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กลวิธีการประกอบสรา้ง “อ านาจ” “ความรู”้  
และ “ความจริง” ในวาทกรรมโฆษณา 

ผลิตภณัฑท่ี์ให้ความขาว 
 
 

ทสิวสั ธ ำรงสำนต์ 
 
 
บทคดัย่อ 

 
บทควำมน้ีมุ่งวิเครำะห์กลวิธีกำรประกอบสร้ำง “อ ำนำจ” “ควำมรู้” และ 

“ควำมจริง” ในวำทกรรมโฆษณำผลิตภัณฑ์ที่ให้ควำมขำว  ที่แพร่ภำพทำง
สถำนีโทรทศัน์ โดยอำศยัทฤษฎีกลวธิกีำรโน้มน้ำวใจของอำรสิโตเตลิ คอื 1) ควำม
น่ำเชื่อถือของบุคลิกลกัษณะของผู้น ำเสนอสนิค้ำ ทัง้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชำญหรอื
นักแสดงโฆษณำ 2) ตรรกและเหตุผลในภำพยนตร์โฆษณำ และ 3) กลวธิีกำรใช้
ภำษำในกำรโน้มน้ำวใจทีส่รำ้ง “มำยำคต”ิ หรอื “ควำมจรงิเสมอืน” ของควำมขำวและ
ควำมงำม ที่สมัพนัธ์กบัทฤษฎีสญัวทิยำของรอล็อง บำร์ต นอกจำกนัน้ กำรใช้สญัญะ 
“ควำมขำว” ยงัสอดคล้องกบัแนวคดิกำรประกอบสร้ำง “วำทกรรม” ของมแิชล ฟูโก 
ดงันัน้ กำรตดัสนิใจซือ้สนิคำ้นัน้ๆ จงึอำจมไิดม้ำจำกควำมจ ำเป็นในกำรบรโิภคสนิคำ้ 
แต่ด้วยอ ำนำจของวำทกรรมที่สร้ำงควำมหมำยบำงอย่ำงให้ดูเหมือนเป็นเรื่อง
ธรรมชำติและจ ำเป็นต่อชีวติของผู้คนทัง้หลำย ที่สอดคล้องกบัทฤษฎี “กำรสร้ำง
ภำพเสมอืน” ของฌอ็ง โบดรยิำร ์สิง่น้ีก่อใหเ้กดิแรงกระตุน้บำงประกำรทีม่ผีลกระทบ
ต่อจติใจของผูบ้รโิภคทีอ่ำจตกเป็นเหยือ่ของโฆษณำเหล่ำนัน้ไดอ้ยำ่งงำ่ยดำย 
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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. 
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