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อุทยำนกำรเรียนรู้ TK park เปิดพื้นที่สร้ำงสรรค์นิตยสำร “Read Me 

Egazine” โดยฝีมือกำรเขียนของเยำวชน TK Young Writer ที่ผ่ำนกำร

บ่มเพำะทักษะ ฝึกฝนและขัดเกลำฝีมือ จำกอุทยำนกำรเรียนรู้ TK park 

เพื่อเป็นเวทีในกำรสรรค์สร้ำงผลงำน สะท้อนควำมคิดในประเด็นต่ำงๆ 

ผ่ำนมุมมองของคนรุ่นใหม่ 

 กระบวนกำรในกำรผลิตนิตยสำร Read Me เป็นกำรท�ำงำนร่วมกัน

ระหว่ำงนักเขียนรุ่นเยำว์ที่มีฝีไม้ลำยมือเป็นที่น่ำจับตำ กับบรรณำธิกำร

มืออำชีพ ซึ่งผลัดเปลี่ยนกันเข้ำมำแบ่งปันควำมรู้ ถ่ำยทอดประสบกำรณ์

กำรท�ำนิตยสำร ให้เยำวชน TK Young Writer ได้สัมผัสกับกำรท�ำงำน

จริง ซึ่งควำมพิเศษของ Read Me อยู่ที่นอกจำกทุกคนจะเป็นนักเขียน

แล้ว น้องๆ ในทีม ต้องแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ร่วมกันคิด ร่วมกันลง

มือท�ำ ในบทบำทที่ตัวเองได้รับ ได้เรียนรู้หน้ำที่ของแต่ละต�ำแหน่ง เช่น

เดียวกับกองบรรณำธิกำรนิตยสำร 

 ในยคุดจิทิลัทีก่ำรเรยีนรูเ้กดิขึน้ได้ไม่จ�ำกดั Read Me Egazine เป็น

นติยสำรออนไลน์รำย 2 เดอืน ส�ำหรบัผู้อ่ำนทุกเพศทุกวัย น�ำเสนอประเดน็

ที่อยู่ในควำมสนใจผ่ำนมุมมองที่หลำกหลำย ท�ำให้ผู้อ่ำนได้อ่ิมเอมกับ

สรรสำระ ด้วยฝีมอืของเยำวชนคนรุน่ใหม่ทีม่ใีจรกัในกำรเขยีนและกำรท�ำ

หนังสือ ติดตำมนิตยสำร Read Me ได้ที่ http://readme.tkpark.or.th 

สำ�นักง�นอุทย�นก�รเรียนรู้
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ควำมจ�ำเป็นในกำรหำของเหลว

เข้ำร่ำงกำยของคนเรำ อยูท่ี ่น�ำ้ 7-8 

แก้ว ต้องยอมรับในควำมสำมำรถ

ของมนษุยชนทีปั่จจบุนัน้ี มเีคร่ืองดืม่

มำกมำยหลำยรูปแบบ ซึ่งไม่ได้มี

ลักษณะเป็นของเหลวไปซะท้ังหมด

รำวกับมีเวทมนตร์ ของเหลวที่

เรำกลืนกันลงคอในแต่ละวันมี

คณุสมบตัแิตกต่ำงกนั เครือ่งดืม่บำง

อย่ำงให้ควำมสุข ในขณะเดียวกัน

เครื่องดื่มอีกอย่ำงก็ให้รสชำติที่มำ

พร้อมกบักำรเยยีวยำได้ ยงัมเีครือ่ง

ดื่มที่เพิ่มควำมสวยงำมและควำม

แขง็แรงอีกด้วย ทุกวนัน้ีเครือ่งดืม่มี

หลำกหลำย และเป็นหลำยอย่ำง น�ำ้

อมฤตในนิทำน ดูไม่ได้เป็นเรื่อง

หลอกตำอกีต่อไป ในโลกของควำม

เป็นจรงิน้ัน น�ำ้หลำกสมีำกสรรพคณุ

เกิดข้ึนใหม่ เพ่ิมข้ึนเรือ่ยๆ ในทกุวัน 

โลกหมุนไปทกุวนั ไม่ใช่แค่เรำท่ี

เตบิโตเท่ำน้ัน เครือ่งดืม่ก็เป็นส่ิงหนึง่

ทีเ่ตบิโตไปกบัเรำ รสชำตทิีเ่ปลีย่น

ไปจำกเดิม บรรจภุณัฑ์ทนัสมยัทีก้่ำว

ทันเรำ โลกของเครื่องด่ืมที่ในบำง

ครั้งมีบำงสิ่งบำงอย่ำงหำยไปแล้วก็

ย้อนกลับมำ 

มำเปิดโลกของเครือ่งดืม่ ส�ำรวจ

ควำมน่ำต่ืนตำตื่นใจของควำม

หลำกหลำยทีน่่ำค้นหำ รวมถึงกำร

ไขควำมลบัต่ำงๆ ของเครือ่งดืม่ ทีจ่ะ

มำเปิดเผยกันในเล่มน้ีเลยค่ะ!

มนัสนรา หาสุณหะ
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ฉนัเชือ่ว่ำมนษุย์คนเรำมเีหตผุลในกำรดืม่เสมอ  ดืม่ในทีน่ี ่ไม่ใช่แค่

ทำงรปูธรรม แต่แฝงด้วยนำมธรรม ควำมหมำยของเมนแูต่ละชนดิ ควำม

ต่ำงของแต่ละรสชำต ิกลิน่ต่ำง ๆ  ผ่ำนกล่ินไอน�ำ้ และท่ีน่ำสนใจ คอืเรือ่ง

รำว คณุค่ำ ควำมหมำยในตวัเครือ่งด่ืม

ดืม่อย่ำงไรให้มชีีวิตท่ีดี 

ดืม่อย่ำงไรให้เรียนรู้ประวตัศิำสตร์

ดืม่อย่ำงไร ให้เข้ำใจตวัเอง คนอ่ืน สงัคม สิง่แวดล้อม

ทกุวนันีเ้รำด่ืมด�ำ่กบัแก่นเร่ืองรำวในชีวิตอย่ำงไรบ้ำง 

ทกุวนันีช้วีติของเรำดืม่อะไรบ้ำง กำรด่ืมบ่งบอกหรอืสือ่สำรอะไรกบั

เรำ เช่น สุขภำพ พฤติกรรมกำรกนิ กำรด�ำรงชีวิต ฯลฯ บอกอะไรกับเรำ 

ควำมน่ำสนใจ ไม่ใช่แค่เมนูที่หลำกหลำยจำกเครื่องดื่มธรรมดำ 

เครือ่งดืม่ทุกเนือ้หำในหน้ำทีค่ณุจะพลิกชิมและอ่ำนถัดต่อไปน้ี แฝงไป

ด้วย Story ท่ีน่ำสนใจ เสน่ห์ของหลำยๆ ตอนคอืกำรเปรยีบเปรยควำม

เป็นรูปธรรมอย่ำงตัวเครื่องดื่มที่มนุษย์เสพและรังสรรค์สู่กำรอธิบำย

ควำมหมำยท่ีเป็นนำมธรรม ชวนน่ำครุน่คดิ ตรติรอง เป็นเกร็ดควำมรู้

และอำหำรสมองท่ีมเีนือ้หำสดใหม่ สนุก ครบรสชำต ิพร้อมเปิดกว้ำง

เรือ่งรำวของเคร่ืองดืม่ท่ีเป็นมำกกว่ำเครือ่งดืม่ 

ศิริลักษณ์ แสวงผล
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วัยเด็ก
เครื่องดื่มประจ�ำวัยเด็ก 

ยังไงกต้็องหนไีม่พ้น นม

ซึง่ในปัจจบุนัมนีมหลำก

หลำยชนดิ ส�ำหรับเดก็ท่ีแพ้

นมววั กม็ทีำงเลอืกอืน่ เช่น 

นมแพะ ทีปั่จจุบนัมขีำยใน

ห้ำงสรรพสินค้ำและร้ำน

สะดวกซือ้ท่ัวไป

วัยรุ่น
เติบโตขึน้มำหน่อย ด้วย

ค�ำว่ำ วัยรุ ่นต้องรู ้จักกับ

รสชำต ิ เครือ่งดืม่ของวยัรุน่

คงหนีไม ่พ ้น น�้ำอัดลม 

สดชื่นท่ำมกลำงปิดเทอม

ตอนหน้ำร้อน

วัยเรียน
เข้ามหาวิทยาลัย
วัยช ่วงทดลอง ผสม

เครือ่งดืม่ในร้ำนสะดวกซือ้ 

เพ่ือต่อกรกับไฟนอลตัว

ร้ำย ด้วยกำรผสมเครือ่งดืม่

ตำมสูตรของแต่ละคน

Ex. กำแฟ+เครื่องด่ืมชู

ก�ำลัง = เคล็ดลับโต้รุ่ง (ข้อ

ควรระวัง : ใจสั่น)

วัยผู้ใหญ่
ถงึเวลำต้องบ�ำรุงตวัเอง

กันหน่อยแล้ว อำยุช่วงนี้

ต้องเป็น น�้ำสมุนไพร กับ

เครื่องดื่มบ�ำรุง

รงันกเจ้ำไหนด ีโสมเจ้ำ

ไหนโดน เครื่องดื่มอะไร

สรรพคณุมำกแค่ไหน จดัมำ

เลยท้ังกระเช้ำ!

เครื่องดื่ม
ในช่วงวัย
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อัตลักษณ์กลุ่มสังคม  
ควำมเป็นตวัตน หรอืแม้กระทัง่ควำมเป็น ‘เรำ’ ไม่

เพียงแต่เป็นเรือ่งของวตัถุดบิของอำหำรทีส่ือ่ถึงอัตลกัษณ์

เหล่ำน้ี หำกเครือ่งดืม่ทีมี่รสชำตเิฉพำะตวัมันเองอกีหลำย

เมนูบนโลกใบน้ียงัสะท้อนถึงควำมเป็นหมู ่สังคม ชมุชน 

ฯลฯ ได้เป็นอย่ำงด ี กล่ำวคอื เครือ่งดืม่ยงัมวีฒันธรรม

ก�ำกับอยูเ่ป็นนัย ไม่ว่ำจะเป็นสังคมเมืองหรอืชนบทกต็ำม

ยกตัวอย่ำง เช่น กลุ่มชำติพันธุ์ปกำเกอะญอ ที่กำร

ดื่มร�่ำสุรำจะพบในพิธีกรรมทำงควำมเชื่อต่ำงๆ ถือเป็น

ศิลปะวัฒนธรรมกำรด่ืมที่ซับซ้อน โดยสังเกตได้ตั้งแต่

ต�ำแหน่งของคนน่ังในวงสุรำที่ต้องสอดคล้องกับควำม

สัมพันธ์ทำงเครือญำติ และต้องสอดคล้องกับพื้นที่ใน

เรือนและต�ำแหน่งของผีเรือน นอกจำกน้ีต�ำแหน่งของ

คนน่ังยงัมส่ีวนก�ำหนดกำรจัดวำงอำหำรและสรุำส�ำหรบั

เสิร์ฟผีเรือน เป็นต้น 

พฤติกรรมการดื่ม
นอกจำกพฤติกรรมกำรกินอำหำรที่เป็นตัวบ่งชี้ถึง

กำรมีสุขภำพร่ำงกำยที่ดีหรือไม่ดีอย่ำงไรบ้ำงแล้วนั้น 

กำรเลือกด่ืมของคนเรำก็เป็นอีกหน่ึงพฤติกรรมที่

สะท้อนถึงกำรดแูลและใส่ใจต่อส่ิงทีน่�ำเข้ำสู่ร่ำงกำย ไม่

ว่ำจะเป็น น�้ำตำล คำเฟอีน นม น�้ำเปล่ำ สิ่งเหล่ำนี้มำก

ไปน้อยไปก็มีผลต่อสุขภำพได้เช่นกัน 

ยกตวัอย่ำงส่ิงท่ีคนเรำดืม่อยู่ทุกวนัอย่ำง ‘น�ำ้เปล่ำ’ 

พฤติกรรมกำรด่ืมท่ีเหมำะสมคือกำรดื่มในปริมำณที่

เพียงพอ ไม่มำกหรือน้อยจนเกินไป วิธีสังเกต ถ้ำดื่ม

ปรมิำณทีม่ำก ปัสสำวะจะมีสใีส น่ันแสดงว่ำร่ำงกำยได้

รบัน�ำ้เพียงพอแล้ว ดงัน้ัน ควรหยดุดืม่สักพัก แล้วค่อยมำ

ดืม่ใหม่ภำยหลงั 15 นำท ีขณะเดยีวกนักำรดืม่น�ำ้เยอะๆ 

ระหว่ำงทำนอำหำรจะท�ำให้ร่ำงกำยย่อยอำหำรได้ไม่ดี

หลังตื่นนอนตอนเช้ำควรจะดื่มน�้ำอุ ่น หรือน�้ำที่

อณุหภูมห้ิอง 1-3 แก้ว เพรำะขณะทีค่นเรำนอนหลบัเป็น

ช่วงท่ีร่ำงกำยขำดน�ำ้ และเพือ่กระตุน้ระบบขับถ่ำย แนะน�ำ

ให้ด่ืมน�ำ้หลังแปรงฟัน หรอืหลังบ้วนปำก เพรำะตอนเช้ำ

หลังตืน่นอนเช้ือโรคในปำกจะมจี�ำนวนมำก ระหว่ำงวนั

ควรดืม่น�ำ้บ่อยๆ ครัง้ละน้อยๆ หรอืจิบระหว่ำงวนัเรือ่ยๆ 

ไม่ควรรอให้หิวน�ำ้มำกแล้วดืม่ทีละเยอะๆ เพรำะกำรดืม่ 

น�ำ้ทลีะมำกๆ ร่ำงกำยจะไม่สำมำรถดดูซึมน�ำ้ได้ทัน

ศิริลักษณ
์  แสวงผล 
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นธ

รร
ม

กา
รด

ื่ม
บอ

กอ
ะไร

??
?

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

เรยีกเป็นชือ่ทำงกำรค้ำว่ำ ‘น�ำ้โซดำแต่ง

กลิน่และรสชำต’ิ ให้ควำมรูส้กึซำบซ่ำ

หอมหวำนในปำกและขณะเดยีวกนั ยงั

ช่วยขับรสชำติอำหำรให้อร่อยขึ้นกว่ำ

เดมิ หลำยสิบปีทีน่�ำ้อดัลมเป็นหนึง่ใน

เครือ่งดืม่ยอดนยิมเคยีงคู่อำหำรจำน

โปรด เชือ่ว่ำสกัครัง้หนึง่ในชวีติ เรำน่ำ

จะเคยทำนน�ำ้อดัลมกนัมำบ้ำง 

แต่เมื่อเวลำผ่ำนไป เจ้ำน�้ำอัดลม

ย่ีห้อยอดนยิมทัง้หลำยดูเหมอืนจะไม่

เป็นมิตรกับผู้คนมำกเท่ำไรในเร่ือง

สขุภำพ แม้จะมกีำรออกสูตรใหม่ๆ ซึง่

ลดควำมหวำนและน�ำ้ตำลลงบ้ำง แต่

นัน้กย็งัไม่ใช่ทำงออกส�ำหรับปัญหำนี้ 

หลำยคนเริ่มพยำยำมถอนตัวออก

จำกกำรดืม่น�้ำอดัลม และเริม่เปลีย่น

ไปทำนโซดำเปล่ำๆ แทน 

Sparkling Water หรือน�้ำโซดำ

ไม่แต่งกล่ินและรสชำต ิเริม่มบีทบำท

ในแง่มุมของกำรเป็นอีกหน่ึงเครื่อง

ดื่มทำงเลือกส�ำหรับคนที่ชอบควำม

ซำบซ่ำแต่ไม่อยำกได้ควำมหวำนเป็น

ของแถม เป็นน�้ำอัดลมแบบไม่มีรส 

เปรียบคือน�้ำเปล ่ำที่ ถูกเติมก ๊ำซ

คำร์บอนไดภำยใต้แรงดัน 

ไม่มีแคลอรี่ ไม่มีน�้ำตำล และใน

บำงสูตร ยังมีกลิ่นหอมจำกกำรปรุง

แต่งควบคู่กันไปด้วยระหว่ำงทำน 

ส่วนประโยชน์ของ Sparkling 

Water นอกเหนือจำกน้ียงัมส่ีวนช่วย

ในเรื่องของกำรย่อยอำหำร ส่งผลให้

ท้องไม่ต้องท�ำงำนหนกัเกนิไปนกัหลงั

จำกเรำรับประทำนเนื้อสเต็กชิ้นใหญ่ 

ในต่ำงประเทศ หลำยบ้ำนเลือกทีจ่ะมี

เครื่องท�ำน�้ำดื่มชนิดนี้ติดไว้เป็นอีก

หน่ึงทำงเลือกนอกเหนือจำกน�ำ้เปล่ำ 

ข่ำวดคีอืปจัจบุนันีใ้นประเทศไทย 

เครื่องดื่มชนิดน้ีเริ่มเป็นที่นิยมมำก

ขึ้นเรื่อยๆ และไม่ยำกมำกเกินไปใน

กำรหำมำทำนคูอ่ำหำรจำนโปรด บำง

ชนิดอำจถูกวำงขำยเคียงข้ำงกันกับ

น�้ำอัดลมยอดนิยมในปัจจุบัน 

นอกเหนือจำกนั้น ในไทยเอง ก็

เริม่มกีำรท�ำโซดำครำฟต์จำกกลุม่คน

เล็กๆ ที่หลงรักเครื่องดื่มชนิดนี้ ซึ่ง

ก�ำลังขยำยให้ครอบคลุมมำกขึ้นใน

อนำคตและเป็นอีกหน่ึงทำงเลือกให้

กับคนไม่ทำนน�้ำอัดลม 

ในอนำคต มันอำจไม่มีสิ่งใดที่

สำมำรถทดแทนสิ่ งใดได ้อย ่ ำง

หมดจด แต่กำรมีตัวเลือกที่มำกขึ้น 

แน่นอนว่ำมันย่อมเป็นประโยชน์ต่อ

ผู้บริโภคอย่ำงเรำๆ ซ่ึงท้ำยที่สุดแล้ว

ก็เป็นตัวเรำเอง ที่ต ้องเลือกส่ิงที่

เหมำะสมกับเรำ 

ท้ำยทีส่ดุแล้ว แม้จะเป็นน�ำ้อดัลม

แบบไหนก็ตำม อย่ำงไรเสีย เรำก็คง

ยืนยันว่ำไม่มีสิ่งใดดีไปกว่ำควำม

บริสุทธิ์ของน�้ำเปล่ำแน่ๆ 

SPARKLING 
WATER
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ภาพอ้างอิง
 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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วันนั้นเป็นช่วงเวลำหลังอำหำรกลำงวัน

สมยัยงัอยูช่่วงชัน้ประถมศกึษำ รถตูค้นัใหญ่

สีสันแปลกตำมำจอดประจ�ำกำรในจุดหน่ึง

บรเิวณโรงเรยีนของเรำ เดก็ๆ รุน่รำวครำว

เดยีวกนัในบรเิวณน้ันถือแก้วพลำสตกิขนำด

ฝ่ำมอืสวนทำงไป และใครบำงคนเชิญชวนให้

เรำไปต่อแถว 

ไม่นำนเกนิอดึใจ เครือ่งดืม่รสโกโก้แก้ว

หนึง่ถกูมอบให้กบัเรำ เพียงอึกเดยีวเท่ำน้ัน 

ของเหลวหวำนหอมถกูส่งผ่ำนช่องปำกลงไป

ยงักระเพรำะ มนัอร่อย อร่อยเสียจนต้องเดนิ

กลบัไปต่อควิอกีครัง้ ครัง้แล้ว ครัง้เล่ำ และเฝ้ำ

รอกำรมำถงึของเครือ่งดืม่ชนิดน้ีในปีต่อๆ ไป

จนถงึวนัจบกำรศกึษำ และนัน้คอืทีม่ำของ

ควำมทรงจ�ำแรกกับเครือ่งดืม่รถโรงเรยีน

ในเมอืงไทย โดยเฉพำะกรงุเทพเป็นดนิ

แดนแห่ง street food มำเนิน่นำน และ

ประวตัศิำสตร์ของเครือ่งดืม่รถเข็นในไทยเริม่

มำใกล้เคยีงกนักบัสมยันัน้ จำกร้ำน(สภำ)

กำแฟ สูก่ำรน�ำเอำวตัถดุบิเท่ำทีจ่�ำเป็นใส่รถ

เขน็ตดิล้อ ค่อยๆ ถ่อไปตำมตรอกซอกซอย 

ใครใคร่จะสั่งเคร่ืองดื่มชนิดใดก็ตำมแต่ใจ

ลกูค้ำ บำงท ีอำจมเีก้ำอ้ีเล็กๆ สำมส่ีตวัตดิไว้

กบัตวัรถ เพือ่มอบแหล่งพักพิงอันแสนสัน้ให้

กบัคนทีเ่ข้ำมำใช้บรกิำร ถ้ำอำหำรคอืส่วนหน่ึง

ในปัจจยั 4 บำงท ีเครือ่งดืม่ดีๆ  อำจเป็นอีกส่ิง

ทีค่วบคูก่นัมำ 

และดเูหมอืนว่ำเครือ่งดืม่รถเขน็จะเป็นสิง่

หนึง่ทีไ่ม่เคยหำยไปตำมกำลเวลำ แถมยงั

พัฒนำต่อมำให้เข้ำกับยคุสมัยมำกข้ึนเรือ่ยๆ 

จำกเครือ่งดืม่รถโรงเรยีนทีเ่รำคุน้เคยในวยั

เดก็ สูส่ภำกำแฟเคล่ือนท่ี จำกแรงขับเคลือ่น

มนุษย์และสองล้อ สู่กำรเปล่ียนพลังงำนจำก

น�ำ้มนัและแปรผนักำรเดนิทำงของเครือ่งดืม่

เหล่ำน้ันให้เหมำะกับกลุ่มลูกค้ำมำกข้ึน 

ไม่นำนมำน้ี เครือ่งดืม่อัดแก๊สไนโตรเจน

เริม่เป็นทีนิ่ยมมำกขึน้ จำกด้วยรสชำตทิีแ่ปลก

ใหม่ และควำมรวดเรว็ในกำรน�ำเสร์ิฟแต่ละ

แก้ว วตัถุดบิทัง้หมดถูกผสมไว้เสร็จสรรพตำม

สตูร เม่ือลูกค้ำต้องกำร ท่ีเหลือก็เพียงโยกคนั

โยกเพือ่ให้ก๊ำซท�ำหน้ำทีเ่ป็นแรงดนัขบัเคลือ่น

เครือ่งดืม่น้ันๆ สูบ่รรจุภัณฑ์ ท้ังชำ กำแฟ หรือ

เครือ่งดืม่คลำสสกิอย่ำงน�ำ้แดงมะนำวโซดำก็

ถูกปรบัเปล่ียนสตูรตำมยุคสมัย

เรือ่งตลกร้ำยคือในทุกวนัน้ี โดยเฉพำะใน

มหำนครใหญ่ เรำมีร้ำนขำยเครือ่งดืม่เตม็ไป

หมด เรำมีร้ำนสะดวกซ้ืออยู่ทกุหวัมุมถนน มี

ร้ำนกำแฟอยูใ่นทกุห้ำงสรรพสนิค้ำ มบีริกำร

รบัซ้ือเครือ่งดืม่มำกมำยทีพ่ร้อมเสร์ิฟให้เรำ

ถึงที ่ นีอ่ำจจะเป็นจดุจบของเครือ่งดืม่รถเขน็

หรือไม่ หรือเครื่องดื่มชนิดนี้อำจต้องปรับ

เปลีย่นตวัเองให้เข้ำกบัยคุสมยัอนัใกล้อกีครัง้ 

น่ีเป็นสิง่ท่ีต้องตดิตำมกันต่อไป
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https://www.quirky-group.co.uk/

https://www.instagram.com/p/BAHNuhoL8Jx/
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หำกย้อนไปส�ำรวจในต�ำนำนปรัมปรำของคนหลำกเชือ้ชำตหิลำยศำสนำ 

จุดร่วมหนึ่งที่มีร่วมกันคือวัฒนธรรมกำร ‘ดื่ม’ ที่ทุกชำติมี อีกทั้งกำรดื่มยัง

มีเรื่องรำวและควำมหมำยมำกไปกว่ำกำรกระดกของเหลวจำกปำกลงสู่

หลอดอำหำร แต่ในถ้วยแก้วนั้นยังไหลเวียนไปด้วยเรื่องเล่ำ ต�ำนำน และ

ควำมเชื่อ ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนควำมคิดควำมเชื่อของคนในพื้นที่นั้นได้อย่ำงดี 

เมื่อควำมหมำยของกำรดื่มถูกขยำยไปมำกกว่ำอำกำรกลืนของเหลว

ลงท้อง Read Me ฉบับนี้จึงขออำสำไปส�ำรวจวัฒนธรรมในถ้วยแก้ว และ

ควำมคิดจิตวิญญำณของมนุษย์ที่ไหลเวียนอยู่ในถ้วยน้ันตั้งแต่อดีตกำล

จนถึงยุคปัจจุบัน ถ้ำพร้อมแล้ว เรำขอชวนคุณกระดกเครื่องดื่มแห่งจิต

วิญญำณมนุษยชำติพร้อมๆ กันเลย Cheers!

กระดกดื่ม

วัฒนธรรม

ผ่านความเชื่อ

พิม
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ไดโอนิซัส: เทพเจ้าแห่งเหล้า
องุน่ในปกรณมักรกีอันเก่าแก่

หำกจะย ้ อนไปหำต�ำนำน

ปรมัปรำทีเ่ก่ำแก่ทีส่ดุทีบั่นทกึควำม

เชือ่เรือ่งกำรดืม่ไว้ในประวตัศิำสตร์

ของมนุษย์ชำติ ก็คงจะหนีไม่พ้น

ต�ำนำนกรีกปกรณมัซึง่กล่ำวถึงเร่ือง

รำวของ ‘ไดโอนิซัส’ ซ่ึงเป็นเทพแห่ง

เหล้ำองุ่นและเมรยั

หำกจะเล่ำอย่ำงย่นย่อ เรือ่งรำว

ของเทพไดโอนซิสัคอืต�ำนำนเทพกรกี

ทีรู่จ้กักนัอย่ำงแพร่หลำยทีส่ดุเรือ่งหนึง่ 

ต�ำนำนเหล้ำองุน่ได้ก�ำเนดิขึน้เมือ่เทพ

ไดโอนิซัสได้ทดลองปลูกพชืต่ำงๆ โดย

เฉพำะองุ่น ซ่ึงต่อมำพระองค์ได้น�ำองุน่

ไปหมกัไว้และค้นพบว่ำองุน่นัน้รสชำติ

ดอีย่ำงน่ำประหลำด ยิง่ด่ืม ย่ิงมนึเมำ 

ย่ิงสนุกสนำน และอยำกดื่มอีก 

พระองค์จงึได้เผยแพร่กำรท�ำเหล้ำองุน่

ไปท่ัวแดน 

ไดโอนิซัสยังเป็นเทพแห่งควำม

อดุมสมบรูณ์ทีช่ำวกรกีและโรมนัให้

ควำมเคำรพบูชำ เพรำะมีควำมเชื่อ

ว่ำ ไม่ว่ำเทพไดโอนิซัสจะผ่ำนไป

ทำงไหนกจ็ะพำควำมชุม่ช้ืนแห่งสรุำ

เมรัยติดไปยังดินแดนน้ัน พระองค์

เป็นเทพที่ท�ำให้พ้ืนดินเต็มไปด้วย

องุ ่นรสเลิศ ให้ทั้งควำมอิ่มหน�ำ 

เมำมำย และควำมสนุกสนำน

ชื่นบำนแก่มนุษย์เมื่อได้ลิ้มรส ตำม

ต�ำนำนกล่ำวว่ำไดโอนซิสัท�ำให้ผูค้น

กลำยเป็นคนวิกลจริตไปด้วยฤทธิ์

ของน�้ำเมำ ผู้ท่ีถูกพิษเมรัยเล่นงำน

จะเป็นบ้ำหรอืไร้สตไิปเลยก็ม ีแต่ใน

ทำงกลับกันก็มีผู้ที่เคำรพนับถือใน

ฐำนะที่ เป ็นเทพแห่งควำมอุดม

สมบรูณ์จงึมกีำรสร้ำงวหิำรถวำยแด่

เทพเมรัยองค์นี้ด้วย
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แผ่นปังและไวน์องุ่น:
เลือดเนื้อและกายาของพระคริสต์

นอกจำกไวน์องุ่นจะปรำกฏในต�ำนำนปรัมปรำ

ของกรีกแล้ว ศำสนำคริสต์ก็ยังมีกำรประกอบพิธี

ศกัดิสิ์ทธ์ิท่ีมกีำรน�ำไวน์องุ่นมำเป็นส่วนหนึง่ของพธีิ

ส�ำคญัด้วย วฒันธรรมกำรดืม่จงึไม่ใช่ผกูตดิอยูแ่ค่

ต�ำนำนปรัมปรำ แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของศำสนำ

และกำรยอมรับพระผู้เป็นเจ้ำ

‘ศลีมหำสนทิ’ เป็นพธิทีีเ่ป็นกำรประกำศยอมรบั

ว่ำพระเจ้ำได้สถติอยูใ่นกำยตนและแนบแน่นเป็นหนึง่

เดยีวกบัพระองค์ โดยกำรรบัประทำนขนมปังแทนพระ

กำย และไวน์องุน่ซึง่เป็นสญัลกัษณ์แทนพระโลหติ

ในพระวรสำรนกับญุมทัธวิมกีำรบันทึกไว้ว่ำ ขณะ

ทีพ่ระเยซรูบัประทำนอำหำรร่วมกบัอัครทตูในอำหำร

ค�ำ่มือ้สดุท้ำย ในมือ้น้ันมเีพยีงขนมปังและเหล้ำองุ่น 

ซึง่พระองค์ใช้เป็นสัญลกัษณ์แห่งพันธสัญญำใหม่ใน

กำรไถ่บำปด้วยเนือ้และเลอืดดงัทีท่รงพยำกรณ์ไว้แล้ว 

พระ เยซไูด้ตรสัว่ำ “จง รบั ไป ดืม่ ทกุ คน เถิด เพรำะ ว่ำ น่ี 

เป็น โลหิต ของ เรำ อนั เป็น โลหติ แห่ง พนัธ สญัญำ ที ่หลัง่ 

ออก เพือ่ ยก บำป โทษ คน จ�ำ นวน มำก” กำรดืม่ไวน์องุน่

จงึมีสบืต่อมำจนถึงทกุวันนี ้เป็นพิธีศกัดิส์ทิธ์ิที่ชำว

ครสิต์แสดงกำรยอมรบัต่อพระผูเ้ป็นเจ้ำ กำรดืม่ไวน์

องุน่จงึเป็นสญัลกัษณ์ของกำรหลอมรวมเลือดเน้ือเข้ำ

กบักำยของพระเยซผููไ้ถ่บำป

ผีแถนและการถวายเหล้าของคนไทย
วฒันธรรมไทยเองกม็คีวำมเชือ่เรือ่งกำรดืม่เหล้ำ

มำแต่โบรำณ กำรดืม่เหล้ำจงึมคีวำมหมำยมำกกว่ำ

แค่น�ำ้เมำ เพรำะเหล้ำถูกใช้เป็นสือ่กลำงระหว่ำงคน

กบัผมีำแต่โบรำณ ในวรรณคดโีบรำณมหีลกัฐำนว่ำ

จะสำดเหล้ำในจอกข้ึนไปบนฟ้ำด้ำนหลังเพือ่ถวำย

ให้แถนได้ดื่มก่อนเสมอ และในเมอืงไทยสบืมำจน

ทกุวนัน้ี เมื่อมกีำรเซ่นไหว้ผก็ีจะเหน็จอกเหล้ำเรยีง

รำยถวำยพร้อม เค รือ่ งเ ซ่นอ ย่ ำงอ่ืน เหล้ำจงึเป็น

ตวักลำงในกำรตดิต่อกับสิง่ศกัดิส์ทิธิห์รอืสิง่ลีล้บัไม่

เพียงแต่ในวั ฒน ธร รม ไท ย แต่ ยังพบในหลำย

วฒันธรรม เช่น จีนและชำวอำรยนั

นอกจำกจะมเีหล้ำจะมคีวำมส�ำคญัในเรือ่งกำร

ติดต่อกับสิ่ งที่ มอ งไ ม่ เห็น แ ล้ว น�้ำเมำในบริบท

สังคมไทยยัง แ สด งถึง กำ รต้อนรั บและกำรแสดง

ควำมยินดี  ดังที่จะเห็นธรรมเนียมกำรดื่มอวยพร

ในหลำกหลำยพิธี เหล้ำจึงมีควำมหมำยมำกกว่ำ

น�ำ้เมำแต่ยงัเข้ำไปอยูใ่นวธิชีวีติของผูค้น ทัง้ในด้ำน

ศำสนำ ควำมเชื่อ และกำรเข้ำสังคม

ภาพอ้างอิง
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 ยกบาํปโทษคนจาํ�นวนมาํก”กาํรดมื่ ไวนอ์ งนุ่ of-wine-music-ritual-madness-and-ecstasy-was-born-twice/
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เส้นทางกาแฟ 
มคีวำมเชือ่ว่ำ ‘ต้นกำแฟ’ มต้ีนก�ำเนดิมำจำกกำรค้น

พบของชนพืน้เมอืงในประเทศเอธิโอเปีย ซึง่เป็นดินแดนอัน

เก่ำแก่ทำงทิศตะวันตกของทวปีแอฟริกำ โดยมีต�ำนำนเก่ำ

แก่กล่ำวไว้ว่ำ ในขณะท่ีคนเล้ียงแกะก�ำลงัดูแลฝูงแกะ เขำ

กส็งัเกตเหน็แกะของตนนัน้ก�ำลงักนิผลเบอร์รีส่แีดงสดใส 

ซึง่เป็นผลของต้นไม้ทีเ่จริญเตบิโตในทุ่งหญ้ำอนักว้ำงใหญ่ 

หลงัจำกนัน้คนเลีย้งแกะกร็ูส้กึแปลกใจ ทีเ่หน็ว่ำแกะมคีวำม

คกึคะนองมำกผิดปกต ิด้วยควำมสงสัยและอยำกรู ้เขำจึง

ได้ลองกนิผลเบอร์รี ่ แล้วกพ็บว่ำมนัสำมำรถบ�ำบดัควำม

เหน่ือยล้ำและควำมง่วงให้หำยไปได้อย่ำงปลิดทิ้ง ซึ่งผล

เบอร์รีน่ัน้กคื็อท่ีมำของเมลด็กำแฟนัน่เอง

ผงกาแฟที่เปลี่ยนแปลงการบริโภค
นอกจำกน้ีแล้ว เทคโนโลยสี�ำคญัท่ีส่งผลต่อกำรเปลีย่น-

แปลงกำรดืม่กำแฟไปท่ัวโลก คอื กำรคิดค้นกำแฟส�ำเร็จรูป 

ซ่ึงกำแฟน้ีเกิดข้ึนจำกกำรดึงน�ำ้ออกจำกกำแฟทีป่รุงส�ำเรจ็

แล้ว โดยกำรพ่นผ่ำนอำกำศร้อนให้น�ำ้ระเหยออกไปจนเหลอื

แต่ผงกำแฟ ยกตวัอย่ำง ในดนิแดนตะวนัออกกลำง หลงัจำก

กำรตตีลำดกำแฟของกำแฟและน�ำ้ตำลจำกอำณำนิคมของ

ชำตมิหำอ�ำนำจในช่วงศตวรรษที ่ 18 กำแฟส�ำเร็จรูปกไ็ด้

เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมกำรบรโิภคกำแฟของพวกเขำ

แม้ว่ำชำและน�้ำอัดลมจะเป็นเครื่องดื่มอีก 2 ชนิดที่

สร้ำงควำมนิยมในดนิแดนแถบน้ีอย่ำงอยีปิต์ เยเมน และ

อหิร่ำน แต่กำแฟส�ำเรจ็รูปกไ็ด้สร้ำงควำมนยิมอย่ำงมำกใน

COFFEE STORY 
วัตถุดิบคุณภาพ

จากรสชาติสู่รสนิยม 
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หลำยประเทศตัง้แต่ช่วงกลำงศตวรรษที ่๒๐ เช่น ตรุก ีอสิรำเอล 

และซำอดุอีำระเบยี เป็นต้น โดยเฉพำะอย่ำงยิง่เนสกำแฟ ซึง่เนสเล่

ได้เข้ำมำต้ังฐำนกำรผลติเนสกำแฟทีต่รุกกีบัอหิร่ำน ควำมเรยีบ

ง่ำยและรวดเรว็ในกำรปรงุของกำแฟส�ำเรจ็รปู อกีทัง้ควำมหลำก

หลำยทีเ่พ่ิมมำกขึน้ ท�ำให้กำแฟส�ำเร็จรูปสำมำรถเข้ำถงึตลำด

ภำยในทกุเพศวยัได้ง่ำยขึน้ด้วย

ความแตกต่างสายพันธุ์กาแฟ 
ปัจจุบันจะเหน็ได้ว่ำ มกีำแฟมำกมำยหลำยแบรนด์ทีม่อีอก

มำขำยกันอยู่มำกมำยตำมท้องตลำดทั้งกำแฟ ที่เป็นแบบ

ส�ำเรจ็รปู กำแฟอำรำบิก้ำเป็นสำยพันธุท์ีน่ยิมมำกทีสุ่ดในโลก 

กำแฟชนิดนี้มีคุณภำพ มีรสชำติและกลิ่นหอมที่ดีที่สุด สภำพ

กำรเติบโตชอบอำกำศเย็น ให้ผลผลิตดีท่ีควำมสูงเหนือน�้ำ

ทะเลที่  800–2000 เมตร นิยมปลูกในภำคเหนือของ

ประเทศไทย 

ถดัมำเป็นสำยพนัธุโ์รบสัต้ำ เป็นพนัธ์ุกำแฟท่ีต้องกำรควำม

ชุ่มชื้นสูง ปลูกง่ำยให้ปริมำณผลผลิตมำก นิยมปลูกกันมำก

ในทวปีอฟัรกิำและเอเชยี สำมำรถปลกูในพืน้ทีท่ีม่รีะดบัควำม

สูงต้ังแต่ 500–600 เมตร เหนือระดับน�้ำทะเล ส�ำหรับ

ประเทศไทยนิยมปลูกกันทำงภำคใต ้  เช ่นที่ จั งหวัด 

นครศรีธรรมรำช, ชุมพร, สุรำษฏร์ธำนี  โรบัสต้ำมีรสฝำด

มำกกว่ำอำรำบิก้ำ แต่ควำมเข้มข้นของกำแฟพันธุ ์นี้จะมี

มำกกว่ำ สำมำรถรับรู้ได้เวลำดื่ม ส่วนใหญ่จะน�ำมำผลิตเป็น

กำแฟส�ำเร็จรูป หรือน�ำมำผสมกับกำแฟพันธุ์อำรำบิก้ำเพื่อให้

ได้รสชำติที่แตกต่ำงออกไป  

เครื่องดื่มยอดนิยมส�หรับทั่วทุกมุมโลก
ตัง้แต่สมัยครัง้ประวตัศิำสตร์มำแล้วน้ัน แวดวงสงัคมหลำย ๆ  

พ้ืนท่ีจะมี ‘เครื่องดื่ม’ ท่ีเกิดเป็นวัฒนธรรมก�ำกับอยู่ เสมือน

ว่ำกำรดื่มมีส่วนเป็นเครื่องมือขัดเกลำทำงสังคม มีส่วนหล่อ

หลอมวัฒนธรรม หล่อหลอมตวัตนของผูค้นสงัคมจนกลำยเป็น

อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรม ถ่ำยทอดมำยังรุ ่นสู่รุ ่น หำกแต่

นอกจำกเรื่องรำววัฒนธรรมกำรดื่มแล้ว สิ่งที่น่ำสนใจและน่ำ

ค้นหำไม่แพ้กันคอืเร่ืองของ ‘รสชำต’ิ ในตวัเครือ่งดืม่ท่ีเมือ่หยบิ 

จิบ ดืม่ เขำสูป่ำกผ่ำนล�ำคอ ก็ชวนเกิดสงสยัว่ำรสชำตทิีร่บัรสทัง้

หวำน มนั ขม เปรีย้ว เคม็ กลมกล่อม หรอืแม้กระท้ังกำรสัมผสั

ทำงควำมรูส้กึ เช่น หอม รูส้กึด ีฉุน คำว อร่อย กำรรบัรูร้สหรอื

ควำมรูส้กึจำกกำรดืม่เหล่ำน้ี ช่ำงน่ำค้นหำว่ำมีทีม่ำอย่ำงไร ผ่ำน

กระบวนใดๆ มำบ้ำง จงึมรีสชำตอิอกมำเพือ่สร้ำงรสนยิมทำง

รสชำตขิองมนุษย์อย่ำงพวกเรำในท่ีสดุ 

สดุท้ำยน้ีผู้เขียนอยำกชวนผู้อ่ำนตัง้ค�ำถำมทิง้ท้ำยว่ำส่ิงเหล่ำ

น้ีท�ำให้เรำหลงลืมรำกเหง้ำและต้นก�ำเนิดของต้นกำแฟและ

อุตสำหกรรมกำรผลิตกำแฟหรือไม่ รวมถึงกำรบรรจบกัน

ระหว่ำงกำแฟและส่วนผสมควำมหวำนพืน้ฐำนอย่ำงน�ำ้ตำล ที่

ไม่อำจเพียงแต่เพ่ิมรสหวำนให้กับกำแฟ ทว่ำยังได้เติมควำม

ขมข่ืนให้กับแง่มุมหน่ึงของประวตัศิำสตร์กำแฟทีพ่วกเรำผูด้ืม่ด�ำ่

ในรสชำตขิองมนัอำจไม่เคยรับรูม้ำก่อนอย่ำงไร

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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ร้ำนขำยเครือ่งดืม่หรอืคำเฟ่ทีเ่รำคุน้เคยกันดีในปัจจุบัน 

ล้วนมสีตูรผสมท่ีแตกต่ำงกันตำมฝีมอืของผูร้งัสรรค์ แต่ใน

บรรดำเครื่องดื่มชงสดที่ได้รับควำมนิยมทั้งหลำย กลับมี

ส ่วนผสมร ่วมกันบำงอย ่ำงที่มีควำมน่ำสนใจและ

เปลีย่นแปลงไปตำมยคุสมยั เรำจงึหยบิยกข้อสงัเกตบำง

ประเด็นมำเล่ำให้ฟัง ดงันี้

น�้าแข็ง : วตัถุดบิเพือ่นรักของเคร่ืองดืม่

ย้อนกลบัไปเมือ่หน่ึงพนัปีท่ีแล้วมกีำรใช้ประโยชน์จำก

น�้ำแข็งเพื่อกำรถนอมอำหำร ก่อนจะสำมำรถน�ำมำรับ

ประทำนและเดนิทำงข้ำมน�ำ้ข้ำมทะเลมำจนถงึประเทศไทย

ในสมยัรชักำลท่ี 4 แต่ ‘น�ำ้แขง็’ ในสมยันัน้ยงัเป็นทีรู่จั้กกัน

ส�ำหรบัชำววงัและกลุม่คนทีม่ฐีำนะ เนือ่งจำกเป็นของหำ

ยำกและรำคำแพง จนกระท่ังสมัยรัชกำลท่ี 5 มกีำรจัดต้ัง

โรงน�ำ้แขง็ ‘น�ำ้แข็งสยำม’ หรอืทีรู้่จกักนัในนำม ‘โรงน�้ำแข็ง

นำยเลิศ’ ท่ีถนนเจริญกรุง ท�ำให้น�้ำแข็งเริ่มเป็นที่รู ้จัก

ส�ำหรบัคนท่ัวไป 

กำลเวลำและกำรพัฒนำของเทคโนโลยี ท�ำให้ใน

ปัจจบุนัน้ี น�ำ้แขง็สำมำรถแปรรปูและจบัคูกั่บเครือ่งดืม่ได้

หลำกหลำยชนิด ตำมรปูร่ำงและคุณสมบตัทิีแ่ตกต่ำงกนั

ออกไป คอื

น�้ำแข็งสี่เหล่ียม (Cube Ice) มีรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

ละลำยช้ำ นิยมใช้ในเครือ่งดืม่ทัว่ไป

น�ำ้แขง็เกลด็ (Flake) ให้ควำมเย็นเรว็ กรอบ เหมำะส�ำหรบัแช่

อำหำรสด เพรำะไม่เส่ียงเรือ่งรอยช�ำ้จำกควำมคมของน�ำ้แข็ง

น�ำ้แข็งครึง่วงกลมหรอืกระจันทร์เสีย้ว (Crescent) มรีปูร่ำง

สวยงำม ละลำยช้ำ จึงเหมำะกับเครื่องดื่มท่ีต้องกำรคง

รสชำตใิห้อยูน่ำน นิยมใช้ในโรงแรมและภตัตำคำร 

น�ำ้แข็งแบบถ้วย (Gourmet) เป็นน�ำ้แข็งทีล่ะลำยช้ำ ไม่มี

รตูรงกลำง รปูทรงและขนำดแน่นอน หำกเป็นน�ำ้แขง็แบบ

ถ้วยเล็กนิยมในร้ำนอำหำร ร้ำนกำแฟ โรงงำนต่ำงๆ รวม

ทัง้เมนูป่ันเพรำะมขีนำดเล็ก แต่หำกเป็นน�ำ้แขง็แบบถ้วย

ใหญ่จะนิยมใช้กับเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

ส่วนผสม
ยอดฮิต 
มิตรคู่แก้ว

ชิน
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ชาไทย : ชำเย็นสส้ีมสด รสหวำนมนั

เครือ่งด่ืมทีอ่ยูคู่ค่นไทยมำนำนแสนนำน สีส้มจำกใบชำอสัสมั

แห้งที่เรำเห็นอยู่บ่อยๆ เริ่มตั้งแต่หลังจำกชำตรำมือเริ่มได้รับ

ควำมนยิมรำวๆ ปี 2488 นับต้ังแต่นัน้ ชำไทยกไ็ด้รับควำมนิยม

จนสำมำรถหำดืม่ได้ท่ีร้ำนกำแฟโบรำณรถเขน็แทบทกุร้ำน และ

เมือ่หลำยปีทีผ่่ำนมำ ชำเย็นกลำยเป็นเคร่ืองด่ืมยอดฮิตในต่ำง

ประเทศจำกกำรเผยแพร่ผ่ำนร้ำนอำหำรไทยจนท�ำให้เว็บไซต์ 

CNNgo จัดให้เป็น 1 ใน 50 เคร่ืองดืม่รสชำตเิย่ียมของโลก 

นอกจำกนี ้ กระแสทีท่�ำให้คนกล่ำวถงึชำไทยอกีกค็อืกำร Re-

brand ของ ชำตรำมอื รวมถงึกำรออกเมนใูหม่อย่ำงชำกหุลำบ

เมือ่ปี 2560 ท�ำให้แบรนด์ชำไทยกลบัมำได้รบัควำมนยิมอีกครัง้

โกโก้ : เครือ่งดืม่สีน�ำ้ตำลท่ีมำพร้อมกบัควำมเข้มข้น

โกโก้ เครื่องดื่มจำกเมล็ดพืชสีน�้ำตำลท่ีให้รสขมเข้ม มี

จ�ำหน่ำยในประเทศไทยในรปูแบบผงมำกมำยหลำยยีห้่อ เช่น 

ผงโกโก้ตรำนำงพยำบำล (ปัจจบุนัเปลีย่นชือ่เป็น โกโก้ดทัช์ แล้ว) 

หรอืผงโกโก้ยีห้่ออ่ืนๆ เช่น Vanhouten, Hershey จำกโกโก้

ผงชงดื่มน�ำไปสู่ร้ำนกำแฟโบรำณตำมท้องถนนที่มักจะเน้น

หวำน ไล่เรยีงกนัไปจนเกิดร้ำนคำเฟ่โกโก้ต่ำง ๆ มำกมำย จุด

ขำยช่วงหนึง่อยู่ทีค่วำมเข้มข้นหรือควำมขม บำงร้ำนอำจท�ำให้

ข้นแล้วเสร์ิฟแยกชัน้กบันมสด หรือบำงร้ำนกส็ร้ำงจุดขำยทีโ่ดด

เด่น ลูกค้ำสำมำรถเลือกระดับควำมเข้มข้นของโกโก้ได้ อีก

กระแสหนึง่ทีก่�ำลงัจะมำ คอืร้ำนโกโก้ของไทย โดยเฉพำะร้ำน 

ภรำดยั ท่ีเพ่ิงไปคว้ำรำงวลัจำก International Chocolate 

Awards 2018 ดงัขนำดน้ี รสชำตจิะเป็นเอกลักษณ์ขนำดไหน 

แนะน�ำให้หำด่ืมกันได้ ร้ำนอยูใ่กล้ๆ กับถนนรำชด�ำเนินกลำง

มินท์ มันม่วง ไข่เค็ม : สำมมหำยคุของกระแสเครือ่งด่ืมใน

กรงุเทพฯ

กระแสทีด่จูะมำเป็นช่วงสัน้ ๆ  แต่เป็นทีฮ่อืฮำของวงกำรเครือ่ง

ดืม่มอียูด้่วยกนัหลำกหลำย ส่วนหนึง่คอืเรือ่งของส่วนผสมทีบ่ำง

ครัง้ไม่ใช่ส่วนผสมหลัก แต่สำมำรถไป mix & match กบัเครือ่ง

ดืม่อืน่ๆ ได้ไม่รูจ้บ มตีัง้แต่กำแฟมนิท์, ชอ็กโกแลตมนิท์, มนั

ม่วงนมสด ฯลฯ โดยมินท์กับมันม่วงมักมำในรูปแบบไซรัป 

นอกจำกน้ี ส่วนผสมทีเ่ป็นกระแสมำกท่ีสดุคงหนีไม่พ้น ไข่เคม็ 

ครัง้แรกฟังดแูปลกท่ีผสมในเคร่ืองด่ืม แต่ก็ไปอยูใ่นเมนูเครือ่ง

ดืม่ในร้ำนค้ำทัว่ประเทศ ลำมไปถึงเมนูอำหำรต่ำงๆ เช่น มัน

ฝรัง่ทอดรสไข่เคม็ หนังปลำกรอบไข่เคม็

ชานม x ไข่มุก x brown sugar x ชีส : เพรำะชวีติ

ขำดชำนมไข่มกุไม่ได้

ชำนมไข่มกุ เครือ่งด่ืมแห่งยคุ 2018-2019 ท่ีมอียูท่กุย่ำน

ในกรงุเทพฯ เริม่ตัง้แต่ร้ำนชำนมป่ัน (แบบตกั) ใส่ไข่มกุ ทีข่ำย

ตำมหน้ำโรงเรียน, ร้ำนชำนมทีม่สีำขำมำกมำย ไปจนถงึร้ำน

เปิดใหม่อีกมำกมำยตำมห้ำงสรรพสนิค้ำหรอืย่ำนสยำมแสควร์ 

สนนรำคำตัง้แต่ 10 บำท ไปจนถึงประมำณ 200 บำท ต่อแก้ว 

นอกจำกชีสแล้ว Topping ในกระแสใหม่ล่ำสุดที่มำแรงคือ 

brown sugar หรอืน�ำ้ตำลทรำยแดง มักเอำมำใส่ร่วมกบัไข่มุก

จนเกิดรสชำตหิวำนหอมเฉพำะตวั
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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เรำเรียนรู ้กันมำตั้งแต่เด็กๆ ว่ำในแต่ละวัน 

ร่ำงกำยเรำต้องกำรปริมำณน�ำ้อย่ำงน้อย 8-10 แก้ว 

และน�้ำที่เหมำะสมกับร่ำงกำยมำกที่สุด แน่นอนว่ำ

คือน�้ำเปล่ำ แต่ครั้นจะให้เรำด่ืมแต่น�้ำใสๆ จืดชืด

เพยีงอย่ำงเดยีวมนัคงน่ำเบือ่แย่ บำงท ีแม้เรำรูว่้ำน�ำ้

อัดลมหรือน�้ำผสมสีจะมีโทษต่อร่ำงกำย แต่ควำม

หวำนอร่อยของมันก็ยำกเกินห้ำมใจ 

เมือ่เทคโนโลยเีข้ำมำมบีทบำทกับชีวติเรำมำกข้ึน 

มนุษย์เริ่มประดิษฐ์เครื่องจักรส�ำหรับแปรรูปอำหำร 

ท้ังเพือ่กำรถนอม และง่ำยต่อกำรกระจำยจำกแหล่ง

ปลกู ผลไม้แต่เดิมซึง่ถกูปลกูและค้ำขำยเฉพำะเหล่ำ

เพือ่นบ้ำน ได้ผ่ำนกระบวนกำรบรรจุขวด และน�ำ้ไป

ส่งในทุกท่ีท่ัวโลก 

และเมื่อวิทยำศำสตร์เริ่มเข้ำมำมีบทบำทกับ

วงกำรเครื่องดื่ม น�้ำธรรมดำที่เรำทำนกันก็เริ่มถูก

เติมไปด้วยสำรบำงอย่ำงที่ให้คุณค่ำต่อร่ำงกำยใน

เรื่องของวิตำมิน

เรำอำจมเีครือ่งดืม่ขวดหนึง่ส�ำหรบัดืม่ก่อนนอน

เพ่ือกำรฟ้ืนฟรูะหว่ำงร่ำงกำยก�ำลังหลับ และอกีขวด

หลังจำกลุกจำกเตียงในเช้ำวันใหม่เพื่อให้สมอง

สดใสตลอดวัน ส่วนอีกขวด เอำไว้ดื่มเพื่อชดเชย

เหงื่อที่สูญเสียไปหลังกำรออกก�ำลังกำย

ในคอลัมน์น้ี เรำจะมำลองแบ่งประเภทเครือ่งดืม่

ออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ และมำดูกันว่ำมันแตก

ต่ำงกนัอย่ำงไร ลองไปส�ำรวจพร้อมๆ กบัเรำกนัเลย

เครื่องดื่ม
ทางเลือกภค
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Healthy drink
วิตำมินล้วนจ�ำเป็นต่อร่ำงกำย ทั้งในแง่ของกำร

ซ่อมแซม และบ�ำรุงร่ำงกำยในส่วนต่ำงๆ แต่ในชีวิต

ประจ�ำวันที่เปลี่ยนไปจำกสมัยก่อนมำก ในแต่ละวัน

หำกเรำต้องทำนอำหำรเพือ่ให้ครบปริมำณวติำมนิใน

แต่ละวันคงเป็นเรื่องหนักอยู่บ้ำง 

แต่สุขภำพเป็นเร่ืองส�ำคญั และนกักำรตลำดหลำย

คนก็เห็นจุดนี้และใช้มันเป็นจุดขำยเสมอมำ ไม่มีข้อ

สรุปแน่ชัดว่ำเครื่องดื่มเพื่อสุขภำพก�ำเนิดขึ้นครั้งแรก

เมือ่ใด อำจเป็นหลำยพนัปีก่อนทีม่นุษย์รูจั้กกำรแปรรปู 

หรอืกำรน�ำเอำผัก ผลไม้ สมนุไพรไปต้มจนได้เครือ่ง

ดืม่ชนิดหนึง่ออกมำ กลำยเป็นต�ำหรับยำโบรำณ หรอื

ผ่ำนช่วงเวลำมำเป็นน�ำ้ด่ืมเพือ่สุขภำพบรรจุขวด

น�้ำเปล่ำบำงชนิดหำกมำจำกแหล่งก�ำเนิดบำงท่ีก็

อำจมกีำรเจอืปนของวติำมนิจำกธรรมชำตติดิมำบ้ำง 

หรือบำงทีกำรดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภำพบำงอย่ำงไป

พร้อมกันกับทำนอำหำรบำงเมนู ก็ช่วยกระตุ้นคุณ

ประโยชน์ที่จะได้รับในอำหำรมื้อนั้นมำกขึ้นไปอีก 

ข้อดอีย่ำงหนึง่ของเครือ่งดืม่เพือ่สขุภำพคอืบำงเมนู 

เรำสำมำรถท�ำเองได้ง่ำยๆ โดยอำศยัผกัผลไม้ทีพ่อจะหำ

ได้ท้ัวไป แต่ท้ังนีก้ำรจะเลอืกดืม่เคร่ืองด่ืมเพ่ือสขุภำพ

ชนิดไหนนัน้ ต้องอย่ำลมืศกึษำปรมิำณส่วนผสมข้ำงบรร

จภุณัท์ให้ด ีบำงทเีรำอำจได้น�ำ้ตำลหรอืส่วนผสมอืน่ๆ ที่

เรำไม่ต้องกำรเป็นของแถมพ่วงมำด้วยก็ได้นะ

Energy drink
ส�ำหรับเครื่องดื่มชนิดนี้มีชื่อเรียกติดปำกอีกอย่ำง

ว่ำ “เครื่องดื่มชูก�ำลัง” เครื่องดื่มยอดฮิตของเหล่ำ

นักศกึษำและชำวนอนดึกหลำยคน ซ่ึงปัจจัยหลกัท่ีเรำ

ต่ำงรู้ดีคือเครื่องดื่มชนิดน้ีจะส่งผลให้ร่ำงกำยตื่นตัว

ในเวลำสัน้ๆ ขจดัอำกำรง่วงเหงำหำวนอนออกไปก่อน

ส�ำหรับในไทย เครื่องดื่มชนิดนี้ถูกจ�ำกัดปริมำณ

ของคำเฟอีนไว้ ไม่ให้เกิน 50 มิลลิกรัมต่อหนึ่งขวด 

เครื่องดื่มชนิดนี้เริ่มวำงจ�ำหน่ำยในไทยเมื่อสมัยปี 

พ.ศ.2520 และมกีำรแข่งขันทีสู่งขึน้เร่ือยๆ จนปัจจบุนั

ท�ำไมเครื่องดื่มชูก�ำลังเป็นที่นิยมขนำดนั้น? หำก

เรำลองดสู่วนประกอบของเครือ่งดืม่ชนิดน้ี เริม่ทีค่ำเฟ

อีน ซ่ึงมีส่วนส�ำคัญอย่ำงมำกในกำรตื่นตัวของ

ร่ำงกำย และมีกลูโคสเพื่อช่วยในกำรดูดซึม ส่วนประ

กอบอื่นๆ จะแตกต่ำงกันไปแล้วแต่สูตร เช่น วิตำมิน 

หรอืโสม ใบแปะก๊วย และส่วนประกอบส�ำคญัอกีอย่ำง

ทีข่ำดไม่ได้ส�ำหรบัเครือ่งดืม่ชกู�ำลงัคือ น�ำ้ตำล ซึง่มกั

มำในปริมำณที่มำกเสมอ

แน่นอน เครื่องดื่มชูก�ำลังหนึ่งขวดท�ำให้เรำตื่นตัว

ได้จริงในเวลำสั้นๆ แต่อย่ำงไร กำรดื่มเครื่องดื่มชู

ก�ำลังก็คล้ำยกันกับกำรหยิบยืมพลังงำนจำกอนำคต

ออกมำใช้ ประมำณสำมช่ัวโมงหลังจำกเครือ่งด่ืมชนดิ

นี้เข้ำสู่ร่ำงกำย เรำจะเริ่มเหนื่อยอ่อน เมื่อยล้ำ ถ้ำไม่

พักผ่อน ก็ต้องหำเครื่องดื่มชนิดนี้มำดื่มซ�้ำ

อย่ำงไรก็ตำมเรำคงไม่สำมำรถสรุปได้ว่ำเคร่ือง

ดื่มชูก�ำลังเหล่ำนี้มีผลดีหรือผลร้ำยมำกกว่ำกัน และ

ในขณะเดียวกัน เรำก็ไม่แนะน�ำให้ดื่มเครื่องดื่มชนิด

ใดตดิต่อกนัมำกเกนิไป ท้ังเครือ่งดืม่เพือ่สขุภำพและ

เครื่องดื่มชูก�ำลัง

สิ่งส�ำคัญคือกำรด่ืมอย่ำงเหมำะสม เรียนรู้และ

ศึกษำสำรประกอบต่ำงๆ และที่ส�ำคัญคือกำรนอน

หลับอย่ำงเพียงพอ ใช้ชีวิตให้สมดุล ออกก�ำลังกำย 

ท�ำจติใจให้ร่ำเริงเข้ำไว้ ดืม่น�ำ้เปล่ำให้ได้ในปรมิำณที่

ร่ำงกำยต้องกำรในแต่ละวัน เพียงเท่ำน้ีเรำก็ไม่ต้อง

พื่งพำเครื่องดื่มชูก�ำลังบ่อยๆ แล้ว

https://www.pinterest.com/pin/602215781396761779/
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“เครือ่งดืม่ร้อนส�ำหรับควำมรูสึ้กอบอุน่ในฤดหูนำว (ที่

ยังไม่แน่ใจ ว่ำจะกลับมำเยือนประเทศไทยอีกไหม)

เครื่องดื่มเย็นส�ำหรับควำมรู้สึกสดชื่นช่วงซัมเมอร์ (ที่

ร้อนจนสงสัย ว่ำอยู่กลำงทะเลทรำยหรือเปล่ำ)”

เรำเชื่อว่ำน่ำจะมีบำงคนท่ีพยักหน้ำตำมหำกพูด

ประโยคใน 2 บรรทัดแรก เพรำะหลำยคนคงทรำบดีว่ำ

เมนูร้อน - เย็น ส่งผลต่อรสสัมผัส และควำมรู้สึกที่แตก

ต่ำงกันของคนดื่ม แต่ถำลองเปลี่ยนเป็น

“กำรถอืเคร่ืองดืม่ร้อนท�ำให้คนเรำคดิว่ำคนแปลกหน้ำ

เป็นมิตรและน่ำไว้ใจมำกกว่ำคนที่ถือเครื่องดื่มเย็น” 

หลำยคนอำจแสดงสีหน้ำสงสัยมำกกว่ำเห็นด้วยกับ

ประโยคนี้แทน

รูห้รอืไม่ว่ำ จรงิๆ แล้ว อณุหภมูขิองเครือ่งดืม่ ไม่ได้ส่งผล

ต่อรสสมัผสัของเรำเพยีงอย่ำงเดยีว แต่ยงัมอีทิธพิลต่อกำรรับ

รูแ้ละมมุมองต่อคนรอบข้ำง ซึง่มกีำรทดลองทำงจติวทิยำน�ำ

โดย John Bargh ณ มหำวทิยำลยัโคโลรำโด โบลเดอร์ เผย

แพร่ในวำรสำรวทิยำศำสตร์ ในปี 2008 โดยศกึษำเรือ่ง

อณุหภูมิทำงกำยภำพทีส่่งผลต่อควำมสัมพนัธ์กบัคนรอบข้ำง 

หรอืเรยีกง่ำยๆ ว่ำควำมร้อน - เยน็ทีเ่รำรูสึ้กนัน้มีผลต่อควำม

รูส้กึและควำมสมัพนัธ์ต่อคนรอบข้ำงของเรำหรอืไม่ 

กำรทดลองของ John Bargh แบ่งเป็น 2 รูปแบบด้วย

กัน โดยกำรทดลองแรก เขำให้ผู้เข้ำร่วมกำรทดลองถือ

แก้วกำแฟร้อนและแก้วกำแฟเย็นระหวำ่งขึ้นบันไดเลื่อน 

แล้วอ่ำนเกี่ยวกับเร่ืองรำวของตัวละครหน่ึง จำกน้ันให้

คะแนนควำมเป็นมิตรหรืออบอุ่นของตัวละครน้ัน ซึ่งผล

กำรทดลองพบว่ำตอนที่ถือแก้วกำแฟร้อน ผู้เข้ำร่วมกำร

ทดลองให้คะแนนควำมอบอุ่นเป็นมิตรของตัวละครนั้น

มำกกว่ำตอนที่ถือแก้วกำแฟเย็น

ส่วนอีกกำรทดลองหน่ึง เป็นกำรทดลองกับผูท้ีไ่ด้รบับำด

เจ็บจำกกำรเล่นกีฬำ โดยให้เลือกใช้แผ่นบ�ำบัด(therapeu-

tic pad) แบบร้อนกับแบบเยน็ จำกน้ันพวกเขำจะได้รบัข้อ

เสนอให้เลือกอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงระหว่ำง เครือ่งดืม่ส�ำหรับตวั

เองกบัคปูองเป็นของขวญัส�ำหรบัเพือ่นๆ  ซึง่ผลกำรทดลอง

ออกมำในลักษณะเดียวกับกำรทดลองแรก น่ันคือ คนทีใ่ช้

แผ่นบ�ำบัดแบบร้อน มีแนวโน้มจะเลือกคปูองเป็นของขวัญ

ส�ำหรบัเพ่ือนๆ มำกกว่ำคนท่ีใช้แผ่นบ�ำบัดแบบเยน็ 

กำรทดลองทัง้สองแบบน้ีคำดว่ำมคีวำมควำมเกีย่วข้องกบั

สมองส่วนอนิซลูำร์ คอร์เทก็ซ์  (insular cortex) ทีเ่กีย่วข้อง

กับกำรรบัรูท้ำงประสำทสมัผัสรวมไปถึงอณุหภมูขิองร่ำงกำย 

และเป็นหน่ึงในตวัอย่ำงทีแ่สดงให้เหน็ว่ำอุณหภมูภิำยนอกนัน้

มอีทิธพิลมำกกว่ำควำมรูสึ้กภำยนอกเพยีงอย่ำงเดยีว

อย่ำงไรก็ตำม น่ีเป็นเพียงตวัอย่ำงกำรทดลองท่ีแสดงถงึ

ควำมสมัพันธ์ระหว่ำงปัจจัยทำงกำยภำพกับควำมคดิควำม

รูส้กึของมนุษย์ แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำกำรเลือกเครือ่งดืม่

ร้อนหรือเย็นจะเป็นส่ิงที่ใช้ตัดสินมุมมองหรือบุคลิกภำพ

ของแต่ละคนได้เสมอไป เพรำะอำจมีปัจจัยอื่นๆ เข้ำมำ

เก่ียวข้อง แต่ถ้ำหำกอยำกทดสอบว่ำจรงิหรอืไม่ กไ็ม่เสยี

หำยหำกจะลองสัง่เครือ่งดืม่ร้อนๆ มำถือไว้ในมือสักพกั เผือ่

จะช่วยให้เรำมองคนรอบตัวในแง่ดมีำกยิง่ข้ึน

จิตวิทยากับ
อุณหภูมิของ
เครื่องดื่ม
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ภาพอ้างอิง
https://abrittann.tumblr.com/post/99697704106/ simply-divine-creation-foodgraphy
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นมผง : โดยปกตนิมววัจะสำมำรถน�ำมำผ่ำนกระบวนกำรผลิต

ที่หลำกหลำยไม่ว่ำจะเป็นกำรดื่มแบบสดๆ กำรพำสเจอร์ไรซ์  

สเตอร์รไิลซ์ หรอืยเูอชท ีกำรผลตินมผงคอืกำรถนอมรกัษำนมสด 

ด้วยกำรท�ำให้นมกลำยเป็นผงแห้งโดยกำรระเหยน�้ำออกจำก

น�ำ้นมสด ท�ำให้นมมนี�ำ้หนกัเบำ ประหยดัค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ง

และเกบ็รกัษำเอำไว้ได้นำนกว่ำ

นมแลคโตสฟร ี:  นมชนิดนี้ก�ำลังเป็นเทรนด์มำแรงในต่ำง

ประเทศ ในเมืองไทยเองก็เริ่มมีให้เห็นประปรำยแล้วบ้ำง แต่

หลำยคนอำจจะสงสัยว่ำนมชนิดนี้ต่ำงกับนมวัวทั่วไปอย่ำงไร 

นมแลคโตสฟรมีกีำรพฒันำขึน้มำเพือ่แก้ปัญหำผู้ท่ีมอีำกำรแพ้

นมวัวเนื่องจำกร่ำงกำยไม่มีเอนไซม์ในกำรย่อยนม  แท้จริง

แล้วนมแลตโตสฟรคืีอนมท่ีผ่ำนกระบวนกำรย่อยสลำยน�ำ้ตำล

ด้วยเอนไซน์ธรรมชำติ ท�ำให้น�้ำตำลแลคโตสที่มีอยู่ในนมนั้น

หมดไป รวมถึงท�ำให้โมเลกุลของนมเล็กลง จึงดื่มง่ำยมำกยิ่ง

ขึ้น ในขณะท่ีคุณประโยชน์ยังเทียบเท่ำนมวัวธรรมชำติ คุณ

ประโยชน์ท่ีเสริมเพิ่มขึ้นมำอีกคือนมแลคโตสฟรียังช่วยเรื่อง

กำรลดแบคทีเรียที่ส่งผลเสียต่อระบบทำงเดินอำหำรอีกด้วย

นมธัญพืช : เนื่องจำกเมล็ดธัญพืชอย่ำงถั่วเหลือง ข้ำว ลูก

เดอืย ข้ำวโพด หรอืถัว่เปลอืกแขง็ ไม่ได้มนี�ำ้นมทีจ่ะให้รีดออก

มำได้ ผู้ผลิตจึงบดธัญพืชเหล่ำนั้นเเล้วผสมกับน�้ำและวิตำมิน 

น�ำ้ทีไ่ด้จงึออกมำเจอืจำงและมรีสชำตขิองแป้ง ดงันัน้ผูผ้ลติจงึ

ใส่รสชำติและสำรให้ควำมหวำนลงไปเพ่ือให้ดื่มง่ำยข้ึน นม

ธัญพืชจึงเป็นทำงเลือกของผู้รับประทำนอำหำรมังสวิรัติ ผู้แพ้

นมวัว หรือผู้มีปัญหำเรื่องระบบย่อยอำหำร เพรำะนมจำก

ธัญพืชย่อยง่ำยกว่ำนมวัว อีกทั้งยังมีโปรตีนสูงและไขมันต�่ำ

นมมะพร้าว : น�ำ้นมมะพร้ำวได้มำจำกกำรสกดัเนือ้มะพร้ำว 

เผำผลำญได้ง่ำย ดูดซึมได้ดี อุดมไปด้วยคุณประโยชน์จำก

กรดไขมนัทีค่ล้ำยคลงึกบัในน�ำ้นมแม่ มแีคลอรีต่�ำ่มำกและรส

สัมผัสดีกว่ำกะทิ
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น�้ำนม (ค�ำนำม) ของเหลวสีขำวที่ออกจำกนมคนและสัตว์ เป็นอำหำรเลี้ยงลูกอ่อน

เครื่องดื่มชนิดแรกที่เรำทุกคนเคยลิ้มรสตั้งแต่ตอนเป็นทำรก นั่นก็คือน�้ำนม ไม่ว่ำจะเป็นกำรดื่มน�้ำนมจำกอกแม่ หรือดื่ม

นมวัว นมนับเป็นของเหลวหยดแรกๆ ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของมนุษยชำติมำตั้งแต่โบรำณกำล ในยุคสมัยปัจจุบัน นอกจำกน�้ำนม

แม่และนมววัซึง่อำจนบัได้ว่ำเป็นเมนสตรมีในวงกำรนม เรำขออำสำพำไปส�ำรวจโลกของนมกระแสรองทีไ่ม่จ�ำเป็นต้องมำจำก

สัตว์ หรือนมในรูปแบบอื่นๆ กันดูบ้ำง

โลกของนม

ภาพอ้างอิง
https://www.agweb.com/article/dean-foods-sheboygan-plant-closing-naa-associated-press
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ในช่วงเวลำ Rush Hour ที่ทุกคนต่ำงเร่งรีบเดินทำง

ไปท�ำงำนหรอืไปเรยีน หลำยครัง้ทีก่ระทัง่กำรกนิอำหำร

กลำยเป็นเรื่องยุ่งยำก  กว่ำจะเคี้ยว จะกลืน ก็ใช้เวลำ

อย่ำงไม่ต�ำ่กว่ำ 15 นำท ีส�ำหรบัอำหำรหนึง่มือ้ จะดกีว่ำ

ไหมถ้ำเรำเอำอำหำรหน่ึงมื้อมำปั่นรวมจนกลำยเป็น 

‘เครื่องดื่ม’ ท่ีอุดมไปด้วยสำรอำหำรครบถ้วน และ

ร่ำงกำยดดูซมึไปใช้ได้ทันท ีมำท�ำควำมรูก้บั ‘เครือ่งดืม่’ 

ยอดฮิตที่กลำยเป็น ‘อำหำร’ กันเถอะ

‘น�้าเต้าหู้’ เครื่องดื่มสุดคลาสสิค มื้อเช้าจาก
ความรักของลูกที่มีต่อแม่

หลำยๆ คนคงคุ้นเคยและเติบโตมำพร้อมน�้ำเต้ำหู้

หนึง่แก้วก่อนจะเริม่วนัใหม่ น�ำ้เต้ำหูน้ัน่มตี�ำนำนเล่ำว่ำ

เกิดขนุนำงหนุ่มชำวจนีน�ำถ่ัวเหลืองทีแ่ช่น�ำ้มำทัง้คนื น�ำ

ไปบดและแยกกำกออก จนเหลือแต่เพียงน�้ำสีเหลือง

นวล เพื่อน�ำไปให้มำรดำซึ่งป่วยและไม่เจริญอำหำรดื่ม

จนกระทั่งหำยดีในที่สุด  ด้วยควำมกตัญญูนี้เองท�ำให้

เมนูน้ีเล่ำลือในหมู่ชำวบ้ำน และกระจำยไปยังประเทศ

ต่ำงๆ ทั่วโลกในเวลำต่อมำ 

น�ำ้เต้ำหู ้ เป็นเครือ่งดืม่ทีอ่ดุมไปด้วยโปรตนีจำกถัว่

เหลือง ย่อยง่ำย ไม่หนักท้อง และยังสำมำรถเพิม่เครือ่ง

ได้ตำมใจชอบ ทัง้ ธญัพชืต่ำงๆ ผลไม้ หรอืกระทัง่ปรับ

รสชำตใิห้ถูกปำก เป็นน�ำ้เต้ำหูร้สชำเขียว เป็นต้น แต่ทัง้นี้

กำรด่ืมเต้ำหูน้ั้นควรดืม่แต่พอด ีหรอืดืม่แบบทีใ่ส่น�ำ้ตำล

แต่น้อย ไม่อย่ำงน้ันอำจพ่วงโรคเบำหวำนตำมไปได้
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‘สมูทต้ี’ เคร่ืองด่ืมก�เนิดจาก
เครื่องปั่น ขวัญใจสายสุขภาพ

ในปี 1922 เคร่ืองป่ันเคร่ืองแรกของ

โลกถูกประดิษฐ์ขึ้นมำด้วยฝีมือของชำว

อเมริกนั เชือ้สำยโปแลนด์ ทีม่ชีือ่ว่ำ แมทธวิ 

โลเฟรโด้ โดยเครื่องปั่นเครื่องแรกสร้ำง

ขึ้นเป็นเครื่องผสมเครื่องดื่ม และเป็นจุด

ก�ำเนิดของเครื่องสำยสุขภำพ อย่ำง 

‘สมูทตี้’ ในปี 1930 และได้รับควำม

นิยมอย่ำงมำกในปี 1960 ในกำร

โฆษณำเชิญชวนให้ชำวอเมริกันกินผัก

และผลไม้ให้มำกขึ้น

สมูทตี้ เป็นเครื่องดื่มที่ท�ำจำกผลไม้

หรือผัก ผสมกับโยเกิร์ต นม นมถั่ว

เหลือง หรือไอศกรีม โดยน�ำไปปั่นจน

เป็นเนือ้เดียวกนั เป็นเคร่ืองดืม่ทีท่ดแทน

ม้ืออำหำรชั้นดี เหมำะส�ำหรับคนที่รัก

สุขภำพ เพรำะดื่มง่ำย เพิ่มเติมวัตถุดิบ

สร้ำงรสชำติใหม่ๆ ไม่จ�ำเจ และอดุมด้วย

สำรอำหำรที่ต้องกำร

‘นมผง’ การถนอมอาหารของชาว
มองโกล สู่อาหารช่วยชีวิตผู้ป่วย
ติดเตียง

ชำวโลกรู้จักกับ ‘นมผง’ จำกบันทึก

กำรเดินทำงของมำโคโปโล ท่ีบันทึกไว้

ว่ำ ชำวมองโกลในสมยัของกบุไลข่ำน น�ำ

น�ำ้นมของสตัว์ไปตำกแห้ง และน�ำมำบด

เป็นผงผสมกบัน�ำ้กนิในช่วงฤดหูนำว จน

กระทั่งในปี 1802 นักวิทยำศำสตร์ขำว

รัสเซยีโอซปิ คสิเชยีฟสก้ี ได้คดิค้นนมผง 

ก่อนจะออกวำงจ�ำหน่ำยในอีก 30 ปี ให้

หลัง ในฐำนะอำหำรเสริมส�ำหรับพ่อแม่

นมผงนั้นท�ำมำจำกนมวัวตำกแห้ง 

และเพิ่มสำรอำหำรที่จ�ำเป็นในร่ำงกำย

มนุษย์ เหมำะส�ำหรับเด็กทำรก ในกรณี

ท่ีแม่มีปัญหำน�้ำนมไม่เพียงพอ และผู้

ป่วยทีไ่ม่มคีวำมอยำกอำหำร หรอืผูป่้วย

ติดเตียง เพรำะดื่มง่ำยเหมือนนม และมี

สำรอำหำรที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ

ทดแทนในส่วนทีผู่ป่้วยไม่สำมำรถกินได้

‘เคร่ืองดื่มเกลือแร่’ พลังงานเร่ง
ด่วนของนักกีฬา

เครือ่งดืม่เกลือแร่ เป็นเครือ่งดืม่ท่ีผลิต

ขึ้นมำเพื่อทดแทนเหง่ือหรือน�้ำที่เสียไป

ของมนุษย์ โดยมีส่วนผสมของโซเดียม 

และแร่ธำตอุืน่ๆ ทีช่่วยซ่อมส่วนท่ีสกึหรอ

ของร่ำงกำย อย่ำง แคลเซยีม และ กลโูคส 

กลัป์ ซโูครส จำกน�ำ้ตำล ซ่ึงท�ำให้เคร่ือง

ดื่มเกลือแร่เป็นที่นิยมในหมู่นักกีฬำ ที่

ต้องกำรเตมิพลงัหลงัออกก�ำลงัอย่ำงเร่ง

ด่วน เครื่องดื่มเกลือแร่จึงเป็นทำงเลือก

หนึง่ท่ีได้รับควำมนยิมในฐำนะเครือ่งดืม่

เตมิพลงัด่วนจ๋ี

แต่ทั้งนี้เครื่องด่ืมไม่ใช่ตัวเลือกที่ดี

นัก หำกร่ำงกำยอยู่ในสภำวะปกติ ไม่มี

กำรสูญเสียเหงื่อ กำรดื่มเครื่องดื่มเกลือ

แร่อำจท�ำให้ฟันผุจำกบรรดำน�้ำตำล

นั่นเอง

แม้ว่ำเครือ่งดืม่จะสำมำรถเตมิพลังเร่ง

ด่วน แต่กำรกินอำหำรท่ีมีประโยชน์ เหมำะ

สมกบัร่ำงกำยก็ยังคงจ�ำเป็นอยู่ เรำอำจจะ

ใช้เครือ่งดืม่เป็นตวัช่วยในบำงโอกำส เพ่ือ

ป้องกนักำรขำดสำรอำหำร และยงัเหมำะ

สมส�ำหรบัสุขภำพท่ีดอีกีด้วย 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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เป็นธรรมดำของธุรกิจ ที่นำนวันเข้ำอำจจะล้มหำยตำยจำกไปจำกท้องตลำด ธุรกิจเครื่องดื่ม

ก็เช่นกัน เรำจะเห็นว่ำมีทั้งเครื่องดื่มที่หำยแล้วหำยลับ และแบรนด์ที่ฟื้นตัวกลับมำพลิกยอด

ขำยได้อีกครั้ง เรำขอชวนคุณมำท�ำควำมรู้จักแบรนด์เครื่องดื่มที่กลับมำอวดโฉมอีกครั้ง พร้อมๆ 

กับย้อนวันวำนเครื่องดื่มในควำมทรงจ�ำที่ไม่มีวันหวนกลับมำให้ดื่มด�่ำในปัจจุบันอีกแล้ว

เครื่องดื่มที่หายลับ
VS

เครื่องดื่มตำ รับ 
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เครื่องดื่มฟื้นคืนชีพ
น�ำ้ผลไม้แห่งวนัวำน ‘ไบเล่’ 

แบรนด์น�้ำผลไม้ไบเล่หรือ Bireley’s ถือก�ำเนิด

ขึน้ท่ีรฐัแคลฟิอร์เนยี ปี 1920 และได้รบัควำมนิยมไป

ทัว่โลก แบรนด์นีม้อีำยยุำวนำนกว่ำ 90 ปี โดยในไทย

ไบเล่ได้ห่ำงหำยไปพักใหญ่ จนได้รับกำรรีแบรนด์ดิ้ง

ภำยใต้บริษทัอชิตินัเมือ่ไม่กีปี่ท่ีผ่ำนมำ โดยมกีำรปรบั

รูปโฉมจำกขวดแก้วมำอยู่ในรูปขวดพลำสติกที่ท�ำให้

พกพำง่ำยและน�้ำหนักเบำ 

หำกย้อนไปในปี 1951 บริษัททำงประเทศญี่ปุ่น

ได้รบัใบอนญุำตจ�ำหน่ำยน�ำ้ผลไม้ไบเล่โดยมีจดุขำย

อยู่ที่น�้ำส้มแคลิฟอร์เนียร์ จนปี 1968 ไบเล่ได้เข้ำสู่

ประเทศไทยอย่ำงเต็มตัว และเป็นที่ชื่นชอบและถูก

ปำกเด็กๆ และหนุ่มสำวสมัยนั้นเป็นอย่ำงมำก กำรก

ลับมำของไบเล่จึงเหมือนเป็นกำรย้อนวันวำนแห่ง

ควำมทรงจ�ำของควำมสุขในวัยเด็ก ไบเล่ยุคใหม่ภำย

ใต้กำรบริหำรของอิชิตันมีจุดเด่นอยู่ท่ีกำรผสมผสำน

น�ำ้ผลไม้ชัน้ดเีพือ่ให้ได้รสชำตทีิก่ลมกล่อม และยงัคง

เป็นรสชำติน�้ำผลไม้ที่ทุกคนคุ้นเคย กำรกลับมำครั้ง

นี้ ไบเล่ตั้งใจวำงตัวเองในฐำนะแบรนด์ท่ีสร้ำงควำม

สขุและสนกุให้กบักลุม่คนรุน่ใหม่ด้วยภำพลกัษณ์ทนั

สมัยผ่ำนสีสันที่สดใส สดใหม่กว่ำเดิม 

ไบเล่ยุคใหม่มีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ทั้งน�้ำผลไม้

ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบไม่เติมน�้ำตำลที่ตอบโจทย์คนรัก

สขุภำพ และน�ำ้ผลไม้ผสมเยลลีท่ี่ให้แคลอรีน้่อย เรยีก

ได้ว่ำทุกวันนี้ไบเล่เป็นแบรนด์น�้ำผลไม้ที่ครอบคลุม

ตลำดทุกกลุ่ม และยังท�ำให้ผู ้บริโภคหวนไปย้อน

นึกถึงรสชำติน�้ำผลไม้ในวันวำนอีกด้วย

‘ซำส่ี’ น�ำ้ยำหม่องรุน่เก๋ำ

‘ซำสี’่ หรอืน�ำ้ยำหม่องสดุเก๋ำทีแ่ทบทกุร้ำนโชห่วย

สมัยก่อนต้องวำงขำยในตู้แช่ บำงคนว่ำซำสี่เป็น

เหมือน Love-Hate Relationship คนชอบเครื่อง

ดื่มแนวรูทเบียร์ก็จะชอบไปเลย ส่วนคนท่ีไม่ชอบใน

ควำมซ่ำยำหม่องข้ึนจมูกก็จะเบือนหน้ำหนีได้ง่ำยๆ 

เรียกได้ว่ำซำสี่ในต�ำนำนห่ำงหำยไปจำกตลำดเมือง

ไทยอย่ำงเป็นทำงกำรนำนหลำยปี นับจำกครั้งล่ำสุด

เมื่อกรีนสปอร์ตเป็นผู้จัดจ�ำหน่ำย แต่ก็หยุดท�ำตลำด

ไปตั้งแต่ปี 2000 กระทั่งล่ำสุด ซำสี่ที่เห็นในร้ำน

สะดวกซื้อตอนนี้ เป็นกำรจัดจ�ำหน่ำยของ FN ซึ่งเป็น

บริษัทในเครือไทยเบฟเวอเรจ

ต้องยอมรบัว่ำกระแสกำรกลับมำของซำสีไ่ด้สร้ำง

ควำมฮอืฮำในกลุ่มเดก็รุน่ใหม่ท่ีอยำกลองสักครัง้ และ

คนรุน่เก๋ำทีอ่ยำกจะหวนระลกึถงึรสชำตทิีคุ่น้เคยในวยั

เยำว์ ส่วนใครทีไ่ม่เคยลอง ขอแนะน�ำน�ำ้ยำหม่องใน

ต�ำนำนน้ีสกัครัง้ รบัรองว่ำนอกจะได้บรรยำกำศย้อนยคุ

แล้ว รบัรองว่ำซำสีค่อืเครือ่งดืม่สุดเก๋ำ ท่ีไม่มวีนัเก่ำเลย

เครือ่งดืม่หายแล้วหายลบั (และยงัไม่กลบัมา)
 แก๊งน�ำ้อัดลมหำยแล้วหำยลับ

กลุ่มเครือ่งดืม่ทีห่ำยแล้วหำยลับแบบยงัไม่กลบัมำ 

คงจะหนีไม่พ้นแก๊งน�้ำอัดลมรสซ่ำทั้งหลำย หำกนั่ง

ไทม์แมชชีนย้อนไปด ูหลำยคนคงจะคดิถึงแบรนด์

น�้ำอัดลมเหล่ำนี้ไม่น้อย ใครที่รู้จักแบรนด์ที่จะกล่ำว

ถึงต่อไปน้ีคงจะเรียกว่ำดักแก่ได้เลยทีเดียว มำดูกัน

ว่ำคุณรู้จักแบรนด์ไหนกันบ้ำง

Howdy, Union, Union, Dearest และ SunCrest 

คอืแบรนด์เครือ่งดืม่อัดแก๊สทีปั่จจุบนัไม่มใีห้เหน็แล้ว 

แต่ละแบรนด์ออกเครือ่งดืม่มำแข่งกันอย่ำงดุเดอืด 

มีทั้งน�้ำเขียว น�้ำแดง น�้ำด�ำ โดยเฉพำะ Howdy ที่มี

ยอดขำยน�้ำด�ำ

รสโคล่ำดีแบบเทน�้ำเทท่ำ วัยเด็กใครเคยลิ้ม

รสชำตเิครือ่งดืม่ยีห้่อทีว่่ำมำนี ้เรำขอแสดงควำมดใีจ

ด้วย เพรำะปัจจุบันไม่มีให้เห็นแล้ว ยกเว้นบริษัทไหน

จะซื้อเครื่องหมำยกำรค้ำมำท�ำกำรตลำดใหม่ ก็ต้อง

ลองดูกันต่อไป

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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หลอด
แห่งอนาคต

หลอด : หน่ึงในอปุกรณ์ทีอ่ยูคู่ก่บัเครือ่งดืม่มำยำวนำน 

กว่ำ 5,000 ปี (ตัง้แต่ยคุเมโสโปเตเมยี) ววิฒันำกำรจนเกิด

หลอดพลำสตกิทีใ่ช้กนัอย่ำงแพร่หลำยในปัจจบุนั แต่เพรำะ

ควำมสะดวกของหลอดพลำสตกิทีเ่ป็นพลำสตกิแบบใช้ครัง้

เดียวท้ิง (Single-use Plastics) ก่อให้เกิดปัญหำส่ิง

แวดล้อมตำมมำ 

จำกข้อมูลของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง

ในปี 2009-2015 หลอดพลำสติกถือเป็นสัดส่วนมำก

ถึง 7% ของขยะชำยหำดทั้งหมด นอกจำกปริมำณจะ

เยอะแล้ว หลอดพลำสติกยังท�ำร้ำยสัตว์ทะเล เช่น 

เข้ำไปอุดจมูกเต่ำได้อีกด้วย ด้วยเหตุนี้กระแสรักษ์โลก

จึงเกิดข้ึน ในฐำนะของคนรุ่นใหม่อยำ่งเรำก็ควรหันมำ

ใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันสักนิดโดยเฉพำะกำรใช้หลอดทำง

เลือกต่ำงๆ เพ่ือไม่ให้เป็นกำรตกเทรนด์ทีก่�ำลงัจะมำใน

อนำคตและเพื่อให้โลกใบนี้ของเรำน่ำอยู่ขึ้น

โดยหลอดทำงเลือกน้ันก็มีให้เลือกมำกมำย มีทั้ง

แบบท่ีเริ่มเห็นกันแล้วในปัจจุบันไปจนถึงนวัตกรรมที่

คำดว่ำจะกลำยเป็นเทรนด์ในอนำคต Read Me ฉบับ

นีจ้งึรวบรวมข้อมลูมำให้ทกุคนเลอืกหลอดทีใ่ช่ รวีวิจำก

ผู้ใช้จริง เผื่อจะไปหำมำใช้กันในอนำคต
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 หลอดที่ใช้ซ�้ำได้ : เริ่มกันที่หลอดที่ใช้ซ�้ำได้ เหมำะกับกำร

ใช้เป็นหลอดส่วนตวั พกตดิตวัไปไหนมำไหน เพ่ือโลกใบใหญ่

ที่เรำอำศัยอยู่ เริ่มมีวำงขำยทั่วไปในประเทศไทย

1. หลอดสเตนเลส – หลอดที่มีลักษณะแข็งๆ สีเงิน เข้ำกัน

กับแก้วน�้ำ (Tumbler) สเตนเลส มีควำมแข็งแรงทนทำน 

ท�ำควำมสะอำดได้ง่ำย แถมยังให้ควำมรู้สึกเย็นมำกข้ึน

เวลำดูดเครื่องดื่มเย็นอีกด้วย

2. หลอดแก้ว – หลอดที่ท�ำมำจำกแก้วสีใส หน้ำตำคล้ำย

อปุกรณ์ทีอ่ยู่ในห้องทดลองวิทยำศำสตร์ ถึงจะแตกง่ำยแต่

จุดเด่นคือกำรเห็นสิ่งที่อยู ่ข้ำงในหลอดท�ำให้ท�ำควำม

สะอำดได้ง่ำยและยังท�ำให้เห็นน�้ำสีสวยๆ ขึ้นมำเวลำดูด

ซึ่งก็ให้ควำมรู้สึกฟินไปอีกแบบ

3. หลอดซิลิโคน – หลอดที่มีควำมนุ่มน่ิมหลำกหลำยสีให้

เลือกสรร ยืดหยุ่นและงอได้ตำมใจชอบ อำจจะท�ำควำม

สะอำดด้วยแปรงยำกไปนิด แต่แลกมำกับกำรไม่ทิ่ม

เหงือกเวลำดูดและกัดหรือเคี้ยวหลอดได้อย่ำงสบำยใจก็

ถือว่ำคุ้มทีเดียว

4. หลอดไม้ไผ่ – หลอดทีห่น้ำตำใกล้ชิดธรรมชำต ิถงึแม้อำยุ

กำรใช้งำนอำจจะสัน้กว่ำหลอดแบบอืน่ๆ คอืใช้ได้ประมำณ 

100 ครัง้ เพิม่ขัน้ตอนท�ำควำมสะอำดด้วยกำรต้มใส่น�ำ้ส้ม

สำยชูสัปดำห์ละครั้ง 

 หลอดใช้ครัง้เดียวทิง้ : ส�ำหรบัร้ำนค้ำทีข่ำยเครือ่งดืม่แบบ 

take-away หรอืงำนปำร์ต้ีท่ีต้องกำรรกัษ์โลกแต่ขีเ้กยีจท�ำควำม

สะอำด หลอดใช้ครัง้เดยีวทิง้กเ็ป็นทำงเลอืกท่ีน่ำสนใจ แถมยังมี 

นวตักรรมใหม่ๆ ทีน่่ำสนใจในวงกำรหลอดอกีด้วย ไปดกูนั!

1.  หลอดกระดำษ – หลอดที่ถูกคิดค้นในปี 1888 และเคย

ได้รับควำมนิยมเกือบร้อยปีก่อนจะถูกแทนที่ด้วยหลอด

พลำสติก ถึงแม้จะใช้วัสดุจำกกระดำษแต่หำกได้รับกำร

เคลือบด้วยไขก็ท�ำให้ไม่เปื่อยยุ่ยไปง่ำยๆ

2. หลอดจำกฟำง เช่น ข้ำวสำลี ข้ำวบำร์เล่ย์ ข้ำวไรน์ – เป็น

หลอดสีน�้ำตำลท่ีคลำสสิกและดูธรรมชำติสุดๆ เร่ิมมี 

kickstarter สนใจผลิตหลอดแบบนี้ขึ้น สำมำรถติดตำม

ต่อได้ใน www.strawstraws.com

3. หลอดจำกสำหร่ำยทะเล –หลอดสีสนัสดใสช่วยเพ่ิมสีสนัให้

กบัเครือ่งดืม่ท่ีไม่ต้องกงัวลหำกคณุเป็นคนชอบกดัหรือเคีย้ว

หลอด เพรำะหลอดนี้เป็นหลอดกินได้หลอดแรกของโลก

จำกโครงกำร kickstarter ช่ือ Lolistraw by Loliware ถงึ

แม้ตอนนีย้งัไม่เข้ำในประเทศไทย แต่ในอนำคตคำดว่ำจะ

เป็นกระแสทีส่ร้ำงสสัีนในกำรด่ืมเครือ่งด่ืมแน่นอน

 ใดๆ ในโลกล้วน เป็นหลอด : นอกจำกหลอดทีว่่ำมำทัง้หมด

แล้ว ยงัมีวสัดอ่ืุนๆ ทีส่ำมำรถน�ำมำใช้เป็นหลอดได้และก�ำลังได้

รบัควำมนิยมมำกข้ึนเรือ่ยๆ ไม่ว่ำจะเป็น หลอดเส้นพำสต้ำ ที่

เปล่ียนจำกพลำสตกิไปเป็นพำสต้ำแทน เริม่มีใช้ตำมร้ำนอำหำร

หลำยแห่งในต่ำงประเทศ, หลอดซงัข้ำว ผลพลอยได้จำกกำร

เก่ียวข้ำว มตีวัอย่ำงใช้จรงิอยูท่ี ่ ชุมชนเกำะยำวใหญ่ แหล่งท่อง

เทีย่วในจงัหวดัพงังำ, หลอดตะไคร้ ทีใ่ช้แทนหลอดพลำสตกิที่ 

โรงแรมบ้ำนท้องทรำย บนเกำะสมยุมำหลำยปีแล้ว, หลอดก้ำน

ผกับุง้ ตวัอย่ำงร้ำนทีใ่ช้หลอดจำกผกับุง้คอื ร้ำน BROCCOLI 

REVOLUTION ร้ำนอำหำร vegan ช่ือดงัในย่ำนสขุุมวิท ฯลฯ

 ไม่ใช้หลอด : วถีิทำงของกำรใช้หลอดในปัจจุบนัก�ำลงัค่อยๆ 

เปล่ียนไปทีละน้อย จำกไอเดยีสเีขียวช่วยลดขยะแบบง่ำยๆ ทีใ่ช้

กนัในแวดวงเลก็ๆ ก�ำลงังอกเงยออกมำในระดบัอตุสำหกรรมที่

ก�ำลังก้ำวไปข้ำงหน้ำและส่งอทิธพิลต่อวงกำรเครือ่งดืม่ทัว่โลก 

นอกจำกโลกจะน่ำอยูข่ึน้จำกกำรลดใช้ขยะพลำสตกิแบบใช้คร้ัง

เดยีวทิง้แล้ว ในอนำคตเรำอำจจะได้เห็นเทรนด์ใหม่ๆ เกีย่วกบั 

‘หลอด’ เพ่ิมเตมิ น�ำไปสูว่ฒันธรรมกำรกินทีเ่ปล่ียนแปลงอย่ำง

ค่อยเป็นค่อยไปจนเรำคำดไม่ถึง อนำคตจะเป็นอย่ำงไรไม่มใีคร

รู ้ร่วมสังเกตและเป็นส่วนหน่ึงของยุคสมยัไปด้วยกัน ก้ำวไปกบั

สิง่เล็กๆ ทีเ่รยีกว่ำ ‘หลอด’ – หลอดแห่งอนำคต

C
O

V
E

R
 S

T
O

R
Y

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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“แจ๊สและควำมชื่นฉ�่ำของเสียงเพลง เคล้ำคลอไปกับรสชำติของ

เครื่องดื่ม ผู้คนครำคร�่ำและบรรยำกำศช่ำงดูเข้ำกัน”

จนิตนำกำรว่ำตวัคณุก�ำลงัเลกิงำนมำเมือ่ไม่นำนนัก ซ่ึงก่อนหน้ำ

นัน้ เป็นชวิีตท่ียุ่งเหยิงและงำนกำรท่ีเตม็ไปด้วยควำมเครยีดสะสมต่อ

เนือ่งยำวนำน ควำมคดิของคณุเศร้ำหมอง และเศร้ำซึม ต้องกำรกำร

เยยีวยำฟ้ืนฟจูติใจอย่ำงย่ิง

วธิทีีจ่ะช่วยให้คณุผ่อนคลำยกบัเร่ืองรำวน่ำปวดหวัเหล่ำนัน้ย่อมมี

ไม่มำก และบ่อยคร้ัง วธีิท่ีช่วยผ่อนคลำยให้สขุสมอำรมณ์ปอง คอืกำร

นัง่ฟังเพลงทีค่ณุชืน่ชอบ กบันัง่จบิเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ไปพร้อมกนั 

ในไม่ช้ำ ควำมเหนือ่ยล้ำทัง้หมดจะทเุลำลง โน๊ตดนตรแีต่ละตวัหุม้ห่อ

ให้จิตวญิญำณของคณุให้กลบัคนืมำสูร่่ำงกำย เสยีงเพลงท�ำหน้ำทีเ่ตมิ

เตม็รอยโหว่ลกึในห้วงอำรมณ์ ขณะท่ีเคร่ืองดืม่ช่วยท�ำให้คลำยกล้ำม

เนือ้ท่ีบบีรัดเกร็งจำกท่ีท�ำงำน

กระดกหน่ึงจอก! ย่างก้าวแห่งวัฒนธรรมการด่ืมของ
มึนเมา

หำกจะว่ำไปแล้ว กำรสืบเสำะว่ำวัฒนธรรมกำรด่ืมเริ่มต้นจำก

ท่ีไหนเป็นที่แรก คงเป็นเรื่องยำกเย็นแสนเข็ญ แต่ในเส้นทำงของ

ประวตัศิำสตร์มนษุย์ วฒันธรรมกำรดืม่ทัง้เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ เครือ่ง

ดืม่นมววั จวบจนถงึ กำรหำแหล่งน�ำ้สะอำดส�ำหรบับรโิภคนัน้ย่อมเกดิ

ข้ึนตำมลุม่แม่น�ำ้อำรยธรรมต่ำงๆ มำตัง้แต่โบร�ำ่โบรำณ เช่น กลุ่ม

อำรยธรรมลุม่แม่น�ำ้เมโซโปเตเมยีก็มวีฒันธรรมกำรด่ืมนมมำตัง้แต่ 

9000–7000 ปีก่อนคริสต์ศกัรำช และในเวลำไล่เลีย่กนันัน้เอง (ใน

ลุม่แม่น�ำ้เดยีวกนัเองน่ันแหละ) ท่ีเป็นผู้เร่ิมต้นต้นข้ำวบำเล่ย์ มำหมกั

จนกลำยก่อเกดิให้กลำยเป็น ‘เบยีร์ (beer)’ เครือ่งดืม่ยอมฮติทีพ่วก

เรำรู้จกักนัอย่ำงทุกวันน้ี เป็นต้น

ประสานกลายเป็น
วฒันธรรมเดยีว:
การดื่มและเสียงดนตรี

พช
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พอพ้นจำกช่วงยุคสมัยโบรำณไปอีกหน่อย 

วัฒนธรรมกำรดื่มเครื่องดื่มมึนเมำก็เริ่มแพร่

กระจำยมำกขึ้นในประเทศแถบยุโรปทั้งหมด 

และไม่เพียงเฉพำะแค่เบียร ์เท ่ำน้ัน ‘ไวน์ 

(Wine)’ ก็ถือเป็นอีกเคร่ืองดื่มมึนเมำอีกแบบ

หนึ่งที่มีผู้คนนิยมชมชอบเคียงคู่กันมำกับเบียร์

เลยทเีดยีวเชยีว สำเหตทุีว่ฒันธรรมกำรดืม่เบยีร์

และไวน์กลำยเป็นท่ีคนนิยมกันอย่ำงมำกใน

ยโุรปนัน้ เป็นเพรำะมช่ีวงเวลำในประวตัศิำสตร์

ยุคกลำง (Middle Age) ที่ชำวยุโรปจ�ำเป็นจะ

ต้องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แทนน�้ำเปล่ำที่ไม่

สะอำดและปลอดภัยพอที่จะดื่มได้ 

จนถึงทุกวันนี้วัฒนธรรมกำรดื่มเครื่องดื่ม

มึนเมำก็ได้ฝังรำกลึกผสมผสำนเข้ำไปกับทุกๆ 

กจิกรรมในชวิีตประจ�ำวนัของทกุคนไปแล้ว

นิง้หน่อง! ดนตรบีรรเลง กต่็อเมือ่ท้องอิม่
ย้อนกลับไปช่วงสมัยที่รำบลุ่มแม่น�้ำเมโซโป

เตเมีย (อกีสกัรอบหนึง่) ในช่วงทีว่ฒันธรรมต่ำงๆ 

เร่ิมอูฟู้เ่พิม่ขึน้มำต่อเนือ่ง และวฒันธรรมกำรดืม่

เบยีร์กเ็ป็นส่วนหนึง่ของชวิีต ชำวสุเมเรยีน (หำก

คณุสงสยัว่ำชำวสเุมเรยีนเป็นใคร ผมอยำกให้คุณ

ทดเอำไว้ในใจว่ำ พวกเขำคือกลุ่มคนทีอ่ยู่ในลุ่ม

แม่น�ำ้น้ีมำเป็นเวลำนำนแสนนำน) ก็ถือเป็นกลุ่ม

คนอีกกลุ่มหนึ่งท่ีชื่นชอบกำรดื่มเบียร์เป็นชีวิต

จิตใจ พวกเขำชอบมำกเสียจนที่ท�ำให้พวกเขำ

ยกย่องเบียร์เป็นเหมือนเครื่องดื่มส�ำคัญในกำร

ช่วยบูชำเทพเจ้ำ! ดงันัน้ บทขับร้องหลักของชำวสุ

เมเรียน ก็มักจะเกิดขึ้นเวลำท่ีพวกเขำดื่มเบียร์ 

เพรำะนัน่คอืกำรประกอบพิธบีชูำเทพเจ้ำ พวกเขำ

มักเอ่ยบทกวีและร้องร�่ำท�ำเพลงเพ่ือสรรเสริญ

เทพธิดำแห่งเบียร์สุเมเรียนและสูตรส�ำหรับต้ม

เบยีร์ของพวกเขำอยู่เป็นประจ�ำ

 “เสียงร้อง” มำพร้อมกับ “เคร่ืองดืม่”

“เบยีร์” มำพร้อม กบั “ดนตร”ี 

รำกเหง้ำของอำรยธรรมมนษุย์กห็ลอมรวมน�ำ

เอำวฒันธรรมกำรดืม่ของมึนเมำ กับวฒัธรรมของ

ดนตรีเข้ำมำประสำนกลำยเป็นเนื้อเดียวกันตั้ง

นำนนมกำเล และทีน่่ำแปลกไปยิง่กว่ำนัน้ คอื

กำรหลอมรวมทั้งสองวัฒนธรรมกำรด่ืมนี้ยังมี

ลักษณะคล้ำยกันในทุกทีห่น ตวัอย่ำงทีเ่หน็ชดัคอื 

แม้แต่ชำวจนีท่ีมชีวีติในอำณำจกัรจนีอนัรุง่โรจน์ 

(ห่ำงจำกเมโสโปเตเมยีตัง้เยอะ) กพ็บว่ำหลกัฐำน

ทีก่ำรดืม่ยำดองหรอืเหล้ำต้มของชำวบ้ำน และ

บำงทสีรุำเองกเ็ป็นหน่ึงในปัจจยัทีช่่วยท�ำให้ชำว

บ้ำนอำรมณ์สุนทรีย์ จนหันมำสร้ำงมหรสพได้

ด้วยเช่นกัน

ย่างกรายเข้าเทศกาลดนตรี บางทีก็มา
พร้อมกับเครื่องดื่มมึนเมา

ยงัไม่เป็นกำรกล่ำวเกนิเลยไป หำกจะบอกว่ำ

ในยคุสมัยปัจจุบนัน้ี เทศกำลดนตรต่ีำงๆ กย็งัคง

วฒันกรรมกำรดืม่ไว้อยู ่ อรรถรสส�ำหรบักำรฟัง

ดนตร ีไม่ใช่เฉพำะแค่กำรฟังดนตรเีพียงล�ำพงั แต่

เป็นเหมือนกำรได้ดูโชว์ และได้รบัประสบกำรณ์

ในคอนเสิร์ตเหล่ำน้ัน จึงเป็นเรื่องปกติที่ตำม

เทศกำลคอนเสิร์ตใหญ่ๆ อย่ำงวันเดอร์ฟรุต 

(Wonderfruit Festival) ในประเทศไทย กม็ี

เครื่องดื่มให้บริกำร หรือรวมไปจนถึงเทศกำล

ซัมเมอร์ โซนิค (Summer Sonic) ทีป่ระเทศ

ญีปุ่น่ ก็มกีำรจัดโซนส�ำหรบัเครือ่งดืม่มนึเมำไว้

เป็นอย่ำงดี 

(แต่ท้ังน้ีหำกผู้อ่ำนก�ำลังนึกสงสัยว่ำ แล้วมัน

จะไม่มีกฎเกณฑ์อะไรทีจ่ะมำใช้เพ่ือควบคมุควำม

เรียบร้อยของเทศกำลเลยหรอื ต้องชีแ้จงตรงน้ีเลย

ว่ำ มำตรกำรควำมปลอดภัยน้ันมกัมีกำรจดัโซน

ส�ำหรบัเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์อยูแ่ล้ว ไม่ต้องเป็น

ห่วงนะครบั ทกุอย่ำงมขีอบเขตเสมอ เครือ่งดืม่

มนึเมำก็เช่นเดียวกัน ต่อให้จะเป็นวฒันธรรมมำ

ต้ังแต่โบรำณนำนมำ แต่กำรค�ำนึงถึงควำม

ปลอดภัยหลังจำกบรโิภคแอลกอฮอล์ก็ควรต้อง

พึงระวงัไว้อยูเ่สมอเช่นกัน)

อ้างอิง
https://culturacolectiva.com

https://www.history.com/
https://www.digitalmusicnews.com

https://thematter.co
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ในปี พ.ศ.2546 ผลส�ำรวจพบว่ำมคีนไทยดืม่เหล้ำรำว 19 

ล้ำนคน หลงัจำกนัน้ 10 ปี จ�ำนวนคนไทยทีด่ืม่แอลกอฮอล์ลด

ลงเพยีง 2 ล้ำนคน ซึง่ตวัเลขเหล่ำนี ้ สสส. (ส�ำนกังำนกองทนุ

สนับสนุนกำรสร้ำงเสรมิสขุภำพ) ได้ตดิตำมเฝ้ำด ูและพยำยำม

หำวธิแีก้ปัญหำ โดยตัง้โจทย์ว่ำ จะใช้เส้นทำงใดทีท่�ำให้คนหนัมำ

เลกิเหล้ำได้ เพือ่สร้ำงควำมเปล่ียนแปลงให้เกดิขึน้จรงิในสงัคม

ท�ำให้เกดิกำรระดมสมองจำกหลำยภำคส่วน จนเม่ือรวบรวม

ข้อมลูได้ครบถ้วนแล้ว สสส. จงึน�ำควำมรูเ้หล่ำนีไ้ปแปรเป็นสือ่

รณรงค์ ท้ังสือ่วทิยุ สือ่สิง่พมิพ์ และส่ือโฆษณำทำงโทรทศัน์ โดย

หวงัให้เข้ำถงึประชำชนในวงกว้ำงทีส่ดุเท่ำทีจ่ะท�ำได้

ในช่วงแรก สสส. เริม่น�ำเร่ืองเหล้ำมำเป็นประเดน็ในกำร

รณรงค์ ได้หยบิเอำผลวิจยัชิน้หนึง่ท่ีพบว่ำ ในช่วงเข้ำพรรษำ เป็น

เวลำทีย่อดขำยเหล้ำลดลงทีส่ดุ โดยสนันษิฐำนว่ำเพรำะบ้ำนเรำ

เป็นเมอืงพทุธ จนน�ำไปสู่แคมเปญ “งดเหล้ำเข้ำพรรษำ”

หลังจำกนั้น สสส.พยำยำมหำกลยุทธ์ใหม่นอกจำกกำร

รณรงค์ให้คนท�ำเพ่ือตวัเองแล้ว และพบว่ำ “แม่” คอืบคุคลทีม่ี

อทิธพิลทีส่ดุ ประเดน็ “เลกิเหล้ำเพ่ือแม่” จงึเกดิขึน้ และน�ำมำ

ต่อท้ำยชือ่แคมเปญเดมิ กลำยเป็นค�ำขวญัตดิหูอย่ำง “งดเหล้ำ

เข้ำพรรษำ เพือ่แม่”

TVC เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

ให้เหล้า เล่า
=

แช่ง โฆษณา

ธีร
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อ้างอิง
https://www.socialmarketing.thaihealth.or.th/index.php?option=com_activities&view=article&tmpl=component&id=4599

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

ก่อนจะยกให้วยัรุ่นเป็นกลุม่เป้ำหมำยหลกั โดย สสส. ได้

ออกหลำยแคมเปญเกีย่วกบัวยัรุน่ เพือ่สร้ำงทศันคตทิีแ่ขง็แรง

ให้แก่วัยน้ี เน้นย�ำ้พร�ำ่เตือนทัง้เรือ่งกำรใช้ควำมรนุแรง โทษ

ของเหล้ำ และกำรรณรงค์ไม่ให้ดืม่เหล้ำในสถำบันกำรศกึษำ

ปีต่อมำ ตัวเลขกำรซือ้เหล้ำของคนไทยพุ่งสงูไปถึง 2 แสน

ล้ำนบำท สสส. จงึน�ำประเดน็เศรษฐกจิมำพดูถึง และขยำย

เนือ้หำให้เป็นเรือ่งของประเทศชำตมิำกขึน้ เป็นทีม่ำของ

โฆษณำอันเป็นทีรู่จ้กักันแพร่หลำยอย่ำง “จน เครยีด กนิ

เหล้ำ” ออกมำเตือนให้ผูค้นรูจ้กัโทษของเหล้ำในแง่มมุอืน่ที่

ไม่ใช่เพยีงเร่ืองสขุภำพเท่ำนัน้

ไม่นำนหลงัจำกน้ัน สสส. ได้ปรบัวธินี�ำเสนอประเดน็กำร

สร้ำงวัฒนธรรมและทัศนคตต่ิอเหล้ำ เนือ่งจำกผูค้นนยิมซือ้

เหล้ำเป็นของขวญั ด้วยควำมเชือ่ว่ำเหล้ำเป็นสิง่ของทีน่่ำจะ

ถกูใจผูร้บั สสส. จงึเดนิหน้ำแก้ปัญหำนีโ้ดยท�ำแคมเปญ 

“กระเช้ำปลอดเหล้ำ” 

สสส. เร่ิมมองหำประเดน็สือ่สำรแบบใหม่ จนพบว่ำจ�ำเป็น

ต้องบอกให้ผูค้นรบัรู้ ว่ำเหล้ำคอืสิง่ไม่ดี ไม่ควรให้เป็นของ

ขวญัแก่ผูอ้ืน่ จงึได้พัฒนำกลำยเป็นแคมเปญ “ให้เหล้ำเท่ำกบั

แช่ง” และ “ชวนกนิเหล้ำเท่ำกบัแช่ง” ซึง่แคมเปญดังกล่ำวได้

น�ำมำสู่ผลลัพธ์ที่ส�ำคัญ นั่นคือกำรผลักดันให้มีกำรใช้

กฎหมำยควบคมุกระเช้ำของขวัญทีม่เีหล้ำ

และเมือ่สองปีทีแ่ล้ว ส�ำนกังำนเพือ่สขุภำพแห่งนีไ้ด้มี

กำรน�ำมกุท่ีตวัเองเคยเล่นในโฆษณำชดุ “ให้เหล้ำเท่ำกับ

แช่ง” มำตลบใหม่ในตอนจบของโฆษณำ กลำยเป็นโฆษณำ

ชุด “นีก่ะมำแช่งกนัเลยใช่มัย้”

แล้วยงัได้ออกแคมเปญ “เหล้ำท�ำลำยมติรภำพ” โดย

เน้นประเดน็กำรสือ่สำรไปทีต่วับคุคล ให้ตระหนกัถงึกำร

เปลีย่นแปลงของอำรมณ์ขณะดืม่เหล้ำจนน�ำมำสูค่วำมขดั

แย้งกับคนรอบข้ำง 

นอกจำกนี้ ยังมีแคมเปญโฆษณำอื่นๆ อีกมำกมำย 

เช่น โฆษณำชุด “ดืม่บนรถ ถกูจบัแน่” ซึง่เกดิจำกกำรออก

กฎหมำยใหม่ในกำรควบคุมกำรดื่มเหล้ำของผู้โดยสำร

บนรถ แม้จะไม่ได้เป็นคนขบั แต่หำกดืม่เหล้ำแล้วกถ็อืว่ำ

มีควำมผิด สสส. จึงได้สร้ำงสรรค์โฆษณำตัวนี้ โดยหวัง

จะหยุดพฤติกรรมกำรดื่มบนรถ ซึ่งสร้ำงโอกำสเสี่ยงใน

กำรเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ทั้งหมดนี้ กำรรณรงค์ไม่ให้คนดื่มเหล้ำ ได้ส่งเสริม

และสร้ำงค่ำนิยมใหม่ในสังคม เพรำะกำรแก้ปัญหำเรื่อง

เหล้ำ จ�ำเป็นต้องพดูกบัคนหลำยกลุม่ หลำกเงือ่นไข และ

มีหลำยปัจจัยเป็นตัวชี้วัด เพื่อให้คนไทยเลิกเหล้ำ และมี

คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเอง
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ยาดองสมุนไพรไทย : 
เครื่องดื่มแห่งวัฒนธรรม 

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

https://www.bangkokpost.com/life/social-and-lifestyle/1047613/knock-out-cocktails
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ในโบรำณกำลนำนมำ ต�ำรับอำหำร 

หรือต�ำรำโบรำณเป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ให้

ควำมส�ำคญัทกุยคุทกุสมยั จงึไม่แปลกทีใ่น

ทุกๆ วัฒนธรรม พวกเรำมักจะสังเกตได้ว่ำ 

วัฒนธรรมของชุมชนแต่ละแห่งนั้น ล้วนมี

ควำมจ�ำเพำะและแตกต่ำงกันออกไป

สิ่งหนึ่งซึ่งท�ำให้พื้นที่เหล่ำนั้นโดดเด่น

ขึน้มำเป็นเอกลกัษณ์ คอืวฒันธรรมกำรกนิ

และวัฒนธรรมกำรดื่มของชุมชนนั้นๆ 

แต่บำงครั้ง กำรให้ควำมส�ำคัญกับ

เครื่องดื่มที่มีสรรพคุณบำงอย่ำง ก็อำจ

สะท้อนกำรให้คณุค่ำทีไ่ม่เท่ำเทยีมระหว่ำง

เพศชำยและเพศหญิงในชุมชนเหล่ำนั้นได้

อีกด้วย

อะไรคือ “ยาดอง” และ “ยาดอง
สมุนไพร”

จำกค�ำบอกเล่ำของ คุณเอียด ดีพูน 

ประธำนคณะกรรมกำรศำสนำเพื่อกำร

พฒันำสรุนิทร์หรอืศนูย์สมนุไพรบ้ำนตะบลั 

กล่ำวว่ำ ยำดอง คือ กำรหมกัสมนุไพรหรือ

กำรแช่สมุนไพร เพ่ือเป็นโอสถหรือเป็นยำ

รกัษำโรคต่ำงๆ 

ส่วนยำดองสมุนไพร คือยำที่จะน�ำเอำ

สมุนไพรมำหมัก หรือแช่ไว้ในสำรละลำย

เป็นระยะเวลำหนึ่ง เพ่ือให้สำระส�ำคัญนั้น

ถกูสกดัออกมำ โดยสำรละลำยท่ีใช้นัน้ต้อง

มีคุณสมบัติในกำรสกัดโอสถสำรใน

สมุนไพร และสำมำรถควบคุมเช้ือก่อโรค

ต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรดองได้ 

ยาดอง: แค่ยาความเชื่อ หรือยา
แผนโบราณ

จำกเดิมวฒันธรรมกำรบรโิภคยำดองจะ

ช่วยแก้ไขปัญหำสุขภำพของผูค้น เช่น ดืม่เพือ่

แก้ปัญหำวิงเวยีนศรีษะ หรอืด่ืมเพ่ือแก้ไขกำร

ไหลเวยีนเลอืดทีไ่ม่สะดวก เม่ือวฒันธรรม

กำรดืม่แพร่หลำยมำกขึน้ วธิกีำรคิดค้นสตูร

แปลกๆ กเ็กดิขึน้มำตำมล�ำดบั วฒันธรรม

กำรดืม่ของไทยจงึพยำยำมคดิค้นสตูรใหม่ๆ 

ขึน้มำ โดยทีผู่ผ้ลติจงึพยำยำมสบืหำวตัถดุบิ

ทีม่สีรรพคณุแปลกๆ เพ่ือพยำยำมตอบสนอง

ตำมควำมต้องกำรของผูค้นทีม่หีลำกหลำย 

เป็นทีม่ำของต�ำรับยำดองจ�ำพวกหนึง่ ท่ี

กล่ำวถึงสรรพคุณว่ำ “ช่วยเพิ่มสมรรถนะ

ทำงเพศให้กับเพศชำย”

ค�ำถำมที่ตำมมำคือ ยำดองช่วยเพิ่ม

สมรรถนะทำงเพศได้จริงหรือ?

ตำมต�ำรำภูมิควำมรู้ด้ำนกำรแพทย์

แผนไทย อธิบำยว่ำ ยำดอง และยำดอง

สมุนไพร มีสรรพคุณเป็นยำแผนโบรำณ ซึ่ง

สำมำรถน�ำมำบริโภคเพื่อเป็นกำรรักษำ

แบบแพทย์ทำงเลือก โดยยำดองมีส่วน

ประกอบส�ำคัญคือแอลกอฮอล์ท่ีมีรสร้อน 

หรอืรสเผด็ร้อน แต่คนทัว่ไปมกัเข้ำใจผดิว่ำ 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำมำรถเพิ่มพูน

สมรรถนะทำงเพศได้ เพรำะฤทธ์ิของ

แอลกอฮอล์ทีผ่สมอยูใ่นยำดองนัน้ส่งผลต่อ

ระบบไหลเวยีนเลอืดของผู้บรโิภคดืม่เครือ่ง

ดื่มมึนเมำโดยตรง ท�ำให้ระบบไหลเวียน

เลอืดของผูบ้รโิภคสบูฉดีมำกกว่ำปกต ิและ

ส่งผลให้อวัยวะเพศชำยได้รับเลือดไปหล่อ

เลี้ยงจนมีอำกำรแข็งตัวขึ้นมำตำมล�ำดับ 

อำกำรเช่นนีเ้ป็นอำกำรปกตขิองกำรดืม่

แอลกอฮอล์โดยทั่วไป หำใช่เป็นกำรเพ่ิม

สมรรถนะทำงเพศแต่อย่ำงใด

กรณีทีม่กีำรน�ำสตัว์แปลกๆ อย่ำงเช่น งู

พษิ แมงป่อง หรือว่ำสตัว์มีพษิต่ำงๆ มำดอง

เหล้ำเพ่ือเสริมสร้ำงสมรรถนะทำงเพศ วิธี

กำรดงักล่ำวกถ็อืเป็นกำรเข้ำใจผดิอกีเช่นกนั 

เพรำะว่ำพษิทีม่ำตวัยำดองชนดิต่ำงๆ น้ี อำจ

ส่งผลข้ำงเคียงที่ท�ำให้อวัยวะเพศชำยมี

อำกำรบวม แต่ไม่ได้ส่งผลให้มขีนำดใหญ่ขึน้

อคติของเครื่องดื่มผู้ชาย (ที่ไม่ให้
ความส�คัญกับผู้หญิง)

วัฒนธรรมกำรด่ืมยำดองหรือกำรดื่ม

แอลกอฮอล์ไม่มกีำรยินยอมหรอือนญุำตให้ 

“เพศหญิง” สำมำรถบริโภคได้อย่ำงแพร่

หลำย ตำมควำมเชือ่เดิมของสงัคมไทยทีว่่ำ 

กำรดืม่สิง่ของมนึเมำนัน้อำจขดัต่อศลีธรรม

อนัดทีีผู่ห้ญิงควรพงึปฏบิตั ิจวบจนมข้ีอกล่ำว

อ้ำงว่ำ ผู้หญิงจ�ำเป็นจะต้องรักษำซึ่งควำม

ปลอดภัยของตนเอง โดยไม่ควรน�ำพำตวัเอง

เข้ำไปอยูใ่นสถำนะท่ีเสีย่ง (Risk situation) 

อย่ำงสภำวะมึนเมำ ค่ำนิยมเหล่ำนั้นถูก

หยิบยกข้ึนมำทุกครั้งเวลำท่ีอำจจะท�ำให้ผู้

หญิงไม่สำมำรถควบคุมสติสัมปชัญญะจน

ก่อให้เกดิควำมอนัตรำยท่ีไม่คำดคิดได้ 

ท้ำยทีส่ดุ แม้ว่ำควำมเชือ่เหล่ำนัน้จะน�ำ

มำอ้ำงถึง เจตนำรมย์ที่ดี (ต้องกำรปกป้อง

ควำมปลอดภัยของผู้หญิงไปพร้อมๆ กับ

ปรำรถนำให้ผู ้หญิงอยู ่ในกรอบสังคมที่

เรยีบร้อย) แต่หำกมองในมมุมองทีก่ลบักนั 

ควำมคิดเหล่ำนัน้กอ็ำจสร้ำงอคตบิำงอย่ำง 

ที่ช่วยรักษำสถำนะควำมไม่เท่ำเทียมกัน

ทำงเพศระหว่ำงเพศหญิงและเพศชำยอยู่

ยำดองจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องดื่ม 

ธรรมดำๆ เท่ำนั้น แต่เป็นเครื่องดื่มที่

สะท้อนกำรให้ควำมส�ำคัญที่ไม่เท่ำเทียม

กัน ระหว่ำงเพศหญิงและชำย ได้อีกด้วย

อ้างอิง
www.ourthinkingaboutdrinking.com

www. explorepartsunknown.com
www.vice.com
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เปิดโลกเร้น 
(ไม่) ลับ กับศิลปะ
ของ ‘ชาเบลนด์’
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ใครจะคำดคดิว่ำกลำงย่ำนทองหล่อ หนึง่ในเขต

ธรุกจิของกรงุเทพฯ ท่ีคึกคกัมำกทีสุ่ด จะเป็นท่ีตัง้ของ

ร้ำน ‘TE Tea Time & space’ ร้ำนน�ำ้ชำท่ีหยุดเวลำ

ของเรำเอำไว้ด้วยชำหอมๆ สักแก้ว และบทสนทนำ

เคล้ำกลิน่หอมอวลของชำเบลนด์กบั คณุปลำ หน่ึงใน

ผูก่้อตัง้แบรนด์ชำเบลนด์ ‘TE’ ถงึ ควำมงดงำม ละเมยีด

ละไม ของ ‘ชำ’ และกำรผสมผสำนทกุสัมผัสท้ัง รปู รส 

กลิน่ เสยีง เพือ่ลิม้รสศลิปะแห่งควำมเชือ่งช้ำทีไ่ม่ว่ำ

ใครกส็ำมำรถเข้ำถงึได้ด้วยชำและน�้ำร้อนหนึง่กำ

อะไรทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของชาประจ�ร้าน TE
ยกตัวอย่ำงเป็น ชำเอิร์ลเกรย์ เป็นชำที่ทุกร้ำน 

ต้องม ีแต่เอร์ิลเกรย์สำมำรถชงได้อีกร้อยอีกพันแบบ 

ถ้ำเป็นท่ีร้ำนคอืกนิแล้วจะต้องรูว่้ำไม่ใส่น�ำ้หอม

เลยทุกอย่ำงเป็นวัตถุดิบธรรมชำติหมด 

แทนทีจ่ะเลอืกเป็นชำด�ำแล้วแต่งกลิน่ 

เบอร์กำมอทลงไป แต่พ่ีเลือกทีจ่ะใส่ 

ชำด�ำ, เปปเปอร์มิน้ท์, ลำเวนเดอร์, 

ขมิน้ชนั ดมอำจจะไม่เหมอืนเอิร์ล

เกรย์ท่ัวไป กล่ินมนัจะนุ่ม แต่ยงัมี

คำแรคเตอร์ของเอิร์ลเกรย์อยู ่ แต่

เป็นเอร์ิลเกรย์แบบไทยและยงัช่วย

ย่อยได้ด้วย

เวลำทีพ่ีค่ดิว่ำจะเอำอะไรใส่ลงไป

ในชำ จะคดิถงึว่ำชำเนีย่จะไปโดนชงกิน

ตอนไหน ส่วนใหญ่คนจะชอบทำนเอิร์ลเกรย์หลัง

อำหำรหรอืทำนกับขนม เพรำะฉะน้ันต้องกำรตวัช่วย

ในกำรย่อย ขมิน้ชนัจงึเป็นสิง่ทีต่อบโจทย์กเ็ลยใส่ลงไป 

ที่ส�ำคัญทำงร้ำนจะพยำยำมเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็น

ออร์แกนิคให้มำกท่ีสดุซ่ึงมันยำกมำก พ่ีไม่เคยบอกว่ำ

แบรนด์ของพ่ีเป็น ชำออร์แกนิคเลย แต่สำมำรถพูดได้

เตม็ปำกว่ำเรำเป็นชำทีม่ำจำกธรรมชำติร้อยเปอร์เซ็นต์  

ไม่ใส่อะไรทีไ่ม่ธรรมชำตเิลย เรำอำจจะสูค้นอ่ืนไม่ได้

ในเรือ่งของกลิน่ ดมไปกลิน่ไม่ตืน่เต้นเท่ำ ไม่ฟุ้งเข้ำ

หน้ำ ต้องอำศยัจังหวะตอนชงในแต่ละน�ำ้ ซ่ึงในแต่ละ

น�ำ้กม็คีำแรคเตอร์ไม่เหมอืนกนั ถ้ำคณุเป็นคนช่ำง

สงัเกต สนุก ชอบใช้จินตนำกำร กำรกินชำเบลนด์ทีม่ำ

จำกวตัถดุบิธรรมชำตมินัสนกุกว่ำ เลยเป็นทีม่ำของโปร

เจกต์ ณ ขณะ โปรเจกต์ท่ีรวมเรือ่ง

เล่าเรือ่งโปรเจกต์ ณ ขณะ ให้ฟังหน่อยว่ามี
ทีม่าอย่างไร

เกิดจำกกำรกินชำแต่ละแก้วแล้วคำแรคเตอร์มนั

ไม่เหมอืนกัน สำวๆ ทีม่ำเขียนเขำเลยเลือกชำทีช่อบ

มำคนละอย่ำงแล้วเขียนควำมรูส้กึ ณ ขณะทีไ่ด้กนิชำ 

น�ำ้แรกทีก่นิเป็นรสชำตแิบบนี ้น�ำ้ทีส่องเป็นรสชำตอิกี

แบบนึง เขำเลยเขียนออกมำกันคนละอำรมณ์ เขียน

ออกมำจำกกประสบกำรณ์ดืม่ชำ ซ่ึงมนักถ็กูต้องตำม

ทีเ่ขำเขียน

S
P

E
A

K
E

R



34

S
P

E
A

K
E

R



R
E

A
D

 M
E

 5
5

  I  D
R

IN
K

 

การเบลนด์ชาเหมือนงานศิลปะ?
กำรกนิชำ กำรชงชำ กถ็อืศลิปะแล้ว และกำรเบลนด์

ชำกเ็ป็นศำสตร์อย่ำงหนึง่ มนัเป็นเรือ่งของประสำทสัมผสั

ทัง้ห้ำของเรำ สงัเกตจำกคนทีม่ำเรยีนในคลำสเบลนด์ชำ 

ถ้ำเป็นคนทีช่มิมำเยอะ ดมมำเยอะจะได้เปรียบคนอืน่ 

มันเป็นศลิปะกจ็รงิแต่มนัเป็นศลิปะทีฝึ่กได้ด้วย มนัเป็น

เรือ่งศลิปะต้ังแต่กำรคิดถงึประสบกำรณ์ทีค่นจะได้รับจำก

กำรกินชำของเรำแก้วหนึง่ เวลำเบลนด์ชำออกมำหน้ำตำ

ต้องสวย เปิดแล้วกลิน่มนัต้องหอมเย้ำยวนใจให้ส่ังซ้ือ

กลบับ้ำนและเวลำกนิเข้ำไปแล้วมนัต้องอร่อยด้วย มชีำ

หลำยอนัมำกทีซ่ือ้มำเพรำะมนัหอมแต่พอกนิแล้วมนัไม่

อร่อย ใจควำมส�ำคญัของกำรกนิชำคอืมนัต้องกนิแล้ว

อร่อย ยิง่ถ้ำมปีระโยชน์ต่อสขุภำพด้วยยิง่ดี ถ้ำเรำกนิชำ

ทีด่ต่ีอสขุภำพหน้ำตำสวยแต่มนัไม่อร่อยเรำกจ็ะกินครัง้

เดียว ท้ำยทีส่ดุต่อมรบัรสของเรำจะเป็นตวัตดัสนิใจว่ำเรำ

จะกนิครัง้ต่อไปหรือไม่ แต่ถ้ำเรำท�ำชำทีอ่ร่อยคนกจ็ะกนิ

ทกุวนัรูส้กึรืน่รมย์มคีวำมสขุกบัมนัโดยทีจ่รงิๆ แล้วมนัมี

ประโยชน์แอบแฝง ถอืเป็นศลิปะทีห่ลอกให้ลกูค้ำกนิของ

ทีมี่ประโยชน์ในหน้ำตำทีเ่ขำรูส้กึเตม็ใจทีจ่ะกนิทุกวนั

มอีะไรอยากจะแนะน�คนทีพ่ึง่เริม่หัดกนิชาม้ัย
อยำกจะบอกว่ำทีพ่ี่พยำยำมท�ำชำมำขำยเพ่ืออยำก

จะท�ำให้เดก็รุน่ใหม่ๆ รูจ้กักบัชำเยอะขึน้ คนชอบมอง

ว่ำกำรกนิชำเป็นเรือ่งซบัซ้อน ยำกเยน็ ชงก็ยำก เสยีเวลำ 

ทกุอย่ำงดยูำกไปหมด เพรำะฉะน้ันอยำกจะแนะน�ำว่ำ

จรงิๆ แล้วชำมนัเข้ำใจง่ำยมำก เรำสำมำรถมคีวำมสขุ

แบบง่ำยๆ แค่มีแก้ว 1 ใบ มีชำ ถ้ำไม่มีชำท่ีเป็นใบก็ชำ

แบบซองแล้วใส่น�ำ้ร้อน แค่ดมกล่ินก็มีควำมสขุแล้ว เป็น

สิง่ทีเ่กดิจำกประสำทสมัผสัใช้กล่ินเพือ่บ�ำบดั (Aroma 

Therapy) กินเข้ำไปก็บ�ำบัด อยำกจะให้คนเปิดใจกับชำ

มำกยิง่ขึน้ ประเทศอืน่เขำกินชำกันมำไม่รูก่ี้พันปีแล้ว 

จรงิๆ คนน่ำจะเริม่หนัมำมองว่ำกำรกนิชำไม่ใช่กนิเพือ่

ดบักระหำย แต่มันช่วยท�ำให้เรำมีสขุภำพทีด่ข้ึีนในระยำว 

มนัควรจะเป็นสิง่ท่ีเรำกนิทุกวันเหมอืนเรำกนิน�ำ้ มีหลำย

คนต้องกำรกนิน�ำ้เยอะแต่ไม่ชอบน�ำ้เปล่ำ ชำกเ็ป็นสิง่ที่

ตอบโจทย์ นอกจำกมคีวำมสขุกบักลิน่แล้วยงัมปีระโยชน์

ด้วย ก็แค่อยำกให้ลองเปิดใจ
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หำกใครผ่ำนไปแถวย่ำนสะพำนควำย 

อำจได้พบกบัร้ำนเลก็ๆ ท่ีมองผิวเผินแล้ว

คล้ำยกับหลุดเข ้ำไปในร ้ำนขำยไม้

กำยสิทธิ์ในภำพยนตร์เร่ืองแฮร์ร่ี พ็อต

เตอร์ แต่เมื่อเหลือบไปเห็นตัวหนังสือสี

ทองสุดคลำสสิคหน้ำร้ำน ‘SARATH N. 

CHOCOLATIER’ กท็�ำให้รูว่้ำห้องสีเ่หลีย่ม

ขนำดย่อมนี ้ไม่ได้ซ่อนเรือ่งรำวของพ่อมด

แม่มดไว้แต่อย่ำงใด หำกแต่ซ่อนเร่ืองรำว 

และตวัตนของ เชฟเป้-สำรัตถ์ นิม่ละมยั 

เจ้ำของคำเฟ่ชอ็กโกแลตแสนเก๋แห่งน้ี ซึง่

เรำได้มโีอกำสพูดคยุกบัเชฟเป้ ในฐำนะ

เชฟชอ็กโกแลต (Chocolatier) ผูค้ลกุคลี

อยูใ่นวงกำรชอ็กโกแลตมำกว่ำ 14 ปี และ

คอยรังสรรค์ทั้งเมนูและบรรยำกำศ

ภำยในร้ำนให้ผู้คนได้ดื่มด�่ำมำกกว่ำ

รสชำต ิ จนคล้ำยกบัใช้เวทย์มนตร์เสกให้

ทกุคนได้สนกุไปกบักำรด่ืมชอ็กโกแลต 

ท�ไมต้องชอ็กโกแลต
“ชอ็กโกแลตมันเป็นอะไรทีเ่ป็นสำกล 

ทกุคนเข้ำใจ ทกุคนรูว่้ำชอ็กโกแลตสอีะไร 

รสชำตปิระมำณไหน หน้ำตำแบบไหน คือ

มันไม่ต้องอธิบำยมำก ไม่เหมอืนชือ่ขนม

บำงตัว แต่ชอ็กโกแลตนีค่อืทกุคนเข้ำใจได้ 

ตัง้แต่เด็กจนถงึผูใ้หญ่ แล้วกท่ั็วโลกเลย” 

เชฟเป้เล่ำถงึเหตุผลของกำรตดัสินใจมำ

เป็นเชฟชอ็กโกแลต (Chocolatier) ซึง่

ก่อนหน้ำนีเ้ชฟเป้เป็นเชฟ Pastry หรอืเชฟ

ขนมหวำน ตัง้แต่อำยุ 17-18 ปี และท�ำงำน

ทีอ่อสเตรเลยีมำ 3 - 4 ปี ก่อนตดัสนิใจ

เดนิทำงสู่เส้นทำงสำยช็อกโกแลตแบบเตม็

ตวั แต่ก่อนจะพำคณุไปท�ำควำมรูจ้กักบั

เชฟเป้ เรำอยำกกระซิบบอกควำมพิเศษ 3 

อย่ำง ท่ีท�ำให้ SARATH N. CHOCOLAT-

IER แตกต่ำงจำกคำเฟ่ช็อกโกแลตอ่ืนๆ

 “
ข้อแรก ช็อกโกแลตของที่นี่เป็น

ช็อกโกแลตสัญชาติไทยทั้งหมด 
ข้อที่สอง นอกจากรสชาติ เชฟเป้
ยังออกแบบทุกเมนูให้คุณได้สนุก

มากกว่าการดื่ม
ข้อสาม ที่นี่เป็นคาเฟ่ช็อกโกแลต

จริงจังที่คุมโทนแม้แต่รูปปั้นหน้าร้าน
และภาพวาดติดผนัง ก็ยังท�มาจาก

ช็อกโกแลต!
“

ซึง่ควำมพิเศษทัง้สำมข้อ ถ่ำยทอดมำ

จำกตัวตนและกำรสัง่สมประสบกำรณ์ของ

เชฟเป้ตลอด 14 ปีและแน่นอนว่ำระยะเวลำ

อนัยำวนำนท่ีผ่ำนมำนัน้ไม่ใช่เรือ่งง่ำยเลย 

เส้นทางสายเชฟ
เมือ่ถำมถงึกำรตดัสนิใจแรกของเชฟ

เป้ ก่อนจะเลอืกเดนิบนเส้นทำงสำยเชฟ 

เรำได้ค�ำตอบกลับมำว่ำ 

“ผมชอบอยู ่2 อย่ำง คอื ศลิปะกบัภำษำ

องักฤษ ศลิปะมันก็แยกออกมำได้ อำจจะ

เป็นนกัวำดรปู ดไีซน์เนอร์ กรำฟิก เชฟก็

เป็นศลิปะ ผมก็เลยเลือกท่ีจะเป็นเชฟด้ำน

ขนม เรำกเ็ลอืกขนมกับภำษำอังกฤษ พอ

มนัจบัคูก่นั เรำจะไปอยู่ท่ีไหนในโลกน้ีก็ได้ 

ทัว่โลกคนต้องกำรเชฟ ต้องกำรศลิปินทำง

ด้ำนนี ้ยิง่กบัต่ำงประเทศอะไรอย่ำงน้ี” เชฟ

เป้เล่ำถงึมมุมองของตนเองในขณะน้ัน แต่

หำกย้อนกลับไปเมือ่ 10 กว่ำปีทีแ่ล้ว คง

ไม่ใช่เรื่องง่ำยเลยท่ีเด็กวัยรุ่นคนหน่ึงจะ

ตดัสินใจเดนิตำมเส้นทำงของตนเอง ซึง่

ไม่ใช่ทำงท่ีคนส่วนใหญ่เลือก 

“ตอนน้ันคนอ่ืนต้องเรยีนอีก 4 ปี แต่

ผมไม่ได้เรยีนมหำวทิยำลยั ต้องไปอยูใ่น

โรงแรม ไปฝึกงำนซึ่งไม่รู้ว่ำอนำคตอยู่

ตรงไหน แต่ที่เรำรู้คือได้ท�ำ และได้ท�ำ

ก่อนคนอื่น เพรำะฉะนั้นเรำเลือกแล้ว 

กลับไม่ได้แล้ว มีทำงเดียวคือต้องเกิด 

ต้องมคีนรูจั้ก เรำคดิมำตลอด เรำกฝึ็ก ที่

ท้อและพลำดกเ็ยอะ แต่ผมไม่ได้เอำมำ

พูดเท่ำนั้นเอง เบื้องหลังมันเยอะ ก็มี

เหน่ือยบ้ำง แต่สุดท้ำยดแูขกกินแล้วเขำ

ชอบ เรำกแ็ฮปป้ี ถึงไม่ชอบไม่เป็นไร อย่ำง

น้อยเขำก็ได้เห็นว่ำเรำท�ำอะไร เหมือน

เป็นงำนศลิปะจริงๆ ” เชฟเป้เล่ำด้วยรอย

ยิม้แฝงแววตำมุง่มัน่ทีเ่รำสัมผสัได้”

สูค่าเฟ่ชอ็กโกแลต
หลงัจำกคลกุคลอียูใ่นวงกำรช็อกโก-

แลตมำหลำยปี เหมอืนควำมรกัทีฟ่มูฟัก

มำจนถึงระยะเวลำทีเ่หมำะสม เชฟเป้จงึ

ตดัสนิใจเปิดคำเฟ่ชอ็กโกแลตแห่งน้ีข้ึนมำ 

โดยเล่ำถงึจดุเร่ิมต้นของกำรเปิดร้ำนนีว่้ำ 

“ก่อนหน้ำนีเ้รำเคยไปเทีย่วทีบ่รัสเซลส์ 

เบลเยีย่ม ทีนู่น่มร้ีำนชอ็กโกแลตเลก็ๆ เตม็

ไปหมด มคีนเข้ำออกไม่ได้มำกมำย แต่มี

อยูเ่รือ่ยๆ เรำมองว่ำเมอืงไทยยงัไม่มแีบบนี้ 
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แล้วเรำกช็อบด้วย เลยคดิทีจ่ะเปิดเป็นร้ำนเลก็ๆ ท่ีมีวตัถุดบิ

คณุภำพ เพรำะเรำไม่ได้ไปซือ้ของใครมำ ท�ำด้วยตวัเอง เรำ

สำมำรถบอกเล่ำเรือ่งรำวได้หมดว่ำต้องกำรให้ลกูค้ำเจออะไร 

ไปทำงไหนกบัเรำบ้ำง” 

ซึง่วตัถุดบิคณุภำพท่ีเชฟเป้พดูถึงนัน้ ไม่ได้มำจำกไหน

ไกล แต่มำจำกสวนโกโก้ในประเทศไทยของเรำน่ีเอง 

“ทำงร้ำนเรำใช้โกโก้ของจนัทบุรี ประจวบครีขัีนธ์ เรำได้

พดูคยุกับชำวสวน เข้ำไปดใูนสวน แล้วกล็งลึกเลย เรำก็

เลยได้เมลด็พันธ์ุจำกเขำด้วย มำปลูกท่ีบ้ำนโป่ง รำชบุร ีใช้

เวลำปลกูมำ 2 ปีแล้ว ปีท่ี 3 เร่ิมออกผล ก็สอดคล้องกับ

กำรขยำย อำจจะน�ำมำใช้ประโยชน์จริงๆ ไว้ใช้เรยีนรู ้หรอื

เป็นสถำนทีท่่องเทีย่วด้วย” เมือ่ควำมรกัช็อกโกแลตและ

วตัถดุบิใกล้บ้ำนเดนิทำงมำเจอกัน จงึเกดิเป็น SARATH 

N. CHOCOLATIER ในท่ีสุด

สนกุได้ อร่อยด้วย
เชฟเป้บอกกับเรำว่ำตอนแรกมองกลุ่มลูกค้ำเป็นชำว

ต่ำงชำติ จึงเลอืกท�ำเลท่ีตัง้ในละแวกน้ี แต่ผ่ำนไปไม่นำน

กพ็บว่ำกลุม่ลกูค้ำชำวไทยให้ควำมสนใจมำกกว่ำทีค่ดิ แม้

จะยังไม่คุน้ชนิกบัคำเฟ่ชอ็กโกแลตเตม็รูปแบบ แต่ควำมน่ำ

ค้นหำของดนิแดนชอ็กโกแลตขนำดย่อมแห่งนี ้ ไม่ได้หยดุ

อยูท่ี่หน้ำตำน่ำรบัประทำนและรสชำตท่ีิไม่เหมอืนใครเพียง

อย่ำงเดยีว ดังนัน้จงึไม่น่ำแปลกใจท่ีลกูค้ำหลำกหลำยเช้ือ

ชำตแิละช่วงวยัเริม่ปันใจให้กับทีน่ี่ 

“ผลตอบรบักคื็อเขำเอน็จอย สนกุตัง้แต่เริม่เป็นเมนฝัูก

โกโก้อันแรก เขำก็เริ่มรู้สึกร้ำนน้ีแปลกแล้ว รสชำติก็ไม่

เหมอืนโกโก้ทัว่ไป ส่วนเมนทูีส่องกเ็ป็นแบบเยน็ เป็นเมนู

ตอกไข่อสีเตอร์ เมนตู่อไปอำจจะเป็นดนิสอ อีกเมนูหน่ึงผม

อำจจะท�ำเป็นไม้ไผ่ท่ีหกัแล้วมีน�ำ้ไหลลงมำ เป็นอะไรเยน็ๆ 

สกัอย่ำง” เชฟเป้เล่ำถึงกิมมกิของแต่ละเมนูพร้อมบอกว่ำ 

“ผมว่ำสือ่สำรด้วยควำมสนุกน่ีแหละ ท�ำให้คนกล้ำเข้ำหำ 

สมมตว่ิำทีน่ี่ไม่มเีครือ่งดืม่แบบนี ้ไม่มเีค้ก มแีค่ชอ็กโกแลต

จ๋ำอย่ำงเดยีวเลย คนกอ็ำจจะกงัวลว่ำเขำจะกินอะไรด”ี เชฟ

เป้เล่ำด้วยรอยยิม้ แต่ใครจะรูว่้ำเบ้ืองหลังกิมมิกเลก็ๆ แสน

สนกุไม่กีน่ำททีีเ่รำได้รนิช็อกโกแลตร้อนให้ฝักโกโก้ละลำย 

หรือตอกไข่ช็อกโกแลตอีสเตอร์ให้คำรำเมลไหลลงไปใน

แก้วช็อกโกแลตน้ัน ผ ่ำนขั้นตอนอันยำวนำนและ

กระบวนกำรแสนละเอียดอ่อน

“แต่ละเมนู เรำจะนึกภำพแขก เขำจะเคำะแล้วมันจะ

กระจำยใส่หน้ำไหมอะไรอย่ำงนี้ เพรำะฉะนั้นซอสจะต้อง

ไม่เหลวมำก ต้องคิดเยอะครับ ก่อนท่ีจะได้พวกนี้ ต้อง

ลองท�ำเป็นสิบๆ รอบ ส่วนใหญ่ผมจะวำดรูปก่อน สเก็ตช์

เลย แต่ผมไม่ได้วำดรูปสวยนะ สเก็ตช์ๆ ไป แล้วมำท�ำ

จริงว่ำท�ำได้ไหมแบบท่ีคิด ส่วนใหญ่ท่ีน่ีเรำจะไม่ได้ออก

เมนูถี่ ประมำณ 2 – 3 เดือนออกครั้งหนึ่ง ทุกครั้งที่ออก
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กท็�ำให้สำยตำคนจ้องทกุคร้ังได้ แค่นีผ้มกส็�ำเรจ็แล้ว ส่วน

ใหญ่ถ้ำเรำออกไปเรื่อยๆ ก็ดี แต่บำงครั้งเมนูที่แล้วบำง

คนยังไม่ทันได้กินเลย ผมก็ต้องรอนิดนึง รอผู้บริโภค”

คุมโทนช็อกโกแลต
เมนูช็อกโกแลตเกือบทั้งหมดนั้นไม่ได้มำจำกควำม

ตั้งใจของเชฟเพียงอย่ำงเดียว แต่มำจำกเหล่ำผู้มำเยี่ยม

เยือนท่ีเลือกลิ้มลองเมนูช็อกโกแลตบ่อยซะจนเมนูอ่ืน

น้อยใจหลกีทำงให้พืน้ทีน่ีเ้ป็นทีข่องเหล่ำชอ็กโกแลตจรงิๆ 

“ไม่น่ำเชื่อว่ำคนที่นี่จะกินช็อกโกแลตอย่ำงเดียว ผม

เคยท�ำเป็นมสูผลไม้ ไม่มใีครกนิเลย ทัง้ๆ ทีเ่รำชิมแล้วมัน

อร่อยมำก แต่ไม่มใีครกนิเพรำะว่ำเหมอืนคนคำดหวัง เพรำะ

ฉะนัน้เรำกเ็ข้ำใจ target ลกูค้ำแล้ว ว่ำลกูค้ำชอบชอ็กโกแลต

ส�ำหรบัทีน่ี ่ ทกุอย่ำงจะเป็นอะไรสักอย่ำงท่ีเป็นช็อกโกแลต 

อะไรทีเ่ป็นส ีๆ  ทีน่ีแ่ขกจะไม่กนิเลย เหมอืนสร้ีำน สเีสือ้” เมือ่

มองไปรอบๆ ร้ำน เรำสงัเกตว่ำนอกจำกเมนแูล้ว ทัง้สสีนัของ

เส้ือผ้ำทีเ่ชฟเป้สวมใส่ โทนสขีองร้ำน ประต ูหน้ำต่ำงล้วนเป็น

สเีป็นสดี�ำ-ทองทัง้หมด แต่ควำมคมุโทนยงัไม่จบเพียงเท่ำน้ี

“ใครทีเ่คยเจอกนับ้ำงแล้ว กจ็ะรูว่้ำจริง  ๆเรำชอบศลิปะ ไม่ว่ำ

จะเป็นรปูต่ำง  ๆทีผ่มเขยีนเองด้วยชอ็กโกแลตหมดเลย รูปป้ันลงิ

ข้ำงหน้ำกเ็ป็นชอ็กโกแลตทัง้หมด ใช้ประมำณ 80 กโิลกรมั พอ

ท�ำเค้ก ท�ำงำนครำฟท์ มนักส็นกุครบั แล้วอนำคตคิดว่ำอยำกจะ

มเีหมอืนกบัมนิมิวิเซยีมทีม่นัมำกกว่ำแค่กำรดืม่”

กำรผสมผสำนของหวำนกับงำนศิลปะท�ำให้คำเฟ่

ช็อกโกแลตแห่งนี้มีอรรถรสของช็อกโกแลตที่เข้มข้นมำก

ขึ้นไปอีก และควำมหลงใหลในช็อกโกแลตยังคงเดินทำง

ต่อไปเดินทำงสู่ควำมท้ำทำยใหม่ส�ำหรับเชฟเป้ โดยเชฟ

เป้เล่ำว่ำ ก�ำลังวำงแผนว่ำจะท�ำหนังสือและอำจจะมี

มิวเซียมเล็กๆ ที่รำชบุรี ที่มีทั้งสวนโกโก้ เวิร์กช็อป และ

งำนนิทรรศกำรเล็กๆ จำกช็อกโกแลตอีกด้วย 

เชฟผู้เป็นทุกอย่างให้(ช็อกโกแลต)แล้ว
โดยส่วนใหญ่กระบวนกำรท�ำช็อกโกแลต จะมี 

Chocolate Maker เป็นผู้ผลิตช็อกโกแลตจำกต้นโกโก้ 

ก่อนจะส่งต่อให้ Chocolatier เป็นผู้น�ำช็อกโกแลตที่ได้

ไปสร้ำงสรรค์เป็นเมนูต่ำงๆ ซึ่งตอนแรกเรำเข้ำใจว่ำเชฟ

เป็น Chocolatier เพียงอย่ำงเดียว แต่ค�ำตอบที่ได้จำก

เชฟเป้ชวนให้นกึถงึเพลงท่อนหนึง่ของ Room39 ว่ำ ‘เป็น

ทุกอย่ำงให้(ช็อกโกแลต)แล้ว’ ขึ้นมำทันที 

“ทีน่ีท่�ำทัง้หมดเลย เดีย๋วเงนิร่ัวไหล (หวัเรำะ) เมนูส่วน

ใหญ่ก็คือ Chocolatier เป็นคนรังสรรค์ เป็นคนท�ำ ส่วน 

Chocolate Maker ก็จะเป็นคนที่ตัดโกโก้จำกสวนมำ

หมัก มำผลิต และแปรรูป ซึ่งจริงๆ ผมท�ำทุกอย่ำงอยู่แล้ว 

แต่ว่ำคนจะให้เปอร์เซน็ต์ในด้ำน Chocolatier มำกกว่ำ 

อำจจะเป็นเพรำะผมมำทำงศิลปะมำกด้วย ก็เลยกลำย

เป็นเหมอืนเชฟทีร่งัสรรค์ช็อกโกแลต” เมือ่มองดศูลิปะทุก

ช้ินในร้ำนตั้งแต่ขนม เครื่องดื่มไปจนถึงของตกแต่ง เรำ

พยักหน้ำในใจเห็นด้วยว่ำเชฟมำทำงศิลปะมำกกว่ำจริงๆ 

ธุรกิจกับศิลปะ
ถึงแม้ว่ำจะมีควำมเป็นศิลปินในตัวสูง แต่เชฟเป้ เป็น

หนึ่งในคนที่มองหำจุดกึ่งกลำงระหว่ำงธุรกิจกับศิลปะได้

อย่ำงลงตัว เชฟเป้บอกกับเรำว่ำ “เหมือนผมต้องออก 

เดินทำง เดินทำงในที่นี้คือดูงำนต่ำงประเทศบ้ำง ลองผิด

ลองถูกเองบ้ำง ซื้อต�ำรำอำหำรบ้ำง  มันก็ท�ำให้เรำเข้ำใจ

ตรงนี้มำกขึ้น สุดท้ำยแล้วพอมำเจอผู้บริโภคจริงๆ เขำก็

จะตอบได้ว่ำเรำมำถูกทำงหรือเปล่ำ แต่ผมก็จะไม่ได้

ฟัง100% เพรำะถ้ำฟัง100% อกีหน่อยเรำก็จะแมสเหมอืน

กับคนอ่ืนๆ ในแต่ละเมนูก็จะมีกิมมิกที่เรำคิดเป็นหลัก 

เรำก็สำมำรถบอกลูกค ้ำได ้ ขึ้นอยู ่กับว ่ำคุณชอบ

ช็อกโกแลตแบบไหน”

ก่อนจากกนัเราลองให้เชฟเปรยีบเทยีบตวัเองกบั
เมนูในร้าน ซึ่งเชฟบอกว่า 

“เป็นเมนูแรกเลย เมนูท่ีมีฝักโกโก้ Single Origin 

Hot ที่เทลงไปแล้วโกโก้จะละลำย เพรำะว่ำมันมีควำม

เรียบง่ำย แล้วก็มีควำมด�ำอีกแล้ว ดูแล้วเหมือนไม่ได้มี

แค่กินอย่ำงเดียว เรำค่อยๆ ละลำยลงไปโดยที่ไม่ต้องใส่

น�้ำตำล เพรำะว่ำผมใส่มำร์ชเมโล่เข้ำไป แล้วมำร์ชเมโล่

สำมชิ้นนี้ก็จะช่วยเป็นควำมหวำนเล็กๆ ” 

และเรำเองกเ็ชือ่ว่ำเชฟเป้เหมอืนเมนนูี ้เมนทูีไ่ม่ได้มแีค่

รสชำตอิร่อยตำมแบบฉบบัของหวำนทัว่ไป แต่ยงัใส่ควำม

เป็นศลิปะเรยีบง่ำยทีเ่ป่ียมไปด้วยควำมละเอียดอ่อน อีกทัง้

ช่ือร้ำน ‘SARATH N. CHOCOLATIER’ ก็ไม่ได้บอกบ่งบอก

เพียงช่ือเสียงเรยีงนำมผูเ้ป็นเจ้ำของ แต่ก�ำลังบอกว่ำคำเฟ่

ชอ็กโกแลตแห่งนีค้อื ตวัตนของเชฟเป้-สำรตัถ์ นิม่ละมยั ผู้

ทีส่รรค์สร้ำงมำกกว่ำของหวำนและเครือ่งด่ืมคอืงำนศลิปะ 

และไม่ใช่งำนศลิปะทีเ่สร์ิฟอยูบ่นจำนหรอืแก้วเท่ำนัน้ แต่

หมำยถึงคำเฟ่ทั้งร ้ำนท่ีเป ็นผลงำนชิ้นเอกของเชฟ

ชอ็กโกแลตผูน้ี ้ผูใ้ช้เวทย์มนตร์สร้ำงสรรค์ช็อกโกแลตท่ีเป็น

มำกกว่ำเครือ่งด่ืมและของหวำน
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โลกประกอบด้วยน้ำ  

สามในสี่ส่วน

แต่สำ คัญ

สี่ในสี่ส่วน...

“
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Dmitry Bykov นักเขียนชาวรัสเซียกล่าวว่า 

“วอดก้าเป็นน้ำ วิเศษช่วยลดความตึงเครียดในสังคม” 

ส่วนชาวเช็กก็มีสำ นวนโบราณว่า 

“ที่ไหนต้มเบียร์ ที่นั่นควรค่าอยู่อาศัย” 

เมื่อการดื่มไม่ได้จบแค่การดับกระหาย 

แต่มีเรื่องราวมากมายซ่อนอยู่ 

แล้วเครื่องดื่มโปรดของแต่ละกลุ่มสังคม 

บอกอะไรเราบ้างในทางประวัติศาสตร์?

Q
U

O
T

E



42

Black Amber คอืร้ำนใจกลำงทองหล่อท่ีวำงตวัเป็น Gentlemen’s Club 

หรอืคอมมิวนต้ีิส�ำหรับสุภำพบรุุษ (ท่ีสุภำพสตรก็ีเข้ำมำได้เหมือนกัน) ได้มำแลก

เปลี่ยนบทสนทนำและนั่งชิลล์กันได้ หำกมองเผินๆ อำจจะคิดว่ำที่น่ีคือบำร์

ธรรมดำทัว่ไป แต่ร้ำนแห่งนีเ้ป็นมำกกว่ำน้ัน เพรำะ Black Amber ผนวกท้ัง 

‘บำร์’ และ ‘ร้ำนตดัผม’ เข้ำไว้ด้วยกนั แถมยังเป็นร้ำนขำยเคร่ืองดืม่สตูรพิเศษที่

เล่ำท่ีมำของเคร่ืองดืม่แต่ละแก้วให้ลกูค้ำฟังแบบละเอียดยบิอีกด้วย

ทีน่ีจ่ะมเีวลคมัดรงิก์บรกิำรให้ลกูค้ำทีเ่ข้ำมำตัดผมสองแก้วฟรีๆ  ลูกค้ำสำมำรถ

สัง่ชำ กำแฟ หรือวิสกีก้ไ็ด้ นอกจำกวิสกี ้ท่ีน่ีมคีลำสสกิคอ็กเทลให้เลอืกมำกมำย

หลำยแบบ เคร่ืองดืม่ไหนท่ีถกูดัดแปลงไปจำกของดัง้เดิม หรอืวัตถุดบิบำงอย่ำง

ทีห่ำไม่ได้ ทำงร้ำนกจ็ะไม่ท�ำเสิร์ฟ เพรำะไม่อยำกให้รสชำติอันเป็นต้นต�ำรบัผดิ

เพีย้นไป ไฮไลต์ของคอืท่ีน่ีคอื ในรำยกำรเมนูเครือ่งดืม่ จะเขียนประวตัเิครือ่งดืม่

แต่ละเมนไูว้อย่ำงละเอยีดว่ำเครือ่งดืม่ชนดินัน้ๆ เกดิขึน้ปีอะไร เกดิขึน้ครัง้แรก

ทีไ่หน มส่ีวนผสมอะไรบ้ำง ใครเป็นผู้คิดค้น  

ร้านที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ของ
เครื่องดื่มทุกแก้วที่ขาย

Black 
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ตวัอย่ำงคอ็กเทลขึน้ชือ่ของท่ีนี่

คอื Bourbon Crusta ประกอบไป

ด้วยส่วนผสมหลักไม่กี่อย่ำงคือ 

Bourbon Maraschino liqueur, 

Cointreau, Orange Bitter และ 

Lemon Juice ซึง่เครือ่งดืม่ท่ีว่ำน้ี

ก�ำเนดิขึน้มำ กม็ชีือ่ประเภท Crus-

ta เป็นของตวัเองทันท ีโดยในรำวๆ 

กลำงศตวรรษที่ 1800 ผู้คิดค้น 

Bourbon Crusta ขึน้มำคอื Jerry Thimas เขำคอืผูค้ร�ำ่หวอด

ในวงกำรเครือ่งดืม่ฐำนะ ‘Father of Modern Bartending’ 

เขำได้ตพีมิพ์สตูรและเผยแพร่ Bourbon Crusta สูส่ำธำรณะในปี 

1862 และกลำยเป็นเคร่ืองดืม่อบุติัใหม่นบัต้ังแต่นัน้ ด้วยกำร

ผสมผสำนควำมเปรี้ยวแบบผลไม้กลุ่มส้มและควำมขมลงใน

คอ็กเทล ในสมยันัน้จะรูจ้กักนัในนำมของ Crusta หำใช่ชือ่ 

Cocktail เช่นทกุวันนี ้ซึง่กำรผสมผลไม้กลุม่ส้มลงในค็อกเทลได้

กลำยเป็นเรือ่งฮติตดิลมบนตัง้แต่สมยันัน้จนกระทัง่ทกุวนัน้ี อำจ

จะด้วยเพรำะมคีวำมโดดเด่นของรสชำติและควำมเปรีย้วขมทีเ่ป็น

เอกลกัษณ์เฉพำะตัว จึงไม่น่ำแปลกใจทีจ่ะเป็นทีถ่กูอกถกูใจนัก

ดืม่มำทกุยคุสมยั ซึง่แน่นอนว่ำข้อมลูเหล่ำนี ้ทำงร้ำนได้เขยีนเล่ำ

ทีม่ำทีไ่ปให้ลกูค้ำได้อ่ำนก่อนตดัสนิใจสัง่มำลิม้ลอง นอกจำกน้ี

ยงัมคีอ็กเทลทีมี่ประวตัน่ิำสนใจอกีมำก เช่น Old Pal, The 

Martinez, Old Cuban และ Champaign Cocktail

เจ้ำของร้ำนอธบิำยว่ำทีต้่องเขยีนทีม่ำทีไ่ปของเครือ่งดืม่แต่ละ

ตวักเ็พรำะต้องกำรให้ลกูค้ำได้รู้จกัส่ิงทีก่�ำลงักนิดืม่ด้วย ส�ำหรบัคน

ทีไ่ม่ด่ืมแอลกอฮอล์สำมำรถสัง่แบบไม่มแีอลกอฮอล์ได้ กำรดืม่

เครือ่งดืม่ทีน่ีจึ่งไม่ใช่เพยีงแค่กำรดืม่เครือ่งดืม่เพียงแก้วหนึง่ แต่

เป็นกำรกระดกดืม่ประวตัศิำสตร์ของพืน้ท่ีนัน้ๆ ต่ำงหำก ว่ำในยคุ

นัน้ มวัีตถดิุบอะไรท่ีมำประกอบกนัเป็นเครือ่งดืม่สกัหนึง่แก้ว มี

วฒันธรรม และควำมเชือ่อะไรในแก้วนัน้บ้ำง 

ส�ำหรบัทีน่ีก่ำรกระดกของเหลวลงปำกจงึเป็นกำรเข้ำไปค้นดู

โลกในอดตีว่ำคนแต่พืน้ทีก่นิดืม่กนัแบบนัน้ ผ่ำนศำสตร์ของกำร

ผสมเครือ่งดืม่หรอื Mixology ผ่ำนพนกังำนทีเ่ทรนมำอย่ำงด ีซึง่

มคีวำมรูค้วำมเข้ำใจเรือ่งวตัถุดบิ ล�ำดบักำรปรงุเครือ่งดืม่ และวธิี

กำรดืม่เป็นอย่ำงด ีผูท้ีม่ำด่ืมเครือ่งดืม่ทีน่ีจ่งึมัน่ใจได้ว่ำจะได้ลิม้รส

เหมอืนเครือ่งดืม่ท้องถิน่ทีด่ืม่กนัในนวิยอร์ก อติำล ีฝรัง่เศส ฯลฯ 

แบบทีค่นท้องถิน่ดืม่ เพยีงแต่ย้ำยสถำนทีม่ำอยูท่ีซ่อยทองหล่อ 6

นอกจำกข้อมูลแบบละเอียดยิบที่เขียนไว้ในเมนูแล้ว ยังมี

หนงัสือไกด์บุค๊เกีย่วกบัเครือ่งดืม่อกีหลำยเล่มให้เลอืกอ่ำนกนั

พลำงๆ ระหว่ำงรอเครื่องดื่ม ที่ส�ำคัญคือพนักงำนที่นี่มีควำม

รูแ้น่นป้ึกเก่ียวกับเครือ่งดืม่รอบโลก ใครทีส่นใจวฒันธรรมกำร

กินดื่ม สำมำรถไปนั่งสนทนำกันได้เลย รับรองว่ำคุณจะได้

ควำมรู้กลับไปอีกเพียบ

นอกจำกเคร่ืองดืม่สตูรเดด็ประจ�ำร้ำนแล้ว ท่ีนียั่งมเีครือ่งดืม่

สูตรพิเศษท่ีหมุนเวียนไปตำมฤดูกำล และยังมีโซนบำร์แจ๊ส

ส�ำหรบัฟังเพลงเบำๆ กล้ัวบรรยำกำศซ่ึงตกแต่งในสไตล์กอทิก 

ประดบัประดำด้วยข้ำวของแอนทคีจำกทัง้ไทยและเทศ รวมถงึ

ของโบรำณหำยำกท่ีแค่ได้ไปดเูป็นอำหำรตำก็คุ้มแล้ว 

ส�ำหรบัใครได้สงสยัในเรือ่งประวติัศำสตร์ของเครือ่งด่ืม คณุ

ต้องไม่พลำดทีน่ี ่นอกจำกจะอิม่อร่อย รืน่รมย์ไปกบับรรยำกำศ

แล้ว ยงัได้ควำมรูเ้รือ่งกำรผสมเครือ่งด่ืมกลบัไปแน่ๆ เพรำะทีน่ี่

ยนิดจีะแชร์ควำมรูแ้ละแลกเปล่ียนกับทีผู้่รกัในกำรดืม่เพ่ือควำม

สนุทรย์ีทกุท่ำน

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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ช่วง 2-3 ปีมำน้ี มคีำเฟ่ทีข่ยนัเปิดใหม่ให้เหล่ำ Café Hopping ได้แวะเวยีน

ไปเชค็อนิกนัตลอดทัง้ปี แต่ในระยะหลงั มเีครือ่งดืม่อกีชนดิหนึง่ทีห่ลำยคน

เริ่มปันใจให้อย่ำงจริงจัง ทั้งคนดื่มและคนท�ำ นั่นก็คือ ‘ช็อกโกแลต’ หรือที่

หลำยคนรูจ้กัในชือ่ ‘โกโก้’ ไปจนถงึกำรเปิดคำเฟ่ชอ็กโกแลตแบบจรงิจงัขึน้

มำหลำยแห่ง คอลัมน์นี้เรำจึงอยำกชวนคุณไปตำมหำว่ำเครื่องดื่มสุดฮิต

อย่ำง ‘โกโก้’ หรือ ‘ช็อกโกแลต’ ร้ำนไหนและเมนูใดที่คุณไม่ควรพลำดใน 

6 ย่ำนทั่วกรุงเทพฯ 
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ย่านพระนคร : PARADAi Crafted Chocolate & Cafe 
     ใกล้กับสี่แยกคอกวัว มีคำเฟ่ช็อกโกแลตท่ีจะพำคุณไปท�ำควำมรู้จักกับ

โกโก้สัญชำติไทยแบบ Beans to Bar ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจำกผลโกโก้ใน

สวนหลังบ้ำน ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ำยที่กลำยเป็น Hot Chocolate เครื่อง

ดื่มอุ่นๆ ซึ่งเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้ำน 

Fat Kids Store

PARADAi Crafted Chocolate & Cafe 
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ย่านสาธร : Kad Kokoa
   ‘Kad Kokoa’ คำเฟ่ช็อกโกแลต

แห่งแรกของกรงุเทพฯ เป็นอีกหน่ึง

ร้ำนทีพ่ำโกโก้สญัชำตไิทยไปคว้ำ

รำงวัลจำกต่ำงแดน มีจุดเด่นคือ 

กำรเป็นคำเฟ่ช็อกโกแลตทีเ่ต็มไป

ด้วยกลิน่อำยควำมเป็นไทยตัง้แต่

สถำนที่ปลูก Packaging ไป

จนถึงบรรยำกำศร้ำนแบบบ้ำนไม้

กลำงกรุง ซึ่งโกโก้ที่น�ำมำท�ำ

ช็อกโกแลตในร้ำนน้ีมำจำกสวนใน 

4 จังหวดัของประเทศไทย โดยมี

กลิน่และรสชำตทิีม่เีสน่ห์แตกต่ำง

กันอออกไป  

ย่านสะพานควาย : Sarath 
N. Chocolatier
   ดืม่ชอ็กโกแลตแบบมกีมิมกิ ใน

คำเฟ่ที่ท�ำให้ช็อกโกแลตเป็น

มำกกว่ำขนมและเครือ่งดืม่ เพรำะ

ผสมผสำนของหวำนกับงำนศลิปะ 

และคมุโทนตัง้แต่สดี�ำ-ทองภำยใน

ร้ำน ตุก๊ตำลงิชอ็กโกแลตท่ีตัง้โชว์อยู่

ด้ำนหน้ำ แม้แต่ภำพวำดตดิผนงัที่

ท�ำจำกชอ็กโกแลต ทุกเมนขูองทีน่ี่

ถกูรงัสรรค์ด้วยฝีมอืเชฟชอ็กโกแลต 

(Chocolatier) ที่คลุกคลีอยู่ใน

วงกำรชอ็กโกแลตมำกว่ำ 14 ปี 

 เมนูแนะน�ำของทีน่ี่คอื Single 

Origin Hot Chocolate ทีม่กีมิมกิ

แสนเก๋ คอืกำรน�ำฝักโกโก้มำท�ำเป็น

รปูเมลด็โกโก้ใส่ลงไปในแก้ว ให้เรำ

รำดช็อกโกแลตร้อนลงไป เพ่ือให้

เมลด็โกโก้ละลำยโดยมมีำร์ชเมโล่

ซ่อนอยูข้่ำงใน นอกจำกน้ี Sarath N. 

Chocolatier ยงัเป็นอกีหนึง่เสยีงท่ี

ยนืยนัคณุภำพของโกโก้ไทย เพรำะ

น�ำเมลด็โกโกม้ำจำกจันทบรุีและ

ประจวบครีขีนัธ์เป็นหลัก 

ย่านอารีย์ :
Frank Cake Bar
 ร้ำนเลก็ๆ น่ำรกั ทีม่กีล่ินอำย

ควำมหอมหวำนของร้ำนทีต่กแต่ง

เป็นสีชมพ ูแต่แอบซ่อนควำมเข้มข้น

ของโกโก้ทีเ่ป็นทีเ่ล่ืองช่ืออยูภ่ำยใน 

โกโก้ของร้ำนนีม้ลีกัษณะเด่นตรง

ควำมเข้มข้น ที่ถึงเครื่องในด้ำน

รสชำต ิรวมถึงควำมหลำกหลำยของ

เมนทูีล่ะลำนตำ เมนโูกโก้ทีต้่องล้ิม

ลองเลยคือ ‘Cocoa Original’

ย่านสุขุมวิท : Toby’s on 
Sukhumvit 38
 ร ้ำนอำหำรตกแต ่งสไตล ์

อบอุ ่น ท�ำให้รู ้สึกเป ็นกันเอง 

นอกจำกเมนอูำหำรจำนหลกัทีจ่ะ

โดดเด่น หลำกหลำยแล้ว ยังมี

ทีเด็ดไพ่เป็นเครื่องดื่มโกโก้ที่มี

รสชำตไิม่เข้มข้นมำกหรอืน้อยจน

เกนิไป เมนอูำหำร รสชำตเิข้มข้น 

หอม กลมกล่อมไปกับบรรยำกำศ 

ท�ำให้รู้สึกผ่อนคลำย 

ย่านสยาม : Fat kids store
 ด้วยท�ำเลที่เดินทำงสะดวก 

สำมำรถไปไหนมำไหนได้ง่ำย 

โดดเด่นในเรื่องโกโก้เข้มข้น ที่มี

ควำมหลำกหลำยให้เลือกสรร 

เครื่องดื่มหวำนขม รสชำติก�ำลัง

พอดีอย่ำงลงตัว ท่ีมำแถมด้วย

ช็อกโกเลตที่เด่นไม่แพ้กัน ด้วย

ควำมหอมหวำนละมุน พร้อม

ท็อปปิ้งหลำกหลำย เช่นมำร์ช- 

เมโล่ที่เสริมให้เครื่องดื่มของเรำ

อร่อยพิเศษมำกขึ้น

Kad Kokoa

Frank Cake Bar

Toby’s on Sukhumvit 38

Sarath N. Chocolatier
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ท�ำไมน�้ำเมำถึงอยู่กับคนเรำแทบทุกช่วงเวลำ ทั้งตอนร้องร�ำท�ำเพลง ตอน

ร�่ำลำ ใช้ในศำสนำจนถึงช่วงสุดท้ำยของชีวิตในบำงควำมเชื่อ?

หนังสอืเมำ ประวตัศิำสตร์แห่งกำรร�ำ่สรุำเล่มน้ีเล่ำเรือ่ง ‘เหล้ำ (และเครือ่ง

ดื่มมึนเมำ)’ ที่มีเบ้ืองหลังมำกกว่ำควำมเมำมำย ผลงำนจำกส�ำนักพิมพ์ 

bookscape พำผู้อ่ำนไปหำค�ำตอบผ่ำนกำรท่องในธำรกระแสของกำลเวลำ 

และส�ำรวจอำรยธรรมทัว่โลก ไม่ว่ำจะเป็นบำร์เหล้ำของชำวสุเมเรียน เทศกำล

ควำมเมำของชำวอยีปิต์โบรำณ ทะเลสำบเหล้ำของจกัรพรรดจินี ฯลฯ นอกจำก

กำรเรียนรู้ควำมเป็นมำของน�้ำเมำ กำรอ่ำนหนังสือเล่มน้ียังเป็นดั่งกำรจิบ

ประวัติศำสตร์ อ่ำนโลกผ่ำนกำรร�่ำสุรำที่สะท้อนเรื่องรำวหลำกมิติ หลำยมุม

มอง ทั้งเรื่องควำมเชื่อ สังคม กำรเมือง ควำมเท่ำเทียมทำงเพศ

 บำงเรือ่งรสหวำนแสนหฤหรรษ์ ในขณะเดียวกันบำงเรือ่งกข็มปร่ำจำกฉำก

โศกนำฏกรรม แต่น้ันก็เป็นเอกลักษณ์ของน�ำ้เมำท่ีท้ังผู้เขียนและผู้แปลกลัน่กรอง

ออกมำให้เรำละเลยีดด้วยน�ำ้เสยีงแสนเป็นกนัเองจนไม่ทนัรูต้วั หน้ำสุดท้ำยกม็ำถงึผู้เขียน : MARK FORSYTH 
ผู้แปล : สลิตา ผลผลา

A SHORT HISTORY 
OF DRUNKENNESS

EVERY DAY 
A GOOD DAY

เมา ประวัติศาสตร์แห่งการร่ำ สุรา

ชำกลำยเป็นเครือ่งดืม่ยอดนยิมส�ำหรบัหลำยประเทศ 

หนึง่ในนัน้คงหนไีม่พ้นประเทศญีปุ่น่ ส�ำหรบัแดนปลำดบิ

แล้วชำเป็นมำกกว่ำเครื่องดื่มที่อุ่นท้องในหน้ำหนำว แต่

กำรดื่มชำ พิธีชงชำเป็นพิธีกรรมที่สอดแทรกปรัชญำและ

แนวทำงกำรด�ำเนินชีวิตอย่ำงละเมียดละไม 

Every Day a Good Day ผลงำนของผู้ก�ำกับอย่ำง

ทัตซุชิ โอโมริบอกเล่ำเรื่องรำวของหญิงสำวนักศึกษำ โน

ริโกะ (ฮำรุ คุโรกิ) และลูกพี่ลูกน้องของเธอ มิจิโกะ (มิกะ

โกะ ทำเบะ) สองสำวผู้เข้ำเรียนพิธีชงชำจำกอำจำรย์ใกล้

บ้ำนผ่ำนค�ำแนะน�ำของผู้เป็นแม่ ท่ีน่ันเองทีพ่วกเธอได้เจอ

กับอำจำรย์ทำเคดะ (คิริน กิกิ) และได้เรียนรู้พิธีชงชำซึ่ง

ผสำนกลำยเป็นส่วนหนึ่ง

ของชีวิต วิธีคิดและมุมมอง 

ทั้งในยำมทุกข์ หรือสุข 

สิง่ทีน่่ำสนใจส�ำหรบัหนงัเรือ่งนีไ้ม่แพ้รำยละเอยีดของ

ควำมงำมในกำรชงชำแล้ว งำนภำพของเรือ่งน้ีกโ็ดดเด่นเป็น

เจแปนนสิสไตล์มำกๆ นอกจำกนีส้�ำหรบัใครทีค่ดิถึงนักแสดง

หญงิรุน่ใหญ่มำกฝีมอือย่ำงครินิ กิกิ หนังเรือ่งน้ีกเ็ป็นงำน

แสดงอีกเรือ่งในช่วงท้ำยชีวติของเธอท่ีเรำไม่อยำกให้พลำด

แม้จะฉำยทีญ่ีปุ่น่ตัง้แต่ตลุำคมปีทีแ่ล้ว แต่แฟนหนงัชำว

ไทยไม่ต้องห่วง เพรำะมีควิฉำยในบ้ำนเรำช่วงกรกฎำคมน้ี
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แม้เครือ่งดืม่จะเป็นหนึง่ในปัจจยัส�ำคญัทีช่่วยขบัดนัรสชำตขิองอำหำร 

แต่กระน้ันกระบวนกำรส�ำคัญท่ีกว่ำจะเป็นเครื่องดื่มน้ันๆ ท่ีมำที่ไปมัน

กลับเชื่อมโยงไปถึงรำกเหง้ำของวัฒนธรรมมนุษย์ในเชิงลึกกว่ำนั้น 

Cooked คือสำรคดีออริจินอลของ Netflix ที่พำเรำไปส�ำรวจมิติต่ำงๆ 

ในกำรท�ำอำหำรผ่ำนธำตทุัง้สี ่ดนิ น�ำ้ ลม ไฟ ผ่ำนกำรเล่ำเรือ่งของไมเคิล 

พอลแลน นักเขียนชำวอเมริกันผู้เขียนหนังสือชื่อเดียวกันกับสำรคดีนี้ 

ธำตุทั้งสี่มีผลต่อกำรท�ำอำหำรของมนุษย์อย่ำงไม่ต้องสงสัย อำหำร

ปรุงสุกชนิดแรกท่ีมนุษย์ได้ทำนเกิดจำกควำมบังเอิญของไฟป่ำ และน�้ำ

กเ็ป็นต้นก�ำเนิดวตัถุดบิหลำยชวีติ ส่วนลมก็เป็นส่วนส�ำคญัในกำรท�ำชสี

และท�ำให้เกิดช่องว่ำงอันแสนอร่อยในขนมปัง 

แม้หนังเรื่องน้ีจะไม่ได้บอกถึงข้ันตอนกำรท�ำอำหำร แต่กำรเล่ำถึง

เรือ่งรำวต้นก�ำเนดิเช่นนีก้ท็�ำเอำเรำอยำกลองท�ำอำหำรขึน้มำบ้ำงเลยละ

 สำมำรถหำดูได้แล้ววันนี้ที่ Netflix เท่ำนั้น

“ต่อให้ย้อนเวลำกลับไปได้ 

แต่ไม่ว่ำจะท�ำอย่ำงไร ก็ไม่

สำมำรถเปลี่ยนแปลงอนำคต” 

นี่คือกฏข้อหนึ่งของร ้ำน

กำแฟลึกลับ สถำนที่ซึ่ง คำซุ ผู้

ดูแลร้ำนจะพำคุณลูกค้ำย้อน

เวลำกลับไปในอดีตได้ 

แม้ในช่วงหลังๆ เรำจะเห็น

วรรณกรรมญีปุ่น่กบัพลอ็ตย้อน

เวลำอยู่เสมอๆ ไม่ว่ำจะเป็นไป

เพื่อไขข้อข้องใจบำงสิ่ง หรือ

ย้อนเวลำกลบัไปเพือ่แก้ไขบำง

อย่ำง แต่น้อยครั้งที่เรำจะเจอ

กำรย้อนเวลำทีเ่ตม็ไปด้วยเรือ่ง

รำวอบอุ่นหัวใจเช่นนี้

หนงัสือกำรนัตด้ีวยยอดขำย

กว่ำแปดแสนเล่มทั่วญี่ปุ่น (ยัง

ไม่นบัยอดขำยในประเทศไทย) 

พร ้อมกำรแปลงเป ็นฉบับ

ภำพยนตร์ในชื่อเดียวกัน 

หำซือ้ฉบบัหนงัสอืมำอ่ำนคู่

ไปกับกำรทำนกำแฟร้อนๆ ได้

แล้ววันนีท้ีร้่ำนหนงัสอืชัน้น�ำทัว่

ประเทศ

COOKED 
เปิดโลกการทำ อาหาร

เพียงชั่วเวลากาแฟยังอุ่น

ภคณ
ัฐ ทาริยะวงศ์

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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ดืม่กำแฟเอสเพรสโซร้อนแก้วแล้วแก้วเล่ำแบบชำวอิตำลี จิบน�ำ้ชำยำมบ่ำยพร้อมพูดคยุแบบผูด้อัีงกฤษ ในแต่ละที่ 

แต่ละวัฒนธรรมต่ำงกม็เีคร่ืองดืม่ท่ีสะท้อนถึงรปูแบบกำรด�ำเนินชีวติ แม้ดริง้หลำยชนิดจะได้รับควำมนิยมในระดับ

นำนำชำตมิำกขึน้ แต่วันน้ีเรำจะพำไปท�ำควำมรูจั้กกับเครือ่งดืม่ทีน่่ำสนใจ แปลกและแตกต่ำงจำกท่ัวทกุมมุโลก

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
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Spezi
เครือ่งดืม่ชนดิน้ีอำจจะมรีสชำตไิม่แปลก

เท่ำไหร่นกั แต่เชือ่ว่ำมนัน่ำจะเกดิขึน้มำ

เพือ่ตอบปัญหำของคนสองใจท่ีไม่รู้จะกนิ

น�้ำอัดลมอะไรดี เพรำะนี่คือแบรนด์น�้ำ

อัดลมลูกผสมระหว่ำงน�้ำด�ำและน�้ำส้ม 

(แบบแฟนต้ำ)ในอตัรำส่วน 50:50 ใคร

อยำกพสิจูน์กล็องผสมกนิเองดไูด้ หรอืจะ

ลองไปตำมรอยน�ำ้สนี�ำ้ตำลในรปูแบบขวด

ที่ถูกวำงขำยจริงในประเทศท่ีใช้ภำษำ

เยอรมันในกำรสือ่สำรกเ็ข้ำท ีไม่ว่ำจะเป็น

ประเทศเยอรมัน ออสเตรีย หรือ

สวสิเซอร์แลนด์ 

Kumis 

ข้ำมจำกทวีปยุโรปมำที่เอเชียกลำง ใน

ประเทศอย่ำงมองโกเลยี คำซคัสถำนและ

คีร์กซีสถำนนัน้ม ีkumis เครือ่งดืม่เก่ำแก่

ทีม่คีวำมเป็นมำย้อนหลงัไปกว่ำ 5 ศตวรรษ

ก่อนครสิต์กำลเลยทเีดยีว เครือ่งดืม่ชนดินี้

สั่นคลอนควำมเป็นเด็กและควำมเป็น

ผู้ใหญ่เพรำะนี่คือนมม้ำที่มีรสชำติของ

แอลกอฮอล์ อย่ำงที่หลำยคนทรำบว่ำ

น�ำ้นมมคุีณค่ำทำงอำหำรมำกมำย แต่ฤทธิ์

กำรระบำยกม็ไีม่ยิง่หย่อนไปกว่ำกนัหำก

ด่ืมแบบเพยีวๆ ชำวเอเชยีกลำงจงึมกัเกบ็

น�ำ้นมม้ำเอำไว้ในถงุหนังสัตว์จนเกดิเป็น 

กระบวนกำรหมกั น�้ำนมม้ำซึง่มนี�ำ้ตำล

มำกกว่ำนมสตัว์หลำยชนดิจะถกูเปลีย่น

เป็นกรดแลกตกิ และบำงส่วนกจ็ะถกูย่อย

สลำยต่อกลำยเป็นแอลกอฮอล์ ท�ำให้

กลำยเป็นเครือ่งด่ืมท่ีมรีสชำตแิปลกใหม่ 

คอืมลีกัษณะผสมกนัระหว่ำงนมเปรีย้วกบั

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ แม้จะมีควำมคล้ำย

เบยีร์ในเร่ืองรสชำตแิละวธิกีำรดืม่ แต่รูป

แบบของกระบวนกำรผลิตน้ันกลับเหมือน

กำรผลติไวน์เสยีมำกกว่ำ ปัจจบุนัเครือ่งดืม่

ชนิดนีไ้ด้รบัควำมนยิมมำกขึน้ เพรำะช่วย

เรือ่งกำรท�ำงำนของระบบย่อยอำหำร และ

กำรเผำผลำญของร่ำงกำย

Gau Jal
ดืม่ฉีว่วักนัเถอะ! Gau Jal เป็นเครือ่งดืม่

แบบซอฟต์ดริ้งก์ท่ีมีท่ีมำจำกประเทศ

อนิเดยี ส�ำหรบัประเทศอนิเดยีแล้ว “ววัเป็น

ขำใหญ่” เพรำะเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธ์ิตำม

ควำมเชือ่ทำงศำสนำฮนิด ูแม้อดตีจะมกีำร

ใช้น�ำ้ปัสสำวะวัวในกำรท�ำเป็นยำ และผสม

ในเครือ่งอปุโภค บรโิภคอย่ำง สบู ่ยำสฟัีน 

เพือ่กำรรกัษำมำเนิน่นำน แต่ผูผ้ลติอย่ำง

องค์กร รำชตรยีะ สวำยัมเสวก สงัห์ (The 

Rashtriya Swayamsevak Sangh – 

RSS) ซึง่เป็นองค์กรชำตนิิยมฮนิดใูนอนิเดยี

เชือ่ว่ำ Gau jal ฉ่ีววัโซดำ (ผสมว่ำนหำง

จระเข้ กูสเบอร์รี ่ และสมนุไพรอ่ืนๆ) จะ 

กลำยมำเป็นเครือ่งดืม่เพือ่สขุภำพ โดยอ้ำง

ว่ำจะช่วยต้ำนทำนโรคเบำหวำน มะเร็ง 

และโรคอื่นๆ รวมถึงสำมำรถแทนท่ีน�้ำ

อดัลมอย่ำงโคคำโคล่ำของอเมรกิำได้

เลอืดววักบันม
จำกวฒันธรรมทีน่บัถอืวัวอย่ำงยิง่ยวด ข้ำม

ฟ้ำมำยงัทวปีแอฟรกิำเพ่ือพบกับอกีหน่ึงชน

เผ่ำท่ีมชีวีติผกูพนักบัววัไม่แพ้กนั นัน่กค็อืชน

เผ่ำมำไซ ชนเผ่ำทีอ่ำศยักระจำยอยูท่ำงตอน

เหนอืของทำนซำเนยีไปจนถงึตอนใต้ของ

เคนย่ำ มำไซเป็นชนเผ่ำกึง่เร่ร่อนทีม่ชีวีติทกุ

มิตเิก่ียวพันกับววั และให้ควำมส�ำคญักบัมนั

เป็นอย่ำงมำก สังเกตได้จำกกำรสร้ำง

หมู่บ้ำน ก็จะให้คอกววัอยูต่รงกลำง และปลกู

บ้ำนรอบๆ เพือ่ปกป้องสตัว์เลีย้งท่ีมค่ีำของ

พวกเขำ นอกจำกเล้ียงววัไว้ใช้งำน กนิเนือ้

และดืม่น�้ำนมแล้ว เครือ่งด่ืมอกีอย่ำงทีบ่ำง

ครัง้ชนเผ่ำมำไซจะดืม่กนิ คอืเลอืดของวัว

สดๆ ท่ีเจ้ำววัผู้โชคร้ำยจะถูกลูกดอกยงิเข้ำ

ตรงหลอดเลอืดด�ำทีค่อ แล้วเอำถ้วยนม 

มำรองดื่มกันสดๆ โดยจะดื่มกันในงำน

เฉลิมฉลอง หรอืเมือ่มอีำกำรป่วยด้วยเช่ือว่ำ

ช่วยบ�ำรงุร่ำงกำยและรกัษำโรค

Pulque
ดืม่ด�ำ่เครือ่งดืม่อำยกุว่ำ 2,000 ปีทีม่ต้ีน

ก�ำเนดิจำกประเทศเมก็ซโิก เครือ่งด่ืมสีขำว

ขุน่คล้ำยน�ำ้นมนีเ้ป็นเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

ท่ีเกิดจำกกำรหมักอะกำเว (Agave) พชื

สำยพันธุใ์กล้เคยีงกับว่ำนหำงจระเข้บ้ำนเรำ 

เมือ่ผ่ำนกรรมวธิแีล้วจะได้น�ำ้เมำทีม่รีสชำติ

หวำนนิด เปรี้ยวหน่อย แอลกอฮอล์อยู่

ระหว่ำง 4-8% ปัจจบุนัเริม่กลบัมำได้รบั

ควำมนิยมอีกครัง้ ทัง้กำรดืม่เพียวเพือ่แสดง

ควำมเจรญิของประวตัศิำสตร์ท่ีเก่ำแก่ของ

ประเทศเม็กซิโก รวมท้ังเป็นส่วนผสมของ

คอ็กเทล นอกจำกนัน้ยงัมกีำรเตมิกลิน่ 

ผลไม้สมนุไพร บำงอย่ำงลงไปได้ เช่น สตรอ

เบอร์ร ีมะม่วง และน�ำ้มะพร้ำว เป็นต้น เพือ่

รสชำตท่ีิแปลกใหม่ยิง่ขึน้ 

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

อ้างอิง
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-di-

et-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
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“ถ้ำเรือ่งแค่นีค้ณุยงัพลำด ต่อไปกไ็ม่ต้องท�ำอะไรแล้วล่ะ”

เสยีงทุม้ต�ำ่ของหวัหน้ำรุน่รำวครำวเดยีวกนักับพ่อของเขำ

ดงัก้องอยูใ่นหวัก่อนสยีงแตรจำกรถคนัหลงัจะท�ำให้เขำหลดุ

จำกภวังค์ เสยีงแตรทีด่งัต่อเน่ืองเป็นกำรเตอืนว่ำเขำได้ท�ำให้

เพือ่นร่วมท้องถนนสญูเสยีช่วงเวลำของสญัญำณไฟเขยีวไป 

2-3 วนิำทแีล้ว เขำสะดุง้เลก็น้อย กระพรบิตำถ่ีก่อนจะน�ำ

พำหนะสีล้่อเคลือ่นตวัไปข้ำงหน้ำ  กำรขยบัตวัไม่ก่ีเมตรบน

ท้องถนนในเมอืงกรงุนบัว่ำมค่ีำมำกส�ำหรบัเมืองทีท่กุวนิำที

เป็นเงนิเป็นทอง

รถเคลื่อนตัวไปข้ำงหน้ำได้ไม่กี่เมตร ก็กลับมำนอน

นิ่งบนนถนนอีกครั้ง ถ้ำอยู่ในหนังคงเหมือนโดนกดพอส

ฉำกท่ีรถบนถนนเรยีงต่อกนัยำวเหยยีด เขำใช้เวลำว่ำงย�้ำ

คิดถึงเรื่องเมื่อบ่ำย เขำสูญเสียโอกำสส�ำคัญในกำร

ท�ำงำน ควำมผิดพลำดที่เกิดขึ้นท�ำให้เขำถูกลดต�ำแหน่ง

และเงินเดือน สิ่งเหล่ำนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์

เงนิเดอืนท่ีทัง้ท�ำงำนเก่ง และทุม่เททัง้ชีวติให้กบังำนแบบ

เขำเลย เหมือนว่ำครั้งนี้คือจุดต�่ำสุดในชีวิตกำรท�ำงำน 

เป็นกำรสูญเสียที่เขำยังท�ำใจยอมรับไม่ได้ ในหัวมีแต่ค�ำ

ก่นด่ำตอกย�้ำควำมผิดพลำดของตัวเองซ�้ำๆ ‘แกมันห่วย 

แล้วก็เฮงซวยท่ีสุด’ เสียงในหัวดังข้ึนสลับกับเสียงทุ้มต�่ำ

ของเจ้ำนำย แต่แล้วเสียงหวำนใสนั้นก็เข้ำมำขัดจังหวะ

ควำมคิดอันขุ่นมัว ให้สลำยไปชั่วครู่ 

“ปะป๊ำ ดูนั่น มีหมีพูห์อยู่บนฟ้ำ” 

เด็กหญิงถำมโดยไม่ละสำยตำจำกท้องฟ้ำ

“หืม หมีพูห์จะไปอยู่บนท้องฟ้ำได้เหรอลูก” 

เขำหนัไปมองตำมต�ำแหน่งสำยตำของเดก็น้อย คล้ำย

ว่ำจะเป็นเมฆสีขำวปุกปุยข้ำงบนนั่น

“ใช่ๆ ป๊ำเห็นมั้ย กลมๆ สองอันนั้นเป็นหู คุณหมีพูห์

ต้องอิ่มมำกแน่ๆ พุงยื่นเชียว ฮ่ำๆ ๆ ”

เดก็น้อยหวัเรำะตำหยี ๋เห็นฟันกระต่ำยทีห่ำยไปซีห่นึง่ 

“ถ้าเรื่องแค่นี้คุณยังพลาด 
ต่อไปก็ไม่ต้องทำ อะไรแล้วล่ะ”
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พร้อมกับชี้ไปที่เมฆหมีพูห์ของเธอ

“อ้อ เห็นแล้ว ตรงนั้นใช่ไหม หูสอง

ข้ำง ถัดลงมำกลมๆ นั่นเป็นจมูก อืม 

เหมือนมีมือยื่นออกมำลูบพุงเลยนะ” 

เขำพยักหน้ำ เอำมือจับคำงท�ำท่ำ

จริงจังเหมือนก�ำลังใช้ควำมคิดตอน

ประชุมงำน เพียงแต่หัวข้อกำรประชุม

ครำวนี้เป็นเรื่องวิเครำะห์รูปร่ำงของเมฆ

หมพีห์ูตรงหน้ำแทน  เดก็หญิงหวัเรำะกบั

ท่ำทำงจริงจังของผู้เป็นพ่อ

 “แล้วท�ำไมท้องฟ้ำถึงเป็นสีฟ้ำคะ” 

เด็กหญิงเอียงหัวท�ำท่ำสงสัย เอำมือ

จับคำงเลียนแบบท่ำทีของพ่อเมื่อครู่

 “….”

เขำก้มหน้ำลง ในช่วงเวลำท่ีควำม

เงียบแทรกตัวข้ึนมำคั่นกลำงระหว่ำง

เสียงของเด็กน้อยกับค�ำตอบถัดไปของ

เขำ ควำมคิดโลดแล่นไปจนถึงเรื่อง

ควำมผดิพลำดทำงกำรส่ือสำรของเขำใน

ที่ท�ำงำน เรื่องที่ท�ำให้เขำสูญเสียโอกำส

ในกำรท�ำงำนไป แววตำของหนุ ่มวัย

กลำงคนเริ่มหม่นลงอีกครั้ง

“อืม อันนี้ป๊ำก็ไม่แน่ใจ ลองถำมอำ

กู๋ดูดีกว่ำ เก่งกว่ำป๊ำเยอะเลย” 

น�้ำเสียงในวลีสุดท้ำยคล้ำยกับไม่ใช่

เร่ืองล้อเล่น น�้ำเสียงที่แฝงกำรดูถูกตัว

เอง เหมือนว่ำทุกคนบนโลกน้ี คงไม่มี

ใครด้อยไปกว่ำเขำอีกแล้ว

“เอ๋... แต่หนูว่ำป๊ำเก่งกว่ำอำกู๋เยอะ

เลยนะ”

“หืม ท�ำไมล่ะลูก ป๊ำตอบค�ำถำมหนู

ยังไม่ได้เลยนะ ดูสิ แค่อธิบำยเรื่องง่ำยๆ 

ยังคิดไม่ออกเลย”

เด็กหญงิหนักลบัไปมองก้อนปกุปยุสขีำว

“อย่ำงน้อย ป๊ำก็รู้ว่ำมีหมีพูห์อยู่บน

ท้องฟ้ำ” 

เขำหนัไปทำงเดก็น้อยด้วยควำมฉงน

ใจ เด็กหญิงหันมำยิ้มตำหยี๋ให้

“หนูกับเพื่อนๆ เคยพยำยำมถำมอำ

กู๋ ท�ำไมมีหมีพูห์ มีนก มีเป็ดบนท้องฟ้ำ 

อำกู๋ไม่เคยตอบได้เลย อย่ำงน้อยป๊ำก็รู้ 

ว่ำตรงไหนคอืหูของหมพีห์ู ป๊ำรูว่้ำหมพีห์ู

อิ่มจนพุงปล้ิน อย่ำงน้อยป๊ำก็เข้ำใจหนู 

แต่อำกู๋ท�ำไม่ได้เลย ป๊ำของหนูเจ๋งแจ๋ว

ที่สุดในโลก!!” 

เด็กหญิงบอกพร้อมกับชูน้ิวโป้งให้ผู้

เป็นพ่อ เขำอมยิ้ม มองเด็กหญิงอย่ำง

เอ็นดู เอื้อมมือที่ไม่ได้จับพวงมำลัยไป

ขยี้ผมเธอเบำๆ 

“หึๆ เจ๋งแจ๋ว ค�ำนี้มำจำกไหนเนี่ย”

“คุณมิกก้ีพูดในกำร์ตูนเช้ำวันเสำร์

ไงคะ” 

“อย่ำงงี้นี่เอง” 

เขำยิ้มกว้ำงขึ้น หันไปกลับไปมอง

เมฆหมีพูห์ที่เริ่มแปลงร่ำงเป็นรูปใหม่ 

ระหว่ำงนับถอยหลังสัญญำณไฟสีแดง 

เขำเริ่มหัวข้อกำรประชุม ‘วิเครำะห์เมฆ’ 

กับเด็กน้อยอีกครั้ง…

เสยีงในหวัเมือ่บ่ำย ถกูกลบด้วยควำม

สดใสของเสยีงหวัเรำะระหว่ำงพ่อกบัลกู

เขำอำจจะเป็นพนักงำนท่ีไม่เอำไหน 

แต่เขำก็เป็นฮโีร่ทีย่ิง่ใหญ่ของเดก็ตวัน้อย 

เขำอำจจะไม่มีควำมรู้เท่ำกูเกิล แต่

เขำมีจินตนำกำรที่กูเกิลท�ำไม่ได้

และเขำอำจจะสูญเสียต�ำแหน่งหรือ

เงินเดือนไป แต่เขำมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่ นั่นคือ 

เด็กหญิงที่นั่งข้ำงๆ ตอนนี้ 

คนทีเ่ป็นเร่ืองโชคดแีละมค่ีำทีสุ่ดในชวีติ

ภาพอ้างอิง
https://th.pngtree.com/freebackground/blue-sky-background-banner-cartoon-bear_115621.html
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ในวันวัยนี้ คุณ
ดื่มด่ำ กับเรื่องอะไร

มากที่สุด

ธีร
โช

ติ 
จิว

รเศ
รษ

ฐ์ก
ุล

T
K

 V
O

IC
E

ขณะผมย่องเบำเข้ำไปถำมค�ำถำมนี้กับใครหลำยคนใน TK park (ยกเว้น

ภำยในพื้นที่ส�ำหรับผู้ที่ต้องกำรบริโภคอำหำร-เครื่องดื่ม ซึ่งผมเกรงใจช่วงเวลำ

แห่งกำร ‘ดื่มด�่ำ’ ของพวกเขำ) ผู้คนส่วนใหญ่มักแสดงออกถึงเครื่องหมำย

ค�ำถำมผ่ำนทำงสีหน้ำ จนผมต้องรีบอธิบำยขยำยควำมเพิ่มเติมตำมนิยำมข้ำง

ต้น ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องน่ำแปลกใจอะไร เพรำะมันอำจเป็นค�ำที่ฟังดูโบรำณอยู่บ้ำง 

 นั่นสิ, ‘ด�่ำ’ ไม่ได้เป็นชื่อเครื่องดื่ม แล้วจะดื่มได้อย่ำงไร

 ผมจึงต้องถำมย�้ำคนเหล่ำนั้นอีกครั้งว่ำ ช่วงนี้คุณ ‘ซำบซึ้งใจ’ กับเรื่องอะไร

ในชีวิตมำกที่สุด

ดื่มด่ำ  (ว. / คำ วิเศษณ์)
=

เป็นที่พอใจอย่างยิ่ง, ซาบซึ้งใจ
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1. อวิรุทธิ์ ค�ลือไชย / อายุ 19 ปี
น่ำจะเป็นเรือ่งกฬีำ ผมชอบเตะบอลกบัเพ่ือนทกุวันศุกร์ 

ส่วนวนัอืน่ไม่ได้เตะเพรำะต้องมำท�ำงำนทีน่ี ่(TK park)

2. เอกรินทร์ ทองพวงเขน / อายุ 53 ปี
ชอบฟังเพลงแนวแจ๊ส ฟังของศิลปินทั่วไป ไม่ได้ชอบ

ใครมำกเป็นพิเศษ

3. สุพิชญ์ สุขประเสริฐ / อายุ 54 ปี
ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ ก็เรื่องทั่วไปอย่ำงข่ำวสำรบ้ำน

เมือง ไปตำมกระแสสังคม ติดตำมหลำยช่องทำง ทั้ง

หนังสือพิมพ์ เฟซบุ๊ก ยูทูบ ไลน์ เดี๋ยวนี้ข่ำวสำรมำเร็ว

4. ธีรวัฒน์ โตสุข / อายุ 12 ปี
ผมชอบเล่นกีฬำ ถ้ำว่ำงก็จะเล่นช่วงพักกลำงวนักบัหลงั

เลิกเรียน

5. กนกนิภา ศรีตระกูล / อายุ 14 ปี
ชอบดซีูรย์ีค่ะ หนูดหูลำยเรือ่ง แต่มเีรือ่งนึงทีห่นูตดิมำก 

(นึกอยู่นำน) อ๋อ… What’s wrong with secretary 

Kim เรือ่งย่อประมำณว่ำ มเีลขำหญิงกับเจ้ำนำยคูห่นึง่ 

สองคนนีเ้คยมเีหตกุำรณ์ทีเ่ลวร้ำยร่วมกนัมำก่อน แล้ว

เลขำหญิงคนน้ีก็พยำยำมตำมหำผู้ชำยคนนี้ที่ตอน

เดก็ๆ เคยช่วยเธอไว้ สรปุผูช้ำยในเรือ่งก็คอืเป็นเจ้ำนำย

ของเธอเอง สนุกมำก มี 10 กว่ำตอน

6. ชวันรัตน์ ประสานเนตร / อายุ 43 ปี
ปกติชอบอ่ำนนิยำยค่ะ แต่ช่วงนี้มีลูก ก็จะตำมอ่ำนใน

เรื่องของคุณหมอ กับเรื่องพัฒนำกำรด้ำนกำรสื่อสำร

ค่ะ คือจะหำเป็นเรื่องๆ ไม่ได้ซื้อเป็นจริงเป็นจัง อย่ำง

ตอนนี้ลูกวัย 9-10 เรำสงสัยว่ำท�ำไมลูกเริ่มเขียนแล้ว 

เรำก็จะหำว่ำเพรำะอะไร อ๋อ… พัฒนำกำรของเขำ 

เพรำะเขำมเีหตผุล แล้วเรำควรท�ำอย่ำงไร ปรบัตวัอย่ำง

ไร แล้วช่วงนี้ก็ตำมกระแสเรื่องเรียนด้วย เพรำะมัน 

(ระบบกำรสอบเข้ำเรียน) เปลี่ยนบ่อย

7. ทินภัทร พงษ์จันทร์ / อายุ 9 ปี
ชอบเล่นเกม minecraft มำนำนแล้ว เป็นเกมให้สร้ำง

บ้ำน ส่วนใหญ่เล่นหลังเลิกเรียน
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