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บทคัดย่อ 
 บทความนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อเปิดเผยวฒันธรรมการรับประทานโกป๊ีในมมุมอง
ของคนเมืองตรังผ่านพืน้ที่ร้านโกป๊ี ในเขตเทศบาลนครตรัง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง  
ใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ เก็บรวบรวมข้อมลูจากภาคสนามด้วยวิธีการสมัภาษณ์
เชิงลกึกบัผู้บริโภค พนกังานในร้านโกป๊ีและเจ้าของร้านโกป๊ี และการสงัเกตแบบมีสว่น
ร่วม ท าการวิพากษ์ปรากฏการณ์ที่ เ กิดขึน้ผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้าน
ประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินร่วมกบัข้อมลูจาการวิจยัในภาคสนามในพืน้ท่ีร้านโกป๊ี ผลการวิจยั
พบว่าวิถีการรับประทานโกป๊ีในพืน้ที่ศึกษามีความส าคัญต่อการด ารงอยู่ของสาย
สัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของคนในชุมชน ให้ความส าคัญกับการน าวัฒนธรรมการ
รับประทานโกป๊ีเพื่อการต้อนรับขบัสู้ผู้ที่มาเยี่ยมเยือน รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
สงัคมของคนเมืองตรังโดยใช้พืน้ท่ีร้านโกป๊ีเป็นสือ่กลางในการติดต่อสื่อสาร ทัง้ผ่านการ
พดูคยุและสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัผู้คนภายในร้าน อนัสะท้อนให้เห็นทศันคติทางความคิด
ทัง้ทางบวกและทางลบต่อสถานการณ์ที่เก่ียวเนื่องกับวิถีการด าเนินชีวิตท่ามกลาง
บริบททางสงัคมของคนเมืองตรัง ร้านโกป๊ีจึงถกูให้ภาพแทนความหมายเป็นเวทีทางสงัคม 
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ทัง้เพื่อการแสดงออกตวัตนทางสงัคม ผา่นการสือ่สารทางความคดิของคนในสงัคม และ
การร่วมกนัถกเถียงในการแก้ไขปัญหาทางสงัคมของคนเมืองตรัง 
 
ค าส าคัญ : โกป๊ี วิถีการรับประทานโกป๊ี สญัญะทางวฒันธรรม พืน้ท่ีแสดงตวัตน  
 
Abstract 

The purpose of this article was to reveal the culture of Kopi drinking in 
Trang from the viewpoints of Trang locals in Kopi coffee shops in Trang 
Municipality, Mueang District, Trang Province. The field data of this qualitative 
research was collected through in-depth interviews with customers, 
employees and owners of Kopi coffee shops, and participatory observations.  
Critiques of the phenomenon were conducted through gathering of local 
historical data and data from field research on the Kopi coffee shop space.  
The study found that Kopi drinking culture in the study area was  important for 
the existence of relationships among locals who attach importance of Kopi 
drinking culture to welcoming visitors and to participate in social activities 
using the Kopi coffee shop space as a means of communication. Local peple 
talked and interacted with other customers in the Kopi coffee shops which 
reflected their positive and negative attitudes towards situations relating to 
their way of life in Trang social context. Therefore, the Kopi shops were used 
to express their social identity through communication of ideas and discussion 
about solving social problems in the community. 

 
Keywords : Kopi, drinking Kopi culture, semiology of cultural, space for 
expressing identity 
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บทน า 
 วิถีการรับประทานโกป๊ีของเมืองตรัง เป็นหนึ่งในวิถีการด าเนินชีวิตของ  
คนเมืองตรัง ที่ให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมการรับประทานแสดงออกผ่านกิจกรรม  
ทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นจากการรับประทานอาหารในแต่ละวัน ไปจนถึงประเพณี 
อันเก่ียวเนื่องกับวิถีชีวิตและความเช่ือของคนในสังคม อาทิ งานแต่งงาน งานศพ  
โดยจัดให้มีอาหารเลีย้งต้อนรับอย่างเต็มที่ ประกอบกับรสชาติของอาหารที่เข้มข้น  
จดัจ้าน สะท้อนวฒันธรรมของท้องถ่ิน ที่ผสมผสานอาหารของคนไทยพืน้ถ่ินกับอาหาร
ของชาวจีนโพ้นทะเลที่เข้ามาตัง้รกราก กลายเป็นประชากรสว่นใหญ่ในเขตตวัเมืองตรัง 
(เอกสารประกอบการจัดงาน 100 ปีเมืองทบัเที่ยง, 2558) วฒันธรรมการรับประทาน
ของชาวจีนจึงได้เข้ามามีอิทธิพลต่อวิถีการรับประทานของคนเมืองผ่านการติดต่อและ
สร้างสายสัมพันธ์ภายในสังคมคนเมืองตรัง ผสมผสานแนวคิดของชาวจีนที่ให้
ความส าคัญในการต้อนรับขับสู้ต่อแขกที่มาถึงเรือนชานด้วยอาหารการรับประทาน
เต็มที่ ความเช่ือเหลา่นีท้ าให้คนตรังพิถีพิถนัประกอบอาหาร ท าให้อาหารของคนเมือง
ตรังมีความโดดเด่นเป็นที่ช่ืนชอบของคนทัว่ไป นอกจากนีก้ารรับประทานโกป๊ียงัด ารง
อยูใ่นวิถีชีวิตของผู้คนเมืองตรังมายาวนานกวา่ 100 ปี (จีรศกัดิ์ ทบัเท่ียง, สมัภาษณ์ 12 
กมุภาพนัธ์ 2559) 
 นบัตัง้แต่อดีตร้านโกป๊ีของเมืองตรังได้ถูกให้ความส าคญัให้เป็นแหลง่นดัพบ 
พดูคยุ สื่อสารและสร้างปฏิสมัพนัธ์ของคนเมืองตรัง ทัง้เพื่อการแจ้งข่าวสารของคนใน
ชุมชน และการพบปะเพื่อร่วมรับประทานอาหารสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกลุ่ม
คนเมืองตรัง (จินตนา พลรบ,สมัภาษณ์ 19 มกราคม 2559) ซึง่เป็นวิถีในการด าเนินชีวิต
ที่ได้ด ารงอยู่จากอดีตยาวนานจนถึงปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการ
รับประทานโกป๊ีที่มีคุณค่ามากกว่าการเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมการรับประทานของคน
เมืองตรัง งานวิจยัเร่ืองนีต้้องการน าเสนอวิถีการรับประทานโกป๊ีของคนเมืองตรัง ผ่าน
มมุมองที่ผสมผสานระหวา่งการเป็นคนใน(วฒันธรรม)และคนนอก(วฒันธรรม) น าเสนอ
ผ่านการพรรณนาวิเคราะห์ เพื่อท าการค้นหาค าตอบที่ว่า วิถีการรับประทานโกป๊ี เป็น
สว่นหนึง่ของวฒันธรรมหรือเป็นเคร่ืองมือการแสดงตวัตนทางสงัคมของคนเมืองตรัง  
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วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิถีการรับประทานโกป๊ีของคนเมืองตรังว่าเป็น
วฒันธรรมหรือเคร่ืองมือการแสดงตวัตนทางสงัคม 

ค าถามการวิจัย วิถีการรับประทานโกป๊ีเป็นวฒันธรรมหรือเคร่ืองมือแสดง
ตวัตนทางสงัคมของคนเมืองตรัง 

 
วิธีการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง วิถีการรับประทานโกป๊ีของคนเมืองตรัง วฒันธรรมหรือการ
แสดงตวัตนทางสงัคมท าการศกึษากลุม่คนภายในพืน้ท่ีร้านโกป๊ีในเขตการปกครองสว่น
ท้องถ่ินเทศบาลนครตรัง อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง เป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative 
research) โดยศึกษากิจกรรมและวฒันธรรมการรับประทานโกป๊ีของคนเมืองตรังใน
พืน้ท่ีร้านโกป๊ี ผู้วิจยัออกแบบงานวิจยัเป็นดงัตอ่ไปนี ้
การเลือกพืน้ที่ที่ศึกษา 
 พืน้ท่ีที่ใช้ในการวิจยั คือ พืน้ท่ีตวัเมืองตรังในเขตเทศบาลนครตรัง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัตรัง ซึ่งมีความโดดเด่นทางด้านการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของคนเมืองตรัง เป็น
พืน้ท่ีทางสงัคมของคนทกุเพศทกุวยั ซึ่งยงัด ารงอยู่นบัตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนัแม้มีการ
เปลี่ยนแปลงของสงัคมเกิดขึน้ อนัสง่ผลให้วฒันธรรมบางประการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ยุคสมยั แต่ร้านโกป๊ีก็ยงัเป็นพืน้ที่ของการด าเนินชีวิตที่มีการสร้างความสมัพันธ์ผ่าน
กิจกรรมทางสงัคมของคนเมืองตรัง ผู้วิจยัคดัเลอืกร้านโกป๊ี โดยสอบถามจากคนในพืน้ที่
เพื่อคดัเลอืกร้านโกป๊ีที่ได้รับความนิยมในตวัเมืองตรังจากการส ารวจด้วยแบบสอบถาม  

อีกทัง้ยงัใช้เกณฑ์เจาะจงกลุม่เปา้หมายร้านโกป๊ีที่มีคนเมืองตรังใช้เป็นพืน้ทีใ่น
การใช้สื่อสาร สร้างปฏิสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมทางสงัคมที่เกิดขึน้ภายใน นอกจากนี ้
ภายในร้านยงัคงพบเห็นสญัลกัษณ์ท้องถ่ินบางประการในการสื่อสารระหว่างกันของ
กลุม่คน อาทิ ปา้ยเชิญชวนร่วมงานครบรอบวนัก าเนิดศาลเจ้า ปา้ยประกาศงานศพ ท า
การเลอืก 3 ร้าน คือร้าน  A ร้าน B และร้าน C เนื่องจาก 

ร้าน A เป็นร้านที่คนเมืองตรังนิยมเข้าไปพูดคุยเร่ืองการเมือง และมกัเป็นที่
นิยมของหวัคะแนนพรรคการเมืองตา่งๆเมื่อใกล้เวลาหาเสยีงเลอืกตัง้  
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ร้าน B เป็นร้านโกป๊ีที่อยูใ่จกลางตวัเมืองและมองเห็นการเข้าถึงร้านของคนทกุ
เพศวัย อยู่ใกล้แหล่งการค้า โรงเรียน รวมถึงคิวรถเพื่อเดินทางไปยังอ าเภออื่นๆใน
จงัหวดัตรัง ซึ่งจะท าให้มองเห็นภาพของคนเมืองตรังที่ได้มีการใช้ร้านโกป๊ีเป็นสถานที่
พกัระหวา่งเดินทางไปยงัพืน้ท่ีอื่น รวมถึงเห็นโอกาสของการนดัพบเพื่อเดินทางของกลุม่
คน  

เลอืกร้าน C เป็นร้านโกป๊ีที่นิยมในการนดัพบของคนทกุเพศทกุวยั โดยเฉพาะ
ในช่วงเวลาค ่าคืน 
ผู้ให้ข้อมูล 
 การศึกษาครัง้นีผู้้ วิจัยได้ท าการศึกษาคนในพืน้ที่ร้านโกป๊ีในตวัเมืองตรัง รวม
ทัง้หมด 17 คน โดยผู้ ให้ข้อมลูจากร้าน A 6 คน ร้าน B 5 คน และร้าน C 5 คน จ านวน 
16 คนโดยผู้ ให้ข้อมูลสามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มของลกูค้าที่เข้ามาบริโภค
ภายในร้านโกป๊ี กลุม่พนกังานและเจ้าของร้านโกป๊ีภายในพืน้ที่ร้านโกป๊ี เพื่อช่วยในการ
เพิ่มมุมมองการสร้างปฏิสัมพันธ์ของคนเมืองตรังผ่านกิจกรรมทางสังคมที่เกิดขึน้ 
นอกจากนีย้งัได้ท าการสมัภาษณ์เจ้าหน้าที่ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัตรัง จ านวน 1 
คน เพื่อให้ได้ข้อมลูอนัเก่ียวเนื่องกบันโยบายในการสนบัสนนุและการด ารงอยู่ซึ่งวิถีการ
รับประทานโกป๊ีของคนเมืองตรังจากมิติของหนว่ยงานภาครัฐ  
วิธีการเก็บข้อมูล  

การเก็บรวบรวมข้อมลูภายในร้านโกป๊ีผ่านการสงัเกตอย่างมีสว่นร่วม ท าการ
สังเกตพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าภายในร้านในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน และการ
สมัภาษณ์เชิงลกึกบักลุม่ของพนกังานภายในร้านและเจ้าของร้านเป็นส าคญั เพื่อให้ได้
ทศันคติของคนเมืองตรังที่มีต่อร้านโกป๊ี และศึกษากิจกรรมทางสงัคมที่เกิดขึน้ภายใน
ร้าน อันก่อให้เกิดการสร้างปฏิสมัพันธ์ของคนในสงัคม เพื่อมองภาพรวมของวิถีการ
รับประทานโกป๊ีแล้วน าข้อมูลที่มีความครบถ้วนมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป ใน
การศกึษาครัง้นี ้เพื่อให้ได้ข้อมลูและผลการศึกษาครอบคลมุตามวตัถปุระสงค์ของการ
วิจัย ผู้ วิจัยได้ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดงันี ้
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 1. ท าการศึกษาเอกสารโดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทัง้ข้อมูลจาก
เอกสารและรวบรวมจากงานวิจยัที่เก่ียวข้องในแง่มมุของทรัพยากรในพืน้ที่ ทฤษฎีและ
งานวิจยัที่เก่ียวข้อง โดยได้ท าการค้นคว้าจากหอสมดุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และหอสมดุคณุหญิงหลงอรรถกวีสนุทร ตลอดจน
การสืบค้นข้อมูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งได้เก็บรวบรวมโดยน ามาใช้เป็นกรอบ
แนวคิดในการศกึษา 
 2. ออกแบบเคร่ืองที่ใช้ในการ รวมถึงแบบสงัเกตเพื่อช่วยในการลงเก็บข้อมลู
ในภาคสนามจากการวิเคราะห์ สงัเคราะห์จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 3. การเก็บข้อมลูภาคสนาม ผู้วิจยัท าการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูทัง้สองกลุม่ด้วย
ตนเอง ครอบคลมุตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมเอกสาร จากการสมัภาษณ์จากการลง
พืน้ที่ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในพืน้ที่ ท าการคัดเลือกและจัดหมวดหมู่ตาม
ประเด็นที่ท าการศกึษา แยกข้อมลูตามวตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้ 

2. ท าการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมลู โดยใช้ทฤษฎีสญัวิทยาของ Barthes 
(1957) แนวความคิดอ านาจของ Foucault ทฤษฎีทนุทางสงัคมของ Putnam (2011) 
แนวคิดทุนทางสงัคมของ อมรา พงศาพิชญ์ (2543) และแนวคิดพืน้ที่ของ Lefebvre 
(1991) มาตีความและสร้างข้อสรุป อธิบายเชิงพรรณนาความและเรียบเรียงเป็น
บทความอนัสมบรูณ์ 

ผลการศึกษา 
ย ่ารุ่งเมืองเก่า : เคล้ากลิ่นโกป๊ีที่เมืองตรัง 
 การรับประทานโกป๊ีของคนเมืองตรังเป็นหนึ่งในวฒันธรรมจากชาวจีนที่ได้รับ
การยอมรับและส่งผ่านมายงัรุ่นต่อรุ่น แม้จะไม่ปรากฏหลกัฐานการจดบนัทึกจากชาว
จีนและชาวไทยเชือ้สายจีนถึงเร่ืองราวของการน าการรับประทานโกป๊ีเข้ามาในตวัเมือง
ตรังอย่างเป็นทางการ แต่คาดการณ์ว่าการรับประทานโกป๊ีของคนเมืองตรังมีมา
ยาวนานกว่า 100 ปี เนื่องจากชาวจีนเมื่อเข้ามาจับจองพืน้ที่สร้างบ้านแปลงเมืองยงั 
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ต่างแดน (จีรศกัดิ์ ทบัเท่ียง,สมัภาษณ์ 12 กุมภาพนัธ์ 2559) ที่บริเวณต าบลทบัเที่ยง
เดิมเป็นเพียงพืน้ที่ว่างเปลา่รกร้างไม่เหมาะต่อการเพาะปลกู ชาวจีนเป็นกลุม่ผู้บกุเบิก
ความเป็นเมืองให้แก่บ้านทบัเที่ยงซึ่งต่อมาได้กลายมาเป็นที่ตัง้ของอ าเภอเมืองจงัหวดัตรัง   
ในปัจจบุนั (วฒันธรรมพฒันาการทางประวตัิศาสตร์ เอกลกัษณ์และภมูิปัญญา จงัหวดั
ตรัง, 2544) เมื่อมีการเข้ามาตัง้รกรากนอกเหนือจากการน าเอาสิ่งของ เคร่ืองใช้มาใน
ดินแดนใหม่แล้ว ชาวจีนยงัน าเอาวฒันธรรมจีนที่ได้รับการสืบทอดผ่านบรรพบุรุษใน
การด าเนินชีวิตและลักษณะนิสัยที่ถูกผูกติดมากับการเข้าสังคม สิ่งเหล่านัน้ถูก
แสดงออกผา่นวิถีการด าเนินชีวิตในแตล่ะวนั เมื่อมีการสร้างปฏิสมัพนัธ์ร่วมกบัคนกลุม่
อื่นๆภายในสงัคมจึงท าให้วฒันธรรมของชาวจีนได้ถกูสง่ต่อ และมีบางสว่นที่ได้รับการ
ผสมผสานให้เหมาะสมกบัลกัษณะนิสยัของคนในสงัคม  

การรับประทานโกป๊ีเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมการรับประทานที่ได้อิทธิพล
จากการแพร่กระจายทางวฒันธรรมของชาวจีนอพยพ โดยวฒันธรรมการรับประทาน
โกป๊ีนีน้อกจากการรับประทานโกป๊ีหรือที่ถกูให้ความหมายว่าเป็นการรับประทานกาแฟ
โบราณแล้ว ยังผูกรวมไปถึงการรับประทานชาซึ่งชาวจีนน าชาเข้ามาส่วนหนึ่งของ
เทศกาล ประเพณีตา่งๆอนัเก่ียวเนื่องกบัวฒันธรรมจีน อาทิ ในเทศกาลถือศีลกินเจหรือ
ถือศีลกินผกัที่ ชาถกูน าไปเป็นเคร่ืองดื่มต้อนรับการเยี่ยมลกูหลานของตวัแทนเทพเจ้า
หรือผู้ที่ถกูเรียกว่าม้าทรงโดยมีการวางชาไว้บนโต๊ะส าหรับรับการลงมาเยี่ยมลกูหลาน
เทพเจ้า หรือที่บรรดาชาวไทยเชือ้สายจีนในจงัหวดัตรัง เรียกว่า “รับพระออกเที่ยว” ถกู
น าไปตัง้ประกอบพิธีส าคญัต่างๆไม่ว่าจะเป็น พิธีกรรมในช่วงเทศกาลเช้งเม้ง พิธีกรรม
ในช่วงเทศกาลตรุษจีน รวมถึงหากเข้าไปยงัศาลเจ้าหรือบ้านเรือนของชาวไทยเชือ้สาย
จีนบางบ้านก็จะมีการน าน า้ชาเป็นเคร่ืองบูชารูปปัน้หรือรูปวาดเทพเจ้าจีน (ป้าสาว, 
สมัภาษณ์ 5 ธันวาคม 2557) สิ่งเหลา่นีเ้ป็นวฒันธรรมที่ชาวไทยเชือ้สายจีนในจงัหวดั
ตรังยงัคงด ารงวิถีชีวิตตามความเช่ือของชาวจีน สร้างความหมายชานอกเหนือจากการ
เป็นเคร่ืองดื่มในชีวิตประจ าวนั ยงัเป็นตวัแทนของสิ่งของที่ใช้ในการต้อนรับแขกและ
เพื่อนฝูงที่มาเยี่ยมเยือน (วิทยาลัยภาษาจีนปักก่ิงมหาวิทยาลัยครูหนานจิง 
มหาวิทยาลยัครูอนัฮุย, 2550) คนตรังเป็นคนช่างกิน ท าให้มีลกัษณะนิสยัในการเลือก
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กินของอร่อย ของดีมีคณุภาพ ค ากลา่วนีห้าได้เกินจริง นอกจากการเลือกอาหารว่างใน
การรับประทานคู่กับโกป๊ีหรือชาต่างๆแล้ว คนตรังให้ความส าคัญกับรสชาติและรส
สมัผสัของเคร่ืองดื่ม โดยมีการเลือกใบชาซีลอนซึ่งปัจจุบนัคือใบชาที่ดีที่สดุในโลก และ
เลือกกาแฟโรบสัตาที่ถึงแม้จะมีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับเพียงอนัดบัสองแต่กาแฟ
ชนิดนีเ้ป็นกาแฟที่หาได้ง่าย สามารถปลกูได้ในบริเวณเขาช่อง ซึ่งเป็นต าบลหนึ่งของ
จังหวัดตรัง (จีรศักดิ์ ทับเท่ียง, สมัภาษณ์ 12 กุมภาพันธ์ 2559) ชาวตรังส่วนใหญ่
รับประทานโกป๊ีวนัละห้าแก้ว ครัง้แรกที่ได้ยินก็ไม่เช่ือนกั ใครจะดื่มได้ถึงวนัละห้าแก้ว 
แต่เมื่อเข้าไปพูดคุยกับลูกค้าภายในร้านก็พบว่าไม่เกินจริงเสียทีเดียว ชาวตรัง
รับประทานโกป๊ีแก้วแรกตอนเช้าพร้อมอาหารเช้าหรือขนมต่างๆ ช่วงสายบางครัง้มีแขก
มาถึงเรือนชานไม่มีอะไรรับรองการมาเยี่ยมเยือนก็ชวนไปนั่งร้านโกป๊ี เพื่อหาอะไร
รับประทานพร้อมพดูคยุเร่ืองราวต่างๆ ด้วยกนันบัเป็นแก้วที่สอง ช่วงเที่ยงบางบ้านไม่
ท าอาหารเนื่องจากภารกิจในการประกอบอาชีพ ก็ไปรับประทานที่ร้านซึ่งร้านโกป๊ีที่ตรัง
สว่นใหญ่ที่เปิดช่วงเที่ยงก็จะมีการขายอาหารจานเดียวประเภทต่างๆร่วมด้วย ก็นบัได้
เป็นแก้วที่สาม ช่วงบ่ายเหนื่อยจากการท างานหรืออาจจะมีการง่วงเหงาหาวนอนก็ไป
หาโกป๊ีรับประทาน บางคนกลา่ววา่ตนเองมกัจะไปร้านโกป๊ีช่วงบา่ยไปเจอกบักลุม่เพื่อน
เพราะเป็นท่ีรู้กนัวา่ ช่วงเวลานีเ้ป็นช่วงเวลาที่ทกุคนต้องไปเจอกนัพดุคยุ หรือสง่ข่าวกนั 
ช่วงเย็นบางครอบครัวพาสมาชิกครอบครัวไปทานอาหารนอกบ้านกนับางครัง้ก็เลือกใช้
ร้านโกป๊ีเพราะทุกคนในครอบครัวสามารถเลือกอาหาร ขนม หรือเคร่ืองดื่มที่ตนเอง
ต้องการได้จากความหลากหลายของอาหารและเคร่ืองดื่มที่เพิ่มขึน้เป็นตวัเลือกมากขึน้
ในปัจจุบนั (ขาว เพชรสี, สมัภาษณ์ 14 มิถนุายน 2558) ทัง้นีก้ารรับประทานโกป๊ีของ
ชาวตรังก็มิได้รับประทานวนัละห้าแก้วทกุวนั หรือทกุคนขึน้อยู่กบับริบททางสงัคมและ
สถานการณ์ที่เกิดขึน้แตล่ะวนัของผู้คนในตวัเมืองตรังเป็นส าคญั สิ่งเหลา่นีแ้สดงให้เห็น
ว่าชาวตรังไม่ได้เพียงแต่กินโกป๊ีและเป็นการใช้พืน้ที่ร้านโกป๊ีเป็นพืน้ที่ของการพูดคุย
สื่อสาร ใช้เคร่ืองดื่มและอาหารต่างๆในร้านโกป๊ีเป็นตวัแทนในการต้อนรับผู้ที่เข้ามา
เยี่ยมเยือน บางครัง้อาจไมไ่ด้คิดวา่จะกินโกป๊ีแตเ่มื่อไปพบเพื่อนหรือคนรู้จกัก็จะท าการ
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หาร้านโกป๊ี ซึง่มีอยูห่ลากหลายทัว่ไปในพืน้ท่ีเมืองตรัง สะดวกตอ่การพดูคยุพร้อมทัง้หา
อะไรกินใช้เวลาร่วมกนัเป็นระยะเวลานานตามที่ต้องการได้ไมเ่หมือนร้านประเภทอื่น 
ร้านโกป๊ี : เวทีแห่งวิถชีีวิต 
 สภากาแฟถูกพูดถึงบ่อยครัง้ภายใต้บริบททางสงัคมอนัเก่ียวข้องกับวิถี ชีวิต  
ในพืน้ท่ีร้านกาแฟ คนทัว่ไปให้ค านิยามสภากาแฟว่าเป็นทัง้พืน้ที่ส าคญัของการสื่อสาร 
พืน้ที่ของการแสดงออกทางความคิด การต่อยอดความคิดของคนในสงัคมทัง้เพื่อการ
ด าเนินชีวิต ช่วยในการขยายปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมผ่านกระบวนการมีสว่นร่วมของกลุม่
คน อีกทัง้ยงัเป็นพืน้ท่ีในการกระตุ้นการพฒันาและแก้ปัญหาทางสงัคมของคนในชุมชน 
โดยมักมุ่งเน้นเนือ้หาของการสื่อสาร ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้าน
การเมืองเป็นส าคญั (จฬุากรณ์ มาเสถียรวงศ์, 2552) ท าให้ร้านกาแฟมีภาพลกัษณ์ของ
สถานท่ีเปิดที่ช่วยในการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เนื่องจากเป็นพืน้ท่ีที่สร้างความผ่อน
คลายให้กบัผู้คนจากกลิน่หอมของกาแฟท่ีมีฤทธ์ิกระตุ้นประสาทสมัผสัและให้ความสด
ช่ืนลดอาการอ่อนเพลียระหว่างวนั (ล้อย, สมัภาษณ์ 5 พฤษภาคม 2558) ซึ่งสรรพคณุ
เหลา่นีแ้สดงให้เห็นวา่กาแฟเป็นเคร่ืองดื่มที่ช่วยสนบัสนนุในการด ารงชีวิตของผู้คน อีก
ทัง้ยงัเป็นวฒันธรรมการรับประทานที่เป็นที่การนิยมแพร่หลายยาวนานตัง้แต่อดีตจวบ
จนปัจจบุนั สิง่เหลา่นีส้นบัสนนุให้พืน้ท่ีร้านกาแฟกลายเป็นพืน้ที่สาธารณะที่ดึงดดูผู้คน
เข้ามาเพื่อพักผ่อนระหว่างการท างานที่เคร่งเครียด รวมถึงการสร้างกลุ่มของคนใน
สงัคมซึง่เกิดภายใต้สภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายกระตุ้นการสร้างปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกนั
ของสมาชิกภายในกลุม่ 

ร้านโกป๊ีเมืองตรังถกูมองว่าเป็นสว่นหนึ่งของพืน้ที่สภากาแฟของคนเมืองตรัง 
เนื่องจากเป็นพืน้ท่ีทางสงัคมที่สนบัสนนุการสือ่สารและการสร้างปฏิสมัพนัธ์ของผู้คนใน
สงัคม โดยลกัษณะของเร่ืองราวที่ใช้ในการพดูคยุภายในร้านซึ่งหลายครัง้ก็มีการใช้เป็น
พืน้ท่ีถกเถียงประเด็นเร่ืองราวเก่ียวกบัการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจและสภาพสงัคมทัง้
ระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศ ประกอบกบัลกัษณะนิสยัเปิดเผย ตรงไปตรงมาซึ่งเป็น
การผสมผสานลกัษณะนิสยัคนจริง พดูตรง ไม่เกรงกลวัใครของคนใต้ และนิสยัมมุานะ 
ขยันขันแข็ง และรักการเรียนรู้ของชาวจีน (สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ดิลก วุฒิพาณิชย์ 
ประสทิธ์ิ ชิณการณ์, 2544) ยงัรวมถึงการให้ความส าคญักบัการรับรองผู้ที่มาพบปะหรือ
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เยี่ยมเยือนโดยใช้ร้านโกป๊ี เป็นพืน้ที่ของการพดูคุยข่าวสารของคนในสงัคม การพบปะ
และรับรองเพื่อนฝูง (ผล จินดาพล, สมัภาษณ์ 14 มิถุนายน 2558) สิ่งเหล่านีท้ าให้
ลกัษณะของการพดูคยุภายในร้านโกป๊ีของคนเมืองตรังมีความเข้มข้น ไม่เกรงกลวัที่จะ
น าข้อถกเถียงอันเก่ียวเนื่องกับการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ หรือสิ่งอื่นใดที่
เก่ียวเนื่องกบัการด าเนินชีวิตมาพดูคยุพร้อมกบั การรับประทานของตน ซึ่งสิ่งเหลา่นีไ้ด้
กลายเป็นลกัษณะของการรับประทานโกป๊ีในวิถีชีวิตของคนเมืองตรัง 

นอกจากนีค้นเมืองตรังในอดีตได้รับการปลูกฝังให้เห็นความส าคัญของ
การศึกษาเป็นส าคญัตัง้แต่ยุคสมยัที่พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดีเจ้าเมืองตรัง  
ผู้ซึ่งพัฒนาเมืองตรังให้มีความเจริญจนถึงปัจจุบัน ได้ให้ความส าคญัจัดตัง้โรงเรียน
ต่างๆขึน้มา อีกทัง้มอบหมายให้ข้าราชการมีสว่นในการช่วยสอนและอบรมหนงัสือแก่
เด็กๆ (วฒันธรรมพฒันาการ ทางประวตัิศาสตร์ เอกลกัษณ์และภมูิปัญญา จงัหวดัตรัง, 
2544) ท าให้คนเมืองตรังให้ความส าคัญกับการศึกษาเป็นส าคัญจากนโยบายการ
ปกครองของผู้น าที่ได้มีผลต่อการพัฒนาทัง้ความคิดและสร้างโอกาสทางการศึกษา
ให้แก่คนเมืองตรังมาตัง้แต่อดีต ผสมผสานร่วมกบัลกัษณะนิสยัของชาวจีนอพยพที่รัก
การเรียนรู้เป็นทนุเดิม สิ่งเหลา่นีห้ลอ่หลอมบคุลิกของคนเมืองตรังให้เป็นคนที่กล้าที่จะ
เรียนรู้ สือ่สารและถกเถียงในการแก้ปัญหาต่างๆในสงัคมผ่านการใช้พืน้ที่ร้านโกป๊ี เป็น
พืน้ท่ีที่มีความส าคญัทางสงัคมในการติดต่อสื่อสาร พดูคยุระหว่างกนัของคนเมืองตรัง
อยูแ่ล้ว จึงเป็นหนึง่เหตผุลที่ท าให้พืน้ท่ีร้านโกป๊ีเป็นแหลง่รวมตวักนัของกลุม่คนที่เข้ามา
แลกเปลีย่นข้อคิดเห็น หรือสง่ผา่นข้อมลูในเร่ืองตา่งๆอนัเก่ียวข้องกบัวิถีชีวิตของกลุม่คน
ในสงัคมเมืองตรัง ทัง้เร่ืองเศรษฐกิจ เร่ืองต่างๆภายในท้องถ่ิน ซึ่งมีเร่ืองราวมากมาย
หลากหลายซึง่แสดงออกถึงสายสมัพนัธ์ของคนในสงัคมเมืองตรัง มิใช่เป็นเพียงแค่สภา
กาแฟท่ีเน้นการถกเถียงเร่ืองราวทางการเมืองเพียงอยา่งเดียว 
เร่ืองเล่าของร้านโกป๊ี : การเดินทางผ่านช่วงเวลาของวัฒนธรรมคนเมือง 
 เมืองตรังเข้าสู่เศรษฐกิจแบบเงินตรา จากอิทธิพลของสนธิสญัญาเบาวร่ิงซึ่ง
ประเทศไทยได้ท าร่วมกบัประเทศมหาอ านาจอยา่งองักฤษ ช่วงปี พ.ศ. 2398 ในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (สารสิน วีระผล, 2548) ท าให้พืน้ที่ชุมชนที่
เก่ียวข้องกบัการค้าชายทะเลและเมืองท่าของตรังอาทิ กนัตงั ปะเหลียน ได้เข้าสูส่งัคม
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การค้า เมืองตรังยงัเป็นพืน้ที่แรกของไทยที่มีการปลกูต้นยางพารา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ 
ที่ส าคญัที่ได้เข้ามาในปี พ.ศ. 2443 จากการน าเข้ามาเพาะปลกูในเมืองกนัตงัของพระ
ยารัษฎานปุระดิษฐ์ (คอมซิมบี ้ณ ระนอง) เจ้าเมืองตรัง ในขณะนัน้ อีกทัง้ยงัเป็นพืน้ที่ที่
มีทางรถไฟไปจนถึงเมืองกนัตงั ซึ่งเป็นเมืองท่าส าคญัในอดีต อนัช่วยสนบัสนุนให้การ
ขนส่งสินค้าต่างๆเพื่อการค้าในประเทศและต่างประเทศเป็นได้โดยง่าย โดยสามารถ
ขนส่งสินค้าจากหัวเมืองส าคัญต่างๆทัง้ในภาคใต้ อาทิ เมืองหาดใหญ่ เมืองทุ่งสง 
รวมถึงยงัเป็นหนึ่งในไม่ก่ีจงัหวดัของไทยที่ปรากฏสายแร่ดีบุกซึ่งเป็นวตัถดุิบที่มีค่าต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรม (สุธิวงศ์  พงศ์ไพบูลย์ ดิลก วุฒิพาณิชย์ และประสิทธ์ิ         
ชิณการณ์, 2544) 

สิง่เหลา่นีส้นบัสนนุการเข้าสูร่ะบบเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเงินตราและการท าธุรกิจ
เพื่อการค้าของคนเมืองตรัง ซึ่งแตกต่างจากวิถีชีวิตดัง้เดิมของคนภาคใต้ที่เน้นวิถีการ
ผลิตแบบพอยงัชีพเน้นการค้าขายแลกเปลี่ยนกันเองของชาวบ้าน เน้นการใช้แรงงาน
แบบออกปากกินแรงมากกว่าการรับจ้าง (ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และพรพิไล เลิศวิชา, 
2541)  
เปิดโอกาสทางการค้ามากมายให้แก่ชาวจีนโพ้นทะเลในการอพยพมาเพื่อท าการค้า 
รับจ้างใช้แรงงาน และท าการเกษตร เชิงพาณิชย์ในพืน้ที่ ถึงแม้จะมีชาวจีนจ านวนหนึ่ง
ได้เข้ามาตัง้รกรากในเมืองตรังมาก่อนหน้านีผ้า่นทางการค้าส าเภาทะเล ตัง้แตป่ระมาณ
หลงัปี พทุธศกัราช 2380 (เอกสารประกอบการจดังาน 100 ปี เมืองทบัเที่ยง, 2558) แต่
ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าความรุ่งเรืองของเมืองตรังจากการเฟ่ืองฟูของระบบเศรษฐกิจทุน
นิยมได้เปิดโอกาสในการเข้ามาของชาวจีนโพ้นทะเลในเมืองตรังเป็นอยา่งมาก 

ชาวจีนไม่เก่ียงไม่เลือกงาน อีกทัง้มีความสามารถในการท าการค้า อีกทัง้
สามารถน าวัฒนธรรมของคนไทยท้องถ่ินมาประยุกต์ให้เข้าภูมิปัญญาของตนเพื่อ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ผ่านการสงัเกต เรียนรู้และทดลองต่อยอดจากการน าวัตถุดิบหรือ
ทรัพยากรที่มีในท้องถ่ินมาผสมผสานกับระบบคิดในการจัดการเพื่อพัฒนาต่อยอด
โอกาสทางการค้าการท าธุรกิจ (สธิุวงศ์  พงศ์ไพบูลย์ ดิลก วุฒิพาณิชย์ และประสิทธ์ิ 
ชิณการณ์, 2544) คนจีนโพ้นทะเลได้เข้ามาตัง้รกรากในตวัเมืองตรัง หรือต าบลทบัเที่ยง
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ในช่วงเวลานัน้ เนื่องจากเป็นพืน้ที่ที่ เหมาะแก่การเพาะปลูกพริกไทย ซึ่งเป็นพืช
เศรษฐกิจที่ทางรัฐบาลสนับสนุนในการเพาะปลูกเพราะเป็นที่ต้องการของตลาด
ต่างประเทศ (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2548) บวกกับการที่ทับเที่ยงเป็นพืน้ที่ที่ติดกับ
เส้นทางผา่นของแมน่ า้ในการเดินเรือจากชายฝ่ังทะเลตะวนัตกจากปากอา่วกนัตงั ไปยงั
ชายฝ่ังทะเลตะวนัออกบริเวณจงัหวดันครศรีธรรมราช สะดวกต่อการท าการค้าและการ
ขนส่งสินค้า ทัง้นีส้ิ่งเหล่านีเ้ป็นโอกาสในการท าการค้า และสร้างอาชีพ จากความ
สะดวกของพืน้ท่ีในการเข้าถึง การท าการขนสง่และการติดต่อเพื่อท าการค้า ความอดุม
สมบรูณ์ของพืน้ที่สง่ผลให้จ านวนของชาวจีนโพ้นทะเลที่เข้ามาในเมืองตรังเพิ่มจ านวน
สงูขึน้ (สงบ สง่เมือง, 2546; อมรา ศรีสชุาติ, 2530 ) 

เมื่อชาวจีนโพ้นทะเลเข้ามาตัง้ถ่ินฐาน วฒันธรรมการรับประทานโกป๊ีของชาว
จีนก็ถกูน ามาถ่ายทอด และสง่ตอ่ให้กบัลกูหลานคนไทยเชือ้สายจีน และคนไทยท้องถ่ิน
รู้จกัภายใต้การด าเนินธุรกิจในช่ือร้านโกป๊ี ซึ่งมีการน าเงินตราเข้ามาเพื่อแลกเปลี่ยนใน
การซือ้ขายอาหารและเคร่ืองดื่ม ซึง่แตกตา่งจากวิถีดัง้เดิมของคนไทยท้องถ่ินที่เน้นการ
แลกเปลี่ยนสินค้าที่ตนผลิตหรือหาได้จากธรรมชาติมากกว่า (ฉตัรทิพย์ นาถสภุา และ
พนูศกัดิ์ ชานิกรประดิษฐ์, 2540) ซึ่งสามารถมองได้ว่าการเข้ามาของระบบเศรษฐกิจ
แบบทนุนิยมเร่ิมมาจากเหลา่คนจีนอพยพเหล่านีไ้ด้ได้เข้ามาดิน้รนในการหาเลีย้งชีพ 
ประกอบการสนบัสนนุในการท าการค้าและธุรกิจของรัฐบาลไทย ที่ได้เปิดโอกาสให้คน
จีนได้รับสิทธิในการเดินทางทัว่ราชอาณาจกัรทัง้เพื่อการท าการค้า และการตัง้ถ่ินฐาน 
(นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2543) ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการเติบโตของระบบเศรษฐกิจแบบเงินตรา
ให้เข้ามาในสงัคมของคนท้องถ่ิน เปลีย่นจากระบบเศรษฐกิจพอเพียงที่ใกล้ชิดธรรมชาติ 
จากการแลกเปลี่ยนผลผลิตระหว่างกลุม่คน ระหว่างหมู่บ้าน ไม่ได้เน้นให้คณุค่ากบัผล
ก าไร ความร ่ารวยและผลประโยชน์ทางวตัถ ุปรับเปลี่ยนกลายมาเป็นระบบเศรษฐกิจ
เพื่อการค้าหรือเศรษฐกิจเงินตรา เกิดการสร้างปฏิสมัพนัธ์ทางการค้า (ฉัตรทิพย์ นาถ
สภุา และพนูศกัดิ์ ชานิกรประดิษฐ์, 2540) เมื่อมีการติดต่อสื่อสารของกลุม่คนท าให้วิธี
คิดและวฒันธรรมของกลุม่คน ถกูสง่ให้แก่ต่อ ท าให้วฒันธรรมของคนจีนโพ้นทะเลเร่ิม
เข้ามามีบทบาทตอ่การด ารงชีวิตของคนไทยท้องถ่ินมากขึน้  
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การติดตอ่และการสร้างสมัพนัธ์ของคนจีนหรือคนไทยเชือ้สายจีน และของคน
ไทยดัง้เดิมในเมืองตรัง นอกจากเป็นการเปิดในการสร้างปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกนัของคน
ต่างวฒันธรรมในท้องถ่ินเดียวกันแล้ว ยงัสง่ผลต่อการกระจายและเผยแพร่วฒันธรรม
ของแต่ละกลุ่ม อนัส่งผลให้วฒันธรรมการรับประทานโกป๊ีถูกกระจายและส่งผ่านการ
ติดต่อระหว่างกันของกลุ่มคน วัฒนธรรมการรับประทานโกป๊ีเร่ิมได้รับอิทธิพลจาก
วฒันธรรมอาหารของคนไทยท้องถ่ิน โดยปรากฏผ่านทางอาหารและเคร่ืองดื่มภายใน
ร้าน อาทิ ข้าวเหนียวปิง้ ข้าวเหนียวสงัขยา ขนมจีน ข้าวแกง ที่หลายร้านได้น ามาขายคู่
กับโกป๊ี เจ้าของธุรกิจได้มีการน าอาหารและเคร่ืองดื่มต่างๆเข้ามาเพิ่มเติม ให้
หลากหลาย ทัง้ขนมพืน้ถ่ิน อาทิ ข้าวเหนียวปิง้ไส้ต่างๆ ข้าวเหนียวสงัขยา ขนมครก 
รวมถึงอาหารพืน้ถ่ิน อาทิ ขนมจีน ผดัไทย หรือจะเป็นอาหารที่มีกลิน่อายของวฒันธรรม
จีน อาทิ ปาท่องโก๋ อิ่วจาโก้ย ขนมขึน้ ขนมเต่า ขนมชัน้ เป็นต้น (ด า, สมัภาษณ์ 6 
ธนัวาคม 2557) อย่างไรก็ดีจากการสมัภาษณ์เจ้าของร้านซึ่งได้ท าการเปิดร้านมานาน 
เลา่ว่าเมื่อก่อนขนมต่างๆมีอยู่ในร้านบ้าง แต่ก็เป็นส่วนน้อยผู้ที่ท าขนมขายมกัจะออก
เดินหาบเร่ขายตามข้างทาง โดยสว่นใหญ่จะเป็นปาทอ่งโก๋ (หรือขนมขึน้) และอิ่วจาโก้ย 
(ขนมแปง้ทอด) โดยที่มกัจะขายคูก่นัเพราะเมื่อก่อนไมม่ียีสต์ขาย หากต้องการท าขนมที่
ใช้ยีสต์ต้องท าการหมักยีสต์ขึน้มาเอง ซึ่งทัง้ปาท่องโก๋และอิ่วจาโก้ยจะใช้ยีสต์ตัว
เดียวกนัในการท า แต่ปาท่องโก๋จะประกอบอาหารด้วยวิธีการนึ่ง และอิ่วจาโก้ยจะเป็น
การทอดในน า้มนั ซึง่คนขายซึง่ก็จะเป็นชาวจีนอพยพก็จะหาบคานคูเ่ดินออกขายตลอด
ทัง้วนั ระหว่างทางที่เดินไปนัน้จะตะโกนขายขนมทัง้คู่ไปตลอดทาง ซึ่งท าให้หลายคน
โดยเฉพาะคนรุ่นใหมเ่ข้าใจวา่จาโก้ย และปาทอ่งโก๋คือขนมประเภทเดียวกนั ซึ่งคือแป้ง
ทอดน า้มนั (ขิม้ วงศ์น้อย, สมัภาษณ์ 5 ธนัวาคม 2557)  
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ภาพ 1 : อิ่วจาโก้ย ใช้กรรมวิธีปรุงด้วยการทอด 

 

 
ภาพ 2 : ปาทอ่งโก ๋ใช้กรรมวิธีปรุงด้วยการนึง่ 

 
ตอ่มาทางร้านเห็นวา่ขนมทัง้สองชนิดที่ได้มาวางขายบริเวณทางเข้าร้านโกป๊ี

ได้รับความนิยม จึงน าขนมเหลา่นัน้เข้ามาวางขาย รวมถึงขนมท้องถ่ินและอาหารต่างๆ
ดงัที่ได้กลา่วมาในข้างต้น สิ่งเหลา่นีน้อกจากเป็นการขยายโอกาสทางการค้าของธุรกิจ
แล้ว ยงัเป็นการตอ่สู้กบัระบบเศรษฐกิจเพื่อให้การค้าของตนสามารถอยูร่อดเพื่อเลีย้งชีพ
ได้ อีกทัง้เมื่อวัฒนธรรมการรับประทานโกป๊ีของคนเมืองตรังได้รับความนิยมเพิ่มขึน้
เร่ือยๆ เป็นผลให้ธุรกิจร้านโกป๊ีได้เพิ่มจ านวนขึน้อย่างต่อเนื่อง จากร้านโกป๊ีไม่ก่ีร้านใน
ตวัเมืองตรัง ปัจจุบนัเพิ่มจ านวนขึน้นบัไม่ถ้วน (ผล จินดาพล, สมัภาษณ์ 14 มิถนุายน 
2558) ปัจจบุนัแม้จะกลา่วได้ไมเ่ต็มปากวา่มีเพียงชาวไทยเชือ้สายจีนเท่านัน้ที่ได้ท าการ
เปิดกิจการร้านโกป๊ี เนื่องจากคนในตวัเมืองตรังปัจจุบนัแม้อาจจะไม่ได้สืบสานประเพณี
ดัง้เดิมของชาวจีน แตส่ว่นใหญ่ก็จะมีสายเลอืดจีนไหลเวียนอยู่ในตวัอย่างน้อยสว่นหนึ่ง 
การผสมผสานของชาติพันธ์ในท้องถ่ินของคนเมืองตรัง อาจเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้
วฒันธรรมการรับประทานโกป๊ีของคนเมืองตรังได้รับความนิยมอยา่งมากก็เป็นได้ 
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ร้านโกป๊ีเมืองตรังเมื่อได้รับความนิยมเพิ่มสงูขึน้ก็ได้ถกูน าเข้าไปเป็นสว่นหนึง่
ของธุรกิจที่ช่วยสนบัสนนุการทอ่งเที่ยวของเมืองตรัง ซึ่งได้เข้ารับการสนบัสนนุให้เข้ามา
บทบาทอย่างในเมืองตรังในช่วง ทศตวรรษที่ 2510 เป็นต้นมา อันเนื่องมาจากการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเมืองตรัง จากการชะลอตัวของธุรกิจการท า
เหมืองแร่และการท าสมัปทานป่าไม้ โดยธุรกิจการท่องเที่ยวได้เข้ามามีอิทธิพลต่อระบบ
เศรษฐกิจของเมืองตรังมากยิ่งขึน้ (สงบ สง่เมือง, 2546) จากการเข้ามาของธุรกิจการ
ทอ่งเที่ยวได้สง่ผลตอ่การปรับเปลีย่นของร้านโกป๊ี ท าให้ร้านโกป๊ีหลายร้านในตวัเมืองตรัง
มีการปรับตวัท าการตกแต่งและปรับปรุงร้านเพื่อรองรับการเข้ามาของนกัท่องเที่ยว ทัง้
ผ่านทางบริษัทน าเที่ยวและการเดินทางเข้ามาด้วยตนเอง โดยเฉพาะร้านที่ตัง้อยู่
ใกล้เคียงบริเวณย่านการค้า ย่านโรงแรมและที่พักของคนเดินทาง รวมถึงบริเวณ
ใกล้เคียงสถานที่ท่องเที่ยวส าคญัในตวัเมืองตรัง มีการปรับปรุงร้านให้สะดวกสบายต่อ
การบริการและรองรับปริมาณนกัทอ่งเที่ยวของผู้ เดินทางสญัจรไปมาโดยการขยายพืน้ที่
ของร้านและสิง่อ านวยความสะดวกภายในร้าน อาทิ ห้องน า้ สถานที่จอดรถที่รองรับทัง้
รถขนาดใหญ่ส าหรับการเดินทางเป็นหมูค่ณะจนถึงรถยนต์สว่นบคุคล (ตู,่ สมัภาษณ์ 12 
กุมภาพันธ์ 2559) อันส่งผลท าให้เกิดการตัง้ร้านโกป๊ีใกล้เคียงถนนสายหลักที่เป็น
เส้นทางในการเดินทางไปยงัตวัอ าเภออื่น หรือสถานท่ีส าคญัทัง้ทางราชการ ย่านการค้า 
และการทอ่งเที่ยวในจงัหวดัตรัง รวมไปถึงการเพิ่มจ านวนของร้านโกป๊ีในเขตตวัเมืองตรัง 
นอกจากสภาพภายนอกของร้านโกป๊ีแล้ว ก็ได้มีการน าอาหารที่ขึน้ช่ือของคนเมืองตรัง
เข้าไปขายทัง้เพื่อการรับประทานและเป็นของฝากแก่นกัท่องเที่ยวมากขึน้ อาทิ หมยู่าง
เมืองตรัง ขนมเค้กเมืองตรัง (ดาบ, สมัภาษณ์ 5 ธนัวาคม 2557) 

เมื่อเกิดการเพิ่มขึน้ของร้านโกป๊ีในจงัหวดัตรัง สง่ผลให้หลายร้านได้ปิดกิจการ
ลงโดยเฉพาะร้านที่เปิดใหม่เนื่องจากไม่มีลกูค้าประจ าอีกทัง้ยงัหาจุดเด่นให้แก่กิจการ
ของตนเองไมไ่ด้ อยา่งไรก็ดีหลายร้านท่ียงัคงอยูไ่ด้จนถึงปัจจบุนัมกัเป็นร้านเก่าแก่ที่ได้มี
สนิค้าหรือการบริการท่ีโดดเดน่ให้กิจการของตน (สงิห์คาร พรพนานรัุกษ์, สมัภาษณ์ 16 
กุมภาพนัธ์ 2559) หลายร้านที่ยงัคงอยู่ในปัจจุบนัได้มีการปรับเปลี่ยนโดยสร้างอาหาร
หรือสนิค้าที่ขึน้ช่ือ หรือมีรสชาติที่เป็นจุดเด่นยากต่อการลอกเลียนแบบ บางร้านก็จะใช้
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ความเป็นกนัเอง การสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายภายในร้านเพื่อสร้างความประทบัใจ
แก่ผู้บริโภค อยา่งไรก็ดีพบวา่ลกูค้าวยักลางคนรวมถึงลกูค้าที่เป็นกลุม่ของผู้สงูอายจุะให้
ความส าคญักบัความเป็นกนัเองของเจ้าของร้านและพนกังานร่วมกบัอาหารที่ขึน้ช่ือ แต่
มกัจะเลอืกร้านท่ีตนและกลุม่เพื่อนสนิทสนมกบัเจ้าของร้านหรือพนกังานมากกว่า ซึ่งทัง้
ชายและหญิงวยักลางคนรวมถึงผู้สงูอายุให้ความส าคญัที่ไม่แตกต่างกัน (วุฒิไกร แซ่
โค้ว, 19 มกราคม 2559 : รัตติมา ทองมี, สมัภาษณ์ 12 กุมภาพนัธ์ 2559) แต่หากเป็น
กลุม่ของวยัรุ่นรวมถึงวยัรุ่นตอนปลายเลา่ว่า หากตนเองเข้าไปกบักลุม่เพื่อนฝงูก็จะเน้น
อาหารมากกว่าว่าอาหารร้านไหนดี เพราะไม่ค่อยยึดติดกบัร้านเว้นแต่อยากกินอาหาร
หรือเคร่ืองดื่มของร้านโกป๊ีร้านใดเป็นพิเศษแตถ้่าได้รับบริการท่ีไม่ประทบัใจเช่น เจ้าของ
ร้านพดูจาไมด่ี ไมย่ิม้แย้ม หรือให้บริการท่ีไมด่ีก็อาจจะไมก่ลบัไปรับประทานท่ีร้านนัน้อีก 
กล่าวได้ว่าเจ้าของร้านโกป๊ีก็มีส่วนในการเลือกร้าน ซึ่งอาจจะส่งผลระยะยาวต่อการ
ด ารงอยูข่องร้านโกป๊ีในอนาคต (กนกวรรณ บญุคง, สมัภาษณ์ 16 มิถนุายน 2558) หลงั
การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจภายหลงัภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ในในช่วงทศวรรษที่ 2540 เป็น
ต้นมา การทอ่งเที่ยวในเมืองตรังก็เร่ิมได้รับความนิยมมากขึน้เร่ือยๆ ประกอบกบัการเข้า
มาของยคุโลกาภิวตัน์ ซึง่การสื่อสารและข้อมลูข่าวสารสามารถท าการแลกเปลี่ยน และ
สง่ผ่านได้ในพริบตาเดียว จึงสร้างโอกาสในการเข้าถึงข้อมลูของสถานที่ท่องเที่ยว และ
วัฒนธรรมอาหารที่ส าคัญและขึน้ช่ือของเมืองตรัง จนท าให้สถานที่ท่องเที่ยวและ
วฒันธรรมอาหารของคนเมืองตรังเป็นท่ีรู้จกัในวงกว้าง เกิดการประดิษฐ์สร้างวฒันธรรม
เพื่อการทอ่งเที่ยว อนัปรากฏในรูปแบบตา่งๆ อาทิ การน าเอาหมยูา่งเมืองตรังซึง่เดิมเป็น
อาหารมงคลที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมส าคญัของคนจังหวดัตรัง รวมถึงการรับรอง
แขกผู้ มาเยี่ยมเยือนระดับชัน้สูงเท่านัน้ เข้ามาเป็นอาหารเพื่อสร้างจุดเด่นให้แก่
วฒันธรรมการรับประทานโกป๊ีของคนเมืองตรังให้เป็นที่ขึน้ช่ืออีกทัง้ช่วยในการสร้าง
ความแตกตา่งกบัวฒันธรรมโกป๊ีในพืน้ท่ีอื่น (จีรศกัดิ์ ทบัเท่ียง สมัภาษณ์ 12 กุมภาพนัธ์ 
2559)  

นอกจากนีก้ารประดิษฐ์สร้างวฒันธรรมเพื่อการท่องเที่ยวยงัปรากฏในรูปแบบ
ของงานเทศกาลต่างๆ อาทิ งานเทศกาลหมูย่างจังหวดัตรัง และงานเทศกาลขนมเค้ก
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เมืองตรัง รวมถึงการน าประเพณีของชาวไทยเชือ้สายจีนเข้าเพื่อสนบัสนนุการเข้ามาของ
นกัท่องเที่ยวต่างถ่ินในพืน้ที่ เช่น งานเทศกาลไหว้พระจนัทร์ งานเทศกาลถือศีลกินผกั 
(กินเจ) ซึ่งแต่เดิมมีเพียงการประกอบพิธีกรรมภายในครอบครัวของคนไทยเชือ้สายจีน
เทา่นัน้ จากค าบอกเลา่จากประธานวฒันธรรมจงัหวดัตรัง (ประยรู หนสูกุ, สมัภาษณ์ 16 
กุมภาพนัธ์ 2559) โดยปรับเปลี่ยนมาเป็นการจดังานเทศกาลเพื่อสร้างรายได้จากการ
เข้ามาของกลุ่มนักท่องเที่ยว สิ่งเหล่านีเ้ป็นการสนับสนุนให้มีการน าวัฒนธรรมการ
รับประทานโกป๊ีเข้าสูก่ารทอ่งเที่ยวมากยิ่งขึน้  

จากราคายางพาราตกต ่าตัง้แต่ปี พ.ศ. 2555 เกิดการชะลอการซือ้จากจีน 
สง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจของจงัหวดัตรังซึ่งมีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรผู้ปลกู
ยางพาราและรับจ้างในอุตสาหกรรมยางพารากว่า 84,317 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
39.9 ของครัวเรือนทัง้จังหวดั จากสถิติผลส ารวจยางพาราประจ าปี 2558 (ส านกังาน
สถิติจงัหวดัตรัง ส านกังานสถิติแหง่ชาติ กระทรวงเทคโนโลยี, 2558) สง่ผลให้เศรษฐกิจ
ของจังหวดัตรังชะลอตวัลง ร้านโกป๊ีได้รับผลกระทบจากราคายางที่ตกต ่า อนัสง่ผลต่อ
รายได้ครัวเรือนของจงัหวดัซึง่กระทบตอ่การอปุโภคบริโภคของคนในจงัหวดัตรัง เป็นผล
ท าให้ร้านโกป๊ีในเมืองตรังได้รับผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี
เจ้าของร้านและผู้ประกอบการร้านโกป๊ีได้มีการปรับใช้กลยุทธ์ทางการค้า อาทิ ท าการ
โฆษณาร้านผ่านทางหนงัสือพิมพ์และวารสารท้องถ่ินของเมืองตรัง (บี, สมัภาษณ์ 4 
ธนัวาคม 2557) รวมถึงการหาอาหารหรือเคร่ืองดื่มใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาภายในร้านโกป๊ี 
(เนตรนภา กลตัถ์นาม, สมัภาษณ์ 16 กุมภาพนัธ์ 2559) อีกทัง้การเข้าร่วมเป็นสว่นหนึ่ง
ของผู้สนบัสนนุของการจดักิจกรรมทางสงัคมต่างๆ ในเมืองตรังเพื่อท าการโฆษณาและ
ให้ช่ือร้านเป็นที่จดจ าของคุ้นหูคุ้ นตาต่อคนในท้องถ่ิน โดยเฉพาะการเข้าร่วมการจัด
กิจกรรมประเภทนีช้่วยให้คนเมืองตรังรุ่นใหมโ่ดยเฉพาะกลุม่นกัเรียนนกัศึกษา และกลุม่
วยักลางคน รู้จักและคุ้นห ูอาทิ เป็นผู้สนบัสนุนนกักีฬาฟุตบอลประจ าจังหวดั เป็นต้น 
อีกทัง้ในปัจจุบนัหลายร้านจะมีการจัดท าหน้าเฟสบุ๊คส์ร้านของตนเพื่อน าอาหารและ
เคร่ืองดื่มภายในร้านไปแสดงเพื่อดึงดดูกลุ่มคนในจงัหวดัและต่างจงัหวดัที่สนใจข้อมูล
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เก่ียวกบัการรับประทานโกป๊ีในเมืองตรังผา่นทางชมุชนสงัคมออนไลน์ (สิงห์คาร พรพนา
นรัุกษ์, สมัภาษณ์ 16 กมุภาพนัธ์ 2559)  

ในปี พ.ศ. 2558 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดท าแผนสนับสนุนการ
ทอ่งเที่ยวในประเทศ ผา่นโครงการ “12 เมืองต้องห้าม (พลาด)” ซึง่เมืองตรังก็ได้เป็นหนึง่
ใน 12 เมือง ท่ีต้องห้ามพลาดในด้านวฒันธรรมอาหารที่มีรสชาติอร่อย ขึน้ช่ือห้ามพลาด
ในการเข้ามาลิม้ลอง ซึง่ภายในงานได้มีการออกร้านของร้านอาหารและร้านของฝากอนั
เก่ียวเนื่องกบัอาหารและเคร่ืองดื่ม ตา่งๆของเมืองตรัง เปิดโอกาสให้เหลา่นกัชิมได้เข้ามา
ลิม้ชิมรสชาติอาหาร รวมถึงซือ้กลบัไปเป็นของฝาก และบอกตอ่เพื่อกระจายขา่วสารเพื่อ
ป ร ะ โ ย ช น์ ท า ง ก า ร ค้ า และ ก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว ข อ ง เ มื อ ง ต รั ง  ทั ง้ นี ้วัฒนธ ร ร ม  
การรับประทานโกป๊ีได้ถูกน าไปจัดไว้เป็นส่วนหนึ่งของ “วฒันธรรมอาหารเช้าของคน
เมืองตรัง” (การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย, 2557) 

แม้วา่การน าวฒันธรรมการรับประทานโกป๊ีเข้าไปเป็นสว่นหนึง่ของ วฒันธรรม
การรับประทานอาหารเช้าภายใต้การจดังาน 12 เมืองต้อง(ห้าม)พลาดของจงัหวดัตรัง 
จะเป็นนโยบายอนัเกิดจากหนว่ยงานภาครัฐร่วมมือกบัองค์การบริหารสว่นจงัหวดั ช่วย
ในการกระจายรายได้จากการทอ่งเที่ยวให้แก่คนในธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มในจงัหวดั
ตรัง เป็นการน าวฒันธรรมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบเงินตราเพื่อสร้างรายได้ทางการ
ท่องเที่ยวให้แก่คนในท้องถ่ิน และรายได้ส่วนของภาครัฐในรูปแบบของเงินภาษี  แม้
ธุรกิจการทอ่งเที่ยวจะไมส่ามารถช่วยในสร้างรายได้ให้แก่ร้านโกป๊ีโดยตรง แต่ก็ถือได้ว่า
ร้านโกป๊ีเป็นวฒันธรรมการรับประทานของคนท้องถ่ินที่ช่วยสง่เสริมและสนบัสนุนการ
ท่องเที่ยวภายในจงัหวดั อนัส่งผลให้ร้านโกป๊ีหลายร้านที่มีทนุทรัพย์ในการขยบัขยาย
กิจการทัง้ในรูปแบบของการสร้างพันธมิตรทางการค้ากับบริษัททวัร์เพื่อที่จะผูกขาด
นกัทอ่งเที่ยวที่เดินทางผา่นทางการน าเที่ยวของบริษัทเพื่อมารับประทานโกป๊ีในร้านของ
ตนเทา่นัน้  นอกจากเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่กิจการแล้ว ยงัเป็นการโฆษณา
ร้านและวฒันธรรมการรับประทานโกป๊ีทางอ้อมเพื่อเพิ่มโอกาสการกลบัมายงัร้านโกป๊ี
ของนักท่องเที่ยวด้วยตนเองหรือบอกต่อเพื่อนฝูงแบบปากต่อปากในภายหลัง (บี, 
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สมัภาษณ์ 4 ธนัวาคม 2557) กลา่วได้วา่การเข้ามาของการท่องเที่ยวเป็นเง่ือนไขหนึ่งที่
สง่ผลตอ่การขยายตวั และการด ารงอยูข่องร้านโกป๊ีเมืองตรัง  

สิ่งเหล่านีเ้ป็นการต่อสู้ เพื่อการต่อรองต่ออ านาจที่เข้ามาสร้างเง่ือนไขภายใน
สงัคมเมืองตรัง อันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม อันก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
วฒันธรรมการรับประทานโกป๊ีของคนเมืองตรัง อยา่งไรก็ดีแม้วฒันธรรมการรับประทาน
โกป๊ีของคนเมืองตรังจะมีก้าวเข้าสูก่ารน าวฒันธรรมรับประทานโกป๊ีเข้าสูก่ระบวนการ
สร้างรายได้ในธุรกิจการค้าภายใต้ระบบเศรษฐกิจเงินตรา ซึง่ให้ความส าคญักบัผลก าไร
เป็นส าคัญ อย่างไรก็ดีปฏิเสธไม่ได้ว่าผลก าไรนีเ้ป็นสิ่งหนึ่งที่ท าให้วัฒนธรรมการ
รับประทานโกป๊ีของคนเมืองตรังยงัด ารงอยู่ได้ในปัจจุบนั นี่เป็นเพียงคร่ึงทางของก้าว
ผา่นช่วงเวลาของวฒันธรรมการรับประทานโกป๊ี ท่ีอยูคู่ค่นเมืองตรังมาตัง้แตอ่ดีตด าเนิน
มาถึงปัจจบุนั และสง่ผา่นชนรุ่นหลงัของเมืองตรังตอ่ไปในอนาคต 

 
อภปิรายผลการศึกษา 
วัฒนธรรมโกป๊ี : ความงามของวัฒนธรรมคนเมือง 
 การรับประทานโกป๊ีของคนเมืองตรังเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางสงัคมซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากการผสมผสานวฒันธรรมไทยจีนจนกลายเป็นสิ่งที่ยอมรับทัว่ไป อีกทัง้มี
ความส าคญัตอ่สายสมัพนัธ์ของคนในชมุชน สอดคล้องกบัอปุนิสยัช่างกิน รักเพื่อนพ้อง 
และใจกว้างในการต้อนรับเหล่ามิตรสหายทัง้ใกล้และไกลที่ถูกหลอ่หลอมให้เป็นส่วน
หนึง่ของลกัษณะนิสยัของคนเมืองตรัง การรับประทานโกป๊ีจึงเปรียบได้กบัเป็นการสร้าง
โอกาสของการเข้าสงัคมของคนเมืองตรัง ด ารงสายสัมพันธ์ระหว่างคนในสงัคมให้
เข้มแข็ง อีกทัง้เป็นการแสดงการยอมรับในฐานะเป็นพวกพ้องเดียวกนั ถือได้ว่าเป็นการ
สร้างและขยายเครือขา่ยทางสงัคมอีกทางหนึง่ เป็นการน าคณุคา่ของวฒันธรรมท้องถ่ิน
มาสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่คนในสงัคม ผา่นการให้การสร้างเครือข่ายทางสงัคม
ในพืน้ท่ีร้านโกป๊ี เพิ่มโอกาสในการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างกลุม่คนในสงัคมเมืองที่มี
การขยายตวัขึน้อย่างรวดเร็วท่ามกลางกระแสความทนัสมยัที่ไหลบ่าเข้ามาในสงัคม 
ร้านโกป๊ีจึงเปรียบได้กับพืน้ที่ของเครือข่ายทางสงัคมโดยมีการน าวิถีการรับประทานที่
ได้รับการยอมรับ ได้รับการปฏิบัติซ า้จนกลายเป็นวฒันธรรมของคนในสงัคมมาเป็น
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ตวักลางของการสร้างสถาบนัทางสงัคมของคนในสงัคมเพื่อความเจริญก้าวหน้าของ
สงัคม สอดคล้องกบัทฤษฎีทนุทางสงัคมของ พทุนมั (Putnam, 2011 อ้างถึงใน สรุางค์
รัตน์ จ าเนียรพล. 2555) ที่มองว่าทนุทางสงัคมเป็นตวัช่วยในการเช่ือมโยงผู้คนเข้าหา
กนั ช่วยเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์เพื่อให้การท างานหรือการพฒันาสงัคมมี
ประสทิธิภาพ ผา่นการสร้างเครือขา่ยทางสงัคม การให้คณุคา่ และความสมัพนัธ์ของคน
ในเครือข่ายเป็นตวัขบัเคลื่อนและเสริมขีดความสามารถทางสงัคมในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคม มนุษย์เมื่อมีความเช่ือและแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน 
พฤติกรรมเหล่านัน้กลายมาเป็นลกัษณะที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการสร้าง
สถาบันสงัคมให้เกิดขึน้ เช่นเดียวกับพืน้ที่ร้านโกป๊ีที่ถูกมองว่าเป็นพืน้ที่ทางสงัคมที่
นอกเหนือจากเป็นร้านค้าที่ให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่มในชีวิตประจ าวนัยงัเป็นพืน้ที่
ของการแสดงออกทางความคิด พืน้ที่ในการสนับสนุนกิจกรรมทางสงัคมของคนใน
ท้องถ่ิน สอดคล้องกับแนวคิดพืน้ที่ของ  Lefebvre (1991) ที่กล่าวว่าพืน้ที่ถูกให้
ความหมายจากการแสวงหาประโยชน์โดยมนุษย์ที่อยู่ในพืน้ที่ เหล่านัน้รับรู้ถึง
ความส าคัญของพืน้ที่  ก่อให้เกิดการใช้พืน้ที่ไปเพื่อกิจกรรมทางสังคมต่าง  ๆ ที่
ตอบสนองตามความต้องการของกลุม่ และการให้คณุค่าของคนในสงัคม โดยร้านโกป๊ี
ของคนเมืองตรังเป็นพืน้ท่ีของการแสดงออกตวัตนผ่านพฤติกรรม และสายสมัพนัธ์ของ
คนในสงัคมในการสร้างบรรทดัฐานทางความคิดผ่านการให้คุณค่าความส าคญัของ
วฒันธรรมการรับประทานท่ีคนในชมุชนยอมรับ มาปฏิบตัิและสบืทอดตอ่กนั 
 ร้านโกป๊ีเมืองตรังเป็นวฒันธรรมการรับประทานที่ได้รับการยอมรับทัว่ไปใน
สงัคมเมืองตรังให้ความส าคญัในการเป็นพืน้ท่ีเพื่อการสือ่สารและสร้างสายสมัพนัธ์ของ
คนเมืองตรัง สร้างคุณค่าของวฒันธรรมการรับประทานโกป๊ีให้เป็นพืน้ที่ทางสงัคมที่มี
การรวมตวักนัของกลุม่คนที่มีความหลากหลายทางด้านอาชีพ เพื่อสร้างโอกาสในการ
สนทนา สร้างเครือข่ายทางสังคมช่วยสนับสนุนการด าเนินชีวิต เป็นพืน้ที่ของการ
กระจายขา่วสารข้อมลู สร้างโอกาสด้านพฤติกรรมการแสดงออกทางความคิดเห็นและ
การมีสว่นร่วมในการพฒันาสงัคมของคนเมืองตรัง 
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ร้านโกป๊ี : เวทีชีวิต แสดงสิทธ์ิคนเมืองตรัง 
 ร้านโกป๊ีเมืองตรังนอกจากวฒันธรรมการรับประทานแล้ว ยังเป็นพืน้ที่ทาง
สงัคมทัง้เพื่อการสร้างปฏิสมัพันธ์ และยังเป็นพืน้ที่แห่งโอกาสในการแสดงออกทาง
ความคิด ทศันคติของคนในสงัคมต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ทัง้ในอดีต สภาวการณ์ปัจจุบนั 
รวมไปจนถึงการสร้างกิจกรรมทางสงัคมในอนาคต ทัง้จุดประสงค์เพื่อสร้างสรรค์และ
พฒันาสงัคม หาแนวทางในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาในสงัคม สิ่งเหลา่นีแ้สดงออก
ให้เห็นว่าร้านโกป๊ีเมืองตรังเป็นพืน้ที่แห่งโอกาสของคนในชุมชนไม่มีการแบ่งแยก หรือ
กีดกัน้ มีบ้างที่คนแต่ละกลุม่ในสงัคมอาจมีร้านเฉพาะของตนเอง แต่สิ่งนัน้ยิ่งเป็นการ
ตอกย า้ว่าคนในสงัคมมีตวัเลือกมากมายในการเข้าถึงกลุ่มสงัคมของตนร่วมกับผู้ที่มี
การช่ืนชอบหรือแนวคิดที่คล้ายคลึงกัน ทัง้นีย้งัรวมไปจนถึงกลุ่มคนที่มีบ้านใกล้เรือน
เคียงหรือมีความจ าเป็นท่ีจะต้องติดตอ่สือ่สารระหวา่งกนั สร้างปฏิสมัพนัธ์ในการด าเนนิ
ชีวิตทัง้เพื่อประกอบอาชีพ และเพื่อการเข้าสงัคม ร้านโกป๊ีจึงเปรียบเสมือนเวทีในการ
แสดงออกตวัตนทัง้ทางด้านความคิด การกระท า พฤติกรรมต่างๆของคนในสงัคม ให้มี
สทิธ์ิมีเสยีง สร้างโอกาสในการเสนอแนวทางในการแสดงออกความคิดเห็น ซึง่ช่วยสร้าง
ลกัษณะนิสยัของการกล้าแสดงออกของคนเมืองตรัง กระตุ้นการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน สอดคล้องกบัแนวความคิดอ านาจของ Foucault ที่มองว่าอ านาจมีอยู่ทกุพืน้ที่ 
ทุกคนสามารถสร้างอ านาจได้ ขึน้อยู่กับบริบทที่ส่งเสริม ทัง้นีอ้ านาจสามารถช่วย
กระตุ้นและสร้างสรรค์ให้เกิดขึน้ (Foucault, 1991 อ้างถึงใน รัตนา โตสกุล, 2548) 
อยา่งไรก็ดีพฤติกรรมการแสดงออกตวัตนในพืน้ท่ีร้านโกป๊ีสามารถที่จะน าไปช่วยกระตุ้น
การสร้างความเข้มแข็งของประชาคมคนเมืองตรัง เพื่อพฒันาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้
ในเมืองตรังตอ่ไปได้ในอนาคต  
มรดกทางวัฒนธรรม สร้างสรรค์อนาคต 
 วฒันธรรมการรับประทานโกป๊ีของคนเมืองตรังแสดงออกถึงทศันคติของการ
เป็นคนใจกว้างของคนเมืองตรัง การรักพวกพ้องของคนใต้ที่แสดงออกผ่านการใช้โกป๊ี
และชาเป็นเคร่ืองดื่มในการต้อนรับขบัสู้  การให้ความส าคญักบัการเข้ามาในเมืองตรังวา่ 
มาต้องอิ่มท้องกลบัไปท าให้ชาวตรังให้ความส าคญักบัการรับประทานเป็นอยา่งมาก ยงั
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รวมถึงพฤติกรรมการสือ่สารและสร้างปฏิสมัพนัธ์ของคนเมืองตรังในพืน้ที่ร้านโกป๊ีที่เปิด
โอกาสให้คนตรังมีการสร้างสายสมัพันธ์ทางสงัคม ถือได้ว่าเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่
แสดงออกตวัตนของคนในสงัคมได้รับการยอมรับและถูกสง่ต่อจากรุ่นสูรุ่่น สอดคล้อง
กับงานวิจัยของอมัพร จิรัฐติกร (2557) ที่มองว่าวฒันธรรมเป็นสิ่งที่สะท้อนความคิด 
ความเช่ือของคนในสงัคม เนื่องจากเป็นสิ่งที่คนในสงัคมยอมรับและเลือกปฏิบตัิซ า้ ๆ
หากเป็นวฒันธรรมที่ได้รับมาก็อาจจะมีการน ามาปรับใช้ในเข้ากบัสภาพแวดล้อม และ
วฒันธรรมของตน จนกลายเป็นวฒันธรรมที่ถกูผสมกลมกลืน และปรับใช้ให้เหมาะสม
กบัวิถีการด าเนินชีวิตในสภาพแวดล้อมของตนกลายเป็นวฒันธรรมที่มีความแตกต่าง
จากวฒันธรรมดัง้เดิม ได้รับการสัง่สม สง่ตอ่และสบืทอดให้แก่คนรุ่นหลงัในสงัคมกลาย
มาเป็นทนุทางวฒันธรรมในสงัคมที่สะท้อน ทศันคติ ความเช่ือ รวมถึงคณุธรรมของคน
ในสงัคม วิถีการรับประทานโกป๊ีจึงกลายเป็นวัฒนธรรมท้องถ่ินที่มีบทบาทต่อการ
พฒันา แก้ปัญหาที่เกิดในสงัคม และสามารถต่อยอดในการสร้างความเข้มแข็งของ
ประชาคมคนเมืองตรังต่อไปในอนาคต สอดคล้องกับแนวคิดทุนทางสงัคมของอมรา 
พงศาพิชญ์ (2543) ที่มองวา่วฒันธรรมเป็นสว่นหนึง่ของทนุทางสงัคมช่วยในการพฒันา
ชมุชนและสงัคม เนื่องจากเป็นทนุท่ีผา่นการคดัเลอืกเพื่อท่ีจะได้รับการถ่ายทอด เป็นสิ่ง
ที่สร้างสายสมัพนัธ์ผกูรวมคนในสงัคมกระตุ้นการรับผิดชอบตอ่สว่นรวมของคนในสงัคม
ถือเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมชุมชนที่ช่วยในการพัฒนาชุมชนและสงัคมที่สามารถ
พฒันาความเข้มแข็งตอ่ไปในอนาคต 
วัฒนธรรมท้องถิ่น ภาพสะท้อนวิถแีห่งชุมชน 
 วิ ถีการ รับประทานโก ป๊ีของคนเมืองต รัง เ ป็นวิ ถีการ รับประทานใน
ชีวิตประจ าวนัท่ีมีผู้คนในสงัคมเข้ามาพบปะพดูคยุระหว่างกนั อีกทัง้ยงัเป็นพืน้ที่ในการ
รับรองแขกผู้มาเยือน มีการน าอาหารและเคร่ืองดื่มต่างๆมาต้อนรับ คนเมืองตรังใช้ร้าน
โกป๊ีเป็นพืน้ที่ในการสร้างปฏิสัมพันธ์ภายในสงัคม ในคุณค่าและความส าคัญโดย
ก าหนดภาพตวัแทนร้านโกป๊ีให้เป็นพืน้ที่เข้าร่วมกลุม่ทางสงัคม พืน้ที่ของเครือข่ายทาง
สงัคมของคนเมืองอนัเอือ้ประโยชน์ตอ่การด าเนินชีวิตของคนในสงัคม เปรียบดงัเวทีทาง
สงัคมที่สะท้อนมมุมองด้านทศันคติ ความคิด และเปิดกว้างให้ผู้คนสามารถที่จะออกมา
แสดงตวัตนให้คนในสงัคมได้ยอมรับ แม้ภายนอกอาจจะเป็นเพียงพ่อค้า ผู้ เกษียณอายุ
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ราชการ หรือราชการชัน้ผู้ น้อยที่ไม่มีสิทธิมีเสียงหรือมีตวัตนในสถาบันทางสงัคมอัน
เก่ียวเนื่องกับอาชีพหรือหน้าที่ของตน แต่ท าให้บุคคลธรรมดาในสงัคมสามารถเป็นได้
ทัง้ผู้สื่อข่าวที่เสนอข่าวสารในสงัคมให้ผู้คนได้รับฟัง เป็นเกษตรกรที่เช่ียวชาญในการ
เพาะพันธุ์ไม้ได้น าข้อมูลวิธีการของตนเองที่ประสบความส าเร็จมาเสนอแนะแม้ซึ่ง
อาจจะเป็นงานอดิเรกหนึ่งในชีวิตจริง อาจเป็นผู้ช านาญการด้านท านายความฝันและ
การตีความตวัเลขแม้ชีวิตการท างานนอกร้านโกป๊ีจะเป็นพนกังานให้ค าปรึกษาด้าน
กฎหมาย  

สิ่งเหล่านีเ้ป็นเพียงแค่ตัวอย่างของบุคคลที่ได้ใช้พืน้ที่ร้านโกป๊ีในการสร้าง
ตวัตนอื่นๆในสงัคม เปิดเผยตวัตนแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของทศันคติ พฤติกรรม 
กิจกรรมของคนในกลุม่ รวมถึงบริบทของร้านโกป๊ีแต่ละร้านที่สนบัสนนุกิจกรรมในการ
แสดงออกถึงตัวตน เหล่านัน้เช่นถ้าเจ้าของร้านนิยมชมชอบในการซื อ้สลากกินแบ่ง
รัฐบาลหรือหวยใต้ดินก็จะสนับสนุนกิจกรรม รวมถึงพฤติกรรมของผู้ คนที่มีความ
เช่ียวชาญด้านการท านายฝันหรือตีความตวัเลขมากกวา่ร้านโกป๊ีที่เจ้าของร้านชอบปลกู
ต้นไม้ ดอกไม้หายาก เป็นต้น สิ่งเหลา่นีส้อดคล้องกบังานวิจยัของสภุารีย์ เถาว์วงศ์ษา  
(2555) วฒันธรรมที่สือ่ออกมาเป็นผลที่ได้รับมาจากความเช่ือ รวมถึงบริบทที่เก่ียวข้อง
กับสังคมและวัฒนธรรม แม้จะเป็นกลุ่มคนเดียวกัน ก็อาจจะมีความแตกต่างกัน
เนื่องจากสภาวการณ์ และยุคสมัย และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้แม้สญัญะที่
ลกัษณะภายนอกเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน แต่การแปลความหมายหรือการสื่อถึง
ความหมายแตกตา่งกนัได้  
 อยา่งไรก็ดีการโกป๊ีเมืองตรังจึงมิใช่เป็นเพียงวฒันธรรมการรับประทานของคน
ตรังเพียงเทา่นัน้ การรับประทานโกป๊ียงัเป็นตวัแทนของสญัญะท่ีคนในสงัคมมีการตกลง
ร่วมกนัในการสือ่สารวา่การรับประทานโกป๊ีเป็นเสมือนการสร้างตวัตนทางสงัคมของคน
เมืองตรัง แม้ลกัษณะของการรับประทานโกป๊ีหรือเลือกเข้าไปรับประทานโกป๊ีภายใน
ร้านท่ีมีลกัษณะแตกตา่งกนั โดยสมาชิกในสงัคมจะเลอืกตามความช่ืนชอบของตน หรือ
ของกลุม่เครือข่ายของตนก็ตาม แต่การรับประทานโกป๊ียงัเปรียบได้กบัพืน้ที่ทางจินตก
รรมของคนในสงัคม ร้านโกป๊ีสามารถเป็นได้ทัง้บ้านหลงัที่สอง แหลง่พกัผ่อนหย่อนใจ 
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ห้องนัง่เล่น ร้านอาหาร พืน้ที่แห่งความหวงัของผู้คนในสงัคม ขึน้อยู่กบัพฤติกรรมของ
คนแตล่ะกลุม่ที่เข้าไปสร้างปฏิสมัพนัธ์ภายในร้านและให้คณุค่าและความหมายต่อร้าน
โกป๊ีในมมุมองของตนอย่างไร  สอดคล้องกบัทฤษฎีสญัวิทยาของ Barthes ,(1957) ที่
มองวา่ทกุอยา่งสามารถใช้สื่อความหมายได้ทัง้หมด ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัระบบความคิดที่สื่อ
ถึงสิ่งต่างๆ ให้เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความหมายไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามเมื่อผ่าน
กระบวนการทางความคิดของคนในสังคม ที่ได้มีการตัดสินใจใช้เกณฑ์ในการ
ก าหนดการแสดงความหมายร่วมกนัเพื่อน ามาใช้เพื่อการสื่อสารทางวฒันธรรมร่วมกนั
ในสงัคม การรับประทานโกป๊ีของเมืองตรังจึงเป็นมากกว่าการรับประทานตามวิถีการ
ด าเนินชีวิต แต่การรับประทานโกป๊ียงัเป็นการแสดงตวัตนผ่านเวทีทางสงัคม เป็นการ
สื่อสารที่ช่วยในการสร้างโลกทางสงัคมที่ผู้คนสามารถแสดงตวัตนและบทบาทที่สอง
นอกเหนือจากสถานภาพภายใต้โครงสร้างทางสงัคมและการประกอบอาชีพ สิ่งเหลา่นี ้
แสดงให้เห็นถึงความส าคญัของการรับประทานโกป๊ีที่มีการใช้พืน้ท่ีร้านโกป๊ีเป็นสือ่กลาง
ในแสดงออกตวัตนเพื่อสร้างการยอมรับจากสงัคม 
 วิถีการรับประทานโกป๊ีของคนเมืองตรังจึงมิได้เป็นเพียงแค่วฒันธรรมที่ถูก
คดัเลอืกจากคนในชมุชนแล้วว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมในการด าเนินชีวิต และดีงามควรแก่
การส่งผ่านยังผู้ สืบสนัดารของตนเท่านัน้ แต่วิถีการรับประทานโกป๊ียังเปรียบได้กับ
สื่อกลางทางสงัคมที่ช่วยในการแสดงออกตวัตนทัง้ความคิด การเข้าร่วมกิจกรรมทาง
สงัคมของสมาชิก ทัง้เพื่อการสร้างเครือข่ายทางสงัคมของคนในชุมชน และแก้ปัญหา
ต่างๆในสังคม แต่ยังแฝงไปด้วยการแสดงออกตัวตนเพื่อการต่อรองอ านาจ และ
แสดงออกถึงบทบาททางสงัคม ที่ตนอาจไม่สามารถท าการเปิดเผยได้ในสภาวะทัว่ไป 
อย่างไรก็ดี ร้านโกป๊ีถือได้ว่าเป็นพืน้ที่ที่ช่วยในการสนับสนุนให้สายสัมพันธ์ทาง
วฒันธรรมของกลุม่คนในสงัคมสามารถด ารงอยูไ่ด้ทา่มกลางการขยายตวัของเมือง และ
สภาพสงัคมปัจจุบนัที่คนในสงัคมเร่ิมมีความเป็นปัจเจกบคุคลมากยิ่งขึน้ กลา่วได้ว่านี่
อาจเป็นหนึ่งเหตุผลที่ท าให้ร้านโกป๊ีมีความส าคัญต่อคนในสังคม และวิถี การ
รับประทานโกป๊ีของคนเมืองตรังไมเ่คยเลือนหายไป ยงัคงปรับเปลี่ยนให้เข้ากบัยคุสมยั
และความต้องการของคนในสงัคมตอ่ไปในอนาคต ควบคูไ่ปกบัตวัตนของคนในสงัคมที่
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มีการปรับเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันในกระแสสงัคม วิถีการรับประทานโกป๊ีจึงเป็นทัง้
วัฒนธรรมที่คนในสังคมเมืองตรังยอมรับ ทัง้แง่ของคุณค่าทางจิตใจอันสะท้อน
วฒันธรรมของการรักพวกพ้อง รักการเข้าสงัคมของคนเมืองตรัง และยงัเป็นรูปแบบ
วิถีทางแห่งการแสดงตัวตนทางสงัคมของคนเมืองตรังที่ยังคงมีมาตัง้แต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนัและเป็นฟันเฟืองส าคญัที่ช่วยขับเคลื่อนพฒันาสร้างสรรค์สงัคมเมืองตรั งใน
อนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อมลูของงานวิจยัข้างต้นสามารถที่จะน าข้อมลูที่ได้จากงานวิจยัน าไปต่อ
ยอดการพฒันาประชาคมผา่นการใช้สายสมัพนัธ์ทางวฒันธรรมผา่นพืน้ท่ีร้านโกป๊ี 

2. เป็นแนวทางเพื่อมุ่งพฒันาชุมชนให้มีความเข้มแข็งช่วยกระตุ้นการมีสว่น
ร่วมของคนในชมุชนตอ่การแก้ไขปัญหาของคนในชมุชน 

3. สามารถจัดกิจกรรมเพื่อช่วยสนับสนุนความสามัคคีของคนในชุมชน 
พฒันาศกัยภาพของคนในชมุชนทา่มกลางการขยายตวัของชมุชนเมือง  
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