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นํา แห้ งแล้ วแต่ นํา แอลกอฮอล์ ยังไม่ ลด
วรากรณ์ สามโกเศศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เมื อ ใกล้ ปี ใหม่ เ ข้ า มา
เหล้ ากัน

ร้ านขายของและร้ านอาหารทัง& หลายก็ เ ตรี ย มตุน

มิวายที สสส. (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ) จะมีคําขวัญว่า

“ให้ เหล้ า = แช่ง”

ผมพบข้ อมูลแปลก ๆ เกียวกับเครื องดืมแอลกอฮอล์ในนิตยสาร Discovery

เดือนธันวาคม 2011

จึงขอนําข้ อมูลมาผสมกับข้ อมูลในหนังสือชือ The Body and Brain

(โดย Dr.Stephen Juan) เพือเสนอแง่คดิ เกียวกับการดืมของมึนเมา
หากเชื อตาม Drunken Monkey Hypothesis

ความกระหายเครื องดื ม

แอลกอฮอล์อาจมาจากแรงกระตุ้นอยากบริ โภคผลไม้ ทีสกุ ทีสดุ และให้ พลังงานมากทีสดุ ของลิงซึง
เป็ นบรรพบุรุษของเราเมื อหลายสิ บล้ านปี ก่ อน
เรี ยกว่า Malaysian pen-tailed treeshrew

นักวิ ทยาศาสตร์ สัง เกตเห็ นลิ งพันธุ์ หนึง ที

ชอบกินนํ &าหมักทีค้างอยู่ในผลไม้ สกุ ตามธรรมชาติ

ซึง มีแอลกอฮอร์ อยูเ่ ทียบได้ เท่ากับไวน์ 9 แก้ ว
กระบวนหมัก (fermentation) เกิดขึ &นเมือเอ็นไซม์ (enzymes) ซึงโดยทัว ไปเป็ น
ผลพวงจากยีสต์ในอากาศ

ช่วยเปลียนโมเลกุลนํ &าตาลในผลไม้ หรื อธัญพืชเป็ นแอลกอฮอล์ชนิด

ทีกินได้ ซึงเรี ยกว่า Ethanol (ทีผสมกับเบนซินเติมรถเรานัน แหละ)
หนึง คือ methanol (มักกลัน จากเยือไม้ ) นันทํ
& าลายประสาทตาโดยตรง

ส่วนแอลกอฮอล์อีกชนิด
ใครกินเข้ าไปก็ตาบอด

นักวิทยาศาสตร์ พบว่ากระบวนการหมักให้ เป็ นแอลกอฮอล์ดงั กล่าวอาจเกิดขึ &นใน
ระบบย่อยอาหารของมนุษย์เองก็ได้

ในกรณีนี &แอลกอฮอล์เพิมขึ &นในเลือดจาก 0.01 ถึง 0.03

มิ ล ลิ กรั ม ของแอลกอฮอล์ ใ นทุก ๆ 100 มิ ล ลิ ลิ ต รของเลื อด

นักวิ ทยาศาสตร์ ญี ปุ่นเป็ นผู้พ บ

-2อาการเมาในคนทีไม่ได้ กินแอลกอฮอล์ดงั ทีเรี ยกว่า “auto-brewery syndrome”
มีระดับของยีสต์ชนิดทีผลิตแอลกอฮอล์ได้ อยู่สูง
เลือดตัวเอง

โดยในลําไส้

จึงทําให้ เกิดแอลกอฮอล์และซึมเข้ ากระแส

เมาได้ โดยไม่ต้องกินเหล้ า (พวก ม.ต.ล.ว. คือ เมาตลอดวันกับพวกเมาแล้ วขับอาจ

ใช้ เป็ นข้ ออ้ างทางกฎหมาย แต่คงจะฟั งขึ &นได้ ยาก)

เราเคยได้ ยินเรื องทีพวกกินเหล้ าหนักมา

ตลอดชีวิต เพียงกินนํ &าเข้ าไปก็เมา
แพทย์เชือมานานว่าอาการเมาเป็ นผลจากเซลล์ประสาทในสมองถูกทําให้ ทํางาน
ช้ าลง

อย่างไรก็ดีเมือไม่นานมานี &นักวิทยาศาสตร์ ออสเตรเลียพบว่าส่วนหนึงของความรู้ สึกเมา

อาจเป็ นผลพวงจากการที ethanol มีผลกระทบต่อระบบภูมิค้ มุ กันของสมอง
ในยุคทีมนุษย์ไร้ เดียงสากับผลจากแอลกอฮอล์
Busch ผลิตเบียร์ ชือ Malt-Nutrine

ในปี ค.ศ. 1895 Anheuser-

ซึง มีแอลกอฮอล์ปนอยูร่ ้ อยละ 1.5

และแพทย์สนับสนุน

ให้ เป็ นอาหารเสริ มของหญิ งมี ครรภ์ และเด็ก (ในปั จจุบนั นัน& แพทย์ห้ามหญิ งมี ครรภ์ ดืมเครื องดืม
แอลกอฮอล์เด็ดขาดไม่ว่าจะมีชือใดก็ตาม)

พูดไปทําไมมี

แม้ แต่ใน ค.ศ. 1916 เหล้ าวิสกี &

และบรั น ดี ยั ง อยู่ ใ นรายการของยาที ไ ด้ การรั บ รองของสหรั ฐ อเมริ ก า (United

States

Pharmacopeia)
มีความเข้ าใจผิดอยู่มากแม้ แต่ในปั จจุบนั เกี ยวกับการกิ นเหล้ าท่ามกลางความ
หนาวเพือให้ ร้ ูสกึ อุน่ ขึ &น

ผู้คนรู้สกึ ว่าเมือแอลกอฮอล์ผ่านลําคอทําให้ ร้ ู สึกร้ อนวาบขึ &นมาในหลาย

ส่วนของร่างกายเมือเลือดวิงไปทีผิวหนัง
ยิงขึน&

แต่ในความเป็ นจริ งแล้ วต่อมาสักพักจะยิงทําให้ หนาว

กลไกปกติของร่ างกายเมื อเผชิญกับความหนาวนัน& เลื อดฝอยจะหดตัวซึงทํ าให้ การ

ไหลเวียนของเลื อดในร่ างกายทังหมดลดน้
&
อยลง
แต่เมือแอลกอฮอล์เข้ าไปในร่ างกาย
เพิมมากขึน&

สามารถเก็บรักษาความร้ อนในร่ างกายไว้

เส้ นเลือดฝอยก็จะขยายตัวทําให้ การไหลเวียนของเลือด

การเก็ บรั กษาความร้ อนในร่ างกายก็ ลดน้ อยลง

ดัง นัน& การดืม แอลกอฮอล์

ท่ามกลางความหนาวจึงทํ าให้ ร่างกายทํ างานไปในทิศทางตรงกันข้ ามกับกลไกการป้องกันของ
ร่างกายมนุษย์

-3ในทางวิทยาศาสตร์

แอลกอฮอล์กระตุ้นซีกขวาของสมอง ซึงรับผิดชอบเรื อง

จินตนาการและความคิดสร้ างสรรค์
รับผิดชอบเรื องความทรงจํา
ว่า “ยาขอบ”

ในขณะทีทําให้ ซีกสมองด้ านซ้ าย “ชา”

หน้ าทีความรับผิดชอบ

และรายละเอียด

ซึงบริ เวณนี &
ทีเราเคยได้ ยิน

ยามเมื อเขี ยน “ผู้ชนะสิบทิศ” นัน& ต้ อง “ก๊ ง” ไปด้ วยเขี ยนไปด้ วยจึงจะเขี ยนได้

ไหลลืนนันสอดคล้
&
องกับคําอธิบายนี &

และเราได้ ยินเช่นกันเรื องกินเหล้ าแล้ วเกิดความตระหนัก

ในความรับผิดชอบน้ อยลง
การดื ม แอลกอฮอล์ นัน& มี ข้ อ ห้ า มในแทบทุ ก ศาสนา
ขาดสติจนกระทําสิงทีไม่บงั ควร

ขาดวิจารณญาณทีดี

เสียทรัพย์

ทัง& นี เ& นื อ งจากทํ า ให้
เจ็บป่ วย ฯลฯ บาง

คนดืมเล็กน้ อยและก็หยุดได้ (ไม่ใช่ดืมอาทิตย์ละ 2 วัน คือวันฝนตก และฝนไม่ตก
แก้ วเดียวคือไม่เปลียนแก้ วเลย)

แต่คนจํานวนไม่น้อยสนุกสนานกับแอลกอฮอล์มาก (ในลาว

แถบเมืองห้ วยทรายใกล้ เชียงของของบ้ านเรานัน&
มักกินของมึนเมาไปด้ วย

และวันละ

เขา “ซุ่มแซว” หรื อล้ อมวงคุยกันสนุกและ

ทีนนั เขานัง กินเบียร์ กนั ครัง& ละ 1 ต่อคน ไม่ใช่หนึงขวด

หากเป็ น

หนึง โหลต่อคน) คนในภาคอี ส านและภาคเหนื อของไทยเราบริ โภคเครื องดื ม แอลกอฮอล์ กัน
น่ากลัวมาก
เหตุผลทีคนเลิกเหล้ าได้ ยากนันส่
& วนหนึงเป็ นเพราะสาเหตุทางวิทยาศาสตร์ ทีการ
ดืมแอลกอฮอล์ สมํ าเสมอระดับหนึง ทํ าให้ ร่างกายเกิ ด “อาการติด” ทางเคมี ขึน& และสาเหตุทาง
พฤติกรรมมนุษย์ตลอดจนสังคมรอบข้ าง
ดืมเหล้ าหรื อเลิกเหล้ าได้

เฉพาะคนทีมีวินยั สูงเท่านันจึ
& งจะสามารถควบคุมการ

โดยมีสิงแวดล้ อมทีเหมาะสมเป็ นตัวสนับสนุน

การทํ า ให้ ทุ ก คนเลิ ก เครื อ งดื ม แอลกอฮอล์ คื อ เป้ าหมายชนิ ด ที เ รี ย กว่ า เป็ น
First Best แต่เมือมันเป็ นไปไม่ได้ ในโลกแห่งความเป็ นจริ ง
Best

คือดีทีสดุ รองลงมา

กล่าวคือให้ ดืมกันน้ อยทีสดุ

จึงจําเป็ นต้ องใช้ เป้าหมาย Second
และ “คนกินเหล้ า

กินคน”
--------------------------------------------

ไม่ใช่เหล้ า

