตู เรอของวัวไมไดเปนแคอากาศ แตมีสวนประกอบหลักคือ แกส

มีเทน แกสมีเทนท่ีวัวพนออกมาใน 1 วัน สามารถบรรจุขวดน้ําขนาด 

1.5 ลิตร ไดถึง 187 ขวด ทําไมวัวตองพนแกสมีเทนมากมายขนาด

นี้นะ

5

14

ตวั
อย
่าง


	9786160426805_สารพันเรื่องอี๊
	คำนำ
	1 ท้องร่วง
	2 เมนูแมลง
	3 เมนูสยอง
	4 เมนูชวนคลื่นไส้
	5 เรอแผดเผาโลก



