
 
 

บุฟเฟตหมูกระทะกับการเปลี่ยนแปลงของการบริโภคในกรุงเทพฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาว มัณฑนา  วงิวอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึง่ของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญามานษุยวิทยามหาบณัฑิต 
สาขาวิชามานษุยวทิยา  ภาควิชาสังคมวทิยาและมานษุยวิทยา  

คณะรัฐศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
ปการศึกษา  2553 

ลิขสิทธิ์ของจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั 



 
 

PAN GRILLED PORK AND CHANGE OF CONSUMPTION IN BANGKOK:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miss Mantana  Wingwon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
for the Degree of Master of Arts Program in Anthropology 

Department of Sociology and Anthropology 
Faculty of Political Science 
Chulalongkorn University 

Academic Year 2010 
Copyright of Chulalongkorn University 



.... 
"'1 'lI1';)"ll 1 

!l1'"l1~rJ~mm~11'Vl£J1U~'Wfi~~n 
lJ1'W'ttm'Vlm • 

~ ~S ....... ..., "1 .,........, ~ \?'\ rv. 
.. . } .... .. . .. . ;. ....... ... .. ..... ... ..... .. ...... m~lJ mU11£J'W'el nlJ~11'Vlm~£J 

( ~-rl'J£JP\1"'l1ln"1~rJ 11l~. £Jn~ lJnC;)11~11l~) 
'IJ • , 



,rruon\J1 1-l'.l'fl\J: 1.J~ L~ j;J~l-Jnr:;V1:;nUntrLtl~tJ\JLLtl~:Wn'fl-l ntrU1L1lfl1 \In!-l LVlYl"1. 

(PAN GRILLED PORK AND CHANGE OF CONSUMPTION IN BANGKOK) 

'fl.~mm~n1V1tJ1UYl\Jfi~~n : ~P\ . I'lr. U~ J)1'm~\Jf, 70 ~,J1 . 

-l1\J1{tJn~ L;JtJ\J{ 1'll'l1~\J Ll'ltJi:l1' (;J'ltlr:;~-l ~L~'fl-W1Yl1 ~'tl1\J1lX L -if11tl1 \J L~n'lJ'fl-l'fl1~1r 
~-l\J'flnlOj1nlOj:;i:l fl'.l1l-J~l-J1tJ1 \JLL~'lJ'fl-l1' (;Jn~li11 ~~-li:l;1 (;J~1N;Yl'flrJ1~LL~'.l 'fl1~1rtJ-l LU\J~-l . " , 

~ I 0 I Q" Q.ct ~ 

LL~I'l-l n-lfl'.l1l-J~l-J1tJ I"l rum LL~ :;r:;UU'lJ'fl-l ntrm:;V11 (;11-l1'fln l'l'.ltJ m [;JVI L~'fl n I"l m~t1 "~l-J m:;V1:;" 

cr ..I .!'I .J1 S-v "" .!'I ..,J <I, ..,J.!'I ' .eII v • 
nL \J'fl-llOj1 nLlJ\J'fl1~ 1 rVl I'l ru fl '.l 1l-J\JtJ l-J LL~:; LlJ\J V11'l-l ~ I'l ~IOj'lJ'fl-l fl\JVll-J 1 L lJ\Jn ~ l-J ~ r'fll-J nlOj :;V11 

, .." 
iilOjnnl-J~\J1r'.ll-Jn\JLthJn~l-J ~'.ltJfl'.l1l-J LU'WIOj1-l-if'flil~-ll'l11 ~~ L~tJ\JLn I'lntr~-l ~1ml-J~1 r:;uu 

1~ L~'fln 1-ir)fintrVl1-ll-J1\JMtJ1V1tJ1~ C~tJ n~1 ntr~-l Ln(;1ntrnr'flrJ1-li:l~'.l\Jr'.ll-J FI'fl n1rL -if11tl1-D' • 
;1(;J'flrJr'.ll-JnuL'lJ11tll'l1nlOjmrl-Jr'.ll-JnuL'lJ1 r'.ll-JYll'lfltJ l'l1-l1\J L~tJ'.l "1~"1 1tlnuL'lJ1tlr:;~;i-l ~1 

" " . 
~ L~tJ\JLU\J~'.l\J~;i-l 'lJ'fl~ n ~l-J~ ~ L;JtJ\JL~'fl nl'l1 nt r~ nM1 L ~'flli 1 fl'.l1l-J L -if1 h n~1t1~ (;J'lJ'fl~Yl'.l n L'lJ1 

-:!l ' '''' 'v :::. "" J' %..,J • ,..,J • , 
~~ ntrl"lnMl YlU'.l1 ntrn\J~l-J m:;V1:;r'.ll-J n\J\J\JLn 1'l'lJ \JIOj 1 n~J)1Yl~-l fll-JVI LlJ~tJ\JLLlJ~~ 

1tl nt rn \Jr'.ll-J n\J'lJ'fl-l m:i l-J~~ n~1 LU\Jntr(;J'fl nJ1 r:;UU~-l fll-J Lij'fl~ ~~ 1 LU\J~'fl~ ~~ Yl1'fl1 f'ltJ n \JVI n • • 

li11lXfl\JLiil'lfl'.l1l-J~UVl ~\Jl-J n\J LL~:;l'l11lXi~ n~1 (;J\JLU\Jfl\J~1 ~ C1J'lJ'fl.m~l-J LL~:;~ ~1 ~ C1J nFl'fl LU\J 

ntrli11lXm1l-JLU\Jn~l-J ~1-'flntnu\J~~fll-Jfl~'flrJ(;j'fl1tl1~ . " 

, 
J)1fl~"l!1 .... ~~.~.~~YJ.f,I.,).L.L.~.~~J:ti1=!'~~:nt!} ... 

~1'lJ1~"l!1 l-J1\JMtJ~V1m ------- -- --------- "'If" ------------------------ ----

~1tJij'fl~'flU~ (;J 01..-, O~~ 
.1Ui1"~" ".~tJi~;,:,~~~1~~~i~~n1~ .... 1 ... 

t1ntr~nM1 .......... 2553 ......................... _ 



# # 5080760824 : MAJOR ANTHROPOLOGY 

KEYWORDS: PAN GRILLED PORK, GROUP EATING, FOOD SHARING, FOOD AND 

SOCIAL,CHANGE OF CONSUMPTION 

MANTANA WINGWON : PAN GRILLED PORK AND CHANGE OF 

CONSUMPTION IN BANGKOK. THESIS ADVISOR: ASST. PROF 

NITI PAWAKAPAN, Ph.D.,70 pp. 
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relashionship and has many social meanings. Pan Grilled Pork , a dish that people 

usually eat together with their group, and this dish is very It's popular for many people 

who like to do their activity with their group. In addition, I use the term "Change of 

Consumption in Bangkok" to refer because it refer to people who live in Bangkok 

where consumption aspect is changed and differs from the past. In the past, people 

usually bought some fresh ingredients for cooking at home, but today they like to eat 

out as a social activity. 

From · this study I argue that group eating like Pan Grilled Pork reflects the 

social relation change. Public eating is an integral aspect of urban living, and it relates 

to the way to earn a living in community such as the way to earn money for an 

investment and to contract debt etc. Eating together creates the intimacy and 

promotes greater unity, solidarity and trust, which are important factors in empowering 

a community. 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

1. ที่มาและความสําคัญของปญหา 

 งานวิจัยนี้ผูเขียนจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําพาผูอานใหเขาไปในโลกของ
อาหาร ซึ่งนอกจากจะมีความหมายในแงของวัตถุที่ทําใหส่ิงมีชีวิตดํารงชีพอยูไดแลว อาหารยังเปน
ส่ิงแสดงถึงความหมาย คุณคา และระบบของการกระทําตางๆอีกดวย เหตุที่เลือกศึกษา“หมู
กระทะ” ก็เนื่องจากเปนอาหารที่ไดรับความนิยมและเปนที่ดึงดูดใจของคนที่มาเปนกลุม หรือมักจะ
ทํากิจกรรมอ่ืนๆรวมกันเปนกลุม ดวยความเปนจริงขอนี้จึงทําใหผูเขียนเกิดการตั้งคําถามวาเหตุใด
หมูกระทะจึงเปนที่นิยมของคนที่มาเปนกลุม ระบบกลุมที่แสดงผานการกินหมูกระทะนี้ส่ือถึง
ความหมายอะไรบาง ความเปนกลุมมีผลตอการชวยเหลือหรือพึ่งพาอาศัยกันอยางไร สวนคําวา
“การเปลี่ยนแปลงของการบริโภคในกรุงเทพฯ”นี้ ผูเขียนตั้งใจใชคํานี้ก็เนื่องจากกลุมที่ผูเขียนเลือก
ศึกษานั้นเปนกลุมคนที่อาศัยอยูในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร หากพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลง
แลว จะเห็นไดวาลักษณะการบริโภคของคนกรุงเทพฯเปลี่ยนไปจากเดิมมาก เมื่อกอนคนมักจะซื้อ
อาหารสดเพื่อนํากลับไปปรุงกินเองรวมกับคนในครอบครัวที่บาน แตในปจจุบันคนมักจะกินอาหาร
นอกบานมากขึ้น นับวาเปนการเปลี่ยนแปลงที่นาศึกษา ส่ิงที่แนนอนที่สุดก็คือ เมื่อรูปแบบการกิน
เปลี่ยนแปลงไป ก็ยอมตองมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานอื่นของคนดวย  ผูเขียนได
เลือกใชวิธีการทางมานุษยวิทยาที่เรียกวา การสังเกตการณอยางมีสวนรวม คือการเขาไปใชชีวิต
อยูรวมกับเขา ไปทํากิจกรรมรวมกับเขา รวมพูดคุย ทํางาน เที่ยว ฯลฯ ไปกับเขาประหนึ่งวาผูเขียน
เปนสวนหนึ่งของกลุมที่ผูเขียนเลือกทําการศึกษา เพื่อทําความเขาใจถึงวิถีชีวิตของพวกเขา 
 ผูเขียนมีความตั้งใจเปนอยางยิ่ง ที่จะนําเสนอถึงการกินในอีกแงมุมหนึ่ง ซึ่งเปนมากกวา
การนําอาหารเขาปาก แลวทําใหเรารูสึกอิ่ม หลายคนอาจมองวา การกินก็เปนเหมือนกิจกรรมอื่นๆ
ที่เหตุผลของการกระทําอยูที่ เปนกิจกรรมที่ทําใหส่ิงมีชีวิตอยูรอด แตผูเขียนกลับใหความสําคัญใน
ประเด็นนี้นอยมาก การกินในความหมายของผูเขียน เต็มไปดวยความนาสนใจและสามารถ
อธิบายสังคมไดในหลายแงมุม สําหรับงานวิจัยนี้ จะเปนการอธิบายวาการกินในมุมมองของ
ผูเขียนสามารถอธิบายถึงสังคมไดอยางไร 

ตอคําถามที่วาเพราะเหตุใดผูเขียนจึงมีความสนใจใครศึกษาหมูกระทะ อาหารที่แสนจะ
ธรรมดา มิไดมีความพิเศษแตอยางใดในความรูสึกของใครหลายคน บอยคร้ังที่ผูเขียนนั่งรถเที่ยว
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เลนและไดสังเกตชีวิตของผูคนรอบตัว มีหลายเหตุการณที่ทําใหผูเขียนคิดวาชีวิตคนเราจะมีอะไร
มากมายไปกวาการดิ้นรนหารายไดมาเลี้ยงปากทอง โดยเฉพาะชีวิตคนเมืองที่ตองตื่นแตเชา 
ทํางานทั้งวัน กลับคํ่า และตองรีบนอนเพื่อเขาสูวัฏจักรเดิมอีกในวันตอไป ผูเขียนคิดวาชีวิตคน
เมืองคงเปนเชนนี้ไปตลอด เปนสังคมที่เปลาเปลี่ยว ขาดการสมาคม ไรซึ่งการชวยเหลือและพึ่งพา
อาศัย และเปนสังคมที่ตางคนตางอยู ตัวใครก็ตัวมัน การมองภาพสังคมในแงลบเชนนั้นอาจจะไม
เปนจริงเสมอไป ครั้งหนึ่ง ผูเขียนไดมีโอกาสนั่งรถผานรานหมูกระทะรานหนึ่ง รานนี้สะดุดตา
ผูเขียนตรงที่ จํานวนคนที่อยูในรานนั้นแนนขนัด ตางกินอาหารและพูดคุยกันอยางออกรส คนที่มา
ดวยกันแมจะดูแตกตางทั้งอายุ วัย และอาชีพ แตก็สามารถกินและพูดคุยกันอยางสนิทสนม 
ผูเขียนจึงเกิดขอสงสัยวาเหตุใดภาพสังคมเมืองที่ผูเขียนเคยวาดไวจึงแตกตางจากภาพที่ไดเห็น
ตรงหนามากนัก และเหตุใดรานหมูกระทะจึงเปนที่สนอกสนใจของคนเมือง อยางกรุงเทพฯ เปน
จํานวนมาก ทั้งๆที่บรรยากาศภายในรานก็ดูแออัด อาหารที่จัดไวก็ดูไมมีความพิเศษใดๆ อีกทั้งยัง
ตองแยงกันตัก หรือไมก็ตองตอคิวรออาหาร ไมวาผูเขียนจะนั่งรถผานรานหมูกระทะกี่คร้ัง ส่ิงที่ไม
เปลี่ยนแปลงก็คือจํานวนคน ผูคนหลากหลายอาชีพ ทั้งเด็ก ผูใหญ คนแก มักจะมานั่งที่รานนี้ใน
ตอนเย็นๆใกลค่ําเสมอ ความที่ผูเขียนอยากรูวา การที่คนเมืองอยางคนกรุงเทพฯมากินอาหาร
รวมกันนั้นสามารถอธิบายลักษณะของการคบหากันอยางไรไดบาง และเหตุใดรานหมูกระทะจึง
สามารถดึงดูดผูคน ใหเขามารวมโตะ พูดคุยกันอยางสนิทสนมได ความคิดที่จะศึกษาสังคมของ
คนกรุงเทพฯโดยมองผานการกินหมูกระทะจึงเกิดขึ้น  
 

2. โจทยปญหาการวิจัย  

 นัยยะของการกินหมูกระทะสามารถอธิบายถึงลักษณะการคบหากันของคนในสังคม
กรุงเทพฯไดอยางไรบาง 
 

3. วัตถุประสงค 

1) เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารอันเกิดจากสภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงไป 

2) เพื่อศึกษาถึงเหตุผลของการกินรวมกันเปนกลุม 
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4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

1) ทําใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการบริโภคที่อยูภายใตเงื่อนไขทางสังคม 

2) สามารถอธิบายถึงเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภคอันสงผลตอการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมดานอื่นของคนในสังคม 

3)  เพื่อเปนฐานขอมูลในการสนับสนุนและสงเสริมความรูเกี่ยวกับอาหารที่เชื่อมโยงถึงสภาพ
ทางสังคม 
 

5.  ระเบยีบวธิีดําเนินการวิจัย 

ในการวิจัยเรื่อง “หมูกระทะกับการเปลี่ยนแปลงของการบริโภคในกรุงเทพฯ” ผู
ศึกษาไดนําเสนอระเบียบวิธีวิจัย ตามลําดับดับดังนี้ 

1) รูปแบบการวิจัย 

2) สนามวิจัยและผูใหขอมูลสําคัญ (key informants) 

3) วิธีการเก็บขอมูลในการศึกษา 

4) การเก็บรวบรวมขอมูล  

5) การวิเคราะหขอมูล  
1) รูปแบบการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการเชิงคุณภาพ เปนการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study 
Approach) และสุมตัวอยางแบบเจาะจง  

 

2) สนามวิจัยและผูใหขอมูลหลัก (key informant) 

ผูวิจัยเริ่มเขาสนามครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2551 สภาพโดยทั่วไปของราน
หมูกระทะนี้ตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสมทีเดียว กลาวคือ บริเวณที่ตั้งของรานนี้เปนแหลงที่รวมของคน
หาเชากินค่ํา และคนทํางานทั่วไปจํานวนมาก รานหมูกระทะที่ผูวิจัยเลือกทําการวิจัยคือรานหมู
กระทะยานบางซื่อ ถัดจากตัวรานไปประมาณ 50 เมตร จะมีทางรถไฟซึ่งอยูติดกับตลาดสดที่เปด
เปนประจําทุกวัน นอกจากนี้บริบริเวณฝงตรงขามกับตัวรานถัดจากทางรถไฟไปอีกประมาณ 20 
เมตร ก็จะเปนตลาดนัดที่เปดขายวันจันทร วันพุธ วันศุกร และวันอาทิตย คนที่อยูบริเวณนี้สวน
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ใหญจะเปนพอคาแมคาที่เปดแผงขายของอยูในตลาดสด นอกเหนือจากนั้นจะเปนพอคาแมคาที่มี
กิจการสวนตัว และเปดรานอยูบริเวณตึกสองขางทางของตัวตลาด นอกจากนั้น บริเวณนี้ยังเปนที่
ทํามาหากินของเหลาวินมอเตอไซครับจางและผูรับจางทั่วไปอีกดวย การคมนาคมในยานนี้
คอนขางสะดวก เพราะเปนศูนยกลางในการเดินทางไปยังที่ตางๆมากมาย ในเวลากลางคืนจะมี
ลูกคาเขามากินหมูกระทะเปนจํานวนมาก จากการสังเกตและซักถามพบวา กลุมคนที่เขามาใช
บริการเปนชวงๆ หรือตามโอกาส มักจะเปนกลุมนักเรียน นักศึกษา ที่มักจะเขามาใชบริการในชวง
หลังสอบเสร็จ หลังเสนองาน หรือชวงรับนอง สวนผูที่เขามาใชบริการบอยครั้งนั้นมีหลายประเภท 
เชน พอคาแมคาในตลาด กลุมวินมอเตอไซค หรือผูที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง เปนตน 

ในงานวิจัยนี้ ประกอบไปดวยกลุมผูใหขอมูลหลักสามกลุมคือ กลุมพี่จินดา กลุม
พี่สุพร และกลุมอาจอม 
ผูใหขอมูลหลักกลุมที1่ 
 
พี่จินดา (นามสมมุติ) : แมบาน และขายตรงผลิตภัณฑลดความอวน 

พี่จินดา  มีอาชีพเปนแมบานและทําธุรกิจแบบ MLM หรือธุรกิจขายตรง แตเดิมพี่
จินดาอาศัยอยูที่จังหวัดสุพรรณบุรี หลังจากเรียนจบชั้นมัธยมก็ไดเขามาหางานทําในกรุงเทพฯ ใน
ระยะแรกพี่จินดาทํางานเปนเสมียนอยูในหางหุนสวนเล็กๆแหงหนึ่ง กอนที่จะไดแตงงานกับพี่
พิพัฒน และเปนแมบานเรื่อยมา สามีพี่จินดามีอาชีพเปนพนักงานสวนการพัสดุ ที่โรงพยาบาลแหง
หนึ่ง ลูกชาย 2 คน กําลังศึกษาอยูระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 และปที่ 6 และหลานชายของพี่
จินดา กําลังเรียนอยูชั้นปวส. แตเดิมนั้นพี่จินดาเปนแมบาน มีหนาที่ดูแลลูกๆและสามี ตอมา พี่
จินดาเริ่มมีความสนใจธุรกิจขายตรง จากการแนะนําของพี่ติ๋ม ซึ่งเปนคนแรกที่ชักนําใหพี่จินดา
รวมทีมทําธุรกิจนี้ดวยกันอยูยานนี้ แตเดิมพี่ติ๋มประกอบอาชีพเปนผูชวยพยาบาลอยูที่โรงพยาบาล
ยานจรัลสนิทวงศ ตอมาพี่ติ๋มลาออกมาทําธุรกิจขายตรงอยางเต็มตัวแทน พรอมทั้งชักชวนใหพี่
ไพศาล สามี ที่ทํางานเปนตัวแทนขายอุปกรณไฟฟา มารวมธุรกิจดวย 

 
ผูใหขอมูลหลักกลุมที ่2 
 
อาจอม (นามสมมุติ) : พนักงานศูนยสงเคราะห และขับรถแท็กซ่ี 

อาจอม เปนผูชาย อายุ 51 ป รูปรางสูง ผิวขาว อาจอมมีงานประจําคือเปนพนักงาน
ดูแลอาคารสถานที่อยูที่ศูนยสงเคราะห บานปากเกร็ด ครอบครัวของอาจอมมีดวยกัน 4 คน คือ อา
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จอม นาอุมภรรยาอาจอม นองจิ๊บลูกสาว และพี่ตุก หลานของอาจอม อาจอมมีอาชีพเสริมคือ
รับจางขับรถแท็กซี่หลังเลิกงาน หลังเลิกงาน อาจอมมักจะไปรับนองนา ลูกสาวของเพื่อนสนิทที่
คอนโดยานวงศสวาง หรือบางทีก็ไปรับนาอุม มากินขาวดวยกันเสมอ รานหมูกระทะเปนรานที่ทุก
คนพอใจที่จะเขาไปใชบริการมากกวารานอื่น 
 
 
 

ผูใหขอมูลหลักกลุมที ่3 
 
พี่สุพร (นามสมมุติ) : ทาวแชร เจามือหวย และเปดรานซักรีด 

พี่สุพรเปนผูหญิง อายุประมาณสี่สิบหาป รูปรางอวน ผิวขาว หนาตาสวย พี่สุพร
อาศัยอยูในบานเชาที่อยูหลังหางเทสโก-โลตัสเตาปูนกับครอบครัว เดิมพี่สุพรทํางานอยูที่โรงงาน
ทอผา ตอมาไดพบกับพี่พินิจ ก็เลยออกจากงาน มาขายขนมหวานเย็นหนาบานเชา โดยมีปาศรี
และปาไพ เพื่อนบาน เปนคนแนะนําชองทางทํามาหากิน จนกระทั่งคิดขยับขยายเปดเปนรานซัก
รีดในปจจุบัน ครอบครัวของพี่สุพรอาศัยอยูดวยกัน 4 คน คือพี่พินิจสามีของพี่สุพร มีอาชีพเปน
พนักงานเข็นรถผูปวยของโรงพยาบาล นองนิว อายุ 20 ป ลูกชายของพี่สุพร และนองไนท อายุ 10 
ป ลูกสาวของพี่สุพร พี่สุพรมีอาชีพรับจางซักรีดเสื้อผาใหกับคนในละแวกนั้น พี่สุพรมีอาชีพเสริม 
คือการรับเปนจาวมือแชร ปลอยเงินกู และรับซ้ือหวยใตดิน  

 
3) วิธีการเก็บขอมูลในการศึกษา 

   1. การรวบรวมขอมูล โดยมีวิธีการดังนี้ 

  1.1 การคนควาจากเอกสาร (documentary research) ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ไดแก  

1.1.1. หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ  เอกสารประกอบการประชุมและ
สัมมนาวิชาการตางๆ 

1.1.2. รายงานการประชุม และขอสังเกตจากการทํางานภาคสนามที่ไดมีการ
จัดเก็บและรวบรวมไว 

    1.2 การสืบประวัติชีวิต (life history) ของกลุมตัวอยางเพื่อสอบถามประวัติสวนตัว 
การทํางาน และรูปแบบการใชชีวิต 
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    1.3 การสัมภาษณแบบเจาะลึก (in-depth interview) มีการเก็บขอมูลในลักษณะ
ของการสนทนาพูดคุยอยางเปนธรรมชาติกับผูใหขอมูล และการสัมภาษณแบบตัวตอตัว โดยเปน
การสัมภาษณอยางไมเปนทางการ (informal interview) มีการกําหนดประเด็นคําถามลักษณะ
ปลายเปด ที่เอื้อใหผูเขียนสามารถปรับเปลี่ยนการถามไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณ
การสัมภาษณ  

4) การวิเคราะหขอมูล  
 ใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา (descriptive analysis) จากขอมูลที่ไดจากเอกสาร การ

สัมภาษณ และการสังเกตการณประกอบกัน  โดยนําขอมูลที่ไดรับมาจัดระบบและจําแนกประเภท
ขอมูล อันจะนําไปสูการเชื่อมโยงทําความเขาใจและตอบปญหาการวิจัย โดยในกระบวนการนี้ จะ
เปนทั้งการวิเคราะหและการสังเคราะหขอมูล เพราะการวิเคราะหปรากฏการณใหละเอียดยอยลง
ไปอยางเดียว ไมทําใหสามารถเขาใจปรากฏการณทางสังคมไดชัดเจน จึงจําเปนตองมีการ
สังเคราะหหรือเชื่อมโยงองคประกอบรวมกับงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวของ  

5) ลําดับขั้นตอนในการเสนอผลการศึกษา 
วิทยานิพนธฉบับนี้จะนําเสนอเนื้อหาโดยแบงเปน 7 บท ดังตอไปนี้ 

บทที่ 1 บทนํา จะกลาวถึงความเปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคใน
การศึกษา ขอบเขตการศึกษา วิธีที่ใชในการศึกษา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ และวิธีการนําเสนอ 

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฏีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ เปนการอธิบายแนวคิด ทฤษฎีที่
สอดคลองกับโจทยปญหาการวิจัย และเปนการยกตัวอยางงานวิจัยที่เคยมีผูศึกษามาแลว เพื่อ
นํามาเปนแนวทางในการทําการวิจัย  

บทที่ 3 ความนาสนใจของรานหมูกระทะ กลุมคนที่มากินและความสัมพันธ เปนการ
อธิบายถึงความสัมพันธของคนที่มากินหมูกระทะรวมกัน  โดยพิจารณาถึง รูปแบบของ
ความสัมพันธที่มีผลตอการคบหากัน และเปนการหาจุดรวม หรือเหตุผลที่พวกเขามาคบกัน 

บทที่ 4 พฤติกรรมบนโตะอาหาร เปนการอธิบายถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นระหวางการกิน
หมูกระทะ (Table Manner) ที่สามารถสื่อถึงนัยยะบางประการ เชน เปนการแสดงความเปนหวง
เปนใย เปนการทําใหเกิดความไวใจกัน เปนตน 
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บทที่ 5 หมูกระทะ: การกินในโอกาสพิเศษ เปนการกลาวถึงเหตุผลของการกินหมู
กระทะในฐานะที่เปนชวงเวลาพิเศษ หรือโอกาสพิเศษ (Ritual) อันเปนการกินที่สามารถสื่อถึง
ความหมายบางประการ เชน เปนการใชการกินเพื่อนําไปสูการสรางความสัมพันธ เปนตน  

บทที่ 6 หมูกระทะ: ผานมุมมองทางมานุษยวิทยา เปนการวิเคราะหถึงเหตุผลของการ
กินที่อยูภายใตเงื่อนไขทางสังคม โดยพิจารณาจากความสัมพันธของคนที่มากินรวมกัน พฤติกรรม
ระหวางการกินอาหาร และเหตุผลที่คนตองมากินหมูกระทะดวยกัน 

บทที่ 7 สรุปผลการศึกษา เปนการนําผลการศึกษาที่ไดจากภาคสนามมาหาขอสรุป
เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารอันเกิดจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและเหตุผลของการ
กินเปนกลุม 
 

หมายเหตุ      ระหวางการทําวิทยานิพนธ ผูเขียนพบวารานหมูกระทะยานบางซอน ที่ผูเขียนใช
เปนสนามวิจัยนั้น บัดนี้ไดถูกร้ือไป เพื่อสรางเปนสถานีรถไฟฟา แตอยางไรก็ตาม ผูเขียนไดมีการ
ติดตามเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของกลุมผูใหขอมูลหลัก และไดกลาวถึงการตอบสนอง
ตอการเปลี่ยนแปลงนี้ไว ดังขอมูลในบทที่ 6 
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บทที่  2 

แนวคิด  ทฤษฎี  และเอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

งานวิจัยเรื่องบุฟเฟตหมูกระทะกับการเปลี่ยนแปลงของการบริโภคในกรุงเทพฯเปน
การศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินของคนอันมีเงื่อนไขทางสังคมเปนตัวกําหนด จาก
การศึกษาและเก็บขอมูลภาคสนามทําใหผูเขียนพบวาคนสวนใหญมักจะมากินหมูกระทะเปนกลุม 
ระบบกลุมที่แสดงออกผานการกินเปนสิ่งที่นาสนใจศึกษา ดวยความสนใจขอนี้ ผูเขียนจึงเริ่มศึกษา
คนควาเพื่อหาคําตอบวา การกินเปนกลุมนี้สามารถอธิบายถึงลักษณะการคบกันของคนไดอยางไร
บาง ในที่นี้ผูเขียนขออธิบายถึงแนวคิดที่ไดจากการศึกษาขางตน เพื่อนํามาเปนแนวทางในการ
ดําเนินการวิจัยและหาขอสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินของคนอันมีเงื่อนไขทาง
สังคมเปนตัวกําหนด แนวคิดที่สามารถนํามาใชได คือ แนวคิดเรื่องการกินเปนกลุม (group 
eating)  
การกินเปนกลุม (Group  Eating) 

การกินรวมกันถือเปนการขัดเกลาทางสังคม (socialization) รูปแบบหนึ่ง จากงาน
เขียนเรื่อง Approaches to the study of Food, Health and Identity ของ Caplan (1997: 1-4) 
พบวาการกินรวมกันในกลุม เชน กลุมครอบครัว กลุมเพื่อนบาน มีสวนในการขัดเกลา (socialize) 
สมาชิกในกลุม เวลาอาหาร (Meal-time) เปนเหมือนชวงเวลาที่ทุกคนมาพบกันใหม (reunion 
time) หลังจากที่แตละคนเสร็จส้ินภาระประจําวัน เชน การทํางานหรือเรียนหนังสือ และเปน
ชวงเวลาที่ครอบครัวใชในการขัดเกลา  (socialize ) สมาชิก คําวาการขัดเกลาทางสังคม 
(socialize) นอกจากจะใชในความหมายของครอบครัวแลวยังหมายรวมถึงคนกลุมอ่ืนดวย เชน 
การกินของกลุมเพื่อนรวมงาน การกินของกลุมเพื่อนบาน ทั้งหมดนี้เปนการนําพาใหเกิดการเรียนรู
วาแตละคนชอบหรือไมชอบอะไร ทําใหเกิดการปรับเปล่ียนการกระทําเพื่อใหเกิดการยอมรับกัน
ภายในกลุม และทําใหความเปนกลุมคงอยู สอดคลองกับผลการศึกษาในงานเขียนเรื่อง The 
Benefits of Eating Together :The Family Who Eats Together Stays Together ของ Hand     
( 2005: 1-10) ที่อธิบายวา การกินรวมกันกอใหเกิดกระบวนการตางๆ ภายในกลุมคือ ทําใหเกิด
การพูดคุย การสรางความเขาใจ และเกิดการเรียนรูขอปฏิบัติของกลุม  
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Hand อธิบายวาการสนทนาระหวางการกินรวมกันชวยสรางความใกลชิดสนิทสนม
ใหแนนแฟนขึ้นได นอกจากนี้ยังชวยในการวางแผนในเรื่องตางๆ เปนเครื่องมือที่ใชในการ
ติดตอส่ือสารและเรียนรูซึ่งกันและกัน เปนโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนเรื่องราวตางๆ เชน ส่ิงที่
เกิดขึ้นในแตละวัน และขาวสารตางๆที่ไดรับฟงมา นอกจากนี้ยังเปนการสรางความอบอุนและ
ความรัก ผานการกินรวมกัน และเปนการทําใหรูสึกวาเปนครอบครัวเดียวกัน 

ในชวงของการกินรวมกัน คนในกลุมจะเรียนรูถึงวิธีการวางตัวหรือขอควรปฏิบัติ
ตางๆจากการสังเกต เชน มารยาทตางๆ เงื่อนไขทางสังคม และการเรียนรูวาใครชอบหรือไมชอบ
อะไร นอกจากนี้การกินรวมกันยังเปนการสรางความคุนเคย และเปนเวลาที่คนในกลุมใชเพื่อบง
บอกถึงขอกําหนดตางๆ โดยปราศจากการจับผิด หรือการบงการ คนจะใชเวลาในการกินกับ
ครอบครัวหรือคนสนิทมากกวากินกับคนอื่นที่คบกันอยางผิวเผิน ดังเชนผลการศึกษาของ Warde 
และ Tampubolon (2002: 13-15) ที่ไดศึกษารูปแบบการกินที่แตกตางกันระหวางเพื่อน ญาติ 
เพื่อนรวมงาน และเพื่อนบาน จากการศึกษา เขาพบวา การกินระหวางเพื่อน ญาติ เพื่อนรวมงาน 
และเพื่อนบาน มีรูปแบบและเหตุผลที่แตกตางกัน คนมักจะกินรวมกับคนในครอบครัวหรือเพื่อน
สนิทมากกวาคนที่ทํางานหรือทําธุรกิจรวมกัน การกินรวมกันเปนการชักนําใหสมาชิกแสดงอัต
ลักษณสวนตัวออกมา เปนการรับรูถึงตัวตนของสมาชิกที่อาศัยอยูรวมกัน และสามารถชวย
แกปญหาหรือขจัดความขัดแยงได  

การกินเปนกลุมนอกจากจะเปนการขัดเกลาทางสังคม (socialization) แลว ยังเปน
การแสดงออกเชิงสัญลักษณอีกดวย เชน การศึกษาของ Roland Barth เขาใหความสนใจอาหาร
ในแงของการเปนสัญลักษณ ที่ใชอธิบายถึงการกระทําหรือพฤติกรรมของคนได และเขาก็เชื่อวาเรา
สามารถอธิบายถึงสภาพสังคมไดโดยวิเคราะหจากอาหารในสังคมนั้นๆ ในขณะที่การกินที่
เชื่อมโยงถึงการมีผลประโยชนรวมกันแสดงออกผานการศึกษาหลายงาน เชน จากการศึกษาเรื่อง 
Eating Custom in China ของ Marcos (2005: 34) พบวาการกินรวมกันของคนจีนถือวาเปน
กิจกรรมทางสังคมอยางหนึ่ง การกินรวมกัน เชน การกินของกลุมคนที่ทําธุรกิจรวมกัน เปนการกิน
เพื่อกอใหเกิดความรวมมือกันตอไปในทางธุรกิจและเปนการแสดงความยิ่งใหญของเจาภาพที่จัด
เล้ียงอาหาร  นอกจากนี้ ยังอธิบายวาการกินของคนจีนที่มุงเนนประโยชนหรือหวังที่จะกอใหเกิด
ความรวมมือหรือการพึ่งพาอาศัยกันตอไป มักจะแฝงอยูในงานพิธีตางๆหรือแมแตแฝงอยูในตัว
อาหารและวัตถุดิบที่เลือกปรุงเปนพิเศษเพื่อเนนวาแขกที่ไดรับเชิญมากินรวมกันนั้นเปนคนพิเศษ 
ในสังคมจีน อาหารสําคัญยิ่งกวายารักษาโรค การใหอาหารที่มีความพิเศษแกผูที่ไดรับเชิญ ถือเปน
การใหเกียรติกัน และคนจีนมักจะใชธรรมเนียมนี้ในการแสดงความมีน้ําใจ แตก็หวังผลใหเกิด
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ความรวมมืออยางใดอยางหนึ่งเสมอ เชน หวังใหเกิดความเชื่อใจ หรือหวังผลในการทํางาน เปน
ตน ในโอกาสตางๆที่มีการเชิญมากินรวมกัน แขกที่ไดรับเชิญมามักจะมีของขวัญมาใหเจาภาพเพื่อ
เปนการขอบคุณ ในเรื่องของเมนูอาหารก็มีความพิเศษ ในนครปกกิ่ง อาหารในงานเลี้ยง
ประกอบดวยเมนูอาหารรอน 8 เมนู และของเย็น 8 เมนู ซึ่งแตละเมนูก็ลวนสื่อความหมายอยูในตัว
อาหารนั้นทั้งสิ้น เชน ในพิธีแตงงานที่มีการเชิญแขกมากินเลี้ยงรวมกัน มักจะมีการเสิรฟเมนูเนื้อ
แดง ซึ่งหมายถึง ความสุขสมหวัง นอกจากนี้ในสวนผสมแตละชนิดก็แฝงความหมายไวเชนกัน เชน 
ถั่วแดง ลูกเกด ธัญพืช ฯลฯ หมายถึงการอยูรวมกันตลอดไป หรือ เมนูเสนกวยเตี๋ยวที่มีความยาว
มาก หมายถึง การมีชีวิตที่ยืนยาว เปนตน  

การศึกษาของ Marcos นี้สอดคลองกับการศึกษาของ Bartle (2006: 45-50) ที่ได
ทําการศึกษาถึงเหตุผลของการรวมโตะกันโดยเปรียบเทียบระหวางการรวมโตะกันระหวางคนใน
ครอบครัว กับการรวมโตะกับคนอ่ืน เขาพบวาการกินรวมกับคนอื่นก็เปนการแสดงออกอยางหนึ่งที่
เต็มไปดวยสัญญะ ดังนั้นโดยทั่วๆไปความเกี่ยวของกันระหวางสถานะทางสังคมกับคนที่เรา
ตัดสินใจเลือกกินดวยเปนสิ่งที่นาสังเกต มันตองแฝงไปดวยเหตุผลถาเราเลือกที่จะรวมโตะกับคน
ตางสถานะ เชน ลูกนอง หรือผูจัดการ เชน หวังใหเกิดการรวมมือ หรือทํางานให ตางจากเมื่อเรา
เลือกที่จะกินกับคนรูจักหรือคนในครอบครัวที่เปนความสัมพันธแบบใกลชิด Bartle อธิบายวา
ปจจัยหนึ่งของการสรางความเขมแข็งของกลุม (community empowerment) เชน กลุมคนงาน
กอสราง กลุมคนในชุมชนเดียวกัน ก็คือการกินอาหารรวมกันของคนในกลุม (group eating) เชน 
การกินเลี้ยงในงานเฉลิมฉลองเมื่อไดทํางาน ใหม หรือในงานกิจกรรมสําคัญอื่นๆ ซึ่งถือวาเปนสิ่งที่
สําคัญมากเมื่อสมาชิกตองทํางานรวมกัน เพราะเปนกิจกรรมที่ชวยสรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นได 
Bartle อธิบายวาสถานการณที่ทําใหสมาชิกมากินรวมกัน เชน การกินอาหารรวมกันของคนงาน
กอสราง การจัดเลี้ยงสังสรรของฝายบริหารหรือ การกินในงานเฉลิมฉลอง เปนตน ลวนแลวแตเปน
การทําใหกิจกรรม/ธุรกิจ เดินตอไปไดทั้งสิ้น เพราะเปนการสรางกําลังใจ หัวหนางานจึงมักจะหา
โอกาสจัดเลี้ยงคนงานเพื่อใหพวกเขาเกิดความกระตือรือรนในการทํางาน และเพื่อใหคนงานเกิด
ความสามัคคีกัน (promoting unity and solidarity) หรือในชุมชนชนบท ชาวนาที่ไมมีทรัพยสินก็
มักจะแบงปนผลผลิตที่ไดจากไรนาใหแกเพื่อนบาน เมื่อคนงานมากินรวมกันเขาก็จะเกิดความรูสึก
อยากตอบแทนดวยการทํางาน เปนการทําใหสังคมที่ตองอยูรวมกันแบบพึ่งพาอาศัยกันอยูตอไปได  

เชนเดียวกับงานวิจัยของ Bloch (1999: 1-4) ที่ศึกษาถึงอาหารในฐานะตัวกลาง
กอใหเกิดการขับเคลื่อนทางสังคมและทําใหกลุมเขมแข็ง เขาอธิบายวาการกินอาหารรวมกันเปน
ปจจัยที่สําคัญในการกอใหเกิดกระบวนการทางสังคม เปนสาเหตุหลักที่ทําใหสังคมคงอยู และเปน
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กิจกรรมพื้นฐานของคนที่มีการติดตอส่ือสารกันหรืออยูในชุมชนเดียวกัน(commune together) 
การแบงปนอาหารที่สามารถเชื่อมโยงถึงความเปนสังคม สามารถยกตัวอยางไดจากสังคมฮินดู 
(Hindu Indian) รูปแบบการแบงปนอาหารในสังคมฮินดูแสดงใหเห็นถึงความใกลชิดของคนใน
วรรณะเดียวกัน แสดงใหเห็นถึงความเปนปกแผนหรือความมีเสถียรภาพของคนในวรรณะเดียวกัน 
นอกจากนั้นยังสามารถแสดงถึงการกีดกันคนตางวรรณะดวย ดังนั้น การแบงปนอาหารจึงเปนสิ่ง
แสดงถึงความเปนปกแผน หรือจําแนกกลุมคนตามสถานภาพได แตตองขึ้นอยูกับความแตกตาง
ของแตละวัฒนธรรมดวย โดยจะตองดูวาการแบงปนอาหารในแตละวัฒนธรรมนั้นมีความหมายวา
อยางไร และความสัมพันธของคนในแตละวัฒนธรรมนั้นเปนอยางไรรวมดวย  

การกินรวมกันของกลุมคนลวนมีวัตถุประสงคที่หลากหลาย จากการศึกษาเรื่อง 
Commensal eating patterns: a community study ของ Sobal และ Nelson (2002 : 1-10) 
พบวาเหตุผลที่คนมากินรวมกันนอกจากการเปนคนในครอบครัวเดียวกันแลว การกินกับคนอ่ืน 
เชน เพื่อนรวมงาน เปนความสัมพันธแบบตองพึ่งพาอาศัยกันในเรื่องของการทํางาน และมักจะ
เปนการกินที่มีความพิเศษทั้งในเรื่องของเมนูและสถานที่ คนที่มากินเปนกลุมมักมีความคิดไปใน
แนวทางเดียวกันคือ ใหความสําคัญกับคุณคาเชิงสังคม (cultural value) เกี่ยวกับการกินรวมกัน 
โดยเห็นวาเปนสิ่งที่สามารถทําใหเกิดความรวมมือในการทํางานได 
 การกินรวมกันมีหลายลักษณะ เชน การกินรวมกันของคนในครอบครัว การกินกับ
หุนสวน การกินกับลูกนอง ฯลฯ Caplan (1997: 1-5) ไดอธิบายวาการกินกับคนอื่นที่ไมใชคนใน
ครอบครัวหรือคนสนิทจะเปนการกินที่เต็มไปดวยความคาดหวัง ซึ่งอาจจะอยูในรูปแบบของความ
ไวเนื้อเชื่อใจหรือการหวังผลในดานหนาที่การงาน จากงานเขียนเรื่อง The Role of  Food in 
Empowering Communities ของ Bartle (2006: 6-8) และ The Symbolic Function of Food as 
Iconic Representation of Culture and Spirituality in Wolfram von Eschenbach’s Parzival 
Classen (2007: 1-6) ทําใหผูเขียนเกิดความเขาใจวาการกินรวมกันนั้น  นอกจากจะเปนการสราง
ความเขมแข็งของกลุม (community empowerment) และกอใหเกิดการพึ่งพากันในดานตางๆแลว 
การกินรวมกันนี้ยังมีเร่ืองของการสรางสังคมหรือการรวมกลุมอยูดวยเสมอ เนื่องจากอาหารไม
เพียงแตจะมีความหมายในเชิงของวัตถุเทานั้นแตยังมีหมายถึงการแสดงถึงมิตรภาพที่มีตอกัน  
หรือทําใหเกิดการยอมรับซ่ึงกันและกัน การไปมาหาสูกัน  ความเปนหวงซึ่งกันและกัน การ
รวมกลุม และกอใหเกิดการพึ่งพาอาศัยและชวยเหลือกันในโอกาสตอไป (Classen, 2007: 315-
316) ในบางครั้งการนัดกันมากินอาหารนอกบานก็ถูกจัดไวเฉพาะกับแขกที่ไมไดพบเจอกันเปน
เวลานาน เชน การกินรวมกันในหมูเพื่อน เพื่อหวังผลประโยชนทางดานจิตใจ เชน ตองการเปน
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สวนหนึ่งของกลุม ตองการความไวเนื้อเชื่อใจ เปนตน จากงานเขียนเรื่อง Family meal-a thing of 
the past?  ของ Murcott  (2002: 40-45) ไดอธิบายวาการกินรวมกันเปนลักษณะโดยรวมของชีวิต
ในเมือง และเปนสิ่งแสดงวาอาหารและการกิน มีเพื่อแสดงถึงการยอมรับกัน  

ในเรื่องของการกินที่นําไปสูการพึ่งพาอาศัยและชวยเหลือกันนั้น ในงานวิจัยนี้
คอนขางเห็นไดชัด กลุมผูใหขอมูลมักใชการกินหมูกระทะรวมกันเปนตัวกลางนําไปสูการพูดคุยกัน 
ทั้งในเรื่องชีวิตประจําวันและการทํามาหากิน เชน มีการหาลูกคาใหแกคนในกลุมและมีการกําหนด
ขอตกลงตางๆ มีงานวิจัยหลายงานยืนยันวา การกินรวมกันเพื่อหวังประโยชนเปนการแสดงออก
เชิงสัญลักษณที่แฝงไปดวยความหมาย เชนในงานของ Oh, Hhung และ Labianca (2004: 23-
27) ที่ไดศึกษาการเลี้ยงอาหารในสังคมตะวันตกและสังคมเอเชีย วามีสวนเกี่ยวของกับการมี
ผลประโยชนรวมกันหรือไม โดยศึกษาจากการกินอาหารรวมกันในโอกาสตางๆ โดยวิเคราะหจาก 
ความสัมพันธทางสังคมของกลุมศึกษา ระบบกลุม และสภาพสังคมที่สงผลตอรูปแบบการกิน ผล
การศึกษาพบวา ถึงแมการกินในแตละวัฒนธรรมจะมีรูปแบบที่แตกตางกัน แตก็แฝงความหมายที่
คลายกันคือ ตองการความรวมมือเปนการตอบแทน เชน ในเรื่องการทํางาน หรือการใหความ
ชวยเหลือตางๆ วัฒนธรรมของชาวเอเชียนิยมจัดเลี้ยงในรานอาหารและมีรูปแบบที่ไมเปนทางการ 
เพื่อหวังใหลูกนองใหความรวมมือในการทํางาน แตในสังคมตะวันตก การจัดเลี้ยงอาหาร เชน การ
เลี้ยงตอนรับพนักงานใหม หรือการกินของกลุมธุรกิจธุรกิจ (Western Business Culture) นั้น ยอม
ตองการเนนวาแขกผูถูกเชิญมีความสําคัญ และเพื่อใหเกิดความรวมมือกันเมื่อตองทํางานรวมกัน 
ในขณะที่สอดคลองกับการศึกษาของ Godoy (2007: 12-17) ที่ทําการศึกษาเหตุผลของการจัด
เลี้ยงอาหาร ซึ่งพบวา แตกอนนั้น เมื่อคนออกไปหาอาหารหรือลาสัตวดวยกัน จะมีการตอบแทน
ดวยการจัดเลี้ยงอาหาร เชน เมื่อลาสัตวใหญได คนก็จะนั่งลอมวงกินดวยกัน แตในปจจุบัน แมวา
การตอบแทนจะเปลี่ยนรูปแบบไป แตการกินรวมกันก็ยังสามารถสื่อถึงความรวมมือกันในการทํา
มาหากิน และทําใหคนเกิดความรวมมือกันในโอกาสตอไป  

 การกินรวมกันสามารถพบเห็นไดในทุกสังคม ถึงแมวาอาจจะมีรูปแบบปฏิบัติที่
ตางกัน แตส่ิงที่เหมือนกันก็คือ เปนการกินที่หวังประโยชนตอกัน เชน ในสังคมจีน ไดมีการศึกษา
ถึงเครือขายการคบกันของคนจีนและพบวาในสังคมจีนนั้นใหความสําคัญกับการกินรวมกันมาก 
เพราะ การกินรวมกันเปนการชักนําใหเกิดความรวมมือในเรื่องของการทําการคาขาย และในเรื่อง
ของการชวยเหลือพึ่งพากันในชีวิตประจําวัน เชน จากการศึกษาของ Bian และคณะ (2005: 34-
40) ศึกษาเครือขายทางสังคมของชาวจีน โดยวิเคราะหจากการใหของขวัญและการกินรวมกัน เขา
พบวา ในสังคมชนบทของเมืองจีน การสรางความสัมพันธกับเพื่อนบานเปนสิ่งที่สําคัญมาก เพราะ
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สังคมชนบทจีน เปนสังคมที่ตองพึ่งพาอาศัยกัน การกินรวมกันหรือการใหของขวัญในพิธีตางๆ เชน 
งานปใหม งานแซยิด เปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางเพื่อนบาน และทําใหระบบสังคม
แบบพึ่งพาอาศัยกันเขมแข็งและคงอยูได ในกรณีของหมูกระทะ การกินรวมกันนอกจากจะเปน
กิจกรรมที่ทําใหเกิดการพูดคุยและตกลงเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ แลว การกินในลักษณะนี้ยังเปนการทํา
ใหสังคมแบบพึ่งพาอาศัยกันเขมแข็งอีกดวย 

 การกินเปนกลุม เชน การกินหมูกระทะก็เชนกัน เมื่อคนเลือกที่จะกินหมูกระทะ 
การสนทนาจะเปนกิจกรรมหลักที่เกิดขึ้นควบคูกันไป ไมมีใครที่จะรีบกินแลวรีบไป เพราะกิจกรรม
การกินเปนเพียงกิจกรรมที่ใชเปนเครื่องมือแหงการสนทนาเทานั้น อาหารรูปแบบนี้เปนอาหารที่
ตองใชเวลาในการปงยาง ชวงเวลาระหวางที่รออาหารสุก คนจะอาศัยเวลาชวงนี้ในการสนทนา
แลกเปลี่ยนทัศนะในเรื่องตางๆ การสนทนาระหวางการกินรวมกันชวยสรางความใกลชิดสนิทสนม
ใหแนนแฟนขึ้นได การกินเปนรูปแบบหนึ่งของการทําความรูจักกัน และเปนการทําความรูจักใน
ระดับอารมณความรูสึก คือเรียนรูวาคนที่เราคบหาหรือสนิทสนมดวยนั้นเปนคนอยางไร มิใชการ
ทําความรูจักแบบผิวเผิน เชน ทราบเพียงวาเขาเปนใคร และมีประโยชนตอเราในเรื่องใดบาง การ
กินอาหารรวมกันของคนในกลุมเปนการใชพื้นที่ของรานอาหารทํากิจกรรมตางๆ เชน ปรึกษาถึง
การแกปญหา การตั้งขอกําหนดตางๆ เปนตน นอกจากนี้การกินเปนกลุมยังเปนการเรียนรูถึง
ลักษณะนิสัยของคนในกลุม การกินในลักษณะนี้เปนการชักนําใหสมาชิกแสดงอัตลักษณสวนตัว
ออกมา เปนการเรียนรูถึงตัวตนของสมาชิกที่อาศัยอยูรวมกัน อีกทั้งยังทําใหเกิดการพูดคุย ปรึกษา
ถึงแผนการตางๆ เชน มีการหารือในเรื่องของอาชีพ การกําหนดขอตกลงตางๆ ซึ่งกระบวนการ
ทั้งหมดนี้เปนกระบวนการที่ทําใหระบบกลุมเขมแข็ง และทําใหคนในกลุมพึ่งพาอาศัยกันไดตอไป 

ในเรื่องการแบงปนอาหาร (Food Sharing) ก็เปนอีกเรื่องหนึ่งที่นาสนใจ ในระหวางที่
มีการกินรวมกัน คนมักจะอาศัยกิจกรรมบนโตะอาหาร (Table Manner) ส่ือถึงความหวงใยที่มีตอ
กัน ดังเชนขอสรุปที่พบในงานวิจัยของ  de Castro (2002: 112-118) ที่พบวาการแบงปนอาหาร 
(social sharing of food) เปนการสื่อสารแบบหนึ่ง ที่ทําใหความสัมพันธเขมแข็ง โดยการแบงปน
อาหารในแตละรูปแบบก็มีจุดประสงคตางกัน de Castro ไดแบงการใหอาหารออกเปน 3  รูปแบบ
คือ การแบงปนทั่วๆไป (food sharing) การใหเชิงสังคม (social feeding) และการใหดวยใจ
อยากจะให (food consubstantiation) เขาพบวาการแบงปนทั่วๆไป (food sharing) เปนการ
แสดงความเปนมิตร การใหเชิงสังคม (social feeding) เปนการสรางสัมพันธใหเขมแข็ง เชน 
สัมพันธระหวางคนรัก สวนการใหดวยใจอยากจะให (food consubstantiation) เปนการสราง
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ความใกลชิดใหเกิดข้ึน และในบางครั้งคนก็มักใชการแบงปนอาหารแกกันเพื่อแสดงวาเปนพวก
เดียวกัน และส่ือถึงการมีสัมพันธอันดีดวย ดวย  

การศึกษาเกี่ยวกับเหตุผลที่คนแบงปนอาหารแกกันพบเห็นไดจากงานวิจัยหลายงาน
เชน จากการศึกษาของ Viegas (2003) ที่ศึกษาเกี่ยวกับเหตุผลของการแบงปนอาหาร เขาอธิบาย
วาการแบงปนอาหาร (food sharing) เปนการสรางความสัมพันธและความเปนปกแผน 
(solidarity) และคนมักจะใชกิจกรรมการกินเปนเครื่องมือในการสรางความสนิทสนมและความ
ผูกพันทางจิตใจใหเกิดขึ้น ในงานเขียนของเขา ไดยกตัวอยางการศึกษาของ weber ที่ไดศึกษาการ
บูชายัญ โดยอธิบายวาการแบงปนอาหารเปนการสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันระหวางคนกับ
เทพเจา เปนการสรางความหมายวาคนกับเทพเจาอยูในสังคมเดียวกัน  

การกินหมูกระทะเปนตัวอยางหนึ่งของการกินรวมกันและการแบงปนอาหาร เมื่อคน
เลือกที่จะกินหมูกระทะ การสนทนาจะเปนกิจกรรมหลักที่เกิดขึ้นควบคูกันไป ไมมีใครที่จะรีบกิน
แลวรีบไป เพราะกิจกรรมการกินเปนเพียงกิจกรรมที่ใชเปนเครื่องมือแหงการสนทนาเทานั้น อาหาร
รูปแบบนี้เปนอาหารที่ตองใชเวลาในการปงยาง ชวงเวลาระหวางที่รออาหารสุก คนจะอาศัยเวลา
ชวงนี้ในการสนทนาแลกเปลี่ยนทัศนะในเรื่องตางๆ การสนทนาระหวางการกินรวมกันชวยสราง
ความใกลชิดสนิทสนมใหแนนแฟนขึ้นได การกินเปนรูปแบบหนึ่งของการทําความรูจักกัน และเปน
การทําความรูจักในระดับอารมณความรูสึก คือเรียนรูวาคนที่เราคบหาหรือสนิทสนมดวยนั้นเปน
คนอยางไร มิใชการทําความรูจักแบบผิวเผิน เชน ทราบเพียงวาเขาเปนใคร และมีประโยชนตอเรา
ในเรื่องใดบาง การกินอาหารรวมกันของคนในกลุมเปนการใชพื้นที่ของรานอาหารทํากิจกรรมตางๆ 
เชน ปรึกษาถึงการแกปญหา การตั้งขอกําหนดตางๆ เปนตน นอกจากนี้การกินเปนกลุม เชน การ
กินหมูกระทะนี้ยังชวยใหเกิดการการเรียนรูถึงลักษณะนิสัยของคนในกลุม เปนการชักนําใหสมาชิก
แสดงอัตลักษณสวนตัวออกมา เปนการเรียนรูถึงตัวตนของสมาชิกที่อาศัยอยูรวมกัน อีกทั้งยังทํา
ใหเกิดการพูดคุย ปรึกษาถึงแผนการตางๆ เชน มีการหารือในเรื่องของอาชีพ การกําหนดขอตกลง
ตางๆ ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้เปนกระบวนการที่ทําใหระบบกลุมเขมแข็ง และทําใหคนในกลุม
พึ่งพาอาศัยกันไดตอไป 

ในระหวางที่มีการกินรวมกัน เชน ในกรณีของหมูกระทะ อาหารแตละคนที่ตักมาตาง
จากการกินในรานอาหารตามสั่งทั่วไปตรงที่ เปนอาหารที่ตองกินดวยกัน เพราะฉะนั้นคนในกลุม
ตองคิดวาใครชอบหรือไมชอบอะไร กินอะไรไดหรือไมได ส่ิงนี้ถือเปนการสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่แสดง
ถึงความหวงใยที่มีตอกัน และการรวมโตะกันในการกินหมูกระทะ โดยตองกินอาหารจากจานรวมที่
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คนในกลุมตักมารวมกันนั้น ก็เปนสิ่งหนึ่งที่แสดงออกวา คนในกลุมเปนพวกเดียวกัน และมีสิทธิใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมในกลุมทุกคน 

อยางไรก็ตาม การพิจารณาถึงการกินในฐานะที่เปนกิจกรรมทางสังคมอยางหนึ่ง 
สามารถอธิบายไดโดยใชการตีความจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแตกอนการกิน ระหวางการกิน และ
หลังการกิน รวมกับการตามดูชีวิตของพวกเขา ดังจะกลาวถึงในบทตอไป 
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บทที่  3 

ความนาสนใจของรานหมูกระทะ กลุมคนที่มากินและความสัมพันธ 
 

 การลงสนามระยะแรกของผูเขียนเต็มไปดวยความนาสนใจ จากการเฝาสังเกตกลุม
คนที่มาใชบริการรานหมูกระทะ ผูเขียนพบวากลุมคนที่มาใชบริการประกอบดวยคนหลายกลุม 
เชน กลุมนักเรียน นักศึกษา กลุมเพื่อนรวมงาน กลุมครอบครัว เปนตน ถึงแมวาในบางครั้งจะพบ
เห็นคนที่มากินคนเดียวบาง แตเมื่อเฝาดูไปซักระยะก็พบวา คนที่มากินคนเดียวนั้น สวนใหญจะมา
นั่งรอเพื่อนที่นัดไว ผูเขียนจึงแนใจวา คนสวนใหญมักจะมากินหมูกระทะเปนกลุม 

รานอาหารที่ศึกษาเปนรานอาหารหมูกระทะแบบบุฟเฟต ที่มีแฟรนไชสอยูทั่วไป 
สภาพราน เปนรานอาหารบุฟเฟตแบบบริการตนเอง  ลักษณะโตะตั้งอาหารรวมเปนแบบโตะกลม
แบงใสอาหารเปนชองๆ โดยอาหารที่จัดเตรียมไวมีหลายประเภททั้งประเภทเนื้อสัตว ผัก ผลไม 
ของวาง และของหวาน โดยจัดวางแยกเปนสัดสวนตามประเภทของอาหาร ลักษณะโตะอาหารที่
เตรียมไวรับรองลูกคาตั้งอยูเต็มพื้นที่ มีพื้นที่สําหรับรับประทานมากกวาพื้นที่ที่เดินไปตักอาหาร อีก
มุมหนึ่งของรานมีจอมอนิเตอรขนาดใหญตั้งไวสําหรับถายทอดการแขงขันฟุตบอล ในการเขาไปใช
บริการลูกคาจะตองจายเงินคนละ 99 บาทสําหรับคาอาหาร แตจะมีการเพิ่มราคาเครื่องดื่มเมื่อ
ลูกคาสั่ง ราคาเครื่องดื่มนี้ถือเปนสิ่งที่ทํากําไรใหกับทางรานไดมาก เนื่องจากทางรานกําหนดราคา
ไวสูงกวาราคาตามทองตลาดมาก เชน น้ําแข็งราคาถังละ 20 บาท น้ําอัดลม 1 ลิตรราคา 40 บาท 
เปนตน ทางรานจะมีมาตรการตางๆเขียนเปนปายติดไวเพื่อแจงใหลูกคาทราบ เชน ทานไมหมด
ปรับจานละ 20 บาท นําอาหารกลับบานปรับ 100 บาท เปนตน รานมีพนักงานบริการลูกคาไม
มากนัก พนักงานจะใสชุดแบบเดียวกัน ยกเวนพนักงานเชียรเบียรจะนุงสั้นและแตงหนาจัด สวน
ใหญพนักงานจะทําหนาที่เพียงดูแลเติมอาหารที่โตะรวม ยกเครื่องดื่มมาเสิรฟ และดูแลการเติม
เครื่องดื่มเทานั้น สวนหนาที่ในการตักอาหารลูกคาตองจัดการเอง ลูกคาที่เขามาใชบริการมีทั้งเด็ก
และผูใหญ สวนใหญลูกคาจะเปนคนในครอบครัวเดียวกัน เปนเพื่อนรวมงานกัน เปนคูรัก หรือ
เรียนอยูที่เดียวกัน สวนใหญจะมากันเปนกลุม รานอาหารประเภทนี้จะเปดบริการในตอนเย็นถึง
ตอนกลางคืนเทานั้น 

ลักษณะโตะอาหารที่เตรียมไวรับรองลูกคาตั้งอยูเต็มพื้นที่ ลูกคาสวนใหญจะมากัน
เปนกลุม ในระยะแรกของการศึกษานั้น ผูเขียนเริ่มที่จะเฝาดูและสังเกตการณถึงผูคนที่เขามาใช
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บริการในรานหมูกระทะ ระยะแรกพบวาลูกคาที่เขามาในรานนี้มีหลายกลุม สวนมากพวกเขา
มักจะมาใชบริการหลังจากเลิกงานแลว  

 จากการสอบถามของผูเขียนความนาสนใจของรานหมูกระทะอยูที่ความหลากหลาย
ของอาหาร ที่มีมาเติมใหหลายเมนู และลูกคาสวนใหญจะพอใจเพราะราคาถูกกวาอาหารทั่วไป 
อีกทั้งยังสามารถคํานวณรายจายไดงาย 

 

ตอนเลิกขายของ เห็นคนไปกินเยอะเลย แตเราตองมาเวลานีน้ะ (20:00 น.) ปาก็
เลยคิดวา เอ มันมีอะไรดี ลูกๆมันก็บอกวาถูกแม ลองดู แลวหมูยางกอ็รอยดีดวย 
ติดแตวามันเยอะไปหนอย แตมันก็คุมดีนะ จายเทากนั แตกินเทาไหรกไ็ด ปา
ทํางานมาเหนือ่ยๆก็เอาวะ กนิอะไรที่ชอบ ฟงเพลงเรื่อยๆ ก็ดีเหมือนกัน 

(ศรี, สัมภาษณ, 2 มีนาคม 2554) 
 

บางราน (รานอาหารทั่วๆไป) ก็อรอย บางรานก็ใชไมได แถมยังตองรอนานอีก สู
หมูกระทะไมไดหรอก อยากกินอะไรก็เดนิไปหยิบไปเอา เดี๋ยวก็ไดกนิ แลวอีก
อยาง ถาไปรานธรรมดาพีว่าแพงกวานี้นะ 

(สุพร, สัมภาษณ, 2 มีนาคม 2554) 

 

 จากการเฝาสังเกตเปนระยะเวลานาน จนไดกลุมผูใหขอมูลหลักที่ผูเขียนสนใจ 
ผูเขียนก็เร่ิมสังเกตความสัมพันธของกลุมผูใหขอมูลหลักวา แตละกลุมผูใหขอมูลหลักนั้นมี
ความสัมพันธกันอยางไรบาง ในบทนี้เปนการอธิบายถึงความสัมพันธของคนที่นัดกันมากินหมู
กระทะ อันประกอบดวยกลุมผูใหขอมูลหลัก 3 กลุม ดังที่กลาวถึงในบทที่ 1 คือ กลุมพี่จินดา กลุม
อาจอม และกลุมพี่สุพร 

 
ผูใหขอมูลหลักกลุมที ่1 
 
พี่จินดา (นามสมมุติ) : แมบาน และขายตรงผลิตภัณฑลดความอวน 

พี่จินดา เปนผูหญิง รูปรางคอนขางผอม และสูงโปรง พี่จินดาอาศัยอยูที่บานยานจรัล
สนิทวงศ กับครอบครัว ครอบครัวของพี่จินดาอาศัยอยูดวยกัน 5 คน คือ พี่จินดา มีอาชีพเปน
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แมบานและทําธุรกิจแบบ MLM หรือธุรกิจขายตรง แตเดิมพี่จินดาอาศัยอยูที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
หลังจากเรียนจบชั้นมัธยมก็ไดเขามาหางานทําในกรุงเทพฯ ในระยะแรกพี่จินดาทํางานเปนเสมียน
อยูในหางหุนสวนเล็กๆแหงหนึ่ง กอนที่จะไดแตงงานกับพี่พิพัฒน และเปนแมบานเรื่อยมา สามีพี่
จินดามีอาชีพเปนพนักงานสวนการพัสดุ ที่โรงพยาบาลแหงหนึ่ง ลูกชาย 2 คน กําลังศึกษาอยู
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และปที่ 6 และหลานชายของพี่จินดา กําลังเรียนอยูชั้นปวส. แตเดิม
นั้นพี่จินดาเปนแมบาน มีหนาที่ดูแลลูกๆและสามี ตอมา พี่จินดาเริ่มมีความสนใจธุรกิจขายตรง 
จากการแนะนําของพี่ติ๋ม ที่พยายามสรางทีมการขาย โดยแนะนําใหพี่จินดามารวมทีมดวย ใน
บางครั้งพี่จินดาก็ชวนผูเขียนรวมทีมดวย แตผูเขียนจําเปนตองบายเบี่ยงไปกอน โดยบอกวาขอ
ศึกษาอยางละเอียดกอนเพราะตองใชเงินลงทุนมาก แตพี่จินดาก็ไดใชความพยายามอีกหลายครั้ง 
จนเริ่มเหนื่อยกับชักจูงผูเขียนตอไป เมื่อไดพูดคุยกันก็พบวา ถึงแมวาบานของพี่จินดาจะอยูไกล
จากรานหมูกระทะพอสมควร แตดวยธุรกิจขายตรงที่พี่จินดาทําอยูนั้นจําเปนที่จะตองสรางฐาน
ลูกคาเปนจํานวนมาก  

ลูกคาของพี่จินดาซึ่งสวนใหญไดรับการแนะนําจากพี่ติ๋ม ซึ่งเปนคนแรกที่ชักนําใหพี่
จินดารวมทีมทําธุรกิจนี้ดวยกันอยูยานนี้ พี่จินดารูจักพี่ติ๋มเมื่อประมาณ 2 ปกอน เนื่องจากลูกชาย
อยูโรงเรียนเดียวกัน เมื่อเร่ิมพูดคุยกันก็เร่ิมสนิทสนมกันมากขึ้น จนทายที่สุดก็ไดมาทําธุรกิจรวมกัน 
แตเดิมพี่ติ๋มประกอบอาชีพเปนผูชวยพยาบาลอยูที่โรงพยาบาลยานจรัลสนิทวงศ แตดวยลักษณะ
งานที่หนัก เหนื่อย และเงินเดือนนอย พี่ติ๋มจึงลาออกมาทําธุรกิจขายตรงอยางเต็มตัวแทน 
ประกอบกับสามีของพี่ติ๋ม ทํางานเปนตัวแทนขายอุปกรณไฟฟา มีรายไดที่ไมแนนอนอยูแลว การ
หาอาชีพเสริมสําหรับสามีจึงเปนเรื่องที่พี่ติ๋มคิดวาควรทํา ทุกวันนี้นอกจากพี่ติ๋มจะสรางทีมรวมกับ
พี่จินดาแลว พี่ไพศาลสามีของพี่ติ๋ม ก็เปนอีกคนหนึ่งที่เขามารวมทีมการขายตรงครั้งนี้ดวย พี่
ไพศาลและพี่ติ๋มอาศัยอยูบานเชาหลังตลาดบางซอน ทั้งสองคนสนิทสนมกับพี่จินดาเปนอยางดี
 นอกจากการทําธุรกิจรวมกันแลว ทั้งสองครอบครัวมักจะไปเที่ยวดวยกันเปนประจํา 
ผูเขียนไดพบเจอพี่จินดาและพี่ติ๋มที่รานหมูกระทะบอยครั้ง จนเร่ิมสนใจที่จะนํามาเปนผูใหขอมูล
หลักสองครอบครัวนี้มักจะมากินหมูกระทะดวยกันประมาณอาทิตยละครั้ง เมื่อผูเขียนไดใชชีวิตไป
กับการตามดูชีวิตของพวกเขาก็พบวา พี่ติ๋มและพี่จินดาจะตองพาลูกมาเรียนพิเศษที่สถาบันกวด
วิชายานหางสรรพสินคาบิ๊กซีวงศสวางทุกวันจันทร พุธ ศุกร ในตอนเย็น ระหวางที่รอลูกเรียนพิเศษ
นั้น พี่ติ๋ม และพี่จินดา มักจะมาคุยเรื่องธุรกิจรวมกัน ตลอดจนไปหาลูกคารายใหมรวมกันดวย  

ธุรกิจที่ทํานั้นแบงเปนสองสวนคือ สวนแรกเปนการสรางฐานธุรกิจที่จะตองหาผูรวม
ทีมใหไดมากที่สุด เพื่อที่จะไดสวนแบงจากผลกําไรมากขึ้น สวนที่สองจะเปนการขายผลิตภัณฑ
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โดยตรง ผลิตภัณฑที่ขาย เปนผลิตภัณฑลดน้ําหนัก ผลิตภัณฑดานความงาม และผลิตภัณฑรักษา
สุขภาพ พี่ๆใชวิธีแปะปายโฆษณาตามตูโทรศัพท ใชการบอกตอ และการสุมเบอรโทรหรืออีเมล
แอดเดรสจากอินเตอรเน็ตเพื่อหาลูกคา จากการสอบถามพบวารายไดที่ไดมาแตละเดือนนั้นถือวา
คุมคาทีเดียว เพราะเมื่อลูกคาไดใชผลิตภัณฑแลวก็จะบอกตอ ก็จะไดลูกคาเพิ่มตอไป ดังนั้นทุก
เย็นวันจันทร พุธ ศุกร สองครอบครัวนี้ก็จะมาพบกันแทบทุกอาทิตย และจะมีกิจกรรมรวมกันเสมอ 
หลังจากหาลูกคา และเจรจาธุรกิจรวมกันเสร็จเรียบรอยแลว พี่จินดาและพี่ติ๋มก็จะไปรับลูกจากที่
เรียนพิเศษ เพื่อไปกินอาหารเย็นรวมกัน รานหมูกระทะเปนรานที่สองครอบครัวนี้เขาบอยที่สุด ถือ
ไดวาเปนขาประจําเลยทีเดียว 
 

กรณีของพี่จินดา ความสัมพันธระหวางพี่จินดาและพี่ติ๋มคือความสัมพันธแบบเพื่อน
รวมงาน พี่จินดาและพี่ติ๋มทําธุรกิจรวมกันคือ ธุรกิจผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ตองเนนการหาลูกคา 
และจะตองคุยกันในเรื่องของการขยายฐานลูกคาเสมอ ลูกคาของพี่จินดาสวนใหญก็ไดรับการ
แนะนําจากพี่ติ๋ม ซึ่งเปนคนแรกที่ชักนําใหพี่จินดารวมทีมทําธุรกิจนี้ดวยกันอยูยานนี้ พี่จินดารูจัก
พี่ติ๋มเมื่อประมาณ 2 ปกอน เนื่องจากลูกชายอยูโรงเรียนเดียวกัน เมื่อเร่ิมพูดคุยกันก็เร่ิมสนิทสนม
กันมากขึ้น จนทายที่สุดก็ไดมาทําธุรกิจรวมกัน เนื่องจากตองทําธุรกิจรวมกัน พี่จินดาและพี่ติ๋มจึง
ตองนัดพบกันบอยคร้ัง และเนื่องจากฐานลูกคาสวนใหญอยูยานบางซอน พี่จินดาและพี่ติ๋มจึง
มักจะนัดคุยกันที่รานหมูกระทะเปนประจํา และในบางครั้งก็อาจจะนําลูกคาที่สนใจทําธุรกิจกับพี่
ทั้งสองมาคุยกันที่รานนี้ดวยเสมอๆ การทําธุรกิจรวมกันทําใหครอบครัวของพี่จินดาและพี่ติ๋มสนิท
กัน บอยครั้งที่พี่จินดาฝากใหพี่ติ๋มไปรับลูกชายที่โรงเรียนใหในวันที่พี่จินดาติดธุระกับลูกคา 
เชนเดียวกับพี่ติ๋ม ที่มักจะฝากพี่จินดาใหไปรับลูกที่โรงเรียนบาง ที่เรียนพิเศษบาง ในวันที่ตนไมวาง  
นอกจากจะทําธุรกิจรวมกันแลว สองครอบครัวนี้มักจะพากันไปเที่ยวเปนประจํา ผูเขียนไดพบเจอพี่
ทั้งจินดาและพี่ติ๋มนี้ที่รานหมูกระทะบอยครั้ง พี่จินดาจะตองพาลูกมาเรียนพิเศษที่สถาบันกวดวิชา
ยานหางสรรพสินคาบิ๊กซีวงศสวางทุกวันจันทร พุธ ศุกร ในตอนเย็น ระหวางที่รอลูกเรียนพิเศษนั้น 
พี่จินดา และพี่ติ๋ม มักจะมาคุยเร่ืองธุรกิจรวมกัน ตลอดจนไปหาลูกคารายใหมรวมกันดวย ใน
ระยะแรก พี่จินดาและพี่ติ๋มทําธุรกิจรวมกันเพียงสองคน ตอมาพี่ติ๋มไดชักชวนใหพี่ไพศาล สามีของ
พี่ติ๋มรวมทําธุรกิจดวย เนื่องจากอาชีพของพี่ไพศาลเปนอาชีพที่รายไดไมแนนอน พี่จินดาจึงไดมี
โอกาสรูจักกับพี่ไพศาลมากขึ้น ในบางครั้งที่พี่ติ๋มชวนพี่ไพศาลมาดวย พี่จินดาก็มักจะชวนพี่ติ๋ม
และพี่ไพศาลไปคุยกันที่รานหมูกระทะในชวงเย็น พี่จินดาเลาใหผูเขียนฟงวา ครอบครัวของตน
สนิทกับครอบครัวของพี่ติ๋มเนื่องจากคุยกันถูกคอและพี่ติ๋มมักจะหาลูกคาใหพี่จินดาเสมอ ตางจาก
คนที่ทําธุรกิจเดียวกันรายอื่นที่มักจะแยงลูกคากัน  
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ติ๋มเคาหาลูกคาใหพี่เร่ือย เราแบงกันนะ ก็ทําธุรกิจดวยกันก็ตองชวยกัน
ดูแล ถาเปนรายอื่นอยางพี่จิต พี่ภูมิ เคาไมมีหรอกที่จะคิดถึงเรา นี่พี่ติ๋มวา
ก็ชวยกันไป ดูแลกันไป กําไรเยอะเราคอยคิดแบงกัน 

 (จินดา, สัมภาษณ, 8 มกราคม 2553) 
 
คิดจะทําธุรกิจดวยกันมันก็ตองจริงใจกันเนอะ นี่เราบอกเคา (พี่จินดา) 
ตั้งแตแรกแลววาธุรกิจเรามันเปนแบบไหน  ที่ เห็นโฆษณาในเหน็ด 
(อินเตอรเนต) วาเดือนนึงไดรายไดเปนหมื่นเปนแสน เราก็บอกเคาวา
จริงๆแลวมันเปนไง แลวจินดาเคาโอเค เราก็โอเคกับเคาดวย 

(ติ๋ม, สัมภาษณ, 8 มกราคม 2553) 
 
นอกจากการทําธุรกิจรวมกัน ทั้งพี่จินดาและพี่ติ๋มยังบอกกับผูเขียนวาพวกเขาสนิท

กันมาก หากมีธุระหรือตองการไหววานอะไร ก็ฝากใหทําแทนกันไดตลอด 
 

ฝากติ๋มไปรับลูกใหเร่ือยแหละ เวลาเราตองไปทําธุระ บางทีก็ฝากไวบาน
เขา เราเสร็จงานเราก็ไปรับได แลวติ๋มเนี่ยไมตองหวง ลูกเราชอบเขา เขา
ทํากับขาวใหกินอยูเร่ือยเวลาไปบาน  กับไพศาล พี่รูจักหลังจากทํากับ
พี่ติ๋มแลวนะ ไพศาลเขาเขามาทีหลัง พี่   ติ๋มแหละแนะนําใหทํา ติ๋มเคาวา
งานที่ไพศาลทําเงินไมคอยดี ก็เลยใหลองทําดู เราก็ไปหาลูกคาดวยกัน
เร่ือย บางทีก็แบงกันไป บางทีก็ฝากงานกันบาง อยางพี่นัดลูกคาไวแลวไป
ไมได ไพศาลกับต๋ิมก็จะไปให 

(จินดา, สัมภาษณ, 8 มกราคม 2553) 
 

พี่กับจินดาก็คบกันมานานอยูนะ มีอะไรเราก็บอกกัน เร่ืองอะไรเราก็บอก
กันเร่ือย คนอื่นไมอยางนี้นะ นี่เราคบกันจนรูใจ 

(ติ๋ม, สัมภาษณ, 8 มกราคม 2553) 
 

จากการสังเกตของผูเขียน พบวาความสนิทสนมของพี่ๆกลุมพี่จินดาในตอนแรกนั้น
ยังเปนความสัมพันธแบบผิวเผิน คือ คบหากันโดยมีเร่ืองของธุรกิจที่ตองทํารวมกันเปนเหตุผลของ
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การคบหา แตเมื่อไดคบหากันในระยะยาวแลว พี่ๆกลุมนี้ไดพูดคุย และทํากิจกรรมรวมกันบอยครั้ง 
ทําใหเกิดความเขาใจ และรับรูนิสัยของแตละคน ความไวใจกันจึงเกิดขึ้น มีการไหววานใหทําธุระ
ใหกันและเปนหวงเปนใยกันเสมอ 

หลังจากที่ผูเขียนไดเร่ิมศึกษาถึงรูปแบบชีวิตของขาประจําหมูกระทะแลว ก็ไดขอคน
พบวาผูที่เขามาใชบริการนั้นมีดวยกันหลายประเภท ทั้งผูที่ทํางานประจํา แมบานที่ตองการหา
รายไดพิเศษ นักศึกษาที่มาเปนกลุมใหญ ฯลฯ อาจอมเปนผูใหขอมูลหลักอีกกรณีหนึ่งที่ผูเขียน
สนใจ ผูเขียนรูจักอาจอมเมื่อคร้ังที่มาสังเกตการณอยูที่รานหมูกระทะนี้ ในตอนแรกที่ผูเขียนเริ่ม
ติดตามกลุมของพี่จินดานั้น ผูเขียนก็ยังมาสังเกตการณที่รานหมูกระทะรานนี้เปนประจํา ผูเขียน
พบวากลุมของอาจอมเปนกลุมที่มากินหมูกระทะบอยครั้ง และเปนกลุมที่มาเปนครอบครัว ผูเขียน
จึงเกิดความสนใจในการศึกษาถึงประเด็นการกินแบบครอบครัว ครอบครัวของอาจอมจึงเปนที่มา
ของผูใหขอมูลหลักกลุมที่สองของผูเขียน 

 
ผูใหขอมูลหลักกลุมที ่2 
 
อาจอม (นามสมมุติ) : พนักงานศูนยสงเคราะห และขับรถแท็กซ่ี 

อาจอม เปนผูชาย อายุ 51 ป รูปรางสูง ผิวขาว อาจอมมีงานประจําคือเปนพนักงาน
ดูแลอาคารสถานที่อยูที่ศูนยสงเคราะห บานปากเกร็ด อาจอมไดอาศัยบานพักพนักงานของศูนย
สงเคราะหเปนที่พักอาศัยดวย ครอบครัวของอาจอมมีดวยกัน 4 คน คือ อาจอม นาอุมภรรยาอา
จอม นองจิ๊บลูกสาว และพี่ตุก หลานของอาจอม อาจอมมีอาชีพเสริมคือรับจางขับรถแท็กซี่หลัง
เลิกงาน นองจิ๊บลูกของอาจอมเรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนผะดุงศิษยพิทยา ยานเตาปูน 
ทุกวันพุธและวันศุกรนองจิ๊บจะตองเรียนพิเศษที่โรงเรียนจนถึงประมาณหกโมงเย็น หลังจากนั้น
นองจิ๊บก็จะนั่งรถเมลเพื่อไปหานองนาหลานสาวของอาจอมที่คอนโดยานบางซอน เพื่อรออาจอม
มารับกลับบาน ชวงเย็นอาจอมจะตระเวนขับรถแท็กซี่จนถึงประมาณสามทุม หลังจากนั้นก็จะมา
รับลูกสาวที่ฝากไวกับนองนา เพื่อไปกินขาวดวยกันทุกวันพุธและวันศุกร  

รานหมูกระทะเปนรานที่อาจอม นองจิ๊บ และนองนาไปดวยกันบอยมาก  นองนาเชา
คอนโดอยูใกลกับตลาดบางซอน หลานของอาจอมคนนี้ไมใชหลานแทๆ แตเปนลูกของเพื่อนซึ่ง
สนิทสนมกันมาก ในชวงวันหยุดอาจอมมักจะมารับนองนาไปเที่ยวกับครอบครัวของอาจอมเสมอๆ 
ครอบครัวของนองนาและครอบครัวของอาจอมคบหากันมานานกวา 30 ปแลว ในสมัยที่อาพงษ
เรียนอยูโรงเรียนเดียวกับอาจอม อาพงษก็ไดไปพักอาศัยอยูที่บานของอาจอม ทุกวันพุธและวัน
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ศุกรหลังจากที่อาจอมขับรถแท็กซี่เสร็จแลว อาจอมก็จะขับรถไปรับนองจิ๊บและนองนา หรือบางทีก็
ไปรับนาอุม มากินขาวดวยกันเสมอ รานหมูกระทะเปนรานที่ทุกคนพอใจที่จะเขาไปใชบริการ
มากกวารานอื่น 
 

กลุมอาจอม เปนกลุมครอบครัวที่มากินหมูกระทะดวยกันเปนประจํา ความสัมพันธ
ของคนกลุมนี้เร่ิมจากการที่อาจอมรูจักกับอาพงษ พอของนองนา ครอบครัวของนองนาและ
ครอบครัวของอาจอมคบหากันมานานกวา 30 ปแลว ในสมัยที่อาพงษเรียนอยูโรงเรียนเดียวกับอา
จอม อาพงษก็ไดไปพักอาศัยอยูที่บานของอาจอม อาจอมเลาวาสมัยที่เปนหนุมๆ มีเพื่อนที่รักกัน
มากอยู 2 คน คืออาพงษและอาเปยก แตมาระยะหลังนี้อาเปยกหางออกไป มีแตอาพงษเทานั้นที่
ยังคงไปมาหาสูกันอยูเสมอ อาพงษนับถือแมของอาจอมเสมือนเปนแมแทๆ และเนื่องจากอาพงษ
มาอยูกับอาจอมที่บานของอาจอมเปนเวลานานก็เลยสนิทสนมและคบหากันเรื่อยมาถึงปจจุบัน 
หากมีปญหาหรืออาจอมตองการความชวยเหลือ อาพงษก็จะยินดีชวยเหลือเสมอ กอนที่จะซื้อรถ
แท็กซีคันนี้ อาจอมก็เอารถตูไปฝากใหอาพงษขายให เมื่อขายรถตูไดจึงนําเงินมาซ้ือรถแท็กซี่ขับ 
สมัยที่อาจอมยังไมมีลูกอาจอมก็รักนองนาเหมือนลูก และใหเรียกอาจอมวาปาซึ่งหมายถึงพอ นอง
นาก็รักอาจอมเหมือนพอและสามารถพูดคุยปรึกษาอาจอมไดทุกเรื่อง ทุกวันพุธและวันศุกร
หลังจากที่อาจอมขับรถแท็กซี่เสร็จแลว อาจอมก็จะขับรถไปรับนองจิ๊บและนองนา หรือบางทีก็ไป
รับนาอุม ภรรยาอาจอมมากินขาวดวยกันเสมอ  

อาจอมเขามาหานาเรื่อยคะ ตอนเย็นๆ กลับจากขับรถก็มาแลว มาอยูทีน่ี่
พอ (อาพงษ) บอกนาวามีอะไรก็บอกอาจอมเอานะ อยางไมสบายอะไรก็
ตองบอก แลวอาจอมอยูแคนี้ มารับนาไดตลอด 

(นองนา, สมัภาษณ, 17 กนัยายน 2553) 

จอมไปรับจ๊ิบแลวก็ไปหานาประจํา สวนพี่ (นาอุม) กไ็ปกิน (หมูกระทะ) 
กับเขาบางแตก็ไมบอยเทาจิบ๊ พอจอมเลกิงานก็ไปแลว รานมนัเปดดึก 
บางทีวนรถมารับไมไหว แถวนี้รถติด...นานี่เรารูจักมานานแลว ตั้งแตตอน
เขายังเดก็ วิ่งเลนอยูบานแมสาย (แมของอาจอม) ตลอด 

(นาอุม, สัมภาษณ,17 กันยายน 2553) 
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พอยายนาฝากใหดูแลยายนาดวย เขาไมคอยไดมากรงุเทพฯ มีไรกฝ็าก
เรา (อาจอม) เราก็ไมเทาไหร มันเรียกกม็า แตวาตอนเยน็นีเ่จอกนับอย
หนอย พาจิ๊บกับนาไปกินขาว 

(อาจอม, สัมภาษณ, 28 กมุภาพนัธ 2553)  
 

จากการศึกษากลุมของอาจอม ความสนิทสนมของคนในกลุมในกรณีนี้เกิดขึ้นจาก
การคบหากันมาอยางยาวนานระหวางอาจอมและอาพงษ เมื่อนองนาเขามาอยูใน กทม. อาจอม
จึงเปนเสมือนญาติที่คอยเปนหวง และดูแลนอนาเรื่อยมา เชน พาไปกินขาว เปนตน และ
กระบวนการนี้ก็เปนไปอยางตอเนื่อง อาจอมใชการกินรวมกัน โดยกําหนดใหเปนกิจกรรมที่
ครอบครัวตองทํารวมกัน การนําพาใหนองนามากินรวมกับคนในครอบครัวของอาจอม ก็เปน
เหมือนการทําใหรูสึกวานองนาเปนสวนหนึ่งของครอบครัวอาจอม 

หลังจากใชชีวิตอยูในสนามวิจัยไดสักระยะหนึ่ง ผูเขียนพบประเด็นที่นาสนใจ
มากมาย ลูกคาบางรายมาใชบริการในรานบอยครั้ง ซึ่งอาจจะมาเปนครอบครัว หรือนําพาใหคนที่
ทําธุรกิจรวมกันมากินดวยกัน แตกลุมหนึ่งที่ผูเขียนสนใจเปนพิเศษคือ กลุมของพี่สุพรที่มักจะเขา
มาใชบริการกับครอบครัวและเพื่อนๆเปนจํานวนมาก ทุกครั้งที่กลุมพี่สุพรเขามาใชบริการ พี่กลุมนี้
จะนั่งอยูในรานนานๆ พูดคุยกันอยางออกรส และเห็นจะเปนกลุมที่เขามาใชบริการบอยครั้งกวาใน
กรณีของกลุมพี่จินดาและอาจอม หลังจากแนะนําตัวและชี้แจงถึงความสนใจเกี่ยวกับงานวิจัยของ
ผูเขียน พี่สุพรถามผูเขียนวา “ทําไปทําไมหมูกระทะ อยากรูอะไรเหรอ ใครๆเขาก็กินกันทั้งนั้น แลวนี่
แคถามอยางเดียวก็พอไมใชเหรอหนู พี่ก็ไมไดวาอะไรหรอกนะ แตสงสัยวาทําไมถึงตองตามไปดู
ดวย ดูแลวรูอะไรเหรอ” ผูเขียนจึงตองอธิบายอีกยาวเพื่อใหเขาเขาใจถึงการมาของเรา โดยอธิบาย
ไปวา“ตอนแรกหนูก็วาจะแคถามแหละพี่ แตแบบนั้นคนเขาทํากันเยอะแลว ทีนี้อาจารยหนูเคาวา
มันไดขอมูลมาไมพอนะคะ ถาหนูขอตามพี่ไปมันจะไดขอมูลดีกวา หนูก็ไมรูหรอกวาจะดีกวาจริง
มั้ย ขอหนูลองดูกอนละกัน นะพี่นะ” เมื่อผูเขียนตอบไปเชนนั้น พี่สุพรก็มีทีทาวาไมเชื่อวาตามดู
แลวจะไดอะไร แตก็ไมไดปฏิเสธ พี่สุพรใหความรวมมือเปนอยางดี โดยบอกวาเขาก็ไมมีปญหา
อะไร แตถาตามดูแลวไมไดขอมูลอะไรก็โทษเขาไมได พรอมกับถามผูเขียนดวยทาทางเปนมิตรวา 
แลวจะตามดูอยางไร ดูตอนที่มากินใชหรือไม ผูเขียนจึงตอบไปวาขอไปอยูกับพี่สัก 8-9 วันไดไหม 
หรือจะใหชวยทํางานก็ได สวนเรื่องจะไปนอนที่ไหนนั้นก็แลวแตพี่สุพรจะสะดวก บทสรุปก็คือ พี่สุ
พรยอมใหผูเขียนไปอาศัยอยูดวยกันที่บานเชายานเตาปูนของพี่สุพร โดยบอกกับสามีวา ผูเขียน
เปนนองมาจากตางจังหวัด เพราะขี้เกียจอธิบายถึงการเขามาทําวิจัยในครั้งนี้ นี่จึงเปนที่มาของ



 

 

24

ผูใหขอมูลหลักที่สามของผูเขียน และเนื่องจากกลุมของพี่สุพรเปนกลุมคนที่มีสมาชิกเปนจํานวน
มาก สมาชิกแตละคนก็ลวนมีความของเกี่ยวกันทั้งในเชิงของครอบครัว และการประกอบอาชีพ
รวมกัน การศึกษากลุมของพี่สุพรจึงเปนผูใหขอมูลหลักหลักสําหรับงานวิจัยนี้ ผูเขียนจึงขอหยิบยก
ประวัติชีวิตของคนในกลุมทุกคนอันประกอบดวยปาศรี แมคาขายของตลาดนัด พี่แพรว เจาของ
กิจการเครื่องซักผาและตูน้ําหยอดเหรียญ และพี่โต นายทหารยศจาสิบเอก ข้ึนมาอภิปรายใน
งานวิจัยนี้ 
 
ผูใหขอมูลหลักกลุมที ่3 
 
พี่สุพร (นามสมมุติ) : ทาวแชร เจามือหวย และเปดรานซักรีด 
 

พี่สุพรเปนผูหญิง อายุประมาณสี่สิบหาป รูปรางอวน ผิวขาว หนาตาสวย พี่สุพร
อาศัยอยูในบานเชาที่อยูหลังหางเทสโก-โลตัสเตาปูนกับครอบครัว พี่สุพรเลาวาบานเดิมอยูราชบุรี 
พอกับแมมีลูก 5 คน สมัยสาวๆที่บานฐานะไมคอยดีนัก พี่สุพรก็เลยเขามากรุงเทพฯเพื่อหางานทํา 
ตอนแรกพี่สุพรทํางานอยูที่โรงงานทอผาแถวบางซอน ตอมาไดพบกับพี่พินิจ ก็เลยออกจากงาน มา
ขายขนมหวานเย็นหนาบานเชา โดยมีปาศรีและปาไพ เพื่อนบาน เปนคนแนะนําชองทางทํามาหา
กิน จนกระทั่งคิดขยับขยายเปดเปนรานซักรีดในปจจุบัน ครอบครัวของพี่สุพรอาศัยอยูดวยกัน 4 
คน คือพี่พินิจสามีของพี่สุพร มีอาชีพเปนพนักงานเข็นรถผูปวยของโรงพยาบาล นองนิว อายุ 20 ป 
ลูกชายของพี่สุพร และนองไนท อายุ 10 ป ลูกสาวของพี่สุพร พี่สุพรมีอาชีพรับจางซักรีดเสื้อผา
ใหกับคนในละแวกนั้น ซึ่งพักอาศัยอยูในบานเชาบาง ในคอนโดบาง แตสวนใหญลูกคาของพี่สุพร
จะเปนลูกคาที่อาศัยอยูในคอนโดละแวกนั้น ทุก 2-3 วันพี่สุพรจะวานใหนองนิวลูกชาย ไปรับ
เส้ือผาจากคอนโดบาง บานเชาบาง เพื่อมาซักรีดและเก็บเงินรายเดือน รายรับเดือนหนึ่งๆ แทบจะ
ไมพอใช เพราะตองสงคาเชาบาน ใชเปนคาใชจายในบาน และคาเลาเรียนของลูกๆ ซึ่งรายไดสวน
ใหญในบานไดจากการทํางานของพี่สุพร สวนพี่พินิจสามีของพี่สุพร รับราชการจึงมีเงินเดือนนอย 
ไมพอใหพี่สุพรเปนคาใชจายในบาน เมื่อเงินไมพอ พี่สุพรจึงตองหาอาชีพเสริม คือการรับเปนจาว
มือแชร ปลอยเงินกู และรับซ้ือหวยใตดิน  

ขางบานของพี่สุพรคือบานของปาศรี ปาศรี อายุ 57 ป อาศัยอยูในบานเชาหลังแคบ
ที่มีเพียงชั้นเดียว กับสามี ลูกสาว 2 คน และหลานวัยอนุบาลอีก 1 คน เดิมปาศรีเปนคนนครสวรรค 
แตยายเขามาหางานทําและตั้งรกรากอยูกรุงเทพฯตั้งแตอายุ 18 ป เดิมปาศรีก็ทํางานอยูที่โรงงาน
ทอผาซึ่งเปนที่เดียวกับพี่สุพร และไดชักชวนใหพี่สุพรหาบานเชาอยู ซึ่งก็คือบานเชาหลังปจจุบัน
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ของพี่สุพร ปาศรีกับพี่สุพรมีการคบหากันมาอยางยาวนาน และเปนความผูกพันยิ่งกวาญาติสนิท 
ลุงนพ อายุ 65 ป สามีของปาศรี เดิมทํางานกอสราง หลังจากที่ปาศรีไดอยูกินกับลุงนพ ปาศรีก็ได
แนะนําใหพี่สุพรรูจักกับครอบครัวของปาศรี ไปมาหาสูกันจนสนิทสนม ลุงนพกับพี่พินิจเปนเพื่อน
รวมงานที่สนิทและรูใจกัน เมื่อพี่สุพรไดรูจักกับพี่พินิจไมนาน ทั้งสองคนก็ไดสรางครอบครัวรวมกัน
โดยการแนะนําของลุงนพ รวมถึงการแนะนําเรื่องที่อยู และอาชีพในเวลาตอมา พี่กิ่ง ลูกสาวของ
ปาศรีกับลุงนพ อายุ 29 ป พี่กิ่งจบการศึกษาระดับปวช. หลังจากจบการศึกษาพี่กิ่งก็เร่ิมขาย
กวยเตี๋ยวหนาบานเชาในชวงเชา และขายชวงเย็นที่ตลาดเตาปูน พี่กิ่งบอกวาคาใชจายในการเรียน
มากเกินที่จะจายได จึงตัดสินใจทํางาน พี่กิ่งมีลูกสาว 1 คน คือนองมิว กําลังอยูในวัยกําลัง
กินกําลังนอน ตองมีคาใชจายทั้งในเรื่องประจําวันและเงินคาเลาเรียน ซึ่งถือเปนเงินจํานวนมาก 
การมีลูกจึงเปนสาเหตุใหพี่กิ่งไมเรียนตอ พี่แปก อายุ 27 ป พี่แปกจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย 
และสอบเอนทรานซไมผาน พี่แปกจึงตัดสินใจออกมาคาขายกับพี่กิ่งอยู 1 ป จากนั้นจึงกลับไป
เรียนใหมที่สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา แตเรียนไปไดปกวาก็ตัดสินใจไมเรียนตอ ปจจุบันทั้งพี่กิ่ง
และพี่แปก นอกจากจะคาขายแลว พี่กิ่งกับพี่แปกยังรับเปนเจามือแชรหาลูกคาใหพี่สุพร รวมทั้ง
ปลอยเงินกูรายวันอีกดวย เมื่อมีการตั้งวงแชร หรือวางแผนที่จะออกเงินกู ทั้งพี่สุพรและปาศรีมักจะ
ชักชวนใหพี่แพรว เจาของกิจการตูซักผาหยอดเหรียญและตูเติมน้ําหยอดเหรียญที่หองแถวขาง
บาน และพี่โต นายทหารที่คบหากับครอบครัวของพี่สุพรมานานมารวมดวยเสมอ 

พี่แพรว หญิงวัย 47 ป พี่แพรวยายเขามาอยูกรุงเทพฯเกือบ 20 ปแลว เดิมพี่แพรวทํา
สวนนอยหนาอยูที่บานกลางดง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา พี่แพรวยายเขากรุงเทพฯเมื่อลูกสาว
อายุไดสองขวบเศษ เพื่อมาหางานทํา ตอนแรกพี่แพรวเริ่มตนการทํางานดวยการเปนแมคา ขาย
ผลไมในตลาดบางซอน และเมื่อ 9 ปที่แลว เศรษฐกิจไมดี พี่แพรวจึงไปเรียนเสริมสวยโดยการ
แนะนําของปาศรี เพื่อมาเปดรานในละแวกเดียวกับบานเชาของปาศรีและพี่สุพร พี่แพรวเรียนเสริม
สวยอยูปกวาและไดมาเปดรานที่ตึกแถว ทําอาชีพเสริมสวยมาประมาณ 8-9 ป ก็คิดขยับขยาย
กิจการ โดยการเปนเจาของกิจการตูซักผาหยอดเหรียญและตูเติมน้ําหยอดเหรียญ พี่แพรวมีลูก
สาว 2 คน กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมตนและมัธยมปลาย พี่แพรวเลาวาคาใชจายในแตละเดือนสูง
มาก โดยเฉพาะคาเรียนพิเศษของลูกๆ คาเชาตึก และที่หนักที่สุดคือคาไฟ เพราะฉะนั้น พี่แพรวจึง
จําเปนตองหารายไดจากทางอื่นดวย คือการเลนแชร และหวยใตดิน เพื่อนํารายไดสวนนี้มาจาย
เปนคาใชจายทุกเดือน สามีของพี่แพรวชื่อพี่ภพ พี่ภพดูแลกิจการตูซักผาหยอดเหรียญและตูเติมน้ํา
หยอดเหรียญอยูที่ตึก แถวพระราม 7 พี่แพรวเลาวาตั้งแตเปดกิจการก็ไมคอยไดรับทําผมอีก จะทํา
ใหแตคนสนิทเชนพี่สุพรและปาศรี เวลาที่จะตองไปงานตางๆ พี่แพรวไปมาหาสูกับพี่สุพรและปาศรี
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เปนเวลานานมาก นับต้ังแตเร่ิมมาอาศัยอยูที่ตึกหองเชาในปจจุบัน พี่สุพร ปาศรี และพี่แพรว มัก
หาลูกคาใหแกกัน และในบางครั้งก็มีการนําพาลูกคาใหมๆเขารวมเสมอ เชน พี่โต นายทหารยศจา
สิบเอก 

พี่โต อายุ 40 ป เปนคนกรุงเทพฯโดยกําเนิด พี่โตสนิทสนมกับครอบครัวของพี่สุพร
และพี่พินิจ โดยการนําพาของพี่ดา ภรรยาของพี่โต เดิมพี่ดาไดมาหาพี่พินิจเพื่อดูดวง คร้ังนั้นพี่
พินิจทักวาพี่โตกําลังคบหากับหญิงรายอื่นอยู เมื่อพี่ดาเลาใหพี่โตฟง พี่โตก็รีบมาหาพี่พินิจหวังจะ
เอาเรื่อง แตเมื่อไดคุยกัน และพี่สุพรเชื่อวาคนที่ชอบสรางกุศลดวยการสรางพระอยางพี่โตไมนาจะ
เปนคนอารมณรอน ก็ถูกคอกัน นอกจากนี้พี่พินิจและพี่โตยังมีองคเหมือนกันจึงคุยกันไดอยางสนิท
สนมปราศจากความระแวง จากนั้นก็คบหากันเรื่อยมา เมื่อมีงานบุญ มีการสรางวัด หรือแมแตไป
กินหมูกระทะ พี่โตก็มักจะไปกับพี่พินิจและพี่สุพรเสมอ พี่โตสนิทสนมกับปาศรีและพี่แพรว
พอสมควร เนื่องจากการแนะนําของพี่สุพร พี่โตเลาใหฟงวา เมื่อไหรที่มีงานบุญ ปาศรีกับพี่แพรว
คือกําลังสําคัญ เปนแมงานที่เกงหาตัวจับยาก พี่โตชอบไปไหนมาไหนกับครอบครัวของพี่สุพร พี่
แพรว และปาศรี เปนประจํา รวมถึงไปรับปาศรีเพื่อมากินมื้อเย็นดวยกันที่ตลาดนัด หลังจากที่ปา
ศรีขายของเสร็จแลวดวย 

  ในละแวกบานของพี่สุพรมีลักษณะเปนบานเชาแคบๆติดกันหลายหลัง ขางบานของ
พี่สุพรคือบานของปาศรี และถัดออกไปจากบานของพี่สุพรประมาณ 100 เมตร คือบานของพี่แพรว
ซึ่งเปดเปนรานตูซักผาหยอดเหรียญ พี่สุพร ปาศรี และพี่แพรวสนิทกันมาก และมักจะไปกินหมู
กระทะดวยกันเปนประจํา รวมถึงมักจะไปเที่ยวงานบุญ หรืองานผาปา ตามวัดตางๆดวยกันเสมอ 
ปาศรีมีอาชีพขายขนมหวานที่ตลาดบางซอนใกลกับรานหมูกระทะ ในวันจันทร พุธ ศุกร และ
อาทิตย สวนวันที่เหลือจะขายที่ตลาดขางเทสโก-โลตัสเตาปูน ปาศรีเลือกที่จะขายที่ตลาดนัดบาง
ซอนมากกวาขายขางเทสโก-โลตัส เพราะจํานวนคนที่ตลาดบางซอนเยอะกวามาก ในชวงเชา ปา
ศรีจะทําขนมเพื่อไปขายในชวงเย็น หลังจากขายขนมที่ตลาดบางซอนเสร็จแลว ปาศรีมักจะโทร
ชวนพี่สุพร พี่พินิจ นองนิว นองไนท และพี่แพรวไปกินดวยกัน พี่แพรวมีกิจการตูซักผาหยอด
เหรียญ และตูกดน้ําอยูคอนโดใกลๆบานพี่สุพร และเปนลูกมือเลนแชรของพี่สุพรดวย คนในละแวก
นี้มักจะมารวมตัวกันที่บานของพี่สุพรในวันพุธ และวันศุกร ซึ่งเปนวันที่“จาว”ลง โดยมีพี่พินิจเปน
คนทรงเจา ประทับรางหลวงพอโสธร คนที่เขามาหาพี่พินิจสวนใหญมักจะมีปญหามาปรึกษา เชน 
เร่ืองของการทวงหนี้ การซื้อรถ หรือเร่ืองของสุขภาพ คนกลุมนี้มักจะมารวมทําพิธี รวมทั้งเมื่อพี่
พินิจจัดผาปาไปถวายที่วัดตามจังหวัดตางๆ คนกลุมนี้ก็จะไปดวยเสมอ พี่สุพรเลาวาสวนใหญจะ
ไปกินหมูกระทะกับพี่พินิจ ปาศรีลูกๆ และพี่แพรว แตตองรอใหปาศรีขายของใหเสร็จกอน หลังจาก
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กินหมูกระทะแลว ปาศรีก็จะขนของที่นํามาขายใสรถพี่พินิจ แลวพากันกลับบาน การนัดกันเพื่อไป
กินหมูกระทะ ดูเหมือนจะเปนกิจกรรมหนึ่งที่กลุมพี่สุพรมักจะทําอยูเปนประจํา และถือเปน
กิจกรรมที่พวกเขาใหความสําคัญมาก การกินในลักษณะนี้ ผูเขียนมองวาเปนการกินที่มีแงมุมของ
การพึ่งพาอาศัยกันอยูในกิจกรรมการกินเสมอ พี่สุพร ถือเปนคนสําคัญของกลุม และเปนคนที่
สามารถทําใหเกิดการนัดหมายกันเพื่อมาพูดคุยผานกิจกรรมการกินนี้ไดเสมอ 

 ความสัมพันธของคนในกลุมพี่สุพร เปนความสัมพันธของคนบานใกลเรือนเคียงที่มี
การชวยเหลือพึ่งพากันมาตลอด เชน ในกรณีของพี่สุพรและปาศรี เดิมปาศรีทํางานอยูที่เดียวกับพี่
สุพร ปาศรีเปนคนแนะนําใหพี่สุพรรูจักกับพี่พินิจ หลานของปาศรี ตอมาพี่สุพรกับพี่พินิจก็แตงงาน
กัน และไดยายมาอยูที่บานเชายานเตาปูน  

เมื่อกอนอยูโรงทอผาคิวอารเทกไทลที่รังสิตแลวไปเที่ยวเจอพินิจ ตอนนั้นพินิจ
ทํางานกอสรางอยูกับลุงนพ (สามีของปาศรี) กอนที่จะไดงานโรงบาล พอมาอยู
กับพี่ก็ ไดงานโรงบาล  ตอนนั้นเงินเดือนพันแปดเอง  พอเที่ยวเจอพินิจ 
กอเลยแตงงาน แลวพินิจเปนหลานปาศรี เหมือนเปนลูกพี่ลูกนองกัน พอดีปาศรี
อยูแถวนี้แลวมีหองวาง ก็เลยมาเชาอยู แลวกอมาทํางานแถวนี้....เมื่อกอนมาอยู
แรกๆกอขายหวานเย็นหนาบาน คนที่อยูตึกก็จะคอยสั่งวาเอากี่ถวยๆ เราก็จะ
เอาไปสง ทีนี้หลานปาไพ (เสียชีวิตแลว เปนเพื่อนกับปาศรี) เคาทําดอกไม
ประดิษฐสงโรงงาน เราก็ไปชวยเขา ทําหวานเย็นดวย ดอกไมดวย ทีนี้พอทองเจา
นิวก็ไปคุยกับโรงงานวาจะขอรับดอกไมมาทํา เคาก็ใหทําไปใหดู ถาผานก็จะได
ทําสงใหเขา พอไดออเดอรก็เลยหาคนมาชวยที่บาน ทีนี้ก็ตองดูแลคอยหาขาวหา
กับใหกิน ก็เลยไมคอยไดอะไร ตอนนั้นปาไพเคาซักรีดอยูก็เลยถามวาจะเอามั้ย 
จะแบงใหจาวหนึ่ง ตอนนั้นเตารีดก็มี ถาตองซื้อก็แคที่ฉีด ก็เลยเอา ก็เลยทํา
มาถึงทุกวันนี้ 

(สุพร, สัมภาษณ, 17 มกราคม 2552 ) 
 

ครอบครัวของพี่สุพรและครอบครัวของปาศรีเปนครอบครัวที่สนิทกันมาก ปาศรีมัก
บอกกับผูเขียนวา รักพี่สุพรเหมือนเปนหลานแทๆ เพราะพี่สุพรเปนคนใจกวางและจิตใจดี ปาศรี
เลาใหฟงวาคบกันจนสนิทใจยิ่งกวาญาติแทๆ 
 

เราตางคนก็ตางที่มานะ แตวาญาติเราก็มี มีกันทุกคนละ อยางพรเคาก็มี เคาก็ไป
หากันอยูปละหนได สงกรานตทีก็กลับที เคาวาปนี้ทาจะไมกลับละ พอเสียแลว 
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แมก็เพิ่งเสีย พรเคาวากลับบานทีตองหาทองหยองมาใส ทางบานจะไดวาเคาอยู
นี่แลวไมลําบาก โชววางั้น แตพอมีอะไรเคาก็ไมคอยบอกทางบานหรอก เคาชอบ
คุยกับพวกเรากันเองมากกวา เคาวาชอบปรึกษามากกวาพี่ๆเคาอีก พี่เคามีแตจะ
มารบกวน 

(ศรี, สัมภาษณ, 1 มีนาคม 2554) 
ญาติจริงๆเราก็มี แตอยูกนัคนละที ่ก็เรามาอยูที่นีน่านแลว ก็มีติดตอกันบางนานๆ
คร้ัง แลวแปลกนะ มนัหมดเรื่องคุยไปเอง เหมือนตางคนตางอยู มีงานใหญทาง
บานทีก็มาเจอกันมัง่ ก็แนะนาํใหลูกๆรูจักกนั ไหวกนั แลวก็ไมอะไรแลว รูจักวา
เปนญาติกนัแคนี้ แตกับแพรว กับพร นี่เราสนิทกันจริงๆ ทุกอยางอะ ไวใจ ฝาก
บาน ฝากตงัค ฝากไดหมด ไมมีวาจะโกง ไมมี 

(ศรี, สัมภาษณ, 2 มีนาคม 2554) 
 
พี่ก็คบหาปา หาแพรวมาตัง้นมนานแลว เชาก็เจอ เยน็กเ็จอ กอเห็นกนัอยางนี้ มี
อะไรเราก็พูดกันถงึกนัตลอด สวนคนทางบาน เราก็จากมานานนะ เคาก็ไมคอย
อะไรกับเราเทาไหร เห็นวาเรามาอยูกรุงเทพฯ สบายกวาเขามั้งเลยไมคอย
ชวยเหลือ ไมใหเงนิเคา แตจริงๆเคาไมรูหรอกวาเราไมมี ปาศรีเสียอีกรับรูตลอด 
ชวยไดมั่งไมไดมั่งก็ไมเปนไร ยังดีทีม่ีคนใหระบาย  

(สุพร, สัมภาษณ, 1 มีนาคม 2554) 
 

พี่สุพร และปาศรี รูจักพี่แพรวเปนอยางดี ตอนแรก กอนที่พี่แพรวจะมาเปดรานเสริม
สวย (ซึ่งตอนนี้เปดบริการเฉพาะพี่สุพรและปาศรี) และเลิกกิจการ มาเปดเปนธุรกิจเครื่องซักผา
และเครื่องกดน้ําหยอดเหรียญในปจจุบันนั้น พี่แพรวเคยเปดรานขายผลไมอยูในตลาดเตาปูน 
กอนที่ปาศรีจะแนะนําใหมาเปดรานเสริมสวยอยูที่หองเชาใตคอนโด ใกลบานพี่สุพรและปาศรี พี่
แพรวเลาวา ปาศรีเปนเหมือนญาติที่พี่แพรวนับถือ และเปนคนที่แนะนําชองทางการทํามาหากิน
ให 

ปา (ศรี) แกก็เปนผูใหญที่เรานับถือ มีอะไรก็ชวยเหลือกัน ตอนแรกพี่ขาย
ผลไมอยูที่ตลาดเตาปูนแกก็เห็นวาเราลูกยังเล็ก แลวก็ลําบาก ก็ปาศรีนี่แหละ
ที่คอยไถถามชวงนั้น มันมีอยูชวงหนึ่งนะที่เศรษฐกิจมันแย แมคาในตลาดก็
เลิกขาย พี่ก็แย ก็เลยเลิก ไปเรียนเสริมสวย แลวหาทําเลเปดราน ดีที่ไดตรงนี้ 
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แลวก็ไดเจอปาแกอีกครั้ง....ก็ชวยเหลือแกบาง บางทีก็เหมาขนม บางทีก็ไป
ชวยเก็บรานกับพี่พร 

(คุณแพรว, สัมภาษณ, 23 ตุลาคม 2552) 
 

สวนพี่สุพร พี่แพรวบอกวาคบกันมานานจนรับรูนิสัยและคบหากันเหมือนพีเ่หมือน
นอง 
 

อยางพี่สุพรรูจักกันนานแลว…แตถามวารูจักกันยังไงมันบอกไมถูก พี่พรเคา
อยูมากอน ตอนแรกที่มาอยูเจอกันบอยๆคุยกันบอยเขาก็เลยคุนเคยอะนะ ก็
เลยเหมือนวารูจักกัน ก็คุยกันก็พี่พรก็นิสัยดี คนเราถาไมมีพิษไมมีภัย ก็คุย
กันได พอคุยกันไปเรื่อยๆ ก็ยืมตังคมั่ง ไปกินกันมั่ง เราก็สนิทกัน เวลามีอะไร
ก็ เออพี่แพรว เออพี่พร มีไรก็คุยกัน บางทีก็มีนะเออพี่พรยืมแปบดิ บางทีแกก็
ไมไดเอามา ยืมจายซักใบสิ บางทียืมไดพันสองพัน แตแปบเดียวนะไม ใช
บางคนวาพี่แพรวยืมซักสองวันนะ เปนอาทิตยยังไมจายเลย เราก็มีรายจาย
ของเรานะ...พี่พรนี่แกมาหาทุกวันเลย บางทีเดินมาก็ถามวาไปไหน ก็จะคุย
เลนกัน บางทีกอ อันไหนลดมั่ง อันไหนซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง ก็หยอกกันไป บางที
พี่ยังติดตอลูกคาใหเคาเลยนะ อยางลูกคาบางทีมาอยูแลวเคาอยากซักรีดก็
สงไป เพราะพี่จะไมมีรีด ไมชอบรีด รีดไมเกง แลวอีกอยาง นั่นเคาซักมือ 

 (แพรว,สัมภาษณ, 23 ตุลาคม 2552) 

มีเร่ืองอะไรเราก็ปรึกษากันตลอด ใครจะแตงงาน ใครจะเปดราน ใครจะ
ทําบุญ ทุกเรื่องละ ก็ตองคุยกัน เพราะถามีงานการอะไร เราก็ไปกันหมด ถา
ไมติดธุระจริงๆเราก็ตองไปกันอยูแลว บางทีเปนญาติของทางเขาที่เราไมรูจัก 
เรายังไปเลย ก็คนของเรารูจักนี่ เราก็ตองออกแรงชวยกัน ใครหยิบจับอะไรได
ก็ทํากันไป 

(โต, สัมภาษณ,  2 มีนาคม 2554) 
 

มาเจอพี่พรพี่หวิน พี่ก็รูสึกวาเรานี่โชคดีมากๆเลย เพราะเคาชวนกันทําบุญ 
แลวมีงานบุญที่ไหนเขาก็เชิญตลอด เราก็ไปบาง ชวยซองบาง เคาคบกันเคา
ก็คบกันจริงๆนะ ขนาดพี่ไมคอยไดมาทุกวันพี่ยังรูสึกเลย ถามวาแลวเคยเห็น
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ญาติคนอื่นๆของพี่พรพี่หวินมั้ย พี่ก็ไมเคยนะ ก็เห็นกันอยูแคนี้ หนาเดิมๆ เห็น
มันทุกงาน 

(ดา, สัมภาษณ, 2 มีนาคม 2554) 

 ความสัมพันธของคนกลุมพี่สุพรนี้ นอกจากจะเปนความสัมพันธของเพื่อนบานแลว 
การเขามาของคนใหม เชน ในกรณีของพี่โตและพี่พินิจ สามีของพี่สุพร ก็เกิดการสานสัมพันธจน
สนิทไดเชนกัน พี่ดาเลาใหผูเขียนฟงวา ในตอนแรกพี่ดาเขามาพบกับพี่พินิจเนื่องจากมีคนแนะนํา
ใหตนเองมาดูดวง และพี่พินิจทักวาพี่โตกําลังคบหาอยูกับผูหญิงอีกคน เมื่อพี่ดาเลาใหพี่โตฟง พี่
โตก็โมโห รีบมาหาพี่พินิจหวังจะมีเร่ือง แตพอไดคุยกันแลว ก็เกิดถูกชะตา ชอบพอกัน และพูดคุย
ติดตอกันเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ 
 

วันนั้นพี่นึกทาไรไมรู อยากดูดวง แตก็ไมไดดูเร่ืองอะไรที่เคาชอบดูกันหรอกนะ ไป
ดูเร่ืองพี่โตนั่นละ พอดีพี่ที่ทํางานแกบอกวาหลวงพอ (พี่พินิจ) นี่แมนมาก เปน
องคโสธร พี่ก็มาดู ทีนี้เคาทักวาผัวเรามีเมียนอย ไอเราก็ระแคะระคายอยูแลว
เชียววาพักนี้พี่แกกลับบานดึก แลวยังแอบโทรศัพทมั่งอะไรมั่ง เราก็เลยมาดูไปงั้น
แหละ แตพอหลวงพอทักเขาจริงๆ ก็เปนเรื่องละสิ กลับไปซักไซเคาใหญเลย พี่โต
ก็โกรธ รีบมาหาพี่พินิจเลย กะจะมาเอาเรื่อง แลวคุยกันทาไรไมรู กลายเปนชอบ
กันเฉยเลย สวนตัวพี่ก็กลายเปนวามาสนิทดวยตอนหลังหรอกนะ คนจะมีเร่ือง
โนน ถูกคอกันนักกับพี่พินิจ พี่ละยังแปลกใจอยูเลย 

(ดา, สัมภาษณ, 2 กุมภาพนัธ 2554) 
 

วันนั้นเรามาหาอยางเดือดเลย มาทักวาเรามีเมียนอย แตพอพี่เคา (พี่พินิจ) นิ่ง
ตอบ เราก็ไมกลา พี่เคาวาก็บอกไปตามที่จิตเห็น แถมยังบอกดาใหวาไมใชเร่ือง
คอขาดบาดตาย เคา (ผูหญิงที่พี่พินิจทักวามาชอบพอกับพี่โตอยู) มาแลวเคาก็ไป 
ไมไดจริงจังอะไร...เราก็ไมรูเปนไร เห็นพี่เคาแลวก็คิดวาทําไรไมได...ก็รูจักกันแต
นั้น แลวก็เงียบหายไป แตดาเคาชอบทําบุญ มีงานที่ไหนดาก็บอกพี่เร่ือย พี่ก็มา
กับเคาทุกครั้ง...พอไดคุยกับพี่พินิจบอยเขาก็คบมาถึงทุกวันนี้ 
 

แพรวกับปานี่เรามาสนิทตอนหลัง พอไปงานทีไร ปากับแพรวก็ไปชวยตลอด
เหมือนกับเรา สองคนนั่นเคาหัวเรือใหญ จัดการไดทุกอยาง ทั้งเรื่องอาหาร
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เร่ืองของ พักหลังมานี่เราก็มาบานพี่แก (พี่สุพรและพี่พินิจ) บอย พี่พรชวนไป
กินอะไรก็ไปกันตลอด 

(โต, สัมภาษณ, 2 กุมภาพนัธ 2554) 
 

 ในขณะที่ผูเขียนลงไปใชชีวิตอยูรวมกับพวกเขานั้น ผูเขียนพบวา กลุมนี้เปนกลุมที่
คอนขางเขมแข็งและสนิทสนมกันมาก สมาชิกในกลุมตางก็ไมถือตัว และสามารถเขาออกบานพี่สุ
พรไดโดยไมตองขออนุญาต ลักษณะการคบหา หรือการพูดคุยก็เปนอีกสิ่งหนึ่งที่ผูเขียนสังเกต 
คําพูดในการสนทนานั้นเต็มไปดวยการแสดงถึงความใกลชิดหวงใยกัน มีการถามไถถึงทุกขสุข 
หรือความไมสบายกายไมสบายใจเสมอๆ สมาชิกทุกคนในกลุมนี้จะรูสึกวาคนในกลุมลวนมี
ความสําคัญ และคิดวาพวกเขาเปนเหมือนญาติสนิท เปนพี่ เปนนองกัน 

นอกจากความสัมพันธของกลุมพี่สุพรจะเปนความสัมพันธของคนที่อาศัยอยูใน
ละแวกเดียวกัน มีการพึ่งพาอาศัยกันในเรื่องตางๆดังกลาวขางตนแลว ในเรื่องของการทํามาหากิน 
ก็เปนอีกเรื่องหนึ่งที่คนกลุมนี้ชวยเหลือกันเรื่อยมา ทั้งเรื่องการหาลูกคาใหกัน การแนะนําในเรื่อง
ของอาชีพ และการแบงงานกันทํา อยางเชนในเรื่องของการเลนแชร ไดมีการตกลงกันภายในกลุม
วาควรจะทําอยางไร เชน ควรจะตั้งโตะแชรกี่โตะ โตะละกี่มือ และใครจองโตะไหน เปนตน 
 

ตอนนั้นไปกินกันแลวก็คุยๆกันวาอยากมีเงินทําไงดี ปาศรีก็วาตั้งวงแชร
สิ เมื่อกอนพี่ตั้งแคมือละหารอยนะ หาเดือนตอสิบหาวัน ตอนนี้ก็มือละ
พัน แลวก็ชวนมาเรื่อยๆ ไดปาศรีกับแพรวนี่แหละ ชวยกันชวนๆมา มีทั้ง
ในบาน ขางบาน แลวก็คนขางนอก สวนแชรรายวันตอนนั้นก็วันละรอย 
จากนั้นก็เพิ่ม ณ วันนี้ก็สองรอย เปยเหมือนวาเปนเงินหมุนรายวัน 
รายวันตอนนี้เลนสามสิบหาวัน เปนเงินตนก็เจ็ดพัน ดอกก็ประมาณสี่
สิบหา ตนๆแพงหนอย ทายๆนี่ก็ยี่สิบ 

(สุพร, สัมภาษณ,  9 กุมภาพันธ 2552) 
 
การรับเปนทาวแชรของพี่สุพรเปนการลงทุนที่ตองอาศัยความเชื่อใจจากลูกมือ ดวย

ความที่พี่แพรว แตเดิมนั้นทํารานเสริมสวยกอนที่จะมาเปดกิจการตูซักผาหยอดเหรียญ จึงทําให
รูจักลูกคามากมาย พี่แพรวจึงชวยแนะนําลูกแชรใหพี่สุพร ลูกแชรของพี่สุพรสวนใหญจึงไดมาจาก
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การบอกตอของพี่แพรว นอกเหนือจากนั้นก็จะเปนปาศรีที่แนะนํามา พี่สุพรเลาใหฟงวาการเลนแชร
ในกลุมนั้นอาศัยความเชื่อใจกันเปนหลัก ปาศรีและพี่แพรวจะเปนผูที่หาลูกคาใหพี่สุพรตลอด 
 

ลูกคาสวนใหญมาจากปา (ปาศรี) กับแพรว ปากับแพรวบอกให ตอมาก็มาจาก
เขาบอกตอกันเอง กอทดลองจิตใจมั้ง รอบแรกๆเคาอาจจะเลนแคมือเดียวกอน 
เมื่อกอนที่เคยตั้งอะนะ อยางสมมุติวาพี่ตั้งไวสามสิบมือ พอมารอบที่สองเนี่ย 
เคาอาจจะเลนเพิ่มซักจากมือเปนสองมือสามมือแลวแต อยูที่วากรณีนี้มันก็มัน
ไมมีหลักฐานนะ การเลนนี่ไมมีหลักฐาน การเลนเนี่ยก็ตองรูจักตองเชื่อใจ พอดี
เคารูจักกับแพรว แพรวแนะนําใหเคาก็ยังสองจิตสองใจอยู แตก็บอกวาลองดู พอ
เคาเลนนานๆเขาก็เหมือนรูหนารูใจแลวเขาก็จะเลนเยอะ บางคนเลนหกมือบาง
คนเลนถึงสิบมือ สิบมือก็เทากับวาสิบหาวันเนี่ยหนึ่งหมื่น เทากับเดือนละสอง
หมื่น ถาแพรวไมแนะนําใหพี่ก็คงโดนโกงไปเยอะเหมือนกัน นี่เขาชวยมองใหวา
คนไหนใชได ใชไมได แพรวเขารู สวนปาก็จะหาลูกแชรแกๆไวให แกแลวไมคอย
โกง แลวปาเคาก็เอาที่สนิทกับแกนั่นแหละมาให เมื่อกอนนะโดนโกงมาหมดแลว
ทั้งหวยทั้งแชร ถาถามวาแลวทําไมยังทํา ก็เราเดินมาทางนี้แลวถาไมทําก็ไมมี
เงินหมุน ถาเลนรายวันก็วันละ 200 เลนกัน 40 มือ ก็ดีกวาเสียใหพวกมอ’ไซค 
พวกนี้มากันสองคน ถาเห็นแลวรูเลยวาเปนพวกมอ’ไซคทวงหนี้ ใสเส้ือแขนยาว 
ใสหมวก เรียกเก็บดอกรอยละยี่ เสียคาสมุดอีกรอยตอบัญชี เคาก็เอาเงินไปหมุน
เอา 

(สุพร, สัมภาษณ, 16 กันยายน 2552) 
 

ในทรรศนะของพี่สุพร การเลนแชรนอกจากจะเปนที่มาของรายไดแลว ยังชวยใหมีเงิน
เก็บ นอกจากนี้การปลอยเงินกู ก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่พี่สุพรเลือกที่จะเสี่ยง พี่สุพรเลาใหผูเขียน
ฟงวา การจะเลนแชรกับใคร หรือปลอยเงินกูใหใครนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองรูจักเขาเปนอยางดี 
สวนมากก็อาศัยการไถถามกับคนที่รูจัก หรือบางทีอาจจะตองอาศัยคนคุนเคยชวยดูให พี่สุพร
อธิบายวาเปนเร่ืองสําคัญมากที่พี่สุพรจะตองมีเงินเก็บ เพราะพี่สุพรบอกวา เราไมใชพนักงาน 
ไมใชราชการที่มีเงินเดือนกินเหมือนคนอื่น ความไมแนนอนยอมตองเกิดขึ้นเสมอ รวมถึงความ
เสี่ยงตอการถูกโกงดวย 
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ถาเราไมเลน (แชร) เราก็เก็บเงินไมอยู พินิจก็เลน พระ (นิว) กอเลน 
เวลาไดไดเปนกอน บางคนเลนกอเอาไปใชหนี้ มันบังคับเก็บเงิน 
ไมงั้นเก็บไมอยู แลวนี่เราก็เลนกับคนที่ไวใจไดทั้งนั้น อยางแพรว อยาง
กิ่ง แปก ปา ก็ไมมีอะไร ไมตองหวงเรื่องโกงเลย แลวเราไมไดมีงานที่
แนนอนทํา ถาเราไมหาทางเก็บตังคมันก็เจง...เร่ืองเงินกู ณ วันนี้ก็ทํา 
รอยละสิบ ลูกหนี้ก็มีแมคาอยูขางนอกนะ ยี่สิบสองวัน ถาจะเอาใหมกอ
ตองสงครบยี่สิบสองวันกอน เราก็ดึงไวสองรอย ใหเคาไปสองพัน เราก็
ไปเก็บทุกวันๆ ถาไมใชเงินทํางาน เราก็จะไมมี ถารีดผาอยางเดียวก็ไม
มี  เขาก็กูสามพันบาง ส่ีพันบาง สูงสุดหมื่นหนึ่ง หมื่นหนึ่งดอกรอยละ
สิบ เก็บวันละสามรอยหาสิบ แลวแตวาเคาจะไหวแคไหน ถามีคนมากู 
กูหมื่นหนึ่งพี่ก็จะถามเคาวาจะสงกี่วัน ถาสี่สิบวันวันละสามรอย ถา
สามสิบวันก็สามรอยหาสิบ แตถาเปนกูมอไซคนะ ถาวันนี้ไมสงพรุงนี้
เร่ิมใหมเลย ตองเสียคาสมุดใหมดวย สมมุติสงมาแลวสิบวัน แลวไมมีก็
ตองเริ่มใหม สิบวันนั่นหมดไปเลย ตองมานับกันใหม อยางของพี่วันนี้
ไมสงก็บอกวาพรุงนี้ตองทบนะ..สวนเรื่องโดนโกง  คนเคยถาม
เหมือนกันวาทําไมไมทําหนังสือ มันยากนะ เอาเชื่อใจกันดีกวา แลวเรา
ก็เก็บรายวันดวย รายวันนี่มันหมุนไดเร็ว หมดเร็วก็มาเอาใหม ก็
เหมือนวารูหนาไมรูใจนะ แตเราเปนนักเลน วันนี้มีได พรุงนี้เรามีเสีย 
หนังสือสัญญาก็ทําไรไมได พี่ก็เคยโดนมาแลว นั่งกอดสัญญาทําไร
ไมได สมมุติวาเขาหนีแลวเราจะไปเอาที่ไหน ตามไปที่บานเลขที่ ญาติ
เคาก็บอกวาไมไดมา แลวเราจะไปนั่งรอใหเสียเวลาทําไม มันตองเสี่ยง 
เหมือนวาเราก็ทํามาหากินนะ บางทีก็นั่งคิดนะวาหนาฉากเราก็รีดผานะ 
แตหลังฉากทั้งหวยทั้งเงินกู ก็ไมอยากจะโดนอะนะ 

(สุพร, สัมภาษณ, 16 กันยายน 2552) 
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เชนเดียวกับปาศรี ปาศรีคิดวาการเลนแชรทําใหไดเงินงาย โดยเฉพาะแชรรายวนั ที่
สามารถเอาเงนิมาหมนุใชจายไดคลอง และเสียตอวนัไมมาก เหมาะกับคนรายไดนอยอยางปา 
 

ตอนแรกที่ตั้งแชร เราก็คิดวาถาเลนแบบสิบหาวัน จะเอาที่ไหนมาจาย เพราะ
รายไดเราก็เทานี้ ปาก็เลยคิดวา แบบรายวันก็ดีนะ รอยสองรอยเราพอจายได 
แลวมันก็คลองกวา แมคาเขาก็เลนกันเยอะ 

(ศรี, สัมภาษณ, 2 มีนาคม 2552) 
 

บางทีเร่ืองของอาชีพไมวาจะเปนการหาลูกคาเพิ่ม แนวทางขยายธุรกจิ หรือแมแต
การลงทุนเพิ่มเติมเพื่อใหไดเงินมาหมุนตอ ก็ถูกหยิบยกขึน้มาปรกึษากนับนโตะหมกูระทะ การคุย
กันทุกครั้งทําใหไดขอสรุป ทีเ่ปนผลผลิตจากความคิดของทุกคนในกลุม และเปนแนวทางในการ
ประกอบอาชพีและดําเนินชวีิตเรื่อยมา 

 
เรามันก็คนทําราชการเนอะ เงินเดือนเรามันก็จํากัดจําเขี่ย เราก็อยากมี
เงินเยอะๆกับเคามั่ง เราก็มานั่งคุยกันวาทําไงดี ทุกคนก็อยากมีเงิน อยาง
นอยก็ขอใหใชคลองมือ เงินหมุนก็เอา ก็เลยคิดจะเลนแชรกัน มันชวยเรา
เก็บเงินดวย 

(โต, สัมภาษณ, 15 มกราคม 2554) 
 

พี่โตเคาอยากมีเงินมั่ง ก็เลยมาปรึกษาพี่พร พี่พินิจ แลวพี่แกรูจักคนเยอะ
ดี ลูกคาแกหลากหลาย ไหนจะซักรีด ลูกคาหวย แลวเมื่อกอนตอนสมัย
ทักษิณ พี่พรก็หายหวยบนดิน ต็งโตะอยูตลาดโลตัส คนรูจักแกเยอะ 
เพราะพี่พรคุยเกง ก็เลยวาถาจะเปดโตะแชรเพิ่มอีกก็ไมนาจะมีปญหา 
แลวพี่โตก็เลนหวยไมคอยขึ้น ไมคอยมีดวง ก็นะ พี่วา ก็เลนแชรเอาดีกวา 
ดีที่พี่พรแกชวย 

(ดา,สัมภาษณ, 15 มกราคม 2554) 
 

สวนพี่พรก็อธบิายวาบางครัง้เงนิหมุนก็มีปญหาเหมือนกนั การมีรายไดหลายๆทาง
ยอมทาํใหสบายใจขึ้น 
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ก็เงินหมุนอะนะ หมุนไปหมุนมาบางทีก็นาเวียนหัว คนโนนจาย คนนี้ไมมี
ให ถาเรามีรายไดทางเดียวก็ลําบาก ก็ตองมานั่งคุยกันวาทําไงดี เงิน
ลงทุนเราก็ไมมี มีแตที่เปนเงินหมุน สรุป เราก็ตั้งวงแชรกันแหละ 

(สุพร, สัมภาษณ, 25 ธันวาคม 2553) 
 
แชรเราดีนะ ก็ตองคุยกัน จะไดไมเบียดกันเองวา กิ่งไปเอาแมคานะ แป
กเก็บรายวันไป สวนพี่พรก็แชรยี่สิบวัน เราก็ตองคุยกัน มีอะไรชวยกันไดก็
ชวยกันไป คนกันเองหนิ 

(แพรว, สัมภาษณ, 25 ธันวาคม 2553) 
กลุมพี่สุพรเปนตัวอยางที่ดีในการพิจารณาเรื่องความสัมพันธ กลุมพี่สุพร

นอกจากจะเปนกลุมเพื่อนบานที่มีการชวยเหลือกันมาอยางยาวนานแลว การทําธุรกิจ
รวมกันก็เปนอีกส่ิงหนึ่งที่กลุมพี่สุพรทํารวมกันมาตลอด ซึ่งการทําธุรกิจในกลุม เชน ใน
เร่ืองของการเลนแชรนั้น ก็จะมีการชวยเหลือกันในเรื่องตางๆ เชน ชวยกันหาลูกคา การ
แบงหนาที่กันเก็บเงิน เปนตน 

การอธิบายใหเห็นความสัมพันธที่คนในกลุมมีตอกันนั้นนอกจากจะอาศัยการสังเกต
จากการใชชีวิตประจําวันและจากลักษณะงานที่พวกเขาทําแลว การสังเกตพฤติกรรมระหวางการ
กินก็เปนอีกสิ่งหนึ่งที่นาสนใจศึกษา เพราะพฤติกรรมที่เกิดขึ้นระหวางการกินนั้นแฝงไปดวยนัยยะ
ทางสังคมหลายประการ ดังจะไดกลาวถึงในบทตอไป 
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บทที่  4 

หมูกระทะ : พฤติกรรมบนโตะอาหาร 
 

 เร่ืองพฤติกรรมบนโตะอาหารหรือ Table Manner เปนเรื่องของการแสดงพฤติกรรมที่
เหมาะสมบนโตะอาหาร โดยคํานึงถึงมารยาทในการกินอาหารชนิดนั้นๆ เร่ิมต้ังแตตระหนักรูวากิน
อาหารอะไร เตรียมการอยางไร เสิรฟอยางไร จนถึงควรกินอาหารนั้นอยางไร (Fox, 2006: 3) 
พฤติกรรมบนโตะอาหารจะแตกตางกันไปในแตละวัฒนธรรม เชน ในสังคมเกาหลี การกินเนื้อยาง 
ก็จะตางจากในสังคมอ่ืน ในการยางเนื้อแบบบารบีคิวนี้ชาวเกาหลีจะนําเนื้อวัวหรือเนื้อหมูหมักกับ
ซอสและเครื่องเทศ โดยเนื้อจะถูกแลบางๆ แชในซีอ๊ิว น้ํามันงา กระเทียม หอมและพริก เรียกวา
“พุลโกกิ” สวนซี่โครงหมูหรือเนื้อยาง ที่นํามาหมักเรียกวา “คาลบี” เวลากินก็นํามายางบนเตาถาน
หรือแกส  วัฒนธรรมการกิน ก็ตองนั่งลอมวงกินกันอยางสนุกสนาน ชวยกันปงเนื้อไปมา เนื้อที่ยาง
จะเปนชิ้นขนาดใหญ  เมื่อสุกดีแลวบริกรจะนํากรรไกรมาตัดเปนชิ้นเล็กขนาดพอคํา  เวลาจะกินก็
นําใบผักกาดหอม หรือใบงามาหอ เติมกระเทียมสด พริก และซอสเตาเจี้ยว คือกรรมวิธีการกิน
แบบเกาหลีตนตํารับ (กวี วรกวิน และคณะ, 2544) หากสังเกตพฤติกรรมการกินเนื้อยางของชาว
เกาหลี เราก็พอจะบอกไดวาพฤติกรรมบนโตะอาหารมีนัยยะทางสังคมอยู เชน ลักษณะการกินที่
ลอมวงกันกินอยางสนุกสนานแสดงถึงการใหความสําคัญกับสมาชิกที่มานั่งลอมวงกินกันนั้น เปน
ตน  

 การเขาไปกินหมูกระทะในกรณีของงานวิจัยนี้ ประกอบดวยกระบวนการตางๆ ดังนี้ 

1. มีการนัดเวลากันอยางคราวๆ  

2. เมื่อสมาชิกที่ไปกอนมาถึงก็จะเดินเขาไปเลือกโตะที่คิดวาสะดวกสบายและดีพอ
สําหรับคนในกลุม  

3. ตักอาหารที่สมาชิกคนอื่นชอบเผื่อไวให หรือถาพนักงานเอาเมนูพิเศษมาเติม 
เชน หมูทอด สเตก ซาลาเปา คนที่มากอนก็จะตักเตรียมไวเพื่อปองกันปญหาอาหารเมนูพิเศษหมด 
หรือเกรงวาคนในกลุมจะไมไดกิน   

4. ระหวางที่รอ ผูที่ไปกอนก็จะนั่งกินไปเรื่อยๆ รอจนกวาสมาชิกที่เหลือจะตามมาที่
ราน ซึ่งสมาชิกที่ยังไมมาก็จะพยายามรีบมา โดยปกติการรอจะกินเวลาไมเกินครึ่งชั่วโมง  
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5. ระหวางที่มีการกินรวมกัน ทุกคนจะตักอาหารแตละชนิด โดยแยกจานไว ขณะที่
กิน ทุกคนจะกินจากจานรวม  

6. มีการตักอาหารใหกันโดยใชตะเกียบ การดูแลตักอาหารแกกัน ทั้งผูชายและ
ผูหญิงจะตักอาหารใหอีกฝายอยางเทาเทียม  

7. นั่งลอมวงกินรวมกัน การกินหมูกระทะจะกินเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง กลุมผูให
ขอมูลหลัก จะนั่งกินพรอมทั้งคุยกันไปเรื่อยๆ ระหวางนี้จะมีการตักอาหารใหกัน รอกัน และ
สอบถามถึงปญหาตางๆ รวมถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแตละวัน พวกเขาจะนั่งกินกันไป คุยกันไปจน
รานปด จึงจะกลับพรอมกัน และในโอกาสพิเศษตางๆ เชน การเลี้ยงรับลูกคา การเปดโตะแชร หรือ
ถามีใครถูกหวย กลุมผูใหขอมูลหลักก็จะมีการสั่งเมนูพิเศษ เชน เหลา เบียร มาเปด โดยที่เจาภาพ
จะเลี้ยงสมาชิกทุกคนในกลุม  

 ส่ิงที่เกิดขึ้นนับต้ังแตการเดินเขารานจนเสร็จส้ินกระบวนการกิน ลวนเปนกิจกรรมที่ส่ือ
ถึงความหมายทางสังคมหลายประการ เชน การเลือกและจับจองโตะ จนถึงการตักอาหารไวรอ
สมาชิก เปนการแสดงออกอยางหนึ่งที่ส่ือถึงความหวงใยที่มีตอกัน การคัดสรรอาหารที่สมาชิกแต
ละคนชอบเตรียมไวใหเปนการสื่อถึงความปรารถนาดี การใชตะเกียบคีบอาหารจากจานรวมเปน
การสื่อถึงความเปนพวกเดียวกัน และการเลี้ยงอาหารเปนการสรางสัมพันธทางใจใหแนนแฟนขึ้น 
เปนตน 

 พฤติกรรมบนโตะอาหารขางตนเปนการแสดงออกที่มีนัยยะทางสังคมหลายประการ 
การกินหมูกระทะ โดยปกติถาเปนหมูกระทะบุฟเฟต เวลากิน แตละคนจะตักอาหารมารวมกัน และ
กินจากจานรวมที่ตั้งอยูบนโตะนั้น หมูกระทะเปนอาหารสวนรวมที่ทุกคนกินรวมกัน มีการรอกัน 
และมีการตักอาหารมาแบงกัน ในการตักอาหาร คนที่ตักจะคํานึงถึงความชอบของแตละคนใน
กลุม และในบางครั้งก็จะมีการตักอาหารที่มีความพิเศษไวกอน หากสมาชิกในกลุมยังมาไมครบ 
หรือมีการตักอาหารที่คนในกลุมชอบเตรียมไวให 
 

อาหารของที่นี่เคามีเยอะดี แตเราตองมาตอนทุมนึงนะ เพราะถามากอนก็
ไดกินไมกี่อยางหรอก ถาทุมหรือสองทุมไปแลวเคาจะมีพิเศษมาเติมอีก มี
พิเศษมาเราก็รีบตักไว เดี๋ยวมันหมด เดี๋ยวพวกเรา (ที่ยังไมมา) จะไมไดกิน 
อยางซาลาเปาในตู เนี่ ยนองไนทชอบมากเลย พี่ก็สะดวกดีนะ  ไม 
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ตองคอยดูวาลูกจะเอาอะไร ใครอยากกินอะไร ก็ไปตักไปทํากินเอาเอง เรา
ก็ไมตองรีบไปไหน ก็นั่งมันไปเรื่อยๆ กินไป คุยไป จะกลับตอนไหนก็กลับ 

(สุพร,สัมภาษณ, 13 มกราคม 2554) 
 

 

อาชอบกินของปงอยูแลว แลวที่นี่มีทั้งหมู ทั้งทะเล มีของใหเลือกเยอะดี 
เราก็กินไปเลยจากที่นี่ กลับบานไปจะไดไมตองลําบากไปทํา....ชอบกิน
อะไรเราก็ตักมา ชวยกันหยิบ ชวยกันทํา เดี๋ยวก็ไดกินแลว....มันมีใหเลือก
เยอะก็เลยสะดวก วันไหนอยากกินอะไรก็กินเฉพาะที่อยากกิน อาชอบที่
มันมีใหเลือก แตนองจิ๊บชอบแคบารบีคิวกับขาวผัด 

(จอม, สัมภาษณ, 1 มีนาคม 2554) 
 

 บางครั้งคนที่มากินหมูกระทะก็จะผลัดกันเลี้ยงบางเพื่อเปนการแสดงน้ําใจโดยไม
คํานึงถึงโอกาส  
 

รานนี้เคาทําอรอยนะ ไอเร่ืองราคาก็ไมเทาไหรหรอก เราจายได ผลัดกัน
เลี้ยง ผลัดกันจายทุกครั้ง แลวรับรองพี่กินคุมเลย 

(ไพศาล, สัมภาษณ, 27 มกราคม 2554) 
 

บางวันพี่พรหรือปาแกอยากจะเลี้ยงก็เล้ียง เราก็ออกบางวันตอไป สวน
ใหญก็ผลัดกันออก อยางถาพี่พาลูกๆมาดวย พี่ก็จะออกเยอะหนอย 

(แพรว, สัมภาษณ, 13 มกราคม 2554) 
 

 การรอกัน ก็เปนอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในระหวางการกินหมูกระทะ จากการเก็บ
ขอมูลในภาคสนามพบวา ทุกครั้งที่ไปกินหมูกระทะ หากสมาชิกในกลุมคนใดยังไมมาหรือติดธุระ 
คนที่ไปกอนจะรอ การรอนี้อาจจะเปนแบบกินไปรอไป หรือ คุยไปเรื่อยๆ รอจนกวาสมาชิกในกลุม
จะมาแลวจึงตักอาหาร  

 การรอกันเปนการแสดงออกถึงความหวงใยที่มีตอกัน จากคําพูดที่ส่ือออกมา ผูเขียน
สังเกตเห็นถึงความเปนหวงและปรารถนาดีตอสมาชิกที่ยังไมมา อยางเชน กลุมของพี่สุพร ที่มี
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สมาชิกคอนขางมาก เวลาที่นัดไปกินหมูกระทะจะมีการนัดเวลาอยางคราวๆ หากสมาชิกยังมากัน
ไมครบ คนในกลุมก็จะนั่งกินไปรอไป และสอบถามถึงการมาของสมาชิกที่เหลือ เชน ถามวาจะมา
อยางไร เลิกงานตอนไหน เดินทางมาสะดวกหรือไม เปนตน  

 

นัดกับพี่พินิจไววาจะพาดามาดวย ดาเคาก็โอเค ไมคอยไดกินขาวเย็นกับพี่พร     
พี่หวินนานแลว แตวันนี้ดาเลิกดึกนะ ก็เลยวาจะไปรอรับเคาหนอย พี่หวินบอกวา
ไปรอรับดาดีกวา ถาปลอยใหข้ึนรถเมล มอไซค มันอันตราย แลวก็ไมสะดวกดวย 
เพราะหางอยูไกล งี้แหละพวกเรา อยูไกลแคไหน ถาบอกวามาก็ตองมาแหละ  

(โต, สัมภาษณ, 2 กุมภาพนัธ 2554) 
 

ปาบอกมันแลวนะวาวันนี้พี่พรแกพามาเลี้ยงกันอยูที่นี่ เดี๋ยวมันคงรีบมาละ เห็น
วาวันนี้ไอกิ่งพาไอแปกไปสมัครงานที่ใหม แถวๆเพชรบุรีมาบุญครองโนนแหละ 
แตแถวนั้นรถมันคงติดแหละ เดี๋ยวคงถึงแลวมั้ง 

(ศรี, สัมภาษณ, 2 มีนาคม 2554) 

 บางครั้ง ถึงแมวาคนในกลุมจะไมชอบกินอาหารบางอยาง แตถาไปดวยกันแลว ก็จะ
ทํากิจกรรมอ่ืนๆแทน เชน ตักอาหารใหสมาชิกในกลุม หรือคอยปงยางอาหารให หรือพูดคุยกัน  
 

จริงๆแลวพี่ก็ไมเทาไหรนะ แตวาพี่ไพศาลกับลูกๆเราชอบกินกัน พี่กับพี่ติ๋มนี่ก็ไม
คอยกิน (หมูยาง) เทาไหรหรอก สวนมากก็จะกินพวกสเตก หรือพวกบารบีคิว
....เด็กๆนี่มันกินทุกอยางเลย เดี๋ยวหยิบ เดี๋ยวปง พอกินหมดแลวก็ไปเอาอีกๆ 
เราก็วาดีนะ ตามใจมัน จะกินเทาไหรก็กินไป พี่ก็ไมไดรีบไปไหน ก็คุยไป รอมัน
ไป.... ที่นี่เคามีของใหเลือกเยอะไง สวนมากพี่ก็ทํา (ปง) ใหลูกๆกินซะมากกวา 
เราก็กินบางแตไมเยอะ 

(จินดา, สัมภาษณ, 27 มกราคม 2554) 
 

พี่มารานหมูกระทะ บางทีก็ไมไดมีธุระอะไรหรอก เขาชวนมาก็มา บางทีเราก็
คุยไป ไมไดเร่ืองไดราวอะไร แตเขาก็ชอบปรึกษาเราแหละ ไมรูทําไม....บางที
นัดกันเสร็จสรรพเลย แลวก็คอยโทรมาบอกเรา พินิจๆมากันพรอมแลว รอพินิจ
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อยูคนเดียว เอาละสิ เราก็มาก็มาวะ เคาคงเห็นวาตอนเราเปนหลวงพอ เราพึ่ง
ได แตตอนเราตื่น ไปทํางาน ทําอะไรๆ เหมือนทั่วๆไป เราก็ใชวาจะชวยเคาได
มากนะ  

(พินิจ, สัมภาษณ, 26 ธันวาคม 2553) 

 เมื่อศึกษาไปไดสักระยะ ผูเขียนเริ่มที่จะสังเกตถึงบทสนทนาระหวางการกินของพวก
เขา รวมกับการสังเกตถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นในแตละวันวามีความคลอยตามหรือขัดแยงกัน
ประการใดหรือไม จากการศึกษากลุมของพี่สุพร ผูเขียนพบวา บทสนทนาระหวางการกินนั้น เปน
เร่ืองสัพเพเหระเสียสวนใหญ1 นอกเสียจากวาจะมีเหตุการณไมดีเกิดขึ้น หรือเหตุการณที่ทุกคนคิด
วาเปนปญหาของกลุม พวกเขาก็จะนํามาคุยกันในโตะอาหาร เพื่อชวยกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้น2 
และจากการรวมใชชีวิตไปกับกลุม ผูเขียนก็คนพบวา คนในกลุมลวนแลวแตมีความผูกพันกัน และ
ไวเนื้อเชื่อใจกันเสมอ3 กลุมพี่สุพรมักกินรวมกันภายในกลุมเทานั้น คือ พี่สุพร พี่พินิจ ปาศรี และพี่
แพรว รวมทั้งลูกๆของพี่สุพร คนกลุมนี้ถือวาพวกเขาคบกันมานานจนรูใจกัน พวกเขาไมมีความลับ
ตอกัน และมักจะเปดใจพูดคุยกันเสมอๆระหวางที่พวกเขากินรวมกัน 
 

บางทีพี่พรก็ถามวาเก็บตังคหนี้ทุกๆวันมีปญหาอะไรมั้ย เก็บไดมั่งมั้ย พี่ 
(พี่แปก) นี่ก็มีปญหาอยูบางเหมือนกัน บางวันปาบินที่ขายผักเงี้ย แกชอบ
ผลัดไปเรื่อย แลวทีนี้ดอกมันก็เยอะดิ พอจะไปทวงซักที ปาแกก็บอกวาไม
มีๆ ก็ตองใหพี่พรไปคุยใหหนอย ก็สําเร็จแทบทุกรายแหละ เพาเวอแกดี 
แตก็ไดไมครบหรอกนะ บางทีก็ตองลดดอกใหมั่ง 

(แปก, สัมภาษณ, 14 ธันวาคม 2553) 
 

                                                           
1 เร่ืองที่คุยกันเวลากินหมูกระทะสวนมากจะเปนเรื่องเหตุการณประจําวัน เชน วันนี้แตละคนไปเจออะไรมาบาง เร่ืองคาขาย รวมถึง
เร่ืองตลก สนุกสนาน จนกระทั่งถึงเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ ที่พวกเขาไดรับฟงมา 
2 จากการที่ผูเขียนไดเขาไปเก็บขอมูลในกลุมของพี่สุพร“ปญหาใหญ”ที่ทุกคนรวมพูดคุยระหวางการกินก็มีพอสมควร เชน เร่ืองที่
นองนิวขอไปงานบวชของเพื่อนที่จังหวัดพิจิตร แตหลวงพอ (รางทรงหลวงพอโสธร ที่พี่พินิจประทับอยู) ไมใหไป นองนิวจึงบอกพี่สุ
พรและนาๆปาๆวา “ถาไมใหไปก็จะไมบวช” กลุมพี่สุพรก็เอาเรื่องนี้มาคุยกันวาจะแกปญหาอยางไร รวมทั้งปรับทุกขใหฟงวาเลี้ยง
ลูกมาจนโต แตก็ยังไมรูวาลูกคิดอะไร เปนตน 
3 จากการสอบถาม พบวา การที่พี่สุพรออกเงินกูนั้น การเก็บดอกเบี้ยจะขึ้นอยูกับวาใครเปนผูยืม ถาเปนคนอื่นหรือคนที่ไมสนิทสนม
กันมายืมเงินพี่สุพร พี่สุพรก็จะคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 20 เชนถามีคนยืมเงิน 10,000 บาท พี่สุพรก็จะคิดรวมกับดอกเบี้ย 
กลายเปนเงิน 12,000 บาท แลวเก็บวันละ 333 บาท เปนเวลา 1 เดือน เพื่อใหครบจํานวน แตถาเปนคนในกลุม พี่สุพรจะไมคิด
ดอกเบี้ยเลย 
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เรา (พี่กิ่ง) ก็ยังเด็กไง ทําไรก็เด็ดขาดไมได ไมกลา แตคนที่ยืมเงินเราก็
แกๆกวาเราทั้งนั้น แลวเราจะทําไง บางทีก็ตองตัดๆไปมั่ง เยอะแยะไป ไม
มี ไมหนี ไมจาย เนี่ยเยอะ ไอที่เปนงี้บอยๆเราก็ตัดไป ดึงไวไมได มีแตเสีย 
มีแตเขาตัว.....ไอเราใหเคากูก็ใชเงินเราที่ไหน เงินหมุนทั้งนั้น แลวถาเรา
เก็บไมไดทีนี้มันก็ไมมีเงินมาหมุนตอละสิ แลวจะทําไง ทําไรไมไดเลยทีนี้ 
เพราะฉะนั้น ตองได ใหยืมแลวตองได ไมไดดอกก็ตองใหไดเทาทุน ไมงั้น
เรา 

(กิ่ง, สัมภาษณ, 14 ธันวาคม 2553) 
 
มีอะไรเราก็คิดหาทางวาจะเอาไง  ตัวพี่เองก็มีเร่ืองตองคิดมากเหมือนกัน 
อยางตอนนั้นพี่จะเลิกเรียน อารมณประมาณวาไมรงไมเรียนมันแลว 
เหนื่อย ก็เราตองทํางานตอนค่ําดวยไง ขายกวยเตี๋ยวตอนค่ํา ตอนเชาเรา
ก็ไมคอยอยากจะตื่น มันไมไหว แลวเราก็ไมรูวาจะเรียนไปทําไม คนตก
งานออกเยอะแยะ เรียนไปก็ตกงาน ปลาวๆ เราก็ไมใชคนเกงคนฉลาด 
เรียนไปก็เหมือนเอาเงินไปเผา ตอนนั้นก็มานั่งคุยกันวาเอาไงดี อยูกัน
หมด พอดีเปนตอนเย็นดวย ไมอยากทํากับขาว ก็เลยวามากินขางนอก
ดีกวา ก็มารานอาโก ก็นั่งคุยกัน ไมซีเรียสไรหรอกพวกเรา แคนี้เร่ืองเล็ก 
ไมเหมือนคนอื่น ลูกจะไมเรียนเนี่ยจะเอาใหตายใหได แตเราคุยกันงายๆ รู
เร่ืองรูใจกันดี 

(แปก, สัมภาษณ, 14 ธันวาคม 2553) 
 

 

เราก็คุยกันเรื่องทั่วๆไปแหละ ไมไดคุยกันแตทูระ มีไรก็วากันไปคุยกันไป 
ที่นี่ชอบมาเพราะมันนั่งสบาย สบายใจดีดวย คุยไรกันก็คุย บางทีใคร
อยากจะมีลูกคาใหเราก็จะบอกกัน วาคนนี้ๆนะสนใจ หวยนา แชรก็ไม
เทาไหร แชรไมคอยมี แชรเรามีกันเอง ก็คนใกลเรือนเคียงเรานี่แหละ 
คนนอกเราไมคอยรับ เข็ดแลว ตั้งแตปกอนโนนมั้ง โดนไปสองแสน 
ไมไดคืนเลย ตํารวจเราก็ไปหานะ แตก็นะ แชร ก็รูๆกันอยูตํารวจจะชวย
ไรได ก็ทําใจมันไป ดีนะที่พินิจไมวาไร เนี่ย ถามหลวงพอ หลวงพอวา
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ยังไงก็ไดคืน แตนานหนอย เราก็รอไปสิ ตอนนั้นก็คุยกับปากับแพรว วา
จะเอาไงดี 

(สุพร, สัมภาษณ,12 พฤศจิกายน 2553) 

 การสังเกตพฤติกรรมบนโตะหมูกระทะ ทั้งในเรื่องของวิธีการกิน การรอกัน เร่ืองราวที่
หยิบยกขึ้นมาคุยบนโตะอาหาร ฯลฯ ลวนเปนสิ่งที่ส่ือใหเห็นถึงความคิดและลักษณะนิสัยของคน
ในกลุม การแสดงความหวงใย และการยินดีชวยเหลือกันทําใหคนในกลุมรูสึกวา สมาชิกทุกคนมี
ความสําคัญ และเปนสวนหนึ่งของกลุม 

 การทําความเขาใจเกี่ยวกับการสรางความสัมพันธของคนโดยใชการกินรวมกันเปน
ส่ือ โดยพิจารณาจากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นบนโตะหมูกระทะ ชวยใหเรามองภาพความสัมพันธได
อยางกระจางชัดขึ้น แตอยางไรก็ตาม ความนาสนใจของการกินหมูกระทะยังมีมากกวาการสราง
สัมพันธดังกลาว เพราะเปนการกินในโอกาสพิเศษ ที่ส่ือถึงเงื่อนไขทางสังคมหลายประการ ดังจะ
ไดกลาวตอไปในบทที่ 5 
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บทที่  5 

หมูกระทะ : การกินในโอกาสพิเศษ 
 

 การนัดกันมากินหมูกระทะ มักจะมีการกําหนดชวงเวลาไวอยางคราวๆ จาก
การศึกษาพบวาสวนใหญกลุมผูใหขอมูลหลักที่ผูเขียนศึกษา มักจะนัดกันมากินหมูกระทะใน
โอกาสตางๆ เชน ครอบครัวของพี่จินดาและพี่ติ๋ม มักจะนัดมากินหลังจากเสร็จธุระกับลูกคา หรือ 
พาลูกคามาเลี้ยง กลุมอาจอม มักจะมากินในวันที่นองจิ๊บตองเรียนพิเศษโดยพานองนามาดวย 
หรือกลุมของพี่สุพร ที่มักจะมากินกันในวันที่หวยออก หรือตองการปรึกษาธุระกับสมาชิกในกลุม 
เปนตน การนัดกันมากินในชวงโอกาสตางๆนั้น ถือวาเปนการกินที่มีพิธีการ (ritual) หรือการกินใน
โอกาสพิเศษ 

 คําวาพิธีการ หรือ ritual มักใชในความหมายของโอกาสที่มีความพิเศษ หรือมี
ความจําเพาะสําหรับกลุมทางสังคมกลุมใดกลุมหนึ่ง เชน กลุมศาสนา กลุมชนเผา เปนตน 
ความสําคัญของพิธีการ (ritual) แตกตางกันไปในแตละสังคม อาจเปนการตอบสนองความ
ตองการดานจิตใจ สรางการยอมรับ หรืออาจเปนการสรางความเขมแข็งของกลุมทางสังคม 
(strengthening of social bonds) ก็ได นอกจากนี้ คําวา ritual ยังหมายรวมถึงงานเทศกาลตางๆ 
หรือการรวมกลุมเพื่อฉลองดวย เชน งานปใหม การกินเลี้ยงภายในกลุม เปนตน (Kyriakidis, 
2007: 1-3)  

 การปฏิบัติในพิธีการขางตนจะตองมีความพิเศษ เชน ใชดนตรีที่มีความพิเศษตาง
จากดนตรีทั่วไป การแตงกายตองหรูหรา อาหารและเครื่องดื่มที่พิเศษกวาการกินในโอกาสทั่วไป 
เปนตน (Tolbert, 1990: 80-95)  

 สวนจุดประสงคของการกินนั้น อาจมีหลายแงมุม แลวแตกลุมผูใหขอมูลหลักที่
ผูเขียนศึกษา บางกลุมอาจจะนัดกันมาเนื่องจากเปนเวลาพิเศษของครอบครัว นัดมาเจรจา
เกี่ยวกับธุรกิจ หรือมีการเลี้ยงฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษตางๆ  

 การกินหมูกระทะในงานวิจัยนี้มีการนัดกันในโอกาสตางๆ ดังนี้  

1.  การเลี้ยงรับลูกคา ในกลุมของพี่จินดา 

2. การรับนองนาไปกินมื้อเย็นพรอมกับครอบครัว ในกลุมของอาจอม 
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3.  การเลี้ยงในโอกาสถูกหวย เปดโตะแชร และงานเทศกาลตางๆ  ในกลุมของพี่
สุพร 

การเลี้ยงรับลูกคา ในกลุมของพี่จินดา 

 

เชนในกรณีกลุมพี่จินดา โอกาสพิเศษสําหรับกลุมนี้คือ โอกาสที่มีการประชุมหารือ
ภายในกลุม เกี่ยวกับการสรางฐานลูกคาขายตรง พี่จินดา พี่ติ๋ม และพี่ไพศาลมักจะนัดกันมาที่ราน
นี้เปนประจําในชวงเย็น หรืออาจจะมีการนัดลูกคามากินดวยในบางครั้ง จากการสอบถามพบวา
หมูกระทะเปนตัวเลือกที่ลงตัวที่สุด เนื่องจากเปนรานอาหารที่อยูใกล และสะดวกตอการมา อีกทั้ง
ยังมีเมนูที่ไมตองเปนกังวลวาลูกคาที่พามานั้นจะกินไมได 
 

บางทีพี่ก็จะพาลูกคามาคุยกันที่นี่แหละ เพราะเราก็มากันเปนประจําอยู
แลว พนักงานเคาก็บริการดีนะ พี่ก็ถามกอนนะวาจะกินอะไร ลูกคา
สวนมากก็บอกแลวแตพี่ พี่ก็พาเคามาเลี้ยงที่นี่แหละ สะดวกดี แลวเคา
ก็ชอบ 

(จินดา, สัมภาษณ, 27 มกราคม 2554) 
 
พี่จินดาใหขอมูลเพิ่มเติมวา อาหารของที่รานนี้ดูแลวเปนของดี ของสด ไมใชเอาของที่เหลือหรือไม
ดีมาขาย พี่จินดาก็เลยถูกใจ เพราะทําใหแนใจไดวาลูกคาที่พี่จินดาพามานั้นจะชอบ และไมคิดวา
พี่จินดาไมลงทุน จากการสอบถาม ผูเขียนจึงไดขอคนพบอีกอยางหนึ่งวา การที่พี่จินดาพาลูกคามา
ใชบริการที่นี้นั้นมีเร่ืองของการประมาณความคุมคาเรื่องรายจายเขามาเกี่ยวของดวย  
 

พี่ไมตองคิดไงวาเคาจะกนิเยอะกินนอย ถาไปกินที่รานตุก (ตุก โภชนา 
เปนรานขายขาวตม) พี่ก็ไมรูวาจะตองจายเทาไหร  

 (จินดา, สัมภาษณ, 27 มกราคม 2554) 
 

พี่จินดาเลาวา หลังจากไดลูกคาแลว จะตองพาลูกคาเขาไปที่ตึกยานเซ็นทรัลชิดลม 
เพื่อเขารับการอบรมหลักการขาย และสรางแรงจูงใจใหขายของไดเยอะๆ พี่จินดาจึงอธิบายวา 
 



 

 

45

ยิ่งเราหาฐานไดมากๆ เราก็ยิ่งสบาย เราใหเขาขายอยางเดียว เราก็มีกิน
ไมตองเหนื่อย กินแตเปอรเซ็นต 

(จินดา, สัมภาษณ, 27 มกราคม 2554) 
 

การรับนองนาไปกินมื้อเย็นพรอมกับครอบครัว ในกลุมของอาจอม 
 

ในกรณีของอาจอม ที่นอกจากจะพานองนามากินอาหารเย็นที่รานนี้แลว บางครั้งที่
อาพงษ พอของนองนามาหานองนา อาจอมก็มักจะพามาเลี้ยงที่รานนี้ 
 

กับพอนานี่เราสนิทกัน คบกันมาตั้งแตมัธยม เคาไปอยูบานอา ก็เขามา
เรียนไกลไง คนในบานเนี่ยรูจักกันหมดละ.....พอนาเคามาบอย มาทีไรก็
ชวนกันมากินที่รานนี้ทุกที ถือโอกาสคุยกันใหอ่ิม.....เคาฝากนาใหเราชวย
ดู นามันก็ผูหญิงเนอะ เคาหวงมัน แลวนามันอยูคอนโดคนเดียว เราก็มา
หามันบาง โทรมาบาง 

(จอม, สัมภาษณ,  16 ,กุมภาพันธ 2553) 
 

การเลี้ยงในโอกาสถูกหวย เปดโตะแชร และงานเทศกาลตางๆ  ในกลุมของพี่สุพร 

 
 สําหรับกลุมพี่สุพร การนัดกันมากินหมูกระทะมีทั้งการนัดเนื่องในโอกาสพิเศษ เชน 
งานปใหม และการนัดตามโอกาส เชน ในโอกาสที่สมาชิกในกลุมถูกหวย หรือในโอกาสที่จะตองมี
การหารือหรือตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารเงินทุน เชน เมื่อครบกําหนดเปยแชรก็จะมีการตกลงกัน
วาใครควรจะไดไป หรือมีการตั้งโตะแชรโตะใหม เปนตน 
 

ตอนเย็นวันหนึ่ง ขณะที่ผูเขียนกําลังจะเขาไปหาพี่สุพรเหมือนเชนเคย ผูเขียนพบวา
วันนี้บรรยากาศที่บานพี่สุพรครึกครื้นเปนพิเศษ พี่สุพรประกาศเชิญใหทุกคนในละแวกบานที่สนิท
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กัน มารวมตัวกันที่บานพี่สุพร กอนจะนัดกันไปกินหมูกระทะ พี่สุพรเลาวาตนเองถูกหวยหลายรอย
บาท1 จึงอยากจะพาไปฉลองสักหนอย 
 

งวดนี้ดวงดีจัดเลย คอยมาตั้งนานไมถูกซักที มางวดนี้เจาทอยเพิ่งรถคว่ํา ไอ
เราก็เลยเอาเลขไปซื้อซักหนอย ฝนก็แลว อะไรก็แลว ไมเคยถูก เอาเลขรถ
คว่ําไปซื้อ ถูกพอดีเลย ทะเบียนมันลงทายสองหก เราก็ซื้อเลขทายมันนี้แหละ 
พอดีออกบน เลยไดเลี้ยงใหญซักที เดี๋ยวตองเรียกกันไปกินซักที 

(สุพร, สัมภาษณ, 2 มีนาคม 2554) 
 

งานนี้ผูเขียนก็ไมพลาดเชนกัน พี่สุพรออกปากชวนผูเขียนไปดวยกัน โดยบอกวาจะได
คุยกันไดนานๆ พักหลังมานี้ พี่สุพรปาศรี พี่พินิจ และคนอื่นๆ ใหความสนิทสนมกับผูเขียนมากขึ้น 
ผูเขียนเริ่มเปดเผยจุดประสงคของการทําวิทยานิพนธในคร้ังนี้มากขึ้น พี่ๆทุกคนก็เขาใจ และให
ความรวมมือเปนอยางดี นาแปลกใจที่ระยะหลังๆมานี้ผูเขียนกลับรูสึกวาบางทีเราอาจจะไม
จําเปนตองสัมภาษณใครใหมากความก็ได ความรูความเขาใจที่หวังจะได จากการทําวิทยานิพนธ 
บางทีก็ไดมาจากการสังเกต การพูดคุย และอาจมาจากความรูสึกทางใจ เชน ความไวเนื่อเชื่อใจที่
เกิดขึ้นในระหวางที่เราสัมพันธกับคนอื่น การเขาสนามอยางตอเนื่องชวยผูเขียนไดมากในเรื่องนี้ 
เย็นวันนี้ ไดคุยกับพี่ๆอยางถูกคอ และเพลิดเพลินมาก ปาศรีเลาวา ถูกหวยกี่ที ก็พากันมารานนี้
เปนประจํา 
 

มารานนี้ตลอดแหละ ก็เรามีกันหลายคนเนอะ มารานหมูก็สะดวกดี จายก็ไม
แพง ไมเทาไหร ก็เปนอันรูกันละวา โอเค รานนี้นะ กี่โมงก็วาไป สุพรนี่อับเฉา
หนอย ไมคอยจะถูกกับเคา ตีเลขอะไรก็ไมคอยเกง เมื่อกอนนะ สุพรตีเลขอะไร 
คนที่จะซื้อนะ ถาเลขเดียวกันละกอ ไมเอาเลย เอาเลขใหม เคาวาพี่พรซื้อไรก็
ไมถูก สุพรนะ บางทีเห็นงูละ ตีศูนยเฉยเลย สวนใหญเคาตีหกกัน พรมันวาก็งู
มันขดอยู ก็ศูนยสิ แลวงี้จะไปถูกกะเคาไดไงเนอะ 

(ศรี, , สัมภาษณ, 2 มีนาคม 2554) 
 

                                                           
1 คําวา‘หลายรอยบาท’ ในที่นี้หมายถึงราคาคาเงินรางวัลที่ไดจากหวย 1 บาทของหวย มีคาเทากับ 60 บาท ของเงินจริง ดังนั้น 
หลายรอยบาทจึงมีคาเทากับเงินหลายพันบาท 
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ทุกวันที่ผูเขียนลงสนามและติดตามไปกับกลุมพี่ๆผูเขียนพบวาบรรยากาศที่รานหมู
กระทะคอนขางครึกครื้น เพราะมีแขกนั่งอยูแทบทุกโตะ แตสุดทาย โตะที่กลับหลังสุดเห็นจะเปน
โตะของพี่สุพร คืนวันหนึ่งพี่แพรวมาพรอมกับพี่สุพร พี่พินิจ และปาศรี พี่แพรวบอกวารานที่ทําอยู
ไมตองดูแลมาก จะมาตอนไหนก็ยอมได และเวลานี้ก็เย็นมากแลว พี่แพรวสามารถฝากรานใหนอง
รานขายของมินิมารทหองขางๆกันชวยดูแลได พี่แพรวเลาวา ตนเองเปนคนกินไมคอยมาก แตก็
ชอบมาเปนเพื่อนพี่สุพร พี่พินิจ และปาศรี 

 
ปกติถาใครถูกหวย หรือวามีโอกาส เปนโอกาสอะไรก็ตองมาจบที่รานนี้ทุกที มัน
ใกล แลวก็สะดวก ก็อยางพวกพี่ก็ชอบนั่งกันนานๆ คุยกันไปเรื่อยๆตามใจฉัน ก็ถา
ไมมีการเลี้ยง อยางกินปกติก็เฉลี่ยๆกันไง แตวาถาเปนอยางวันนี้ พี่แกถูกหวย ก็
เปนอันรูกันวา มื้อนี้ฟรีจะ....นี่ลูกสาว นองแพรกับนองพิมพก็ยังไมกลับจากเรียน
พิเศษเลย แตก็คุยกันไวแลววา แมอยูรานนี้นะ นาพรแกถูกหวย เนี่ยอยูสามเสน 
เดี๋ยวก็มา แปบเดียว มีงานเลี้ยงทีไร ยายแพรวไมคอยพลาดหรอก ชอบมาคุย 
สวนกิน ไมคอยกินเทาไหร แตปนี้ถูกกันไมคอยบอยนะ นี่พี่แกก็เพิ่งถูก เมื่อสอง
สามเดือนที่แลวก็มีแตพี่แตมแหละที่ถูก แตแกไมไดชวนมากินเหมือนพี่พรหรอก 
แกถูกแกก็อยูเฉยๆ 

(คุณแพรว, สัมภาษณ, 2 กุมภาพนัธ 2554) 
 

 

ในกลุมนี้ พี่พินิจดูจะเปนคนที่พูดนอยกวาทุกคน พี่พินิจเลาใหฟงวาใกลหวยออกทีไร คนก็
มักจะไปรวมตัวกันอยูที่บาน บางวันเลยออกมาถึงหนาประตูบาน และถาแขกคนไหนถูกก็จะ
ทําบุญบาง พาพี่พินิจออกไปกินขาวบาง แตถาคนใน (หมายถึงกลุมพี่สุพร) ถูก ก็จะพากันออกไป
กินขาวขางนอก และบางครั้งก็อาจจะไปจบที่รานคาราโอเกะ 

 
ก็พากันมากินทุกที แลวแตถูกมาก ถูกนอย ถาถูกมากก็ไปรานดีๆหนอย อยางราน
แถวพระรามหานะ นั่นอรอย แตแพง ก็ถาตังคถึงก็รองคาราโอเกะกันซักหนอย ยิ่ง
เอาปาแกไปดวยเนี่ยไมตองหวงเลย ลิเกเกา รองแตเพลงดาวใจ ไพจิตร เสียงงี้
แหลมแปดเลย 

(คณุพินิจ, สัมภาษณ, 2 กุมภาพันธ 2554) 
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ปาศรีเลาใหฟงวา สวนมากถาไมถูกหวยลอตใหญหรือไดเงินไมมาก ก็จะไมคอยไปใช
บริการรานอาหารราคาแพง 
 

รานใหญๆนี่เอาไวงานใหญงานเลี้ยง แตงงงแตงงานก็วาไป อยางเรานะ แคนี้ก็พอ 
จายแพงมันก็เขาเนื้อกันพอดี เงินหากวาจะได ใชแปบเดียวหมด ไมเอาหรอก เรา
เหนื่อย...พินิจเขาชอบแซวเรื่อย ชอบหาวาเราเปนลิเกเกามั่ง เปนหางเครื่องมั่ง 
นั่นมันนานแลว คอยดูนะ แซวมากคราวหนาไมมาดีกวา....เออนะ แลวหนูละ มา
กินที่นี่บอยมั้ย ปาวาคงมาบอยเหมือนกันละมั้ง ไมงั้นคงไมสนใจเรื่องนี้หรอก แต
อยางพวกปาๆ พวกเรามากันบอยอยูแลว ถามีใครถูกหวยก็ดีหนอย มีเจามือจาย 
แตเราก็อดไมไดหรอก ชวยกันออกเพิ่มเขาไปทุกทีแหละ ไมชอบกินฟรีๆ แตนี่เห็น
วาเย็นนี้พรทาจะไมยอมนะ 

(คุณศรี, สัมภาษณ, 2 มีนาคม 2554) 
 
เจาสองคนนี้มันชอบพอกันดีนักกับสุพร บางทีก็ฝากลูกใหเล้ียงมั่ง มีอะไรก็ถึงกัน
ตลอด แลวเวลามันมีอะไร อยางถูกสองตัวมั่ง หรือวาเปยรแชรได มันก็พามาเลี้ยง
เหมือนกัน เจาของรานเห็นมากันนี่ก็ยิ้มแลว ก็เรามาทีใชคนสองคนที่ไหน บางที
รอกันไปรอกันมา มาเปนสิบ บางทีเอาเหลามาเองยังได เราเลี้ยงกันบอย แตเราก็
เปดพวกน้ําแข็ง โซดา น้ํา อะไรที่รานพี่แก พอใหแกไดมีกําไรบาง แกเลยชอบเรา 
แกวาเราแขกวีไอพี....ยิ่งยายเนมนี่ขาดไมไดเลยถามตลอด ยายศรี เมื่อไหรจะถูก
หวยหนูจะไดกินหมู มีคร้ังนึงนะ เจาเนมยใหหวยเองเลย ตอนเด็กๆนะ อยูดีๆเดิน
มาบอกหนูจะเอาหาสี่ตั้งหกรอย ไมรูคิดอะไร แลวก็ถูกจริง โห ทีนี้เลยไดเปนหมื่น
เลย เกง ตัวแคนี้ซื้อคอมใหพี่มันไดเลย คร้ังนั้นสุพรพาไปเลี้ยงโนน แถวพุทธ
มณฑลละมั้ง เอ....หรือบางขุนเทียน จําไมได กินกันอิ่มแปลเลย แตก็แคคร้ังเดียว
นะที่เจาเนมมันถูก นอกนั้นถูกกินหมดแหละ แลวก็ยังไมเข็ด ซื้ออยูได จะวาไปมัน
เหมือนยาเสพยติดเหมือนกันนะ วาจะไมซื้อแลวเชียว แตพอใกลวันหวยออก ใจ
เรามันก็จดๆจองๆอยูนั่นแหละ สุดทายก็ตองซื้อจนได....นี่ถาปาเปนเจาของราน
นะ จะคิดไอพวกนี้แพงๆเลย ก็มาบอยแลวก็กินอยางเยอะอะ นั่งก็นาน ก็จะเลี้ยง
ทีไรก็รานนี้ทุกที 

(ศรี, สัมภาษณ, 2 มีนาคม 2554) 
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บางทีงานเทศกาลตางๆ เชน เทศกาลปใหม หรือสงกรานต ที่พี่ๆกลุมนี้ไมไดเดินทางไปตางจังหวัด 
และอยูกทม.กันเปนสวนใหญ ก็จะมีการนัดกินเลี้ยงฉลองกันในชวงเย็น 
 

บางทีก็มีเลี้ยง อยางปใหมปกอน ที่พี่พรชวนมา เราก็ตามมากัน  สวนใหญป
ใหมพี่ชอบไปเดินหางนะ ทีนี้พี่แกชวนมา วาอยากเลี้ยงปใหม วันนั้นก็เลย
ไมไดเดินหางกัน ไปจอดกันอยูรานอาโกโนน แตเราก็เลี้ยงเหลาตอบแทนแก
ไป พี่พรวาชอบคุยกับพวกเรา วาถูกใจดี แกวาบางทีแกก็เหงา เราก็ถามเหงา
อะไรพี่ ทําแตงานทั้งวันมีเวลาเหงาดวยเหรอ แกก็วาเหงาดิ พอเจานิวเจาเนม
โตก็ไมคอยคุยแลว ไปเที่ยว ไปไหนตอไหนเรื่อย พี่หวินก็ไมคอยอยู ทําแตงาน
เหมือนกัน....แกวา พอไดคุยนิดๆหนอยๆก็หายเหงาไดเหมือนกัน 

(กิ่ง,สัมภาษณ, 2 มีนาคม 2554) 
 

การใชพื้นที่ของรานหมูกระทะเปนอีกสิ่งหนึ่งที่ผูเขียนใหความสนใจ จากการสังเกต
และสอบถาม พี่ๆกลุมนี้มักจะอาศัยพื้นที่ของรานหมูกระทะเปนพื้นที่ในการกินอาหารและพูดคุย
กันครั้งละนานๆ เนื่องจากรานหมูกระทะเปนพื้นที่ที่ไมมีการจํากัดเวลา มีความสะดวกสบาย และ
มีบรรยากาศที่เปนกันเอง 

 

มารานนี้ตลอดแหละ ก็เรามีกันหลายคนเนอะ มารานหมูก็สะดวกดี จายก็
ไมแพง ไมเทาไหร ก็เปนอันรูกันละวา โอเค รานนี้นะ กี่โมงก็วาไป....... 
......ปกติถาใครถูกหวย หรือวามีโอกาส เปนโอกาสอะไรก็ตองมาจบที่ราน
นี้ทุกที มันใกล แลวก็สะดวก ก็อยางพวกพี่ก็ชอบนั่งกันนานๆ คุยกันไป
เร่ือยๆตามใจฉัน..... ...เวลาไปกินกันก็ไมไดคิดอะไรมาก ตางคนตางจาย 
เราก็ถือวาไดไปนั่งคุยกันก็ดีแลว ไปเปดหูเปดตาบาง ทํางานทั้งวันมัน
เหนื่อย แลวพอดีวาที่รานนี้เคาทําถูกใจเรา อาหารอะไรเราก็ชอบ  พัก
หลังๆมาเนี่ยก็เลยนั่งมันเรื่อย บางทีเราเอาเบียรมาเปดเอง เคาก็ไมคิดคา
เปดนะ สงสัยเห็นเรามาบอย แลวถาเราไปรานธรรมดาเราก็นั่งนานอยาง
นี้ไมได 

(แพรว, สัมภาษณ, 2 มีนาคม 2554) 
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 การใชพืน้ที่รานอาหารเสมือนเปนบาน ทําใหคนกลุมนี้รูสึกวามารานหมูกระทะแลว
รูสึกสบายใจ ประกอบกับการไดพูดคุยกบัคนในกลุมอยางเปนกันเอง ก็เปนเหมือนกับการนาํพา
คนสนทิเขาไปในพืน้ที่ของบาน ที่ไมตองมพีิธีการมากมาย สามารถทําอะไรไดตามใจ และไมมีการ
เรงรีบแตอยางใด 

เราชอบมารานนีก้ันนะ มันรูสึกสบายด ีจะพูดจะคุย จะทาํอะไรกไ็ด อยู
บานมนัก็ดีไปอยางตรงที่มนัสะดวก แตที่บานเราไมมีโตะใหญๆพอใหนัง่
กันหมด แลวอาหารทีน่ี่ก็พรอม เรากเ็ลยชอบมากนั 

(แพรว, สัมภาษณ, 13 ,มกราคม 2554) 

 
เนี่ย นัดกันที่นี่ประจํา รานสมตํา รานขาวตม ไมคอยจะนัดกันหรอก ไมมีที่
นั่งมั่ง ไมอรอย ไมสะดวกมั่ง แตพี่วานะ รานนี้ก็ดีอยู ก็มันใกลนิดเดียว 
ใกลรานปาศรี 

(พินิจ, สมัภาษณ, 13 ,มกราคม 2554) 
 

พี่สุพรอธิบายวาถึงบางครั้งจะไมไดมาอุดหนุนหรือมานั่งกินที่ราน ก็สามารถมานั่งคุย
เลนเฉยๆได เพราะสนิทกับพนักงานบริการของรานนี้เปนอยางดี 
 

รานนี้เคาบริการใชไดเลย เรานั่งคุยเลนกันไปก็ไมมีใครวาหรอก สนิทกับ
เด็กเสิรฟอยูบาง บางทีมันก็เปนลูกคาเรา เลนแชรกับเราก็มี แตบางทีก็
เยอะไป มันชวนกันเลนดวย บางทีมันเยอะจัดนะ เราก็ตองแยกเปดสอง
โตะก็มีเหมือนกัน ถาคนเลนเยอะจริงๆนะ 

(สุพร, สัมภาษณ, 11 กุมภาพนัธ 2554) 
 

เวลาเราจะคุยอะไรกัน ที่บานมันไมคอยสะดวกนะ แคบ แถมรกอีก แลว
ดูสิ เรามากินกันตั้งหลายคน คุยกันที่บานไมมีที่จะนั่งแนๆ ก็เลยนัดกัน
ที่นี่ไง เรามันแขกวีไอพี คนอื่นมายังตองรับบัตรคิวรอโตะ เรานี่มากัน 
เคาก็ลัดคิวใหทุกที รานนี้ดีที่มีที่ใหเรานั่งคุยกันสบายดี.....ก็คุยกัน
ทั่วๆไปนี่แหละ หวยมั่ง แชรมั่ง บางทีก็ธุระปะปง อยางจะบวชไทล 
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แตงงานชมพู ข้ึนบานใหมสุพร (ที่ราษฎรนิยม) เราก็คุยกันที่นี่ตลอด คุย
ไป กินกันไป ก็ดี ขาวเย็นก็ไมตองหุงหาอีก ทั้งสะดวกสบาย บางทีคิดๆ
ดู คากับขาวตอนเย็นบางทีนะยังแพงกวาอีกเลยอะ บางวันนองเนมย 
ยายมิว อยากจะกินไกเค (เคเอฟซี) ข้ึนมา มันก็แพงไง เราก็ตองเสียแพง
กวานี้ มานี่แหละ คุยสบาย คุมก็คุม 

(สุพร, สัมภาษณ, 13 มกราคม 2554) 
 

 การนัดกันมากินหมูกระทะในโอกาสพิเศษตางๆ เปนการใชพื้นที่ของรานอาหารเปน
ส่ือกลางของความพิเศษ หรือ เปนตัวแทนของสิ่งที่ไมมีที่บาน ส่ิงนี้ถือเปนสวนหนึ่งของพิธีการ 
(ritual) ที่กลุมกําหนดใหมีความพิเศษแตกตางกันไปในแตละกิจกรรม แตสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือ
เปนการตอบสนองความตองการดานจิตใจ สรางการยอมรับ และเปนการสรางความเขมแข็งของ
กลุมทางสังคม (strengthening of social bonds) (Kyriakidis, 2007: 1-3)  

 จากขอมูลภาคสนาม หากเราสามารถวิเคราะหขอมูลที่เก็บมาโดยนําหลักการ
ทางมานุษยวิทยามาใช ก็จะทําใหสามารถเห็นถึงความเชื่อมโยงและความเกี่ยวเนื่องกันระหวาง
กิจกรรมการกินและการสรางความสัมพันธ ดังจะกลาวในบทตอไป 
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บทที่  6 

หมูกระทะ : ผานมุมมองทางมานุษยวิทยา 
 
จากขอมูลภาคสนาม ทั้งในกรณีของพี่จินดา อาจอม และพี่สุพร พบวา คนในกลุมตางก็มี

การพึ่งพากันในเรื่องตางๆ ทั้งในเรื่องของการใชชีวิตและการประกอบอาชีพ การพึ่งพากันในสังคม
เมืองอยางกรุงเทพฯเปนปรากฏการณหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงการหาที่พึ่งเพื่อใหสามารถอยูรอดไดใน
สังคมของความเปนเมือง ในบทนี้จะเปนการอธิบายถึงความสัมพันธที่มีความคาบเกี่ยวกันอยู 
ระหวางความสัมพันธแบบเพื่อนบาน หรือเพื่อนรวมงาน กับความสัมพันธเพราะการมีผลประโยชน
รวมกัน พรอมทั้งอธิบายถึงลักษณะของสังคมกรุงเทพมหานคร ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การดําเนินชีวิตของประชากรที่ยายถิ่นทางจากชนบทเพื่อเขามาทํางานในสังคมเมือง 

1.  สัมพนัธคาบเกี่ยว : สนทิหรือผลประโยชน 

หากพิจารณาถึงเหตุผลของคนที่มากินหมูกระทะรวมกันและตองการสรุปวาคนที่มา
กินดวยกันนั้นมีความสัมพันธกันในเรื่องใด คงสรุปไดยาก เพราะเหตุผลที่คนรวมโตะกันกินหมู
กระทะ ตลอดจนกิจกรรมตางๆที่เกิดขึ้นระหวางการกินนั้นเปนสิ่งที่มีความซับซอน ภายใต
ความสัมพันธแบบสนิทสนมอาจจะแฝงไปดวยการหวังประโยชนหรือเอ้ือประโยชนในทางทํามาหา
กินดวยก็เปนได  

ความสัมพันธของคนที่มากินมีทั้ งความสัมพันธ เชิงสั งคมวัฒนธรรม  และ
ความสัมพันธเชิงการมีผลประโยชนรวมกัน อยางเชนกรณีของพี่จินดา พี่ติ๋มและพี่ไพศาล
ความสัมพันธของทั้งสามคน นอกจากจะเปนความสัมพันธของเพื่อนซึ่งเปนความสัมพันธทาง
สังคมวัฒนธรรมแลว ยังเปนความสัมพันธของคนที่ทําธุรกิจรวมกันอันเปนความสัมพันธแบบมี
ผลประโยชนรวมกันดวย หรือ ความสัมพันธของคนในกลุมพี่สุพร ที่เปนเพื่อนบานกันนั้นก็เปน
ความสัมพันธทางสังคมวัฒนธรรมที่มีการชวยเหลือกันในเรื่องตางๆ ภายใตความสัมพันธของคน
กลุมนี้ ก็มีความสัมพันธแบบหวังประโยชน เชน หวังการหาลูกคาใหแกกัน เปนตน สัมพันธภาพ
อันมีความคาบเกี่ยวกันนี้เปนเรื่องที่ตองมีการตีความตอไป 

 กรณีของพี่จินดา เมื่อผูเขียนไดเขาไปศึกษากลุมของพี่จินดาในระยะแรก ผูเขียนก็
สันนิษฐานวา สําหรับกลุมนี้เร่ืองของธุรกิจขายตรงดูจะเปนวัตถุประสงคหลักที่ชักนําใหพวกเขา
เกิดการทํากิจกรรมตางๆรวมกัน แตอยางไรก็ตาม เมื่อผูเขียนไดเร่ิมศึกษากิจกรรมที่พวกเขาทําใน
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แตละวันอยางละเอียด รวมกับการสอบถามพูดคุย ก็ทําใหผูเขียนคนพบประเด็นที่นาสนใจคือ การ
คบกันของคนกลุมนี้อาจจะไมใชเร่ืองของธุรกิจแตเพียงอยางเดียวก็เปนได 

 เนื่องจากพี่จินดาและพี่ติ๋มทําธุรกิจรวมกัน การไปมาหาสูกันจึงเปนไปอยางปกติและ
เกิดขึ้นบอยครั้ง ในบางครั้งการพูดคุยกันทั้งในเรื่องของธุรกิจและเรื่องราวทั่วๆไป ก็ไมไดจบลง
หลังจากแยกยายกันกลับบาน ในบางครั้งพี่ติ๋มก็จะไปพบพี่จินดาที่บานเพื่อพูดคุย หรือนําของไป
ฝากเปนประจํา และเนื่องจากทั้งสองคนทํางานอิสระ จึงสามารถไปพบหากันไดบอยครั้ง เร่ืองที่พี่
ทั้งสองคนคุยกัน ปรึกษากัน สวนมากจะเปนเรื่องการเรียนของลูกชาย จากการพูดคุยสอบถาม
พี่ติ๋มก็พบวา โดยปกติแลวพี่ติ๋มและพี่จินดาจะมีหนาที่ไปรับลูกในตอนเย็น แตถาวันไหนเกิดมีธุระ
หรือไมสามารถไปรับลูกได อีกฝายก็จะรับอาสาไปรับลูกให ธุระสวนมากที่ทําใหไมสามารถไปรับ
ลูกไดก็คือ การติดตอกับลูกคาที่นัดไว เมื่ออีกฝายรับลูกแลวก็จะพาไปอยูที่บานของตน เมื่อเสร็จ
ธุระแลวก็ไปรับลูกที่บานนั้น แลวจึงไปกินอาหารดวยกันกอนแยกยายกันกลับบานของแตละคน พี่
จินดาเลาใหผูเขียนฟงวาถาลูกไดไปอยูที่บานของพี่ติ๋มแลวก็ไมมีอะไรตองหวง พี่ติ๋มจะดูแลใหทํา
การบานรอจนกวาพี่จินดาจะเลิกงาน แตถาวันไหนลูกชายตองเรียนพิเศษ พี่ติ๋มก็จะรับไปสงที่
สถาบันกวดวิชา กอนที่จะไปหาลูกคารวมกับพี่จินดา และเนื่องจากลูกชายเรียนอยูระดับชั้น
เดียวกัน การไปรับไปสงจึงเปนเรื่องงาย ถาวันไหนที่พี่ติ๋มติดลูกคา ไปรับลูกไมได ก็จะวานใหพี่
จินดาไปรับใหแทน พี่จินดาเลาใหผูเขียนฟงวาตนไมกังวลอะไร หากลูกจะตองกลับไปกับพี่ติ๋ม 
เพราะพี่ติ๋มเปนคนไมนากลัว และตนก็มั่นใจวาพี่ติ๋มเปนคนดี เพราะจากการที่ทําธุรกิจรวมกัน ทํา
ใหตนรูวาพี่ติ๋มเปนคนอยางไร1 สวนพี่ติ๋มเลาใหฟงวามีอยูคร้ังหนึ่งที่ลูกไมสบายอยูที่โรงเรียน 
คุณครูที่โรงเรียนโทรตามพี่ติ๋มแตติดตอไมได ครูจึงโทรไปหาพี่จินดาแทน พี่จินดาก็อาสารับลูกของ
พี่ติ๋มกลับมาอยูบานของตนเอง พี่ติ๋มบอกแกผูเขียนวา ถาไมไดพี่จินดาตนก็ไมรูวาจะพึ่งใคร เพราะ
เบอรโทรศัพทที่โรงเรียนมีมีเพียงเบอรบาน และเบอรของพี่ติ๋มเทานั้น 

 จากขอคนพบขอนี้ทําใหผูเขียนมีความคิดเห็นวา การที่คนกลุมนี้คบหากันนั้น 
นอกจากจะเปนเรื่องของธุรกิจที่ทํารวมกันแลว คนกลุมนี้ยังใหความไววางใจแกกันในหลายๆเรื่อง
ดวย เชน เร่ืองของลูกชายดังที่ไดยกตัวอยาง และในวันหยุดยาวๆ คนกลุมนี้ยังมีกิจกรรมที่ทํา
รวมกันเสมอ เชน การไปเที่ยวในประเทศใกลๆ อยางสิงคโปร มาเลเซีย  หรือการไปพักผอน
                                                           
1 พี่จินดาเลาใหผูเขียนฟงวากอนหนาที่จะทําธุรกิจรวมกัน ตนก็คิดช่ังน้ําหนักวาควรทําหรือไม กลัววาพี่ต๋ิมจะมาหลอกอยางธุรกิจ
แอมเวย ที่มักจะชวนคนเขารวมมากๆแบบธุรกิจลูกโซ แตเมื่อตนตัดสินใจทําธุรกิจรวมกับพี่ต๋ิมแลว พี่ต๋ิมกลับแบงลูกคาใหโดยที่ตน
ไมตองลําบากหาเองในตอนแรก และจากการที่ไดพูดคุย หรือ ไปไหนมาไหนดวยกันบอยครั้ง ก็ทําใหตนมั่นใจวา พี่ต๋ิมเปนคนที่ตน
สามารถเชื่อใจได และลูกๆก็ชอบพี่ต๋ิมทุกคน 
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ตางจังหวัด เปนตน แตกิจกรรมที่สองครอบครัวนี้ทําดวยกันเปนประจําทุกอาทิตยก็คือการกินขาว
เย็นดวยกัน ซึ่งทั้งสองครอบครัวมักจะเลือกรานหมูกระทะเปนรานหลักที่ชอบมานั่งกิน และคุยเรื่อง
งานดวยกัน การกินรวมกันดังกลาวมีสวนทําใหเกิดความสนิทสนมและเกิดการไวเนื้อเชื่อใจกัน  

 และจากการสังเกตบทสนทนาและพฤติกรรมบนโตะอาหารที่เกิดขึ้นในระหวางการ
กินรวมกันนั้น ผูเขียนพบวา ไมไดเปนเรื่องของธุรกิจอยางเดียว การไถถามถึงสารทุกขสุกดิบ ดูจะ
เปนเรื่องที่นํามาพูดคุยกันมากกวา2 จากแนวคิดเรื่องการกินที่แสดงออกถึงการเปนพวกเดียวกัน
ดังกลาวไวในสวนตนของงานวิจัย แนวคิดนี้ไดเสนอวาคนเรามักจะกินรวมกับเพื่อนหรือไมก็คนใน
ครอบครัวเสมอๆ  และการกินรวมกันเปนรูปแบบหนึ่งของการแสดงออกวาเปนพวกเดียวกัน หรือ
เปนญาติกัน  กรณีของกลุมพี่จินดาก็เชนกัน กลุมนี้มักจะกินรวมกันเสมอ เพราะพวกเขาตางคิดวา
ทุกคนคือสมาชิกของกลุมที่ไวใจได สวนที่แนวคิดนี้ไดเสนอไววาคนเรามักไมกินอาหารกับคนแปลก
หนานั้น เห็นจะไมจริง ผูเขียนคิดวา การกินของคนกลุมนี้ถาเปนการกินรวมกับคนอื่น จะตอง
เปนไปเพื่อผลประโยชนบางอยาง เชน การนําพาใหคนคนนั้นเขารวมทําธุรกิจไปกับเขา เปนการทํา
ใหคนคนนั้นรูสึกเปนกันเองกับคนที่เขารวมกินดวยมากกวา  

กลุมพี่สุพรเปนการคบกันของคนในละแวกบานที่เร่ิมสนิทสนมและเกื้อหนุนกันมา
เปนเวลานาน บางคูก็เกิดจากการนําพามารูจักกันโดยญาติของอีกฝาย เชน ในกรณีของพี่สุพร พี่
พินิจ และปาศรี คบกันมานานกวายี่สิบป พี่สุพรเลาวา แตกอนที่จะมาทํามาหากินอยูแถวเตาปูนนี้ 
ก็ไดปาศรีคอยหาชองทางทํามาหากินใหตลอด การคบหากันในระยะยาว ทําใหคนกลุมนี้รูสึกวา
ตนเปนสวนหนึ่งของกลุม และมีความผูกพันกันเสมือนญาติ และทําใหเกิดการนําพาคนใหมๆเขา
มาทําความรูจักกัน  การคบหากันอยางยาวนาน ทําใหคนในกลุมเกิดความรูสึกวาเปนพวกเดียวกัน 
และเห็นใจหวงใยคนในกลุมเสมือนญาติมิตรของตน จากการพูดคุยกับสมาชิกทุกคนในกลุมนี้แลว 
พวกเขามักจะบอกวาตนเองไมมีใคร ญาติทางบานก็ไมคอยไดติดตอ หรือไปมาหาสูกันเทาใดนัก มี
เพียงแคคนในกลุมเทานั้น ที่ทําใหพวกเขารูสึกหายเหงา และรูสึกวาเปนที่พึ่งได  

การพึ่งพากัน ชวยเหลือกัน ตลอดจนถึงการกินรวมกัน เชน ในกรณีของหมูกระทะ 
ชวยสนับสนุนความสัมพันธแบบสนิทสนมไดเชนกัน พี่ๆมักพูดกับผูเขียนบอยคร้ังวาพวกเขา สนิท
กันยิ่งเสียกวาญาติแทๆ นอกจากการพึ่งพากันในการทํามาหากิน หมูกระทะดูจะมีอิทธิพลตอการ

                                                           
2 เร่ืองที่สองครอบครัวนี้คุยกัน สวนมากจะเปนการถามถึงทุกขสุข เชน เร่ืองที่แมของพี่ไพศาลปวยตองเขาโรงพยาบาลมาหลาย
อาทิตย ก็จะมีการถามไถถึงอาการ และคุยวาที่โรงพยาบาลบริการดีหรือไมดีอยางไร นอกจากนั้นก็จะเปนเรื่องของการทํางาน เชน
ถามวาชวงนี้เปนอยางไร เดือดรอนหรือไปไดดี รวมทั้งมีการเสนอแนวทางแกไขปญหาที่ตนคิดวาชวยไดดวย    
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คบหากันของพวกเขาอีกดวย การไดไปกินดวยกันบอยคร้ัง เปนการทําใหความสัมพันธนั้นตอเนื่อง 
เมื่อมีเร่ืองที่ตองไหววานหรือขอความชวยเหลือ ก็สามารถทําไดโดยงาย  

ถึงแมวาความสัมพันธของกลุมพี่สุพรจะมีการเลนแชร หรือการหาเงินมาลงทุนใน
กิจการสวนตัวของแตละคนอยูบาง แตการเลนแชรนั้นก็ไมใชวาตางคนก็ตางหาผลประโยชนเขาตัว 
พี่แพรวไดเลาถึงการเลนแชรใหผูเขียนฟงวา การเลนแชรเหมือนการชวยเหลือกัน การจะใหใคร
ไดรับเงินกอนก็สามารถตกลงถึงความจําเปนของแตละคนได  

 
แชรนี่สวนใหญก็ตองมีกันมาอยูแลวเนอะ แบบวามันตองมีกันมาวา ใคร
ชวยเหลือกันมามากกวา แตที่พี่เลนกับพี่พรเพราะมันเปนแชรชวยเหลือกัน
มากกวา เพราะดอกมันนอย ดีกวาเราไปกู บางทีกูเคาเนี่ย เคาไมไวใจใหเรา
กูนะ ตองหาคนค้ํา ใครอะใครจะค้ําใหเรา แลวการที่วาจะมากูมาอะไรกันเงี้ย
มันไมใชวาไดเลย มันตองหาคนค้ํา ตองไวใจกัน รูจักกัน แชรนี่ผลขางเคียง
มันก็จะนอยไง สมมุติมีการหนีมีอะไร มันก็มีบาง แตผลมันยังนอย นอยกวา
พวกไปกู อันนั้นเต็มๆนะ ไมเหมือนแชรคนจนนะ อยางพี่พรเนี่ย ดอกไมแพง 
เออถาเดือดรอนก็เอาไปกอน อยางเนี้ย ก็จะเบิกไปกอน ดอกไมแพง นิดๆ
หนอยๆ คือแชรเมื่อกอนนี้มันดีอยางหนึ่งคือไมแพง สองทาวไวใจได บางทีลูก
แชรหนีแกก็ยังอยูนะ ยังรับผิดชอบ ยังแข็งแรงอยู เวลาเลนดูทาวเหมือนกัน
นะ ใชแตสักวาจะเลน ดูความรับผิดชอบ ดูพื้นฐานการดูแล ดูแลอยางนี้ ไม
เหลวไหล คือไมใชคนกินคนเลนคนเที่ยว คือไมใช ถาเอาคนกินคนเลนคน
เที่ยวมาเปนทาวเราแยนะ 

(แพรว, สัมภาษณ,   23 ตุลาคม 2552) 
 

การหาทางหมนุเงนิเพื่อใหกจิการดําเนินตอได เปนเหตุผลหนึง่ทีพ่ี่แพรวคิดวาการเลน
แชรเปนเรื่องทีสํ่าคัญ และการที่พี่แพรวไวใจพี่สุพรก็เปนเพราะวา การคบหากนัมาอยางยาวนาน  
 

แชรนี้เคาตั้งกันอยูกอนแลว เคาตั้งมาแตดึกดําบรรพแลว...ก็ไวใจเคานะ พี่แก
เคยเลาใหฟงวาหนีก็มีนะแตพี่แกเปนทาว ทาวก็รับผิดชอบไป ที่เลนไวก็หลายมือ
นะ คือแบบบางทีเราไปกูเคามางี้เราก็ตองมีสํารองไวจาย คือพี่ก็มีหนี้นะ คือเลน
นี่ไมใชวาเต็มๆนะ คือเราไปเอาที่อ่ืนมาเราก็ตองเอาตัวนี้มาหมุนคืน เพราะฉะนั้น
เราจะหาวิธีไหนที่จะเอาเงินไปใชหนี้กอนนั้น เราก็เลยตองเลนแชรนี้ เพราะมัน
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ไมใชเปนเงินกอนใหญ มันทะยอย เหมือนกับวาเดือนนี้ชั้นเลนสองพัน เดือนหนึ่ง
ก็ส่ีพัน แชรอาทิตยนะ มันก็ยังนอย แตวาสมมุติวาเรากูเคามาเราตองจายกอน
ใหญ แลวรอทีเดียวไมไดมันตองคอยๆ เราก็ตองเร่ิมๆเลนแชร เก็บๆเอาไว พอได
เวลาก็จะไดเงินกอนมา เราก็เอาจุดนี้ไปเคลียร มันก็มีที่ อ่ืนมาชวนเลนนิดๆ
หนอยๆ ติดไวคาเทอมลูก ถาบางทีมันฉุกเฉินฉุกละหุก เชน คาเทอมลูกบาง คา
เรียนพิเศษ เคาก็จะดึงของเรามาเคลียรกอน หมายถึงวาเลนเอาไววาอันนี้นะคา
เทอมลูก อันนี้นะคาเรียนพิเศษ เดี๋ยวคาหอพักอะไรเงี้ย คาเทอมเคาก็ตองโอน
เขาบัญชีหมื่นหานะ คาหอพักเคาก็หมื่น เทอมสองนี่กอหกพันเกากวาๆ นี่ก็ครบ
กําหนดจายแลวเนี่ย เลยนับเงิน นับเหรียญใหเคาไปจาย (หัวเราะ) แชรเดือนก็
เลนนิดๆหนอย อยางเราก็เลนเกามือสิบมือนิดๆหนอยๆ เพราะมันเปนแชรเดือน 
คาใชจายมันเยอะนะ เหมือนกับเราเอาอันโนนมาแปะอันนี้ เอาอันนี้ไปแปะอัน
นั้น 

(แพรว, สัมภาษณ, 23 ตุลาคม 2552) 
 

นอกจากการเลนแชรจะถือเปนการชวยเหลือกันแลว เมื่อใกลถึงเวลาเปยรแชร การตกลง
กันวาใครควรจะไดเงิน ก็จะมีข้ึนทุกเดือนดวย แชรพี่สุพร เปยแชรกันทุกๆ 20 วัน แลวแตตกลงวา
มือละเทาไหร พอใกลถึงชวงเปยแชรก็จะมีการตกลงกันวาใครมีความจําเปนตองใชเงินมากกวาคน
อ่ืน และก็จะมีการคุยกันอยางไมเปนทางการ สวนใหญจะนัดคุยกันที่รานหมูกระทะ ในบรรยากาศ
แบบเปนกันเอง การประชุมนอกรอบมีข้ึนในตอนเย็น พี่แพรวกับพี่สุพรไปดวยกันกอน สวนปาศรี
กับพี่พินิจรับปากวาเลิกงานแลวจะตามมา เย็นวันนี้รถติด พี่พินิจตองเดินทางมาจากโรงพยาบาล 
สวนปาศรีก็รอตลาดนัดวายแลวจะเก็บรานตามมาภายหลังพรอมพี่กิ่งและพี่แปกที่ไปชวยขายของ 
การคุยกันเปนไปอยางสบายๆ นั่งกินกันไปพลางรอสมาชิกที่นัดกันไว กลุมของพี่ๆมักนั่งที่รานนี้
คร้ังละนานๆและกลับดึกกวาโตะอื่นเสมอ การประชุมถึงแมจะไมเปนทางการแตก็หาขอสรุปได
เสมอ และสวนมากจะเปนเรื่องที่รูกันเฉพาะในกลุม 
 

ถามีอะไรตองคุยกันเราก็จะนัดกันที่นี่แหละ ก็มันมีเร่ืองตองตกลงกันให
เขาใจวาใครจะวายังไงบาง บางทีเดือนไหนมีใครตองการใชตังคเยอะ เรา
ก็จะชวยกันดวยนะ อยางบางที แพรวก็ตองการ ปาแกก็ตองการ ก็ตกลง
ใหแพรวไดกอน แลวก็แบงกะปาคนละครึ่ง ก็เหมือนกับปาเปนหนี้แพรว
คร่ึงนึง อันนี้ก็แลวแตตกลงกันเอง แตไอหนี้คร่ึงนึงนี่เราไมคอยทํากันหรอก 
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ถามันไมจําเปนจริงๆ เพราะทุกทีเราก็ตกลงกันไดวาจะใหใคร เลนแชรกัน
นี่ก็เห็นใจกันเปนทุนเดิมอยูแลวแหละ ใครมีความจําเปนก็บอกกลาวกัน
ได นอกรอบก็ได แตถาวาเปนคนอื่นที่เลนแชรกับเรา แบบที่รูจักกันหางๆ
นะ พี่ก็จะไมคอยเต็มที่เหมือนปากับแพรวหรอก สวนโตกับดาเคาก็เลนไป
งั้น นานๆหนอยเราก็จะใหเคาได แตสวนมากก็ทีหลังเพื่อนละ โตเปน
ขาราชการเงินเคาก็ไดทุกเดือนอยูแลว ไมคอยเดือดรอนอะไร ดานี่ก็ไม
เดือดรอน ไมเหมือนอยางเราหาเชากินค่ํา ใครจําเปนก็ตองบอกกัน ถา
ไมไดเงินหมุนก็อยูไมไดหรอก 
  เวลาที่นัดมาเจอกัน คุยกัน กินกัน เวลาคุยอะไรมันก็งาย 
อยางแพรวเนี่ย ก็รูจักกันมานาน มีอะไรก็ถึงกันตลอด บางทีก็ เฮยแพรว มี
ลูกคาก็แบงๆกันมาบางนะ พอดีรานแพรวเคาจะเปนแบบซักอยางเดียวไง 
บางทีลูกคาเคาตองการใหรีดดวย พี่ก็จะไดจากเคา หรือไมบางทีเคาก็จะ
พาคนเขามาเลนแชรดวยตลอด แพรวเคาชวยโฆษณาใหหมด วาแชรเรา
ไมโกง แชรเราแข็งแรง สวนตัวพี่มีอะไรก็ชวยเหลือเขาไป บางทีก็ใหยืมเงิน
บางนิดหนอย เพราะแพรวเคารายจายเยอะ 

(สุพร, สัมภาษณ, 16 กันยายน 2552) 
 

การพูดคุยกันที่รานหมูกระทะบางครั้งก็เปนการตกลงกันเกี่ยวกับเงินที่สมาชิกใน
กลุมนําไปลงทุน เชน การเลนแชร การกําหนดวาใครจะเปนคนไดเปยรแชรกอนเปนเรื่องที่ตอรอง
กันภายในกลุมไดเสมอ โดยเฉพาะคนที่สนิทกัน สวนลูกคาแชรคนอื่นๆ มักจะเขาใจวาการเลนแชร
มีความยุติธรรมและเปนไปตามขอกําหนดทั่วไป การพูดคุยกึ่งตอรองมีข้ึนเสมอ หากสมาชิกใน
กลุมมีความจําเปนตองใชเงินอยางเรงดวน 

ส่ิงนี้เองที่ถือเปนความสัมพันธแบบคาบเกี่ยว การคบกันของคนกลุมนี้นอกจากจะ
พึ่งพาอาศัยกันในเรื่องเงินทุนแลว ความผูกพันทางจิตใจก็เปนอีกสิ่งหนึ่งที่พวกเขามีตอกันดัง
สังเกตเห็นไดจากกิจกรรมประจําวันที่คนกลุมนี้ทํารวมกัน หรือบทสนทนาระหวางกันบนโตะ
อาหาร เชน ในกรณีที่มีการนัดกันไปกินหมูกระทะ ที่มักจะแฝงไปดวยความเปนหวงเปนใยกัน และ
ตองเชื้อเชิญใหสมาชิกในกลุมทุกคนเขารวมเสมอ เชน ถามีงานเลี้ยงฉลอง ทุกคนในกลุมตองมี
สวนรวมเสมอ หากใครยังไมมา คนในกลุมก็ตองรอ เปนตน หรือการเก็บอาหารที่สมาชิกในกลุม
ชอบไวใหเมื่อยังมาไมถึง เปนตน 
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การปรึกษาหารือ ก็เปนวิธีหนึ่งที่ทําใหสมาชิกในกลุมรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของ
กลุมหรือสังคมที่อาศัยอยู การแสดงความหวงใยกันผานทางการพูดคุยเกิดขึ้นบอยครั้ง ระหวางที่
ผูเขียนทําการวิจัย พี่ๆมักจะหยิบยกปญหาของแตละคนมาปรึกษาหารือกันระหวางกลุม โดยไม
คิดวาเปนเรื่องสวนตัว หรือเปนปญหาของใครคนใดคนหนึ่ง พี่ๆคิดวาปญหาจะเกิดกับใครก็ตาม 
ลวนแลวแตเปนปญหาของกลุมที่คนในกลุมตองชวยกันตัดสินใจ 

 

2. พึ่งพาทาํมาหากินในสังคมเมืองอันโดดเดี่ยว 
 
กลุมผูใหขอมูลหลักแตละกลุม ลวนแลวแตเปนกลุมคนที่โยกยายจากตางจังหวัดเพื่อมา

หางานทําหรือเรียนหนังสือในกรุงเทพฯ ความตองการในการประกอบอาชีพทําใหกลุมผูใหขอมูล
หลักจําเปนตองหาที่พึ่ง หรือการสรางเครือขาย 

เครือขายที่สําคัญในสังคมนครอยางหนึ่งคือ การสรางเครือขายของคนที่ยายจากชนบท
เขามาทํางานในเมืองกรุง สวนใหญคนที่ยายเขามาเพื่อหางานทํา ในขั้นตอนแรกผูที่ยายเขามาจะ
รูจักหรือสัมพันธกับผูที่ยายเขามาอยูกอน ซึ่งอาจจะเปนญาติพี่นองหรือคนในหมูบานเดียวกัน ผูที่
อยูกอนอาจชวยเหลือในเรื่องของที่พักและการหางานให เครือขาย ในลักษณะนี้มีความสําคัญกับผู
ที่ยายเขามาใหมเพราะชีวิตในนครเปนชีวิตที่ตองดิ้นรนตอสูเพื่อการอยูรอด ความรูสึกโดดเดี่ยว
และความไมมั่นคงของอาชีพการงานทําใหเครือขายเปนกลไกของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันใน
ยามจําเปน (ปรีชา คุวินทรพันธุ, 2547: 71)  

 การจะสรางเครือขายดังกลาวจําเปนจะตองผานกระบวนการทําความรูจักจนเกดิการ
เรียนรูและรับรูนิสัยสวนตัวของคนในกลุม ในที่นี้ กลุมผูใหขอมูลหลัก เลือกใชกิจกรรมการกิน
รวมกัน เปนสื่อกลางทําใหเกิดการเรียนรูตัวตนของอีกฝาย 

เชนกรณีกลุมพี่จินดา เปนตัวอยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงการพึ่งพากันในการประกอบ
อาชีพ เมื่อพี่จินดาและพี่ติ๋มทําธุรกิจรวมกัน กิจกรรมระหวางการทํางานมีสวนทําใหพี่จินดาและ
พี่ติ๋มเกิดการเรียนรูนิสัยสวนตัวซึ่งกันและกัน ในบางครั้งการปรึกษาหารือ หรือการแนะนําใหรูจัก
กับลูกคารายใหม ก็เปนสิ่งจําเปนในการทําธุรกิจ การพูดคุยกันผานพื้นที่ของรานอาหาร เชน ราน
หมูกระทะ เปนสิ่งหนึ่งที่เปนตัวขับเคลื่อนกระบวนการการสรางฐานลูกคาของกลุมพี่จินดา พี่จินดา
ใชกิจกรรมการกินและการพูดคุยผานพื้นที่ของรานอาหารเพื่อนําพาไปสูการทําความรูจักกับคน
ใหมๆ เชน ลูกคารายใหม หรือแมแตครอบครัวของพี่ติ๋ม ที่พี่จินดารูจักภายหลัง ก็เปนการทําความ
รูจักผานโตะหมูกระทะเชนกัน 
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พี่จินดาและพี่ติ๋มมักจะไปหาลูกคาดวยกันเสมอ สวนพี่ไพศาลนั้น เลิกงานไมเปน
เวลา บางวันถาพี่ไพศาลเลิกงานเร็ว พี่ไพศาลก็จะไปพบลูกคา หรือไปแจกใบปลิวตามที่ตางๆเพื่อ
หาลูกคาเพิ่มกอน หลังจากนั้นจึงคอยมาสมทบกับพี่ติ๋มและพี่จินดาในตอนเย็น เพื่อไปกินขาวเย็น
ดวยกัน ถาวันไหนไดลูกคา หรือตองการชวนลูกคามาเจรจาตอ พี่ทั้งสามคนก็จะเลือกรานหมู
กระทะเปนที่พูดคุยกัน3 การคุยกันในลักษณะเชนนี้กอใหเกิดความรวมมือกันในโอกาสตางๆ เชน มี
การแบงลูกคากันดูแล มีการฝากงานใหทําแทนกัน หรือการวางแผนในการพูดคุยเพื่อจูงใจลูกคา4 
เปนตน  เมื่อไดคุยกันถึงเรื่องของธุรกิจแลว การดําเนินการตางๆ ก็ไดถูกกําหนดขึ้น พี่จินดา พี่ติ๋ม 
และพี่ไพศาลจะสอนผูเขารวมธุรกิจราบใหมใหทราบถึงวิธีการจูงใจลูกคา เชน ควรพูดกับลูกคา
อยางไร ควรซักถามอยางไร หากลูกคาไมสนใจเราควรจะทําอยางไร เปนตน5    

                                                           
3 พี่ไพศาลเลาใหผูเขียนฟงวาทําธุรกิจแบบนี้ตองไดใจลูกคา การพาลูกคามาเลี้ยงเปนครั้งคราวไมเสียหายอะไร ตรงกันขาม กลับได
ความไวใจ และทําใหลูกคาเขารวมธุรกิจไดโดยสมัครใจ พี่ไพศาลเลาวาการกินอาหารที่รานหมูกระทะมีขอดีตรงที่เขาสามารถคุยไป
ไดเร่ือยๆ โดยไมตองกังวลเรื่องอาหาร เพราะทางรานมีคนคอยดูแลเรื่องการเติมอาหารใหอยูแลว และไมตองกังวลวาคนที่เขาพามา
จะกินอาหารไมได เนื่องจากรานหมูกระทะมีเมนูจัดไวอยางหลากหลาย และเขาก็ไมตองเปนหวงวาลูกจะเบื่อ หรือกอความวุนวาย
ในขณะที่เขาคุยงานอยู เด็กๆสามารถจัดการหาอาหารกินเองไดเร่ือยๆ หรือถาเด็กๆเบื่อก็อาจจะไปเดินเลนที่โรงเรียนใกลๆซ่ึงมี
สนามกีฬา เพื่อรอใหผูใหญพูดคุยธุระกันได พี่ไพศาลเลาวาเมื่อลูกคาเกิดความไววางใจแลว การคุยกันก็เปนเรื่องที่งายขึ้น กลุมของ
พี่จินดามักใชรานหมูกระทะเพื่อเจรจาธุรกิจทุกสัปดาห พี่จินดาบอกผูเขียนวา เปนการลงทุนที่คุมคา เพราะสามารถซื้อใจลูกคาได 
เมื่อลูกคามากินกับทีมพี่จินดาบอยๆ จะบอกจะขออะไรก็ดูจะเปนเรื่องงาย เพราะลูกคาจะเห็นวาทีมพี่จินดาไมไดเห็นแตไดแตฝาย
เดียว บางครั้งก็จะมีการแบงลูกคาใหกันบาง เพื่อเปนการแสดงออกวาเราตองการใหเขาเขามาเปนสวนหนึ่งของทีมจริงๆ  
4 พี่จินดาบอกผูเขียนวาถาคุยเรื่องงานทันทีลูกคาจะไมชอบ เพราะเขาจะคิดวาเรากําลังหวานลอมใหเขาเขารวมธุรกิจ พี่จินดาบอก
วาเรื่องนี้มีคนจัดการแทนใหอยูแลว ขอเพียงเราชักชวนใหเขาไปเขารวมประชุมที่ศูนย(ใกลๆเซ็นทรัล ชิดลม)ได เขาก็จะรวมมือกับ
เราเอง   เรื่องที่คุยกับลูกคาสวนใหญจะเปนเรื่องทั่วๆไปกอน เพื่อทําใหลูกคาเกิดความเชื่อใจ กลุมพี่จินดาจะหลีกเลี่ยงที่จะนําเรื่อง
งานมาพูดคุยกันเปนเรื่องแรกสําหรับลูกคารายใหม แตจะคุยเรื่องการทํายอดขาย การเจรจาตอรองกับผูซ้ือ หรือการหาลูกคาเพิ่ม 
กับผูเขารวมธุรกิจกับพี่จินดาแลว  ธุรกิจที่พี่จินดา พี่ต๋ิม และพี่ไพศาลทําอยูจะเนนไปที่การสรางฐานของผูเขารวมธุรกิจ เชน ถานํา
คนมารวมทีมได 2-3 คน ก็จะแบงกันลงทุนซ้ือสินคาได สินคาที่วานี้ยิ่งซ้ือในปริมาณมาก ก็ยิ่งไดสวนแบงมาก โดยสวนแบงต่ําสุดอยู
ที่ 25 % หากมียอดซ้ืออยูที่47,000 บาท แตถาทําใหยอดซื้อเพิ่มขึ้นไดประมาณ 100,000-200,000 บาท ก็จะไดสวนแบงเพิ่มขึ้นอีก
มาก โดยสวนแบงสูงสุดอยูที่50 % ดังนั้นพี่ทั้งสามคนจึงตองทําทั้งหาลูกคาและเพิ่มยอดขาย เพื่อที่จะไดทํากําไรไดมากๆ ในแตละ
เดือนพี่ทั้งสามคนมักจะชักชวนคนในยานเตาปูนนี้มาเขารวมธุรกิจดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน การบอกตอ การใหทดลองสินคา 
การแบงจําหนายสินคา การเชิญชวนใหไปรวมประชุม การแจกใบปลิว และการโฆษณา เปนตน 
5 วิธีการจูงใจลูกคาที่พี่จินดาอธิบายใหผูเขียนรับทราบนั้น พี่จินดาใชหลัก USE WEAR TALK ซ่ึงพี่จินดาอธิบายใหฟงในตอนหลัง
วา  USE หมายถึงการลองใชผลิตภัณฑเองเพื่อใหเรารูวาผลิตภัณฑนั้นดีอยางไร จะไดบอกตอแกลูกคาได WEAR  หมายถึงการติด
เข็มกลัดที่เปนโลโกของผลิตภัณฑเพื่อใหคนสนใจ และเกิดการสอบถาม สวน TALK คือการบอกกลาวถึงตัวผลิตภัณฑ ตอกย้ํา
ความจําเปนที่ตองใชผลิตภัณฑ เชน บอกวาทุกวันนี้โรคภัยไขเจ็บที่เกิดขึ้นมีมากมาย เพราะรางกายไดรับสารพิษ ทําใหเปนโรค 
ดังนั้นจึงตองทานผลิตภัณฑเพื่อลางพิษ  ตองซ้ือผลิตภัณฑที่เรียกวา ไฟเบอรแอน เปนตน  
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การที่กลุมของพี่จินดาใชกิจกรรมการกินนําไปสูการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนิน
ธุรกิจในกลุมนั้น สอดคลองกับแนวคิดเรื่องการกินเปนกลุม (Group Eating) ที่กลาวถึงการกินวา 
การกินเปนรูปแบบหนึ่งของการสรางความเขมแข็งของกลุม กอใหเกิดการชวยเหลือหรือพึ่งพากัน
ในโอกาสตอไป และเสนอวาวัฒนธรรมของอาหารและการกินรวมกันมีลักษณะวาใครก็ตามที่กิน
รวมกันจะถือวาเปนสมาชิกของกลุม คนคนนั้นจะสามารถกําหนดหรือรวมตัดสินใจดําเนินการ
ตางๆเกี่ยวกับกลุมได  

กรณีของอาจอม ถึงแมวานองนากับครอบครัวของอาจอมจะไมไดพึ่งพากันในเรื่อง
ของการประกอบอาชีพ แตในเรื่องของความผูกพันกันมาอยางยาวนาน ทําใหคนกลุมนี้สนิทกัน 
การกินอาหารรวมกัน เชน การที่อาจอมมารับนองนาเพื่อไปกินหมูกระทะกับครอบครัวอาจอม ก็ถือ
เปนกิจกรรมหนึ่งที่ทําใหความสัมพันธเขมแข็งขึ้น เพราะเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง 
จากการสังเกตในภาคสนามทําใหผูเขียนเห็นสอดคลองกับแนวคิดเรื่องการกินเปนกลุม (Group 
Eating) ที่วาการกินเปนการทําใหเปนเสมือนญาติ ครอบครัวอาจอมมักใชโอกาสของการกิน
รวมกันพูดคุยสอบถามเรื่องการใชชีวิตและปญหาที่เกิดขึ้นในแตละวัน สอดคลองกับแนวคิดใน
ตอนตนของงานวิจัยที่อธิบายวา การกินถือเปนการทําใหคนในสังคมเดียวกันเกิดความไวเนื้อเชื่อ
ใจกัน และถือเปนการทําใหระบบสังคมหรือความเปนครอบครัวคงอยูตอไปได 

กรณีของพี่สุพร ผูเขียนพบขอสังเกตที่นาสนใจมากมาย หนึ่งในนั้นคือ ความเปน 
commune หรือการพึ่งพาอาศัยกันภายในกลุม สมาชิกในกลุมของพี่สุพรทุกคนแตเดิมลวน
เดินทางมาจากตางจังหวัด และมีการแนะนําชองทางการทํามาหากินใหแกกันตลอด กลุมของพี่สุ
พรเปนกลุมที่รูจักกันมาเปนเวลานาน คนในกลุมตางมีการพึ่งพาอาศัยกันในแทบทุกเรื่อง กลุมของ
พี่สุพรมักจะกําหนดการกินหมูกระทะไวใหเปนกิจกรรมหลักที่จะตองทํารวมกันเสมอ กิจกรรมการ
กินหมูกระทะของคนกลุมนี้ถือวาเปนกิจกรรมที่ชวยใหระบบกลุมมีความเขมแข็ง เกิดการชวยเหลือ
พึ่งพากันเสมอมา ทําใหเกิดการไวเนื้อเชื่อใจกัน ถือวาทุกคนเปนสมาชิกของกลุม และเปนที่มาของ
การคบหากันอยางยาวนาน ในทรรศนะของผูเขียน ผูเขียนคิดวากิจกรรมที่เกิดขึ้นระหวางการกิน
นั้นจะเปนตัวชวยเสริมความสัมพันธ ไมวาจะเปนการพูดคุย หรือปรึกษาหารือ การกินใน
บรรยากาศที่สบายๆ ผอนคลาย และไมรีบ ชวยใหสามารถเปดใจคุยกันได และสามารถทําให
เขาใจกันไดมากขึ้นดวย  

นอกเหนือจากนี้ ถึงแมวารานหมูกระทะยานบางซอนที่ผูเขียนใชเปนสนามวิจัยจะถูก
ร้ือเพื่อสรางเปนสถานีรถไฟฟา แตอยางไรก็ตาม จากการสอบถาม ผูเขียนพบวา กลุมผูใหขอมูล
หลักก็ยังคงมีการนัดกันไปกินหมูกระทะอยางตอเนื่อง ที่รานหมูกระทะรานใหมยานบางกระบือ 



 

 

61

เขตสามเสน ไมไกลจากรานเดิมนัก ส่ิงนี้ เปนการยืนยันวา กินกรรมการกินนั้น เปนกิจกรรมทาง
สังคมที่กลุมผูใหขอมูลสําคัญทํารวมกันอยางตอเนื่อง 

จากงานเขียนเรื่อง Eating with your favourite mother : time and sociality in a 
Brazilian Ameridian community ที่ไดอธิบายไววาการกินรวมกันเปนปจจัยสําคัญในการ
กอใหเกิดกระบวนการทางสังคม การแบงปนอาหารกันกิน เปนสาเหตุหลักที่ทําใหสังคมคงอยู และ
เปนกิจกรรมพื้นฐานของคนที่มีการติดตอส่ือสารกันหรืออยูในชุมชนเดียวกัน (commune 
together) นั้น ผูเขียนคอนขางเห็นดวยกับขอคนพบนี้ เพราะจากการเขาไปศึกษาในสนาม ผูเขียน
พบวา ลักษณะการกินรวมกันของคนในกลุมเชนกลุมของพี่สุพร ชวยสงเสริมรูปแบบสังคมของคน
เมืองอยางกรุงเทพฯ ที่ตองมีการพึ่งพากันในหลายดาน โดยเฉพาะเรื่องของการเงิน พวกเขามักจะ
ใชการกินหมูกระทะรวมกันเปนเครื่องมือนําพาไปสูการพูดคุยปรึกษากันมากกวากินเพราะหิว หรือ
กินเพราะถือเปนอาหารมื้อหนึ่ง กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหวางกินหมูกระทะมีมากมาย นอกจากการ
พูดคุยปรึกษาปญหากันแลว แผนการหรือโครงการตางๆที่คิดวาจะทําในภายหนาก็จะถูกกําหนดที่
โตะของหมูกระทะเชนกัน 

 

จากขอมูลโดยรวม การอธิบายถึงการกินหมูกระทะโดยเชื่อมโยงกับเหตุผลทั้งเชิง
สังคมวัฒนธรรมและเหตุผลเชิงผลประโยชน ทําใหเกิดขอคนพบหลายประการ ดังไดสรุปไวในบท
ตอไป 
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บทที่ 7 

สรุปผล และขอเสนอแนะ 

1. สรุป 

 ผลการศึกษาพบวาการกินหมูกระทะรวมกันนั้น เกิดขึ้นจากสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป การกินรวมกันของกลุมที่ศึกษาเปนการตอกย้ําระบบสังคมเมืองที่จําเปนตอง
พึ่งพาอาศัยกันทุกดาน เชน การหาเงินเพื่อมาหมุนเวียนคาขาย การกูยืมเงินภายในกลุม ฯลฯ การ
กินรวมกันสามารถทําใหคนเกิดความสนิทสนมกัน และทําใหรูสึกวาตนเปนคนสําคัญของกลุม 
และที่สําคัญก็คือเปนการทําใหความเปนกลุม หรือการเปนสังคมคงอยูตอไปได 

 ภายใตความสัมพันธแบบสนิทสนม การกินรวมกันมักแฝงดวยนัยยะของการพึ่งพา
อาศัยและการหวังผลประโยชนอยูดวยเสมอ ส่ิงนี้ถือเปนความคาบเกี่ยวกันระหวางความสัมพันธ
ทางสังคม วัฒนธรรม และการมีผลประโยชนรวมกัน ภายใตความสัมพันธของเพื่อนรวมงาน หรือ
เพื่อนบาน อันเปนความสัมพันธแบบใกลชิดสนิทสนมนั้น ก็มีนัยยะในเรื่องของการมีผลประโยชน
ตอกันอยูดวย ดังนั้นความสัมพันธจึงเปนเรื่องที่ตองตีความ และอาจวิเคราะหไดจากการกระทําตอ
กัน เชน พฤติกรรมบนโตะอาหาร การแสดงความหวงใย การใหความชวยเหลือ เปนตน 

 การกินรวมกันถือเปนกิจกรรมที่มีความพิเศษ และมักจะจัดในโอกาสพิเศษ (ritual) 
ส่ิงนี้เกิดจากการตองการสรางความสัมพันธ หรือ เปนการนําพาสมาชิกใหมเขากลุม หรืออีกนัย
หนึ่งนั้น เปนการสรางสัมพันธใหมผานกิจกรรมการกิน อันเปนกิจกรรมทางสังคมรูปแบบหนึ่ง อีก
ทั้งยังใชกิจกรรมนี้ในการเรียนรูและรับรูนิสัยใจคอของแตละคนดวย 

การกินเปนกลุมเปนรูปแบบหนึ่งของการสรางความเขมแข็งของกลุม กอใหเกิดการ
ชวยเหลือหรือพึ่งพากันในโอกาสตอไป กลุมของพี่สุพรเปนตัวอยางที่ดีในเรื่องนี้ การกินรวมกัน เชน 
กิจกรรมการกินหมูกระทะ ถือวาเปนกิจกรรมที่ชวยใหระบบกลุมมีความเขมแข็ง การกินรวมกัน ทํา
ใหเกิดการไวเนื้อเชื่อใจกัน ถือวาทุกคนเปนสมาชิกของกลุม และสามารถคบกันไดอยางยาวนาน
คนที่กินรวมกันจะถือวาเปนสมาชิกของกลุม และสามารถกําหนดหรือรวมตัดสินใจดําเนินการ
ตางๆเกี่ยวกับกลุมได การกินรวมกันเปนปจจัยที่สําคัญในการกอใหเกิดกระบวนการทางสังคม การ
แบงปนอาหารกันกิน เปนสาเหตุหลักที่ทําใหสังคมคงอยู และเปนกิจกรรมพื้นฐานของคนที่มีการ
ติดตอส่ือสารกันหรืออยูในชุมชนเดียวกัน (commune together)  

ในกรณีของสังคมเมืองอยางกรุงเทพมหานครที่เต็มไปดวยประชากรที่ยานถิ่นฐาน
เขามาเพื่อหางานทํา ดวยความไมใชคนพื้นที่ จึงมีขอจํากัดทั้งในเรื่องที่อยู และปจจัยในการดํารง
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ชีพ ดวยความเปนจริงขอนี้ จึงทําใหคนตางจังหวัดตองหาที่พึ่ง การสรางเครือขายทางสังคม 
(social network) เปนรูปแบบหนึ่งของการพึ่งพาอาศัยกัน คนที่เขามาอาศัยอยูในสังคมเมืองกอน
จะชวยเหลือคนที่เขามาทีหลังในเรื่องตางๆ เชน การสรางทีมธุรกิจรวมกัน การเปดโตะแชร เพื่อนํา
เงินไปลงทุนในกิจการสวนตัว และการใหความชวยเหลือทั้งเรื่องที่อยูอาศัยและการทํามาหากิน 
เปนตน ซึ่งการกินรวมกันดังเชนในกรณีของหมูกระทะนี้ ก็เปนกระบวนการหนึ่งที่คนใชในการสราง
ความสัมพันธ เพื่อกอใหเกิดการพึ่งพาอาศัยและชวยเหลือกัน ดังขอคนพบในงานวิจัยชิ้นนี้ 

 
 

2. ขอจํากัดและอุปสรรคในการทําวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เปนการเก็บขอมูลแบบสัมภาษณเชิงลึก จากผูใหขอมูลสําคัญ คือ 
กลุมคนที่รูจักสนิทสนมกันและมีการพึ่งพาอาศัยกันในเรื่องของการประกอบอาชีพ โดยศึกษาผาน
การกินรวมกัน จากการดําเนินการวิจัย ผูเขียนพบขอจํากัด และอุปสรรคในการทําวิจัย ซึ่งผูเขียน
แบงขอจํากัดไดดังนี้ 

 
2.1 ขอจํากัดและอุปสรรคดานการเขาถึงผูใหขอมูลสําคัญ 
การเก็บขอมูล โดยการสัมภาษณในเบื้องตน ผูเขียนไมสามารถเก็บขอมูลโดยการจด

บันทึกได เนื่องจากการจดบันทึกควบคูกับการสังเกตและสอบถามจะทําใหการพูดคุยไมเปน
ธรรมชาติ และขอมูลที่ไดอาจจะไมส่ือถึงสภาพความเปนจริง ดังนั้นผูเขียนจึงใชวิธีการบันทึกเสียง
ในระหวางการพูดคุยแทน 

 
2.2 ขอจํากัดและอุปสรรคดานเวลาและสถานที่ 

ในการทํางานวิจัยนี้ ผูเขียนไมสามารถติดตามกลุมที่สนใจไปไดตามที่ตองการ 
เนื่องจากในบางครั้งกลุมศึกษาที่ผูเขียนสนใจอาจจะไมสะดวก เนื่องจากความจําเปนดานการ
ประกอบอาชีพ ทําใหการเขาถึงขอมูลในบางครั้งตองอาศัยชวงเวลาที่เหมาะสม และจะตอง
กําหนดวันที่จะเขาไปพบใหชัดเจน 
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3. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 
3.1 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูเขียนเห็นวาควรมีการเก็บขอมูลอยางตอเนื่อง ในเรื่องของ
ขอมูล บางครั้ง ในระยะแรกของการวิจัย ผูเขียนอาจจะมองภาพไมออกวาขอมูลบางอยาง
เกี่ยวของกับงานวิจัยอยางไร ดังนั้น ผูเขียนจึงไมควรกําหนดกรอบการศึกษาไวลวงหนา กรอบ
การศึกษาตลอดจนทฤษฎีตางๆควรสรุปได หลังจากที่ผูเขียนไดเขาสนามและไดพบเห็นพฤติกรรม
ของกลุมที่สนใจศึกษาแลว และเมื่อผูเขียนพอจะมองภาพออกแลว จึงคอยหาทางพิสูจนเทียบกับ
สถานการณจริง 
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