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การผลิต การค้า และบริโภควอดก้าในรสัเซีย 
ระหว่างปี ค.ศ. 1714 – 1993 

 
รุ่งทิพย์ อำคา 

 
– บทความน้ีเป็นการสรุปย่อมาจากภาคนิพนธ์เร่ือง การผลิต การค้า และการบริโภควอดก้าในรัสเซีย: 1714 – 1993 

ของฉริญญา คุณอุดม ปีการศึกษา 2550 – 

 
ประเทศรัสเซียนั้นเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่มาก ทำให้แต่ละพื้นที่มีสภาพภูมิอากาศที่

แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไซบีเรียที่มีอุณหภูมิต่ำมาก จนถึงขั้นติดลบ 106 องศาฟาเรนไฮต์ 
ในช่วงเวลาทั่วไปผู้คนจะอาศัยอยู่ในบ้าน แต่ถ้าหากต้องออกไปข้างนอกก็จะนำเส้ือผ้าจากขนสัตว์
ที่ทำพิเศษมาสวมใส่และปกคลุมบริเวณหน้า และเพื่อการทำให้รา่งกายอบอุ่นข้ึนก็จะดื่มวอดก้ากัน
เพื่อคลายหนาวอย่างแพร่หลาย วอดก้าจึงนับว่ามีความสำคัญสำหรับคนในประเทศรัสเซียเป็น
อย่างมาก  

รัสเซียมีสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่สามารถทำการผลิตวอดก้าได้ เนื่องจากพื้นที่
จำนวนมากที่นิยมปลูก ข้าวไรย์ ข้าวโอ้ต แฟลกซ์ มันฝรั่ง ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตวอดก้า 
วอดก้าได้รับการผลิตและบริโภคอย่างแพร่หลายในรัสเซีย ชาวรัสเซียนิยมดื่มวอดก้ากันในเทศกาล
สำคัญหรือในการสังสรรค์เพื่อความบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ  จนกลายเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญและ
โดดเด่นของประเทศ และกลายเป็นเครื่องดื่มที่สร้างรายได้ให้ประเทศในระดับที่สูงมาก วอดก้าจึง
จึงเป็นแหล่งรายได้สำคัญที่พัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซียนั่นเอง แต่ถึงกระนั้น ธุรกิจวอดก้าก็ส่งผล
เสียต่อประเทศและประชาชนภายในประเทศด้วยเช่นกัน 

 
ต้นกำเนิดของวอดก้า 

คำว่า ‘วอดก้า’ (водка) เป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 แล้ว และมีแนวโน้มว่าจะ
มาจากคำว่า ‘โวดา’ (вода) แปลวา่ น้ำ ในภาษารัสเซีย โดยวอดก้าหมายถึงสุราที่มีส่วนผสมของ
แอลกอฮอล์มากนั่นเอง โดยปกติวอดก้าจะผลิตจากขา้วสาลี แต่ถ้าข้าวสาลีมีราคาสูงขึ้น ผู้ผลิตจะ
ผลิตวอดก้าจากผลผลิตทางธรรมชาติที่ผสมผสานเข้าด้วยกัน โดยมีส่วนผสมของแป้งและน้ำตาล
อยู่ รวมทั้งผลไม้ รากไม้ และต้นไม้ด้วย 
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มีหลักฐานกล่าวถึงว่าวอดก้านั้นได้ถูกนำเข้ามาในรัสเซียเป็นครั้งแรกโดยพ่อค้าที่กำลังจะ
เดินทางไปลิธัวเนีย วิธีการผลิตและการจำหน่ายได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายต่อหลายครั ้ง ทั้ง
ทางด้านระบบการผลิตและสิทธิในการผลิต ในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ได้มีการอนุญาตผลิต
วอดก้าอย่างถูกต้อง และมีการจัดเก็บภาษีวอดก้าเพื่อเป็นรายได้เข้าสู่คลัง วอดก้าไม่เพียงผลิต
โดยเจ้าของโรงงานสุราเท่านั ้น แต่ยังผลิตโดยเจ้าของที่ดินที่เป็นพวกขุนนางอีกด้วย เพื่อให้มี
ปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และมีรายรับเข้ามาในรัฐอีกทางหนึ่ง การเก็บ
ภาษีวอดก้าในช่วงเวลาก่อนปี ค.ศ. 1885 มีการเก็บภาษีจำนวน 54 รูเบิลต่อลิตร ต่อมาปี ค.ศ. 
1896 ได้เพิ่มเป็น 134 รูเบิลต่อลิตร ภาษีที่เก็บได้จะถูกส่งไปยังคลังหลวง รายได้ที่ได้จากการเก็บ
ภาษีวอดก้าได้มากเป็นอันดับที่ 3 จากรายได้ของภาษีทั้งหมดของรัฐบาล ดังนั้น จึงส่งผลทำให้
รายได้ที่ได้รับนี้มีความสำคัญต่อระบบการค้าและเศรษฐกิจของรัสเซีย 

วอดก้าที่ถกูบรรจุในผลิตภัณฑ์ในช่วงต้นของสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เป็นการบรรจุอยู่
ในถังไม้ปริมาตรประมาณ 12.3 ลิตร เพื่อสะดวกในการขนส่งในระยะทางของการเดินทางที่ไม่ได้
สะดวกสบาย จนกระทั่งถูกพัฒนามาเป็นการบรรจุอยู่ในขวดที่ผลิตจากคริสตัล ภายหลังจากที่มี
การพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมการหลอมกระจกเข้ามาเกี่ยวข้อง นอกจากวอดก้าจะเป็น
ที่ต้องการของตลาดภายในประเทศแล้ว ยังมีความต้องการของตลาดตา่งประเทศอีกด้วย วอดก้า
จึงได้มีการส่งไปจำหน่ายในประเทศฝรั่งเศสในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19 และวอดก้าของรัสเซียก็
กลายเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศฝรั ่งเศส นอกจากนี้แล้ว ตลาดรับซื ้อสำคัญในยุโรปยัง
ประกอบด้วย ปรัสเซีย (เยอรมันในปัจจุบัน) โปแลนด์ อังกฤษ และสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งต่อมาตลาด
ต่างประเทศของผลิตภัณฑ์วอดก้าอย่าง สวิสเซอร์แลนด์ ก็กลายเป็นตลาดรับซื้อที่ใหญ่ที่สุดใน
การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยพบว่าผู้ประกอบการลงทุนทำอุตสาหกรรมวอดก้าดังกล่าวนั้นแบ่งได้
เป็น 2 ประเภทคือ ผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการรายใหญ่ ผู้ประกอบการรายย่อยคือ
พวกพ่อค้าและพวกที ่ผลิตวอดก้าอยู ่ในครัวเรือน โดยลงทุนทำวอดก้าจำนวนไม่มาก ส่วน
ผู ้ประกอบการรายใหญ่คือพวกเจ้าของที ่ด ินและพวกขุนนางต่าง ๆ ซึ ่งเป็นมาตลอดสมัย
คริสต์ศตวรรษที่ 19 

 
วัฒนธรรมการบริโภควอดก้า 

วัฒนธรรมในการบริโภควอดก้าของชาวรัสเซียโดยส่วนใหญ่ในอดีตที ่ผ่านมาจะบริโภค
วอดก้าในช่วงที่เป็นเทศกาลสำคัญ ๆ โดยฉพาะอย่างยิ่งเทศกาลปาสคาล หรือเทศกาลอีสเตอร์เริ่ม
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ในเดือนกันยายนของทุกปี (ในระบบปฏิทินปัจจุบันคือเดือนตุลาคม) ซึ่งผู้บริโภคก็มีทั้งผู้หญิงและ
ผู้ชาย การบริโภคในช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นการบริโภคตามร้านจำหน่ายตามเคหะสถาน เพราะใน
เทศกาลปาสคาลน้ีจะมีการด่ืมเครื่องดื่มที่เกิดขึ้นจากการผลิตภายในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ มีทั้งเบียร์
และก็ควาส นอกจากเทศกาลปาสคาลแล้วยังมีเทศกาลวันคริสมาสต์ ซึ่งเป็นช่วงของการเฉลิม
ฉลองการมีพระประติกาล มีการเล้ียงกันภายในหมู่ญาติมิตร และทุกบ้านจะต้องไปซื้อวอดก้าเก็บ
ไว้เพื่อนำมาใช้ในการฉลองคริสมาสต์งานแต่งงาน ที่ทางฝ่ายเจ้าบ่าวจะต้องเป็นผู้ซื้อวอดก้ามา
ฉลองในงานแต่งงาน มีการเลี้ยงฉลองกันโดยมีการดื ่มวอดก้าภายในหมู่ญาติมิตรเช่นเดียวกับ
เทศกาลปาสคาลและเทศกาลวันคริสมาสต์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมการบริโภควอดก้า เป็น
ส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตในสังคมครอบครัวของชาวรัสเซีย 

การดื่มวอดก้านั้นได้แพร่หลายตั้งแต่ระดับชนชั้นสูง พระมหากษัตริย์ ขุนนาง จนกระทั่ง
มาถึงชนชั้นล่างที่เป็นชาวนา ที่มีการดื่มวอดก้าที่มาจากการผลิตกันเองภายในชุมชน อย่างไรก็
ตามการบริโภควอดก้ามีวิธีการดื ่มที ่หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการดื ่มในช่วงระหว่าง
รับประทานอาหารในลักษณะที่เป็นเครื่องดื่มก่อนอาหาร รวมทั้งเป็นเครื่องดื่มระหว่างรับประทาน
อาหารและหลังรับประทานอาหาร ซึ่งในศตวรรษที่ 18 ได้ปรากฏลักษณะการรับประทานอาหาร
หลากหลายรูปแบบขึ้น บางครั้งพวกขุนนางช้ันสูง ผู้ที่มีชื่อเสียงจะชอบจัดงานเลี้ยงรับประทาน
อาหารขึ้น และรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ การกินเลี้ยงแบบเชิญแขกมาเฉพาะบุคคล 
ซึ่งแขกที่ได้รับเชิญเท่าน้ันถึงจะสามารถเข้าร่วมงานได้ การรับประทานอาหารรูปแบบน้ีจะใช้เวลา
ค่อนข้างยาวนานประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง และในช่วงปิดท้ายนั้นทุกคนจะมาที่ห้องรับแขกและ
รับประทานผลไม้และของหวาน และจะมีคนรับใช้เสิร์ฟแอลกอฮอล์ เช่น วอดก้า เบียร์ หรือไวน์ 
ให้กับแขกเป็นอย่างสุดทา้ย นอกจากนี ้ในบางครั้งการด่ืมเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์ก็จะมีการดื่ม
ไล่ตามประเภท เริ่มจากวอดก้า เบียร์ และก็ไวน์ ซึ่งเป็นการดื่มจากแรงสุดไปสู่เบาสุด ขึ้นอยู่กับ
ฐานะของคนในรัสเซียในอดีต และส่ิงน้ีแสดงให้เห็นว่าวอดก้าน้ันมีความสำคัญต่อรัสเซียเป็นอย่าง
มาก ในแง่ของสังคมและวัฒนธรรม 

 
ปัญหาจากการบริโภควอดก้า 

ปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ที ่ขยายมากขึ้นได้กลายมาเป็นปัจจัยหลักต่อสุขภาพของ
ประชากรรัสเซีย เนื่องจากมีความเปลี่ยนแปลงด้านอัตราการเสียชีวิตที่มากขึ้นในสหภาพโซเวยีต 
และภายในปีถึงสองปีในขณะที่สหภาพโซเวียตล่มสลาย การรณรงค์ได้หยุดชะงัก และในท้ายที่สุด
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ก็กลับมาเพิ่มจำนวนของผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ การบริโภควอดก้ามาถึงยุคสมัยของ
สหภาพโซเวียต ถูกมองว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนรัสเซียติดเหล้า และส่งผลต่อสุขภาพของคน
รัสเซีย มีผลทำให้รัฐบาลเริ่มรณรงค์ควบคุมการด่ืมวอดก้าไม่ให้มากจนกินไป เน่ืองจากปริมาณการ
ดื่มแอลกอฮอล์ที่ขยายมากขึ้นได้กลายมาเป็นปัจจัยหลักต่อสุขภาพของประชากรรัสเซีย และส่งผล
ต่อความเปล่ียนแปลงด้านอัตราการเสียชีวิตที่มากขึ้นในสหภาพโซเวียต  

ในสมัยของนายมิคอิล กอร์บาชอฟ ได้มีการเริ่มต้นรณรงค์ต่อต้านแอลกอฮอล์ขึ้นมาเพราะ
เช่ือว่าการด่ืมวอดก้าเกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพ การบริโภคแอลกอฮอล์จึงได้กลายมาเป็นปัญหา
สังคมขนาดใหญ่แล้ว แม้มีความพยายามที่จะลดจำนวนการผลิตลงแต่จำนวนผู้บริโภคกลับ
เพิ่มขึ้น การบังคับที่เห็นผลมากที่สุดก็คือ การยกเลิกการด่ืมแอลกอฮอสในสถานที่ทำงานทั้งหมด 
รวมไปถึงการที่ปิดตามกฎหมาย ซึ่งจากการบังคับในครั้งน้ีทำให้รายได้ของรัฐบาลลดลงประมาณ 5 
พันล้นรูเบิลจากปี ค.ศ. 1984 แสดงให้เห็นถึงความเสียหายจากผลผลิตที่เกิดจากแอลกอฮอล์ และ
แอลกอฮอล์ได้เป็นเหตุผลหลักของความไม่สำเร็จในแผนพัฒนา 5 ปีของสหภาพโซเวียตอีกด้วย 
เน่ืองจากก่อนที่จะมีการรณรงค์เกิดข้ึน ผู้บริโภคได้มีการกักตุนสินค้าเอาไว้ ประกอบกับการหาซื้อ
วอดก้าน้ันหาซื้อได้ง่ายและได้จำหน่ายรวมกับเครื่องอุปโภคบริโภคอื่น ๆ เช่น ไอศกรีม กาแฟ เห็ด 
และเครื่องเทศ ด้วยเหตุนี้ โซเวียตจึงได้กลายเป็นประเทศที่มีการจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคที่
ใหญ่ที่สุด  

ในเวลานี้ปริมาณของผู้บริโภคกำลังจะเปลี่ยนไปทั้งในเมืองและนอกเมือง แต่ก็ยังมีเรื่อง
ของคุณภาพด้วย จากในสมัยก่อนการดื่มหนักในประเทศรัสเซียได้เข้ามามีส่วนร่วมในช่วงวันหยุด 
ด้วยเหตุที่ว่าวอดก้านั้นเป็นสิ่งที่ดื่มกันเป็นปกติในวันทำงานและในระหว่างการทำงาน และยังได้
ขยายตัวไปยังวัยรุ่นและผู้หญิง จึงทำให้เกิดผลกระทบทางด้านสุขภาพของประชากร และชีวิต
ความเป็นอยู่นั้นได้ขึ้น ๆ ลง ๆ ในแนวเส้นขนาน กับปริมาณผู้บริโภคที่เพิ่มจำนวนขึ้น ซึ่งความ
เจ็บป่วยของสุขภาพนั้นได้อยู่เบื้องหลังของอัตราการเสียชีวิตที่มีจำนวนสูงขึ้นในประเทศรัสเซีย  
จากผลสรุปทั้งหมดที่ผู้วิจัยพบว่า มีการลดจำนวนลงที่สำคัญของผู้บริโภคแอลกอฮอล์ในช่วงแรก 
และลดจำนวนในการจำหน่ายเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ในรัฐลง และภายในปีถึงสองปีในขณะที่
สหภาพโซเวียตล่มสลาย การรณรงค์ได้หยุดชะงัก และในท้ายที่สุดก็กลับมาเพิ่มจำนวนของ
ผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและกลับสู่สภาพเดิม 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เห็นว่า วอดก้ามีความสำคัญต่อรัสเซียเป็นอย่างมากถึงมากที่สุด 
เน่ืองด้วยตั้งแต่ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่เอื้อต่อการผลิตและดื่มวอดก้าอย่างแพร่หลาย 
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รวมทั ้งยังนำวอดก้ามาผสมผสานในวัฒนธรรมต่าง ๆ ในทุกชนชั ้นและสังคม เช่น การจัด
รับประทานอาหารของซาร์และขุนนางที่มีวอดก้าเป็นส่ิงสำคัญในการปิดท้ายของงาน หรือการดื่ม
วอดก้าก่อนลงมือรับประทานอาหาร เป็นต้น จนทำให้วอดก้าเป็นที่นิยมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ จึงเกิดการก่อตัวของการผลิตวอดก้าที่สูงมาก จนสร้างรายได้ให้รัสเซียมหาศาลและ
ทำให้เศรษฐกิจของรัสเซียดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การบริโภควอดก้าที่มากเกินไปน้ันก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อรัสเซียในด้านปัญหาสุขภาพของคนในประเทศ จนทำให้การพัฒนาต่าง ๆ ของประเทศน้ัน
เป็นไปได้ยากมากขึ้น 
 
 


