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หนัังสืือทุุกเล่่มต่่างปรากฏขึ้้�นัทุ่ามกล่างบริบทุอันัจำเพาะเจาะจง …  

ประวััติิศาสติร์โลกใน 6 แก้วั ฉบัับัภาษาไทยก็็เช่่นก็ัน 

 ก็่อนจะพลิิก็หน้าก็ระดาษไปสำรวจประวัติิศาสติร์โลิก็ ท่�ทอม  

สแตินเดจ เร่ยบัเร่ยงผ่า่นมุมมองของเคร่�องด่�มอันทรงอิทธิพิลิ นบััจาก็เบ่ัยร์ 

ไวน์ เหลิ้า ก็าแฟ ช่า แลิะโคลิา ผ่มขอถื่อโอก็าสท่�สำนัก็พิมพ์ bookscape 

ติั�งใจชุ่บัช่่วิติต้ินฉบัับัหนังส่อเลิ่มน่� เลิ่าขานบัริบัทแวดล้ิอม รวมถึืงท่�มา

ท่�ไปของก็ารแปลิต้ินฉบัับัแลิะจัดพิมพ์หนังส่อเล่ิมน่�ครั�งแรก็เม่�อ 16 ปี 

ท่�แลิ้วสัก็เลิ็ก็น้อย

 เรามาเริ�มด้วยก็ารหมุนเข็มนาฬิิก็าย้อนเวลิาก็ลัิบัไปยังปี 2006 

(พ.ศ. 2549) ก็่อนหน้าแก็็ดเจ็ติเปลิ่�ยนโลิก็อย่างไอโฟนเคร่�องแรก็จะออก็

วางติลิาด เม่�อวกิ็ฤติซับััไพรม์ยงัเปน็แค่คำพยาก็รณ์ข์องนัก็เศรษฐศาสติร์

ก็ลิุ่มเล็ิก็ๆ แลิะไม่ม่ใครจินตินาก็ารออก็ว่าคลิ่�นสึนามิจาก็แผ่่นดินไหว 

จะจุดช่นวนวิก็ฤติก็ารณ์์โรงไฟฟ้านิวเคลิ่ยร์ในญี่่�ปุ�น ติอนนั�น ผ่มในฐานะ

นัก็แปลิแลิะนัก็ประวัติิศาสติร์วัยหนุ่ม ยังใช่้เวลิาเดินสำรวจร้านหนังส่อ

ติามห้างสรรพสินค้าย่านก็ลิางเม่องเป็นประจำ ในห้วงเวลิาท่�โซัเช่ย่ลิม่เด่ย

คำำ�นำำ�ผู้้�แปล  
ฉบัับัพิิมพิ์ครั�งที่่� 7
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ยังเป็นของแปลิก็ใหม่ไม่แพร่หลิาย หนังส่อแลิะนิติยสารส่�อสิ�งพิมพ์ยังคง

ครองสถืานะแหลิง่ขอ้มลูิหลัิก็สำหรบััก็ารค้นควา้หาความรูข้องคนสว่นใหญี่่ 

 ในสมัยนั�น หนังส่อประวัติิศาสติร์ท่�เผ่ยแพร่เป็นภาษาไทยยังม่

หวัเร่�องคอ่นขา้งจำก็ดั สว่นมาก็มกั็มก่็รอบัเน่�อหาท่�แบัง่ออก็ติามประเทศ 

ทวป่ หร่อยุคสมัย อาทิ หนังส่อประวัติศิาสติร์จน่ ประวัติศิาสติร์ยโุรป หร่อ

ประวัติิศาสติร์ยุคโบัราณ์ ส่วนท่�เหลิ่อมัก็หน่ไม่พ้นหนังส่อประวัติิบุัคคลิ

สำคัญี่หร่อเหติุก็ารณ์์สำคัญี่อย่างนโปเลิ่ยน ซัูส่ไทเฮา หร่อสงครามโลิก็ 

 ยิ�งถ้ืาเราเจาะลึิก็ลิงไปในหัวเร่�องประวัติิศาสติร์โลิก็ จะยิ�งเห็น

ช่ัดว่า หนังส่อส่วนมาก็เป็นติำราเลิ่มใหญี่่ยัก็ษ์บัรรจุรายลิะเอ่ยดยุบัยับั

เข้าไปอัดเร่ยงก็ันโดยหวังให้ครอบัคลิุมทุก็เร่�องท่�คู่ควรก็ับัก็ารออก็สอบั 

หนังส่อประวัติิศาสติร์โลิก็บัางเลิ่มเป็นฝีีม่อก็ารลิงแขก็ของผู่้เช่่�ยวช่าญี่ 

นับัสิบัคน ซัึ�งแบั่งก็ันเข่ยนเน่�อหาติามหัวเร่�องหร่อยุคท่�ตินถืนัด โดยหวัง

ใหเ้ป็นติำราครอบัคลิมุเหติกุ็ารณ์ส์ำคญัี่ทั�งปวงบันสารพดัภมูภิาคของโลิก็ 

ในเล่ิมเด่ยว  สำหรบัันัก็อ่านทั�วไป หนังส่อประวตัิศิาสติร์โลิก็เหล่ิาน่�จงึเทย่บั 

ไดกั้็บัสารานกุ็รมท่�อดัแนน่ด้วยขอ้มลูิจำเพาะสำหรบััคน้ควา้ หาใช่ห่นงัสอ่

ท่�ออก็แบับัให้ใครๆ พก็ไปอ่านเพ่�อความเพลิิดเพลิินจาก็หน้าแรก็จนหน้า

สุดท้าย   

 ทวา่ในช่่วงเด่ยวก็นันั�น ภมูทิศัน์วงก็ารหนงัสอ่ประวตัิศิาสติรโ์ลิก็

ในภาคภาษาอังก็ฤษก็ลัิบัเปล่ิ�ยนแปลิงขนานใหญ่ี่ จาก็ตัิวเล่ิอก็หนังส่อ

เดิมๆ ท่�มัก็จะหน่ไม่พ้นช่่�อในทำนอง World History, History of the 

World, Civilizations, Modern World History หร่อแม้แติ่ Global History 

ซัึ�งมุ่งบัอก็เลิา่ทกุ็สิ�งอยา่ง มาคราวน่�ก็็เริ�มปราก็ฏหนงัสอ่ประวตัิศิาสติรโ์ลิก็ 

แนวใหม่ ท่�พุ่งความสนใจแลิะให้น�ำหนัก็ก็ับัประเด็น หัวเร่�อง หร่อแม้แติ่

ข้าวของช่ิ�นเล็ิก็ๆ ท่�ปราก็ฏอยู่ในช่่วิติประจำวันของคนทั�วไป แติ่ไม่ค่อย

ถืูก็มองว่าสลิัก็สำคัญี่อะไร

 ก็ารเฟ่�องฟูของหนังส่อในสก็ุลิ “ประวัติิศาสติร์โลิก็ผ่่านมุมมอง

ของสิ�งเลิ็ก็ๆ” ไม่ว่าจะเป็นเร่�องของเก็ลิ่อ ไฟ ปลิาค็อด น�ำติาลิ ส่ ถื่านหิน 
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ฯลิฯ อ่ก็มาก็มายน่� ค่อปฏิก็ิริยาโดยติรงติ่อหนังส่อประวัติิศาสติร์โลิก็

แบับัเดิมๆ ท่�ไม่ว่าจะเข่ยนก็ันอ่ก็ก็่�รอบัก็่�เลิ่มก็็หน่ไม่พ้นเร่�องช่ัยช่นะของ 

อเลิก็็ซัานเดอรม์หาราช่ สงครามครเูสด ความรุ่งโรจนข์องอติิาลิยุ่คเรอเน- 

ซัองส์ แลิะอำนาจของพระเจ้าหลุิยส์ท่� 14 ราวกั็บัเป็นเน่�อหาบัทสวด 

ในคัมภ่ร์ท่�ก็ำหนดติายติัว 

 ในอ่ก็ด้านหนึ�ง ก็็ติ้องให้เครดิตินัก็ประวัติิศาสติร์แลิะนัก็เข่ยน

รุ่นหลัิงท่�ก็ล้ิาทดลิองติั�งคำถืามแปลิก็ใหม่เพ่�อผ่ลัิก็ดันก็รอบัความคิด 

แลิะทา้ทายคำอธิบิัายเดมิๆ จนสามารถืเปดิมมุมองใหใ้ครติอ่ใครประจกั็ษ์

ว่า ประวัติิศาสติร์โลิก็จาก็มุมของผ่ัก็ปลิา อาหาร ภูษา ส่สัน หร่อจุด 

ติั�งต้ินใดๆ ก็อ็าจเผ่ยเร่�องราวต่ิ�นติาต่ิ�นใจแลิะมอบัมิติใิหม่ๆ ติอ่ความเข้าใจ 

เก็่�ยวก็ับัอด่ติของมนุษย์ได้มหาศาลิ

 ช่่วงติ้นปี 2006 ผ่มม่จังหวะได้แลิก็เปลิ่�ยนประเด็นเหลิ่าน่�ก็ับั 

พ่�ลิะ ภาณ์่ ลิอยเก็ติุ หัวหน้าก็องบัรรณ์าธิิก็ารสำนัก็พิมพ์มติิช่นขณ์ะนั�น  

ซัึ�งบุัก็เบิัก็แลิะประสบัความสำเร็จกั็บัก็ารจัดพิมพ์หนังส่อแปลิด้าน

วิทยาศาสติร์พอสมควร เราเห็นติรงกั็นว่า น่าจะม่นัก็อ่านช่าวไทยสนใจ

งานแปลิด้านประวัติิศาสติร์โลิก็ในแนวใหม่น่�เช่่นก็ัน ผ่มจึงรับัปาก็จะก็ลิับั

ไปคัดสรรต้ินฉบัับัหนังส่อท่�ม่ศัก็ยภาพมาเสนอให้สำนัก็พิมพ์พิจารณ์า 

ทั�งยังอาสาเป็นหนึ�งในคณ์ะผู่้แปลิหนังส่อท่�เราเร่ยก็กั็นเล่ินๆ ว่าชุ่ด 

“ประวัติิศาสติร์โลิก็นอก็ร่ติ” น่�ด้วย 

 ประวััติิศาสติร์โลกใน 6 แก้วั ของทอม สแตินเดจ ซัึ�งเพิ�งติ่พิมพ์

ออก็มาสดๆ ร้อนๆ ค่อหนังส่อเลิ่มแรก็สุดท่�ผ่มเล่ิอก็นำเสนอ ส่วนหนึ�ง

เพราะช่อบัมุมมองของผู่เ้ขย่นติั�งแต่ิได้อา่นหนังส่อ The Victorian Internet 

ซัึ�งว่าด้วยเคร่อข่ายโทรเลิขสมัยศติวรรษท่� 19 ทว่า เหติุผ่ลิสำคัญี่ยิ�งก็ว่า 

ค่อความเช่่�อว่าเคร่�องด่�มเป็นเร่�องใก็ลิ้ติัวเราทุก็คน ก็ารได้ด่�มด�ำก็ับัเก็ร็ด

สาระเร่�องอิทธิิพลิของก็าแฟ ช่า เบ่ัยร์ หร่อโคลิา อย่างลิะนิดลิะหน่อย  

น่าติรงใจก็ับันัก็อ่านช่าวไทยจำนวนมาก็ท่�ไม่ติ้องก็ารอ่านหนังส่อท่�ม่ 

รายลิะเอ่ยดย่ดยาวรุ่มร่ามเก็ินจำเป็น 
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 แม้แติ่หน้าปก็ ประวััติิศาสติร์โลกใน 6 แก้วั ฉบัับัพิมพ์ครั�งแรก็ 

ก็็ส่�อถึืงความติั�งใจจะฉ่ก็ขนบัก็ารออก็แบับัหน้าปก็หนังส่อประวัติิศาสติร์ 

ในสมัยนั�น แทนท่�จะใช่้ภาพสงคราม แลินด์มาร์ก็ แลิะฟอนต์ิอัก็ษรท่�

ดูจริงจังขึงขังอลัิงก็าร ท่มงานเห็นพ้องให้ลิองหันมาใช่้เส้นโครงนอก็ 

แสนเรย่บังา่ย แฝีงก็ลิิ�นอาย pop art จนไดห้นา้ปก็อนัเก็ลิ่�ยงเก็ลิา ทนัสมยั 

ไมค่ร�ำคร ึจาก็นั�นจงึหยอดสพ่าสเทลิลิงไปช่่�ช่วนใหน้กั็อา่นนกึ็ถืงึไอศก็ร่ม

หร่อน�ำหวานท่�ใครๆ ก็็ทานได้คลิ่องคอ

 ปราก็ฏว่านัก็อ่านช่าวไทยให้ก็ารต้ิอนรับั ประวััติิศาสติร์โลกใน  

6 แก้วั อย่างอบัอุ่นเกิ็นคาด ม่ไม่บั่อยครั�งนัก็ท่�เราจะเห็นหนังส่อแปลิ 

ด้านประวัติิศาสติร์สัก็เล่ิม ติิดช่าร์ติหนังส่อขายด่จนติ่พิมพ์ซั�ำหลิายครั�ง

ในช่่วงเวลิาไม่ก็่�ปี นัก็ประวัติิศาสติร์หลิายท่านแนะนำให้เป็นหนังส่ออ่าน

ประก็อบัรายวชิ่าติา่งๆ ผ่มเองในฐานะคนเสพติดิก็าเฟอน่ เคยเหน็หนงัสอ่

ปราก็ฏติามร้านก็าแฟหลิายแห่งแม้จะเป็นยุคท่�วัฒนธิรรมคาเฟ�ฮอปปิ�ง

เพิ�งจะเริ�มหยั�งราก็บันแผ่่นดินไทย แลิะม่ลิูก็ค้าวัยติ่างๆ หยิบัมาพลิิก็อ่าน 

 ในฐานะผู่้แปลิ ก็ารได้เห็นเน่�อหาประวัติิศาสติร์โลิก็ก็ลิายเป็น 

หัวเร่�องท่�จ่ดช่่ดน้อยลิงสัก็หน่อย เข้าถืึงง่ายขึ�นสัก็นิด แลิะไม่ถูืก็จองจำ

ไว้ในติำราเลิ่มหนาเติอะบันหิ�งราวก็ับัคัมภ่ร์ศัก็ดิ�สิทธิิ�อ่ก็ติ่อไป ค่อความ 

ภูมิใจเล็ิก็ๆ ท่�อยาก็บัอก็เลิ่าแก็่ผู่้ท่�เคยอ่านแลิะผู่้ท่�ก็ำลัิงจะพลิิก็อ่าน 

หนังส่ออันทรงเสน่ห์ท่�จัดพิมพ์ขึ�นใหม่น่� ถื้าหาก็เก็ร็ดเล็ิก็เก็ร็ดน้อยจาก็ 

ประวััติิศาสติร์โลกใน 6 แก้วั ฉบัับัภาษาไทย ช่่วยให้ผู่้อ่านเพลิิดเพลิิน

ก็ับัก็ารเสพเคร่�องด่�ม หร่อเก็ิดบัทสนทนาซัึ�งเช่่�อมโยงของเหลิวในม่อก็ับั 

เร่�องราวอันยิ�งใหญ่ี่จาก็มุมติ่างๆ ของโลิก็ได้มาก็ขึ�นสัก็นิด ก็็นับัว่าก็าร

ทำหน้าท่�นัก็แปลิแลิะนัก็ประวัติิศาสติร์คนหนึ�งของผ่มสำเร็จลิุลิ่วงลิงแลิ้ว 

คุณ์าก็ร วาณ์ิช่ย์วิรุฬห์

20 มิถืุนายน 2565
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ใครหล่ายคนัคงเคยถูกูบงัคบัใหทุ้อ่งจำชื่ื�อสืถูานัทุ่� บคุคล่ หรอืปท่ีุ�เกดิ

เหติุก็ารณ์์สำคัญี่ในวิช่าประวัติิศาสติร์ก็ันมาแลิ้ว ก็ารซัึมซัับัความสำคัญี่ 

ของเม่องอเลิก็็ซัานเดร่ย พระเจา้ไซัรสัมหาราช่ หรอ่ป ีค.ศ. 1492 นั�นไม่ใช่่

เร่�องน่าสนุก็ แลิะก็็คงไม่ม่วันก็ลิายเป็นเร่�องสนุก็ขึ�นมาได้อย่างแน่นอน 

หาก็ติวัผู่เ้ร่ยนประวตัิศิาสติรเ์องยงัไมต่ิระหนกั็เสย่ก็อ่นวา่สิ�งเหลิา่น่�สำคญัี่

อย่างไร ประวัติิศาสติร์จะเป็นยาขมอยู่ต่ิอไป หาก็เราไม่สอนให้ผู่้เร่ยน

ติระหนัก็ถืึงความสำคัญี่ของวิช่าประวัติิศาสติร์ 

 หาก็ท่านเป็นคนหนึ�งท่�รู้สึก็เบั่�อหน่ายก็ับัวิช่าน่� แลิะมองมันเป็น

ยาขมแลิ้วลิะก็็ หนังส่อ ประวััติิศาสติร์โลกใน 6 แก้วั เลิ่มน่�อาจทำให้ท่าน

เปลิ่�ยนใจ

 ทอม สแตินเดจ ได้หยิบัประวัติิศาสติร์โลิก็ ซัึ�งดูเหม่อนจะม่ 

รสขมยิ�งก็ว่าประวัติิศาสติร์ทั�วไปมาช่ำแหลิะแลิะเร่ยบัเร่ยงขึ�นใหม่ เป็น

ประวัติิศาสติร์ฉบัับัล่ิ�นคอ ม่เคร่�องด่�มถืึงหก็แก็้วมาช่่วยทำลิายรสอันไม่

พึงประสงค์

คำำ�นำำ�ผู้้�แปล  
ฉบัับัพิิมพิ์ครั�งที่่� 1



Tom Standage    11

 หนังส่อเลิ่มน่�จะนำท่านไปสัมผ่ัสก็ับัประวัติิศาสติร์ของเคร่�องด่�ม

หก็ช่นิดคอ่ เบ่ัยร์ ไวน์ เหล้ิา ก็าแฟ ช่า แลิะโคลิา อนัเป็นสิ�งรอบัตัิวท่�เราต่ิาง

คุ้นเคยด่ แติ่สิ�งแสนธิรรมดาเหลิ่าน่�ก็็ม่ประวัติิแลิะเร่�องราวอันน่าอัศจรรย ์

จะมาเลิ่าขาน ไม่ว่าจะเป็นเร่�องติ้นก็ำเนิด สรรพคุณ์ ก็ารปรุงแติ่ง หร่อ

ความแพร่หลิายของมัน น่าทึ�งเพ่ยงใดท่�มนุษย์ท่�ม่ภาษา วัฒนธิรรม แลิะ

นยิมอาหารคนลิะรสช่าติจิาก็ทั�วโลิก็ต่ิางยอมรบััใหไ้วน์เป็นดาวเด่นในงาน

เลิ่�ยงฉลิอง ทำไมช่าวองัก็ฤษถืงึด่�มแติช่่าแดงเปน็หลิกั็ ทำไมคนติอ้งนดัพบั

คุยธิุระก็ันท่�ร้านก็าแฟ   

 ทว่าสิ�งท่�น่าสนใจยิ�งก็ว่าค่อ เคร่�องด่�มเหล่ิาน่�ได้ม่ส่วนก็ำหนด

ช่ะติาประวัติิศาสติร์โลิก็มาแลิ้วทั�งสิ�น หาก็ไม่ม่เบั่ยร์ ช่าวอ่ยิปติ์อาจสร้าง

พ่ระมิดไม่สำเร็จ หาก็ไม่รู้จัก็ก็ารผ่ลิิติเหล้ิารัม ช่าวอเมริก็ันก็็อาจต้ิอง 

ติก็เปน็อาณ์านคิมขององัก็ฤษไปอก่็นาน ก็ารปฏวิตัิฝิีรั�งเศสอาจไมเ่ก็ดิขึ�น

หาก็ปราศจาก็ก็าแฟ  

 ในเม่�อเคร่�องด่�มทั�งหก็แก็้วลิ้วนสำคัญี่ติ่อความพลิิก็ผ่ันในอด่ติ 

แลิะสิ�งรอบัตัิวเราในปัจจบัุันมาก็ถึืงขั�นน่�แล้ิว ทา่นจะไม่ลิองสมัผ่สั หนังสอ่

เลิ่มแรก็ในชุ่ดประวัติิศาสติร์นอก็ร่ติเลิ่มน่�หร่อ  

 ผ่มอยาก็ให้ท่าน ลิองอ่าน ประวััติิศาสติร์โลกใน 6 แก้วั ในฐานะ

เคร่�องด่�มช่ว่ยก็ล่ินยาขม ไมแ่นว่่าคราวหนา้ทา่นอาจไมม่องประวตัิศิาสติร์

เป็นยาขมอ่ก็ติ่อไป  

    คุณ์าก็ร วาณ์ิช่ย์วิรุฬห์ 





แปลโดิย

คำุณ�กร์ ว�ณิชย์วิร์ุฬห์

ปร์ะวัติศ�สตร์์โลกในำ 6 แก�ว

by
Tom Standage

A History 
of the World 
in 6 Glasses
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ความกระหายนั�ำเป็นัเรื�องคอขึ้าดบาดต่ายยิ�งกว่าความหิวโหย  

หาก็ขาดอาหารคุณ์อาจม่ช่่วิติรอดได้นานนับัสัปดาห์ แติ่ถื้าขาดของเหลิว

มาดับัก็ระหายเสย่แล้ิว ก็็นับัเป็นบุัญี่โขหาก็คุณ์รอดช่วิ่ติได้อก่็สองสามวัน  

ม่เพย่งก็ารหายใจเท่านั�นท่�สำคญัี่ก็วา่ก็ารหาของเหลิวมาดบััก็ระหาย เม่�อ

นบััหม่�นปที่�แล้ิว มนษุยส์มยัแรก็ยงัทอ่งไปเปน็ก็ลุ่ิมเลิก็็ๆ เน่�องจาก็ไมรู้่จกั็

ก็ารเก็็บัน�ำ พวก็เขาจงึต้ิองแวะพัก็ติามเขติใก็ล้ิแมน่�ำ บัอ่น�ำ หร่อทะเลิสาบั 

เพ่�อใหมั้�นใจว่ายังม่แหล่ิงน�ำจด่ใหด่้�มก็นิไดต้ิอ่ไป แหล่ิงน�ำจึงเป็นข้อจำกั็ด

แลิะติัวช่่�นำความก็้าวหน้าของมนุษยช่าติิ เคร่�องด่�มได้ก็ำหนดโฉมหน้า

ประวัติิศาสติร์ของมนุษยช่าติิมานับัแติ่นั�น

 ในช่่วงหม่�นปีท่�แลิ้วน่�เองท่�เคร่�องด่�มอ่�นๆ ได้เข้ามาท้าทายความ

สำคัญี่ของน�ำ เคร่�องด่�มเหลิ่าน่�ไม่ได้เก็ิดขึ�นเองติามธิรรมช่าติิ แติ่เก็ิดจาก็

ก็ารจงใจทำขึ�น นอก็จาก็จะเปน็ทางเลิอ่ก็สำหรบััดบััก็ระหายแทนน�ำท่�มกั็

จะปนเป่�อนดว้ยเช่่�อโรค เคร่�องด่�มใหม่ๆ  เหล่ิาน่�ยงัม่บัทบัาทแติก็ต่ิางก็นัไป 

บัา้งถืกู็ใช่เ้ปน็ส่�อก็ลิางก็ารแลิก็เปลิ่�ยน ใช่ใ้นพธิิก่็รรมทางศาสนา บัา้งเปน็ 

ไม่มีหรอกประวััติิศาสติร์ของมนุษยชาติิ

จะมีก็แติ่ประวััติิศาสติร์เกี่ยวักับแง่มุมสารพันของชีวัิติมนุษย์เท่านั้น

คาร์ล่ ปอปเปอร์

นัก็ปรัช่ญี่าวิทยาศาสติร์ (1902-1994)
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สัญี่ลัิก็ษณ์์ทางก็ารเม่อง เป็นแรงบัันดาลิใจในก็ารสรรค์สร้างปรัช่ญี่าแลิะ

งานศลิิปะ เคร่�องด่�มบัางอยา่งทำหน้าท่�ป�าวประก็าศอำนาจแลิะสถืานะผู่น้ำ 

บัางอย่างใช่้ควบัคุมหร่อสร้างความพึงใจแก่็ผู่้ถูืก็ก็ดข่� ม่ก็ารใช่้เคร่�องด่�ม 

เพ่�อเฉลิิมฉลิองในวาระก็ารก็ำเนดิ เพ่�อก็ารระลิกึ็ถืงึก็ารติายจาก็ แลิะเช่่�อม

สายสมัพนัธ์ิใหแ้นน่แฟน้ เคร่�องด่�มยงัม่บัทบัาทผ่กู็มัดขอ้ติก็ลิงแลิะสญัี่ญี่า

ทางธิุรกิ็จ ช่่วยลิับัสมองท่�อ่อนลิ้าหร่อทำให้จิติใจเคลิิบัเคลิิ�ม เป็นทั�งยา 

ก็ู้ช่่วิติแลิะยาพิษมรณ์ะ

 ติลิอดสายธิารประวัติิศาสติร์อันยาวนาน เคร่�องด่�มติ่างๆ ได้เข้า

มาม่บัทบัาทโดดเด่นติามแติย่คุสมยั สถืานท่� แลิะวฒันธิรรมติา่งๆ นบััจาก็

หมู่บั้านยุคหิน ถืึงห้องก็ินอาหารค�ำของช่าวก็ร่ก็โบัราณ์ หร่อร้านก็าแฟ 

ในยคุแหง่ความสวา่งไสวทางปญัี่ญี่า เคร่�องด่�มแติล่ิะช่นดิไดรั้บัความนยิม

เม่�อมันสอดคลิ้องก็ับัความติ้องก็ารหร่อก็ระแสทางประวัติิศาสติร์อย่าง

เหมาะเจาะ ในบัางก็รณ่์ เคร่�องด่�มเองก็็ส่งอิทธิิพลิช่่�นำประวัติิศาสติร์ 

ให้ก็้าวไปสู่หนทางท่�คาดไม่ถืึง ในเม่�อนัก็โบัราณ์คด่แบั่งยุคสมัยต่ิางๆ  

ติามวัติถืุท่�ใช่้ออก็เป็นยุคหิน ยุคสำริด ยุคเหลิ็ก็ ฯลิฯ จึงไม่ใช่่เร่�องแปลิก็ 

หาก็เราจะลิองแบั่งประวัติิศาสติร์โลิก็ออก็เป็นช่่วงๆ ติามยุคสมัยท่�เคร่�อง

ด่�มแติล่ิะช่นดิม่บัทบัาทเดน่ จนสามารถืลิำดบััพฒันาก็ารของประวตัิศิาสติร์

โลิก็ผ่่านเคร่�องด่�ม 6 ช่นิด ได้แก่็ เบ่ัยร์ ไวน์ สุรา ก็าแฟ ช่า แลิะโคลิา  

ในจำนวนน่� เคร่�องด่�มสามช่นิดม่แอลิก็อฮอล์ิเป็นส่วนผ่สม ส่วนอ่ก็สาม

ช่นิดม่ก็าเฟอ่น ทว่าทั�งหมดลิ้วนแติ่เป็นเคร่�องด่�มท่�โดดเด่นในยุคสมัย 

ท่�สำคัญี่ๆ นับัแติ่ยุคดึก็ดำบัรรพ์จนถืึงสมัยปัจจุบัันทั�งสิ�น

 เหติกุ็ารณ์ท์่�นำมนุษยก้์็าวยา่งมาสู่เส้นทางแหง่ความเป็นสมยัใหม่ 

ค่อก็ารเพาะปลูิก็ เริ�มจาก็ก็ารเพาะปลูิก็ธิัญี่พ่ช่ท่�ให้เมล็ิด ซัึ�งเริ�มขึ�นเป็น 

ครั�งแรก็ในติะวันออก็ก็ลิางเม่�อราวหม่�นปีท่�แลิ้ว ติามมาด้วยก็ำเนิดของ 

เบ่ัยร์แบับัง่ายๆ แลิะในอ่ก็ห้าพันปีติ่อมา อารยธิรรมท่�เก่็าแก่็ท่�สุดของ 

มนษุยก็์็ปราก็ฏขึ�นในเขติเมโสโปเติเม่ยแลิะอ่ยปิต์ิ สองวฒันธิรรมซัึ�งพฒันา 

คู่ขนานก็ันไปน่� ม่ราก็ฐานอยู่บันผ่ลิิติผ่ลิเมลิ็ดพ่ช่ส่วนเก็ิน อันเป็นผ่ลิ
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จาก็ก็ารทำเก็ษติรก็รรมขนาดใหญี่่ท่�เป็นระบับั ผ่ลิผ่ลิิติส่วนเก็ินช่่วยให้

ประช่าก็รจำนวนหยิบัม่อม่อาหารก็ินโดยไม่ติ้องลิงแรงทำงานในไร่นา 

แลิะได้เข้าไปเป็นนัก็บัวช่ นัก็บัริหาร อาลิัก็ษณ์์ แลิะนายช่่างผู่้ม่ความ

เช่่�ยวช่าญี่เฉพาะด้าน เบ่ัยร์ไม่เพ่ยงบัำรุงผู่้พำนัก็อาศัยในเม่องแห่งแรก็

แลิะผู่้ประพันธิ์เอก็สารช่ิ�นแรก็เท่านั�น แติ่เม่�อธิัญี่พ่ช่ค่อพ่�นฐานของระบับั

เศรษฐก็ิจ ค่าจ้างแลิะก็ารปันส่วนจึงจ่ายในรูปของขนมปังแลิะเบั่ยร์ 

 วฒันธิรรมอนัรุง่โรจนท์่�พฒันาขึ�นติามนครรฐัของช่าวก็รก่็โบัราณ์

ในช่่วงหนึ�งพันปีก่็อนคริสติก็าลิ ได้สร้างสมความก็้าวหน้าด้านปรัช่ญี่า 

รฐัศาสติร ์วทิยาศาสติร ์แลิะวรรณ์ก็รรม ซัึ�งยงัคงเปน็ราก็ฐานทางความคดิ 

ของสังคมติะวันติก็สมัยใหม่ ไวน์นั�นเปร่ยบัได้ก็ับัเส้นเลิ่อดคอยหลิ่อเลิ่�ยง 

อารยธิรรมในย่านเมดิเติอร์เรเน่ยน แลิะเป็นราก็ฐานของเคร่อข่ายก็ารค้า

มหึมา ท่�ช่่วยแพร่ความคิดของช่าวก็ร่ก็ออก็ไปทั�วบัริเวณ์ก็ว้าง ในงาน

สังสรรค์อันเป็นทางก็าร หร่อ ซิิมโพเซีิยน ซัึ�งผู้่คนติ่างถืก็เถื่ยงก็ันใน

หัวข้อทางรัฐศาสติร์ ก็ว่นิพนธิ์ แลิะปรัช่ญี่า โดยผู่้เข้าร่วมงานติ่างด่�มไวน์ 

ท่�เจ่อจางจาก็ช่ามใบัเด่ยวกั็น ครั�นถืึงสมัยโรมัน ไวน์ก็็ยังแพร่หลิาย 

ออก็ไป ภาพโครงสร้างสังคมท่�ม่ก็ารจัดลิำดับัช่ั�นของช่าวโรมันสะท้อน 

ออก็มาอย่างช่ัดเจนผ่่านลิำดับัขั�นแลิะรูปแบับัของไวน์ สองศาสนาหลิัก็ 

ของโลิก็เคยออก็ประก็าศเก่็�ยวกั็บัก็ารด่�มไวน์ท่�ม่เน่�อความติรงกั็นข้าม พธิิ่

ศล่ิมหาสนทิของช่าวครสิติม่์ไวนเ์ปน็ศนูยก์็ลิาง แติห่ลิงัจาก็จกั็รวรรดโิรมนั

ลิ่มสลิายแลิะศาสนาอิสลิามเจริญี่ขึ�น ไวน์ก็็ก็ลิับัก็ลิายเป็นสิ�งผ่ิดก็ฎหมาย

ภายในดินแดนติ้นก็ำเนิดของมัน

 หลิังจาก็ก็รุงโรมลิ่มสลิายไปราวหนึ�งพันปี ก็ระแสความคิด 

ติะวันติก็ก็็ก็้าวรุดหน้าไปอ่ก็ครั�ง อันเป็นผ่ลิจาก็ก็ารก็ลิับัไปค้นพบัความรู้

สมยัก็ร่ก็แลิะโรมนั ซัึ�งส่วนมาก็ไดร้บััก็ารพทิกั็ษแ์ลิะพฒันาขึ�นโดยปราช่ญี่์

จาก็โลิก็อาหรับั ในสมัยดังก็ลิ่าว นัก็สำรวจช่าวยุโรปท่�ติ้องก็ารจะหลิุดพ้น

จาก็ช่าวอาหรับัซัึ�งผู่ก็ขาดก็ารค้าก็ับัโลิก็ติะวันออก็ ก็็ติัดสินใจลิ่องเร่อไป

ทางติะวันติก็สู่ทว่ปอเมริก็า แลิะทางติะวันออก็สู่อินเด่ยแลิะจ่น จนเกิ็ด
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เส้นทางก็ารเดินเร่อทางทะเลิรอบัโลิก็ ช่าติิยุโรปติ่างแก็่งแย่งก็ันอ้างสิทธิ ิ

เหน่อดินแดนส่วนติ่างๆ ในยุคแห่งก็ารค้นพบัน่� เคร่�องด่�มช่นิดใหม่ 

เก็ิดจาก็ก็ารก็ลัิ�น อันเป็นก็ระบัวนก็ารของนัก็เล่ินแร่แปรธิาติุท่�รู้จัก็ก็ัน

มาแติ่ครั�งโบัราณ์ แติ่ช่าวอาหรับัได้ปรับัปรุงให้ด่ขึ�น ก็ารก็ลัิ�นทำให้ได้ 

เคร่�องด่�มท่�ม่แอลิก็อฮอล์ิเข้มขน้แลิะเก็็บัไวไ้ดน้าน เหมาะสำหรับันำติดิติวั

ไปก็ับัก็ารท่องทะเลิ เคร่�องด่�มท่�ว่าน่�ได้แก็่บัรั�นด่ เหลิ้ารัม แลิะวิสก็่� ซัึ�งติ่าง 

ถืูก็ใช่้แทนเงินติราเพ่�อแลิก็เปลิ่�ยนก็ับัทาส แลิะก็ลิายเป็นท่�นิยมมาก็ 

ในอาณ์านคิมแถืบัอเมรกิ็าเหนอ่ ซัึ�งมนัจะก็ลิายเปน็ประเดน็ทางก็ารเม่อง

จนม่ส่วนสำคัญี่ในก็ารสถืาปนาสหรัฐอเมริก็า

 ก็ารขยายติัวทางภูมิศาสติร์สู่ดินแดนใหม่ๆ ปราก็ฏควบัคู่ไปก็ับั

ความผ่ลิิบัานทางภูมิปัญี่ญี่า ครั�นนัก็คิดติะวันติก็มองออก็ไปนอก็ก็รอบั

ความเช่่�อโบัราณ์ท่�ไดร้บััมาจาก็ช่าวก็รก่็ พวก็เขาก็็เริ�มคดิคน้ทฤษฎ่ใหม่ๆ   

ทางวิทยาศาสติร์ รัฐศาสติร์ แลิะเศรษฐศาสติร์ เคร่�องด่�มท่�โดดเด่นของ

ยุคแห่งเหตุิผ่ลิในติอนนั�นค่อก็าแฟ เคร่�องด่�มล่ิ�ลิับัซัึ�งนิยมกั็นทั�วยุโรปน่� 

ม่ก็ำเนิดจาก็ติะวันออก็ก็ลิาง ร้านรวงท่�เก็ิดขึ�นเพ่�อเสิร์ฟก็าแฟนั�นม่

คุณ์ลิัก็ษณ์ะแติก็ติ่างจาก็ร้านขายเคร่�องด่�มแอลิก็อฮอลิ์ แลิะได้ก็ลิายเป็น

ศูนย์ก็ลิางก็ารแลิก็เปลิ่�ยนข่าวสารเร่�องก็ารค้า ก็ารเม่อง แลิะภูมิปัญี่ญี่า 

ก็าแฟช่่วยให้สมองปลิอดโปร่ง มันจึงเป็นเคร่�องด่�มในอุดมคติิของ 

นกั็วทิยาศาสติร์ นกั็ธิรุก็จิ แลิะนัก็ปรัช่ญี่า บัทสนทนาในร้านก็าแฟนำไปสู่

ก็ารก็อ่ติั�งสมาคมเพ่�อก็ารคน้คว้าทางวทิยาศาสติร ์ก็ารก็อ่ติั�งหนงัสอ่พมิพ์ 

ก็ารสถืาปนาสถืาบัันก็ารเงิน แลิะเป็นเช่่�อความคิดปฏิวัติิ โดยเฉพาะ 

ในก็รณ์่ของฝีรั�งเศส

 แติ่ไม่นาน ช่าวยุโรปโดยเฉพาะช่าวอังก็ฤษซัึ�งเคยโปรดปราน

ก็าแฟก็็เริ�มหันไปหลิงใหลิช่าท่�นำเข้ามาจาก็จ่น ความนิยมด่�มช่าในยุโรป

ม่ส่วนเร่งให้ติ้องเปิดเส้นทางก็ารค้าท่�ทำก็ำไรมหาศาลิกั็บัโลิก็ติะวันออก็ 

แลิะปูทางสู่ลิัทธิิจัก็รวรรดินิยมแลิะก็ารปฏิวัติิอุติสาหก็รรมอย่างท่�ไม่เคย

ปราก็ฏมาก่็อน ครั�นช่าเขา้ครองใจช่าวอังก็ฤษเร่ยบัร้อยแล้ิว ช่ายงัช่ว่ยให้
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อังก็ฤษก็ลิายเป็นมหาอำนาจระดับัโลิก็เป็นประเทศแรก็ ความปรารถืนา

ท่�จะบัริโภคช่าอย่างติ่อเน่�องส่งผ่ลิใหญี่่หลิวงติ่อนโยบัายติ่างประเทศ

ของอังก็ฤษ ทั�งยังม่ส่วนช่่วยให้อเมริก็าได้รับัเอก็ราช่ โค่นลิ้มอารยธิรรม

เก็่าแก็่ของจ่น แลิะทำให้อินเด่ยก็ลิายเป็นแหลิ่งผ่ลิิติช่าท่�สำคัญี่ในระดับั

อุติสาหก็รรม

 แมเ้คร่�องด่�มอดัก๊็าซัหร่อน�ำอดัลิมจะก็ำเนดิขึ�นในยโุรปติั�งแติช่่ว่ง

ปลิายศติวรรษท่� 18 แติเ่คร่�องด่�มปราศจาก็แอลิก็อฮอลิเ์หลิา่น่�ก็็ก็ลิายเปน็

ท่�รู้จัก็อย่างแท้จริงเม่�อม่ก็ารคิดค้นโคคา-โคลิาในอ่ก็ร้อยปีให้หลิัง จาก็

เคร่�องด่�มท่�เภสัช่ก็รช่าวแอติแลินติาพัฒนาขึ�นเพ่�อเป็นยาให้ใครติ่อใคร

สามารถืซั่�อหาก็ัน โคคา-โคลิาได้ก็ลิายเป็นเคร่�องด่�มประจำช่าติิอเมริก็า 

เปน็สญัี่ลิกั็ษณ์์แทนความเฟ่�องฟูของลัิทธิทินุนิยมบัรโิภคท่�ผ่ลิกั็ดนัอเมรกิ็า

สู่สถืานะมหาอำนาจของโลิก็ โคคา-โคลิาเดินทางไปก็ับัทหารอเมริก็ัน 

ซัึ�งรบัในสมรภูมิทั�วโลิก็ติลิอดศติวรรษท่� 20 จนก็ลิายเป็นสินค้าท่�รู้จัก็ก็ัน

ด่ท่�สุดแลิะแพร่หลิายไปยังประเทศติ่างๆ มาก็ท่�สุดในโลิก็ มาบััดน่� มันได้

ก็ลิายเป็นสัญี่ลิัก็ษณ์์ของโลิก็ท่�ก็ลิายสภาพเป็นติลิาดเด่ยวเส่ยแลิ้ว

 เคร่�องด่�มนั�นเก่็�ยวพันกั็บัสายธิารประวัติิศาสติร์อย่างแนบัแน่น

ก็ว่าท่�เราคดิก็นัมาก็ ทั�งยงัสง่อทิธิพิลิต่ิอโฉมหนา้ประวตัิศิาสติร์อยูไ่มน่อ้ย 

ก็ารจะเข้าถืึงความซัับัซั้อนว่าใครด่�มอะไร เพราะอะไร แลิะพวก็เขาได้มัน

มาจาก็ไหน จำติ้องอาศัยก็ารสำรวจพรมแดนความรู้ของสาขาวิช่าซัึ�งดู

แทบัจะไม่เก็่�ยวข้องก็ันเลิย ดังเช่่นประวัติิศาสติร์ของก็ารเก็ษติร ปรัช่ญี่า 

ศาสนา เภสัช่ศาสติร์ เทคโนโลิย่ แลิะก็ารค้า เคร่�องด่�มทั�งหก็ช่นิดท่�ก็ลิ่าว

ถืงึในหนังสอ่เล่ิมน่� แสดงให้เหน็ว่าอารยธิรรมแลิะวัฒนธิรรมต่ิางๆ ของโลิก็

ลิ้วนเก็่�ยวโยงก็ันอย่างซัับัซั้อนแลิะไม่อาจแยก็จาก็ก็ันได้ เบั่ยร์ ไวน์ เหลิ้า 

ก็าแฟ ช่า แลิะโคลิาในบั้าน ค่อสิ�งย�ำเติ่อนให้เราหันมาหวนคิดถืึงบัทบัาท

ของพวก็มันในอด่ติ ค่อของเหลิวท่�ติอก็ย�ำถืึงพลิังซัึ�งม่ส่วนรังสรรค์โลิก็ 

สมัยใหม่ หาก็ลิองได้เข้าไปขุดคุ้ยหาติ้นราก็ของพวก็มันดูแลิ้ว ผ่มรับัรอง

เลิยว่าคุณ์จะไม่ม่ทางมองเคร่�องด่�มแก็้วโปรดของคุณ์ในมุมเดิมอ่ก็เลิย


