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ค�่ำคืนวันศุกร์ที่สำยฝนเทกระหน�่ำ ณ บำร์ลับที่ซ่อนตัวอยู่ในซอยลึกกลำง

กรุง บทสนทนำแว่วมำจำกกลุ่มมนุษย์ออฟฟิศท่ีชวนกันมำด่ืมส่งท้ำย

สัปดำห์อันเหน็ดเหน่ือย เสียงหัวเรำะเฮฮำดังมำจำกโต๊ะบัณฑิตใหม่ที่

ก�ำลังชนแก้วฉลองเรียนจบ ขณะที่ในมุมลึกสุดของร้ำน ชำยหนุ่มผู้อกหัก

นั่งดื่มเงียบๆ ตำมล�ำพัง หวังจะให้น�้ำสีอ�ำพันช่วยดับทุกข์ ค�่ำคืนเดียวกัน 

ที่บ้ำนหลังน้อยในย่ำนชำนกรุงอันเงียบสงบ นักดนตรีจิบไวน์รสละมุนบ่ม

อำรมณ์สนุทรย์ีเพือ่กล่ันออกมำเป็นท่วงท�ำนองเพลงใหม่ โดยมิได้รบัรูแ้ม้

สักนดิว่ำบนถนนใกล้ๆ กันเกิดอบัุตเิหตคุร้ังใหญ่อันเนือ่งมำจำกพฤตกิรรม

เมำแล้วขับ 

 ทุกช่วงชีวิตของคนเรำ ควำมเมำดูจะเข้ำมำมีส่วนเก่ียวข้องอยู่

ไม่มำกก็น้อย ไม่ว่ำผูพ้สิมัยน�ำ้เมำจะเป็นตวัคุณเองหรอืคนรอบข้ำงก็ตำม 

เรำเมำกร่ึมในยำมสุข เรำเมำแอ๋ในยำมทุกข์ เรำด่ืมต้อนรบัสมำชกิใหม่ ด่ืม

อ�ำลำในวนัจำก เรำด่ืมฉลองกำรเร่ิมต้น ด่ืมให้ลืมกำรสญูเสยี และหลำยคร้ัง

ท่ีควำมเมำเป็นชนวนเหตแุห่งหำยนะ ทัง้หมดนีช้วนให้นกึสงสยัว่ำควำมเมำ

มีอำนุภำพต่อมนุษย์มำตั้งแต่เมื่อไร เหตุใดมนุษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่ำจึงไม่อำจ

ไถ่ถอนจำกอำนุภำพนั้น 

 แน่นอนว่ำหนังสือในมือคุณจะพำไปพบค�ำตอบของค�ำถำม 

ข้ำงต้น แต่ที่น่ำสนใจกว่ำนั้นคือ มำร์ก ฟอร์ไซธ์ ผู้เขียน ได้หยิบยกแง่มุม

ของควำมเมำมำคล่ีให้เห็นอย่ำงรอบด้ำน ผ่ำนเร่ืองรำวของวิวัฒนำกำร 

ต�ำนำน ควำมเชื่อ ศำสนำ และแม้กระทั่งกำรเมือง ตลอดจนเกร็ดเล็ก 

น�ำผู้แปค�ำ ล
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เกร็ดน้อย จะว่ำไปแล้ว เร่ืองรำวทีผู่เ้ขยีนเลือกมำเล่ำคงไม่ต่ำงจำกส่วนผสม

ชัน้ดีทีบ่ำร์เทนเดอร์ผูพ้ถิพีถินัคัดสรรมำจนได้เคร่ืองด่ืมรสชำตกิลมกล่อม 

และส่วนผสมทั้งหมดนั้นคือหลักฐำนยืนยันว่ำทุกสิ่งล้วนมีประวัติศำสตร์

เป็นของตนเอง ไม่เว้นแม้กระทั่งควำมเมำ

 ขณะเดียวกัน หำกจะกล่ำวว่ำหนังสือเล่มนี้ชวนให้เรำพินิจดู

ประวัติศำสตร์โลกผ่ำนมุมมองของควำมเมำก็คงไม่ผิดนัก ตัวละครใน

ประวัติศำสตร์ท่ีสร้ำงควำมพิศวงให้เรำเสมอมำ ไม่ว่ำจะเป็นชำวอียิปต์

โบรำณ ชำวแอซเทก หรือชำวไวก้ิง ล้วนดูน่ำตื่นตะลึงย่ิงกว่ำเคยเม่ือ 

พวกเขำเมำหัวรำน�้ำ ส่วนฉำกในประวัติศำสตร์ท่ีคุ้นเคยอย่ำงกำรสร้ำง

ชำติอเมริกำ กำรบุกเบิกอำณำนิคมออสเตรเลีย และกำรปฏิวัติรัสเซียนั้น 

ใครจะคิดเล่ำว่ำมีควำมเมำมำยเคลือบแฝงอยู่เบื้องหลัง

 นอกจำกส่วนผสมท่ีลงตัวแล้ว ลีลำกำรชงของบำร์เทนเดอร์ผู้นี้

ยังเป็นส่วนส�ำคัญให้เคร่ืองด่ืมแก้วนี้มีรสชำติถูกคอยิ่งนัก ตลอดท้ังเล่ม 

ผู้เขียนถ่ำยทอดเรื่องรำวอย่ำงมีอำรมณ์ขัน ลูกเล่นแพรวพรำว หยิกแกม

หยอกนิดๆ บำงครั้งก็ออกจะสัปดนอยู่หน่อยๆ และลีลำกำรเขียนอัน 

ทรงเสน่ห์นี้ก็ออกฤทธ์ิเป็นควำมท้ำทำยในกำรแปล ผู้แปลได้พยำยำม

อย่ำงสุดควำมสำมำรถเพื่อรักษำน�้ำเสียงและลีลำของผู้เขียนไว้ หำกมี 

ข้อผิดพลำดหรือบกพร่องประกำรใด ล้วนเป็นเพรำะอำกำรเมำต้นฉบับ

ของผู้แปลเอง และต้องขออภัยอย่ำงสูงมำ ณ ที่นี้

 ก่อนจะพลิกอ่ำนหน้ำถัดไป หำกผู้อ่ำนท่ำนใดจะครึ้มใจนึกอยำก

ลุกไปรินน�้ำเมำสุดโปรดมำละเลียดเคล้ำประวัติศำสตร์อันเย้ำยวนของ

ควำมเมำเล่มนี้ก็คงเข้ำที และหำกมีใครสักคนเมำพับไปเสียก่อนท่ีจะได้

ด่ืมด�ำ่กับเร่ืองรำวจนถงึหน้ำสุดท้ำยก็คงไม่มีอะไรเสียหำย ก็อย่ำงทีผู่เ้ขียน

กล่ำวไว้ ควำมเมำอยู่คู่กับมนุษย์เรำมำแต่ไหนแต่ไรแล้วนี่นำ   

        

     	 ลลิตา	ผลผลา	

	 	 	 	 	 27	กันยายน	2561
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ผมเกรงว่าตัวผมเองก็ไม่รู้หรอกครับว่าความเมาคืออะไรกันแน	่ 

ค�ำสำรภำพนีค้งดูแปลกส�ำหรับคนทีก่�ำลังจะเขยีนเร่ืองประวตัศิำสตร์ของ

ควำมเมำ แต่บอกตำมตรงนะครับว่ำ ถ้ำนักเขียนจะปล่อยให้เรื่องขี้ปะติ๋ว 

อย่ำงควำมไม่รูม้ำหยดุย้ังไม่ให้พวกเขำเขยีนละก็ ร้ำนหนงัสอืคงว่ำงเปล่ำ

ไปตำมๆ กัน ถึงอย่ำงไรผมก็พอจะมีควำมคิดอะไรอยูบ้่ำง ผมลงมือศกึษำ

ทดลองเก่ียวกับควำมมึนเมำขนำนใหญ่ผ่ำนประสบกำรณ์ตรงมำตั้งแต ่

วัยละอ่อนแค่ 14 ปี ผมชอบคิดว่ำตัวเองเป็นเหมือนนักบุญออกุสตินฉบับ

สมัยใหม่ผู้ตั้งค�ำถำมว่ำ “ถ้ำเช่นนั้นเวลำคืออะไร หำกไม่มีใครถำม เรำจะ

รู้ว่ำคืออะไร แต่คร้ันจะอธิบำยให้ผู้ถำมฟัง เรำกลับไม่รู้” ลองเติมค�ำว่ำ 

ความเมา ลงไปแทนที่ค�ำว่ำ เวลา ดูสิครับ แล้วคุณจะเข้ำใจหัวอกนักบุญ

อย่ำงผมดีทีเดียว 

 ผมตระหนักดีถึงข้อเท็จจริงพื้นฐำนทำงกำรแพทย์บำงอย่ำง  

จินโทนิกสักแก้วสองแก้วจะท�ำลำยปฏิกิริยำตอบสนองของคุณ ถ้ำด่ืมสัก

สิบแก้วหรือรำวๆ นั้นจะท�ำให้คุณได้สัมผัสกับม้ือกลำงวันท่ีกินไปอีกคร้ัง
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และลุกขึ้นยืนได้ล�ำบำกยำกเย็น และหำกด่ืมเป็นจ�ำนวนไม่แน่ชัด (ซึ่ง

ผมก็ไม่ใคร่จะทดลองเสียด้วย) จะท�ำให้คุณถึงตำยเชียวละ ทว่ำนั่นไม่ใช่ 

ควำมหมำยของควำมเมำอย่ำงท่ีเรำรู้จัก (ในแบบฉบับนักบุญออกุสติน) 

แน่ละว่ำถ้ำมีมนุษย์ต่ำงดำวมำเคำะประตูบ้ำนผมแล้วถำมว่ำท�ำไมผู้คน 

ทัว่ทัง้ดำวเครำะห์ประหลำดดวงนีจ้งึด่ืมแอลกอฮอล์อยูเ่ร่ือย ผมคงไม่ตอบ

ว่ำ “อ๋อ ก็แค่จะท�ำลำยปฏิกิริยำตอบสนองของเรำเท่ำนั้นแหละ เรำจะได ้

ไม่ตีปิงปองเก่งเกินไปไงล่ะ” 

 นอกจำกนี้ยังมีควำมเชื่อผิดๆ ซึ่งมักหยิบยกมำกล่ำวอ้ำงกันเมื่อ

พูดถึงเร่ืองนี้ นั่นคือแอลกอฮอล์ท�ำให้ควำมยับยั้งชั่งใจของเรำลดต�่ำลง  

ไม่จริงเลยสักนิดครับ เวลำเมำกร่ึมๆ ผมท�ำทุกอย่ำงที่ไม่เคยนึก อยาก 

ท�ำตอนมีสตคิรบถ้วน ผมพดูคุยกับใครต่อใครได้เป็นชัว่โมงๆ ซึง่ถ้ำไม่เมำ

ผมคงมองว่ำน่ำเบ่ือหน่ำยมำก ผมจ�ำได้ว่ำครัง้หนึง่เคยโน้มตวัออกมำทำง

หน้ำต่ำงแฟลตในแคมเดนทำวน์ พลำงโบกรูปพระเยซูตรึงกำงเขนไปมำ 

แล้วร้องบอกคนที่เดินผ่ำนมำให้ส�ำนึกบำป นี่ไม่ใช่สิ่งที่ผมอยำกท�ำตอน

ไม่เมำเพียงแต่ไม่กล้ำท�ำสักหน่อย

 อย่ำงไรก็ดี ผลกระทบบำงอย่ำงจำกแอลกอฮอล์ไม่ได้เกิดจำก

แอลกอฮอล์หรอกครับ เป็นเร่ืองง่ำยนดิเดียวท่ีจะแจกจ่ำยเบียร์ไร้แอลกอฮอล์

ให้ใครต่อใครโดยไม่บอกว่ำในนั้นไม่มีแอลกอฮอล์ จำกนั้นก็เฝ้ำดูพวกเขำ

ดื่มและจดบันทึก นักสังคมวิทยำท�ำแบบนี้อยู่ตลอดเวลำ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้

ล้วนสอดคล้องกันและให้ข้อสรุปชัดเจน ข้อสรุปแรกคือ นักสังคมวิทยำที่

บำร์นั้นไว้ใจไม่ได้ คุณต้องคอยจับตำมองอย่ำให้คลำดสำยตำ ข้อสอง ถ้ำ

ใครมำจำกวัฒนธรรมท่ีแอลกอฮอล์มีไว้ท�ำให้คนก้ำวร้ำว คุณก็จะแสดง

พฤติกรรมก้ำวร้ำว ถ้ำคุณมำจำกวัฒนธรรมที่แอลกอฮอล์มีไว้ท�ำให้คน

เคร่งศำสนำ จู่ๆ  คุณก็จะเคร่งศำสนำขึน้มำทันที หรอืคุณอำจเปลีย่นไปใน

กำรด่ืมแต่ละคร้ังด้วยซ�ำ้ ถ้ำนกัสงัคมวิทยำร้อยเล่ห์ประกำศว่ำก�ำลังศกึษำ

เร่ืองเหล้ำกับควำมต้องกำรทำงเพศ ทุกคนจะหืน่ขึน้มำอย่ำงพร้อมเพรียง 

และถ้ำพวกเขำบอกว่ำก�ำลังศกึษำเร่ืองเพลง จู่ๆ  ทกุคนจะพำกันร้องเพลง
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อย่ำงไม่มีปี่มีขลุ่ย

 ผู ้คนอำจถึงขั้นเปลี่ยนพฤติกรรมไปตำมชนิดของเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ที่พวกเขำคิดว่ำก�ำลังด่ืมอยู่ด้วยซ�้ำ แม้ว่ำส่วนผสมส�ำคัญ

ซึ่งก็คือเอทำนอล (ethanol) จะเหมือนกันทุกประกำร แต่ผู้คนจะเปลี่ยน

พฤติกรรมไปตำมต้นก�ำเนิดและควำมเก่ียวข้องทำงวัฒนธรรมของ 

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์นั้นๆ คนอังกฤษมีแนวโน้มสูงที่จะก้ำวร้ำวหลังจำก

ด่ืมเบียร์ลำเกอร์ <lager - เบียร์ทีห่มักภำยใต้อณุหภมิูท่ีเยน็กว่ำ> ไปไม่ก่ี

แก้ว แต่ลองส่งไวน์ (ซ่ึงผกูโยงอยูกั่บควำมหรูหรำและฝร่ังเศส) ให้พวกเขำ

สคิรับ พวกเขำจะเปล่ียนมำส�ำรวม มำรยำทงำม และในกรณท่ีีเป็นเอำมำก

อำจถึงกับหยิบหมวกเบเรต์ข้ึนมำสวมเลยทีเดียว เร่ืองที่ว่ำท�ำไมบำงคน

ถึงด่ืมลำเกอร์แล้วเมำหย�ำเป แต่ไม่มีใครด่ืมเวอร์มุธ (vermouth) แล้ว

ท�ำลำยข้ำวของ หรือดื่มเหล้ำกัมปำรี (Campari) แล้วท�ำตัวขวำงโลกนั้น

มีเหตุผลอยู่ครับ 

 บำงคนจะโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงเวลำคุณบอกพวกเขำแบบนี้ 

พวกเขำยืนยนัว่ำแอลกอฮอล์เป็นสำเหตขุองอะไรก็ตำมท่ีพวกเขำไม่ชอบ 

เป็นต้นว่ำพฤติกรรมรุนแรง ถ้ำคุณแย้งว่ำแม้แต่วัฒนธรรมท่ีแอลกอฮอล์

เป็นของต้องห้ำมก็ยังมีควำมรุนแรงเกิดขึ้น พวกเขำจะค้ำนหัวชนฝำ ถ้ำ

ผมอธิบำย (ซึ่งผมก็ท�ำได้เสียด้วย) ว่ำผมด่ืมมำกกว่ำคนส่วนใหญ่เป็น

ไหนๆ แต่ไม่เคยต่อยใครสกัคนนบัตัง้แต่สมัยแปดขวบโน่น (ก่อนท่ีเหล้ำซึง่

มีแอลกอฮอล์จะแตะริมฝีปำกรักสงบของผมด้วยซ�้ำ) พวกเขำก็จะบอกว่ำ 

“อ๋อเหรอ แล้วคนอ่ืนๆ ล่ะ” เอะอะก็อ้ำงคนอืน่อยูเ่รือ่ย บ้ำชะมัด ก็ช่ำงคนอืน่

ปะไร ในเม่ือคนส่วนใหญ่ด่ืมได้ตลอดค�ำ่ในงำนเล้ียงอำหำรค�ำ่บรรยำกำศดี

โดยไม่หันไปแทงแขกที่นั่งอยู่ทำงขวำมือเลยสักครั้งนี่นำ 

 และถ้ำจู่ๆ เกิดเหตุกำรณ์น่ำเหลือเชื่อที่ส่งคุณข้ำมเวลำไปยังอีก

สถำนทีห่นึง่ซึง่อยูค่นละยคุสมัย ชำวอียปิต์โบรำณคงแปลกใจอยูค่รำมครัน

หำกคุณไม่ด่ืมเพื่อให้เห็นภำพนิมิตของเทพีฮำธอร์ (Hathor) ผู้มีเศียร

เป็นสิงโต ผมเคยคิดว่ำ ทุกคน ท�ำแบบนั้นกันครับ และหมอผียุคหินใหม่
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คงนึกสงสัยว่ำท�ำไมคุณจึงไม่สื่อสำรกับบรรพบุรุษ ชำวเผ่ำซูรี (Suri) ใน

เอธโิอเปียอำจถำมว่ำท�ำไมคณุยงัไม่ลงมือท�ำงำนล่ะ เพรำะนัน่คอืสิง่ทีช่ำว

ซูรีท�ำเวลำด่ืม ดังภำษิตที่ว่ำ “ที่ไหนไม่มีเบียร์ ท่ีนั่นไม่มีงำน” ไงล่ะครับ 

เร่ืองนีส้อดคล้องกับประเด็นทำงเทคนคิพอดิบพอดี นีคื่อสิง่ท่ีเรียกว่ำกำร

ด่ืมเพื่อเปลี่ยนผ่ำน ซึ่งหมำยถึงกำรด่ืมเพื่อแสดงว่ำคุณได้ก้ำวผ่ำนจำก

ช่วงหน่ึงของวันไปสู่อีกช่วงหนึ่ง ในอังกฤษเรำด่ืมเม่ือเสร็จงำน แต่ชำว 

ซูรีดื่มเพรำะถึงเวลำเริ่มงำนแล้ว 

 กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ ตอนที่มำร์กำเร็ต แธตเชอร์ จำกโลกนี้ไป  

ร่ำงของเธอไม่ได้ฝังไปพร้อมกับแก้วไวน์และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มำกมำย

รำวกับยกมำจำกร้ำนหัวมุมถนน ซึ่งเรำคิดว่ำนี่เป็นเร่ืองปกติ อันที่จริง

เรำคงเห็นเป็นเร่ืองแปลกพิลึกด้วยซ�้ำถ้ำฝังร่ำงของเธอไปแบบนั้น แต่

แท้จริงแล้วเรำต่ำงหำกท่ีเป็นคนแปลก เป็นคนพิลึก เป็นคนประหลำด 

สิ้นดี ตลอดประวัติศำสตร์ของมนุษยชำติเท่ำที่ทรำบกันมำ ร่ำงของผู้น�ำ

ทำงกำรเมืองล้วนฝังพร้อมกับสำรพัดข้ำวของที่จ�ำเป็นต่อกำรร�่ำสุรำใน

ปรโลกกันทัง้นัน้ ธรรมเนยีมนีมี้มำตัง้แต่สมัยกษตัริย์ไมดัส (Midas) อยีปิต์

ยคุต้นก�ำเนดิรำชวงศ์ หมอผแีห่งจนีโบรำณ และแน่นอนว่ำย้อนไปถึงสมัย

ชำวไวก้ิงด้วย แม้แต่ผู้ส้ินลมไปเนิ่นนำนก็ยังอยำกเมำแอ๋เป็นคร้ังครำว  

ถ้ำไม่เชื่อก็ลองถำมชำวเผ่ำทีรีกี (Tiriki) แห่งเคนยำที่น�ำเบียร์ไปรินรด 

หลุมศพบรรพบุรุษดูสิครับ 

 ควำมเมำแทบจะเป็นเรื่องสำกล แทบทุกวัฒนธรรมในโลกต่ำง

มีน�้ำเมำกันทั้งนั้น ส่วนพวกท่ีไม่ค่อยหลงใหลได้ปล้ืมกับน�้ำเมำเท่ำไรนัก

อย่ำงดินแดนแถบอเมริกำเหนอืและออสเตรเลีย ก็ถกูวัฒนธรรมทีค่ลัง่ไคล้

น�้ำเมำยึดเป็นอำณำนิคม นอกจำกนั้นควำมเมำยังแตกต่ำงกันไปตำมแต่

ช่วงเวลำและสถำนที่ เป็นท้ังกำรเฉลิมฉลอง พิธีกรรม ข้ออ้ำงท่ีจะต่อย

ใครต่อใคร เป็นหนทำงท่ีช่วยให้ตกลงใจหรือยอมเซ็นสัญญำ รวมไปถึง 

วิถีปฏิบัติพิลึกๆ อีกนับพัน เวลำชำวเปอร์เซียโบรำณมีเรื่องส�ำคัญทำง 

กำรเมืองต้องตัดสินใจ พวกเขำจะอภิปรำยเร่ืองนั้นกันสองคร้ัง คือตอน
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เมำครั้งหนึ่งและตอนไม่เมำอีกครั้งหนึ่ง ถ้ำได้ข้อสรุปเดียวกันทั้งสองครั้ง

จึงจะน�ำไปปฏิบัติจริง 

 และนั่นก็คือเรื่องรำวในหนังสือเล่มนี้ นี่ไม่ใช่เร่ืองของเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ แต่เป็นเร่ืองของควำมเมำ ไม่ว่ำจะเป็นสำรพัดหลุมพรำง

ท่ีซุกซ่อนหรือเร่ืองรำวของทวยเทพแห่งควำมเมำมำย ตั้งแต่นินคำซี 

(Ninkasi) เทพีแห่งเบียร์ของชำวสุเมเรียน ไปจนถึงกระต่ำยขี้เมำ 400 ตัว

แห่งเม็กซิโก 

 มีอยู่สองข้อท่ีเรำควรท�ำควำมเข้ำใจก่อนเร่ิมเร่ือง ข้อแรก นี่คือ

ประวตัศิำสตร์ ฉบับย่อ ประวตัศิำสตร์ฉบับสมบูรณ์ของควำมเมำคงเทยีบ

ได้กับประวัติศำสตร์ฉบับสมบูรณ์ของมนุษยชำติดีๆ นี่เอง และคงต้อง

ใช้กระดำษมำกมำยมหำศำล แต่ผมตัดสินใจแล้วว่ำจะเลือกเฉพำะบำง

ประเด็นในประวัติศำสตร์มำพินิจดูว่ำผู้คนรับมือกับควำมเมำมำยอย่ำงไร 

ซำลูนในแถบไวลด์เวสต์ ร้ำนขำยเอล (ale) ในอังกฤษยุคกลำง หรือ

ซิมโพเซียมของชำวกรีกเป็นอย่ำงไรกันแน่ เวลำหญิงสำวอียิปต์โบรำณ

อยำกออกไปด่ืม ควำมจริงแล้วพวกเธอท�ำอะไร แน่นอนว่ำแต่ละค�่ำคืน

ย่อมแตกต่ำงกันไป แต่คงจะช่วยให้พอนกึภำพออกบ้ำง แม้จะยงัคลุมเครือ

ก็ตำม 

 หนังสือประวัติศำสตร์ชอบบอกเรำว่ำคนนั้นคนนี้เมำ แต่กลับไม่

อธิบำยรำยละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ของกำรดื่ม เป็นต้นว่ำดื่มที่ไหน กับใคร 

ดื่ม ณ ช่วงเวลำใดของวัน กำรดื่มมักมีกฎเกณฑ์ต่ำงๆ รำยล้อมอยู่ แต่

แทบไม่เคยมีใครจดบันทึกกฎเกณฑ์เหล่ำนั้นไว้ ตัวอย่ำงเช่น แม้ปัจจุบัน

ในอังกฤษจะไม่มีกฎหมำยบังคับ แต่ทุกคนต่ำงรู้ว่ำต้องไม่ด่ืมก่อนเทีย่งวนั 

เว้นแต่ที่สนำมบินและในกำรแข่งขันคริกเกต ซึ่งสำเหตุเป็นเพรำะอะไรก็

ไม่รู้เหมือนกันครับ   

 ทว่ำแม้จะมีกฎเกณฑ์ต่ำงๆ นำนำ แต่ยังไม่วำยมีควำมเมำมำย

ที่ยำกจะควบคุม ใครบำงคนในงำนเลี้ยงค็อกเทลที่เป็นผู้นิยมอนำธิปไตย 

เธอคนน้ันแหละครับ (ผมคิดว่ำต้องเป็นผู้หญิงแน่ เพรำะทวยเทพแห่ง
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น�้ำเมำมักเป็นอิสตรีเสมอ) ที่ผมอยำกเฝ้ำดู ถ้ำจะให้ดี ผมอยำกจับกุม

เธอมำถ่ำยภำพบันทึกประวัติไว้เสียเลย แต่ก็ไม่แน่ใจว่ำจะท�ำได้หรือไม่  

อย่ำงน้อยท่ีสุดเม่ือมนุษย์ต่ำงดำวช่ำงสงสัยถำมผมว่ำควำมเมำคืออะไร 

ผมจะได้มีอะไรให้เขำดูไงล่ะครับ 


