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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อความหมาย โดยการวิเคราะห์รูปแบบการ
อุปมาอุปไมยเชิงภาพของงานโฆษณาผลิตภัณฑ์ความงามทางสื่อนิตยสาร โดยใช้กรอบของทฤษฎี
ปฏิสัมพันธ์ของ Max Black แนวคิดเรื่องประเภทของภาพอุปมาอุปไมย เพื่อวิเคราะห์ประเภทของ
รูปแบบการอุปมาอุปไมยเชิงภาพ แนวทางการศึกษาเชิงสัญ ญะวิทยา แนวคิดเรื่องวาทศิลป์เชิงภาพ
เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยศึกษาจากภาพโฆษณาอุปมาอุปไมย จานวน 19 ภาพ จาก
นิตยสารผู้หญิง 3 หัวเรื่อง ปี พ.ศ. 2558 - 2559
ผลการวิจัยพบว่า การอุปมาอุปไมยเชิงภาพของงานโฆษณาผลิตภัณฑ์ความงามทางสื่อทัศน์ แบ่งเป็น
3 ประเภท คือ 1) ภาพอุปมาอุปไมยแบบภาพเดี่ยวสื่อความหมาย 2) ภาพอุปมาอุปไมยแบบภาพ 2
ภาพสื่ อความหมาย และ 3) ภาพเปรีย บเทีย บ ส าหรับ การสื่ อความหมายของการอุป มาอุ ปไมย
เชิงภาพในงานโฆษณาผลิตภัณฑ์ความงามทางสื่อทัศน์ พบว่ามีวิธีการสื่อความหมายที่สาคัญ ได้แก่
1) การใช้รูปสัญญะที่พบได้จาก/ตามธรรมชาติ เพื่อเปรียบเทียบกับลักษณะความงามของผิวพรรณ
2) การใช้รูปสัญญะบรรจุภัณฑ์มีระดับหรืออัญมณีราคาแพงเพื่อสื่อถึงความสูงส่ง 3) การใช้ถ้อยคา
อุป มาอุป ไมยร่ วมกับ ภาพ เพื่อเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งว่าเหมือนหรือคล้ ายคลึ งกับอีกสิ่งหนึ่ง 4) การ
นาเสนอภาพการผลัดเซลล์ผิวเพื่อเชื่อมโยงกับความเว้าวอนทางเพศ และ 5) การใช้สีในเชิงสัญลักษณ์
คาสาคัญ: การสื่อความหมาย ผลิตภัณฑ์ความงาม การอุปมาอุปไมยเชิงภาพ สื่อนิตยสาร
Abstract
This research aimed to examine the types of pictorial metaphor and signification in
beauty product advertisements. This research based on Max Black’s interactionism
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model to identify characteristics of pictorial metaphor, Semiology and Signification,
rhetorical of the image by analyzing 19 pictures of 3 Women’s magazines, A.D. 20152016. The research findings pointed out that the types of pictorial metaphor are in 3
areas: 1) pictorial metaphors with one pictorially present term 2) pictorial metaphors
with two pictorially present term 3) pictorial simile. Regarding the signification of
beauty products in magazine advertisements such as 1) signification of natural
compare with the aesthetic appearance of the skin. 2) precious gem/ ornament as a
luxury sign 3) using verbal metaphor combined with the pictorial metaphor for
comparing similarity with another 4) using sex appeal and 5) color theory.
Keywords: signification, beauty product, pictorial metaphor, magazine advertisements
บทนา
ผู้หญิงจานวนไม่น้อยให้ความสาคัญกับรูปลักษณ์ภายนอก เมื่อเราเอ่ยถึงคาว่า “ความงาม”
ในภาษาไทยจะมีถ้อยคาที่สามารถเทียบเคียงหรือเปรียบเปรยถึงความงามมากมาย อาทิ โฉมสะคราญ
โฉมเฉลา โฉมไฉไล เลอโฉม เป็นต้น ไม่เพียงเท่านี้ความงามยังปรากฏในรูปของสุภาษิต คาพังเพย
หรือสานวนไทยต่าง ๆ อาทิ ขาวเหมือนสาลี ขาวเหมือนหยวกกล้วย สวยจริงนะน้องสาว ผิวขาว
เหมือนแม่แตงร่มใบ ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง เป็นต้น ซึ่งไม่ว่าจะผ่านมานานเท่าใดผู้หญิง
ก็ยังคงให้ความสาคัญกับร่ างกายที่เป็นสถานะหรือพื้นที่ในการแสดงออกถึงความงาม หากแต่มิติ
ความงามในอดีตล้วนเป็นผลผลิตจากธรรมชาติ ที่ยังไม่ได้กากับด้วยวิทยาศาสตร์เฉกเช่นในปัจจุบัน
กล่าวในบริบทสังคมปัจจุบันได้ให้ความสาคัญกับความงามมากขึ้น ด้วยความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีด้านความงาม ทาให้มีผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเสริมสร้างความงามสาหรับผู้หญิงออกวางจาหน่าย
มากมายในท้องตลาด สอดรั บ กับค่านิยมของผู้บริโภคยุคใหม่ที่หั นมาดูแลเอาใส่ ใจรูปร่างหน้าตา
มากขึ้น จึงทาให้ธุรกิจมีแนวโน้มการเติบโตที่สูงขึ้นในแต่ละปี เป็นกระแสที่ได้รับความนิยม ไม่ว่าจะ
เป็ น กลุ่ มผลิ ตภัณฑ์ส ร้ างความงาม (make up) สวยภายนอก ยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ในขณะเดียวกันสวยภายใน กลุ่มผลิตภัณฑ์บารุงผิว (skin care) ก็กาลังมาแรง และมีการขยายตัวขึ้น
เรื่อย ๆ ด้วยสินค้าที่หลากหลาย ทาให้ผลิ ตภัณฑ์ในกลุ่ มสกินแคร์ อาทิ ครีมบารุงผิวหน้า ผิว กาย
ครีมกันแดด ครีมลบเลือนริ้วรอยแห่งวัย รวมไปถึงเวชสาอาง รักษาสิว ฝ้า ในเซกเมนต์ต่าง ๆ นั้น
ตั้งแต่ตลาดบนไปจนถึงตลาดล่าง ล้วนมีการแข่งขันสูงด้วยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เข้ามาในตลาด
กันอย่างมากมาย (ผู้จัดการออนไลน์, 2560: ออนไลน์)
ในรายงานส่วนแบ่งทางการตลาด (market share) ของผลิตภัณฑ์ความงาม ในปี พ.ศ. 2557
จากนิตยสาร Marketeer พบว่า ตลาดผลิตภัณฑ์สกินแคร์และเมคอัพในประเทศไทยเป็นตลาดที่ใหญ่
ที่สุดในอาเซียน โดยในประเทศไทยตลาดสกินแคร์ที่ใหญ่ที่สุด คือ สกินแคร์ดูแลผิวหน้ามีส่วนแบ่ง
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ตลาดมากถึ ง 68% ของตลาดสกิน แคร์ ทั้ง หมด มี การเติบ โตในครึ่ง ปีแ รก 4.6% แบ่ งเป็น ตลาด
สกินแคร์ 35,752 ล้านบาท เมคอัพ 12,393 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม 17,346 ล้ านบาท
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขอนามัย 9,925 ล้านบาท และน้าหอม 2,305 ล้านบาท โดยประเทศไทยมีขนาด
ของตลาดเมกอัพและสกินแคร์ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 มูลค่าตลาดโดยรวมของผลิตภัณฑ์ความงามในประเทศไทย
ที่มา: มาร์เก็ตเทียร์ออนไลน์ (2560: ออนไลน์)
กล่าวได้ว่าผู้หญิงกับความงามเป็นสิ่งคู่กัน สังคมสร้างให้ผู้หญิงอยู่คู่กับความสวยงาม ดังนั้น
การบริโภคข่าวสารเรื่องความงามของผู้หญิงจึงมีมากขึ้น การโฆษณาด้านความงามจึงเพิ่มขึ้นตามมา
จากกระแสความนิ ยมและการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตก ที่ผู้หญิงชาวตะวันตกเป็นต้นแบบที่เป็น
คนผิวขาว ผอม สูง ผู้หญิงจึงเริ่มให้ความสาคัญกับความสวยของตนเองมากขึ้น โดยมีสื่อโฆษณาต่าง ๆ
เป็นตัวตอกย้ากระตุ้นให้ผู้หญิงสนใจค่านิยมในด้านความงาม ซึ่งในความเป็นจริงความงามไม่ได้มีเพียง
ด้านเดียว ในการโฆษณาเกี่ยวกับความงามนั้น ผู้หญิงถูกนามาเป็นส่วนประกอบหลักในการโฆษณา
เพื่อดึงดูดความสนใจ มีการนาเสนอภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่เน้นแต่สรีระ หน้าตา เป็นการตอกย้า
แบบเพศนิยมในสังคมปัจจุบัน คือ การทาให้เชื่อว่าความงาม คือ ความผอม ขาวใส ที่เป็นสิ่งดึงดูดใจ
เพศตรงข้าม ซึ่งประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงในสังคมไทยนั้นจะมีกระบวนการเรียกร้องและ
ต่อสู้เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงเพศนิยมที่ปรากฏเด่นชัด ในสังคม และนักสตรีนิยมยังได้ให้ความสนใจ
ที่จะมุ่งประเด็นที่เกี่ยวกับการใช้ภาพตัวแทนของผู้หญิงในการสร้างอัตลักษณ์ในสื่อมวลชน (นพมาศ
เรืองพานิชภิบาล, 2551: 3)
ทางด้านการสร้างสรรค์งานโฆษณา ด้วยการใช้ภาพอุปมาอุปไมย (Pictorial metaphor)
นั้น มีการใช้กันแพร่หลายในต่างประเทศ โดยเฉพาะในสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์และนิตยสาร
ซึ่งผู้บริ โภคสามารถใช้เวลาในการพิจารณาภาพได้มากกว่าสื่ออื่น ในการนี้ Charles Forceville
(1996) ผู้ซึ่งได้ทาการศึกษาการอุปมาอุปไมยที่เกิดจากการใช้ภาพโฆษณาและบิลบอร์ดของประเทศ
อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และเนเธอร์แลนด์ โดยจาแนกประเภทของการอุปมาอุปไมยเชิงภาพใน
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ลักษณะต่าง ๆ สาหรับในการนาเสนอแบบการใช้ภาพอุปมาอุปไมย เป็นการนาเสนอแบบมีชั้นเชิง
ไม่ได้บอกผู้บริโภคแบบตรงไปตรงมา ซึ่งมีลักษณะเป็นการนาเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึง
กับสินค้ามาเปรียบเทียบ เช่น การเปรียบเทียบกระดาษชาระที่มีความนุ่มกับสาลี ขนสัตว์ หรือปุยนุ่น
เป็นต้น ซึ่งคาอุปมาอุปไมยในภาษาไทยจะมีคาว่า ดุจ เหมือน ดั่ง ฯลฯ เป็นการหาคาที่ชัดเจนมา
เปรียบเทียบกับสินค้าที่เข้าใจยาก เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจคุณสมบัติของสินค้าได้ง่ายขึ้นจากสิ่งที่นามา
เปรียบเทียบ
สาหรับแนวคิดเรื่องประเภทของภาพอุปมาอุปไมย โดย Charles Forceville (1996) ได้วาง
กรอบการวิเคราะห์ที่สามารถแบ่งภาพตามลักษณะการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบ ได้เป็น 4 ประเภท
กล่าวคือ 1) ภาพอุปมาอุปไมยแบบภาพเดี่ยวสื่อความหมาย (Pictorial Metaphors with one
Pictorially present term) (MP1s) 2) ภาพอุปมาอุปไมยแบบภาพ 2 ภาพสื่อความหมาย (Pictorial
Metaphors with two Pictorially present term) (MP2s) 3) ภาพเปรียบเทียบ (Pictorial
Simile) (Ps) และ 4) วัจนะ - ภาพอุปมาอุปไมย (Verbo - Pictorial Metaphor) (VPMs)
ผู้วิจัย มีความสนใจในเรื่ องปรากฏการณ์ความงามที่เกิดขึ้นในสั งคมไทย ด้ว ยเหตุที่สานึก
ดังกล่าวของคนในสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต การลงทุนในการจัดการดูแลรูปลักษณ์ให้เกิด
ความงามทั้งภายในภายนอกเป็นสิ่งที่ผู้หญิงสามารถควบคุมและจัดการได้ ภายใต้ความก้าวหน้าของ
วิทยาการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยทางเลือกของกลุ่มผลิตภัณฑ์สร้างความงาม (make up) และ
กลุ่มผลิตภัณฑ์บารุงผิว (skin care) ที่ช่วยบารุง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ให้คนเราสามารถงามขึ้นได้
บรรลุ เป้ าหมายที่พึงปรารถนา จนกลายเป็นค่านิยมความงามในอุดมคติของคนในสั งคมโดยมีสื่ อ
นิตยสารที่พร้อมใจกันนาเสนอภาพของกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ช่วยเนรมิตความงามให้เกิดขึ้นได้ ใน
ลักษณะของการอุปมาอุปไมยเชิงภาพ ซึ่งเป็นภาพของการเปรียบเทียบสินค้ากับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาทิ
การนาดอกซากุระ กลีบกุหลาบกร็องวิลล์ เพื่อสะท้อนถึงลักษณะความงามที่ได้รับภายหลังจากการ
บริโภคผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
จากที่มาและความสาคัญที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ทาให้ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะศึกษาประเภทของ
ภาพอุปมาอุปไมยในบริบทของงานโฆษณาทางสื่อนิตยสาร รวมถึงวิธีการสื่อความหมายในประเด็น
ต่าง ๆ ทั้งนี้จะเกิดประโยชน์กับแวดวงวิชาการจะเข้าใจถึงประเภทของภาพอุปมาอุปไมยในรูปแบบ
ต่ า ง ๆ ตลอดจนผู้ มี อ าชี พ สร้ า งสรรค์ ง านโฆษณา จะสามารถน าข้ อ ค้ น พบไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
เชิงสร้างสรรค์ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษารู ปแบบการอุปมาอุปไมยเชิงภาพในงานโฆษณาผลิตภัณฑ์ความงามทางสื่ อ
นิตยสาร
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2. เพื่อศึกษาวิธีการสื่อความหมายของการอุปมาอุปไมยเชิงภาพในงานโฆษณาผลิตภัณฑ์
ความงามทางสื่อนิตยสาร
วิธีการวิจัย
เป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative research) ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ต้ อ งการท าความเข้ า ใจ
ปรากฏการณ์ของการอุป มาอุปไมยเชิงภาพในบริบทของงานโฆษณาในระดับลึ กซึ้ง และต้องการ
ถอดรหั สการสื่ อความหมายแฝงในประเด็นต่าง ๆ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยด้ว ยการวิเคราะห์ตัวบท
(Textual Analysis) ด้วยการพิจารณาจากภาพโฆษณาที่ปรากฏอยู่ในนิตยสารสตรีจานวน 3 หัวเรื่อง
ได้แก่ 1) นิ ตยสาร Hello 2) นิ ตยสาร Lisa 3) นิตยสาร Marie Claire ในช่ว งระยะเวลาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2558 - 2559 ในส่วนของการเลือกนิตยสารสตรีนั้น ผู้วิจัยได้ทาการสารวจและรวบรวมจาก
แผงหนังสือทั่วไป แผงหนังสือเก่า หอสมุดแห่งชาติ ซึ่งพบว่า นิตยสารสตรีจานวน 3 หัวเรื่องดังกล่าว
มีการลงภาพโฆษณาผลิตภัณฑ์ความงามที่เจาะกลุ่มเป้าหมายผู้หญิงเป็นหลัก ทั้งยังมีลักษณะของการ
ใช้การอุปมาอุปไมยทางภาพในลักษณะเชิงเปรียบเทียบอย่างเด่นชัด โดยอยู่ภายใต้กรอบของทฤษฎี
ปฏิสัมพันธ์ของ Max Black และแนวคิดเรื่องประเภทของภาพอุปมาอุปไมย เมื่อรวบรวมภาพโฆษณา
ได้ครบตามที่ต้องการแล้ว ผู้วิจัยได้ทาการคัดเลือกภาพโฆษณาทั้งหมดอีกครั้ง โดยทาการคัดเลือกภาพ
โฆษณาที่ซ้ากันออก จึ งได้ภาพโฆษณาที่มีลั กษณะของการอุปมาอุปไมยทางภาพในการวิเคราะห์
จานวนทั้งสิ้น 19 ภาพ ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ความงาม 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์สร้างความ
งาม (make up) และกลุ่มผลิตภัณฑ์บารุงผิว (skin care) กล่าวคือ
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์สร้างความงาม (make up) ถือเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเสริมแต่ง
ภายนอกสาหรับผิวหน้า มีจุดประสงค์ให้ผิวหน้าของผู้บริโภคเป้าหมายกลุ่มผู้หญิง มีความสวยงามขึ้น
หรือแก้ไขในจุดบกพร่อง ตลอดจนเน้นส่วนที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ โฆษณาผลิตภัณฑ์แป้งคุชชั่น
Dreamskin จานวน 1 ภาพ โฆษณาผลิตภัณฑ์แป้งผสมรองพื้น Chanel จานวน 2 ภาพ
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์บารุงผิว (skin care) ถือเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทบารุงรักษาจาก
ภายในสาหรับ ผิว พรรณ มีจุดประสงค์ช่วยให้ ผิ วพรรณของผู้บริโภคเป้าหมายกลุ่มผู้ห ญิง มีความ
สวยงามสุขภาพดี บารุงผิวจากภายในสู่ภายนอก ได้แก่ โฆษณาผลิตภัณฑ์เซรั่มบารุงผิว Bichup SelfGenerating Anti-Aging Essence จานวน 2 ภาพ โฆษณาผลิตภัณฑ์มอยซ์เจอไรเซอร์ LA MER
จานวน 2 ภาพ โฆษณาผลิตภัณฑ์บารุงผิว Sulwhasoo จานวน 2 ภาพ โฆษณาผลิตภัณฑ์บารุงผิว
L’OCCITANE จานวน 1 ภาพ โฆษณาผลิตภัณฑ์บารุงผิว Dior Prestige จานวน 2 ภาพ โฆษณา
ผลิตภัณฑ์ถนอมผิวรอบดวงตา Cle De Peau จานวน 2 ภาพ โฆษณาผลิตภัณฑ์บารุงผิว Hwan Yu
Signature Ampoule จานวน 2 ภาพ โฆษณากลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาว No.7 จานวน 1 ภาพ และ
โฆษณากลุ่มผลิตภัณฑ์ไวท์เทนนิ่ง Shiseido White Lucent All Day Brightner N และ White
Lucent Micro Targeting Spot Corrector จานวน 2 ภาพ
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ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้กรอบของแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย
ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ ของ Max Black เพื่อวิเคราะห์ในส่วนที่เป็นวัตถุหลัก (Primary subject) และ
วัตถุรอง (Secondary subject) ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อความโฆษณา (Copy text) อันประกอบด้วย
ข้อความพาดหัวหลัก ข้อความพาดหัวรอง และข้อความบรรยายใต้ภาพ แนวคิดเรื่องประเภทของภาพ
อุปมาอุปไมย เพื่อวิเคราะห์และจัดประเภทของการอุปมาอุปไมยเชิงภาพในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ภาพ
อุป มาอุป ไมยแบบภาพเดี่ ย วสื่ อความหมาย ภาพอุ ปมาอุป ไมยแบบ 2 ภาพสื่ อ ความหมาย ภาพ
เปรียบเทียบ และวัจนะ-ภาพอุปมาอุปไมย แนวทางการศึกษาเชิงสัญญะวิทยา โดยวิเคราะห์ถึงวิธีการ
สื่อความหมายของรูปสัญญะต่าง ๆ ตลอดจนความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยแฝง แนวคิด
เรื่องวาทศิลป์เชิงภาพ เพื่อวิเคราะห์การสื่อความหมาย ได้แก่ สารที่เป็นภาษา สารที่เป็นภาพและมี
รหัส และสารที่เป็นภาพแต่ไม่มีรหัส
ผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาประเภทของรูปแบบการอุปมาอุปไมยเชิงภาพ และการสื่อความหมายของ
ในงานโฆษณาผลิตภัณฑ์ความงามทางสื่อทัศน์ สามารถสรุปได้ ดังนี้
1. รูปแบบของภาพอุปมาอุปไมยของงานโฆษณาผลิตภัณฑ์ความงาม
การอุ ป มาอุ ป ไมยเชิ ง ภาพของงานโฆษณาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค วามงามนั้ น พบประเภทภาพ
อุปมาอุปไมยในงานโฆษณา 3 รูปแบบ กล่าวคือ
ก. ภาพอุปมาอุปไมยแบบภาพเดี่ยวสื่อความหมาย
(Pictorial Metaphors with one Pictorially present term) (MP1s)
การอุปมาอุปไมยประกอบด้วยภาพที่เป็นวัตถุหลัก (Primary subject) ปรากฏในงาน
โฆษณาเพียงวัตถุเดียว ในขณะที่วัตถุรอง (Secondary subject) ถูกละเว้นไม่ปรากฏในงานโฆษณา
แต่ ผู้ ดู ภ าพสามารถคาดเดาได้ ว่ า วั ต ถุ ห ลั ก (Primary subject) ก าลั ง สื่ อ สารอะไรในวั ต ถุ ร อง
(Secondary subject) โดยการตีความจากวัตถุหลัก (Primary subject) ทาให้ผู้ชมภาพทราบว่า
ภาพนั้นกาลังบอกคุณลักษณะ (Feature) หรืออรรถประโยชน์ (Benefits) ของสินค้าและบริการใน
โฆษณา การแยกแยะว่ าวั ต ถุใ ด เป็น วัต ถุห ลั ก (Primary subject) และวั ตถุ รอง (Secondary
subject) นั้น สามารถรู้ได้จากบริบทของภาพโฆษณา (Pictorial context) และข้อความโฆษณา
(Copy text) ประกอบกับลักษณะสาคัญของการอุปมา คือ การเข้าใจและรับรู้ว่าเป็นการแทนสิ่งหนึ่ง
ด้วยอีกสิ่งหนึ่งนั่นเอง
ตารางที่ 1 การสื่อสารในเชิงเปรียบเทียบของภาพอุปมาอุปไมยแบบภาพเดี่ยวสื่อความหมาย
ภาพอุปมาอุปไมย
การเปรียบเทียบ
เนื้อคุชชั่นบิดเกลียว
ผิวสวยดุจฝัน
(โฆษณาผลิตภัณฑ์แป้งคุชชั่น Dreamskin)
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ข. ภาพอุปมาอุปไมยแบบภาพ 2 ภาพสื่อความหมาย
(Pictorial Metaphors with two Pictorially present term) (MP2s)
การอุปมาอุปไมยเชิงภาพในลักษณะนี้ประกอบด้วยภาพ 2 ภาพ คือ ภาพที่เป็นวัตถุ
หลัก (Primary subject) และภาพที่เป็นวัตถุรอง (Secondary subject) ทั้ง 2 วัตถุ ปรากฏในหน้า
โฆษณาในลั ก ษณะของการรวมกั น หรื อ ผสมผสานกั น เป็ น ปรากฏการณ์ พั น ทาง (Hybrid
phenomenon) หรื อเป็น ภาพเดี่ยว (Single gestalt) ภาพทั้ง 2 ทาหน้าที่การอุปมาหรือสื่อถึง
คุณลักษณะ (feature) หรืออรรถประโยชน์ (benefits) และแนวคิดหลักของสินค้าและบริการใน
โฆษณาเช่นเดียวกับ MP1s การแยกแยะว่าวัตถุใด เป็นวัตถุหลัก (Primary subject) และวัตถุรอง
(Secondary subject) นั้น สามารถรู้ได้จากบริบททางวัจนะ (Verbal Context) เช่น ข้อความพาด
หัว (Headline) พาดหัวรอง (Sub headline) และข้อความบรรยาย (Copy text)
ตารางที่ 2 การสื่อสารในเชิงเปรียบเทียบของภาพอุปมาอุปไมยแบบภาพ 2 ภาพสื่อความหมาย
ภาพอุปมาอุปไมย
การเปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ์รวมกับโสม
ความอมตะ
(โฆษณาผลิตภัณฑ์บารุงผิว Sulwhasoo)
ผลิตภัณฑ์รวมกับ สาหร่าย Jania Rebe
ความงามอันล้าค่า
และดอกไม้ Immortelle Millesimee
(โฆษณาผลิตภัณฑ์บารุงผิว L’OCCITANE)
ค. ภาพเปรียบเทียบ (Pictorial Simile) (Ps)
กล่าวในทางภาษาศาสตร์ Simile เป็นโวหารที่เปรียบเทียบของ 2 สิ่งที่ไม่จาเป็นต้อง
นามาเปรี ยบเทียบกันว่าเหมือนกันทีเดียว โดยมากผู้เปรียบเทียบจะใช้การเปรียบเทียบด้วยคาว่า
“เหมื อ น” “คล้ า ย” “ดุ จ ” “ดู ร าว” “ประหนึ่ ง ” “เพี ย ง” “ดั่ ง ” “ราวกั บ ” “เฉก” เป็ น ต้ น
การใช้ภาพเปรียบเทียบเป็นการเปรียบเทียบด้วยภาพ 2 ภาพ เพื่อเปรียบคุณลักษณะหรือคุณสมบัติ
ของสิ่งหนึ่งว่าเหมือน คล้าย หรือเฉกเช่นกับอีกสิ่งหนึ่ง การแยกแยะว่าภาพใดเป็นวัตถุหลัก (Primary
Subject) และวัตถุรอง (Secondary subject) นั้น ไม่มีความสาคัญเท่ากับการอุปมาแบบ MP1s
และการอุปมาแบบ MP2s ด้วยเหตุผลที่ภาพทั้งสองนั้ นถูกนาเสนอและถูกประกบคู่ให้เห็นในหน้า
โฆษณาพร้อมกัน โดยเรียกว่า Pictorial Metaphor 1 (PM1) และ Pictorial Metaphor 1 (PM2)
โดยมาก PM1 มักจะเป็นภาพสินค้าหรือบริการ ส่วน PM2 เป็นภาพที่ถูกเปรียบเทียบ
หรืออุปมาถึง ซึ่งทาหน้าที่ให้เห็นถึงคุณลักษณะ (feature) หรืออรรถประโยชน์ (benefits) ของสินค้า
และบริการได้ว่า สินค้าที่กาลังโฆษณาอยู่นั้น สื่อถึงสารอะไร หรือเป็นการสื่อถึงใจความสาคัญของ
โฆษณาชิ้นนั้น ๆ
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ตารางที่ 3 การสื่อสารในเชิงเปรียบเทียบของภาพเปรียบเทียบ
ภาพอุปมาอุปไมย
การเปรียบเทียบ
แสงใหม่อันบริสุทธ์
ความใสสว่างของผิวหน้า
(โฆษณาผลิตภัณฑ์แป้งผสมรองพื้น Chanel)
บรรจุภัณฑ์ของจักรพรรดินี
ความสูงส่ง
(โฆษณาผลิตภัณฑ์เซรั่มบารุงผิว
Bichup Self-Generating Anti-Aging Essence)
สายน้า
ความชุ่มชื้นของผิวพรรณ
(โฆษณาผลิตภัณฑ์มอยซ์เจอไรเซอร์ LA MER)
กลีบกุหลาบกร็องวิลล์
ความแข็งแรง สดใส มีชีวิตชีวา
(โฆษณาผลิตภัณฑ์บารุงผิว Dior Prestige)
ปะติมากรรม
ความงามของดวงตา
(โฆษณาผลิตภัณฑ์ถนอมผิวรอบดวงตา
Cle De Peau)
วิหคไฟ
ความสง่างาม
(โฆษณาผลิตภัณฑ์บารุงผิว
Hwan Yu Signature Ampoule)
เพชร
ความเลอค่า
(โฆษณากลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาว No.7)
ดอกซากุระ
งามเปล่งประกาย เจิดจรัส
(โฆษณากลุ่มผลิตภัณฑ์ไวท์เทนนิ่ง Shiseido White
Lucent All Day Brightner N และ White Lucent
Micro Targeting Spot Corrector)
2. การสื่อความหมายของงานโฆษณาผลิตภัณฑ์ความงาม
ก. การใช้รูปสัญญะที่พบได้จาก/ตามธรรมชาติ เพื่อเปรียบเทียบกับลักษณะความงาม
ของผิวพรรณ
รูปสัญญะที่ปรากฏในบริบทของงานโฆษณาถือเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ตามธรรมชาติหรือ
ในท้องทะเล ดังเห็นได้จากโสม สาหร่าย Jania Rebens ดอกไม้ Immortelle Millesimee สายน้า
แสงใหม่อันบริสุทธิ์ ดอกซากุระ และกลีบกุหลาบกร็องวิลล์ ทั้งนี้โฆษณาได้นารูปสัญญะตามธรรมชาติ
จากแหล่งต่าง ๆ เหล่านี้มาใช้เป็นส่วนผสมในเนื้อครีมบารุงผิว เพื่อเปรียบเทียบกับความงามของ
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ผิวพรรณที่ผู้บริโภคพึงได้รับ ไม่ว่าจะเป็นความอมตะ ผิวสวยเปล่งประกาย เจิดจรัส ความแข็งแรง
สดใส มีชีวิตชีวา เป็นต้น
ดังเช่นที่ วิภาภรณ์ กอจรัญจิตต์ (2545: 133) มองว่า การที่โฆษณานารูปสัญญะจาก/
ตามธรรมชาติมาเสนอนั้น เป็นเพียงการหยิบยืมประโยชน์ของธรรมชาติมากลบเกลื่อนการทางานของ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และของมนุษย์ ซึ่งกากับอยู่เบื้องหลัง ดังนั้น สิ่งที่วิท ยาศาสตร์ มนุษย์
และการบริ โ ภคสิ น ค้ า จั ด กระท ากับ ธรรมชาติ จึ งเป็ น เพี ย งการปรุ ง แต่ ง ธรรมชาติ ให้ ป รากฏใน
รูปลักษณ์ใหม่ ดังนั้น การปรุงแต่งธรรมชาติด้วยสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ จึงเป็นกระบวนการสร้าง
นิยามใหม่ (Redefine) ให้กับธรรมชาติ ในขณะเดียวกัน ก็เป็นการปรุงแต่งความคิ ดผู้บริโภคในเรื่อง
ธรรมชาติที่แท้จริง หรือธรรมชาติที่ผู้บริโภคต้องการและปรารถนา ต้องเป็นธรรมชาติประดิษฐ์ที่ผ่าน
การปรุงแต่งจากวิทยาศาสตร์ มนุษย์ และการบริโภคแล้วเท่านั้น
ข. การใช้รูปสัญญะบรรจุภัณฑ์มีระดับหรืออัญมณีราคาแพงเพื่อสื่อถึงความสูงส่ง
รู ป สั ญญะที่ป รากฏในบริบทของงานโฆษณาถือ การนาเอาบรรจุภัณฑ์มีระดับหรื อ
อัญมณีร าคาแพงมาสื่ อสารในภาพโฆษณา ดั งเห็ น ได้จากการออกแบบบรรจุภัณฑ์ อันทรงคุณค่ า
เปรียบเทียบได้กับความสง่างามในวิถีแห่งจักรพรรดินี หรือการใช้เพชรเคียงคู่กับผลิตภัณฑ์ เพื่อสื่อ
ความหมายถึงความงามอย่างเลอค่า เป็นต้น
ค. การใช้ถ้อยค าอุปมาอุปไมยร่ วมกับภาพ เพื่อเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งว่า เหมือนหรื อ
คล้ายคลึงกับอีกสิ่งหนึ่ง
ในส่วนของภาพโฆษณาได้มีการใช้ถ้อยคาอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบในข้อความพาดหัว
หลัก (Headline) และข้อความบรรยาย (Body copy) เช่น “ดวงตาได้รูปดุจประติมากรรม” “ผิว
สวยดุจฝันในทันที ทุกที่ และทุกเวลา” “ผิวสุขภาพดีราวกับแสงใหม่อันบริสุทธิ์ ” “เนื้อครีม ดุจหลอม
ละลายสู่ผิว ให้สัมผัสหรูหรา ละมุนละไม” เป็นต้น ซึ่งช่วยเสริมให้การอุปมาอุปไมยเชิงภาพเกิดความ
เข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งข้อความและภาพทาหน้าที่สนับสนุนเกิ้ อกูลกัน เพื่อให้ผู้บริโภคเป้าหมาย
เกิดความเข้าใจ
ง. การนาเสนอภาพการผลัดเซลล์ผิวเพื่อเชื่อมโยงกับความเว้าวอนทางเพศ
เป็นการที่โฆษณาใช้ความเว้าวอนทางเพศ (sex appeal) มานาเสนอ โดยมีลี ยองเฮ
ดารานักแสดงอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลี มาอวดผิวที่ผ่านการผลัดเซลล์มาแล้วอย่างดี โดยสวมชุด
เปลื อยไหล่ และมี การถื อขวดผลิ ตภั ณ ฑ์ เซรั่ มบ ารุ งผิ ว Bichup Self-Generating Anti-Aging
Essence ลักษณะการแต่งกายสวมเสื้อเปลือยไหล่ มีจุดประสงค์เพื่อโชว์ผิวพรรณที่ได้รับภายหลังการ
บริโภคเป็นอย่างดี ซึ่ง วรรณรุจ ประจงศักดิ์ (2543: 22-23) มองว่า รูปแบบการนาเสนอจุดเว้าวอน
ทางเพศในงานโฆษณามีหลายแง่มุม 1) การเปิดเผยร่างกาย โดยเป็นการเผยให้เห็นเพียงบางส่วนของ
ร่างกาย ก็ดึงดูดให้ผู้คนหันมาให้ความสนใจผู้หญิงที่นามาเสนอเป็นแบบได้อย่างไม่น่าเชื่อ 2) การ
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แสดงออกทางใบหน้า ซึ่งพบว่ ามีการใช้แววตา สีหน้าของผู้แสดงแบบ เป็นตัวสื่อจุดเว้าวอนทางเพศ
อาจจะใช้สายตาเป็นหลัก 3) อากัปกิริยาท่าทาง การแสดงอากัปกิริยาท่าทางนั้นภาพส่วนใหญ่จะเป็น
ภาพของผู้แสดงแบบมีความสุขหลังจากได้ใช้ผลิตภัณฑ์แล้ว ซึ่งภาพโฆษณาผลิตภัณฑ์เซรั่มบารุงผิว
Bichup Self-Generating Anti-Aging Essence เป็นการแสดงออกถึงจุดเว้าวอนทางเพศทางด้าน
การเปิดเผยร่างกาย
จ. การใช้สีในเชิงสัญลักษณ์
เป็นการใช้สีเพื่อสื่อความหมายในแง่มุมต่าง ๆ ดังเช่น กรณีของภาพโฆษณาผลิตภัณฑ์
บารุงผิว Hwan Yu Signature Ampoule การนาเสนอบรรจุภัณฑ์ใช้รูปสัญญะวิหคไฟสีทอง เป็นการ
แฝงนัยยะถึงความเลอค่า สูงส่ง เป็นผลิตภัณฑ์ชั้นเอกเท่านั้น หรือในกรณีโฆษณาผลิตภัณฑ์บารุงผิว
Dior Prestige และโฆษณาผลิตภัณฑ์เซรั่มบารุงผิว Bichup Self-Generating Anti-Aging Essence
ก็ใช้สีทองเป็นประกายที่ตัวบรรจุภัณฑ์ เพื่อสื่อความหมายถึง ความเลอค่า สูงส่ง เช่นเดียวกัน ในขณะ
ที่โฆษณาผลิตภัณฑ์แป้งผสมรองพิ้น Chanel เน้นการใช้สีขาวในภาพเป็นหลัก ควบคู่กับใบหน้าที่
สว่างใสของนางแบบ เพื่อสื่อความหมายถึงความบริสุทธิ์ เจิดจรัส เปล่งประกายตลอดวัน
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยพบว่า รูปแบบของภาพอุปมาอุปไมยของงานโฆษณาผลิตภัณฑ์ความงาม
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ภาพอุปมาอุปไมยแบบภาพเดี่ยวสื่อความหมาย ภาพอุปมาอุปไมย
แบบ 2 ภาพสื่อความหมาย และภาพเปรียบเทียบ มีความพยายามอย่างยิ่งในการสร้างจุดครองใจ
เพื่ อ ต้ อ งการขายสิ น ค้ า ส าหรั บ กลุ่ ม เป้ า หมายหลั ก ผู้ ห ญิ ง ที่ ค่ อ นข้ า งมี ฐ านะรายได้ ดี รสนิ ย มสู ง
มีบทบาทสาคัญในสังคม ในมุมมองด้านการนาเสนอเป็นการสื่อสารด้วยภาพโฆษณาเชิงเปรียบ ด้วย
การนาเอาวัตถุหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อเชื่อมโยงถึงคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคได้รับเมื่อได้ใช้ผลิตภัณฑ์
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ทราบถึงบทบาทของสถานะร่างกายมนุษย์ในปัจจุบัน ที่ต้องได้รับการ
เอาใจใส่ โดยลงทุนจัดการดูแลเสริมความงามทั้งภายในและภายนอกให้ดูดีอยู่เสมอ ด้วยวิทยาการทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่ง รู ป ลั กษณ์ความงามบ่งบอกบุคลิ กภาพและตัว ตนของปัจเจกบุคคล โดยเลื อกใช้
ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามที่เป็นแบรนด์ชั้นนาซึ่งนาเข้าจากต่างประเทศ ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์
สร้างความงาม (make up) และกลุ่มผลิตภัณฑ์บารุงผิว (skin care) กล่าวในประเด็นเรื่องการสื่อ
ความหมายภายใต้กรอบของทฤษฎีปฏิสั มพันธ์ของ Max Black พบว่า กลวิธีการสื่ อสารในภาพ
โฆษณา มีการนาเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเปรียบเทียบกับลักษณะผิวพรรณที่ได้รับภายหลังจากการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ อาทิ การใช้กลีบกุหลาบกร็องวิลล์ ที่สามารถเติบโตอย่างงดงามท่ามกลางสภาพอากาศที่
แปรปรวน ณ เมืองนอร์มังดี ประเทศฝรั่งเศส ที่สามารถเปรียบเทียบถึงความแข็งแรง สดใส มีชีวิต ชีวา
ของผิวพรรณ (โฆษณาผลิตภัณฑ์บารุงผิว Dior Prestige) หรือการนาอัญมณีเพชร มาเปรียบเทียบถึง
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ความเลอค่าของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดเลือนริ้วรอย เผยผิวดูขาวกระจ่างใส ใน 2 สัปดาห์ (โฆษณา
กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาว No.7)
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
สาหรับการอุปมาอุปไมยเชิงภาพ ตามกรอบแนวคิดของ Charles Forceville (1996) ผู้ซึ่ง
ทาการศึกษาการอุปไมยทางภาพของต่างประเทศ ซึ่งตรงกับการอุปมาอุปไมยเชิงภาพของงานโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ความงามทางสื่อนิตยสารของไทยนิยมใช้ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) ภาพอุปมาอุปไมยแบบภาพ
เดี่ยวสื่อความหมาย (Pictorial Metaphors with one Pictorially present term) (MP1s) 2) ภาพ
อุป มาอุ ป ไมยแบบภาพ 2 ภาพสื่ อความหมาย (Pictorial Metaphors with two Pictorially
present term) (MP2s) 3) ภาพเปรียบเทียบ (Pictorial Simile) (Ps) ซึ่งแตกต่างจากข้อค้นพบของ
Charles Forceville (1996) ที่ได้ทาการศึกษาภาพโฆษณาและบิลบอร์ดของประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส
เยอรมัน และเนเธอร์แลนด์นั้นจะปรากฏวัจนะ - ภาพอุปมาอุปไมย (Verbo - Pictorial Metaphor)
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