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โฆษณาสินค้าแฟชันแบรนด์
่
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Linguistic Strategies which Convey Ideologies of Femininity
in Brand-name Fashion Product Advertisements4
Bhob Sawasdee5 and Siriwan Nantachantoon6
Abstract
This paper aims to study the linguistic strategies in brand name fashion
product advertisements for women in Thai women’s magazines total 8 covers,
including Praew Sudsapda Ploygampetch Dichan Lips Image Priew and Volume
which were published since January to December 2013 total 1 year in 156 issues.
By adopting the three dimensional framework from the theory of critical discourse
analysis (CDA). This study emphasizes only text analysis (1st dimension) in
conjunction with socio-cultural practice analysis (3rd dimension). About text
analysis, it is found the copywriters used 6 linguistic strategies including the use
of lexical selection, reference, modality, metaphor, overstatement, and intertextuality
for convey the set of idea about femininity is noblewoman (high social status
woman) as a desirable woman. It shows the persistence of castes in Thai society
at present which brand name products become the symbol of person’s social
status which higher than others. The copywriters used 6 linguistic strategies for
created conveyed and repeated this set of idea through brand name fashion
product advertisements for women in Thai women’s magazines for creating the
discourse into manipulate the reader’s opinion that the brand name fashion
products in the advertisements could promote the social status of reader to
become noblewoman undoubtedly for making benefit for the producers or product
owner as the discourse creators.
Keywords: 1. Linguistic strategies. 2. Advertisement. 3. Brand name.
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Kasetsart University
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บทน�ำ

วาทกรรม (discourse) เป็ นรูปแบบการใช้ภาษาทีส่ มั พันธ์กบั อ�ำนาจ (power)
และมีผลทีท่ �ำให้ผูอ้ ยู่ใต้อ�ำนาจของวาทกรรมเกิดความเชื่อและปฏิบตั ติ ามแนวทางที่
วาทกรรมก�ำหนด อิทธิพลของวาทกรรมทีม่ ตี อ่ ผูอ้ ยูใ่ ต้อำ� นาจของวาทกรรมนัน้ จะสัมฤทธิ ์
ผลเพียงใดก็ขน้ึ อยู่กบั ความแยบยลของกระบวนการผลิตตัววาทกรรมและการสื่อสาร
วาทกรรมไปสูผ่ คู้ น ซึง่ หากเกิดผลสัมฤทธิอย่
์ างสูงก็จะส่งผลให้ผตู้ กอยูใ่ ต้อำ� นาจของวาทกรรมนัน้
มองสิง่ ที่วาทกรรมสร้างขึน้ ว่าเป็ น “ความจริง” จนเกิดการยอมรับว่า “ความจริง” ที่
ถูกสร้างขึน้ ว่าเป็ นสิง่ ทีป่ กติและเป็ นธรรมชาติจนมีพฤติกรรมตอบสนองตามแนวทางที่
วาทกรรมนัน้ ต้องการให้กระท�ำ วาทกรรมจึงมีผลในการควบคุมความคิดและการกระท�ำ
ของผูค้ น ท�ำให้ผมู้ อี ำ� นาจ ผูท้ ต่ี อ้ งการใช้อำ� นาจ หรือผูท้ ต่ี อ้ งการรักษาอ�ำนาจนิยมควบคุม
วาทกรรมเป็นอันดับแรกเพราะวาทกรรมเป็นกลวิธกี ารใช้ภาษาเพือ่ ครอบง�ำทางความคิด
(illegitimate manipulation) ซึง่ แตกต่างจากการชักจูงใจ (legitimate persuasion) เพราะ
การชักจูงใจผูถ้ กู ชักจูงมีอสิ ระในการตัดสินใจว่าจะเชือ่ หรือท�ำตามเหตุผลทีน่ �ำมาชักจูงใจ
หรือไม่ ในขณะทีก่ ารครอบง�ำทางความคิด ผูถ้ กู ครอบง�ำจะไม่ทราบเจตนาทีแ่ ท้จริงของ
ผูค้ รอบง�ำและมองไม่เห็นว่าหากเชือ่ และท�ำเช่นนัน้ จะท�ำให้ตนเสียประโยชน์อย่างไรบ้าง  
ผูถ้ กู ครอบง�ำทางความคิดจึงเสมือนตกเป็ น “เหยือ่ ” ของผูค้ รอบง�ำผ่านกลวิธที างภาษา
หรือวาทกรรมบางอย่างทีผ่ คู้ รอบง�ำสร้างขึน้ (Panpothong, 2013: 21-24)
ในสังคมไทยปจั จุบนั มีวาทกรรมมากมายทีค่ รอบง�ำ  (manipulate) ความคิด
ของผูค้ นในสังคมโดยทีผ่ คู้ นเหล่านัน้ ไม่รสู้ กึ ว่าก�ำลังถูกครอบง�ำด้วยอ�ำนาจบางประการ
เช่น วาทกรรมเกีย่ วกับเพศ โดยเฉพาะเพศหญิงซึง่ มักถูกวาทกรรมต่าง ๆ ก�ำหนดความคิด
และพฤติกรรมต่าง ๆ ทีพ่ งึ ประสงค์และไม่พงึ ประสงค์จน “ความเป็นผูห้ ญิง (femininity)”
ได้กลายเป็นสิง่ ทีส่ งั คมประกอบสร้างขึน้ มา ดังเช่นที่ de Beauvoir (1972: 295) นักสตรีนยิ ม
ชาวฝรังเศสได้
่
กล่าวถึงผูห้ ญิงไว้วา่ “ผูห้ ญิงไม่ได้เกิดมาเป็นผูห้ ญิง แต่ผหู้ ญิงได้กลายเป็น
ผูห้ ญิงในภายหลัง” (One is not born a woman; rather one becomes a woman)
จากค�ำกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่า “ความเป็ นผูห้ ญิง (femininity)” ไม่ใช่สงิ่ ทีต่ ดิ ตัวผูห้ ญิง
มาแต่กำ� เนิดแต่เกิดจากกระบวนการประกอบสร้างความเป็ นเพศผ่านวาทกรรมภายใต้
กรอบทางสังคมและวัฒนธรรม
สือ่ สารมวลชนประเภทหนึ่งทีม่ บี ทบาทในการประกอบสร้างความเป็ นผูห้ ญิง
ผ่านวาทกรรมต่าง ๆ ได้แก่  นิตยสาร (magazines) ซึง่ ถือเป็นสือ่ สารมวลชนทีม่ คี วามสัมพันธ์
กับผูห้ ญิงและสังคมไทยอย่างใกล้ชดิ จากการศึกษาของ Chanokporn Angsuviriya
(2008: 24) ผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่านิตยสารเป็ นสือ่ สาธารณะจึงเข้าถึงผูห้ ญิง
จ�ำนวนมาก การถ่ายทอดความคิด ค�ำแนะน�ำ ค�ำบอกกล่าวทีน่ ติ ยสารสือ่ สารไปยังผูอ้ า่ น
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ย่อมส่งผลกับกระบวนการคิดความเชือ่ ของผูอ้ า่ นจนน�ำไปสูว่ ถิ ปี ฏิบตั แิ ละการเปลีย่ นแปลง
ตนเองตามข้อเสนอของนิตยสารนัน้   โดยผูห้ ญิงอาจไม่เคยตัง้ ค�ำถามต่อสิง่ ทีถ่ กู บอกให้เชือ่
เหล่านัน้ ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Penpak Siritrairat (2011:
144) ซึ่งศึกษาการบริโภคสัญญะในนิตยสารสตรีหวั นอกได้กล่าวถึงสื่อสารมวลชน
ประเภทนิตยสารว่านิตยสารเป็ นสือ่ สารมวลชนประเภทหนึ่งทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั สังคม
อย่างแยกไม่ออกในฐานะทีเ่ ป็ นกระจกเงาคอยสะท้อนและบันทึกภาพสังคม เป็ นสือ่ ทีม่ ี
เนื้อหาปรับเปลีย่ นไปตามบริบททางสังคมอยูต่ ลอดเวลา อีกทัง้ ยังเป็ นเครื่องช่วยชีน้ �ำ
แนวทางการแต่งกายตามแฟชันและวิ
่
ถกี ารด�ำเนินชีวติ ในสังคมส�ำหรับผูห้ ญิงไทย จากตัวอย่าง
การศึกษาข้างต้นจึงเป็ นสิง่ ทีแ่ สดงให้เห็นได้วา่ นิตยสารเป็ นสือ่ สารมวลชนสาธารณะทีม่ ี
อิทธิพลต่อความคิดของผู้หญิงในสังคมไทยอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านความคิด
ความเชือ่ การปฏิบตั ติ วั ในสังคม รวมถึงเป็ นสือ่ ทีช่ น้ี �ำแนวทางการแต่งกายตามแฟชัน่
ของผูห้ ญิง
ั บนั พบว่า “โฆษณา”
เมือ่ พิจารณาโครงสร้างของนิตยสารส�ำหรับสตรีของไทยในปจจุ
กลายเป็ นองค์ประกอบส�ำคัญในนิตยสารแทบทุกฉบับ ในนิตยสารบางฉบับมีเนื้อทีข่ อง
การโฆษณามากกว่า 1 ใน 3 ของหน้านิตยสารทัง้ หมด สาเหตุเนื่องจากนิตยสารสตรี
ั บนั ล้วนมุง่ แสวงผลก�ำไรเป็นหลัก และปริมาณของโฆษณาก็มผี ลต่อก�ำไร
ของไทยในปจจุ
ของนิตยสารจึงท�ำให้นิตยสารหลายเล่มมีลกั ษณะเหมือน “ใบปิ ดโฆษณาเย็บเล่มทีม่ ี
คอลัมน์ ต่าง ๆ เข้ามาแซมเป็ นระยะ ๆ” (Kaewthep, 1998: 162) โฆษณาจึงเป็ น
ั บนั และมีอทิ ธิพลต่อวิถชี วี ติ
องค์ประกอบหลักทีส่ ำ� คัญในนิตยสารส�ำหรับสตรีของไทยในปจจุ
ของกลุม่ ผูอ้ า่ นทีเ่ ป็ นผูห้ ญิงซึง่ เป็ นกลุม่ เป้าหมายหลักของนิตยสารอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
หากพิจารณาโฆษณาทีป่ รากฏในนิตยสารส�ำหรับสตรีซง่ึ มีกลุม่ เป้าหมายหลัก
คือผูห้ ญิงพบว่าโฆษณาสินค้าแฟชันเครื
่ อ่ งแต่งกายและเครือ่ งประดับถือเป็นโฆษณากลุม่ ใหญ่
ทีม่ ปี ริมาณมากทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับโฆษณาสินค้าประเภทอืน่ ๆ เนื่องจากนิตยสารเป็ นสือ่
ที่ตีพมิ พ์เป็ นรายคาบตามช่วงเวลาที่ก�ำหนด และสินค้าแฟชันเครื
่ ่องแต่งกายและ
เครือ่ งประดับก็เป็นสินค้าทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดตามช่วงเวลา ความสอดคล้องดังกล่าว
ท�ำให้นิตยสารกลายเป็ นพืน้ ทีส่ ำ� คัญในการน� ำเสนอสินค้าแฟชัน่ ดังเช่นที่ Nicknipha
Sahasyothin (2009: 19) ได้กล่าวถึงความส�ำคัญของนิตยสารต่อสินค้าแฟชันไว้
่ วา่
นิตยสารเป็ นปจั จัยทีท่ รงอิทธิพลทีส่ ุดต่อโลกของธุรกิจแฟชันและ
่
เครือ่ งแต่งกายเพราะเป็นสือ่ กลางระหว่างดีไซเนอร์กบั ผูค้ นในสังคม เครือ่ งแต่งกาย
ประเภทไหนได้มโี อกาสเผยโฉมต่อสาธารณชนในนิตยสารแล้วก็ถอื ว่าได้รบั
การรับรองแล้วว่าดีทส่ี ดุ บรรดาผูค้ นทีต่ ่างติดตามและสนใจในกระแสแฟชันก็
่
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ถือว่านิตยสารเป็ นเหมือนผูร้ ทู้ ค่ี อยแนะน� ำและคาดการณ์ล่วงหน้าถึงกระแส
แฟชันในแต่
่
ละครัง้ ว่าอะไร “อิน” อะไร “เอาต์” ไปบ้างแล้ว
สินค้าแฟชันกลุ
่ ม่ หนึง่ ทีม่ กี ารน�ำเสนอผ่านโฆษณาแฟชันในนิ
่ ตยสารสตรีของไทย
ได้แก่ สินค้าประเภทสินค้าแบรนด์เนม (brand name) หรือสินค้าแฟชันระดั
่ บสูง (high
fashion) ซึง่ เป็นสินค้าหรูหรา (luxury product) ทีอ่ อกแบบโดยนักออกแบบหรือดีไซเนอร์
(designer) ชือ่ ดังจากต่างประเทศ และได้รบั การยอมรับด้านคุณภาพของวัตถุดบิ และ
กรรมวิธกี ารผลิตสินค้า (Imsukwiriyakul, 2008: 10) จากการส�ำรวจนิตยสารส�ำหรับสตรี
ของไทย  โดยเฉพาะนิตยสารส�ำหรับกลุม่ สตรีวยั ท�ำงาน (อายุ 25-40 ปี) พบว่าสินค้า
โฆษณาประเภทเครือ่ งแต่งกายและเครือ่ งประดับทีจ่ ดั อยูใ่ นกลุ่มสินค้าแบรนด์เนมหรือ
สินค้าแฟชันระดั
่
บสูงเป็ นโฆษณาที่พบในนิตยสารสตรีของไทยมากที่สุด และเมื่อ
พิจารณาข้อมูลประกอบจากกระทรวงการคลังพบว่าตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม - 10 กันยายน
2556 ประเทศไทยมีการน�ำเข้าสินค้าฟุม่ เฟือยคิดเป็ นมูลค่ารวม 81,100 ล้านบาท และ
มีอตั ราการเติบโตเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.12 จากปี 2555 โดยในบรรดาสินค้าฟุม่ เฟือยนี้มลู ค่า
น�ำเข้าสินค้าแฟชันหรู
่ หรากลุม่ กระเป๋าคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 11,000 ล้านบาท กลุม่ เครือ่ งประดับ
ประเภทนาฬิกามีมลู ค่าการน�ำเข้าจ�ำนวน 10,000 ล้านบาท แว่นตามีมลู ค่าการน�ำเข้า
2,000 ล้านบาท และกลุม่ เสือ้ ผ้ามีมลู ค่าการน�ำเข้า 6,000 ล้านบาท (Thanonline, 2013)
จากข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าสินค้าในกลุ่มแฟชันแบรนด์
่
เนมซึ่งเป็ นสินค้าหรูหราจาก
ต่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้าประเภทเครือ่ งแต่งกายและเครือ่ งประดับเป็ นกลุ่มสินค้า
ทีไ่ ด้รบั ความสนใจจากผูซ้ อ้ื ในประเทศไทยอย่างมากส่งผลให้มกี ารน� ำเข้าสินค้ากลุ่มนี้
จากต่ า งประเทศเพิ่ม ขึ้น อย่า งต่ อ เนื่ อ ง แม้ว่า ในช่ว งเวลาดัง กล่ า วเป็ น ช่ว งเวลาที่
ประเทศไทยเกิดความไม่สงบด้านการเมืองภายในประเทศก็ตาม จากสถิตขิ า้ งต้นจึงเป็น
สิง่ ทีส่ ะท้อนได้วา่ สินค้าแฟชันแบรนด์
่
เนมประเภทเครือ่ งแต่งกายและเครือ่ งประดับเป็ น
สินค้าทีไ่ ด้รบั ความสนใจเป็ นอย่างมากส่งผลให้มกี ารโฆษณาเพือ่ น�ำเสนอสินค้าแฟชัน่
แบรนด์เนมผ่านนิตยสารเพือ่ ตอบสนองต่อกลุม่ ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
ด้วยเหตุผลดังทีก่ ล่าวมาข้างต้น ท�ำให้ผวู้ จิ ยั สนใจศึกษากลุ่มข้อมูลโฆษณา
สินค้าแฟชันแบรนด์
่
เนมในนิตยสารสตรีของไทยซึง่ เป็ นกลุม่ ข้อมูลทีพ่ บในปริมาณมาก
และมีอทิ ธิพลต่อผูห้ ญิงในสังคมไทยตลอดมา และจากการศึกษาท�ำให้พบว่าโฆษณากลุม่ นี้
มีกลวิธกี ารน� ำเสนอทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ โดยเฉพาะในด้านกลวิธกี ารใช้ภาษาทีผ่ เู้ ขียน
โฆษณาได้สร้างวาทกรรมผ่านกลวิธกี ารใช้ภาษาหลายรูปแบบเพือ่ ประกอบสร้างคุณลักษณะ
“ความเป็ นผูห้ ญิงทีพ่ งึ ประสงค์” ซึง่ มีคณ
ุ ลักษณะทีด่ เี ลิศบางประการขึน้ มาเพือ่ ครอบง�ำ
ความคิดของผูอ้ า่ นนิตยสารทีเ่ ป็ นผูห้ ญิงให้เกิดความต้องการทีจ่ ะมีคณ
ุ ลักษณะดังกล่าว
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ตามทีผ่ เู้ ขียนโฆษณากล่าวอ้างว่าผูอ้ า่ นสามารถมีคณ
ุ ลักษณะดังกล่าวได้ดว้ ยการสวมใส่
สินค้าแฟชันแบรนด์
่
เนมทีผ่ เู้ ขียนโฆษณาน�ำเสนอไว้ กลวิธกี ารใช้ภาษาในโฆษณาเช่นนี้
ได้รบั ความนิยมอย่างมากในปจั จุบนั เพราะมีอทิ ธิพลต่อความคิดของผูอ้ ่านมากกว่า
ภาพประกอบโฆษณาทีก่ ลายเป็ นเพียงองค์ประกอบเสริมเท่านัน้ ดังเช่นที่ Lakoff and
Johnson (1980: 33-34) กล่าวไว้วา่
In older advertising (say, until the 1930s, roughly speaking),
there was a heavy preponderance of print, of words, and far fewer and
less striking pictures. This was in part due to the state of reproductive
techniques: photography was rather primitive, color reproduction ruinously
expensive, and graphic techniques relatively unsophisticated so that, for
the money, words were the most economical means of persuasion. But
the words, if we examine them, were far more directly an appeal to the
emotions than is wording-or, perhaps, even illustrations--in advertising
today.
ั บนั
จากแนวคิดข้างต้นจึงกล่าวได้วา่ กลวิธกี ารใช้ภาษาในตัวบทของโฆษณาในปจจุ
ได้เข้ามามีบทบาทส�ำคัญมากกว่าภาพประกอบดังเช่นในอดีตเช่นเดียวกับในโฆษณา
สินค้าแฟชันแบรนด์
่
เนมในนิตยสารสตรีของไทย  ผูว้ จิ ยั เห็นว่าผูเ้ ขียนหรือผูผ้ ลิตโฆษณา
ได้ส่อื ชุดความคิดเกีย่ วกับความเป็ นผูห้ ญิงทีด่ เี ลิศบางประการผ่านการประกอบสร้าง
ความหมายด้วยกลวิธที างภาษาหลายรูปแบบเพือ่ ครอบง�ำความคิดของผูอ้ า่ นให้เข้าใจว่า
การสวมใส่สนิ ค้าแฟชันแบรนด์
่
เนมทีน่ � ำเสนอในโฆษณานัน้ จะท�ำให้ผอู้ ่านเป็ นผูห้ ญิง
ทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะดีเลิศได้จริง
ผูว้ จิ ยั เชือ่ ว่าการศึกษาด้านกลวิธที างภาษาดังกล่าวจะท�ำให้เห็นตัวอย่างการใช้ภาษา
เพือ่ สร้างวาทกรรมซึง่ เป็ นการใช้ภาษาในฐานะเครือ่ งมือหนึ่งในการสือ่ ชุดความคิดหรือ
อุดมการณ์บางอย่างทีจ่ ะเอือ้ ประโยชน์ตอ่ ผูม้ อี ำ� นาจหรือผูส้ ร้างวาทกรรมนัน้ ผูว้ จิ ยั หวังว่า
การศึกษานี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ผูค้ นในสังคมซึง่ ล้วนเป็ นหนึ่งในผูอ้ ยูใ่ ต้อำ� นาจของ
วาทกรรมบางอย่างให้เกิดความระมัดระวังและใช้วจิ ารณญาณในการพิจารณาข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ก่อนทีจ่ ะเชือ่ ถือหรือปฏิบตั ติ ามวาทกรรมทีป่ รากฏมากมายผ่านสือ่ ทีห่ ลากหลายในสังคม
ปจั จุบนั
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วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
เพือ่ ศึกษากลวิธกี ารใช้ภาษาในการสือ่ อุดมการณ์ความเป็ นผูห้ ญิงในโฆษณา
สินค้าแฟชันแบรนด์
่
เนมส�ำหรับสตรีในนิตยสารสตรีของไทย
ขอบเขตการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั เลือกกลุม่ ข้อมูลทีเ่ ป็ นนิตยสารแฟชันส�
่ ำหรับสตรีทผ่ี ลิตและวางจ�ำหน่าย
ในประเทศไทยทัง้ รายปกั ษ์และรายเดือนทีม่ กี ลุ่มเป้าหมายเป็ นกลุ่มสตรีวยั ท�ำงานอายุ
ประมาณ 25-40 ปี ตามการจ�ำแนกหมวดหมูน่ ิตยสารในท�ำเนียบนิตยสารประเทศไทย
ออนไลน์ (http://www.thailandmagazinedirectory.com) ณ วันที่ 4 กันยายน 2556  
ั หลังของ
โดยเป็นนิตยสารทีว่ างจ�ำหน่ายตัง้ แต่ปกั ษ์แรกของเดือนมกราคม 2556 ถึงปกษ์
เดือนธันวาคม 2556  จ�ำนวนทัง้ สิน้ 8 ชือ่ ฉบับ ได้แก่
1. นิตยสาร แพรว นิตยสารรายปกั ษ์  (จ�ำนวน 24 ฉบับ ต่อ 1 ปี)  
2. นิตยสาร สุดสัปดาห์ นิตยสารรายปกั ษ์  (จ�ำนวน 24 ฉบับ ต่อ 1 ปี)  
    
3. นิตยสาร พลอยแกมเพชร นิตยสารรายปกั ษ์  (จ�ำนวน 24 ฉบับ ต่อ 1 ปี)  
    
4. นิตยสาร ดิฉนั นิตยสารรายปกั ษ์  (จ�ำนวน 24 ฉบับ ต่อ 1 ปี)  
5. นิตยสาร ลิปส์ (Lips) นิตยสารรายปกั ษ์  (จ�ำนวน 24 ฉบับ ต่อ 1 ปี)  
   
6. นิตยสาร อิมเมจ (Image) นิตยสารรายเดือน  (จ�ำนวน 12 ฉบับ ต่อ 1 ปี)  
7. นิตยสาร เปรียว นิตยสารรายเดือน  (จ�ำนวน 12 ฉบับ ต่อ 1 ปี)  
    
8. นิตยสาร วอลลุม่ (Volume) นิตยสารรายเดือน (จ�ำนวน 12 ฉบับ ต่อ 1 ปี)  
รวมจ�ำนวนกลุ่มข้อมูลนิตยสารทีใ่ ช้ในการศึกษาทัง้ สิน้ 156 ฉบับ โดยศึกษา
เฉพาะข้อมูลโฆษณาสินค้าแฟชันแบรนด์
่
เนมทีน่ �ำเสนอสินค้าส�ำหรับสตรีเท่านัน้ (พิจารณา
จากลักษณะของสินค้าร่วมกับผูน้ �ำเสนอสินค้าทีเ่ ป็ นสตรี) และเป็ นสินค้าประเภทเสือ้ ผ้า
เครือ่ งแต่งกาย และเครือ่ งประดับ ได้แก่ เสือ้ กางเกง กระโปรง ชุดว่ายน�้ำ   ชุดชัน้ ใน
หมวก ต่างหู แว่นตา สร้อยคอ ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ สร้อยข้อมือ นาฬิกาข้อมือ แหวน
เข็มขัด กระเป๋าและรองเท้า นอกจากนีผ้ วู้ จิ ยั ยังจ�ำกัดข้อมูลเฉพาะโฆษณาทีม่ อี งค์ประกอบส�ำคัญ
ของโฆษณา (Worakunlatthani, 2008: 170) ได้แก่ พาดหัว (หลัก และ/ รอง) และ
ข้อความโฆษณา (ไม่นบั โฆษณาทีน่ �ำเสนอเฉพาะภาพโฆษณาเพียงอย่างเดียว) เพือ่ ศึกษา
ด้านวัจนภาษาทีป่ รากฏ ซึง่ มีจำ� นวนโฆษณาทัง้ สิน้ 1,640 ตัวบท จ�ำแนกเป็ นโฆษณาที่
สือ่ ความทางธุรกิจโดยตรงจ�ำนวน 1,305 ตัวบท และโฆษณาทีเ่ ป็ นบทความเชิงโฆษณา
จ�ำนวน 335 ตัวบท
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วิ ธีดำ� เนิ นการวิ จยั
1. ศึกษาจากเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง  
2. เก็บข้อมูลจากเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่  
2.1 กรอบแนวคิดหรือทฤษฎี
- วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (critical discourse analysis/CDA)  
2.2 นิยามหรือขอบเขตของความหมาย
- วาทกรรม (discourse)  
- อุดมการณ์ (ideology)  
- สินค้าแบรนด์เนม (brand name product)
2.3 เกณฑ์ในการวิเคราะห์กลวิธกี ารใช้ภาษาของโฆษณาในนิตยสาร
3. จัดระเบียบและวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (critical
discourse analysis/CDA) ตามกรอบแนวคิดมิตทิ งสามของวาทกรรม
ั้
(Fairclough, 1995a)
โดยเน้นการวิเคราะห์มติ ทิ ่ี 1 คือตัวบท (text) เพือ่ พิจารณาเฉพาะด้านกลวิธกี ารใช้ภาษา
เพือ่ สือ่ อุดมการณ์ และมิตทิ ่ี 3 คือวิถปี ฏิบตั ทิ างสังคมและวัฒนธรรม (socio-cultural
practice) โดยน�ำมาวิเคราะห์ในส่วนของการสรุปและอภิปรายผล
4. เรียบเรียง สรุป และอภิปรายผลการวิจยั
นิ ยามศัพท์
1. วาทกรรม (discourse) คือการใช้ภาษาทัง้ พูดและเขียน และยังรวมกิจกรรม
ทีส่ อ่ื ความหมายรูปแบบอืน่ ๆ เช่น ภาพถ่าย ภาพยนตร์ วีดทิ ศั น์ แผนภูม ิ และอวัจนภาษา
เพือ่ ใช้เป็ นกระบวนการสร้างความหมายให้แก่สงิ่ ต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ (Panpothong,
2013: 6-7; Fairclough, 1995b: 54)
2. อุดมการณ์ (ideology) คือการสือ่ ถึงความสัมพันธ์ของอ�ำนาจทีไ่ ม่เท่าเทียมกัน
ในสังคม โดยจะเอือ้ ประโยชน์ให้กบั ผูท้ ม่ี อี �ำนาจเหนือกว่า (Fairclough, 1995a: 17)
ด้วยการสร้างระบบความคิดขึน้ เพือ่ ให้คนในสังคมยึดถือปฏิบตั ซิ ง่ึ ระบบความคิดนัน้ ได้
เอือ้ ประโยชน์ให้กบั คนบางกลุม่ (Cavallaro, 2001: 76)
3. สินค้าแบรนด์เนม (brand name) “แบรนด์เนม” เป็นค�ำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ
ว่า brand-name  ซึง่ มีความหมายตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษว่า “a name by which
a particular product is sold” ซึง่ เป็ นความหมายกลาง ๆ หมายถึงตราสินค้า แต่เมื่อ
ค�ำ ว่า “แบรนด์เ นม” ถูก ทับ ศัพ ท์ใ นภาษาไทยก็ท�ำ ให้ค วามหมายเปลี่ย นแปลงไป
กล่ า วคือ หมายถึง ตราสิน ค้า ของสิน ค้า ที่ม ีคุ ณ ภาพดี หรือ สิน ค้า หรูห รา มีร ะดับ
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โดยปริยายจึงหมายถึงสินค้าทีม่ รี าคาแพงหรือน� ำเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะใน
ประเทศแถบตะวันตก เช่น อังกฤษ ฝรังเศส  อิ
่
ตาลี สหรัฐอเมริกา (Sornpasa, 2013)
สินค้ากลุ่มนี้เป็ นสินค้าทีอ่ อกแบบโดยนักออกแบบ (designer) ชื่อดังจากต่างประเทศ
และได้รบั การยอมรับด้านคุณภาพของวัตถุดบิ และกรรมวิธกี ารผลิตสินค้า มีรปู แบบหรือ
สไตล์ใหม่ ๆ ทีไ่ ม่ธรรมดาตามการเปลีย่ นแปลงของแฟชัน่ (Imsukwiriyakul, 2008: 10)
จัดเป็ นสินค้าแฟชันระดั
่ บสูง (high fashion) ตัวอย่างตราสินค้าแบรนด์เนม เช่น Louis
Vuitton, Prada, Hermès, Chanel, Dior, Saint Laurent เป็ นต้น  
ทฤษฎีทใี่ ช้ในการวิจยั : วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis/CDA)
วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (critical discourse analysis/CDA) เป็นแนวทางการศึกษา
ภาษาในฐานะองค์ประกอบของวาทกรรม โดยมุง่ วิเคราะห์บทบาทของวาทกรรมในแง่
การสือ่ อุดมการณ์ซง่ึ อาจจะมีอทิ ธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของคนในสังคม และอาจจะ
ท�ำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในสังคม โดย Norman Fairclough เป็นผูร้ เิ ริม่ เสนอแนวคิด
วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ในหนังสือ language and power (1989) โดยในครัง้ นัน้
Fairclough ได้ตงั ้ ชือ่ แนวทางการศึกษานี้วา่ critical language study (CLS) แต่ต่อมา
Fairclough (1992,1995) เปลีย่ นชือ่ แนวทางการศึกษานี้ใหม่วา่ critical discourse analysis
(CDA) (Phakdeephasook, 2010: 14) โดยได้เสนอกรอบการวิเคราะห์วาทกรรมไว้วา่
วาทกรรมมี 3 มิตปิ ระกอบกันโดยเรียกว่า “กรอบมิตทิ งั ้ สามของวาทกรรม” (the three
dimensional framework) ตามกรอบนี้วาทกรรมจะประกอบด้วย 3 ส่วนหรือ 3 มิต  ิ ได้แก่
ตัวบท (text) วิถปี ฏิบตั ทิ างวาทกรรม (discourse practice) และวิถปี ฏิบตั ทิ างสังคมและ
วัฒนธรรม (socio-cultural practice) ดังแผนภูมติ ่อไปนี้
text production
TEXT
text consumption
  DISCOURSE PRACTICE
  SOCIO-CULTURAL PRACTICE
ภาพที ่ 1 แผนภาพแสดงกรอบมิตทิ งสามของวาทกรรมของ
ั้
Fairclough (The three dimensional framework)
          ทีม่ าของภาพ:  (Fairclough, 1995a: 59)
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มิตทิ ่ี 1 คือตัวบท (text) จะประกอบด้วยวัจนภาษาและสิง่ ต่าง ๆ ทีส่ อ่ื ความหมาย
ไม่วา่ จะเป็นภาพ  ขนาดตัวอักษร ต�ำแหน่งของข้อความ ฯลฯ ส่วนมิตทิ ่ี 2 คือวิถปี ฏิบตั ทิ าง
วาทกรรม (discourse practice) คือวิธที ต่ี วั บทถูกผลิตขึน้ และเผยแพร่ออกไป รวมทัง้
การตีความตัวบทจากผูร้ บั สาร และท้ายสุดมิตทิ ่ี 3 คือวิถปี ฏิบตั ทิ างสังคมและวัฒนธรรม
คือปริบท 3 ระดับ ได้แก่ สถานการณ์ สถาบัน และสังคมซึง่ แวดล้อมวาทกรรมนัน้ ๆ
(Panpothong, 2013: 8-9) โดยในการน� ำเสนอผลการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จะน� ำเสนอผล
การศึกษาในมิตทิ ่ี 1 คือตัวบท (text) เพือ่ วิเคราะห์กลวิธดี า้ นภาษาในการสือ่ ชุดความคิด
หรืออุดมการณ์ความเป็ นผูห้ ญิงในโฆษณาสินค้าแฟชันแบรนด์
่
เนมในนิตยสารสตรีของ
ไทยร่วมกับมิตทิ ่ี 3 คือวิถปี ฏิบตั ทิ างสังคมและวัฒนธรรม (socio-cultural practice)
เพื่อพิจารณามิตขิ องสังคมไทยซึง่ สัมพันธ์กบั ชุดความคิดหรืออุดมการณ์ทป่ี รากฏ
ผลการศึกษา
จากการศึกษาโฆษณาสินค้าแฟชันแบรนด์
่
เนมส�ำหรับสตรีในนิตยสารสตรี
ของไทยพบว่ารูปแบบของโฆษณามี 2 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 คือโฆษณาทีส่ อ่ื ความทาง
ธุรกิจโดยตรง (product advertising) ซึง่ เป็นโฆษณาทีน่ ำ� เสนอสินค้าโดยตรงประกอบด้วย
องค์ประกอบส�ำคัญนอกเหนือจากภาพโฆษณา 3 ประการ ได้แก่ พาดหัวหลัก (headlines)
พาดหัวรอง (sub-headlines) และข้อความโฆษณา (body copy) นอกจากนี้อาจประกอบ
ด้วยองค์ประกอบอื่น ๆ ได้แก่ ค�ำบรรยายใต้ภาพ (caption) และบรรทัดสุดท้ายหรือ
ข้อความสนับสนุ นตอนท้าย (baseline) ส่วนรูปแบบที่ 2 คือบทความเชิงโฆษณา
(advertorials) ซึง่ น�ำเสนอในรูปแบบของบทความเสมือนว่าก�ำลังให้สาระทีเ่ ป็นประโยชน์
แก่ผอู้ า่ น แต่ในขณะเดียวกันก็จะแฝงการโฆษณาสินค้าต่าง ๆ ไว้ในบทความ โดยกล่าว
ถึงตราสินค้า (brand) หรือรุน่ ของสินค้าไว้อย่างชัดเจน จากการศึกษาโฆษณาทีน่ �ำเสนอ
สินค้าแฟชันแบรนด์
่
เนมส�ำหรับสตรีในนิตยสารสตรีของไทยพบว่าโฆษณาทัง้ สองรูปแบบ
มีกลวิธกี ารใช้ภาษาเพือ่ ถ่ายทอดชุดความคิดหรืออุดมการณ์เกีย่ วกับความเป็นผูห้ ญิง 6
กลวิธี ดังนี้  
1. การเลือกใช้คำ� ศัพท์ (lexical selection)
นักภาษาศาสตร์ทม่ี ชี อ่ื เสียงคือฮัลลิเดย์ (Fowler, 1991: 80) ได้กล่าวไว้วา่ ค�ำศัพท์
เป็นส่วนส�ำคัญในการก�ำหนดโครงสร้างความคิด เพราะค�ำศัพท์ทใ่ี ช้มคี วามส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เห็น
ความคิดของผูใ้ ช้คำ� ศัพท์นนั ้   นอกจากนี้นกั ภาษาศาสตร์อกี คนหนึง่ คือฟาน ไดก์ (van Dijk,
1995: 259) ยังกล่าวด้วยว่าเมือ่ ชุดค�ำศัพท์ทม่ี คี วามหมายเหมือนกันหรืออยูใ่ นกลุม่ เดียวกัน
ปรากฏซ�้ำเป็ นจ�ำนวนมากก็สะท้อนถึงอุดมการณ์ของผูเ้ ขียนทีแ่ ฝงอยู่ได้เป็ นอย่างดี
เพราะการเลือกให้ความหมายของค�ำผ่านการแสดงค�ำศัพท์ (lexicalization) ได้ถูกเน้นย�้ำ
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จนท�ำให้เห็นอุดมการณ์ทม่ี อี ยู่ จากการศึกษากลวิธที างภาษาในการเลือกใช้ค�ำศัพท์
ในโฆษณาสินค้าแฟชันแบรนด์
่
เนมส�ำหรับสตรีในนิตยสารสตรีของไทยพบว่าปรากฏ
การเลือกใช้คำ� ศัพท์ 2 รูปแบบเพือ่ สือ่ ชุดความคิดหรืออุดมการณ์ความเป็ นผูห้ ญิง ได้แก่
การเลือกใช้คำ� เรียกผูห้ ญิง และการเลือกใช้คำ� เพือ่ สือ่ ถึงสินค้าแฟชันแบรนด์
่
เนม
		1.1 การเลือกใช้คำ� เรียกผูห้ ญิ ง
การเลือกใช้คำ� เรียกผูห้ ญิง คือการเลือกใช้คำ� ทีส่ อ่ื ความหมายถึงกลุม่ ผูอ้ า่ น
หรือผูท้ ส่ี วมใส่สนิ ค้าแฟชันแบรนด์
่
เนมซึง่ ก็คอื ผูห้ ญิงเพราะเป็นเป้าหมายหลักของโฆษณา
ค�ำเรียกผูห้ ญิงอาจเป็ นค�ำนามหรือค�ำสรรพนามทีส่ ่อื ความหมายถึงผูห้ ญิงโดยเฉพาะ
จากการศึกษากลวิธกี ารเลือกใช้คำ� เรียกผูห้ ญิงในโฆษณาสินค้าแฟชันแบรนด์
่
เนมส�ำหรับสตรี
ในนิตยสารสตรีของไทยทัง้ 156 ฉบับพบว่ามีการเลือกใช้ค�ำเรียกผูห้ ญิงในลักษณะ
เดียวกัน คือเลือกใช้ค�ำเรียกผู้หญิงในลักษณะยกย่องกลุ่มผู้อ่านว่าเป็ นผู้หญิงที่ม ี
คุณลักษณะดีเลิศ ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 1

ลุครวมของ Louis Vuitton คือคุณนายตืน่ จากบรรทมพร้อมลุยปาร์ต้ี
ในวันต่อมา  เฟอร์ ลูกไม้ ผ้าซาติน หรือหนัง ฯลฯ ผสมผสานออกมา
ได้อย่างลงตัว แฟนคลับรับรองไม่ผดิ หวังและให้ผา่ น จ่าย จ่าย จ่าย
(Sudsapda, 16 June 2013: 90)

ตัวอย่างที่ 2

ถึงแม้วา่ รูปแบบดีไซน์ของอาภรณ์ชนั ้ สูงส�ำหรับท่านผูห้ ญิงแห่งดิออร์
คอลเล็กชันล่
่ าสุดจะเปลีย่ นลุคไปจากเดิมทีก่ ูตูรเิ ยร์ท่านก่อนได้เคย
ท�ำเอาไว้ แต่ชน้ิ งานและกระบวนการทังหมดยั
้
งคงท�ำการตัดเย็บด้วยมือ
(Lips, 2nd fortnight March 2013: 106)

จาก ตัวอย่างที่ 1 และ ตัวอย่างที่ 2 ผูเ้ ขียนโฆษณาเลือกใช้คำ� เรียก
ผูห้ ญิงโดยสือ่ ความหมายในเชิงอุปลักษณ์ (metaphorical meaning) ด้วยการใช้คำ� ว่า
“คุณนาย” และ “ท่านผูห้ ญิง” ซึง่ ทัง้ สองค�ำนี้เป็นค�ำทีใ่ ช้เรียกผูห้ ญิงทีม่ ฐี านะทางเศรษฐกิจ
หรือสถานะทางสังคมสูง7  ผูเ้ ขียนโฆษณาเลือกใช้คำ� ดังกล่าวเรียกผูห้ ญิงซึง่ สวมใส่สนิ ค้า
ค�ำว่า “คุณนาย” เป็นค�ำยกย่องทีใ่ ช้เรียกภรรยาข้าราชการชันสั
้ ญญาบัตรทีย่ งั มิได้เป็นคุณหญิง
ในปจั จุบนั ใช้เรียกยกย่องสตรีทวั ่ ๆ ไปทีผ่ เู้ รียกนับถือ (Royal Institute of Thailand, 2013: 263)
ส่วนค�ำว่า “ท่านผูห้ ญิง” ในประเทศไทยจะใช้เป็ นค�ำน�ำหน้าชือ่ สตรีทส่ี มรสแล้วและได้รบั พระราชทาน
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์จลุ จอมเกล้าฝา่ ยในชัน้ ทุตยิ จุลจอมเกล้าวิเศษขึน้ ไป (Royal Institute of Thailand,
2013: 565)
7
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แฟชันแบรนด์
่
เนมทีน่ � ำเสนอในโฆษณาก็เพื่อสื่อความหมายว่าผูห้ ญิงทีส่ วมใส่สนิ ค้า
แฟชันแบรนด์
่
เนมทีน่ �ำเสนอก็ถอื ได้วา่ เป็ นผูห้ ญิงทีม่ สี ถานะทางสังคมทีส่ งู เช่นเดียวกับ
คุณนายหรือท่านผูห้ ญิงซึง่ เป็ นผูห้ ญิงทีม่ สี ถานะทางสังคมสูงกว่าผูห้ ญิงทัวไป
่
จากตัวอย่างข้างต้นสรุปได้วา่ การเลือกใช้คำ� เรียกผูห้ ญิงในโฆษณา
สินค้าแฟชันแบรนด์
่
เนมส�ำหรับสตรีในนิตยสารสตรีของไทย ผูเ้ ขียนโฆษณาจะเลือกใช้
ค�ำเรียกผูห้ ญิงทีส่ อ่ื ถึงผูห้ ญิงในลักษณะยกย่องด้วยการกล่าวอ้างว่าผูห้ ญิงทีส่ วมใส่สนิ ค้า
แฟชันแบรนด์
่
เนมจะกลายเป็ นผูห้ ญิงทีด่ เี ลิศคือมีสถานะทางสังคมทีส่ งู กว่าผูห้ ญิงอืน่ ๆ
		1.2 การเลือกใช้คำ� เพื่อสื่อถึงสิ นค้าแฟชันแบรนด์
่
เนม
การเลือกใช้คำ� เพือ่ สือ่ ถึงสินค้าแฟชันแบรนด์
่
เนมเป็นกลวิธที างภาษา
อีกกลวิธหี นึง่ ทีผ่ เู้ ขียนโฆษณาเลือกน�ำมาใช้เพือ่ สือ่ ว่าสินค้าแฟชันแบรนด์
่
เนมทีน่ �ำเสนอนัน้
ไม่ใช่สนิ ค้าทัวไป
่ แต่เป็ นสินค้าชัน้ สูงทีด่ เี ลิศและสูงค่าจากวัตถุดบิ ทีน่ �ำมาใช้ผลิตสินค้า
กรรมวิธีก ารผลิต สินค้า คุณ ค่า ทางศิล ปะ รวมถึง ชื่อเสีย งและประวัติค วามเป็ นมา
อันยาวนานของตราสินค้า (brand) ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 1

จากคอลเลคชันจิ
่ วเวลรีช่ นสู
ั ้ ง ‘Dear Dior’ ได้ถกู ต่อยอดความคิดมาเป็น       
คอลเลคชันที
่ ่ 2 ‘Cher Dior’ ทีส่ ะท้อนศาสตร์การท�ำจิวเวลรีช่ นั ้ สูงสุด
ละเมียดละไมถ่ายทอดมาเป็ นชิน้ งาน 21 ชิน้
(Dichan, 15 November 2013: 46)

ตัวอย่างที่ 2

อัญมณีชนั ้ สูงทีไ่ ด้รบั แรงบันดาลใจมาจากศิลปะแห่งการเดินทางผลิต
จากทองค�ำทัง้ ขาวและชมพูประดับอัญมณีสุดเลอค่ากับสัญลักษณ์
Louis Vuitton
(Volume, January 2013: 69)

ตัวอย่างที่ 3

สะท้อนรสนิยมเหนือระดับผ่านมุมมองศิลปะจากชิน้ งานมาสเตอร์พซี
ของจิเวลรีช่ นั ้ สูงทีร่ งั สรรค์ความงดงามได้เหนือกาลเวลา
(Praew, 10 September 2013: 92)

จากตัวอย่างผูเ้ ขียนโฆษณาเลือกใช้คำ� ว่า “ชัน้ สูง” เพือ่ สือ่ ถึงตัวสินค้า
แฟชันแบรนด์
่
เนม ตัวอย่างที่ 1 ผูเ้ ขียนโฆษณาเลือกใช้คำ� ว่า “ชัน้ สูง” ประกอบค�ำว่า
คอลเลคชันจิ
่ วเวลรีเ่ พือ่ สือ่ ถึงสินค้าคือจิวเวลรี่ (เครือ่ งประดับจ�ำพวกเพชรพลอย) ว่ามี
คุณภาพทีส่ งู ส่งและดีเลิศ และเลือกใช้คำ� ว่า “ชัน้ สูงสุด” เพือ่ เน้นย�ำ้ ว่านอกจากคุณภาพ
ของสินค้าทีด่ เี ลิศแล้ว กรรมวิธกี ารผลิตก็เป็นกรรมวิธที ใ่ี ช้ความรูห้ รือศาสตร์ชนั ้ สูงสุดด้วย
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ตัวอย่างที่ 2 ผูเ้ ขียนโฆษณาเลือกใช้คำ� ว่า “ชัน้ สูง” ประกอบค�ำว่า “อัญมณี” เพือ่ สือ่ ว่า
สินค้าดังกล่าวเป็ นสินค้าทีส่ งู ส่งและดีเลิศ และตัวอย่างที่ 3 ผูเ้ ขียนโฆษณาเลือกใช้คำ� ว่า
“ชัน้ สูง” ประกอบกับ ค�ำว่า “จิเวลรี”่ เพือ่ สือ่ ว่าจิเวลรี่ (เครือ่ งประดับจ�ำพวกเพชรพลอย)
เหล่านีเ้ ป็นสินค้าทีส่ งู ส่งและดีเลิศ ทังยั
้ งกล่าวถึงลักษณะเด่นของสินค้าทีก่ ล่าวว่าสะท้อนถึง
“รสนิยมเหนือระดับ” ซึ่งสื่อความหมายถึงผู้อ่านว่าหากผู้อ่านเลือกซื้อสินค้าแฟชัน่
แบรนด์เนมดังกล่าวแล้วย่อมแสดงว่าผูอ้ า่ นเป็ นผูท้ ม่ี รี สนิยมดีเลิศเหนือกว่าผูอ้ น่ื
จากตัวอย่างการเลือกใช้คำ� เพือ่ สือ่ ถึงสินค้าแฟชันแบรนด์
่
เนมข้างต้น
พบว่าผูเ้ ขียนโฆษณาจงใจเลือกใช้คำ� ทีส่ อ่ื ถึงความสูงส่งหรือดีเลิศของสินค้าด้วยการใช้
ค�ำว่า “ชัน้ สูง” เพื่อสื่อว่าสินค้าแฟชันแบรนด์
่
เนมทีน่ � ำเสนอนัน้ เป็ นสินค้าทีใ่ ช้วตั ถุดบิ
กรรมวิธกี ารผลิต หรือแนวทางในการสร้างสรรค์สนิ ค้าอย่างดีเลิศ มีคุณภาพและ
มาตรฐานสูง อีกทัง้ การเลือกใช้คำ� ว่า “ชัน้ สูง” ยังเป็ นการสือ่ ว่าสินค้าทีน่ �ำเสนอนัน้ เป็ น
สินค้าทีด่ เี ลิศกว่าสินค้าแฟชันทั
่ วไป
่ (สินค้าแฟชันระดั
่ บกลางหรือระดับล่าง) นอกจากนี้
ค�ำว่า “ชัน้ สูง” ยังสือ่ ความหมายเชื่อมโยงไปถึงตัวผูอ้ ่านด้วยว่าผูอ้ ่านซึง่ เป็ นลูกค้านัน้
เป็ นผูห้ ญิงทีม่ รี สนิยมดีเลิศกว่าผูห้ ญิงทัวไปจึ
่ งเลือกทีจ่ ะสวมใส่สนิ ค้าแฟชันแบรนด์
่
เนม
ทีน่ � ำเสนอซึ่งเป็ นสินค้าทีม่ มี าตรฐานและคุณภาพสูง (ตามการกล่าวอ้างของผูเ้ ขียน
โฆษณา)
2. การกล่าวอ้าง (reference)
การกล่าวอ้าง (reference) เป็นกลวิธที างภาษาอีกรูปแบบหนึ่งทีผ่ เู้ ขียนโฆษณา
ใช้เพื่อสื่ออุดมการณ์ความเป็ นผูห้ ญิงในโฆษณาสินค้าแฟชันแบรนด์
่
เนมส�ำหรับสตรี
ในนิตยสารสตรีของไทย โดยหยิบยกข้อมูลบางประการทีม่ คี วามน่ าเชื่อถือมาอ้างอิง
ประกอบการน�ำเสนอในโฆษณาเพือ่ โน้มน้าวให้ผอู้ า่ นคล้อยตามความคิดของผูน้ �ำเสนอ
จากการศึกษาโฆษณาสินค้าแฟชันแบรนด์
่
เนมในนิตยสารสตรีของไทยพบว่ามีการกล่าวอ้าง
เพือ่ น�ำเสนอชุดความคิดหรืออุดมการณ์ความเป็ นผูห้ ญิง ดังตัวอย่าง
ตัง้ แต่ปี 1995 ทีก่ ระเป๋าเลดีด้ อิ อร์ถกู เนรมิตขึน้ โดยทีมออกแบบของ
คริสเตียน  ดิออร์ เพือ่ ให้สภุ าพสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศฝรังเศส
่
		ถวายเป็ นของก�ำนัลแด่เจ้าหญิงไดอาน่า
(Praew, 10 September 2013: 178)
ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

(Hermès) นอกจากขึน้ ชือ่ เรือ่ งคุณภาพหนังกับดีไซน์หรูแบบมินิมลั
แล้วยังมีผา้ พันคอผืนใหญ่ทเ่ี ป็นขวัญใจบรรดาสาวงามและไฮโซทัวโลก
่
(Praew, 25 May 2013: 44)
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Bamboo ถือก�ำเนิดขึน้ จากห้องเก็บของทีเ่ มืองฟลอเรนซ์เมือ่ ปี 1947  
ช่วงนัน้ เกิดสงคราม โลหะและหนังชัน้ ดีมใี ห้ใช้แบบจ�ำกัดจ�ำเขีย่
แต่ชา่ งฝี มอื ก็ยงั คิดวิธเี อาท่อนไม้ไผ่ (สมัยนัน้ ต้องน�ำเข้าจากญีป่ ุน่ )
มาดัดและขัดมันท�ำเป็นหูกระเป๋าจนได้ และไม่เชือ่ ก็ตอ้ งเชือ่ ว่าหูไม้ไผ่
นีแ่ หละทีท่ ำ� ให้กชุ ชีก่ า้ วเข้ามาอยูใ่ นหน้าประวัตศิ าสตร์ของวงการแฟชัน่
ได้อย่างเต็มภาคภูม ิ กระเป๋า Bamboo กลายเป็ นขวัญใจชนชัน้ สูง
และสาว ๆ ในวงการภาพยนตร์ตงั ้ แต่นนั ้ มา  
(Sudsapda, 16 October 2013: 22)

จากตัวอย่างข้างต้นพบว่าผูเ้ ขียนโฆษณามีการกล่าวอ้างผูห้ ญิงชัน้ สูงเพือ่ สร้าง
ความน่าเชือ่ ถือให้กบั สินค้า โดยตัวอย่างที่ 1 ผูเ้ ขียนโฆษณาได้กล่าวอ้างว่าสินค้าแฟชัน่
แบรนด์เนมที่น�ำเสนอในโฆษณา (กระเป๋า Lady Dior) เคยถูกเลือกจากภรรยา
ประธานาธิบดีของประเทศฝรังเศสเพื
่
อ่ มอบเป็นของขวัญถวายแด่เจ้าหญิงไดอาน่า (Princess
Diana of Wales) ในปี ค.ศ. 1995 ตัวอย่างที่ 2 ผูเ้ ขียนโฆษณากล่าวถึงสินค้าคือผ้าพันคอ
ตราสินค้า Hermès พร้อมกับกล้าวอ้างว่าสินค้าดังกล่าวเป็นขวัญใจของสาวงามและ “ไฮโซ”
ทัวโลก
่
โดยค�ำว่า “ไฮโซ” หมายถึง ผูอ้ ยูใ่ นสังคมชัน้ สูง (Royal Institute of Thailand,
2014: 396) และตัวอย่างที่ 3 ผูเ้ ขียนโฆษณาได้กล่าวถึงประวัตคิ วามเป็ นมาของกระเป๋า
ตราสินค้า Gucci รุน่ Bamboo ก่อนทีจ่ ะกล่าวอ้างว่ากระเป๋ารุน่ ดังกล่าวได้รบั ความนิยม
จากชนชันสู
้ งนับตังแต่
้ ปีทผ่ี ลิตคือในปี ค.ศ. 1947 การกล่าวอ้างผูห้ ญิงชันสู
้ งเช่นนี้เพือ่ สร้าง
ความเชือ่ ถือให้กบั สินค้าว่าสินค้านัน้ ดีเลิศและสูงค่าเหมาะส�ำหรับผูห้ ญิงชันสู
้ ง และหาก
ผูอ้ า่ นได้ครอบครองสินค้าเหล่านีก้ เ็ ท่ากับว่าผูอ้ า่ นเป็นผูห้ ญิงในระดับเดียวกับกลุม่ คนชัน้ สูง
เหล่านี้
3. การใช้คำ� แสดงทัศนะภาวะ (modality)
การใช้คำ� แสดงทัศนะภาวะ (modality) คือ การเสริมข้อมูลของผูพ้ ดู เข้าไปใน
ข้อมูลทีก่ ล่าวเพือ่ เป็นการประเมินหรือพิจารณาถ้อยค�ำทีก่ ล่าว Saeed (2003: 135-138)
ได้กล่าวถึงทัศนะภาวะ (modality) ว่าหมายถึง  ค�ำทีค่ รอบคลุมรูปแบบต่าง ๆ ซึง่ ยอมให้
ผูพ้ ดู แสดงการเปลีย่ นแปลงระดับของการให้คำ� มันหรื
่ อความเชือ่ ในบางเรือ่ ง จากนิยามข้างต้น
จึงสรุปได้ว่าทัศนะภาวะคือการใช้คำ� ทีม่ กี ารใส่ทศั นะของผูพ้ ดู เข้าไปในถ้อยค�ำทีก่ ล่าว
เพือ่ ประเมินความเป็ นจริงของถ้อยค�ำซึง่ แสดงค�ำมันหรื
่ อความเชือ่ ในบางเรือ่ งของผูพ้ ดู
ทัศนะภาวะสามารถจ�ำแนกได้ 2 ประเภทคือ ทัศนะภาวะทีเ่ กีย่ วข้องกับระดับความรูท้ ม่ี ี
ของผูพ้ ดู (epistemic modality) ซึง่ หมายรวมเอามโนทัศน์ทเ่ี กีย่ วกับการแสดงความเป็นไปได้
ความน่าจะเป็ น ระดับความมันใจ
่ ตลอดจนการบ่งบอกแหล่งทีม่ าของข้อมูลหรือความรู้
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เข้าไว้ดว้ ยกัน อีกประเภทหนึ่งคือทัศนะภาวะทีเ่ กีย่ วข้องกับภาระหน้าทีแ่ ละความผูกพัน
ของผูพ้ ดู (deontic modality) สือ่ ถึงมโนทัศน์ความจ�ำเป็ น การอนุญาต ความสามารถ
และความต้องการ (Puapattanakun, 2013: 117) จากการศึกษาการใช้คำ� แสดงทัศนะภาวะ
(modality) ในโฆษณาสินค้าแฟชันแบรนด์
่
เนมส�ำหรับสตรีในนิตยสารสตรีของไทย
พบว่ามีการใช้ทศั นะภาวะเพือ่ สือ่ ชุดความคิดหรืออุดมการณ์ความเป็นผูห้ ญิงบางประการ   
ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 1

ผลงานคอลเล็คชันจิ
่ เวลรีย่ นู เิ ซ็กซ์ทเ่ี ออดี้ สลีมาน แห่งแซงต์ โลรองด์  
บอกว่าเป็ น “งานกูตูรย์ ุคใหม่” ออกแบบโดยเฮดิ และเพื่อนเซเลบ
คริสโตเฟอร์  โอเวนส์ ในรูปแบบเรียบ หรู ผลิตจากเงินและทอง ใส่แล้ว
		รับรองว่าได้เท่แบบชัน้ สูงแน่นอน
(Praew, 25 January 2013: 36)
ตัวอย่างที่ 2

มีรางวัลอันทรงเกียรติการันตีแบบนี้ เชือ่ ว่าสาว ๆ หลายคนคงต้อง
หมายปองนาฬิกาชัน้ สูงเรือนนี้อย่างแน่นอน
(Volume, January 2013: 290)

จากตัวอย่างข้างต้นเป็นตัวอย่างกลวิธกี ารใช้คำ� แสดงทัศนะภาวะเพือ่ สือ่ อุดมการณ์
ความเป็นผูห้ ญิง ตัวอย่างที่ 1 ผูเ้ ขียนโฆษณาใช้คำ� แสดงทัศนะภาวะทีเ่ กีย่ วข้องกับระดับ
ความรูท้ ม่ี ขี องผูพ้ ดู คือค�ำว่า “รับรอง” เพือ่ แสดงความมันใจว่
่ าเมือ่ ผูอ้ ่านซึง่ เป็ นผูห้ ญิง
สวมใส่สนิ ค้าแล้วจะท�ำให้ “เท่แบบชัน้ สูง” ซึง่ หมายถึงมีการแต่งกายทีโ่ ก้เก๋แบบกลุ่ม
คนในสังคมชัน้ สูงทีม่ กี ารแต่งกายดีกว่าคนทัวไป
่ ในตัวอย่างที่ 2 ผูเ้ ขียนโฆษณาใช้คำ�
แสดงทัศนะภาวะคือค�ำว่า “เชือ่ ว่า” และ “ต้อง” เพือ่ สือ่ ถึงความเชือ่ มันว่
่ าหญิงสาวหลายคน
ย่อมอยากครอบครองสินค้าทีน่ �ำเสนอซึง่ ผูเ้ ขียนโฆษณากล่าวอ้างว่าเป็ นนาฬิกาชัน้ สูง
อย่างแน่นอน จาก 2 ตัวอย่างนี้พบว่าผูเ้ ขียนโฆษณาใช้ กลวิธกี ารใช้คำ� แสดงทัศนะภาวะ
เพือ่ “ชีน้ �ำ” ให้ผอู้ า่ นเห็นว่าการได้ครอบครองสินค้าแฟชันแบรนด์
่
เนมทีน่ �ำเสนอนัน้ เป็ น
สิง่ ทีพ่ งึ กระท�ำ โดยผูเ้ ขียนโฆษณาได้แสดงความเชือ่ มันหรื
่ อความต้องการเพือ่ ให้ผอู้ า่ น
ปฏิบตั ติ ามผ่านการใช้คำ� ชีน้ �ำต่าง ๆ เช่น รับรอง เชือ่ ว่า ต้อง เป็ นต้น ร่วมกับค�ำทีแ่ สดง
ลักษณะทีด่ เี ลิศของสินค้าหรือผูส้ วมใส่สนิ ค้าคือค�ำว่า “ชัน้ สูง” (นาฬิกาชัน้ สูง เท่แบบชัน้
สูง) เพื่อสื่อให้ผอู้ ่านเห็นว่าผูอ้ า่ นควรมีสนิ ค้าดังกล่าวไว้ในครอบครองเพือ่ ทีจ่ ะได้เป็ นผู้
หญิงซึง่ มีคณ
ุ ลักษณะทีด่ เี ลิศตามทีก่ ล่าวอ้างไว้ในโฆษณา
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4. การใช้อปุ ลักษณ์ (metaphor)
ในด้านภาษาศาสตร์ อุปลักษณ์ (metaphor) เป็นการเปรียบเทียบความเหมือนกัน
ของสองสิง่ โดยทัง้ สองสิง่ ต้องเป็ นสมาชิกต่างกลุ่มความหมายกัน แต่ทงั ้ สองสิง่ ต้องมี
ความเหมือนทีเ่ ป็นลักษณะเด่นซึง่ เชือ่ มโยงหรือเทียบกันได้ และผูอ้ า่ นทราบความหมาย
ได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งอนุมานหรือตีความ อุปลักษณ์จะมี 2 ลักษณะ ได้แก่ ถ้อยค�ำอุปลักษณ์
(metaphorical expression) และมโนอุปลักษณ์หรืออุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ (conceptual
metaphor) (Panpothong, 2013: 99-102) จากการศึกษากลวิธที างภาษาในการสื่อ
ชุดความคิดหรืออุดมการณ์ความเป็นผูห้ ญิงในโฆษณาสินค้าแฟชันแบรนด์
่
เนมส�ำหรับสตรี
ในนิตยสารสตรีของไทยพบว่ามีการใช้ถอ้ ยค�ำอุปลักษณ์ (metaphorical expression)
เพือ่ สือ่ ชุดความคิดหรืออุดมการณ์บางประการเกีย่ วกับความเป็ นผูห้ ญิง ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 1

ลูกเล่นบนวัสดุอนั เป็นทีม่ าของความเย้ายวนยังถูกน�ำมาใช้ในคอลเล็คชัน่
เสือ้ ผ้าทีป่ ราศจากลวดลายกราฟิกหรือโลโก้ ทัง้ ยังเน้นไปทีก่ ารสร้าง
ทัศนคติผา่ นเสือ้ ผ้าทีใ่ ห้อารมณ์เหมือนชุดใส่นอนราวกับสาวสังคมชันสู
้ ง
		ทีไ่ ด้แต่งองค์ทรงเครือ่ งเต็มที่
(Praew, 10 September 2013: 88)
ตัวอย่างที่ 2

โดลเช่ แอนด์ กาบาน่ากลับมาอีกครัง้ ในฤดูหนาว 2013...นอกจาก      
เครือ่ งแต่งกายแล้ว เครือ่ งประดับ กระเป๋า และรองเท้ายังถูกเนรมิต
ให้มรี ายละเอียดดุจงานฝีมอื ช่างชัน้ สูง โดยเฉพาะการประดับประดา
เพชรพลอยและกระจกสีบนเครื่องประดับทีส่ วยงามหรูหราราวกับ
		เครือ่ งแต่งกายของราชวงศ์ชนั ้ สูงแห่งเกาะซิซลิ กี ว็ า่ ได้
(Dichan, 30 November 2013: 154)
ตัวอย่างที่ 3

ไม่กล่าวถึง Gucci ได้ไง โดยเฉพาะวินเทอร์น้ี Gucci โดย Frida
Gianni Look Cool ออกขรึม เท่ สง่า ดูเป็นผูห้ ญิงแท้ ๆ โดนใจหลายชุด
ชุดขนนก งามสง่าเหมือนนางพญาฆ่าไม่ตาย หรือชุดเฟอร์ มันใช่และ
โดนใจแน่นอน
(Sudsapda, 16 June 2013: 91)

จากตัวอย่างข้างต้นพบว่าผูเ้ ขียนโฆษณามีการใช้ถอ้ ยค�ำอุปลักษณ์ (metaphorical
expression) ด้ว ยการกล่ า วเปรีย บเทีย บสิน ค้า หรือ ตัว ผู้ส วมใส่ ส ิน ค้า กับ บางสิ่ง
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ในตัว อย่า งที่ 1 ผู้เ ขีย นโฆษณากล่า วถึง ผู้หญิง ที่ส วมใส่เสื้อผ้า ซึ่ง เป็ นสินค้า แฟชัน่
แบรนด์เนมว่าเหมือนกับผูห้ ญิงเหล่านัน้ เป็ น “สาวสังคมชัน้ สูง” (ทีแ่ ต่งตัวอย่างเต็มที)่
ตัวอย่างที่ 2 ผูเ้ ขียนโฆษณากล่าวถึงเครือ่ งประดับ กระเป๋า และรองเท้าว่าถูกสร้างขึน้
เหมือนเป็ นงานจาก “ช่างฝี มอื ชัน้ สูง” อีกทัง้ ยังเปรียบด้วยว่าเครื่องประดับเหล่านัน้
สวยงามและหรูหราเหมือนกับ “เครือ่ งแต่งกายของราชวงศ์ชนสู
ั ้ งแห่งเกาะซิซลิ ”ี 8 ตัวอย่างที่ 3
ผูเ้ ขียนโฆษณาใช้ถอ้ ยค�ำอุปลักษณ์เปรียบเทียบเสือ้ ผ้าชุดขนนกของตราสินค้า Gucci
ว่าท�ำให้ผสู้ วมใส่สวยงามเหมือนกับ “นางพญา” ซึง่ ค�ำว่า “นางพญา” โดยปกติจะหมายถึง
พระราชินีหรือนางผูเ้ ป็ นใหญ่ (Royal Institute of Thailand, 2013: 619) แต่ในบริบทนี้
เป็นความหมายเชิงอุปลักษณ์ทผ่ี เู้ ขียนต้องการสือ่ ว่าหากผูห้ ญิงสวมใส่สนิ ค้าแฟชันแบรนด์
่
เนม
ทีน่ �ำเสนอแล้วก็จะสง่างามเหมือนกับพระราชินีหรือนางผูเ้ ป็ นใหญ่ ส่วนวลี “ฆ่าไม่ตาย”
ในบริบทนี้เป็ นค�ำกล่าวเกินจริงทีส่ ่อื ความหมายว่าไม่มผี ูห้ ญิงคนใดสามารถเอาชนะ
ความสง่างามของผูห้ ญิงทีส่ วมใส่สนิ ค้าแฟชันแบรนด์
่
เนมทีน่ �ำเสนอนี้ได้
จากตัวอย่างทัง้ หมดข้างต้นพบว่าผูเ้ ขียนโฆษณาเลือกใช้ถ้อยค�ำอุปลักษณ์
(metaphorical expression) ด้วยการกล่าวถึงสินค้าแฟชันแบรนด์
่
เนมทีน่ �ำเสนอว่าเป็ น
สินค้าทีด่ เี ลิศเหมือนกับเครือ่ งแต่งกายของคนชันสู
้ ง ทังยั
้ งสามารถท�ำให้ผอู้ า่ นมีภาพลักษณ์
สง่างามเหมือนกับผูห้ ญิงทีม่ สี ถานะทางสังคมสูง เช่น สาวสังคมชัน้ สูง หรือนางพญา
(พระราชินหี รือนางผูเ้ ป็นใหญ่) เป็นต้น การใช้ถอ้ ยค�ำอุปลักษณ์เช่นนีช้ ว่ ยสร้างความเชือ่ ถือ
และความรูส้ กึ เชิงบวกให้กบั ผูอ้ า่ นจากการเชือ่ มโยงผูอ้ า่ นกับผูห้ ญิงทีม่ สี ถานะทางสังคมสูง
ซึง่ เป็นลักษณะของผูห้ ญิงทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะดีเลิศ อันจะส่งผลต่อความรูส้ กึ นึกคิดของผูอ้ า่ น
ว่าสินค้าแฟชันแบรนด์
่
เนมดังกล่าวสามารถท�ำให้ผอู้ ่านมีภาพลักษณ์เหมือนผูห้ ญิงทีม่ ี
สถานะทางสังคมสูงได้จริง
5. การกล่าวเกิ นจริ ง (overstatement)
การกล่าวเกินจริง (overstatement) เป็นกลวิธกี ารใช้ภาษาเพือ่ เน้นย�ำ้ ความรูส้ กึ
ทีม่ ตี อ่ ความหมายนัน้ ให้เห็นเป็นเรือ่ งยิง่ ใหญ่เพือ่ สร้างอารมณ์และความรูส้ กึ ให้รนุ แรงเกินจริง
โดยผูเ้ ขียนมิได้มจี ดุ มุง่ หมายเพือ่ หลอกลวงผูอ้ า่ น แต่เป็ นกลวิธที ท่ี ำ� ให้เกิดความงดงาม
ทางภาษาเพือ่ สือ่ อารมณ์และความรูส้ กึ ของผูเ้ ขียน จากการศึกษาโฆษณาสินค้าแฟชัน่
แบรนด์เนมส�ำหรับสตรีในนิตยสารสตรีของไทยพบว่าการกล่าวเกินจริงเป็นกลวิธที างภาษา
กลวิธหี นึ่งทีผ่ เู้ ขียนโฆษณาใช้สอ่ื ชุดความคิดหรืออุดมการณ์ความเป็นผูห้ ญิง ดังตัวอย่าง
เป็ นอดีตราชวงศ์ของประเทศอิตาลี เคยเป็ นอาณาจักรอยูท่ างตอนใต้ของประเทศอิตาลี
และเกาะซิซลิ ี ผูเ้ ขียนอ้างถึงราชวงศ์ดงั กล่าวเนื่องจากสินค้าแฟชันแบรนด์
่
เนมทีน่ � ำเสนอในโฆษณา
เป็ นสินค้าของตราสินค้า Dolce & Gabana ซึง่ เป็ นตราสินค้าทีผ่ ลิตจากประเทศอิตาลี (ผูว้ จิ ยั )
8
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ตัวอย่างที่ 1

เทรนด์ทม่ี าแรงอย่างต่อเนื่องซีซนฤดู
ั ่ หนาวปี น้ี แบรนด์สุดหรูจาก
ทัง้ มิลานและปารีสต่างพร้อมใจกันประชันโฉม ในการเนรมิตเสือ้ ผ้า
		และเครือ่ งประดับสุดวิจติ รอลังการในการปกั และประดับประดา
(Dichan, 31 October 2013: 98)
ตัวอย่างที่ 2

จิวเวลรีเ่ ลอค่าได้สร้างมนต์มหัศจรรย์ผา่ นเครือ่ งประดับสูงค่าเป็ นที่
ต้องตาของเหล่าดีวามากมายในแต่ละยุคสมัย ไม่วา่ จะเป็นบนแผ่นฟิลม์
หรือบนพรมแดง ท�ำให้เป็นทีม่ าของการสร้างสรรค์สดุ ยอดคอลเล็กชัน่
เครือ่ งประดับทีจ่ ะกลายเป็ นอีกหน้าหนึ่งแห่งต�ำนาน
(Lips, 1st fortnight November 2013: 150)

ตัวอย่างที่ 3

ขอยกดีกรีความเริด่ ให้กบั กระเป๋าหนีบ Mirror Mirror ทีเ่ หมือนจะเป็น
ตัวบอกใบ้เล็ก ๆ ว่าคุณนันแหละคื
่
อคนทีง่ ามเลิศในปฐพี
(Priew, September 2013: 155)

จากตัวอย่างข้างต้นพบว่าผูเ้ ขียนโฆษณามีการใช้การกล่าวเกินจริง (overstatement)
ด้วยการกล่าวถึงกรรมวิธกี ารผลิตสินค้าทีด่ เี ลิศและผูส้ วมใส่สนิ ค้า ตัวอย่างที่ 1 ผูเ้ ขียน
โฆษณาใช้ค�ำว่า “เนรมิต” ซึ่งมีความหมายว่าสร้างหรือบันดาลด้วยอ�ำนาจฤทธิหรื
์ อ
อภินิหารให้บงั เกิดเป็ นขึน้ มีขน้ึ โดยฉับพลัน (Royal Institute of Thailand, 2013: 641)
โดยปกติคำ� นี้จะใช้กบั อ�ำนาจหรืออิทธิฤทธิ ์เหนือธรรมชาติทบ่ี นั ดาลโดยผูม้ อี ทิ ธิฤทธิ ์หรือ
เทวดา แต่ผเู้ ขียนโฆษณาได้น�ำค�ำนี้มาใช้ในความหมายว่าการสร้างสรรค์เสือ้ ผ้าและ
เครือ่ งประดับทีส่ วยงามมาก (วิจติ รอลังการ) เพือ่ เน้นย�ำ้ ให้ผอู้ า่ นเกิดอารมณ์และความรูส้ กึ
ร่วมในภาพลักษณ์ดเี ลิศและสูงส่งของสินค้าทีน่ �ำเสนอ เช่นเดียวกับ ตัวอย่างที่ 2 ผูเ้ ขียน
โฆษณาเลือกใช้คำ� ว่า “สร้างมนต์มหัศจรรย์” เพือ่ สือ่ ถึงการผลิตเครือ่ งประดับทีส่ งู ค่าโดย
กล่าวเสมือนว่าเครือ่ งประดับดังกล่าวสร้างขึน้ มาจากเวทมนตร์ทม่ี หัศจรรย์ ตัวอย่างที่ 3
ผูเ้ ขียนโฆษณาใช้การกล่าวเกินจริงโดยเชือ่ มโยงผูอ้ า่ นกับสินค้าเสมือนว่าหากผูอ้ า่ นใช้
สินค้า (กระเป๋าหนีบรุน่ Mirror Mirror) ทีน่ �ำเสนอแล้วจะท�ำให้ผอู้ า่ นมีความงามมากกว่า
ใครในแผ่นดิน (คุณนันแหละคื
่
อคนทีง่ ามเลิศในปฐพี) ซึง่ เป็นการกล่าวเกินจริงเพือ่ ยกย่อง
ผูอ้ า่ น ท�ำให้ผอู้ า่ นเกิดความรูส้ กึ เชิงบวกจนน�ำไปสูค่ วามสนใจในตัวสินค้าทีน่ �ำเสนอ
จากทัง้ สามตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผูเ้ ขียนโฆษณาใช้กลวิธที างภาษา
คือการกล่าวเกินจริงเพือ่ สร้างอารมณ์และความรูส้ กึ ทีร่ นุ แรงเกินจริงต่อผูอ้ า่ น ทังการกล่
้
าวเกินจริง
เพือ่ แสดงความดีเลิศของตัวสินค้าและการเชือ่ มโยงความดีเลิศจากตัวสินค้าไปยังผูอ้ า่ น
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อันเป็ นการสร้างความรูส้ กึ และจินตนาการทีร่ นุ แรงเพือ่ ให้ผอู้ า่ นรูส้ กึ ถึงภาพลักษณ์และ
คุณลักษณะทีด่ เี ลิศและสูงส่งของสินค้าทีเ่ หนือกว่าสินค้าทัวไปจนน�
่
ำไปสูค่ วามต้องการ
ทีจ่ ะครอบครองสินค้าเพือ่ ตอบสนองต่อความรูส้ กึ และจินตนาการเชิงบวกของตนเอง
6. การใช้สหบท (intertextuality)
Fairclough (1992: 84) กล่าวถึงสหบท (intertextuality) ว่า สหบท คือ วาทกรรม
หรือตัวบททีม่ วี าทกรรมหรือตัวบทขนาดสันหลายตั
้
วบทแทรกอยู่ โดยตัวบทหรือวาทกรรมย่อย
ทีน่ �ำมาแทรกนี้มคี วามเกีย่ วข้องเชือ่ มโยงกับบริบทในวาทกรรมหลัก ซึง่ อาจเป็ นบทกวี
เรือ่ งราวในวรรณคดี หรือค�ำกล่าวของบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงซึง่ เป็นทีร่ จู้ กั ในวงกว้าง การสอดแทรก
ตัวบทหรือวาทกรรมย่อยนี้ชว่ ยในการขยายความหรือเน้นย�ำ้ สิง่ ทีผ่ เู้ ขียนต้องการน�ำเสนอ
ในวาทกรรมหลักได้ชดั เจนมากยิง่ ขึน้ จากการศึกษาโฆษณาสินค้าแฟชันแบรนด์
่
เนม
ส�ำหรับสตรีในนิตยสารสตรีของไทยพบว่ามีการใช้สหบทเพือ่ น� ำเสนอชุดความคิดหรือ
อุดมการณ์ความเป็ นผูห้ ญิง ดังตัวอย่าง  
ตัวอย่าง

ในอดีตเบอร์เบอร์รไ่ี ม่ได้เป็นเพียงชือ่ ของแบรนด์เสือ้ ผ้าดังทีก่ อ่ ตัง้ โดย
โธมัส เบอร์เบอร์รแ่ี ละลือเลือ่ งว่าเป็ น “ผูค้ ดิ ค้นนวัตกรรมการดีไซน์”
มือฉมัง หากแต่ยงั ใช้เรียกเสือ้ กันฝนผ้ากาเบอร์ดนี 9 (อีกหนึง่ สิง่ ประดิษฐ์
ของโธมัส) อย่างทีก่ ษัตริยเ์ อ็ดเวิรด์ ที่ 7 ตรัสกับคนสนิทว่า “หยิบเบอร์เบอร์ร่ี
		ของฉันมา” เมือ่ ทรงต้องการใช้เสือ้ กันฝนเช่นเดียวกับคนอืน่
(Praew, 10 September 2013: 184)
จากตัวอย่างข้อความโฆษณาข้างต้นปรากฏการใช้สหบท (intertextuality) ด้วย
การกล่าวถึง พระราชด�ำรัส (ค�ำสัง)่ ของกษัตริยเ์ อ็ดเวิรด์ ที่ 7 ซึง่ ตรัสกับคนสนิทของ
พระองค์เมือ่ ทรงต้องการใช้ฉลองพระองค์กนั ฝน (เสือ้ กันฝน) ว่า “หยิบเบอร์เบอร์รข่ี อง
ฉันมา” การใช้สหบทนี้กเ็ พือ่ โน้มน้าวให้ผอู้ ่านเห็นว่าสินค้าแฟชันแบรนด์
่
เนมดังกล่าว
(เสือ้ กันฝนผ้ากาเบอร์ดนี ตราสินค้า Burberry) เป็นสินค้าทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากผูใ้ ช้ทเ่ี ป็น
บุคคลชัน้ สูงคือกษัตริยเ์ อ็ดเวิรด์ ที่ 7 ซึง่ ช่วยสร้างความน่าเชือ่ ถือให้กบั สินค้าและท�ำให้
ผู้อ่านเกิดความรู้สกึ เชิงบวกในแง่ภาพลักษณ์ ท่ดี เี ลิศและสูงส่งของสินค้าเสมือนว่า
หากผูอ้ า่ นได้สวมใส่สนิ ค้าดังกล่าวผูอ้ า่ นก็จะเป็นบุคคลทีม่ รี สนิยมในระดับเดียวกับบุคคล
ชัน้ สูงทีถ่ กู อ้างถึง
เสือ้ กันฝนผ้ากาเบอร์ดนี ของตราสินค้าเบอร์เบอร์ร่ี (Burberry) ถูกออกแบบให้สามารถ
ใช้ได้ทงั ้ ผูห้ ญิงและผูช้ าย (ผูว้ จิ ยั )
9
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ภพ สวัสดี และสิรวิ รรณ นันทจันทูล

สรุปและอภิ ปรายผล
จากผลการศึกษาโฆษณาสินค้าแฟชันแบรนด์
่
เนมส�ำหรับสตรีในนิตยสารสตรี
ของไทยพบว่าผูเ้ ขียนโฆษณาใช้กลวิธที างภาษา 6 กลวิธี ได้แก่ การเลือกใช้คำ� ศัพท์
(lexical selection) การกล่าวอ้าง (reference) การใช้คำ� แสดงทัศนะภาวะ (modality)
การใช้อุปลักษณ์ (metaphor) การกล่าวเกินจริง (overstatement) และการใช้สหบท
(intertextuality) ในการประกอบสร้าง “ความเป็นผูห้ ญิง (femininity)” บางประการขึน้ มา
คือชุดความคิดเกีย่ วกับ “ผูห้ ญิงชัน้ สูง” ซึง่ หมายถึงผูห้ ญิงทีม่ สี ถานะทางสังคมสูงกว่า
ผูห้ ญิงทัวไป
่ โดยมีกลวิธใี นการน�ำเสนอ 2 ลักษณะคือลักษณะแรกเป็ นการกล่าวยกย่อง
ถึงความดีเลิศด้านคุณสมบัตขิ องสินค้าด้วยกลวิธที างภาษาคือการเลือกใช้คำ� ทีส่ ่อื ถึง
สินค้าแฟชันแบรนด์
่
เนม การกล่าวอ้าง การใช้ค�ำแสดงทัศนะภาวะ การใช้อุปลักษณ์
การกล่าวเกินจริง และการใช้สหบท เพือ่ ให้ผอู้ า่ นเห็นถึงมาตรฐานและคุณภาพของสินค้า
ที่ดเี ลิศและสูงส่งกว่าสินค้าทัวไป
่ อีกลักษณะหนึ่งคือการกล่าวยกย่องตัวผูใ้ ช้สนิ ค้า
ว่าเป็ นผูท้ เ่ี หมาะสมและคู่ควรกับสินค้าทีด่ เี ลิศและสูงส่งด้วยการใช้กลวิธที างภาษาคือ
การเลือกใช้คำ� เรียกผูห้ ญิง การกล่าวอ้าง การใช้คำ� แสดงทัศนะภาวะ การใช้อุปลักษณ์
และการกล่าวเกินจริง
ถึงแม้วา่ นิตยสารสตรีของไทยทัง้ 8 ชือ่ ฉบับจะมีกลวิธกี ารใช้ภาษาในการน�ำเสนอ
สินค้าแฟชันแบรนด์
่
เนมส�ำหรับสตรีผา่ นโฆษณาในรูปแบบทีห่ ลากหลาย แต่หากพิจารณา
จะพบว่าในโฆษณาเหล่านัน้ ผูเ้ ขียนโฆษณาได้สร้างวาทกรรมซึง่ ประกอบสร้างลักษณะ
ผูห้ ญิงทีพ่ งึ ประสงค์คอื “ผูห้ ญิงชันสู
้ ง” ขึน้ โดยเน้นย�ำ้ ให้ผอู้ า่ นเห็นว่าสินค้าแฟชันแบรนด์
่
เนม
ทีน่ � ำเสนอในโฆษณานัน้ เชื่อมโยงกับกลุ่มคนชัน้ สูงในสังคม โดยเฉพาะผูห้ ญิงชัน้ สูง
ซึง่ เป็นกลุม่ ผูห้ ญิงทีม่ ภี าพลักษณ์ดเี ลิศและได้รบั การยอมรับในสังคมจากสถานะทางสังคม
ทีส่ งู กว่าผูอ้ ่นื และผูเ้ ขียนโฆษณายังพยายามเชื่อมโยงภาพลักษณ์ทด่ี เี ลิศของผูห้ ญิง
ชัน้ สูงเหล่านี้ไปยังกลุ่มผูอ้ ่านด้วยการสร้างมายาคติหรือภาพลวงเพือ่ ครอบง�ำความคิด
ของผูอ้ า่ นให้เห็นว่าสินค้าแฟชันแบรนด์
่
เนมทีน่ �ำเสนอในโฆษณานัน้ สามารถเปลีย่ นแปลง
หรือยกฐานะของผูอ้ ่านให้มภี าพลักษณ์ทด่ี เี ลิศเหมือนกับผูห้ ญิงชัน้ สูงได้
จากผลการศึกษาข้างต้นสะท้อนความคิดหนึง่ เกีย่ วกับเสือ้ ผ้าและเครือ่ งแต่งกาย
ในปจั จุบนั ซึ่งสัมพันธ์กบั การจ�ำแนกชนชัน้ หรือสถานภาพของคนในสังคม ดังเช่นที่
Kanchana Kaewthep (2009: 286) ได้กล่าวว่า
ในสังคมศักดินา ลักษณะดังกล่าวนัน้ จะเห็นชัดเจนที่สุด เพราะ
เครือ่ งหมายแบ่งชันวรรณะของบุ
้
คคลจะอยูท่ เ่ี ครือ่ งแต่งกายนีเ้ อง ดังทีม่ กี ฎข้อห้าม
ว่า “อย่าท�ำเทียมเจ้า” หรือมีธรรมเนียมห้ามใช้สบี างสีสำ� หรับคนธรรมดาสามัญ
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ั บนั ทีเ่ กิดลักษณะประชาธิปไตยด้านการใช้ชวี ติ (democratization
แต่ในยุคสมัยปจจุ
of lifestyle) ท�ำให้มองดูโดยผิวเผินอาจจะเห็นว่าคนทุกชันมี
้ ความเท่าเทียมกันแล้ว
ในการแต่งกาย อย่างไรก็ตาม ข้อจ�ำกัดทางเศรษฐกิจก็ยงั มาเป็ นตัวก�ำหนด
การแต่งกายและบ่งบอกสถานภาพอยูด่ ี (เช่น คนจนย่อมไม่มเี ครือ่ งเพชรจะแต่ง)
ยุคปจั จุบนั นี้ยห่ี อ้ ของสินค้า (brand name) ได้กลายมาเป็ นเครือ่ งหมายแสดง
สถานภาพตัวใหม่ของการแต่งกาย
จากค�ำกล่าวนี้จงึ แสดงให้เห็นว่าเสือ้ ผ้าและเครือ่ งแต่งกายเป็ นสิง่ หนึ่งทีแ่ สดง
สถานะทางสังคมของผูส้ วมใส่ โดยเฉพาะสังคมไทยในอดีตซึง่ เป็ นสังคมศักดินา เช่น
ในสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้มขี อ้ ก�ำหนดรูปแบบการแต่งกายและมีขอ้ ห้าม
ส�ำหรับผูท้ อ่ี ยูใ่ นชนชัน้ ไพร่มใิ ห้แต่งกายทัดเทียมเจ้าขุนมูลนายในชนชัน้ ปกครอง10 และ
ั บนั จะเป็นสังคมแบบประชาธิปไตยไม่ใช่สงั คมศักดินาเช่นในอดีต
แม้วา่ สังคมไทยในปจจุ
ซึง่ มีขอ้ ห้ามมิให้สามัญชนแต่งกายทัดเทียมเจ้านายหรือชนชัน้ สูง แต่กป็ รากฏว่าฐานะ
ทางเศรษฐกิจได้กลายมาเป็ นตัวก�ำหนดและจ�ำแนกชนชัน้ ของคนผ่านการแต่งกายแทน
ด้วยเหตุนส้ี นิ ค้าแบรนด์เนม (brand name) ซึง่ เป็นสินค้าทีม่ รี าคาสูงจึงกลายมาเป็น
ั บนั เมือ่ ประกอบกับการเติบโตของระบบ
เครือ่ งแสดงสถานะทางสังคมของคนในสมัยปจจุ
ทุนนิยมในประเทศแถบตะวันตกทีม่ กี ารขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง สินค้าแบรนด์เนมซึง่
ถือก�ำเนิดในประเทศแถบตะวันตกและได้แพร่กระจายเข้ามาในสังคมไทยจึงกลายเป็ น
แฟชันหรื
่ อกระแสนิยมใหม่ทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ในขณะเดียวกันคนในสังคม
ไทยปจั จุบนั ซึ่งได้กลายมาเป็ นคนในสังคมทุนนิยมก็ใช้แฟชันหรื
่ อกระแสนิยมใหม่น้ี
ในการบ่งบอกสถานะทางสังคมไปพร้อมกันเช่นเดียวกับคนในสังคมตะวันตกด้วย ดังเช่นที่
Craig (1994: 6) กล่าวถึงแฟชันตะวั
่ นตกซึง่ สัมพันธ์กบั การบริโภคในระบบทุนนิยมว่า
จุดเด่นของแฟชันตะวั
่
นตกคือการถูก ขับ เคลื่อนผ่า นการบริโ ภค
ในแง่นพ้ี ฤติกรรมทีเ่ กีย่ วพันกับแฟชันโดยตั
่
วมันเองจึงไร้ความหมาย เป็นได้เพียง
“การผลิตซ�้ำ” (reproduction) ในเชิงการแลกเปลีย่ นทางเศรษฐกิจ อีกทัง้ เป็ น
ผลสะท้อนกลับของอุดมการณ์บริโภค ดังจะเห็นจากการทีค่ นในสังคมตะวันตก

หากราษฎรสามัญหรือช่างทองคนใดทีว่ า่ จ้างหรือรับจ้างท�ำเครือ่ งประดับเกินฐานะของ
ผูใ้ ช้นนั ้ ต้องได้รบั โทษจากบ้านเมือง.(National Archives of Thailand, 1982: 1-3)
10
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ใช้แฟชันในการได้
่
มาซึง่ ต�ำแหน่งทางชนชัน้ (class position) และสถานภาพ
ทางสังคม (social status) ผลก็คอื แฟชันจึ
่ งถูกอธิบายในฐานะทีเ่ ป็น “ปรากฏการณ์
ทีว่ บู วาบฉาบฉวย” (ephemeral phenomenon) อย่างหนึ่งภายใต้วฒ
ั นธรรม
การบริโภค
จึงกล่าวได้ว่าแฟชันตะวั
่ นตกโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าแฟชันแบรนด์
่
เนมซึง่ เป็ น
กลุม่ สินค้าแฟชันที
่ ม่ รี าคาสูงมากและได้รบั ความนิยมอย่างสูงในสังคมตะวันตกได้เติบโต
และขยายความนิยมเข้ามาสูส่ งั คมไทยพร้อมกับระบบทุนนิยมทีผ่ มู้ อี �ำนาจในสังคมคือ
ผูท้ ม่ี อี �ำนาจทางเศรษฐกิจ แนวคิดดังกล่าวท�ำให้ผทู้ ต่ี อ้ งการมีอ�ำนาจในสังคมทุนนิยม
จ�ำเป็นต้องแสดงอ�ำนาจทางเศรษฐกิจของตัวเองเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ต�ำแหน่งทางชนชัน้ และ
เสือ้ ผ้าเครือ่ งแต่งกายแฟชันแบรนด์
่
เนมทีม่ รี าคาสูงมากนี้กเ็ ป็นเครือ่ งมือในการแสดงออก
อย่างหนึ่งเพือ่ แสดงถึงสถานภาพทางสังคมของผูส้ วมใส่ทส่ี งู กว่าผูอ้ ่นื จึงเป็ นเหตุผลที่
สะท้อนผ่านตัวบทของโฆษณาสินค้าแฟชันแบรนด์
่
เนมส�ำหรับสตรีในนิตยสารสตรีของไทย
ว่าการทีผ่ เู้ ขียนโฆษณาพยายามเน้นย�ำ้ เรือ่ ง “ความเหนือกว่าทางชนชัน้ ” ผ่านกลวิธที าง
ภาษาต่าง ๆ เพือ่ ให้ผอู้ า่ นรูส้ กึ ถึงความสูงส่งของสินค้าหรือผูท้ ส่ี วมใส่สนิ ค้าเหล่านัน้ ว่า
มีคณ
ุ ลักษณะทีด่ เี ลิศเหนือกว่าคนทัวไปก็
่ เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของกลุม่ ผูอ้ า่ น
ทีเ่ ป็นลูกค้าซึง่ ส่วนใหญ่เป็นผูห้ ญิงทีม่ อี ำ� นาจทางเศรษฐกิจสูงได้ใช้สนิ ค้าแฟชันแบรนด์
่
เนม
เหล่านัน้ ในการแสดงสถานภาพทางสังคมที่สูงกว่าผู้อ่นื เพื่อให้ได้มาซึ่งการยอมรับ
ในความเหนือกว่าทางชนชัน้ ในขณะเดียวกันก็เป็ นการครอบง�ำและชักจูงให้กลุม่ ผูอ้ า่ น
ทีอ่ าจมิได้มอี ำ� นาจทางเศรษฐกิจสูงแต่ตอ้ งการทีจ่ ะเลือ่ นสถานภาพของตัวเองให้กลายเป็น
ผูห้ ญิงทีม่ สี ถานะทางสังคมสูงว่าสามารถกระท�ำได้ผา่ นการสวมใส่สนิ ค้าแฟชันแบรนด์
่
เนม
ทีน่ �ำเสนอในโฆษณา
สรุปได้วา่ โฆษณาสินค้าแฟชันแบรนด์
่
เนมส�ำหรับสตรีในนิตยสารสตรีของไทย
เป็ นวาทกรรมหนึ่งทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงระบบชนชัน้ ทีย่ งั คงมีอยูใ่ นสังคมไทย โดยผูเ้ ขียน
โฆษณาได้เสนอความคิดเรื่องชนชัน้ ผ่านกลวิธกี ารใช้ภาษาหลากหลายกลวิธี โดย
พยายามแสดงให้เห็นว่าเสือ้ ผ้าและเครือ่ งแต่งกายแฟชันแบรนด์
่
เนมทีน่ ำ� เสนอผ่านโฆษณานัน้
สามารถท�ำให้ผูห้ ญิงกลายเป็ นผูห้ ญิงที่มสี ถานะทางสังคมสูงกว่าผูอ้ ่นื อันจะน� ำไปสู่
การยอมรับจากผูค้ นในสังคมได้ ด้วยเหตุผลนี้การแต่งกายด้วยสินค้าแฟชันแบรนด์
่
เนม
จึงเป็นอ�ำนาจ (power) ทางสังคมอย่างหนึง่ ทีผ่ สู้ วมใส่สนิ ค้าเหล่านีต้ อ้ งการมี นอกเหนือไปจาก
ความสวยงาม ความทันสมัย หรือความสะดวกสบายจากการสวมใส่สนิ ค้าแฟชันแบรนด์
่
เนม
ซึง่ ชุดความคิดเกีย่ วกับความเป็ นผูห้ ญิงชัน้ สูงนี้ได้ถูกสร้าง เผยแพร่ และผลิตซ�้ำผ่าน
โฆษณาสินค้าแฟชันแบรนด์
่
เนมส�ำหรับสตรีในนิตยสารสตรีของไทยซึง่ เป็นสือ่ สาธารณะ
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อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นอุดมการณ์ (ideology) ทีท่ ำ� ให้กลุม่ เป้าหมายหลักของนิตยสาร
ซึ่งเป็ นผู้หญิงเชื่อว่าอุดมการณ์ ดงั กล่าวนี้เป็ นความจริง ทัง้ ที่ในความเป็ นจริงแล้ว
อุดมการณ์ดงั กล่าวเป็นเพียงความจริงเสมือน (pseudo reality) ทีถ่ กู สร้างขึน้ จากวาทกรรม
เพื่อผลประโยชน์ในทางธุรกิจต่อผูส้ ร้างวาทกรรมคือผูผ้ ลิตโฆษณาหรือเจ้าของสินค้า
แฟชันแบรนด์
่
เนม
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