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กลวิธีการประกอบสร้าง “อานาจ” “ความรู”้
และ “ความจริง” ในวาทกรรมโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ที่ให้ความขาว
ทิสวัส ธำรงสำนต์

บทคัดย่อ
บทควำมนี้ มุ่งวิเครำะห์กลวิธีกำรประกอบสร้ำง “อำนำจ” “ควำมรู้” และ
“ควำมจริ ง ” ในวำทกรรมโฆษณำผลิ ต ภัณ ฑ์ ท่ี ใ ห้ ค วำมขำว ที่ แ พร่ ภ ำพทำง
สถำนีโทรทัศน์ โดยอำศัยทฤษฎีกลวิธกี ำรโน้มน้ำวใจของอำริสโตเติล คือ 1) ควำม
น่ ำเชื่อถือของบุคลิกลักษณะของผู้นำเสนอสินค้ำ ทัง้ แพทย์หรือผู้เชี่ยวชำญหรือ
นักแสดงโฆษณำ 2) ตรรกและเหตุผลในภำพยนตร์โฆษณำ และ 3) กลวิธีกำรใช้
ภำษำในกำรโน้มน้ำวใจทีส่ ร้ำง “มำยำคติ” หรือ “ควำมจริงเสมือน” ของควำมขำวและ
ควำมงำม ที่สมั พันธ์กบั ทฤษฎีสญ
ั วิทยำของรอล็อง บำร์ต นอกจำกนัน้ กำรใช้สญ
ั ญะ
“ควำมขำว” ยังสอดคล้องกับแนวคิดกำรประกอบสร้ำง “วำทกรรม” ของมิแชล ฟูโก
ดังนัน้ กำรตัดสินใจซือ้ สินค้ำนัน้ ๆ จึงอำจมิได้มำจำกควำมจำเป็ นในกำรบริโภคสินค้ำ
แต่ ด้วยอ ำนำจของวำทกรรมที่สร้ำงควำมหมำยบำงอย่ำงให้ดูเหมือนเป็ นเรื่อ ง
ธรรมชำติและจำเป็ นต่อชีวติ ของผู้คนทัง้ หลำย ที่สอดคล้องกับทฤษฎี “กำรสร้ำง
ภำพเสมือน” ของฌ็อง โบดริยำร์ สิง่ นี้ก่อให้เกิดแรงกระตุน้ บำงประกำรทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อจิตใจของผูบ้ ริโภคทีอ่ ำจตกเป็ นเหยือ่ ของโฆษณำเหล่ำนัน้ ได้อย่ำงง่ำยดำย
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Construction’s Strategies of “Power”, “Knowledge”
and “Truth” in Advertising Discourse
of Whitening Products
Tissawas Thumrongsanta

Abstract
This article aims to analyze the strategies of a construction of the
“Power”, “Knowledge” and “ Truth” in the media discourse on Whitening
products broadcast on TV. Based on Aristotle’s theories of persuasion
consisting of; 1) ethos or convincing someone of the character or credibility of
the persuasion; 2) logos or the logic and reasons appearing in the advertising
and 3) pathos or a way of convincing and argument by creating an emotional
response. These correspond firmly to the theory of semiology of Roland
Barthes which not only convince potential consumers, but also create “myths”
or “simulacrum” of whiteness and beauty. In addition, the signifier 'whiteness'
coincides with Michel Foucault's concept about “discursive formation”. Therefore,
the consumers’ purchase decision process may not result from their needs,
but from the power of discourse that creates some meanings that seem to
necessitate their being, according to “Simulacra and Simulation” theories of
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Jean Baudrillard. It produces some stimuli to consumers’ spiritual impact, and,
eventually they may be victim of the advertising.
Keywords: power; knowledge; truth; advertising discourse; whiteness

