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บทท่ี 1 

บทนำ 

1.1ท่ีมาและความสำคัญ 

 ในปg ค.ศ. 1998 เกาหลีใตmไดmประกาศนโยบาย Korea Culture, Creativity and Content เพื่อสaงเสริม 

การพัฒนาอุตสาหกรรมดmานวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใตmดmวยการจัดสรรการงบประมาณพัฒนาบุคลากรใน 

วงการภาพยนต) ดนตรี การแสดง การออกแบบ ฯลฯ จากความพยายามของเกาหลีใตmในอดีตสaงผลใหmป�จจุบัน 

วัฒนธรรมเกาหลีแผaขยายและแทรกซึมเขmาไปอยูaในชีวิตประจำวันของคนเกือบทั่วโลกผaานอุตสาหกรรมทาง

วัฒนธรรมตaาง ๆ เชaน เพลง เกม ละคร ภาพยนตร) การแตaงกาย อาหาร การทaองเที่ยว เป`นตmน โดยทั้งหมดที่กลaาว

มาขmางตmนนั้นลmวนตaางไดmรับการยอมรับจากผูmคนเกือบท้ังโลก และในทุกวันน้ีเอง K-POP ก็เป`นหนึ่งในอุตสาหกรรม

ท่ีโดaงดังท่ีสุดในเกาหลีใตm โดยเอกลักษณ)ของ K-POP คือการผสมผสานแนวเพลงท่ีหลากหลายในเพลงเดียว และส่ิง

หน่ึงท่ีขาดไมaไดmใน K-POP เลยน้ันคือมิวสิกวีดีโอท่ีผลิตและเผยแพรaออกมาอยaางบประณีตรวมถึงมีเร่ืองราวตaาง ๆท่ี

ผูmผลิตแอบสอดแทรกเพ่ือส่ือถึงมโนทัศน)ของวงหรือเพลงน้ัน ๆ (พัชรี บอนคำ, 2020) 

  

 การผลิตมิวสิกวีดีโอเพลง K-POP นั้นมีรูปแบบและแนวคิดที่หลากหลายและแปลกใหมaเสมอ บริษัทเพลง 

แตaละบริษัทตaางมีรูปแบบและแนวทางของตนเองซึ่งเป`นเอกลักษณ)ท่ีสามารถทำใหmแฟนคลับของวงนั้น ๆ หรือคaาย

นั้น ๆ จดจำไดmเชaน บริษัทวายจีเอ็นเตอร)เทนเมนท)ที ่จะเนmนการถaายทำในสถานที่จริงและสaวนใหญaจะไมaใชm

คอมพิวเตอร)กราฟ�กส) และ บริษัทเอสเอ็มเอ็นเตอร)เทนเมนท)ที่จะเนmนงานคอมพิวเตอร)กราฟ�กส)ที่สมจริงและมี

ความเป`นศิลปะที่เป`นเอกลักษณ) เป`นตmน โดยขั้นตอนการผลิตมิวสิกวิดีโอแตaละเพลงนั้นจะตmองมีการลงทุนทั้งทุน

และความคิดสรmางสรรค)เพ่ือท่ีจะใหmมิวสิกวิดีโอวงศิลป�นของตนน้ันโดดเดaนและเป̀นท่ีนaาจดจำ ไมaวaาจะเป̀นการเขียน

บทภาพที่อิงมาจากเรื่องราว ที่เกิดขึ้นจริง ๆ ภาพยนตร) ปรัชญา หรือวรรณกรรม การกำกับใชmมุมกลmองที่ตัดไปมา

หรือถaายทอดใหmเห็นแคaบางมุม การตัดตaอ การเลือกเครื่องแตaงกาย เครื่องประดับ สถานที่ถaายทำ หรือการใชm

อุปกรณ)ประกอบฉาก การเลือกใชmโทนสี เป`นตmน บางมิวสิกวิดีโอนั้นก็ไมaไดmยึดถือความหมายของเพลงเป`นหลักแตa

จะเนmนไปที่ความเป`นเอกลักษณ) การทอดแทรกสัญญะและเรื่องราวตaาง ๆ ซึ่งจะนำเสนอผaานองค)ประกอบขmางตmน

นำไปสูaทฤษฎีตaาง ๆ ใหmแฟนคลับไดmติดตามและวิเคราะห)  
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 Red Velvet (เรด เวลเว็ท) กลุaมศิลป�นหญิงภายใตmสังกัด SM Entertainment เป�ดตัวอยaางเป`นทางการ 

เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2014 ประกอบไปดmวยสมาชิก 5 คน ไดmแกa ไอรีน ซึลกิ เวนด้ี จอย และ เยริ ซึ่งตั้งแตaเป�ดตัว

มานั้นผลงานของ Red Velvet ก็ประสบความสำเร็จอยaางตaอเนื่องโดยมินิอัลบั้มแรกของวง Ice Cream Cake ติด

อันดับหนึ่งบนชาร)ต Gaon Weekly Album อัลบั้มแรกของวง The Red Summer ไดmอันดับหนึ่งชาร)ต Gaon 

Album และรางวัลศิลป�นหนmาใหมaยอดเยี่ยมจากงาน Golden Disc Awards ครั้งท่ี29 เป`นตmน (lmJinah, 2019) 

ซึ ่ง Red Velvet นั้นเป`นวงที่ประกอบไปดmวย 2 คอนเซ็ปต) ไดmแกa Red คือความสวaาง สดใส ดนตรีแนวป£อป

สนุกสนาน มิวสิกวิดีโอใชmโทนสีสดใส บทเพลงมีความหมายเชิงบวก และ Velvet คือ ความเศรmา มืดมน ดนตรีแนว

อาร)แอนด)บี มิวสิกวิดีโอใชmโทนสีที่มืด บทเพลงมีความหมายเชิงลบกลaาวถึงความเศรmา จากความแตกตaางกันอยaาง

สิ้นเชิงของสองคอนเซ็ปต)นี้จึงทำใหm Red Velvet เป`นวงที่ไดmรับความสนใจอยaางมาก และสิ่งที่ไดmรับความสนใจย่ิง

กวaาคือมิวสิกวิดิโอทุกมิวสิกวิดิโอของ Red Velvet นั ้นไดmมีการทอดแทรกเรื ่องราวฆาตกรรม ความตาย 

วรรณกรรม หรือภาพยนต)สยองขวัญ รวมถึงการแอบใสaสัญญะตaาง ๆ ที่เกี่ยวขmอง กับความตายหรือสิ่งลึกลับไวm

ภายในตัวมิวสิกวิดีโออีกดmวยตัวอยaางเชaนมิวสิกวิดีโอตัวแรกของวงซึ่งมีคอนเซ็ปต) Red "Happiness" ที่เนื้อเพลง

กลaาวถึงการใชmชีวิตอยaามีความสุขทำนองคนตรีมีความสนุกสนานสีที่ใชmภายในมิวสิกวิดีโอเป`นสีโทนรmอนสดใส แตa

กลับมีฉากหนึ่งท่ี ซึลกิ หนึ่งในสมาชิกของวงนั้นถือเครื่องบินของเลaนและนำเครื่องบินลำนั้นชนกับตึกที่มีลักษณะ

คลmายตึกเวิล)ดเทรดเซ็นเตอร) ซึ่งนั่นคือเหตุการณ)วินาศกรรม 11 กันยายน นอกจากนี้ยังมีฉากที่ไดmมีการใสaรูป

หนังสือพิมพ)ที่กลaาวถึงขaาวการทิ้งระบิดนิวเคลียร)ที่ฮิโรชิมะและนางาชากิซึ่งในภายหลังยังตกเป`นประเด็นสังคม

เรื่องความเหมาะสมอีกกดmวย (Alolika, 2014) เชaนเดียวกันกับ "Automatic" มิวสิกวิดีโอคอนเซ็ปต) Velvet แรก

ของวง ซึ่งหากดูอยaางผaาน ๆ นั้นตัวมิวสิกวิติโอไมaไดmเลaาเรื่องราวอะไรมากนักแตaหากสังเกตดี ๆ จะเห็นวaามีหนังสือ

ซึ่งเป`นอุปกรณ)ประกอบฉากท่ีไดmมีการกลaาวถึงความตายและโทษในชั้นศาลของการกaอเหตุฆาตกรรม โดยสรุปแลmว 

นั้นจะเห็นไดmวaามิวสิกวิติโอของ Red Velvet ไดmมีการแอบสอดแทรกเรื่องราวที่เกี่ยวกับความตายมาตลอด ตั้งแตa

เป�ดตัวจนมาถึงป�จจุบันน้ีไมaวaาเพลงน้ันจะมีคอนเซ็ปต) Red หรือ Velvet ก็ตาม  

 

 ชุดมิวสิกวิดิโอของ Red Velvet ไมaเพียงใหmความเพลิดเพลินแกaผูmชม แตaยังมีการใชmสัญญะ สัญลักษณ) และ 

การอmางถึงภาพยนตร)และวรรณกรรมที่แฝงไปดmวยขmอคิดรวมถึงการตีความหมายที่สื่อถึงความตาย การฆาตกรรม 

สิ่งลึกลับ ซึ่งควรคaาแกaการตีความโดยทุกสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวมิวสิกวิดีโอนั้นลmวนเกิดจากการวางแผนและการคิด

มาอยaางละเอียดของผูmผลิต ดmวยเหตุผลนี้ผูmวิจัยจึงใครaจะศึกษาเชิงวิชาการเกี่ยวกับสัญญะและการอmางถึงภาพยนตร)

วรรณกรรม และส่ิงตaาง ๆ ท่ีส่ือถึงควาตายภายในมิวสิกวิดีโอน้ี 
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1.2 วัตถุประสงค,ของการศึกษา 

 1.2.1 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห)ความหมายของสัญญะท่ีปรากฏในมิวสิกวิดีโอของกลุaมศิลป�นหญิง Red  

  Velvet 

 1.2.2  เพ่ือวิเคราะห)ความเช่ือมโยงระหวaางสัญญะท่ีปรากฏในมิวสิกวิดีโอของกลุaมศิลป�นหญิง Red  

  Velvet 

 1.2.3  เพ่ือวิเคราะห)หาการอmางอิงถึงภาพยนต)หรือวรรณกรรมท่ีเก่ียวกับความตายในมิวสิกวิดีโอของกลุaม 

  ศิลป�นหญิง Red Velvet 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษาวิจัย 

 ศึกษาความหมายและวิเคราะห)สัญญะรวมถึงการอmางอิงถึงภาพยนต)หรือวรรณกรรมที่เกี่ยวกับความตาย 

ของชุดมิวสิกวิติโอกลุaมศิลป�นหญิง Red Velvet ท่ีเผยแพรaผaานชaองทาง YouTube จำนวน 4 เพลง ไดmแกa One of 

These Nights (7 월 7 일), Russian Roulette (러시안 룰렛), Peek-a-Boo (피카부),และ Feel My Rhythm 

 

1.4 ประโยชน,ท่ีคาดวBาจะได0รับจากการวิจัย 

 1.4.1 ทำใหmเขmาใจความหมายของสัญญะท่ีปรากฏในมิวสิกวิดีโอท้ัง 4 ของ Red Velvet 

 1.4.2 ทำใหmเขmาใจสารท่ีศิลป�นหรือผูmผลิตมิวสิกวิดีโอตmองการท่ีจะส่ือออกมา 
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บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข0อง 

 วง Red Velvet นั้นประกอบไปดmวยสมาชิก 5 คน ไดmแกa ไอรีน เวนดี้ ซึลกิ จอย และ เยริ ซึ่งมิวสิกวิดีโอ

ท ุกเพลงน ั ้นถ ูกเผยแพร aผaานช aองทาง YouTube โดยผ aานต mนส ังก ัดเอสเอม เอ ็นเตอร ) เทนเมนต ) (SM 

Entertainment) ซึ่งแตaละมิวสิกวิดีโอนั้นถaายทำโดยผูmกำกับและทีมคิดบทที่ตaางกันไปตามความเหมาะสมและ

ความตmองการของตmนสังกัด เนื้อหาของมิวสิกวิดีโอของ Red Velvet นั้นมักจะมีสิ่งที่เกี่ยวขmองกับความตายซaอนไวm

เสมอ ไมaวaาจะเป`นการใชmสัญลักษณ)วงกลมเพื่อแทนสัญลักษณ)ของลัทธิซาตานตามความเชื่อของชาวตะวันตก การ

ใชmสีแดงเพื่อสื่อถึงเลือดและแมaมด หรือบทภาพที่มีการอmางอิงมาจากภาพยนตร)สยองขวัญ เหตุการณ)โศกนาฏกรรม

ที่เกิดขึ้นจริง หรือวรรณกรรมที่เกี่ยวขmองกับตำนานตaาง ๆ และความตาย โดยเอกลักษณ)ของมิวสิกวิดีโอของ Red 

Velvet นั้นคือการดำเนินที่เชื่อมโยงกันแมmจะไมaสามรถเห็นไดmชัดแตaหากสังเกตุดูแลmวนั้นทุกมิวสิกวิดีโอจะมีผูmชักนำ

ใหmทุกคนในกลุaมกระทำส่ิงตaาง ๆ และผูmน้ันก็คือ ไอรีน 

 

 การศึกษาเรื่อง“วิเคราะห)สัญญะเกี่ยวกับความตายตาย Reference and Symbolism ที่ปรากฏในมิว

สิกวิดีโอของRed Velvet (레드 벨벳)” ผูmวิจัยพบวaาภายในมิวสิกวิดีโอของ Red Velvet นั้นมีสิ่งที่เกี่ยวขmองกับ

ความตายสะทmอนออกมาในหลากหลายรูปแบบ ไมaวaาจะเป`นการใชmสัญญะการอmางอิงถึงภาพยนตร) เหตุการณ) หรือ

วรรณกรรมที่เกี่ยวขmองกับความตาย รวมถึงการใชmสีเพ่ือส่ืออารมณ)และความรูmสึกไดmอยaางมีความนัย และผูmวิจัยไดmใชm

แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขmองเพ่ือนำมาเป̀นแนวทางในการวิจัยคร้ังน้ี ดังตaอไปน้ี 

2.1 แนวคิดสัญญะวิทยา (Semiology) 

2.2 ทฤษฎีสี (Color) 

2.3 แนวคิดภาพแทน (Representation) 

2.4 แนวคิดการใชmภาพความตายเป̀นส่ือในงานศิลปะ 

2.5 ประวัติและขmอมูลเก่ียวกับคaาย SM Entertainment 

2.6 ประวัติและขmอมูลเก่ียวกับกลุaมศิลป�นหญิง Red Velvet 

2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวขmอง 
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2.1 แนวคิดสัญญะวิทยา (Semiology) 

 ทฤษฎีสัญญะวิทยาหรือสัญญะศาสตร) คือศาสตร)แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการสื่อความหมาย 

ระบบของสัญลักษณ)ท่ีปรากฎอยูaในความคิดของมนุษย) ไดmแกa ภาษา รหัส สัญญาณ เคร่ืองหมาย ฯลฯ หรือหมายถึง 

สิ ่งที ่ถูกสรmางขึ้นมาเพื่อใหmมีความหมายแทนของจริง ตัวจริง ในตัวบทและในบริบทหนึ่งๆ โดยที่เราสามารถ 

พิจารณาสัญญะศาสตร)ซึ่งมีความสัมพันธ)กับภาษาภาพ และการสื่อสารดmวยภาพที่มีความเชื่อมโยงจากความเป̀น 

ตัวตนจนไปถึงการขยายความไปในมิติดmานวัฒนธรรมและสังคม ทฤษฎีทางสัญญะวิทยา จึงเป`นเครื่องมือชaวยใน

การคล่ีคลายและทำความเขmาใจกระบวนการสรmางความหมายท่ีเกิดข้ึนตaอแนวทางการประยุกต)และผลผลิตของการ 

ประยุกต)คือ รูปแบบของสัญลักษณ)ตaาง ๆ ท่ีสามารถทำใหmเห็นถึงความสัมพันธ)ระหวaางส่ิง ๆ น้ีกับส่ิง ๆ น้ัน ๆ อยaาง

เป̀นเหตุและผล (กาญจนา แกmวเทพ, 2009) 

  

 แนวคิดเกี่ยวกับ "สัญญะวิทยา" เริ่มตmนท่ี De Saussure ผูmเป`นนักภาษาศาสตร)ชาวสวิส และ C. Peirce 

นักภาษาศาสตร)ชาวอเมริกัน De Saussure เสนอวaา นอกเหนือจากภาษาแลmวยังมีระบบสัญญะรูปแบบอื่น ๆ ท่ี

สามารถแสดงความหมายและความคิดของผูmสaงสารไดm เชaน สัญญาณทหาร สัญญาณจราจร ฯลฯ นั่นคือทุกสิ่งทุก

อยaางท่ีสามารถส่ือความหมายไดmถือเป̀นสัญญะ (ตmนโมกข), 2012) 

 

 สัญญะวิทยา (Semiology) หรือสัญญะศาสตร)(Semiotics) เป`นศาสตร)ที่เพิ่งไดmรับการพัฒนาอยaางจริงจัง

ในชaวงตmนศตวรรษท่ี 20 โดยมีนักวิชาการหลายทaานเชaน ชาร)ล เพียร)ส (C. Peirce) ปg 1839-1914 นักปรัชญา

สังคมชาวอเมริกัน และ เฟอร) ดินันด) เดอ โซชูร) ( F. de Saussure) ปg 1857-1913 นักภาษาศาสตร)ชาวสวิส ซ่ึง

ป�จจุบันนั้นทฤษฎีดังกลaาวไดmรับความนิยมในการใชmอธิบายปรากฏการณ)ที่เกี่ยวขmองกับการสื่อสารในรูปแบบตaาง ๆ 

(กาญจนา แกmวเทพ, 2552) ไดmแกa 

 2.1.1 สัญญะตามแนวคิดของเพียร)ส (C. Peirce) ไดmใหmความสนใจในความสัมพันธ)ระหวaางตัวสัญญะกับ 

วัตถุจริงที่จะมีองค)ประกอบ 2 สaวนคือสaวนที่เป`นตัวหมาย (Signifier) และตัวหมายถึง (Signified) โดยจัดแบaง 

ประเภทของสัญญะ (Sign) ออกเป̀น 3 แบบไดmแกa 

1. ไอคอน (Icon) เป`นสัญญะที่มีรูปรaางหนmาตาคลmายกับวัตถุมากที่สุดเชaนภาพถaาย รูปป�§น รูป

วาด โดยการถอดรหัสของ Icon น้ันเพียงแคaเห็นก็สามารถถอดความหมายถึงตัววัตถุไดmงaาย 
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2. อินเด็คส) (Index) เป̀นสัญญะที่มีความเกี่ยวพันแบบเป̀นเหตุเป̀นผลโดยตรงกับวัตถุที่มีอยูaจริง

เชaน ควันไฟเป`น Index ของไฟ หรือรอยเทmาสัตว)ก็จะเชื่อมโยงถึงสัตว) การถอกรหัสของ 

Index จึงจำเป̀นตmองอาศัยเหตุผลเช่ือมโยงเพ่ือหาความสัมพันธ)ระหวaาง Index และวัตถุจริง 

3. ซิมโบว) (Symbol) เป̀นสัญญะที่ไมaมีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงใดเลยระหวaางสัญญะกับวัตถุจริง 

หากแตaความหมายเกิดจากการตกลงรaวมกันในหมูaผูmใชmสัญญะเชaน ตัวอักษร หรือโลโกmตaาง ๆ 

ท่ีสรmางข้ึนการถอดรหัสจึงจำเป̀นตmองอาศัยการเรียนรูmรaวมกันของผูmใชmสัญญะ 

 

 2.1.2 สัญญะตามแนวคิดของเดอ โซชูร) (F. de Saussure) ใหmความสนใจกับความสัมพันธ)ระหวaางตัว 

หมาย (Signifier) และตัวหมายถึง (Signified) โดยระบุวaา สัญญะทุกอยaางจะมี 2 มิติ มิติที่หนึ่งคือ มิติที่เป`นสaวน 

รaวมซึ่งเรียกวaา "Language" หรือหลักเกณฑ)ที่ใชm และมิติที่สองเรียกวaา "Speech" หรือลีลาการใชm โดยโซชูร)ยัง 

เสนอวaา สัญญะยaอยตัวหนึ่งจะยังไมaมีความหมายในตัวเองจนกวaาจะไปเทียบเคียงกับสัญญะยaอยตัวอื่น ๆที่อาศัย

การเปรียบเทียบแบบคูaตรงขmาม (Binary Opposition) 

 เฟอร)ตินันด) เดอ โซชูร) ( F. de Saussure) ไดmทำการแยกประเภทและระดับของความหมายที่บรรจุอยูa

ในสัญญะออกเป`น 2 ประเภท ประเภทแรกคือ ความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning) อันไดmแกa 

ความหมายที่เขmาใจกันตามตัวอักษรซึ่งเป`นความหมายที่เขmาใจตรงกันโดยสaวนใหญaตัวอยaางเชaน ความหมายที่มีการ 

ระบุในพจนานุกรม เชaน แมa คือสตรีผูmใหmกำเนิดลูก หมีเป`นสัตว)สี่เทmา เป`นตmน สaวนประเภทที่สองคือ ความหมาย 

โดยนัย (Connotative Meaning)ไดmแกa ความหมายทางอmอมที่เกิดจากขmอตกลงหรือความเขmาใจเฉพาะกลุaม หรือ 

เกิดจากประสบการณ)เฉพาะของบุคคล เชaน เวลาพูดถึง "แมa" บางคนอาจนึกถึงความอบอุaนบางคนอาจนึกถึงความ

เขmมงวด หรือบางคนอาจนึกไปถึงประสบการณ)อันขมข่ืนเน่ืองจากโดนแมaท้ิงในวัยเด็ก 

 

 2.1.3 โรล็องด) บาร)ตส) (Roland Barthes) ไดmศึกษาสัญญะประเภทความหมายโดยนัย (Connotative 

Meaning) ซึ่งการตีความหมายในขั้นนี้จะเป`นการตีความหมายในระดับที่มีป�จจัยทางวัฒนธรรมเขmามาเกี่ยวขmอง

ดmวย ซึ่งไมaไดmเกิดจากตัวของสัญญะเองเป`นการอธิบายถึงปฏิสัมพันธ)ที่เกิดขี้นเมื่อสัญญะกระทบกับความรูmสึกหรือ 

อารมณ)ของผู mใชmและคุณคaาทางวัฒนธรรมของเขา ซึ ่งสัญญะในขั ้นนี ้จะทำหนmาท่ี 2 ประการ คือถaายทอด 

ความหมายโดยนัยแฝง และถaายทอดความหมายในลักษณะมายาคติ (Myths) ซึ่ง Barthes เรียกกระบวนการใน

การเปลี่ยนแปลง ลดทอน ปกป�ด บิดเบือนฐานะการเป`นสัญญะของสรรพสิ่งในสังคมใหmกลายเป`นเรื ่องของ

ธรรมชาติ เป̀นส่ิงปกติธรรมดา หรือเป̀นส่ิงท่ีมีบทบาท "ความคุmนชิน" (PM Nakhonsawan Research, 2017) 
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 2.1.4 กาญจนา แกmวเทพ (2542) ไดmแบaงประเภทของความหมายที่อยูaสัญญะไดmแกa ความหมายโดยอรรถ 

(Denotative meaning) หรือความหมายโดยตรง หมายถึง ความหมายที่เขmาใจกันตามตัวอักษร ความหมายท่ี

เชื่อมโยงความสัมพันธ)ระดับแรกระหวaางตัวหมาย และตัวหมายถึงคนสaวนใหญaจะเขmาใจตรงกันเป`นที่ยอมรับกัน

ทั่วไป หรือเป`นความหมายที่ระบุในพจนานุกรม ความหมายโดยนัย (Connotative meaning) คือความหมาย

ทางอmอมที่เกิดจากการตกลงของกลุaมหรือเกิดจากประสบการณ)เฉพาะของบุคคล เป`นความหมายที่ถูกสรmางใหm

เชื่อมโยงลงไปอีกชั้นหนึ่ง การที่จะถอดความหมายโดยนัยออกมาไดmนั้นจะตmองมีความรูmเกี่ยวกับวัฒนธรรมของแตa

ละแหaงเพราะจะทำใหmเขmาใจความหมายไดmอยaางกวmางขวางและลึกซ้ึง (PM Nakhonsawan Research, 2017) 

  

 จากการทบทวนแนวคิดขmางตmนทำใหmผูmวิจัยทราบวaาสัญญะคือ สิ่งที่ถูกสรmางมาเพื่อใหmมีความหมายแทน 

ของจริง หรือ ตัวจริง ซึ่งสิ่งที่นำมาเป`นสัญญะอาจจะเป`น วัตถุ สิ่งของ รูปภาพ ภาษา หรืออื่น ๆ ซึ่งกลaาวคือ ทุก 

สิ่งทุกอยaางที่สามารถสื่อความหมายไดmนั้นสามารถนำมาเป`นสัญญะไดm ดังนั้นเมื่อผูmวิจัยไดmทบทวนแนวคิดดังกลaาว 

แลmวนั้นจึงพิจารณาไดmวaาแนวคิดสัญญะวิทยา หรือ สัญญะศาสตร) มีความสอดคลmองกับงานวิจัยเรื่อง วิเคราะห)

สัญญะ เก่ียวกับความตาย Reference and Symbolism ท่ีปรากฏในมิวสิกวิติโอของRed Velvet (레드 벨벳) 

 

2.2 ทฤษฎีสี (Color) 

  สี (Color) หมายถึง แสงที่มากระทบวัตถุแลmวสะทmอนเขmาตาเราทำใหmเห็นเป`นสีตaาง ๆ การที่เรามองเห็น

วัตถุเป`นสีใด ๆ ไดmเพราะวัตถุนั้นดูดแสงสีอื่นสะทmอนแตaสีของมันเอง ลักษณะกระทบตaอสายตาใหmเห็นเป`นสีมีผลถึง

จิตวิทยา คือมีอำนาจใหmเกิดความเขmม ของแสงที่อารมณ)และความรูmสึกไดm การที่ไดmเห็นสีจากสายตาสายตาจะสaง

ความรูmสึกไปยังสมองทำใหmเกิดความรูmสึกตaาง ๆ ตามอิทธิพลของสี เชaน สดชื่น รmอน ตื่นเตmน เศรmา สีมีความหมาย

อยaางมากเพราะศิลป�นตmองการใชmสีเป`นสื่อ สรmางความประทับใจในผลงานของลปะและสะทmอนความประทับใจน้ัน

ใบังเกิดแกaผูmดูมนุษย)เกี่ยวขmองกับสีตaาง ๆ อยูaตลอดเวลาเพราะทุกสิ่งที่อยูaรอบวนั้นลmวนแตaมีสีสันแตกตaางกันมาก

(homegame9 wordpress, 2013) 

 

 หลักการใชmสีสื่อความรูmสึกคือ สีนั้นมีความสามารถในการถaายทอดความรูmสึกตaาง ๆ ไปสูmผูmที่เห็นไดmอยaางไมa

นaาเชื่อจะเห็นไดmวaาความรูmสึกตaาง ๆ อาทิ สนุกสนาน รัก เศรmา จะสามารถแสดงออกไดmดmวยสีจนทำใหmสีบางสี

กลายเป`นสีญลักษณ) หรือเป`นสีที่บaงบอกความรูmสึกและอารมณ)ตaาง ๆ ไดmเชaน สีดำหรือสีขาวเมื่อนำมาใขmเป`นสีของ
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เคร่ืองแตaงกายในบางวัฒนธรรมน้ันจะหมายถึงความตาย ความทุกข) และความเศรmา นอกจากจะใชmสีเป̀นส่ิงแทนส่ือ

อารมณ)แลmวนั้นสียังสามารถใชmเพื่อสื่อเกี่ยวกับขนาด ระยะทาง และการเคลื่อนไหวไดmอีกดmวย สำหรับหลักการใชmสี

เพื่อสื่อความรูmสึกนั้นนักจิตวิทยาไดmพยายามศึกษาเรื่องอิทธิพลของสีที่มีความรูmสึกของมนุษย)ไวmมากมายดังน้ี 

(Kadinsky, 1988) 

1. ความรูmสึกเกี่ยวกับอารมณ) สีมีพลังที่สามารถจะกระตุmนการตอบสนองทางอารมณ)ของผูmดูไดmดีมาก นัก 

ออกแบบสaวนใหญaจึงมักใชmสีเพื่อชักจูงใหmผูmดูเกิดอารมณ)ตaาง ๆ ตามตmองการไดm อยaางไรก็ตามบุคคลแตa

ละคนก็อาจจะแสดงความรู mสึกตaอสีเดียวกันออกมาแตกตaางกันไดm ทั ้งนี ้ขึ ้นกับการเรียนรูmและ

ประสบการณ) แตaโดยทั่วไปสีที่จัดอยูaในวรรณะรmอนจะใหmความรูmสึกมีชีวิตชีวา ตื่นเตmนเรmาใจ และ สีท่ี

จัดอยูaในวรรณะเย็นจะใหmความรูmสึกผaอนคลาย สงบ ยิ่งกวaานั้นสีแตaละสียังมีลักษณะเฉพาะตัวที่มีการ

นำใชmในลักษณะตaาง ๆ กันไดmมากดังตัวอยaางตaอไปน้ี 

1.1 สีแดง เป`นสีที่มีความรmอนแรงมากที่สุด มองเห็นไดmรวดเร็วที่สุด จึงมักเลือกใหmเป`นสี 

ที่ใชmสำหรับตึงดูดความสนใจอยaางมาก สีแดงเป`นสีที่ใหmความรูmสึกของการมีความ

กmาวรmาว รุนแรง รวดเร็ว และปราดเปรียว จึงนิยมใชmเป`นสีสำหรับรถยนต)สปอร)ต 

เสื้อทีมสำหรับนักกีฬา นอกจากนั้น สีแดงยังเป`นสีที่แทนความรูmสึกรักชาติความเป̀น

ชาตินิยม จึงมักจะพบวaาสีแดงเป`นสีประจำชาติของหลายชาติ และสีแดงยังใชmเป̀น

สัญลักษณ)ของความรักตลอดจนอารมณ)ตaาง ๆ ที ่เกี ่ยวกับความเรmารmอน ความ

ขัดแยmง ทะเลาะวิวาท และอันตรายอีกดmวย 

1.2  สีน้ำเงิน เป`นสีที่มีความสวaางสีต่ำใหmความรูmสึกเยือกเย็นเงียบสงบ ความรับผิดชอบ 

ความจริงใจ สีน้ำเงินเขmมมักเป`นสีที่นักบริหารชั้นสูงเลือกใชmเป`นสีของรถ หรือเครื่อง

แตaงกาย สำหรับสีน้ำเงินอaอนหรือสีฟ«ามักทำใหmนึกถึงความสะอาด ความเย็น และ

ผaอนคลาย มักใชmเป̀นสีพ้ืนหลังของบรรจุภัณฑ)ผลิตภัณฑ)ท่ีใหmความรูmสึกเย็นและความ

ชุaมช่ืน เชaน ลูกอมท่ีมีเมนทอลผสม เป̀นตmน 

1.3 สีเหลือง เป`นสีที่มีความสวaางของสีสูง สีเหลืองสดใสเป`นสัญลักษณ)ของดวงอาทิตย) 

ใหmความรูmสึกอบอุaน ความสนุกสนานรaาเริง ความใหมa ความทันสมัย สุขภาพท่ีดี แตa

ถmาเป`นสีเหลืองหมaนจะใหmความรูmสึกถึง ความชี้ขลาด ความอaอนแอ และ โรคภัยไขm

เจ็บ เป̀นตmน 
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1.4 สีเขียว เป`นสีที ่ใหmความรู mสึกใกลmเคียงกับสีน้ำเงินคือ ผaอนคลาย สงบ แตaก็ใหm

ความรูmสึกสดชื่น ความมีชีวิตชีวา การเติบโต ความเป`นธรรมชาติ นิยมใชmเป`นสี

สำหรับสินคmาท่ีปลอดสารเคมี หรือ การอนุรักษ)ส่ิงแวดลmอม เป̀นตmน 

1.5 สีมaวง เป`นสีที่เกิดจากสีแดงผสมกับสีน้ำเงินจึงรวมคุณลักษณะของทั้งสองสีเขmา 

ดmวยกันคือ ความมีอำนาจของสีแดง และความมีคุณธรรม และรับผิดชอบของสีน้ำ

เงิน สีมaวงมักจะใหmความรูmสึก ย่ิงใหญa ความหรูหราโอaอaา และความประทับใจ  

1.6 สีขาว เป`นสีที่มีความสวaางของสีสูงสุด ใหmความรูmสึกโปรaงเบา ละเอียดอaอน บริสุทธ์ิ 

ความดีงาม ความมีคุณธรรม การใชmธงขาวจะหมายถึงการยอมแพm สงบศึก แตaใน

บางประเทศน้ันก็ใชmสีขาวเพ่ือแสดงถึงความเศรmาโศก หรือการพลัดพราก เชaนกัน 

1.7 สีดำ เป`นสีที่มีความสวaางสีต่ำที่สุด ใหmความรูmสึกหดหูa เครaงขรีม ลึกลับ นaากลัว ช่ัว

รmาย ความเป̀นอมตะ ในบางประเทศใชmสีดำเเสดงถึงความเศรmาหมอง ความตาย 

2. ความรูmสึกเกี่ยวกับขนาดของสีที่อaอน หรือสีที่มีคaาความสวaางสูง เชaนวัตถุสีเหลืองจะใหmความรูmสึกวaา 

ขนาดใหญaกวaาและน้ำหนักเบากวaาวัตถุที่มีสีเขmม หรือสีที่มีคaาความสวaางของสีต่ำเชaน สีน้ำเงิน แมmวaา

ความจริงน้ันวัตถุท้ังสองจะมีขนาดเทaากัน  

3. ความรูmสึกเกี่ยวกับระยะ สีแตaละสีอาจใหmความรูmสึกเกี่ยวกับระยะใกลmไกลตaางกัน กลaาวคือสีที่อยูaใน 

วรรณะรmอน เชaน สีแดง สีเหลือง สีสmม จะใหmความรูmสึกวaาอยูaระยะใกลm สaวนสีท่ีอยูaในวรรณะเย็น เชaน สี

มaวง สีน้ำเงิน จะใหmความรูmสึกวaาอยูaไกลวaา  

4. ความรูmสึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวไดmแกa สีน้ำเงิน เป`นสีที่สงบ เยือกเย็น มั่นคง ใหmความรูmสึกของการ 

เคลื่อนไหวภายในตัวเอง สีเหลือง เป`นสีที่สดใส ชัดเจน ใหmความรูmสึกของการเคลื่อนไหวสูaภายนอก 

และสี เขียว เป̀นสีท่ีสดใส ร่ืนรมย) ใหmความรูmสึกของการเคล่ือนไหวเขmาสูaศูนย)กลาง 

 

 แมaสีจิตวิทยา เป`นสีในกลุaมที่มีอิทธิพลตaอความรูmสึก และมีผลตaอจิตใจของมนุษย)กลaาวคือสีที่เราพบเห็น 

จะสามารถโนmมนmาวชวนใหmรูmสึกโศกเศรmาโดยสaวนมากนิยมใชmในการรักษาคนไขmโคคทางจิตเภท แมaสีจิทวิทยาไดmแกa สี 

4 สี ประกอบดmวย สีแดง สีเหลือง สีเขียว และสีน้ำเงิน นักจิตวิทยาศึกษาถึงอิทธิพลของสีที่มีตaอความรูmสึกและ

พฤติกรรมของมนุษโดยกำหนดใหmแมa สี 4 สี คือ เหลือง แดง น้ำเงิน เขียว สีทั้งส่ีน้ีนักจิตวิทยาถือวaามีอิทธิพลตaอ

ความรูmสึกของมนุษย)มาก และสีแตaละสีมีพลังปลุกเรmาอารมณ) (Emotional responses) อีกดmวย นอกจากคุณภาพ

ดmานอื่น ๆ แลmวนั้นยังมีอุณหภูมิเชิงจิตวิทยาอยูaในตัวมันอีกดmวย เชaน สีแดง สีสmม สีเหลือง ใหmความรูmสึกอุaนและ 
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สัมพันธ)กับแสงอาทิตย)หรือไฟ สีน้ำเงินหรือสีเขียวสัมพันธ)กับ ป¬า น้ำ ทmองฟ«า และใหmความรูmสึกเย็นเป`นตmน ศิลป�น 

และนักออกแบบไดmเรียนรูmและเขmาใจในเรื่องจิตวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธ)ระหวaางสีกับปฏิกิริยาตอบสนองของ

มนุษย) และนำประโยชน)จากการเรียนรูmและประสบการณ)ไปสรmางสรรค)งานศิลปะหรืองานออกแบบตaาง ๆ (สมภพ 

จงจิตต)โพธา, 2556) 

 สีมีอิทธิพลตaอจิตใจมนุษย) สามารถทำใหmเกิดความรูmสึกตaาง ๆ มากมาย ความรูmสึกที่มีตaอสีนี้เป`นความรูmสึก

ของคนสaวนมากที่เกิดจากการวิจัยศิลปะศึกษาของนักจิตวิทยา มิใชaเป`นการสรุปวaาเป`นความรูmสีกที่มีตaอการมองสี

ของคนทุกคน (ฉัตร)ชัย อรรถป�กษ), 2550) 

 

 จากการทบทวนวรรณกรรมขmางตmนทำใหmผูmวิจัยทราบวaา สีแตaละสีนั้นสามารถสื่อความรูmสึกที่แตกตaางกัน

ออกไปไดm โดยผูmที่มองนั้นก็จะไดmรับความรูmสึกท่ีแตกตaางกันไปจากประสบการณ)สaวนบุคคลนั้น ๆ ผูmวิจัยจึงพิจารณา

ไดmวaาแนวคิดทฤษฎีสีมีความสอดคลmองกับงานวิจัยเรื ่อง วิเคราะห)สัญญะเกี่ยวกับความตาย Reference and 

Symbolism ท่ีปรากฏในมิวสิกวิติโอของRed Velvet (레드 벨벳) 

 

2.3 แนวคิดภาพแทน (Representation) 

 ภาพแทน (Representation) คือ ผลผลิตความหมายของสิ่งที่คิด (concept) ในสมองของเราผaานภาษา 

เป`นการเช่ือมโยงระหวaางความคิดและภาษา ซึ่งทำใหmเราสามารถอmางอิงถึงโลกวัตถุจริง ๆ ผูmคน เหตุการณ) หรือ 

จินตนาการถึงโลกสมมุติ ผูmคน และเหตุการณ)สมมุติไดm การสรmางภาพแทนนั้นประกอบไปดmวยกระบวนการ 2 

กระบวนการ หรือ ระบบการสรmางภาพแทน 2 ระบบ ดmวยกันคือ 

2.3.1 ระบบที่จะชaวยในการจัดจำแนกวัตถุ ผูmคน และเหตุการณ)ที่มีความสัมพันธ)กับชุดความคิด (a set of 

concept) หรือ ภาพแทนในความคิด (mental representation) ซึ่งมีอยูaในสมองของเรา ถmาไมaมี 

ระบบน้ี เราจะไมaสามารถตีความโลกแหaงความหมายไดm ความหมายนั้นขึ้นอยูaกับระบบความคิด และ 

ภาพ (image) ที่ถูกสรmางขึ้นในความคิดของเราซึ่งสามารถใชmแทนท่ี หรืออmางอิงถึงโลกวัตถุ ทำใหmเรา 

สามารถที่จะอmางอิงถึงสิ่งตaาง ๆ ทั้งที่อยูaในสมองและนอกสมองของเราไดmการที่เราเรียกระบบที่ชaวย 

จำแนกแยกแยะวaาเป`นระบบการสรmางภาพแทน ก็เพราะวaามันไมaไดmประกอบไปดmวยความคิดที่เป̀น 

ป�จเจกเทaานั้น แตaมีความหลากหลายในการรวบรวม การจัดกลุaม การจัดหมวดหมูa การจัดประเภท 

ของความคิด และสรmางความสัมพันธ)อันซับซmอนระหวaางกันไดm ยกตัวอยaางเชaนเราใชmหลักเกณฑ)ความ 
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คลmายคลึงและความแตกตaางในการสรmางความสัมพันธ)ระหวaางความคิดหรือสรmางความแตกตaางของ 

ความคิดจากสิ่งตaาง ๆ เชaน เรามีความคิดวaาในบางประการ นกเหมือนกับเครื่องบินบนทmองฟ«า ซ่ึง 

ความคิดนี้ตั้งอยูaบนฐานของความจริง พวกมันเหมือนกันเพราะพวกมันบินไดm แตaในขณะเดียวกัน เราก็

มีความคิดวaามันมีความแตกตaางในประการอื่น ๆ อีก คือ นกเป`นสaวนหนึ่งของธรรมชาติ ในขณะท่ี

เครื่องบินเป`นประดิษฐ)กรรมของมนุษย) การผสมและจับคูaความสัมพันธ)ระหวaางความคิดตaาง ๆ เพ่ือ 

กaอรูปของความเขmาใจ (idea) และความเห็นอยaางซับซmอนนั้นเป`นไดmเพราะความคิดของเราถูกจัดการ

ดmวยระบบการจัดจำแนกความแตกตaาง จากตัวอยaางขmางตmนในการแยกแยะครั้งแรกจะอยูaบนฐานของ

ความแตกตaางระหวaางสิ่งที่บินไดmกับบินไมaไดm และในการแยกแยะครั้งที่สองอยูaบนฐานแตกตaางระหวaาง

สิ่งที่มนุษย)ประดิษฐ)ขึ ้นมากับสิ่งที่เป`นธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีกฎเกณฑ)อื่น ๆ อีกในการจัดการ

แยกแยะ ซึ่งทั้งหมดทำงานภายใตmระบบความคิด เชaน การจัดลำดับกaอนหลังความคิดใดมากaอนและ

ความคิดใดมาทีหลัง หรือ การจัดลำดับตามหลักเหตุผลอะไรเป`นสาเหตุของอะไร เป`นตmน ความคิดน้ัน

ไมaไดmถูกเก็บรวบรวมแบบสุaมแตaความคิดนั้นถูกรวบรวม จัดการ และจำแนกเขmาสูaความสัมพันธ)อันซับ

ขmอนกับส่ิงอ่ืน ๆ 

 แผนที่ความคิด (conceptual map) ซึ่งเรามีในสมองนั้นยaอมมีความแตกตaางกันไปในแตaละ 

บุคคล นั่นทำใหmเราตีความโลกและทำความเขmาใจโลกแตกตaางกันหรืออาจกลaาวไดmวaาพวกเราแตaละ 

คนเขmาใจและตีความโลกในลักษณะเฉพาะและเป`นป�จเจก แตaอยaางไรก็ตามเราสามารถที่จะสื่อสาร 

กันไดmเพราะเราแบaงป�นแผนที่ความคิดที่มีความเหมือนกัน และทำความเขmาใจหรือตีความหมายโลก 

ในแนวทางที่คลmายคลึงกันแบบกวmางนั่นคือความหมายที่แทmจริงเมื่อเราพูดวaาเราอยูaในวัฒนธรรม 

เดียวกัน เพราะเราตีความโลกแบบกวmางๆ เหมือนกันทำใหmเราสามารถสรmางความหมายในเชิง 

วัฒนธรรมรaวมกันไดm และสรmางโลกทางสังคมซ่ึงพวกเราอาศัยอยูaรaวมกันไดm 

2.3.2 ระบบการสรmางภาพแทนระบบที่สอง ซึ่งเกี่ยวขmองในกระบวนการสรmางความหมายทั้งหมด แผนท่ี 

ความคิดที่เรามีรaวมกันจะตmองถูกแปลไปเป`นภาษาที่เราใชmทั่วไป เราจึงจะสามารถจับคูaความคิดและ 

ความเขmาใจตaาง ๆ เขmากับคำท่ีตmองการเขียน เสียงท่ีตmองการพูด หรือภาพท่ีปรากฏไดmอยaางแนaนอน โดย

ทั่ว ๆ ไปเราเรียกคำ เสียง หรือภาพที่มีความหมายวaา "สัญญะ" สัญญะเหลaานี้แทนที่หรืออmางอิง 

ความคิดหรือความสัมพันธ)ระหวaางความคิดตaาง ๆ ที่เรามีในสมอง พรmอม ๆ กับการสรmางระบบ

ความหมายทางวัฒนธรรมของเราข้ึนมา 
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 สัญญะ ถูกจัดการโดยภาษา ทำใหmเราสามารถแปลงความคิดของเราไปสูaถmอยคำ เสียงหรือภาพ 

และ ทันทีที ่มีการใชmสัญญะ มันจะทำการปฏิบัติการในฐานะภาษาแสดงความหมายและล่ือสาร

ความคิดของเราไปยังคนอื่น ๆ คำวaา "ภาษา" ในทีนี้น้ีมีความหมายกวmางขวางระบบการเขียนที่มีความ

เฉพาะ หรือ ระบบการพูดที่มีความเฉพาะทั้งสองสิ่งนี้ถูกจัดเป`น "ภาษา" อยaางไมaมีขmอสงสัย แตaภาษา

ยังรวมถึงภาพตaาง ๆ ที่เห็น แมmวaาจะสรmางขึ้นมาโดยใชmมือ เครื่องจักร อิเล็กทรอนิกส) ดิจิตอล หรืออ่ืน 

ๆ เมื่อพวกมันถูกใชmแสดงความหมายก็จัดเป`นภาษาและยังรวมถึงสิ่งอื่น ๆ ที่ไมaใชa "ภาษาศาสตร)" ซ่ึง

ใชmแสดงความรูmสึกโดยทั่วไป ตัวอยaางเชaน "ภาษา" ของการแสดงความรูmสึกทาง สีหนmา ทaาทาง หรือ 

"ภาษา" ของแฟชั่น เสื้อผmา ไฟจราจร เป`นตmน แมmกระทั่ง บทเพลงก็เป`น "ภาษา" ที่มีความสัมพันธ) อัน

ซับซmอนระหวaางเสียง และคอร)ดตaาง ๆ ที่มีความแตกตaางกัน เสียง คำ ภาพ หรือสิ่งใด ๆ ที่ทำ หนmาท่ี

ในฐานะสัญญะ และถูกจัดการดmวยสัญญะเขmาไปสูaระบบ ซึ่งสามารถบรรจุและแสดงความหมายไดmใน

มุมมองน้ีลmวนถูกจัดเป̀น "ภาษา" ท้ังส้ิน 

 

 กลaาวโดยสรุปคือ แกaนกลางของกระบวนการสรmางความหมายในวัฒนธรรมนั้นมีระบบการสรmางภาพแทน 

2 ระบบเก่ียวขmองอยูa ระบบแรก ทำใหmเราสามารถใหmความหมายกับโลกผaานการสรmางชุดของความสัมพันธ) หรือหaวง 

โซaของการเปรียบเทียบระหวaางสิ่งตaาง ๆ ไมaวaาจะเป`นผูmคน วัตถุ เหตุการณ) ความคิดทางนามธรรมตaาง ๆ กับระบบ 

ความคิดหรือแผนท่ีความคิดของเรา 

 ระบบที่สอง ขึ ้นอยูaกับการสรmางชุดความคิดของความสัมพันธ)ระหวaาง "แผนที่ความคิดของเรา" กับ 

"ชุดสัญญะ" โดยการจัดการหรือรวบรวมมันเขmาสูaภาษาที่หลากหลาย ซึ่งแทนที่หรืออmางอิงถึงความคิดเหลaาน้ัน 

ความสัมพันธ)ระหวaาง "สิ่งตaาง ๆ" ความคิด และสัญญะ วางอยูaบนแกaนกลางของการผลิตความหมายในภาษา 

กระบวนการท่ี เช่ือมโยงองค)ประกอบท้ัง 3 สaวนน้ีเขmาดmวยกัน คือ ส่ิงท่ีเราเรียกวaา ภาพแทน" (Stuart Hall, 1997) 

 

 จากการทบทวนวรรณกรรมเขmางตmนทำใหmผูmวิจัยทราบวaา ภาพแทนคือสิ่งที่อยูaในสะมองของมนุษย)ผaาน

ภาษา เป̀นการ เช่ือมโยงระหวaางความคิดกับภาษา ผูmวิจัยจึงพิจารณาไดmวaาแนวคิดทฤษฎีะทmอนน้ันมีความสอดคลmอง

กับงานวิจัย วิเคราะห)สัญญะเกี่ยวกับความตาย Reference and Symbolism ที่ปรากฏในมิวสิกวิติโอของRed 

Velvet (레드 벨벳) 
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2.4 แนวคิดการใช0ภาพความตายเปkนส่ือในงานศิลปะ 

  ภาพความตายนั้นถูกนำเสนอในงานตั้งแตaยุคกaอนประวัติศาสตร)จวบจนถึงป�จจุบัน ภาพความตายถูกใชm 

เป̀นส่ือสัญลักษณ)ในหลายบริบทหลายคaานิยมและหลายอารยธรรม ท้ังน้ีอาจเพ่ือส่ือถึงเร่ืองตaาง ๆ และไมaวaามุมมอง

ตaอความตายจะเปลี่ยนแปลงไปเชaนไรความตายก็ยังเป`นสิ่งที่ครอบคลุมทุกวัฒนธรรม ทุกความเชื่อ ลัทธิ และ

แนวคิด แตaทั้งนี้ในมุมมองของศิลปะในบางชaวงเวลาพบวaาความตายอาจไมaถูกใชmในงานศิลป ซึ่งอาจจะดmวยเหตุผล

หลายประการ เชaน รูปแบบศิลปะหรือมุมมองโลกทัศน)ใน สังคม วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอันสaงผลตaอการรับรูm

ถึงความตายที่แปรผันตามไปดmวยเป̀นตmน ในขณะเดียวกันในชaวงเวลท่ีผaานมาศิลป�นหลากหลายคนก็ไดmใชmภาพความ

ตายในงานศิลปะ โดยที่ศิลป�นเหลaานั้นพยายามที่จะใชmภาพความตายเพื่อเชื่อมโยงกับบางสิ่ง ไมaวaาจะเป̀นทางสังคม 

แนวคิด ความเชื่อหรือความเป`นป�จเจกสaวนตน และเมื่อพิจารณาแลmวจะสามารถแบaงภาพความตายใจนงานศิลปะ

รaวมสมัยออกไดm เป̀น 2 ลักษณะ ดังน้ี 

1. ภาพความตายที่มีลักษณะไมaขัดแยmงกับแนวคิดสังคม กลaาวคือ ภาพความตายถูกนำเสนอโดยไมa

ขัดแยmงกับการรับรูmทั่วไปของคนในสังคมซึ่งโดยพื้นฐานมองภาพความตายเป`นเรื่องหaางไกล แตaทั้งน้ี

ผลงานกลุaมนี้ไดmนำเสนอภาพความตายโดยไมaขัดแยmงกับสังคมไมaสวนทางกับความคาดหวังของสังคม

ตaอศิลปะที่มองวaาศิลปะตmองนำเสนอใหmเห็นถึงความงามที่ตรงกับแนวคิดของคนสaวนใหญa ซึ่งแมmวaาจะ

เป`นภาพความตายแตaกระนั้นก็ไมaไดmมีผลเชิงลบ หรือ ขัดแยmงกับสังคมโดยที่ขึ้นอยูaกับการนำเสนอของ

ศิลป�นที่เป`นไปตามรสนิยมของคนไทย โดยจากการวิเคราะห)จะเห็นไดmวaาศิลป�นมีกลวิธีในการนำเสนอ 

ดังตaอไปน้ี 

1.1 นำเสนอภาพความตายผaานผลงานทัศนศิลป ประเภทจิตรกรรมและปติมากรรม 

ดmวยความที่การสรmางสรรค)ผลงานประเภทงานจิตรกรรมและประติมากรรมนั้นวางอยูaบนพ้ืน

ฐานความรูmความเขmาใจของคนสaวนใหญa กลaาวคือคนกลุaมทั่วไปยอมรับไดmดังนั้นงานประเภท

ดังกลaาวนี้จึงไมaไดmสรmางความแปลกหนmาหรือแปลกใจใหmกับคนดู อันเนื่องมาจากความคุmนชิน

ของคนดูท่ีมองวaาศิลปะคือภาพวาดหรือรูปป�§น (จิตรกรรมหรือประติมากรรม) กลaาวไดmวaาการ

นำเสนอภาพความตายดmวยการสรmางเป`นงานจิตกรรมหรือประติมากรรมนั้นไมaไดmสรmางความ

นaากลัว แตaกลับถูกใหmคุณคaาความงามวaาเป`นผลงานศิลปะ และยังชaวยลดทอนความนaากลัว

และความสยดสยองของภาพความตายดูราวกับวaามันหaางไกลจากความจริง ทั้งนี้แมmวaาการ

สรmางสรรค)ของศิลป�นจะพยายามแสดงออกใหmใกลmเคียงหรือแสดงออกใหmเหมือนจริงตามที่ตา
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เห็นจากประสบการณืดmวนเทคนิควิธีตaาง ๆ แตaกระนั้นหากยmอนกลับไปสูaแนวคิดของเพลโต 

(Plato) ที่กลaาวไวmวaา โลกที่เราอาศัยอยูaเป`นเพียงการเลียนแบบ (Mimesis/Imitation) จาก

โลกแหaงสารัตถะ (ความจริงท่ีสมบูรณ)แบบ) ดังนั้นงานศิลปะที่เป̀นสิ่งที่มนุษย)สรmางก็ยaอมเป̀น

การเลียนแบบอีกชั้นหนึ่งซ่ึงหaางไกลจากความเป`นจริงที่เป`นตmนแบบ ดังเชaน จิตรกรรมภาพ

ทิวทัศน)ของจิตรกรลัทธิประทับใจ (Impressionism) สรmางงานขึ้นโดยมีธรรมชาติเป`นแบบ

แตaก็เป`นเพียงการถaายแบบจากธรรมชาติมาเป`นบางสaวน ดังนั้นหากพิจารณาคำกลaาวขmางตmน

แลmวอาจทำใหmคิดไดmวaาภาพความตายที่ศิลป�นพยายามเสนออกมานั้นอาจเกิดขึ้นจากการ

เลียนแบบส่ิงที่มีอยูaจริงหรือเกิดจากนึกฝ�น สมมุติขึ้น แตaงขึ้น คิดขึ้น หรือเป`นเหตุการณ)ท่ี

ศิลป�นประสบมากaอนซึ่งอาจจะเป`นภาพที่มาจากสิ่งที่มีอยูaจริงหรือจิตจินตนาการก็เป`นไดm 

จากที่กลaาวขmางตmนวaาผลงานศิลปะประเภทจิตรการรมและประติมากรรมเป`นการสรmางสรรค)

ที ่สังคมยอมรับและไมaขัดแยmงกับแนวคิดสaวนใหญa ซึ ่งทำใหmภาพความตายที่ถูกนำเสนอ 

ผลงานเหลaาน้ีถูกมองวaาเป̀นศิลปะ (ธนาวิ โชติประดิษฐ), 2010) 

 

1.2 นำเสนอภาพความตายดmวยรูปลักษณ)ท่ีคนท่ัวไปคุmนเคย 

หากกลaาวถึงภาพความตายในรูปลักษณ)ของหัวกะโหลกและโครงกระดูก จากการศึกษาทาง 

ประวัติศาสตร)ศิลปะพบวaาถูกนำเสนอมาเป`นเวลายาวนานและถูกใชmในผลงานศิลปะจำนวน

มากทั้งในงานศิลปะของตะวันตกและของไทย ซึ่งจากการที่ภาพความตายในรูปลักษณ)

ดังกลaาว ถูกนำเสนอเรื่อยมาอยaางตaอเนื่องและสัญลักษณ)ดังกลaาวก็คือ โครงกระดูกและหัว

กะโหลก อาจกลaาวอีกนัยหนึ่งไดmวaาดmวยความที่โครงกระดูกและหัวกะโหลกไมaมีคaาของความ

เป`นอัตตา หนmาตา และบุคลิกภาพ ไมaมีลักษณะที่เฉพาะเจาะจงไดmวaาเป`นบุคคลใดเปรียบไดm

กับวaาเป`นสี ่งที ่สากลเพราะทุกสรรพสิ ่งตaางมีเชaนเดียวกัน อีกทั ้งภาพเหลaานี ้ก็ไมaไดmใหm

รายละเอียดเหมือนจริง กลaาวคือไมaใชaศพคนจริงมีลักษณะที่เหมือนกันทุกโครงกระดูกทุกหัว

กะโหลกจนกลายเป`นสัญลักษณ)และความเคยชินวaาเป`นสัญลักษณ)แหaง ความตาย ดังนั้นจะ

เห็นไดmวaานับตั้งแตaอดีตจวบจนถึงป�จจุบัน บaอยครั้งมีการหยิบยกภาพความตายในรูปลักษณ)

ของหัวกะโหลกและโครงกระดูกมานำเสนอ ซึ่งดmวยความที่ถูกนำเสนอบaอยครั้งจนทำใหmใน

บางครั้ง ภาพความตาย ดังกลaาวใหmความรูmสึกที่ธรรมดาสามัญไรmซึ่งความนaาเกลียดนaากลัว 

และดmวยเหตุผลนี้จึงทำใหmภาพความตายในรูปลักษณ)ของหัวกะโหลกและโครงกระดูกน้ัน
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กลายเป̀นส่ิงท่ียอมรับไดmเกิดความคุmนเคยจึงไมaแปลกท่ีจะพบเห็นผลงานศิลปะรaวมสมัยใชmเป̀น

สื่อในงานศิลปะและจากผลงานศิลปะรaวมสมัยในชaวง 10 ปgที ่ผaานมา ภาพความตายใน

รูปลักษณ)ของหัวกะโหลกและโครงกระดูกถูกนำเสนอมากกวaาภาพความตายในรูปลักษณ)อ่ืน 

หรือรูปลักษณ)ของศพหรือ ซากศพ (ธเนศวงศ) ยาวนาวา, 2014) 

 อยaางไรก็ตามดmวยเหตุของความคุmนเคยของรูปทรง อีกทั้งดmวยความที่ถูกใชmในงานศิลปะ 

มาเป`นเวลานาน จึงทำใหmภาพความตายในรูปของหัวกะโหลกและโครงกระดูกกลายเป̀น 

สัญลักษณ)ที่สามารถใชmไดmทั่วไป นอกจากนี้ดmวยการที่ภาพความตายในณ)ดังกลaาวน้ีเป`นท่ี

ยอมรับในสังคมกวmางจนสามารถที่จะกลaาวไดmวaาหัวกะโหลกและโครงกระดูกมีความเป̀น

สัญลักษณ)สากล และเป`นที่นิยมซึ่งไมaเพียงแตaในงานทัศนศิลป ภาพความตายอยaางหัว 

กะโหลกยังเป`นที่นิยมในงานออกแบบในชีวิตประจำวันอีกดmวย ดังเชaนเป`นสัญลักษณ)ที่ใชmใน

การสักรaางกายเป̀นสัญลักษณ)ใชmในงานแฟช่ัน ตกแตaงเครื่องแตaงกาย หรือตกแตaงเฟอร)นิเจอร) 

เป̀นตmน 

 

1.3 นำเสนอดmวยความงามทางศิลปะ 

เม่ือสังคมมองความตายเป̀นเร่ืองสaวนตัวและภาพความตายเป̀นส่ิงท่ีนaารังเกียจ ไมaเหมาะท่ีจะ 

เป�ดเผยจึงมีการนำศิลปะมาควบคุมใหmอยูaภายใตmกรอบความคิดเรื่องความงาม ดังนั้นภาพ

ความตายจึงมักมีการปรุงแตaงมากกวaาจะเป̀นไปตามธรรมชาติ โดยที่มีการนำเสนอภาพความ

ตายดmวยการนำเอาศิลปะมากลบความนaากลัว นaารังเกียจ ดmวยการแสดงใหmเห็นถึงกความงาม 

ทางศิลปะ ดังเชaน ผลงานชื่อ Eat bakery (พ.ศ.2546) ของกิตติวัฒน) อุaนอารมณ) ที่นำเสนอ 

ภาพความตายท่ีทำจากขนมป�งในรูปลักษณ)ของช้ินสaวนซากศพท่ีนaาเกลียดนaากลัวแตaท้ังน้ี ถือ

วaาเป`นความงามเพราะช้ินสaวนซากศพเหลaานี้ไมaใชaของจริงแตaเป`นการเลียนแบบใหmเหมือน 

จริงที่ทำขึ้นจากขนมป�ง อีกทั้งภาพของความนaาเกลียดขยะแขยงของชิ้นสaวนชากศพนี้ทำใหm

เราสะเทือนอารมณ) และตระหนักถึงความตายซึ่งถือวaาเป`นผลดีและเป`นประโยชน) ซึ่งแมm

ภาพที่นำเสนอจะเป`นสิ่งที่นaาเกลียด แตaกระนั้นก็เป`นสิ่งที่ดีมีคุณคaาในแงaของการเตือนสติ

ผูmคนเสียมากกวaาจะถูกปฏิเสธกลายเป̀นความงามทางศิลปะ ซึ่งผลงานที่นำเสนอความงาม

ทางศิลปะนั้นนยังเป`นผลงานที่มนุษย)และสังคมยอมรับวaามีคุณคaาและประโยชน)ตaอสังคม ซ่ึง
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ผลงานศิลปะใหmผลในทางที่ดีงาม เหมาะสมกับกาลเทศะในสังคมและวัฒนธรรมอันดีงามซ่ึง

ภาพความตายจัดอยูaในกลุaมน้ียังมีกลมีวิธีการนำเสนออ่ืน ๆ เชaน 

1.3.1 การจัดสรรความสำคัญในภาพ การใหmความสำคัญตaอป�จจัยตaาง ๆ ของภาพ เชaน

การทำใหmภาพเบลอหรือใชmฝgแปรงในการกลบความนaากลัวใหmนmอยลง การเนmน

หรือลดความนaากลัวดmวยการลดหรือขยายขนาดของภาพหรือรูปทรงก็ชaวยใหm

ระดับความรุนแรงของความรูmสึกลดหรือเพ่ิมข้ึนตามไปดmวย 

1.3.2 การใชmสี สีสามารถเรmาอารมณ)เชิงสุนทรียภาพทางจักษุประสาทตา จึงมีสaวน

สำคัญตามหลักของจิตวิทยาสี มีผลตaอการรับรูmของมนุษย)อันสaงผลตaออารมณ)

ความรูmสึก (กำจร สุนพงษ)ศรี,2013) ในขณะที่การใชmสีในงานทัศนศิลปเองเม่ือ

นำมาสรmางสรรค)สaงผลตaอการรับรูmสุนทรียภาพ ดังนั้นผลงานที่มีภาพความตาย

บางช้ิน จึงเปล่ียนสีหรือสีไมaจริงเรียกไดmวaากลายเป̀นความงามทางศิลปะไป หรือ

การเปล่ียนสีสันใหmเกิดความสวยงามหรือดูแปลกตาจนหลุดพmนจากความรูmสึกนaา

กลัว ใหmอารมณ)ความรูmสึกและความฝ�นจินตนาการซ่ึงอาจไมaใชaความจริงก็ไดm 

1.3.3 ทำใหmหลุดจากความจริง เชaนการลดคตัดทอนความจริงทำใหmภาพความตายขาด

ความนaากลัวสยดสยองกลายเป`นความงามของรูปทรงในเชิง นามธรรมหรือ

แบบอุดมคติ มีการนารูปทรงมาจากสิ่งมีชีวิตมาใชmในการ สรmางงาน มีทั้งแบบ

เหมือนจริงและมีการเปล่ียนแปลงบmางแตaยังคง แสดงเคmาโครงปรากฏอยูaดmวย

วิธีการตัดทอน ยaอสaวน บิดผันหรือขยาย หรืออาจทาดmวยวิธีทอนส่ิงท่ีไมaตmองการ

ของวัตถุ สaวนการทาใหmขนาดรูปรaางรูปทรงขาดหรือเกินเลยจากความเป`นจริง 

ทำใหmดูกระจaางเรียบ 

 

2. ภาพความตายที่มีลักษณะทmาทายกับแนวคิดของสังคม ภาพความตายเป`นสิ่งที่คนสaวนไมaคaอยอยาก 

ชมหรือ ดูมากนัก จึงทำใหmภาพความตายกลุaมนี้มีลักษณที่ทmาทายกับแนวคิดสaวนใหญaของสังคม ทั้งน้ี

ภาพความตายในกลุaมนี้ตัวศิลป�นเองไมaจำเป`นตmองมีเป«าประสงค)ที่จะสรmางภาพใหmยmอนแยmงกับแนวคิด 

ของสังคม ซึ่งผลงานในกลุaมดังกลaาวนี้มักมีกลวิธีในการนำเสนอแตaดmวยภาพที่ถูกนำเสนอนั้นคaอนขmาง

ขัดแยmงกับแนวคิดของสังคม (สุธี คุณาวิชยานนท), 2003) ซึ่งผลงานของกลุaมดังกลaาวนี้มักจะมีกลวิธีใน

การนำเสนอดังตaอไปน้ี  
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2.1 การนำเสนอความจริง 

เมื่อความจริงเป`นปรากฏการณ)หรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นไดmจริงในชีวิตนั้นไดmถูก

นำเสนอ โดยเฉพาะอยaางยิ่งคือการนำเสนอภาพความตายที่ไมaใชaภาพแตaเป̀นของจริง เชaน 

การใชmศพเป`นวัตถุในงานศิลปะดmวยความที่มีความสมจริงที่ไมaใชaแคaเพียงสีหรือการวาดใหm 

เหมือนแตaมันคือการนำเสนอของจริงความ ตายจริง คนตายจริง แมmจะผaานสื่ออยaางวีดิทัศน)

และภาพถaายแตaภาพความตายกลุaมนี้ก็ถูกมองวaาเป`นสิ่งที่ทmาทายตaอสังคมโดยพื้นฐานที่มอง

ภาพของความตายกลายเป`นสิ่งที่นaาเกลียดนaากลัว ดังนั้นภาพศพจึงนับเป`นสิ่งท่ีสรmางความ

สั่นสะเทือนบaอนทำลายสังคมอันดีงาม เพราะไมaมีใครอยากเห็นสิ่งที่นaาเกลียดนี้ มันเป`นสิ่งท่ี

จำตmองลmอมกรอบไมaใหmผูmคนเห็นกรอบความคิดดังกลaาวแสดงใหmเห็นถึงการมีเสmนแบaงระหวaาง

ความเเป`นสaวนตัวกับพื้นที่สาธารณะ อีกทั้งความตายจริง ๆ ของศพกaอใหmเกิดคำถามตาม

จารีต (จนงศรี หาญเจนลักษณ), 2003) 

2.2 การนำเสนอผaานงานวีดิทัศน)และภาพถaาย 

หากเปรียบเทียบกับการสรmางสรรค)ผลงานประเภทจิตรกรรมที่พยายามตลอดในการเป`นวัตถุ

ที ่นำเสนอความเป`นจริงดmวยรูปแบบตaาง ๆ แตaเมื ่อมีการถaายภาพเกิดขึ ้นทำใหmเกิดการ 

เปรียบเทียบระหวaางจิตรกรรมและภาพถaาย ซ่ึงเราปฏิเสธไมaไดmวaาส่ิงท่ีอยูaในภาพถaายน่ันเคยมี

อยูaจริงสามารถอmางอิงไปถึงตัวบุคคลตลอดจนปรากฏการณ)ที่เคยมีอยูa ภาพถaายไดmจับเอาเศษ

เสี้ยวของมันไวmทั้งในแงaของเวลาและปรากฏการณ) โดยถmาหากมองพ้ืนฐานของผูmชมงานศิลปะ

ทั่วไปแลmวนั้นจะมองวaาภาพถaายสามารถนำเสนอความเป`นจริงไดmมากกวaางานจติรกรรม 

นอกจากผลงานศิลปะประเภทภาพถaายแลmวการนำเสนอภาพความตายดmวยวิดิทัศน)หรือวิดีโอ 

ก็สามารถใหmภาพที่สมจริงไปยิ่งกวaาภาพถaายเพราะสิ่งหนึ่งที่วิดีโอทำไดmมากกวaาภาพถaายคือ

การเป`นภาพเคลื่อนไหวสามารถที่จะจับเวลาจับภาพที่เคยมีอยูaจริงซึ่งจะเห็นไดmวaาศิลป�น

นำเสนอภาพความตายเป`นภาพเคลื่อนไหวแสดงถึงภาวะของสิ่งมีชีวิตท่ีกาลังจะตาย ในขณะ

ท่ีสังคมมองวaาย่ิงภาพสมจริงเทaาใดโอกาสท่ีจะผิดศีลธรรมอันดีงามของสังคมมากข้ึน 

 

 จากการทบทวนวรรณกรรมขmางตmนทำใหmผูmวิจัยทราบวaาในทางศิลปะนั้นไดmการนำความตายมาใชmอยaาง

หลากหลาย โดยนำเสนอผaานสัญลักษณ)ตaาง ๆ ที่แตกตaางกันไปทั้งนี้ก็ยังมีขmอระวังที่ไมaควรใชmอีกดmวย เชaนการนำรูป
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ศพจริง ๆ มาใชmนั้นก็อาจจะถูกวิพากจากสังคมไดm ผูmวิจัยจึงพิจารณาไดmวaาแนวคิดการใชmความตายเป`นสื่อในศิลปะ

นั้นมีความสอดคลmองกับงานวิจัยเรื่อง วิเคราะห)สัญญะเกี่ยวกับความตาย Reference and Symbolism ท่ีปรากฏ

ในมิวสิกวิดีโอของRed Velvet (레드 벨벳) 

 

2.5 ประวัติและข0อมูลเก่ียวกับคBาย SM Entertainment 

 SM Entertainment เป`นบริษัทผลิตและจัดจำหนaายเพลงของประเทศเกาหลีใตm หนึ ่งในสามบริษัท 

อุตสาหกรรมบันเทิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดของเกาหลีใตm กaอตั้งโดย อีซูมาน ในอดีตชื่อตmนของบริษัท "เอสเอ็ม" (SM) 

มาจากชื่อจริงของผูmกaอตั้ง "ซูมาน" (Soo Man) แตaในป�จจุบันทางบริษัทไดmตั้งความหมายของชื่อบริษัทใหมaเป̀น 

"ศูนย)รวมดารา" (Star Museum) ครั้งหนึ่งเอสเอ็มเอ็นเตอร)เทนเมนท)เคยเป`นตันสังกัดของศิลป�นที่มีชื ่อเสียง

จำนวนไมaนmอย เชaน H.O.T., S.E.S., Shinhwa และ Fly to the sky หรือในป�จจุบันอยaาง BoA, TVXQ, Super 

Junior, Girls' Generation, SHINee, f(x), EXO, Red Velvet, NCT และ AESPA เอสเอ็มเอ็นเตอร)เทนเมนท)

ฉลองครบ 10 ปg ของบริษัทไปเมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ) ค.ศ. 2006 มีการเป�ดเผยในปg ค.ศ. 2012 วaา เอสเอ็ม

เอ็นเตอร)เทนเมนท)มีมูลคaาในตลาดหลักทรัพย)สูงถึง 1.38 ลmานลmานวอน (ประมาณ 4.27 หม่ืนลmานบาท) 

 อี ซู มาน ผูmกaอตั้งบริษัทเอสเอ็มเอ็นเตอร)เทนเมนท)จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโซล หลังจากที่จบ 

การศึกษาแลmววaา เขาก็ไดmเริ่มทำการสำรวจกลุaมวัยรุaนหญิงวaาตmองการเห็นกลุaมเพลงแบบไหน ดmวยเหตุน้ีทำใหmเร่ิม

กaอตั้งวงกลุaมศิลป�นชาย ชื่อ H.O.T และกลุaมศิลป�นหญิงที่ชื่อ S.E.S ขึ้นมาเป`นวงแรก ซึ่งประสบความสำเร็จอยaาง

มาก ซึ่ง 2 วงนี้ไดmชื่อวaาเป`นวงดนตรีป̀อปชั้นนำของเกาหลีในชaวงปg ค.ศ. 1990 แตaอยaางไรก็ดีป�ญหาเริ่มปรากฏ

ข้ึนกับบริษัทเอสเอ็มเอ็นเตอร)เทนเมนท)เน่ืองจากการแยกวงของ H.O.T ขaาวลือน้ีกระจายไปท่ัวทaามกลาง ความจริง

ที่วaาสมาชิก 2 คนยังอยูaกับบริษัทอยูa ขณะที่สมาชิกคนอีนไดmอยูaในวงอื่นและบริษัทอื่นไปแลmว คาดวaาป�ญหาเรื่อง

การเงินทำใหmเกิดการขัดแยmงขึ้นแตaเหตุผลที่จริงยังไมaไดmถูกเป�ดเผยอยaางเป`นทางการ ดmวยเหตุนี้ทำใหmเอสเอ็มเสีย

ศิลป�นกลุaมหลักของบริษัทไป แตaก็ยังประสบความสำเร็จกับกลุaมอ่ืนเชaน S.E.S, Shinhwa, Fly To The Sky แมmวaา

ตอนนี้จะออกจากบริษัทหรือแยกวงกันไปแลmวก็ตาม และวงใหมaอยaาง Black Beat, Isak N Jiyeon ก็ไมaไดmประสบ

ความสำเร็จมากนักอยaางไรก็ตามเอสเอ็มเอ็นเตอร)เทนเมนท)ก็ไดmพบดาวดวงใหมaอยaางโบอา ท่ีโดaงดังไมaใชaแคaใน

เกาหลีแตaโดaงดังมากท่ีญ่ีปุ¬น และวงอยaาง ทงบังชินกี, ซูเปอร)จูเนียร) และ เกิลส)เจเนอเรชัน เป̀นตmน 
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 ป�จจุบัน เอสเอ็มเอ็นเตอร)เทนเมนท)สามารถผลิตในศิลป�นรุaนใหมaออกมาอยaางมากมายและทุกวงลmวน

ประสบความสำเร็จอยaางมากทั้งในเกาหลี ระดับเอเชีย จนถึงทั่วโลก ยกตัวอยaางเชaน ซูเปอร)จูเนียร)ที่มีคอนเสิร)ต 

World Tour เป̀นของตัวเอง หรืออยaางท่ี เกิลส)เจเนอเรชัน ไดmเป�ดตัวอยaางเป̀นทางการท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ตaอมาไดmมีการขยายตลาด เอสเอ็มเอ็นเตอร)เทนเมนท)ประจำประเทศญ่ีปุ¬นก็ไดmกaอต้ังข้ึนในปg ค.ศ. 2001 ซ่ึง

ทางบริษัทยังไดmวางแผนจะเป�ดสาขาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแหaงที่กรุงป�กก่ิง ประเทศจีน เพื่อขยายการตลาดเป`นแหaงท่ี 3 

นอกจากนี้ยังมีแผนจะตั้งศูนย)กลางเอเชียที่ฮaองกง เพื่อทำธุรกิจในตลาดจีนอีกดmวย ปg ค.ศ. 2010 นายอี ซู มาน ไดm 

ถอนตัวออกจากตำแหนaงประธานบริษัทเพื่อทำหนmาที่โปรดิวเซอร) แตaยังคงถือหุmน 29.4% เป`นผูmถือหุmนรายใหญa 

ที่สุดเชaนเดิม ถึงชื่อจะไมaใชaประธานแลmวแตaการถือหุmนก็ยังเหมือนเดิม เหมือนวaาการถอนตัวออกจากตำแหนaงนั้นมี 

อะไรแอบแฝงอยูa ในชaวงกลางปg ค.ศ. 2011 เอสเอ็มเอ็นเตอร)เทนเมนท)ไดmทำการขยายตลาดมายังประเทศไทยโดย 

รaวมมือกับกลุaม ทรูวิช่ัน ผูmใหmบริการโทรทัศน)บอกรับสมาชิกรายใหญaของประเทศไทย จัดต้ังบริษัท SM True โดย มี

ทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 20 ลmานบาท ในสัดสaวนของทรูวิชั่นจำนวน 51% และเอสเอ็มเอ็นเตอร)เทนเมนท)จำนวน 

49% โดย SM True จะเป`นผูmดูแลลิขสิทธิ์และผลงานของศิลป�นในคaาย SM ทั้งหมดในประเทศไทย (วิกิพีเดีย, 

2021) 

 ในปg 2013 SM ไดmเขmาซื ้อกิจการ Hoon Media และ Woollim Entertainment ซึ ่งเป`นคaายเพลงท่ี 

รับผิดชอบศิลป�น ในเดือนมกราคม 2014 SM และหนaวยงานที่มีความสามารถอีก 6 แหaงที่อยูaเบื้องหลัง KMP 

Holdings ไดmรaวมกันเป`นพันธมิตรรaวมกันและซ้ือหุmนของ KT Music 13.48% ทิ้ง ใหmKT Corporation บริษัทแมa

อยูaท่ี49.99% ในเดือนกุมภาพันธ) SM เขmาซื้อหุmนใน Bajunso ซึ่งเป`นคaายเพลงอินด้ีที่กaอตั้งโดย คังบยอนยง ในปg 

1991  

 ในวันท่ี กaอนหนmา 1 สิงหาคม 2014 ก็ไดmเดบิวต) Red Velvet ซึ่งเป`นเกิร)ลกรุ´ปวงแรกนับตั้งแตaการเดบิวต)

ของ f(x) ซึ่งนับเป`นเวลา 5 ปgกaอนหนmา โดยการเป�ดตัวศิลป�นวงใหมaอยaาง Red Velvet ในตอนนั้นก็ไดmรับความ

สนใจจากส่ือเป̀นอยaางมากเน่ืองจากคอนเซปต)ของวงท่ีแปลกใหมaและมีความนaาสนใจ 

 ตaอมาในเดือนมกราคมปg 2016 ผูmกaอตั้ง อีซูมาน ก็ไดmจัดการประชุมท่ี SM Coex Artium โดยประกาศ 

แผนการสำหรับบอยกรุ´ปวงใหมa NCT (Neo Culture Technology) โดยมี "สมาชิกไมaจำกัด เริ่มท่ี NCT U ยูนิต 

แรกของวงนี้ไดmเป�ดตัวสองซิงเกิลแรกในเดือนเมษายน 2016 NCT ไดmขยายไปอีก 3 ยูนิต ไดmแกaยูนิตคงที่ในเกาหลี 

ใตm NCT 127 เป�ดตัวในเดือนกรกฎาคม 2016 ยูนิต NCT Dream สำหรับเยาวชน วัยรุaน เป�ดตัวในเดือนสิงหาคม 

2016 และWayV เป�ดตัวในประเทศจีนในเดือนมกราคม 2019 WayV ไดmรับการจัดการโดยคaายยaอยของพวกเขา 

Label V และบริษัทก็ยังเป�ดรmานอาหาร SMT Seoul และยังไดmจัดตั้งรmานคmาที่จำหนaายอาหารที่มีตราสินคmาภายใตm 
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ชื่อ SUM Market เมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ) 2016 Alibaba Group บริษัทยักษ)ใหญaดmานอีคอมเมิร)ซของจีนไดmเขmา

ถือหุmนรายยaอย 4 เปอร)เซ็นต)ใน SM Entertainment ในราคา 30 ลmานดอลลาร)สหรัฐ 

 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2017 SM ไดmเขmาซ้ือคaายเพลงอิสระ Mystic Entertainment และกลายเป̀นผูmถือหุmน 

รายใหญaที่สุดของคaายเพลง ในเดือนตุลาคมปg 2018 เอสเอ็มรaวมมือกับ Trans Media ของอินโดนีเซียซึ่งเป̀น

เจmาของโดย CT คอร)ป และในเดือนกุมภาพันธ) 2019 Trans Media และ SM ไดmลงนามในขmอตกลง Heads of 

Joint Venture รaวมกัน ตaอมาในเดือนเดียวกัน SM ไดmเป�ดสำนักงานในอินโดนีเซียในจาการ)ตา วันท่ี 8 สิงหาคม 

2019 SM และ Capitol Music Group ซ่ึงกaอนหนmาน้ีไดmเซ็นสัญญากับ NCT 127 ในเดือนเมษายน 2019 ตaอมาไดm

ประกาศเป�ดตัว วง SuperM ซึ่งเป`นกลุaมซุปเปอร)กรุ´ปที่ประกอบดmวยแทมิน Shinee, แบคฮยอนและไคจาก Exo 

และ แทยง เตนล) ลูคัส และมาร)คจาก NCT ในงาน Capitol Congress ปg 2019 ที่ลอสแองเจลิส ซึ่งวงก็ไดmเดบิวต)

ในเดือนตุลาคม 2019 และเขmาสูaชาร)ต Billboard 200 อัลบั้มในอันดับหนึ่งทำใหm SuperM เป`นศิลป�นเอเชียคน

แรกใน ประวัติศาสตร)ที่ติดอันดับชาร)ตอัลบั้มของสหรัฐอเมริกาดmวยการเป�ดตัวคร้ังแรก และลaาสุดในปg 2020 SM 

ไดmเป�ดตัว ศิลป�นหญิงกลุaมใหมaลaาสุด คือ Aespa ประกอบไปดmวยสมาชิก 4 คน มีคอนเซปต)ที่เกี่ยวกับโลกเสมือน 

ซ่ึงก็ประสบความสำเร็จอยaางมาก (Hmong, 2020) 

 จากขmอมูลขmางตmนจะเห็นไดmวaา SM Entertainment นั้นเป`นคaายเพลงที่ประสบความสำเร็จอยaางมาก 

ศิลป�นทุกคนที่มาจากคaายนี้ลmวนมีความสามารถและประสบความสำเร็จในสายอาชีพของตนโดยมีรางวัลยืนยัน

มากมาย เนื่องจากแตaละวงนั้นลmวนมีคอนเซปต)ที่นaาสนใจและแตกตaางกันไป นอกจากนี้ SM Entertainment ยัง

เป̀นคaายท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองงานศิลปะอีกดmวย ทุกมิวสิกวิดีโอ ทุกอัลบ้ัมของศิลป�นน้ันลmวนมีงานศิลปะท่ีเป̀นท่ีจดจำของ

เหลaาแฟน ๆ ท่ีติดตามกลุaมศิลป�นน้ัน ๆ 

 

2.6 ประวัติและข0อมูลเก่ียวกับกลุBมศิลปpนหญิง Red Velvet 

 Red Velvet (เรด เวลเว็ท) เป`นกลุaมศิลป�นหญิงจากประเทศเกาหลีใตm อยูaภายใตmสังกัดคaาย SM 

Entertainment ไดmเป�ดตัวเป`นทางการเมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม ปg 2014 ดmวยซิงเกิล Happiness โดยประกอบไปดmวย 

สมาชิก 4 คนแรกคือ ไอรีน (Irene), ซึลกิ (Seulgi), เวนด้ี (Wendy) และ จอย (Joy) หลังจากนั้นในเดือนมีนาคม 

ปg 2015 เยริ (Yeri) ก็ไดmถูกเพ่ิมเขmามาเป̀นสมาชิกคนท่ี 5 และมีอัลบ้ัม EP แรก ช่ือ Ice Cream Cake  

 ชื่อ Red Velvet ของวงนั้นแสดงถึงภาพลักษณ)ที่แตกตaางกันของกลุaมสีแดง นั่นคือ "Red" จะหมายถึง 

ความสดใส สวaางไสว นaารัก และ "Velvet" จะสะทmอนใหmเห็นถึงความเป`นผูmใหญa ดูดี คลาสสิก และเช็กซี่นิด ๆ โดย 
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ช่ือแฟนคลับอยaางเป̀นทางการของวงน้ีคือ ReVeluv (เรเวเลิฟ) โดยตัวอักษร 4 ตัวของ ReVe มาจาก Red Velvet 

และ luv ก็หมายถึงความรักท่ีแฟน ๆ และสมาชิกของวงมีใหmกันและกัน 

 ผลงานของวง Red Velvet นั้นประสบความสำเร็จอยaางมาก ครองแชมปและสรmางสถิติใหมa ๆ อยูaตลอด 

ไมaวaาจะเป`นมินิอัลบั้มแรกของของวงคือ Ice Cream Cake ติดอันดับ 1 บน Gaon Weekly Album Chart ในปg 

2015 อัลบั ้มแรกของวง The Red ท่ีปลaอยออกมาในปg 2015 ก็เป`นอัลบั ้มท่ีเป�ดตัวในอันดับท่ี 1 บน Gaon 

Weekly Album Chart และ Billboard World Albums และ มินิอัลบั ้มชุดท่ี 5 ชื ่อ The Red Summer ไดm 

อันดับท่ี 1 บน Gaon Album Chart นอกจากน้ี วง Red Velvet ยังควmารางวัลจากงาน Golden Disc Awards 

ครั้งท่ี 29 โดยไดmรับรางวัล ศิลป�นหนmาใหมaยอดเยี่ยม และควmารางวัลในงาน MelOn Music Awards ในสาขาการ 

แสดงประเภทเตmนกลุaมหญิงยอดเย่ียม 2015 

 ในปg 2020 ไอรีน (Irene) และ ซึลกิ (Seulgi) สมาชิกของวงไดmเดบิวต)ในฐานะซับยูนิตแรกของวงชื่อ Red 

Velvet – Irene & Seulgi และปลaอยมินิอัลบั้มชุดแรก Monster ออกมาในวันที่ 6 กรกฎาคม ปg 2020 (Kapook, 

2020) โดยสมาชิกท้ัง 5 คนมีประวัติดังตaอไปน้ี 

 

 
ภาพที่ 2.1 Red Velvet 

ที่มา: https://www.soompi.com/article/1481814wpp/red-velvet-announces-comeback-date-drops-1st-teaser-for-queendom 

  



22 

 

 
ภาพที่ 2.2 เบจฮูยอน ที่มา: https://now.smtown.com/news/detail/2377647 

 

  ไอรีน หรือชื่อจริงคือ แบจูฮยอน (Bae Ju Hyun) เกิดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 1991 ที่จังหวัดแทจู ประเทศ

เกาหลีใตm มีนmองสาว 1 คน เธอจบมาจาก Haknam High School เป̀นโรงเรียนมัธยมปลายของรัฐบาลในเมืองแดกู 

ประเทศเกาหลีใตm กaอนที่ไอรีนจะเขmามาเป`นสมาชิกวง Red Velvet นั้น เธอเคยเป`นเน็ตไอดอลมากaอน เพราะดmวย

หนmาตาท่ีสวย โดดเดaนน่ันเอง และเธอเขmารaวมเป̀นเด็กฝ̧กในคaาย SM Entertainment ต้ังแตaปg 2009 หนmาท่ีของ ไอ

รีนในวงคือ หัวหนmาวง แรปเปอร)หลัก เตmนนำ และวิชวล (หนmาตา) และผลงานที่ผaานมา ไดmแกa แสดงมิวสิกวิดีโอ

เพลง 1-4-3 (I Love You) ของ  Henry และเพลง At Gwanghwamun ของ คยูฮยอน Super Junior รวมถึงมี

ซับยูนิตคูaกับ ซึลกิ ดmวย Instagram ไอรีน Red Velvet : renebaebae 

 
ภาพที่ 2.3 คังซึลก ิที่มา: https://now.smtown.com/news/detail/2377617  
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 ซึลกิ หรือชื่อจริงคือ คังซึลกิ (Kang Seul Gi) เกิดเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ) 1994 ที่เมืองอันซาน ประเทศเกาหลีใตm 

มีพี ่ชาย 1 คน เธอจบมาจาก Byungmal Middle School และ Seoul School of Performing Arts ที ่ เป̀น

โรงเรียนมัธยมปลายซึ่งเป�ดสอนศิลปะการแสดงชื่อดังของโซล โดยซึลกิใชmเวลา 7 ปgในการเป`นเด็กฝ¸ก ซึ่งนับเป̀น

ระยะเวลาการฝ¸กที่ยาวนานที่สุดในบรรดาสมาชิกของวง และเธอก็มีจุดเดaนอยaางมากทั้งในเรื่องการรmองรวมทั้งสกิ

ลการเตmนท่ีแข็งแรง นอกจากน้ียังสามารถพูดไดmท้ังภาษาเกาหลีและภาษาญ่ีปุ¬นอยaางคลaองแคลaวดmวย    ซ ึลก ิทำ

หนmาที่เป`นนักเตmนหลัก และนักรmองนำของวง และผลงานที่ผaานมา ไดmแกa รaวมรmองเพลงและแสดงมิวสิกวิดีโอเพลง 

Butterfly ของ Henry แสดงละครเพลง School Oz (2015) และรmองเพลงคูaกับเวนดี้ ในเพลงประกอบละคร 

Uncontrollably (2016) ชื ่อ Don’t Push Me รวมถึงมีซับยูนิตคู aกับ ไอรีน ดmวย Instagram ขแง ซึลกิ Red 

Velvet : hi_sseulgi 

 
ภาพที ่2.4 ชอนซึงวาน ที่มา: https://now.smtown.com/news/detail/2377647  

 

 เวนดี้ หรือชื ่อจริงคือ ซอนซึงวาน (Son Seung Wan) เกิดเมื ่อวันที่ 21 กุมภาพันธ) 1994 ที่กรุงโซล 

ประเทศเกาหลีใตm มีพี่สาว 1 คน เธอจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมริชมอนด)ฮิลล) ในเกรเทอร)โทรอนโต รัฐออ

นแทรีโอ ประเทศแคนาดา โดยในวัยเด็กของเวนดี้นั้นเคยไดmใชmชีวิตอยูaทั้งในเกาหลีใตm สหรัฐอเมริกา และแคนาดา 

ทำใหmทักษะภาษาอัของเธอยอดเยี่ยมมาก เธอเคยเป`นนักรmองประสานเสียงโซปราโนของโรงเรียน อีกทั้งยังเลaน

เครื่องดนตรีไดmหลายชนิด เชaน เปgยโน กีตาร) ฟลุ´ต และแซ็กโซโฟน ดmวยความสามารถพิเศษทางดmานดนตรีและการ

รmองเพลงของเวนดี้ทำใหmเธอรับหนmาที่เป`นนักรmองหลักของวง ผลงานที่ผaานมา ไดmแกa รmองเพลงคูaกับซึลกิในเพลง

ประกอบละคร Uncontrollably (2016) ช่ือ Don’t Push Me และไดmเดบิวต)เป̀นศิลป�นเด่ียวดmวยมินิอัลบ้ัมชุดแรก

ช่ือ Like Water เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2021 Instagram เวนด้ี Red Velvet : todayis_wendy  
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ภาพที ่2.5 พัคซูยอง ที่มา: https://now.smtown.com/news/detail/2377617  

 

		 จอย หรือชื่อจริงคือ พัคซูยอง (Park Soo Young) เกิดเมื่อวันที่ 3 กันยายน 1996 ที่เกาะเชจู ประเทศ

เกาหลีใตm มีนmองสาว 2 คน เธอจบการศึกษามาจาก Seoul School of Performing Arts ที่เป`นโรงเรียนมัธยม

ปลายซึ ่งเป�ดสอนศิลปะการแสดงชื ่อดังของโซล จากนั ้นก็ประสบความสำเร ็จในการออดิช ั ่นของ SM 

Entertainment ในปg 2012 และเขmามาเป`นเด็กฝ¸กในคaายเป`นเวลา 2 ปg นอกจากการรmองเพลงป£อปแลmว จอยยัง

สามารถรmองเพลงลูกทุaงเกาหลี หรือเพลงทรอต (Trot) ไดmอีกดmวย จอยทำหนmาที่เป`นแรปเปอร)นำ และนักรmองเสริม

ของวง และผลงานที ่ผaานมา ไดmแกa ละครเรื ่อง The Liar and His Lover (2017) และ The Great Seducer 

(2018) เคยเขmารaวมรายการ We Got Married กับ ซึงแจ (Sungjae) วง BTOB รวมถึงไดmมีอัลบั้ม Remake Hello 

ออกมาเม่ือเดือนพฤษภาคม 2021 ดmวย Instagram จอย Red Velvet  : _imyour_joy 

 
ภาพที่ 2.6 คิมเยริม ที่มา: https://now.smtown.com/news/detail/2377647  
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 เยริ หรือชื่อจริงคือ คิมเยริม (Kim Ye Rim) เกิดเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 1999 ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใตm มี

นmองสาว 3 คน เธอจบการศึกษาจาก Hanlim Multi Art School โรงเรียนสอนศิลปะการแสดงช่ือดังของเกาหลีใตm 

เยริผaานการออดิชั่นของ SM Entertainment ในปg 2011 และไดmฝ¸กฝนเป`นเวลา 4 ปgกaอนจะเขmามาเป`นสมาชิกใน

วง เยริเป`นมักเนa (นmองเล็ก) ทำหนmาที่รmองเสริม และแรปเปอร)เสริมของวง และผลงานที่ผaานมา ไดmแกa เว็บดรามaา

เร ื ่อง Blue Birthday ที ่ฉายผaานทาง NAVER TV เมื ่อว ันที ่  23 กรกฎาคม 2021 และฉายผaาน YouTube 

Instagram เยริน Red Velvet : yerimiese 

 

 

2.7งานวิจัยท่ีเก่ียวข0อง 

 BlackTomato ไดmเขียนบทความเรื่อง "ผูmหญิง=สีชมพู?" ไดmนำเสนอวaา สัญญะ ประกอบดmวยสองสaวน คือ 

signified (นามธรรม) กับ signifier (รูปธรรม) ดังนั้นสีชมพูก็คือ signifier เป`นสิ่งเชิงรูปธรรมคือเป`นไดmทั้งสี ภาษา 

ภาพ วัตถุ และ สิ่งของ ซึ่งสีชมพูนี้ก็เป`น signified (ความคิดเชิงนามธรรม) คือ ความเป`นผูmหญิง กลaาวคือเมื่อคุณ

เห็นสีชมพู คุณจะไมaไดmเห็นแคa "สีชมพู" (signifier) ที่มาจากการสะทmอนสีของแสงเทaานั้น แตaยังเห็นและเขmาใจลึก 

ไปถึงความเป`นผูmหญิง เพศหญิง ความนุaมนวล ความกุ´กก๊ิกนaารัก (signified) ซึ่งสัญญะถูกนำไปใชmอยaางมากในส่ือ

โฆษณา โปรดักสินคmาตaาง ๆ เมื่อสีชมพูมีนัยยยะเกี่ยวกับความเป̀นผูmหญิง คุณจึงไมaเคยเห็นฮัลโหลคิตตี้ตัวสีน้ำเงิน 

หรือมmาโพน่ีตัวดำ คำตอบของคำถามแรกท่ีวaา"ทำไมผูmหญิงตmองใชmสีชมพู?"แลmว คำตอบก็คือเพราะสีชมพูมีนัยยะของ

ความเป̀นเพศหญิง ดังน้ันเด็กท่ีเป̀น "เด็กหญิง" จึงถูกจับแตaงตัวดmวยชุดกระโปรงสีชมพูและสีแดงเสมอ เพ่ือแสดงถึง

ความเป̀นเพศหญิง คำถามตaอไปคือ "ใครเป̀นคนกำหนดวaาผูmหญิงหมายถึงสีชมพูและสีชมพูหมายผูmหญิง?" อีกครั้งท่ี

ตmองหันมาพึ่งแนวคิดทางสังคมวิทยาซึ่งฉันเห็นวaา "การขัดเกลาทางสังคม" นaาจะอธิบายเรื่องน้ีไดmอยaางดี ใครคือคน

แรกที่เริ่มชี้นิ้วและป¬าวประกาศวaา สีชมพูถูกสงวนใหmเป`นสีของเพศหญิง เอาจริง ๆฉันก็ ไมaรูmวaา ใครเป`นคนกำหนด

ตั้งแตaเริ่มความหมายของสีชมพูเป`นสิ่งสรmางทางสังคม ความเป`นหญิงไมaไดmอยูaในสีชมพูโดยธรรมชาติ แตaมนุษย)เรา

ตaางหากที่เป`นคนเลือกหาความหมายของผูmหญิงลงไปในสีชมพู และอีกเหตุผลหนึ่งที่ความเป`นผูmหญิงใน "สีชมพู" 

เป`นสิ่งสรmางทางสังคมก็คือ การที่คนในสังคมสaงตaอ "สีชมพู"ผaานรุaนแลmวรุaนเลaา หรือท่ี เรียกวaา "การขัดเกลาทาง

สังคม" ดังนั้นสำหรับคำถามที่วaาใครเป`นคนก็าหนดใหmสีชมพูหมายถึงผูmหญิง?" ฉันคงตอบอยaางตรงไปตรงมาเลย 

ไมaไดm เพราะถmาตmองการหา "คนแรก คนตmนคิด" ก็คงตmองใชmแนวทางประวัติศาสตร)ในการศึกษา แตaเนื่องดmวยเรียน 
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สังคมวิทยามาก็คงตอบตามความเขmาใจแบบสังคมวิทยา คือ ไมaรูmวaาใครเป`นคนกำหนดหรือคนที่กำหนดนั้นชื่ออะไร 

แตaที่รูmคือ ความเป`นผูmหญิงกับสีชมพูเป`นสิ่งสรmางทางสังคมสีชมพูไมaไดmผูกติดกับผูmหญิงโดยธรรม แตaคนในสังคม

ตaางหากที่ใหmความหมายกับสีชมพู และยังสaงตaอจากรุaนสูaรุaนผaานครอบครัวและสื่อ หรือถmาใหmสรุปแบบเมาๆก็คือ  

คนท่ีกำหนดความหมายของสีชมพูอาจจะไมaใชa ป�จเจกใดหน่ึงเพียงคนๆเดียวแตaหากเป̀น "สังคม" ท่ีแหละ ท่ีเป̀นคน

กำหนดนัยยะความเป̀นหญิงลงใน "สีชมพู" เราทุกคนนmอมรับ"สีชมพู" และอนุญาติใหm'สีชมพูเขmามาอยูaในชีวิตของเรา 

และเราก็ยินดีกับการสaงตaอ"สี ชมพู"ใหmลูกใหmหลานตaอ ๆไป "สีชมพู" มันจึงมีความหมายแบบท่ีมันเป̀นอยูaตราบเทaาท่ี

คนในสังคมพรmอมใจใหmความหมายรaวมกัน 

 จากการทบทวนบทความขmางตmนแลmวสรุปไดmวaา สัญญะจะเกิดข้ึนไดmน้ันก็เกิดจากการท่ีสังคมหลaอหลอมและ

ถูกใชmกันจนเป̀นปกติ จึงทำใหmเม่ือเห็นส่ิง ๆ น้ันก็จะตีความถึงอีกส่ิง หน่ึงไปโดยปริยาย 

 กลmาเกิด รัชฎากรณ) (2015) ไดmเขียนบทความวิจัยเรื่อง ภาพตัวแทนความตาย สื่อสัญลักษณ)ศิลปะรaวม 

สมัยไทยมีวัตถุประสงค)เพื่อศึกษาแลทำความเขmาใจการใชmภาพตัวแทนคตายเป`นสื่อสัญลักษณ)ในการสรmางงาน 

ศิลปะรaวมสมัยไทยโดยไดmทำการศึกษาผลงานศิลปะะรaวมสมัยไทยที่อยูaในชaวงเวลา 10 ปgที่ผaานมา (พ.ศ. 2545- 

2555) ที่มีการใชmภาพตัวแทนความตายอยaาง ศพ โครงกระดูก และหัวกะโหลกในผลงาน จากการศึกษาพบวaาภาพ

ตัวแทนความตายถูกนำมาใชmในงานศิลปะอยaางหลากหลาย โดยที่ศิลป�นไดmใชmภาพตัวแทนความตายเพื่อเชื่อมโยง 

กับบางสิ่ง ซึ่งการสำรวจผลงานประกอบขmอมูลไดmจากหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับผลงานชิ้นนั้น ๆ ทำใหmสามารถแบaง

ความสัมพันธ)ระหวaางเนื้อหาและภาพตัวแทนความตายออกเป`น 6 กลุaม คือ 1.กลุaมภาพตัวแทนความตายสัมพันธ)

กับชีวิตและความตาย 2.กลุaมภาพตัวแทนความตายสัมพันธ)กับปรัชญาศาสนาและความเชื่อ 3.กลุaมภาพตัวแทน

ความตายสัมพันธ)กับสังคม 4.กลุaมภาพตัวแทนความตายสัมพันธ)กับการเมือง 5.กลุaมภาพตัวแทนความตายสัมพันธ)

กับจิตใตmสำนึก 6.กลุaมภาพตัวแทนความตายสัมพันธ)กับธรรมชาติ ความตายจึงเป`นผลมาสูaการวิเคราะห)กาพ

ตัวแทนความตายเชื่อมโยงกับสังคมรaวมสมัยไทยที่สถานะทั่วไปของภาพความตายเป`นเรื่องที่นaารังเกียจ ขยะแขยง

อันสaงผลตaอบทบาทของภาพตัวแทนความตายที่ถูกนำเสนอในงานศิลปะ เมื่อพิจารณาแลmวสามารถแบaงภาพ

ตัวแทนความตายในงานศิลปะรaวมสมัยไทยออกเป`น 2 ลักษณะ 1.ภาพตัวแทน ความตายที่มีลักษณะไมaขัดแยmงกับ

แนวคิดสังคม กลaาวคือ ภาพตัวแทนความตายถูกนำเสนอโดยไมaขัดแยmงกับการรับรูmทั่วไปของสังคมซึ่งศิลป�นมีกลวิธี

ในการนำเสนอ เชaน นำเสนอภาพตัวแทนความตายผaานงานทัศนศิลป ประเภทจิตรกรรมและประติมากรรมหรือ

การนำเสนเอดmวยความงามทางศิลปะ เป`นตmน 2.ภาพตัวแทนความตายที่มีลักษณะทmาทายกับแนวคิดสังคม 
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กลaาวคือเป`นภาพตัวแทนความตายที่มีลักษณะทmาทายกับแนวคิดสaวนใหญaของสังคม ซึ่งศิลป�นมีกลวิธีการนำเสนอ 

เชaน การนำเสนอความจริง อยaางศพจริง หรือการนำเสนอผaานวีดีทัศน) และ ภาพถaาย เป̀นตmน 

 จากการทบทวนบทความวิจัยขmองตmนสรุปไดmวaา ภาพแทนความตายนั้นมีหลากหลายขึ้นอยูaกับสัญลักษณ)

ผูmผลิตตmองการจะใชm ศิลป�นจะใชmสื่อสัญลักษณ)เพื่อนำเสนอเนื้อหาและแนวคิดตaาง ๆ รวมถึงแรงจูงใจในการใชmภาพ 

ตัวแทนความตายเป̀นส่ือสัญลักษณ)การสรmางงานศิลปะ 
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บทท่ี 3 

วิธีการศึกษาวิจัย 

 การวิจัยเรื่องวิเคราะห)สัญญะเกี่ยวกับความตาย Reference and Symbolism ที่ปรากฏในมิวสิกวิดีโอ

ของRed Velvet (레드 벨벳) เป`นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค)เพื ่อศึกษา

สัญญะที่เกี่ยวขmองกับความตายและการอmางอิงถึงภาพยนตร)  วรรณกรรม หรือเหตุการณ)ที่เกี่ยวกับความตายที่ไดm

ปรากฏอยูaภายในมิวสิกวิดีโอของกลุaมศิลป�นหญิงดังกลaาว โดยมีรายละเอียดของการดำเนินกรวิจัยดังน้ี 

 

3.1 ท่ีมาของแหลBงข0อมูล 

 ผูmวิจัยไดmทำการศึกษาและพบวaาแหลaงขmอมูลที่ปรากฏเรื่องที่เกี่ยวขmองทั้งหมดสามารถศึกษาคmนควmาผaานส่ือ

อิเล็กทรอนิกส)และอินเทอร)เน็ตไดm โดยขmอมูลหลักท่ีมุaงเนmนในการวิจัยคร้ังน้ีคือมิวสิกวิดีโอของ Red Velvet ต้ังแตaปg 

พ.ศ. 2559 จนถึงปg พ.ศ. 2563 เป`นจำนวน 4 เพลง โดยเลือกเฉพาะเพลงที่เป`นที่นิยม และเป`นเพลงที่มีเนื้อหามิว

สิกวิดีโอเก่ียวขmองกับเร่ืองท่ีตmองการจะศึกษา โดยรายช่ือเพลงมีดังตaอไปน้ี 

 

ช่ือมิวสิกวิดีโอ ปg ผูmกำกับ 

One of These Night 2016 ชินฮีวอน (신히원) 

Russian Roulette 2016 ชินฮีวอน (신히원) 

Peek-a-Boo 2017 คิมจียง (김지용) 

Feel My Rhythm 2022 725 (SL8IGHT) 

ตารางท่ี 3.1 : มิวสิกวิดีโอท่ีใชmศึกษาวิจัย 

 

 

 



29 

 

3.2 เคร่ืองมือทำการวิจัย 

 ผู mว ิจัยใชmหลักการสังเกตการณ) (Observation) โยผู mว ิจัยไดmสังเกตการณ)ผaานแหลaงขmอมูลที ่เป`นส่ือ

อิเล็กทรอนิกส) และ อินเทอร)เน็ต แลmวพบวaาขmอมูลที่ปรากฎเกี่ยวกับการวิเคราะห)สัญญะเกี่ยวกับความตาย 

Reference and Symbolism ที่ปรากฏในมิวสิกวิดีโอของRed Velvet (레드 벨벳) สามารถแบaงออกเป`น 3 

องค)ประกอบไดmแกa องค)ประกอบดmานสัญญะ องค)ประกอบรูปแบบการอmางอิง และองค)ประกอบดmานมิวสิกวิดีโอ 

 

3.3 วิธีการวิจัย 

 กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห)ขmอมูล ผูmวิจัยมีวิธีเก็บและวิเคราะห)ขmอมูลดังตaอไปน้ี 

1. รวบรวมขmอมูลประวัติของ Red Velvet และมิวสิกวิดีโอตั้งแตaแรกจนถึงป�จจุบัน (พ.ศ. 2557 - พ.ศ.

2565) 

2. ผูmวิจัยไดmทำการคัดเลือกมิวสิกวิดีโอของ Red Velvet โดยมีหลักการพิจารณาคือ เป`นเพลงยอดนิยม

และภายในมิวสิกวิดีโอมีสัญญะเก่ียวกับความตายท่ีเห็นไดmอยaางชัดเจนจำนวน 6 เพลง 

3. คำถามวิจัยสำหรับวิเคราะห)เชิงคุณภาพและวิเคราะห)เนื้อหา ผูmวิจัยจะวิเคราะห)เนื้อหาโดยจะเป̀น

คำถามที่วaาดmวยแนวคิดสัญญะวิทยาเกี่ยวกับความตาย และการอmางอิงถึงภาพยนตร) วรรณกรรม หรือ

เหตุการณ)ท่ีเก่ียวของกับตายท่ีไดmสะทmอนผaานมิวสิกวิดีโอ 

4. ดูเนื้อเพลงและอaานความหมายของบทเพลง รวมถึงดูเนื้อเรื่องของมิวสิกวิดีโอแลmวผูmวิจัยจะกำหนด

กรอบท่ีใชmในการวิเคราะห)มิวสิกวิดีโอ โดยมาจากทฤษฎีท่ีผูmวิจัยไดmทำการศึกษาควบคูaกันดังน้ี 

4.1.  แนวคิดสัญญะวิทยา ผูmวิจัยจะใชmสัญญะที่ปรากฏในมิวสิกวิดีโอมาวิเคราะห)วaาในมิวสิกวิ

ดีโอน้ันมีสัญญะอะไรบmางท่ีส่ือถึงความตาย 

4.2. ทฤษฎีสี ผูmวิจัยจะใชmสีที่ปรากฏอยูaในมิวสิกวิดีโอมาวิเคราะห)วaามีสีใดที่ใชmแสดงถึงสัญญะ

ท่ีบaงบอกถึงความตายหรือความโศกเศรmาหรือไมa 

5. วิเคราะห)มิวสิกวิดีโอโดยละเอียดโดยใชmแนวคิดและทฤษฎีท่ีผูmวิจัยไดmทำการศึกษาควบคูaกัน 

6. สรุปผลจากขmอมูลท่ีไดmทำการวิเคราะห)ท้ังหมด  

 

 

 



30 

 

3.4 การวิเคราะห,ข0อมูลท้ังหมด      

 ผูmวิจัยดำเนินการวิเคราะห)ขmอมูลที่รวบรวมไดmจากการรับชมมิวสิกวิดีโอทั้งหมด 6 เพลง  จากนั้นสรุปความ

ในแตaละองค)ประกอบที่ตmองการวิเคราะห)ตามกรอบแนวคิดเกี่ยวกับสัญญะและการอmางอิงที่ใชmในการวิจัย ในขณะท่ี

ผู mวิจัยสรุปความก็ทำการวิเคราะห)ขmอมูลควบคูaไปดmวย จากนั้นจึงเริ ่มเขียนผลการวิเคราะห)ขmอมูลตามลำดับ

วัตถุประสงค)ขอการวิจัยคร้ังน้ี 
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บทท่ี 4 

บทวิเคราะห, 

 ชุดมิวสิกวิดีโอของ Red Velvet จัดอยู aในประเภทมิวสิกวิดีโอเชิงมโนทัศน) (Conceptual) ซึ ่งมีการ

ประกอบเขmาดmวยกันของหลายองค)ประกอบทั้งมุมกลmอง สี รวมไปถึงสัญญะ มิวสิกวิดีโอของ Red Velvet นั้นเป̀น

มิวสิกวิดีโอที่มีความเป`นนามธรรมหากรับชมเพียงครั้งเดียวอาจไมaสามารถเขmาใจเรื่องราวทั้งหมดไดm ผูmรับชมจะตmอง

ดูซ้ำหลายครั้งเพื ่อทำความเขmาใจมิวสิกวิดีโอ นอกจากนี้มิวสิกวิดีโอของ Red Velvet นั้นยังเป`นที่รู mจักเรื ่อง

องค)ประกอบศิลปอีกดmวย มิวสิกวิดีโอมีความเป̀นเอกละกษณ)และมีความเป̀นศิลปะท่ีสวยงามดึงดูดผูmชม จึงทำใหmมิว

สิกวิดีโอของ Red Velvet ไดmรับความสนใจจากเหลaาผูmที่ทำงานเกี่ยวกับศิลปะหรือเหลaาผูmกำกับ โดยประเด็นสำคัญ

ของชุดมิวสิกวิดีโอของกลุaมศิลป�นหญิงวงนี้นั้นนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของสิ่งที่เกี่ยวกับความตายไมaวaาจะเป`นการ

ฆาตกรรม ลัทธิผี เหตุการณ)โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นจริง วรรณกรรม เรื่องเลaา หรือภาพยนตร)ที่เกี่ยวกับความตาย 

(โดยมี ไอรีน เป`นจุดศูนย)กลางของเรื่องราวทั้งหมด หลอกลaอและชักจูงใหmสมาชิกคนอื่น ๆ กระทำการตaาง ๆ ) ซ่ึง

ถูกถaายทอดผaานองค)ประกอบของมิวสิกวิดีโออยaางมีนัยยยะซaอนอยูa ในมิวสิกวิดีโอของ Red Velvet นั้นมีสัญญะท่ี

ส่ือถึงความตายอยaางหลาหลายโดยผูmวิจัยไดmศึกษาและวิเคราะห)ดังตaอไปน้ี 

 

4.1 บทวิเคราะห, 

  4.1.1 มิวสิกวิดีโอ One of These Night 

 ผูmกำกับ  : ชินฮีวอน (신히원) 

 อัลบ้ัม  : The Velvet 

 ปgท่ีปลaอย : 2016 

 ในวันที่ 16 เมษายน 2557 เรือโดยสารเซวอล ซึ่งบรรทุกผูmโดยสาร 475 คน ซึ่งสaวนใหญaเป`นนักเรียนจาก

โรงเรียนมัธยมทันวอนในเมืองอันซัน(Ansan) ที่กำลังเดินทางจากเมืองอินชอนไปทัศนศึกษาที่เกาะเชจู ประเทศ

เกาหลีใตm เกิดอับปางลงอยaางรวดเร็วสaงผลใหmมีผูmเสียชีวิตจำนวนมาก โดยมีผูmเสียชีวิต 188 คน สูญหาย 114 คน 

และรอดชีวิต 174 คน โดยมีผูmโดยสารรวม 476 คน ซึ่งสaวนใหญaผูmเสียชีวิตจากเหตุการณ)นี้เป`นเด็กนักเรียน โดย

เรื่องที่เศรmาสลดเอามาก ๆ นั้นก็คือ ระหวaางที่เรือกำลังพลิกคว่ำและคaอย ๆ จมลงผูmที่ติดอยูaขmางในยังสามารถสaง
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ขmอความทางโซเชี่ยลใหmคนภายนอกไดm โดยขmอความเหลaานั้นเป`นขmอความบอกลาตaาง ๆ ที่เด็กนักเรียนเหลaานี้สaงไป

ยังพaอแมaท่ีพวกเขาไมaสามารถกลับไปหาไดmอีกแลmว 

 เหตุการณ)คร้ังน้ีถือเป̀นเร่ืองท่ีสรmางความโศกเศรmาใหmกับพaอแมaและประชาชนเกาหลีอยaางมาก Red Velvet 

เองจึงทำเพลงที่มีชื่อวaา “One Of These Nights” เพื่อระลึกถึงเหตุการณ)ครั้งนี้ โดยบอกเลaาเรื่องราวตaาง ๆ ผaาน

มิวสิกวีดีโอแสดงความเสียใจและถaายทอดเหตุการณ)ตaาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนบนเรือ 

 

บทวิเคราะห, 

 
ภาพที ่4.1 : 0.05 น. 

 

 ฉากแรกเริ่มตmนที่สมาชิกทุกคนอยูaในหmองแตaงตัวของนักแสดงกำลังเตรียมตัวสำหรับทำการแสดง เป`นสิ่งท่ี

สื่อวaาตอนนี้พวกเธอทุกคนเป`นเพียงนักแสดงที่กำลังจะเลaาเรื่องราวเกี่ยวกับมิวสิกวิดีโอนี้ใหmผูmชมทุกคนรับชม หรือ

อีกนัยนึงคือพวกเธอเป̀นเหลaาผูmโดยสารท่ีกำลังเตรียมตัวสำหรับการทaองเท่ียวคร้ังน้ี 
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ภาพที ่4.2 : 0.07 น. 

 ภาพที่แขวนอยูaดmานหลังของเยริคือผีเสื้อสีเหลืองซึ่งเป`นสัญลักษณ)ของความหวัง นอกจากนี้ยังเป`นสีของ

ริบบ้ินท่ีใชmไวmอาลัยตaอเหตุการณ)เรือเซวอล 

 

 
ภาพที ่4.3 : 0.25 น. 

 

 เป̀นเวนด้ีเพียงคนเดียวท่ีเดินออกมาจากหmองแตaงตัวและอยูaขmางนอก ส่ือวaาเธอไมaใชmผูmท่ีโดยสารอยูaบนเรือ 

เวนด้ีเดินอยูaโถงบนทางเดินยาวซ่ึงโถงทางเดินยาวและตรงน้ันมีสัญญะวaาเป̀นทางเดินท่ีจะพาผูmคนท่ีเดินไปสูaชีวิต

หรือความตาย 

 

 
  ภาพที ่4.4 : 0.31 น 
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 ซึลกิแอบมองเวนด้ีผaานชaองรูกุญแจเพราะวaาเธอไมaสามารถออกไปจากหmองน้ันไดm และกำไลขmอมือกับแหวน

ของเธอน้ันคือดอกเดซ่ีสีขาวซ่ึงมีความหมายวaาความบริสุทธ์ิ และความซ่ือสัตย)ภักดี ส่ือวaาเธอไดmรับรูmความจริงแลmว

วaาไมaสามารถหนีออกไปไดmและเร่ือกำลังคaอย ๆ จมลง  

 
ภาพที ่4.5 : 0.41 น. 

 

 ตaอมาซึลกิจึงพยายามจะหนีไปอีกทางแตaเธอพบวaาภายนอกเต็มไปดmวยมวลน้ำมหาศาล และสีแดงของ

ระเบียงน้ันมีความหมายถึงความอันตรายหรือความตาย 

 

  
    ภาพที ่4.6 : 0.45 น.     ภาพที ่4.7 : 0.50 น. 
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   ภาพที ่4.8 : 1.00 น.     ภาพที ่4.9 1.02 น. 

 ไอรีนกำลังนั่งมองกระจกแตaภาพเธอในกระจกนั้นกลับเคลื่อนไหวในขณะที่ตัวเธอจริง ๆ นั้นนั่งนิ่งไมaขยับ

เขยื้อน ซึ่งกระจกมีสัญญะคือกระสะทmอนถึงความจริงสื่อถึงตัวเธอที่ตmองการจะหนีแตaเธอกลับนั่งนิ่ง ๆ ไมaหนีจอ

ยท่ีมองเห็นเธออยaางเศรmาใจผaานกระจกอีกฝ�Àงและตmองการท่ีจะหนีเธอจึงปgนบันไดเพ่ือหนีหมูaมวลน้ำ 

 

  
  ภาพท ี4.10 : 1.15 น.     ภาพที ่4.11 : 1.21 น. 

 

 
ภาพที่ 4.12 : 1.29 น. 
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 ซึลกิที่รับรูmความจริงตั้งแตaแรกนั้นเป�ดหนmาตaางใหmเวนดี้ ซึ่งชุดที่เวmนดี้ใสaนั้นสaวนกระโปรงเรียงวaาทรงหาง

ปลาหรือนางเงือกซึ่งเธอนั้นเปgยกโชกไปดmวยฝนทำใหmซึลกิรmองไหmออกมา สื่อวaาเวนดี้คือเจmาหนmาที่ดำน้ำที่กำลังเสี่ยง

ชีวิตคmนหาเด็กนักเรียนบนเรือ  

 
ภาพที ่4.13 : 1.46 น. 

 

 สมาชิกทุกคนนั่งรวมกันอยูaบนโต´ะกลมในขณะที่จอยกำลังรmองวaา “우리 다시 만나” ซึ่งแปลวaาเราจะ

กลับมาพบกันอีกครั้ง หรือเราจะไดmพบกันอีก สื่อวaาพวกเธอที่แสดงเป`นตัวแทนของผูmที ่ประสบกับเหตุการณ)

โศกนาฏกรรมน้ีจะกลับมาพบกันใหมaไมaวaาจะเป`นผูmที่เสรียชีวิตหรือไมaก็ตาม อีกนัยนึงคือจอยอาจกลaาวคำนี้กับ

ผูmปกครองของผูmท่ีเสียชีวิต 

 

  
   ภาพที ่4.14 : 1.56 น.    ภาพที่ 4.15 : 2.09 น. 
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  ภาพที่ 4.16 : 2.25 น. 

 

 ฉากตัดมาท่ีซึงกิท่ียังอยูaท่ีโถงทางเดินเชaนเดิมแตaท่ีโถงน้ีเต็มไปดmวยมวลน้ำกลaาวคือสaวนน้ีของเรือไดmจมลงไป

แลmว เธอจึงเป�ดประตูที่แทนสัญลักษณ)ของการไปยังปรโลกซึ่งสื่อวaาเธอนั้นไดmเสียชีวิตแลmว เมื่อเป�ดเขmาไปเธอพบกับ

เหลaาสมาชิกที่เหลือยกเวmนจอย ซึ่งทุกคนใสaชุดคลุมสีขาวมีความหมายวaาความตายหรือวิญาณ นอกจากนี้สถานที่ท่ี

เธอเป�ดเขmาไปใชmเทคนิคการตัดตaอใหmภาพดูไมaชัดแลmวมีคaาของแสงที่สวaางกวaาฉากอื่น ๆ ในมิวสิกวิดีโอ สื่อใหmเห็นวaา

โลกหลังประตูท่ีเธอเป�ดเขmาไปน้ันคือสวรรค)และพวกเธอกับเหลaาสมาชิกท่ีเหลือยกเวmนจอยก็ไดmเสียชีวิตลงแลmว 

 

  
ภาพที่ 4.17 : 2.49 

 

 เวนดี้ไดmคลานเขmาไปใตmโต´ะและพบกับสมาชิกทุกคนที่กำลังนั ่งลmอมรอบเทียนเป`นวงกลม เทียนเป̀น

สัญลักษณ)ของความหวังและการไวmอาลัย ซึลกิใสaชุดสีดำและขาว ไอรีนใสaชุดสีแดง เวนด้ีใสaชุดสีดำแดง และเยริท่ีใสa

ชุดออกสีโทนชมพู ซ่ึงเคร่ืองแตaงกายของท้ัง 4 คนน้ีเป̀นสีท่ีไปในโทนเดียวกันและยังมีความหมายเก่ียวกับความตาย 

ยกเวmนจอยท่ีใสaชุดสีเหลืองซ่ึงหมายถึงความหวัง  
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ภาพที่ 4.18 : 2.54 

 

 ไอรีนคลานออกไปจากใตmโต´ะจากนั้นไฟเทียนก็ดับ ไฟของเทียนเป`นตัวแทนวิญาณของเธอสื่อวaาตัวเธอไดm

เสียชีวิตไปแลmว 

 

 
ภาพที่ 4.19 : 3.21 น. 

 

 เยรินอนอยูaบนเรือซ่ึงเต็มไปดmวยน้ำ เรือมีสีแดงซ่ึงความหมายของสีแดงในเชิงลบคืออันตรายหรือความตาย 

ส่ือวaาน่ีคือเรือเซวอลท่ีจมและเยริคือนักเรียนบนเรือลำน้ันท่ีจมไปพรmอมกับเรือ 
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ภาพที่ 4.20 : 3.40 น. 

 

 กระจกท่ีไอรีนสaองต้ังแตaตอนแรกน้ันแตกและมีน้ำทะลักเขmามา ส่ือวaาความจริงแลmวเธอไมaไดmกำลังสaอง

กระจกแตaน้ันคือหนmาตaางของเรือท่ีดmานนอกเต็มไปดmวยน้ำจนสะทmอนเห็นเงาของเธอ 

 

 
ภาพที ่4.21 : 3.43 น. 

 

 จอยเป`นคนเดียวที่ไมaไดmใสaชุดคลุมสีขาวแตaกลับใสaชุดสีดำบนชุดป�กดอกทิวลิปสีแดงซึ่งมีความหมายวaาการ

รักอยaางสุดหัวใจ และสีดำมีความหมายถึงความตายและการไวmอาลัย สื่อวaาจอยเป«นบุคคลเดียวที่ไมaไดmเสียชีวิตใน

เหตุการณ)น้ีและเธอกำลังไวmอาลัยและแสดงความรักตaอผูmท่ีไดmเสียชีวิตในเหตุการณคร้ังน้ี 
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ภาพที่ 4.22 : 3.59 น. 

 

 ไอรีนตกลงไปในหmองสีฟ«าที่มีเฟอร)นิเจอร)ลอยอยูaบนอากาศซึ่งสีฟ«าของหmองคือน้ำ และการที่เฟอร)นิเจอร)

ลอยอยูaน้ันแสดงวaาหmองน้ีคือหmองท่ีเต็มไปดmวยน้ำหรือคือสaวนหน่ึงของเรือท่ีจมน่ันเอง 

 

 
ภาพที่ 4.23 : 4.14 น. 

 

 ไฟทุกดวงทีซึลกิเดินผaานไปคaาย ๆ ดับที่ละดวงนั้นสื่อถึงชีวิตของเหลaาผูmโดยสารที่คaอย ๆ ดับลง ซึ่งมีเพียง

ไฟ 4 ดวง คือสมาชิกทุกคนยกเวmนจอยท่ีเสียชีวิต 

 

การตีความมิวสิกวิดีโอ 

 มิวสิกวิดีโอนี้ตmองการจะสื่อถึงเหตุการณ)โศกนาฏกรรมเรือเซวอลเพื่อรำลึกถึงและไวmอาลัยตaอผูmเสียชีวิต 

โดยสมาชิกแตaละคนรับบทตaาง ๆ คือ ไอรีน คือตัวแทนของประธานนักเรียนที่เสียชีวิตเพราะสละเสื้อชูชีพใหmเพื่อน

และเช่ือฟ�งกัปตันเรือ ไมaยอมหนีหรือขยับไปไหน ซึลกิ คือตัวแทนพนักงานบนเรือท่ีชaวยเหลือเด็กนักเรียนจนตนเอง
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เสียชีวิต เวนดี้ คือตัวแทนของเจmาหนmาที่กูmภัยทางน้ำที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหนmาที่ จอย คือตัวแทนของนักเรียนท่ี

หนีทันและรอดชีวิต เยริ คือตัวแทนของนักเรียนที่ตmองนอนจมอยูaในเรือทaามกลางความหนาวเหน็บของน้ำหลังจาก

ท่ีรัฐบาลเกาหลีใตmประกาศยุติการคmนหาผูmเสียชีวิต 

 

  4.1.2 มิวสิกวิดีโอ Russian Roulette  

 ผูmกำกับ  : ชินฮีวอน (신히원) 

 อัลบ้ัม  : Russian Roulette 

 ปgท่ีปลaอย : 2016 

 มิวสิกวิดีโอ Russian Roulette น้ันภูปลaอยออกมาเม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2016 โดยมิวสิกวิดีโอมีคอนเซปต) 

Red คือความสดใส ใชmโทนสีที่มีความสดใส Russian Roulette คือเกมพนันที่ตmองเดิมพันชีวิตการอยูaรอด วิธีเลaน

คือการใชmปÁนจaอขมับหรือสaวนใดก็ไดmที่เป`นจุดตาย และผลัดกันยิงคนละนัดโดยปÁนแตaละกระบอกที่ใชmเลaนจะบรรจุ

กระสุดเพียง 1 นัดเทaานั้น แตaในความหมายเพลง Russian Roulette ของ Red Velvet นั้นเป`นการเปรียบเทียบ 

Russian Roulette กับความรักวaาเป`นสิ่งที่เสียงและตื่นเตmนในเวลาเดียวกันเหือนกับการเลaน Russian Roulette 

โดยบทภาพของมิวสิกวิดีโอนั้นมีการอmางอิงมาจากการ)ตูนชื่อดังของอเมริกาไดmแกa Tom and Jerry และ Looney 

Tunes ซ่ึงเน้ือหาหลักของการ)ตูนท้ังสองก็คือการฆaากันไปหันมาของ 2 คูaอริ 

 

บทวิเคราะห, 

   
   ภาพที่ 4.24 : 0.00 น     ภาพที่ 4.25 : 0.03 น 



42 

 

   
  ภาพที่ 4.26 : 0.06 น.      ภาพที่ 4.27 : 0.07 น. 

 

 เป�ดฉากแรกมาเวนดี้ดึงดmายที่หลุดมาจากเสื้อของเวmนดี้ซึ่งเสmนดmายมีสีแดงสื่อถึงดmายแดงทีหมายถึงเสmนดmาย

ที่ผูกเนื้อคูaหรือความสัมพันธ)ของคนเขmาดmวยกัน โดยเวmนดี้ไดmจุดไฟเผาเสmนดmายนี้สื่อถึงการตัดความสัมพันธ) และตัด

ฉากไปที่ซึลกิที่รูmตัวแลmวโดยใชmวงกลมเป̀ฯการโฟกัสและซูมไปที่ตัวบุคคลนั้นเป`นการไดmการอmางอิงมาจากการ)ตูน 

Looney Tunes 

 

   
 ภาพที่ 4.28 : 0.12 น.     ภาพที่ 4.29 : 0.14 น. 
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ภาพที่ 4.30 : 0.17 น. 

  

 จอยกระซิบและสaงตaอเร่ือย ๆ ไปถึงคนสุดทmายคือซึลกิโดยใชmการถaายแบบเล่ือนไปเร่ือย ๆ และใชmวงกรมใน

การโฟกัสหนmาแตaละคน เปรียบเสทอนการเลaนเกมสaงตaอคำหรืออีกนัยคือการนินทากันหรือทำรmายกันลับหลัง 

 

   
  ภาพที่ 4.31 : 0.30 น.       ภาพที่ 4.32 : 0.32 น. 

 

 
ภาพที่ 4.33 : 0.34 น. 
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 เยริโยนลูกบอลใสaไอรีนโดยมีจอยและเวนดี้อยูaฝ�Àงเดียวกันซึ่งคือเกมดอดจ)บอล เกมที่ตmองโยนลูกบอลใสa

กลุaมฝ¬ายตรงขmามโยนตaางฝ¬ายตaางตmองหลบลูกบอลที่อีกฝ¬ายโยนใสa ฝ¬ายใดที่เหลือผคนในทีมเยอะสุดเป`นฝ¬ายชนะ 

โดยฉากนี้ใชmการถaายแบบตัดฉากไปมาไมaใหmเราเนทั้งหมดคือ ในฉากตaอไปที่มีตะกรmารถเข็นซึ่งในนั้นมีสิ่งของที่ไมaใชa

ลูกบอลอยูaดmวยเชaน โทรศัพท)บmาน เครื่องป�§งขนมป�ง เป`นตmน ซึ่งเราจะเห็นมือคน 3 คนหยิบสิ่งของเหลaานั้น โดยไมa

ตmองเห็นท้ังหมดเราก็สมารถรูmไดmวaาส่ิงของท่ีถูกหยิบไปน้ันจะถูกขวmางใสaไอรีนคือการทำรmายเธอน่ันเอง 

 

 
ภาพที่ 4.34 : 0.37 น. 

 

 เยรินอนตักไอรีนโดยมีไอรีนจับหัวหรือลูบผมอยูaซ่ือถึงความรักหรือการเป̀นมิตรกันท้ัง ๆ ท่ีฉากท่ีแลmวเยริ

เพ่ิงจะทำรmายไอรีนไป 

 

   
    ภาพที่ 4.35 : 0.40 น.            ภาพที่ 4.36 : 0.44 น. 
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 ซึลกิสรmางกับดักและทำการทดสอบเมื่อลูกโป¬งแตกฉากก็ตัดไปที่อีกา ซึ่งอีกาเป`นสัญญะของความตายส่ือ

วaาลูกโป¬งคือเหย่ือยท่ีซึลกิตmองการจะฆaาและเธอกำลังเตรียมการสำหรับการฆaา 

 

 
ภาพที่ 4.37 : 0.49 น. 

 

 ป«ายทางดmานขวาเป̀นป«ายคำเตือนรักษาความปลอดภัย เปรียบเสมือนการประชด 

 

   
  ภาพที่ 4.38 : 0.53 น.          ภาพที่ 4.39 : 0.59 น. 

 

 ซึลกิและเวนด้ีหันหนmาเขmาหากันและมีลูกเทนนิสเดmงอยูaขmาง ๆ ฉากตัดไปที่จอยที่เห็นลูกเทนนิสถูกขวmางไป

มาและทำสีหนmาหวาดกลัว ส่ือวaาเวนด้ีและซึลกิไดmทำการสูmกันโดยโยนลูกเทนนิสใสaกัน 
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  ภาพที่ 4.40 : 1.05 น.           ภาพที่ 4.41 : 1.16 น. 

 

   
  ภาพที่ 4.42 : 1.18 น.          ภาพที่ 4.43 : 1.20 น. 

 

    
  ภาพที่ 4.44 : 1.22 น.         ภาพที่ 4.45 : 1.32 น. 

 

 ฉากน้ีใชmการตัดฉากไปมาสลับกับฉากเตmนรวมกันของสมาชิก เมื่อนำฉากท่ีถูกตัดไปมานำมารวมกันแลmวน้ัน

จะเป`นฉากฆาตกรรมอีกฉากนึง คือเวนดี้ถaายน้ำของจากสระวaายน้ำและผลักเยริลงไป และมีการอmางอิงการ)ตูน 

Tom and Jerry เพ่ือไมaใหmฉากท่ีเยริเสียชีวิตรุนแรงเกินไปจึงใชmการ)ตูนในการถaายทอดแทน 
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ภาพที่ 4.46 : 1.46 น. 

 

 การนั่งรวมกันเป`นวงกลมนั้นเป`นเอกลักษณ)ของ Red Velvet ซึ่งจะมีในทุกมิวสิกวิดีโอ การนั่งเป`นวงกลม

นั้นหากจะเชื่อมถึงความตายก็จะหมายถึงการทำพิธีกรรมทางความเชื่อตaาง ๆ ที่เชื่อวaาการนั่งเป`นวงลมคือการทำ

พิธีกรรมแหaงความตาย 

 

   
  ภาพที่ 4.47 : 2.06 น.           ภาพที่ 4.48 : 2.15 น. 
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ภาพที่ 4.49 : 2.16 น. 

 

 ฉากนี้ใชmการตัดไปมาอีกเชaนกันโดยฉากนี้แสดงถึงกับดักที่ซึลกิไดmสรmางตั้งแตaตอนแรกสรmางมาเพื่อฆaาจอย

เม่ือเธอตัดเสmนดmายตูmเย็นก็จะตกทับจอย 

 

 
ภาพที่ 4.50 : 2.09 น. 

 

 เวนด้ีและเยริใสaชุดสีแดงเหมือนกันท่ีส่ือถึงความตายและความอันตราย ในขณะท่ีไอรีนเป̀นคนเดียวท่ีใสaชุด

วaายน้ำสีฟ«าในบางความเช่ือสีฟ«ามีความหมายเช่ือมโยงกับชีวิต 

 

การตีความมิวสิกวิดีโอ 

 หากสังเกตดี ๆ ในมิวสิกวิดีโอน้ีทุกคนไรmสีหนmาแมmแตaตอนที่ฆaาหรือทำรmายกันยกเวmนตอนทำรmายไอรีนซึ่งส่ือ

วaาจริง ๆ แลmวทุกคนคือตุ´กตาของไอรีนที่เธอควบคุม ไมaวaาจะฆaากันกี่ครั้งพวกเธอก็ไมaมีใครที่ตายจริง ๆ โดยมิวสิกวิ
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ดีโอนี้ใชmเทคนิคการตัดฉากไปมาและใชmการ)ตูนซึ่งมีพื้นเรื่องมาจาก Tom and Jerry แทนการใชmภาพจริงเนื่องจาก

มีฉากความตายท่ีคaอนขmางเยอะ 

 

4.1.2 มิวสิกวิดีโอ Peek–A-Boo  

 ผูmกำกับ  : คิมจียง (김지용) 

 อัลบ้ัม  : Russian Roulette 

 ปgท่ีปลaอย : 2017 

 Peek-A-Boo หรือจ́ะเอÂในภาษาไทยเป̀นคนท่ีใชmในการละเลaนเกมซaอนแอบ มิวสิกวิดีโอน้ีเป̀นมิวสิกวิดีโอ

คอนเซปต) Velvet คือจะใชmโทนสีภาพท่ีมืดคลmายมิวสิกวิดีโอเพลง One of These Night โดยมิวสิกวิดีโอน้ีไดmรับ

อิทธิมาจากลัทธิบูชาซาตานในอเมริกาจึงทำออกมาเป̀นแบบแนวหลอน ๆ และมีการใชmสีแดงเพ่ือเป̀นนัยยะแสดงถึง

เลือด และซาตาน 

 

บทวิเคราะห, 

   
  ภาพที่ 4.51 : 0.02 น.             ภาพที่ 4.52 : 0.06 น. 
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ภาพที่ 4.53 : 0.11 น. 

 

 เป�ดฉากมาเป̀นเยริกำลังถือหนmาไมmตามฆaาเด็กหนุaมสaงพิซซaา ส่ือถึงเร่ืองราวการฆาตกรรมหนุaมสaงพิซซaาใน

ทุกเดือนท่ีพระจันทร)เต็มดวง ในทุก ๆ วันเหลaาสมาชิก Red Velvet จะซmอมฆaาเหย่ืออยaางแยบยล     

 

 
ภาพที่ 4.54 : 0.24 น. 

 

 สมาชิกทุกคนนอนอยaาเหน็ดเหนื่อยในชุดสีแดงสดซึ่งสื่อถึงเลือดและความตาย พวกเธอทุกคนหลับอยูa

หมายถึงกำลังพักผaอนเพื่อเตรียมพรmอมสำหรับการฆaาครั้งตaอไป ตอนที่เป�ดบmานออกมาชaวงเชmาจะเป`นวันแรกของ

เดือนและไมaนานก็เขmาสูaคืนพระจันทร)เต็มดวง น้ันหมายถึงพวกเธอพรmอมจะฆaาใครแลmว 
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     ภาพที่ 4.55 : 0.27 น.     ภาพที่ 4.56 : 0.31 น. 

 

     
  ภาพที่ 4.54 : 0.34 น.               ภาพที่ 4.55 Sweeney Todd    

 
ภาพที่ 4.56 Sweeney Todd 

 

 ไอรีนไดmฝ¸กซmอมการฆaาโดยใชmใบมีดโกนปาดที่ใบหนmาของซึลกิ ซึ่งฉากนี้ไดmอmางอิงมาจากภาพยนตร)เรื่อง 

Sweeney Todd ซึ่งเป`นภาพยนตร)ที่สรmางมาจากเรื่องจริงอีกเชaนเดียวกัน เป`นเรื่องของฆาตกรหนุaมชaางตัดผมใน
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อังกฤษยุคกลางที่จะฆาตกรรมลูกคmาของตนโดยการใชmมีดโกนปาดคอ ซึ่งคือทaาทางเดียวกันกับที่ไอรีนกำลังทำตaอ

ซึลกิ 

 

 
ภาพที่ 4.57 : 0.34 น. 

 

 จอยและเวนดี้กำลังสลับกันวางเพชรพลอยลงบนหนmาพิซซaาวนด้ี สื่อวaาเวลาหนุaมสaงพิซซaามาถึงพวกเธอจะ

ใหmเขารูmสึกหลงไหลสนใจกับเพชรพลอยเหลaาน้ัน 

 

 
ภาพที่ 4.58 : 1.20 น. 

 

 ดmานหลังของเยริท่ีเต็มไปดmวยอาวุธตaาง ๆ ไมaวaาจะเป̀นหนmาไมm ปÁนหลากหลายประเภท และขวาน เป̀นตmน 
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ภาพที่ 4.59 : 1.26 น. 

 

 ไอรีนกำลังคุยโทรศัพท)โดยขmางหลังเธอคือภาพวาดของพระจันทร)เต็มดวง ส่ือวaาในท่ีสุดคืนท่ีพระจันทร)เต็ม

ดวงก็มาถึง พวกเธอฝ̧กซmอมการฆaาจนสมบูรณ)ซ่ึงไอรีนเองก็กำลังโทรส่ังพิซaาน่ันเอง 

 

 
ภาพที่ 4.60 : 1.34 น. 

 

 เมื่อหนุaมสaงพิซซaามาถึงเสียงดนตรีไดmเบาลงและมีเสียงหัวเราะแทรกเขmามา สื่อวaาเหยื่อของพวกเธอมาถึง

แลmวและพวกเธอกำลังหัวเราะเยาะหนุaมสaงพิซซaาคนน้ี 
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  ภาพที่ 4.61 : 1.35 น.      ภาพที่ 4.62 : 1.45 น. 

 

 เวนดี้และซึลกิกำลังฝ¸กใชmอาวุธและพวกเธอทั้งสองใชmมันไดmอยaางคลaองแคลaว สื่อวaาพวกเธอใชmมันจน

ชำนาญแลmว อีกฉากหนึ่งคือจอยอยูaบนโต´ะลmอมรอบไปดmวยเทียนสีแดงและมีสมาชิกที่เหลือเดินวนรอบเธอ สื่อถึง

การทำพิธีบูชายัญ โดยท้ังสองฉากน้ีส่ือถึงพวกเธอท่ีกำลังฝ̧กซmอมกaอนหนmาท่ีจะถึงวันพระจันทร)เต็มดวง 

 
ภาพที่ 4.63: 2.17 น. 

 

 หนุaมสaงพิซซaากำลังวิ่งเลaนอยaางสนุกสนานกับสาว ๆ สื่อวaาแผนการของพวกเธอคือใหmเขาอยูaในบmานหลังน้ี 

ทำใหmเขามีความสุขกับพวกเธอมาก ทุกคนเริ่มหยอกลmอเขา ทำใหmเขาคิดวaาที่นี่ปลอดภัยและสนุกแนaนอนวaาเขามี

ความสุขซ่ึงพวกเธอก็แสดงละครไดmอยaางดีทีเดียว 
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     ภาพที่ 4.64: 2.24 น.     ภาพที่ 4.63: 2.27 น. 

 

   
     ภาพที่ 4.64: 2.28 น.     ภาพที่ 4.65: 2.36 น. 

 

 นาÃิกาตีบอกเวลาเที่ยงคืน การฆaาแผนตaอไปไดmเริ่มขึ้นบนโต́ะกินขmาวจะเห็นหนุaมสaงพิซซaากำลังนั่งอยูa ซึ่งดู

เหมือนวaาเขาจะทำทุกอยaางตามที่พวกเธอบอกหมด และการที่เขาถูกป�ดตาไวmนั้นก็ทำใหmพวกเธอลุกจากโต́ะไปหยิบ

อาวุธมา 
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ภาพที่ 4.66: 2.55 น. 

 

 ฉากตัดไปที่พวกเธอพาหนุaมสaงพิซซaาหนีซึ่งฉากตัดไปมาเป̀นพวกเธอแตaละคน ซึ่งสื่อวaาแผนสุดทmายคือพวก

เธอคนหน่ึงจะแกลmงทำเป̀นพาหนุaมสaงพิซซaาหนีไปเพราะเธอคนน้ันฉุกคิดไดmวaาเหลaาสมาชิกคนอ่ืน ๆ ผิดปกติ ในฉาก

น้ีท่ีเห็นวaาพวกเธอสลับกันพาหนุaมสaงพิซซaาหนีน่ันแปลวaาเธอแตaละคนทำกับเหย่ือแบบน้ีทุกเดือน 

 

   
  ภาพที่ 4.67: 3.22 น.     ภาพที่ 4.68: 3.34 น. 

 

 ในฉากนี้หนุaมสaงพิซซaาขับรถหนีมาพรmอมกับสมาชิกที่แกลmงทำเป`นชaวยเขา ซึ่งเขาวิ ่งไปโทรขอความ

ชaวยเหลือโดยไมaตระหนักเลยวaาขmางตูmโทรศัพท)น้ันมีรูปเหย่ือท่ีถูกฆaาแปะไวmอยูaและฆาตกรก็อยูaในรถเขาดmวย  
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การตีความมิวสิกวิดีโอ 

 Red Velvet ในมิวสิกวิดีโอนี้คือกลุaมแมaมดหรือเหลaาคนที่นับถือลัทธิซาตานที่จับหนุmมสaงพิซซaามาฆaาและ

บูชายัญในทุกวันพระจันทร)เต็มดวง ซึ่งในคืนอื่น ๆ ที่ไมaใชaคืนพระจันทร)เต็มดวงพวกเธอก็จะฝ¸กซmอมเพื่อเตรียม

ความพรmอมเสมอ ไมaวaาจะเป`นซmอมใชmอาวุธหรือซmอมทำพิธี ซึ่งฉากสุดทmายของเร่ืองราวคือสุดทmายแลmวหนุaมสaงพิซซaา

ก็โดนฆaา เสื้อของเขาถูกเก็บมาตั้งโชว)ไวmเพราะเหยื่อทุกคนหลังจากโดนฆaาจะถูกนำเสื้อมาเก็บไวmเป`นของสะสมของ

พวกเธอ และถmาเราเริ่มเลaนมิวสิกวิดีโอใหมaอีกครั้งจะเห็นไดmวaาฉากแรกก็คือฉากจบนั้นเอง สื่อถึงการเริ่มตmนเชmาวัน

ใหมaของการเตรียมฆaาอีกคร้ัง 

 

4.1.2 มิวสิกวิดีโอ Feel The Rhythm  

 ผูmกำกับ  : 725 (SL8IGHT) 

 อัลบ้ัม  : The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm 

 ปgท่ีปลaอย : 2022 

 Feel My Rhythm คือมิวสิกวิดีโอตัวใหมaลaาสุดของ Red Velvet ซึ่งมีคอนเซปต) Red คือความสดใสโทน

สีที่ใชmในมิวสิกวิดีโอมีความสดใส นอกจากนี้คอนเซปต)เพลงและมิวสิกวิดีโอครั้งนี้ของ Red Velvet คือคลาสสิก ไมa

วaาจะเป`นเพลงพื้นหลังที่ใชmเพลงคลาสสิก ในมิวสิกวิดีโอเองก็มีบทภาพที่อmางอิงมาจากภาพวาดคลาสสิกชื่อดัง

หลากหลายภาพเชaนเดียวกัน โดยตีมหลักของภาพที่ใชmเป`นบทเรื่องของมิวสิกวิดีโอนี้คือภาพวาดที่มีชื่อวaา The 

Garden of Earthly Delights (1490) ของ Hieronymus Bosch ซึ่งเป̀นจิตรกรคนสำคัญของศิลปะเนเธอร)แลนด)

ยุคเริ ่มตmน เป`นภาพวาดสีน้ำมันบนแผaนไมmโอ´ค โดยภาพวาดปgกซmายเป`นแสดงเรื ่องราวการสรmางอดัมกับอีฟ 

สaวนกลางคือสวนท่ีเต็มไปดmวยผูmคนท่ีมีแตaตัณหา และปgกขวาคือนรก 

 
ภาพที่ 4.69 : The Garden of Earthly Delights (1490) 
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บทวิเคราะห, 

 
ภาพที่ 4.70: 0.02 น. 

 

 
ภาพที่ 4.71: Lady looking behind the walls (1845 - 1923) 

 

 ฉากเป�ดมาดmวยซึลกิที่กำลังปgนกำแพงสaองสมาชิกที่เหลือโดยฉากนี้ไดmอmางอิงมาจากภาพ Lady looking 

behind the walls (1845 - 1923) เป̀นผลงานสีน้ำมันบนผืนผmาใบของ Paul Dominique Philippoteaux 
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ภาพที่ 4.72: 0.04 น 

 

 
ภาพที่ 4.73: The Happy Accidents of the Swing 

 

 ไอรีนกำลังไกวชิงชmาดmวยสีหนmาท่ีเบ่ือหนaายฉากน้ีอmางอิงมาจากภาพช่ือวaา The Happy Accidents of the 

Swing หรือเรียกสั้นๆวaา The swing (1767) เป`นผลงานสีน้ำมันบนผืนผmาใบของ Jean-Honoré Fragonard ซ่ึง

เป`นงานจิตรกรรมในแบบของศิลปะโรโกโก จัดเป`นศิลปะที่ใฝ¬โลกียะ แฝงดmวยเรื่องความสุข สนุกสนานและกระตุmน

ราคะ (eroticism) 
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ภาพที่ 4.74: 0.05 น 

 

 

 
ภาพที่ 4.75: Ophelia (1851-1852) 

 

 จอยนอนลอยอยูaในแมaน้ำอmางอิงมาจากภาพท่ีมีชื ่อวaา Ophelia (1851-1852) เป`นผลงานของ John 

Everett Millais เป`นภาพของตัวละครโอฟgเลียในบทละคร “แฮมเลต” โดยวิลเลียม เช็คสเปgยร) ขณะที่รmองเพลง

กaอนที่จะจมน้ำตายในลำแมaน้ำในเดนมาร)ก ซึ่งดอกฝ�Àนที่เดaนแดงในภาพเป`นสัญลักษณ)ของการนอนหลับและความ

ตาย 
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ภาพที่ 4.76: 0.06 น 

 

 
ภาพที่ 4.77 : Nymphs Finding the Head of Orpheus (1900) 

 

 เยริและเวนดี้มองจอยและเอามือทาบอกอmางอิงมาจากภาพ Nymphs Finding the Head of Orpheus 

(1900) เป`นผลงานสีน้ำมันบนผืนผmาใบของ John William Waterhouse ซึ่งทaาทางของผูmหญิงที่เอามือทาบอก

แสดงถึงการเห็นอกเห็นใจ ศีรษะที่ลอยอยูaคือศีรษะของโอพีซุสพฃ บุตรของนาง Muse นางไมmทั้ง 9 ของปกรณัม

กรีก 
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     ภาพที่ 4.78: 0.11 น         ภาพที่ 4.79: 0.17 น 

 

 
ภาพที่ 4.80 : The Garden of Earthly Delights (1490) 

 

 เริ่มเรื่องราวหลักซึลกินั่งอยูaบนบัลลังสวมใสaมงกุฎแสดงวaาเธอมีอำนาจและมีบริวารคือนกรายลmอม ซึ่งซึลกิ

ก็คือ Prince of Hell ท่ีอยูaในรูปวาดปgกขวา คือนรกน่ันเองซ่ึงจากในภาพเจmาชายแหaงนรกกำลังจับมนุษย)ในนรกกิน

เขmาไปแลmวถaายลงบaอปฏิกูล เทียบกับซึลกิทางดmานขวาก็คือเธอจะคอยลงโทษและทรมานคนท่ีทำช่ัวน่ันเอง 
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ภาพที่ 4.81: 0.22 น 

 

 
ภาพที่ 4.82 : The Garden of Earthly Delights (1490) 

 

 จอยอยูaในดอกไมmที่กำลังบานออกซึ่งสaวนของจอยอmางอิงมาจากสaวนกลางของภาพคือสวนที่เต็มไปดmวย

มนุษย)ท่ีมีแตaความลุaมหลง ซ่ึงการท่ีจอยอยูaในดอกไมmน้ันส่ือวaาเธอเพ่ิงเกิดหรือตอนน้ีเธอยังมีแตaความบริสุทธ์ิอยูa 
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ภาพที่ 4.83: 0.35 น 

 

 
ภาพที่ 4.84 : The Garden of Earthly Delights (1490) 

 

 ไอรีนอยูaบนเรือโดยใสaชุดสีดำลmอมรอบดmวยนกสีดำหรืออีกา ซ่ึงสีดำหมายถึงความตาย และเห็นไดmชัดเลยวaา

เธอเองก็อยูaในสaวนนรกของภาพวาดน้ันเอง ซ่ึงเธอคือคนท่ีอยูaบนเรือใตmมนุษย)ตmนไมm ส่ือวaาเธอเองก็อยูaในนรกและทำ

ส่ิงเดียวกับซึลกิคือลaอลวงผูmคนน่ันเอง 
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       ภาพที่ 4.85: 0.50 น         ภาพที่ 4.86: 0.55 น 

 

   
       ภาพที่ 4.87 : The Garden of Earthly Delights (1490)          ภาพที่ 4.88 : The Garden of Earthly Delights (1490) 

 

 เยริอยูaในเปลือกไขaมุกสีชมพูรอบ ๆ ประดับไปดmวยดอกไมmและบรรดานกซึ่งน่ันหมายความวaาเธออยูaในสวน

สaวนกลางของภาพที่เดียวกับจอย แตaเธอใสaเคราองหัวซึ่งประดับดmวยเชอร)รี่ ซึ่งในรูปวาดนี้คนที่บนหัวประดับดmวย

เชอร)ร่ีก็คืออีฟ หมายความวaาเธออาจอยูaในอีเดนหรือสวนตรงกลาง 
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ภาพที่ 4.89: 0.58 น. 

 

 
ภาพที่ 4.90 : The Garden of Earthly Delights (1490) 

 

 เวนดี้อยูaระหวaารูปป�§นสีฟ«าซึ่งนั่นคือภูเขาสีฟ«าที่ตั้งอยูaในสวนอีเดนคือสaวนปgกซmายของรูป หมายความวaาเธอ

ก็อยูaในสวนน้ีเชaนเดียวกันกับเยริ 
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ภาพที่ 4.91: 1.01 น. 

 

 
ภาพที ่4.92 : Woman with a Parasol (1875) 

 

 ไอรีนและซึลกิยืนอยูaในสวนที่เต็มไปดmวยดอกไมmซึ่งอmางอิงมาจากภาพชื่อวaา Woman with a Parasol 

(1875) เป`นผลงานสีน้ำมันบนผืนผmาใบของ Madame Monet สะทmอนใหmเห็นถึงเอกลักษณ)ของศิลปะอิมเพรสชัน

นิสม)ที่มุaงแสดงถึงหmวงเวลา ณ ขณะที่กำลังเดินเลaนบนเนินหญmาทaามกลางลมแรงในฤดูรmอน ซึ่งจะซื่อถึงไอรีนและซึล

กิท่ีเป̀นมิตรกัน 
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ภาพที่ 4.92: 1.02 น. 

 

 
ภาพที่ 4.93 : The Garden of Earthly Delights (1490) 

 

 ดmานหลังของสาว ๆ ท่ีกำลังเตmนคือภาพวาดบานกลางสaวนดmานบน ส่ือวaาตอนน่ีพวกเธอเองก็อยูaในภาพน้ี 
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          ภาพที่ 4.94: 1.23น.        ภาพที่ 4.95: 1.35 น. 

 

 มีน้ำลอยมาและหยดลงที่พื้นที่เวนดี้ยืนอยูaทใหmพื้นละลายและเธอตกลงไป โดยฉากตaอปคือดอกเดซี่สีความ

ท่ีหมายถึงความบริสุทธ์ิน้ันคaอย ๆ หายไป ส่ือวaาตอนน้ีตัวเธอไมaไดmบริสุทธ์ิอีกตaอไปแลmว 

 

   
   ภาพที่ 4.96: 1.36 น.            ภาพที่ 4.97 : The Garden of Earthly Delights (1490) 

 

 สมาชิกทุกคนนั่งอยูaดmวยกันโดยขmาง ๆ พวกเธอคือนกยักษ)โดยอิงมาจากสaวนกลางของภาพอีกเชaนเดียวกัน 

ซึ่งนักประวัติศาสตร)ศิลปะในศตวรรษท่ี 20 หลายคนตีความวaาภาพวาดบานกลางเป`นคำเตือนทางศีลธรรมของ

ความเส่ือมโทรมทางศาสนา (สวรรค)สาบสูญ) 
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ภาพที่ 4.98: 1.55 น. 

 

 
ภาพที่ 4.99: The Birth of Venus (1484) 

 

 ฉากของเยริเองที่อยูaตรงการและโปรยไปดmวยดอกไมmสีชมพูก็มีการอางอิงมาจากภาพชื่อวaา The Birth of 

Venus (1484) เป̀นผลงานสีน้ำมันบนผืนผmาใบยุคฟÁ§นฟูศิลปวิทยาของ Sandro Botticelli เป̀นภาพของเทพวีนัสซ่ึง

เพิ่งเกิดมาจากฟองทะเล เทพธิดาแหaงความงามนี้ตั้งอยูaบนเปลือกหอยและเทพแหaงลมพัดพาเธอผaานเกลียวคล่ืน

และชaวยเธอวaายน้ำไปยังชายฝ�Àง 
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ภาพที่ 4.100: 2.04 น. 

 

 
ภาพที่ 4.101 : Gather ye rosebuds while ye may (1909) 

 

 ฉากนี้มีเยริและซึลกิกับลังเก็บดอกไมmและมีจอยมองอยูaคือฉากที่อmางอิงมาจากภาพภาพนี้มีชื่อวaา Gather 

ye rosebuds while ye may (1909) เป`นผลงานสีน้ำมันบนผืนผmาใบของ John William Waterhouse ไดmรับ

แรงบันดาลใจจากบทกวี To the Virgins to Make Much of Time ในศตวรรษท่ี 17 โดย Robert Herrick ซ่ึงกวี

น้ีผูmเขียนตmองการใหmผูmหญิงใชmชีวิตวัยเยาว)อยaางมีความสุข และมีเพศสัมพันธ)เยอะ ๆกับสามีขณะท่ีอายุยังนmอย 
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ภาพที่ 4.103: 2.07 น. 

 

 เวนด้ีท่ีตกน้ำลงมาเธอไดmวaายไปพบกับสตอเบอร)ร่ียักษ) 

 

 
ภาพที่ 4.104: 2.15 น. 

 

 มีน้ำลอยและหยดลงมาบนมือเยริซึ่งคือหยดน้ำเดียวที่หยดลงบนพื้นที่เวนดี้ยืนอยูaในตอนแรก ซึ่งหยดน้ำน้ี

ความจริงแลmวคือน้ำตาของพระเจmา 
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  ภาพที่ 4.105: 2.30 น.          ภาพที่ 4.105: 2.57 น. 

 

   
   ภาพที่ 4.106: 3.05 น.   ภาพที่ 4.107 : The Garden of Earthly Delights (1490) 

 

 จอยที่อยูaกลางดอกไมmถูกยื่นลูกเชอร)รี่มาใหmเชaนเดียวกับภาพ เป`นภาพของนกน้ำที่มีรูปรaางผิดปกติใชmจงอย

ปากยาวท่ีมีผลเชอร)ร่ีเสียบอยูaเพ่ือลaอใจมนุษย)อaอนแอท่ีเอาแตaใจ ท่ีอยูaในดอกไมmสีชมพูท่ีมีหนามแหลม 
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     ภาพที่ 4.108: 2.38 น.          ภาพที่ 4.109: 2.41 น. 

 

 
ภาพที่ 4.110: 2.46 น. 

 

 ไอรีนไดmย่ืนตะกรmาสตอเบอร)ร่ีใหmกำมนุษย)จำลองซ่ึงมีลักษณะคลmายกับใสaหนmากากปgกนก ส่ือวaาน่ันคือซึลกิ 

 

   
     ภาพที่ 4.111: 2.51 น.    ภาพที่ 4.112 : The Garden of Earthly Delights (1490) 
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 เวนด้ีท่ีตกน้ำและไปเจอกับสตอเบอร)ร่ีน้ันไดmหยิบมันข้ึนมา ซ่ึงองค)ประกอบหลักของภาพ The Garden of 

Earthly Delights บานตรงกลางของ Bosch ปรากฏภาพสตอเบอร)รี่ทั่วทั้งแผง ซึ่งสตรอเบอร)รี่เป`นลักษณะสำคัญ

ท่ีสุดของสวน ท่ีแสดงถึงสัญลักษณ)ของความสุขทางโลกช่ัวคราว 

 

   
   ภาพที่ 4.113: 3.17 น.           ภาพที่ 4.113: 3.17 น. 

 

 ซึลกิและไอรีนอยูaดmวยกันซึ่งนั่นคือนรกโดนซึลกิมี 2 รaาง คือรางมนุษย)และรaางนก ฉากภาพวาดนี้ถูก

ถaายทอดเป`นเฟรม ๆ โดยเฟรมแรกคือจอยที่อยูaในดอกไมm สื่อวaาเธออยูaดmานนอกสุดที่บริสุทธิ์ที่สุด ตอมาคือเวนด้ี

และ เยริ ส่ือวaาพวกเธอคือส่ิงท่ีมีท้ังความช่ัวรmายและบริสุทธ์ิในเวลาเดียวกันคืแพวกเธออยูaสaวนกลางของภาพน่ันเอง 

และสุดทmายซึลกิและไอรีนซ่ึงเป̀นเพียงคูaเดียวท่ีมีภาพอยูaในเฟรมเดียวกัน ส่ือวaาพวกเธอท้ังคูaอยูaในสaวนของนรก 

 

   
   ภาพที่ 4.113 : 3.30 น.   ภาพที่ 4.114 : The Garden of Earthly Delights (1490) 
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 สมาชิกทุกคนนั่งอยูaในมนุษย)ตmนไมmซึ่งมีซึลกิอยูaตรงกลาง โดยมนุษย)ตmนไมmที่ยืนเป`นจุดศูนย)กลางของภาพ

น้ันแสดงใหmเห็นถึงการสาปแชaง โดยหัวของเขาเป̀นมนุษย) แตaลำตัวเป̀นโพรง 

 

   
     ภาพที่ 4.115 : 3.49 น.    ภาพที่ 4.114 : The Garden of Earthly Delights (1490) 

 

 ในฉากจบตอนสุดทmายมีนกฮูกที่สื่อถึงความชั่วรmาย บินเขmาไปในลูกกลมๆที่มีโพรงอยูaแลmวกลายเป̀นซึลกิ ย้ำ

ชัดวaาเธอคือความช่ัวรายท่ีคอยสอดสaองสวนแหaงน้ี เหมือนกับนกฮูกท่ีคอยออกหากินตอนกลางคืน 

 

การตีความมิวสิกวิดีโอ 

 มิวสิกวิดีโอนี้สาว ๆ ไดmแสดงเป`นบทตaาง ๆ ไดmแกa เวนดี้คืออดัม เยริคืออีฟ จอยคือพระเจmา ไอรีนคือกิเลส 

และ ซึลกิคือเจmาชายแหaงนรก โดยเนื้อหาคือพระเจmาไดmสรmางอดัมและอีฟไวmในสวนอิเดนและหmามกินผลไมmแหaง

ความรูmที่เป̀นของตmองหmามของสวนน้ีในฉากแรกคือฉากซึลกิปgนจากนรกเพื่อแอบดูเหลaาผูmคนในสวนอิเดน พบเห็นไอ

รีนเป«าหมายแรกที่ตอนแรกเป`นคนในสวนแตaเบื่อหนaาย ไมaมีความสนุก และเวนดี้และเยริที่กำลังดูแลรับใชmจอยท่ี

นอนในน้ำอยaางสบายใจ ซึลกิเริ่มเขmาหาไอรีนคนแรก เพราะดูเบื่อหนaายกับสวนนี้ในฉากแรก จึงไดmไอรีนมาเป̀นพวก

เดียวกัน ฉากท่ีน้ำตกลงมาที่ขาของเวนดี้คือน้ำตาของพระเจmาคือจอยเสียใจที่เวนดี้ทำลายความเชื่อใจ ซึ่งเวนดี้ใสa

เสื้อทีดำและออกมาจากภูเขาสีฟ«าซึ่งความจริงมีนัยยะถึงตัณหา ซึ่งจอยเองที่อยูaกลางดอกไมmถูกยื่นลูกเชอร)รี่มาใหm 

เพื่อลaอลวงใจเองก็ตกหลุมของซึลกิ ในฉากสุดทmายที่ทุกคนนั่งรวมกันในมนุษย)ตmนไมmนั้นเองเป`นบทสรุปวaาสุดทmาย

แลmวพวกเธอก็ตmองตกลงไปอยูaในนรกกับซึงกิ 
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4.2 สรุปผลท่ีได0จากการวิเคราะห, 

 จากการวิเคราะห)พบวaามิวสิกวิดีโอของ Red Velvet นั้นมีเรื่องราวและสัญญะเกี่ยวกับความตายซaอนอยูa

เป̀นจำนวนมากไมaแมmแตaกระทั่งมิวสิกวิดีโอเพลงที่อยูaภายใตmคอนเซปต) Red ท่ีวaาดmวยความสดใส แตaหากวิเคราะห)ดู

และจะพบสัญญะที่เกี่ยวกับความตายซaอนอยูaภายในมิวสิกวิดีโอเหลaาน้ี อีกทั้งยังมีการอmางอิง (Reference) จาก

ภาพยนตร) การ)ตูน จิตรกรรม หรือเหตุการณ)เกี่ยวกับความตายท่ีเกิดขึ้นจริงสอดแทรกในบทภาพอีกดmวย ทำใหmการ

รับชมมิวสิกวิดีโอของ Red Velvet นั้นตmองรับชมหลายครั้งจึงจะสามารถวิเคราะห)เรื่องราวภายในมิวสิกวิดีโอ

ท้ังหมดไดm  

 จากผลงานมิวสิกวิดีโอของ Red Velvet 8 ปg ที่ผaานมาทางผูmวิจัยไดmทำการยกมิวสิกวิดีโอมาวิเคราะห)เพียง 

4 มิวสิกวิดีโอเพียงเทaาน้ัน แตaเพียงเทaาน้ีก็สามารถเห็นไดmแลmววaามิวสิกวิดีโอของ Red Velvet น้ันเก่ียวขmองกับความ

ตายอยaางใด เพราะเหตุนี้นี่เองจึงทำใหm Red Velvet เป`นที่ยอมรับเรื่องคอนเซปต) และความมีเอกลักษณ)จนถึง

ป�จจุบันน้ี 
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บทท่ี 5  

อภิปรายผลการศึกษาและข0อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผล 

 การศึกษาวิเคราะห)สัญญะเกี่ยวกับความตาย"Reference and Symbolism"ที่ปรากฏในมิวสิกวีดีโอของ 

Red Velvet (레드 벨벳) มีวัตถุประสงค)เพื่อวิเคราะห)ความหมายของสัญญะ ความเชื่อมโยง และการอmางอิงส่ิง

ที่เกี่ยวกับความตายในมิวสิกวิดีโอของกลุaมศิลป�นหญิง Red Velvet ซึ่งสามารถสรุปผลจากการวิเคราะห)ในบทท่ี 4 

ไดmดังน้ี 

5.1.1 การวิเคราะห)ความหมายของสัญญะที่ปรากฏในมิวสิกวิดีโอของกลุaมศิลป�นหญิง Red Velvet 

ภายในมิวสิกวิดีโอนั้นมีสัญญะที่เกี่ยวกับความตายซaอนอยูaอยaางหลากหลาย ซึ่งสaวนใหญaจะเป̀น

การใชmสี และสัตว)ในการเป`นสัญญะที่สื่อถึงความตาย เชaนอีกา สีดำ สีแดง ที่หมายถึงความตาย 

การใสaชุดสีฟ«าของไอรีนที่หมายถึงการใหmชีวิต ทำใหmสามารถอณุมานไดmวaาเธอเป`นผูmใหmชีวิตแดa

สาว ๆ ท่ีเหลือ  

5.1.2 การวิเคราะห)ความเชื่อมโยงระหวaางสัญญะที่ปรากฏในมิวสิกวิดีโอของกลุaมศิลป�นหญิง Red 

Velvet มีการเชื่อมโยงกันของสัญญะเชaนการใชmสีที่ซ้ำ ๆ กันการที่อาวุธของอีกมิวสิกวิดีโอนึง 

มาปรากฏซ้ำในอีกมิวสิกวิดีโอหนึ่ง เป`นการเชื่อมโยงของสัญญะที่แสดงใหmเห็นถึงเรื่องราวของ

มิวสิกวิดีโอท่ีเช่ือมโยงและตaอเน่ืองกัน 

5.1.3 การอmางอิงถึงภาพยนต)หรือวรรณกรรมที่เกี่ยวกับความตายในมิวสิกวิดีโอของกลุaมศิลป�นหญิง 

Red Velvet ในมิวสิกวิดีโอทั้ง 4 ที่ยกมาตaางมีการอmางอิงถึงภาพยนตร) การ)ตูน เหตุการณ)ท่ี

เกิดขึ้นจริง และภาพจิตรกรรมที่เกี่ยวกับความตายในการอmางอิงทั้งนั้น ซึ่งหากผูmที่คุmนเคยกับส่ิง

เหลaาน้ันมารับชมมิวสิกวิดีโอก็จะสามารถรับรูไดmโดยทันที 

 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา  

 จากผลการศึกษาพบวaามิวสิกวิดีโอของRed Velvet (레드 벨벳) นั้นปรากฏสัญญะที่เกี่ยวกับความตาย

ไดmอยaางหลายหลาย นำเสนอในรูปแบบของสี การใชmสัญญะสิ่งแทน การแตaงกาย ไปจนถึงการตัดตaอ โดยสัญญะท่ี

เกี่ยวกับความตายไดmถูกนำเสนอใน 2 รูปแบบคือการใชmภาพความตายที่มีลักษณะไมaขัดแยmงกับแนวคิดสังคม 

กลaาวคือ ภาพความตายถูกนำเสนอโดยไมaขัดแยmงกับการรับรูmท่ัวไปของคนในสังคมซ่ึงโดยพ้ืนฐานมองภาพความตาย
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เป̀นเร่ืองหaางไกล เชaนภายในมิวสิกวิดีโอท่ีใชmสีในการส่ือถึงความตาย การดับลงของเทียน หรือแมmแตaการใชmการ)ตูนอ

นิเมช่ันเป̀นตัวชaวยก็ตามโดยจากการวิเคราะห)จะเห็นไดmวaาศิลป�นมีกลวิธีในการนำเสนอ ดังตaอไปน้ี 

5.2.1 นำเสนอภาพความตายผaานผลงานทัศนศิลป ประเภทจิตรกรรมและปติมากรรม เชaนในมิวสิกวิดี

โอ Feel My Rhythm ท่ีจะเนmนใชmงานจิตรกรรมในการนำเสนอ 

5.2.2 นำเสนอดmวยความงามทางศิลปะ เชaนการใชmสีหรือทำใหmหลุดจากความจริง ดังเชaนมิวสิกวิดีโอ 

One of These Night ฉากของโลกหลังความตายที่จะใชmภาพโทนสวaางใหmหลุดจากความเป̀น

จริง และ มิวสิกวิดีโอ Russian Roulette ท่ีใชmสีท่ีสดใส 

ท้ังน้ีเร่ืองราวความตายและการใชmสัญลักษณ)เหลaาน้ีลmวนสื่อความหมายผaานภาพและมุมกลmองอยaางหลากหลายเพ่ือ

แสดงถึงอารมณ)ความรูmสึก การกระทำของเหลaาสมาชิกแตaละคน และรายละเอียดของฉากหลังที่ชaวยใหmผูmชมเขmาถึง

ความหมายของมิวสิกวิดีโอมากยิ่งขึ้นขึ้น นอกจากนี้ยังใชmเทคนิคการตัดตaอภาพโดยซaอนเรื่องราวความตายไวm

ภายในเพื่อทำใหmผูmชมไดmขบคิดและเกิดความรูmสึกรaวมไปกับอารมณ)ภาพรวมถึงใชmสีโทนสดใสจนถึงสีโทนมืดเพ่ือ

แสดงถึงเศรmาหมองหรือความทุกข)ในจิตใจอีกดmวย 

5.2 ข0อแสนอแนะ  

 เนื่องจากสารนิพนธ)ฉบับนี้เป`นการวิเคราะห)มิวสิกวิดิโอและบทเพลงซึ่งเป`นหนึ่งในศาสตร)ของศิลปะ วิธี

วิเคราะห)จึงตmองเป`นไปตามแบบของการวิเคราะห)ผลงานศิลปะ คือการมองถึงขmอเท็จจริงโดยปราศจากอคติ ผูmท่ี 

สนใจศึกษาจะสามารถวิเคราะห)ไดmอยaางละเอียดและลึกซ้ึงย่ิงข้ึน ท้ังน้ีการตีความหมายข้ึนอยูaกับมุมมองของผูmวิจัย 
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ประวัติผู0ศึกษา 

 

ช่ือ - นามสกุล      อมินทร)ตรา คงคารัตน) 

วัน เดือน ป<เกิด      26 กรกฏาคม 2542 

สถานท่ีเกิด      จันทบุรี 

สถานท่ีอยูaป�จจุบัน     8/49 หมูaบmานนาราสิริ ป�Àนเกลmา สาย1 8 ถนน พุทธ 

       มณฑลสาย 1 บางเชือกหนัง ตล่ิงชัน กทม. 10170 

ประวัติการศึกษา       

ปg 2559       สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปgท่ี 6 จากโรงเรียน 

       เบญจมราชูทิศ จันทบุรี 

ปg 2561-2565      ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต 

       พระราชวังสนามจันทร) คณะอักษรศาสตร) สาขา 

       เอเชียศึกษา - ภาษาเกาหลี 
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แบบโอนลิขสิทธ์ิสารนิพนธ, 

สาขาเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร, มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ข0าพเจ0า …………………………………………………………………………นางสาวอมินทร)ตรา คงคารัตน) 

นักศึกษาช้ันป<ท่ี 4 …………………………………………………… ….…วิชาเอกเอเชียศึกษา ภาษาเลือกภาษาเกาหลี 

สารนิพนธ,………………………………………………………………………วิเคราะห)สัญญะเก่ียวกับความตาย"Reference  

          and Symbolism"ท่ีปรากฏในมิวสิกวีดีโอของ  

          Red Velvet (레드 벨벳) 

ช่ืออาจารย,ท่ีปรึกษาสารนิพนธ,      ผูmชaวยศาสตราจารย) ดร. กฤษณพงศ) ทัศนบรรจง 

ท่ีอยูBท่ีติดตBอได0ภายหลังสําเร็จการศึกษา     8/49 หมูaบmานนาราสิริ ป�Àนเกลmา สาย1 8 ถนน พุทธ

         มณฑลสาย 1 บางเชือกหนัง ตล่ิงชัน กทม. 10170 

หมายเลขโทรศัพท,ท่ีสามารถติดตBอได0     0610261324 

  

 ลิขสิทธิ์ของสารนิพนธ)อันเป`นผลมาจากการศึกษาเลaาเรียน ซึ่งเป`นสaวนหนึ่งของหลักสูตร ระดับปริญญา 

บัณฑิตขmาพเจmายินดีโอนลิขสิทธิ์ตามมาตรา17วรรค2แหaงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ.2537 เป`นของคณะ อักษร

ศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีกำหนดตลอดอายุคุmมครองสิทธ์ิ 

 

ลงนามผูmโอน....................................................... (นางสาวอมินทร)ตรา คงคารัตน))  

วันท่ี........เดือน..................................พ.ศ.................  

ลงนามผูmรับโอน................................................. (...............................................)  

วันท่ี..........เดือน............................พ.ศ.................... 


