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--------------------------------บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาและกระบวนการสร้างความหมายอัตลักษณ์ความเป็ นชาย
ของภาพโฆษณามอเตอร์ ไซค์ Harley-Davidson ที่ปรากฏในสื่ อออนไลน์ โดยใช้แนวคิดเรื่ องเรื อนร่ าง ความเป็ นชาย
และลายสัก แนวคิ ดเกี่ ยวกับการตีความหมายภาษาภาพได้แก่ แนวทางการศึ กษาเชิ งสัญญะวิทยาและสารแฝงใน
โฆษณาเป็ นแนวทางศึกษา โดยศึกษาข้อมูลภาพโฆษณาดังกล่าวจํานวน 3 ชุดภาพในปี พ.ศ. 2558-2559
ผลการวิจยั พบว่ากระบวนการสร้างอัตลักษณ์ความเป็ นชายประกอบด้วยวิธีการดังนี้ 1) การอุปมาอุปไมยเชิง
ภาพระหว่างภาพลายสักและความแข็งแกร่ งของกล้ามเนื้ อกับความแข็งแกร่ งของ Harley-Davidson 2) การใช้ภาษา
เรื อนร่ างเพื่อแสดงออกถึงความแข็งแกร่ งของกล้ามเนื้อและลายสัก 3) รหัสการแต่งกายที่ใช้เปิ ดเผยหรื อปกปิ ด 4) มุม
กล้องเพื่อใช้ส่ื อสารถึงพลังอํานาจ 5) เทคนิ คการจัดแสงแบบเพื่อสร้างความชัดเจนให้กบั รายละเอียดของลายสักและ
กล้ามเนื้อ
คําสําคัญ: อัตลักษณ์ความเป็ นชาย, ลายสัก, กล้ามเนื้อ, งานโฆษณา

ABSTRACT

This research aims to understand the signification of masculine identity through the images of muscle and
tattoo in Harley Davidson’s online advertisement. The theoretical frameworks were based on body theory, the concept
of masculinity and tattoo, image analysis, semiotic and subliminal message. The gathered information consisted of
Harley-Davidson’s online advertising on website in the total amount of 3 series of photographs created during 20142015
The research has found that the identity of masculinity were constructed as followings. 1) a metaphor which
compares the strength of tattoo and muscle to the strength of Harley-Davidson 2) body language to represent the
strength of muscle and tattoo by posing 3) using dress code to demonstrate or hide 4) camera angles which express
the power of masculinity 5) lighting techniques to clarify the in-depth details of tattoo and muscle.
Keywords: Masculine Identity, Tattoo, Muscle, Advertisement
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1. บทนํา

“สังคมปั จจุบนั เป็ นสังคมบริ โภคซึ่ งการบริ โภคสิ นค้าไม่ได้ทาํ เพื่อประโยชน์ใช้สอยเท่านั้น แต่เป็ นเพราะ
สิ นค้าสร้างความหมายบางอย่างให้แก่ผบู ้ ริ โภค ทําให้เรารู ้สึกว่าเป็ นคนทันสมัย ประสบความสําเร็ จ และมีรสนิ ยม
อื่นๆ ในตรรกะของการบริ โภคนั้น ร่ างกายมีฐานะสําคัญอย่างมากและเป็ นศูนย์กลางในการสร้างตัวตนของแต่ละ
คนที่ ตอ้ งการจะสื่ อให้คนอื่ นรับรู ้ (ปริ ตา เฉลิ มเผ่า กออนันตกูล, 2541 : 2) จากแนวคิ ดดังกล่าวทําให้เกิ ดการต่อ
ประเด็นในเรื่ องของตลาดสิ นค้าประเภทยนตรกรรมซึ่ งนับเป็ นธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาล ซึ่ งส่ วนหนึ่ งของการเติบโต
อย่างรวดเร็ วและยาวนานนั้นสามารถกล่าวได้วา่ เป็ นผลมาจากการโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ การโฆษณานั้นนอกจากจะทํา
ให้ผบู ้ ริ โภคได้สัมผัสกับรู ปลักษณ์และประโยชน์ใช้สอยที่แท้จริ งของสิ นค้าแล้ว ยังสร้างความหมายบางอย่างให้กบั
ตัวสิ นค้าและผูบ้ ริ โภคอีกด้วย ซึ่ งนอกจากประโยชน์ใช้สอยหลักแล้วความหมายต่างๆนาๆที่ถูกสร้างขึ้นนั้นยังเป็ นสิ่ ง
สะท้อนถึงรสนิ ยม ตัวตน ภาพลักษณ์หรื อฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผูท้ ่ีเป็ นเจ้าของอีกด้วย ในบรรดาสิ นค้า
ประเภทยนตรกรรมนั้น “มอเตอร์ไซค์” เป็ นสิ นค้าประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานในแง่มุมของความ
สะดวกสบายและมี ข นาดที่ ก ะทัด รั ด กว่า รถยนต์ อี ก ทั้ง ยัง สามารถท่ อ งเที่ ย วไปในที่ ต่ า งๆได้เ ช่ น เดี ย วกัน และ
ประหยัดเวลาการเดินทางจึงทําให้มีความอิสระมากกว่ารถยนต์
มอเตอร์ไซค์ยหี่ อ้ “Harley-Davidson” ถือเป็ นตรายีห่ อ้ ที่เก่าแก่ที่สุดที่มีประวัติความเป็ นมายาวนานกว่าหนึ่ ง
ร้อยปี ซึ่ ง Jack Supple (2002) กล่าวว่า เป็ นระยะเวลามากกว่า 100 ปี ที่มอเตอร์ ไซค์ Harley-Davidson ยังคงเป็ นยี่ห้อ
สิ นค้าที่ครองใจกลุ่มคนที่รักการขับขี่มอเตอร์ไซค์ สิ่ งเหล่านี้ เกิดขึ้นได้เนื่องจากการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั กลุ่ม
ลูกค้าด้วยการทําให้รู้สึกว่าเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่วา่ จะเป็ นผูบ้ ริ หาร นักบัญชี ครู วัยรุ่ น คู่รักที่เกษียณอายุ สิ่ งที่ทาํ
ให้เขาเหล่านี้ มีจุดร่ วมเดียวกันคือความต้องการเป็ นอิสระ(Freedom) การนิ ยมอะไรที่ไม่เหมือนใคร(Individualism)
และ การแสวงหาและผจญภัย(Quest For Adventure) นั่นเอง Harley-Davidson อาจเป็ นแค่ยี่ห้อสิ นค้า(brand) หรื อ
วัฒนธรรม(Cult) หรื อเป็ นปรากฏการณ์(Phenomenon) จุดเชื่อมโยงเหล่านี้ทาํ ให้ผขู ้ บั ขี่มอเตอร์ไซค์ Harley-Davidson
ถูกผูกขาดความซื่ อสัตย์ ยกตัวอย่างเช่น เขาเหล่านั้นสักตราสัญลักษณ์ของ Harley-Davidson ไว้บนร่ างกาย เดินทาง
มากกว่า 100 ไมล์กบั กลุ่มคนที่มีลกั ษณะนิ สัยคล้ายกัน และปลูกฝังความคิดเหล่านี้ จากรุ่ นสู่ รุ่ น และอีกหนึ่ งเหตุผลที่
ทําให้ Harley อยูร่ อดมาได้จนถึงปั จจุบนั ก็คือ การโฆษณาที่เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
จากคํากล่าวข้างต้นของปริ ตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูลและ Jack Supple ในมิติการสร้างความหมายให้สินค้า
จากการโฆษณาซึ่งเป็ นผลมาจากลักษณะการบริ โภคสิ นค้าในสังคมบริ โภคนิยม เรื่ องลายสัก การแสวงหาผจญภัยเพื่อ
อิสรภาพ และการนิ ยมอะไรที่ ไม่เหมื อนใครนั้นจะสังเกตได้ว่าสามารถนํามาเชื่ อมโยงให้มีความสัมพันธ์กับการ
สร้างอัตลักษณ์ของปั จเจกชนได้ ซึ่ งในมิติของความเป็ นชายนั้นได้ถูกสะท้อนผ่านทางปั จจัยข้างต้นเหล่านี้ ได้โดย
แง่มุมของความแข็งแกร่ งในแบบชายที่สมบรู ณ์ที่มีความสอดคล้องกับภาพของมัดกล้ามเนื้ อและลายสักที่บ่งบอกถึง
ความแข็งแกร่ งอดทนของผูท้ ี่เป็ นเจ้าของที่รักการผจญภัยไปในโลกกว้างด้วยมอเตอร์ไซค์ซ่ ึงถูกประกอบสร้างขึ้นผ่าน
ภาพตัวแบบ ลายลักษณ์ อกั ษร มุมกล้องและแสงเงาที่ ป รากฏในภาพโฆษณามอเตอร์ ไ ซค์ Harley-Davidson เพื่อ
ถ่ายทอดความหมายของอัตลักษณ์ความเป็ นชายในมิติของความแข็งแกร่ งผ่านมัดกล้ามเนื้ อและลายสักควบคู่ไปกับ
ความแข็งแกร่ งของ Harley-Davidson
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2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อให้เข้าใจเนื้ อหาและกระบวนการสร้างความหมายของอัตลักษณ์ความเป็ นชายที่ สะท้อนผ่านภาพมัด
กล้ามเนื้อและลายสักในภาพโฆษณาสิ นค้ามอเตอร์ไซค์ Harley-Davidson ว่ามีลกั ษณะอย่างไร
3. การดําเนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพโดยมีระเบียบวิธีวจิ ยั ดังนี้ 1) การวิเคราะห์ตวั บทเพื่อให้เข้าใจถึงเนื้อหา
และวิธีการสร้างความหมายของความเป็ นชายในงานโฆษณา โดยสํารวจรู ปภาพโฆษณาในเว็บไซต์อย่างเป็ นทางการ(
Official Website) ของสิ นค้าได้แก่ www.harley-davidson.com และเว็บไซต์ที่เกี่ ยวเนื่ องกับธุ รกิ จโฆษณาที่ ทาํ การ
สื บค้นในช่วงตั้งแต่เดื อนกรกฎาคม-กันยายน 2558 2) คัดเลือกภาพอย่างเฉพาะเจาะจงจํานวน 3 ชุดภาพเพื่อนํามา
วิเคราะห์ โดยเกณฑ์การคัดเลือกนั้น ลายสักของบุคคลที่ปรากฏบนรู ปภาพโฆษณาจะต้องถูกวางอยูใ่ นองค์ประกอบที่
เป็ นระยะชัดเจนและอยูใ่ นตําแหน่งที่เป็ นจุดสนใจของประธานภาพ 3) การวิเคราะห์ตวั บทนั้นผูว้ ิจยั ใช้แนวคิดเรื่ อง
อุดมการณ์ความเป็ นชาย ทฤษฎีเรื อนร่ าง แนวคิดเรื่ องลายสัก การตีความเชิงสัญญะวิทยาและสารแฝงในโฆษณา มา
เป็ นกรอบในการวิเคราะห์

รู ปที่ 1 “New Road”

รู ปที่ 2 “Test-Drive”

รู ปที่ 3 “Rentals”

4. ผลการวิจยั
จากปั ญหานําวิจยั ของการศึ กษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จะได้สรุ ปผลการวิจยั ตามประเด็นปั ญหาการวิจยั ได้เป็ น 2 ข้อ
ดังต่อไปนี้
1. เนื้อหาที่สะท้ อนอัตลักษณ์ ความเป็ นชายผ่ านภาพมัดกล้ ามเนื้อและลายสั กในภาพงานโฆษณาสิ นค้ ามอเตอร์ ไซค์
Harley-Davidson ทีป่ รากฏผ่านสื่ อเว็บไซต์ มีดงั ต่อไปนี้
1.1 ความแข็งแกร่ งของกล้ ามเนื้อและลายสักคู่กบั ความแข็งแกร่ งของ Harley-Davidson
จากลักษณะรู ปที่ 1 Harley-Davidson ใช้ตวั แบบที่มีร่างกายแข็งแรง กํายํา ซึ่งเป็ นไปตามแนวคิดเรื่ องร่ างกาย
ของชายในอุดมคติ กล้ามหน้าแขนและหัวไหล่มดั ใหญ่จนเห็นเส้นเลือดที่ถูกนําเสนอออกมานั้นสามารถบ่งบอกได้ถึง
ความแข็งแกร่ งของร่ างกาย อีกทั้งลายสักตราสัญลักษณ์ Harley-Davidson ที่ มองเห็ นเด่นชัดในระดับสายตานั้น ซึ่ ง
เพียงแค่ลายสักก็มีความหมายทางการสื่ อสารแล้ว กล่าวได้วา่ ลายสักนั้นมีความหมายในมิติของ ความมัน่ คงถาวรและ
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แข็งแกร่ งอดทน ผสมกับความแตกต่างของสี ผิวในช่ วงแขนของตัวแบบในลักษณะที่ โดนแสงแดดเผาครึ่ งท่อนก็
สามารถสื่ อถึงความแข็งแกร่ งของผิวหนังและร่ างกายได้เป็ นอย่างดีเช่นกัน การแสดงออกถึงความแข็งแกร่ งจากมัด
กล้าม ลายสัก และตัวแบบที่มีโครงสร้างร่ างกายของผูช้ ายในอุดมคติน้ นั สามารถแสดงออกถึงความเป็ นชายที่มีร่างกาย
แข็ง แรง ทนทานที่ สามารถเชื่ อมโยงกับ ความหมายในมิ ติ ด้า นความคงทนถาวรของสิ นค้า ที่ ใ ช้ล ายสัก เป็ นตรา
สัญลักษณ์ Harley-Davidson บนตัวแบบได้อย่างชัดเจน
1.2. ความแข็งแกร่ งในฐานะนักสู้
จากรู ปที่ 1 Harley-Davidson สร้างความสัมพันธ์ของความเป็ นชายและความเป็ นนักสู ้ให้เป็ นหนึ่งเดียว จาก
ลักษณะการจัดวางท่ าทางของตัวแบบและมุมกล้อง กล่าวคื อตัวแบบนั้นมี ร่างกายที่ เต็มไปด้วยมัดกล้ามที่ ดูกาํ ยํา
แข็งแรง ถูกจัดวางท่าทางให้คล้ายกับว่ากําลังอยูใ่ นการแข่งขันเพาะกายหรื อกําลังโอ้อวดพลังของกล้ามเนื้ อของตนใน
กีฬาชกมวยเพื่อข่มขวัญคู่ต่อสู ้ ทั้งนี้ เมื่อนํามาผสมกับมุมกล้องที่เป็ นมุมตํ่าจึงทําให้ตวั แบบดูมีอาํ นาจและดูเป็ นชายผู ้
ได้รับชัยชนะในการต่อสูห้ รื อเป็ นผูท้ ี่ยากที่จะเอาชนะได้ ดังนั้น Harley-Davidson จึงใช้การสื่ อสารในเชิงเปรี ยบเทียบ
ระหว่างความเป็ นนักสูห้ รื อความแข็งแกร่ ง ทนทาน ตามบทบาทของลูกผูช้ ายกับสิ นค้าของตนว่ามีความคล้ายคลึงกัน
ทั้งนี้ก็เพื่อเป็ นการปลูกฝังความเชื่อโดยสื่ อและเป็ นการสร้างมูลค่าและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สินค้านัน่ เอง
1.3. ความแข็งแกร่ งกับความปรารถนาทีจ่ ะเป็ นนักสู้
จากลักษณะรู ปที่ 2 นั้น Harley-Davidson ใช้รูปร่ างของตัวแบบที่มีลกั ษณะความเป็ นนักสู ้แบบครึ่ งๆกลางๆ
กล่าวคือสามารถสังเกตเห็นความแข็งแรงกล้ามเนื้ ออยูบ่ า้ งก็จริ งแต่ทว่าไม่สามารถบ่งบอกได้ชดั เจนว่าเป็ นรู ปร่ างของ
ชายที่แข็งแกร่ งหรื อเหมาะสมกับการเป็ นนักสู ้ นอกจากนี้ ลายสักที่ถูกสร้างขึ้นจากสติ๊กเกอร์ลอกลายนั้นยังเป็ นส่วน
ช่วยส่ งเสริ มให้ประเด็นความไม่ชดั เจนในความแข็งแกร่ งทั้งในแง่ของร่ างกายและจิตใจเด่นชัดขึ้นเนื่ องจากตัวแบบ
ไม่ได้เป็ นชายที่ผา่ นการสักจากการทิ่มแทงของเข็มบนผิวหนังอย่างแท้จริ ง Richie And Buruma (1991) กล่าวว่า การ
สักนั้นคือการแสดงออกถึงการเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กมาสู่ ผูใ้ หญ่อย่างเต็มตัวได้เช่นกัน เสื้ อผ้าที่ตวั แบบกําลังสวมใส่
เป็ นเสื้ อหนังสี ดาํ ที่ค่อนข้างมิดชิดเปิ ดให้เห็นเฉพาะหัวไหล่และสติ๊กเกอร์ ลายสักเท่านั้น อีกทั้งการจัดแสงที่เทลงบน
ริ้ วของกล้ามเนื้ อเฉพาะช่วงหัวไหล่ที่มีให้เห็นอยูอ่ ย่างไม่ชดั เจนผสมกับมุมกล้องที่เป็ นมุมระดับสายที่ให้ความรู ้ สึก
ปกติ ไม่แตกต่างจากคนทัว่ ไป จึงทําให้ไม่เกิดความเชื่อมโยงของชายที่แกร่ งกับนักสูไ้ ด้ชดั เจนเท่าที่ควร โฆษณาชิ้น
นี้มีจุดประสงค์ให้ผทู ้ ี่ชื่อชอบหรื อสนใจในมอเตอร์ไซค์ Harley-Davidson ได้มีโอกาสมาทดลองขับขี่(Test-Drive)เพื่อ
ประกอบการตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้นหากชายใดก็ตามยังอยู่ในขั้นตอนการตัดสิ นใจหรื อยังไม่ได้เป็ นเจ้าของ HarleyDavidson ก็เปรี ยบเสมือนชายที่ยงั ขาดความเป็ นชายหรื อนักสูท้ ี่สมบรู ณ์แบบในชีวติ นัน่ เอง
1.4. ความแกร่ งของ Harley-Davidson เป็ นทีป่ รารถนา
จากลักษณะของรู ปที่ 2 Harley-Davidson ใช้ตวั แบบที่มีร่างกายค่อนข้างผอมบางแต่ยงั คงสามารถมองเห็ น
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริ เวณหัวไหล่อยูบ่ า้ งแต่ไม่ชดั เจนและไม่เปิ ดเผย ซึ่งกล่าวได้วา่ ยังไม่ใช่ร่างกายในอุดมคติ
ที่ผชู ้ ายส่ วนใหญ่ปรารถนาจะครอบครอง อีกทั้งสติ๊กเกอร์ ลายสักชัว่ คราวตราสัญลักษณ์ Harley-Davidson ที่กาํ ลังถูก
ลอกออกให้มองเห็ นในระดับสายตาอย่างไม่ชดั เจน(มองเห็ นแค่ครึ่ งเดี ยว)ควบคู่กบั ข้อความที่ เขียนกํากับบนภาพ
โฆษณาว่า “Test-Drive Harley-Davidson” ซึ่ งมีหมายถึงการทดลองขับขี่น้ ันสามารถสื่ อถึงความไม่ชดั เจนในความ
แข็งแกร่ งที่แท้จริ งของร่ างกาย กล้ามเนื้ อและจิตใจ ซึ่ งจากองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดสามารถกล่าวได้วา่ HarleyDavidson กําลังสื่ อสารกับผูร้ ับสารในมิติของการสร้างแนวคิดและการรับรู ้เรื่ องความแข็งแกร่ งที่สมบรู ณ์ในแบบชาย
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ที่แท้จริ งว่าอาจจะไม่ได้มีลกั ษณะเช่นเดียวกับตัวแบบ แต่สิ่งเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อชายเหล่านั้นตัดสิ นใจ
ที่ จะเป็ นเจ้าของ Harley-Davidson หลังจากได้ทดลองขับขี่ แล้ว (Test-Drive) ซึ่ งมี ลกั ษณะใกล้เคี ยงกับรู ปที่ 3 ซึ่ ง
Harley-Davidson ใช้ตวั แบบที่มีกล้ามเนื้ อที่มีไขมันซึ่ งทําให้มองไม่เห็ นริ้ วที่ชดั เจนในความแข็งแกร่ งของกล้าม อีก
ทั้งตัวแบบมีสติ๊กเกอร์ ลายสักปรากฏอยูบ่ ริ เวณช่วงหัวไหล่ซ่ ึ งมีลกั ษณะเป็ นรู ปการ์ ตูนมังกรตัวเล็ก(ลูกมังกร)ที่กาํ ลัง
เลื้อยพัวพันอยูร่ อบๆหัวกะโหลกที่กาํ ลังถูกลอกออกให้มองเห็นแค่ครึ่ งเดียวในระดับสายตาควบคู่กบั ข้อความที่เขียน
กํากับบนภาพโฆษณาว่า “Rentals” ซึ่ งหมายถึงการเช่าเพื่อขับขี่ เหล่านี้ สามารถสื่ อถึงการริ เริ่ มหรื อเริ่ มต้นให้ความ
สนใจที่ จะสร้างความเป็ นชายเต็มตัวที่ แข็งแรงสมบรู ณ์ ซึ่ งจากองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดอาทิ เช่น ตัวแบบที่ มี
ร่ างกายไร้ซ่ ึ งกล้ามเนื้ อที่แข็งแรง สติ๊กเกอร์ ลายสักลายการ์ ตูน เสื้ อกล้ามสําหรับเด็กผูช้ ายที่มีรูระบายเล็กๆ เป็ นต้น
สามารถกล่าวได้วา่ Harley-Davidson กําลังสื่ อสารกับผูร้ ับสารในมิติของการสร้างแนวคิดและการรับรู ้เรื่ องความเป็ น
ชายโดยสมบรู ณ์ที่ร่างกายจะต้องประดับไปด้วยกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่ งซึ่งคุณสมบัติน้ ี ไม่สามารถมองเห็นได้ในตัวแบบ
ซึ่งถูกกําหนดให้อยูใ่ นกลุ่มของผูเ้ ช่าขับขี่ที่ยงั ไม่ได้ตดั สิ นใจเป็ นเจ้าของมอเตอร์ไซค์ Harley-Davidson อย่างแท้จริ ง
2. กระบวนการสร้ างความหมาย
กระบวนการสร้างความหมายประกอบด้วยการอุปมาอุปไมยเชิ งภาพ ภาษาเรื อนร่ าง รหัสการแต่งกาย มุม
กล้องและเทคนิคการใช้ทิศทางของแสง ประมวลได้ดงั ต่อไปนี้
2.1 การอุปมาอุปไมยเชิงภาพ
จากรู ปที่ 1 เมื่อนําแนวทางการศึกษาเชิงสัญญะวิทยามาพิจารณาแยกตามองค์ประกอบภาพ โดยเริ่ มจากตัว
ให้ความหมาย(Signifier) คือภาพของกล้ามเนื้อที่ดูแข็งแกร่ งและลายสักตราสัญลักษณ์ Harley-Davidson บนกล้ามเนื้อ
บริ เวณหัวไหล่ ด้วยลักษณะดังกล่าว Harley Davidson ทําให้ลายสักมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ซ่ ึงหมายถึงความน่า
เกรงขามหรื อแข็งแกร่ ง และเป็ นหนึ่ งเดี ยว ทั้งนี้ เนื่ องมาจากลายสักมีความหมายแฝงถึงความอดทน อัตลักษณ์ของ
ปั จเจกชนที่ไม่เหมือนใคร ซึ่ งความหมายของลายสักทั้งหมดนี้ยงั สามารถเชื่อมโยงกับการสร้างความหมายอัตลักษณ์
ความเป็ นชายกับกล้ามเนื้ อที่ดูแข็งแกร่ งของตัวแบบซึ่ งเป็ นการเปรี ยบเทียบกันระหว่างความแกร่ งของกล้ามเนื้อและ
ลายสักกับ Harley-Davidson ซึ่ งเป็ นตัวถูกให้ความหมาย (Signified) ว่ามีความคล้ายคลึงกัน ต่างกันกับรู ปที่ 2 และ 3
ซึ่ งตัวแบบถูกจัดวางให้อวดกล้ามเนื้ อของตนที่ดูยงั ไม่แข็งแกร่ งเต็มที่และกําลังลอกสติ๊กเกอร์ ตราสัญลักษณ์ HarleyDavidson และลายมังกรตัวเล็กและไม่สมจริ ง ที่ มีความคล้ายคลึ งกับลายสักบนกล้ามเนื้ อบริ เวณใต้หัวไหล่ ด้วย
ลักษณะดังกล่าว Harley Davidson ใช้ตวั แบบที่ มีความแข็งแกร่ งของกล้ามเนื้ อที่ยงั ไม่สมบรู ณ์ สติ๊กเกอร์ เลียนแบบ
ลายสัก อีกทั้งคําโปรย “Test-Drive”(ทดลองขับขี่)และ “Rentals”(เช่าขับขี่) ซึ่ งเหล่านี้ มีความหมายในเชิงสัญลักษณ์
เชิ งลังเลใจหรื อไม่เต็มที่อย่างชัดเจนที่จะทําให้ส่ิ งที่ผูช้ ายควรทํา ดังนั้นจึ งสามารถกล่าวได้ว่าการอุปมานั้นคือภาพ
ความแข็งแกร่ งของกล้ามเนื้อและลายสัก และ Harley-Davidson คือการอุปไมย
2.2 ภาษาเรื อนร่ าง
ลักษณะการจัดวางท่าทาง (Posing) ของตัวแบบในรู ปที่ 1 ซึ่ งกําลังยืนหันส่ วนแขนออกมาโดยใช้แผ่นหลัง
และอกเป็ นส่ วนเสริ มโดยมีลกั ษณะตัวแบบที่กาํ ลังเบ่งมัดกล้ามให้ดูชดั เจนคล้ายคลึงกับการประกวดเพาะกาย (Body
Builder) ซึ่งเป็ นการอวดหรื อเปิ ดเผย (Show) อย่างมัน่ ใจให้เห็นถึงเรื อนร่ างชายที่มีกล้ามเนื้อที่ดูใหญ่โตและแข็งแกร่ ง
เกินปกติเนื่ องมาจากการออกกําลังกายอย่างหนัก ซึ่ งแสดงถึงความเป็ นนักสู ้ที่แข็งแกร่ ง อดทนและแตกต่างจากผูช้ าย
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ทัว่ ไป ทั้งนี้ สามารถกล่าวได้วา่ มอเตอร์ ไซค์ Harley-Davidson นั้นคู่ควรหรื อเหมาะสมกับผูข้ บั ขี่ที่มีเรื อนร่ างที่ดูกาํ ยํา
น่าเกรงขาม หรื อหากคุณคือผูช้ ายที่มีรูปร่ างหรื อบุคลิกตามภาพดังกล่าว Harley-Davidson คือมอเตอร์ไซค์สิ่งที่เหมาะ
กับคุณ ซึ่ งมีความแตกต่างอย่างชัดเจนกับตัวแบบในรู ปที่ 2 และ 3 โดยสังเกตได้จากลักษณะการจัดวางท่าทางของตัว
แบบที่ยืนหันส่ วนแขนออกมาโดยมีลกั ษณะพยายามเบ่งมัดกล้ามบริ เวณหัวไหล่ซ่ ึ งมีลกั ษณะยังไม่แข็งแกร่ งเต็มที่อีก
ทั้งไม่มีความไม่ชดั เจนของริ้ วกล้ามเนื้อเท่าที่ควร ซึ่ งแสดงถึงความเป็ นนักสู ้ที่ยงั ไม่แข็งแกร่ งเท่าที่ควรและไม่มีความ
แตกต่างจากผูช้ ายทัว่ ไป สติ๊กเกอร์ลอกลายที่เลียนแบบลายสักนั้นถูกนําเสนอให้มองเห็นได้ชดั เจนผ่านการวางท่าของ
ตัวแบบทั้งสองเช่นกัน สติ๊กเกอร์ ลอกลายดังกล่าวให้ความรู ้สึกถึงชายที่ปรารถนาที่จะมีความกล้าหาญแต่มนั ยังไม่
เพียงพอที่จะทนความเจ็บปวดที่เกิดจากการสักที่แท้จริ ง ทั้งนี้ สามารถกล่าวได้วา่ Harley-Davidson กําลังส่ งสารแฝง
ถึงผูร้ ับสารว่า มอเตอร์ไซค์ Harley-Davidson นั้นคู่ควรหรื อเหมาะสมกับผูข้ บั ขี่ที่มีเรื อนร่ างที่ดูกาํ ยํา น่าเกรงขาม และ
มีจิตใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยว หากคุณคือผูช้ ายที่มีรูปร่ างหรื อบุคลิกดังกล่าว Harley-Davidson คือมอเตอร์ไซค์ส่ิ งที่เหมาะ
กับคุณหรื อ Harley-Davidson สามารถเติมเต็มแรงปรารถนาของชายใดก็ตามที่กาํ ลังแสวงหาความเป็ นชายที่สมบรู ณ์
แบบอยูน่ นั่ เอง
2.3 รหัสการแต่ งกาย
เนื่ องจากรู ปที่ 1 ต้องการสื่ อสารในเรื่ องความหมายของความแข็งแกร่ งของร่ างกายเพื่อให้มีการเชื่อมโยง
กับอัตลักษณ์ความเป็ นชาย ดังนั้นตัวแบบจึ งสวมใส่ เสื้ อกล้ามซึ่ งทําให้เปิ ดเผยสัดส่ วนของร่ างกายอย่างชัดเจนและ
โดยเฉพาะกล้ามเนื้ อที่ ดูใหญ่และแข็งแกร่ งในส่ วนของกล้ามหน้าแขน(Biceps)และหัวไหล่ที่มีลายสักที่ เป็ นตรา
สัญลักษณ์ สินค้าถูกเปิ ดเผยให้มองเห็ นได้ในระดับสายตา เสื้ อกล้ามนั้นยังบ่ งบอกถึงการเป็ นคนที่ รักอิ สระและ
เปิ ดเผยซึ่งตรงกับจุดมุ่งหมายของสิ นค้า นอกจากนี้เสื้ อกล้ามยังสามารถสื่ อถึงการรักในการออกกําลังกายได้เป็ นอย่าง
ดีซ่ ึ งสามารถสร้างความกลมกลืนและเหมาะสมไปกับที่มาของกล้ามเนื้อที่ดูแข็งแรงของตัวแบบ โดยรู ปที่ 2 และ 3 ที่
ต้องการสื่ อสารในเรื่ องแรงปรารถนาที่จะครอบครองร่ างกายที่มีความแข็งแกร่ งซึ่ งความแข็งแกร่ งนั้นสามารถเปรี ยบ
ได้กบั Harley-Davidson เพื่อให้มีการเชื่อมโยงกับความไม่สมบรู ณ์ ดังนั้นตัวแบบในรู ปที่ 2 จึงถูกจัดให้สวมใส่ เสื้ อ
กัก๊ หนังสี ดาํ ที่ค่อนข้างปกปิ ดกล้ามเนื้ อส่ วนอื่นซึ่ งจะเปิ ดเผยเฉพาะส่ วนที่ตนมัน่ ใจว่าดูแข็งแกร่ งกว่านัน่ ก็คือบริ เวณ
หัวไหล่ที่จะสามารถเห็ นริ้ วกล้ามได้อย่างชัดเจน ในขณะเดี ยวกันตัวแบบในรู ปที่ 3 ตัวแบบสวมใส่ เสื้ อกล้ามที่ มีรู
ระบายเล็กๆบนตัวเสื้ อ ซึ่งคล้ายคลึงกับเสื้ อกล้ามสําหรับเด็กผูช้ ายที่สวมใส่เป็ นเสื้ อทับด้านในเพื่อซับเหงื่อและเพื่อให้
เห็ นได้ชัดเจนถึงกล้ามเนื้ อของตัวแบบที่ ปราศจากกล้ามเนื้ อที่ แข็งแกร่ ง ทั้งนี้ ก็เพื่อให้มีการเชื่ อมโยงกับความไม่
สมบรู ณ์ในมิติดา้ นความแข็งแกร่ งของร่ างกายและจิตใจ ซึ่งยังไม่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ความเป็ นชายได้อย่างชัดเจน
2.4 มุมกล้ อง
การใช้มุมกล้องในรู ปที่ 1 นั้นเป็ นการใช้มุมกล้องจากมุมตํ่า มุมกล้องแบบนี้ ให้ความรู ้สึกถึงความมีอาํ นาจ
ความยิง่ ใหญ่ หรื อเป็ นนักสู ้ที่แข็งแกร่ งกว่า(ผูช้ นะ) ซึ่ งมีความสัมพันธ์ในมิติของความหมายร่ วมกับอัตลักษณ์ความ
เป็ นชายซึ่ งแตกต่างกับรู ปที่ 2 และ 3 ที่ใช้มุมกล้องในภาพดังกล่าวนั้นเป็ นการใช้มุมกล้องระดับสายตา มุมกล้องแบบ
นี้ให้ความรู ้สึกที่ธรรมดาหรื อปกติทวั่ ไป จึงให้ความรู ้สึกว่าตัวแบบไม่มีอะไรโดดเด่นหรื อแตกต่างจากผูช้ ายทัว่ ไป
2.5 แสง
มีการใช้เทคนิ คด้านทิศทางของแสงเข้ามาช่วยให้ความชัดเจนในความแกร่ งของมัดกล้ามเนื้อส่ วนต่างๆจาก
รู ปที่ 1 จะสามารถเห็นรอยแตกของกล้ามเนื้อได้ชดั เจนแม้กระทัง่ รายละเอียดของเส้นเลือดที่ปูดโปนและไรขนซึ่งดูมี
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สี สนั เหมือนจริ ง และจากภาพจะเห็นได้วา่ Harley-Davidson ใช้สีโทนมืด(Low Key) ซึ่งเป็ นโทนสี ดาํ เป็ นส่วนใหญ่จึง
ทําให้ภาพดูลึกลับ สะดุดตา โดยใช้พ้ืนฉากเป็ นสี ดาํ สี ดาํ นั้นทําให้ตวั แบบดูโดดเด่นขึ้น นอกจากนี้ สีดาํ ยังบ่งบอกถึง
อะไรที่เป็ นทางการ จริ งจังเคร่ งขรึ มและอํานาจได้อีกด้วย เช่นเดียวกับรู ปที่ 2 ที่มีการใช้เทคนิ คด้านทิศทางของแสง
เข้ามาช่วยปกปิ ดรายละเอียดของภาพโดยรวมโดยเน้นให้เห็นเฉพาะความแกร่ งของมัดกล้ามหัวไหล่ที่มีริ้วกล้ามที่ยงั
ไม่ชดั เจนเท่าที่ควร เพื่อแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนความกล้ามเนื้อที่ยงั ไม่แข็งแกร่ งอย่างสมบรู ณ์ โดยโทนสี ของภาพ
ทั้งหมดนั้นเป็ นสี ขาว-ดําหรื อโทนมืดซึ่ งนอกจากจะแสดงถึงความไม่ชดั เจนของรายละเอียดกล้ามเนื้ อแล้วยังทําให้
รู ้สึกไม่สมจริ งอีกด้วย รู ปที่ 3 นั้นเป็ นการใช้โทนสี สว่าง(High Key)ซึ่งจะมีโทนสี ขาวมากทําให้ได้รายละเอียดของรู ป
ที่ ชดั เจนเกื อบทุกส่ วนของตัวแบบและแทบจะไม่มีส่วนที่ เป็ นเงาเลย ซึ่ งสี โทนสว่างหรื อสี ขาวนั้นบ่งบอกถึงความ
สดใสร่ าเริ ง มีความสุ ขหรื อบ่งบอกถึงการเริ่ มต้นของทารกหรื อวัยเด็กที่มกั ถูกเปรี ยบเทียบว่าเป็ นเสมือนผ้าขาวซึ่งให้
ความรู ้สึกที่อ่อนโยนและไม่เข้มแข็ง
5. การอภิปรายผล
จากข้อค้นพบในประเด็นที่ เกี่ ยวกับเนื้ อหาและกระบวนการสร้ างความหมายของความเป็ นชายในภาพ
โฆษณามอเตอร์ ไ ซค์ Harley-Davidson เมื่ อ พิ จ ารณาจากแนวคิ ด เกี่ ย วกับ ความเป็ นชายนั้น จะเห็ น ได้ว่า มี ค วาม
สอดคล้องกับแนวคิดของ Frederick, Fressler, & Haselton (2005) ในแง่ของรู ปร่ างของเพศชายในอุดมคติ กล่าวคือ
รู ปร่ างในอุดมคติของชายและหญิ งมี ลกั ษณะตรงข้ามกัน(Contrast) ซึ่ งผูห้ ญิ งนั้นต้องการที่ จะมี รูปร่ างที่ ผอมบาง
(Slander) กลับกันผูช้ ายนั้นต้องการที่จะมีรูปร่ างแข็งแรงกํายําซึ่ งประดับด้วยกล้ามเนื้ อที่ดูแข็งแกร่ งหรื อเป็ นรู ปทรง
แบบนักกีฬา(Athletic and Muscular Body Types) เฉกเช่นเดียวกับดาราหรื อบุคคลที่มีชื่อเสี ยงตามหน้านิตยสารชั้นนํา
ซึ่ งมีสัมพันธ์กบั แนวคิดของ ปริ ตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล (2541) ในแง่มุมของการพัฒนาร่ างกายไปในทางที่สังคม
ยอมรับนัน่ คือร่ างกายที่พึงปรารถนา ซึ่งในปั จจุบนั สามารถปรับเปลี่ยนได้ดว้ ยเทคโนโลยีการแพทย์ การออกกําลังกาย
(Fitness) การตัด เสริ ม เติมแต่งหรื อเพาะกาย เป็ นต้น ทั้งนี้ ก็เพื่อที่ จะได้มาซึ่ งร่ างกายที่ พึงพอใจตามมาตรฐานของ
สังคมปั จจุบนั นอกจากการสร้างภาพของความแข็งแกร่ งแบบชายผ่านมัดกล้ามของตัวแบบแล้ว Harley-Davidson ยัง
มีการใช้ลายสักเพื่อบ่งบอกถึงความแข็งแกร่ งในแบบของชายเช่นกันซึ่ งสามารถเชื่อมโยงกับแนวคิดของ Richie and
Buruma (1982: 57-59) ในประเด็นของการเปลี่ยนจากวัยเด็กมาสู่ผใู ้ หญ่ของเต็มตัวด้วยการสักอีกด้วย
จะเห็นได้ชดั เจนว่า Harley-Davidson ใช้ภาพความแข็งแกร่ งของกล้ามเนื้ อและลายสักเพื่อสร้างความหมาย
ของความแข็งแกร่ งให้ปรากฏขึ้นเป็ นภาพลักษณ์แก่ยี่ห้อสิ นค้าของตน ซึ่ งมีความสอดคล้องกับแนวทางการศึ กษา
เชิ งสัญญะในมิ ติที่เด่ นชัดคือ ความสัมพันธ์ของตัวที่ ถูกให้ความหมายและตัวให้ความหมาย ซึ่ งสมสุ ข หิ นวิมาน
(2535) ได้อธิบายความสัมพันธ์ดงั กล่าวไว้วา่ ความสัมพันธ์ของตัวที่ถูกให้ความหมายและตัวให้ความหมายในสัญญะ
ตัวหนึ่ งๆนั้น ตัวที่ถูกให้ความหมายจะเป็ นนามธรรมหรื อเป็ นแนวคิดที่จบั ต้องไม่ได้แต่แฝงความหมายที่ผผู ้ ลิตและ
ผูอ้ ่านต้องการสื่ อถึงกัน ส่ วนตัวให้ความหมายนั้นเป็ นรู ปธรรมหรื อภาพและเสี ยง ที่จะสื่ อความหมายจากถึงแนวคิดที่
ผูผ้ ลิตและผูอ้ ่านต้องการ ดังนั้นตัวแบบที่เป็ นชายที่มีมดั กล้ามเนื้อและลายสักที่ใหญ่โตและแข็งแกร่ งในภาพโฆษณา
ของ Harley-Davidson จึงเป็ นรู ปธรรมที่ทาํ หน้าที่เป็ นตัวให้ความหมายที่ส่งผลให้เกิดเป็ นความหมายเชิงนามธรรม
ของ “ความแข็งแกร่ งของกล้ามเนื้ อลายสักดุจดัง่ ความแข็งแกร่ งของ Harley-Davidson” ที่ เป็ นตัวถูกให้ความหมาย
โดยมี ก ารใส่ ส ารแผงในประเด็ น ของการท้า ทายเข้า ไปโดยผ่า นความหมายของลายลัก ษณ์ อ ัก ษรที่ ป รากฏและ
วิวฒั นาการของมัดกล้ามเนื้อและลายสักของตัวแบบซึ่งมีความสอดคล้องกับคํากล่าวของ นิธิ เอียวศรี วงศ์ (2538 : 216วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
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219) ที่วา่ อํานาจมหาศาลของสื่ อโฆษณานั้นคือ การทําให้ผูร้ ับสาร “รับสาร” ที่ผสู ้ ่ งต้องการสื่ อสารโดยที่พวกเขาเอง
ไม่รู้ตวั ซึ่งวิธีน้ ีนกั โฆษณาเก่งๆกล่าวว่า การเล่นกับ “สารแฝง” ที่มีอาํ นาจไม่เพียงแต่โน้มน้าวผูร้ ับแต่ยงั สามารถบังคับ
ผูร้ ับให้คล้อยตามนั้น นักโฆษณาที่ดีจาํ เป็ นต้องรู ้จกั กับวัฒนธรรมนัน่ เอง กล่าวคือ การรู ้วถิ ีชีวติ วิถีความคิดของระบบ
ค่านิ ยม วิถีความใฝ่ ฝั น และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิ จและสังคมของคนที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย เช่น พวกเขาอยู่กนั
อย่างไร อยากเป็ นอะไร เขาคิดว่าอะไรดี อะไรงาม ฯลฯ ซึ่ งเมื่อนําคําว่านี้ มาเชื่ อมโยงกับแนวคิดความเป็ นชายของ
Dixson, Halliwell, East, Wignarajah, & Anderson (2003) ในแง่มุมความคิดในเรื่ องของการเสริ มสร้างกล้ามเนื้ อให้
แข็งแรงนั้นมีหลายเหตุผลยกตัวอย่างเช่น มันเป็ นการแข่งขันระหว่างเพศสภาพเดียวกันที่ทาํ ให้ผชู ้ ายที่มีกล้ามเนื้ อที่
แข็งแรงกว่ามีความรู ้สึกว่าตนนั้นประสบความสําเร็ จมากกว่าหรื อมีสถานภาพ(Status)ที่สูงกว่าชายทัว่ ไป อีกทั้งผูช้ าย
ที่มีรูปร่ างกํายํา น่าเกรงขามจะเป็ นที่ตอ้ งตาต้องใจของหญิงสาวทัว่ ไป ซึ่ งด้วยเหตุผลนี้ ผรู ้ ับสารจึงถูกท้าทายกับระดับ
ความเป็ นชายในตัวของเขาเหล่านั้นโดยไม่รู้ตวั
จากแนวทางการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั เห็นว่ากระบวนการสร้างความหมายตลอดจนเนื้อหาที่คน้ พบมีความ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ความเป็ นชายในแง่มุมของความแข็งแกร่ งผ่านภาพของมัดกล้ามเนื้ อที่ใหญ่โต ลายสัก ภาษา
เรื อนร่ าง รหัสการแต่งกาย เทคนิ คมุมกล้องและการจัดแสง เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ของ Harley-Davidson ในมิติของ
ความมีเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม ความเป็ นตราสิ นค้าที่เก่าแก่ ความแข็งแกร่ งมีพลังอํานาจ การผจญภัย และอิสรภาพ
6. ข้ อเสนอแนะ
ความหมายของอัตลักษณ์ความเป็ นชายมิได้จาํ กัดอยูใ่ นขอบเขตของความแข็งแกร่ งของร่ างกายและจิ ตใจ
หรื ออย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้นควรมีการศึกษาแนวคิดการสร้างสรรค์รูปที่เกิดจากสร้างความหมายของอัตลักษณ์ความ
เป็ นชายในมิติอื่นหรื อที่ปรากฏขึ้นในภาพโฆษณาสิ นค้าประเภทอื่นเพื่อนําไปสู่การพัฒนาแนวทางของการสร้างสรรค์
งานในวงการโฆษณาต่อไป
เอกสารอ้ างอิง
นิธิ เอียวศรี วงศ์. (2538). ผ้าขาวม้า ผ้าซิ่น และฯลฯ : ว่าด้วยประเพณี ความเปลี่ยนแปลงและเรื่ องสรรพสาระ.
กรุ งเทพฯ : มติชน.
ปริ ตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูลและคณะ. (2541). เผยร่ าง-พรางกาย: ทดลองมองร่ างกายในศาสนา ปรัชญา
การเมือง ประวัติศาสตร์ ศิลปะและมานุษยวิทยา. กรุ งเทพมหานคร: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.
สมสุข หิ นวิมาน. “แนวทางการวิเคราะห์ความหมายและอุดมการณ์ในงานสื่ อมวลชน” นิเทศศาสตรปริ ทศั น์. 1
(ธันวาคม 2535) : 45-55.
Dixson, A. F., Halliwell, G., East, R., Wignarajah, P.,& Anderson, M. (2003). Masculine somatotype and hirsuteness
as determinants of sexual attractiveness to women. Archives of Sexual Behavior, 32, 29 –39.
Frederick, D. A., Fessler, D. M. T., & Haselton, M. G. (2005). Do Representations of Male Muscularity
Differ in Men’s and Women’s Magazine? Body Image: An International Journal of Research, 2, 81-86.
Jack Supple, Thomas C. Bolfert. (2002). 100 Years of Harley-Davidson Advertising. New York: Melcher
Media, Inc.
Riche, Donald and Buruma, Ian (1991). The Japanese Tattoo. New York: Weatherhill.
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน้า 977

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

