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ภาพแทนความทันสมัยในโฆษณา “อาคารชุ ดพักอาศัยลุมพินี”
The Representation of Modernity in Advertisement: The Residential Condo Lumpini
ปฏิ ญญา บุญมาเลิศ*
บทคัดย่อ
ภาพแทนความทันสมัยในงานโฆษณา “อาคารชุดพักอาศัยลุมพินี” มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษา
2 ประการ คือ คือ ประการที่ 1 ศึกษาโครงสร้างทางภาษาในโฆษณา “อาคารชุ ดพักอาศัยลุมพินี” และ
ประการที่ 2 ศึ ก ษาภาพแทนความทันสมัย ในโฆษณา “อาคารชุ ดพัก อาศัย ลุ มพิ นี ” น าเสนอผ่ า น
ฐานข้อมูลออนไลน์ www.lpn.co.th/คอนโดลุมพินี ประจาปี พุทธศักราช 2559 เท่านั้น
ผลการศึกษาพบว่า ประการที่ 1 โครงสร้ างทางภาษาในโฆษณา “อาคารชุ ดพักอาศั ยลุมพินี”
แบ่งออกเป็ น 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ ประกอบที่ 1 คื อ วัจนภาษา จาแนกเป็ นหมวดหมู่ที่ตอ้ งนาเสนอ
ได้แก่ หมวดหมู่สารบัญ และหมวดหมู่คอนโดลุมพินี ซึ่ งจาแนกออกเป็ น 2 หมวด คือ หมวดที่ 1 คื อ หมวด
สารบั ญ เป็ นการเสนอ เกี่ ยวกับลุ มพินี การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ข่าวประชาสั มพันธ์ นักลงทุ นสั มพันธ์
ติดต่อ และสมัครรับข่าวสาร หมวดที่ 2 คื อ หมวดคอนโดลุมพิ นี เป็ นการนาเสนอเกี่ ยวกับชื่อโครงการ
ต่าง ๆ คาขวัญ แผนผังที่ต้ งั โครงการ ราคา และสิ ทธิ พิเศษ องค์ ประกอบที่ 2 คื อ อวัจนภาษา เป็ นส่ วนที่
ใช้ภาษาสัญลักษณ์ ภาพ ขนาด สี เป็ นหลักในการสื่ อความหมายไปยังผูบ้ ริ โภค เพื่อให้มีความหมาย
เข้าใจตรงกัน ได้แก่ ภาพประกอบ สี สันต่าง ๆ เครื่ องหมายการค้า และสัญลักษณ์ ที่สร้างจุดเด่นให้กบั
โครงการต่าง ๆ ประการที่ 2 ภาพแทนความทันสมัยในงานโฆษณา “อาคารชุ ดพักอาศัยลุมพินี” เป็ นการ
ประกอบสร้ างความหมายผ่านภาษา หรื อใช้สั ญญะเพื่ อสื่ อสารอย่างมี ความหมายอันทันสมัยในยุค
บริ โภคนิยมโดยผ่านงานโฆษณาดังกล่าว ดังจะเห็นได้จาก ชื่ อโครงการเป็ นภาษาอังกฤษ สถานที่ ตั้งใกล้
แหล่ งสาธารณู ปโภค ห้ องออกกาลังกายอันทันสมัย ร้ านสะดวกซื ้ออานวยความสะดวก วิถีชีวิตคนรุ่ น
ใหม่ และครอบครั วขยายสู่ครอบครั วเดี่ยว ซึ่งเป็ นภาพแทนความทันสมัยในยุคปัจจุบนั
คาสาคัญ: ภาพแทน, อาคารชุดพักอาศัย, ความทันสมัย
Abstract
This study, The Representation of Modernity in Advertisement: The Residential Condo
Lumpini, aimed for two purposes. Firstly, it was to scrutinize the linguistic structure of The residential
condo Lumpini advertisement. Secondly, it was to examine the representation of modernity solely in
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The residential condo Lumpini advertisement, which was presented via the www.lpn.co.th/คอนโด
ลุมพินี online database in 2016 A.D.
The two main findings are categorized as the linguistic structure of the residential condo
Lumpini advertisement and the representation of modernity in the residential condo Lumpini
advertisement. The first main finding can be divided into two elements: the verbal language and the nonverbal language. The verbal language element can be further subdivided into two more sub-elements
which are the content section and the condo Lumpini section. The content section presents the condo
Lumpini, sustainability, public relations, investor relations, the contact and the e-mail subscription. The
condo Lumpini section presents the names of different projects, slogans, location maps, prices and the
exclusive privilege. The non-verbal language element is the part discussing the main use of the symbolic
language, pictures, trademarks, symbols, sizes and colors interestingly and meaningfully sent to
consumers to attract them to the projects. The last main finding discussing the representation of
modernity in the residential condo Lumpini advertisement as a meaning building composition utilizing
languages or symbols to communicate meaningfully in the fashion of this era of consumerism via the
stated advertisement. The representation of modernity for the time being reflected from the
advertisement are shown as the projects’ names in English, the locations near public utility areas, the
modern fitness studios, the comfortable convenient stores, the modern life style, and the extended family
to single family.
Keywords : Representation, Condominium, Modernity
บทนา
ในสังคมยุคปั จจุบนั สื่ อมวลชนมีความสาคัญต่อการดาเนิ นชี วิต ซึ่ งสื่ อมวลชนถื อได้ว่าเป็ น
สถาบันที่สาคัญที่ทาหน้าที่เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารอันเป็ นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการธุ รกิจ
การค้า ซึ่ ง มี ก ารแข่ง ขันสู ง ในขณะนี้ ผูใ้ ดสามารถสื่ อสารไปยัง กลุ่ มเป้ าหมายได้อย่างรวดเร็ วและ
ชัดเจนที่สุดย่อมได้เปรี ยบเหนื อคู่แข่ง และสามารถขายสิ นค้าและทากาไรได้มาก จากสถานการณ์ใน
ปัจจุบนั ทาให้ “โฆษณา” กลายเป็ นปั จจัยสาคัญในธุ รกิจประเภทต่าง ๆ เนื่ องจากโฆษณาเป็ นสื่ อกลาง
ที่แจ้งให้ผซู ้ ้ื อทราบว่า ผูผ้ ลิตมีสินค้าอะไรมาขาย วางจาหน่ายที่ไหน ราคาเท่าไร ซึ่ งเป็ นการส่ งเสริ ม
การขายไปยังกลุ่มผูบ้ ริ โภคมีเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ธุ รกิ จอาคารชุ ดพักอาศัย หรื อคอนโดมิ เนี ยม จัดเป็ นธุ รกิ จอี กประเภทหนึ่ งที่ อาศัยบทบาท
ของโฆษณาเป็ นหลักการส่ งเสริ มการขาย เพราะเมื่อการสร้างบ้านได้เข้าสู่ ระบบอุตสาหกรรมที่มีการ
ผลิ ตครั้งละเป็ นจานวนมากก็ทาให้ “อาคารชุ ดพักอาศัย” ถูกทาให้เป็ นสิ นค้ามีมูลค่าในการซื้ อขาย
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แลกเปลี่ ย นเช่ น เดี ย วกับ สิ่ งของอื่ น ในสภาพของสั ง คมไทยที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปจาก “สั ง คม
เกษตรกรรม” ไปสู่ สังคมอุตสาหกรรม มีผลทาให้สังคมไทยกลายเป็ น “สังคมบริ โภคนิยม” ประกอบ
กับการขยายตัวของระบบทุนนิยม คนในสังคมปั จจุบนั จึงได้อาศัยอยูใ่ นบ้านที่ผอู ้ ื่นสร้างไว้ขายแทนที่
จะเป็ นบ้านที่สร้างขึ้นเองเช่นแต่ก่อน
เมื่ออัตราการเพิ่มประชากรมีจานวนมาก ทาให้เกิ ดการอพยพของคนชนบทเข้าสู่ เมืองมาก
ขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุ งเทพมหานครที่เป็ นศูนย์กลางความเจริ ญทุกด้าน ซึ่ งเป็ นจุดดึงดูดให้คน
ต่างถิ่ นย้ายเข้ามาตั้งถิ่ นฐานทามาหากิ นเป็ นจานวนมาก ส่ งผลให้เกิ ดความต้องการที่ อยู่อาศัยเพื่ อ
รองรับ ความเจริ ญเติบ โตในภายหน้า อาคารชุ ดพักอาศัยลุ มพินี จึ งเป็ นธุ รกิ จที่ อยู่อาศัยที่ เกิ ดขึ้ นมา
รองรับสถานการณ์ตามปั จจัยและบริ บทแห่ งความเปลี่ยนแปลงของสังคมเมือง
อาคารชุ ดพักอาศัยลุมพินีเป็ นหนึ่ งในโครงการปั จจุบนั ที่ได้รับความนิ ยมจากผูบ้ ริ โภคเป็ น
จานวนมากเป็ นอันดับหนึ่งจากการเข้าชมผ่านทางฐานข้อมูลออนไลน์ www.cheakraka.com ประจาปี
พุทธศักราช 2559 ที่ผา่ นมา นอกจากนี้ โครงการอาคารชุ ดพักอาศัยพักอาศัยเหล่านี้ จะมีการออกแบบ
ที่สวยงามน่ าสนใจ และเพื่อตอบสนองตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค แต่มีสิ่งหนึ่ งที่ สังเกตได้
ชัดเจน คือ “การใช้ ภาษาในการโฆษณา” มีจุดประสงค์ที่จะโน้มน้าวผูบ้ ริ โภคเชื่ อให้เชื่ อว่าสิ นค้า
ดังกล่าวมีจุดเด่นที่น่าสนใจ ด้วยการใช้ถอ้ ยคาที่บ่งบอกถึงสิ่ งอานวยความสะดวกและบริ การต่าง ๆ ที่
เป็ นส่ วนเสริ มจุดขายของโครงการ เช่น ใกล้สถานที่สาคัญ ติดถนนใหญ่ มีสถานที่ออกกาลังกายเป็ นต้น
ซึ่ งอาจกล่าวได้วา่ การมีบา้ นหลังใหม่เป็ นทั้งความจาเป็ นตามเงื่อนไขของวิถีชีวิตในสังคมเมือง และ
สิ่ งเหล่านี้เป็ นภาพแทน “ความทันสมัย” ที่แฝงอยูใ่ น “อาคารชุดพักอาศัยลุมพินี”
ด้วยเหตุ น้ ี ผูศ้ ึ กษาจึงสนใจศึ กษาเกี่ ยวกับ “ภาพแทนความทันสมัยในโฆษณา อาคารชุ ดพั ก
อาศัยลุมพิ นี” มีวตั ถุประสงค์ 2 ประการ คือ ประการที่ 1 ศึกษาโครงสร้างทางภาษาในโฆษณา “อาคาร
ชุ ดพักอาศัยลุ มพินี ” และประการที่ 2 ศึกษาศึกษาภาพแทนความทันสมัยในโฆษณา “อาคารชุ ดพัก
อาศัยลุมพินี”
อีกทั้ง ขอบเขตในการศึกษาครั้งนี้ โฆษณาสิ นค้าประเภทอาคารชุ ดพักอาศัยที่นาเสนอผ่าน
ฐานข้อมูลออนไลน์ www.lpn.co.th/คอนโดลุมพินี ประจาปี พุทธศักราช 2559 เท่านั้น
สาหรับ กรอบแนวคิดในการศึกษาผูศ้ ึกษาใช้แนวคิดเรื่ อง “สั ญญวิทยาและกระบวนการสร้ าง
ความหมาย” ของเซาซู ร์ (Saussure อ้างถึงในสมสุ ข หิ นวิมาน, 2534 : 50) เป็ นแนวทางการศึกษาด้าน
การสื่ อสารที่มุ่งให้ความสนใจวิธีที่ผผู ้ ลิตสร้ างสัญญะต่าง ๆ และแนวทางที่ผอู ้ ่านเข้าใจสัญญะนั้น โดย
จะให้ความส าคัญกับผูท้ ี่ ท าการสื่ อสารในฐานะผูผ้ ลิ ตสาร และผูอ้ ่ านสาร ซึ่ งให้ความหมายที่ มี มิ ติ
ความคิดมากกว่าการเป็ นแค่เพียงผูส้ ่ งสาร หรื อผูร้ ับสารเท่านั้น สัญญวิทยาจึงเป็ นการศึกษากระบวนการ
สร้ างความหมาย หรื อวิธี การที่ จะนาสั ญญะต่าง ๆ มาใช้ตีความหมายภายในตัวบท อันเป็ นผลผลิ ต
ทั้งหมดของการสื่ อสาร ส่ วน แนวคิดของโรล็องต์ บาร์ ตส์ (Roland Bathes อ้างถึงในสมสุ ข หิ นวิมาน,
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2534 : 50) ได้ช้ ี ให้ เห็ นว่า กระบวนการสร้ างความหมายมี อยู่ สองขั้น คื อ ความหมายปรนัย หรื อ
ความหมายนัยตรงเป็ นกระบวนการสร้ างความหมายขั้นตอนแรก ดังที่ เซาซู ร์ (Saussure) ได้เสนอไว้
หมายถึง ความสัมพันธ์ข้ นั พื้นฐานระหว่างสัญลักษณ์น้ นั กับตัวอ้างอิง กล่าวคือ เป็ นการให้ความหมาย
กับสิ่ งที่กล่าวถึ งโดยตรง เป็ นความหมายที่ ลกั ษณะสากลนัน่ หมายถึ งเป็ นความหมายเดี ยวกันสาหรั บ
ทุกคนและเป็ นสภาววิสั ย ส่ วน กระบวนสร้ างความหมายที่ ข้ นั ที่ สอง คื อ ความหมายทางสั งคมหรื อ
ความหมายนัยประหวัด จะแปรเปลี่ ยนไปตามวัฒนธรรมการรับสารในแต่ละบริ บทสังคม ความหมาย
ทางสังคมจะเกิ ดขึ้นได้จากการกาหนดรู ปแบบของตัวให้ความหมาย (signifier) การควบคุมความหมาย
ทางสังคมจะกระทาได้ดว้ ยการเปลี่ยนตัวให้ความหมาย หรื อตัวสัญลักษณ์ แต่คงความคิดนามธรรม หรื อ
ตัวถูกให้ความหมาย (signified) แนวคิดเรื่ อง “ภาพแทน” ของ สจ๊วต ฮอล (Stuart Hall, 1997 : 15-19)
กล่าวโดยสรุ ปว่า แนวคิดเรื่ อง “ภาพแทน” ตามแนวทางการศึกษาเชื่อเรื่ องการประกอบสร้างความหมาย
โดยได้ให้ความหมาย “ภาพแทน” ได้ว่า ภาพแทนเป็ นการประกอบสร้ างความหมายผ่านภาษา หรื อ
ใช้สัญญะเพื่อสื่ อสารอย่างมีความหมายกับผูอ้ ื่น และสามารถใช้สัญญะเพื่ออ้างอิงโลกความจริ ง รวมถึ ง
จินตนาการและความคิดนามธรรมที่ไม่ปรากฏในโลกวัตถุ นอกจากนี้ ได้กล่าวถึ งการทางานระบบของ
ภาพแทนว่ า ประกอบขึ้ นจาก 2 ระบบ ที่ สั ม พันธ์ ก ัน ได้แก่ ระบบแรก ความสามารถในการให้
ความหมายต่อโลก โดยการสร้ างให้เกิดความเชื่ อมโยงระหว่างโลกความจริ งรอบตัวกับระบบความคิด
หรื อแผนที่ความคิด ระบบที่สอง การสร้างความเชื่ อมโยงระหว่างแผนที่ทางความคิดกับชุ ดสัญญะ หรื อ
ภาษาที่ใช้สื่อความคิด ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างโลกรอบตัวกับแนวคิดหลัก และสัญญะ ถือเป็ นหัวใจ
สาคัญในการผลิ ตความหมายของภาษา โดยมีกระบวนการเชื่ อมองค์ประกอบทั้งสามส่ วนเข้าไว้ดว้ ยกัน
ซึ่ งเรี ยกว่า “ภาพแทน” และแนวคิดเรื่ อง “ภาวะทันสมัย” ของ สัญญา สัญญาวิวฒั น์ (2546) คือ การ
เปลี่ ยนผ่านของสังคมเดิ มไปสู่ สังคมของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จ และ
เกี่ ยวพันกับเสถี ยรภาพของประวัติศาสตร์ ตะวันตกโดยมี สถาบันการเมืองที่ทรงประสิ ทธิ ภาพเป็ นผู้
ตัดสิ นนโยบาย การประเมินทัศนะ และปั ญหาการพัฒนาของตนเอง นอกจากนี้ กระบวนการพัฒนาทาง
ปฏิ วตั ิเศรษฐกิ จของสถาบันต่าง ๆ เกิ ดการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ ยนแปลงที่เกิ ดขึ้นอย่างรวดเร็ วซึ่ ง
เป็ นผลมาจากความรู ้ที่ขยายตัวมากขึ้นของมนุษย์ ซึ่ งทาให้มนุ ษย์สามารถควบคุมสิ่ งแวดล้อมที่มนุ ษย์อยู่
ได้ ประกอบกับการปฏิวตั ิทางวิทยาศาสตร์
ในการศึกษาครั้งนี้ “ตัวบท” ที่จะนามาวิเคราะห์ คือ โฆษณาสิ นค้าประเภทอาคารชุ ดพักอาศัย
ที่นาเสนอผ่านฐานข้อมูลออนไลน์ www.lpn.co.th/คอนโดลุ มพินี ประจาปี พุทธศักราช 2559 เท่านั้น
ด้ว ยการใช้ วิ ธี ก ารทางสั ญ ญวิ ท ยาวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งทางภาษาในโฆษณาเป็ นหลัก เพื่ อ ศึ ก ษา
กระบวนการสร้ างความหมายที่เกี่ ยวกับ “ความทันสมัย”ที่แฝงอยู่ในเนื้ อหาในโฆษณา “อาคารชุ ดพัก
อาศัยลุมพินี”
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โครงสร้ างทางภาษาในโฆษณา “อาคารชุ ดพักอาศัยลุมพินี”
การศึ กษาในส่ วนนี้ มุ่งเน้นการศึ กษาส่ วนที่ เป็ น “ตัวบท” ที่นาเสนอผ่านฐานข้อมูลออนไลน์
www.lpn.co.th/คอนโดลุ มพินี ประจาปี พุทธศักราช 2559 เท่านั้น เป็ นสาคัญ ซึ่ งผลการศึ กษาพบว่า
โฆษณา “อาคารชุ ด พัก อาศัย ลุ ม พิ นี ” จะประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบหลัก 2 องค์ ป ระกอบ คื อ
องค์ประกอบที่ 1 คือ วัจนภาษา และองค์ประกอบที่ 2 อวัจนภาษา มีรายละเอียดดังนี้
องค์ ประกอบที่ 1 วัจนภาษา
องค์ประกอบที่ 1 วัจนภาษาเป็ นการใช้ภาษาเขียนบนบนข้อมูลออนไลน์ www.lpn.co.th/
คอนโดลุ มพิ นี เป็ นหลักในการสื่ อความหมายไปยังผูบ้ ริ โภค เพื่ อให้มี ความหมายเข้าใจตรงกัน
เนื่องจาก โฆษณาดังกล่าวเป็ นโฆษณาบนฐานข้อมูลออนไลน์จึงมีรูปแบบการจัดวางที่แตกต่างจากสื่ อ
ประเภทอื่น จึงมีการกาหนดพื้นที่ในการจัดวางข้อมูลที่ตอ้ งคานึ งถึงข้อมูลที่จาแนกเป็ นหมวดหมู่ที่ตอ้ ง
น าเสนอ ได้แ ก่ หมวดหมู่ ส ารบัญ และหมวดหมู่ ค อนโดลุ ม พิ นี ส าหรั บ วัจนภาษาที่ ป รากฏใน
โครงสร้างทางภาษาในโฆษณา “อาคารชุดพักอาศัยลุมพินี” มีรายละเอียดดังนี้
1.1 หมวดหมู่สารบัญ
เป็ นรายการหัวข้อสาคัญที่ตอ้ งปรากฏเป็ นลาดับภายในโฆษณา “อาคารชุดพักอาศัยลุมพินี” มี
รายละเอียดดังนี้
เกีย่ วกับลุมพินี
เป็ นการกล่ าวถึ งความเป็ นของบริ ษทั ตลอด 26 ปี ที่ ผ่านมาได้ดาเนิ นงานภายใต้เป้ าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่กาหนด ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงการเจริ ญเติบโตและความน่าเชื่อถือของบริ ษทั
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
เป็ นการกล่าวเกี่ยวบริ ษทั ได้นาหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนที่ให้ความสาคัญกับ 3 องค์ประกอบ
หลัก คือ ด้านเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ในการกาหนดเป้ าหมายการดาเนิ นงาน ซึ่ งแสดงให้
เห็นว่า โครงการดังกล่าวมีแผนการและหลักการที่มนั่ คงและชัดเจนในการบริ งานอย่างมีระบบ
ข่ าวประชาสั มพันธ์
เป็ นการรวบรวมข่าวสารที่เป็ นปั จจุบนั เกี่ยวกับกิจกรรม และความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ
ในลุ ม พิ นี ซึ่ ง แสดงให้เห็ นถึ ง การเสริ มสร้ า งความสั ม พันธ์ เพื่ อความเข้า ใจระหว่า งโครงการกับ
ผูบ้ ริ โภค
นักลงทุนสั มพันธ์
เป็ นการให้รายละเอียดเกี่ยวกับธุ รกิจด้านการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
การขายหรื อการเช่าโครงการต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังเป็ นให้ขอ้ มูลราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั เพื่อให้นกั
ลงทุนต้องซื้ อหุ ้นของบริ ษทั แสดงให้เห็ นถึงศักยภาพของบริ ษทั ซึ่ งมีวงเงินทุนสารองของบริ ษทั ซึ่ ง
เป็ นหลักค้ าประกันสาหรับผูบ้ ริ โภคสามารถเชื่อถือได้
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ติดต่ อ
โฆษณาดังกล่าวเป็ นโฆษณาอาคารชุ ดพักอาศัยที่นาเสนอผ่านฐานข้อมูลออนไลน์ จึงมีการ
นาเสนอเนื้อหาที่มีลกั ษณะของการสื่ อสารสองทาง ซึ่ งเป็ นการสื่ อสารระหว่างองค์กรกับผูร้ ับสารหรื อ
ผูบ้ ริ โภคในรู ปแบบหนึ่งผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต มีความสะดวกรวดเร็ วและสามารถโต้ตอบกลับได้
ทันที ทั้งนี้รูปแบบดังกล่าวรู ้รับสารหรื อผูบ้ ริ โภคสามารถกรอกข้อความลงในช่องทางติดต่อกลับแล้ว
องค์กรจะเป็ นผูต้ ิดต่อกลับมาในระยะเวลารวดเร็ ว เพื่อตอบสนองความต้องการของผูร้ ับสารนัน่ เอง
ทั้งนี้ ช่องทางในการติดต่อกลับอาจเป็ นโทรศัพท์หรื อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ การติดต่อยัง
ถือเป็ นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับผูร้ ับสารหรื อผูบ้ ริ โภคนัน่ เอง
สมัครรับข่ าวสาร
เป็ นช่ อ งทางหนึ่ ง ที่ ต้องการให้ ผูบ้ ริ โ ภคที่ ส นใจรั บ ข้อ มู ล ข่ า วสาร สามารถกรอกข้อ มู ล
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ลงในช่องกรอกข้อมูล
1.2 หมวดหมู่คอนโดลุมพินี
เป็ นรายการหัวข้อที่ เกี่ ยวข้องในส่ วนของ “คอนโดลุ มพิ นี”ภายในโฆษณา “อาคารชุ ดพัก
อาศัยลุมพินี” มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อโครงการ
มักจะเป็ นชื่ อที่เข้าใจง่าย เพื่อสะดวกแก่การจดจาของผูบ้ ริ โภค กล่าวคือ ใช้ชื่อที่บ่งบอกถึ ง
บรรยากาศอันเป็ นธรรมชาติ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของโครงการ เช่น Lumpini Park Lumpini Seaview
Lumpini ParkBeach ใช้ชื่อบ่งบอกถึ งขนาดพื้นที่ของคอนโด เช่ น Lumpini CondoTown Lumpini
MegaCity Lumpini Township ใช้ชื่อบ่งบอกถึงความหรู หราร่ ารวย คือ Lumpini Suite
คาขวัญ
“กว่ า 100 โครงการคุณภาพ ..... ภายใต้ แนวทางชุมชนน่ าอยู่” จะเห็ นได้วา่ เป็ นประโยคขนาด
สั้นที่ผกู ขึ้น “เน้นคุณภาพ” เพื่อจูงใจผูบ้ ริ โภคให้สนใจอาคารชุดพักอาศัยดังกล่าว ซึ่ งมีกรอบความคิด
หลัก คือ “ชุมชนน่ าอยู่” ภายใต้การบริ หารงานของบริ ษทั ลุมพินี
แผนผังทีต่ ้งั ของโครงการ
เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่สาคัญ เนื่ องจากในปั จจุบนั การจราจรในกรุ งเทพมหานครค่อนข้างวิกฤตจึ ง
เป็ นปั จจัยในการตัดสิ นใจซื้ ออาคารชุ ดพักอาศัยเป็ นอย่างยิ่ง ซึ่ งแผงผังที่ต้ งั มักจะแสดงรายละเอียดว่ามี
ถนนสายใดผ่าน มี ทางด่ วนหรื อเส้ นทางรถไฟฟ้ าใดที่ อยู่ใกล้ นอกจากนี้ แสดงถึ งสถานที่ สาคัญใน
บริ เวณโดยรอบอาคารชุ ดพักอาศัยดังกล่ าว เช่ น อยู่ติดถนนใหญ่ศรี นคริ นทร์ อยู่ใกล้สถานี รถไฟฟ้ า
Airport Raillink หัวหมาก ติดทางด่วนบางนา-ตราดและใกล้ทางด่วนกาญจนาภิเษก เป็ นต้น
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ราคา
โฆษณาบางโครงการแสดงรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ ยวกับราคา เช่ น “ลุมพิ นีเพลส ศรี นคริ นทร์ หั วหมาก สเตชั่ น ราคาเริ่ มต้ น 2,437,000 บาท” เป็ นต้น นอกจากนี้ โฆษณาบางโครงการไม่ แสดง
รายละเอี ยดเกี่ ยวกับราคาเริ่ มต้น เนื่ องจากเป็ นโครงการที่กาลังอยู่ในระหว่างการก่ อสร้ างจึ งไม่แสดง
รายละเอียดในส่ วนราคาที่ชดั เจน
สิ ทธิพเิ ศษ
เป็ นการกระตุน้ ผูบ้ ริ โภคให้ตดั สิ นใจได้เร็ วขึ้น ทางโครงการจึงใช้กลยุทธ์ลดราคาพิเศษเป็ นจุด
ขาย เช่ น “ลุมพินีลดราคาพิ เศษ! ให้ คุณเป็ นเจ้ าของคอนโดคุณภาพจากลุมพิ นีได้ ง่ายขึน้ มอบความสุ ข
ของการอยู่อาศัยเพื่อคนทุกวัย ลุมพินีวิลล์ สุ ขุมวิท 76-แบริ่ ง สเตชั่น อาคาร A ราคาเดียว เริ่ ม 1.15 ล้ าน
บาท เตรี ยมเอกสารยื่นกู้มาด้ วยนะคะ ช่ วยค่ าใช้ จ่ายวันโอน ฯ 20,000 บาท”
องค์ ประกอบที่ 2 อวัจนภาษา
เป็ นส่ วนที่ใช้ภาษาสัญลักษณ์ ภาพ ขนาด สี เป็ นหลักในการสื่ อความหมายไปยังผูบ้ ริ โภค
เพื่อให้มีความหมายเข้าใจตรงกัน สาหรั บ อวัจนภาษาที่ ปรากฏในโครงสร้ างทางภาษาในโฆษณา
“อาคารชุดพักอาศัยลุมพินี” มีรายละเอียดดังนี้
ภาพประกอบ
โฆษณา “อาคารชุดพักอาศัยลุมพินี” จะมีภาพประกอบส่ วนใหญ่ อย่างน้อยจะเป็ นภาพแบบ
ตัวอย่างของคอนโดรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ง อีกทั้ง ภายในโครงการจะมีภาพประกอบที่เน้นสิ่ งอานวย
ความสะดวก เช่น ภาพสระว่ายน้ า ศูนย์ออกกาลังกาย เป็ นต้น นอกจากนี้ ภาพประกอบโครงการส่ วนใหญ่
มักจะมีภาพของธรรมชาติสีเขียว เพื่อแสดงความรู ้สึกที่ร่มรื่ น และอยูใ่ กล้ชิดกับพื้นที่สีเขียว
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สี
สี เป็ นเครื่ องมือที่สามารถสื่ อถึงความรู้สึกและอารมณ์ และช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานที่กบั เวลา สี เป็ นปัจจัยสาคัญที่ช่วยสร้างความหมายขององค์ประกอบในหน้าเว็บเพจ ประโยชน์
ของสี ในรู ปแบบต่างๆ (ธวัชชัย ศรี สุเทพ, 2544 : 185–187) อีกทั้ง สี สันต่าง ๆ ที่ใช้ในโฆษณาสามารถ
บอกความหมายได้หลายนัย เช่น การใช้สีเขียว ทาให้ผบู ้ ริ โภคเข้าใจได้วา่ โครงการนั้นมีความใกล้ชิด
กับธรรมชาติ ซึ่ งต้องการแสดงถึงความร่ มรื่ นอยูใ่ นธรรมชาติสีเขียวมีอากาศบริ สุทธิ์ การใช้สีฟ้าหรื อ
สี น้ าเงิน ทาให้ผผู ้ บู ้ ริ โภคเข้าใจได้วา่ โครงการนั้นมีความใกล้ชิดกับน้ า อยูร่ ิ มน้ า ซึ่ งต้องการแสดงถึ ง
ความรู้สึกสดชื่น สดใส บรรยากาศสบายท่ามกลางสายน้ า
เครื่องหมายการค้ า
โฆษณา “อาคารชุดพักอาศัยลุมพินี” นอกจากจะมีชื่อของโครงการเป็ นอันดันแรก สิ่ งที่มกั จะ
เห็ นลาดับต่อไป คือ เครื่ องหมายการค้าควบคู่กนั ไปชื่ อโครงการ ซึ่ งเครื่ องหมายเหล่านั้นสามารถ
บ่งบอกถึงจุดเด่นของโครงการได้เช่นกัน และมักจะเสริ มความหมายให้ชื่อโครงการได้เช่นกัน ทั้งนี้
“อาคารชุ ดพักอาศัยลุ มพินี ” เลื อกใช้เครื่ องหมายคล้ายกับคนจับมื อกันหลายคน ซึ่ งสื่ อให้เห็ นการ
ร่ วมกันในสังคมหนึ่ง คือ สังคมลุมพีนี นอกจากนี้ เครื่ องหมายดังกล่าวยังสามารถตีความได้ คือ ใบ้ไม้
และดอกไม้ นัน่ คือ อยูภ่ ายใต้ธรรมชาติอนั เขียวสดใสและสดชื่ น และอีกหนึ่ งเครื่ องหมายการค้า คือ
“รู ปอาคารสู ง” แสดงให้เห็นถึง เครื่ องหมายการค้าของอาคารชุดพักอาศัยหรื อคอนโดลุมพินี นัน่ เอง

สั ญลักษณ์
เป็ นสิ่ งที่ใช้แทนความหมายของอีกสิ่ งหนึ่ ง สามารถแทนได้ดว้ ยสัญลักษณ์ ท้ งั สิ้ น สัญลักษณ์
นั้นช่วยในการสื่ อสารเพื่อให้ผสู ้ ่ งสารและผูร้ ับสารเข้าใจตรงกันแม้จะพูดกันคนละภาษา ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั
ประสบการณ์ของทั้งสองฝ่ ายว่า ผูส้ ่ งสารมีความสามารถใช้สัญลักษณ์ให้สื่อความหมายมากเพียงใด และ
ผูร้ ับสารมีความเข้าใจในสั ญลักษณ์ ที่ใช้มากเพียงใด ซึ่ งในโฆษณา “อาคารชุ ดพักอาศัยลุ มพินี ” ทาง
โครงการเลื อกใช้สัญลักษณ์ ต่าง ๆ เพื่อบอกสิ่ งอานวยความสะดวกภายในโครงการแทนภาพประกอบ
เนื่องจากสัญลักษณ์น้ นั สื่ อถึงความหมายเข้าใจว่า โครงการดังกล่าวมีอะไร และจะต้องการความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคหรื อไม่ สามารถดูได้จากสัญลักษณ์ที่ใช้สื่อความหมายเท่านั้น
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ภาพแทนความทันสมัยในโฆษณา “อาคารชุ ดพักอาศัยลุมพินี”
การศึ ก ษาในส่ วนนี้ จะใช้แนวคิ ดเรื่ อง แนวคิ ดเรื่ อง “สั ญญวิ ทยาและกระบวนการสร้ าง
ความหมาย” และ “ภาพแทน” เพื่อจะทาความเข้าใจถึงกระบวนการสร้างความหมายให้กบั “อาคาร
ชุ ด พั ก อาศั ย ลุ ม พิ นี ” โดยเน้น ไปที่ ก ระบวนการสร้ า งภาพลัก ษณ์ ซึ่ งเป็ นความหมายแฝงที่ ใ ห้
ความสาคัญกับ “ความทันสมัย” สามารถศึกษาได้ต้ งั แต่ ภาษาที่ใช้ในการตั้งชื่ อโครงการ ซึ่ งถื อเป็ น
จุดเด่นจุดแรกของที่ผบู ้ ริ โภคจะเห็นเมื่อชมจากโฆษณาของแต่ละโครงการ ทั้งนี้ ชื่ อของโครงการจึง
ต้องดึ งดูดความสนใจกลุ่ มเป้ าหมายได้ นอกจากนี้ การใช้ภาษาในข้อความโฆษณาก็สามารถนามา
ตีความได้ โดยเฉพาะข้อความในโฆษณาสามารถสร้าง “ความทันสมัย” ได้เช่นกัน สาหรับ การศึกษา
ภาพแทนความทันสมัยในโฆษณา “อาคารชุดพักอาศัยลุมพินี” มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อโครงการเป็ นภาษาอังกฤษ
ชื่อโครงการเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุดที่จะต้องปรากฏอยูใ่ นงานโฆษณา และยังถือเป็ นส่ วนสาคัญที่
จะทาให้ผูบ้ ริ โภคหรื อกลุ่มเป้ าหมายรู ้ จกั และจดจาโครงการได้ อีกทั้งชื่ อโครงการสามารถสะท้อน
ภาพของโครงการออกมาให้เห็นได้ดว้ ยเช่นกัน จึงถื อว่าเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ ให้กบั โครงการได้
อีกวิธีหนึ่ ง สาหรับในยุคปั จจุบนั การตั้งชื่ อโครงการอาคารชุ ดพักอาศัยในยุคที่ที่พกั อาศัยกลายเป็ น
“สิ นค้ า” ชื่ อโครงการจะต้องมีความหมายไปในทางที่ดีสามารถสื่ อภาพลักษณ์ให้โครงการ และยัง
ต้องตรงกับรสนิยมของกลุ่มเป้ าหมายด้วย ดังนั้น ผูป้ ระกอบการจะต้องคานึ งถึงว่าจะขายสิ นค้าให้กบั
“ใคร” เป็ นสาคัญ
ปรากฏที่เห็ นได้ชดั เจนเกี่ยวกับการตั้งชื่ อโครงการอาคารชุ ดพักอาศัยในปั จจุบนั คือ การนา
ภาษาต่างประเทศมาเป็ นส่ วนประกอบ หรื อนามาใช้เป็ นชื่อโครงการ

การใช้ภาษาอัง กฤษในการตั้ง ชื่ อโครงการ เนื่ องจากต้องเน้นกลุ่ ม เป้ าหมายเป็ นกลุ่ ม ที่ มี
การศึ ก ษาดี มี รสนิ ย ม ให้ค วามส าคัญกับ เรื่ องภาพลัก ษณ์ และถื อว่า การใช้ภาษาอัง กฤษเป็ นการ
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ยกระดับฐานะทางสังคมได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการก็จะมัน่ ใจว่า กลุ่ มเป้ าหมายของ
โครงการมีพ้นื ฐานความรู ้ภาษาอังกฤษมากพอที่จะเข้าใจความหมายของชื่อโครงการ
สถานทีต่ ้ งั ใกล้ แหล่ งสาธารณูปโภคสมัยใหม่
นอกจากนี้ การตั้ง ชื่ อโครงการตามสถานที่ ต้ งั โครงการ ซึ่ ง พบเป็ นส่ วนมากในโครงการ
อาคารชุดพักอาศัย ซึ่ งใช้กลยุทธ์ทาเลที่ต้ งั จุดขายหลัก ซึ่ งอาคารชุ ดพักอาศัยส่ วนใหญ่แนวคิดหลักใน
การขาย คือ ตั้งอยู่ในทาเลที่มีการคมนาคม ท่ามกลางแหล่งความเจริ ญต่าง ๆ ตรงตามวัตถุ ประสงค์
กลุ่มเป้ าหมาย

การตั้งชื่ อโครงการอาคารชุ ดพักอาศัยลุ มพินีส่วนใหญ่มีการใช้คาเชื่ อมแสดงลักษณะบอก
ความใกล้ชิด เช่น “ติด ใกล้ เพียง” เพื่อบ่งบอกถึงทาเลที่ต้ งั ของโครงการซึ่ งเป็ นทาเลทอง แหล่งธุ รกิจ
ใจกลางเมืองกรุ งเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง เช่ น ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ ถนนรามคาแหง และ
ถนนศรี น คริ น ทร์ เนื่ อ งจากเป็ นศู น ย์ร วมของธุ ร กิ จ ชั้น น าหลายประเภท ทั้ง อาคารส านัก งาน
ห้างสรรพสิ นค้า สถานศึกษา นอกจากนี้ ที่ต้ งั ของโครงการอยูใ่ กล้กบั ระบบสาธารณู ปโภคสมัยใหม่
คือ รถไฟฟ้ าและรถไฟใต้ดิน เช่ น รถไฟฟ้ าแอร์ พอร์ ตลิ งก์ และรถไฟใต้ดินMRT ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ เป็ น
จุดเด่นของโครงการ ในขณะเดี ยวกันกลุ่มเป้ าหมายซึ่ งเป็ นคนรุ่ นใหม่ก็ปรารถนาสิ่ งเหล่านี้ เช่ นกัน
ดังนั้น ชื่ อโครงการจึงไม่ได้หมายถึ งเพียงสถานที่ต้ งั โครงการเท่านั้น แต่ยงั แฝงไปด้วยนัยของความ
ทันสมัยที่รายล้อมโครงการต่าง ๆ เพื่อรองรับกลุ่มเป้ าหมายของคนทางานเมืองที่ต้ งั การใช้ชีวิตอย่าง
ทันสมัย ตอบรั บกับ เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างรวดเร็ ว ซึ่ งสอดคล้องกับ แนวคิ ดของภาวะทันสมัย
(แสวง รัตนมงคลมาศ, 2534) กล่าวว่า ภาวะทันสมัย เป็ นการพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัยเป็ น
กระบวนการเปลี่ ยนแปลงทางสัง คมที่ ยงั ไม่เจริ ญก้าวหน้า มี ระบบเศรษฐกิ จ การเมื อง และสังคม
ล้าหลัง ไปสู่ สังคมที่ มีความเจริ ญก้าวหน้าเช่ นเดี ยวกับประเทศในกลุ่มยุโรปตะวันตกและอเมริ กา
เหนือ
ห้ องออกกาลังกายอันทันสมัย
โครงการ “อาคารชุดพักอาศัย” จะเน้นด้านการบริ การและการตกแต่งพื้นที่ภายในให้มีความ
สะดวกสบายทันสมัย ยังนาเอาองค์ประกอบอื่น ๆ ของโครงการ โดยเฉพาะสิ่ งอานวยความสะดวก
ต่าง ๆ ที่เป็ นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความทันสมัยมาสร้างจุดสนใจ ซึ่ งสิ่ งนิ ยมมากที่สุดก็คือ สิ่ งอานวย
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ความสะดวกด้านกี ฬาหรื อสุ ขภาพร่ างกาย ตลอดจนการพักผ่อนหย่อนใจของสมาชิ กในโครงการ
สาหรับ สระว่ายน้ า ถื อได้ว่าเป็ นสิ่ งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน โครงการอาคารชุ ดพักอาศัยใน
ปั จจุบนั นี้ จะต้องมีศูนย์สุขภาพ หรื อที่เรี ยกกันว่า ศูนย์ออกกาลังกาย หรื อศูนย์ฟิตเนส มีอุปกรณ์ ใน
การออกกาลังกายอย่างครบครัน รวมถึงห้องเซาน่ า ห้องแอโรบิก จึงจะถือว่าเป็ นโครงการที่สมบูรณ์
แบบและมีความทันสมัยเหนือกว่าโครงการอื่น

ด้วยเหตุ น้ ี ห้องออกกาลังกายหรื อห้องฟิ ตเนส ถื อเป็ นกลยุทธ์หนึ่ งที่ใช้ในการสร้ างคุ ณค่า
ให้กบั อาคารชุ ดพักอาศัยและมักจะดึ งดูดความสนใจจากผูบ้ ริ โภคได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนในยุค
ปั จจุบนั จะให้ความสาคัญกับวัตถุเหนือสิ่ งใด เพราะมีความสัมพันธ์ทางใจระหว่างคนในสังคมน้อยลง
ไป คนจึงให้ความสาคัญทางวัตถุ แทน ทั้งนี้ ห้องออกกาลังกายจึ งเป็ นวัตถุ อย่างหนึ่ ง ที่แสดงความ
ความสัมพันธ์กบั คนในยุคปั จจุบนั ซึ่ งบ่งบอกถึงความทันสมัย เพราะการที่ได้อาศัยอยู่อาคารชุ ดพัก
อาศัยที่มีห้องออกกาลังกายที่มีอุปกรณ์ ครบครัน สามารถสร้ างความภูมิใจให้กบั ตนเอง รู ้ สึกว่าโดด
เด่นเหนื อคนอื่น ซึ่ งเป็ นความต้องการทางจิตใจของกลุ่มเป้ าหมายที่มีฐานะ มีหน้ามีตาในสังคม ซึ่ ง
เป็ นกลุ่มที่ให้ความสาคัญกับภาพลักษณ์ที่ดี
ร้ านสะดวกซื้ออานวยความสะดวก
ร้านสะดวกซื้ อ หรื อ เซเว่นอีเลฟเว่น ในปั จจุบนั ถือว่าเป็ นกิจการร้านค้าสะดวกซื้ อที่อานวย
ความสะดวกแก่ลูกค้าภายในอาคารชุ ดพักอาศัย ซึ่ งร้ านสะดวกซื้ อดังกล่ าวเปรี ยบเสมื อนระบบทุนนิ ยม
ที่นาความทันสมัยมาสู่ อาคารชุดพักอาศัย เนื่องจากร้านสะดวกซื้ อสะท้อนให้สภาพความเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิ จ จากเดิ มที่เคยเป็ นสังคมเกษตรกรรมได้เปลี่ ยนสู่ ความเป็ นสังคมอุตสาหกรรมที่มีการ
จัดแบ่งงานที่ซบั ซ้อนและเกิดกระจายสิ นค้าอย่างเป็ นระบบ โดยตลาดและร้านค้าในอดีตสร้างเรี ยงกัน
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เป็ นตึกแบบถาวร ตั้งอยู่ริมตลาดหัวถนนหรื อชุ มชนสาคัญตามหมู่บา้ น แต่ในยุคปั จจุบนั ร้านสะดวก
ซื้ อสามารถตั้งอยูใ่ นอาคารชุดพักอาศัย เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า

ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงจากร้ านโชห่ วยซึ่ งเปรี ยบเสมือนความล้าหลัง มาเป็ นร้ านสะดวกซื้ อ
เซเว่นอี เลฟเว่นเปรี ยบเสมื อนความทันสมัย ก าลังสะท้อนให้ เห็ นถึ ง สภาพการเปลี่ ย นแปลงทาง
เศรษฐกิ จสังคมจากสังคมอุ ตสาหกรรมที่ ระบบการผลิ ต-เทคโนโลยีเป็ นสังคมทุนนิ ยม ที่มีทุนและ
รู ปแบบการการบริ หารจัดการเข้ามามีบทบาทสาคัญ ดังที่ สิ ทธิ พนั ธ์ พุทธหุ น (2542) กล่าวไว้วา่ การ
พัฒนาประเทศให้มีความทันสมัยทางด้านเศรษฐกิ จ เป็ นกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จจะไม่จากัดเพียงอย่าง
เดียวหรื อสองอย่าง หากแต่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น และมีความชานาญสู ง สัดส่ วนทุนต่อแรงงาน
เพิม่ ขึ้น การเกษตรลดความสาคัญลงเมื่อเทียบกับการค้าอุตสาหกรรม
วิถีชีวติ คนรุ่ นใหม่
วิถีชีวิตคนรุ่ นใหม่ เป็ นกลยุทธ์ที่นิยมนามาใช้ในการโฆษณาของโครงการที่มีกลุ่มเป้ าหมาย
หลักเป็ นกลุ่มคนหนุ่มสาวรุ่ นใหม่อาจมีสถานภาพโสด หรื อเพิ่งแต่งงานมีครอบครัวและยังไม่มีบุตร
กลุ่ มคนรุ่ นใหม่น้ ี จะมี วิถีชีวิตที่ ทนั สมัย เช่ น มี รถยนต์ส่วนตัวเพื่อความสะดวกในการเดิ นทาง ใช้
คอมพิวเตอร์ในการทางาน ใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่ อสารอย่างคล่องแคล่ว กลุ่มคนเหล่านี้ จะ
เป็ นลูกค้าสาคัญของโครงการอาคารชุ ดพักอาศัยทั้งกลางใจเมืองหรื อบริ เวณรอบเมือง เพราะการซื้ อ
ห้องพักในอาคารชุ ดพักอาศัย เท่ากับซื้ อความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องอานวยความสะดวกต่าง ๆ
หรื อการบริ การอย่างครบวงจร ล้วนแต่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนวัยทางานตั้งแต่เช้ายันค่าเป็ นอย่าง
มาก
ด้วยเหตุน้ ี วิถีชีวติ ของคนรุ่ นใหม่เน้นด้านการงาน จึงนามาใช้เป็ นจุดขายของโครงการอาคาร
ชุดพักอาศัย โดยโครงการก็จะให้ความหมายของความทันสมัยนี้แตกต่างกันไป
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สาหรับ โฆษณาของโครงการ “อาคารชุดพักอาศัยลุมพิ นี ” ต้องการจะสื่ อถึ งความหมายว่า
“อาคารชุ ดพักอาศัย ” ไม่ควรเป็ นอุ ปสรรคต่อการดาเนิ นชี วิตประจาวันของผูอ้ ยู่อาศัยด้วยการใช้
ภาพประกอบที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง “วิ ถี ชี วิ ต คนรุ่ นใหม่ ” เริ่ ม จากบริ บ ทที่ อ ยู่ ภ ายในภาพโฆษณา
ประกอบด้วย “คอมพิ วเตอร์ ” บ่ง บอกถึ งวิถีชีวิตของรุ่ นใหม่ที่ มีการเปลี่ ยนการใช้ชีวิตจากสังคม
เกษตรกรรมมาสู่ สังคมอุตสาหกรรมเป็ นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สาหรั บวัยทางานที่ ตอ้ งอยู่ใน
สานักงาน “กาแฟ” บ่งบอกถึ งการเข้ามาของวัฒนธรรมการบริ โภคของตะวันตกเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
คนรุ่ นใหม่ มิ ใ ช่ เป็ นเพี ย งการบริ โภคเท่ า นั้น แต่ เ ป็ นนัย การสร้ า งอัต ลัก ษณ์ แสดงให้เห็ น ว่า ตนมี
วัฒนธรรมที่เจริ ญก้าวหน้าหรื อทันสมัย “หูฟัง” บ่งบอกถึงวิถีชีวิตของคนรุ่ นใหม่ที่มีความจาเป็ นต้อง
ใช้ หู ฟั ง เพื่ อ อรรถประโยชน์ เช่ น ฟั ง เพลง ชมภาพยนตร์ ในเวลาที่ ก าลัง เดิ น ทาง ซึ่ งเป็ นการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวติ ของคนในยุคปั จจุบนั ที่ตอ้ งใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในยุคปั จจุบนั นี้
นอกจากนี้ การนาเสนอ “วิ ถีชี วิตของคนรุ่ นใหม่ ” ยังมี ก ารนาข้อความโฆษณามาสร้ า ง
ความหมายที่สื่อถึง “คนรุ่ นใหม่ ” เช่ น “ชี วิตที่ ตอบสนองความต้ องการ” “ใช้ ชีวิตที่ เพี ยบพร้ อม”
“ตอบสนองไลฟ์ สไตล์ ” ซึ่ งสื่ อถึ งคนวัยทางาน คนรุ่ นใหม่ คนทันสมัย นามาเป็ นจุดขาย เพื่อเป็ น
ตัวแทนกลุ่มเป้ าหมายของโครงการสามารถสื่ อความหมายได้ชดั เจน ถือเป็ นการนา “ภาวะทันสมัย”
มาโฆษณาใน “อาคารชุดพักอาศัยลุมพินี”
ครอบครัวขยายสู่ ครอบครัวเดี่ยว
ในช่ วงเวลาหลายสิ บปี ที่ผ่านมาได้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทางสังคมทั้งทางประชากร สังคม
เศรษฐกิ จ และเทคโนโลยีเป็ นอย่างมาก อันมี ผลมาจากภาวะทันสมัยได้เริ่ มเข้ามาสู่ สังคมไทย ซึ่ ง
ส่ ง ผลต่ อโครงสร้ า งครอบครั ว ไทยเป็ นอย่า งมาก เนื่ อ งจากในอดี ตคนไทยส่ ว นใหญ่ อยู่ก ัน เป็ น
ครอบครัวใหญ่ มีสมาชิ กหลายรุ่ นอายุ อยูอ่ าศัยและทามาหากินรวมกันเป็ น “ครอบครั วขยาย” ต่อมา
เมื่ อ มี ภาวะทันสมัย หรื อความเป็ นสมัย ใหม่ เข้า มามากทั้ง ในทางเศรษฐกิ จและสั ง คม จึ ง เกิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงที่ ท าให้ค รอบครั วเล็ก ลงมา มี ส มาชิ ก น้อยลง และโครงสร้ างครอบครั วเปลี่ ย นเป็ น
“ครอบครั วเดี่ ย ว” มากขึ้ น ดัง นั้น ภาพลัก ษณ์ ข องอาคารชุ ดพัก อาศัย จึ งเป็ นเปรี ย บเสมื อนการ
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เปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัวที่ตอ้ งการความเป็ นอิสระ และเป็ นตัวของตัวเอง ซึ่ งสะท้อนออกมา
จากวิถีชีวติ ของคนยุคใหม่ที่มีผลต่อการเลือกซื้ ออาคารชุดพักอาศัยเพื่อให้เกิดความพอใจในรู ปแบบที่
ตนเองกาหนดได้

โครงสร้างครอบครัวเปลี่ยนแปลงจาก “ครอบครั วขยาย” เป็ น “ครอบครั วเดี่ยว” สอดคล้อง
กับทฤษฎี ก ารเปลี่ ย นแปลงครอบครั วของ วิล เลี่ ย ม กู้ด (William Goode, 1963) ได้เสนอไว้ว่า
กระบวนการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จไปสู่ การเป็ นอุ ตสาหกรรมจะทาให้ค รอบครั วเปลี่ ย นจาก
รู ปแบบ “ครอบครั วขยาย” เป็ น “ครอบครั วเดี่ยว” เหตุผลก็เพราะเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมมีพลัง
หลายอย่ า งที่ ท าให้ ค รอบครั ว ขยายเป็ นรู ป แบบที่ ไ ม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เนื่ อ งจากเศรษฐกิ จ แบบ
อุตสาหกรรมเน้นความคล่ องตัวของบุคคล เรี ยกร้ องให้มีความอิสระ และเป็ นตัวของตัวเอง นัน่ คื อ
“ปั จเจกบุคคล”
บทสรุ ป
ภาพแทนความทันสมัยในงานโฆษณา “อาคารชุดพักอาศัยลุมพินี” มีวตั ถุประสงค์ 2 ประการ
ได้แก่ ประการที่ 1 ศึกษาโครงสร้างทางภาษาในโฆษณา “อาคารชุดพักอาศัยลุมพินี” และประการที่ 2
ศึกษาภาพความทันสมัยในโฆษณา “อาคารชุ ดพักอาศัยลุมพินี ” ที่นาเสนอผ่านฐานข้อมูลออนไลน์
www.lpn.co.th/คอนโดลุ ม พิ นี เท่ า นั้น ทั้ง นี้ การศึ ก ษาครั้ งนี้ ใช้แนวคิ ด เรื่ อ ง “สั ญ ญวิ ท ยาและ
กระบวนการสร้ างความหมาย” ของเซาซูร์ (Saussure) และโรล็องต์ บาร์ ตส์ (Roland Barhes) แนวคิด
เรื่ อง “ภาพแทน” ของ สจ๊วต ฮอล (Stuart Hall, 1997) และแนวคิดเรื่ อง “ภาวะทันสมัย” ของ สัญญา
สัญญาวิวฒั น์ (2546) เป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษา
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 พบว่า โครงสร้ างทางภาษาในโฆษณา “อาคารชุดพัก
อาศัยลุมพินี” แบ่งออกเป็ น 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ ประกอบที่ 1 คื อ วัจนภาษา เนื่องจาก โฆษณา
ดังกล่าวเป็ นโฆษณาบนฐานข้อมูลออนไลน์ จึงมีการกาหนดพื้นที่ในการจัดวางข้อมูลที่ตอ้ งคานึ งถึ ง
ข้อมูลที่จาแนกเป็ นหมวดหมู่ที่ตอ้ งนาเสนอ ได้แก่ หมวดหมู่สารบัญ และหมวดหมู่คอนโดลุมพินี ซึ่ ง
จาแนกออกเป็ น 2 หมวด หมวดหมู่สารบัญ เป็ นการเสนอเกี่ยวกับลุมพินี การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ข่าว
ประชาสัมพันธ์ นักลงทุ นสัม พันธ์ ติ ดต่ อ และสมัครรั บ ข่าวสาร ซึ่ งเป็ นสิ่ งจาเป็ นในการนาเสนอ
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เกี่ ย วกับ “อาคารชุ ดพัก อาศัยลุ มพินี ” ส่ วนหมวดหมู่คอนโดลุ ม พินี เป็ นการนาเสนอ เกี่ ย วกับ ชื่ อ
โครงการต่ า ง ๆ คาขวัญ แผนผังที่ ต้ งั โครงการ ราคา และสิ ท ธิ พิเศษ ซึ่ งเป็ นแจกแจงรายละเอี ย ด
เกี่ ยวกับโครงการต่าง ๆ ในลุ มพินี องค์ ประกอบที่ 2 คื อ อวัจนภาษา เป็ นส่ วนที่ใช้ภาษาสัญลักษณ์
ภาพ ขนาด สี เป็ นหลักในการสื่ อความหมายไปยังผูบ้ ริ โภค เพื่อให้มีความหมายเข้าใจตรงกัน ได้แก่
ภาพประกอบ สี สันต่าง ๆ เครื่ องหมายการค้า และสัญลักษณ์ ที่สร้างจุดเด่นให้กบั โครงการต่าง ๆ
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 พบว่า ภาพแทนความทันสมัยในงานโฆษณา “อาคาร
ชุ ดพักอาศัยลุมพินี” เป็ นการประกอบสร้ างความหมายผ่านภาษา หรื อใช้สัญญะเพื่อสื่ อสารอย่างมี
ความหมายโดยผ่านงานโฆษณาดังกล่าว ซึ่ งกล่าวได้ว่า ชื่ อโครงการเป็ นภาษาอังกฤษ สื่ อให้เห็นถึง
ภาวะทันสมัยที่ เน้นกลุ่มเป้ าหมายที่มีการศึกษาดี มี รสนิ ยม ให้ความสาคัญกับเรื่ องภาพลักษณ์ ของ
กลุ่มเป้ าหมาย สถานที่ ตั้งใกล้ แหล่ งสาธารณู ปโภค สื่ อให้เห็นถึ งภาวะทันสมัยที่รายล้อมโครงการต่าง ๆ
อันเป็ นแรงจูงใจในการซื้ ออาคารชุดพักอาศัยดังกล่าว ห้ องออกกาลังกายอันทันสมัย ไม่ใช่มีเพียงสระ
ว่ายน้ าเท่านั้น แต่ตอ้ งมีอุปกรณ์อนั ทันสมัยสาหรับคนรุ่ นใหม่วยั ทางานที่ไม่มีเวลาไปออกกาลังกาย
ทางโครงการจึงต้องมีพ้ืนที่ออกกาลังกายภายในอาคารชุ ดพักอาศัย เพื่อทดแทนสิ่ งที่หายไปในชี วิต
คนรุ่ นใหม่ ร้ านสะดวกซื ้ออานวยความสะดวก เพิ่มความสะดวกและเน้นความทันสมัยในการจับจ่าย
ซื้ อสิ้ นค้าภายในร้านสะดวกซื้ อที่มาพร้อมกับการรับประทานในเวลาที่จากัด วิถีชีวิตคนรุ่ นใหม่ สื่ อถึง
คนวัยทางาน คนรุ่ นใหม่ คนทันสมัย นามาเป็ นจุดขาย เพื่อเป็ นตัวแทนกลุ่มเป้ าหมายของโครงการ
ดังกล่าว และครอบครั วขยายสู่ ครอบครั วเดี่ยว สื่ อถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัวที่ตอ้ งการ
เน้นความเป็ นอิสระ และเป็ นปัจเจกบุคคล
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