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อย่างไรก็ตาม หากจะชิงกล่าวว่า “สุราเหล้ายา

ปลาปิ้ง” ล้วนเป็นรอยด่างด�าท่ีพญามัจจุราชได้ลงอาคม

มนต์ตราฝากฝังไว้บนหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

แล้ว ผู้เขียนมองว่าความคิดเช่นนี้อาจเป็นการรีบด่วน

สรุปจนเกินไปนัก อย่ากระนั้นเลย ในความเรียงชิ้น

นี้ ผู้เขียนจึงอยากเชิญชวนท่านผู้อ่านมาร่วมสืบเสาะ

ค้นคว้าเดินทางย้อนเวลาตามรอยก้าวย่างของมนุษย์ใน

การประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์อารยธรรม ท้ังนี้ก็เพื่อ 

“ขุดค้น” และ “ขุดคุ้ย” ว่าจากอดีตสู่ปัจจุบัน “โอสถ

น�้าเมา” ต่างๆ นั้นมีบทบาทต่อหน้าประวัติศาสตร์

มนุษยชาติเช่นไร

นับจากอดีตกาลอันไกลโพ้นโอสถเมรัยจ�าพวก

หนึ่ง ที่มีชื่อเรียกสั้นๆ ง่ายๆ ว่า “เบียร์” ได้ครอบ

ครองอันดับเครื่องดื่มยอดนิยมตลอดกาล จะเป็นรองก็

แต่เพียงแค่น�้าและชาเท่านั้น “เบียร์” เป็นน�้าเมาชนิด

แรกของโลกท่ีมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน 

กว่า 7,000 ปี โดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีอายุ

เก่าแก่ที่สุดที่ยืนยันว่า “เบียร์” ได้อยู ่คู ่อารยธรรม

มนุษยชาติมาเป็นเวลาช้านาน ได้แก่ เหยือกเบียร์

โบราณ ซึ่งถูกค้นพบในอาณาบริเวณที่เป็นที่ตั้งของ

ประเทศอิหร่านในปัจจุบัน ในแถบพ้ืนท่ีอารยธรรมเม

โสโปตาเมียก็ได้มีการค้นพบจารึกโบราณของชาวสุเม

เรยีนซึง่มอีายขุยักว่า 6,000 ปี บนจารกึดงักล่าวปรากฏ 

ภาพของสมาชิกในชุมชน “ดูด” โอสถท่ีมีลักษณะ

คล้ายเบียร์ผ่านหลอดท่ีท�าจากต้นกกร่วมกัน อกี

ทัง้ในบทกวโีบราณของชาวสเุมเรยีนทีม่อีายรุาวๆ  

3,900 ปี ยังได้มีการสรรเสริญเทพีแห่งเบียร์ 

(Ninkasi) และกล่าวถึงขั้นตอนการผลิตอย่าง

ละเอียดต้ังแต่การผสมน�้า ยีสต์ มอลต์และธัญ

พืชอื่นๆ ในถังหมักจนกระทั่งได้ “เบียร์” ออกมา

เมื่อเวลาประมาณ 5,000 ปีก่อนคริสตกาล ใน

แถบพื้นที่อารยธรรมอียิปต์โบราณได้ปรากฏหลักฐาน

ทางโบราณคดีมากมาย ทั้งที่เป็นภาพเขียนและภาพ

สลักบนแผ่นหินที่ชี้ชัดว่า ครั้งหนึ่งการดื่มเบียร์ได้มี

ความรุ่งเรืองมากในอาณาบริเวณนี้ เบียร์เป็นเครื่องดื่ม

ส�าคัญประจ�าวันที่ใช้ประกอบมื้ออาหารของฟาโรห์ อีก

ทั้งยังเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของพิธีกรรมทางศาสนา 

การเฉลิมฉลอง การรักษาพยาบาล เบียร์เป็นเคร่ือง

ตอบแทนเชิงสินน�้าใจ ทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของความ

บันเทิงอิ่มเอิบเพลิดเพลิน ยิ่งไปกว่านั้น ในสังคมอียิปต์

โบราณที่ความเคารพศรัทธาในเทพเจ้าองค์ต่างๆ มี

ลักษณะหลากหลายแตกต่างขึ้นอยู่กับความเช่ือด้ังเดิม

ในแต่ละท้องถิ่นชุมชน โอซิริส (Osiris) หรือเทพเจ้า

แห่งเบียร์กลับเป็นหนึ่งในเทพเจ้าไม่กี่องค์ที่ได้รับการ

สรรเสริญเชิดชูไปทั่วทุกหัวระแหง

นอกจากอารยธรรมเมโสโปเตเมียและอารย- 

ธรรมอียิปต์โบราณแล้ว การดื่ม “เบียร์” และ “น�้าเมา” 

ยังพบได ้ทั่ วไปในหน ้าประวัติศาสตร ์อารยธรรม 

ของมนุษย์ ในคัมภีร์อายุรเวชของศาสนาฮินดู ซึ่ง

ถูกบัญญัติขึ้นเมื่อประมาณ 3,000 - 2,500 ปีก่อน

คริสตกาลได้กล่าวถึงความส�าคัญของสุราในฐานะที่

เป็นองค์ประกอบหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนา ในแถบ

พื้นที่อารยธรรมจีนมีการขุดค้นพบไหเหล้าซึ่งมีอายุไข

ยาวนานสืบย้อนไปได้กว่า 9,000 ปี และในเขต

อารยธรรมบาบโิลน หลกัฐานทางโบราณคดไีด้บ่ง

ชีว่้าการดืม่เบยีร์ได้รบัความนยิมอย่างกว้างขวาง

ตั้งแต่ช่วง 2,700 ปีก่อนคริสตกาล ขนาดที่

เบียร์ท้องถิ่นชนิดหนึ่งได้รับการขนานนาม

ตามช่ือเมืองที่ผลิตเลยทีเดียว และส�าหรับอารยธรรม

กรีกโบราณ หลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ได้บ่งชีว่้าศาสตร์

และศลิป์แห่งการผลติเบยีร์และไวน์น้ัน ได้หยัง่รากลกึลง

บนผืนแผ่นดินกรีก ตั้งแต่เมื่อประมาณก่อนคริสตกาล

เป็นเวลา 2,000 ปี และไดโอนซีสุ (Dionysus) เทพแห่ง

เมรัยและความสนุกสนานก็ได้รับการเคารพบูชาสืบมา

หากพิจารณาจากหลักฐานทางโบราณคดีต่างๆ 

แล้ว จะเห็นได้ว่า “เบียร์” และ “น�้าเมา” ประเภท

ต่างๆ ได้ด�ารงอยู่คู ่กับหน้าประวัติศาสตร์อารยธรรม

มนุษยชาติมาเป็นเวลาช้านาน นักโบราณคดีและนัก

มานุษยวิทยาจ�านวนหนึ่งได้เสนอว่า แท้ที่จริงแล้วความ

กระหายการบริโภคเบียร์ของมนุษย์โบราณได้เป็นพลัง

ผลักดันที่ส�าคัญอันก่อให้เกิด “อารยธรรม” ข้ึนใน

บริเวณต่างๆ ของโลก เมื่อประมาณ 10,000 ปีที่แล้ว 

มนุษย์ได้ค้นพบกรรมวิธีในการหมักเบียร์ข้ึนโดยบังเอิญ 

และการค้นพบนี้เองได้ส่งผลสะเทือนที่เปลี่ยนแปลง

โฉมหน้าประวัติศาสตร์มนุษยชาติครั้งมโหฬาร ทั้งน้ี

เพราะการค้นพบดังกล่าวได้ส่งผลให้เบียร์กลายเป็น

แหล่งสารอาหารที่ส�าคัญของมนุษย์

เบียร์อุดมไปด้วยโปรตีนซึ่งพืชพันธุ์ธัญญาหาร

ทั่วไปมิสามารถให้ได้ อีกทั้งรสชาติของเบียร์ยังเหนือ

กว่าพืชพันธุ ์ธัญญาหารเหล่านั้นชนิดเทียบกันไม่ติด 

ด้วยเหตุนี้ นักโบราณคดีและนักมานุษยวิทยาจึงได้

สรุปว่า ความต้องการที่จะบริโภคเบียร์นี้เอง ได้ผลัก

ดันให้มนุษย์โบราณเลิกใช้ชีวิตเร่ร่อนเก็บของป่าล่า

สัตว์ และหันมาปักหลักตั้งถิ่นฐานร่วมกันเพื่อท�าการ

เพาะปลูกธัญญาพืชต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของเบียร์ 

นับจากนั้นเป็นต้นมาบรรดาอารยธรรมทั้งหลายก็ได้ผลิ

ดอกงอกงามขึ้น

หากกล่าวถึง “สุราเหล้ายาปลาปิ้ง” จินตภาพ

ของสภาวะเมามายไร้สติขาดสัมปชัญญะคงเป็นสิ่ง

แรกๆ ที่ผุดขึ้นในมโนส�านึกของใครหลายๆ คน โดย

เฉพาะส�าหรับชาวพุทธด้วยแล้ว “น�้าเมา” ย่ิงเปรียบ

เสมือนอสุรโอสถที่บันดาลความพินาศฉิบหายแก่ผู้ใด

ก็ตามที่ริอาจลิ้มลอง ตามหลักค�าสอนขององค์สัมมา

สัมพุทธเจ้า “น�้าเมา” เป็นเหตุแห่งภยันตราย การ

สูญเสียทรัพย์ ทะเลาะวิวาท โรคาพยาธิ ความเสื่อม

เสีย สิ้นไร้ความละอาย และความถดถอยทางปัญญา

ทั้งปวง “น�้าเมา” เป็นดั่งโอสถแห่งพญายมบาลที่เผา

ผลาญทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมนุษย์จนหมดสิ้น อีก

ทั้ง จินตภาพของปีศาจร้ายที่ชื่อว่า “น�้าเมา” นี้ยังถูก

ถ่ายทอด รังสรรค์ และตอกย�้าโดยนิทานต�านานพ้ืน

บ้านวรรณคดีต่างๆ เสมอมา ดังจะเห็นได้ว่า นางเม

รีต้องทุกข์ระทมสูญเสียความรักและชีวิตก็เนื่องเพราะ

อสุรกายนามว่า “น�้าเมา” หรือการที่สุนทรภู่ต้องตก

ระก�าล�าบากติดคุกติดตะรางก็เพราะ “เหล้า” เป็นเหตุ
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 สลิสา ยุกตะนันทน์ 
 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



คน สัตว์ สิ่งของ: ความหมายและความสัมพันธ์ไม่รู้จบ120/121

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
๒๕ ปี

ทว่าบทบาทของ “เบียร์” ในหน้าประวัติศาสตร์

ของมนุษยชาติก็มิได้ยุติลงเพียงเท่านั้น หากแต่เบียร์ยัง

เป็นกุญแจดอกส�าคัญที่ถักร้อยเช่ือมโยงเอาอารยธรรม

หลักต่างๆ ของโลกเข้าด้วยกัน นักประวัติศาสตร์ต่าง

ยอมรับว่าแท้ที่จริงแล้ว ผู้ที่ริเริ่มเผยแพร่ความรู้ในการ

หมักเบียร์หมักอาหารแก่ชาวกรีกน้ันมิใช่ใครอื่นหากแต่

เป็นชาวอียิปต์ ซึ่งนับจากนั้นเป็นต้นมาอารยธรรมกรีก

ก็ได้พัฒนาขึ้นโดยมีเบียร์เป็นหัวใจ นักปรัชญากรีกที่

มีชื่อเสียงอย่างโซโฟคริส (Sophocles) ได้กล่าวถึง

เบียร์ในฐานะสิ่งส�าคัญที่ช่วยบรรเทาภาวะสุดโต่งทั้ง

หลายของมนุษย์ (process of moderation) ในเวลา

ต่อมา ความนิยมในเบียร์ก็ยิ่งแพร่หลายเข้มข้นขึ้น

ควบคู่ไปกับความเจริญรุ่งเรืองของศาสนจักร ทั้งนี้เนื่อง

มาจากการเผยแพร่ศาสนาในสมัยนั้นมักกระท�าควบคู่

ไปกับการเผยแพร่ความรู้ในการผลิตเบียร์ พิธีกรรม

ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาต่างๆ ก็ล ้วนมีเบียร ์เป ็นองค์

ประกอบที่ส�าคัญ ดังน้ัน ส�าหรับคริสต์ศาสนิกชนแล้ว 

พวกเขาต่างเช่ือโดยปราศจากข้อสงสัยเลยว่า การดื่ม

เบียร์คือการแสดงออกซ่ึงความรักและศรัทธาต่อพระ

ผู้เป็นเจ้า ในยุคดังกล่าวนักบวชของศาสนจักรล้วนมี

บทบาทส�าคัญในกระบวนการผลิตเบียร์ นักบวชจ�านวน

มากได้สร้างโรงกล่ันไว้เป็นสถานที่พักแรม ประกอบกับ

ศาสนจักรยังประกาศตนเป็นองค์กรทางสังคมแรกๆ ท่ี

กลั่นเบียร์เพื่อการค้า

นอกจากน้ี บทบาทของ “เบียร์” ในอารยธรรม

มนุษย์ก็มิใช่เป็นเพียงเคร่ืองมือในการขยายอ�านาจและ

อิทธิพลทางวัฒนธรรมอย่างเดียวเท่านั้น ในช่วงกลาง

ศตวรรษที่ 17 แอลเฮาส์ (ale-house) หรือร้านเบียร์

ต่างๆ ในประเทศอังกฤษ ได้กลายเป็นสถานที่ส�าคัญ

ของเหล่าผู้สนับสนุนแนวทางรัฐสภา (Parliamentar-

ians or Roundheads) ในการพบปะสังสรรค์แลก

เปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมือง แอลเฮาส์ได้ท�า

หน้าท่ีเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะ (Public Sphere) ท่ีบ่ม

เพาะความขัดแย้งซึ่งในที่สุดแล้วได้ปะทุออกมาเป็น

สงครามกลางเมือง (Civil War) อาจกล่าวได้ว่า การ

เรียกร้องให้การดื่มสุราเมรัยเป็นสิ่งผิดกฎหมายของ

พวกพิวริตัน (Puritan) ในเวลาต่อมา มิได้สะท้อนถึง

จิตส�านึกสาธารณะของพวกเขาที่ห่วงใยในสุขภาพของ

มวลมนุษย์ชาติ เท่ากับการท่ีมันสะท้อนความหวาดกลัว

ของพวกอนุรักษ์นิยมซึ่งระแวงว่าสักวันหนึ่งแอลเฮาส์

อาจน�ามาซึ่งภัยคุกคามต่อเสถียรภาพของสังคม และ

ในท่ีสุดความหวาดหว่ันของพวกเขานี้ก็ได้กลายมาเป็น

ความจริง เมื่อในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 แอลเฮาส์

ได้กลายเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ของเหล่ากรรมชีพ

ท่ีเข้ามาสุมหัวกันท�ากิจกรรมต่างๆ ต้ังแต่การพูดคุย

และท�ากิจกรรมในยามว่าง ตลอดจนถึงวางแผนต่อต้าน

นายจ้างและเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านรัฐบาล

กล่าวโดยสรุปแล้ว “เบียร์” มีความผูกพัน

อย่างแน่นแฟ้นกับอารยธรรมความเจริญรุ่งโรจน์ของ

มนุษยชาติ หลายครั้งหลายครา “เบียร์” ได้กลายเป็น

พลังขับเคลื่อนที่ส�าคัญที่ผลักดันกงล้อประวัติศาสตร์ 

จนอาจเรียกว่าได้ว่าคุณูปการท่ี “เบียร์” และบรรดา 

“น�้าเมา” ท้ังหลายได้มอบให้แก่มวลมนุษย์นั้นมีมาก

ล้นเหลือคณา ด้วยเหตุฉะนี้เอง ผู้เขียนจึงอยากฝากค�า

ถามสั้นๆ ให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายครุ่นคิดพิจารณา ว่าแท้

ที่จริงแล้วสถานะการตกเป็นจ�าเลย(รัก)ทางสังคมของ

บรรดาน�้าเมาต่างๆ ควรได้รับการพิจารณายื่นอุทธรณ์

หรือไม่? และเราในฐานะท่ีเป็นท้ังปราชญ์และบัณฑิต

จะร่วมกันก้าวพ้นมายาคติที่บทบังความเป็นจริงในหน้า

ประวัติศาสตร์มนุษยชาติได้อย่างไร?

ในแต่ปี จะมีนักศึกษามาแจ้งความจ�านงกับ

ข้าพเจ้าว่าอยากท�ารายงานหรือวิจัยเกี่ยวกับ “หวย” 

หรือสลากกินแบ่งรัฐบาล พวกเขาไม่ได้สนใจตัวสลาก

ในฐานะสินค้ายอดนิยม เพราะราคาไม่แพง ซื้อง่าย 

ขายคล่อง สักเท่าไร แต่สนใจผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

สลาก ทั้งผู้ขาย และผู้ซื้อ ในกรณีแรก พวกเขาสงสัย

ว่าท�าไมคนขายไม่ขายอย่างอื่น (ที่เป็นของ “ดี” กว่า

นี้) ในกรณีหลัง ท�าไมคนที่ไม่มีเงินมักชอบซื้อหวย ดู

เป็นการกระท�าที่ไม่มีเหตุผล เพราะถูกก็ยากกกมาก 

น่าจะเอาเงินน้อยๆ ที่มีไปซื้อของกินของใช้ที่จ�าเป็น

มากกว่า

การซื้อหวยในทัศนะของหลายคนเป็นสิ่งไม่ดี 

ไม่มีเหตุผล แต่ถึงกระนั้น การเล่นหวยก็ไม่ถึงกับเป็น

ความชั่วร้าย (อย่างการจี้ ปล้น ฆ่าคน) แต่การซื้อ

สลากเป็นการพนันชนิดหนึ่ง ศาสนาพุทธจัดการพนัน

เป็นหนึ่งใน “อบายมุข 6” (vice -- ดื่มน�้าเมา เที่ยว

กลางคืน เที่ยวดูการละเล่น เล่นการพนัน คบคนชั่ว

เป็นมิตร เกียจคร้าน) ซึ่งฟังดูไม่ใช่ของดี แต่ท�าแล้ว

ก็ใช่ว่าจะเป็นบาปหนักหนา คุณสมบัตินี้ ประกอบกับ

การที่อบายมุขเป็นกิจที่ท�าแล้วสนุก (pleasurable) 

และใครๆ ก็ท�ากัน (popular) ส่งผลให้ทั้งเจ้ามือและ

ผู้เล่น เกิดอาการอ�้าอึ้งก�้ากึ่ง (moral ambivalence) 

พูดไม่ได้เต็มปากเต็มค�าว่า เช่น “ซ้ือหวยไม่ดีนะ (ไม่

ดีแล้วท�าไมคนซื้อกันเยอะ)” หรือ “ซ้ือหวย ถูกหวยกิน

แล้วทุกข์ (แต่ตอนหวยออกนี่มันสนุก ตื่นเต้น มีลุ้น

นะ)” ท�าให้มันเป็นเร่ืองที่นักศึกษาของข้าพเจ้า และนัก

สังคมศาสตร์หลายคน สนใจจะท�าความเข้าใจ

กระนั้นก็ดี มีนักคิด/นักศีลธรรมจ�านวนหนึ่ง 

เช่น Jeremy Bentham (1748-1832) ซึ่งเชื่อมโยง

ศีลธรรมเข้ากับอรรถประโยชน์ (การพนันไม่เคยท�าให้

ใครรวย ยกเว้นเจ้ามือ จึงเท่ากับผู้เล่น – ซ่ึงส่วนใหญ่

เป็นผู้มีรายได้น้อย – ก�าลังน�าทรัพยากรที่มีจ�ากัดไป

ใช้อย่างไม่คุ ้มค่า ไม่เกิดประโยชน์สูงสุด การท�าสิ่ง

ที่ไร้ประโยชน์และท�าไปโดยไร้เหตุผลเท่ากับผิดศีล

ธรรม) ที่ไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐอนุญาตให้มีการพนัน

ที่ถูกกฎหมาย กระทั่งเสนอให้รัฐก�าหนดให้การพนัน

เป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมาย แต่อาจจะด้วยสถานะที่

ก�้ากึ่งของสลากกินแบ่ง รัฐบาลของหลายประเทศจึงไม่

จ�าเป็นต้องรู้สึกตะขิดตะขวงใจอย่างถึงที่สุด กระทั่งตั้ง

ตนเป็นเจ้ามือหวย (และอบายมุขอ่ืนอีก 5 ประการ) 

เสียเองก็ยังได้

นอกจากนี้ ศีลธรรมอันดีของประชาชนยังไม่ใช่

เร่ืองเดียวที่รัฐต้องใส่ใจ โดยเฉพาะถ้าการพนันไม่ใช่

บาปอะไรนักหนา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐเผชิญ

กับปัญหาเร่งด่วน ด้วยเหตุนี้ ใน ค.ศ. 1568 (พ.ศ. 

2111) รัฐบาลอังกฤษจึงออกสลากกินแบ่ง จ�านวน 

400,000 ฉบับ มาขายประชาชนเพื่อเอาก�าไรไป

ปรับปรุงท่าเรือ และเมื่อถึงยุคของพระเจ้าชาร์ลส์ที่

 สายพิณ ศุพุทธมงคล  
 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 สลากกินแบ่งรัฐบาล:  
 ลุ้นเพื่อเรา พนันเพื่อชาติ 




