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หรือการแสดงตัวตนทางสังคม
Trang’s Kopi : The way of Drinking Kopi as a Semiology of Cultural
or Social Identity
ภรณีย ยี่ถิ ้น1, จุรีรัตน์ บัวแก้ ว2
Paranee YheeThin, Jureerat Buakaew
บทคัดย่ อ
บทความนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปิ ดเผยวัฒนธรรมการรับประทานโกปี๊ ในมุมมอง
ของคนเมืองตรั งผ่านพืน้ ที่ร้านโกปี๊ ในเขตเทศบาลนครตรั ง อาเภอเมือง จังหวัดตรั ง
ใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้ อมูลจากภาคสนามด้ วยวิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึกกับผู้บริ โภค พนักงานในร้ านโกปี๊ และเจ้ าของร้ านโกปี๊ และการสังเกตแบบมีสว่ น
ร่ ว ม ท าการวิ พ ากษ์ ป รากฏการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ผ่ า นการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ทางด้ าน
ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นร่วมกับข้ อมูลจาการวิจยั ในภาคสนามในพื ้นที่ร้านโกปี๊ ผลการวิจยั
พบว่า วิถี ก ารรั บ ประทานโกปี๊ ใ นพื น้ ที่ศึก ษามีค วามสาคัญ ต่อการด ารงอยู่ของสาย
สัม พัน ธ์ ท างวัฒ นธรรมของคนในชุ ม ชน ให้ ค วามสาคัญ กับ การน าวัฒ นธรรมการ
รับประทานโกปี๊ เพื่อการต้ อนรับขับสู้ผ้ ทู ี่มาเยี่ยมเยือน รวมถึงการเข้ าร่ วมกิจกรรมทาง
สังคมของคนเมืองตรังโดยใช้ พื ้นที่ร้านโกปี๊ เป็ นสือ่ กลางในการติดต่อสื่อสาร ทังผ่
้ านการ
พูดคุยและสร้ างปฏิสมั พันธ์ กบั ผู้คนภายในร้ าน อันสะท้ อนให้ เห็นทัศนคติทางความคิด
ทังทางบวกและทางลบต่
้
อสถานการณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีการดาเนินชี วิตท่ามกลาง
บริ บททางสังคมของคนเมืองตรัง ร้ านโกปี๊ จึงถูกให้ ภาพแทนความหมายเป็ นเวทีทางสังคม
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ทังเพื
้ ่อการแสดงออกตัวตนทางสังคม ผ่านการสือ่ สารทางความคิดของคนในสังคม และ
การร่วมกันถกเถียงในการแก้ ไขปัญหาทางสังคมของคนเมืองตรัง
คาสาคัญ : โกปี๊ วิถีการรับประทานโกปี๊ สัญญะทางวัฒนธรรม พื ้นที่แสดงตัวตน
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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บทนา
วิ ถี ก ารรั บ ประทานโกปี๊ ข องเมื อ งตรั ง เป็ น หนึ่ ง ในวิ ถี ก ารด าเนิ น ชี วิ ต ของ
คนเมืองตรัง ที่ให้ ความสาคัญกับวัฒนธรรมการรับประทานแสดงออกผ่านกิ จกรรม
ทางสัง คม ไม่ว่า จะเป็ น จากการรั บ ประทานอาหารในแต่ละวัน ไปจนถึ ง ประเพณี
อัน เกี่ ย วเนื่อ งกับ วิ ถี ชีวิ ต และความเชื่ อ ของคนในสังคม อาทิ งานแต่ง งาน งานศพ
โดยจัด ให้ มีอาหารเลีย้ งต้ อ นรั บอย่างเต็ม ที่ ประกอบกับรสชาติของอาหารที่ เข้ มข้ น
จัดจ้ าน สะท้ อนวัฒนธรรมของท้ องถิ่น ที่ผสมผสานอาหารของคนไทยพื ้นถิ่นกั บอาหาร
ของชาวจีนโพ้ นทะเลที่เข้ ามาตังรกราก
้
กลายเป็ นประชากรส่วนใหญ่ในเขตตัวเมืองตรัง
(เอกสารประกอบการจัดงาน 100 ปี เมืองทับเที่ยง, 2558) วัฒนธรรมการรับประทาน
ของชาวจีนจึงได้ เข้ ามามีอิทธิพลต่อวิถีการรับประทานของคนเมืองผ่านการติดต่อและ
สร้ างสายสัม พัน ธ์ ภ ายในสัง คมคนเมื อ งตรั ง ผสมผสานแนวคิ ด ของชาวจี น ที่ ใ ห้
ความสาคัญในการต้ อนรั บขับสู้ต่อแขกที่มาถึงเรื อนชานด้ วยอาหารการรั บประทาน
เต็มที่ ความเชื่อเหล่านี ้ทาให้ คนตรังพิถีพิถนั ประกอบอาหาร ทาให้ อาหารของคนเมือง
ตรังมีความโดดเด่นเป็ นที่ชื่นชอบของคนทัว่ ไป นอกจากนี ้การรับประทานโกปี๊ ยงั ดารง
อยูใ่ นวิถีชีวิตของผู้คนเมืองตรังมายาวนานกว่า 100 ปี (จีรศักดิ์ ทับเที่ยง, สัมภาษณ์ 12
กุมภาพันธ์ 2559)
นับตังแต่
้ อดีตร้ านโกปี๊ ของเมืองตรังได้ ถูกให้ ความสาคัญให้ เป็ นแหล่งนัดพบ
พูดคุย สื่อสารและสร้ างปฏิสมั พันธ์ ของคนเมืองตรัง ทังเพื
้ ่อการแจ้ งข่าวสารของคนใน
ชุมชน และการพบปะเพื่อร่ วมรับประทานอาหารสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างกลุ่ม
คนเมืองตรัง (จินตนา พลรบ,สัมภาษณ์ 19 มกราคม 2559) ซึง่ เป็ นวิถีในการดาเนินชีวิต
ที่ ได้ ด ารงอยู่จ ากอดี ต ยาวนานจนถึ ง ปั จ จุบัน แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสาคัญ ของการ
รับประทานโกปี๊ ที่มีคุณค่ามากกว่าการเป็ นหนึ่งในวัฒนธรรมการรับประทานของคน
เมืองตรัง งานวิจยั เรื่ องนี ้ต้ องการนาเสนอวิถีการรับประทานโกปี๊ ของคนเมืองตรัง ผ่าน
มุมมองที่ผสมผสานระหว่างการเป็ นคนใน(วัฒนธรรม)และคนนอก(วัฒนธรรม) นาเสนอ
ผ่านการพรรณนาวิเคราะห์ เพื่อทาการค้ นหาคาตอบที่ว่า วิถีการรับประทานโกปี๊ เป็ น
ส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมหรื อเป็ นเครื่ องมือการแสดงตัวตนทางสังคมของคนเมืองตรัง
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วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิถีการรั บประทานโกปี๊ ของคนเมือ งตรั งว่าเป็ น
วัฒนธรรมหรื อเครื่ องมือการแสดงตัวตนทางสังคม
คาถามการวิจัย วิถีการรับประทานโกปี๊ เป็ นวัฒนธรรมหรื อเครื่ องมือแสดง
ตัวตนทางสังคมของคนเมืองตรัง
วิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่ อง วิถีการรับประทานโกปี๊ ของคนเมืองตรัง วัฒนธรรมหรื อการ
แสดงตัวตนทางสังคมทาการศึกษากลุม่ คนภายในพื ้นที่ร้านโกปี๊ ในเขตการปกครองส่วน
ท้ องถิ่นเทศบาลนครตรัง อาเภอเมือง จังหวัดตรัง เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
research) โดยศึกษากิจกรรมและวัฒนธรรมการรับประทานโกปี๊ ของคนเมืองตรังใน
พื ้นที่ร้านโกปี๊ ผู้วิจยั ออกแบบงานวิจยั เป็ นดังต่อไปนี ้
การเลือกพืน้ ที่ท่ ศี ึกษา
พื ้นที่ที่ใช้ ในการวิจยั คือ พื ้นที่ตวั เมืองตรังในเขตเทศบาลนครตรัง อาเภอเมือง
จังหวัดตรัง ซึ่งมีความโดดเด่นทางด้ านการปฏิสมั พันธ์ ทางสังคมของคนเมืองตรัง เป็ น
พื ้นที่ทางสังคมของคนทุกเพศทุกวัย ซึ่งยังดารงอยู่นบั ตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั แม้ มีการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมเกิดขึ ้น อันส่งผลให้ วฒ
ั นธรรมบางประการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ยุคสมัย แต่ร้านโกปี๊ ก็ยงั เป็ นพืน้ ที่ของการดาเนินชีวิตที่มีการสร้ างความสัมพันธ์ ผ่าน
กิจกรรมทางสังคมของคนเมืองตรัง ผู้วิจยั คัดเลือกร้ านโกปี๊ โดยสอบถามจากคนในพื ้นที่
เพื่อคัดเลือกร้ านโกปี๊ ที่ได้ รับความนิยมในตัวเมืองตรังจากการสารวจด้ วยแบบสอบถาม
อีกทังยั
้ งใช้ เกณฑ์เจาะจงกลุม่ เป้าหมายร้ านโกปี๊ ที่มีคนเมืองตรังใช้ เป็ นพื ้นทีใ่ น
การใช้ สื่อสาร สร้ างปฏิ สัมพัน ธ์ ผ่า นกิ จ กรรมทางสัง คมที่ เ กิ ด ขึน้ ภายใน นอกจากนี ้
ภายในร้ านยังคงพบเห็นสัญลักษณ์ ท้องถิ่นบางประการในการสื่อสารระหว่างกั นของ
กลุม่ คน อาทิ ป้ายเชิญชวนร่วมงานครบรอบวันกาเนิดศาลเจ้ า ป้ายประกาศงานศพ ทา
การเลือก 3 ร้ าน คือร้ าน A ร้ าน B และร้ าน C เนื่องจาก
ร้ าน A เป็ นร้ านที่คนเมืองตรังนิยมเข้ าไปพูดคุยเรื่ องการเมือง และมักเป็ นที่
นิยมของหัวคะแนนพรรคการเมืองต่างๆเมื่อใกล้ เวลาหาเสียงเลือกตัง้
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ร้ าน B เป็ นร้ านโกปี๊ ที่อยูใ่ จกลางตัวเมืองและมองเห็นการเข้ าถึงร้ านของคนทุก
เพศวัย อยู่ใ กล้ แหล่งการค้ า โรงเรี ยน รวมถึงคิ วรถเพื่อเดิ นทางไปยังอ าเภออื่นๆใน
จังหวัดตรัง ซึ่งจะทาให้ มองเห็นภาพของคนเมืองตรังที่ได้ มีการใช้ ร้านโกปี๊ เป็ นสถานที่
พักระหว่างเดินทางไปยังพื ้นที่อื่น รวมถึงเห็นโอกาสของการนัดพบเพื่อเดินทางของกลุม่
คน
เลือกร้ าน C เป็ นร้ านโกปี๊ ที่นิยมในการนัดพบของคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะ
ในช่วงเวลาค่าคืน
ผู้ให้ ข้อมูล
การศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจัยได้ ทาการศึกษาคนในพื ้นที่ร้านโกปี๊ ในตัวเมืองตรัง รวม
ทังหมด
้
17 คน โดยผู้ให้ ข้อมูลจากร้ าน A 6 คน ร้ าน B 5 คน และร้ าน C 5 คน จานวน
16 คนโดยผู้ให้ ข้อมูลสามารถแบ่งได้ เป็ นสองกลุ่มคือ กลุ่มของลูกค้ าที่เข้ ามาบริ โภค
ภายในร้ านโกปี๊ กลุม่ พนักงานและเจ้ าของร้ านโกปี๊ ภายในพื ้นที่ร้านโกปี๊ เพื่อช่วยในการ
เพิ่ ม มุม มองการสร้ างปฏิ สัม พัน ธ์ ข องคนเมื อ งตรั ง ผ่า นกิ จ กรรมทางสัง คมที่ เ กิ ด ขึน้
นอกจากนี ้ยังได้ ทาการสัมภาษณ์เจ้ าหน้ าที่สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง จานวน 1
คน เพื่อให้ ได้ ข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับนโยบายในการสนับสนุนและการดารงอยู่ซึ่งวิถีการ
รับประทานโกปี๊ ของคนเมืองตรังจากมิติของหน่วยงานภาครัฐ
วิธีการเก็บข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลภายในร้ านโกปี๊ ผ่านการสังเกตอย่างมีสว่ นร่ วม ทาการ
สัง เกตพฤติ ก รรมของกลุ่ม ลูก ค้ า ภายในร้ านในช่ ว งสถานการณ์ ปั จ จุ บัน และการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุม่ ของพนักงานภายในร้ านและเจ้ าของร้ านเป็ นสาคัญ เพื่อให้ ได้
ทัศนคติของคนเมืองตรังที่มี ต่อร้ านโกปี๊ และศึกษากิจกรรมทางสังคมที่เกิดขึ ้นภายใน
ร้ าน อันก่อให้ เกิ ดการสร้ างปฏิสมั พันธ์ ของคนในสังคม เพื่อมองภาพรวมของวิถีการ
รับประทานโกปี๊ แล้ วนาข้ อมูลที่มีความครบถ้ วนมาใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป ใน
การศึกษาครัง้ นี ้ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลและผลการศึกษาครอบคลุม ตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ผู้วิจัยได้ ใช้ เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ดังนี ้
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1. ท าการศึกษาเอกสารโดยรวบรวมข้ อ มูลจากแหล่งต่า งๆ ทัง้ ข้ อ มูลจาก
เอกสารและรวบรวมจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องในแง่มมุ ของทรัพยากรในพื ้นที่ ทฤษฎีและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง โดยได้ ทาการค้ นคว้ าจากหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้ าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และหอสมุดคุณหญิงหลงอรรถกวีสนุ ทร ตลอดจน
การสืบค้ นข้ อมูลจากเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ซึ่งได้ เก็บรวบรวมโดยนามาใช้ เป็ นกรอบ
แนวคิดในการศึกษา
2. ออกแบบเครื่ องที่ใช้ ในการ รวมถึงแบบสังเกตเพื่อช่วยในการลงเก็บข้ อมูล
ในภาคสนามจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
3. การเก็บข้ อมูลภาคสนาม ผู้วิจยั ทาการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลทังสองกลุ
้
ม่ ด้ วย
ตนเอง ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. นาข้ อมูลที่ได้ จากการเก็บรวบรวมเอกสาร จากการสัมภาษณ์จากการลง
พืน้ ที่ และการสังเกตแบบมี ส่วนร่ วมในพื น้ ที่ ทาการคัดเลือกและจัดหมวดหมู่ต าม
ประเด็นที่ทาการศึกษา แยกข้ อมูลตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
2. ทาการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ ทฤษฎีสญ
ั วิทยาของ Barthes
(1957) แนวความคิดอานาจของ Foucault ทฤษฎีทนุ ทางสังคมของ Putnam (2011)
แนวคิดทุนทางสังคมของ อมรา พงศาพิชญ์ (2543) และแนวคิดพื ้นที่ของ Lefebvre
(1991) มาตี ค วามและสร้ างข้ อ สรุ ป อธิ บ ายเชิ ง พรรณนาความและเรี ย บเรี ย งเป็ น
บทความอันสมบูรณ์
ผลการศึกษา
ย่ารุ่ งเมืองเก่ า : เคล้ ากลิ่นโกปี๊ ที่เมืองตรัง
การรับประทานโกปี๊ ของคนเมืองตรังเป็ นหนึ่งในวัฒนธรรมจากชาวจีนที่ได้ รับ
การยอมรับและส่งผ่านมายังรุ่ นต่อรุ่ น แม้ จะไม่ปรากฏหลักฐานการจดบันทึกจากชาว
จีนและชาวไทยเชื ้อสายจีนถึงเรื่ องราวของการนาการรับประทานโกปี๊ เข้ ามาในตัวเมือง
ตรั ง อย่า งเป็ น ทางการ แต่ค าดการณ์ ว่ า การรั บ ประทานโกปี๊ ข องคนเมื อ งตรั ง มี ม า
ยาวนานกว่า 100 ปี เนื่องจากชาวจีนเมื่อเข้ ามาจับจองพื ้นที่สร้ างบ้ านแปลงเมืองยัง
ปี ที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2560

110 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ต่างแดน (จีรศักดิ์ ทับเที่ยง,สัมภาษณ์ 12 กุมภาพันธ์ 2559) ที่บริ เวณตาบลทับเที่ยง
เดิมเป็ นเพียงพื ้นที่ว่างเปล่ารกร้ างไม่เหมาะต่อการเพาะปลูก ชาวจีนเป็ นกลุม่ ผู้บกุ เบิก
ความเป็ นเมืองให้ แก่บ้านทับเที่ยงซึ่งต่อมาได้ กลายมาเป็ นที่ตงของอ
ั้
าเภอเมืองจังหวัดตรัง
ในปั จจุบนั (วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัด
ตรัง, 2544) เมื่อมีการเข้ ามาตังรกรากนอกเหนื
้
อจากการนาเอาสิ่งของ เครื่ องใช้ มาใน
ดินแดนใหม่แล้ ว ชาวจีนยังนาเอาวัฒนธรรมจีนที่ได้ รับการสืบทอดผ่านบรรพบุรุษใน
การด าเนิ น ชี วิ ต และลัก ษณะนิ สัย ที่ ถูก ผูก ติ ด มากับ การเข้ า สัง คม สิ่ ง เหล่ า นัน้ ถู ก
แสดงออกผ่านวิถีการดาเนินชีวิตในแต่ละวัน เมื่อมีการสร้ างปฏิสมั พันธ์ ร่วมกับคนกลุม่
อื่นๆภายในสังคมจึงทาให้ วฒ
ั นธรรมของชาวจีนได้ ถกู ส่งต่อ และมีบางส่วนที่ได้ รับการ
ผสมผสานให้ เหมาะสมกับลักษณะนิสยั ของคนในสังคม
การรับประทานโกปี๊ เป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการรับประทานที่ได้ อิทธิ พล
จากการแพร่ กระจายทางวัฒนธรรมของชาวจีนอพยพ โดยวัฒนธรรมการรับประทาน
โกปี๊ นี ้นอกจากการรับประทานโกปี๊ หรื อที่ถกู ให้ ความหมายว่าเป็ นการรับประทานกาแฟ
โบราณแล้ ว ยัง ผูก รวมไปถึ งการรั บประทานชาซึ่งชาวจี นนาชาเข้ า มาส่วนหนึ่ง ของ
เทศกาล ประเพณีตา่ งๆอันเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมจีน อาทิ ในเทศกาลถือศีลกินเจหรื อ
ถือศีลกินผักที่ ชาถูกนาไปเป็ นเครื่ องดื่ มต้ อนรับการเยี่ยมลูกหลานของตัวแทนเทพเจ้ า
หรื อผู้ที่ถกู เรี ยกว่าม้ าทรงโดยมีการวางชาไว้ บนโต๊ ะสาหรับรับการลงมาเยี่ยมลูกหลาน
เทพเจ้ า หรื อที่บรรดาชาวไทยเชื ้อสายจีนในจังหวัดตรัง เรี ยกว่า “รับพระออกเที่ยว” ถูก
นาไปตังประกอบพิ
้
ธีสาคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็ น พิธีกรรมในช่วงเทศกาลเช้ งเม้ ง พิธีกรรม
ในช่วงเทศกาลตรุษจีน รวมถึงหากเข้ าไปยังศาลเจ้ าหรื อบ้ านเรื อนของชาวไทยเชื ้อสาย
จีนบางบ้ านก็จะมีการนาน ้าชาเป็ นเครื่ องบูชารู ปปั น้ หรื อรู ปวาดเทพเจ้ าจีน (ป้าสาว,
สัมภาษณ์ 5 ธันวาคม 2557) สิ่งเหล่านี ้เป็ นวัฒนธรรมที่ชาวไทยเชื ้อสายจีนในจังหวัด
ตรังยังคงดารงวิถีชีวิตตามความเชื่อของชาวจีน สร้ างความหมายชานอกเหนือจากการ
เป็ นเครื่ องดื่มในชีวิตประจาวัน ยังเป็ นตัวแทนของสิ่งของที่ใช้ ในการต้ อนรับแขกและ
เพื่ อ นฝู ง ที่ ม าเยี่ ย มเยื อ น (วิ ท ยาลั ย ภาษาจี น ปั กกิ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ครู ห นานจิ ง
มหาวิทยาลัยครู อนั ฮุย, 2550) คนตรังเป็ นคนช่างกิน ทาให้ มีลกั ษณะนิสยั ในการเลือก
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กินของอร่อย ของดีมีคณ
ุ ภาพ คากล่าวนี ้หาได้ เกินจริ ง นอกจากการเลือกอาหารว่างใน
การรั บประทานคู่กับโกปี๊ หรื อชาต่างๆแล้ ว คนตรั งให้ ค วามสาคัญกับ รสชาติและรส
สัมผัสของเครื่ องดื่ม โดยมีการเลือกใบชาซีลอนซึ่งปั จจุบนั คือใบชาที่ดีที่สดุ ในโลก และ
เลือกกาแฟโรบัสตาที่ถึงแม้ จะมีคุณภาพที่ได้ รับการยอมรับเพียงอันดับสองแต่กาแฟ
ชนิดนี ้เป็ นกาแฟที่หาได้ ง่าย สามารถปลูกได้ ในบริ เวณเขาช่อง ซึ่งเป็ นตาบลหนึ่งของ
จัง หวัด ตรั ง (จี ร ศัก ดิ์ ทับ เที่ ย ง, สัม ภาษณ์ 12 กุม ภาพันธ์ 2559) ชาวตรั ง ส่วนใหญ่
รับประทานโกปี๊ วนั ละห้ าแก้ ว ครัง้ แรกที่ได้ ยินก็ไม่เชื่อนัก ใครจะดื่มได้ ถึงวันละห้ าแก้ ว
แต่ เ มื่ อ เข้ าไปพู ด คุ ย กับ ลูก ค้ าภายในร้ านก็ พ บว่ า ไม่ เ กิ น จริ ง เสี ย ที เ ดี ย ว ชาวตรั ง
รับประทานโกปี๊ แก้ วแรกตอนเช้ าพร้ อมอาหารเช้ าหรื อขนมต่างๆ ช่วงสายบางครัง้ มีแขก
มาถึง เรื อนชานไม่มีอะไรรั บ รองการมาเยี่ยมเยือนก็ ชวนไปนั่ง ร้ านโกปี๊ เพื่อหาอะไร
รับประทานพร้ อมพูดคุยเรื่ องราวต่างๆ ด้ วยกันนับเป็ นแก้ วที่สอง ช่วงเที่ยงบางบ้ านไม่
ทาอาหารเนื่องจากภารกิจในการประกอบอาชีพ ก็ไปรับประทานที่ร้านซึ่งร้ านโกปี๊ ที่ตรัง
ส่วนใหญ่ที่เปิ ดช่วงเที่ยงก็จะมีการขายอาหารจานเดียวประเภทต่างๆร่ วมด้ วย ก็นบั ได้
เป็ นแก้ วที่สาม ช่วงบ่ายเหนื่อยจากการทางานหรื ออาจจะมีการง่วงเหงาหาวนอนก็ไป
หาโกปี๊ รับประทาน บางคนกล่าวว่าตนเองมักจะไปร้ านโกปี๊ ช่วงบ่ายไปเจอกับกลุม่ เพื่อน
เพราะเป็ นที่ร้ ูกนั ว่า ช่วงเวลานี ้เป็ นช่วงเวลาที่ทกุ คนต้ องไปเจอกันพุดคุย หรื อส่งข่าวกัน
ช่วงเย็นบางครอบครัวพาสมาชิกครอบครัวไปทานอาหารนอกบ้ านกันบางครัง้ ก็เลือกใช้
ร้ านโกปี๊ เพราะทุกคนในครอบครั วสามารถเลือกอาหาร ขนม หรื อเครื่ องดื่มที่ตนเอง
ต้ องการได้ จากความหลากหลายของอาหารและเครื่ องดื่มที่เ พิ่มขึ ้นเป็ นตัวเลือกมากขึ ้น
ในปั จจุบนั (ขาว เพชรสี, สัมภาษณ์ 14 มิถนุ ายน 2558) ทังนี
้ ้การรับประทานโกปี๊ ของ
ชาวตรังก็มิได้ รับประทานวันละห้ าแก้ วทุกวัน หรื อทุกคนขึ ้นอยู่กบั บริ บททางสังคมและ
สถานการณ์ที่เกิดขึ ้นแต่ละวันของผู้คนในตัวเมืองตรังเป็ นสาคัญ สิ่งเหล่านี ้แสดงให้ เห็น
ว่าชาวตรังไม่ได้ เพียงแต่กินโกปี๊ และเป็ นการใช้ พื ้นที่ร้านโกปี๊ เป็ นพื ้นที่ของการพูดคุย
สื่อสาร ใช้ เครื่ องดื่มและอาหารต่างๆในร้ านโกปี๊ เป็ นตัวแทนในการต้ อนรับผู้ที่เข้ ามา
เยี่ยมเยือน บางครัง้ อาจไม่ได้ คิดว่าจะกินโกปี๊ แต่เมื่อไปพบเพื่อนหรื อคนรู้ จกั ก็จะทาการ
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หาร้ านโกปี๊ ซึง่ มีอยูห่ ลากหลายทัว่ ไปในพื ้นที่เมืองตรัง สะดวกต่อการพูดคุยพร้ อมทังหา
้
อะไรกินใช้ เวลาร่วมกันเป็ นระยะเวลานานตามที่ต้องการได้ ไม่เหมือนร้ านประเภทอื่น
ร้ านโกปี๊ : เวทีแห่ งวิถชี ีวิต
สภากาแฟถูกพูดถึงบ่อยครัง้ ภายใต้ บริ บททางสังคมอันเกี่ยวข้ องกับวิถี ชีวิต
ในพื ้นที่ร้านกาแฟ คนทัว่ ไปให้ คานิยามสภากาแฟว่าเป็ นทังพื
้ ้นที่สาคัญของการสื่อสาร
พื ้นที่ของการแสดงออกทางความคิด การต่อยอดความคิดของคนในสังคมทังเพื
้ ่อการ
ดาเนินชีวิต ช่วยในการขยายปฏิสมั พันธ์ทางสังคมผ่านกระบวนการมีสว่ นร่ วมของกลุม่
คน อีกทังยั
้ งเป็ นพื ้นที่ในการกระตุ้นการพัฒนาและแก้ ปัญหาทางสังคมของคนในชุมชน
โดยมัก มุ่ง เน้ น เนื อ้ หาของการสื่อ สาร ทัง้ ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ า นสัง คม และด้ า น
การเมืองเป็ นสาคัญ (จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์, 2552) ทาให้ ร้านกาแฟมีภาพลักษณ์ของ
สถานที่เปิ ดที่ช่วยในการกระตุ้นความคิดสร้ างสรรค์เนื่องจากเป็ นพื ้นที่ที่สร้ างความผ่อน
คลายให้ กบั ผู้คนจากกลิน่ หอมของกาแฟที่มีฤทธิ์กระตุ้นประสาทสัมผัสและให้ ความสด
ชื่นลดอาการอ่อนเพลียระหว่างวัน (ล้ อย, สัมภาษณ์ 5 พฤษภาคม 2558) ซึ่งสรรพคุณ
เหล่านี ้แสดงให้ เห็นว่ากาแฟเป็ นเครื่ องดื่มที่ช่วยสนับสนุนในการดารงชีวิตของผู้คน อี ก
ทังยั
้ งเป็ นวัฒนธรรมการรับประทานที่เป็ นที่การนิยมแพร่ หลายยาวนานตังแต่
้ อดีตจวบ
จนปั จจุบนั สิง่ เหล่านี ้สนับสนุนให้ พื ้นที่ร้านกาแฟกลายเป็ นพื ้นที่สาธารณะที่ดึงดูดผู้คน
เข้ ามาเพื่อพักผ่อนระหว่างการทางานที่เคร่ งเครี ยด รวมถึงการสร้ างกลุ่มของคนใน
สังคมซึง่ เกิดภายใต้ สภาพแวดล้ อมที่ผ่อนคลายกระตุ้นการสร้ างปฏิสมั พันธ์ ระหว่างกัน
ของสมาชิกภายในกลุม่
ร้ านโกปี๊ เมืองตรังถูกมองว่าเป็ นส่วนหนึ่งของพื ้นที่สภากาแฟของคนเมืองตรัง
เนื่องจากเป็ นพื ้นที่ทางสังคมที่สนับสนุนการสือ่ สารและการสร้ างปฏิสมั พันธ์ของผู้คนใน
สังคม โดยลักษณะของเรื่ องราวที่ใช้ ในการพูดคุยภายในร้ านซึ่งหลายครัง้ ก็มีการใช้ เป็ น
พื ้นที่ถกเถียงประเด็นเรื่ องราวเกี่ยวกับการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจและสภาพสังคมทัง้
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ประกอบกับลักษณะนิสยั เปิ ดเผย ตรงไปตรงมาซึ่งเป็ น
การผสมผสานลักษณะนิสยั คนจริ ง พูดตรง ไม่เกรงกลัวใครของคนใต้ และนิสยั มุมานะ
ขยันขันแข็ง และรั กการเรี ยนรู้ ของชาวจี น (สุทธิ วงศ์ พงศ์ ไพบูลย์ ดิลก วุฒิพาณิ ช ย์
ประสิทธิ์ ชิณการณ์, 2544) ยังรวมถึงการให้ ความสาคัญกับการรับรองผู้ที่มาพบปะหรื อ
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เยี่ยมเยือนโดยใช้ ร้านโกปี๊ เป็ นพื ้นที่ของการพูดคุยข่าวสารของคนในสังคม การพบปะ
และรั บรองเพื่อนฝูง (ผล จิ นดาพล, สัมภาษณ์ 14 มิถุนายน 2558) สิ่งเหล่านีท้ าให้
ลักษณะของการพูดคุยภายในร้ านโกปี๊ ของคนเมืองตรังมีความเข้ มข้ น ไม่เกรงกลัวที่จะ
น าข้ อ ถกเถี ย งอัน เกี่ ย วเนื่ อ งกับ การเมื อ ง การปกครอง เศรษฐกิ จ หรื อ สิ่ ง อื่ น ใดที่
เกี่ยวเนื่องกับการดาเนินชีวิตมาพูดคุยพร้ อมกับ การรับประทานของตน ซึ่งสิ่งเหล่านี ้ได้
กลายเป็ นลักษณะของการรับประทานโกปี๊ ในวิถีชีวิตของคนเมืองตรัง
นอกจากนี ค้ นเมื อ งตรั ง ในอดี ต ได้ รั บ การปลูก ฝั ง ให้ เ ห็ น ความส าคัญ ของ
การศึกษาเป็ นสาคัญตังแต่
้ ยุคสมัยที่พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดีเจ้ าเมืองตรั ง
ผู้ซึ่งพัฒนาเมืองตรั งให้ มีความเจริ ญจนถึงปั จจุบัน ได้ ให้ ความสาคัญจัดตัง้ โรงเรี ยน
ต่างๆขึ ้นมา อีกทังมอบหมายให้
้
ข้าราชการมีสว่ นในการช่วยสอนและอบรมหนังสือแก่
เด็กๆ (วัฒนธรรมพัฒนาการ ทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดตรัง ,
2544) ท าให้ ค นเมือ งตรั งให้ ค วามสาคัญกับการศึกษาเป็ น สาคัญจากนโยบายการ
ปกครองของผู้นาที่ได้ มีผลต่อการพัฒนาทัง้ ความคิดและสร้ างโอกาสทางการศึกษา
ให้ แก่คนเมืองตรังมาตังแต่
้ อดีต ผสมผสานร่ วมกับลักษณะนิสยั ของชาวจีนอพยพที่รัก
การเรี ยนรู้เป็ นทุนเดิม สิ่งเหล่านี ้หล่อหลอมบุคลิกของคนเมืองตรังให้ เป็ นคนที่ กล้ าที่จะ
เรี ยนรู้ สือ่ สารและถกเถียงในการแก้ ปัญหาต่างๆในสังคมผ่านการใช้ พื ้นที่ร้านโกปี๊ เป็ น
พื ้นที่ที่มีความสาคัญทางสังคมในการติดต่อสื่อสาร พูดคุยระหว่างกันของคนเมืองตรัง
อยูแ่ ล้ ว จึงเป็ นหนึง่ เหตุผลที่ทาให้ พื ้นที่ร้านโกปี๊ เป็ นแหล่งรวมตัวกันของกลุม่ คนที่เข้ ามา
แลกเปลีย่ นข้ อคิดเห็น หรื อส่งผ่านข้ อมูลในเรื่ องต่างๆอันเกี่ยวข้ องกับวิถีชีวิตของกลุม่ คน
ในสังคมเมืองตรัง ทังเรื
้ ่ องเศรษฐกิจ เรื่ องต่างๆภายในท้ องถิ่น ซึ่งมีเรื่ องราวมากมาย
หลากหลายซึง่ แสดงออกถึงสายสัมพันธ์ของคนในสังคมเมืองตรัง มิใช่เป็ นเพียงแค่สภา
กาแฟที่เน้ นการถกเถียงเรื่ องราวทางการเมืองเพียงอย่างเดียว
เรื่องเล่ าของร้ านโกปี๊ : การเดินทางผ่ านช่ วงเวลาของวัฒนธรรมคนเมือง
เมืองตรังเข้ าสู่เศรษฐกิจแบบเงินตรา จากอิทธิ พลของสนธิสญ
ั ญาเบาวริ่ งซึ่ง
ประเทศไทยได้ ทาร่วมกับประเทศมหาอานาจอย่างอังกฤษ ช่วงปี พ.ศ. 2398 ในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว (สารสิน วีระผล, 2548) ทาให้ พืน้ ที่ชุมชนที่
เกี่ยวข้ องกับการค้ าชายทะเลและเมืองท่าของตรังอาทิ กันตัง ปะเหลียน ได้ เข้ าสูส่ งั คม
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การค้ า เมืองตรังยังเป็ นพื ้นที่แรกของไทยที่มีการปลูกต้ นยางพารา ซึ่งเป็ นพืชเศรษฐกิจ
ที่สาคัญที่ได้ เข้ ามาในปี พ.ศ. 2443 จากการนาเข้ ามาเพาะปลูกในเมืองกันตังของพระ
ยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอมซิมบี ้ ณ ระนอง) เจ้ าเมืองตรัง ในขณะนัน้ อีกทังยั
้ งเป็ นพื ้นที่ที่
มีทางรถไฟไปจนถึงเมืองกันตัง ซึ่งเป็ นเมืองท่าสาคัญในอดีต อันช่วยสนับสนุนให้ การ
ขนส่งสินค้ าต่างๆเพื่อการค้ าในประเทศและต่างประเทศเป็ นได้ โดยง่าย โดยสามารถ
ขนส่งสินค้ า จากหัว เมื องสาคัญต่า งๆทัง้ ในภาคใต้ อาทิ เมืองหาดใหญ่ เมือ งทุ่งสง
รวมถึงยังเป็ นหนึ่งในไม่กี่จงั หวัดของไทยที่ปรากฏสายแร่ ดีบุกซึ่งเป็ นวัตถุดิบที่มีค่าต่อ
การพัฒ นาอุ ต สาหกรรม (สุธิ ว งศ์ พงศ์ ไ พบู ล ย์ ดิ ล ก วุฒิ พ าณิ ช ย์ และประสิ ท ธิ์
ชิณการณ์, 2544)
สิง่ เหล่านี ้สนับสนุนการเข้ าสูร่ ะบบเศรษฐกิจที่ม่งุ เน้ นเงินตราและการทาธุรกิจ
เพื่อการค้ าของคนเมืองตรัง ซึ่งแตกต่างจากวิถีชีวิตดังเดิ
้ มของคนภาคใต้ ที่เน้ นวิถีการ
ผลิตแบบพอยังชีพเน้ นการค้ าขายแลกเปลี่ยนกันเองของชาวบ้ าน เน้ นการใช้ แรงงาน
แบบออกปากกิ นแรงมากกว่าการรั บจ้ าง (ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และพรพิไล เลิศวิชา,
2541)
เปิ ดโอกาสทางการค้ ามากมายให้ แก่ชาวจีนโพ้ นทะเลในการอพยพมาเพื่อทาการค้ า
รับจ้ างใช้ แรงงาน และทาการเกษตร เชิงพาณิชย์ในพื ้นที่ ถึงแม้ จะมีชาวจีนจานวนหนึ่ง
ได้ เข้ ามาตังรกรากในเมื
้
องตรังมาก่อนหน้ านี ้ผ่านทางการค้ าสาเภาทะเล ตังแต่
้ ประมาณ
หลังปี พุทธศักราช 2380 (เอกสารประกอบการจัดงาน 100 ปี เมืองทับเที่ยง, 2558) แต่
ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ ว่าความรุ่ งเรื องของเมืองตรังจากการเฟื่ องฟูของระบบเศรษฐกิจทุน
นิยมได้ เปิ ดโอกาสในการเข้ ามาของชาวจีนโพ้ นทะเลในเมืองตรังเป็ นอย่างมาก
ชาวจี นไม่เกี่ ยงไม่เลือกงาน อีกทัง้ มีความสามารถในการทาการค้ า อีกทัง้
สามารถนาวัฒ นธรรมของคนไทยท้ องถิ่ น มาประยุกต์ ให้ เข้ าภูมิปั ญญาของตนเพื่ อ
สร้ างสรรค์สิ่งใหม่ผ่านการสังเกต เรี ยนรู้ และทดลองต่อยอดจากการนาวัตถุดิบหรื อ
ทรั พยากรที่มีในท้ องถิ่ นมาผสมผสานกับ ระบบคิดในการจัดการเพื่อพัฒ นาต่อยอด
โอกาสทางการค้ าการทาธุรกิจ (สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ดิลก วุฒิพาณิชย์ และประสิทธิ์
ชิณการณ์, 2544) คนจีนโพ้ นทะเลได้ เข้ ามาตังรกรากในตั
้
วเมืองตรัง หรื อตาบลทับเที่ยง
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ในช่ ว งเวลานัน้ เนื่ อ งจากเป็ น พื น้ ที่ ที่ เ หมาะแก่ ก ารเพาะปลูก พริ ก ไทย ซึ่ ง เป็ น พื ช
เศรษฐกิ จ ที่ ท างรั ฐ บาลสนับ สนุน ในการเพาะปลูก เพราะเป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาด
ต่างประเทศ (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ , 2548) บวกกับการที่ทับเที่ยงเป็ นพื ้นที่ที่ติดกับ
เส้ นทางผ่านของแม่น ้าในการเดินเรื อจากชายฝั่งทะเลตะวันตกจากปากอ่าวกันตัง ไปยัง
ชายฝั่งทะเลตะวันออกบริ เวณจังหวัดนครศรี ธรรมราช สะดวกต่อการทาการค้ าและการ
ขนส่งสิน ค้ า ทัง้ นี ส้ ิ่งเหล่า นีเ้ ป็ นโอกาสในการทาการค้ า และสร้ างอาชี พ จากความ
สะดวกของพื ้นที่ในการเข้ าถึง การทาการขนส่งและการติดต่อเพื่อทาการค้ า ความอุดม
สมบูรณ์ของพื ้นที่สง่ ผลให้ จานวนของชาวจีนโพ้ นทะเลที่เข้ ามาในเมืองตรังเพิ่ มจานวน
สูงขึ ้น (สงบ ส่งเมือง, 2546; อมรา ศรี สชุ าติ, 2530 )
เมื่อชาวจีนโพ้ นทะเลเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐาน วัฒนธรรมการรับประทานโกปี๊ ของชาว
จีนก็ถกู นามาถ่ายทอด และส่งต่อให้ กบั ลูกหลานคนไทยเชื ้อสายจีน และคนไทยท้ องถิ่น
รู้จกั ภายใต้ การดาเนินธุรกิจในชื่อร้ านโกปี๊ ซึ่งมีการนาเงินตราเข้ ามาเพื่อแลกเปลี่ยนใน
การซื ้อขายอาหารและเครื่ องดื่ม ซึง่ แตกต่างจากวิถีดงเดิ
ั ้ มของคนไทยท้ องถิ่นที่เน้ นการ
แลกเปลี่ยนสินค้ าที่ตนผลิตหรื อหาได้ จากธรรมชาติมากกว่า (ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และ
พูนศักดิ์ ชานิกรประดิษฐ์ , 2540) ซึ่งสามารถมองได้ ว่าการเข้ ามาของระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมเริ่ มมาจากเหล่าคนจีนอพยพเหล่านี ้ได้ ได้ เข้ ามาดิ ้นรนในการหาเลี ้ยงชีพ
ประกอบการสนับสนุนในการทาการค้ าและธุรกิจของรัฐบาลไทย ที่ได้ เปิ ดโอกาสให้ คน
จีนได้ รับสิทธิในการเดินทางทัว่ ราชอาณาจักรทังเพื
้ ่อการทาการค้ า และการตังถิ
้ ่นฐาน
(นิธิ เอียวศรี วงศ์, 2543) ซึ่งเปิ ดโอกาสให้ มีการเติบโตของระบบเศรษฐกิจแบบเงินตรา
ให้ เข้ ามาในสังคมของคนท้ องถิ่น เปลีย่ นจากระบบเศรษฐกิจพอเพียงที่ใกล้ ชิดธรรมชาติ
จากการแลกเปลี่ยนผลผลิตระหว่างกลุม่ คน ระหว่างหมู่บ้าน ไม่ได้ เน้ นให้ คณ
ุ ค่ากับผล
กาไร ความร่ ารวยและผลประโยชน์ทางวัตถุ ปรับเปลี่ยนกลายมาเป็ นระบบเศรษฐกิจ
เพื่อการค้ าหรื อเศรษฐกิจเงินตรา เกิดการสร้ างปฏิสมั พันธ์ ทางการค้ า (ฉัตรทิพย์ นาถ
สุภา และพูนศักดิ์ ชานิกรประดิษฐ์ , 2540) เมื่อมีการติดต่อสื่อสารของกลุม่ คนทาให้ วิธี
คิดและวัฒนธรรมของกลุม่ คน ถูกส่งให้ แก่ต่อ ทาให้ วฒ
ั นธรรมของคนจีนโพ้ นทะเลเริ่ ม
เข้ ามามีบทบาทต่อการดารงชีวิตของคนไทยท้ องถิ่นมากขึ ้น
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การติดต่อและการสร้ างสัมพันธ์ของคนจีนหรื อคนไทยเชื ้อสายจีน และของคน
ไทยดังเดิ
้ มในเมืองตรัง นอกจากเป็ นการเปิ ดในการสร้ างปฏิสมั พันธ์ ระหว่างกันของคน
ต่างวัฒนธรรมในท้ องถิ่นเดียวกันแล้ ว ยังส่งผลต่อการกระจายและเผยแพร่ วฒ
ั นธรรม
ของแต่ละกลุ่ม อันส่งผลให้ วฒ
ั นธรรมการรับประทานโกปี๊ ถูกกระจายและส่งผ่านการ
ติดต่อ ระหว่างกันของกลุ่มคน วัฒนธรรมการรั บ ประทานโกปี๊ เ ริ่ มได้ รับอิ ทธิ พ ลจาก
วัฒนธรรมอาหารของคนไทยท้ องถิ่น โดยปรากฏผ่านทางอาหารและเครื่ องดื่มภายใน
ร้ าน อาทิ ข้ าวเหนียวปิ ง้ ข้ าวเหนียวสังขยา ขนมจีน ข้ าวแกง ที่หลายร้ านได้ นามาขายคู่
กับ โกปี๊ เจ้ าของธุ ร กิ จ ได้ มี ก ารน าอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ต่ า งๆเข้ า มาเพิ่ ม เติ ม ให้
หลากหลาย ทัง้ ขนมพื ้นถิ่น อาทิ ข้ าวเหนียวปิ ง้ ไส้ ต่างๆ ข้ าวเหนียวสังขยา ขนมครก
รวมถึงอาหารพื ้นถิ่น อาทิ ขนมจีน ผัดไทย หรื อจะเป็ นอาหารที่มีกลิน่ อายของวัฒนธรรม
จี น อาทิ ปาท่องโก๋ อิ่วจาโก้ ย ขนมขึน้ ขนมเต่า ขนมชัน้ เป็ น ต้ น (ดา, สัมภาษณ์ 6
ธันวาคม 2557) อย่างไรก็ดีจากการสัมภาษณ์เจ้ าของร้ านซึ่งได้ ทาการเปิ ดร้ านมานาน
เล่าว่าเมื่อก่อนขนมต่างๆมีอยู่ในร้ านบ้ าง แต่ก็เป็ นส่วนน้ อยผู้ที่ทาขนมขายมักจะออก
เดินหาบเร่ขายตามข้ างทาง โดยส่วนใหญ่จะเป็ นปาท่องโก๋ (หรื อขนมขึ ้น) และอิ่วจาโก้ ย
(ขนมแป้งทอด) โดยที่มกั จะขายคูก่ นั เพราะเมื่อก่อนไม่มียีสต์ขาย หากต้ องการทาขนมที่
ใช้ ยี สต์ ต้ อ งท าการหมัก ยี สต์ ขึน้ มาเอง ซึ่ ง ทัง้ ปาท่อ งโก๋ แ ละอิ่ ว จาโก้ ย จะใช้ ยี สต์ ตัว
เดียวกันในการทา แต่ปาท่องโก๋จะประกอบอาหารด้ วยวิธีการนึ่ง และอิ่วจาโก้ ยจะเป็ น
การทอดในน ้ามัน ซึง่ คนขายซึง่ ก็จะเป็ นชาวจีนอพยพก็จะหาบคานคูเ่ ดินออกขายตลอด
ทังวั
้ น ระหว่างทางที่เดินไปนันจะตะโกนขายขนมทั
้
งคู
้ ่ไปตลอดทาง ซึ่งทาให้ หลายคน
โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เข้ าใจว่าจาโก้ ย และปาท่องโก๋คือขนมประเภทเดียวกัน ซึ่งคือแป้ง
ทอดน ้ามัน (ขิ ้ม วงศ์น้อย, สัมภาษณ์ 5 ธันวาคม 2557)
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ภาพ 1 : อิ่วจาโก้ ย ใช้ กรรมวิธีปรุงด้ วยการทอด

ภาพ 2 : ปาท่องโก๋ ใช้ กรรมวิธีปรุงด้ วยการนึง่
ต่อมาทางร้ านเห็นว่าขนมทังสองชนิ
้
ดที่ได้ มาวางขายบริ เวณทางเข้ าร้ านโกปี๊
ได้ รับความนิยม จึงนาขนมเหล่านันเข้
้ ามาวางขาย รวมถึงขนมท้ องถิ่นและอาหารต่างๆ
ดังที่ได้ กล่าวมาในข้ างต้ น สิ่งเหล่านี ้นอกจากเป็ นการขยายโอกาสทางการค้ าของธุรกิจ
แล้ ว ยังเป็ นการต่อสู้กบั ระบบเศรษฐกิจเพื่อให้ การค้ าของตนสามารถอยูร่ อดเพื่อเลี ้ยงชีพ
ได้ อีกทัง้ เมื่อวัฒนธรรมการรั บประทานโกปี๊ ของคนเมืองตรั งได้ รับความนิยมเพิ่มขึน้
เรื่ อยๆ เป็ นผลให้ ธุรกิจร้ านโกปี๊ ได้ เพิ่มจานวนขึ ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้ านโกปี๊ ไม่กี่ร้านใน
ตัวเมืองตรัง ปั จจุบนั เพิ่มจานวนขึ ้นนับไม่ถ้ วน (ผล จินดาพล, สัมภาษณ์ 14 มิถนุ ายน
2558) ปั จจุบนั แม้ จะกล่าวได้ ไม่เต็มปากว่ามีเพียงชาวไทยเชื ้อสายจีนเท่านันที
้ ่ได้ ทาการ
เปิ ดกิจการร้ านโกปี๊ เนื่องจากคนในตัวเมืองตรังปั จจุบนั แม้ อาจจะไม่ได้ สืบสานประเพณี
ดังเดิ
้ มของชาวจีน แต่สว่ นใหญ่ก็จะมีสายเลือดจีนไหลเวียนอยู่ในตัวอย่างน้ อยส่วนหนึ่ง
การผสมผสานของชาติพันธ์ ในท้ องถิ่ นของคนเมื องตรั ง อาจเป็ นปั จ จัย ที่ส่ง เสริ มให้
วัฒนธรรมการรับประทานโกปี๊ ของคนเมืองตรังได้ รับความนิยมอย่างมากก็เป็ นได้
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ร้ านโกปี๊ เมืองตรังเมื่อได้ รับความนิยมเพิ่มสูงขึ ้นก็ได้ ถกู นาเข้ าไปเป็ นส่วนหนึง่
ของธุรกิจที่ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวของเมืองตรัง ซึ่งได้ เข้ ารับการสนับสนุนให้ เข้ ามา
บทบาทอย่างในเมือ งตรั งในช่วง ทศตวรรษที่ 2510 เป็ น ต้ นมา อันเนื่ องมาจากการ
ปรั บเปลี่ยนโครงสร้ างทางเศรษฐกิจของเมืองตรั ง จากการชะลอตัวของธุรกิ จการทา
เหมืองแร่และการทาสัมปทานป่ าไม้ โดยธุรกิจการท่องเที่ยวได้ เข้ ามามีอิทธิพลต่อระบบ
เศรษฐกิจของเมืองตรังมากยิ่งขึ ้น (สงบ ส่งเมือง, 2546) จากการเข้ ามาของธุรกิจการ
ท่องเที่ยวได้ สง่ ผลต่อการปรับเปลีย่ นของร้ านโกปี๊ ทาให้ ร้านโกปี๊ หลายร้ านในตัวเมืองตรัง
มีการปรับตัวทาการตกแต่งและปรับปรุ งร้ านเพื่อรองรับการเข้ ามาของนักท่องเที่ยว ทัง้
ผ่า นทางบริ ษั ท น าเที่ ย วและการเดิ น ทางเข้ า มาด้ ว ยตนเอง โดยเฉพาะร้ านที่ ตัง้ อยู่
ใกล้ เ คี ย งบริ เ วณย่ า นการค้ า ย่า นโรงแรมและที่ พัก ของคนเดิ น ทาง รวมถึ ง บริ เ วณ
ใกล้ เคียงสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญในตัวเมืองตรัง มีการปรับปรุ งร้ านให้ สะดวกสบายต่อ
การบริ การและรองรับปริ มาณนักท่องเที่ยวของผู้เดินทางสัญจรไปมาโดยการขยายพื ้นที่
ของร้ านและสิง่ อานวยความสะดวกภายในร้ าน อาทิ ห้ องน ้า สถานที่จอดรถที่รองรับทัง้
รถขนาดใหญ่สาหรับการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะจนถึงรถยนต์สว่ นบุคคล (ตู,่ สัมภาษณ์ 12
กุม ภาพัน ธ์ 2559) อัน ส่ง ผลท าให้ เ กิ ด การตัง้ ร้ านโกปี๊ ใ กล้ เ คี ย งถนนสายหลัก ที่ เ ป็ น
เส้ นทางในการเดินทางไปยังตัวอาเภออื่น หรื อสถานที่สาคัญทังทางราชการ
้
ย่านการค้ า
และการท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง รวมไปถึงการเพิ่มจานวนของร้ านโกปี๊ ในเขตตัวเมืองตรัง
นอกจากสภาพภายนอกของร้ านโกปี๊ แล้ ว ก็ได้ มีการนาอาหารที่ขึ ้นชื่ อของคนเมืองตรัง
เข้ าไปขายทังเพื
้ ่อการรับประทานและเป็ นของฝากแก่นกั ท่องเที่ยวมากขึ ้น อาทิ หมูย่าง
เมืองตรัง ขนมเค้ กเมืองตรัง (ดาบ, สัมภาษณ์ 5 ธันวาคม 2557)
เมื่อเกิดการเพิ่มขึ ้นของร้ านโกปี๊ ในจังหวัดตรัง ส่งผลให้ หลายร้ านได้ ปิดกิจการ
ลงโดยเฉพาะร้ านที่เปิ ดใหม่เนื่องจากไม่มีลกู ค้ าประจาอีกทังยั
้ งหาจุดเด่นให้ แก่กิจการ
ของตนเองไม่ได้ อย่างไรก็ดีหลายร้ านที่ยงั คงอยูไ่ ด้ จนถึงปั จจุบนั มักเป็ นร้ านเก่าแก่ที่ได้ มี
สินค้ าหรื อการบริ การที่โดดเด่นให้ กิจการของตน (สิงห์คาร พรพนานุรักษ์ , สัมภาษณ์ 16
กุมภาพันธ์ 2559) หลายร้ านที่ยงั คงอยู่ในปั จจุบนั ได้ มีการปรับเปลี่ยนโดยสร้ างอาหาร
หรื อสินค้ าที่ขึ ้นชื่อ หรื อมีรสชาติที่เป็ นจุดเด่นยากต่อการลอกเลียนแบบ บางร้ านก็จะใช้
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ความเป็ นกันเอง การสร้ างบรรยากาศที่ผ่อนคลายภายในร้ านเพื่อสร้ างความประทับใจ
แก่ผ้ บู ริ โภค อย่างไรก็ดีพบว่าลูกค้ าวัยกลางคนรวมถึงลูกค้ าที่เป็ นกลุม่ ของผู้สงู อายุจะให้
ความสาคัญกับความเป็ นกันเองของเจ้ าของร้ านและพนักงานร่ วมกับอาหารที่ขึ ้นชื่อ แต่
มักจะเลือกร้ านที่ตนและกลุม่ เพื่อนสนิทสนมกับเจ้ าของร้ านหรื อพนักงานมากกว่า ซึ่งทัง้
ชายและหญิ งวัยกลางคนรวมถึงผู้สงู อายุให้ ความสาคัญที่ไม่แตกต่างกัน (วุฒิไกร แซ่
โค้ ว, 19 มกราคม 2559 : รัตติมา ทองมี, สัมภาษณ์ 12 กุมภาพันธ์ 2559) แต่หากเป็ น
กลุม่ ของวัยรุ่นรวมถึงวัยรุ่นตอนปลายเล่าว่า หากตนเองเข้ าไปกับกลุม่ เพื่ อนฝูงก็จะเน้ น
อาหารมากกว่าว่าอาหารร้ านไหนดี เพราะไม่ค่อยยึดติดกับร้ านเว้ นแต่อยากกินอาหาร
หรื อเครื่ องดื่มของร้ านโกปี๊ ร้านใดเป็ นพิเศษแต่ถ้าได้ รับบริ การที่ไม่ประทับใจเช่น เจ้ าของ
ร้ านพูดจาไม่ดี ไม่ยิ ้มแย้ ม หรื อให้ บริ การที่ไม่ดีก็อาจจะไม่กลับไปรับประทานที่ร้านนัน้ อีก
กล่าวได้ ว่าเจ้ าของร้ านโกปี๊ ก็มีส่วนในการเลือกร้ าน ซึ่งอาจจะส่งผลระยะยาวต่อการ
ดารงอยูข่ องร้ านโกปี๊ ในอนาคต (กนกวรรณ บุญคง, สัมภาษณ์ 16 มิถนุ ายน 2558) หลัง
การฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจภายหลังภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ในในช่วงทศวรรษที่ 2540 เป็ น
ต้ นมา การท่องเที่ยวในเมืองตรังก็เริ่ มได้ รับความนิยมมากขึ ้นเรื่ อยๆ ประกอบกับการเข้ า
มาของยุคโลกาภิวตั น์ ซึง่ การสื่อสารและข้ อมูลข่าวสารสามารถทาการแลกเปลี่ยน และ
ส่งผ่านได้ ในพริ บตาเดียว จึงสร้ างโอกาสในการเข้ าถึงข้ อมูลของสถานที่ท่องเที่ยว และ
วัฒ นธรรมอาหารที่ สาคัญ และขึ น้ ชื่ อ ของเมื อ งตรั ง จนท าให้ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วและ
วัฒนธรรมอาหารของคนเมืองตรังเป็ นที่ร้ ูจกั ในวงกว้ าง เกิดการประดิษฐ์ สร้ างวัฒนธรรม
เพื่อการท่องเที่ยว อันปรากฏในรูปแบบต่างๆ อาทิ การนาเอาหมูยา่ งเมืองตรังซึง่ เดิมเป็ น
อาหารมงคลที่ใช้ ในการประกอบพิธีกรรมสาคัญ ของคนจังหวัดตรัง รวมถึงการรับรอง
แขกผู้ มาเยี่ ย มเยื อ นระดับ ชั น้ สูง เท่ า นัน้ เข้ ามาเป็ น อาหารเพื่ อ สร้ างจุ ด เด่ น ให้ แ ก่
วัฒนธรรมการรับประทานโกปี๊ ของคนเมืองตรังให้ เป็ นที่ขึ ้นชื่ ออีกทัง้ ช่วยในการสร้ าง
ความแตกต่างกับวัฒนธรรมโกปี๊ ในพื ้นที่อื่น (จีรศักดิ์ ทับเที่ยง สัมภาษณ์ 12 กุมภาพันธ์
2559)
นอกจากนี ้การประดิษฐ์ สร้ างวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวยังปรากฏในรู ปแบบ
ของงานเทศกาลต่างๆ อาทิ งานเทศกาลหมูย่างจังหวัดตรัง และงานเทศกาลขนมเค้ ก
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เมืองตรัง รวมถึงการนาประเพณีของชาวไทยเชื ้อสายจีนเข้ าเพื่อสนับสนุนการเข้ ามาของ
นักท่องเที่ยวต่างถิ่ นในพื ้นที่ เช่น งานเทศกาลไหว้ พระจันทร์ งานเทศกาลถือศีลกินผัก
(กินเจ) ซึ่งแต่เดิมมีเพียงการประกอบพิธีกรรมภายในครอบครัวของคนไทยเชื ้อสายจีน
เท่านัน้ จากคาบอกเล่าจากประธานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง (ประยูร หนูสกุ , สัมภาษณ์ 16
กุมภาพันธ์ 2559) โดยปรับเปลี่ยนมาเป็ นการจัดงานเทศกาลเพื่อสร้ างรายได้ จากการ
เข้ ามาของกลุ่มนัก ท่องเที่ย ว สิ่ง เหล่านีเ้ ป็ นการสนับสนุนให้ มีการนาวัฒนธรรมการ
รับประทานโกปี๊ เข้ าสูก่ ารท่องเที่ยวมากยิ่งขึ ้น
จากราคายางพาราตกต่ าตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2555 เกิ ด การชะลอการซื อ้ จากจี น
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจังหวัดตรังซึ่งมีครัวเรื อนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรผู้ปลูก
ยางพาราและรั บจ้ างในอุตสาหกรรมยางพารากว่า 84,317 ครั วเรื อน คิดเป็ นร้ อยละ
39.9 ของครัวเรื อนทังจั
้ งหวัด จากสถิติผลสารวจยางพาราประจาปี 2558 (สานักงาน
สถิติจงั หวัดตรัง สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยี , 2558) ส่งผลให้ เศรษฐกิจ
ของจังหวัดตรังชะลอตัวลง ร้ านโกปี๊ ได้ รับผลกระทบจากราคายางที่ตกต่า อันส่งผลต่อ
รายได้ ครัวเรื อนของจังหวัดซึง่ กระทบต่อการอุปโภคบริ โภคของคนในจังหวัดตรัง เป็ นผล
ทาให้ ร้านโกปี๊ ในเมืองตรังได้ รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ ดี
เจ้ าของร้ านและผู้ประกอบการร้ านโกปี๊ ได้ มีการปรับใช้ กลยุทธ์ ทางการค้ า อาทิ ทาการ
โฆษณาร้ านผ่านทางหนังสือพิมพ์และวารสารท้ องถิ่นของเมืองตรัง (บี, สัมภาษณ์ 4
ธันวาคม 2557) รวมถึงการหาอาหารหรื อเครื่ องดื่มใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ ามาภายในร้ านโกปี๊
(เนตรนภา กลัตถ์นาม, สัมภาษณ์ 16 กุมภาพันธ์ 2559) อีกทังการเข้
้
าร่ วมเป็ นส่วนหนึ่ง
ของผู้สนับสนุนของการจัดกิจกรรมทางสังคมต่างๆ ในเมืองตรังเพื่อทาการโฆษณาและ
ให้ ชื่อร้ านเป็ นที่จดจาของคุ้นหูค้ ุนตาต่อคนในท้ องถิ่ น โดยเฉพาะการเข้ าร่ วมการจัด
กิจกรรมประเภทนี ้ช่วยให้ คนเมืองตรังรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุม่ นักเรี ยนนักศึ กษา และกลุม่
วัยกลางคน รู้ จักและคุ้นหู อาทิ เป็ นผู้สนับสนุนนักกีฬาฟุตบอลประจาจังหวัด เป็ นต้ น
อีกทังในปั
้ จจุบนั หลายร้ านจะมีการจัดทาหน้ าเฟสบุ๊คส์ร้านของตนเพื่อนาอาหารและ
เครื่ องดื่มภายในร้ านไปแสดงเพื่อดึงดูดกลุ่มคนในจังหวัดและต่างจังหวัดที่สนใจข้ อมูล
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เกี่ยวกับการรับประทานโกปี๊ ในเมืองตรังผ่านทางชุมชนสังคมออนไลน์ (สิงห์คาร พรพนา
นุรักษ์ , สัมภาษณ์ 16 กุมภาพันธ์ 2559)
ในปี พ.ศ. 2558 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ จัดทาแผนสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวในประเทศ ผ่านโครงการ “12 เมืองต้ องห้ าม (พลาด)” ซึง่ เมืองตรังก็ได้ เป็ นหนึง่
ใน 12 เมือง ที่ต้องห้ ามพลาดในด้ านวัฒนธรรมอาหารที่มีรสชาติอร่ อย ขึ ้นชื่อห้ ามพลาด
ในการเข้ ามาลิ ้มลอง ซึง่ ภายในงานได้ มีการออกร้ านของร้ านอาหารและร้ านของฝากอัน
เกี่ยวเนื่องกับอาหารและเครื่ องดื่ม ต่างๆของเมืองตรัง เปิ ดโอกาสให้ เหล่านักชิมได้ เข้ ามา
ลิ ้มชิมรสชาติอาหาร รวมถึงซื ้อกลับไปเป็ นของฝาก และบอกต่อเพื่อกระจายข่าวสารเพื่อ
ป ร ะ โ ย ช น์ ท า ง ก า ร ค้ า แ ล ะ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ข อ ง เ มื อ ง ต รั ง ทั ง้ นี ้วั ฒ น ธ ร ร ม
การรับประทานโกปี๊ ได้ ถูกนาไปจัดไว้ เป็ นส่วนหนึ่งของ “วัฒนธรรมอาหารเช้ าของคน
เมืองตรัง” (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2557)
แม้ วา่ การนาวัฒนธรรมการรับประทานโกปี๊ เข้ าไปเป็ นส่วนหนึง่ ของ วัฒนธรรม
การรับประทานอาหารเช้ าภายใต้ การจัดงาน 12 เมืองต้ อง(ห้ าม)พลาดของจังหวัดตรัง
จะเป็ นนโยบายอันเกิดจากหน่วยงานภาครัฐร่วมมือกับองค์การบริ หารส่วนจังหวัด ช่วย
ในการกระจายรายได้ จากการท่องเที่ยวให้ แก่คนในธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่มในจังหวัด
ตรัง เป็ นการนาวัฒนธรรมเข้ าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบเงินตราเพื่อสร้ างรายได้ ทางการ
ท่องเที่ยวให้ แก่คนในท้ องถิ่น และรายได้ ส่วนของภาครัฐในรู ปแบบของเงินภาษี แม้
ธุรกิจการท่องเที่ยวจะไม่สามารถช่วยในสร้ างรายได้ ให้ แก่ร้านโกปี๊ โดยตรง แต่ก็ถือได้ ว่า
ร้ านโกปี๊ เป็ นวัฒนธรรมการรับประทานของคนท้ องถิ่นที่ช่วยส่งเสริ มและสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวภายในจังหวัด อันส่งผลให้ ร้านโกปี๊ หลายร้ านที่มีทนุ ทรัพย์ในการขยับขยาย
กิจการทัง้ ในรู ปแบบของการสร้ างพันธมิตรทางการค้ ากับบริ ษัททัวร์ เพื่อที่จะผูกขาด
นักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านทางการนาเที่ยวของบริ ษัทเพื่อมารับประทานโกปี๊ ในร้ านของ
ตนเท่านัน้ นอกจากเป็ นโอกาสในการสร้ างรายได้ ให้ แก่กิจการแล้ ว ยังเป็ นการโฆษณา
ร้ านและวัฒนธรรมการรับประทานโกปี๊ ทางอ้ อมเพื่อเพิ่มโอกาสการกลับมายังร้ านโกปี๊
ของนัก ท่อ งเที่ ย วด้ ว ยตนเองหรื อบอกต่อ เพื่ อนฝูงแบบปากต่อ ปากในภายหลัง (บี ,
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สัมภาษณ์ 4 ธันวาคม 2557) กล่าวได้ วา่ การเข้ ามาของการท่องเที่ยวเป็ นเงื่อนไขหนึ่งที่
ส่งผลต่อการขยายตัว และการดารงอยูข่ องร้ านโกปี๊ เมืองตรัง
สิ่งเหล่านี ้เป็ นการต่อสู้เพื่อการต่อรองต่ออานาจที่เข้ ามาสร้ างเงื่อนไขภายใน
สังคมเมืองตรั ง อันส่งผลต่อการเปลี่ ยนแปลงทางสังคม อันก่อให้ เกิ ด ผลกระทบต่อ
วัฒนธรรมการรับประทานโกปี๊ ของคนเมืองตรัง อย่างไรก็ดีแม้ วฒ
ั นธรรมการรับประทาน
โกปี๊ ของคนเมืองตรังจะมีก้าวเข้ าสูก่ ารนาวัฒนธรรมรับประทานโกปี๊ เข้ าสูก่ ระบวนการ
สร้ างรายได้ ในธุรกิจการค้ าภายใต้ ระบบเศรษฐกิจเงินตรา ซึง่ ให้ ความสาคัญ กับผลกาไร
เป็ น สาคัญ อย่า งไรก็ ดี ป ฏิ เ สธไม่ได้ ว่า ผลก าไรนี เ้ ป็ น สิ่ง หนึ่ง ที่ ท าให้ วัฒ นธรรมการ
รับประทานโกปี๊ ของคนเมืองตรังยังดารงอยู่ได้ ในปั จจุบนั นี่เป็ นเพียงครึ่ งทางของก้ าว
ผ่านช่วงเวลาของวัฒนธรรมการรับประทานโกปี๊ ที่อยูค่ คู่ นเมืองตรังมาตังแต่
้ อดีตดาเนิน
มาถึงปั จจุบนั และส่งผ่านชนรุ่นหลังของเมืองตรังต่อไปในอนาคต
อภิปรายผลการศึกษา
วัฒนธรรมโกปี๊ : ความงามของวัฒนธรรมคนเมือง
การรั บประทานโกปี๊ ของคนเมืองตรั งเป็ นหนึ่งในกิจกรรมทางสังคมซึ่งได้ รับ
อิทธิ พลจากการผสมผสานวัฒนธรรมไทยจีนจนกลายเป็ นสิ่งที่ยอมรั บทัว่ ไป อีกทังมี
้
ความสาคัญต่อสายสัมพันธ์ของคนในชุมชน สอดคล้ องกับอุปนิสยั ช่างกิน รักเพื่อนพ้ อง
และใจกว้ างในการต้ อนรับเหล่ามิตรสหายทังใกล้
้ และไกลที่ถูกหล่อหลอมให้ เป็ นส่วน
หนึง่ ของลักษณะนิสยั ของคนเมืองตรัง การรับประทานโกปี๊ จึงเปรี ยบได้ กบั เป็ นการสร้ าง
โอกาสของการเข้ าสัง คมของคนเมืองตรั ง ดารงสายสัมพันธ์ ระหว่างคนในสังคมให้
เข้ มแข็ง อีกทังเป็
้ นการแสดงการยอมรับในฐานะเป็ นพวกพ้ องเดียวกัน ถือได้ ว่าเป็ นการ
สร้ างและขยายเครื อข่ายทางสังคมอีกทางหนึง่ เป็ นการนาคุณค่าของวัฒนธรรมท้ องถิ่น
มาสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่ คนในสังคม ผ่านการให้ ก ารสร้ างเครื อข่ายทางสังคม
ในพื ้นที่ร้านโกปี๊ เพิ่มโอกาสในการสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างกลุม่ คนในสังคมเมืองที่มี
การขยายตัวขึ ้นอย่างรวดเร็ วท่ามกลางกระแสความทันสมัยที่ไหลบ่าเข้ ามาในสังคม
ร้ านโกปี๊ จึงเปรี ยบได้ กับพื ้นที่ของเครื อข่ายทางสังคมโดยมีการนาวิถีการรับประทานที่
ได้ รับการยอมรับ ได้ รับการปฏิบัติซ ้าจนกลายเป็ นวัฒนธรรมของคนในสังคมมาเป็ น
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ตัวกลางของการสร้ างสถาบันทางสังคมของคนในสังคมเพื่อความเจริ ญก้ าวหน้ าของ
สังคม สอดคล้ องกับทฤษฎีทนุ ทางสังคมของ พุทนัม (Putnam, 2011 อ้ างถึงใน สุรางค์
รัตน์ จาเนียรพล. 2555) ที่มองว่าทุนทางสังคมเป็ นตัวช่วยในการเชื่อมโยงผู้คนเข้ าหา
กัน ช่วยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เพื่อให้ การทางานหรื อการพัฒนาสังคมมี
ประสิทธิภาพ ผ่านการสร้ างเครื อข่ายทางสังคม การให้ คณ
ุ ค่า และความสัมพันธ์ของคน
ในเครื อข่ายเป็ นตัวขับเคลื่อนและเสริ มขีดความสามารถทางสังคมในการพั ฒนาและ
แก้ ปั ญ หาต่ า ง ๆ ในสัง คม มนุษ ย์ เ มื่ อ มี ค วามเชื่ อ และแนวทางการปฏิ บัติ ร่ ว มกัน
พฤติกรรมเหล่านัน้ กลายมาเป็ นลักษณะที่ ทาให้ เกิ ดการเปลี่ยนแปลงหรื อการสร้ าง
สถาบันสังคมให้ เกิ ดขึน้ เช่นเดียวกับพืน้ ที่ร้านโกปี๊ ที่ถูกมองว่าเป็ นพืน้ ที่ทางสังคมที่
นอกเหนือจากเป็ นร้ านค้ าที่ให้ บริ การอาหารและเครื่ องดื่มในชีวิตประจาวันยังเป็ นพื ้นที่
ของการแสดงออกทางความคิด พืน้ ที่ในการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมของคนใน
ท้ อ งถิ่ น สอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด พื น้ ที่ ข อง Lefebvre (1991) ที่ ก ล่า วว่ า พื น้ ที่ ถู ก ให้
ความหมายจากการแสวงหาประโยชน์ โ ดยมนุ ษ ย์ ที่ อ ยู่ ใ นพื น้ ที่ เหล่ า นั น้ รั บ รู้ ถึ ง
ความส าคัญ ของพื น้ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด การใช้ พื น้ ที่ ไ ปเพื่ อ กิ จ กรรมทางสัง คมต่ า ง ๆ ที่
ตอบสนองตามความต้ องการของกลุม่ และการให้ คณ
ุ ค่าของคนในสังคม โดยร้ านโกปี๊
ของคนเมืองตรังเป็ นพื ้นที่ของการแสดงออกตัวตนผ่านพฤติกรรม และสายสัมพันธ์ ของ
คนในสังคมในการสร้ างบรรทัดฐานทางความคิดผ่านการให้ คุณค่าความสาคัญของ
วัฒนธรรมการรับประทานที่คนในชุมชนยอมรับ มาปฏิบตั ิและสืบทอดต่อกัน
ร้ านโกปี๊ เมืองตรังเป็ นวัฒนธรรมการรับประทานที่ได้ รับการยอมรับทัว่ ไปใน
สังคมเมืองตรังให้ ความสาคัญในการเป็ นพื ้นที่เพื่อการสือ่ สารและสร้ างสายสัมพันธ์ ของ
คนเมืองตรัง สร้ างคุณค่าของวัฒนธรรมการรับประทานโกปี๊ ให้ เป็ นพื ้นที่ทางสังคมที่มี
การรวมตัวกันของกลุม่ คนที่มีความหลากหลายทางด้ านอาชีพ เพื่อสร้ างโอกาสในการ
สนทนา สร้ างเครื อ ข่า ยทางสัง คมช่ ว ยสนับ สนุน การด าเนิ น ชี วิ ต เป็ น พื น้ ที่ ข องการ
กระจายข่าวสารข้ อมูล สร้ างโอกาสด้ านพฤติกรรมการแสดงออกทางความคิดเห็นและ
การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสังคมของคนเมืองตรัง
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ร้ านโกปี๊ : เวทีชีวิต แสดงสิทธิ์คนเมืองตรัง
ร้ านโกปี๊ เมืองตรังนอกจากวัฒนธรรมการรั บประทานแล้ ว ยังเป็ นพืน้ ที่ทาง
สังคมทัง้ เพื่อการสร้ างปฏิสมั พันธ์ และยังเป็ นพืน้ ที่แห่งโอกาสในการแสดงออกทาง
ความคิด ทัศนคติของคนในสังคมต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ทังในอดี
้
ต สภาวการณ์ปัจจุบนั
รวมไปจนถึงการสร้ างกิจกรรมทางสังคมในอนาคต ทังจุ
้ ดประสงค์เพื่อสร้ างสรรค์และ
พัฒนาสังคม หาแนวทางในการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาในสังคม สิ่งเหล่านี ้แสดงออก
ให้ เห็นว่าร้ านโกปี๊ เมืองตรังเป็ นพื ้นที่แห่งโอกาสของคนในชุมชนไม่มีการแบ่งแยก หรื อ
กีดกัน้ มีบ้างที่คนแต่ละกลุม่ ในสังคมอาจมีร้านเฉพาะของตนเอง แต่สิ่งนันยิ
้ ่งเป็ นการ
ตอกย ้าว่าคนในสังคมมีตวั เลือกมากมายในการเข้ าถึงกลุ่มสังคมของตนร่ วมกับผู้ที่มี
การชื่นชอบหรื อแนวคิดที่คล้ ายคลึงกัน ทังนี
้ ย้ งั รวมไปจนถึงกลุ่มคนที่มีบ้านใกล้ เรื อน
เคียงหรื อมีความจาเป็ นที่จะต้ องติดต่อสือ่ สารระหว่างกัน สร้ างปฏิสมั พันธ์ในการดาเนิน
ชีวิตทังเพื
้ ่อประกอบอาชีพ และเพื่อการเข้ าสังคม ร้ านโกปี๊ จึงเปรี ยบเสมือนเวทีในการ
แสดงออกตัวตนทังทางด้
้
านความคิด การกระทา พฤติกรรมต่างๆของคนในสังคม ให้ มี
สิทธิ์มีเสียง สร้ างโอกาสในการเสนอแนวทางในการแสดงออกความคิดเห็น ซึง่ ช่วยสร้ าง
ลักษณะนิสยั ของการกล้ าแสดงออกของคนเมืองตรัง กระตุ้นการมีส่วนร่ วมของคนใน
ชุมชน สอดคล้ องกับแนวความคิดอานาจของ Foucault ที่มองว่าอานาจมีอยู่ทกุ พื ้นที่
ทุก คนสามารถสร้ างอ านาจได้ ขึน้ อยู่กับ บริ บทที่ ส่งเสริ ม ทัง้ นี อ้ านาจสามารถช่ ว ย
กระตุ้นและสร้ างสรรค์ให้ เกิดขึ ้น (Foucault, 1991 อ้ างถึงใน รัตนา โตสกุล , 2548)
อย่างไรก็ดีพฤติกรรมการแสดงออกตัวตนในพื ้นที่ร้านโกปี๊ สามารถที่จะนาไปช่วยกระตุ้น
การสร้ างความเข้ มแข็งของประชาคมคนเมืองตรัง เพื่อพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น
ในเมืองตรังต่อไปได้ ในอนาคต
มรดกทางวัฒนธรรม สร้ างสรรค์ อนาคต
วัฒนธรรมการรับประทานโกปี๊ ของคนเมืองตรังแสดงออกถึงทัศนคติของการ
เป็ นคนใจกว้ างของคนเมืองตรัง การรักพวกพ้ องของคนใต้ ที่แสดงออกผ่านการใช้ โกปี๊
และชาเป็ นเครื่ องดื่มในการต้ อนรับขับสู้ การให้ ความสาคัญกับการเข้ ามาในเมืองตรังว่า
มาต้ องอิ่มท้ องกลับไปทาให้ ชาวตรังให้ ความสาคัญกับการรับประทานเป็ นอย่างมาก ยัง
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รวมถึงพฤติกรรมการสือ่ สารและสร้ างปฏิสมั พันธ์ของคนเมืองตรังในพื ้นที่ร้านโกปี๊ ที่เปิ ด
โอกาสให้ คนตรั งมีการสร้ างสายสัมพันธ์ ทางสังคม ถือได้ ว่าเป็ นทุนทางวัฒนธรรมที่
แสดงออกตัวตนของคนในสังคมได้ รับการยอมรับและถูกส่งต่อจากรุ่ นสูร่ ุ่ น สอดคล้ อง
กับงานวิจัยของอัมพร จิรัฐติกร (2557) ที่มองว่าวัฒนธรรมเป็ นสิ่งที่สะท้ อนความคิด
ความเชื่อของคนในสังคม เนื่องจากเป็ นสิ่งที่คนในสังคมยอมรั บและเลือกปฏิบตั ิซ ้า ๆ
หากเป็ นวัฒนธรรมที่ได้ รับมาก็อาจจะมีการนามาปรับใช้ ในเข้ ากับสภาพแวดล้ อม และ
วัฒนธรรมของตน จนกลายเป็ นวัฒนธรรมที่ถกู ผสมกลมกลืน และปรับใช้ ให้ เหมาะสม
กับวิถีการดาเนินชีวิตในสภาพแวดล้ อมของตนกลายเป็ นวัฒนธรรมที่มีความแตกต่าง
จากวัฒนธรรมดังเดิ
้ ม ได้ รับการสัง่ สม ส่งต่อและสืบทอดให้ แก่คนรุ่ นหลังในสังคมกลาย
มาเป็ นทุนทางวัฒนธรรมในสังคมที่สะท้ อน ทัศนคติ ความเชื่อ รวมถึงคุณธรรมของคน
ในสัง คม วิ ถีก ารรั บ ประทานโกปี๊ จึง กลายเป็ นวัฒ นธรรมท้ องถิ่ นที่ มี บทบาทต่อการ
พัฒนา แก้ ปัญหาที่เกิดในสังคม และสามารถต่อยอดในการสร้ างความเข้ มแข็งของ
ประชาคมคนเมืองตรังต่อไปในอนาคต สอดคล้ องกับแนวคิดทุนทางสังคมของอมรา
พงศาพิชญ์ (2543) ที่มองว่าวัฒนธรรมเป็ นส่วนหนึง่ ของทุนทางสังคมช่วยในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม เนื่องจากเป็ นทุนที่ผา่ นการคัดเลือกเพื่อที่จะได้ รับการถ่ายทอด เป็ นสิ่ง
ที่สร้ างสายสัมพันธ์ผกู รวมคนในสังคมกระตุ้นการรับผิดชอบต่อส่วนรวมของคนในสังคม
ถื อเป็ นตัวแทนของวัฒนธรรมชุมชนที่ช่วยในการพัฒนาชุมชนและสังคมที่สามารถ
พัฒนาความเข้ มแข็งต่อไปในอนาคต
วัฒนธรรมท้ องถิ่น ภาพสะท้ อนวิถแี ห่ งชุมชน
วิ ถี ก ารรั บ ประทานโกปี๊ ของคนเมื อ งตรั ง เป็ นวิ ถี ก ารรั บ ประทานใน
ชีวิตประจาวันที่มีผ้ คู นในสังคมเข้ ามาพบปะพูดคุยระหว่างกัน อีกทังยั
้ งเป็ นพื ้นที่ในการ
รับรองแขกผู้มาเยือน มีการนาอาหารและเครื่ องดื่มต่างๆมาต้ อนรับ คนเมืองตรังใช้ ร้าน
โกปี๊ เ ป็ น พืน้ ที่ ใ นการสร้ างปฏิ สัม พัน ธ์ ภายในสัง คม ในคุณ ค่า และความสาคัญ โดย
กาหนดภาพตัวแทนร้ านโกปี๊ ให้ เป็ นพื ้นที่เข้ าร่ วมกลุม่ ทางสังคม พื ้นที่ของเครื อข่ายทาง
สังคมของคนเมืองอันเอื ้อประโยชน์ตอ่ การดาเนินชีวิตของคนในสังคม เปรี ยบดังเวทีทาง
สังคมที่สะท้ อนมุมมองด้ านทัศนคติ ความคิด และเปิ ดกว้ างให้ ผ้ คู นสามารถที่จะออกมา
แสดงตัวตนให้ คนในสังคมได้ ยอมรับ แม้ ภายนอกอาจจะเป็ นเพียงพ่อค้ า ผู้เกษี ยณอายุ
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ราชการ หรื อราชการชัน้ ผู้น้อยที่ไม่มีสิทธิ มีเสียงหรื อมีตวั ตนในสถาบันทางสังคมอัน
เกี่ยวเนื่องกับอาชีพหรื อหน้ าที่ของตน แต่ทาให้ บุคคลธรรมดาในสังคมสามารถเป็ นได้
ทังผู
้ ้ สื่อข่าวที่เสนอข่าวสารในสังคมให้ ผ้ คู นได้ รับฟั ง เป็ นเกษตรกรที่เชี่ยวชาญในการ
เพาะพันธุ์ไม้ ได้ นาข้ อมูลวิธีการของตนเองที่ประสบความสาเร็ จ มาเสนอแนะแม้ ซึ่ง
อาจจะเป็ นงานอดิเรกหนึ่งในชีวิตจริ ง อาจเป็ นผู้ชานาญการด้ านทานายความฝั นและ
การตีความตัวเลขแม้ ชีวิตการทางานนอกร้ านโกปี๊ จะเป็ นพนักงานให้ คาปรึ กษาด้ าน
กฎหมาย
สิ่งเหล่านีเ้ ป็ นเพียงแค่ ตัวอย่างของบุคคลที่ได้ ใช้ พืน้ ที่ร้านโกปี๊ ในการสร้ าง
ตัวตนอื่นๆในสังคม เปิ ดเผยตัวตนแตกต่างกันไปตามลักษณะของทัศนคติ พฤติกรรม
กิจกรรมของคนในกลุม่ รวมถึงบริ บทของร้ านโกปี๊ แต่ละร้ านที่สนับสนุนกิจกรรมในการ
แสดงออกถึงตัวตน เหล่านัน้ เช่นถ้ าเจ้ าของร้ านนิยมชมชอบในการซื อ้ สลากกินแบ่ง
รั ฐ บาลหรื อ หวยใต้ ดิ น ก็ จ ะสนับ สนุน กิ จ กรรม รวมถึ ง พฤติ ก รรมของผู้ค นที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญด้ านการทานายฝันหรื อตีความตัวเลขมากกว่าร้ านโกปี๊ ที่เจ้ าของร้ านชอบปลูก
ต้ นไม้ ดอกไม้ หายาก เป็ นต้ น สิ่งเหล่านี ้สอดคล้ องกับงานวิจยั ของสุภารี ย์ เถาว์วงศ์ษา
(2555) วัฒนธรรมที่สอื่ ออกมาเป็ นผลที่ได้ รับมาจากความเชื่อ รวมถึงบริ บทที่เกี่ยวข้ อง
กับ สัง คมและวัฒ นธรรม แม้ จ ะเป็ น กลุ่ม คนเดี ย วกัน ก็ อ าจจะมี ค วามแตกต่า งกัน
เนื่อ งจากสภาวการณ์ และยุค สมัย และบริ บทที่ เปลี่ย นแปลงไป ท าให้ แม้ สญ
ั ญะที่
ลัก ษณะภายนอกเหมื อนหรื อคล้ ายคลึงกัน แต่ก ารแปลความหมายหรื อ การสื่อ ถึ ง
ความหมายแตกต่างกันได้
อย่างไรก็ดีการโกปี๊ เมืองตรังจึงมิใช่เป็ นเพียงวัฒนธรรมการรับประทานของคน
ตรังเพียงเท่านัน้ การรับประทานโกปี๊ ยงั เป็ นตัวแทนของสัญญะที่คนในสังคมมีการตกลง
ร่วมกันในการสือ่ สารว่าการรับประทานโกปี๊ เป็ นเสมือนการสร้ างตัวตนทางสังคมของคน
เมืองตรัง แม้ ลกั ษณะของการรับประทานโกปี๊ หรื อเลือกเข้ าไปรับประทานโกปี๊ ภายใน
ร้ านที่มีลกั ษณะแตกต่างกัน โดยสมาชิกในสังคมจะเลือกตามความชื่นชอบของตน หรื อ
ของกลุม่ เครื อข่ายของตนก็ตาม แต่การรับประทานโกปี๊ ยงั เปรี ยบได้ กบั พื ้นที่ทางจินตก
รรมของคนในสังคม ร้ านโกปี๊ ส ามารถเป็ นได้ ทงบ้
ั ้ านหลังที่สอง แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
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ห้ องนัง่ เล่น ร้ านอาหาร พื ้นที่แห่งความหวังของผู้คนในสังคม ขึ ้นอยู่กบั พฤติกรรมของ
คนแต่ละกลุม่ ที่เข้ าไปสร้ างปฏิสมั พันธ์ภายในร้ านและให้ คณ
ุ ค่าและความหมายต่อร้ าน
โกปี๊ ในมุมมองของตนอย่างไร สอดคล้ องกับทฤษฎีสญ
ั วิท ยาของ Barthes ,(1957) ที่
มองว่าทุกอย่างสามารถใช้ สื่อความหมายได้ ทงหมด
ั้
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ระบบความคิดที่สื่อ
ถึ ง สิ่ง ต่า งๆ ให้ เ ป็ น สิ่ง ที่ แ สดงออกถึ ง ความหมายไม่ว่า จะเป็ น สิ่ง ใดก็ ต ามเมื่ อ ผ่า น
กระบวนการทางความคิ ด ของคนในสัง คม ที่ ไ ด้ มี ก ารตัด สิ น ใจใช้ เกณฑ์ ใ นการ
กาหนดการแสดงความหมายร่วมกันเพื่อนามาใช้ เพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมร่ วมกัน
ในสังคม การรับประทานโกปี๊ ของเมืองตรังจึงเป็ นมากกว่าการรับประทานตามวิถีการ
ดาเนินชีวิต แต่การรับประทานโกปี๊ ยงั เป็ นการแสดงตัวตนผ่านเวทีทางสังคม เป็ นการ
สื่อสารที่ช่วยในการสร้ างโลกทางสังคมที่ผ้ คู นสามารถแสดงตัวตนและบทบาทที่สอง
นอกเหนือจากสถานภาพภายใต้ โครงสร้ างทางสังคมและการประกอบอาชีพ สิ่งเหล่านี ้
แสดงให้ เห็นถึงความสาคัญของการรับประทานโกปี๊ ที่มีการใช้ พื ้นที่ร้านโกปี๊ เป็ นสือ่ กลาง
ในแสดงออกตัวตนเพื่อสร้ างการยอมรับจากสังคม
วิถีการรั บประทานโกปี๊ ของคนเมืองตรั งจึงมิได้ เป็ นเพียงแค่วฒ
ั นธรรมที่ถูก
คัดเลือกจากคนในชุมชนแล้ วว่าเป็ นสิ่งที่เหมาะสมในการดาเนินชีวิต และดีงามควรแก่
การส่งผ่านยังผู้สืบสัน ดารของตนเท่านัน้ แต่วิถีการรั บประทานโกปี๊ ยังเปรี ยบได้ กับ
สื่อกลางทางสังคมที่ช่วยในการแสดงออกตัวตนทังความคิ
้
ด การเข้ าร่ วมกิ จกรรมทาง
สังคมของสมาชิก ทังเพื
้ ่อการสร้ างเครื อข่ายทางสังคมของคนในชุมชน และแก้ ปัญหา
ต่า งๆในสัง คม แต่ ยัง แฝงไปด้ ว ยการแสดงออกตัว ตนเพื่ อ การต่ อ รองอ านาจ และ
แสดงออกถึงบทบาททางสังคม ที่ตนอาจไม่สามารถทาการเปิ ดเผยได้ ในสภาวะทัว่ ไป
อย่ า งไรก็ ดี ร้ านโกปี๊ ถื อ ได้ ว่ า เป็ นพื น้ ที่ ที่ ช่ ว ยในการสนับ สนุ น ให้ สายสัม พัน ธ์ ท าง
วัฒนธรรมของกลุม่ คนในสังคมสามารถดารงอยูไ่ ด้ ทา่ มกลางการขยายตัวของเมือง และ
สภาพสังคมปั จจุบนั ที่คนในสังคมเริ่ มมีความเป็ นปั จเจกบุคคลมากยิ่งขึ ้น กล่าวได้ ว่านี่
อาจเป็ นหนึ่ ง เหตุ ผ ลที่ ท าให้ ร้ านโกปี๊ มี ค วามส าคัญ ต่ อ คนในสัง คม และวิ ถี การ
รับประทานโกปี๊ ของคนเมืองตรังไม่เคยเลือนหายไป ยังคงปรับเปลี่ยนให้ เข้ ากับยุคสมัย
และความต้ องการของคนในสังคมต่อไปในอนาคต ควบคูไ่ ปกับตัวตนของคนในสังคมที่
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มีก ารปรั บเปลี่ย นไปเช่น เดีย วกัน ในกระแสสัง คม วิ ถีก ารรั บ ประทานโกปี๊ จึง เป็ น ทัง้
วัฒ นธรรมที่ ค นในสัง คมเมื อ งตรั ง ยอมรั บ ทัง้ แง่ ข องคุณ ค่ า ทางจิ ต ใจอัน สะท้ อ น
วัฒนธรรมของการรักพวกพ้ อง รั กการเข้ าสังคมของคนเมืองตรั ง และยังเป็ นรู ปแบบ
วิถีทางแห่งการแสดงตัวตนทางสังคมของคนเมืองตรั งที่ยังคงมีมาตัง้ แต่อดีตจนถึ ง
ปั จจุบนั และเป็ นฟั นเฟื องสาคัญที่ช่วยขับเคลื่อนพัฒนาสร้ างสรรค์ สงั คมเมืองตรั งใน
อนาคต
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อมูลของงานวิจยั ข้ างต้ นสามารถที่จะนาข้ อมูลที่ได้ จากงานวิจยั นาไปต่อ
ยอดการพัฒนาประชาคมผ่านการใช้ สายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมผ่านพื ้นที่ร้านโกปี๊
2. เป็ นแนวทางเพื่อมุ่งพัฒนาชุมชนให้ มีความเข้ มแข็งช่วยกระตุ้นการมีสว่ น
ร่วมของคนในชุมชนต่อการแก้ ไขปั ญหาของคนในชุมชน
3. สามารถจัด กิ จกรรมเพื่อ ช่วยสนับ สนุนความสามัค คีของคนในชุมชน
พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนท่ามกลางการขยายตัวของชุมชนเมือง
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