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B ค�าน�าผู้เขียน B 

โซฟี  ดอบซานสกี โค ภรรยาผู ้ล ่วงลับของผม อยากเขียน 

ประวัติศาสตร์ช็อกโกแลตมานานแล้ว มันเป็นผลลัพธ์จากความสนใจ 

ของเธอท่ีมีต่ออาหารและเครื่องด่ืมของคนในโลกใหม่ก่อนสเปนมาถึง  

ผู้ที่เคยอ่านหนังสือของเธอชื่อ America’s First Cuisines (University of 

Texas Press, 1994) คงได้เห็นบทบาทส�าคัญของช็อกโกแลตในเนื้อหา

สามบทท่ีเก่ียวกับแอซเท็กแล้ว แต่ความจริงเธอสนใจช็อกโกแลตและ 

คาเคา (พืชที่ใช้ผลิตช็อกโกแลต) มาตั้งแต่ปี 1988 ตอนน�าเสนอรายงาน

เรื่อง “หม้อช็อกโกแลตมายากับสิ่งท่ีตามมา” ในงานสัมมนาออกซฟอร์ด 

ว่าด้วยอาหารและการครัว เธอกลับไปงานนัน้อกีคร้ังในปี 1992 เพือ่พดูเรือ่ง 

เครื่องปรุงรสช็อกโกแลตในเมโสอเมริกา

หนังสือเล่มนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างในใจเธอก่อนหน้านั้นหนึ่งปี  

ตอนนัน้เธอวางโครงเร่ืองไว้แล้วแปดบท ซึง่จะเป็นเร่ืองราวของชอ็กโกแลต

จากรากเหง้าเก่าแก่ท่ีสุดยุคก่อนโคลัมบัส (ปัจจุบันเรารู้จักช่วงเวลานั้น 

ดีขึน้ผ่านความรูด้้านโบราณคดีและศาสตร์ทีเ่ก่ียวข้อง นัน่คือภาษาศาสตร์) 

เร่ือยมาจนถึงสมัยใหม่ โซฟีจริงจังมากกับการ “ตามรอยให้ถึงต้นทาง” 

เธอใช้เวลาหลายร้อยชั่วโมงที่ห้องสมุดทั้งในอเมริกาและยุโรป เพื่อขุดคุ้ย 

แหล่งอ้างอิงทุกประเภทเก่ียวกับช็อกโกแลต รวมถึงใช้เวลาอีกมหาศาล

ในห้องสมุดเมโสอเมริกาของผมด้วย สวรรค์ส�าหรับเธอคือการได้ท�างาน

ในห้องสมุดโบราณอย่างบีบลีโอเตกาอันเกลีกาในโรม ซึ่งเธอรักมาก และ

ได้พลิกหน้ากระดาษหนงัสอือาย ุ400 ปีเพือ่ค้นข้อมูลเก่ียวกบัชอ็กโกแลต
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โซฟีมีพืน้ฐานด้านวิทยาศาสตร์ท่ีลงลึกอย่างแท้จรงิ เธอเป็นลูกสาว

ของนักพนัธศุาสตร์ชาวรัสเซยี-อเมริกนัผูโ้ด่งดัง เธโอโดเซยีส ดอบซานสกี 

และตัวเธอเองก็จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านมานุษยวิทยา ดังนั้น

เธอจงึน�าความเข้มงวดแบบวิทยาศาสตร์มาใช้เวลาท�างาน และยืนยนัว่าจะ

ไม่น�าเสนอข้อเท็จจริงใดๆ หากไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนมารองรับ ความคิดว่า 

งานเขียนเร่ืองอาหารและประวตัศิาสตร์อาหารอาจเป็นงานวชิาการได้นัน้ 

มีแรงหนุนจากมาตรฐานอันสูงล่ิวที่ก�าหนดโดยงานสัมมนาออกซฟอร์ด 

และจากผลงานหนังสือเกี่ยวกับอาหารที่เขียนโดยอลัน เดวิดสัน ผู้เป็นดั่ง 

แสงน�าทางของงานสัมมนานั้น และเป็นคนที่โซฟีชื่นชมมาก

ผมควรบอกไว้ตรงนีด้้วยว่าโซฟีเป็นแม่ครัวท่ียอดเยีย่ม เม่ืออยูบ้่าน 

เธอไม่ได้ท�าแค่อาหารรัสเซียท่ีเรียนรู้มาจากครัวของแม่ แต่ยังท�าอาหาร

ของวัฒนธรรมอื่นได้อีกมากมาย หลายปีผ่านไป เธอก็สะสมต�าราอาหาร 

จนกลายเป็นห้องสมุดทีโ่ดดเด่น และตอนนีต้�าราเหล่านัน้ไปอยูท่ีห้่องสมุด 

ชเลซินเจอร์ของวิทยาลัยแรดคลิฟฟ์ในเมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์  

เม่ือโซฟีเขียนเร่ืองอาหารของคนชาติอื่น แม้กระท่ังกลุ่มคนในดินแดน

ห่างไกลอย่างแอซเท็ก ก็ยังถือได้ว่าเธอเขียนจากส่ิงที่เรียนรู้ด้วยตัวเอง 

จนตกหลุมรักมาแล้ว

เม่ือถึงช่วงฤดูหนาวปี 1993-1994 เธอต้องชะลอความเร็วในการ

ท�างานวิจัยและงานเขียนลงเพราะป่วยเป็นโรคที่สร้างความเจ็บปวด และ

โรคนียั้งท�าให้แพทย์ของเธอเข้าใจผดิด้วย ความจริงปรากฏชดัเจนในเดือน

มีนาคมปีถดัมา เม่ือแพทย์วินจิฉยัว่าเธอเป็นมะเร็งในระยะท่ีรักษาไม่ได้แล้ว  

และเธอก็ได้รู้ว่ามีเวลาเหลอืแค่ไม่ก่ีเดือน เธอพยายามเขยีนหนงัสอืต่อไป 

ด้วยความกล้าหาญ และถึงข้ันบอกปากเปล่าให้ผมพิมพ์บางส่วนของ 

บทที่ 3 ให้ แต่ที่เธอเขียนได้เองก็มีแค่ร่างเบื้องต้นของสองบทแรกเท่านั้น  

ไม่นานเธอก็รู้ตัวว่าคงไม่มีวันเขียนประวัติศาสตร์เล่มนี้จบแน่ ผมสัญญา

กับเธอว่าจะเขียนแทนเธอเอง โดยตกลงกันว่าเธอจะยังคงได้ชื่อเป็น 

ผู้เขียนหลัก เพราะหนังสือเล่มนี้มีพื้นฐานเกือบท้ังหมดจากการค้นคว้า 
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ของเธอ ไม่ใช่ของผม อีกท้ังความคิดที่จะเขียนและแผนการเขียนก็เป็น 

ของเธอมาตั้งแต่ต้น

หลังโซฟีจากไปในเดือนพฤษภาคมปีนั้น ผมก็เร่ิมงานโดยต้อง

เผชิญภารกิจใหญ่คือจัดระเบียบข้อมูลที่เธอท้ิงไว้นับพันหน้า รวมถึง

ปรับตัวให้คุ้นเคยกับเนื้อหาของมันด้วย ทั้งหมดนี้ใช้เวลากว่าหกเดือน 

และเมื่อผ่านหกเดือนนั้นได้ ผมก็รู้สึกมั่นใจว่าจะเรียบเรียงประวัติศาสตร์

ช็อกโกแลตท่ีเธอวาดหวังไว้ได้ส�าเร็จ ผมเขียนเนื้อหาส่วนหลักที่ฟาร์ม 

ของผมในเบิร์กเชอร์ฮิลล์ส รัฐแมสซาชูเซตส์ และในโรม ช่วงที่พักอยู่โรม 

ผมได้รับความช่วยเหลือเปี่ยมน�้าใจจากเคานต์แอร์เนสโต วีเตตตี ผู้เป็น 

ลูกพี่ลูกน้อง และจากเจ้าหน้าที่ห้องสมุดบริติชสกูลในโรม

ผมรูสึ้กขอบคณุอย่างสดุซึง้ในความอดทนและความเข้าใจทีที่มงาน 

ของส�านักพิมพ์เทมส์แอนด์ฮัดสันมีให้ผมกับหนังสือเล่มนี้ในช่วงเวลา

ท่ียากล�าบาก มีเพื่อนร่วมงานจ�านวนหนึ่งช่วยมอบข้อมูลส�าคัญรวมถึง 

ภาพประกอบให้ผม ผู้ท่ีผมอยากขอบคุณเป็นพิเศษคืออลิเซีย รีโอส์,  

นิโคลัส เฮลล์มุธ, แชนทัล โคดี, จัสติน เคอร์, เดวิด สจวร์ต, มิเกล เลออน- 

ปอร์ติยา, สตีเฟน ฮิวสตัน, เดวิด โบลเลส, เดนิส เทดล็อก และจอห์น  

จัสเตสัน  ส่วนอลัน เดวิดสัน นั้นเป็นเพื่อนแท้มาตั้งแต่หนังสือเล่มนี้เริ่ม 

ถือก�าเนิด และโซฟีกับผมก็เห็นตรงกันว่าเราอยากอุทิศมันให้เขา

สุดท้าย เผื่อมีใครคิดว่าการที่ผมมาเขียนหนังสือต่อจากโซฟีเป็น

ภาระหรือการเสียสละ ผมอยากบอกไว้ตรงนี้เลยว่ามันเป็นความสุข

อย่างแท้จริง ยังจ�าได้ว่าสมัยเด็กๆ ตอนผมอยู่แถวชายฝั่งทางเหนือของ 

ลองไอแลนด์ มีค�าจารึกไว้ที่โรงเรียนมัธยมในท้องถิ่นว่า “ใครท่ีกล้าสอน 

ย่อมไม่ควรหยุดเรียนรู้” แม้โซฟีจะไม่อยู่แล้ว แต่ผมได้เรียนรู้หลายอย่าง 

จากเธอผ่านการเขียนประวัติศาสตร์เล่มนี้ ผมไม่เคยคาดหวังว่าจะ 

เลยีนแบบอารมณ์ขนัเชงิเหนบ็แนมและยอกย้อนแบบท่ีปรากฏในหนงัสอื

เล่มก่อนๆ ของเธอได้ แต่ก็หวังว่าไหวพริบและความเป็นนกัวชิาการของเธอ 

จะยังคงปรากฏอยู่ในผลงานเล่มนี้บ้าง
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โลกช็อกโกแลตมีหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปในช่วง 17 ปีหลังจาก 

หนังสือตีพิมพ์คร้ังแรก ตอนที่ผมกับภรรยาเร่ิมโครงการ เรายังไม่แน่ใจ

ว่าประวัติของส่ิงที่สร้างความร่ืนรมย์ขนาดนี้จะเป็นท่ียอมรับจริงจังใน

โลกวิชาการหรือไม่ แต่ความจริงคือมีงานศึกษาเชิงวิชาการเกี่ยวกับ

ประวัติศาสตร์ช็อกโกแลตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างน่าทึ่ง รวมถึงฝั่งประชาชน

เองก็ชื่นชอบช็อกโกแลตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นมากพอๆ กัน ไม่ใช่แค่ใน

อเมริกาเหนือและยุโรป แต่หมายถึงรอบโลกเลยทีเดียว นอกจากเพื่อน

และเพื่อนร่วมงานที่ผมเคยเขียนถึงไปแล้วในฉบับพิมพ์คร้ังก่อนๆ  

ผมอยากขอบคุณเพิ่มเติมส�าหรับแรงสนับสนุนและค�าแนะน�าเปี่ยมน�้าใจ 

ของดับเบิลยู. เจฟฟรีย์ เฮิร์สต์, จอห์น คลาร์ก, คาเมรอน แอล. แมกนีล,  

แพทริเซีย คราวน์, โดโรธี วอชเบิร์น และซอนยา ซาร์ริลโล

สิง่ใหม่ในฉบับตพีมิพ์คร้ังนีคื้อข้อมูลน่าสนใจบางส่วนเก่ียวกบัการ

ปลูกต้นคาเคาคร้ังแรกในแถบตะวันตกเฉียงเหนือของแอมะซอน และ

การค้นพบว่าทางใต้ของเมโสอเมริกาท�าช็อกโกแลตกันมาเนิ่นนานก่อน 

อารยธรรมโอลเม็ก ส่วนเร่ืองน่าทึ่งที่สุดท่ีเปิดเผยในงานวิจัยเก่ียวกับ

ช็อกโกแลตช่วงหลังก็คือ มีหลักฐานยืนยันว่าชาวอนาซาซีและโฮโฮคัม 

แห่งพืน้ท่ีตะวนัตกเฉยีงใต้ของทวีปอเมริการูจ้กัด่ืมชอ็กโกแลต โดยเป็นผล

มาจากการค้ากับชาวตอลเต็กแห่งเม็กซิโกกลาง นอกจากนั้นนักประสาท

วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ผู้ศึกษาบทบาทของสมองในการควบคุมการรับรู้

รสชาติยังค้นพบความลับบางอย่างของช็อกโกแลตเพิ่มเติมขึ้นมาด้วย 

และสุดท้ายเราจะปิดเล่มด้วยเร่ืองราวร่วมสมัยสองกรณี เพื่อดูว่าผู้ผลิต

ชอ็กโกแลตทัง้รายใหญ่และรายเล็กรับมือ (หรือไม่รับมือ) อย่างไรกบัปัญหา

ด้านจริยธรรมในอุตสาหกรรมนี้
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เนปจูน ผู้เป็นเทพแห่งท้องทะเล ได้รับช็อกโกแลตจากอเมริกาซึ่งแสดงในรูปแบบบุคคลวัต 

นี่เป็นภาพปกเชิงเปรียบเทียบจากศาสตรนิพนธ์ว่าด้วยช็อกโกแลตฉบับปี 1664 

ของคาร์ดินัลบรังกัชโช สื่อถึงการส่งมอบช็อกโกแลตจากโลกใหม่ไปยังยุโรป
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บทน�า

B

“โอ้ ป็องโกลส!” ก็องดิดร้อง “ช่างเป็นพื้นเพที่ประหลาดนัก! มาร

มิใช่ต้นตอของมัน [ซิฟิลิส] หรอกหรือ”

 “ไม่ใช่เลย” ชายผู้ย่ิงใหญ่ตอบ “มันเป็นส่ิงที่หลีกเล่ียงมิได้  

เป็นส่วนประกอบท่ีจ�าเป็นในสิง่ดีงามสงูสุดของโลกใบนี ้เพราะหาก

โคลัมบัสไม่ได้ไปอยู่บนเกาะแห่งอเมริกาแล้วติดโรคอันปนเปื้อน 

แหล่งก�าเนิดชีวิต แถมบ่อยคร้ังยังขัดขวางการถือก�าเนิดของ 

คนทัง้รุน่และเป็นปรปักษ์ของธรรมชาตอิย่างชดัเจนนี ้เราก็คงไม่มี

ทั้งช็อกโกแลตและโคชินีล”

วอลแตร์, Candide

ประวตัศิาสตร์โบราณท้ังหมดของเราก็เป็นแค่เร่ืองแต่งท่ียอมรับกนั

เท่านั้น เหมือนดังที่ปัญญาของเราสังเกตได้นั่นเอง

วอลแตร์, Jeannot et Colin

วอลแตร์น่าจะรูด้กีว่านีแ้ท้ๆ  ไม่มีหลกัฐานเลยสักนดิว่าโคลมับัสเคย 

ตดิเชือ้ซิฟิลิสในโลกใหม่ (แม้อาจมีลูกเรือของเขาตดิบ้าง) อกีทัง้เขายงัไม่รู้

อะไรท้ังสิน้เกีย่วกบัชอ็กโกแลต (อย่างทีเ่ราจะได้เหน็กันต่อไป) ยิง่โคชนิลี 

ซึ่งเป็นสีย้อมสีแดงแสนสวยที่ได้จากเพล้ียของเม็กซิโกยิ่งไม่ต้องพูดถึง  
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ค�าตอบท่ีป็องโกลสผู้มองโลกในแง่ดีเสมอมอบแก่ค�าถามของก็องดิดนั้น

เป็นแค่หนึง่ในตวัอย่างนบัไม่ถ้วนของ “เรือ่งแต่งทีย่อมรบักัน” ซึง่มาแทนท่ี

เรือ่งจรงิในประวตัศิาสตร์ของอาหารและการท�าครัว สดุท้ายชาวยุโรปก็ได้

รู้จักสิ่งล�้าค่าสองอย่างนั้น แต่มันไม่มีอะไรเก่ียวข้องกับโรคทางสังคมที่ 

ลือกันว่านักเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่ไปติดมาเลยสักนิด

ชื่อหนังสือเก่ียวกับช็อกโกแลตเล่มนี้ดัดแปลงมาจาก The True 

History of the Conquest of Mexico ซึง่เขียน (หรอืเล่า) โดยกองกิสตาดอร์ 

หรือผูพ้ชิติชาวสเปนท่ีชือ่เบร์นลั ดิอซั เดล กัสตโีย เม่ือปี 1572 ในเมืองหลวง 

ของกวัเตมาลา ตอนนั้นนักรบผู้นี้ทั้งชรา ยากจน และตาเกอืบจะบอดแล้ว  

เขาก็แค่อยากน�าเสนอความจริงเก่ียวกับการล่มสลายของชาวแอซเท็ก 

อย่างตรงไปตรงมาสักคร้ัง ต่างจากคนอื่นท่ีมักเขียนถึงความส�าเร็จของ

เอร์นัน กอร์เตส กับพรรคพวก แถมบางคร้ังยังเล่าในเชิงประจบเอาใจ 

อีกต่างหาก เบร์นัล ดิอัซ คือคนที่ได้ไปเยือนสถานท่ีจริง ได้รู้จักผู้มี 

ส่วนร่วมหลักๆ รวมถงึจกัรพรรดิแอซเทก็เองด้วย และไม่มีความแค้นเคอืง

กับฝ่ายใดท้ังสิ้น เป้าหมายเดียวของเขาคือเล่าเรื่องตามความเป็นจริง 

ให้มากทีส่ดุ โดยปราศจากสิง่ทีเ่ขาเรียกว่า “วาทศลิป์เลิศหรู” เขาได้พสูิจน์ 

ให้โลกเหน็แล้วว่า “ประวตัศิาสตร์แท้จรงิ” อาจน่าสนใจและให้อะไรมากกว่า  

“เรื่องแต่งที่ยอมรับกัน”

ประวัติศาสตร์อาหาร (และเคร่ืองด่ืม) เพิ่งกลายเป็นหัวข้อทาง

วชิาการท่ียอมรบักนัในช่วงไม่ก่ีสิบปีมานีเ้อง หรอือย่างน้อยในโลกตะวนัตก 

ก็เป็นแบบนั้น ในอเมริกาเหนือและบริเตนใหญ่ เราตกอยู่ภายใต้ข้อห้าม 

ของพวกเคร่งศาสนามาเนิน่นาน ท�าให้ไม่อาจพดูเร่ืองอาหารทีโ่ต๊ะอาหาร 

... และที่อื่นด้วย ทั้งๆ ที่อาหาร เพศสัมพันธ์ และความตายคือสามเรื่อง

หลักของชีวิตมนุษย์ แต่นักวิชาการรุ่นแรกๆ กลับหลีกเลี่ยงหัวข้อเหล่านี้ 

เพราะมองว่ามันไม่น่านับถือ ผลก็คือประวัติศาสตร์เก่ียวกับอาหาร 

กลายเป็นหัวข้อส�าหรับผู้สนใจมือสมัครเล่นไปโดยปริยาย โดยพวกเขา 

อาจสนใจแค่อาหารหรือเคร่ืองด่ืมชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือของชาติใด 
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ชาติหนึ่งเท่านั้น นี่เป็นกรณีท่ีเกิดขึ้นกับช็อกโกแลต (รวมถึงคาเคาที่ใช้

ผลิตช็อกโกแลต) ซึ่งข้อมูลเก่ียวกับแหล่งก�าเนิดอยู่ในสาขาวิชาที่สืบค้น

ได้ยากและคลุมเครือ คือยคุก่อนประวัตศิาสตร์และประวตัศิาสตร์ชาตพินัธุ์

ของโลกใหม่ ด้วยเหตนุีง้านเขยีนเร่ืองอาหารเก่ียวกับอดีตของชอ็กโกแลต

จึงจัดอยู่ในประเภท “เรื่องแต่งที่ยอมรับกัน” ของวอลแตร์ เรื่องท�านองนี้ 

มักท�าให้เรานึกถึงเกมฆ่าเวลาที่ให้ผู้เล่นนั่งล้อมวงกัน แต่ละคนกระซิบ 

เล่าเร่ืองที่ได้ยินมาจากเพื่อนข้างหนึ่งให้เพื่อนอีกข้างหนึ่งฟัง แน่นอนว่า 

ย่ิงกระซิบต่อกันไปไกลมากเท่าไร เรื่องเล่านี้ก็ยิ่งห่างไกลจากต้นฉบับ 

มากขึ้นเท่านั้น ในหนังสือเล่มนี้ เราพยายามออกจากวังวนดังกล่าว 

ด้วยการกลับไปสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต้นทางโดยตรง

เม่ือชาวตะวันตกสมัยใหม่นึกถึงช็อกโกแลต ก็มักจะนึกถึงมัน 

ในรูปของแข็งรสหวาน เร่ืองนี้สะท้อนผ่านงานเขียนเร่ืองอาหารมากมาย

ที่ให้ความส�าคัญกับช็อกโกแลตในรูปของแข็งมากเกินควร กระนั้น 

ในประวัติศาสตร์ยาวนานของช็อกโกแลต มันกลับอยู่ในรูปเคร่ืองด่ืมถึง  

9 ใน 10 ส่วน หนังสือ ”ประวัติศาสตร์แท้จริง” เล่มนี้เราได้พยายาม 

คืนสมดุลแก่มันโดยเน้นให้ความส�าคัญกับช็อกโกแลตในฐานะเคร่ืองด่ืม

อันมีคุณค่า นอกจากนี ้ในเม่ือหนงัสือหรือบทความส่วนใหญ่มักอทุศิพืน้ที ่

ให้ประวัติศาสตร์ช็อกโกแลตในยุคก่อนอาณานิคมแค่ไม่ก่ีบรรทัด หรือ 

อย่างมากก็ไม่ก่ีหน้า เราจงึตัง้ใจเขยีนถงึมันมากถึงสองบท เพราะจะว่าไป 

เรื่องราวส�าคัญในประวัติศาสตร์ช็อกโกแลตก็เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น และ

มีเพียง 1 ใน 5 ส่วนท่ีเกิดขึ้นหลังการล่มสลายของเมืองหลวงแอซเท็ก 

ในปี 1521

สารสีน�้าตาลเข้มรสขมน่าร่ืนรมย์และมีความซับซ้อนทางเคมีซึ่ง

เรารู้จักในชื่อช็อกโกแลตนี้ แทบไม่มีอะไรเหมือนเมล็ดในฝักของต้นไม้ที่

ใช้ผลิตมัน ใครเห็นก็คงนึกไม่ถึงว่าสิ่งแรกจะมาจากสิ่งหลัง เพื่อให้ผู้อ่าน

เข้าใจก�าเนิดของต้นคาเคา (Theobroma cacao) อย่างถ่องแท้ รวมถึง

รู้จกัข้ันตอนทีเ่ก่ียวข้องในการเปล่ียนเมล็ดหรอืผลของมันเป็นชอ็กโกแลต 
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เราจะท�าความรู้จักพืชเศรษฐกิจชนิดนี้ รวมถึงองค์ประกอบทางเคมีและ

คุณสมบัติของช็อกโกแลตในบทที่ 1 ปริศนาเร่ืองก�าเนิดของคาเคาและ 

การเพาะปลูกมันมีค�าตอบพร้อมอยูแ่ล้ว เนือ่งจากล�าดับพนัธกุรรมทัง้หมด

เปิดเผยมาตั้งแต่ปี 2010 โดยห้องทดลองสองแห่งซึ่งได้รับการสนับสนุน 

จากบริษัทคู่แข่งตัวฉกาจอย่างมาร์สและเฮอร์ชีย์

ทว่าต้นก�าเนิดด้ังเดิมของช็อกโกแลตแปรรูปนั้นดูเหมือนมาจาก

เกษตรกรในหมู่บ้านบนท่ีราบชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของเม็กซิโกใต ้

เม่ือเกือบ 4,000 ปีก่อน รวมถึงชาวโอลเม็กหลังจากน้ันด้วย ดังที่จะได้

เห็นกันในบทที่ 2 จากนั้นเราจะหันไปสนใจผู้ปกครองและราชส�านักแห่ง

นครอันรุ่งเรืองของชาวมายายุคคลาสสิก รวมถึงข้อมูลใหม่ที่น่าตื่นเต้น 

เก่ียวกับการด่ืมชอ็กโกแลตของชาวมายาจากการตคีวามอกัษรภาพล่าสดุ 

บทท่ี 3 จะเป็นการส�ารวจหลักฐานเอกสารซึง่มีมากมายเหลือเชือ่เก่ียวกับ

การใช้งานและความส�าคัญของคาเคาทั้งในฐานะเครื่องด่ืมและสกุลเงิน 

ในหมู่ชาวแอซเท็ก รวมถึงความส�าคัญด้านพิธีกรรมของเครื่องดื่มชนิดนี้ 

ในฐานะสัญลักษณ์แทนเลือดมนุษย์ด้วย

เม่ือเมืองหลวงบนที่ราบสูงของแอซเท็กถูกท�าลายอย่างฉับพลัน

รุนแรงในปี 1521 ตามด้วยการล่มสลายของอาณาจกัร เรากเ็ข้าสูยุ่คทีก่าร

บริโภคชอ็กโกแลตถกูเปล่ียนแปลงและผสมผสานโดยผูยึ้ดครองชาวสเปน 

มีกระท่ังการคิดค้นค�าศพัท์ใหม่ รวมถงึค�าว่า ช็อกโกแลต ด้วย บทท่ี 4 และ 

5 จะเผยว่าเครื่องดื่มที่เปลี่ยนไป ได้ชื่อใหม่ และมีรสชาติไม่เหมือนเดิมนี้ 

เดินทางไปถึงยุโรปได้อย่างไร เม่ือไปถึงท่ีนั่น ช็อกโกแลตได้ชื่อว่าเป็น 

ยาชนดิหนึง่ทีด่ื่มตามทฤษฎีโบราณของฮปิโปเครตสีและเกเลนซึง่เชือ่กัน

ในยคุนัน้ อกีทัง้ยงัต้องปรับตวัตามกฎระเบียบเร่ืองการถือศลีอดในประเทศ

ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกด้วย

ค�าว่า “บาโรก” (baroque) กลายมาเป็นค�าที่มีความหมายสื่อถึง

ความหรูหราซบัซ้อนซึง่ใช้สร้างความประทบัใจและความงดงามเชงิศลิปะ 

แน่นอนว่าการเตรียมช็อกโกแลตส�าหรับด่ืมในยุโรปสมัยบาโรกก็เพิ่ม 

ความประณตีบรรจงขึน้อย่างทีสุ่ด ถงึขัน้มีการน�าชอ็กโกแลตมาปรุงอาหาร
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ส�าหรับชนชั้นสูงและนักบวชด้วย ในบทที่ 5 เราจะได้เห็นความเกี่ยวพัน

อย่างล�า้ลกึของคณะเยสุอิตและคริสตจกัรคาทอลิกในเรือ่งท้ังหมดนี ้รวมถงึ 

ได้พิจารณาการทดลองอันกล้าหาญของชาวอิตาลีที่ผลักดันช็อกโกแลต

จนถึงขีดสุดของมันในด้านอาหารเลยทีเดียว

บทที่ 6 เราจะเล่าถึงผู้ผลิตที่มีส่วนในการน�าคาเคาและช็อกโกแลต

เข้าไปยังพระราชวัง บ้านของชนชั้นสูง และร้านช็อกโกแลตทั่วยุโรป 

ประวัติศาสตร์ในส่วนนี้เก่ียวข้องกับลัทธิอาณานิคม การขนส่งและใช้

ประโยชน์จากแรงงานทาสผิวด�า รวมถึงนโยบายผูกขาดโดยรัฐของสเปน 

และการเส่ือมอ�านาจแบบค่อยเป็นค่อยไปของสเปนหลังจากอังกฤษ 

ฮอลแลนด์ และฝร่ังเศสเข้าควบคุมท้องทะเล ในท่ีสดุฐานการผลิตหลกัของ

คาเคาก็ย้ายจากพืน้ทีเ่ขตร้อนในทวีปอเมริกาของสเปนไปยงัแอฟรกิาและ

ประเทศอืน่ๆ รวมถงึอาณานคิมทีค่วบคุมโดยคู่แข่งตวัฉกาจของสเปนด้วย

หลังจากความฟุ้งเฟ้อด้านอาหารในยุคบาโรก การเตรียมช็อกโก- 

แลตในยุคแห่งเหตุผลของยุโรปก็ดูเกือบจะเรียบง่ายไปเลย แต่การด่ืม

ช็อกโกแลตก็ยังคงเกี่ยวโยงกับชนชั้นสูง เชื้อพระวงศ์ และศาสนจักรอยู่ดี 

ยกเว้นในอังกฤษและประเทศโปรเตสแตนต์อื่นๆ ที่มีร้านช็อกโกแลต  

(และกาแฟ) ผดุขึน้มาเป็นสถานทีพ่บปะและต่อมาก็กลายเป็นคลบัส�าหรับ

พรรคการเมืองรุน่ใหม่ เราจะได้เหน็กันในบทที ่7 ว่า เม่ือการปฏิวตัทิ�าลาย

รากฐานของคริสตจักรคาทอลิกและราชวงศ์ในฝรั่งเศสแล้ว กาแฟและชา 

ซึ่งเป็นเคร่ืองด่ืมร้อนสุดโปรดของกลุ่มปรัชญาเมธีและเสวนาสโมสรแห่ง

ยุคเรืองปัญญาก็เข้ามาแทนทีเ่ครือ่งด่ืมชอ็กโกแลต กระนัน้ยคุแห่งเหตผุล

ก็จบลงด้วยบุคคลแปลกประหลาดและไร้เหตุผลอย่างมาร์กี เดอ ซาด  

ผู้ได้ชื่อว่าเป็นพวก “เสพติดช็อกโกแลต” ตัวยง แม้จะมีงานเขียนและ 

การกระท�าที่ต่อต้านสถาบันอย่างมากก็ตาม

นับถงึตรงนีป้ระวัตศิาสตร์ของเรารวมศูนย์อยูท่ี่ชอ็กโกแลตในฐานะ 

เคร่ืองด่ืมของชนชัน้สงู ไม่ว่าจะเป็นขุนนางแอซเท็กผวิสนี�า้ตาลหรือนกับวช 

เยสุอิตผิวขาวก็ตาม ในบทที่ 8 จะว่าด้วยประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของ

ช็อกโกแลต เร่ิมต้นด้วยการเปล่ียนผ่านสู่เศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรม 



20     The True History of  Chocolate

ตอนต้นศตวรรษที่ 19 และตามด้วยการคิดค้นช็อกโกแลตในรูปของแข็ง

ส�าหรับกิน แทนที่รูปแบบเดิมซึ่งเอาไว้ผสมน�้าเป็นเคร่ืองด่ืม ไม่นาน

ช็อกโกแลตก็กลายเป็นขนมส�าหรับมวลชน โดยทั่วไปมักอยู ่ในรูป

ช็อกโกแลตแท่งอันแพร่หลาย นี่เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนโดย 

ผู้ผลิตเจ้านวัตกรรมรายใหญ่ๆ ในอังกฤษ สวิตเซอร์แลนด์ และประเทศ 

ยุโรปอ่ืนๆ แต่เทคนิคการผลิตปริมาณมากจริงๆ นั้นส�าเร็จสมบูรณ์ท่ี

สหรัฐอเมริกา ด้วยฝีมือของมิลตัน เฮอร์ชีย์ ผู้มีเมืองโรงงานของตัวเอง 

รวมถึงมีสวนสนุกแบบเดียวกับดิสนีย์แลนด์ท่ีใช้ช็อกโกแลตเป็นตัวเอก 

กระนัน้เม่ือการผลิต การตลาดมวลชน และการบริโภคพุง่ทะยาน คณุภาพ 

ของผลิตภัณฑ์กลับลดลง

ในบทที่ 9 เราจะพิจารณาปัญหาด้านจริยธรรมท่ีน่ากังวลอยู่บ้าง

เก่ียวกับอุตสาหกรรมช็อกโกแลต อย่างไรก็ตาม เราขอจบ “ประวตัศิาสตร์

แท้จริง” นี้ด้วยความเห็นแบบมองโลกในแง่ดี นั่นคือ คุณภาพที่เสื่อมลง

ของช็อกโกแลตได้กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาในวงการ น�าไปสู่การถือก�าเนิด

ของช็อกโกแลตคุณภาพดีเลิศส�าหรับผู้เชี่ยวชาญกระเป๋าหนักช่วงปลาย

ศตวรรษที่ 20 และต้นศตวรรษที่ 21 แต่ก็เป็นช็อกโกแลตส�าหรับกิน ไม่ใช่

ส�าหรับด่ืมแบบท่ีเคยเป็นมาหลายพนัปีนบัตัง้แต่ชาวอนิเดยีนนรินามแห่ง

เม็กซิโกเปลี่ยนเมล็ดโกโก้ให้เป็น “อาหารของเทพเจ้า”

เฮอร์ชีส์คิสเซส ขนมช็อกโกแลตรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงสุดตลอดกาล


