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Mecca Cola

 รังสรรค  ธนะพรพันธุ

 เมือ่ Mecca Cola ออกสูตลาดในประเทศฝรั่งเศสเมื่อปลายป 2545 ยักษใหญ
ในธรุกจินํ ้าอดัลม ดังเชน Coca Cola และ Pepsi Cola ยังไมรูสึกสั่นสะเทือน เพราะเชื่อมั่นวา 
แจก็อยาง Mecca Cola มิอาจฆายักษอยาง Coca Cola  และ Pepsi Cola ได
 เพยีงสองเดอืนใหหลัง ยอดขายของ Mecca Cola เร่ิมพุงกระฉูด ไมเพียงแต
จดัจ ําหนายในประเทศฝรั่งเศสเทานั้น หากยังสงออกไปยังสหราชอาณาจักร เยอรมนี เบลเยียม 
อิตาลี และสเปน โดยที่มีแผนที่จะสงออกไปยังสวีเดน เดนมารก และตะวันออกกลางอีกดวย 
กระนั้นก็ตาม  ยงัมอิาจเทยีบเคียงไดกับยักษใหญในธุรกิจนํ้ าอัดลม
 แตการที่ Mecca Cola ข่ีกระแสความจงเกลียดจงชังสหรัฐอเมริกา และความรูสึก
ตอตานระบบทุนนิยมอเมริกัน เร่ิมสรางความหนักใจแก Coca Cola และ Pepsi Cola รวมตลอด
จนบรรษัทยักษใหญอเมริกันในอุตสาหกรรมอื่นๆ การที่สหรัฐอเมริกาหนุนหลังและใหทาย
อิสราเอลในความขัดแยงที่มีกับปาเลสไตน และการวางกามเปนนกัเลงโตโดยพยายามกอสงคราม
อิรัก มเิพยีงแตสรางความรูสึกจงเกลียดจงชังและความรูสึกตอตานสหรัฐอเมริกาในหมูชาวอาหรับ 
และอิสลามิกชนโดยทั่วไปเทานั้น หากยังสรางความรูสึกเดียวกันนี้ในหมูชนผูรักความเปนธรรม
และรักศานติสุข  ไมจ ํากัดชาติพันธุและไมจํ ากัดศาสนาอีกดวย
 Mecca Cola เปนผลผลิตทางเลือกสํ าหรับชนผูรักความเปนธรรมและรักศานติสุข 
ผูไมตองการเห็นการใชอํ านาจเปนธรรมของสหรัฐอเมริกา หากพลโลกยังคงซื้อสินคาอเมริกัน ซึ่งมี
ผลตอการเติบใหญทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกาก็จะยังคงวางกามเปนนักเลงโต
ตอไป และสามารถใชอํ านาจเปนธรรมตอไป ในการที่จะสกัดมิใหสหรัฐอเมริกาเปน ‘ผูกอการราย’ 
อันดับหนึ่งของมนุษยพิภพ พลโลกจะตองรวมพลังตอตานไมซื้อสินคาอเมริกัน การผลิตสินคา
อันเปนทางเลือกนอกเหนือจากสินคาอเมริกัน  นบัเปนยทุธวธิีสํ าคัญในการนี้

  Mecca Cola ชูคํ าขวัญ ‘No More Drinking Stupid, Drink With Commitment’
ปาวรองมใิหพลโลกเลือกเครื่องดื่มอยางโงๆ  หากจะดื่มนํ้ าอัดลม  ก็ตองดื่มอยางมีพันธะ
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 Mecca Cola ประกาศเจตนารมณอยางชัดเจนวา จะแบงปนกํ าไร 10% ใหแก
มลูนิธิการกุศลในเขตปาเลสไตน และอีก 10% ใหแกขบวนการประชาชนและ NGOs ในสหภาพ
ยุโรปทีท่ ํางานในดานการสถาปนาศานติสุขในมนษุยพภิพ ดวยเหตุดังนี้ Mecca Cola จึงกลา
เรียกรองพลโลกให 'Drink With Commitment'
 การชูคํ าขวัญ ‘No More Drinking Stupid, Drink With Commitment’ ทํ าให 
Coca Cola มอิาจนิง่เงียบตอไปได โดยเริ่มแถลงขาวตอบโต Mecca Cola ดวยการตอบโตวา 
นายตอวฟก มาธลูธิ (Tawfik Mathlouthi) นายทนุผูผลิต Mecca Cola เปนเพียงผูประกอบการ
ทีแ่สวงหาผลประโยชนทางธุรกิจจากปญหาทางการเมืองอันซับซอนในตะวันออกกลาง
 Mecca Cola มใิชนํ ้าอดัลมมุสลิมยี่หอแรก กอนหนานี้มีนํ้ าอัดลมยี่หอ Zamzam 
Cola ผลิตในประเทศอหิรานภายหลังจากที่ขบวนการประชาชนในประเทศนั้นโคนพระเจาชาหแหง
อิหรานในป 2522 สหรัฐอเมริกาตองเสียหนาอยางยิ่งที่มิอาจคํ้ าบัลลังกของพระเจาชาหได และ
กลายเปนไมเบื่อไมเมาของอหิรานนับต้ังแตนั้น
 Zamzam Cola มไิดจ ํากัดการขายเฉพาะในประเทศอหิรานเทานั้น หากยังสงออก
ไปขายในประเทศตางๆทั่วตะวันออกกลางอีกดวย เมื่อกระแสการตอตานสหรัฐอเมริกาในหมูชาว
อาหรับข้ึนสูงมากเพียงใด Zamzam Cola ยิง่ขายดมีากเพียงนั้น ตลาดของ Zamzam Cola มิได
จ ํากดัเฉพาะตะวันออกกลาง หากยังขยายสูอัฟริกา การเติบใหญของ Zamzam Cola มมีากถึง
ระดับที่ Zamzam Cola วางแผนทีจ่ะตั้งโรงงานในซาอุดีอาระเบีย

 ในป 2543 มีการกลาวหาวา เครื่องหมายการคาของ Coca Cola ไมเปนมงคล
สํ าหรับอิสลามิกชน เพราะเมื่อนํ าไปสองกระจกหรืออานกลับหัวกลับหาง จะกลายเปนภาษา
อาหรับ ซึ่งแปลเปนภาษาอังกฤษไดวา ‘No to Mahammed, No to Mecca’ นัน่ก็คือ การปฏิเสธ
พระโมฮัมเหม็ด และการปฏิเสธนครเมกกะ เสียงกลาวหานี้กอผลบานปลาย จนผูนํ าศาสนจักร
ในประเทศอียิปตตองแตงตั้งคณะผูทรงคุณวุฒิไตสวนกรณีนี้ และมีขอวินิจฉัยในทายที่สุดวา 
ขอกลาวหามิไดเปนจริง
 เสียงลือเสียงเลาอางดังกลาวขางตนนี้ ไมวาจะเปนจริงหรือไม เปนผลผลิตจาก
ความรูสึกตอตานสหรัฐอเมริกา ผูประกอบการชาวอเมริกันในประเทศอาหรับตระหนักถึงความรูสึก
ดังกลาวนีอ้ยางดียิ่ง  และตองบริหารธุรกิจดวยความยากลํ าบาก  บางบริษัท ‘เขาเมืองตาหลิ่ว 
ตองหลิ่วตาตาม’ ดังกรณี Burger King ในประเทศบาหเรน ที่ต้ังกระปองสํ าหรับรับเงินบริจาคเพื่อ
ชาวปาเลสไตน โดยที่กระปองนั้นหอหมุดวยธงชาติปาเลสไตน ในขณะที่รัฐบาลอเมริกันตองการ
ถลมปาเลสไตน (BBC News, May 21, 2002)
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 การตอตานสหรัฐอเมริกาในหมูชาวอาหรับกํ าลังขยายผลเปนการตอตานสินคา
อเมริกนั สถานโีทรทัศน BBC เร่ิมรายงานขาวเมื่อกลางป 2545 วา สินคาออกที่สหรัฐอเมริกาสงไป
ขายซาอุดีอาระเบยีมแีนวโนมตกตํ่ าลง เฉพาะในไตรมาสแรกของป 2545 ตกตํ่ ามากกวา 40% 
(BBC News, August 21, 2002)
 Zamzam Cola และ Mecca Cola เปนสินคาทางเลือกมิจํ ากัดเฉพาะชาวอาหรับ
และอิสลามิกชน หากยงัเปนทางเลือกของปวงมนุษยผูรักความเปนธรรมและแสวงหาศานติสุขดวย 
สายธารของสินคาทางเลือกดุจเดียวกับ Zamzam Cola และ Mecca Cola จะยังปรากฏใน
มนุษยพิภพตอไป  ตราบเทาที่สหรัฐอเมริกายังไมรูสึกผิดชอบชั่วดี
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