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อุทยานการเรียนรู้ TK park เปิดพื้นที่สร้างสรรค์นิตยสาร “Read Me
Egazine” โดยฝีมือการเขียนของเยาวชน TK Young Writer ที่ผ่านการ
บ่มเพาะทักษะ ฝึกฝนและขัดเกลาฝีมือ จากอุทยานการเรียนรู้ TK park
เพื่อเป็นเวทีในการสรรค์สร้างผลงาน สะท้อนความคิดในประเด็นต่างๆ
ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่
กระบวนการในการผลิตนิตยสาร Read Me เป็นการท�ำงานร่วมกัน
ระหว่างนักเขียนรุ่นเยาว์ที่มีฝีไม้ลายมือเป็นที่น่าจับตา กับบรรณาธิการ
มืออาชีพ ซึ่งผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาแบ่งปันความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์
การท�ำนิตยสาร ให้เยาวชน TK Young Writer ได้สัมผัสกับการท�ำงาน
จริง ซึ่งความพิเศษของ Read Me อยู่ที่นอกจากทุกคนจะเป็นนักเขียน
แล้ว น้องๆ ในทีม ต้องแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ร่วมกันคิด ร่วมกันลง
มือท�ำ ในบทบาทที่ตัวเองได้รับ ได้เรียนรู้หน้าที่ของแต่ละต�ำแหน่ง เช่น
เดียวกับกองบรรณาธิการนิตยสาร
ในยุคดิจทิ ลั ทีก่ ารเรียนรูเ้ กิดขึน้ ได้ไม่จำ� กัด Read Me Egazine เป็น
นิตยสารออนไลน์ราย 2 เดือน ส�ำหรับผูอ้ า่ นทุกเพศทุกวัย น�ำเสนอประเด็น
ที่อยู่ในความสนใจผ่านมุมมองที่หลากหลาย ท�ำให้ผู้อ่านได้อิ่มเอมกับ
สรรสาระ ด้วยฝีมอื ของเยาวชนคนรุน่ ใหม่ทมี่ ใี จรักในการเขียนและการท�ำ
หนังสือ ติดตามนิตยสาร Read Me ได้ที่ http://readme.tkpark.or.th
สำ�นักงานอุทยานการเรียนรู้
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มนัสนรา หาสุณหะ
ความจ�ำเป็นในการหาของเหลว
เข้าร่างกายของคนเรา อยูท่ ี่ น�ำ้ 7-8
แก้ว ต้องยอมรับในความสามารถ
ของมนุษยชนทีป่ จั จุบนั นี้ มีเครือ่ งดืม่
มากมายหลายรูปแบบ ซึ่งไม่ได้มี
ลักษณะเป็นของเหลวไปซะทัง้ หมด
ราวกับมีเวทมนตร์ ของเหลวที่
เรากลื น กั น ลงคอในแต่ ล ะวั น มี
คุณสมบัตแิ ตกต่างกัน เครือ่ งดืม่ บาง
อย่างให้ความสุข ในขณะเดียวกัน
เครื่องดื่มอีกอย่างก็ให้รสชาติที่มา
พร้อมกับการเยียวยาได้ ยังมีเครือ่ ง
ดื่มที่เพิ่มความสวยงามและความ
แข็งแรงอีกด้วย ทุกวันนีเ้ ครือ่ งดืม่ มี
หลากหลาย และเป็นหลายอย่าง น�ำ้
อมฤตในนิทาน ดูไม่ได้เป็นเรื่อง

หลอกตาอีกต่อไป ในโลกของความ
เป็นจริงนัน้ น�ำ้ หลากสีมากสรรพคุณ
เกิดขึน้ ใหม่ เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ในทุกวัน
โลกหมุนไปทุกวัน ไม่ใช่แค่เราที่
เติบโตเท่านัน้ เครือ่ งดืม่ ก็เป็นสิง่ หนึง่
ทีเ่ ติบโตไปกับเรา รสชาติทเี่ ปลีย่ น
ไปจากเดิม บรรจุภณ
ั ฑ์ทนั สมัยทีก่ า้ ว
ทันเรา โลกของเครื่องดื่มที่ในบาง
ครั้งมีบางสิ่งบางอย่างหายไปแล้วก็
ย้อนกลับมา
มาเปิดโลกของเครือ่ งดืม่ ส�ำรวจ
ความน่ า ตื่ น ตาตื่ นใจของความ
หลากหลายทีน่ า่ ค้นหา รวมถึงการ
ไขความลับต่างๆ ของเครือ่ งดืม่ ทีจ่ ะ
มาเปิดเผยกันในเล่มนีเ้ ลยค่ะ!

TALK
ศิริลักษณ์ แสวงผล
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ฉันเชือ่ ว่ามนุษย์คนเรามีเหตุผลในการดืม่ เสมอ ดืม่ ในทีน่ ี่ ไม่ใช่แค่
ทางรูปธรรม แต่แฝงด้วยนามธรรม ความหมายของเมนูแต่ละชนิด ความ
ต่างของแต่ละรสชาติ กลิน่ ต่าง ๆ ผ่านกลิน่ ไอน�ำ้ และทีน่ า่ สนใจ คือเรือ่ ง
ราว คุณค่า ความหมายในตัวเครือ่ งดืม่
ดืม่ อย่างไรให้มชี วี ติ ทีด่ ี
ดืม่ อย่างไรให้เรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์
ดืม่ อย่างไร ให้เข้าใจตัวเอง คนอืน่ สังคม สิง่ แวดล้อม
ทุกวันนีเ้ ราดืม่ ด�ำ่ กับแก่นเรือ่ งราวในชีวติ อย่างไรบ้าง
ทุกวันนีช้ วี ติ ของเราดืม่ อะไรบ้าง การดืม่ บ่งบอกหรือสือ่ สารอะไรกับ
เรา เช่น สุขภาพ พฤติกรรมการกิน การด�ำรงชีวติ ฯลฯ บอกอะไรกับเรา
ความน่าสนใจ ไม่ใช่แค่เมนูที่หลากหลายจากเครื่องดื่มธรรมดา
เครือ่ งดืม่ ทุกเนือ้ หาในหน้าทีค่ ณ
ุ จะพลิกชิมและอ่านถัดต่อไปนี้ แฝงไป
ด้วย Story ทีน่ า่ สนใจ เสน่หข์ องหลายๆ ตอนคือการเปรียบเปรยความ
เป็นรูปธรรมอย่างตัวเครื่องดื่มที่มนุษย์เสพและรังสรรค์สู่การอธิบาย
ความหมายทีเ่ ป็นนามธรรม ชวนน่าครุน่ คิด ตริตรอง เป็นเกร็ดความรู้
และอาหารสมองทีม่ เี นือ้ หาสดใหม่ สนุก ครบรสชาติ พร้อมเปิดกว้าง
เรือ่ งราวของเครือ่ งดืม่ ทีเ่ ป็นมากกว่าเครือ่ งดืม่
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เครื่องดื่ม
ในช่วงวัย
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วัยเด็ก

วัยรุ่น

เครื่องดื่มประจ�ำวัยเด็ก
ยังไงก็ตอ้ งหนีไม่พน้ นม
ซึง่ ในปัจจุบนั มีนมหลาก
หลายชนิด ส�ำหรับเด็กทีแ่ พ้
นมวัว ก็มที างเลือกอืน่ เช่น
นมแพะ ทีป่ จั จุบนั มีขายใน
ห้ า งสรรพสิ น ค้ า และร้ า น
สะดวกซือ้ ทัว่ ไป

เติบโตขึน้ มาหน่อย ด้วย
ค�ำ ว่ า วั ย รุ ่ น ต้ อ งรู ้ จั ก กั บ
รสชาติ เครือ่ งดืม่ ของวัยรุน่
คงหนี ไ ม่ พ ้ น น�้ำ อั ด ลม
สดชื่นท่ามกลางปิดเทอม
ตอนหน้าร้อน

วัยเรียน
เข้ามหาวิทยาลัย

วั ย ช่ ว งทดลอง ผสม
เครือ่ งดืม่ ในร้านสะดวกซือ้
เพื่ อ ต่ อ กรกั บไฟนอลตั ว
ร้าย ด้วยการผสมเครือ่ งดืม่
ตามสูตรของแต่ละคน
Ex. กาแฟ+เครื่องดื่มชู
ก�ำลัง = เคล็ดลับโต้รุ่ง (ข้อ
ควรระวัง : ใจสั่น)

วัยผู้ใหญ่

ถึงเวลาต้องบ�ำรุงตัวเอง
กันหน่อยแล้ว อายุช่วงนี้
ต้องเป็น น�้ำสมุนไพร กับ
เครื่องดื่มบ�ำรุง
รังนกเจ้าไหนดี โสมเจ้า
ไหนโดน เครื่ อ งดื่ ม อะไร
สรรพคุณมากแค่ไหน จัดมา
เลยทัง้ กระเช้า!

https://www.tastecooking.com/wimp-juice-americas-long-strange-history-of-gendering-tea/

นอกจากพฤติกรรมการกินอาหารที่เป็นตัวบ่งชี้ถึง
การมีสุขภาพร่างกายที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรบ้างแล้วนั้น
การเลื อ กดื่ ม ของคนเราก็ เ ป็ น อี ก หนึ่ ง พฤติ ก รรมที่
สะท้อนถึงการดูแลและใส่ใจต่อสิง่ ทีน่ ำ� เข้าสูร่ า่ งกาย ไม่
ว่าจะเป็น น�้ำตาล คาเฟอีน นม น�้ำเปล่า สิ่งเหล่านี้มาก
ไปน้อยไปก็มีผลต่อสุขภาพได้เช่นกัน
ยกตัวอย่างสิง่ ทีค่ นเราดืม่ อยูท่ กุ วันอย่าง ‘น�ำ้ เปล่า’
พฤติกรรมการดื่มที่เหมาะสมคือการดื่มในปริมาณที่
เพียงพอ ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป วิธีสังเกต ถ้าดื่ม
ปริมาณทีม่ าก ปัสสาวะจะมีสใี ส นัน่ แสดงว่าร่างกายได้
รับนํา้ เพียงพอแล้ว ดังนัน้ ควรหยุดดืม่ สักพัก แล้วค่อยมา
ดืม่ ใหม่ภายหลัง 15 นาที ขณะเดียวกันการดืม่ นํา้ เยอะๆ
ระหว่างทานอาหารจะท�ำให้รา่ งกายย่อยอาหารได้ไม่ดี
หลั ง ตื่ น นอนตอนเช้ า ควรจะดื่ ม นํ้า อุ ่ น หรื อ นํ้า ที่
อุณหภูมหิ อ้ ง 1-3 แก้ว เพราะขณะทีค่ นเรานอนหลับเป็น
ช่วงทีร่ า่ งกายขาดนํา้ และเพือ่ กระตุน้ ระบบขับถ่าย แนะน�ำ
ให้ดมื่ นํา้ หลังแปรงฟัน หรือหลังบ้วนปาก เพราะตอนเช้า
หลังตืน่ นอนเชือ้ โรคในปากจะมีจำ� นวนมาก ระหว่างวัน
ควรดืม่ นํา้ บ่อยๆ ครัง้ ละน้อยๆ หรือจิบระหว่างวันเรือ่ ยๆ
ไม่ควรรอให้หวิ นํา้ มากแล้วดืม่ ทีละเยอะๆ เพราะการดืม่
นํา้ ทีละมากๆ ร่างกายจะไม่สามารถดูดซึมนํา้ ได้ทนั
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วัฒนธรรม
การดื่ม
บอกอะไร???

พฤติกรรมการดื่ม

ศิริลักษณ์ แสวงผล

ความเป็นตัวตน หรือแม้กระทัง่ ความเป็น ‘เรา’ ไม่
เพียงแต่เป็นเรือ่ งของวัตถุดบิ ของอาหารทีส่ อื่ ถึงอัตลักษณ์
เหล่านี้ หากเครือ่ งดืม่ ทีม่ รี สชาติเฉพาะตัวมันเองอีกหลาย
เมนูบนโลกใบนีย้ งั สะท้อนถึงความเป็นหมู่ สังคม ชุมชน
ฯลฯ ได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ เครือ่ งดืม่ ยังมีวฒ
ั นธรรม
ก�ำกับอยูเ่ ป็นนัย ไม่วา่ จะเป็นสังคมเมืองหรือชนบทก็ตาม
ยกตัวอย่าง เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ ที่การ
ดื่มร�่ำสุราจะพบในพิธีกรรมทางความเชื่อต่างๆ ถือเป็น
ศิลปะวัฒนธรรมการดื่มที่ซับซ้อน โดยสังเกตได้ตั้งแต่
ต�ำแหน่งของคนนั่งในวงสุราที่ต้องสอดคล้องกับความ
สัมพันธ์ทางเครือญาติ และต้องสอดคล้องกับพื้นที่ใน
เรือนและต�ำแหน่งของผีเรือน นอกจากนี้ต�ำแหน่งของ
คนนัง่ ยังมีสว่ นก�ำหนดการจัดวางอาหารและสุราส�ำหรับ
เสิร์ฟผีเรือน เป็นต้น

PROLOQUE

อัตลักษณ์กลุ่มสังคม

COVER STORY

ภคณัฐ ทาริยะวงศ์
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SPARKLING
WATER
น�ำ้ อัดลม เครือ่ งดืม่ ผสมโซดาหรือ
เรียกเป็นชือ่ ทางการค้าว่า ‘น�ำ้ โซดาแต่ง
กลิน่ และรสชาติ’ ให้ความรูส้ กึ ซาบซ่า
หอมหวานในปากและขณะเดียวกัน ยัง
ช่วยขับรสชาติอาหารให้อร่อยขึ้นกว่า
เดิม หลายสิบปีทนี่ ำ�้ อัดลมเป็นหนึง่ ใน
เครือ่ งดืม่ ยอดนิยมเคียงคูอ่ าหารจาน
โปรด เชือ่ ว่าสักครัง้ หนึง่ ในชีวติ เราน่า
จะเคยทานน�ำ้ อัดลมกันมาบ้าง
แต่เมื่อเวลาผ่านไป เจ้าน�้ำอัดลม
ยีห่ อ้ ยอดนิยมทัง้ หลายดูเหมือนจะไม่
เป็นมิตรกับผู้คนมากเท่าไรในเรื่อง
สุขภาพ แม้จะมีการออกสูตรใหม่ๆ ซึง่
ลดความหวานและน�ำ้ ตาลลงบ้าง แต่
นัน้ ก็ยงั ไม่ใช่ทางออกส�ำหรับปัญหานี้
หลายคนเริ่ม พยายามถอนตัวออก
จากการดืม่ น�ำ้ อัดลม และเริม่ เปลีย่ น
ไปทานโซดาเปล่าๆ แทน
Sparkling Water หรือน�้ำโซดา
ไม่แต่งกลิน่ และรสชาติ เริม่ มีบทบาท

ในแง่มุมของการเป็นอีกหนึ่งเครื่อง
ดื่มทางเลือกส�ำหรับคนที่ชอบความ
ซาบซ่าแต่ไม่อยากได้ความหวานเป็น
ของแถม เป็นน�้ำอัดลมแบบไม่มีรส
เปรี ย บคื อ น�้ำ เปล่ า ที่ ถู ก เติ ม ก๊ า ซ
คาร์บอนไดภายใต้แรงดัน
ไม่มีแคลอรี่ ไม่มีน�้ำตาล และใน
บางสูตร ยังมีกลิ่นหอมจากการปรุง
แต่งควบคู่กันไปด้วยระหว่างทาน
ส่ ว นประโยชน์ ข อง Sparkling
Water นอกเหนือจากนีย้ งั มีสว่ นช่วย
ในเรื่องของการย่อยอาหาร ส่งผลให้
ท้องไม่ตอ้ งท�ำงานหนักเกินไปนักหลัง
จากเรารับประทานเนื้อสเต็กชิ้นใหญ่
ในต่างประเทศ หลายบ้านเลือกทีจ่ ะมี
เครื่องท�ำน�้ำดื่มชนิดนี้ติดไว้เป็นอีก
หนึง่ ทางเลือกนอกเหนือจากน�ำ้ เปล่า
ข่าวดีคอื ปัจจุบนั นีใ้ นประเทศไทย
เครื่องดื่มชนิดนี้เริ่มเป็นที่นิยมมาก
ขึ้นเรื่อยๆ และไม่ยากมากเกินไปใน

การหามาทานคูอ่ าหารจานโปรด บาง
ชนิดอาจถูกวางขายเคียงข้างกันกับ
น�้ำอัดลมยอดนิยมในปัจจุบัน
นอกเหนือจากนั้น ในไทยเอง ก็
เริม่ มีการท�ำโซดาคราฟต์จากกลุม่ คน
เล็กๆ ที่หลงรักเครื่องดื่มชนิดนี้ ซึ่ง
ก�ำลังขยายให้ครอบคลุมมากขึ้นใน
อนาคตและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้
กับคนไม่ทานน�้ำอัดลม
ในอนาคต มันอาจไม่มีสิ่งใดที่
สามารถทดแทนสิ่ ง ใดได้ อ ย่ า ง
หมดจด แต่การมีตัวเลือกที่มากขึ้น
แน่นอนว่ามันย่อมเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริโภคอย่างเราๆ ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว
ก็ เ ป็ น ตั ว เราเอง ที่ ต ้ อ งเลื อ กสิ่ ง ที่
เหมาะสมกับเรา
ท้ายทีส่ ดุ แล้ว แม้จะเป็นน�ำ้ อัดลม
แบบไหนก็ตาม อย่างไรเสีย เราก็คง
ยื น ยั น ว่ าไม่ มี สิ่ งใดดี ไ ปกว่ า ความ
บริสุทธิ์ของน�้ำเปล่าแน่ๆ
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https://www.today.com/food/lacroix-facing-lawsuit-over-claims-its-sparkling-water-has-insecticide-t138959
https://www.eatthis.com/difference-club-soda-vs-seltzer-sparkling-water/
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https://www.instagram.com/p/BAHNuhoL8Jx/

ภคณัฐ ทาริยะวงศ์

และดูเหมือนว่าเครือ่ งดืม่ รถเข็นจะเป็นสิง่
หนึง่ ทีไ่ ม่เคยหายไปตามกาลเวลา แถมยัง
พัฒนาต่อมาให้เข้ากับยุคสมัยมากขึน้ เรือ่ ยๆ
จากเครือ่ งดืม่ รถโรงเรียนทีเ่ ราคุน้ เคยในวัย
เด็ก สูส่ ภากาแฟเคลือ่ นที่ จากแรงขับเคลือ่ น
มนุษย์และสองล้อ สูก่ ารเปลีย่ นพลังงานจาก
น�ำ้ มันและแปรผันการเดินทางของเครือ่ งดืม่
เหล่านัน้ ให้เหมาะกับกลุม่ ลูกค้ามากขึน้
ไม่นานมานี้ เครือ่ งดืม่ อัดแก๊สไนโตรเจน
เริม่ เป็นทีน่ ยิ มมากขึน้ จากด้วยรสชาติทแี่ ปลก
ใหม่ และความรวดเร็วในการน�ำเสิรฟ์ แต่ละ
แก้ว วัตถุดบิ ทัง้ หมดถูกผสมไว้เสร็จสรรพตาม
สูตร เมือ่ ลูกค้าต้องการ ทีเ่ หลือก็เพียงโยกคัน
โยกเพือ่ ให้กา๊ ซท�ำหน้าทีเ่ ป็นแรงดันขับเคลือ่ น
เครือ่ งดืม่ นัน้ ๆ สูบ่ รรจุภณ
ั ฑ์ ทัง้ ชา กาแฟ หรือ
เครือ่ งดืม่ คลาสสิกอย่างน�ำ้ แดงมะนาวโซดาก็
ถูกปรับเปลีย่ นสูตรตามยุคสมัย
เรือ่ งตลกร้ายคือในทุกวันนี้ โดยเฉพาะใน
มหานครใหญ่ เรามีรา้ นขายเครือ่ งดืม่ เต็มไป
หมด เรามีรา้ นสะดวกซือ้ อยูท่ กุ หัวมุมถนน มี
ร้านกาแฟอยูใ่ นทุกห้างสรรพสินค้า มีบริการ
รับซือ้ เครือ่ งดืม่ มากมายทีพ่ ร้อมเสิรฟ์ ให้เรา
ถึงที่ นีอ่ าจจะเป็นจุดจบของเครือ่ งดืม่ รถเข็น
หรือไม่ หรือเครื่องดื่มชนิดนี้อาจต้องปรับ
เปลีย่ นตัวเองให้เข้ากับยุคสมัยอันใกล้อกี ครัง้
นีเ่ ป็นสิง่ ทีต่ อ้ งติดตามกันต่อไป
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วันนั้นเป็นช่วงเวลาหลังอาหารกลางวัน
สมัยยังอยูช่ ว่ งชัน้ ประถมศึกษา รถตูค้ นั ใหญ่
สีสันแปลกตามาจอดประจ�ำการในจุดหนึ่ง
บริเวณโรงเรียนของเรา เด็กๆ รุน่ ราวคราว
เดียวกันในบริเวณนัน้ ถือแก้วพลาสติกขนาด
ฝ่ามือสวนทางไป และใครบางคนเชิญชวนให้
เราไปต่อแถว
ไม่นานเกินอึดใจ เครือ่ งดืม่ รสโกโก้แก้ว
หนึง่ ถูกมอบให้กบั เรา เพียงอึกเดียวเท่านัน้
ของเหลวหวานหอมถูกส่งผ่านช่องปากลงไป
ยังกระเพราะ มันอร่อย อร่อยเสียจนต้องเดิน
กลับไปต่อคิวอีกครัง้ ครัง้ แล้ว ครัง้ เล่า และเฝ้า
รอการมาถึงของเครือ่ งดืม่ ชนิดนีใ้ นปีตอ่ ๆ ไป
จนถึงวันจบการศึกษา และนัน้ คือทีม่ าของ
ความทรงจ�ำแรกกับเครือ่ งดืม่ รถโรงเรียน
ในเมืองไทย โดยเฉพาะกรุงเทพเป็นดิน
แดนแห่ง street food มาเนิน่ นาน และ
ประวัตศิ าสตร์ของเครือ่ งดืม่ รถเข็นในไทยเริม่
มาใกล้เคียงกันกับสมัยนัน้ จากร้าน(สภา)
กาแฟ สูก่ ารน�ำเอาวัตถุดบิ เท่าทีจ่ ำ� เป็นใส่รถ
เข็นติดล้อ ค่อยๆ ถ่อไปตามตรอกซอกซอย
ใครใคร่จะสั่งเครื่องดื่มชนิดใดก็ตามแต่ใจ
ลูกค้า บางที อาจมีเก้าอีเ้ ล็กๆ สามสีต่ วั ติดไว้
กับตัวรถ เพือ่ มอบแหล่งพักพิงอันแสนสัน้ ให้
กับคนทีเ่ ข้ามาใช้บริการ ถ้าอาหารคือส่วนหนึง่
ในปัจจัย 4 บางที เครือ่ งดืม่ ดีๆ อาจเป็นอีกสิง่
ทีค่ วบคูก่ นั มา
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ไดโอนิซัส: เทพเจ้าแห่งเหล้า
องุน
่ ในปกรณัมกรีกอันเก่าแก่

พิมพ์พญา เจริญศิริพันธ์

กระดกดื่ม

10

วัฒนธรรม
ผ่านความเชื่อ
หากย้อนไปส�ำรวจในต�ำนานปรัมปราของคนหลากเชือ้ ชาติหลายศาสนา
จุดร่วมหนึ่งที่มีร่วมกันคือวัฒนธรรมการ ‘ดื่ม’ ที่ทุกชาติมี อีกทั้งการดื่มยัง
มีเรื่องราวและความหมายมากไปกว่าการกระดกของเหลวจากปากลงสู่
หลอดอาหาร แต่ในถ้วยแก้วนั้นยังไหลเวียนไปด้วยเรื่องเล่า ต�ำนาน และ
ความเชื่อ ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนความคิดความเชื่อของคนในพื้นที่นั้นได้อย่างดี
เมื่อความหมายของการดื่มถูกขยายไปมากกว่าอาการกลืนของเหลว
ลงท้อง Read Me ฉบับนี้จึงขออาสาไปส�ำรวจวัฒนธรรมในถ้วยแก้ว และ
ความคิดจิตวิญญาณของมนุษย์ที่ไหลเวียนอยู่ในถ้วยนั้นตั้งแต่อดีตกาล
จนถึงยุคปัจจุบัน ถ้าพร้อมแล้ว เราขอชวนคุณกระดกเครื่องดื่มแห่งจิต
วิญญาณมนุษยชาติพร้อมๆ กันเลย Cheers!

ห า ก จ ะ ย ้ อ นไ ป ห า ต�ำ น า น
ปรัมปราทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ทีบ่ นั ทึกความ
เชือ่ เรือ่ งการดืม่ ไว้ในประวัตศิ าสตร์
ของมนุ ษ ย์ ช าติ ก็ ค งจะหนี ไ ม่ พ ้ น
ต�ำนานกรีกปกรณัมซึง่ กล่าวถึงเรือ่ ง
ราวของ ‘ไดโอนิซสั ’ ซึง่ เป็นเทพแห่ง
เหล้าองุน่ และเมรัย
หากจะเล่าอย่างย่นย่อ เรือ่ งราว
ของเทพไดโอนิซสั คือต�ำนานเทพกรีก
ทีร่ จู้ กั กันอย่างแพร่หลายทีส่ ดุ เรือ่ งหนึง่
ต�ำนานเหล้าองุน่ ได้กำ� เนิดขึน้ เมือ่ เทพ
ไดโอนิซสั ได้ทดลองปลูกพืชต่างๆ โดย
เฉพาะองุน่ ซึง่ ต่อมาพระองค์ได้นำ� องุน่
ไปหมักไว้และค้นพบว่าองุน่ นัน้ รสชาติ
ดีอย่างน่าประหลาด ยิง่ ดืม่ ยิง่ มึนเมา
ยิ่ ง สนุ ก สนาน และอยากดื่ ม อี ก
พระองค์จงึ ได้เผยแพร่การท�ำเหล้าองุน่
ไปทัว่ แดน
ไดโอนิซัสยังเป็นเทพแห่งความ
อุดมสมบูรณ์ทชี่ าวกรีกและโรมันให้
ความเคารพบูชา เพราะมีความเชื่อ
ว่า ไม่ว่าเทพไดโอนิซัสจะผ่านไป
ทางไหนก็จะพาความชุม่ ชืน้ แห่งสุรา
เมรัยติดไปยังดินแดนนั้น พระองค์
เป็นเทพที่ท�ำให้พื้นดินเต็มไปด้วย
องุ ่ น รสเลิ ศ ให้ ทั้ ง ความอิ่ ม หน�ำ
เมามาย และความสนุ ก สนาน
ชื่นบานแก่มนุษย์เมื่อได้ลิ้มรส ตาม
ต�ำนานกล่าวว่าไดโอนิซสั ท�ำให้ผคู้ น
กลายเป็นคนวิกลจริตไปด้วยฤทธิ์
ของน�้ำเมา ผู้ที่ถูกพิษเมรัยเล่นงาน
จะเป็นบ้าหรือไร้สติไปเลยก็มี แต่ใน
ทางกลับกันก็มีผู้ที่เคารพนับถือใน
ฐานะที่ เ ป็ น เทพแห่ ง ความอุ ด ม
สมบูรณ์จงึ มีการสร้างวิหารถวายแด่
เทพเมรัยองค์นี้ด้วย
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แผ่นปังและไวน์องุ่น:
เลือดเนื้อและกายาของพระคริสต์

วัฒนธรรมไทยเองก็มคี วามเชือ่ เรือ่ งการดืม่ เหล้า
มาแต่โบราณ การดืม่ เหล้าจึงมีความหมายมากกว่า
แค่นำ�้ เมา เพราะเหล้าถูกใช้เป็นสือ่ กลางระหว่างคน
กับผีมาแต่โบราณ ในวรรณคดีโบราณมีหลักฐานว่า
จะสาดเหล้าในจอกขึ้ นไปบนฟ้ า ด้านหลังเพือ่ ถวาย
ให้แถนได้ดื่มก่อนเสมอ และในเมืองไทยสืบมาจน
ทุกวันนี้ เมื่อมีการเซ่นไหว้ผกี จ็ ะเห็นจอกเหล้าเรียง
รายถวายพร้อ ม เค รือ่ งเ ซ่ นอ ย่ างอืน่ เหล้าจึงเป็น
ตัวกลางในการติดต่อกับสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิห์ รือสิง่ ลีล้ บั ไม่
เพียงแต่ในวั ฒน ธร รม ไท ย แต่ ยังพบในหลาย
วัฒนธรรม เช่น จีนและชาวอารยัน
นอกจากจะมีเหล้าจะมีความส�ำคัญในเรือ่ งการ
ติดต่อกับสิ่ งที่ มอ งไ ม่ เห็น แ ล้ว น�้ำเมาในบริบท
สังคมไทยยัง แ สด งถึง กา รต้อนรั บและการแสดง
ความยินดี ดัง ที่จ ะเห็ นธรรมเนียมการดื่มอวยพร
ในหลากหลายพิ ธี เหล้า จึ งมีค วามหมายมากกว่า
น�ำ้ เมาแต่ยงั เข้าไปอยูใ่ นวิธชี วี ติ ของผูค้ น ทัง้ ในด้าน
ศาสนา ความเชื่อ และการเข้าสังคม
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www.palungjai.com/articles/42339941/ศีลมหาสนิทคืองานเลี้ยงของพระเยซูเจ้า.html
http://www.ancientpages.com/2019/01/08/dionysus- greek-god-of-wine-music-ritual-madness-and-ecstasy-was-born-twice/
http://www.ancientpages.com/2019/01/08/dionysus-greek-god- ออกเพอื่ ยกบําปโทษคนจํา�นวนมําก”กํารดมื่ ไวนอ์ งนุ่ of-wine-music-ritual-madness-and-ecstasy-was-born-twice/
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นอกจากไวน์องุ่นจะปรากฏในต�ำนานปรัมปรา
ของกรีกแล้ว ศาสนาคริสต์ก็ยังมีการประกอบพิธี
ศักดิส์ ทิ ธิท์ มี่ กี ารน�ำไวน์องุน่ มาเป็นส่วนหนึง่ ของพิธี
ส�ำคัญด้วย วัฒนธรรมการดืม่ จึงไม่ใช่ผกู ติดอยูแ่ ค่
ต�ำนานปรัมปรา แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของศาสนา
และการยอมรับพระผูเ้ ป็นเจ้า
‘ศีลมหาสนิท’ เป็นพิธที เี่ ป็นการประกาศยอมรับ
ว่าพระเจ้าได้สถิตอยูใ่ นกายตนและแนบแน่นเป็นหนึง่
เดียวกับพระองค์ โดยการรับประทานขนมปังแทนพระ
กาย และไวน์องุน่ ซึง่ เป็นสัญลักษณ์แทนพระโลหิต
ในพระวรสารนักบุญมัทธิวมีการบันทึกไว้วา่ ขณะ
ทีพ่ ระเยซูรบั ประทานอาหารร่วมกับอัครทูตในอาหาร
ค�ำ่ มือ้ สุดท้าย ในมือ้ นัน้ มีเพียงขนมปังและเหล้าองุน่
ซึง่ พระองค์ใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งพันธสัญญาใหม่ใน
การไถ่บาปด้วยเนือ้ และเลือดดังทีท่ รงพยากรณ์ไว้แล้ว
พระเยซูได้ตรัสว่า “จงรบั ไปดมื่ ทกุ คนเถิด เพราะวา
่ นี่
เป็นโลหิตของเราอนั เป็นโลหิตแห่งพนั ธสญ
ั ญาทหี่ ลัง่ 
ออกเพือ่ ยกบาปโทษคนจำ� น วนมาก” การดืม่ ไวน์องุน่
จึงมี สบื ต่ อ มาจนถึ งทุก วั น นี้ เป็ น พิธี ศกั ดิส์ ทิ ธิท์ ี่ ชาว
คริสต์แสดงการยอมรับต่อพระผูเ้ ป็นเจ้า การดืม่ ไวน์
องุน่ จึงเป็นสัญลักษณ์ของการหลอมรวมเลือดเนือ้ เข้า
กับกายของพระเยซูผไู้ ถ่บาป

ผีแถนและการถวายเหล้าของคนไทย
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ศิริลักษณ์ แสวงผล
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วัตถุดิบคุณภาพ
จากรสชาติสู่รสนิยม
เส้นทางกาแฟ

ผงกาแฟที่เปลี่ยนแปลงการบริโภค

มีความเชือ่ ว่า ‘ต้นกาแฟ’ มีตน้ ก�ำเนิดมาจากการค้น
พบของชนพืน้ เมืองในประเทศเอธิโอเปีย ซึง่ เป็นดินแดนอัน
เก่าแก่ทางทิศตะวันตกของทวีปแอฟริกา โดยมีตำ� นานเก่า
แก่กล่าวไว้วา่ ในขณะทีค่ นเลีย้ งแกะก�ำลังดูแลฝูงแกะ เขา
ก็สงั เกตเห็นแกะของตนนัน้ ก�ำลังกินผลเบอร์รสี่ แี ดงสดใส
ซึง่ เป็นผลของต้นไม้ทเี่ จริญเติบโตในทุง่ หญ้าอันกว้างใหญ่
หลังจากนัน้ คนเลีย้ งแกะก็รสู้ กึ แปลกใจ ทีเ่ ห็นว่าแกะมีความ
คึกคะนองมากผิดปกติ ด้วยความสงสัยและอยากรู้ เขาจึง
ได้ลองกินผลเบอร์รี่ แล้วก็พบว่ามันสามารถบ�ำบัดความ
เหนื่อยล้าและความง่วงให้หายไปได้อย่างปลิดทิ้ง ซึ่งผล
เบอร์รนี่ นั้ ก็คอื ทีม่ าของเมล็ดกาแฟนัน่ เอง

นอกจากนีแ้ ล้ว เทคโนโลยีสำ� คัญทีส่ ง่ ผลต่อการเปลีย่ นแปลงการดืม่ กาแฟไปทัว่ โลก คือ การคิดค้นกาแฟส�ำเร็จรูป
ซึง่ กาแฟนีเ้ กิดขึน้ จากการดึงน�ำ้ ออกจากกาแฟทีป่ รุงส�ำเร็จ
แล้ว โดยการพ่นผ่านอากาศร้อนให้นำ�้ ระเหยออกไปจนเหลือ
แต่ผงกาแฟ ยกตัวอย่าง ในดินแดนตะวันออกกลาง หลังจาก
การตีตลาดกาแฟของกาแฟและน�ำ้ ตาลจากอาณานิคมของ
ชาติมหาอ�ำนาจในช่วงศตวรรษที่ 18 กาแฟส�ำเร็จรูปก็ได้
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของพวกเขา
แม้ว่าชาและน�้ำอัดลมจะเป็นเครื่องดื่มอีก 2 ชนิดที่
สร้างความนิยมในดินแดนแถบนีอ้ ย่างอียปิ ต์ เยเมน และ
อิหร่าน แต่กาแฟส�ำเร็จรูปก็ได้สร้างความนิยมอย่างมากใน
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หลายประเทศตัง้ แต่ชว่ งกลางศตวรรษที่ ๒๐ เช่น ตุรกี อิสราเอล
และซาอุดอี าระเบีย เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ เนสกาแฟ ซึง่ เนสเล่
ได้เข้ามาตัง้ ฐานการผลิตเนสกาแฟทีต่ รุ กีกบั อิหร่าน ความเรียบ
ง่ายและรวดเร็วในการปรุงของกาแฟส�ำเร็จรูป อีกทัง้ ความหลาก
หลายทีเ่ พิม่ มากขึน้ ท�ำให้กาแฟส�ำเร็จรูปสามารถเข้าถึงตลาด
ภายในทุกเพศวัยได้งา่ ยขึน้ ด้วย
ความแตกต่างสายพันธุ์กาแฟ

เครื่องดื่มยอดนิยมสำ�หรับทั่วทุกมุมโลก

ตัง้ แต่สมัยครัง้ ประวัตศิ าสตร์มาแล้วนัน้ แวดวงสังคมหลาย ๆ
พื้นที่จะมี ‘เครื่องดื่ม’ ที่เกิดเป็นวัฒนธรรมก�ำกับอยู่ เสมือน
ว่าการดื่มมีส่วนเป็นเครื่องมือขัดเกลาทางสังคม มีส่วนหล่อ
หลอมวัฒนธรรม หล่อหลอมตัวตนของผูค้ นสังคมจนกลายเป็น
อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรม ถ่ายทอดมายังรุ่นสู่รุ่น หากแต่
นอกจากเรื่องราววัฒนธรรมการดื่มแล้ว สิ่งที่น่าสนใจและน่า
ค้นหาไม่แพ้กนั คือเรือ่ งของ ‘รสชาติ’ ในตัวเครือ่ งดืม่ ทีเ่ มือ่ หยิบ
จิบ ดืม่ เขาสูป่ ากผ่านล�ำคอ ก็ชวนเกิดสงสัยว่ารสชาติทรี่ บั รสทัง้
หวาน มัน ขม เปรีย้ ว เค็ม กลมกล่อม หรือแม้กระทัง้ การสัมผัส
ทางความรูส้ กึ เช่น หอม รูส้ กึ ดี ฉุน คาว อร่อย การรับรูร้ สหรือ
ความรูส้ กึ จากการดืม่ เหล่านี้ ช่างน่าค้นหาว่ามีทมี่ าอย่างไร ผ่าน
กระบวนใดๆ มาบ้าง จึงมีรสชาติออกมาเพือ่ สร้างรสนิยมทาง
รสชาติของมนุษย์อย่างพวกเราในทีส่ ดุ
สุดท้ายนีผ้ เู้ ขียนอยากชวนผูอ้ า่ นตัง้ ค�ำถามทิง้ ท้ายว่าสิง่ เหล่า
นี้ท�ำให้เราหลงลืมรากเหง้าและต้นก�ำเนิดของต้นกาแฟและ
อุตสาหกรรมการผลิตกาแฟหรือไม่ รวมถึงการบรรจบกัน
ระหว่างกาแฟและส่วนผสมความหวานพืน้ ฐานอย่างน�ำ้ ตาล ที่
ไม่อาจเพียงแต่เพิ่มรสหวานให้กับกาแฟ ทว่ายังได้เติมความ
ขมขืน่ ให้กบั แง่มมุ หนึง่ ของประวัตศิ าสตร์กาแฟทีพ่ วกเราผูด้ มื่ ด�ำ่
ในรสชาติของมันอาจไม่เคยรับรูม้ าก่อนอย่างไร
อ้างอิง
http://www.ncausa.org/about-coffee/history-of-coffee
ภาพอ้างอิง
https://gearpatrol.com/2019/04/18/world-barista-champion-la-palma-el-tucan-coffee/
https://www.wongnai.com/listings/recommend -coffee-shop-for-coffee-lover-cm
https://gretasnest.tumblr.com/post/91550596896om/post/91550596896om/post/91550596896
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ปัจจุบนั จะเห็นได้วา่ มีกาแฟมากมายหลายแบรนด์ทมี่ อี อก
มาขายกันอยู่มากมายตามท้องตลาดทั้งกาแฟ ที่เป็นแบบ
ส�ำเร็จรูป กาแฟอาราบิกา้ เป็นสายพันธุท์ นี่ ยิ มมากทีส่ ดุ ในโลก
กาแฟชนิดนี้มีคุณภาพ มีรสชาติและกลิ่นหอมที่ดีที่สุด สภาพ
การเติบโตชอบอากาศเย็น ให้ผลผลิตดีที่ความสูงเหนือน�้ำ
ทะเลที่ 800–2000 เมตร นิ ย มปลู กในภาคเหนื อ ของ
ประเทศไทย
ถัดมาเป็นสายพันธุโ์ รบัสต้า เป็นพันธุก์ าแฟทีต่ อ้ งการความ
ชุ่มชื้นสูง ปลูกง่ายให้ปริมาณผลผลิตมาก นิยมปลูกกันมาก
ในทวีปอัฟริกาและเอเชีย สามารถปลูกในพืน้ ทีท่ ม่ี รี ะดับความ
สู ง ตั้ ง แต่ 500–600 เมตร เหนื อ ระดั บ น�้ำ ทะเล ส�ำ หรั บ
ประเทศไทยนิ ย มปลู ก กั น ทางภาคใต้ เช่ น ที่ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช, ชุมพร, สุราษฏร์ธานี โรบัสต้ามีรสฝาด
มากกว่าอาราบิก้า แต่ความเข้มข้นของกาแฟพันธุ์นี้จะมี
มากกว่า สามารถรับรู้ได้เวลาดื่ม ส่วนใหญ่จะน�ำมาผลิตเป็น
กาแฟส�ำเร็จรูป หรือน�ำมาผสมกับกาแฟพันธุ์อาราบิก้าเพื่อให้

ได้รสชาติที่แตกต่างออกไป
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ส่วนผสม
ยอดฮิต
มิตรคู่แก้ว
ร้านขายเครือ่ งดืม่ หรือคาเฟ่ทเี่ ราคุน้ เคยกันดีในปัจจุบนั
ล้วนมีสตู รผสมทีแ่ ตกต่างกันตามฝีมอื ของผูร้ งั สรรค์ แต่ใน
บรรดาเครื่องดื่มชงสดที่ได้รับความนิยมทั้งหลาย กลับมี
ส่ ว นผสมร่ ว มกั น บางอย่ า งที่ มี ค วามน่ า สนใจและ
เปลีย่ นแปลงไปตามยุคสมัย เราจึงหยิบยกข้อสังเกตบาง
ประเด็นมาเล่าให้ฟงั ดังนี้
น�้ำแข็ง : วัตถุดบิ เพือ่ นรักของเครือ่ งดืม่
ย้อนกลับไปเมือ่ หนึง่ พันปีทแี่ ล้วมีการใช้ประโยชน์จาก
น�้ำแข็งเพื่อการถนอมอาหาร ก่อนจะสามารถน�ำมารับ
ประทานและเดินทางข้ามน�ำ้ ข้ามทะเลมาจนถึงประเทศไทย
ในสมัยรัชกาลที่ 4 แต่ ‘น�ำ้ แข็ง’ ในสมัยนัน้ ยังเป็นทีร่ จู้ กั กัน
ส�ำหรับชาววังและกลุม่ คนทีม่ ฐี านะ เนือ่ งจากเป็นของหา
ยากและราคาแพง จนกระทัง่ สมัยรัชกาลที่ 5 มีการจัดตัง้
โรงน�ำ้ แข็ง ‘น�ำ้ แข็งสยาม’ หรือทีร่ จู้ กั กันในนาม ‘โรงน�ำ้ แข็ง
นายเลิศ’ ที่ถนนเจริญกรุง ท�ำให้น�้ำแข็งเริ่มเป็นที่รู้จัก
ส�ำหรับคนทัว่ ไป

กาลเวลาและการพัฒนาของเทคโนโลยี ท�ำให้ใน
ปัจจุบนั นี้ น�ำ้ แข็งสามารถแปรรูปและจับคูก่ บั เครือ่ งดืม่ ได้
หลากหลายชนิด ตามรูปร่างและคุณสมบัตทิ แี่ ตกต่างกัน
ออกไป คือ
น�้ำแข็งสี่เหลี่ยม (Cube Ice) มีรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ละลายช้า นิยมใช้ในเครือ่ งดืม่ ทัว่ ไป
น�ำ้ แข็งเกล็ด (Flake) ให้ความเย็นเร็ว กรอบ เหมาะส�ำหรับแช่
อาหารสด เพราะไม่เสีย่ งเรือ่ งรอยช�ำ้ จากความคมของน�ำ้ แข็ง
น�ำ้ แข็งครึง่ วงกลมหรือกระจันทร์เสีย้ ว (Crescent) มีรปู ร่าง
สวยงาม ละลายช้า จึงเหมาะกับเครื่องดื่มที่ต้องการคง
รสชาติให้อยูน่ าน นิยมใช้ในโรงแรมและภัตตาคาร
น�ำ้ แข็งแบบถ้วย (Gourmet) เป็นน�ำ้ แข็งทีล่ ะลายช้า ไม่มี
รูตรงกลาง รูปทรงและขนาดแน่นอน หากเป็นน�ำ้ แข็งแบบ
ถ้วยเล็กนิยมในร้านอาหาร ร้านกาแฟ โรงงานต่างๆ รวม
ทัง้ เมนูปน่ั เพราะมีขนาดเล็ก แต่หากเป็นน�ำ้ แข็งแบบถ้วย
ใหญ่จะนิยมใช้กบั เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
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ชาไทย : ชาเย็นสีสม้ สด รสหวานมัน

อ้างอิงบทความ
https://healthgossip.co/what-is-green-tea/
https://brandinside.asia/case-study-cha-tra-mue-2017/
ภาพอ้างอิง
https://readthecloud.co/studio-chocolatier/
https://www.thairath.co.th/news/society/1295764
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เครือ่ งดืม่ ทีอ่ ยูค่ คู่ นไทยมานานแสนนาน สีสม้ จากใบชาอัสสัม
แห้งที่เราเห็นอยู่บ่อยๆ เริ่มตั้งแต่หลังจากชาตรามือเริ่มได้รับ
ความนิยมราวๆ ปี 2488 นับตัง้ แต่นนั้ ชาไทยก็ได้รบั ความนิยม
จนสามารถหาดืม่ ได้ทรี่ า้ นกาแฟโบราณรถเข็นแทบทุกร้าน และ
เมือ่ หลายปีทผี่ า่ นมา ชาเย็นกลายเป็นเครือ่ งดืม่ ยอดฮิตในต่าง
ประเทศจากการเผยแพร่ผ่านร้านอาหารไทยจนท�ำให้เว็บไซต์
CNNgo จัดให้เป็น 1 ใน 50 เครือ่ งดืม่ รสชาติเยีย่ มของโลก
นอกจากนี้ กระแสทีท่ ำ� ให้คนกล่าวถึงชาไทยอีกก็คอื การ Rebrand ของ ชาตรามือ รวมถึงการออกเมนูใหม่อย่างชากุหลาบ
เมือ่ ปี 2560 ท�ำให้แบรนด์ชาไทยกลับมาได้รบั ความนิยมอีกครัง้
โกโก้ : เครือ่ งดืม่ สีนำ�้ ตาลทีม่ าพร้อมกับความเข้มข้น
โกโก้ เครื่องดื่มจากเมล็ดพืชสีน�้ำตาลที่ให้รสขมเข้ม มี
จ�ำหน่ายในประเทศไทยในรูปแบบผงมากมายหลายยีห่ อ้ เช่น
ผงโกโก้ตรานางพยาบาล (ปัจจุบนั เปลีย่ นชือ่ เป็น โกโก้ดทั ช์ แล้ว)
หรือผงโกโก้ยหี่ อ้ อืน่ ๆ เช่น Vanhouten, Hershey จากโกโก้
ผงชงดื่มน�ำไปสู่ร้านกาแฟโบราณตามท้องถนนที่มักจะเน้น
หวาน ไล่เรียงกันไปจนเกิดร้านคาเฟ่โกโก้ตา่ ง ๆ มากมาย จุด
ขายช่วงหนึง่ อยูท่ คี่ วามเข้มข้นหรือความขม บางร้านอาจท�ำให้
ข้นแล้วเสิรฟ์ แยกชัน้ กับนมสด หรือบางร้านก็สร้างจุดขายทีโ่ ดด
เด่น ลูกค้าสามารถเลือกระดับความเข้มข้นของโกโก้ได้ อีก

กระแสหนึง่ ทีก่ ำ� ลังจะมา คือร้านโกโก้ของไทย โดยเฉพาะร้าน
ภราดัย ทีเ่ พิง่ ไปคว้ารางวัลจาก International Chocolate
Awards 2018 ดังขนาดนี้ รสชาติจะเป็นเอกลักษณ์ขนาดไหน
แนะน�ำให้หาดืม่ กันได้ ร้านอยูใ่ กล้ๆ กับถนนราชด�ำเนินกลาง
มินท์ มันม่วง ไข่เค็ม : สามมหายุคของกระแสเครือ่ งดืม่ ใน
กรุงเทพฯ
กระแสทีด่ จู ะมาเป็นช่วงสัน้ ๆ แต่เป็นทีฮ่ อื ฮาของวงการเครือ่ ง
ดืม่ มีอยูด่ ว้ ยกันหลากหลาย ส่วนหนึง่ คือเรือ่ งของส่วนผสมทีบ่ าง
ครัง้ ไม่ใช่สว่ นผสมหลัก แต่สามารถไป mix & match กับเครือ่ ง
ดืม่ อืน่ ๆ ได้ไม่รจู้ บ มีตงั้ แต่กาแฟมินท์, ช็อกโกแลตมินท์, มัน
ม่วงนมสด ฯลฯ โดยมินท์กับมันม่วงมักมาในรูปแบบไซรัป
นอกจากนี้ ส่วนผสมทีเ่ ป็นกระแสมากทีส่ ดุ คงหนีไม่พน้ ไข่เค็ม
ครัง้ แรกฟังดูแปลกทีผ่ สมในเครือ่ งดืม่ แต่กไ็ ปอยูใ่ นเมนูเครือ่ ง
ดืม่ ในร้านค้าทัว่ ประเทศ ลามไปถึงเมนูอาหารต่างๆ เช่น มัน
ฝรัง่ ทอดรสไข่เค็ม หนังปลากรอบไข่เค็ม
ชานม x ไข่มุก x brown sugar x ชีส : เพราะชีวติ
ขาดชานมไข่มกุ ไม่ได้
ชานมไข่มกุ เครือ่ งดืม่ แห่งยุค 2018-2019 ทีม่ อี ยูท่ กุ ย่าน
ในกรุงเทพฯ เริม่ ตัง้ แต่รา้ นชานมปัน่ (แบบตัก) ใส่ไข่มกุ ทีข่ าย
ตามหน้าโรงเรียน, ร้านชานมทีม่ สี าขามากมาย ไปจนถึงร้าน
เปิดใหม่อกี มากมายตามห้างสรรพสินค้าหรือย่านสยามแสควร์
สนนราคาตัง้ แต่ 10 บาท ไปจนถึงประมาณ 200 บาท ต่อแก้ว
นอกจากชีสแล้ว Topping ในกระแสใหม่ล่าสุดที่มาแรงคือ
brown sugar หรือน�ำ้ ตาลทรายแดง มักเอามาใส่รว่ มกับไข่มกุ
จนเกิดรสชาติหวานหอมเฉพาะตัว
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เครื่องดื่ม
ทางเลือก
เราเรี ย นรู ้ กั น มาตั้ ง แต่ เ ด็ ก ๆ ว่ าในแต่ ล ะวั น
ร่างกายเราต้องการปริมาณน�ำ้ อย่างน้อย 8-10 แก้ว
และน�้ำที่เหมาะสมกับร่างกายมากที่สุด แน่นอนว่า
คือน�้ำเปล่า แต่ครั้นจะให้เราดื่มแต่น�้ำใสๆ จืดชืด
เพียงอย่างเดียวมันคงน่าเบือ่ แย่ บางที แม้เรารูว้ า่ น�ำ้
อัดลมหรือน�้ำผสมสีจะมีโทษต่อร่างกาย แต่ความ
หวานอร่อยของมันก็ยากเกินห้ามใจ
เมือ่ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวติ เรามากขึน้
มนุษย์เริ่มประดิษฐ์เครื่องจักรส�ำหรับแปรรูปอาหาร
ทัง้ เพือ่ การถนอม และง่ายต่อการกระจายจากแหล่ง
ปลูก ผลไม้แต่เดิมซึง่ ถูกปลูกและค้าขายเฉพาะเหล่า
เพือ่ นบ้าน ได้ผา่ นกระบวนการบรรจุขวด และน�ำ้ ไป
ส่งในทุกทีท่ วั่ โลก

และเมื่อวิทยาศาสตร์เริ่มเข้ามามีบทบาทกับ
วงการเครื่องดื่ม น�้ำธรรมดาที่เราทานกันก็เริ่มถูก
เติมไปด้วยสารบางอย่างที่ให้คุณค่าต่อร่างกายใน
เรื่องของวิตามิน
เราอาจมีเครือ่ งดืม่ ขวดหนึง่ ส�ำหรับดืม่ ก่อนนอน
เพือ่ การฟืน้ ฟูระหว่างร่างกายก�ำลังหลับ และอีกขวด
หลังจากลุกจากเตียงในเช้าวันใหม่เพื่อให้สมอง
สดใสตลอดวัน ส่วนอีกขวด เอาไว้ดื่มเพื่อชดเชย
เหงื่อที่สูญเสียไปหลังการออกก�ำลังกาย
ในคอลัมน์น้ี เราจะมาลองแบ่งประเภทเครือ่ งดืม่
ออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ และมาดูกันว่ามันแตก
ต่างกันอย่างไร ลองไปส�ำรวจพร้อมๆ กับเรากันเลย

วิตามินล้วนจ�ำเป็นต่อร่างกาย ทั้งในแง่ของการ
ซ่อมแซม และบ�ำรุงร่างกายในส่วนต่างๆ แต่ในชีวิต
ประจ�ำวันที่เปลี่ยนไปจากสมัยก่อนมาก ในแต่ละวัน
หากเราต้องทานอาหารเพือ่ ให้ครบปริมาณวิตามินใน
แต่ละวันคงเป็นเรื่องหนักอยู่บ้าง
แต่สขุ ภาพเป็นเรือ่ งส�ำคัญ และนักการตลาดหลาย
คนก็เห็นจุดนี้และใช้มันเป็นจุดขายเสมอมา ไม่มีข้อ
สรุปแน่ชัดว่าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพก�ำเนิดขึ้นครั้งแรก
เมือ่ ใด อาจเป็นหลายพันปีกอ่ นทีม่ นุษย์รจู้ กั การแปรรูป
หรือการน�ำเอาผัก ผลไม้ สมุนไพรไปต้มจนได้เครือ่ ง
ดืม่ ชนิดหนึง่ ออกมา กลายเป็นต�ำหรับยาโบราณ หรือ
ผ่านช่วงเวลามาเป็นน�ำ้ ดืม่ เพือ่ สุขภาพบรรจุขวด
น�้ำเปล่าบางชนิดหากมาจากแหล่งก�ำเนิดบางที่ก็
อาจมีการเจือปนของวิตามินจากธรรมชาติตดิ มาบ้าง
หรือบางทีการดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพบางอย่างไป
พร้อมกันกับทานอาหารบางเมนู ก็ช่วยกระตุ้นคุณ
ประโยชน์ที่จะได้รับในอาหารมื้อนั้นมากขึ้นไปอีก
ข้อดีอย่างหนึง่ ของเครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพคือบางเมนู
เราสามารถท�ำเองได้งา่ ยๆ โดยอาศัยผักผลไม้ทพี่ อจะหา
ได้ทวั้ ไป แต่ทงั้ นีก้ ารจะเลือกดืม่ เครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพ
ชนิดไหนนัน้ ต้องอย่าลืมศึกษาปริมาณส่วนผสมข้างบรร
จุภณ
ั ท์ให้ดี บางทีเราอาจได้นำ�้ ตาลหรือส่วนผสมอืน่ ๆ ที่
เราไม่ตอ้ งการเป็นของแถมพ่วงมาด้วยก็ได้นะ

ส�ำหรับเครื่องดื่มชนิดนี้มีชื่อเรียกติดปากอีกอย่าง
ว่า “เครื่องดื่มชูก�ำลัง” เครื่องดื่มยอดฮิตของเหล่า
นักศึกษาและชาวนอนดึกหลายคน ซึง่ ปัจจัยหลักทีเ่ รา
ต่างรู้ดีคือเครื่องดื่มชนิดนี้จะส่งผลให้ร่างกายตื่นตัว
ในเวลาสัน้ ๆ ขจัดอาการง่วงเหงาหาวนอนออกไปก่อน
ส�ำหรับในไทย เครื่องดื่มชนิดนี้ถูกจ�ำกัดปริมาณ
ของคาเฟอีนไว้ ไม่ให้เกิน 50 มิลลิกรัมต่อหนึ่งขวด
เครื่องดื่มชนิดนี้เริ่มวางจ�ำหน่ายในไทยเมื่อสมัยปี
พ.ศ.2520 และมีการแข่งขันทีส่ งู ขึน้ เรือ่ ยๆ จนปัจจุบนั
ท�ำไมเครื่องดื่มชูกำ� ลังเป็นที่นิยมขนาดนั้น? หาก
เราลองดูสว่ นประกอบของเครือ่ งดืม่ ชนิดนี้ เริม่ ทีค่ าเฟ
อี น ซึ่ ง มี ส ่ ว นส�ำ คั ญ อย่ า งมากในการตื่ น ตั ว ของ
ร่างกาย และมีกลูโคสเพื่อช่วยในการดูดซึม ส่วนประ
กอบอื่นๆ จะแตกต่างกันไปแล้วแต่สูตร เช่น วิตามิน
หรือโสม ใบแปะก๊วย และส่วนประกอบส�ำคัญอีกอย่าง
ทีข่ าดไม่ได้สำ� หรับเครือ่ งดืม่ ชูกำ� ลังคือ น�ำ้ ตาล ซึง่ มัก
มาในปริมาณที่มากเสมอ
แน่นอน เครื่องดื่มชูก�ำลังหนึ่งขวดท�ำให้เราตื่นตัว
ได้จริงในเวลาสั้นๆ แต่อย่างไร การดื่มเครื่องดื่มชู
ก�ำลังก็คล้ายกันกับการหยิบยืมพลังงานจากอนาคต
ออกมาใช้ ประมาณสามชัว่ โมงหลังจากเครือ่ งดืม่ ชนิด
นี้เข้าสู่ร่างกาย เราจะเริ่มเหนื่อยอ่อน เมื่อยล้า ถ้าไม่
พักผ่อน ก็ต้องหาเครื่องดื่มชนิดนี้มาดื่มซ�้ำ
อย่างไรก็ตามเราคงไม่สามารถสรุปได้ว่าเครื่อง
ดื่มชูก�ำลังเหล่านี้มีผลดีหรือผลร้ายมากกว่ากัน และ
ในขณะเดียวกัน เราก็ไม่แนะน�ำให้ดื่มเครื่องดื่มชนิด
ใดติดต่อกันมากเกินไป ทัง้ เครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพและ
เครื่องดื่มชูกำ� ลัง
สิ่งส�ำคัญคือการดื่มอย่างเหมาะสม เรียนรู้และ
ศึกษาสารประกอบต่างๆ และที่ส�ำคัญคือการนอน
หลับอย่างเพียงพอ ใช้ชีวิตให้สมดุล ออกก�ำลังกาย
ท�ำจิตใจให้รา่ เริงเข้าไว้ ดืม่ น�ำ้ เปล่าให้ได้ในปริมาณที่
ร่างกายต้องการในแต่ละวัน เพียงเท่านี้เราก็ไม่ต้อง
พื่งพาเครื่องดื่มชูกำ� ลังบ่อยๆ แล้ว
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จิตวิทยากับ
อุณหภูมิของ
เครื่องดื่ม
“เครือ่ งดืม่ ร้อนส�ำหรับความรูส้ กึ อบอุน่ ในฤดูหนาว (ที่
ยังไม่แน่ใจ ว่าจะกลับมาเยือนประเทศไทยอีกไหม)
เครื่องดื่มเย็นส�ำหรับความรู้สึกสดชื่นช่วงซัมเมอร์ (ที่
ร้อนจนสงสัย ว่าอยู่กลางทะเลทรายหรือเปล่า)”
เราเชื่ อ ว่ า น่ า จะมี บ างคนที่ พ ยั ก หน้ า ตามหากพู ด
ประโยคใน 2 บรรทัดแรก เพราะหลายคนคงทราบดีว่า
เมนูร้อน - เย็น ส่งผลต่อรสสัมผัส และความรู้สึกที่แตก
ต่างกันของคนดื่ม แต่ถาลองเปลี่ยนเป็น
“การถือเครือ่ งดืม่ ร้อนท�ำให้คนเราคิดว่าคนแปลกหน้า
เป็นมิตรและน่าไว้ใจมากกว่าคนที่ถือเครื่องดื่มเย็น”
หลายคนอาจแสดงสีหน้าสงสัยมากกว่าเห็นด้วยกับ
ประโยคนี้แทน
รูห้ รือไม่วา่ จริงๆ แล้ว อุณหภูมขิ องเครือ่ งดืม่ ไม่ได้สง่ ผล
ต่อรสสัมผัสของเราเพียงอย่างเดียว แต่ยงั มีอทิ ธิพลต่อการรับ
รูแ้ ละมุมมองต่อคนรอบข้าง ซึง่ มีการทดลองทางจิตวิทยาน�ำ
โดย John Bargh ณ มหาวิทยาลัยโคโลราโด โบลเดอร์ เผย
แพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์ ในปี 2008 โดยศึกษาเรือ่ ง
อุณหภูมทิ างกายภาพทีส่ ง่ ผลต่อความสัมพันธ์กบั คนรอบข้าง
หรือเรียกง่ายๆ ว่าความร้อน - เย็นทีเ่ รารูส้ กึ นัน้ มีผลต่อความ
รูส้ กึ และความสัมพันธ์ตอ่ คนรอบข้างของเราหรือไม่
การทดลองของ John Bargh แบ่งเป็น 2 รูปแบบด้วย
กัน โดยการทดลองแรก เขาให้ผู้เข้าร่วมการทดลองถือ
แก้วกาแฟร้อนและแก้วกาแฟเย็นระหว่างขึ้นบันไดเลื่อน
แล้วอ่านเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวละครหนึ่ง จากนั้นให้

คะแนนความเป็นมิตรหรืออบอุ่นของตัวละครนั้น ซึ่งผล
การทดลองพบว่าตอนที่ถือแก้วกาแฟร้อน ผู้เข้าร่วมการ
ทดลองให้คะแนนความอบอุ่นเป็นมิตรของตัวละครนั้น
มากกว่าตอนที่ถือแก้วกาแฟเย็น
ส่วนอีกการทดลองหนึง่ เป็นการทดลองกับผูท้ ไี่ ด้รบั บาด
เจ็บจากการเล่นกีฬา โดยให้เลือกใช้แผ่นบ�ำบัด(therapeutic pad) แบบร้อนกับแบบเย็น จากนัน้ พวกเขาจะได้รบั ข้อ
เสนอให้เลือกอย่างใดอย่างหนึง่ ระหว่าง เครือ่ งดืม่ ส�ำหรับตัว
เองกับคูปองเป็นของขวัญส�ำหรับเพือ่ นๆ ซึง่ ผลการทดลอง
ออกมาในลักษณะเดียวกับการทดลองแรก นัน่ คือ คนทีใ่ ช้
แผ่นบ�ำบัดแบบร้อน มีแนวโน้มจะเลือกคูปองเป็นของขวัญ
ส�ำหรับเพือ่ นๆ มากกว่าคนทีใ่ ช้แผ่นบ�ำบัดแบบเย็น
การทดลองทัง้ สองแบบนีค้ าดว่ามีความความเกีย่ วข้องกับ
สมองส่วนอินซูลาร์ คอร์เท็กซ์ (insular cortex) ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการรับรูท้ างประสาทสัมผัสรวมไปถึงอุณหภูมขิ องร่างกาย
และเป็นหนึง่ ในตัวอย่างทีแ่ สดงให้เห็นว่าอุณหภูมภิ ายนอกนัน้
มีอทิ ธิพลมากกว่าความรูส้ กึ ภายนอกเพียงอย่างเดียว
อย่างไรก็ตาม นีเ่ ป็นเพียงตัวอย่างการทดลองทีแ่ สดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางกายภาพกับความคิดความ
รูส้ กึ ของมนุษย์ แต่ไม่ได้หมายความว่าการเลือกเครือ่ งดืม่
ร้อนหรือเย็นจะเป็นสิ่งที่ใช้ตัดสินมุมมองหรือบุคลิกภาพ
ของแต่ละคนได้เสมอไป เพราะอาจมีปัจจัยอื่นๆ เข้ามา
เกีย่ วข้อง แต่ถา้ หากอยากทดสอบว่าจริงหรือไม่ ก็ไม่เสีย
หายหากจะลองสัง่ เครือ่ งดืม่ ร้อนๆ มาถือไว้ในมือสักพัก เผือ่
จะช่วยให้เรามองคนรอบตัวในแง่ดมี ากยิง่ ขึน้
ภาพอ้างอิง
https://abrittann.tumblr.com/post/99697704106/ simply-divine-creation-foodgraphy
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น�้ำนม (ค�ำนาม) ของเหลวสีขาวที่ออกจากนมคนและสัตว์ เป็นอาหารเลี้ยงลูกอ่อน
เครื่องดื่มชนิดแรกที่เราทุกคนเคยลิ้มรสตั้งแต่ตอนเป็นทารก นั่นก็คือน�้ำนม ไม่ว่าจะเป็นการดื่มน�้ำนมจากอกแม่ หรือดื่ม
นมวัว นมนับเป็นของเหลวหยดแรกๆ ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของมนุษยชาติมาตั้งแต่โบราณกาล ในยุคสมัยปัจจุบัน นอกจากน�้ำนม
แม่และนมวัวซึง่ อาจนับได้วา่ เป็นเมนสตรีมในวงการนม เราขออาสาพาไปส�ำรวจโลกของนมกระแสรองทีไ่ ม่จำ� เป็นต้องมาจาก
สัตว์ หรือนมในรูปแบบอื่นๆ กันดูบ้าง
นมผง : โดยปกตินมวัวจะสามารถน�ำมาผ่านกระบวนการผลิต นมธัญพืช : เนื่องจากเมล็ดธัญพืชอย่างถั่วเหลือง ข้าว ลูก

เดือย ข้าวโพด หรือถัว่ เปลือกแข็ง ไม่ได้มนี ำ�้ นมทีจ่ ะให้รดี ออก
มาได้ ผู้ผลิตจึงบดธัญพืชเหล่านั้นเเล้วผสมกับน�้ำและวิตามิน
น�ำ้ ทีไ่ ด้จงึ ออกมาเจือจางและมีรสชาติของแป้ง ดังนัน้ ผูผ้ ลิตจึง
ใส่รสชาติและสารให้ความหวานลงไปเพื่อให้ดื่มง่ายขึ้น นม
ธัญพืชจึงเป็นทางเลือกของผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติ ผู้แพ้
นมวัว หรือผู้มีปัญหาเรื่องระบบย่อยอาหาร เพราะนมจาก
ธัญพืชย่อยง่ายกว่านมวัว อีกทั้งยังมีโปรตีนสูงและไขมันต�่ำ
นมมะพร้าว : น�ำ้ นมมะพร้าวได้มาจากการสกัดเนือ้ มะพร้าว
เผาผลาญได้ง่าย ดูดซึมได้ดี อุดมไปด้วยคุณประโยชน์จาก
กรดไขมันทีค่ ล้ายคลึงกับในน�ำ้ นมแม่ มีแคลอรีต่ ำ�่ มากและรส
สัมผัสดีกว่ากะทิ

ภาพอ้างอิง
https://www.agweb.com/article/dean-foods-sheboygan-plant-closing-naa-associated-press
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ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการดื่มแบบสดๆ การพาสเจอร์ไรซ์
สเตอร์รไิ ลซ์ หรือยูเอชที การผลิตนมผงคือการถนอมรักษานมสด
ด้วยการท�ำให้นมกลายเป็นผงแห้งโดยการระเหยน�้ำออกจาก
น�ำ้ นมสด ท�ำให้นมมีนำ�้ หนักเบา ประหยัดค่าใช้จา่ ยในการขนส่ง
และเก็บรักษาเอาไว้ได้นานกว่า
นมแลคโตสฟรี : นมชนิดนี้กำ� ลังเป็นเทรนด์มาแรงในต่าง
ประเทศ ในเมืองไทยเองก็เริ่มมีให้เห็นประปรายแล้วบ้าง แต่
หลายคนอาจจะสงสัยว่านมชนิดนี้ต่างกับนมวัวทั่วไปอย่างไร
นมแลคโตสฟรีมกี ารพัฒนาขึน้ มาเพือ่ แก้ปญ
ั หาผูท้ มี่ อี าการแพ้
นมวัวเนื่องจากร่างกายไม่มีเอนไซม์ในการย่อยนม แท้จริง
แล้วนมแลตโตสฟรีคอื นมทีผ่ า่ นกระบวนการย่อยสลายน�ำ้ ตาล
ด้วยเอนไซน์ธรรมชาติ ท�ำให้น�้ำตาลแลคโตสที่มีอยู่ในนมนั้น
หมดไป รวมถึงท�ำให้โมเลกุลของนมเล็กลง จึงดื่มง่ายมากยิ่ง
ขึ้น ในขณะที่คุณประโยชน์ยังเทียบเท่านมวัวธรรมชาติ คุณ
ประโยชน์ที่เสริมเพิ่มขึ้นมาอีกคือนมแลคโตสฟรียังช่วยเรื่อง
การลดแบคทีเรียที่ส่งผลเสียต่อระบบทางเดินอาหารอีกด้วย

พิมพ์พญา เจริญศิริพันธ์

โลกของนม

เครือ
่ งดืม
่ แทนอาหาร

ดื่ม ต่าง ข้าว :
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รุจรวี นาเอก
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ในช่วงเวลา Rush Hour ที่ทุกคนต่างเร่งรีบเดินทาง
ไปท�ำงานหรือไปเรียน หลายครัง้ ทีก่ ระทัง่ การกินอาหาร
กลายเป็นเรื่องยุ่งยาก กว่าจะเคี้ยว จะกลืน ก็ใช้เวลา
อย่างไม่ตำ�่ กว่า 15 นาที ส�ำหรับอาหารหนึง่ มือ้ จะดีกว่า
ไหมถ้าเราเอาอาหารหนึ่งมื้อมาปั่นรวมจนกลายเป็น
‘เครื่องดื่ม’ ที่อุดมไปด้วยสารอาหารครบถ้วน และ
ร่างกายดูดซึมไปใช้ได้ทนั ที มาท�ำความรูก้ บั ‘เครือ่ งดืม่ ’
ยอดฮิตที่กลายเป็น ‘อาหาร’ กันเถอะ
‘น�้ำเต้าหู้’ เครื่องดื่มสุดคลาสสิค มื้อเช้าจาก
ความรักของลูกที่มีต่อแม่

หลายๆ คนคงคุ้นเคยและเติบโตมาพร้อมน�้ำเต้าหู้
หนึง่ แก้วก่อนจะเริม่ วันใหม่ น�ำ้ เต้าหูน้ นั่ มีตำ� นานเล่าว่า
เกิดขุนนางหนุม่ ชาวจีนน�ำถัว่ เหลืองทีแ่ ช่นำ�้ มาทัง้ คืน น�ำ
ไปบดและแยกกากออก จนเหลือแต่เพียงน�้ำสีเหลือง
นวล เพื่อน�ำไปให้มารดาซึ่งป่วยและไม่เจริญอาหารดื่ม
จนกระทั่งหายดีในที่สุด ด้วยความกตัญญูนี้เองท�ำให้
เมนูนี้เล่าลือในหมู่ชาวบ้าน และกระจายไปยังประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลกในเวลาต่อมา
น�ำ้ เต้าหู้ เป็นเครือ่ งดืม่ ทีอ่ ดุ มไปด้วยโปรตีนจากถัว่
เหลือง ย่อยง่าย ไม่หนักท้อง และยังสามารถเพิม่ เครือ่ ง
ได้ตามใจชอบ ทัง้ ธัญพืชต่างๆ ผลไม้ หรือกระทัง่ ปรับ
รสชาติให้ถกู ปาก เป็นน�ำ้ เต้าหูร้ สชาเขียว เป็นต้น แต่ทงั้ นี้
การดืม่ เต้าหูน้ นั้ ควรดืม่ แต่พอดี หรือดืม่ แบบทีใ่ ส่นำ้� ตาล
แต่นอ้ ย ไม่อย่างนัน้ อาจพ่วงโรคเบาหวานตามไปได้

COVER STORY

‘สมู ท ตี้ ’ เครื่ อ งดื่ ม กำ�เนิ ด จาก
นมผงนั้นท�ำมาจากนมวัวตากแห้ง
เครื่องปั่น ขวัญใจสายสุขภาพ
และเพิ่มสารอาหารที่จ�ำเป็นในร่างกาย

ในปี 1922 เครือ่ งปัน่ เครือ่ งแรกของ
โลกถูกประดิษฐ์ขึ้นมาด้วยฝีมือของชาว
อเมริกนั เชือ้ สายโปแลนด์ ทีม่ ชี อื่ ว่า แมทธิว
โลเฟรโด้ โดยเครื่องปั่นเครื่องแรกสร้าง
ขึ้นเป็นเครื่องผสมเครื่องดื่ม และเป็นจุด
ก�ำ เนิ ด ของเครื่ อ งสายสุ ข ภาพ อย่ า ง
‘สมูทตี้’ ในปี 1930 และได้รับความ
นิ ย มอย่ า งมากในปี 1960 ในการ
โฆษณาเชิญชวนให้ชาวอเมริกันกินผัก
และผลไม้ให้มากขึ้น
สมูทตี้ เป็นเครื่องดื่มที่ทำ� จากผลไม้
หรื อ ผั ก ผสมกั บโยเกิ ร ์ ต นม นมถั่ ว
เหลือง หรือไอศกรีม โดยน�ำไปปั่นจน
เป็นเนือ้ เดียวกัน เป็นเครือ่ งดืม่ ทีท่ ดแทน
มื้ออาหารชั้นดี เหมาะส�ำหรับคนที่รัก
สุขภาพ เพราะดื่มง่าย เพิ่มเติมวัตถุดิบ
สร้างรสชาติใหม่ๆ ไม่จำ� เจ และอุดมด้วย
สารอาหารที่ต้องการ
‘นมผง’ การถนอมอาหารของชาว
มองโกล สู่อาหารช่วยชีวิตผู้ป่วย
ติดเตียง

‘เครื่องดื่มเกลือแร่’ พลังงานเร่ง
ด่วนของนักกีฬา

เครือ่ งดืม่ เกลือแร่ เป็นเครือ่ งดืม่ ทีผ่ ลิต
ขึ้นมาเพื่อทดแทนเหงื่อหรือน�้ำที่เสียไป
ของมนุษย์ โดยมีส่วนผสมของโซเดียม
และแร่ธาตุอนื่ ๆ ทีช่ ว่ ยซ่อมส่วนทีส่ กึ หรอ
ของร่างกาย อย่าง แคลเซียม และ กลูโคส
กัลป์ ซูโครส จากน�ำ้ ตาล ซึง่ ท�ำให้เครือ่ ง
ดื่มเกลือแร่เป็นที่นิยมในหมู่นักกีฬา ที่
ต้องการเติมพลังหลังออกก�ำลังอย่างเร่ง
ด่วน เครื่องดื่มเกลือแร่จึงเป็นทางเลือก
หนึง่ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมในฐานะเครือ่ งดืม่
เติมพลังด่วนจี๋
แต่ทั้งนี้เครื่องดื่มไม่ใช่ตัวเลือกที่ดี
นัก หากร่างกายอยู่ในสภาวะปกติ ไม่มี
การสูญเสียเหงื่อ การดื่มเครื่องดื่มเกลือ
แร่ อ าจท�ำให้ ฟ ั น ผุ จ ากบรรดาน�้ำ ตาล
นั่นเอง
แม้วา่ เครือ่ งดืม่ จะสามารถเติมพลังเร่ง
ด่วน แต่การกินอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ เหมาะ
สมกับร่างกายก็ยงั คงจ�ำเป็นอยู่ เราอาจจะ
ใช้เครือ่ งดืม่ เป็นตัวช่วยในบางโอกาส เพือ่
ป้องกันการขาดสารอาหาร และยังเหมาะ
สมส�ำหรับสุขภาพทีด่ อี กี ด้วย

ภาพอ้างอิง
http://dawnroof.xyz/?p=12
https://sites.google.com/site/tofutofucream/prawati-na-teahu
https://recipes.timesofindia.com/articles/health/is- powdered-milk-healthy/photostory/61673685.cms
https://www.jessicagavin.com/raspberry-apple-smoothie-bananas/
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ชาวโลกรู้จักกับ ‘นมผง’ จากบันทึก
การเดินทางของมาโคโปโล ที่บันทึกไว้
ว่า ชาวมองโกลในสมัยของกุบไลข่าน น�ำ
น�ำ้ นมของสัตว์ไปตากแห้ง และน�ำมาบด
เป็นผงผสมกับน�ำ้ กินในช่วงฤดูหนาว จน
กระทั่งในปี 1802 นักวิทยาศาสตร์ขาว
รัสเซียโอซิป คิสเชียฟสกี้ ได้คดิ ค้นนมผง
ก่อนจะออกวางจ�ำหน่ายในอีก 30 ปี ให้
หลัง ในฐานะอาหารเสริมส�ำหรับพ่อแม่

มนุษย์ เหมาะส�ำหรับเด็กทารก ในกรณี
ที่แม่มีปัญหาน�้ำนมไม่เพียงพอ และผู้
ป่วยทีไ่ ม่มคี วามอยากอาหาร หรือผูป้ ว่ ย
ติดเตียง เพราะดื่มง่ายเหมือนนม และมี
สารอาหารที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
ทดแทนในส่วนทีผ่ ปู้ ว่ ยไม่สามารถกินได้
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พิมพ์พญา เจริญศิริพันธ์

เครื่องดื่มที่หายลับ
VS

เครื่องดื่มตำ�รับ
อุบัติใหม่
เป็นธรรมดาของธุรกิจ ที่นานวันเข้าอาจจะล้มหายตายจากไปจากท้องตลาด ธุรกิจเครื่องดื่ม
ก็เช่นกัน เราจะเห็นว่ามีทั้งเครื่องดื่มที่หายแล้วหายลับ และแบรนด์ที่ฟื้นตัวกลับมาพลิกยอด
ขายได้อีกครั้ง เราขอชวนคุณมาท�ำความรู้จักแบรนด์เครื่องดื่มที่กลับมาอวดโฉมอีกครั้ง พร้อมๆ
กับย้อนวันวานเครื่องดื่มในความทรงจ�ำที่ไม่มีวันหวนกลับมาให้ดื่มด�่ำในปัจจุบันอีกแล้ว
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น�ำ้ ผลไม้แห่งวันวาน ‘ไบเล่’
แบรนด์น�้ำผลไม้ไบเล่หรือ Bireley’s ถือก�ำเนิด
ขึน้ ทีร่ ฐั แคลิฟอร์เนีย ปี 1920 และได้รบั ความนิยมไป
ทัว่ โลก แบรนด์นมี้ อี ายุยาวนานกว่า 90 ปี โดยในไทย
ไบเล่ได้ห่างหายไปพักใหญ่ จนได้รับการรีแบรนด์ดิ้ง
ภายใต้บริษทั อิชติ นั เมือ่ ไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมา โดยมีการปรับ
รูปโฉมจากขวดแก้วมาอยู่ในรูปขวดพลาสติกที่ทำ� ให้
พกพาง่ายและน�้ำหนักเบา
หากย้อนไปในปี 1951 บริษัททางประเทศญี่ปุ่น
ได้รบั ใบอนุญาตจ�ำหน่ายน�ำ้ ผลไม้ไบเล่โดยมีจดุ ขาย
อยู่ที่น�้ำส้มแคลิฟอร์เนียร์ จนปี 1968 ไบเล่ได้เข้าสู่
ประเทศไทยอย่างเต็มตัว และเป็นที่ชื่นชอบและถูก
ปากเด็กๆ และหนุ่มสาวสมัยนั้นเป็นอย่างมาก การก
ลับมาของไบเล่จึงเหมือนเป็นการย้อนวันวานแห่ง
ความทรงจ�ำของความสุขในวัยเด็ก ไบเล่ยุคใหม่ภาย
ใต้การบริหารของอิชิตันมีจุดเด่นอยู่ที่การผสมผสาน
น�ำ้ ผลไม้ชนั้ ดีเพือ่ ให้ได้รสชาติทกี่ ลมกล่อม และยังคง
เป็นรสชาติน้ำ� ผลไม้ที่ทุกคนคุ้นเคย การกลับมาครั้ง
นี้ ไบเล่ตั้งใจวางตัวเองในฐานะแบรนด์ที่สร้างความ
สุขและสนุกให้กบั กลุม่ คนรุน่ ใหม่ดว้ ยภาพลักษณ์ทนั
สมัยผ่านสีสันที่สดใส สดใหม่กว่าเดิม
ไบเล่ยุคใหม่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งน�้ำผลไม้
ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบไม่เติมน�้ำตาลที่ตอบโจทย์คนรัก
สุขภาพ และน�ำ้ ผลไม้ผสมเยลลีท่ ใี่ ห้แคลอรีน่ อ้ ย เรียก
ได้ว่าทุกวันนี้ไบเล่เป็นแบรนด์นํ้าผลไม้ที่ครอบคลุม
ตลาดทุกกลุ่ม และยังท�ำให้ผู้บริโภคหวนไปย้อน
นึกถึงรสชาติน้ำ� ผลไม้ในวันวานอีกด้วย

‘ซาสี’่ น�ำ้ ยาหม่องรุน่ เก๋า
‘ซาสี’่ หรือน�ำ้ ยาหม่องสุดเก๋าทีแ่ ทบทุกร้านโชห่วย
สมัยก่อนต้องวางขายในตู้แช่ บางคนว่าซาสี่เป็น
เหมือน Love-Hate Relationship คนชอบเครื่อง
ดื่มแนวรูทเบียร์ก็จะชอบไปเลย ส่วนคนที่ไม่ชอบใน
ความซ่ายาหม่องขึ้นจมูกก็จะเบือนหน้าหนีได้ง่ายๆ
เรียกได้ว่าซาสี่ในต�ำนานห่างหายไปจากตลาดเมือง
ไทยอย่างเป็นทางการนานหลายปี นับจากครั้งล่าสุด
เมื่อกรีนสปอร์ตเป็นผู้จัดจ�ำหน่าย แต่ก็หยุดท�ำตลาด
ไปตั้งแต่ปี 2000 กระทั่งล่าสุด ซาสี่ที่เห็นในร้าน
สะดวกซื้อตอนนี้ เป็นการจัดจ�ำหน่ายของ FN ซึ่งเป็น
บริษัทในเครือไทยเบฟเวอเรจ
ต้องยอมรับว่ากระแสการกลับมาของซาสีไ่ ด้สร้าง
ความฮือฮาในกลุม่ เด็กรุน่ ใหม่ทอี่ ยากลองสักครัง้ และ
คนรุน่ เก๋าทีอ่ ยากจะหวนระลึกถึงรสชาติทคี่ นุ้ เคยในวัย
เยาว์ ส่วนใครทีไ่ ม่เคยลอง ขอแนะน�ำน�ำ้ ยาหม่องใน
ต�ำนานนีส้ กั ครัง้ รับรองว่านอกจะได้บรรยากาศย้อนยุค
แล้ว รับรองว่าซาสีค่ อื เครือ่ งดืม่ สุดเก๋า ทีไ่ ม่มวี นั เก่าเลย
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เครื่องดื่มฟื้นคืนชีพ

เครือ
่ งดืม
่ หายแล้วหายลับ (และยังไม่กลับมา)

ภาพอ้างอิง
https://www.brandbuffet.in.th/2015/04/10things-about-bireleys-tan-ichitan-new-brand/
https://twitter.com/salehere1/status/1028083716697010177
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แก๊งน�ำ้ อัดลมหายแล้วหายลับ
กลุม่ เครือ่ งดืม่ ทีห่ ายแล้วหายลับแบบยังไม่กลับมา
คงจะหนีไม่พ้นแก๊งน�้ำอัดลมรสซ่าทั้งหลาย หากนั่ง
ไทม์แมชชีนย้อนไปดู หลายคนคงจะคิดถึงแบรนด์
น�้ำอัดลมเหล่านี้ไม่น้อย ใครที่รู้จักแบรนด์ที่จะกล่าว
ถึงต่อไปนี้คงจะเรียกว่าดักแก่ได้เลยทีเดียว มาดูกัน
ว่าคุณรู้จักแบรนด์ไหนกันบ้าง
Howdy, Union, Union, Dearest และ SunCrest
คือแบรนด์เครือ่ งดืม่ อัดแก๊สทีป่ จั จุบนั ไม่มใี ห้เห็นแล้ว
แต่ละแบรนด์ออกเครือ่ งดืม่ มาแข่งกันอย่างดุเดือด
มีทั้งน�้ำเขียว น�้ำแดง น�้ำด�ำ โดยเฉพาะ Howdy ที่มี
ยอดขายน�้ำด�ำ
รสโคล่ า ดี แ บบเทน�้ำ เทท่ า วั ย เด็ กใครเคยลิ้ ม
รสชาติเครือ่ งดืม่ ยีห่ อ้ ทีว่ า่ มานี้ เราขอแสดงความดีใจ
ด้วย เพราะปัจจุบันไม่มีให้เห็นแล้ว ยกเว้นบริษัทไหน
จะซื้อเครื่องหมายการค้ามาท�ำการตลาดใหม่ ก็ต้อง
ลองดูกันต่อไป
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ชินภัทร ศรีบุญญเกษ
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หลอด
แห่งอนาคต
หลอด : หนึง่ ในอุปกรณ์ทอี่ ยูค่ กู่ บั เครือ่ งดืม่ มายาวนาน
กว่า 5,000 ปี (ตัง้ แต่ยคุ เมโสโปเตเมีย) วิวฒ
ั นาการจนเกิด
หลอดพลาสติกทีใ่ ช้กนั อย่างแพร่หลายในปัจจุบนั แต่เพราะ
ความสะดวกของหลอดพลาสติกทีเ่ ป็นพลาสติกแบบใช้ครัง้
เดียวทิ้ง (Single-use Plastics) ก่อให้เกิดปัญหาสิ่ง
แวดล้อมตามมา
จากข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในปี 2009-2015 หลอดพลาสติกถือเป็นสัดส่วนมาก
ถึง 7% ของขยะชายหาดทั้งหมด นอกจากปริมาณจะ
เยอะแล้ว หลอดพลาสติกยังท�ำร้ายสัตว์ทะเล เช่น
เข้าไปอุดจมูกเต่าได้อีกด้วย ด้วยเหตุนี้กระแสรักษ์โลก
จึงเกิดขึ้น ในฐานะของคนรุ่นใหม่อย่างเราก็ควรหันมา
ใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันสักนิดโดยเฉพาะการใช้หลอดทาง
เลือกต่างๆ เพือ่ ไม่ให้เป็นการตกเทรนด์ทกี่ ำ� ลังจะมาใน
อนาคตและเพื่อให้โลกใบนี้ของเราน่าอยู่ขึ้น
โดยหลอดทางเลือกนั้นก็มีให้เลือกมากมาย มีทั้ง
แบบที่เริ่มเห็นกันแล้วในปัจจุบันไปจนถึงนวัตกรรมที่
คาดว่าจะกลายเป็นเทรนด์ในอนาคต Read Me ฉบับ
นีจ้ งึ รวบรวมข้อมูลมาให้ทกุ คนเลือกหลอดทีใ่ ช่ รีววิ จาก
ผู้ใช้จริง เผื่อจะไปหามาใช้กันในอนาคต
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หลอดที่ใช้ซ้ำ� ได้ : เริ่มกันที่หลอดที่ใช้ซ้ำ� ได้ เหมาะกับการ
ใช้เป็นหลอดส่วนตัว พกติดตัวไปไหนมาไหน เพือ่ โลกใบใหญ่
ที่เราอาศัยอยู่ เริ่มมีวางขายทั่วไปในประเทศไทย
1. หลอดสเตนเลส – หลอดที่มีลักษณะแข็งๆ สีเงิน เข้ากัน
กับแก้วน�้ำ (Tumbler) สเตนเลส มีความแข็งแรงทนทาน
ท�ำความสะอาดได้ง่าย แถมยังให้ความรู้สึกเย็นมากขึ้น
เวลาดูดเครื่องดื่มเย็นอีกด้วย
2. หลอดแก้ว – หลอดที่ท�ำมาจากแก้วสีใส หน้าตาคล้าย
อุปกรณ์ทอี่ ยูใ่ นห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ถึงจะแตกง่ายแต่
จุดเด่นคือการเห็นสิ่งที่อยู่ข้างในหลอดท�ำให้ท�ำความ
สะอาดได้ง่ายและยังท�ำให้เห็นน�้ำสีสวยๆ ขึ้นมาเวลาดูด
ซึ่งก็ให้ความรู้สึกฟินไปอีกแบบ
3. หลอดซิลิโคน – หลอดที่มีความนุ่มนิ่มหลากหลายสีให้
เลือกสรร ยืดหยุ่นและงอได้ตามใจชอบ อาจจะท�ำความ
สะอาดด้วยแปรงยากไปนิด แต่แลกมากับการไม่ท่ิม
เหงือกเวลาดูดและกัดหรือเคี้ยวหลอดได้อย่างสบายใจก็
ถือว่าคุ้มทีเดียว
4. หลอดไม้ไผ่ – หลอดทีห่ น้าตาใกล้ชดิ ธรรมชาติ ถึงแม้อายุ
การใช้งานอาจจะสัน้ กว่าหลอดแบบอืน่ ๆ คือใช้ได้ประมาณ
100 ครัง้ เพิม่ ขัน้ ตอนท�ำความสะอาดด้วยการต้มใส่นำ�้ ส้ม
สายชูสัปดาห์ละครั้ง

ใดๆ ในโลกล้วน เป็นหลอด : นอกจากหลอดทีว่ า่ มาทัง้ หมด
แล้ว ยังมีวสั ดุอนื่ ๆ ทีส่ ามารถน�ำมาใช้เป็นหลอดได้และก�ำลังได้
รับความนิยมมากขึน้ เรือ่ ยๆ ไม่วา่ จะเป็น หลอดเส้นพาสต้า ที่
เปลีย่ นจากพลาสติกไปเป็นพาสต้าแทน เริม่ มีใช้ตามร้านอาหาร
หลายแห่งในต่างประเทศ, หลอดซังข้าว ผลพลอยได้จากการ
เกีย่ วข้าว มีตวั อย่างใช้จริงอยูท่ ี่ ชุมชนเกาะยาวใหญ่ แหล่งท่อง
เทีย่ วในจังหวัดพังงา, หลอดตะไคร้ ทีใ่ ช้แทนหลอดพลาสติกที่
โรงแรมบ้านท้องทราย บนเกาะสมุยมาหลายปีแล้ว, หลอดก้าน
ผักบุง้ ตัวอย่างร้านทีใ่ ช้หลอดจากผักบุง้ คือ ร้าน BROCCOLI
REVOLUTION ร้านอาหาร vegan ชือ่ ดังในย่านสุขมุ วิท ฯลฯ
ไม่ใช้หลอด : วิถที างของการใช้หลอดในปัจจุบนั ก�ำลังค่อยๆ
เปลีย่ นไปทีละน้อย จากไอเดียสีเขียวช่วยลดขยะแบบง่ายๆ ทีใ่ ช้
กันในแวดวงเล็กๆ ก�ำลังงอกเงยออกมาในระดับอุตสาหกรรมที่
ก�ำลังก้าวไปข้างหน้าและส่งอิทธิพลต่อวงการเครือ่ งดืม่ ทัว่ โลก
นอกจากโลกจะน่าอยูข่ นึ้ จากการลดใช้ขยะพลาสติกแบบใช้ครัง้
เดียวทิง้ แล้ว ในอนาคตเราอาจจะได้เห็นเทรนด์ใหม่ๆ เกีย่ วกับ
‘หลอด’ เพิม่ เติม น�ำไปสูว่ ฒ
ั นธรรมการกินทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไปจนเราคาดไม่ถงึ อนาคตจะเป็นอย่างไรไม่มใี คร
รู้ ร่วมสังเกตและเป็นส่วนหนึง่ ของยุคสมัยไปด้วยกัน ก้าวไปกับ
สิง่ เล็กๆ ทีเ่ รียกว่า ‘หลอด’ – หลอดแห่งอนาคต

ภาพอ้างอิง
https//:www.baanlaesuan.com/112765/diy/easy-tips/reusable-straw/2
อ้างอิง
https://www.theatlantic.com/business/archive/2011/11/the-amazing-history-and-the-strange-invention-of-the-bendy-straw/248923/
https://www.rereef.co/single-post/2018/02/09/เรื่องไม่เล็กของหลอดพลาสติก
https://themomentum.co/broccoli-revolution/
https://www.baanlaesuan.com/112765/diy/easy-tips/reusable-straw/
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หลอดใช้ครัง้ เดียวทิง้ : ส�ำหรับร้านค้าทีข่ ายเครือ่ งดืม่ แบบ
take-away หรืองานปาร์ตที้ ตี่ อ้ งการรักษ์โลกแต่ขเี้ กียจท�ำความ
สะอาด หลอดใช้ครัง้ เดียวทิง้ ก็เป็นทางเลือกทีน่ า่ สนใจ แถมยังมี
นวัตกรรมใหม่ๆ ทีน่ า่ สนใจในวงการหลอดอีกด้วย ไปดูกนั !
1. หลอดกระดาษ – หลอดที่ถูกคิดค้นในปี 1888 และเคย
ได้รับความนิยมเกือบร้อยปีก่อนจะถูกแทนที่ด้วยหลอด
พลาสติก ถึงแม้จะใช้วัสดุจากกระดาษแต่หากได้รับการ
เคลือบด้วยไขก็ท�ำให้ไม่เปื่อยยุ่ยไปง่ายๆ

2. หลอดจากฟาง เช่น ข้าวสาลี ข้าวบาร์เล่ย์ ข้าวไรน์ – เป็น
หลอดสีน�้ำตาลที่คลาสสิกและดูธรรมชาติสุดๆ เริ่ ม มี
kickstarter สนใจผลิตหลอดแบบนี้ขึ้น สามารถติดตาม
ต่อได้ใน www.strawstraws.com
3. หลอดจากสาหร่ายทะเล –หลอดสีสนั สดใสช่วยเพิม่ สีสนั ให้
กับเครือ่ งดืม่ ทีไ่ ม่ตอ้ งกังวลหากคุณเป็นคนชอบกัดหรือเคีย้ ว
หลอด เพราะหลอดนี้เป็นหลอดกินได้หลอดแรกของโลก
จากโครงการ kickstarter ชือ่ Lolistraw by Loliware ถึง
แม้ตอนนีย้ งั ไม่เข้าในประเทศไทย แต่ในอนาคตคาดว่าจะ
เป็นกระแสทีส่ ร้างสีสนั ในการดืม่ เครือ่ งดืม่ แน่นอน
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ประสานกลายเป็น
วัฒนธรรมเดียว:

พชรกฤษณ์ โตอิ้ม

การดื่มและเสียงดนตรี
“แจ๊สและความชื่นฉ�่ำของเสียงเพลง เคล้าคลอไปกับรสชาติของ
เครื่องดื่ม ผู้คนคราคร�่ำและบรรยากาศช่างดูเข้ากัน”
จินตนาการว่าตัวคุณก�ำลังเลิกงานมาเมือ่ ไม่นานนัก ซึง่ ก่อนหน้า
นัน้ เป็นชีวติ ทีย่ งุ่ เหยิงและงานการทีเ่ ต็มไปด้วยความเครียดสะสมต่อ
เนือ่ งยาวนาน ความคิดของคุณเศร้าหมอง และเศร้าซึม ต้องการการ
เยียวยาฟืน้ ฟูจติ ใจอย่างยิง่
วิธที จี่ ะช่วยให้คณ
ุ ผ่อนคลายกับเรือ่ งราวน่าปวดหัวเหล่านัน้ ย่อมมี
ไม่มาก และบ่อยครัง้ วิธที ชี่ ว่ ยผ่อนคลายให้สขุ สมอารมณ์ปอง คือการ
นัง่ ฟังเพลงทีค่ ณ
ุ ชืน่ ชอบ กับนัง่ จิบเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ไปพร้อมกัน
ในไม่ชา้ ความเหนือ่ ยล้าทัง้ หมดจะทุเลาลง โน๊ตดนตรีแต่ละตัวหุม้ ห่อ
ให้จติ วิญญาณของคุณให้กลับคืนมาสูร่ า่ งกาย เสียงเพลงท�ำหน้าทีเ่ ติม
เต็มรอยโหว่ลกึ ในห้วงอารมณ์ ขณะทีเ่ ครือ่ งดืม่ ช่วยท�ำให้คลายกล้าม
เนือ้ ทีบ่ บี รัดเกร็งจากทีท่ ำ� งาน
กระดกหนึ่งจอก! ย่างก้าวแห่งวัฒนธรรมการดื่มของ
มึนเมา
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หากจะว่าไปแล้ว การสืบเสาะว่าวัฒนธรรมการดื่มเริ่มต้นจาก
ที่ไหนเป็นที่แรก คงเป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็ญ แต่ในเส้นทางของ
ประวัตศิ าสตร์มนุษย์ วัฒนธรรมการดืม่ ทัง้ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ เครือ่ ง
ดืม่ นมวัว จวบจนถึง การหาแหล่งน�ำ้ สะอาดส�ำหรับบริโภคนัน้ ย่อมเกิด
ขึน้ ตามลุม่ แม่นำ�้ อารยธรรมต่างๆ มาตัง้ แต่โบร�ำ่ โบราณ เช่น กลุม่
อารยธรรมลุม่ แม่นำ�้ เมโซโปเตเมียก็มวี ฒ
ั นธรรมการดืม่ นมมาตัง้ แต่
9000–7000 ปีกอ่ นคริสต์ศกั ราช และในเวลาไล่เลีย่ กันนัน้ เอง (ใน
ลุม่ แม่นำ�้ เดียวกันเองนัน่ แหละ) ทีเ่ ป็นผูเ้ ริม่ ต้นต้นข้าวบาเล่ย์ มาหมัก
จนกลายก่อเกิดให้กลายเป็น ‘เบียร์ (beer)’ เครือ่ งดืม่ ยอมฮิตทีพ่ วก
เรารูจ้ กั กันอย่างทุกวันนี้ เป็นต้น

นงิิ้ หน่อง! ดนตรีบรรเลง ก็ตอ
่ เมือ
่ ท้องอิม
่

ย่างกรายเข้าเทศกาลดนตรี บางทีก็มา
พร้อมกับเครื่องดื่มมึนเมา

ยังไม่เป็นการกล่าวเกินเลยไป หากจะบอกว่า
ในยุคสมัยปัจจุบนั นี้ เทศกาลดนตรีตา่ งๆ ก็ยงั คง
วัฒนกรรมการดืม่ ไว้อยู่ อรรถรสส�ำหรับการฟัง
ดนตรี ไม่ใช่เฉพาะแค่การฟังดนตรีเพียงล�ำพัง แต่
เป็นเหมือนการได้ดโู ชว์ และได้รบั ประสบการณ์
ในคอนเสิร์ตเหล่านั้น จึงเป็นเรื่องปกติที่ตาม
เทศกาลคอนเสิร์ตใหญ่ๆ อย่างวันเดอร์ฟรุต
(Wonderfruit Festival) ในประเทศไทย ก็มี
เครื่องดื่มให้บริการ หรือรวมไปจนถึงเทศกาล
ซัมเมอร์ โซนิค (Summer Sonic) ทีป่ ระเทศ
ญีป่ นุ่ ก็มกี ารจัดโซนส�ำหรับเครือ่ งดืม่ มึนเมาไว้
เป็นอย่างดี
(แต่ทงั้ นีห้ ากผูอ้ า่ นก�ำลังนึกสงสัยว่า แล้วมัน
จะไม่มกี ฎเกณฑ์อะไรทีจ่ ะมาใช้เพือ่ ควบคุมความ
เรียบร้อยของเทศกาลเลยหรือ ต้องชีแ้ จงตรงนีเ้ ลย
ว่า มาตรการความปลอดภัยนัน้ มักมีการจัดโซน
ส�ำหรับเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์อยูแ่ ล้ว ไม่ตอ้ งเป็น
ห่วงนะครับ ทุกอย่างมีขอบเขตเสมอ เครือ่ งดืม่
มึนเมาก็เช่นเดียวกัน ต่อให้จะเป็นวัฒนธรรมมา
ตั้งแต่โบราณนานมา แต่การค�ำนึงถึงความ
ปลอดภัยหลังจากบริโภคแอลกอฮอล์กค็ วรต้อง
พึงระวังไว้อยูเ่ สมอเช่นกัน)
อ้างอิง
https://culturacolectiva.com
https://www.history.com/
https://www.digitalmusicnews.com
https://thematter.co
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ย้อนกลับไปช่วงสมัยที่ราบลุ่มแม่น้ำ� เมโซโป
เตเมีย (อีกสักรอบหนึง่ ) ในช่วงทีว่ ฒ
ั นธรรมต่างๆ
เริม่ อูฟ้ เู่ พิม่ ขึน้ มาต่อเนือ่ ง และวัฒนธรรมการดืม่
เบียร์กเ็ ป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ ชาวสุเมเรียน (หาก
คุณสงสัยว่าชาวสุเมเรียนเป็นใคร ผมอยากให้คณ
ุ
ทดเอาไว้ในใจว่า พวกเขาคือกลุม่ คนทีอ่ ยูใ่ นลุม่
แม่นำ�้ นีม้ าเป็นเวลานานแสนนาน) ก็ถอื เป็นกลุม่
คนอีกกลุ่มหนึ่งที่ชื่นชอบการดื่มเบียร์เป็นชีวิต
จิตใจ พวกเขาชอบมากเสียจนที่ท�ำให้พวกเขา
ยกย่องเบียร์เป็นเหมือนเครื่องดื่มส�ำคัญในการ
ช่วยบูชาเทพเจ้า! ดังนัน้ บทขับร้องหลักของชาวสุ
เมเรียน ก็มักจะเกิดขึ้นเวลาที่พวกเขาดื่มเบียร์
เพราะนัน่ คือการประกอบพิธบี ชู าเทพเจ้า พวกเขา
มักเอ่ยบทกวีและร้องร�่ำท�ำเพลงเพื่อสรรเสริญ
เทพธิดาแห่งเบียร์สุเมเรียนและสูตรส�ำหรับต้ม
เบียร์ของพวกเขาอยูเ่ ป็นประจ�ำ
“เสียงร้อง” มาพร้อมกับ “เครือ่ งดืม่ ”
“เบียร์” มาพร้อม กับ “ดนตรี”
รากเหง้าของอารยธรรมมนุษย์กห็ ลอมรวมน�ำ

เอาวัฒนธรรมการดืม่ ของมึนเมา กับวัฒธรรมของ
ดนตรีเข้ามาประสานกลายเป็นเนื้อเดียวกันตั้ง
นานนมกาเล และทีน่ า่ แปลกไปยิง่ กว่านัน้ คือ
การหลอมรวมทั้งสองวัฒนธรรมการดื่มนี้ยังมี
ลักษณะคล้ายกันในทุกทีห่ น ตัวอย่างทีเ่ ห็นชัดคือ
แม้แต่ชาวจีนทีม่ ชี วี ติ ในอาณาจักรจีนอันรุง่ โรจน์
(ห่างจากเมโสโปเตเมียตัง้ เยอะ) ก็พบว่าหลักฐาน
ทีก่ ารดืม่ ยาดองหรือเหล้าต้มของชาวบ้าน และ
บางทีสรุ าเองก็เป็นหนึง่ ในปัจจัยทีช่ ว่ ยท�ำให้ชาว
บ้านอารมณ์สุนทรีย์ จนหันมาสร้างมหรสพได้
ด้วยเช่นกัน
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พอพ้นจากช่วงยุคสมัยโบราณไปอีกหน่อย
วัฒนธรรมการดื่มเครื่องดื่มมึนเมาก็เริ่มแพร่
กระจายมากขึ้นในประเทศแถบยุโรปทั้งหมด
และไม่ เ พี ย งเฉพาะแค่ เ บี ย ร์ เ ท่ า นั้ น ‘ไวน์
(Wine)’ ก็ถือเป็นอีกเครื่องดื่มมึนเมาอีกแบบ
หนึ่งที่มีผู้คนนิยมชมชอบเคียงคู่กันมากับเบียร์
เลยทีเดียวเชียว สาเหตุทวี่ ฒ
ั นธรรมการดืม่ เบียร์
และไวน์กลายเป็นที่คนนิยมกันอย่างมากใน
ยุโรปนัน้ เป็นเพราะมีชว่ งเวลาในประวัตศิ าสตร์
ยุคกลาง (Middle Age) ที่ชาวยุโรปจ�ำเป็นจะ
ต้องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แทนน�้ำเปล่าที่ไม่
สะอาดและปลอดภัยพอที่จะดื่มได้
จนถึงทุกวันนี้วัฒนธรรมการดื่มเครื่องดื่ม
มึนเมาก็ได้ฝังรากลึกผสมผสานเข้าไปกับทุกๆ
กิจกรรมในชีวติ ประจ�ำวันของทุกคนไปแล้ว
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TVC เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

ธีรโชติ จิวรเศรษฐ์กุล

ให้เหล้า เล่า
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=
แช่ง โฆษณา
ในปี พ.ศ.2546 ผลส�ำรวจพบว่ามีคนไทยดืม่ เหล้าราว 19
ล้านคน หลังจากนัน้ 10 ปี จ�ำนวนคนไทยทีด่ มื่ แอลกอฮอล์ลด
ลงเพียง 2 ล้านคน ซึง่ ตัวเลขเหล่านี้ สสส. (ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) ได้ตดิ ตามเฝ้าดู และพยายาม
หาวิธแี ก้ปญ
ั หา โดยตัง้ โจทย์วา่ จะใช้เส้นทางใดทีท่ ำ� ให้คนหันมา
เลิกเหล้าได้ เพือ่ สร้างความเปลีย่ นแปลงให้เกิดขึน้ จริงในสังคม
ท�ำให้เกิดการระดมสมองจากหลายภาคส่วน จนเมือ่ รวบรวม
ข้อมูลได้ครบถ้วนแล้ว สสส. จึงน�ำความรูเ้ หล่านีไ้ ปแปรเป็นสือ่
รณรงค์ ทัง้ สือ่ วิทยุ สือ่ สิง่ พิมพ์ และสือ่ โฆษณาทางโทรทัศน์ โดย
หวังให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้างทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้

ในช่วงแรก สสส. เริม่ น�ำเรือ่ งเหล้ามาเป็นประเด็นในการ
รณรงค์ ได้หยิบเอาผลวิจยั ชิน้ หนึง่ ทีพ่ บว่า ในช่วงเข้าพรรษา เป็น
เวลาทีย่ อดขายเหล้าลดลงทีส่ ดุ โดยสันนิษฐานว่าเพราะบ้านเรา
เป็นเมืองพุทธ จนน�ำไปสูแ่ คมเปญ “งดเหล้าเข้าพรรษา”
หลังจากนั้น สสส.พยายามหากลยุทธ์ใหม่นอกจากการ
รณรงค์ให้คนท�ำเพือ่ ตัวเองแล้ว และพบว่า “แม่” คือบุคคลทีม่ ี
อิทธิพลทีส่ ดุ ประเด็น “เลิกเหล้าเพือ่ แม่” จึงเกิดขึน้ และน�ำมา
ต่อท้ายชือ่ แคมเปญเดิม กลายเป็นค�ำขวัญติดหูอย่าง “งดเหล้า
เข้าพรรษา เพือ่ แม่”
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https:// www.thaihealth.or.th/Content/39694

https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/996904

https://mgronline.com/goodhealth/detail/9610000085979

https://seeme.me/ch/js100/9d1pJV
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ก่อนจะยกให้วยั รุน่ เป็นกลุม่ เป้าหมายหลัก โดย สสส. ได้
ออกหลายแคมเปญเกีย่ วกับวัยรุน่ เพือ่ สร้างทัศนคติทแี่ ข็งแรง
ให้แก่วยั นี้ เน้นย�ำ้ พร�ำ่ เตือนทัง้ เรือ่ งการใช้ความรุนแรง โทษ
ของเหล้า และการรณรงค์ไม่ให้ดมื่ เหล้าในสถาบันการศึกษา
ปีตอ่ มา ตัวเลขการซือ้ เหล้าของคนไทยพุง่ สูงไปถึง 2 แสน
ล้านบาท สสส. จึงน�ำประเด็นเศรษฐกิจมาพูดถึง และขยาย
เนือ้ หาให้เป็นเรือ่ งของประเทศชาติมากขึน้ เป็นทีม่ าของ
โฆษณาอันเป็นทีร่ จู้ กั กันแพร่หลายอย่าง “จน เครียด กิน
เหล้า” ออกมาเตือนให้ผคู้ นรูจ้ กั โทษของเหล้าในแง่มมุ อืน่ ที่
ไม่ใช่เพียงเรือ่ งสุขภาพเท่านัน้
ไม่นานหลังจากนัน้ สสส. ได้ปรับวิธนี ำ� เสนอประเด็นการ
สร้างวัฒนธรรมและทัศนคติตอ่ เหล้า เนือ่ งจากผูค้ นนิยมซือ้
เหล้าเป็นของขวัญ ด้วยความเชือ่ ว่าเหล้าเป็นสิง่ ของทีน่ า่ จะ
ถูกใจผูร้ บั สสส. จึงเดินหน้าแก้ปญ
ั หานีโ้ ดยท�ำแคมเปญ
“กระเช้าปลอดเหล้า”
สสส. เริม่ มองหาประเด็นสือ่ สารแบบใหม่ จนพบว่าจ�ำเป็น
ต้องบอกให้ผคู้ นรับรู้ ว่าเหล้าคือสิง่ ไม่ดี ไม่ควรให้เป็นของ
ขวัญแก่ผอู้ นื่ จึงได้พฒ
ั นากลายเป็นแคมเปญ “ให้เหล้าเท่ากับ
แช่ง” และ “ชวนกินเหล้าเท่ากับแช่ง” ซึง่ แคมเปญดังกล่าวได้
น�ำมาสู่ผลลัพธ์ที่ส�ำคัญ นั่นคือการผลักดันให้มีการใช้
กฎหมายควบคุมกระเช้าของขวัญทีม่ เี หล้า
และเมือ่ สองปีทแี่ ล้ว ส�ำนักงานเพือ่ สุขภาพแห่งนีไ้ ด้มี
การน�ำมุกทีต่ วั เองเคยเล่นในโฆษณาชุด “ให้เหล้าเท่ากับ
แช่ง” มาตลบใหม่ในตอนจบของโฆษณา กลายเป็นโฆษณา
ชุด “นีก่ ะมาแช่งกันเลยใช่มยั้ ”
แล้วยังได้ออกแคมเปญ “เหล้าท�ำลายมิตรภาพ” โดย
เน้นประเด็นการสือ่ สารไปทีต่ วั บุคคล ให้ตระหนักถึงการ
เปลีย่ นแปลงของอารมณ์ขณะดืม่ เหล้าจนน�ำมาสูค่ วามขัด
แย้งกับคนรอบข้าง
นอกจากนี้ ยังมีแคมเปญโฆษณาอื่นๆ อีกมากมาย
เช่น โฆษณาชุด “ดืม่ บนรถ ถูกจับแน่” ซึง่ เกิดจากการออก
กฎหมายใหม่ในการควบคุมการดื่มเหล้าของผู้โดยสาร
บนรถ แม้จะไม่ได้เป็นคนขับ แต่หากดืม่ เหล้าแล้วก็ถอื ว่า
มีความผิด สสส. จึงได้สร้างสรรค์โฆษณาตัวนี้ โดยหวัง
จะหยุดพฤติกรรมการดื่มบนรถ ซึ่งสร้างโอกาสเสี่ยงใน
การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ทั้งหมดนี้ การรณรงค์ไม่ให้คนดื่มเหล้า ได้ส่งเสริม
และสร้างค่านิยมใหม่ในสังคม เพราะการแก้ปัญหาเรื่อง
เหล้า จ�ำเป็นต้องพูดกับคนหลายกลุม่ หลากเงือ่ นไข และ
มีหลายปัจจัยเป็นตัวชี้วัด เพื่อให้คนไทยเลิกเหล้า และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเอง
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https://www.bangkokpost.com/life/social-and-lifestyle/1047613/knock-out-cocktails

พชรกฤษณ์ โตอิ้ม

https://www.matichonweekly.com/lifestyle/article_22761

ยาดองสมุนไพรไทย :
เครื่องดื่มแห่งวัฒนธรรม
เพศชายเป็นใหญ่
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แก้ปญ
ั หาวิงเวียนศีรษะ หรือดืม่ เพือ่ แก้ไขการ
ไหลเวียนเลือดทีไ่ ม่สะดวก เมือ่ วัฒนธรรม
การดืม่ แพร่หลายมากขึน้ วิธกี ารคิดค้นสูตร
แปลกๆ ก็เกิดขึน้ มาตามล�ำดับ วัฒนธรรม
การดืม่ ของไทยจึงพยายามคิดค้นสูตรใหม่ๆ
ขึน้ มา โดยทีผ่ ผู้ ลิตจึงพยายามสืบหาวัตถุดบิ
ทีม่ สี รรพคุณแปลกๆ เพือ่ พยายามตอบสนอง
ตามความต้องการของผูค้ นทีม่ หี ลากหลาย
เป็นทีม่ าของต�ำรับยาดองจ�ำพวกหนึง่ ที่
กล่าวถึงสรรพคุณว่า “ช่วยเพิ่มสมรรถนะ
ทางเพศให้กับเพศชาย”
ค�ำถามที่ตามมาคือ ยาดองช่วยเพิ่ม
สมรรถนะทางเพศได้จริงหรือ?
ตามต�ำราภูมิความรู้ด้านการแพทย์
แผนไทย อธิบายว่า ยาดอง และยาดอง
สมุนไพร มีสรรพคุณเป็นยาแผนโบราณ ซึ่ง
สามารถน�ำมาบริโภคเพื่อเป็นการรักษา
แบบแพทย์ ท างเลื อ ก โดยยาดองมี ส ่ ว น
ประกอบส�ำคัญคือแอลกอฮอล์ที่มีรสร้อน
หรือรสเผ็ดร้อน แต่คนทัว่ ไปมักเข้าใจผิดว่า
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ส ามารถเพิ่ ม พู น
สมรรถนะทางเพศได้ เพราะฤทธิ์ ข อง
แอลกอฮอล์ทผี่ สมอยูใ่ นยาดองนัน้ ส่งผลต่อ
ระบบไหลเวียนเลือดของผูบ้ ริโภคดืม่ เครือ่ ง
ดื่มมึนเมาโดยตรง ท�ำให้ระบบไหลเวียน
เลือดของผูบ้ ริโภคสูบฉีดมากกว่าปกติ และ
ส่งผลให้อวัยวะเพศชายได้รับเลือดไปหล่อ
เลี้ยงจนมีอาการแข็งตัวขึ้นมาตามล�ำดับ
อาการเช่นนีเ้ ป็นอาการปกติของการดืม่
แอลกอฮอล์โดยทั่วไป หาใช่เป็นการเพิ่ม
สมรรถนะทางเพศแต่อย่างใด
กรณีทมี่ กี ารน�ำสัตว์แปลกๆ อย่างเช่น งู
พิษ แมงป่อง หรือว่าสัตว์มพี ษิ ต่างๆ มาดอง

เหล้าเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางเพศ วิธี
การดังกล่าวก็ถอื เป็นการเข้าใจผิดอีกเช่นกัน
เพราะว่าพิษทีม่ าตัวยาดองชนิดต่างๆ นี้ อาจ
ส่ ง ผลข้ า งเคี ย งที่ ท�ำให้ อ วั ย วะเพศชายมี
อาการบวม แต่ไม่ได้สง่ ผลให้มขี นาดใหญ่ขนึ้
อคติของเครื่องดื่มผู้ชาย (ที่ไม่ให้
ความสำ�คัญกับผู้หญิง)
วัฒนธรรมการดื่มยาดองหรือการดื่ม
แอลกอฮอล์ไม่มกี ารยินยอมหรืออนุญาตให้
“เพศหญิง” สามารถบริโภคได้อย่างแพร่
หลาย ตามความเชือ่ เดิมของสังคมไทยทีว่ า่
การดืม่ สิง่ ของมึนเมานัน้ อาจขัดต่อศีลธรรม
อันดีทผี่ หู้ ญิงควรพึงปฏิบตั ิ จวบจนมีขอ้ กล่าว
อ้างว่า ผู้หญิงจ�ำเป็นจะต้องรักษาซึ่งความ
ปลอดภัยของตนเอง โดยไม่ควรน�ำพาตัวเอง
เข้าไปอยูใ่ นสถานะทีเ่ สีย่ ง (Risk situation)
อย่างสภาวะมึนเมา ค่านิยมเหล่านั้นถูก
หยิบยกขึ้นมาทุกครั้งเวลาที่อาจจะท�ำให้ผู้
หญิงไม่สามารถควบคุมสติสัมปชัญญะจน
ก่อให้เกิดความอันตรายทีไ่ ม่คาดคิดได้
ท้ายทีส่ ดุ แม้วา่ ความเชือ่ เหล่านัน้ จะน�ำ
มาอ้างถึง เจตนารมย์ที่ดี (ต้องการปกป้อง
ความปลอดภัยของผู้หญิงไปพร้อมๆ กับ
ปรารถนาให้ ผู ้ ห ญิ ง อยู ่ ใ นกรอบสั ง คมที่
เรียบร้อย) แต่หากมองในมุมมองทีก่ ลับกัน
ความคิดเหล่านัน้ ก็อาจสร้างอคติบางอย่าง
ที่ช่วยรักษาสถานะความไม่เท่าเทียมกัน
ทางเพศระหว่างเพศหญิงและเพศชายอยู่
ยาดองจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องดื่ม
ธรรมดาๆ เท่ า นั้ น แต่ เ ป็ น เครื่ อ งดื่ ม ที่
สะท้อนการให้ความส�ำคัญที่ไม่เท่าเทียม
กัน ระหว่างเพศหญิงและชาย ได้อีกด้วย
อ้างอิง
www.ourthinkingaboutdrinking.com
www. explorepartsunknown.com
www.vice.com
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ในโบราณกาลนานมา ต�ำรับอาหาร
หรื อ ต�ำ ราโบราณเป็ นสิ่ง หนึ่ง ที่มนุษย์ให้
ความส�ำคัญทุกยุคทุกสมัย จึงไม่แปลกทีใ่ น
ทุกๆ วัฒนธรรม พวกเรามักจะสังเกตได้ว่า
วัฒนธรรมของชุมชนแต่ละแห่งนั้น ล้วนมี
ความจ�ำเพาะและแตกต่างกันออกไป
สิ่งหนึ่งซึ่งท�ำให้พื้นที่เหล่านั้นโดดเด่น
ขึน้ มาเป็นเอกลักษณ์ คือวัฒนธรรมการกิน
และวัฒนธรรมการดื่มของชุมชนนั้นๆ
แต่ บ างครั้ ง การให้ ค วามส�ำ คั ญ กั บ
เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี ส รรพคุ ณ บางอย่ า ง ก็ อ าจ
สะท้อนการให้คณ
ุ ค่าทีไ่ ม่เท่าเทียมระหว่าง
เพศชายและเพศหญิงในชุมชนเหล่านั้นได้
อีกด้วย
อะไรคือ “ยาดอง” และ “ยาดอง
สมุนไพร”
จากค�ำบอกเล่าของ คุณเอียด ดีพูน
ประธานคณะกรรมการศาสนาเพื่ อ การ
พัฒนาสุรนิ ทร์หรือศูนย์สมุนไพรบ้านตะบัล
กล่าวว่า ยาดอง คือ การหมักสมุนไพรหรือ
การแช่สมุนไพร เพื่อเป็นโอสถหรือเป็นยา
รักษาโรคต่างๆ
ส่วนยาดองสมุนไพร คือยาที่จะน�ำเอา
สมุนไพรมาหมัก หรือแช่ไว้ในสารละลาย
เป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้สาระส�ำคัญนั้น
ถูกสกัดออกมา โดยสารละลายทีใ่ ช้นนั้ ต้อง
มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการสกั ดโอสถสารใน
สมุนไพร และสามารถควบคุมเชื้อก่อโรค
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดองได้
ยาดอง: แค่ยาความเชื่อ หรือยา
แผนโบราณ
จากเดิมวัฒนธรรมการบริโภคยาดองจะ
ช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพของผูค้ น เช่น ดืม่ เพือ่

32
สัมภาษณ์ : รุจรวี นาเอก, เรียบเรียง จิณณา ลาวัง

เปิดโลกเร้น
(ไม่) ลับ กับศิลปะ
ของ ‘ชาเบลนด์’

SPEAKER

SPEAKER

ใครจะคาดคิดว่ากลางย่านทองหล่อ หนึง่ ในเขต
ธุรกิจของกรุงเทพฯ ทีค่ กึ คักมากทีส่ ดุ จะเป็นทีต่ งั้ ของ
ร้าน ‘TE Tea Time & space’ ร้านน�ำ้ ชาทีห่ ยุดเวลา
ของเราเอาไว้ดว้ ยชาหอมๆ สักแก้ว และบทสนทนา
เคล้ากลิน่ หอมอวลของชาเบลนด์กบั คุณปลา หนึง่ ใน
ผูก้ อ่ ตัง้ แบรนด์ชาเบลนด์ ‘TE’ ถึง ความงดงาม ละเมียด
ละไม ของ ‘ชา’ และการผสมผสานทุกสัมผัสทัง้ รูป รส
กลิน่ เสียง เพือ่ ลิม้ รสศิลปะแห่งความเชือ่ งช้าทีไ่ ม่วา่
ใครก็สามารถเข้าถึงได้ดว้ ยชาและน�ำ้ ร้อนหนึง่ กา
อะไรทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของชาประจำ�ร้าน TE

เล่าเรือ
่ งโปรเจกต์ ณ ขณะ ให้ฟงั หน่อยว่ามี
ทีม
่ าอย่างไร

เกิดจากการกินชาแต่ละแก้วแล้วคาแรคเตอร์มนั
ไม่เหมือนกัน สาวๆ ทีม่ าเขียนเขาเลยเลือกชาทีช่ อบ
มาคนละอย่างแล้วเขียนความรูส้ กึ ณ ขณะทีไ่ ด้กนิ ชา
น�ำ้ แรกทีก่ นิ เป็นรสชาติแบบนี้ น�ำ้ ทีส่ องเป็นรสชาติอกี
แบบนึง เขาเลยเขียนออกมากันคนละอารมณ์ เขียน
ออกมาจากกประสบการณ์ดมื่ ชา ซึง่ มันก็ถกู ต้องตาม
ทีเ่ ขาเขียน
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ยกตัวอย่างเป็น ชาเอิร์ลเกรย์ เป็นชาที่ทุกร้าน
ต้องมี แต่เอิรล์ เกรย์สามารถชงได้อกี ร้อยอีกพันแบบ
ถ้าเป็นทีร่ า้ นคือกินแล้วจะต้องรูว้ า่ ไม่ใส่นำ�้ หอม
เลยทุกอย่างเป็นวัตถุดิบธรรมชาติหมด
แทนทีจ่ ะเลือกเป็นชาด�ำแล้วแต่งกลิน่
เบอร์กามอทลงไป แต่พเี่ ลือกทีจ่ ะใส่
ชาด�ำ, เปปเปอร์มนิ้ ท์, ลาเวนเดอร์,
ขมิน้ ชัน ดมอาจจะไม่เหมือนเอิรล์
เกรย์ทวั่ ไป กลิน่ มันจะนุม่ แต่ยงั มี
คาแรคเตอร์ของเอิรล์ เกรย์อยู่ แต่
เป็นเอิรล์ เกรย์แบบไทยและยังช่วย
ย่อยได้ดว้ ย
เวลาทีพ่ คี่ ดิ ว่าจะเอาอะไรใส่ลงไป
ในชา จะคิดถึงว่าชาเนีย่ จะไปโดนชงกิน

ตอนไหน ส่วนใหญ่คนจะชอบทานเอิร์ลเกรย์หลัง
อาหารหรือทานกับขนม เพราะฉะนัน้ ต้องการตัวช่วย
ในการย่อย ขมิน้ ชันจึงเป็นสิง่ ทีต่ อบโจทย์กเ็ ลยใส่ลงไป
ที่ส�ำคัญทางร้านจะพยายามเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็น
ออร์แกนิคให้มากทีส่ ดุ ซึง่ มันยากมาก พีไ่ ม่เคยบอกว่า
แบรนด์ของพีเ่ ป็น ชาออร์แกนิคเลย แต่สามารถพูดได้
เต็มปากว่าเราเป็นชาทีม่ าจากธรรมชาติรอ้ ยเปอร์เซ็นต์
ไม่ใส่อะไรทีไ่ ม่ธรรมชาติเลย เราอาจจะสูค้ นอืน่ ไม่ได้
ในเรือ่ งของกลิน่ ดมไปกลิน่ ไม่ตนื่ เต้นเท่า ไม่ฟงุ้ เข้า
หน้า ต้องอาศัยจังหวะตอนชงในแต่ละน�ำ้ ซึง่ ในแต่ละ
น�ำ้ ก็มคี าแรคเตอร์ไม่เหมือนกัน ถ้าคุณเป็นคนช่าง
สังเกต สนุก ชอบใช้จนิ ตนาการ การกินชาเบลนด์ทมี่ า
จากวัตถุดบิ ธรรมชาติมนั สนุกกว่า เลยเป็นทีม่ าของโปร
เจกต์ ณ ขณะ โปรเจกต์ทรี่ วมเรือ่ ง
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มีอะไรอยากจะแนะนำ�คนทีพ
่ งึ่ เริม
่ หัดกินชามัย
้

การกินชา การชงชา ก็ถอื ศิลปะแล้ว และการเบลนด์
ชาก็เป็นศาสตร์อย่างหนึง่ มันเป็นเรือ่ งของประสาทสัมผัส
ทัง้ ห้าของเรา สังเกตจากคนทีม่ าเรียนในคลาสเบลนด์ชา
ถ้าเป็นคนทีช่ มิ มาเยอะ ดมมาเยอะจะได้เปรียบคนอืน่
มันเป็นศิลปะก็จริงแต่มนั เป็นศิลปะทีฝ่ กึ ได้ดว้ ย มันเป็น
เรือ่ งศิลปะตัง้ แต่การคิดถึงประสบการณ์ทคี่ นจะได้รบั จาก
การกินชาของเราแก้วหนึง่ เวลาเบลนด์ชาออกมาหน้าตา
ต้องสวย เปิดแล้วกลิน่ มันต้องหอมเย้ายวนใจให้สงั่ ซือ้
กลับบ้านและเวลากินเข้าไปแล้วมันต้องอร่อยด้วย มีชา
หลายอันมากทีซ่ อื้ มาเพราะมันหอมแต่พอกินแล้วมันไม่
อร่อย ใจความส�ำคัญของการกินชาคือมันต้องกินแล้ว
อร่อย ยิง่ ถ้ามีประโยชน์ตอ่ สุขภาพด้วยยิง่ ดี ถ้าเรากินชา
ทีด่ ตี อ่ สุขภาพหน้าตาสวยแต่มนั ไม่อร่อยเราก็จะกินครัง้
เดียว ท้ายทีส่ ดุ ต่อมรับรสของเราจะเป็นตัวตัดสินใจว่าเรา
จะกินครัง้ ต่อไปหรือไม่ แต่ถา้ เราท�ำชาทีอ่ ร่อยคนก็จะกิน
ทุกวันรูส้ กึ รืน่ รมย์มคี วามสุขกับมันโดยทีจ่ ริงๆ แล้วมันมี
ประโยชน์แอบแฝง ถือเป็นศิลปะทีห่ ลอกให้ลกู ค้ากินของ
ทีม่ ปี ระโยชน์ในหน้าตาทีเ่ ขารูส้ กึ เต็มใจทีจ่ ะกินทุกวัน

อยากจะบอกว่าทีพ่ พี่ ยายามท�ำชามาขายเพือ่ อยาก
จะท�ำให้เด็กรุน่ ใหม่ๆ รูจ้ กั กับชาเยอะขึน้ คนชอบมอง
ว่าการกินชาเป็นเรือ่ งซับซ้อน ยากเย็น ชงก็ยาก เสียเวลา
ทุกอย่างดูยากไปหมด เพราะฉะนัน้ อยากจะแนะน�ำว่า
จริงๆ แล้วชามันเข้าใจง่ายมาก เราสามารถมีความสุข
แบบง่ายๆ แค่มแี ก้ว 1 ใบ มีชา ถ้าไม่มชี าทีเ่ ป็นใบก็ชา
แบบซองแล้วใส่นำ�้ ร้อน แค่ดมกลิน่ ก็มคี วามสุขแล้ว เป็น
สิง่ ทีเ่ กิดจากประสาทสัมผัสใช้กลิน่ เพือ่ บ�ำบัด (Aroma
Therapy) กินเข้าไปก็บำ� บัด อยากจะให้คนเปิดใจกับชา
มากยิง่ ขึน้ ประเทศอืน่ เขากินชากันมาไม่รกู้ พี่ นั ปีแล้ว
จริงๆ คนน่าจะเริม่ หันมามองว่าการกินชาไม่ใช่กนิ เพือ่
ดับกระหาย แต่มนั ช่วยท�ำให้เรามีสขุ ภาพทีด่ ขี นึ้ ในระยาว
มันควรจะเป็นสิง่ ทีเ่ รากินทุกวันเหมือนเรากินน�ำ้ มีหลาย
คนต้องการกินน�ำ้ เยอะแต่ไม่ชอบน�ำ้ เปล่า ชาก็เป็นสิง่ ที่
ตอบโจทย์ นอกจากมีความสุขกับกลิน่ แล้วยังมีประโยชน์
ด้วย ก็แค่อยากให้ลองเปิดใจ
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การเบลนด์ชาเหมือนงานศิลปะ?
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ธัญญารัตน์ โคตรวันทา , ศิริลักษณ์ แสวงผล

เชฟเป้-สารัตถ์
นิ่มละมัย
เจ้าของคาเฟ่ชอ
็ กโกแลตไทยที่
ทำ�ให้ช็อกโกแลตเป็นมากกว่า
ของหวานและเครื่องดื่ม
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ขนมหวาน ตัง้ แต่อายุ 17-18 ปี และท�ำงาน
ทีอ่ อสเตรเลียมา 3 - 4 ปี ก่อนตัดสินใจ
เดินทางสูเ่ ส้นทางสายช็อกโกแลตแบบเต็ม
ตัว แต่กอ่ นจะพาคุณไปท�ำความรูจ้ กั กับ
เชฟเป้ เราอยากกระซิบบอกความพิเศษ 3
อย่าง ทีท่ ำ� ให้ SARATH N. CHOCOLATIER แตกต่างจากคาเฟ่ชอ็ กโกแลตอืน่ ๆ
“
ข้อแรก ช็อกโกแลตของที่นี่เป็น
ช็อกโกแลตสัญชาติไทยทั้งหมด
ข้อที่สอง นอกจากรสชาติ เชฟเป้
ยังออกแบบทุกเมนูให้คุณได้สนุก
มากกว่าการดื่ม
ข้อสาม ที่นี่เป็นคาเฟ่ช็อกโกแลต
จริงจังที่คุมโทนแม้แต่รูปปั้นหน้าร้าน
และภาพวาดติดผนัง ก็ยังทำ�มาจาก
ช็อกโกแลต!
“

หากย้อนกลับไปเมือ่ 10 กว่าปีทแี่ ล้ว คง
ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งจะ
ตัดสินใจเดินตามเส้นทางของตนเอง ซึง่
ไม่ใช่ทางทีค่ นส่วนใหญ่เลือก
“ตอนนัน้ คนอืน่ ต้องเรียนอีก 4 ปี แต่
ผมไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัย ต้องไปอยูใ่ น
โรงแรม ไปฝึกงานซึ่งไม่รู้ว่าอนาคตอยู่
ตรงไหน แต่ที่เรารู้คือได้ท�ำ และได้ท�ำ
ก่อนคนอื่น เพราะฉะนั้นเราเลือกแล้ว
กลับไม่ได้แล้ว มีทางเดียวคือต้องเกิด
ต้องมีคนรูจ้ กั เราคิดมาตลอด เราก็ฝกึ ที่
ท้อและพลาดก็เยอะ แต่ผมไม่ได้เอามา
พูดเท่านั้นเอง เบื้องหลังมันเยอะ ก็มี
เหนือ่ ยบ้าง แต่สดุ ท้ายดูแขกกินแล้วเขา
ชอบ เราก็แฮปปี้ ถึงไม่ชอบไม่เป็นไร อย่าง
น้อยเขาก็ได้เห็นว่าเราท�ำอะไร เหมือน
เป็นงานศิลปะจริงๆ ” เชฟเป้เล่าด้วยรอย
ยิม้ แฝงแววตามุง่ มัน่ ทีเ่ ราสัมผัสได้”

SPEAKER

หากใครผ่านไปแถวย่านสะพานควาย
อาจได้พบกับร้านเล็กๆ ทีม่ องผิวเผินแล้ว
คล้ า ยกั บ หลุ ด เข้ า ไปในร้ า นขายไม้
กายสิทธิ์ในภาพยนตร์เรื่องแฮร์ร่ี พ็อต
เตอร์ แต่เมื่อเหลือบไปเห็นตัวหนังสือสี
ทองสุดคลาสสิคหน้าร้าน ‘SARATH N.
CHOCOLATIER’ ก็ทำ� ให้รวู้ า่ ห้องสีเ่ หลีย่ ม
ขนาดย่อมนี้ ไม่ได้ซอ่ นเรือ่ งราวของพ่อมด
แม่มดไว้แต่อย่างใด หากแต่ซอ่ นเรือ่ งราว
และตัวตนของ เชฟเป้-สารัตถ์ นิม่ ละมัย
เจ้าของคาเฟ่ชอ็ กโกแลตแสนเก๋แห่งนี้ ซึง่
เราได้มโี อกาสพูดคุยกับเชฟเป้ ในฐานะ
เชฟช็อกโกแลต (Chocolatier) ผูค้ ลุกคลี
อยูใ่ นวงการช็อกโกแลตมากว่า 14 ปี และ
คอยรั ง สรรค์ ทั้ ง เมนู แ ละบรรยากาศ
ภายในร้านให้ผู้คนได้ดื่มด�่ำมากกว่า
รสชาติ จนคล้ายกับใช้เวทย์มนตร์เสกให้
ทุกคนได้สนุกไปกับการดืม่ ช็อกโกแลต

ซึง่ ความพิเศษทัง้ สามข้อ ถ่ายทอดมา
จากตัวตนและการสัง่ สมประสบการณ์ของ
เชฟเป้ตลอด 14 ปีและแน่นอนว่าระยะเวลา
อันยาวนานทีผ่ า่ นมานัน้ ไม่ใช่เรือ่ งง่ายเลย
เส้นทางสายเชฟ
ทำ�ไมต้องช็อกโกแลต

สูค
่ าเฟ่ชอ
็ กโกแลต

หลังจากคลุกคลีอยูใ่ นวงการช็อกโกแลตมาหลายปี เหมือนความรักทีฟ่ มู ฟัก
มาจนถึงระยะเวลาทีเ่ หมาะสม เชฟเป้จงึ
ตัดสินใจเปิดคาเฟ่ชอ็ กโกแลตแห่งนีข้ นึ้ มา
โดยเล่าถึงจุดเริม่ ต้นของการเปิดร้านนีว้ า่
“ก่อนหน้านีเ้ ราเคยไปเทีย่ วทีบ่ รัสเซลส์
เบลเยีย่ ม ทีน่ นู่ มีรา้ นช็อกโกแลตเล็กๆ เต็ม
ไปหมด มีคนเข้าออกไม่ได้มากมาย แต่มี
อยูเ่ รือ่ ยๆ เรามองว่าเมืองไทยยังไม่มแี บบนี้
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“ช็อกโกแลตมันเป็นอะไรทีเ่ ป็นสากล
ทุกคนเข้าใจ ทุกคนรูว้ า่ ช็อกโกแลตสีอะไร
รสชาติประมาณไหน หน้าตาแบบไหน คือ
มันไม่ตอ้ งอธิบายมาก ไม่เหมือนชือ่ ขนม
บางตัว แต่ชอ็ กโกแลตนีค่ อื ทุกคนเข้าใจได้
ตัง้ แต่เด็กจนถึงผูใ้ หญ่ แล้วก็ทวั่ โลกเลย”
เชฟเป้เล่าถึงเหตุผลของการตัดสินใจมา
เป็นเชฟช็อกโกแลต (Chocolatier) ซึง่
ก่อนหน้านีเ้ ชฟเป้เป็นเชฟ Pastry หรือเชฟ

เมือ่ ถามถึงการตัดสินใจแรกของเชฟ
เป้ ก่อนจะเลือกเดินบนเส้นทางสายเชฟ
เราได้คำ� ตอบกลับมาว่า
“ผมชอบอยู่ 2 อย่าง คือ ศิลปะกับภาษา
อังกฤษ ศิลปะมันก็แยกออกมาได้ อาจจะ
เป็นนักวาดรูป ดีไซน์เนอร์ กราฟิก เชฟก็
เป็นศิลปะ ผมก็เลยเลือกทีจ่ ะเป็นเชฟด้าน
ขนม เราก็เลือกขนมกับภาษาอังกฤษ พอ
มันจับคูก่ นั เราจะไปอยูท่ ไี่ หนในโลกนีก้ ไ็ ด้
ทัว่ โลกคนต้องการเชฟ ต้องการศิลปินทาง
ด้านนี้ ยิง่ กับต่างประเทศอะไรอย่างนี”้ เชฟ
เป้เล่าถึงมุมมองของตนเองในขณะนัน้ แต่
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แล้วเราก็ชอบด้วย เลยคิดทีจ่ ะเปิดเป็นร้านเล็กๆ ทีม่ วี ตั ถุดบิ
คุณภาพ เพราะเราไม่ได้ไปซือ้ ของใครมา ท�ำด้วยตัวเอง เรา
สามารถบอกเล่าเรือ่ งราวได้หมดว่าต้องการให้ลกู ค้าเจออะไร
ไปทางไหนกับเราบ้าง”
ซึง่ วัตถุดบิ คุณภาพทีเ่ ชฟเป้พดู ถึงนัน้ ไม่ได้มาจากไหน
ไกล แต่มาจากสวนโกโก้ในประเทศไทยของเรานีเ่ อง
“ทางร้านเราใช้โกโก้ของจันทบุรี ประจวบคีรขี นั ธ์ เราได้
พูดคุยกับชาวสวน เข้าไปดูในสวน แล้วก็ลงลึกเลย เราก็
เลยได้เมล็ดพันธุจ์ ากเขาด้วย มาปลูกทีบ่ า้ นโป่ง ราชบุรี ใช้
เวลาปลูกมา 2 ปีแล้ว ปีที่ 3 เริม่ ออกผล ก็สอดคล้องกับ
การขยาย อาจจะน�ำมาใช้ประโยชน์จริงๆ ไว้ใช้เรียนรู้ หรือ
เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วด้วย” เมือ่ ความรักช็อกโกแลตและ
วัตถุดบิ ใกล้บา้ นเดินทางมาเจอกัน จึงเกิดเป็น SARATH
N. CHOCOLATIER ในทีส่ ดุ
สนุกได้ อร่อยด้วย
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เชฟเป้บอกกับเราว่าตอนแรกมองกลุ่มลูกค้าเป็นชาว
ต่างชาติ จึงเลือกท�ำเลทีต่ งั้ ในละแวกนี้ แต่ผา่ นไปไม่นาน
ก็พบว่ากลุม่ ลูกค้าชาวไทยให้ความสนใจมากกว่าทีค่ ดิ แม้
จะยังไม่คนุ้ ชินกับคาเฟ่ชอ็ กโกแลตเต็มรูปแบบ แต่ความน่า
ค้นหาของดินแดนช็อกโกแลตขนาดย่อมแห่งนี้ ไม่ได้หยุด
อยูท่ หี่ น้าตาน่ารับประทานและรสชาติทไี่ ม่เหมือนใครเพียง
อย่างเดียว ดังนัน้ จึงไม่นา่ แปลกใจทีล่ กู ค้าหลากหลายเชือ้

ชาติและช่วงวัยเริม่ ปันใจให้กบั ทีน่ ี่
“ผลตอบรับก็คอื เขาเอ็นจอย สนุกตัง้ แต่เริม่ เป็นเมนูฝกั
โกโก้อันแรก เขาก็เริ่มรู้สึกร้านนี้แปลกแล้ว รสชาติก็ไม่
เหมือนโกโก้ทวั่ ไป ส่วนเมนูทสี่ องก็เป็นแบบเย็น เป็นเมนู
ตอกไข่อสี เตอร์ เมนูตอ่ ไปอาจจะเป็นดินสอ อีกเมนูหนึง่ ผม
อาจจะท�ำเป็นไม้ไผ่ทหี่ กั แล้วมีนำ�้ ไหลลงมา เป็นอะไรเย็นๆ
สักอย่าง” เชฟเป้เล่าถึงกิมมิกของแต่ละเมนูพร้อมบอกว่า
“ผมว่าสือ่ สารด้วยความสนุกนีแ่ หละ ท�ำให้คนกล้าเข้าหา
สมมติวา่ ทีน่ ไี่ ม่มเี ครือ่ งดืม่ แบบนี้ ไม่มเี ค้ก มีแค่ชอ็ กโกแลต
จ๋าอย่างเดียวเลย คนก็อาจจะกังวลว่าเขาจะกินอะไรดี” เชฟ
เป้เล่าด้วยรอยยิม้ แต่ใครจะรูว้ า่ เบือ้ งหลังกิมมิกเล็กๆ แสน
สนุกไม่กนี่ าทีทเี่ ราได้รนิ ช็อกโกแลตร้อนให้ฝกั โกโก้ละลาย
หรือตอกไข่ช็อกโกแลตอีสเตอร์ให้คาราเมลไหลลงไปใน
แก้ ว ช็ อ กโกแลตนั้ น ผ่ า นขั้ น ตอนอั น ยาวนานและ
กระบวนการแสนละเอียดอ่อน
“แต่ละเมนู เราจะนึกภาพแขก เขาจะเคาะแล้วมันจะ
กระจายใส่หน้าไหมอะไรอย่างนี้ เพราะฉะนั้นซอสจะต้อง
ไม่เหลวมาก ต้องคิดเยอะครับ ก่อนที่จะได้พวกนี้ ต้อง
ลองท�ำเป็นสิบๆ รอบ ส่วนใหญ่ผมจะวาดรูปก่อน สเก็ตช์
เลย แต่ผมไม่ได้วาดรูปสวยนะ สเก็ตช์ๆ ไป แล้วมาท�ำ
จริงว่าท�ำได้ไหมแบบที่คิด ส่วนใหญ่ที่นี่เราจะไม่ได้ออก
เมนูถี่ ประมาณ 2 – 3 เดือนออกครั้งหนึ่ง ทุกครั้งที่ออก

“ไม่น่าเชื่อว่าคนที่นี่จะกินช็อกโกแลตอย่างเดียว ผม
เคยท�ำเป็นมูสผลไม้ ไม่มใี ครกินเลย ทัง้ ๆ ทีเ่ ราชิมแล้วมัน
อร่อยมาก แต่ไม่มใี ครกินเพราะว่าเหมือนคนคาดหวัง เพราะ
ฉะนัน้ เราก็เข้าใจ target ลูกค้าแล้ว ว่าลูกค้าชอบช็อกโกแลต
ส�ำหรับทีน่ ี่ ทุกอย่างจะเป็นอะไรสักอย่างทีเ่ ป็นช็อกโกแลต
อะไรทีเ่ ป็นสี ๆ ทีน่ แี่ ขกจะไม่กนิ เลย เหมือนสีรา้ น สีเสือ้ ” เมือ่
มองไปรอบๆ ร้าน เราสังเกตว่านอกจากเมนูแล้ว ทัง้ สีสนั ของ
เสือ้ ผ้าทีเ่ ชฟเป้สวมใส่ โทนสีของร้าน ประตู หน้าต่างล้วนเป็น
สีเป็นสีดำ� -ทองทัง้ หมด แต่ความคุมโทนยังไม่จบเพียงเท่านี้
“ใครทีเ่ คยเจอกันบ้างแล้ว ก็จะรูว้ า่ จริงๆ เราชอบศิลปะ ไม่วา่
จะเป็นรูปต่างๆ ทีผ่ มเขียนเองด้วยช็อกโกแลตหมดเลย รูปปัน้ ลิง
ข้างหน้าก็เป็นช็อกโกแลตทัง้ หมด ใช้ประมาณ 80 กิโลกรัม พอ
ท�ำเค้ก ท�ำงานคราฟท์ มันก็สนุกครับ แล้วอนาคตคิดว่าอยากจะ
มีเหมือนกับมินมิ วิ เซียมทีม่ นั มากกว่าแค่การดืม่ ”
การผสมผสานของหวานกับงานศิลปะท�ำให้คาเฟ่
ช็อกโกแลตแห่งนี้มีอรรถรสของช็อกโกแลตที่เข้มข้นมาก
ขึ้นไปอีก และความหลงใหลในช็อกโกแลตยังคงเดินทาง
ต่อไปเดินทางสู่ความท้าทายใหม่ส�ำหรับเชฟเป้ โดยเชฟ
เป้เล่าว่า ก�ำลังวางแผนว่าจะท�ำหนังสือและอาจจะมี
มิวเซียมเล็กๆ ที่ราชบุรี ที่มีทั้งสวนโกโก้ เวิร์กช็อป และ
งานนิทรรศการเล็กๆ จากช็อกโกแลตอีกด้วย
เชฟผู้เป็นทุกอย่างให้(ช็อกโกแลต)แล้ว

ธุรกิจกับศิลปะ

ถึงแม้ว่าจะมีความเป็นศิลปินในตัวสูง แต่เชฟเป้ เป็น
หนึ่งในคนที่มองหาจุดกึ่งกลางระหว่างธุรกิจกับศิลปะได้
อย่างลงตัว เชฟเป้บอกกับเราว่า “เหมือนผมต้องออก
เดินทาง เดินทางในที่นี้คือดูงานต่างประเทศบ้าง ลองผิด
ลองถูกเองบ้าง ซื้อต�ำราอาหารบ้าง มันก็ท�ำให้เราเข้าใจ
ตรงนี้มากขึ้น สุดท้ายแล้วพอมาเจอผู้บริโภคจริงๆ เขาก็
จะตอบได้ว่าเรามาถูกทางหรือเปล่า แต่ผมก็จะไม่ได้
ฟัง100% เพราะถ้าฟัง100% อีกหน่อยเราก็จะแมสเหมือน
กับคนอื่นๆ ในแต่ละเมนูก็จะมีกิมมิกที่เราคิดเป็นหลัก
เราก็ ส ามารถบอกลู ก ค้ าได้ ขึ้ น อยู ่ กั บ ว่ า คุ ณ ชอบ
ช็อกโกแลตแบบไหน”
ก่อนจากกันเราลองให้เชฟเปรียบเทียบตัวเองกับ
เมนูในร้าน ซึ่งเชฟบอกว่า

“เป็นเมนูแรกเลย เมนูที่มีฝักโกโก้ Single Origin
Hot ที่เทลงไปแล้วโกโก้จะละลาย เพราะว่ามันมีความ
เรียบง่าย แล้วก็มีความด�ำอีกแล้ว ดูแล้วเหมือนไม่ได้มี
แค่กินอย่างเดียว เราค่อยๆ ละลายลงไปโดยที่ไม่ต้องใส่
น�้ำตาล เพราะว่าผมใส่มาร์ชเมโล่เข้าไป แล้วมาร์ชเมโล่
สามชิ้นนี้ก็จะช่วยเป็นความหวานเล็กๆ ”
และเราเองก็เชือ่ ว่าเชฟเป้เหมือนเมนูนี้ เมนูทไี่ ม่ได้มแี ค่
รสชาติอร่อยตามแบบฉบับของหวานทัว่ ไป แต่ยงั ใส่ความ
เป็นศิลปะเรียบง่ายทีเ่ ปีย่ มไปด้วยความละเอียดอ่อน อีกทัง้
ชือ่ ร้าน ‘SARATH N. CHOCOLATIER’ ก็ไม่ได้บอกบ่งบอก
เพียงชือ่ เสียงเรียงนามผูเ้ ป็นเจ้าของ แต่กำ� ลังบอกว่าคาเฟ่
ช็อกโกแลตแห่งนีค้ อื ตัวตนของเชฟเป้-สารัตถ์ นิม่ ละมัย ผู้
ทีส่ รรค์สร้างมากกว่าของหวานและเครือ่ งดืม่ คืองานศิลปะ
และไม่ใช่งานศิลปะทีเ่ สิรฟ์ อยูบ่ นจานหรือแก้วเท่านัน้ แต่
หมายถึ ง คาเฟ่ ทั้ ง ร้ า นที่ เ ป็ น ผลงานชิ้ น เอกของเชฟ
ช็อกโกแลตผูน้ ี้ ผูใ้ ช้เวทย์มนตร์สร้างสรรค์ชอ็ กโกแลตทีเ่ ป็น
มากกว่าเครือ่ งดืม่ และของหวาน

RE AD ME 55 I DRINK

โดยส่ ว นใหญ่ ก ระบวนการท�ำ ช็ อ กโกแลต จะมี
Chocolate Maker เป็นผู้ผลิตช็อกโกแลตจากต้นโกโก้
ก่อนจะส่งต่อให้ Chocolatier เป็นผู้นำ� ช็อกโกแลตที่ได้
ไปสร้างสรรค์เป็นเมนูต่างๆ ซึ่งตอนแรกเราเข้าใจว่าเชฟ
เป็น Chocolatier เพียงอย่างเดียว แต่ค�ำตอบที่ได้จาก
เชฟเป้ชวนให้นกึ ถึงเพลงท่อนหนึง่ ของ Room39 ว่า ‘เป็น
ทุกอย่างให้(ช็อกโกแลต)แล้ว’ ขึ้นมาทันที
“ทีน่ ที่ ำ� ทัง้ หมดเลย เดีย๋ วเงินรัว่ ไหล (หัวเราะ) เมนูสว่ น

SPEAKER

ก็ทำ� ให้สายตาคนจ้องทุกครัง้ ได้ แค่นผี้ มก็สำ� เร็จแล้ว ส่วน ใหญ่ก็คือ Chocolatier เป็นคนรังสรรค์ เป็นคนท�ำ ส่วน
ใหญ่ถ้าเราออกไปเรื่อยๆ ก็ดี แต่บางครั้งเมนูที่แล้วบาง Chocolate Maker ก็จะเป็นคนที่ตัดโกโก้จากสวนมา
คนยังไม่ทันได้กินเลย ผมก็ต้องรอนิดนึง รอผู้บริโภค” หมัก มาผลิต และแปรรูป ซึ่งจริงๆ ผมท�ำทุกอย่างอยู่แล้ว
แต่วา่ คนจะให้เปอร์เซ็นต์ในด้าน Chocolatier มากกว่า
คุมโทนช็อกโกแลต
เมนูช็อกโกแลตเกือบทั้งหมดนั้นไม่ได้มาจากความ อาจจะเป็นเพราะผมมาทางศิลปะมากด้วย ก็เลยกลาย
ตั้งใจของเชฟเพียงอย่างเดียว แต่มาจากเหล่าผู้มาเยี่ยม เป็นเหมือนเชฟทีร่ งั สรรค์ชอ็ กโกแลต” เมือ่ มองดูศลิ ปะทุก
เยือนที่เลือกลิ้มลองเมนูช็อกโกแลตบ่อยซะจนเมนูอื่น ชิ้นในร้านตั้งแต่ขนม เครื่องดื่มไปจนถึงของตกแต่ง เรา
น้อยใจหลีกทางให้พนื้ ทีน่ เี้ ป็นทีข่ องเหล่าช็อกโกแลตจริงๆ พยักหน้าในใจเห็นด้วยว่าเชฟมาทางศิลปะมากกว่าจริงๆ

QUOTE

“ โลกประกอบด้วยน้ำ�
สามในสี่ส่วน
แต่สำ�คัญ
สี่ในสี่ส่วน...
40

”

QUOTE

Dmitry Bykov นักเขียนชาวรัสเซียกล่าวว่า
“วอดก้าเป็นน้ำ�วิเศษช่วยลดความตึงเครียดในสังคม”
ส่วนชาวเช็กก็มีสำ�นวนโบราณว่า
“ที่ไหนต้มเบียร์ ที่นั่นควรค่าอยู่อาศัย”
เมื่อการดื่มไม่ได้จบแค่การดับกระหาย
แต่มีเรื่องราวมากมายซ่อนอยู่
แล้วเครื่องดื่มโปรดของแต่ละกลุ่มสังคม
บอกอะไรเราบ้างในทางประวัติศาสตร์?
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Black
Amber

ร้านที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ของ
เครื่องดื่มทุกแก้วที่ขาย

Black Amber คือร้านใจกลางทองหล่อทีว่ างตัวเป็น Gentlemen’s Club
หรือคอมมิวนิตสี้ ำ� หรับสุภาพบุรษุ (ทีส่ ภุ าพสตรีกเ็ ข้ามาได้เหมือนกัน) ได้มาแลก
เปลี่ยนบทสนทนาและนั่งชิลล์กันได้ หากมองเผินๆ อาจจะคิดว่าที่นี่คือบาร์
ธรรมดาทัว่ ไป แต่รา้ นแห่งนีเ้ ป็นมากกว่านัน้ เพราะ Black Amber ผนวกทัง้
‘บาร์’ และ ‘ร้านตัดผม’ เข้าไว้ดว้ ยกัน แถมยังเป็นร้านขายเครือ่ งดืม่ สูตรพิเศษที่
เล่าทีม่ าของเครือ่ งดืม่ แต่ละแก้วให้ลกู ค้าฟังแบบละเอียดยิบอีกด้วย
ทีน่ จี่ ะมีเวลคัมดริงก์บริการให้ลกู ค้าทีเ่ ข้ามาตัดผมสองแก้วฟรีๆ ลูกค้าสามารถ
สัง่ ชา กาแฟ หรือวิสกีก้ ไ็ ด้ นอกจากวิสกี้ ทีน่ มี่ คี ลาสสิกค็อกเทลให้เลือกมากมาย
หลายแบบ เครือ่ งดืม่ ไหนทีถ่ กู ดัดแปลงไปจากของดัง้ เดิม หรือวัตถุดบิ บางอย่าง
ทีห่ าไม่ได้ ทางร้านก็จะไม่ทำ� เสิรฟ์ เพราะไม่อยากให้รสชาติอนั เป็นต้นต�ำรับผิด
เพีย้ นไป ไฮไลต์ของคือทีน่ คี่ อื ในรายการเมนูเครือ่ งดืม่ จะเขียนประวัตเิ ครือ่ งดืม่
แต่ละเมนูไว้อย่างละเอียดว่าเครือ่ งดืม่ ชนิดนัน้ ๆ เกิดขึน้ ปีอะไร เกิดขึน้ ครัง้ แรก
ทีไ่ หน มีสว่ นผสมอะไรบ้าง ใครเป็นผูค้ ดิ ค้น
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มีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งวัตถุดบิ ล�ำดับการปรุงเครือ่ งดืม่ และวิธี
การดืม่ เป็นอย่างดี ผูท้ มี่ าดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีน่ จี่ งึ มัน่ ใจได้วา่ จะได้ลมิ้ รส
เหมือนเครือ่ งดืม่ ท้องถิน่ ทีด่ มื่ กันในนิวยอร์ก อิตาลี ฝรัง่ เศส ฯลฯ
แบบทีค่ นท้องถิน่ ดืม่ เพียงแต่ยา้ ยสถานทีม่ าอยูท่ ซี่ อยทองหล่อ 6
นอกจากข้อมูลแบบละเอียดยิบที่เขียนไว้ในเมนูแล้ว ยังมี
หนังสือไกด์บคุ๊ เกีย่ วกับเครือ่ งดืม่ อีกหลายเล่มให้เลือกอ่านกัน
พลางๆ ระหว่างรอเครื่องดื่ม ที่ส�ำคัญคือพนักงานที่นี่มีความ
รูแ้ น่นปึก้ เกีย่ วกับเครือ่ งดืม่ รอบโลก ใครทีส่ นใจวัฒนธรรมการ
กินดื่ม สามารถไปนั่งสนทนากันได้เลย รับรองว่าคุณจะได้
ความรู้กลับไปอีกเพียบ
นอกจากเครือ่ งดืม่ สูตรเด็ดประจ�ำร้านแล้ว ทีน่ ยี่ งั มีเครือ่ งดืม่
สูตรพิเศษที่หมุนเวียนไปตามฤดูกาล และยังมีโซนบาร์แจ๊ส
ส�ำหรับฟังเพลงเบาๆ กลัว้ บรรยากาศซึง่ ตกแต่งในสไตล์กอทิก
ประดับประดาด้วยข้าวของแอนทีคจากทัง้ ไทยและเทศ รวมถึง
ของโบราณหายากทีแ่ ค่ได้ไปดูเป็นอาหารตาก็คมุ้ แล้ว
ส�ำหรับใครได้สงสัยในเรือ่ งประวัตศิ าสตร์ของเครือ่ งดืม่ คุณ
ต้องไม่พลาดทีน่ ี่ นอกจากจะอิม่ อร่อย รืน่ รมย์ไปกับบรรยากาศ
แล้ว ยังได้ความรูเ้ รือ่ งการผสมเครือ่ งดืม่ กลับไปแน่ๆ เพราะทีน่ ี่
ยินดีจะแชร์ความรูแ้ ละแลกเปลีย่ นกับทีผ่ รู้ กั ในการดืม่ เพือ่ ความ
สุนทรียท์ กุ ท่าน

ร้าน Black Amber
Address : ทองหล่อซอย 5-7
Hours : เปิดทุกวัน 10:00-02:00 น.
Phone : 092 276 2772
Facebook : Black Amber
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ตัวอย่างค็อกเทลขึน้ ชือ่ ของทีน่ ี่
คือ Bourbon Crusta ประกอบไป
ด้วยส่วนผสมหลักไม่กี่อย่างคือ
Bourbon Maraschino liqueur,
Cointreau, Orange Bitter และ
Lemon Juice ซึง่ เครือ่ งดืม่ ทีว่ า่ นี้
ก�ำเนิดขึน้ มา ก็มชี อ่ื ประเภท Crusta เป็นของตัวเองทันที โดยในราวๆ
กลางศตวรรษที่ 1800 ผู้คิดค้น
Bourbon Crusta ขึน้ มาคือ Jerry Thimas เขาคือผูค้ ร�ำ่ หวอด
ในวงการเครือ่ งดืม่ ฐานะ ‘Father of Modern Bartending’
เขาได้ตพี มิ พ์สตู รและเผยแพร่ Bourbon Crusta สูส่ าธารณะในปี
1862 และกลายเป็นเครือ่ งดืม่ อุบตั ใิ หม่นบั ตัง้ แต่นนั้ ด้วยการ
ผสมผสานความเปรี้ยวแบบผลไม้กลุ่มส้มและความขมลงใน
ค็อกเทล ในสมัยนัน้ จะรูจ้ กั กันในนามของ Crusta หาใช่ชอื่
Cocktail เช่นทุกวันนี้ ซึง่ การผสมผลไม้กลุม่ ส้มลงในค็อกเทลได้
กลายเป็นเรือ่ งฮิตติดลมบนตัง้ แต่สมัยนัน้ จนกระทัง่ ทุกวันนี้ อาจ
จะด้วยเพราะมีความโดดเด่นของรสชาติและความเปรีย้ วขมทีเ่ ป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงไม่นา่ แปลกใจทีจ่ ะเป็นทีถ่ กู อกถูกใจนัก
ดืม่ มาทุกยุคสมัย ซึง่ แน่นอนว่าข้อมูลเหล่านี้ ทางร้านได้เขียนเล่า
ทีม่ าทีไ่ ปให้ลกู ค้าได้อา่ นก่อนตัดสินใจสัง่ มาลิม้ ลอง นอกจากนี้
ยังมีคอ็ กเทลทีม่ ปี ระวัตนิ า่ สนใจอีกมาก เช่น Old Pal, The
Martinez, Old Cuban และ Champaign Cocktail
เจ้าของร้านอธิบายว่าทีต่ อ้ งเขียนทีม่ าทีไ่ ปของเครือ่ งดืม่ แต่ละ
ตัวก็เพราะต้องการให้ลกู ค้าได้รจ้ ู กั สิง่ ทีก่ ำ� ลังกินดืม่ ด้วย ส�ำหรับคน
ทีไ่ ม่ดมื่ แอลกอฮอล์สามารถสัง่ แบบไม่มแี อลกอฮอล์ได้ การดืม่
เครือ่ งดืม่ ทีน่ จี่ งึ ไม่ใช่เพียงแค่การดืม่ เครือ่ งดืม่ เพียงแก้วหนึง่ แต่
เป็นการกระดกดืม่ ประวัตศิ าสตร์ของพืน้ ทีน่ นั้ ๆ ต่างหาก ว่าในยุค
นัน้ มีวตั ถุดบิ อะไรทีม่ าประกอบกันเป็นเครือ่ งดืม่ สักหนึง่ แก้ว มี
วัฒนธรรม และความเชือ่ อะไรในแก้วนัน้ บ้าง
ส�ำหรับทีน่ กี่ ารกระดกของเหลวลงปากจึงเป็นการเข้าไปค้นดู
โลกในอดีตว่าคนแต่พนื้ ทีก่ นิ ดืม่ กันแบบนัน้ ผ่านศาสตร์ของการ
ผสมเครือ่ งดืม่ หรือ Mixology ผ่านพนักงานทีเ่ ทรนมาอย่างดี ซึง่
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6 ร้านโกโก้ที่ไม่ควรพลาด
จาก 6 ย่านทั่วกรุงเทพฯ

ธัญญารัตน์ โคตรวันทา, มนัสนรา หาสุณหะ

Fat Kids Store

ช่วง 2-3 ปีมานี้ มีคาเฟ่ทขี่ ยันเปิดใหม่ให้เหล่า Café Hopping ได้แวะเวียน
ไปเช็คอินกันตลอดทัง้ ปี แต่ในระยะหลัง มีเครือ่ งดืม่ อีกชนิดหนึง่ ทีห่ ลายคน
เริ่มปันใจให้อย่างจริงจัง ทั้งคนดื่มและคนท�ำ นั่นก็คือ ‘ช็อกโกแลต’ หรือที่
หลายคนรูจ้ กั ในชือ่ ‘โกโก้’ ไปจนถึงการเปิดคาเฟ่ชอ็ กโกแลตแบบจริงจังขึน้
มาหลายแห่ง คอลัมน์นี้เราจึงอยากชวนคุณไปตามหาว่าเครื่องดื่มสุดฮิต
อย่าง ‘โกโก้’ หรือ ‘ช็อกโกแลต’ ร้านไหนและเมนูใดที่คุณไม่ควรพลาดใน
6 ย่านทั่วกรุงเทพฯ

PARADAi Crafted Chocolate & Cafe

ย่านพระนคร : PARADAi Crafted Chocolate & Cafe

    ใกล้กับสี่แยกคอกวัว มีคาเฟ่ช็อกโกแลตที่จะพาคุณไปท�ำความรู้จักกับ
โกโก้สัญชาติไทยแบบ Beans to Bar ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจากผลโกโก้ใน
สวนหลังบ้าน ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่กลายเป็น Hot Chocolate เครื่อง
ดื่มอุ่นๆ ซึ่งเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้าน

ย่านอารีย์ :
   ‘Kad Kokoa’ คาเฟ่ชอ็ กโกแลต Frank Cake Bar

แห่งแรกของกรุงเทพฯ เป็นอีกหนึง่
ร้านทีพ่ าโกโก้สญ
ั ชาติไทยไปคว้า
รางวัลจากต่างแดน มีจุดเด่นคือ
การเป็นคาเฟ่ชอ็ กโกแลตทีเ่ ต็มไป
ด้วยกลิน่ อายความเป็นไทยตัง้ แต่
สถานที่ ป ลู ก Packaging ไป
จนถึงบรรยากาศร้านแบบบ้านไม้
กลางกรุ ง ซึ่ งโกโก้ ที่ น�ำ มาท�ำ
ช็อกโกแลตในร้านนีม้ าจากสวนใน
4 จังหวัดของประเทศไทย โดยมี
กลิน่ และรสชาติทมี่ เี สน่หแ์ ตกต่าง
กันอออกไป

Kad Kokoa

ย่านสะพานควาย : Sarath
N. Chocolatier

Sarath N. Chocolatier

Frank Cake Bar

ย่านสุขุมวิท : Toby’s on
Sukhumvit 38

ร้ า นอาหารตกแต่ ง สไตล์
อบอุ ่ น ท�ำให้ รู ้ สึ ก เป็ น กั น เอง
นอกจากเมนูอาหารจานหลักทีจ่ ะ
โดดเด่น หลากหลายแล้ว ยังมี
ทีเด็ดไพ่เป็นเครื่องดื่มโกโก้ที่มี
รสชาติไม่เข้มข้นมากหรือน้อยจน
เกินไป เมนูอาหาร รสชาติเข้มข้น
หอม กลมกล่อมไปกับบรรยากาศ
ท�ำให้รู้สึกผ่อนคลาย
ย่านสยาม : Fat kids store

ด้ ว ยท�ำ เลที่ เ ดิ น ทางสะดวก
สามารถไปไหนมาไหนได้ ง ่ า ย
โดดเด่นในเรื่องโกโก้เข้มข้น ที่มี
ความหลากหลายให้ เ ลื อ กสรร
เครื่องดื่มหวานขม รสชาติก�ำลัง
พอดีอย่างลงตัว ที่มาแถมด้วย
ช็อกโกเลตที่เด่นไม่แพ้กัน ด้วย
ความหอมหวานละมุ น พร้ อ ม
ท็อปปิ้งหลากหลาย เช่นมาร์ชเมโล่ที่เสริมให้เครื่องดื่มของเรา
อร่อยพิเศษมากขึ้น
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Toby’s on Sukhumvit 38

  	 ดืม่ ช็อกโกแลตแบบมีกมิ มิก ใน
คาเฟ่ ที่ ท�ำให้ ช็ อ กโกแลตเป็ น
มากกว่าขนมและเครือ่ งดืม่ เพราะ
ผสมผสานของหวานกับงานศิลปะ
และคุมโทนตัง้ แต่สดี ำ� -ทองภายใน
ร้าน ตุก๊ ตาลิงช็อกโกแลตทีต่ งั้ โชว์อยู่
ด้านหน้า แม้แต่ภาพวาดติดผนังที่
ท�ำจากช็อกโกแลต ทุกเมนูของทีน่ ี่
ถูกรังสรรค์ดว้ ยฝีมอื เชฟช็อกโกแลต
(Chocolatier) ที่คลุกคลีอยู่ใน
วงการช็อกโกแลตมากว่า 14 ปี
เมนูแนะน�ำของทีน่ คี่ อื Single
Origin Hot Chocolate ทีม่ กี มิ มิก
แสนเก๋ คือการน�ำฝักโกโก้มาท�ำเป็น
รูปเมล็ดโกโก้ใส่ลงไปในแก้ว ให้เรา
ราดช็อกโกแลตร้อนลงไป เพือ่ ให้
เมล็ดโกโก้ละลายโดยมีมาร์ชเมโล่
ซ่อนอยูข่ า้ งใน นอกจากนี้ Sarath N.
Chocolatier ยังเป็นอีกหนึง่ เสียงที่
ยืนยันคุณภาพของโกโก้ไทย เพราะ
น�ำเมล็ดโกโก้มาจากจันทบุรีและ
ประจวบคีรขี นั ธ์เป็นหลัก

ร้านเล็กๆ น่ารัก ทีม่ กี ลิน่ อาย
ความหอมหวานของร้านทีต่ กแต่ง
เป็นสีชมพู แต่แอบซ่อนความเข้มข้น
ของโกโก้ทเี่ ป็นทีเ่ ลือ่ งชือ่ อยูภ่ ายใน
โกโก้ของร้านนีม้ ลี กั ษณะเด่นตรง
ความเข้มข้น ที่ถึงเครื่องในด้าน
รสชาติ รวมถึงความหลากหลายของ
เมนูทลี่ ะลานตา เมนูโกโก้ทตี่ อ้ งลิม้
ลองเลยคือ ‘Cocoa Original’
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ย่านสาธร : Kad Kokoa

REVIEW

A SHORT HISTORY
OF DRUNKENNESS

กรกมล ศรีวัฒน์

เมา ประวัติศาสตร์แห่งการร่ำ�สุรา

ผู้เขียน : MARK FORSYTH
ผู้แปล : สลิตา ผลผลา

ท�ำไมน�้ำเมาถึงอยู่กับคนเราแทบทุกช่วงเวลา ทั้งตอนร้องร�ำท�ำเพลง ตอน
ร�่ำลา ใช้ในศาสนาจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตในบางความเชื่อ?
หนังสือเมา ประวัตศิ าสตร์แห่งการร�ำ่ สุราเล่มนีเ้ ล่าเรือ่ ง ‘เหล้า (และเครือ่ ง
ดื่มมึนเมา)’ ที่มีเบื้องหลังมากกว่าความเมามาย ผลงานจากส�ำนักพิมพ์
bookscape พาผู้อ่านไปหาค�ำตอบผ่านการท่องในธารกระแสของกาลเวลา
และส�ำรวจอารยธรรมทัว่ โลก ไม่วา่ จะเป็นบาร์เหล้าของชาวสุเมเรียน เทศกาล
ความเมาของชาวอียปิ ต์โบราณ ทะเลสาบเหล้าของจักรพรรดิจนี ฯลฯ นอกจาก
การเรียนรู้ความเป็นมาของน�้ำเมา การอ่านหนังสือเล่มนี้ยังเป็นดั่งการจิบ
ประวัติศาสตร์ อ่านโลกผ่านการร�่ำสุราที่สะท้อนเรื่องราวหลากมิติ หลายมุม
มอง ทั้งเรื่องความเชื่อ สังคม การเมือง ความเท่าเทียมทางเพศ
บางเรือ่ งรสหวานแสนหฤหรรษ์ ในขณะเดียวกันบางเรือ่ งก็ขมปร่าจากฉาก
โศกนาฏกรรม แต่นนั้ ก็เป็นเอกลักษณ์ของน�ำ้ เมาทีท่ งั้ ผูเ้ ขียนและผูแ้ ปลกลัน่ กรอง
ออกมาให้เราละเลียดด้วยน�ำ้ เสียงแสนเป็นกันเองจนไม่ทนั รูต้ วั หน้าสุดท้ายก็มาถึง

EVERY DAY
A GOOD DAY
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ชากลายเป็นเครือ่ งดืม่ ยอดนิยมส�ำหรับหลายประเทศ
หนึง่ ในนัน้ คงหนีไม่พน้ ประเทศญีป่ นุ่ ส�ำหรับแดนปลาดิบ
แล้วชาเป็นมากกว่าเครื่องดื่มที่อุ่นท้องในหน้าหนาว แต่
การดื่มชา พิธีชงชาเป็นพิธีกรรมที่สอดแทรกปรัชญาและ
แนวทางการด�ำเนินชีวิตอย่างละเมียดละไม
Every Day a Good Day ผลงานของผู้กำ� กับอย่าง
ทัตซุชิ โอโมริบอกเล่าเรื่องราวของหญิงสาวนักศึกษา โน
ริโกะ (ฮารุ คุโรกิ) และลูกพี่ลูกน้องของเธอ มิจิโกะ (มิกะ
โกะ ทาเบะ) สองสาวผู้เข้าเรียนพิธีชงชาจากอาจารย์ใกล้
บ้านผ่านค�ำแนะน�ำของผูเ้ ป็นแม่ ทีน่ นั่ เองทีพ่ วกเธอได้เจอ
กับอาจารย์ทาเคดะ (คิริน กิกิ) และได้เรียนรู้พิธีชงชาซึ่ง

ผสานกลายเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของชีวิต วิธีคิดและมุมมอง
ทั้งในยามทุกข์ หรือสุข
สิง่ ทีน่ า่ สนใจส�ำหรับหนังเรือ่ งนีไ้ ม่แพ้รายละเอียดของ
ความงามในการชงชาแล้ว งานภาพของเรือ่ งนีก้ โ็ ดดเด่นเป็น
เจแปนนิสสไตล์มากๆ นอกจากนีส้ ำ� หรับใครทีค่ ดิ ถึงนักแสดง
หญิงรุน่ ใหญ่มากฝีมอื อย่างคิรนิ กิกิ หนังเรือ่ งนีก้ เ็ ป็นงาน
แสดงอีกเรือ่ งในช่วงท้ายชีวติ ของเธอทีเ่ ราไม่อยากให้พลาด
แม้จะฉายทีญ
่ ปี่ นุ่ ตัง้ แต่ตลุ าคมปีทแี่ ล้ว แต่แฟนหนังชาว
ไทยไม่ตอ้ งห่วง เพราะมีควิ ฉายในบ้านเราช่วงกรกฎาคมนี้

REVIEW

COOKED
เปิดโลกการทำ�อาหาร

ภคณัฐ ทาริยะวงศ์

แม้เครือ่ งดืม่ จะเป็นหนึง่ ในปัจจัยส�ำคัญทีช่ ว่ ยขับดันรสชาติของอาหาร
แต่กระนั้นกระบวนการส�ำคัญที่กว่าจะเป็นเครื่องดื่มนั้นๆ ที่มาที่ไปมัน
กลับเชื่อมโยงไปถึงรากเหง้าของวัฒนธรรมมนุษย์ในเชิงลึกกว่านั้น
Cooked คือสารคดีออริจินอลของ Netflix ที่พาเราไปส�ำรวจมิติต่างๆ
ในการท�ำอาหารผ่านธาตุทงั้ สี่ ดิน น�ำ้ ลม ไฟ ผ่านการเล่าเรือ่ งของไมเคิล
พอลแลน นักเขียนชาวอเมริกันผู้เขียนหนังสือชื่อเดียวกันกับสารคดีนี้
ธาตุทั้งสี่มีผลต่อการท�ำอาหารของมนุษย์อย่างไม่ต้องสงสัย อาหาร
ปรุงสุกชนิดแรกที่มนุษย์ได้ทานเกิดจากความบังเอิญของไฟป่า และน�้ำ
ก็เป็นต้นก�ำเนิดวัตถุดบิ หลายชีวติ ส่วนลมก็เป็นส่วนส�ำคัญในการท�ำชีส
และท�ำให้เกิดช่องว่างอันแสนอร่อยในขนมปัง
แม้หนังเรื่องนี้จะไม่ได้บอกถึงขั้นตอนการท�ำอาหาร แต่การเล่าถึง
เรือ่ งราวต้นก�ำเนิดเช่นนีก้ ท็ ำ� เอาเราอยากลองท�ำอาหารขึน้ มาบ้างเลยละ
สามารถหาดูได้แล้ววันนี้ที่ Netflix เท่านั้น

เพียงชั่วเวลากาแฟยังอุ่น
อย่าง แต่น้อยครั้งที่เราจะเจอ
การย้อนเวลาทีเ่ ต็มไปด้วยเรือ่ ง
ราวอบอุ่นหัวใจเช่นนี้
หนังสือการันตีดว้ ยยอดขาย
กว่าแปดแสนเล่มทั่วญี่ปุ่น (ยัง
ไม่นบั ยอดขายในประเทศไทย)
พร้ อ มการแปลงเป็ น ฉบั บ
ภาพยนตร์ในชื่อเดียวกัน
หาซือ้ ฉบับหนังสือมาอ่านคู่
ไปกับการทานกาแฟร้อนๆ ได้
แล้ววันนีท้ รี่ า้ นหนังสือชัน้ น�ำทัว่
ประเทศ

ภาพอ้างอิง
https://bookscape.co/books/history-of-everything/a-short-history-of-drunkenness
https://movie.mthai.com/film/256682.html
https://minimore.com/b/Ft5GG/10
https://minimore.com/b/tApml/3
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“ต่อให้ย้อนเวลากลับไปได้
แต่ ไ ม่ ว ่ า จะท�ำ อย่ า งไร ก็ ไ ม่
สามารถเปลี่ยนแปลงอนาคต”
นี่ คื อ กฏข้ อ หนึ่ ง ของร้ า น
กาแฟลึกลับ สถานที่ซึ่ง คาซุ ผู้
ดูแลร้านจะพาคุณลูกค้าย้อน
เวลากลับไปในอดีตได้
แม้ในช่วงหลังๆ เราจะเห็น
วรรณกรรมญีป่ นุ่ กับพล็อตย้อน
เวลาอยู่เสมอๆ ไม่ว่าจะเป็นไป
เพื่ อไขข้ อ ข้ อ งใจบางสิ่ ง หรื อ
ย้อนเวลากลับไปเพือ่ แก้ไขบาง

EXPLORE

กรกมล ศรีวัฒน์

ดำ�ดิ่ง

เครือ
่ งดืม
่ ทัว
่ โลก
ดืม่ กาแฟเอสเพรสโซร้อนแก้วแล้วแก้วเล่าแบบชาวอิตาลี จิบน�ำ้ ชายามบ่ายพร้อมพูดคุยแบบผูด้ อี งั กฤษ ในแต่ละที่
แต่ละวัฒนธรรมต่างก็มเี ครือ่ งดืม่ ทีส่ ะท้อนถึงรูปแบบการด�ำเนินชีวติ แม้ดริง้ หลายชนิดจะได้รบั ความนิยมในระดับ
นานาชาติมากขึน้ แต่วนั นีเ้ ราจะพาไปท�ำความรูจ้ กั กับเครือ่ งดืม่ ทีน่ า่ สนใจ แปลกและแตกต่างจากทัว่ ทุกมุมโลก
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ที่มา : https://www.statravel.co.uk/travel-blog/2014/07/12-weird-and-wonderful-drinks-from-around-the-world/
https://www.travelawaits.com/2392501/the-7-weirdest-drinks-from-around-the-world/
https://thomsonsafaris.com/blog/traditional-maasai-diet-blood-milk/
http://sameaf.mfa.go.th/th/country/africa/tips_detail.php?ID=2010&SECTION=41
http://www.thawatchaiguru.com/%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81-pulque/
Fanpage : สาระเรื่อยเปื่อย

เครือ่ งดืม่ ชนิดนีอ้ าจจะมีรสชาติไม่แปลก
เท่าไหร่นกั แต่เชือ่ ว่ามันน่าจะเกิดขึน้ มา
เพือ่ ตอบปัญหาของคนสองใจทีไ่ ม่รจู้ ะกิน
น�้ำอัดลมอะไรดี เพราะนี่คือแบรนด์น�้ำ
อัดลมลูกผสมระหว่างน�้ำด�ำและน�้ำส้ม
(แบบแฟนต้า)ในอัตราส่วน 50:50 ใคร
อยากพิสจู น์กล็ องผสมกินเองดูได้ หรือจะ
ลองไปตามรอยน�ำ้ สีนำ�้ ตาลในรูปแบบขวด
ที่ถูกวางขายจริงในประเทศที่ใช้ภาษา
เยอรมันในการสือ่ สารก็เข้าที ไม่วา่ จะเป็น
ประเทศเยอรมั น ออสเตรี ย หรื อ
สวิสเซอร์แลนด์
Kumis

Gau Jal

ดืม่ ฉีว่ วั กันเถอะ! Gau Jal เป็นเครือ่ งดืม่
แบบซอฟต์ดริ้งก์ที่มีที่มาจากประเทศ
อินเดีย ส�ำหรับประเทศอินเดียแล้ว “วัวเป็น
ขาใหญ่” เพราะเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ตาม
ความเชือ่ ทางศาสนาฮินดู แม้อดีตจะมีการ
ใช้นำ�้ ปัสสาวะวัวในการท�ำเป็นยา และผสม
ในเครือ่ งอุปโภค บริโภคอย่าง สบู่ ยาสีฟนั
เพือ่ การรักษามาเนิน่ นาน แต่ผผู้ ลิตอย่าง
องค์กร ราชตรียะ สวายัมเสวก สังห์ (The
Rashtriya Swayamsevak Sangh –
RSS) ซึง่ เป็นองค์กรชาตินยิ มฮินดูในอินเดีย
เชือ่ ว่า Gau jal ฉีว่ วั โซดา (ผสมว่านหาง
จระเข้ กูสเบอร์รี่ และสมุนไพรอืน่ ๆ) จะ
กลายมาเป็นเครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพ โดยอ้าง
ว่าจะช่วยต้านทานโรคเบาหวาน มะเร็ง
และโรคอื่นๆ รวมถึงสามารถแทนที่น�้ำ
อัดลมอย่างโคคาโคล่าของอเมริกาได้
เลือดวัวกับนม

Pulque

ดืม่ ด�ำ่ เครือ่ งดืม่ อายุกว่า 2,000 ปีทมี่ ตี น้
ก�ำเนิดจากประเทศเม็กซิโก เครือ่ งดืม่ สีขาว
ขุน่ คล้ายน�ำ้ นมนีเ้ ป็นเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ทีเ่ กิดจากการหมักอะกาเว (Agave) พืช
สายพันธุใ์ กล้เคียงกับว่านหางจระเข้บา้ นเรา
เมือ่ ผ่านกรรมวิธแี ล้วจะได้นำ�้ เมาทีม่ รี สชาติ
หวานนิด เปรี้ยวหน่อย แอลกอฮอล์อยู่
ระหว่าง 4-8% ปัจจุบนั เริม่ กลับมาได้รบั
ความนิยมอีกครัง้ ทัง้ การดืม่ เพียวเพือ่ แสดง
ความเจริญของประวัตศิ าสตร์ทเี่ ก่าแก่ของ
ประเทศเม็กซิโก รวมทัง้ เป็นส่วนผสมของ
ค็อกเทล นอกจากนัน้ ยังมีการเติมกลิน่
ผลไม้สมุนไพร บางอย่างลงไปได้ เช่น สตรอ
เบอร์รี มะม่วง และน�ำ้ มะพร้าว เป็นต้น เพือ่
รสชาติทแี่ ปลกใหม่ยงิ่ ขึน้

อ้างอิง
https://www.statravel.co.uk/travel-blog/2014/07/12weird-and-wonderful-drinks-from-around-the-world/
https://www.travelawaits.com/2392501/
the-7-weirdest-drinks-from-around-the-world/
https://thomsonsafaris.com/blog/traditional-maasai-diet-blood-milk/
http://sameaf.mfa.go.th/th/country/africa/tips_detail.
php?ID=2010&SECTION=41
http://www.thawatchaiguru.com/%E0%B8%9B%E0%B8%B9%
E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81-pulque/
Fanpage : สาระเรื่อยเปื่อย
ภาพอ้างอิง
https://www.turismomexico.es/hidalgo/excursiones-estado-hidalgo/ruta-cultural-las-haciendas-pulqueras/
https://www.amazone.de/Spezi-82751-Original-cola-Orange-500
https://www.allthingsdivine.in/puja-essentials/dr.-cow-gau-jal-ark-180

จากวัฒนธรรมทีน่ บั ถือวัวอย่างยิง่ ยวด ข้าม
ฟ้ามายังทวีปแอฟริกาเพือ่ พบกับอีกหนึง่ ชน
เผ่าทีม่ ชี วี ติ ผูกพันกับวัวไม่แพ้กนั นัน่ ก็คอื ชน
เผ่ามาไซ ชนเผ่าทีอ่ าศัยกระจายอยูท่ างตอน
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ข้ามจากทวีปยุโรปมาที่เอเชียกลาง ใน
ประเทศอย่างมองโกเลีย คาซัคสถานและ
คีรก์ ซี สถานนัน้ มี kumis เครือ่ งดืม่ เก่าแก่
ทีม่ คี วามเป็นมาย้อนหลังไปกว่า 5 ศตวรรษ
ก่อนคริสต์กาลเลยทีเดียว เครือ่ งดืม่ ชนิดนี้
สั่นคลอนความเป็นเด็กและความเป็น
ผู้ใหญ่เพราะนี่คือนมม้าที่มีรสชาติของ
แอลกอฮอล์ อย่างที่หลายคนทราบว่า
น�ำ้ นมมีคณ
ุ ค่าทางอาหารมากมาย แต่ฤทธิ์
การระบายก็มไี ม่ยงิ่ หย่อนไปกว่ากันหาก
ดืม่ แบบเพียวๆ ชาวเอเชียกลางจึงมักเก็บ
น�ำ้ นมม้าเอาไว้ในถุงหนังสัตว์จนเกิดเป็น
กระบวนการหมัก น�ำ้ นมม้าซึง่ มีนำ�้ ตาล
มากกว่านมสัตว์หลายชนิดจะถูกเปลีย่ น
เป็นกรดแลกติก และบางส่วนก็จะถูกย่อย
สลายต่อกลายเป็นแอลกอฮอล์ ท�ำให้
กลายเป็นเครือ่ งดืม่ ทีม่ รี สชาติแปลกใหม่

คือมีลกั ษณะผสมกันระหว่างนมเปรีย้ วกับ
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ แม้จะมีความคล้าย
เบียร์ในเรือ่ งรสชาติและวิธกี ารดืม่ แต่รปู
แบบของกระบวนการผลิตนัน้ กลับเหมือน
การผลิตไวน์เสียมากกว่า ปัจจุบนั เครือ่ งดืม่
ชนิดนีไ้ ด้รบั ความนิยมมากขึน้ เพราะช่วย
เรือ่ งการท�ำงานของระบบย่อยอาหาร และ
การเผาผลาญของร่างกาย

M Y S PA C E

Spezi

เหนือของทานซาเนียไปจนถึงตอนใต้ของ
เคนย่า มาไซเป็นชนเผ่ากึง่ เร่รอ่ นทีม่ ชี วี ติ ทุก
มิตเิ กีย่ วพันกับวัว และให้ความส�ำคัญกับมัน
เป็นอย่างมาก สังเกตได้จากการสร้าง
หมูบ่ า้ น ก็จะให้คอกวัวอยูต่ รงกลาง และปลูก
บ้านรอบๆ เพือ่ ปกป้องสัตว์เลีย้ งทีม่ คี า่ ของ
พวกเขา นอกจากเลีย้ งวัวไว้ใช้งาน กินเนือ้
และดืม่ น�ำ้ นมแล้ว เครือ่ งดืม่ อีกอย่างทีบ่ าง
ครัง้ ชนเผ่ามาไซจะดืม่ กิน คือเลือดของวัว
สดๆ ทีเ่ จ้าวัวผูโ้ ชคร้ายจะถูกลูกดอกยิงเข้า
ตรงหลอดเลือดด�ำทีค่ อ แล้วเอาถ้วยนม
มารองดื่มกันสดๆ โดยจะดื่มกันในงาน
เฉลิมฉลอง หรือเมือ่ มีอาการป่วยด้วยเชือ่ ว่า
ช่วยบ�ำรุงร่างกายและรักษาโรค

RELEASE ME

ธัญญารัตน์ โคตรวันทา
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ก้อนเมฆ ท้องฟ้า
และบทสนทนาเรื่อง
หมีพูห์
“ถ้าเรื่องแค่นี้คุณยังพลาด
ต่อไปก็ไม่ต้องทำ�อะไรแล้วล่ะ”
“ถ้าเรือ่ งแค่นคี้ ณ
ุ ยังพลาด ต่อไปก็ไม่ตอ้ งท�ำอะไรแล้วล่ะ”
เสียงทุม้ ต�ำ่ ของหัวหน้ารุน่ ราวคราวเดียวกันกับพ่อของเขา
ดังก้องอยูใ่ นหัวก่อนสียงแตรจากรถคันหลังจะท�ำให้เขาหลุด
จากภวังค์ เสียงแตรทีด่ งั ต่อเนือ่ งเป็นการเตือนว่าเขาได้ทำ� ให้
เพือ่ นร่วมท้องถนนสูญเสียช่วงเวลาของสัญญาณไฟเขียวไป
2-3 วินาทีแล้ว เขาสะดุง้ เล็กน้อย กระพริบตาถีก่ อ่ นจะน�ำ
พาหนะสีล่ อ้ เคลือ่ นตัวไปข้างหน้า การขยับตัวไม่กเี่ มตรบน
ท้องถนนในเมืองกรุงนับว่ามีคา่ มากส�ำหรับเมืองทีท่ กุ วินาที
เป็นเงินเป็นทอง
รถเคลื่อนตัวไปข้างหน้าได้ไม่กี่เมตร ก็กลับมานอน
นิ่งบนนถนนอีกครั้ง ถ้าอยู่ในหนังคงเหมือนโดนกดพอส
ฉากทีร่ ถบนถนนเรียงต่อกันยาวเหยียด เขาใช้เวลาว่างย�ำ้
คิ ด ถึ ง เรื่ อ งเมื่ อ บ่ า ย เขาสู ญ เสี ยโอกาสส�ำ คั ญในการ
ท�ำงาน ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นท�ำให้เขาถูกลดต�ำแหน่ง
และเงินเดือน สิ่งเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์

เงินเดือนทีท่ งั้ ท�ำงานเก่ง และทุม่ เททัง้ ชีวติ ให้กบั งานแบบ
เขาเลย เหมือนว่าครั้งนี้คือจุดต�่ำสุดในชีวิตการท�ำงาน
เป็นการสูญเสียที่เขายังท�ำใจยอมรับไม่ได้ ในหัวมีแต่คำ�
ก่นด่าตอกย�้ำความผิดพลาดของตัวเองซ�้ำๆ ‘แกมันห่วย
แล้วก็เฮงซวยที่สุด’ เสียงในหัวดังขึ้นสลับกับเสียงทุ้มต�่ำ
ของเจ้านาย แต่แล้วเสียงหวานใสนั้นก็เข้ามาขัดจังหวะ
ความคิดอันขุ่นมัว ให้สลายไปชั่วครู่
“ปะป๊า ดูนั่น มีหมีพูห์อยู่บนฟ้า”
เด็กหญิงถามโดยไม่ละสายตาจากท้องฟ้า
“หืม หมีพูห์จะไปอยู่บนท้องฟ้าได้เหรอลูก”
เขาหันไปมองตามต�ำแหน่งสายตาของเด็กน้อย คล้าย
ว่าจะเป็นเมฆสีขาวปุกปุยข้างบนนั่น
“ใช่ๆ ป๊าเห็นมั้ย กลมๆ สองอันนั้นเป็นหู คุณหมีพูห์
ต้องอิ่มมากแน่ๆ พุงยื่นเชียว ฮ่าๆ ๆ ”
เด็กน้อยหัวเราะตาหยี๋ เห็นฟันกระต่ายทีห่ ายไปซีห่ นึง่
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“อืม อันนี้ป๊าก็ไม่แน่ใจ ลองถามอา
กู๋ดูดีกว่า เก่งกว่าป๊าเยอะเลย”
น�้ำเสียงในวลีสุดท้ายคล้ายกับไม่ใช่
เรื่องล้อเล่น น�้ำเสียงที่แฝงการดูถูกตัว
เอง เหมือนว่าทุกคนบนโลกนี้ คงไม่มี
ใครด้อยไปกว่าเขาอีกแล้ว
“เอ๋... แต่หนูว่าป๊าเก่งกว่าอากู๋เยอะ
เลยนะ”
“หืม ท�ำไมล่ะลูก ป๊าตอบค�ำถามหนู
ยังไม่ได้เลยนะ ดูสิ แค่อธิบายเรื่องง่ายๆ
ยังคิดไม่ออกเลย”
เด็กหญิงหันกลับไปมองก้อนปุกปุยสีขาว
“อย่างน้อย ป๊าก็รู้ว่ามีหมีพูห์อยู่บน
ท้องฟ้า”
เขาหันไปทางเด็กน้อยด้วยความฉงน
ใจ เด็กหญิงหันมายิ้มตาหยี๋ให้
“หนูกับเพื่อนๆ เคยพยายามถามอา
กู๋ ท�ำไมมีหมีพูห์ มีนก มีเป็ดบนท้องฟ้า
อากู๋ไม่เคยตอบได้เลย อย่างน้อยป๊าก็รู้
ว่าตรงไหนคือหูของหมีพหู ์ ป๊ารูว้ า่ หมีพหู ์
อิ่มจนพุงปลิ้น อย่างน้อยป๊าก็เข้าใจหนู
แต่อากู๋ท�ำไม่ได้เลย ป๊าของหนูเจ๋งแจ๋ว
ที่สุดในโลก!!”

เด็กหญิงบอกพร้อมกับชูนิ้วโป้งให้ผู้
เป็นพ่อ เขาอมยิ้ม มองเด็กหญิงอย่าง
เอ็นดู เอื้อมมือที่ไม่ได้จับพวงมาลัยไป
ขยี้ผมเธอเบาๆ
“หึๆ เจ๋งแจ๋ว ค�ำนี้มาจากไหนเนี่ย”
“คุณมิกกี้พูดในการ์ตูนเช้าวันเสาร์
ไงคะ”
“อย่างงี้นี่เอง”
เขายิ้มกว้างขึ้น หันไปกลับไปมอง
เมฆหมีพูห์ที่เริ่มแปลงร่างเป็นรูปใหม่
ระหว่างนับถอยหลังสัญญาณไฟสีแดง
เขาเริ่มหัวข้อการประชุม ‘วิเคราะห์เมฆ’
กับเด็กน้อยอีกครั้ง…
เสียงในหัวเมือ่ บ่าย ถูกกลบด้วยความ
สดใสของเสียงหัวเราะระหว่างพ่อกับลูก
เขาอาจจะเป็นพนักงานที่ไม่เอาไหน
แต่เขาก็เป็นฮีโร่ทยี่ งิ่ ใหญ่ของเด็กตัวน้อย
เขาอาจจะไม่มีความรู้เท่ากูเกิล แต่
เขามีจินตนาการที่กูเกิลท�ำไม่ได้
และเขาอาจจะสูญเสียต�ำแหน่งหรือ
เงินเดือนไป แต่เขามีสิ่งที่ยิ่งใหญ่ นั่นคือ
เด็กหญิงที่นั่งข้างๆ ตอนนี้
คนทีเ่ ป็นเรือ่ งโชคดีและมีคา่ ทีส่ ดุ ในชีวติ

ภาพอ้างอิง
https://th.pngtree.com/freebackground/blue-sky-background-banner-cartoon-bear_115621.html
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พร้อมกับชี้ไปที่เมฆหมีพูห์ของเธอ
“อ้อ เห็นแล้ว ตรงนั้นใช่ไหม หูสอง
ข้าง ถัดลงมากลมๆ นั่นเป็นจมูก อืม
เหมือนมีมือยื่นออกมาลูบพุงเลยนะ”
เขาพยักหน้า เอามือจับคางท�ำท่า
จริ ง จั ง เหมื อ นก�ำ ลั งใช้ ค วามคิ ด ตอน
ประชุมงาน เพียงแต่หัวข้อการประชุม
คราวนี้เป็นเรื่องวิเคราะห์รูปร่างของเมฆ
หมีพหู ต์ รงหน้าแทน เด็กหญิงหัวเราะกับ
ท่าทางจริงจังของผู้เป็นพ่อ
“แล้วท�ำไมท้องฟ้าถึงเป็นสีฟ้าคะ”
เด็กหญิงเอียงหัวท�ำท่าสงสัย เอามือ
จับคางเลียนแบบท่าทีของพ่อเมื่อครู่
“….”
เขาก้มหน้าลง ในช่วงเวลาที่ความ
เงี ย บแทรกตั ว ขึ้ น มาคั่ น กลางระหว่ า ง
เสียงของเด็กน้อยกับค�ำตอบถัดไปของ
เขา ความคิ ดโลดแล่ นไปจนถึ ง เรื่ อ ง
ความผิดพลาดทางการสือ่ สารของเขาใน
ที่ท�ำงาน เรื่องที่ทำ� ให้เขาสูญเสียโอกาส
ในการท�ำ งานไป แววตาของหนุ ่ ม วั ย
กลางคนเริ่มหม่นลงอีกครั้ง

TK VOICE

ธีรโชติ จิวรเศรษฐ์กุล

ในวันวัยนี้ คุณ
ดื่มด่ำ�กับเรื่องอะไร
มากที่สุด
ดื่มด่ำ� (ว. / คำ�วิเศษณ์)
=
เป็นที่พอใจอย่างยิ่ง, ซาบซึ้งใจ
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ขณะผมย่องเบาเข้าไปถามค�ำถามนี้กับใครหลายคนใน TK park (ยกเว้น
ภายในพื้นที่สำ� หรับผู้ที่ต้องการบริโภคอาหาร-เครื่องดื่ม ซึ่งผมเกรงใจช่วงเวลา
แห่งการ ‘ดื่มด�่ำ’ ของพวกเขา) ผู้คนส่วนใหญ่มักแสดงออกถึงเครื่องหมาย
ค�ำถามผ่านทางสีหน้า จนผมต้องรีบอธิบายขยายความเพิ่มเติมตามนิยามข้าง
ต้น ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไร เพราะมันอาจเป็นค�ำที่ฟังดูโบราณอยู่บ้าง
นั่นสิ, ‘ด�่ำ’ ไม่ได้เป็นชื่อเครื่องดื่ม แล้วจะดื่มได้อย่างไร
ผมจึงต้องถามย�้ำคนเหล่านั้นอีกครั้งว่า ช่วงนี้คุณ ‘ซาบซึ้งใจ’ กับเรื่องอะไร
ในชีวิตมากที่สุด

1. อวิรุทธิ์ คำ�ลือไชย / อายุ 19 ปี

น่าจะเป็นเรือ่ งกีฬา ผมชอบเตะบอลกับเพือ่ นทุกวันศุกร์
ส่วนวันอืน่ ไม่ได้เตะเพราะต้องมาท�ำงานทีน่ ี่ (TK park)
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2. เอกรินทร์ ทองพวงเขน / อายุ 53 ปี

2

ชอบฟังเพลงแนวแจ๊ส ฟังของศิลปินทั่วไป ไม่ได้ชอบ
ใครมากเป็นพิเศษ
3. สุพิชญ์ สุขประเสริฐ / อายุ 54 ปี

3

4

ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ ก็เรื่องทั่วไปอย่างข่าวสารบ้าน
เมือง ไปตามกระแสสังคม ติดตามหลายช่องทาง ทั้ง
หนังสือพิมพ์ เฟซบุ๊ก ยูทูบ ไลน์ เดี๋ยวนี้ข่าวสารมาเร็ว
4. ธีรวัฒน์ โตสุข / อายุ 12 ปี

ผมชอบเล่นกีฬา ถ้าว่างก็จะเล่นช่วงพักกลางวันกับหลัง
เลิกเรียน
5. กนกนิภา ศรีตระกูล / อายุ 14 ปี

5
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6. ชวันรัตน์ ประสานเนตร / อายุ 43 ปี

ปกติชอบอ่านนิยายค่ะ แต่ช่วงนี้มีลูก ก็จะตามอ่านใน
เรื่องของคุณหมอ กับเรื่องพัฒนาการด้านการสื่อสาร
ค่ะ คือจะหาเป็นเรื่องๆ ไม่ได้ซื้อเป็นจริงเป็นจัง อย่าง
ตอนนี้ลูกวัย 9-10 เราสงสัยว่าท�ำไมลูกเริ่มเขียนแล้ว
เราก็จะหาว่าเพราะอะไร อ๋อ… พัฒนาการของเขา
เพราะเขามีเหตุผล แล้วเราควรท�ำอย่างไร ปรับตัวอย่าง
ไร แล้วช่วงนี้ก็ตามกระแสเรื่องเรียนด้วย เพราะมัน
(ระบบการสอบเข้าเรียน) เปลี่ยนบ่อย
7. ทินภัทร พงษ์จันทร์ / อายุ 9 ปี

ชอบเล่นเกม minecraft มานานแล้ว เป็นเกมให้สร้าง
บ้าน ส่วนใหญ่เล่นหลังเลิกเรียน
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ชอบดูซรี ยี ค์ ะ่ หนูดหู ลายเรือ่ ง แต่มเี รือ่ งนึงทีห่ นูตดิ มาก
(นึกอยู่นาน) อ๋อ… What’s wrong with secretary
Kim เรือ่ งย่อประมาณว่า มีเลขาหญิงกับเจ้านายคูห่ นึง่
สองคนนีเ้ คยมีเหตุการณ์ทเี่ ลวร้ายร่วมกันมาก่อน แล้ว
เลขาหญิงคนนี้ก็พยายามตามหาผู้ชายคนนี้ที่ตอน
เด็กๆ เคยช่วยเธอไว้ สรุปผูช้ ายในเรือ่ งก็คอื เป็นเจ้านาย
ของเธอเอง สนุกมาก มี 10 กว่าตอน

