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ความหมายเชิงสัญญะ : Symbolic Meaning

“ความหมายเชิงสัญญะ” คืออะไร

ท าไม “ความหมายเชิงสัญญะ” ในโฆษณาจึงส าคัญ

และ...ท าไมต้องเข้าใจ “ความหมายเชิงสัญญะ”                             
ใน...โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์



สัญญะ : Sign

สัญญะ หมายถึง บางสิ่งท่ีส าหรับบางคนแล้ว มันจะแทนความหมายของบางสิ่งใน
บางกรณี (Something which stands for something to somebody in some 
respect or capacity)  

ในงานโฆษณา ... สัญญะจะถูกประกอบสร้างขึ้นมาเพื่อสื่อสารความหมายต่างๆ 
โดยนักการตลาดและนักโฆษณาจะถ่ายทอดความหมายทางวัฒนธรรม     
(Cultural meaning) ไปสู่ตัวสินค้าผ่านการใช้สัญญะในชิ้นงานโฆษณา



Constructionist 
Approach :             

การประกอบสร้างความหมาย

สินคา้ไม่มคีวามหมาย
ในตัวเอง แตเ่กดิจาก
การประกอบสรา้ง

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นหนึ่งในสินคา้ที่
ถูกประกอบสร้างให้มีความหมายเชิงสัญญะ



Ad

Sign

Alcohol

“สินค้าไม่ได้ออกมาจากโรงงานพร้อมกับความหมายที่ต้องการสื่อให้ผู้บริโภครับรู้ติดตวัสินค้ามา 
แต่การโฆษณาเป็นช่องทางในการสร้างความหมายและท าให้สินค้ามีคุณสมบัตบิางอย่างเกิดขึ้น 
โฆษณาจึงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการประกอบสร้างความหมายแก่สินค้าและท าให้

สินค้านั้นท าหน้าทีเ่ป็นสัญญะต่อไปอีกทอดหน่ึงด้วย”



ก าหนด     
ภาพเหมารวม  

กระตุ้นวัตถุ
นิยมและ
พฤติกรรม
บริโภคนิยม

กระตุ้น
ผู้บริโภคให้
ซื้อสินค้าที่   
ไม่จ าเป็น

ปิดบัง/        
อ าพราง  
ความจริง  
บางประการ

ก าหนดการ
รับรู้ค่านิยม

“ความหมายเชิงสัญญะในโฆษณา” 
การโฆษณา  :  ช่องทางประกอบสร้างและสื่อสารความหมาย



“ความหมายเชิงสัญญะในโฆษณา” 
การโฆษณา  :  ช่องทางประกอบสร้างและสื่อสารความหมาย

เมื่อ “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” เป็นสินค้าที่ถูกประกอบสร้างความหมายเชิงสัญญะ 

“ความหมายเชิงสัญญะของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” จึงถูก “รื้อถอน” (deconstruct) 
แล้ว “ประกอบสร้างใหม่ได้” (reconstruct) 

โดยอาศัยช่องทางของการโฆษณา (และการสื่อสารการตลาดรูปแบบอื่นๆ) เป็น
พื้นท่ีในการสร้างความหมายเชิงสัญญะ
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เปิดเสรีการค้าสุรา
ก่อต้ัง สสส.

ห้ามโฆษณาเวลา 
05.00-22.00 น. และ
ห้ามโฆษณาลักษณะ

เชิญชวนให้ดื่ม

พรบ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

เส้นทางของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทย



ความหมายเชิงสัญญะของ “เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์” : ผลการวิเคราะห์
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของธุรกิจสุราและโฆษณารณรงค์ของ สสส.

**ข้อมูลจากผลการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ตัวบทและการถอดรหัสความหมายเชิงสัญญะของโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทย เก็บข้อมูลจากช้ินงานโฆษณา 451 ช้ินงานระหว่างปี 2541-2551 จากโฆษณาทางโทรทัศน์และส่ิงพิมพ์ของธุรกิจสุราและสสส.**





การเกื้อกูลกันทางความหมายเชิงสัญญะ 

ดื่มไม่ขับ,  ดื่มอย่างรับผิดชอบ, ดื่มไม่ขับ/เมาไม่ขับ  กลับแท็กซี่,  
กล้าที่จะเป็นผู้น า  ดื่มไม่ขับ ดื่มไม่ขับ, เมาไม่ขับ

การหลบหลีกกันทางความหมายเชิงสัญญะ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือสินค้าที่แสดงความเป็นไทยอย่าง
ต่อเนื่อง(โดยมีอุดมการณ์ชาตินิยมรองรับ)

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่วิถีพุทธ (งดเหล้าเข้าพรรษา) 
(โดยมีอุดมการณ์ศาสนารองรับ)

การปะทะกันทางความหมายเชิงสัญญะ

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์คือสัญลักษณ์ของผู้ที่ประสบความส าเร็จและใช้ชีวิต
ที่หรูหรา/สร้างความสนุกสนาน/มอบเป็นของขวัญให้ผู้อื่น  

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่ท าให้ยากจนและล้มเหลวในชีวิต/งานฉลอง
สังสรรค์สนุกได้ไม่จ าเป็นต้องมีเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และการให้
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เป็นของขวัญหมายถึงการสาปแช่งผู้อื่น



ปะทะ

ปะทะ

หลบหลีก

หลบหลีก

เกื้อกูล

เกื้อกูล



ความหมาย
เชิงสัญญะ          

(ปี 2541-2551)

พระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 
พ.ศ.2551

?
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...

พรบ.ควบคุม
เครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์
พ.ศ.2551

Without Brand Meanings There Is No Brand  

มาตรา 32 ระบุห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจู งใจให้ผู้อ่ืนด่ืมโดยตรงหรือโดยอ้อม    
การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ใดๆ โดยผู้ผลิตเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ทุกประเภทให้กระท าได้เฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม โดยไม่มีการปรากฏภาพของสินค้าหรือ
บรรจุภัณฑ์ของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์นั้น เว้นแต่เป็นการปรากฏของภาพสัญลักษณ์ของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ หรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์นั้นเท่านั้น ทั้งนี้ตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง  บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิให้ใช้บังคับกับการโฆษณาที่มีต้นก าเนิดนอกราชอาณาจักร



ความหมายเชิงสัญญะในสื่อสังคมออนไลน์ของธุรกิจสุรา

• รสชาติ

• สูตร

• ขนาด

• บรรจุภัณฑ์

• คุณภาพ

• ความนิยม

• การรับประกัน

• ความยาวนาน

• กระบวนการผลิตและวัตถุดิบ

Product
• ความเป็นไทย

• ต้นก าเนิด

• ผลิตภัณฑ์เพื่อบ ารุงสุขภาพ

• ผลิตภัณฑ์เพื่อความสุข ความสนุก การฉลองและงาน
สังสรรค์ (ปาร์ต้ี)

• ผลิตภัณฑ์เพื่อมิตรภาพ

• ผลิตภัณฑ์เพื่อแรงบันดาลใจและให้ข้อคิด-ค าคม

• ผลิตภัณฑ์เพื่อความสดชื่นและผ่อนคลายจากการ
ท างาน

• ผลิตภัณฑ์เพื่อมอบให้คนพิเศษ

• ผลิตภัณฑ์เพื่อดื่มคู่อาหาร

• ผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบต่อสังคม

Product

Informational appeal Emotional appeal
ข้อมูลจากงานวิจัยเรื่องกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดบนส่ือออนไลน์ของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทย เก็บข้อมูลจากส่ือเว็บไซต์และเฟสบุ๊คแฟนเพจของธุรกิจสุราจ านวน 15 แบรนด์ระหว่างเดือนเมษายน 2556 – มกราคม 2557







ข้อขบคิด
 Myth : “มายาคติ”  เก่ียวกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีครอบง าอยู่ในสังคมไทย ที่ส าคัญ เช่น ความส าเรจ็   ความเป็นชาย  

ความผ่อนคลาย การฉลองสังสรรค์  มิตรภาพ/สัมพันธภาพ ความหมายเหล่านี้เป็นความหมายท่ีมีลักษณะเปน็ “มายาคติ
ระดับสากล” ที่ถูกผลิตซ้ าผ่านการโฆษณามาตลอด ไม่ว่าจะเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในต่างประเทศ
หรือในประเทศไทยเอง ก็อาศัยช่องทางการโฆษณาประกอบสร้างและผลิตซ้ าความหมายข้างต้นเหมือนกัน 

 Branding : “การสร้างแบรนด์และการสร้างความหมาย” เปน็สิ่งที่ไม่สามารถแยกขาดจากกันได้ ความหมาย
เชิงสญัญะมีความส าคัญต่อการสร้างแบรนดเ์พราะไม่มีแบรนดเ์คร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใดที่ไม่ประกอบสร้างความหมาย
เชิงสญัญะให้กับสินค้าหรือแบรนด์ของตนเอง (without brand meanings there is no brand)  

การประกอบสร้างความหมายเชิงสัญญะยังต้องท าควบคู่ไปกับการประกอบสร้างให้สินค้าหรือแบรนด์
ตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันของผู้บริโภค

ไม่มีแบรนดใ์ดที่ประกอบสร้างความหมายเชิงสัญญะเพียงหนึ่งเดียว 

 Advertising : “การโฆษณา” รวมถึงการสื่อสารการตลาดรูปแบบอื่นๆ จะมีบทบาทส าคัญในการสร้างความแตกต่าง
ให้กับสินค้าและแบรนด์ (product and brand differentiation)  เพราะการโฆษณาช่วยให้ผู้บริโภครับรู้ถึงความแตกต่าง
ด้วยการน าเสนอคุณลักษณะหรือสร้างภาพลักษณ์ที่แตกต่างให้กับสินคา้หรือแบรนด ์(ทั้งท่ีในความเป็นจริงสินค้านั้นไม่มี
อะไรแตกต่างกันเลย)



Q&A


