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บทคัดยอ           
 
          การศึกษาเรื่อง เพศภาวะและความสัมพันธเชิงอํานาจผานวัฒนธรรมการดื่มกิน มี
วัตถุประสงคคือ เพื่อศึกษาถึงกระบวนการสรางและผลิตซํ้าเพศภาวะและการแสดงออกของปตาธิป
ไตยท่ีปรากฏในรานอาหารซ่ึงไดสงผลใหเกิดการแบงงานการทําตามเพศภาวะ อคติทางเพศ กับ
ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางเพศภาวะ 
           ผลการศึกษาพบวา เดิมทีรานอาหารถือวาเปนส่ิงท่ีไมจําเปนสําหรับสังคมไทย แตการ
ขยายตัวอยางรวดเร็วของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมซ่ึงนําไปสูการเกิดข้ึนของคนช้ันกลางไดทํา
ใหรานอาหารเร่ิมมีการขยายตัวมากข้ึนเชนเดียวกัน แตรานอาหารยุคแรกๆ เปนการดําเนินกิจการ
เองภายในครอบครัว ทําใหยังไมมีการกดข่ี หรือการใชความรุนแรงทางเพศตอผูหญิงมากนัก แต
ภายหลังจากท่ีมีรานอาหารเพ่ิมมากข้ึน และมีการแขงขันในทางเศรษฐกิจตามระบบทุนนิยมใน
สังคมปจจุบันสูงข้ึน การใชความรุนแรงตอผูหญิง การคุกคามทางเพศและการเอาเปรียบทางเพศ
สามารถพบเห็นไดท่ัวไปในรานอาหาร ผานทางนโยบายทางการตลาดและวิธีการบริหารจัดการ 
เชน เมนู การแตงตัวและการแบงงานของพนักงาน เปนตน 
          อาหารจากท่ีเคยเปนแคของกินเพื่อการมีชีวิตรอดถูกทําใหกลายมาเปนสินคาและบริการท่ี
ถูกนํามาแลกเปล่ียนคาขายเพ่ือความพึงพอใจ ถูกใชเปนเครื่องมือในการแสดงถึงอํานาจและ
ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางหญิงชาย หรือเพศภาวะ ชนช้ันและอายุท่ีปรากฏใหเห็นโดยการตั้ง
ช่ือเมนูใหแปลก แตมีลักษณะกดข่ีทางเพศหรือทําใหผูหญิงเปนวัตถุทางเพศ เพื่อดึงดูดความสนใจ
ของลูกคา เชนเดียวกับการแตงกายของพนักงานท่ีมีความแตกตางกันโดยผูหญิงถูกคาดหวังให
แตงตัววาบหวิว ดวยเส้ือผานอยช้ินเพื่อดึงดูดลูกคา สวนการแบงงานกันทําท่ีมีการแบงบทบาท
หนาท่ีโดยอาศัยความแตกตางแหงเพศสรีระอยางชัดเจนก็ลวนเปนผลสืบเนื่องมาจากกระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคมและการสรางความเปนหญิง-ชาย และปฏิสัมพันธของกลุมคนตางๆ ท่ีเกิดข้ึนก็
เปนไปในลักษณะท่ีผูชายเอาเปรียบทางเพศ กดข่ีหรือใชความรุนแรงตอผูหญิงท้ังทางตรงและ
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ทางออม โดยท่ีผูหญิงเองสยบยอมโดยไมรูตัวหรือถูกสอนใหยอมรับการเอาเปรียบทางเพศเหลานั้น
เพื่อรักษางานเอาไว  
          จากรูปแบบของความสัมพันธท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนในรานอาหารไดแสดงใหเห็นถึงการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบและพฤติกรรมในการบริโภคจากการบริโภคอาหารเพื่อการมีชีวิตรอดมาเปน
การบริโภคบรรยากาศ การบริการและ/หรือเพศวิถีของผูหญิงในรานอาหาร โดยการทําใหผูหญิง
เปนเพียงแคสวนหนึ่งของการบริโภคของกลุมลุกคาผูชาย เพื่อผลประโยชนสูงสุดของกลุมนายทุน
ท่ีเปนเจาของรานและเปนผูชายเชนเดียวกัน อีกท้ัง “ปรากฏการณทางสังคม” ท่ีเกิดข้ึนในรานอาหาร
แหงนี้มิใชเปนเพียงเร่ืองธรรมดาสามัญเทานั้น หากแตเปน “ปรากฏการณ” ท่ีแสดงใหเห็นถึง
กระบวนการสรางและผลิตซํ้าเพศภาวะ ซ่ึงท้ังหมดนั้นเปนส่ิงท่ีถูกประกอบสรางข้ึนจากสังคม
ระบอบทุนนิยมปตาธิปไตย 
          นอกจะแสดงใหเห็นถึงกระบวนการสรางและผลิตซํ้าเพศภาวะแลว “ปรากฏการณ” ท่ี
เกิดข้ึนในรานอาหารแหงนี้ยังไดสงผลกระทบตอการแบงงานกันทําตามเพศภาวะกับผลท่ีตามมา 
เชน อคติทางเพศ ภาพลักษณประจําเพศและการเอาเปรียบทางเพศภาวะ  

 ผลของการศึกษานี้คาดวานอกจากจะชวยใหเห็นถึงกระบวนการสรางและผลิตซํ้าเพศภาวะ
และความสัมพันธเชิงอํานาจทางเพศภาวะท่ีปรากฏในวัฒนธรรมการด่ืมกินแลว ยังจะเปน
ประโยชนตอการทําความเขาใจกับสตรีศึกษาและระบอบทุนนิยมปตาธิปไตย ท้ังในดานการทําให
สตรีศึกษามีความรูเกี่ยวกับปตาธิปไตยและรูปธรรมของการปรับเปล่ียนไปตามวิถีการผลิตท่ี
เปล่ียนไปของปตาธิปไตยท่ีสงผลใหเกิดการกดข่ีและขูดรีดทางเพศภาวะและการชวยกระตุนใหเกิด
การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธเชิงอํานาจภายใตสังคมระบอบปตาธิปไตยมากยิ่งข้ึน เพื่อท่ีจะ
นําไปสูการผลักดันใหเกิดขบวนการตอสูของผูหญิงไทยเพื่อสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคใน
สังคมตอไป 
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ABSTRACT 
 
 This study, “Gender and Power Relations through Drinking and Eating Culture” is aimed 
to investigate the construction and reproduction process of gender and the manifestation of 
patriarchy that occurs at the restaurant, and this eventually has an impact on gender division of 
labor, gender bias, and gender power relations. 

The study reveals that initially dining-out at the restaurant is not innate to Thai society. 
Yet, the contemporary capitalist economy spurs the growth of the middle class and eventually 
encourages the dining-out culture.  At the early stage, the restaurants were privately owned and 
exclusively family-operated.  Any practice of sexual oppression and harassment, thus, was rare in 
these types of dining establishments.  However, as time passes, the increase in the numbers of 
restaurants and the competition among the establishments themselves, lead to various forms of 
sexual harassment and oppression of the female sex.  The gender-insensitive marketing policy and 
management in the forms of peculiar names of dishes, the “sexy” dress code and gender division 
of labor are the cases in point.  

Food, a staple of life, has been turned into commodity and service for pleasure.  Food has 
also become an embodiment of power and power relations. Through “sexy” dress code of the 
waitresses and sexually oriented names of dishes offered at the restaurant, women working for 
restaurants are debased and objectified as sexual objects, catering specifically for pleasure of 
clients.  The sexual division of labor is ostensibly based on the biological differences between 
male and female sexes and also on the socialization.  The interaction among those working for 
establishment reflects male dominance over the women, the oppression of violence against 
women and the subjection of the women both direct and indirectly.  In addition, the women 
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themselves submit to such sexual exploitation, either not knowing or being trained to accept it as 
to keep the jobs there. 

From all forms of relations shown at the restaurant, the changing pattern and 
consumption behavior are revealed.  Food taking as a necessity in living has been changed to 
consumption of ambience, service and/or sexuality of women at the restaurant.  All these are done 
through objectifying women and turning them into sex objects for pleasure and benefits of the 
restaurant’s clients and undeniably for the utmost benefits of the restaurant’s owners.  In addition, 
this “social phenomena” occurring at the restaurant is not an ordinary event, yet a “phenomena” 
that reflects the construction and the reproduction of gender through capitalist economy.  

The “phenomena” not only reveals the reproduction process of gender, but also displays 
the impact of sexual division of labor on women working at the restaurant. This can be seen from 
gender bias, gender stereotype, and gender exploitation of waitress and female employees 
working at the restaurant.   

The study is also aimed to provide better understanding of power relation, capitalism in 
the patriarchal society, and a concrete form of change in mode of production.  It is finally aimed 
to encourage a further study on power relations within a patriarchal society and to spur the Thai 
women’s movement fighting for their rights, freedom, and equality within Thai society. 

 
 
 
 
 
 


