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ค�ำ น�ำผู้แปล

ค�่ำคืนวันศุกร์ที่สายฝนเทกระหน�่ำ ณ บาร์ลับที่ซ่อนตัวอยู่ในซอยลึกกลาง
กรุง บทสนทนาแว่วมาจากกลุ่มมนุษย์ออฟฟิศที่ชวนกันมาดื่มส่งท้าย
สัปดาห์อันเหน็ดเหนื่อย เสียงหัวเราะเฮฮาดังมาจากโต๊ะบัณฑิตใหม่ที่
ก�ำลังชนแก้วฉลองเรียนจบ ขณะที่ในมุมลึกสุดของร้าน ชายหนุ่มผู้อกหัก
นั่งดื่มเงียบๆ ตามล�ำพัง หวังจะให้น�้ำสีอ�ำพันช่วยดับทุกข์ ค�่ำคืนเดียวกัน
ที่บ้านหลังน้อยในย่านชานกรุงอันเงียบสงบ นักดนตรีจิบไวน์รสละมุนบ่ม
อารมณ์สนุ ทรียเ์ พือ่ กลัน่ ออกมาเป็นท่วงท�ำนองเพลงใหม่ โดยมิได้รบั รูแ้ ม้
สักนิดว่าบนถนนใกล้ๆ กันเกิดอุบตั เิ หตุครัง้ ใหญ่อนั เนือ่ งมาจากพฤติกรรม
เมาแล้วขับ
ทุกช่วงชีวิตของคนเรา ความเมาดูจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอยู่
ไม่มากก็นอ้ ย ไม่วา่ ผูพ้ สิ มัยน�ำ้ เมาจะเป็นตัวคุณเองหรือคนรอบข้างก็ตาม
เราเมากรึม่ ในยามสุข เราเมาแอ๋ในยามทุกข์ เราดืม่ ต้อนรับสมาชิกใหม่ ดืม่
อ�ำลาในวันจาก เราดืม่ ฉลองการเริม่ ต้น ดืม่ ให้ลมื การสูญเสีย และหลายครัง้
ทีค่ วามเมาเป็นชนวนเหตุแห่งหายนะ ทัง้ หมดนีช้ วนให้นกึ สงสัยว่าความเมา
มีอานุภาพต่อมนุษย์มาตั้งแต่เมื่อไร เหตุใดมนุษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าจึงไม่อาจ
ไถ่ถอนจากอานุภาพนั้น
แน่ น อนว่ า หนั ง สื อ ในมื อ คุ ณ จะพาไปพบค� ำ ตอบของค� ำ ถาม
ข้างต้น แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือ มาร์ก ฟอร์ไซธ์ ผู้เขียน ได้หยิบยกแง่มุม
ของความเมามาคลี่ให้เห็นอย่างรอบด้าน ผ่านเรื่องราวของวิวัฒนาการ
ต�ำนาน ความเชื่อ ศาสนา และแม้กระทั่งการเมือง ตลอดจนเกร็ดเล็ก
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เกร็ดน้อย จะว่าไปแล้ว เรือ่ งราวทีผ่ เู้ ขียนเลือกมาเล่าคงไม่ตา่ งจากส่วนผสม
ชัน้ ดีทบี่ าร์เทนเดอร์ผพู้ ถิ พี ถิ นั คัดสรรมาจนได้เครือ่ งดืม่ รสชาติกลมกล่อม
และส่วนผสมทั้งหมดนั้นคือหลักฐานยืนยันว่าทุกสิ่งล้วนมีประวัติศาสตร์
เป็นของตนเอง ไม่เว้นแม้กระทั่งความเมา
ขณะเดียวกัน หากจะกล่าวว่าหนังสือเล่มนี้ชวนให้เราพินิจดู
ประวัติศาสตร์โลกผ่านมุมมองของความเมาก็คงไม่ผิดนัก ตัวละครใน
ประวัติศาสตร์ที่สร้างความพิศวงให้เราเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นชาวอียิปต์
โบราณ ชาวแอซเทก หรือชาวไวกิ้ง ล้วนดูน่าตื่นตะลึงยิ่งกว่าเคยเมื่อ
พวกเขาเมาหัวราน�้ำ ส่วนฉากในประวัติศาสตร์ที่คุ้นเคยอย่างการสร้าง
ชาติอเมริกา การบุกเบิกอาณานิคมออสเตรเลีย และการปฏิวัติรัสเซียนั้น
ใครจะคิดเล่าว่ามีความเมามายเคลือบแฝงอยู่เบื้องหลัง
นอกจากส่วนผสมที่ลงตัวแล้ว ลีลาการชงของบาร์เทนเดอร์ผู้นี้
ยังเป็นส่วนส�ำคัญให้เครื่องดื่มแก้วนี้มีรสชาติถูกคอยิ่งนัก ตลอดทั้งเล่ม
ผู้เขียนถ่ายทอดเรื่องราวอย่างมีอารมณ์ขัน ลูกเล่นแพรวพราว หยิกแกม
หยอกนิดๆ บางครั้งก็ออกจะสัปดนอยู่หน่อยๆ และลีลาการเขียนอัน
ทรงเสน่ห์นี้ก็ออกฤทธิ์เป็นความท้าทายในการแปล ผู้แปลได้พยายาม
อย่างสุดความสามารถเพื่อรักษาน�้ำเสียงและลีลาของผู้เขียนไว้ หากมี
ข้อผิดพลาดหรือบกพร่องประการใด ล้วนเป็นเพราะอาการเมาต้นฉบับ
ของผู้แปลเอง และต้องขออภัยอย่างสูงมา ณ ที่นี้
ก่อนจะพลิกอ่านหน้าถัดไป หากผู้อ่านท่านใดจะครึ้มใจนึกอยาก
ลุกไปรินน�้ำเมาสุดโปรดมาละเลียดเคล้าประวัติศาสตร์อันเย้ายวนของ
ความเมาเล่มนี้ก็คงเข้าที และหากมีใครสักคนเมาพับไปเสียก่อนที่จะได้
ดืม่ ด�ำ่ กับเรือ่ งราวจนถึงหน้าสุดท้ายก็คงไม่มอี ะไรเสียหาย ก็อย่างทีผ่ เู้ ขียน
กล่าวไว้ ความเมาอยู่คู่กับมนุษย์เรามาแต่ไหนแต่ไรแล้วนี่นา
								
					
ลลิตา ผลผลา
27 กันยายน 2561
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เมา
ประวัติศาสตร์แห่งการร่ำ�สุรา

แปลโดย

ลลิตา ผลผลา

บทน�ำ

ผมเกรงว่าตัวผมเองก็ไม่รู้หรอกครับว่าความเมาคืออะไรกันแน่
ค�ำสารภาพนีค้ งดูแปลกส�ำหรับคนทีก่ ำ� ลังจะเขียนเรือ่ งประวัตศิ าสตร์ของ
ความเมา แต่บอกตามตรงนะครับว่า ถ้านักเขียนจะปล่อยให้เรื่องขี้ปะติ๋ว
อย่างความไม่รมู้ าหยุดยัง้ ไม่ให้พวกเขาเขียนละก็ ร้านหนังสือคงว่างเปล่า
ไปตามๆ กัน ถึงอย่างไรผมก็พอจะมีความคิดอะไรอยูบ่ า้ ง ผมลงมือศึกษา
ทดลองเกี่ยวกับความมึนเมาขนานใหญ่ผ่านประสบการณ์ตรงมาตั้งแต่
วัยละอ่อนแค่ 14 ปี ผมชอบคิดว่าตัวเองเป็นเหมือนนักบุญออกุสตินฉบับ
สมัยใหม่ผู้ตั้งค�ำถามว่า “ถ้าเช่นนั้นเวลาคืออะไร หากไม่มีใครถาม เราจะ
รู้ว่าคืออะไร แต่ครั้นจะอธิบายให้ผู้ถามฟัง เรากลับไม่รู้” ลองเติมค�ำว่า
ความเมา ลงไปแทนที่ค�ำว่า เวลา ดูสิครับ แล้วคุณจะเข้าใจหัวอกนักบุญ
อย่างผมดีทีเดียว
ผมตระหนักดีถึงข้อเท็จจริงพื้นฐานทางการแพทย์บางอย่าง
จินโทนิกสักแก้วสองแก้วจะท�ำลายปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ ถ้าดื่มสัก
สิบแก้วหรือราวๆ นั้นจะท�ำให้คุณได้สัมผัสกับมื้อกลางวันที่กินไปอีกครั้ง
M a rk F o rsyt h
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และลุกขึ้นยืนได้ล�ำบากยากเย็น และหากดื่มเป็นจ�ำนวนไม่แน่ชัด (ซึ่ง
ผมก็ไม่ใคร่จะทดลองเสียด้วย) จะท�ำให้คุณถึงตายเชียวละ ทว่านั่นไม่ใช่
ความหมายของความเมาอย่างที่เรารู้จัก (ในแบบฉบับนักบุญออกุสติน)
แน่ละว่าถ้ามีมนุษย์ต่างดาวมาเคาะประตูบ้านผมแล้วถามว่าท�ำไมผู้คน
ทัว่ ทัง้ ดาวเคราะห์ประหลาดดวงนีจ้ งึ ดืม่ แอลกอฮอล์อยูเ่ รือ่ ย ผมคงไม่ตอบ
ว่า “อ๋อ ก็แค่จะท�ำลายปฏิกิริยาตอบสนองของเราเท่านั้นแหละ เราจะได้
ไม่ตีปิงปองเก่งเกินไปไงล่ะ”
นอกจากนี้ยังมีความเชื่อผิดๆ ซึ่งมักหยิบยกมากล่าวอ้างกันเมื่อ
พูดถึงเรื่องนี้ นั่นคือแอลกอฮอล์ท�ำให้ความยับยั้งชั่งใจของเราลดต�่ำลง
ไม่จริงเลยสักนิดครับ เวลาเมากรึ่มๆ ผมท�ำทุกอย่างที่ไม่เคยนึก อยาก
ท�ำตอนมีสติครบถ้วน ผมพูดคุยกับใครต่อใครได้เป็นชัว่ โมงๆ ซึง่ ถ้าไม่เมา
ผมคงมองว่าน่าเบือ่ หน่ายมาก ผมจ�ำได้วา่ ครัง้ หนึง่ เคยโน้มตัวออกมาทาง
หน้าต่างแฟลตในแคมเดนทาวน์ พลางโบกรูปพระเยซูตรึงกางเขนไปมา
แล้วร้องบอกคนที่เดินผ่านมาให้ส�ำนึกบาป นี่ไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากท�ำตอน
ไม่เมาเพียงแต่ไม่กล้าท�ำสักหน่อย
อย่างไรก็ดี ผลกระทบบางอย่างจากแอลกอฮอล์ไม่ได้เกิดจาก
แอลกอฮอล์หรอกครับ เป็นเรือ่ งง่ายนิดเดียวทีจ่ ะแจกจ่ายเบียร์ไร้แอลกอฮอล์
ให้ใครต่อใครโดยไม่บอกว่าในนั้นไม่มีแอลกอฮอล์ จากนั้นก็เฝ้าดูพวกเขา
ดื่มและจดบันทึก นักสังคมวิทยาท�ำแบบนี้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้
ล้วนสอดคล้องกันและให้ข้อสรุปชัดเจน ข้อสรุปแรกคือ นักสังคมวิทยาที่
บาร์นั้นไว้ใจไม่ได้ คุณต้องคอยจับตามองอย่าให้คลาดสายตา ข้อสอง ถ้า
ใครมาจากวัฒนธรรมที่แอลกอฮอล์มีไว้ท�ำให้คนก้าวร้าว คุณก็จะแสดง
พฤติกรรมก้าวร้าว ถ้าคุณมาจากวัฒนธรรมที่แอลกอฮอล์มีไว้ท�ำให้คน
เคร่งศาสนา จูๆ่ คุณก็จะเคร่งศาสนาขึน้ มาทันที หรือคุณอาจเปลีย่ นไปใน
การดืม่ แต่ละครัง้ ด้วยซ�ำ้ ถ้านักสังคมวิทยาร้อยเล่หป์ ระกาศว่าก�ำลังศึกษา
เรือ่ งเหล้ากับความต้องการทางเพศ ทุกคนจะหืน่ ขึน้ มาอย่างพร้อมเพรียง
และถ้าพวกเขาบอกว่าก�ำลังศึกษาเรือ่ งเพลง จูๆ่ ทุกคนจะพากันร้องเพลง
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อย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย
ผู ้ ค นอาจถึ ง ขั้ น เปลี่ ย นพฤติ ก รรมไปตามชนิ ด ของเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ที่พวกเขาคิดว่าก�ำลังดื่มอยู่ด้วยซ�้ำ แม้ว่าส่วนผสมส�ำคัญ
ซึ่งก็คือเอทานอล (ethanol) จะเหมือนกันทุกประการ แต่ผู้คนจะเปลี่ยน
พฤติ ก รรมไปตามต้ น ก� ำ เนิ ด และความเกี่ ย วข้ อ งทางวั ฒ นธรรมของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้ันๆ คนอังกฤษมีแนวโน้มสูงที่จะก้าวร้าวหลังจาก
ดืม่ เบียร์ลาเกอร์ <lager - เบียร์ทหี่ มักภายใต้อณ
ุ หภูมทิ เี่ ย็นกว่า> ไปไม่กี่
แก้ว แต่ลองส่งไวน์ (ซึง่ ผูกโยงอยูก่ บั ความหรูหราและฝรัง่ เศส) ให้พวกเขา
สิครับ พวกเขาจะเปลีย่ นมาส�ำรวม มารยาทงาม และในกรณีทเี่ ป็นเอามาก
อาจถึงกับหยิบหมวกเบเรต์ขึ้นมาสวมเลยทีเดียว เรื่องที่ว่าท�ำไมบางคน
ถึงดื่มลาเกอร์แล้วเมาหย�ำเป แต่ไม่มีใครดื่มเวอร์มุธ (vermouth) แล้ว
ท�ำลายข้าวของ หรือดื่มเหล้ากัมปารี (Campari) แล้วท�ำตัวขวางโลกนั้น
มีเหตุผลอยู่ครับ
บางคนจะโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงเวลาคุณบอกพวกเขาแบบนี้
พวกเขายืนยันว่าแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของอะไรก็ตามทีพ่ วกเขาไม่ชอบ
เป็นต้นว่าพฤติกรรมรุนแรง ถ้าคุณแย้งว่าแม้แต่วัฒนธรรมที่แอลกอฮอล์
เป็นของต้องห้ามก็ยังมีความรุนแรงเกิดขึ้น พวกเขาจะค้านหัวชนฝา ถ้า
ผมอธิบาย (ซึ่งผมก็ท�ำได้เสียด้วย) ว่าผมดื่มมากกว่าคนส่วนใหญ่เป็น
ไหนๆ แต่ไม่เคยต่อยใครสักคนนับตัง้ แต่สมัยแปดขวบโน่น (ก่อนทีเ่ หล้าซึง่
มีแอลกอฮอล์จะแตะริมฝีปากรักสงบของผมด้วยซ�้ำ) พวกเขาก็จะบอกว่า
“อ๋อเหรอ แล้วคนอืน่ ๆ ล่ะ” เอะอะก็อา้ งคนอืน่ อยูเ่ รือ่ ย บ้าชะมัด ก็ชา่ งคนอืน่
ปะไร ในเมือ่ คนส่วนใหญ่ดมื่ ได้ตลอดค�ำ่ ในงานเลีย้ งอาหารค�ำ่ บรรยากาศดี
โดยไม่หันไปแทงแขกที่นั่งอยู่ทางขวามือเลยสักครั้งนี่นา
และถ้าจู่ๆ เกิดเหตุการณ์น่าเหลือเชื่อที่ส่งคุณข้ามเวลาไปยังอีก
สถานทีห่ นึง่ ซึง่ อยูค่ นละยุคสมัย ชาวอียปิ ต์โบราณคงแปลกใจอยูค่ รามครัน
หากคุณไม่ดื่มเพื่อให้เห็นภาพนิมิตของเทพีฮาธอร์ (Hathor) ผู้มีเศียร
เป็นสิงโต ผมเคยคิดว่า ทุกคน ท�ำแบบนั้นกันครับ และหมอผียุคหินใหม่
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คงนึกสงสัยว่าท�ำไมคุณจึงไม่สื่อสารกับบรรพบุรุษ ชาวเผ่าซูรี (Suri) ใน
เอธิโอเปียอาจถามว่าท�ำไมคุณยังไม่ลงมือท�ำงานล่ะ เพราะนัน่ คือสิง่ ทีช่ าว
ซูรีท�ำเวลาดื่ม ดังภาษิตที่ว่า “ที่ไหนไม่มีเบียร์ ที่นั่นไม่มีงาน” ไงล่ะครับ
เรือ่ งนีส้ อดคล้องกับประเด็นทางเทคนิคพอดิบพอดี นีค่ อื สิง่ ทีเ่ รียกว่าการ
ดื่มเพื่อเปลี่ยนผ่าน ซึ่งหมายถึงการดื่มเพื่อแสดงว่าคุณได้ก้าวผ่านจาก
ช่วงหนึ่งของวันไปสู่อีกช่วงหนึ่ง ในอังกฤษเราดื่มเมื่อเสร็จงาน แต่ชาว
ซูรีดื่มเพราะถึงเวลาเริ่มงานแล้ว
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ตอนที่มาร์กาเร็ต แธตเชอร์ จากโลกนี้ไป
ร่างของเธอไม่ได้ฝงั ไปพร้อมกับแก้วไวน์และเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์มากมาย
ราวกับยกมาจากร้านหัวมุมถนน ซึ่งเราคิดว่านี่เป็นเรื่องปกติ อันที่จริง
เราคงเห็นเป็นเรื่องแปลกพิลึกด้วยซ�้ำถ้าฝังร่างของเธอไปแบบนั้น แต่
แท้จริงแล้วเราต่างหากที่เป็นคนแปลก เป็นคนพิลึก เป็นคนประหลาด
สิ้นดี ตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเท่าที่ทราบกันมา ร่างของผู้น�ำ
ทางการเมืองล้วนฝังพร้อมกับสารพัดข้าวของที่จ�ำเป็นต่อการร�่ำสุราใน
ปรโลกกันทัง้ นัน้ ธรรมเนียมนีม้ มี าตัง้ แต่สมัยกษัตริยไ์ มดัส (Midas) อียปิ ต์
ยุคต้นก�ำเนิดราชวงศ์ หมอผีแห่งจีนโบราณ และแน่นอนว่าย้อนไปถึงสมัย
ชาวไวกิ้งด้วย แม้แต่ผู้สิ้นลมไปเนิ่นนานก็ยังอยากเมาแอ๋เป็นครั้งคราว
ถ้าไม่เชื่อก็ลองถามชาวเผ่าทีรีกี (Tiriki) แห่งเคนยาที่น�ำเบียร์ไปรินรด
หลุมศพบรรพบุรุษดูสิครับ
ความเมาแทบจะเป็นเรื่องสากล แทบทุกวัฒนธรรมในโลกต่าง
มีน�้ำเมากันทั้งนั้น ส่วนพวกที่ไม่ค่อยหลงใหลได้ปลื้มกับน�้ำเมาเท่าไรนัก
อย่างดินแดนแถบอเมริกาเหนือและออสเตรเลีย ก็ถกู วัฒนธรรมทีค่ ลัง่ ไคล้
น�้ำเมายึดเป็นอาณานิคม นอกจากนั้นความเมายังแตกต่างกันไปตามแต่
ช่วงเวลาและสถานที่ เป็นทั้งการเฉลิมฉลอง พิธีกรรม ข้ออ้างที่จะต่อย
ใครต่อใคร เป็นหนทางที่ช่วยให้ตกลงใจหรือยอมเซ็นสัญญา รวมไปถึง
วิถีปฏิบัติพิลึกๆ อีกนับพัน เวลาชาวเปอร์เซียโบราณมีเรื่องส�ำคัญทาง
การเมืองต้องตัดสินใจ พวกเขาจะอภิปรายเรื่องนั้นกันสองครั้ง คือตอน
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เมาครั้งหนึ่งและตอนไม่เมาอีกครั้งหนึ่ง ถ้าได้ข้อสรุปเดียวกันทั้งสองครั้ง
จึงจะน�ำไปปฏิบัติจริง
และนั่นก็คือเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ นี่ไม่ใช่เรื่องของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ แต่เป็นเรื่องของความเมา ไม่ว่าจะเป็นสารพัดหลุมพราง
ที่ซุกซ่อนหรือเรื่องราวของทวยเทพแห่งความเมามาย ตั้งแต่นินคาซี
(Ninkasi) เทพีแห่งเบียร์ของชาวสุเมเรียน ไปจนถึงกระต่ายขี้เมา 400 ตัว
แห่งเม็กซิโก
มีอยู่สองข้อที่เราควรท�ำความเข้าใจก่อนเริ่มเรื่อง ข้อแรก นี่คือ
ประวัตศิ าสตร์ ฉบับย่อ ประวัตศิ าสตร์ฉบับสมบูรณ์ของความเมาคงเทียบ
ได้กับประวัติศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ของมนุษยชาติดีๆ นี่เอง และคงต้อง
ใช้กระดาษมากมายมหาศาล แต่ผมตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกเฉพาะบาง
ประเด็นในประวัติศาสตร์มาพินิจดูว่าผู้คนรับมือกับความเมามายอย่างไร
ซาลูนในแถบไวลด์เวสต์ ร้านขายเอล (ale) ในอังกฤษยุคกลาง หรือ
ซิมโพเซียมของชาวกรีกเป็นอย่างไรกันแน่ เวลาหญิงสาวอียิปต์โบราณ
อยากออกไปดื่ม ความจริงแล้วพวกเธอท�ำอะไร แน่นอนว่าแต่ละค�่ำคืน
ย่อมแตกต่างกันไป แต่คงจะช่วยให้พอนึกภาพออกบ้าง แม้จะยังคลุมเครือ
ก็ตาม
หนังสือประวัติศาสตร์ชอบบอกเราว่าคนนั้นคนนี้เมา แต่กลับไม่
อธิบายรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ของการดื่ม เป็นต้นว่าดื่มที่ไหน กับใคร
ดื่ม ณ ช่วงเวลาใดของวัน การดื่มมักมีกฎเกณฑ์ต่างๆ รายล้อมอยู่ แต่
แทบไม่เคยมีใครจดบันทึกกฎเกณฑ์เหล่านั้นไว้ ตัวอย่างเช่น แม้ปัจจุบัน
ในอังกฤษจะไม่มกี ฎหมายบังคับ แต่ทกุ คนต่างรูว้ า่ ต้องไม่ดมื่ ก่อนเทีย่ งวัน
เว้นแต่ที่สนามบินและในการแข่งขันคริกเกต ซึ่งสาเหตุเป็นเพราะอะไรก็
ไม่รู้เหมือนกันครับ
ทว่าแม้จะมีกฎเกณฑ์ต่างๆ นานา แต่ยังไม่วายมีความเมามาย
ที่ยากจะควบคุม ใครบางคนในงานเลี้ยงค็อกเทลที่เป็นผู้นิยมอนาธิปไตย
เธอคนนั้นแหละครับ (ผมคิดว่าต้องเป็นผู้หญิงแน่ เพราะทวยเทพแห่ง
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น�้ำเมามักเป็นอิสตรีเสมอ) ที่ผมอยากเฝ้าดู ถ้าจะให้ดี ผมอยากจับกุม
เธอมาถ่ายภาพบันทึกประวัติไว้เสียเลย แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะท�ำได้หรือไม่
อย่างน้อยที่สุดเมื่อมนุษย์ต่างดาวช่างสงสัยถามผมว่าความเมาคืออะไร
ผมจะได้มีอะไรให้เขาดูไงล่ะครับ
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