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บทที่1 

บทนํา 

1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ศิลปะการแสดง เปนคําที่ใชเทียบคําภาษาอังกฤษวา ‘Performance Arts’ หมายถึง ศิลปะที่เกี่ยวของ

กับการแสดง เปนรูปแบบของศิลปะชนิดหน่ึงที่สรางความสุนทรีใหเกิดในจิตใจมนุษย ถือเปนศิลปะที่สามารถ

สัมผัสไดทั้งจากการมองเห็นเพียงอยางเดียว หรืออาจทั้งจากการมองเห็นและฟงพรอมๆ กัน ซึ่งเปนไดทั้งแบบ

ด้ังเดิมหรือประยุกต ไดแก การละคร การดนตรี และการแสดงพ้ืนบาน (Super User, 2012) นอกจากน้ี ยังมี

ผูใหคําจํากัดความของคําวาศิลปะการแสดงอีกหลายรูปแบบ อาทิ อริสโตเติล (Aristotle) นักปราชญชาวกรีก 

ใหคํานิยามคําวา ศิลปะการแสดง คือ การเลียนแบบธรรมชาติ ศิลปะการแสดงจึงเปรียบเสมือนเปนเครื่องมือที่

มนุษยเราใชเปนตัวกลางในการเช่ือมโยงอารมณ ความรูสึก ความคิดของตน เพ่ือถายทอดใหบุคคลอ่ืนไดเขาใจ

รับรูถึงสิ่งที่ตนตองการจะแสดงออก การแสดงถือเปนศิลปะของการสื่อสารที่ปรากฏภาพเปนรูปธรรม ซึ่งผูชม

สามารถรับรูและเขาใจไดงาย สวนอารมณความรูสึกแมจะอยูในรูปลักษณะที่เปนนามธรรม แตผูชมทั่วไป

สามารถสื่อสัมผัสไดโดยตรงจากผูแสดง (ลีโอ ตอลสตอย, 2528) โดยศิลปะการแสดงตามคํานิยามของ 

อริสโตเติล (Aristotle) มีดวยกัน 6 องคประกอบ โครงเรื่อง ตัวละคร ความคิด ภาษา เสียงและภาพ ซึ่งสามารถ

นํามาปรับใชไดกับทุกการแสดง อาจเปรียบตัวของศิลปนเหมือนกับตัวละครในการดําเนินเรื่อง มีการออก

แนวความคิดของการแสดง (Conceptc) ภาษารวมถึงเสียงและภาพที่ทําใหผูชมเกิดความรูสึกรวมไปกับการ

แสดง (ยุทธนา, 2560) 

การแสดงคอนเสิรต ( Concert ) เปนอีกรูปแบบหน่ึงของการแสดงตอหนาผูชม อาจเปนการแสดงของ

นักดนตรีคนเดียวหรือนักดนตรีที่เปนกลุมลักษณะของการแสดง จะมีความแตกตางกันไปตามแตละประเภทของ

ดนตรี นักรอง และสถานที่จัด เชน ในการแสดงดนตรีสกมักจะมีการเติมแตงรายละเอียดตางๆ ไมวาจะเปน

ระบบแสง สี และเสียงที่มีความพิเศษ และทันสมัยรวมถึงเทคนิค หรือลูกเลนตาง ๆ ที่ใชประกอบระหวางการ

แสดงเพ่ือสรางความนาสนใจใหกับการแสดง และความ สนุกสนานใหกับผูชม (ปภัสรา, 2558) การแสดง

คอนเสิรตจึงเปนเครื่องมือในการสรางสังคมอยางหน่ึงในขณะที่การฟงบันทึกการแสดงคอนเสิรตน้ันเปนการเพ่ิม

ความบันเทิงใหกับผูรับฟง ทําใหไดรับประสบการณใหม เปนการถายทอดจากนักดนตรีที่แสดงไปสูผูฟงใน

ขณะน้ัน ซึ่งมีความแตกตางกันระหวางที่ผูฟงน้ันน่ังรับฟงดนตรีเพียงคนเดียว กลุมผูชมจะไดรับประสบการณใน

ขณะที่รวมกันเปนสวนหน่ึงของการแสดงคอนเสิรต การแสดงคอนเสิรตน้ันไมใช การแสดงเพ่ือใหเกิดการกระตุน

ในดานอารมณเพียงอยางเดียวเทาน้ัน การแสดงคอนเสิรตยังเปนการแสดงออกถึงการมีสวนรวมทางวัฒนธรรมที่
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มีประวัติศาสตรที่ยาวนานต้ังแตมนุษยไดเคยบันทึกไว เก่ียวกับการแสดงออกทางดานศิลปะและวัฒนธรรม 

(Cresswell & Bennett, 2015)  

ในปจจุบันจากกระแสของยุคโลกาภิวัตนทําใหการแสดงคอนเสิรต ( Concert ) หรือการแสดงดนตรีสด

ตอหนาผูชม มีการพัฒนารูปแบบของการแสดงที่หลากหลายเปนอยางมาก และมีชองทางการรับชมที่เพ่ิมมาก

ขึ้นเพ่ือใหผูคนสามารถเขาถึงการแสดงไดงาย เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบที่หลากหลายในการบันทึกการ

แสดงตางๆ และถูกจัดเก็บไว ในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดียซึ่งงายตอการรับชม สามารถยอนกลับไปรับการแสดง

ที่มีคุณคาตางๆจากผูถายทอดที่เคยไดทําการแสดงไว (จิราภัทร, 2559) ผานสื่อสมัยใหมเหลาน้ี เชน การรับชม

ผานไลฟสด หรือการรับชมผานเว็บไซต (Website) ยูทูป (Youtube) วีไลฟ (V live) โดยสวนมากศิลปนนิยมจัด

คอนเสิรตในหลายเมืองเพ่ือจุดประสงคการโปรโมทอัลบ้ัมใหเปนที่รูจักมากย่ิงขึ้น การจัดคอนเสิรตใหญสราง

ความประทับใจใหกับผูชม โดยศิลปนคือผูถายทอดการแสดง มีการวางรูปแบบของการแสดง (Concept) ที่

ผสมผสานทั้งการรอง เตน ความสามารถพิเศษ การนําเอาศิลปะเขามาผสมผสาน ใหคงความเปนเอกลักษณของ

ผูแสดงรวมไปถึงการแตงกายที่เขากับโชว (Show) สรางบรรยากาศในการรับชมเวทีที่มีความหลากหลาย การใช

เทคโนโลยีรวมสมัยเขามามีสวนรวมเชน แสง สี เสียง วีทีอาร เลเซอร เอฟเฟค พุไฟ และอุปกรณชนิดอ่ืนที่ถูก

ออกแบบมาเพ่ือการแสดงน้ันๆ ซึ่งจะมีความแปลกใหมทําใหเกิดความนาสนใจ ทําใหผูชมการแสดงไดมี

ความรูสึกรวมไปกับภาพและเสียงในการแสดง เกิดความสนุกจากการรับชม  

ในศตวรรษที่ 21 การแสดงคอนเสิรตของศิลปนประเทศเกาหลีมีการพัฒนาและเติบโตมากย่ิงขึ้น เกิด

จากอุตสาหกรรมเพลงของเกาหลีใต หรือ เคปอป (K-POP) ไดรับความนิยมอยางกวางขวางไปทั่วโลก ซึ่งถือเปน

สงออกทางวัฒนธรรมที่ใหญที่สุดและสรางรายไดใหกับประเทศมากที่สุด  เกาหลีใตไดจัดฟรีคอนเสิรตที่ช่ือวา 

‘Again, Peace’ ในทุกๆ ป คอนเสิรตจัดขึ้นโดยกระทรวงรวมชาติ (Ministry of Unification) และรัฐบาล

ทองถิ่น รวมถึงสถานีโทรทัศน MBC ซึ่งช่ือและธีมของงานถูกออกแบบตองการสื่อถึงสันติภาพและเปนสวนหน่ึง

ของการเฉลิมฉลองเสรีภาพของเกาหลี โดยวันออกอากาศงานคอนเสิรตตรงกับวันที่ 15 สิงหาคมของทุกป หรือ

วันที่ญี่ปุนยอมใหเกาหลีในชวงที่ยังเปนประเทศเดียวกันเปนอิสรภาพ (Chetpayark, 2018) เปนงานคอนเสิรตที่

เปดใหสาธารณชนเขาชมฟรี พรอมศิลปนที่มีช่ือเสียงเชน  Girl’s Generation, Mamamoo, Ailee, BTOB 

และอีกมากมายเขารวม ดวยจํานวนแฟนเพลงกวา 25,000 คนที่เขารวมคอนเสิรตทําใหเห็นวาการจัดคอนเสิรต

ของประเทสเกาหลียังสามารถแสดงออกถึงจุดยืนของประเทศไดดวย (Karoonp, 2018) ในป ค.ศ.2018 ตลาด

เพลงเกาหลีใตมีอัตราการเติบโตมากถึง 17.9% การเติบโตที่ขยายตัวรวดเร็วน้ีทําใหเคปอปไดรับการขนานนาม

วา เปนการเปลี่ยนแปลงจาก กลุมคนที่มีศักยภาพเปน ตัวแสดงอันทรงพลัง ( ภิราภรณ , 2020 ) 

เอสเอ็มเอนเตอรเทนเมนต ( SM Entertainment, ( SM엔터테인먼)) เปนบริษัทผลิตและจัด

จําหนายเพลงของประเทศเกาหลีใต หน่ึงในสามบริษัทอุตสาหกรรมบันเทิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดของเกาหลีใต ในป 
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1989 กอต้ังโดย อีซูมัน (Lee Suman, (이수만) : 1952-ปจจุบัน)  ชาวเกาหลีคนแรกที่ไดรับรางวัลในฐานะ

ที่เปนผูผลักดันใหอุตสาหกรรมบันเทิง K-POP ขึ้นมายืนอยูในระดับสากล และชวยเผยแพรวัฒนธรรมเกาหลีให

เปนที่รูจักไปทั่วโลก อีซูมัน (Lee Suman, (이수만) : 1952-ปจจุบัน)  ไดรับรางวัลผูคิดคนนวัตกรรมใหม 

(Game Changer) ผูซึ่งเปลี่ยนอนาคตของเอเชีย ในงาน Asia Game Changer Awards ป 2016 จัดขึ้นที่

สหประชาชาติ (United Nations) ในนครรัฐนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใตการบริหารทําใหเอสเอ็ม

เอนเตอรเทนเมนต สรางศิลปนรุนใหมที่มีความสามารถออกมาอยางมากมายและประสบความสําเร็จอยางสูงทั้ง

ในเกาหลี ระดับเอเชีย จนถึงทั่วโลก(MGR Online, 2017) มีการจัดคอนเสิรตของศิลปนภายใตการนําของ

บริษัทในทุกปทั้งในประเทศเกาหลีและตางประเทศ รวมไปถึงการจัดคอนเสิรตใหญอยางเชน World Tour โดย

เอสเอ็มเอนเตอรเทนเมนตเคยเปนตันสังกัดของศิลปนที่มีช่ือเสียงจํานวนไมนอย เชน H.O.T., S.E.S., Shinhwa 

และ Fly to the sky และในปจจุบัน BoA, TVXQ!, Super Junior, Girls' Generation, SHINee, f(x), EXO, 

Red Velvet, NCT และ aespa (Wikipedia, 2564) 

 

ลีแทมิน (Taemin, (이태민) : 1993-ปจจุบัน) เปนชาวเกาหลีใตเปนไอดอล นักรอง นักเตน 

นักแสดง นายแบบ และพิธีกร เปนสมาชิกวงดนตรีชายน่ี (SHINee) ในสังกัดเอสเอ็มเอนเตอรเทนเมนต (SM 

Entertainment, ( SM엔터테인먼)) ทําหนาที่ในวงเปนผูเตนหลักและผูรองนํา  ในป 2014 ลีแทมิน

เริ่มตนการเปนศิลปนเด่ียวโดยการออกมินิอัลบ้ัมครั้งแรกของในช่ือ Ace ซึ่งอัลบ้ัมน้ีมียอดเปนที่หน่ึงในชารต

อัลบ้ัม Gaon ของเกาหลีใต (sanook, 2019 )และตอมาในป 2016 มีการออกอัลบ้ัมเต็มครั้งแรกในช่ือวา  Press 

It และเพลงไตเต้ิล (title) ช่ือ  Press Your Number เขียนโดยศิลปน ปเตอร จีน เฮอรแนนเดซ (Peter Gene 

Hernandez :1985-ปจจุบัน) และลีแทมินไดปรับเปลี่ยนเน้ือรองบางสวนเพ่ือใหเขากับความนิยมของเพลงใน

เกาหลีใต อัลบ้ัมน้ีติดชารตอันดับหน่ึงใน Gaon Album Chart และวันที่ 23 มิถุนายน ในปเดียวกัน (sanook, 

2563) ลีแทมินเปดตัวมินิอัลบ้ัมในประเทศญี่ปุนโดยใชช่ือวา Sayonara Hitori และติดอันดับสามในชารต

รายวันของประเทศญี่ปุน (SMTRUE, 2019) และในวันที่ 15 มีนาคม 2019 ลีแทมินไดจัดคอนเสิรตเด่ียวช่ือ 

TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 สถานทีจ่ัดงาน SK Olympic Handball Gymnasium กรุงโซล ประเทศ

เกาหลีใต ช่ือคอนเสิรตมีแรงบันดาลใจจากช่ือดาวของ little prince วรรณกรรมโดงดังที่ช่ือดาวผสมตัวอักษร

อังกฤษและเลขเขาดวยกัน มีการออกแบบเวทีในรูปแบบของการเอียง 45 องศาผสานกับทาเตนบันลาดและใส 

safety belt ซึ่งถือเปนจุดเดนในการแสดงคอนเสิรตครั้งน้ี โดยเสื้อผายังถูกออกแบบใหมีความเปนตะวันตก

ผสมผสานเขากับแฟช่ันสมัยใหม โดยมีผูเขาชมจํานวน 15,000 คน (Wikipedia, 2564) 
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จุดเดนในการแสดงคอนเสิรตของลีแทมิน คือ ดานการเตนที่ความคมชัด (Clarity) ไหลลื่น (Fluidity) 

และราบเรียบ (Smoothness) การเปลี่ยนทาเตน (Transitions) ใหคมชัด รูปแบบการเตนที่ถนัดคือ ปอปปง 

ฟรีสไตล เอกลักษณ ทักษะความสอดประสานทา ทาเตนยังคงความตอเน่ือง สไตลการเตนที่สลับซับซอนและ

โดดเดน และความสามารถดานการรองเพลง ซึ่งมักจะรวมเอาองคประกอบของการเตนรวมสมัยเขาไวดวยกัน 

(Pantip, 2563 ) คอนเสิรตของลีแทมินแสดงใหเห็นถึงการผสมผสานของวัฒนธรรมด้ังเดิมและความรวมสมัย 

การออกแบบทาเตน เวที แสงประกอบฉาก รวมไปถึงเสื้อผาและแฟช่ันที่ใชในการแสดงทําใหผูชมเกิดความ

เพลิดเพลิน โดยมีการนําเอา 6 องคประกอบของการแสดงเขามาปรับใชในการแสดงคอนเสิรต โดยศิลปนจะ

เปรียบไดกับตัวละครหลักทําหนาที่สงสารและสื่ออารมณใหกับผูชมการแสดง การวางแนวความคิดของ

คอนเสิรตลําดับการแสดงที่มีระเบียบแบบแผนสรางความต่ืนเตนและเราอารมณใหเกิดความสนุกสนาน รวมถึง

ยังมีการแสดงที่หลากหลายตอหนาผูชม ทั้งการเตนบนเวทีลาดเอียง 45 องศาและใช safety belt เปน

องคประกอบในการแสดง และเพลงที่ใชในการแสดงก็จะมาจากอัลบ้ัมในปน้ัน เพลงเร็วที่มีทํานองสนุกสนาน 

เนนทาเตนที่ทรงพลังเพ่ือสรางความต่ืนเตนใหกับหมูผูชม รวมถึงมีการรองเพลงชาแนวบัลลาดที่เนนโชวพลัง

เสียงรอง (Kim Min-joo, 2019 ) นอกจากน้ียังมีการเตนโซโลในเวลาสั้นๆของแบ็คอัพแดนเซอรหลัก (Backup 

Dancer) ที่มีช่ือเสียง ทั้งยังมีความยิ่งใหญของฉากและเวที ความสวยงามของเครื่องแตงกายที่ถูกออกแบบมาให

เขากับคอนเซ็ปตของคอนเสิรต เชน ชุดที่แสดงถึงเอกลักษณของราชวงศตะวันตก ปกเลื่อม รวมไปถึงอุปกรณที่

ใชประกอบการแสดง เชน การจุดพลุไฟ แสงเลเซอร การใชสลิงเพ่ือยกระดับเวทีใหสูงขึ้นทําใหผูชมที่อยู

ดานหลังเห็นศิลปนไดชัดขึ้น และจอภาพขนาดใหญทั้งสองขางของเวทีทําใหผูชมไดเห็นทุกการแสดงบนเวที

ละเอียดมากขึ้น ซึ่งสรางความประทับใจใหกับผูที่ชมการแสดงเปนอยางมาก  

อยางไรก็ตาม การแสดงดนตรีสดน้ันมีรูปแบบที่หลากหลายขึ้นอยูกับ การถายทอดอารมณเพ่ือสงสาร 

เทคนิคและอุปกรณที่ใชในการแสดง รวมไปถึงการออกแบบคอนเซ็ปตใหเกิดความเปนเอกลักษเฉพาะตัวซึ่ง

สงผลตอการเลือกรับชมการแสดงดนตรีสดของผูชม ซึ่งจากความนาสนใจดังกลาว ผูวิจัยใครศึกษา “วิเคราะห

การแสดงคอนเสิรต (Concert)  TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 (2019)” เพ่ือใหเห็นถึงรูปแบบของการ

จัดแสดงคอนเสิรตผสมผสานในรูปแบบสมัยใหม 

 

1.2 วัตถุประสงค 

1.เพ่ือศึกษารูปแบบของการจัดแสดง การใชเทคนิคบนเวที การใชความบันเทิงคอนเสิรต (Concert)  

TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 (2019) 

 

1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
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1. ทําใหทราบถึง รปูแบบของการจัดแสดง การใชเทคนิคบนเวที การใชความบันเทิงระหวางแสดง

(Concert)  TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 (2019) 

 

1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

จากการศึกษาเรื่อง “วิเคราะหการแสดงคอนเสิรต (Concert)  TAEMIN 2ND CONCERT 

T1001101 (2019” มีขอบเขตในการศึกษาคือ รวบรวมการแสดงคอนเสิรตจากสื่อตางๆที่เกี่ยวของกับ

ประเด็นการศึกษา เพ่ือนํามาวิเคราะหการจัดรูปแบบคอนเสิรตของลีแทมิน การใชเทคนิคบนเวทีรวม

ไปถึงการใหความบันเทิงกับผูชมขณะทําการแสดง 

 

1.5 วิธีการดําเนินงานวิจัย 

1.ศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับการจัดแสดงคอนเสิรต (Concert)  TAEMIN 2ND CONCERT 

T1001101 (2019) 

2. เ ก็บรวบรวมขอมูล เ ก่ียวกับการแสดงคอนเสิรต  (Concert)  TAEMIN 2ND CONCERT 

T1001101 (2019) 

3.เรียบเรียงผลการศึกษาในรูปแบบของบทความวิจัย 
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บทที่ 2 

 

การทบทวนแนวความคิดและงานศึกษาที่เก่ียวของ 

 

 2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับคอนเสิรต 

บริษัทเอไทม โชวบีส (ม.ป.ป.) ทําสารนิพนธเรื่อง “การสรางสรรคการแสดงคอนเสิรต ‘กลอง

กรุง2’ สารนิพนธเลมน้ีมีจุดประสงคเพ่ือศึกษาแนวคิดที่เก่ียวของกับกระบวกการสรางสรรคคอนเสิรต 

โดยใหความหมายของคอนเสิรต วา คอนเสิรต ( concert ) ในแงของดนตรี หมายถึง การแสดงดนตรี

ตอสาธารณชน (PublicMusical Performance) หรือการแสดงดนตรีตามโปรแกรมที่ กําหนดไว

ลวงหนาโดยกลุมผูปฏิบัติเครื่องดนตรีหรือกลุมนักขับรองหรือทั้งสองกลุมรวมกันซึ่งมีจํานวน ต้ังแต 3 

คนขึ้นไปในคีตสถาน (Concert Hall) หอประชุม หองโถงใหญหรือแมแตในสถานที่แสดงดนตรี

กลางแจงโดยผูเขาฟงจะตองซื้อบัตรหรือเสียเงินคาบํารุงในฐานะเปนสมาชิกหรือไดรับบัตรเชิญเพ่ือเขา

ไปฟง  

 

ฐานขอมูลอินเตอรเน็ตจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหความหมายคําวา 

“คอนเสิรต” ของ PopThai (นามแฝง) กลาวถึง  

คอนเสิรต (อังกฤษ: concert) คือการแสดงดนตรีตอหนาผูชม โดยกําหนดรายการแสดงที่แนนอน มักมี

ผูแสดงหลายคน ทั้งน้ีไมรวมถึงการแสดงดนตรีประกอบพิธีทางศาสนาหรือการแสดงบนเวที เชนอุปรากร ระบํา

ปลายเทา 

 ทัวรคอนเสิรต คือการตระเวนแสดงดนตรีในหลายสถานที่ โดยเฉพาะในวงการเพลงปอปที่จะมี

โครงการใหญหลายเดือนหรือเปนป มีการตระเวนแสดงดนตรีอีกประเภทหน่ึงที่มีจุดประสงคเพ่ือการโปรโมต

อัลบ้ัมของศิลปน เรียกวา โปรโมทัวร 

ในคอนเสิรตใหญ เพ่ือสรางความประทับใจใหคนดู จะมีการออกแบบเวทีและเสริมสรางบรรยากาศใน

การชมโดยใชอุปกรณอยางเชน แสง สี เสียง เอฟเฟค จอภาพ ดรายไอซ พุไฟ วีทีอาร และอ่ืน ๆ บางศิลปนจะมี

การอัดเสียงลวงหนากอนการแสดงจริงก็มี 

กิจกรรมการดูคอนเสิรตของคนดู เชน การเตนรํา, การรองตาม, มอชชิง (moshing) หรือ head-

banging, คราวด-เสิรฟ เปนตน 
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ความหมายของศิลปะการแสดง 

ศิลปะการแสดง เปนรูปแบบของศิลปะชนิดหน่ึงที่สรางความสุนทรีใหเกิดในจิตใจมนุษย ถือ

เปนศิลปะที่สามารถสัมผัสไดทั้งจากการมองเห็นเพียงอยางเดียว หรืออาจทั้งจากการมองเห็นและฟง

พรอมๆ กัน โดยมีผูให ความหมายไวมากมาย  

สดใส พันธุมโกมล  ไดกลาวไวในหนังสือ ศิลปะการแสดงเบ้ืองตน ความวา ศิลปะการแสดงคือ

ศิลปะที่เกิดขึ้นจากการนําภาพจาก ประสบการณและจินตนาการของมนุษยมาผูกเปนเรื่อง และจัด

เสนอในรูปแบบของการแสดง โดยมีผูแสดงเปนผู สื่อความหมายและเรื่องราวตอผูชม 

1.โครงสรางศิลปะการแสดง 

ศิลปะการแสดงเปนการสื่อสาร แสดงออกโดยอาศัยตัวบุคคลเปนเครื่องมือที่จะสื่อไปยังผูชม

ใหเกิดความ พึงพอใจ ดังน้ันการที่จะทําใหศิลปะการแสดงเปนที่ยอมรับ จะตองมีองคประกอบรวม

พิจารณา 3 ประการใหญๆ คือ 

1.1. ศิลปน เปนผูถายทอดผลงานสูสายตาผูชม ถือเปนหัวใจสําคัญของการแสดง เปนสิ่งที่

ใกลชิดกับผูชม มากที่สุด ใชการสื่อสารโดยอาศัย รูปราง หนาตา ความรู ความชํานาญ ทักษะ 

ประสบการณ ตลอดจนความ รับผิดชอบและพรสวรรคของศิลปนเปนสําคัญ 

1.2 ศิลปะประดิษฐ เปนจุดเริ่มตนของงานการแสดง สิ่งที่อยูในศิลปะประดิษฐมีขอบเขตที่

กวางขวางมาก รวมถึงความนึกคิด เรื่องราวในบทละครหรือเน้ือหาของระบํา รํา เตน อารมณ 

ความรูสึก ลีลาการสรางสรรค เช่ือมตอทารํา การแปรแถว ดนตรี การเขียนบทละคร บทรอง ทํานอง 

เพลง เครื่องแตงกาย ฉาก แสง สี เสียง เปนตน 

1.3 ผูชม คือผูอุปถัมภงานศิลปะ เปนผูที่รับรูคุณคาการแสดง เพราะไมวาศิลปะการแสดงจะ

สวยงาม เพียงใดแตหากขาดผูอุปถัมภแลวน้ัน ผลงานก็ไรคุณคาและไรความหมาย นอกจากเปนผูรับชม

แลวยังเปนผู วิพากษวิจารณผลงาน มีผลตอการพัฒนางานใหดีขึ้น ทํานุบํารุงหรือเปลี่ยนแปลงการ

แสดงได 
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ประเภทของศิลปะการแสดง 

ศิลปะการแสดงสามารถแบงเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ไดแก  

1. ประเภทของศิลปะการแสดงที่ไมผูกเปนเรื่องราว 

ศิลปะการแสดงที่ไมผูกเปนเรื่องราวเปนการแสดงที่ไมมีการผูกเรื่องราว มักเปนการแสดงชุด

สั้นๆ ลักษณะ ของการแสดงสามารถใชผูแสดงจํานวนเทาไหรก็ได การแสดงประเภทน้ีจะไมมีความ

ซับซอน อาจมีความหมาย หรือไมมีความหมายก็ได แตมุงเนนความสวยงามของทาทาง ความพรอม

เพรียงของการแสดง เชน รํา ระบํา ฟอน เตน ระบําพ้ืนเมืองของชาติตางๆ เปนตน 

 2. ประเภทของศิลปะการแสดงที่ผูกเปนเรื่องราว 

ศิลปะการแสดงที่ผูกเปนเรื่องราว เปนการแสดงที่มีการผูกเรื่องราว อาจเปนการแสดงชุดสั้นๆ 

หรือยาวๆ ก็ได การแสดงประเภทน้ีจะมีความซับซอนขององคประกอบศิลปหลายอยาง ตัวอยาง

ศิลปะการแสดงประเภทน้ี ไดแก โขน ละคร หุน หนังใหญ ภาพยนตร และบัลเลต เปนตน 

 

สดใส พันธุมโกมล กลาวในหนังสือ ศิลปะการละครเบ้ืองตน สาระสําคัญของทฤษฎีการละคร

ของอริสโตเติล ความวา จากทฤษฎีการละครที่อริสโตเติล (Aristotle) ไดเขียนไว สามารถนํามา

ประยุกตใชไดกับ ละครทุกยุคสมัย มีองคประกอบหลัก 6 สวนคือ โครงเรื่อง ตัวละคร ความคิด ภาษา 

เสียงและภาพ ซึ่งเพลงไดถูกปรับเปลี่ยนเปนเสียงเพ่ือความชัดเจน เราสามารถศึกษาองคประกอบ

เหลาน้ีเพ่ือ วิเคราะหโครงสรางของละคร ถูกรวบรวมมาจากนักการละครยุคหลังหลายคน ไมไดมาจาก 

อริสโตเติลทั้งหมด ความหมายบางอยางจึงอาจจะไมเหมือนของอริสโตเติลที่ไดนิยามไวเน่ืองจาก ละคร

ในปจจุบันมีการพัฒนาและแปรเปลี่ยนจากอดีตพอสมควร 

1. โครงเรื่อง (Plot) คือลักษณะของการลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นในละครอยาง สมเหตุสมผล 

มีความรอยเรียงตอกัน สัมพันธกันตามกฎแหงกรรม มีความสมบูรณในตัวเอง มีความ ยาวพอเหมาะ

ผูชมสามารถเขาใจไดวา ใครทําอะไร จุดมุงหมายอยางไร ภายใตสภาพแวดลอมแบบไหน พบอุปสรรค

อะไร ในบทละครที่มีความรัดกุม จะตัดฉากใดฉากหน่ึงไมได โครงเรื่องที่มี เหตุการณไมเปนเหตุเปนผล

กัน คือ โครงเรื่องที่บกพรองที่สุด 

2. ตัวละคร (Character) คือ บุคคลที่มีความเก่ียวของกับเรื่องราวในการเลาเรื่อง แบงเปน

ผูกระทําและผูไดรับผลจากการกระทํา แบงเปน 2 ประเภท คือ ตัวละครแบบตายตัว หมายถึง ตัวละคร

ที่สามารถมองไดเพียงดานเดียว ลักษณะนิสัยตามบทละครทั่วไป เชน พระเอก นางเอก ผูราย นางราย 
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ตัวละครที่เห็นไดรอบดาน หมายถึง ตัวละครที่มีความเขาใจยากและลึกซึ้ง กวาตัวละครแบบตายตัว 

คลายชีวิตของคนจริงๆ มองเห็นไดรอบดาน ผูเขียนบทจําเปนตองกําหนด ลักษณะนิสัยของตัวละครให

เหมาะสมกับเรื่องราวที่นําเสนอ 

3. ความคิด (Thought) นิยมใชคําวา “แกน” คือความคิดหลักในการดําเนินเรื่อง เปน 

ขอเสนอของผูเขียนที่เขียนถึงเรื่องราวและเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น ความคิดคือสิ่งที่อยูเบ้ืองหลัง 

เรื่องราวในละคร คือจุดมุงหมายของบทละครน้ันๆ 

4. การใชภาษา (Diction) คือศิลปะการถายทอดความคิดและเรื่องราวของผูเขียน ออกมาทาง

บทสนทนาหรือคําพูดของตัวละคร ผูเขียนตองเขียนใหเหมาะสมกับประเภทของบท ละคร ลักษณะ

นิสัยของผูพูด และเหตุการณแตละตอนตองมีความกระจางเพียงพอ ใหฟงแลวเขาใจ ตลอดเรื่อง จึงจะ

เปนการเขียนบทเจรจาที่ดี นอกจากน้ีบทเจรจาที่ดีควรแสดงลักษณะนิสัย ความ คิดเห็น ความคิดอาน 

ความรูสึก และอารมณของผูพูด ตองมีความหมายภายใตคําพูดเพ่ือนําไปสูการ แสดงออกทางการ

กระทํา และมีผลเกี่ยวเน่ืองกับการดําเนินเรื่องดวย 

5. เพลง (Song) คือ ศิลปะการถายทอดความคิดและเรื่องราวของผูเขียนออกมาทาง บทเพลง

ที่ตัวละครขับรอง แมปจจุบันน้ีบทละครหลายเรื่องอาจจะไมไดมีเพลงทุกเรื่อง แตก็ สามารถใชใชเพลง

เปนสวนหน่ึงของบทละครได และบทเพลงตองมีความสัมพันธกับองคประกอบ อ่ืนๆ ไมสามารถตัดทิ้ง

ไดและตองไมกระทบคุณคาของบทละครน้ันๆดวย 

6. ภาพ (Spectacle) เน่ืองจากบทละครไมไดเขียนขึ้นมาเพ่ืออาน แตเขียนเพ่ือนํามา แสดง

ความดีเดนของบทละคร จึงไมไดอยูที่คําพูดของตัวละครบนกระดาษเพียงอยางเดียว บทบาท ของตัว

ละครสามารถนํามาแสดงใหเห็นทางสีหนา ทาทาง และจังหวะการเคลื่อนไหวที่แนบเนียน ชวยเพ่ิม

อรรถรสใหกับละครเรื่องน้ันๆไดเปนอยางดี บทละครดีเดนมักมีจุดตางๆ ที่ผูกํากับ ผูออกแบบและ

นักแสดงไดสรางสรรคออกมา สามารถตีความหมายและแสดงออกในแงของภาพ ที่ ปรากฏอยูใน

สายตาผูชมอยางมีศิลปะชวนติดตาม 

วิธีการเลาเรื่อง 

การเลาเรื่องเปนกลวิธีสําคัญ ที่ทําใหเราสามารถเขาใจเรื่องราวตางๆ ไดอยางตอเน่ือง สราง

ความคิดและคานิยมในเรื่องราวตางๆ มีองคประกอบสําคัญ ดังตอไปน้ี 

1. โครงเรื่อง (Plot) เปนขอบขายเหตุการณและเรื่องราวตางๆ ที่เปนตัวดําเนินเรื่อง ผูเขียนจะ

กําหนดแกนเรื่องมาขยายเปนโครงเรื่อง เปดเรื่องอยางไร ตัวละครมีบทบาทแบบไหน มี อุปสรรคและมี
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วิธีแกอยางไร และตอนจบเปนอยางไร กําหนดโครงเรื่องคราวๆ เพ่ือมาเขียนเรื่องราว มีลําดับเหตุการณ 

5 ขั้นตอน ดังน้ี 

1.1 การเริ่มเรื่องหรือเปดเรื่อง (Exposition) เปนการชักจูงความสนใจใหติดตาม

เรื่องราวแนะนําฉากและตัวละคร หรือสถานที่ที่มีการเปดประเด็นปญหา หรือ เผยปมขัดแยง 

เพ่ือใหชวนติดตาม การเริ่มเรื่องไมจําเปนตองเรียงตามลําดับเหตุการณ อาจเริ่มจากกลางเรื่อง 

หรือเริ่มจากทายเรื่องยอนไปตนเรื่องก็ได  

1.2 การพัฒนาเหตุการณ (Rising Action) คือการที่ เรื่องราวดําเนินไปอยาง

สมเหตุสมผล และตอเน่ือง ปมปญหาหรือความขัดแยงเขมขนขึ้น ตัวละครอาจตกอยูใน

สถานการณยุงยาก 

 1.3ภาวะวิกฤติ (Climax) เกิดขึ้นเมื่อเรื่องราวมาถึงจุดแตกหัก ตัวละครอยูในชวง

ตองตัดสินใจ  

1.4 ภาวะคลี่คลาย (Falling Action) คือสภาพหลังผานจุดวิกฤติไปแลว ประเด็น

ปญหาไดรับการเปดเผย ขอขัดแยงรับการกําจัดออกไป  

1.5 การยุติของเรื่องราว (Ending)คือการสิ้นสุดของเรื่องราวทั้งหมด อาจหมายถึงจบ

แบบการสูญเสีย จบแบบมีความสุข หรือทิ้งขอขบคิดไว 

2. ความขัดแยง (Conflict) การศึกษาเรื่องน้ีจะทําใหเขาใจเรื่องราวตางๆ ไดดีย่ิงขึ้น เพราะ

เรื่องเลาก็คือการสานตอเรื่องราวบนความขัดแยงน่ันเอง สามารถแบงออกเปนความขัดแยง 3 ประเภท 

คือ (Claude Levi-Strauss อางถึงในฉลองรัตน,2539) 

2.1 ความขัดแยงระหวางคนกับคน เชน การไมลงรอยกันของตัวละครทั้ง 2 ฝาย

ตอตานและพยายามทําลายลางกัน เปนตน 2) ความขัดแยงภายในจิตใจ เกิดขึ้นจากตัวละคร 

จะรูสึกสับสนและยุงยากใจใน การตัดสินที่จะทําอะไรบางอยาง เชน ความขัดแยงกับกฎจราจร

ที่ไฟแดงนาน กวาไฟเขียว เปนตน  

2.1 ขัดแยงกับพลังจากภายนอก เชน ขัดแยงกับสิ่งแวดลอมหรือธรรมชาติ 

3. ตัวละคร (Character) ตองมีองคประกอบ 2 สวนเสมอ คือ สวนที่เปนความคิด ตอง เปนสิ่ง

ที่เปลี่ยนแปลงยากจนกวาจะมีเหตุผลเพียงพอ สําหรับตัวละครที่ดีมักมีความคิดเปนของ ตัวเอง และ

สวนที่เปนพฤติกรรมตองเปนสวนที่เปนผลจากความคิดและความคิดจากตัวละคร โดยตรง 
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4. แกนความคิด (Theme) เปนองคประกอบสําคัญในการเลาเรื่องมากที่สุด โดยเฉพาะ เมื่อ

ตองการวิเคราะหใจความสําคัญของเรื่อง จําเปนตองจับใจความสําคัญของเรื่องใหไดเพ่ือเขาใจ 

ความคิดหลักที่ผูตองการถายทอด สามารถเขาใจไดจากการสังเกตองคประกอบตางๆ ในการเลา เรื่อง 

แกนความคิดที่พบบอยมีอยูไมมาก มักเปนเรื่องราวเก่ียวกับ ความรักความเกลียด และความดีความช่ัว 

แกนความคิดสามารถแบงยอยรายละเอียดในการสนับสนุนความคิดหลัก ความคิดยอย ทั้งหมดจะมี

ลักษณะรวมกันบางประการ หรือเดินไปทิศทางเดียวกัน เพราะฉะน้ันการแยกความคิด ปลีกยอยคือสิ่ง

ที่จะทําใหเราเขาใจเรื่องราวยิ่งขึ้น 

5. ฉาก (Seting) เปนองคประกอบหน่ึงในเรื่องเลาทุกประเภท เน่ืองจากเรื่องเลาคือ การ

ถายทอดเหตุการณที่ตอเน่ืองกัน เหตุการณตางๆตองเกิดขึ้น โดยมีสถานที่รองรับ นอกจากน้ีฉาก ยังบง

บอกความหมายบางอยางของเรื่อง และสัมพันธกับบุคลิกของตัวละครดวย ทําใหไดรู สาระสําคัญของ

เรื่อง 

6. สัญลักษณพิเศษ (Symbol) ลักษณะการเลาเรื่องมักใชสัญลักษณพิเศษเพ่ือสื่อ ความหมาย

อยูเสมอ โดยสัญลักษณที่มีความสําคัญอาจเปนวัตถุ สถานที่ หรือสิ่งมีชีวิต ในภาพยนตร จะปรากฏ

สัญลักษณพิเศษที่เปนตัวแทนในการสื่อความหมายผานสัญลักษณของภาพ ซึ่งเปนสิ่งที่ ภาพยนตรมี

การนําเสนอภาพน้ันชาๆฃๆ และผานสัญลักษณของเสียงเปนเสียงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใน ภาพยนตร 

7. มุมมองในการเลาเรื่อง (Point of view) คือการมองเหตุการณ การเขาใจพฤติกรรม ตัว

ละครน้ันๆ ผานสายตาของตัวละครใดๆ หรือ การที่ผูเลามองเหตุการณจากวงใกลชิด หรือจากวง นอก

ระยะหาง ซึ่งแตละมุมจะนาเช่ือถือตางกันไป มุมมองในการเลาเรื่องสําคัญกับการเลาเรื่องมาก เพราะ

จะสงผลตอความรูสึกและชักจูงอารมณของผูชม พ้ืนฐานของ การเลาเรื่องมีทั้งหมด 4 ประเภท ไดแก 

7.1 เลาเรื่องจากบุคคลที่หน่ึง (The First-Person Narator) คือการเลาเรื่องของตัวละครเอก

ในเรื่อง  

7.2 เลาเรื่องจากบุคคลที่สาม (The Third-Person Narator) คือผูเลากลาวถึงบุคคลหรือ

เหตุการณอ่ืน ที่พบเห็นและเกี่ยวของกับตัวผูเลา 

7.3 เลาเรื่องจากความเปนกลาง (The Objective) คือผูสรางนําเสนอมุมมองที่เปนกลาง ไมมี

ความอคติ เปนการเลาเรื่องจากวงนอก ไมสามารถเขาถึงตัวละครไดผูชมตัดสินเรื่องราวเอง 

7.4 เรื่องแบบรูรอบดาน (The Omni scent) เปนการเลาเรื่องที่ไมมีขอจํากัด รูจิตใจของตัว

ละครทุกตัว รูความคิดฝนของตัวละคร ยายเหตุการณ สถานที่ ขามขีดจํากัดในเรื่องของกาลเวลาได 

ยอนกลับไปอดีตได และขามไปอนาคตได 
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นพมาส แววหงส, ไดกลาวในหนังสือ ปริทัศนศิลปะการละคร. ความวา อริสโตเติล ปราชญ

ชาวกรีกในศตวรรษที่  4 กอนคริสตศักราช กลาวไวในหนังสือกวีศาสตร (Poetics) วาละคร

ประกอบดวยองค ประกอบ 6 สวน โดยเรียงตามลําดับความสําคัญดังน้ี คือ โครงเรื่อง ตัวละคร 

ความคิด ภาษาเพลงและภาพ 

1. โครงเรื่อง (Plot) โครงเรื่องโดยทั่วไปจะมีการแบงใหมีสวน ประกอบตางๆดังตอไปน้ี 

1.1 การกระทําในละคร (Dramatic action) ลักษณะสําคัญ ของละครจะเสนอ

เรื่องราวออกมาในรูปแบบของการกระทํา ไมใชการบรรยายหรือการเลาเรื่องที่เกิดขึ้นไปแลว 

ตัวละครคุยกันตองมีการ บอกความตองการของการคุย หรือเกิดความขัดแยง ของตัวละคร

หลัก (Protagonist) กับตัวละครฝายตรงขาม (antagonist) นําไปสูความ ตองการหลักของตัว

ละคร (objective) 

1.2 การปูพ้ืน (Exposition) เปนการเปดฉากของละคร ผูชมจะยัง ไมรูวาละครเรื่องน้ี

เก่ียวกับอะไร ตัวละครเปนใครบาง มีความสัมพันธตอ กันอยางไร อยูในสภาพแวดลอมแบบ

ไหนมีความคิดความอานอยางไร มีความตองการอะไร มีอะไรเกิดขึ้นกอนหนาน้ัน ฯลฯ จึง

จําเปนตองมีการปูพ้ืนเพ่ือใหรูถึงภูมิหลังและความเปนมาของเรื่องราวและตัวละคร กอนที่จะ

ดําเนินเรื่องไปขางหนา 

1.3 การเตรียมเรื่อง (Foreshadowing) เปนการวางเรื่องกอนจะ ไปถึงเหตุการณจริง

ตัวละครตองมีความนาเช่ือตอเหตุการณที่จะเกิดขึ้น คนดูจะสามารถหวนระลึกถึงและเขาใจได

ตอจุดหักเหที่เกิดขึ้นหรือการ ตัดสินใจของตัวละครที่อาจจะเกิดขึ้น 

1.4 จุดเริ่มเรื่อง (Point of attack) คือชวงเวลา ณ จุดที่นักเขียน จับมาเปนตอน

เริ่มตนของการกระทําในละครกอนที่จะพัฒนาเรื่องตอไป ในทิศทางที่วางไว นักเขียนอาจ

เลือกใชจุดเริ่มเรื่องชาหรือจุดเริ่มเรื่องเร็ว ก็ไดขึ้นอยูกับการวางโครงเรื่อง 

1.5 เหตุการณกระตุน (Inciting incident) คือสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเปน แรงผลักดัน ใหตัว

ละครประสบปญหาที่จะตองสะสางหรือแกไขตอไป เหตุการณกระตุนมักจะนําไปสูปญหาหลัก

ของละครเรื่อง 

1.6 ความยุงยาก (Complication) เหตุการณกระตุนคือความ ยุงยากความยุงยากคือ

แรงผลักดันแรงใหมที่เขามาสูเรื่องและมีผลตอ ทิศทางในการดําเนินเรื่อง 
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1.7 การคนพบ (Discovery) ในระหวางที่เหตุการณ การคนพบ ของตัวละครจะมีผล

ใหตัวละครตัดสินใจกระทําการอยางไรอยางหน่ึงซึ่ง ทําใหเรื่องราวของละครดําเนินตอไปหรือ

ถึงจุดลงเอยได 

1.8 จุดสูงสุด (Climax) คือชวงขณะที่ความตึงเครียดขึ้นไปถึงจุด สูงสุดในละคร บท

ละครสวนมากจะมีการดําเนินเรื่องที่มีความตึงเครียด มากขึ้นเรื่อยๆ จนนําไปสูจุดสุดยอดของ

เรื่อง 

1.9 จุดวิกฤติ (Crisis) จุดวิกฤติหมายถึงชวงเวลาที่ตัวละครตอง ตัดสินใจเลือกทางเดิน

ตอไปขางหนา การตัดสินใจน้ีมักจะมีผลใหเกิด ความเปลี่ยนแปลงตามมา 

1.10 การคลี่คลาย (Denouement) คือ การคลี่คลายเปนการแก หรือสะสางปม

ความยุงยากที่ขมวดเขาไวกอนหนาน้ัน และแสดงใหเห็น ผลสุดทายของตัวละครหลักในเรื่อง 

1.11 เอกภาพ (Unity) การละครในอดีตมีการสรางเอกภาพของ ละครเวที เรียกวา 

เอกภาพทั้งสาม ซึ่งหมายถึง เอกภาพของโครงเรื่อง หรือเอกภาพของการกระทํา เอกภาพของ

เวลา และเอกภาพของสถาน ที่ ซึ่งมีผลตอนักเขียนบทในยุตตอๆมา 

 

2. ตัวละคร (Character) 

การวางตัวละครของละครเวที่สามารถวิเคราะหตัวละครไดโดย พิจารณาลักษณะของ

ตัวละครในดานตางๆ ดังน้ี 

2.1. รูปลักษณภายนอก ซึ่งหมายถึงรูปรางหนาตา เพศ อายุ ความสูงตํ่า ดําขาว 

กิริยาอาการ ฯลฯ 

2.2. สถานะทางสังคม ซึ่งหมายถึงอาชีพ ฐานะ ความเช่ือทาง ศาสนา ความเก่ียวพัน

ในครอบครัวและสังคมแวดลอม ฯลฯ 

2.3. จิตวิทยา ซึ่งรวมถึงภูมิหลังที่มีสวนกําหนดนิสัยใจคอ (397 ทัศนคติ ความ

ปรารถนาในสวนลึก ความชอบความเกลียด ฯลฯ 

2.4. คุณธรรม ซึ่งหมายถึงสํานึกและความละอายตอบาป ความยุติธรรม ความรูสึก

ผิดชอบช่ัวดี ฯลฯ 
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การสรางตัวละครใหมีลักษณะความเปนปจเจกบุคคล มีความคิด ความตองการ และ

ความนาเช่ือถือ (Francis Hodge อางใน พรรณศักด์ิ สุขี่, 2541:32) ประกอบไปดวย ความ

ปรารถนาสูงสุด (Desire) ความต้ังใจ (Wil) ความมีศีลธรรม (Moral Stance) รูปลักษณ 

(Decorum) สภาวะอารมณ (Character Mood Intensity) 

3. ความคิดหรือ แกนของเรื่อง (Though) 

ความคิดในละครบทละครทุกเรื่องจะตองมีความคิดแฝงอยูดวย บทละครจะตองมี

ความคิดบางอยางแสดงออกมาอยูเสมอ ซึ่งบางครั้ง ตัวละครหลักไดเรียนรูความคิดจากเรื่อง 

สะทองไปถึงผูชม ซึ่งละครจะ ทําหนาที่ถายทอดความน้ีออกมาใหผูชม 

4. ภาษา (Diction) หรือบทสนทนา (Dialogue) 

เน่ืองจากความจํากัดในดานการนําเสนอ การใชภาษาในละคร จะตองสื่อความหมาย

ใหผูชมเขาใจชัดเจนในทันที คนดูไมมีโอกาส หยุดคิดใครครวญในระหวางการดู เพราะละคร

จะตองดําเนินเรื่องตอ ไปเรื่อยๆ ฉะน้ัน บทสนทนาในละครจึงมักจะมีลักษณะกระชับ กระจาง 

ชัดและนาสนใจ เขาใจงายในการสื่อสาร 

5 เสียง (Sound) เสียงในละครอาจแบงไดเปน 3 ประเภท 

5.1. เสียงที่นักแสดงพูด ทั้งน้ีโดยแยกออกจากความหมายของ สิ่งที่พูด 

5.2. เพลงและดนตรี ทั้งที่มีเน้ือรองและมีแตทํานอง 

5.3. เสียงประกอบเรื่อง เชน เสียงฝนตกฟารองเสียงเครื่องยนต เสียงนกรอง 

6. ภาพ  

ภาพในละครหมายถึงสิ่งที่คนดูมองเห็นทั้งหมดในระหวางการ ดูละคร รวมทั้ง ฉาก 

แสง เครื่องแตงกาย การแตงหนา เครื่องประกอบ ฉาก ตลอดไปจนถึงทาทางและสิ่งที่นักแสดง

นําบนเวที เชน นํ้าด่ืม สวมเสื้อ สูบบุหรี่ กระแอม เช็ดเหง่ือ ฯลฯ 
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บทที่ 3 

การแสดงคอนเสิรต (Concert)  TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 

 3.1 ขอมูลทั่วไป 

คอนเสิรต (Concert)  TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 จัดแสดงขึ้นเมื่อวันที่ 15-17 มีนาคม 

พ.ศ. 2562 จํานวน 3 รอบการแสดง ระยะเวลา 3 วัน จัดจําหนายบัตรทั้งสิ้น 6500 ที่น่ัง ใชเวลาทําการแสดง

รอบละ 2 ช่ัวโมง 18 นาที จัดการแสดงที่ SK Olympic Handball Gymnasium กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลีใต  

3.2 ผูอํานวยการสราง (producer) 

ผู อํานวยการสรางคอนเสิรต (producer) ลีซูมัน (Lee Suman, (이수만) : 1952-ปจจุบัน) 

ผูอํานวยการสรางเวที (Stage Producer) ฮวังซังฮุน (Hwang Sang Hoon , (황상훈)  ผูอํานวยการดาน

เน้ือหาของคอนเสิรตและการวางแผนธุรกิจ (Contents Planning & Business) ฮัมอึนอา (Ham Eun Ah , 

(함 은아) และ โชฮยอนจุง (Cho Hyun Joong , (조현정) หัวหนาดานดนตรีและเสียง (Music & 

Sound Supervisor)  ยู ยองจิ น  (Yoo Young Jin  , (유영진)   บริ ษั ท  SM ENTERTAINMENT การ

ประสานงาน (Direction & Coordination)  ปารคแชริน ( Park Chae Rin , ( 박채린) เชจองฮี (Chae 

Jung Hee ,  (체 정희)  จางแซดบยอล (Jang Saebyul , (장 샛별) ลิขสิทธ์ิเพลง (Music Licensing) 

โอ จองอึน  (Oh Jung Eun,  (오정은)  คิม มินจอง ( Kim Min Jung,  (김민정)  การจัดการศิลปน 

(Artist Managemen)  ชเว จิน ( Jin Choi, (최진)  คิมแทโฮ  (Kim Tae Ho, (김태호)  หัวหนาดาน

งานอารต (Art Direction) โจ วูชอน  ( Jo Woo-cheol , ( 조우철) การประชาสัมพันธ (Public Relations 

& Publicity)  คิมจีวอน  (Kim Ji Won , (김지원)  ลีจีซุน ( Lee Ji Soon, (이지선) คิมจีฮยอน Kim 

Ji Hyun, (김지현)   การจัดการสื่อสังคมออนไลน (Soclal Media Management) ทักยุนจู  ( Tak Yoon 

Joo, (탁 윤주 ) การถายภาพ (Photography)  อู จอง-อา  (Woo Jung Ah , (우정아)  ชอนจูฮยอน  

(Cheon Joo Hyun , (천주 현) วังอึนโฮ ( Wang Eun-ho , (왕은 회) การจัดการลูกคาสัมพันธ 

(Customer Relationship Managemen) คิม จีวอน  (Kim Ji Won, (김지원)  ทักอึนจู  (Tak Eun Joo, 
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(탁은 주)  ยัง ฮโยซิล  (Young Hyosil , (양효 실)  ทีมสนับสนุนระหวางประเทศ ( International 

Support Team)  ชเว จองมิน  (Choi Jung Min , (최정민)  คิม กึนเฮ  (Kim Geun Hye  , (김근혜) 

หัวหนาบริหารงานการจัดการทัวรคอนเสิรต  (Tour Planning)  ลี ยอ-คยอง ( Lee Yeo-Kyung , (이여 

경)  ชอย อังกูล  (Choi Hangul , (최 한글)  การจัดการบัตรจําหนายและบัญชี ( Tour Ticket & 

Aooounting)  มา คยองบิน ( Ma Kyung Bin, ( 마경빈)  ฮยอนจู อัน  (Hyun Joo An, (안현주)  

ยองอา ลี  (Young Ah Lee , (이영아) บริษัท DREAM MAKER ENTERTAINMENT LIMITED  

3.2.1 ผูผลิตและสรางสรรคเวที ( Stage Creative staff) 

ผูจัดการฝายการผลิต (Production Manager) ยองอึนลี ( Young Eun Lee,  (이연근) บริษัท 

DREAM MAKER ENTERTAINMENT LIMITED หัวหนาออกแบบทาเตน ( Choreography Direction ) ตักยาง

จุน (Lap Yang Joon , (탁 양준) ฮง ซอง-ยง (Hong Sung-Yong ,(홍성용) วอนฮีลี (Wonhee Lee,  

(이원희 )  ฮโยแจชอย (Hyo Jae Choi , (최효 제) ลีอิลฮยอง  (Lee Il Hyung , (이일형)     นัก

เตน( Dancer) พัคซองชาน ( Park Sung Chan , (박성찬)  บังยูจีน ( Bang Eugene, ( 방 유진)  

ฮวังซูยอน ( Hwang Soo Yeon,  (황수연)   ซุนฮวา ลี  (Sunhwa Lee, (이선화) ชินอึนคยอง ( Shin 

Eun Kyung , (신은경)  คิม คียอน  (Kim Ki-yeon , (김기연)  คังลี  (Kang Lee , (강리에)  อัน

แดซอง  (Andae Sung  , (안 대성)  ฮันซังฮยอก ( Han Sang Hyuk , (한상혁)  โน คยองนัม  (Noh 

Kyungnam , (노경남)  ชา ยองบิน  (Cha Young Bin,  (차영빈) อินซัน ลี  (Insan Lee , (이인선)  

ผู กํ า กับและออกแบบเวที  (Stage Director & Designer)  ปารค  อึนจิน   (Park Eun-jin, (박은진)            

อิม มูน-ซู   ( Im Moon-soo , , (임문수)  โจ จังมิน ( Jo Jung-min, ( 조정민)   บริษัท DREAM 

MAKER ENTERTAINMENT LIMITED  การกอสรางฉากและเวที (Stage Construction) คิมโบฮุน  (Kim Bo 

Hoon, (김보훈)   คิม จุน-ซอก  (Kim Joon-seok, (김준석) จากบริษัท WOOIL SYSTEM   วิศวะ

กรรมดานเสียง (Live Sound Engineering)  ซออึนคยอง  (Seo Eun Kyung  (, 서은경) จากบริษัท SM 

ENTERTAINMENT และ ยุน ซุน-อิน  (Yoon Soon-in , (윤순 인) คิม อินจิ ( Kim Inchi , (김인지)   

จากบริษัท KOREA SEOUL SOUND  แสงประกอบเวที  (Lighting)  วอนคยูน โอ  (  Won Kyun Oh , 
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(오원균)  และ คิมจูฮยอน (Kim Joo Hyun,  (김주현) จากบริษัท LITE FACTORY ดานภาพคอนเสิรต

(  Visual Media)   วอนยองวอน Won Young Won, (정원영)  และ  แจวอน คิม  Jaewon Kim ,

(김재원)  จากบริษัท GOOD MEDA เทคนิคพิเศษบนเวที  (Speclal Efect)  เจยปารค (Jay Park, 

(박재일) จูยองซัน (Joo Young Sun  , (손주영) บริษัท MORIS ออกแบบโปสเตอรคอนเสิรต (Poster 

Design) สตูดิโอโกนัม GOMIN STUDIO ภาพถายโปสเตอร( Poster Photograph) คิมแฮซู (Kim Hye-soo, 

(김혜수) ชางแตงหนา( Make Up)  คิมจูฮี( Kim Joo Hee , (김주희)  ชางทําผม (HaIr Styling)       

ลิมจองโฮ( Lim Jung-ho, (임정호) 

3.2.2 วิดีโอคอนเสิรต (Stage VCR) 

ผูอํานวยการสรางและผูกํากับ (Director) จินูยะ มาเกะ  (JINOOYA MAKES , (じぬやメイク

) ผูชวยผูกํากับ( Assistant Director) จีวู คิม ( Jiwoo Kim, (김지우)  ผูกํากับแสง (Light Director) วูฮัน  

(woo han , (오한) บันทึกเทปและตัดตอ (Recorded & Mixed) ยูยองจิน ( Yoo Young Jin, (유영진) 

บริษัท SM BOOMING SYSTEM  ลีซองโฮ (Lee Sung Ho , (이성호)บริษัท SMTOWN Artium Studio  

คิมชูซอน  (Kim Chul-soon, (김철순) บริษัท SM Blue Ocean Studio จอง จองซอก  (jung jung suk,  

(정의석) บริษัท M Big Shot Studio  จีฮง ลี ( Ji Hong Lee, (이지홍) บริษัท SM LVYIN Studio  

 

3.3 วิดีโอคอนเสิรตในรูปแบบออนไลน  

มีการเผยแพรวิดิโอในรูปแบบออนไลนผานเว็บไซตยูทูป (Youtube) ในลักษณะตัดเฉพาะเพลงและ

ไดรับความนิยมดังน้ี 

   1.เพลง Heaven เผยแพรผานออนไลนเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562  มียอดรับชมจํานวน 

117,640 ครั้ง ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565  
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ภาพที่1 การแสดงเพลง Heaven จากคอนเสิรต TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 

(2019) 

ที่มา (จินตนา มีชาง. (2565). TAEMIN CONCERT 'T1001101' Heaven. สืบคน 18 

มีนาคม 2565, จาก https://www.youtube.com/watch?v=drAYgbbZLAE) 

 

2. เพลง One By One เผยแพรผานออนไลนเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562 มียอดรับชม

จํานวน 57,376 ครั้ง ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 

   

ภาพที่ 2 การแสดงเพลง One By One  จากคอนเสิรต TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 

(2019) 

ที่มา (จินตนา มีชาง. (2565). 190316 T1001101 One By One. . สืบคน 18 

มีนาคม 2565, จาก https://www.youtube.com/watch?v=rVoT8YwqmmI) 

3.เพลง HOLY WATER เผยแพรผานออนไลนเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563 มียอดรับชม

จํานวน 26,781 ครั้ง ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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ภาพที่ 3 การแสดงเพลง HOLY WATER จากคอนเสิรต TAEMIN 2ND CONCERT 

T1001101 (2019) 

ที่มา (จินตนา มีชาง. (2565).  TAEMIN 2nd CONCERT [T1001101] - HOLY 

WATER @191231   สืบคน 18 มีนาคม 2565, จาก

https://www.youtube.com/watch?v=ZRNEmWVnoYQ) 

4.เพลง Shadow + Guess Who + Sexuality เผยแพรผานออนไลนเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 

พ.ศ. 2562 มียอดรับชมจํานวน 131,343 ครั้ง ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 

ภาพที่4 การแสดงเพลง Shadow + Guess Who + Sexuality จากคอนเสิรต 

TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 (2019) 

ที่มา (จินตนา มีชาง. (2565).  TAEMIN 2nd CONCERT [T1001101] - Shadow 

+ Guess Who + Sexuality1   สืบคน 18 มีนาคม 2565, จาก  

https://www.youtube.com/watch?v=ZgiG1gJaG28) 

5. เพลง I Think It's Love เผยแพรผานออนไลนเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 มียอด

รับชมจํานวน 87,196 ครั้ง ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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ภาพที่ 5 การแสดงเพลง I Think It's Love จากคอนเสิรต TAEMIN 2ND CONCERT 

T1001101 (2019) 

ที่มา (จินตนา มีชาง. (2565).  (Perhaps Love) TAEMIN 2ND CONCERT 

[T1001101] สืบคน 18 มีนาคม 2565, จาก 

https://www.youtube.com/watch?v=vpDsFHQscj8) 

6. เพลง Never Forever และ Day and Night เผยแพรผานออนไลนเมื่อวันที่ 14 เมษายม 

พ.ศ. 2563 มียอดรับชมจํานวน 14,718 ครั้ง ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 

ภาพที่6 การแสดงเพลง Never Forever และ Day and Night จากคอนเสิรต 

TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 (2019) 

ที่มา (จินตนา มีชาง. (2565).  Never Forever / Day and Night TAEMIN 2ND 

CONCERT [T1001101] สืบคน 18 มีนาคม 2565, จาก 

https://www.youtube.com/watch?v=WRabqdlqSOI) 

7. เพลง Drip Drop เผยแพรผานออนไลนเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 มียอดรับชม

จํานวน 6,262 ครั้ง ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 

ภาพที่7 การแสดงเพลง Drip Drop จากคอนเสิรต TAEMIN 2ND CONCERT 

T1001101 (2019) 
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ที่มา (จินตนา มีชาง. (2565). taemin 2nd Concert [T1001101] live- 

Drip Drop สบืคน 18 มีนาคม 2565,                               จาก 

https://www.youtube.com/watch?v=SelZoEqEecI) 

8 .เพลง MOVE เผยแพรผานออนไลนเมื่อวันที่4 มกราคม พ.ศ. 2563 มียอดรับชมจํานวน   

 

ภาพที่ 8 การแสดงเพลง MOVE จากคอนเสิรต TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 

(2019) 

ที่มา (จินตนา มีชาง. (2565). TAEMIN  CONCERT [T1001101] – 'MOVE'   สืบคน 

18 มีนาคม 2565, จาก https://www.youtube.com/watch?v=C0gjNlSK50I) 

 

3.4 วิดีโอบันทึกเทปคอนเสิรต 

คอนเสิรต (Concert)  TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 2019) จัดจําหนายวิดีโอบันทึกเทปโดย

ลิขสิทธ์ิของ บริษัท เอสเอ็มเอนเตอรเทนเมนต ( SM Entertainment, ( SM엔터테인먼)) เปนผูจัด

จําหนายในรูปแบบของ KiT Album หรืออัลบ้ัมออนไลน โดยในอัลบ้ัมจะประกอบไปดวย วิธีใชงานสามารถ

เช่ือมตอกับโทรศัพทมือถือ  เมื่อเช่ือมตอ KiT Album เขากับ แอปพลิเคช่ัน (Application) ‘KiT Player’ ใน

โทรศัพทมือถือ และทําการดาวนโหลด (download) อัลบ้ัมในแอฟพลิเคช่ัน KiT Player ก็จะสามารถดูวิดีโอ

คอนเสิรตไดทันที โดยจัดจําหนายในวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ในเว็บไซต us.amazon.com ราคา 179 

ดอลลารสหรัฐ หรือ 5,958 บาท  
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ภาพที่ 9 ปกอัลบ้ัม KiT คอนเสิรต (Concert)  TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 2019 

ที่มา (จินตนา มีชาง. (2565). KIHNO Album Taemin Shinee - Taemin 2nd Concert 

T1001101 สืบคน 19 มีนาคม 2565, จาก https://us.amazon.com/KIHNO-Album-Taemin-

Shinee-Photocards/dp/B084CWTZNL) 

ภาพ10 วิธีการและขั้นตอนการใชงานอัลบ้ัม KiT คอนเสิรต (Concert) TAEMIN 2ND 

CONCERT T1001101 2019 

ที่มา (จินตนา มีชาง. (2565). UNBOXING  TAEMIN - T1001101 2nd concert kihno kit 

video สืบคน 19 มีนาคม 2565, จาก https://www.youtube.com/watch?v=h1NypQBXfVY 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 รูปแบบของ KiT Album อุปกรณเช่ือมตอกับแอปพลิเคช่ัน KiT Player 

คอนเสิรต (Concert) TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 2019 

ที่มา (จินตนา มีชาง. (2565). UNBOXING  TAEMIN - T1001101 2nd concert 

kihno kit video สืบคน 19 มีนาคม 2565, จาก

https://www.youtube.com/watch?v=h1NypQBXfVY 
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3.5 ของที่ระลึก (official fanclub) 

มีการจําหนายของที่ระลึกบริเวณหนาสถานที่จัดคอนเสิรตเพ่ือใหผูชมสามารถซื้อและเก็บไวเปนความ

ทรงจํา โดยสินคาทั้งหมดผูภายใตลิขสิทธ์ิของ บริษัท เอสเอ็มเอนเตอรเทนเมนต ( SM Entertainment, 

(SM엔터테인먼)) เปนผูจัดจําหนาย สินคาทั้งหมดมีดังน้ี  

1. แทงไฟ (Official light stick) ราคา 1,450 บาท 2. ปายเชียร (Slogan) ราคา 690 บาท 3. พวง

กุญแจ (Strap keyring) ราคา 420 บาท 4. เสื้อแจ็กเก็ต (Coach Jacket) ราคา 2850 บาท 5.เสื้อฮูด (Hoodie) 

ราคา 2450 บาท 6. กระเปาสะพาย (Backpack) ราคา 2090 บาท 7. หมวกบักเก็ต (Bucket Hat) ราคา 1450 

บา 8. ถุงเทา (Socks) ราคา 620 บาท 9. สรอยคอ (Necklace) ราคา 930 บาท 10 กําไล (Bracelet) ราคา 

930 บาท 11. พวงกุญแจอักษร TAEMIN (Acrylic Charm) set ราคา 590 บาท 12. เข็มกลัดช่ือคอนเสิรต 

(Badge) ราคา 390 บาท 13. พวงกุญแจช่ือคอนเสิรต (Keyring) ราคา 650 บาท 14. สติกเกอร(Epoxy 

Sticker) set ราคา 530 บาท 15. พวงกุญแจรูปศิลปน (Photo Acrylic Charm set) ราคา 490 บาท 16.สติก

เกอรใส (Sticky Roll Tape) ราคา 380 บาท 17. การดขูด (Fortune Scratch set (Random) ราคา 190 

บาท 18. โปสการด (Postcard Book) ราคา 490 บาท 19. โปสเตอร (Poste)r ราคา 380 บาท 20.ภาพฟลม

ใส (Film set) ราคา 280 บาท 21.กระเปาสตางค (Pouch) ราคา790 บาท 22. กระดาษโนต (Clear Memo 

Shee)  ราคา 380 บาท 23.ซองใสการดพรอมการดรูปศิลปน (Card holder+Photocard set) ราคา 620 

บาท 24. แผนรีดติดเสื้อ (Wappen) ราคา 280 บาท 25.ถานแทงไฟ (Battery Socket) 100บาท 
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ภาพที่ 12 ของระลึกคอนเสิรต (Concert) TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 2019 

ที่มา (จินตนา มีชาง. (2565). TAEMIN - 2nd CONCERT ‘T1001101 goods. สืบคน 19 

มีนาคม 2565, จาก https://smglobalshop.com/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://smglobalshop.com/
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บทที่ 4 

บทวิเคราะห 

เ น้ือหาในบทน้ีวิเคราะหถึงองคประกอบของคอนเสิรต (Concert)  TAEMIN 2ND CONCERT 

T1001101 (2019) โดยในแตละองคประกอบจะวิเคราะหผานหลักการของอริสโตเต้ิลซึ่งประกอบไปดวย โครง

เรื่อง ตัวละคร ความคิดหลัก ภาษา เพลง และภาพ 

4.1 โครงเรื่อง (Plot)  

ลําดับการแสดง 

ฉากเปดตัว (INTRO วิดีโอเพลง Identity) 

เปดการแสดงมาดวยวิดีโอคอนเสิรตแสดงถึงฉากที่เปนดวงดาวบนทองฟาในอวกาศ ดานลาง

เต็มไปดวยภูเขาและทะเลทราย มีศิลปนลอยตัวอยูดานบนตําแหนงตรงกลางตามแรงโนมถวงในอวกาศ 

สีที่ใชเนนสีขาวดําและตัวศิลปนสวมชุดที่ขาวระบายขอบเปนริ้วกับกางเกงสีดํา ใหความรูสึกเหมือนชน

ช้ันสูง เน้ือเพลงมีการกลาวถึงแสงที่สองมาดวยประโยค ‘저 멀리 펼쳐진 불빛들과 

멈춘 듯 느리던 순간 그 사이 늘 말 없이 날 늘 말 없이 날 비추던 

너의 눈’ “แปลไดความวา ดวยแสงที่แผออกไปในระยะไกล ในขณะเดียวกัน ชวงเวลาที่ดูเหมือน

จะหยุดลง ไรคําพูดเสมอดวงตาของคุณที่เปลงประกายฉากที่จูๆก็ผุดขึ้นในใจ” ความหมายของฉากน้ี

เหมือนกับการเจอกันครั้งแรกของตัวละครสองตัว ศิลปนเปรียบตัวเองเปนเจาชายนอยที่อาศัยอยูบน

ดวงดาวที่หางไกลและมีผูชมคือนักบินอวกาศที่มาเย่ียมชมดาวแหงน้ีและเริ่มตนทําความรูจักกัน 

 

 

 

 

ภาพที่ 13 จากคอนเสิรต (Concert) TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 2019 วิดีโอเพลง 

Identity 

ที่มา (จินตนา มีชาง. (2565). Taemin 2nd concert T1001101 สืบคน 19 มีนาคม 2565, 

จาก https://www.youtube.com/watch?v=nu_7LLdjKNw&t=423s) 
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การแสดงที่ 1 ศิลปนใสชุดสีขาวลวนมีกระดุมพาดมาติดสลับฝงใช สวมถุงมือและเข็มขัดสีดํามีสาย 

safety belt ที่ดัดแปลงทําเปนเข็มขัดสีดําผูกติดเชือกไวทางดานหลังและยืนบนเวทีกลางที่ทําองศาเอียง 45 

องศา เหมือนกันการลอยตัวตามแรงโนมถวงของอวกาศ มีแสงเลเซอรลากผานเปนจุดคลายพ้ืนทะเลทราย 

ชวงแรกของเพลงมีนักเตนหญิงทั้งหมด 6 คน และชวงทายของเพลงมีนักเตนชายเขามาเพ่ิม 5 คน และมีเบรค

แดนซองศิลปนใชแสงเลเซอรสีขาวดําตัดสลับกันไปมาเหมือนแสงและเงา เพลงที่ใชช่ือ Want เปนเพลงไตเต้ิล

เพลงแรกในอัลบ้ัม The 2nd Mini Album จังหวะเร็วสรางความต่ืนตัวใหกับผูชม เน้ือเพลงทอนหน่ึงกลาววา ‘ 

I’m your eyes 다른 눈 뜨게 할, I’m your toy 널 순수하게 할 , 믿어봐 네 안의 

Self-control ,움직여 봐 이끌린 Body and soul’ “แปลความไดวา  ผมคือดวงตาของคุณ จะชวย

ใหคุณไดเห็นโลกใหม ผมคือของเลนของคุณ จะทําใหคุณไรเดียงสา เช่ือมั่นในการควบคุมตัวเองแลวเคลื่อนไหว

รางกายและจิตใจ” การแสดงน้ีมีองคประกอบรวมเพ่ือตองการกระตุนใหผูชมต่ืนเตนไปกับการแสดงมากย่ิงขึ้น

และกลาวตอจากการแสดงเปดเหมือนตัวละครไดพบเจอกัน กอนที่ศิลปนจะเปนคนเชิญชวนใหผูชมเขาไปเย่ียม

ชมโลกของตัวเองซึ่งถือเปนโลกใบใหมใหสํารวจและเช่ือมั่นที่จะกลาเขาไป 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14-15 จาก คอนเสิรต (Concert) TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 2019 การ

แสดงที่ 1 ศิลปนใชเชือกผูกเอียงตัวบนเวทีเอียง 45 องศา 

ที่มา (จินตนา มีชาง. (2565). Taemin 2nd concert T1001101 สืบคน 19 มีนาคม 2565, 

จาก https://www.youtube.com/watch?v=nu_7LLdjKNw&t=423s) 

 

การแสดงที่ 2 เพลงเนนจังหวะสนุกสนานมากขึ้น มีดนตรีทําใหรูสึกต่ืนเตนไปกับการแสดง 

ศิลปนนําเตนและมีนักเตนชาย 6 คน ใชแสงสีนํ้าเงินใหความรูสึกนาคนหาและลึกลับสลับกับสีแดง
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ในชวงจังหวะกลางเพลง ชวงทายของเพลงเหลือศิลปนและนักเตนชาย 2 คนทําการเตนเบรกแดนซ

ดวยการเตน Campbellocking คือการล็อคทาเตนตามรางกายและเพ่ิมความต่ืนเตนดวยพลุไฟ

ดานหนาเวทีตลอดทั้งการเตนเพ่ิมอารมณของผูชมใหสูงขึ้น เน้ือเพลงกลาวถึงการมาของใครบางคนที่ไม

อยากหลีกหนีไปได โดยมีทอนหน่ึงในเพลงกลาววา ‘달콤한 중력을 타고  온널 

피할 수 없어’  “แปลความไดวาคุณผานการเดินทางน้ีโดยแรงดึงดูดที่แสนหวาน ผมไม

สามารถหลบคุณไดเลย” และแสงเลเซอรสีนํ้าเงินที่เนนในการแสดงปรากฏอยูในเน้ือเพลงคือ푸른 

그 색은 마치 Navy , 흐린 날씨도 좋아 너만 있다면 แปลความไดวา‘สีนํ้า

เงินน้ันเปนสีนํ้าเงินเขม อากาศที่เต็มไปดวยเมฆมันชางดีมากถาเพียงมีคุณอยูตรงน้ี’ กลาวถึงสีนํ้าเงิน

เปน ตัวแทนของทองฟาและเมฆ ตัวละครสองตัวไดพบเจอและเดินทางไปดวยกัน   

การแสดงที่ 3 ศิลปนเดินมาใชเวทีกลางที่เปนวงกลมสามารถใหผูชมโดยรอบเห็นศิลปนได

ชัดเจนมากย่ิงขึ้น จอดานหลังแสดงถึงโจทยเลขและการคํานวณของเลขาคณิตยังคงใชทาเตนที่ล็อคไป

ตามขอตอของรางกาย และใสความนารักไปกับทาเตนมากขั้นเพ่ือผอนคลายอารมณจากโชวที่ผานมา 

จังหวะของเพลงไมเร็วมากนัก ในชวงทายเพลงนักเตนทําทาเปนวงกลมโดยมีศิลปนอยูตรงกลาง จน

สุดทายจบเพลงดวยนักเตนหญิง 2 คน เตนไปตามจังหวะเดียวกับศิลปน เน้ือเพลงใหความรูสึกตกหลุม

รั ก เ ช น  ‘꿈 아니라 해 줘 시간을 멈추게 한네 모습이 자꾸 

이어지는 이 밤’ แปลความไดวา “อยากใหไมใชความฝน เธอทําใหเวลาหยุดลง ค่ําคืนน้ีที่วน

กลับมาหาเธอ” ศิลปนเดินเขาไปใกลชิดกับผูชมมากขึ้นทําใหรูสึกรวมไปกับเน้ือรองและทํานองเพลง

กอนจะชักจูงใหเกิดความลุมหลงดวยทาเตนที่เซ็กซี่ปนนารัก 

ชวงพูดคุยกับผูชมเปดคอนเสิรต 

ในชวงแรกจะเปนการพูดถึงที่มาของวิดีโอเปดตัวและการแสดงที่เปรียบเสมือนโลกในอวกาศที่

กลาวถึงคือดวงดาวของแทมิน มีการแนะนําตัวและกลาวถึงความหมายของช่ือคอนเสิรต คือ 

T1001101 ตัวเลข 100101 เปนระบบเลขฐานสอง (binary system) แปลออกมาเปนอักษร M  ซึ่ง

พอนํามารวมกันจะกลายเปนอักษร TM คืออักษรยอของช่ือศิลปน Taemin รวมไปถึงบอกถึงชวงเวลา

และความยากลําบากในการฝกซอมกับการแสดงบนเวทีลาดเอียง 45 องศาเพ่ือใหผูชมเขาใจและรูสึกมี

อารมณรวมไปกับการทําการแสดงที่ต้ังใจจัดเตรียมมาเพ่ือคอนเสิรตและผูชม กลาววาในการเตรียมตัว

ครั้งน้ีมีการแสดงอีกมากพรอมทั้งขอรองใหแฟนคลับรองเพลงและผอนคลายไปกับการแสดงพรอมกัน

และกลาวเขาเพลงตอไป 
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ชวงกลางคอนเสิรต 

การแสดงที่ 4 ศิลปนใชจังหวะเพลงที่ผอนคลายหลังจากไดพูดคุยกับผูชมการแสดงแลวเพ่ือ

เปนการเริ่มตนชวงเวลาการแสดงอีกครั้ง มีการใชหมวกเฟดอราสีขาวเปนอุปกรณแสดงถึง

ความสามารถสรางความต่ืนเตนและแปลกใหม เกิดเปนมุมมองใหมใหกับผูชมการแสดง นอกจากน้ีทั้ง

ศิลปนและนักเตนยังโชวเตนบนพ้ืนลาดเอียง 45 องศาผสมกับทาเตนที่ถูกดัดแปลงเพ่ือใหหมวกและ

เชือกรวมกับการเตน ทาเตนขยับไมเยอะมาก มีความสวยงามดูสูงสง  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 16 จาก คอนเสิรต (Concert) TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 2019 การแสดง

ที่ 4 ศิลปนใชหมวกเปนอุปกรณในการแสดง 

ที่มา (จินตนา มีชาง. (2565). Taemin 2nd concert T1001101 สืบคน 19 มีนาคม 2565, 

จาก https://www.youtube.com/watch?v=nu_7LLdjKNw&t=423s) 

 

การแสดงที่ 5 เปดมาดวยแสงสีชมพูสองไปที่ ตัวศิลปน ฉากหลังเปนดวงดาวกอนจะ

เปลี่ยนเปนแสงสีฟาใหความรูสึกสบายตา ศิลปนและนักเตนชาย 4 คนเดินมาตรงกลางเวทีทาเตนเพ่ิม

ความเซ็กซี่และเยายวนมากขึ้น เพลงที่ใชมีช่ือวา Ace เน้ือเพลงเริ่มกลาวถึงวาตัวเองเปนเจาชายจาก

เ น้ือรอง ‘아직 여자를 잘은 모를 거같다고?  난 사랑에 서툰 어린 

왕자님 같다고? 그저 난 훗 Oh yeah그 모습 그대로 믿는 건 Fool oh 

yeah umm’ แปลความหมายไดวา “คุณบอกวาเหมือนผมไมรูจักผูหญิงดีพออยางน้ันเหรอ? ผม

เหมือนเจาชายนอยผูไมรูจักความรักง้ันเหรอ? ผมถึงกับหัวเราะออกมา ถาคุณเช่ืออยางน้ันนะ คุณ

พลาดแลวละ” ศิลปนสื่อสารอารมณที่เยายวนผูชมไปตามความรูสึกของเพลงที่เนิบชา มีหลายทาเตนที่

แนบลําตัวลงไปกับพ้ืนสรางความสนใจใหแกผูชมจนกระทั่งในชวงทายศิลปนและนักเตนเดินกลับไปยัง

เวทีกลางดานในและไฟมืดดับลง 
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การแสดงที่ 6 เปดการแสดงโดยศิลปนเดินกลับออกมาตามแสงและเงาบนพ้ืน ดานซายมีนัก

เตนชาย 2 คน และดานขวามีนักเตนชาย 2 คนเดินเรียงกันในแนวระนาบ มีแสงสวางสองไปตาม

เสนทางการเดินซึ่งเปนพ้ืนเอียง 45 องศาจนตัวเอียงคลายกําลังตานแรงโนมถวง พ้ืนที่ยกขึ้นทําให

เหมือนกับนักแสดงกําลังตานแรงโนมถวงเหมือนกับอยูบนอวกาศ  ศิลปนโนมตัวลงมาดานหนาจน

เกือบจะขนานกับพ้ืนในมุม 180 องศา ทําใหผูชมเกิดความประหลาดใจและต่ืนเตน แสงที่ใชสอง

สลับกันไปมาระหวางศิลปนและนักเตนเพ่ือเนนภาพใหดูเดนชัดมากขึ้น เปนการใชเทคนิคพิเศษเรียกวา 

beam projector ที่สามารถใสเขาไปกับโคมไฟอะไรก็ได และจะใชไฟฟาจากโคมไฟในการทํางานเลย 

ไมตองมีสาย ไมตองใชขาต้ังกลองเหมือน Projector และสามารถควบคุมผานมือถือได การแสดงน้ีได

นํา beam projector มาใชในการสรางลําดับแสงบนเวที  ไฟที่ใชตัดสลับไปมาระหวางสีขาวและเงาทํา

ใหรูสึกกําลังฉายลําแสงสีขาวเปนรูปรางเปนเสนตรงตัดสลับเสนเลเซอรสีแดงทําเปนรูปรางแผนที่ แสงที่

สลับกันไปมาสรางความต่ืนเตนใหกับผูชมรวมถึงนําความคิดในดานการตีความหมายของโชว  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 17 จาก คอนเสิรต (Concert) TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 2019 

การแสดงที่ 6 ศิลปนและนักเตนเดินตามเสนทางที่แสงไฟสองบนเอียง 45 องศา แสงไฟตัด

สลับไปมาดวย beam projector 

ที่มา (จินตนา มีชาง. (2565). Taemin 2nd concert T1001101 สืบคน 19 มีนาคม 

2565, จาก https://www.youtube.com/watch?v=nu_7LLdjKNw&t=423s) 

เปดวีดีโอเพลง Stone Heart  

วิดีโอเปดมาดวยอักษรหนารูปตัว Y ที่มีหนูมีขาวว่ิงวนอยูบริเวณสามเหลี่ยมหาทางออกไมเจอ 

และกลองก็ซูมเขาตัดสลับกลายเปนศิลปนที่อยูในชุดสูทสีขาวมีพ้ืนหลังเปนพระจันทรดวงใหญ 

พยายามหาทางออกไปจากดวงดาวแตดูเหมือนจะทําไมไดเพราะรอบดานมีแตกระจกที่สะทอนตัวเอง

เต็มไปหมด ในชวงแรกเหมือนจะพยายามหาทางออกแตชวงหลังของวิดีโอเหมือนศิลปนพอใจที่จะอยู

ในวงกตตอไป มีแตสีขาวตัดสลับภาพไปมาจนกระทั่งหลับตาลงทุกอยางก็มืดสนิทและจบลง เน้ือเพลง
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กลาวถึงการหลงอยูในเขาวงกตที่เปรียบเสมือนความสวยของหญิงสาวที่ไมสามารถหาทางออกไปได ดัง

เ น้ื อ เพลงกล า ว ไ ว ว า ‘빛줄기 하나 없이 숨죽인 밤어둠 속을 걸어가 

홀로 헤매다  내 온몸을 채우던 네 향길 따라 네가 나를 가둔 

낯선 미로 속 yeah 숨도 쉴 수 없이 아름다워헤어날 수 없는 

너란 미로 속눈을 떠 봐도 낯선 미로  속널 기다릴 뿐 낯선 미로 

속 yeah’ แปลความไดวา “ค่ําคืนที่กลั้นหายใจโดยไรแสงไฟ เดินในความมืดและเดินคนเดียว ตาม

กลิ่นของคุณที่เต็มรางกายของฉัน ในเขาวงกตที่ไมคุนเคยที่คุณขังฉันไว ใช สวยจนหายใจไมออก ในเขา

วงกตที่เรียกเธอวาออกไปไมได แมจะลืมตาขึ้นในเขาวงกตที่ไมคุนเคย ฉันรอเธออยูในเขาวงกตที่ไม

คุนเคย” 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 18 จาก คอนเสิรต (Concert) TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 2019 วีดีโอ

เพลง Stone Heart เน้ือหาที่กลาวถึงเรื่องราวการหลงอยูในเขาวงกตของศิลปนและไมสามารถออกไป

ได โดยนําเสนอใหกระจกเปนกรอบปดกั้นทางออก 

ที่มา (จินตนา มีชาง. (2565). Taemin 2nd concert T1001101 สืบคน 19 มีนาคม 2565, 

จาก https://www.youtube.com/watch?v=nu_7LLdjKNw&t=423s) 

การแสดงที่ 7 ศิลปนเปลี่ยนชุดที่ใสเปนชุดที่ 2 ออกมาในรูปแบบเสื้อเน้ือผากํามะหย่ีสีเขียว

เขม มีเข็มขัด safety belt1 สวมจากไหลขวาเลื่อนมารัดเข็มขัดไวที่สีขางซาย เสื้อดานในสีขาวมีระบาย

ใหความรูสึกสูงสงและสวมกางเกงสีดํา เปดตัวดวยการอยูบนสเตจลอยสูงดานบน มีแสงเลเซอรสีฟา 

ขาว แดงตัดสลับกันไปมา เพลงที่ใชแสดงคือ Holy water ภาษาญี่ปุนใหความรูสึกฮึกเหิมกับดนตรีที่

เรงจังหวะเร็วและแข็งแรง ชวงกลางเพลงศิลปนคอยๆลดสเตจลอยใหตํ่าลงแลวหันหลังทิ้งตัวลงมา

ดานลางโดยมีนักเตนทั้งชายและหญิง 7 คนคอยรับเอาไว จนในชวงพิเศษทายเพลงมีการใชพลุปลอย

ออกมาจากดานบนตลอดการรองและเตนจนกระทั่งเพลงจบทั้งศิลปนและนักเตนจึงเดินกลับไปยังเวที 
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45 องศาดานใน อารมณที่ถายทอดออกมาเปนการบูชาสิ่งศักด์ิสิทธ์ิและกลาวออนวอนสื่อสารผานเน้ือ

เพลง ความวา  ‘ボクらをひとりにしないで 孤独が蔓延らぬよう 

これ以上 必要として 諭して揺り起こして償いを与えて Holy 

water 父なる光 母なる 空諭して救い出して命の意味を問う 

Holy water  聖なる声が 重なりあう許して救い出して命を呼び

醒ます Holy Water  聖なる歌が 祈りになる’ แปลความไดวา “ อยาทอดทิ้งเรา

ความเดียวดายจะไดไมแผขยายเขามาในใจฉันอีก ไดโปรดตองการฉัน  สงสัญญาณบอกฉัน เขยาใหฉัน

ต่ืนและมอบหนทางใหฉันไดชดใช Holy Water เจาแหงแสงสวาง เจาแหงทองนภา สงสัญญาณบอก

ฉัน คุมครองฉัน ทําใหฉันคิดถึงความหมายของชีวิต Holy Water เสียงอันศักด์ิสิทธ์ิแทรกซอนขึ้นมา 

อภัยใหฉัน คุมครองฉันปลุกจิตวิญญาณในตัวฉัน Holy Water บทเพลงศักด์ิสิทธ์ิที่กลายเปนคํา

อธิษฐาน” 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 19 จากคอนเสิรต (Concert) TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 2019 การแสดง

ที่ 7 ทาเตนถูกออกแบบในลักษณะของการทําพิธีเพ่ือบูชาสิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่เคารพประกอบกับเน้ือหาของ

เพลง Holy water 

ที่มา (จินตนา มีชาง. (2565). Taemin 2nd concert T1001101 สืบคน 19 มีนาคม 2565, 

จาก https://www.youtube.com/watch?v=nu_7LLdjKNw&t=423s) 

การแสดงที่ 8 เพลงถูกปรับเปลี่ยนจังหวะของดนตรีใหเหมาะสมกับคอนเสิรต เริ่มตนเพลง

ดวยศิลปนเตนอยูตรงกลางมีนักเตนลอมรอบเอาไวและเอนตัวลงเหมือนกับกลีบดอกไมกําลังบาน

หลังจากน้ันทุกคนแยกเดินออกจากการเปนการขยับตัวจังหวะเดียวกับเพลงและแยกตัวกัน นักเตน

คอยๆนอนลงกอนจะลุกขึ้นมาเปนคลื่นสลับกันและเตนไปทิศทางเดียวกับศิลปนคลายกําลังว่ิงตามโดย

ที่ศิลปนพยายามจะหนีกอนที่ทั้งหมดจะไหลลงไปตามแนวลาดเอียงของเวที 45 องศามีแสงสีฟาเหมือน

คลื่นนํ้า ศิลปนทํามือเหมือนควบคุมนักเตนเอาไวพรอมขจัดสิ่งกีดขวางและในทอนสุดทายของเพลงแสง
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เลเซอรเปลี่ยนเปนสีแดง ทาเตนเนนเรื่องความแข็งแรงมากขึ้นและดนตรีเพ่ิมความฮึกเหิมเหมือนกําลัง

ตอสูบางอยางตามเน้ือเพลงที่กลาววา선명하게 소중한 널 감싸줄게 구원해줄 

내게 작은 손을 내게 줄래 데려가 줄게 Heaven 느껴줄게 Heaven 

Baby oh baby oh 너의 감정 내겐 보여줘도 돼’ แปลความไดวา “ฉันโปรงใส

ชัดเจน ฉันจะปกปองคุณที่รัก ชวยฉันหนอยเพ่ือชวยคุณ ฉันจะพาคุณไปสวรรค พาคุณไปสรรค คุณ

สามารถแสดงใหฉันเห็นวาคุณรูสึกอยางไร” เปนการสื่อสารที่ศิลปนอยากจะปกปองผูชมที่เปรียบ

เหมือนคนที่เขารักและพาไปยังสถานที่เปนความสุข 

การแสดงที่  9 การแสดงรวมทั้งหมด 3 เพลงเขาดวยกันคือ shadow, Guess Who, 

Sexuality เพลง shadow เวทีใชแสงสีนํ้าเงินและมวงในการนําเสมอ ศิลปนใชทาเตนสื่ออารมณ

ออกมาในรูปแบบออนวอนและคลั่งไคลตอสิ่งที่นับถือราวกับพระเจาอยูในใจ จะเห็นไดจากมีการ

ออกแบบทาเตนใหศิลปนตอตัวขึ้นไปอยูสูงกวานักเตนราวกับพระเจาและมีการบูชาตอสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ โดย

เพลงแรก shadow ศิลปนสื่อสารออกมาในรูปแบบของความแข็งแกรงแตถูกควบคุมเอาไว เน้ือเพลง

กล า วถึ งการถู กควบคุ ม ตั วอย า งท อน  ‘You’re like a shadow 어둠 속에 숨고 또 

숨어도 다시 쫓아와 나를 떠나지 않아 도망쳐도 나는 여전히 

다시 제자리 Oh you’re like a shadow’ แปลความไดวา “คุณเปนเหมือนเงาที่ยังไลตามผม

ไมหายไปไหน จะว่ิงหนียังไงคุณก็ยังกลับมาหาผมเหมือนเดิม โอ คุณเปนเหมือนเงา” และในทอนรองน้ี

ทาเตนถูกออกแบบใหศิลปนถูกนักเตนจับแขนและขาเอาไวทุกดานไมสามารถหนีไปไดกอนที่จะสลบลง

ไปและฟนขึ้นมาอีกครั้ง ตอดวยเพลง Guess Who เปนเพลงจังหวะเร็วและมีการผสมการเตนรําเขามา 

เน้ือหาเพลงกลาวถึงการเตนรําบนเวทีที่ตองการถูกมองและเปนที่สนใจ ตัวอยางเชน ‘Who's on the 

dance floor (소릴 질러 줘) Who's on the dance floor (나를 깨워 줘) Who's on 

the dance floor (입을 맞춰 줘) Who's on the dance floor (Right here girl) Oh’ แปล

ความไดวา “ใครอยูบนฟลอรเตนรํา (ปลุกฉันขึ้นมา) ใครอยูบนฟลอรเตนรํา (จูบฉัน) ใครอยูบนฟลอร

เตนรํา (ที่น่ีผูหญิง) ชวงเวลาที่คุณจําฉันไดที่ซอนอยูในความมืดชวงเวลาที่คุณจําฉันได” ในเพลงมีการ

แทรกเสียงซาวเปนเสียงกระจกแตกเมื่อศิลปนทําทาชกไปยังดานหนาและเตนจังหวะเร็วขึ้นทําใหสื่อ

อารมณไปถึงผูชม และเพลงสุดทาย Sexuality กลาวถึงความสุขของการมัวเมาไปกับเรื่องเพศ และ

ความแตกตางที่ลงตัวนําพาไปสูการอยูรวมกันอยางมีความสุข ทาเตนออกแบบใหเซ็กซี่ ขยับรางกาย

ชวงสะโพกและกมตัวลงไปแนบพ้ืน แสงสีแดงเลเซอรสีแดงและจังหวะเพลงเร็วชวยใหการสื่อสารเพลง

เต็มไปดวยอารมณและเขาถึงงายมากยิ่งขึ้น 
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การแสดงที่ 10 เปนการแนะนํานักเตนทั้งหมดของคอนเสิรตโดยจะใหนักเตนออกมาดานหนา

ทั้ งเ ด่ียวและคู ในเพลง Into the Rhythm เริ่มจากคนแรกจนไปถึงคนสุดทายคือ Uzin,Riye, 

Sanghyuk, Eunkyung, Sooyeon, kyungnam, Taesung, Seonhwa, Keeyeoun, Insun, 

Sungchan  และทุกคนมาเตนรวมกันดานหนาเวทีกลาง เปนการเปดโอกาสใหผูชมไดเห็นและสนใจนัก

เตนมากขึ้นเพราะไมมีศิลปนอยูบนเวทีทําใหเห็นวาศิลปนใหความสําคัญกับนักเตนของเขาและเห็นวา

คอนเสิรตน้ีทุกคนมีบทบาทที่แตกตางกันและชวยกันทําใหการแสดงออกมาเสร็จสมบูรณ 

การแสดงที่ 11 ศิลปนเปดตัวขึ้นมาหลังจากเพลงนักเตนจบลงดวยชุดที่ 3 เสื้อสีขาวดานในสี

ขาวมีระบายเปนริ้วใหลักษณะเหมือนกับ Filly outfits เสื้อดานนอกใหเปนสูทดานขวาสีขาวและ

ดานซายสีดํามีเครื่องประดับที่ติดอยูบนอกมีมุกประดับตรงกลางใหความรูสึกเหมือนเจาชายในรางวงศ

ช้ันสูง แตทาทางการเตนใหความรูสึกถึงผูชายที่เขาถึงงาย มีนักเตนชายทั้งหมด 4 คน แสดงออกถึง

ความขี้เลนเหมือนผูชายกําลังขอความรักกับหญิงสาว เน้ือเพลงกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพ่ือเปน

ผูชายในแบบที่ผูหญิงที่ เขารักตองการ ตัวอยางเชน  ‘속속 예쁘게만 바르게만 

보여속 속속 착하게만 여리게만 보여속 속 넘겨짚은 상상뿐일 

걸 (Pretty Boy)  속속 남자를 원해 넌? 겉모습속속속속속걸원해? 

생각해속속속남자를 원해 넌?같은말속속속뭔가다른 믿음을 

줄게 네속’ แปลความไดวา “ผมที่มักจะดูนารักตลอด ผมที่มักดูเกงตลอดเวลา ผมที่ชางดูสุภาพ 

ดูบอบบางน้ันมันก็แคอดีตที่ผานไปแลว ในจินตนาการของคุณน้ัน มันครอบงําผมใหเปน (Pretty Boy) 

ผูชายแบบไหนที่คุณตองการ? คุณตองการผูชายแมนๆแบบที่อยูขางนอกน้ันหรอ? คิดถึงมันสิ ผูชาย

แบบไหนที่คุณตองการ? คําพูดที่ดูเหมือนๆกันน้ัน ผมจะมอบความจริงใจใหแกคุณ” ศิลปนแสดง

ทาทางทั้งนารักและเตนดวยความแข็งแรง เมื่อมาถึงกลางเวทีในทอนสุดทายไดมีพลุขึ้นมาพรอมกัน

ปลอยริบบ้ินที่เปนช่ือคอนเสิรตเพ่ือใหผูชมเก็บไวเปนที่ระลึก 

พูดคุยกับผูชมชวงกลางคอนเสิรต 

หลังจากเพลงจบลงไดมีการเรียกช่ือศิลปนพรอมกันหลายครั้ง ศิลปนถามแฟนคลับวามี

ความสุขกับการแสดงของเขาหรือไมพรอมกับอธิบายรายละเอียดของการแสดง และไดบอกถึงแรง

บันดาลใจในการนําหมวกเฟดอรามาใชในการแสดงเพลง Play me เพราะผูชมตางรูดีวาศิลปนมี 

Michael Jackson เปนแรงบันดาลใจในการเปนศิลปนและครั้งน้ีเขาอยากจะลองรูปแบบการแสดง

เหมือนกันเหมือนกับการทําตามความฝน และมีบางเพลงที่ปรับเปลี่ยนจังหวะของดนตรีใหเขากับ

บรรยากาศของคอนเสิรต ทําใหแฟนคลับเขาใจในเน้ือเรื่องหลักของการแสดงในครั้งน้ีและสามารถคาด
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เดากับการแสดงในชุดตอไปเพ่ืออรรถรสในการดูใหสนุกมากย่ิงขึ้น และทําใหการนําเสนอมีความลึกซึ้ง

ในดานจิตใจทั้งของตัวศิลปนและผูชม เลนมุกตลกบางครั้งสรางความผอนคลายและเปนกันเองกอนจะ

เริ่มเขาสูชวงหลังของการแสดง 

การแสดงที่ 12 เพลงเปดมาในจังหวะชาฟงสบาย ศิลปนใชไมคเพียงตัวเดียวในการสื่อสารกับ

ผูชม เพลงที่ใชรองมีความหมายที่ลึกซึ้งและอยากใหผูชมไดฟงความหมายของมันอยางชัดเจน โดย

กลาวถึงความสัมพันธที่ไมยืนยาวและไมมีคําวาตลอดไปอยางแทจริง ศิลปนสื่อสารอารมณเพลงออกมา

ใหเศรา 

การแสดงที่ 13 เพลงมีจังหวะปานกลางและฟงสบาย มีนักเตนชายเดินเขามาจากซายสองคน

และขวาสองคนเพ่ือมาอยูขางหลังของศิลปน เตนดวยทาทางคลายกับตุกตามีการผสมทาเตนบัลเลต 

ฉากดานหลังเปนรูปนาฬิกาเวลาไมตรงกัน เน้ือเพลงกลาวถึงวันเวลาที่คิดถึงผูหญิงอันเปนที่รักและไม

สามารถหยุดเวลาไวเพ่ือใหเธอยังอยูกับเขาได เวลายังคงดําเนินตอไป 

การแสดงที่ 14 ศิลปนเดินตามจังหวะเพลงที่เร็วขึ้นมาตรงกลางเวทีดานหนา กลองจับไปที่มือ

กําลังดีดน้ิวตามจังหวะของดนตรีพรอมกับแสงเลเซอรสีแดงที่ตัดสลับไปมา และศิลปนรวมถึงนักเตน

ชายสองคนดานหลังเนนเพ่ิมความสนุกสนานและสื่ออารมณใหผูชมสนุกไปกับทาเตน 

เปดวีดีโอเพลง Back to You  

วิดีโอเปดมาดวยเปนดาวดวงหน่ึงที่ภูเขาเปนทะเลทราย แหงแลงและมีตนไมลมตาย แตยังมี

กุหลาบดอกหน่ึงถูกเก็บรักษาไวอยางดีภายใตโหลแกว ภาพตัดมาที่ศิลปนใสชุดเสื้อสีขาวลักษณะเปน 

Filly outfits กางเกงสีดําใหความรูสึกเหมืนเจาชายกําลังหลับใหล จนกระทั่งต่ืนขึ้นมา เขาเปนเจาชาย

ที่เกงในดานใชดาบตอสูครั้งหน่ึงเขาเคยทําโหลแกวแตกสลายไปและไดกลับคืนมาอีกครั้ง โดยเน้ือเพลง

ในวี ดี โอทอนหน่ึงไดกล าวว า ‘보고 듣고 느끼고 믿었던 세상이 사라져 

What I can do, to get back to you? 모든 기억이 아득해져  간절한 내 

의지와는  반대로아직 그곳에 서있기를 Girl, I just miss you, 내가 

살던 품’ “ โลกที่ฉันเห็น ไดยิน รูสึกและเช่ือไดหายไปแลว สิ่งที่ฉันสามารถทําไดเพ่ือกลับไปหา

คุณ? โอ ความทรงจําทั้งหมดจางหายไปขัดกับความต้ังใจจริงของฉันยังยืนอยูตรงน้ัน สาวนอย ฉันแค

คิดถึงเธอ ใชแลว ออมกอดที่ฉันเคยอยู”  เปนการกลาวถึงความผูกพันที่เขาไดมีตอดอกกุหลาบที่

เจาชายเฝาถนอมเอาไวที่กอนที่เขาจะหลับใหลไปและไดต่ืนขึ้นมาอีกครั้งและกลับไปเพ่ือเฝาดูแลดอก

กุหลาบแตสุดทายเขาก็คนพบวาการเฝาถนอมดอกกุหลาบเพียงอยางเดียวน้ันทําใหเกิดความทุกข ใน

วิดีโอเพลงจึงแสดงใหเห็นวาเจาชายซึ่งรับบทโดยศิลปนไดเผาตัวเองแลวจากมา 



35 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 20 จากคอนเสิรต (Concert) TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 2019 วิดีโอเพลง 

Back to You เปนฉากที่ตนไมลมบนดวงดาวที่เจาชายนอยอาศัยอยู 

ที่มา (จินตนา มีชาง. (2565). Taemin 2nd concert T1001101 สืบคน 19 มีนาคม 2565, 

จาก https://www.youtube.com/watch?v=nu_7LLdjKNw&t=423s) 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 21 จากคอนเสิรต (Concert) TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 2019 

วิดีโอเพลง Back to You ชุดของศิลปนเสื้อสีขาวลักษณะเปน Filly outfits ใหความรูสึกสูงสงเหมือนกับ

เจาชาย 

ที่มา (จินตนา มีชาง. (2565). Taemin 2nd concert T1001101 สืบคน 19 มีนาคม 2565, 

จาก https://www.youtube.com/watch?v=nu_7LLdjKNw&t=423s) 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nu_7LLdjKNw&t=423s
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ภาพที่ 21 จากคอนเสิรต (Concert) TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 2019 วิดีโอเพลง 

Back to You เจาชายนอยแสดงถึงความรักที่มีตอดอกกุหลาบที่เขาเฝาดูแล 

  ที่มา (จินตนา มีชาง. (2565). Taemin 2nd concert T1001101 สืบคน 19 มีนาคม 

2565, จาก https://www.youtube.com/watch?v=nu_7LLdjKNw&t=423s) 

 การแสดงที่ 15 เมื่อวิดีโอเพลงจบลงศิลปนน่ังอยูในชุดที่ 4 ของการแสดง เปนชุดสีแดง

ลวนเสื้อคอปกเวาบริเวณหัวไหลทั้งสองขาง แขนขางขวาสวมที่รัดขอมือสีแดงมีประดับดวยหัวสีเงิน

คลายเข็มขัดขนาดเล็ก หลังจากเพลงเริ่มศิลปนเริ่มเอนตัวลงนอนและเตนแนวระนาบไปกับพ้ืน กลอง

จับใหเห็นภาพทาเตนที่สื่อสารใหรูวาตัวละครกําลังตอสูกับอะไรบางอยางที่พันธนาการอยูกอนจะเริ่มสู

กับมัน จังหวะเพลงทั้งเนิบชาสลับกับลงจังหวะเนนยํ้าใหรูสึกจริงจัง ทาเตนสื่อความรูสึกทั้งโหยหาและ

คิดถึงแตไมสามารถรักษาเอาไวไดพรอมกับใบหนาและการสื่ออารมณของศิลปนที่สงสารใหผูชม ฉาก

ดานหลังเปนรูปดอกกุหลาบอันใหญ เพลงที่ใชในการแสดงมีช่ือวา Goodbye โดยเน้ือเพลงไดกลาวถึง

การจากกับดอกไมอันเปนที่รักในทอนหน่ึงคือ‘흩날리는 꽃잎이 마치 인사하듯이  

외로움 속에서 미소 짓고 있어  안녕 나의 사랑이 홀로 슬프다 

해도  난 결코 너에게 닿을 수도 없는데’ แปลความไดวา “ราวกับกลีบดอกที่

รวงหลนกลาวคําลากอน ย้ิมใหกับความเหงา ลากอนแมรักจะเศราเพียงลําพัง ฉันไมสามารถพบคุณได 

ลากอนเหมือนความรักของฉันโอบกอดคุณ”  

  ชวงพูดคุยทายคอนเสิรต 

 ศิลปนไดกลาววาในตอนน้ีเปนชวงทายคอนเสิรตและอธิบายถึงความหมายที่แทจริง

ทั้งหมดของการแสดงในครั้งน้ี สิ่งที่สามารถนํามาตอเปนเรื่องราวน้ันเริ่มจากวิดีโอเพลงอันแรกที่ใชเปด

คอนเสิรตไปจนถึงเพลงที่ใชจนกระทั่งเพลงสุดทาย เน้ือเรื่องหนักของคอนเสิรตไดรับแรงบันดาลใจมา

จากวรรณกรรมเรื่อง “The little prince” หรือแปลเปนไทยวาเจาชายนอย ศิลปนเปรียบตัวเองเปน

ตัวละครหลักของเรื่องน่ันก็คือเจาชายนอยและใหผูชมเปนนักบินอวกาศที่มาเย่ียมชมดวงดาวของเขา

น่ันก็คือคอนเสิรตแหงน้ี พรอมทั้งอยากขอคุณแฟนๆที่คอบอยูเคียงขางมาตลอด 12 ป กอนจะกลาวถึง

แผนการแสดงคอนเสิรตในประเทศอ่ืนๆ และการทําเพลงในอัลบ้ัมตอไป จนสุดทายมีเพลงที่อยากใหทุก

คนชวยกันรองและขอใหแฟนคลับรองตาม 

  การแสดงที่ 16 เพลงที่ใชช่ือ Hypnosis เปนเพลงที่เนนสื่อความหมายทางอารมณ

ใหกับผูชมการแสดงโดยตรง ศิลปนรองเพลงอบูบนเวทีคนเดียวและจังหวะดนตรีชาเปนเพลงที่ใหผูชมมี

สวนรวมโดยการรองเพลงตามไปดวยทําใหรูสึกเปนสวนหน่ึงกับการแสดงของศิลปน ใชการสื่อสารผาน

https://www.youtube.com/watch?v=nu_7LLdjKNw&t=423s


37 
 

ทางสายตาไปยังผูชมที่อยูพ้ืนที่ตางๆภายในคอนเสิรต และมีชวงที่ศิลปนย่ืนไมคออกไปเพ่ือฟงเสียงรอง

ของผูชมในทอน ทุกฉากในหัวคือความทรงจําของคุณ ‘머릿속 그 장면마다 네 

추억인데  너 아닌 시간들은 없는 것 같아가슴속 비밀노트를 

꺼내 보아도’ แปลความไดวา “ทุกฉากในหัวคือความทรงจําของคุณ ฉันไมคิดวาจะมีเวลาใดที่

ไมมีคุณ แมวาฉันจะเอาสมุดบันทึกลับในอกของฉันออก เต็มไปดวยเรื่องราวเกี่ยวกับคุณ” 

 การแสดงที่  17 เปนการแสดงที่ เนนอารมณในการสื่อสาร เพลงที่ ใชมี ช่ือวา 

Monologue ผสมกับเพลง Soldier ศิลปนน่ังรองเพลงอยูที่ขอบของเวทีเพ่ือใหผูชมไดใกลชิดกับเขา

มากขึ้น และเปนการแสดงความสามารถทางดานการรองเพลงอยางเต็มที่เมื่อเพลงแรกจบลงศิลปนได

เดินกลับไปยังเวทีกลางอีกครั้งกอนที่เวทีวงกลมจะยกสูงขึ้นในทอนของเพลงคือ ‘시간마저 

멈춘 네가 없는 방 안엔아무 의미 없는 혼잣말만 가득해널 

사랑했던 만큼 아프고 아프게흩어져 간 널 다시 또 

불러내매일 그리워한 눈빛에 난 혼잣말을 쏟아내 빈 방 안에 

꽉 차버린 말들’ แปลไดความวา “หองที่ไมมีคุณแมแตเวลายังหยุดเดิน ผมไดแตพร่ําเพอไร

สาระอยูคนเดียว ผมเจ็บเทากับความรักที่มีใหคุณ คุณหางไกลออกไป ผมเรียกช่ือคุณออกมาอีกครั้ง 

สายตาแหงความคิดถึง คําพูดมากมายที่พรั่งพรูออกมา ถูกทิ้งไวในหองที่วางเปลา” เน้ือเพลงกลาวถึง

การพลัดพรากจากสิ่งอันเปนที่รักและกําลังคิดถึงใครบางคน โดยศิลปนสื่ออารมณของความเจ็บปวด

และโหยหาผานทางใบหนา นํ้าเสียง จังหวะหนักเบาของการรองเพลง เพ่ือใหเน้ือเพลงสามารถเขาถึง

ความรูสึกของผูชมใหเกิดความเขาใจและอารมณรวมมากขึ้น 

 การแสดงที่ 18 เพลงที่ใชเปนเพลงหลักในอัลบ้ัม MOVE - The 2nd Album ซึ่ง

รูปแบบการแสดงใหความรูสึกต่ืนเตนและเรารอน จังหวะดนตรีปานกลางแตมีการออกแบบทาเตนให

เซ็กซี่ใชแขนกับสะโพกเปนหลัก การแสดงจึงเปลี่ยนอารมณความรูสึกของผูชมจากที่กําลังชักนําให

เสียใจและเห็นใจการพรากจากคนรัก ใหกลับมามีกําลังใจอีกครั้งเหมือนกับการเริ่มตนใหม การแสดงน้ี

มีนักเตนหญิงทั้งหมด 5 คน สวมเสื้อสีแดงแขนสั้นกับขายาวแขนสั้นกลมกลืนไปกับชุดของศิลปน 

ทั้งหมดเตนดวยทาเซ็กซี่เนนความออนตัวของรางกาย แสงที่ใชบนเวทีเปนเลเซอรสีนํ้าเงินทําใหชุดสี

แด ง ดู โ ดด เด นม ากขึ้ น  เ น้ื อ เพลงกล า ว เ อ า ไ ว ว า  ‘묘한 분위기에 취해  너를 

놔버려도 돼 나를 벗어나진 못해 나른해진 이 순간 잘 빗은 
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머리가 헝클어질수록 아름다워 내버려둬 Oh oh 반듯한 자세가 

흐트러진대도 괜찮아 날 똑바로 봐 Oh yeah’ “แปลความไดวา ด่ืมดํ่าไปกับ

อารมณแปลกๆน้ี คุณปลอยตัวเองไปไดเลย แตคุณหนีผมไปไมไดหรอก เพราะตอนน้ีเราชางเหงาหงอย

กันเสียเหลือเกิน ผมที่หวีมาอยางดีของคุณยุงหมดแลว สวยดี ปลอยมันไวอยางน้ันแหละ มาดสุภาพๆ

ของคุณก็พังหมดแลว แตไมเปนไรหรอกมองมาที่ผมสิ” เน้ือหาเปนการสื่อสารใหผูชมรูสึกผอนคลาย

และหลงใหลไปกับการแสดงไดงายมากขึ้น และแสดงความสามารถอีกอยางหน่ึงคือการเตนให

ผสมผสานไปกับทาเตนของนักเตนผูหญิงที่เนนความออนชอยมากกวาแข็งแรง 

 การแสดงที่ 19  ไฟในคอนเสิรตมือลงกอนที่จะเปดขึ้นมาอีกครั้งพรอมกับเพลง 

Danger ซึ่งเปนเพลงหลักในอัลบ้ัม The 1st Mini ALBUM 'ACE' ศิลปนกลับมาใชเวทีเอียง 45 องศา

อีกครั้งโดยเปดตัวดวยกันโรยตัวลงมาตามแนวลาดเอียงสวมชุดที่ 5 ของการแสดงคือเสื้อสีดํากับกางเกง

สีดําสวมสูทตัวนอกทับปกเลื่อม จังหวะของเพลงเร็วและทาทางการสื่อสารใหความรูสึกสายลับ ใชนัก

เตนชาย 4 คน ทาเตนแรกนักเตนชายทั้งหมดเดินเขามาหาศิลปนที่อยูตรงกลางและมีทากระโดดไปมา

ระหวางเพลง ไฟตัดสลับระหวางมือและสวางและภายหลังไดมีการเพ่ิมนักเตนหญิงขึ้นมา 4 คน นักเตน

ทั้งหมดสวมชุดสีดําลวนเหมือนกับสายลับ เน้ือเพลงกลาวถึงการลอบเขาไปในสักที่แหงหน่ึงเมื่อความ

มืดมาถึง ตัวอยางเน้ือเพลงเชน  ‘(Danger) 오늘 밤에 오늘 밤에 오늘 밤에 오늘 

밤에 ( Danger) 널 훔쳐가요 훔쳐가요 (훔쳐가요) Stay 손끝이 널 

따라간 순간세상에서 너만 빛나 Stay 어둠이 다 삼켜버린 밤 It’s 
my show time’ แปลไดความวา (อันตราย) ค่ําคืนน้ี ค่ําคืนน้ี ค่ําคืนน้ี ค่ําคืนน้ี (อันตราย) ผมจะแอบ

เขาไป แอบเขาไป (แอบเขาไป) รอ ชวงเวลาที่ปลายน้ิวของผมจะติดตามคุณไป คุณที่สองแสงใหแกโลก

ใบน้ี รอ~ ใหค่ําคืนน้ีถูกกลืนกินดวยความมืดมิด แลวมันจะเปนเวลาของผม’ ทาเตนที่เปนเอกลักษณ

ของเพลงน้ีคือทากางเขนไปดานหลังและเอนตัวมาดานหนาซึ่งเหมือนกับการพุงไปขางหนาอยางอิสระ 

และในชวงตอนสุดทายของการแสดงไดมีการผสมเขามาของเพลง Sherlock เปนเพลงในอัลบ้ัม 

'SHINee WORLD III in SEOUL' ของวง SHINee ซึ่งเน้ือหาของเพลงกลาวถึงนักสืบที่กําลังตามหา

หลักฐานเพ่ือปดคดี ตัวอยางเน้ือเพลง “범인은 이 안에 있어  아무도 나갈 수 

없어너와 나 어떤 누구도”   แปลความไดวา “ผูตองสงสัยอยูที่ น้ี ไมมีใครสามารถ

ออกไปได คุณและผมหรือใครซักคน” เน้ือเพลงทั้งสองมีความเช่ือมโยงกันและศิลปนทําออกมาใน

รูปแบบที่ตัวเองเปนทั้งตัวละครทั้งสองที่มีบทบาทขัดแยงกัน ในชวงสุดทายของเพลงแฟนคลับไดยก
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กระดาษแฟนโปรเจคที่นํามาสรางเซอไพรใหศิลปนโดยกระดาษเขียนขอความวา ME LOVE TMI’ และ 

TMI ยอมาจาก Taemin ldentity  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 22 จากคอนเสิรต (Concert) TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 2019 

การแสดงที่ 19 ทาเตนเพลง Danger กางเขนไปดานหลังและเอนตัวมาดานหนาคลายกับปก

นกบงบอกถึงอิสระ 

 ที่มา (จินตนา มีชาง. (2565). Taemin 2nd concert T1001101 สืบคน 19 มีนาคม 

2565, จาก https://www.youtube.com/watch?v=nu_7LLdjKNw&t=423s) 

 

กลาวจบคอนเสิรต 

ศิลปนไดกลาวขอบคุณสิ่งที่แฟนคลับเตรียมมาใหและอธิบายถึงการแสดงที่ผานไป ความรูสึกที่

อยากนําเพลงของวงหลักมาอยูในการแสดงของคอนเสิรตและกลาวแนะนํานักเตนของเขาอีกครั้ง 

สุดทายไดกลาวปดการเสนอคอนเสิรตครั้งน้ีดวยการขอบคุณและขอใหผูชมรองเพลงที่ศิลปนต้ังใจจะ

ถายทอดเน้ือเพลงเพ่ือสื่อความหมายกอนที่ดนตรีจะเริ่มเขาสูเพลง 

การแสดงที่ 20 ศิลปนรองเพลงโดยใชอารมณสื่อสารเปนหลัก เพลงมีช่ือวา I Think It’s Love และ

เพ่ิงทําการแสดงในคอนเสิรตน้ีคร้ังแรกศิลปนทําการแสดงโดยถอดเสื้อสูทตัวนอกออกผอนคลาย

อารมณและใชนํ้าเสียงในการถายทอดความรูสึกใหกับผูชม จอดานหลังมีพ้ืนหลังเปนสีดําและขึ้นเน้ือ

เพลงเพ่ือใหผูชมสามารถเขาใจเน้ือเพลงไดชัดเจนมากขึ้น โดยเน้ือเพลงกลาวไววา ‘어쩌다 너를 

알게 됐을까 누구나 너를 알면 이럴까왜 널 보면 마냥 좋을까 

두근거림이 조금 버겁고 이런 내가 좀 어색해도 더 알고 

싶어져 널 갖고 싶어져 oh 입술을 아무리 닫아봐도 새어 나오는 

https://www.youtube.com/watch?v=nu_7LLdjKNw&t=423s
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말 내 곁에 있어 줘 나에겐 네가 필요해날 사랑해주길 바래  

누구도 담지 못했던  어리기만 했던 내 맘에네가 유일한 내 

사람인 것 같아 사랑인 것 같아’ แปลความไดวา “ผมรูจักคุณไดยังไงกันนะ มัน

จะเปนแบบน้ีไหมถาใครสักคนไดรูจักคุณ ในตอนที่มองเห็นคุณทําไมถึงไดรูสึกแบบน้ีดีกันนะ หัวใจของ

ผมสั่นระรัว แมวาจะรูสึกแปลกนิดหนอยแตผมก็อยากรูจักคุณใหมากกวาน้ี ผมตองการคุณ แมวาผมจะ

ปดปากตัวเองเทาไหร แตผมตองการคุณเหลือเกิน ผมตองการคุณ ไดโปรดรักผม ไมวาใครก็ตองไมอาจ

เขามาได ภายในหัวใจของผม คุณคือคนที่ผมรักเพียงคนเดียว”  หลังจากรองเพลงจบกลองจับภาพไป

ทั่วทั้งคอนเสิรตและภายขึ้นที่จอดานหลังเพ่ือเก็บบรรยากาศรวมไปกับเพลง และในตอนสุดทายมีพลุ

กระดาษรวมลงมา  

การแสดงที่ 21 เปนการแสดงเพ่ือจบคอนเสิรต เน้ือเพลงกลาวถึงการจากลาและบอกรัก ศิลปนสราง

อารมณที่รูสึกสวยงามเปนอยางสุดทายในการแสดงโดยการเลือกเพลงที่มีเน้ือหาแสดงความรูสึก 

ทาทางที่แสดงออกเปนกันเอง สบสายตากับคนดูและย้ิมแสดงความจริงใจ รองเพลงสื่อสารอารมณโดย

เ น้ื อ เ พล งก ล า ว ถึ ง  ‘향기로운 말은 결국 시든단 걸 알아  화려하게 

포장하지 않은 맘을 줄게  너여야 해 내 모든 순간 남은 날의 

간절함까지내 맘의 또 다른 그 이름은 너라는 걸 오직 널 위한  

Truth Truth Truth 내 맘에 가득한 Truth Truth Truth 전하고 싶은 내 Truth’ 

แปลความไดวา “คําพูดที่หอมหวานสุดทายตองโรยราผมรูดี หัวใจที่ไมไดหอหุมดวยความสวยหรูของ

ผมใหคุณไป คุณคือทุกวินาทีของผม ทั้งชีวิตของผม หัวใจของผมหรือเรียกอีกอยางหน่ึงก็คือคุณ เพ่ือ

คุณคนเดียวเทาน้ัน หัวใจที่อัดแนนไปดวยคุณ อยากจะมอบใหคุณ” เมื่อการแสดงจบลงศิลปนไดหมุน

ตัวไปรอบๆเพ่ือมองผูชมและโบกมือลา กลาวขอบคุณผูชมและเดินกลับเขาไปยังหลังเวที 

4.2 ตัวละคร (Character) 

วิธีการวางตัวละครของนักแสดงคือ มีลักษณะเหมือนตัวละครในเทพนิยายและเรื่องเลา ให

ความรูสึกสูงสงเหนือจินตนาการ ทั้งการแตงกาย ลักษณะการขยับทาทางรวมไปถึงวิธีการนําเสนอ

ผลงานที่ออกมาในรูปแบบของการสื่อสารโดยมีตัวผูชมเปนตัวละครหลักอีกหน่ึงตัวละครที่แสดง

ตองการจะแสดงใหเห็นและเพ่ือทําใหเกิดความใกลชิด รูสึกรวมไปกับการแสดง ในแตละเพลงจะมีการ

ใชนักเตนทั้งชายและหญิงเพ่ือใหการสื่อสารของเพลงออกมาไดหลายรูปแบบ 
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4.3 ความคิด (Thought) 

คอนเสิรตมีแนวทางหรือแกนของเรื่องคือ การพาผูชมไปยังดินแดนที่หางไกลหรืออีกดาวดวง

หน่ึงที่มีลักษณะไมตางจากดาวโลกมากนัก โดยนักแสดงไดมีการนําแกนของหนังสือช่ือ ‘The Little 

Prince’ หรือช่ือภาษาไทยคือ เจาชายนอย วรรณกรรมช่ือดังของ อองตวน เดอ แซงเตกซูเปรี 

(Antoine de Saint-Exupéry) มาเปนแกนของการเลาเรื่อง โดยตัวนักแสดงหลักหรือศิลปนเปรียบ

เหมือนเจาชายนอยที่อยูบนดวงดาวที่หางไกลและมีนักบินอวกาศเขามาเย่ียมชมดวงดาวของเขาและ

พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามแบบฉบับในหนังสือ ซึ่งศิลปนเปรียบผูชมเหมือนกับนักบินอวกาศ

ที่มายังโลกของตัวเองและตองการพาผูชมเย่ียมชมดาวดวงน้ีเหมือนกับพาขึ้นสวรรคพรอมทั้งจะปกปอง

ใหอยูเคียงขางกัน และในตอนสุดทาย มีคํากลาวในหนังสือเจาชายนอยเปนที่นิยมวา ‘เราจะเห็นอะไร

ไดเพียงดวยหัวใจเทาน้ัน สิ่งสําคัญไมอาจเห็นไดดวยตา’ ซึ่งนํามาเสนอในรูปแบบของแสงและเงาที่

บางครั้งตัวของผูแสดงจะอยูภายใตแสงและอยูในเงามืดและตองใชความรูสึกในการสัมผัส ในคอนเสิรต

จึงมีการใชสีขาวและดําสลับกันไปมามาก จนถึงในตอนสุดทายของคอนเสิรตเมื่อผูชมไดรับรูถึง

ความหมายของการแสดงแลวน้ันก็จะเขาใจไดวา ศิลปนที่เปรียบตัวเองเปนเจาชายนอยมีดอกกุหลาบสี

แดงในโหลแกวที่ศิลปนเฝาดูแลในวิดีโอที่นําเสนอน้ันเปรียบเหมือนความรักที่ศิลปนมอบใหกับบางสิ่ง

จนกลายเปนความทุกข แตเขาก็ยังรักและผูกพันกับดอกไมของเขาที่มีเพียงดอกเดียวในโลกของเขา ดัง

คําในหนังสือเจาชายนอยประโยคกลาววา ‘เจาชายนอยคนพบแลววาแมจะมีดอกกุหลาบมากมายนับ

ไมถวนแตมีเพียงกุหลาบดอกเดียวที่เขาผูกพันดวยเพราะเขาเฝารดนํ้าและทะนุถนอมไวในที่ครอบแกว 

หาฉากบังลมใหและคอยกําจัดหนอนและแมแตยอมทนฟงเธอบนโออวดตนเอง’ จนถึงวันที่ตองลาจาก

ดอกไมน้ัน ก็ไดพบเจอกันนักบินอวกาศที่กลายมาเปนเพ่ือน ความรัก มิตรภาพที่ดี 

4.4 การใชภาษา (Diction)  

ภาษาที่ใชเปนแบบก่ึงทางการเพ่ือใหศิลปนและผูชมการแสดงรูสึกสนิทกันเหมือนเพ่ือนทําใหผอน

คลายบรรยากาศมากขึ้น แตภาษาที่ใชพูดยังอยูในระดับสุภาพ ศิลปนวางตัวใหเหมือนกับเพ่ือนและในขณะ

เดียวกับก็ใหความรูสึกอบอุนเปนกันเองกับผูชม มีการใชมุกตลก และอธิบายถึงการแสดงที่ไดจบไปแลว

พรอมกับพูดความรูสึก วิธีการเตรียมคอนเสิรตอยางละเอียดในแตละเพลง ทําใหผูชมเกิดความรูความ

เขาใจและผูกพันกับการแสดงรวมถังตัวผูแสดงดวย ชวงพูดคุยจะแบงออกเปน 3 ชวงหลักดังน้ี 

1.ชวงตนคอนเสิรต เปนการพูดเปดคอนเสิรตและทักทายผูชมอยางเปนทางการ 

แทมิน  : สวัสดีครับทุกคน ขอแนะนําตัวอยางเปนทางการ ยินดีที่ไดพบทุกคนนะครับ ผม แทมิน จาก

วงชายน่ีครับ ยินดีตอนรับเขาสูคอนเสิรตเด่ียวครั้งที่สองของผม T1001101 ยินดีตอนรับครับ 

การเปดคอนเสิรตเด่ียวครั้งที่สองของผมเสร็จสมบูรณแลว เปนอยางไรบางครับ 
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 แฟนคลับ  : เราชอบมาก 

แทมิน  : เห็นเวทีที่เปนลาดเอียงน้ีไหมครับ ทุกคนชวยดูมันไดไหมครับ (ผายมือไปยังเวทีดานหลัง) 

แฟนคลับ : ได (ตอบพรอมกัน) 

แทมิน : ผมฝกฝนอยางเต็มที่สําหรับทางลาดน้ี ซึ่งเปนครั้งแรกที่ผมใชมัน เพราะตองฝกฝนทางดาน

เทคนิคเปนอยางมาก ผมฝกฝนอยางหนักในสตูดิโอและเชาพ้ืนที่ของคอนเสิรตน้ีเพ่ือฝกฝน ผม

รูสึกต่ืนเตนและมีความสุขเปนอยางมากที่จะทําการแสดงใหทุกคนดู ผมทําการเขาคอนเสิรต

ดวยการแสดงเปด คอนเสิรตน้ีมีช่ือวา ‘T1001101’ ตัวอักษร T ในช่ือคอนเสริ์ตมาจากแทมิน 

และ 1001101 คือระแบบเลขฐานสอง (binary system) 

แฟนคลับ   : (เสียงปรบมือ)  

แทมิน      : รูไหมครับวามันหมายความวายังไง คุณไมรูใชไหมครับ? (หัวเราะ) 

แฟนคลับ     : (ตอบพรอมกัน) ไมรู 

แทมิน   :  ตกลง ผมจะบอกคุณ (หัวเราะอีกครั้ง) อะไรคือความหมายนะครับ ไมนาเช่ือเลย มันคือ

ตัวอักษร M ครับ เปนช่ือยอของ Taemin รวมกันก็คือ Taemin concert ยินดีตอนรับเขาสู

คอนเสิรตของแทมินนะครับ หวังวาคุณจะสนุกกับคอนเสิรตจนจบใชไหม  

แฟนคลับ : คะ (ตอบพรอมกัน ) 

แทมิน   : ตกลง (หัวเราะ) มีอะไรมากมายรอคอยคุณอยู ผมมีการแสดงอีกมากที่อยากจะใหทุกคน

เห็นนะครับ ดังน้ันเราจะเริ่มเพลงตอไปกันเลยเพราะถาพูดตอไปเรื่อยๆแบบน้ีทุกคนอาจจะ

เบ่ือได ผมจะเปลี่ยนแปลงบางอยางของการแสดง (หยิบหมวกเฟดอราสีขาวขึ้นมา) คุณรูไหม

ครับวาน่ีคืออะไร (ใสหมวก) และน่ีคือเพลงตอไป เพ่ือใหการแสดงกลมกลอมมากขึ้น เปนเพลง

ที่ทุกคนรูจักครับ เพราะทุกคนรูจักเพลงน้ีเปนอยางดีผมจึงอยากใหทุกคนรองเพลงตามไปดวย 

คุณจะ? 

แฟนคลับ  : ไดคา (ตอบพรอมกัน) 

แทมิน   : สงเสียงเปนกําลังใจใหผมดวยหัวใจของคุณ และผอนคลายไปกับมันนะครับ 

แฟนคลับ  : ตกลง (ตอบพรอมกัน) 

แทมิน   : และเพลงตอไปคือ Play me (ดนตรีขึ้นเพลงตอไป) 
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2. ชวงกลางคอนเสิรต เปนชวงพักและอธิบายถึงการแสดงที่ผานมา ความหมายของการแสดงใน

แตละเพลงและวิธีเตรียมการแสดง มีการพูดคุยเลนมากขึ้นเพ่ือใหผูชมผอนคลายเปนชวงพักที่ไฟในฮฮลลดับลง

และแฟนคลับชวยกันเรียกช่ือแทมินจนไฟสวางขึ้นอีกครั้ง 

แฟนคลับ  : แทมิน แทมิน แทมิน (พูดพรออมกัน) 

แทมิน   : ขอบคุณมากครับ พวกคุณมีชวงเวลาที่มีความสุขไหมครับ 

แฟนคลับ  : ใช 

แทมิน : พวกเราทําการแสดงกันอยางไมพักหลังจากที่ผมไดพูดในชวงแรกไปเพียงเล็กนอยเทาน้ัน

จนถึงตอนน้ีนะครับ เพลงที่ผมรองตอในชวงแรกคือ Play me เพลงน้ีเราไดมีการปรับเปลี่ยน

จังหวะใหเหมาะสมตอบรรยากาศของคอนเสิรตและไดหมวกใบน้ีมา (หยิบหมวกเฟดอราสีขาว

ขึ้นมา) รูปแบบของหมวกใบน้ีใหความรูสึกเหมือนกับ Michael Jackson ผมรูสึกประสบ

ความสําเร็จเกี่ยวกับความฝน ผมไมไดหมายความวาผมทําไดดีนะครับ แคอยากลองดู (หัวเราะ

เขิน) ผมบอกกับทีมงานวาอยากใสหมวกเฟดอรากับนักเตนของผม ดังน้ันเราจึงสามารถใช

หมวกเปนหน่ึงในการแสดงครั้งน้ีและผมชอบมันมาก เน้ือเพลงมีความโรแมนติกและผมต้ังใจ

จะรองเพลงน้ีใหกับพวกคุณรวมถึงเพลงตอไปดวยครับ เพลงตอไปช่ือวาเพลง ACE พวกคุณ

ชอบทาเตนของเพลง ACE ไหมครับ 

แฟนคลับ  : ใชคะ (ตอบพรอมกัน) 

แทมิน  : ผมก็ชอบมันมากเหมือนกัน คนที่ออกแบบทาเตนเพลง ACE อยูที่น่ีตอนน้ีดวยครับ คุณ 

Hwang sanghoon ออกแบบทาเตนเพลงน้ีครับ 

แฟนคลับ  : (เสียงปรบมือดังพรอมกัน) 

แทมิน  : ใชครับ และตอมาก็เปนเพลง One by one จริงๆแลวเพลงน้ีเปดตัวในอัลบ้ัม ‘OFF-SICKS’ 

แตคราวน้ี ผมใชเวลาลาดเอียงที่ใหความรูสึกแตกตางกับเพลงที่ใชแสดง พรอมกับเครื่องฉาย

ลําแสง (beam projector) เรียกวาการทําแผนที่ (mapping) คุณชอบการแสดงประกอบกับ

การเตนของเรามากแคไหนครับ 

แฟนคลับ  : พวกเราชอบมาก (ตอบพรอมกัน) 

แทมิน : (ยิ้มเขิน) ตกลงครับ แลวเรายังมีการฝกฝนอีกมากมายเกี่ยวกับเชือกดานหลัง เชือกทํามาจาก

หนังยางและมันสามารถทําใหผมเดงออกมาดานหนาไดหากกกาวขาไปขางบหนานอยเกินไป 

ผมจะลมไดงายๆเลยละครับ (หัวเราะ) เราพยายามอยางหนักเพ่ือหาทางออกเก่ียวกับมันแตก็
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สนุกมากเชนกันครับ เพลงตอมาก็คือ Holy mater คือการเปลี่ยนแปลงไป เพลงน้ีไดมีการ

แสดงใหคุณเห็นถึงนํ้าศักสิทธ์ิ มันสนุกมาก เมื่อผมขึ้นไปยังบนเวทีลาดเอียงและลองมองลงมา 

พวกคุณไมรูวาผมอยูบนเวทีเพราะมันมืดมาก พวกคุณเอาแตมองที่เวลาหลัก ดังน้ันเมื่อตอนที่

แสงสปอรตไลทสองมา หัวของพวกคุณก็ปรากฏขึ้น ผมอยากจะระเบิดหัวเราะออกมาแตก็ตอง

ซอนมันเอาไว (แทมินและแฟนคลับหัวเราะออกมาพรอมกัน) น่ันคือเหตุการณที่เกิดขึ้นครับ 

แลวพวกคุณก็รองตามเพลงอยางที่ผมขอดวยใชไหม 

แฟนคลับ  : ใชคะ (ตอบพรอมกัน) 

แทมิน  : ชายน่ีเวิรล (ช่ือแฟนคลับของชายน่ี) ดีที่สุดเลยครับ เมื่อไหรก็คอนรองเพลงตามอยูเสมอ 

พวกคุณมีเสียงที่ไพเราะมากและกองกังวานเปนความหมายและสงที่ดีจริงๆครับ ผมรักมันมาก

จริงๆ หลังจากเพลง Holy water เราใชเวทีลาดเอียงอีกครั้งและตอดวยเพลง Heaven การ

ออกแบบทาเตนที่เซ็กซี่ 

แฟนคลับ  : (กรี๊ดออกมาพรอมกัน) 

แทมิน   : (หัวเราะออกมา) พวกคุณชอบมันใชไหมครับ 

แฟนคลับ  : ใชคา 

แทมิน : สําหรับเพลง Heaven คุณ Lee wonhee ชวยผมสําหรับการออกแบบทาเตนเพราะเน้ือ

เพลงเขียนออกมาเหมือนกับตองการจะปกปองทุกคน เหมือนกันเพลงอ่ืนๆ  ผมสามารถใส

ความหมายที่อยากปกปองคุณลงไปในเพลงได เพลงสวนใหญของผมมักจะใหอารมณที่

หมนหมองและเศรา ผมจึงอยากยกอารมณของพวกคุณใหเหมือนกับพวกคุณไดไปสวรรค ผม

อยากพาคุณไปที่น่ันและแสดงใหคุณเห็นวาผมอยากจะปกปองคุณน่ันคือความหมายของเพลง

น้ีครับ ผมหวังวาคุณจะชอบมันและถาพวกคุณรูสึกอยางน้ันผมอยากจะขอบคุณมากจริงๆครับ 

และเพลงตอไปคือ shadow เปนเพลงที่ผมอยากจะทําใหมันรูสึกวามีพลังจริงๆในสักวันหน่ึง มี

การเคลื่อนไหวมากมายที่ใหความรูสึกแข็งแกรงสําหรับการแสดงในวันน้ี การเคลื่อนไหวที่

แข็งแกรงก็อยูภายใตการควบคุมและสักวันหน่ึงผมจะแสดงใหเห็นวาผมเปนอยางไร คุณไมเคย

เห็นผมแสดงเพลง Hulk มากอนใชไหมครับ   

แฟนคลับ   : ใชคา (ตอบพรอมกัน) 

แทมิน  : ผมชอบมันมาก (ย้ิมเขิน) และจากน้ันก็เปนเพลง Guess who ก็ดังขึ้น สําหรับเพลงน้ีมีการ

ออกแบบมาอยางดี หากไดฟงเพลงก็เหมือนเลาความรูสึกทั้งหมดของผมออกมา หวังวาทุกคน

จะรูสึกเชนกัน ดังน้ันผมจึงเพ่ิมการแสดงพิเศษของเพลงลงไปดวย พวกคุณรูสึกถึงมันไหมครับ 
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แฟนคลับ  : ใชคะ (ตอบพรอมกัน) 

แทมิน : ดังน้ันผมจึงฝกซอมมาอยางหนักและขึ้นมาเตนเพลงน้ีกอนจะไปรองเพลงตอ ยกมือของคุณ

ขึ้นหนอยครับถาคุณรูสึกถึงเพลง Guess who เหมือนกัน 

แฟนคลับ  : (ยกมือพรอมกับชูแทงไฟในมือขึ้น) 

แทมิน  : ผมรูแลวครับ (ยิ้ม) ตอนน้ีผานมา 12 ปแลวถานับเริ่มจากที่เราเดบิวต ถาหากยอนไปเมื่อ 12 

ปที่แลวพวกคุณนาจะชอบเพลง Guess who มากกวาใชไหมครับ ตอนน้ีเหมือนคุณอายุเยอะ

ขึ้นแลว (หัวเราะ) อยางไรก็ตาม มันเปนการแสดงที่ยอดเย่ียมที่เราคัดสรรมมาใหคุณ เพลง

ตอมาคือ Holy water สําหรับเพลงน้ีตนฉบับเปนภาษาญี่ปุน และผมอยากที่จะทําการแสดง

โดยรองเพลงภาษาญี่ปุนเหมือนเดิมเพราะ ผมไมอยากเปลี่ยนแปลงมันครับ มากกวาที่คุณจะ

ไดฟงเปนภาษาเกาหลีคือผมอยากจะสื่อสารอารมณเขาไปในเพลง ผมจําครั้งแรกที่รองเพลงน้ี

ไดและผมชอบอารมณตอนที่ไดสื่ออารมณกับเพลงน้ี ผมไมอยากพรากจากความรูสึกน้ันไป ผม

เลยรองเหมือนเดิมครับ คงจะหว่ันไหวใชไหมครับ เพราะพวกคุณไมรูเน้ือเพลง แตผมอยาก

ถายทอดดวยอารมณกับคุณจริงๆ ตกลงไหมครับ 

แฟนคลับ  : ตกลงคา (ตอบพรอมกัน) 

แทมิน    : คุณชอบไหมครับ 

แฟนคลับ           : ชอบคา (ตอบพรอมกัน) 

แทมิน     : ขอบคุณครับ และเพลงตอมาคือ pretty boy คุณต่ืนเตนไหม ผมอยากใหทุกคนกระโดด

ขึ้นระหวางที่กําลังทําการแสดงแตเราทําไมไดเพราะมาตรฐานทางดานความปลอดภัย 

(หัวเราะ) แตหัวใจทุกคนยังเตนอยูใชไหมครับ 

แฟนคลับ     :ใชคา (ตอบพรอมกัน) 

แทมิน  : ต้ังแตเริ่มรองเพลง pretty boy เราตกลงกันวาจะออกแบบทาเตนใหเกิดความสนสุก

สนาน  ผมบอกกับตัวเองวาอยากมีชวงเวลาที่ดีใหคุณเห็น การแสดงที่สนุกสนานและที่

สําคัญที่สุดคือทิ้งพารทสุดทายมีการเพ่ิมเติมเพลงของวงหลักของผมอยางชายน่ีเขาไป อยาง

ที่ทุกคนรู มันเปนสิ่งใหมของผมในฐานะนักรองนํา ในชวงทายของเพลงที่รองวา ‘มันเปน

การคาดเดาอะไรบางอยาง’ มันเช่ือมกับตอนน้ีและคอนเสิรตในครั้งน้ีเพราะน่ันคือสิ่งที่

สะทอนใหเห็นถึงการเปนตัวตนของผมและการสรางเวทีคอนเสิรตน้ีขึ้น เพลง want ที่เปน
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เพลงตอไปจึงเกิดความเช่ือมโยงกันและเปนเพลงที่ผมชอบมากในอัลบ้ัมครั้งที่สองน้ี แตผม

ใชเวลาโปรโมตอัลบ้ัมน้ีเพียงแคสองสัปดาหเทาน้ัน มันสั้นเกินไปใชไหมครับ 

แฟนคลับ   : ใชคา (ตอบพรอมกัน) 

แทมิน   : ผมอยากจะแสดงใหคุณเห็นมากกวาน้ีเกี่ยวกับเพลง want และการเตรียมคอนเสิรตเองก็

ลาชาเชนกัน มันตางกันนิดหนอยจากคอนเสิรตที่ผานมาของผมดวยเพราะฉะน้ันผมเลย

ประหมากับคอนเสิรตครั้งน้ีเปนอยางมาก ผมใชเวลาการในเตรียมตัวคอนขางนาน แตผม

อยากจะบอกกับทุกคนวา ผม..มีอีกหน่ึงอัลบ้ัมที่จะปลอยออกมาเร็วๆน้ีครับ 

แฟนคลับ  : กรี๊ด (กรีดรองออกมาพรอมกัน) 

แทมิน   :(หัวเราะ) น่ีคือสิ่งที่ผมเตรียมไว ดังน้ันอยาเศราและมารอมันไปพรอมกัน ตกลงไหม 

แฟนคลับ  : คา (ตอบพรอมกัน) 

แทมิน : ตกลง เราพูดคุยเรื่องเพลงกันเสร็จแลว ตอนที่จะประกาศช่ือคอนเสิรตผมมีความคิดวาช่ือ 

‘T1001101’ อาจจะยากเกินไปสําหรับการออกเสียงรึเปลา (พูดพรอมกันเดินไปยังดานขาง

ของเวที) ฝงน้ีเห็นผมชัดรึเปลาครับ ผมอาจจะอยูไกลเกิน ครับ ผมรองเพลงที่มีจังหวะปาน

กลางเยอะมาก ผมจะเริ่มตนตอไปดวยเพลงจากอัลบ้ัม want มีช่ือเพลงวา Never Forever 

แลวหลังจากน้ันก็จะรองเพลงอ่ืนๆอีกมากมาย ดังน้ันโปรดรองเพลงไปกับผมนะครับ (เดิน

หมุนรอบเวทีอีกครั้งกอนที่เพลงตอไปจะเริ่มขึ้น) 

3. ชวงทายคอนเสิรตเปนการบอกถึงความหมายของคอนเซ็ปที่แทจริงของการแสดงทั้งหมดรวมถึงการ

แสดง เลาลําดับเหตุการณและการเช่ือมโยงกันของแตละการแสดงรวมถึงกลาวลาผูชมการแสดง 

แทมิน   : ทุกคนสนสุกกับเพลง goodbye ไหมครับ 

แฟนคลับ  : คา (ตอบพรอมกัน) 

แทมิน  : ตอนน้ีเรากําลังมุงหนาสูครึ่งหลังของคอนเสิรตกันแลว ในช่ัวพริบตาเดียว ฉันมั่นใจวาทุกคน

คาดหวังกับชวงทายของคอนเสิรตครั้งน้ี ฉันก็รูสึกเหมือนกัน เหมือนเราไดทําใหสถานที่น่ี

รอนแรงไปดวยกัน และเพลง Goodbye ก็ทําใหมันเปนเชนน้ันใชไหมครับ 

แฟนคลับ  : ใชคะ (ตอบพรอมกัน) 

แทมิน  : กอนอ่ืนผมอยากจะบอกรายละเอียดเล็กนอยเก่ียวกับเพลงที่เลนไปเมื่อสักครูน้ี Stone hart 

เพลงน้ีเปดตัวครั้งแรกบนเวที ‘OFF-SICK’ และครั้งน้ีไดนําเสนอใหรูปแบบของวิดีโอและแสดง
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ใหพวกคุณใหเห็น ตอนน้ีไดกลายเปนมิวสิควิดีโอแลวครับ พวกเราไดสรางมันขึ้นมาโดยการใช

กระจกเงาเปนสวนมาก เปนการถายทําที่สนุกมมากครับ และผมภูมิใจกับมันเพราะพวกคุณ

บอกวาสนุก ใชไหมครับ 

แฟนคลับ  : ใชคา (ตอบพรอมกัน)  

แทมิน  : คุณอาจจะไมเคยรูมากอนวาคอนเสิรตครั้งน้ีมีความหมายแฝงอยู ผมไมเคยบอกกับใครจนถึง

ตอนน้ี (หัวเราะ) ในตอนสุดทายของคอนเสิรต คอนเสิรตทําใหพวกคุณนึกถึงอะไรบางอยางรึ

เปลาครับ เบาะแสอยูในวิดีโอที่พวกคุณไดดูไปครับ มันคือดอกกุหลาบและชุด Frilly outfits 

สุนักจิ้งจอกที่อยูในอัลบ้ัมของผม และชุดของอัลบ้ัม Press your Number และรูปที่ปรากฏ

ขึ้นบนมิวสิกวีดีโอเพลง want ลวนเปนสิ่งที่อุปมาได มันคือ เจาชายนอย หรือ The Little 

Prince ครับ 

แฟนคลับ  : วาว (ปรบมือพรอมกัน) 

แทมิน  : (หัวเราะ) เพ่ือเพ่ิมความสนุกสนานและผมก็คือตัวละครหลักของคาแรคเตอร The Little 

Prince และคุณก็คือนักบินอวกาศที่คอยมาเย่ียมชมโลกของผมใชไหมครับ เน่ืองจากผมอยูใน

เรื่องน้ีจึงอยากขอบคุณแฟนของผมทุกคนที่อยูที่น่ันที่อยูเคียงขางผมมาตลอด 12 ปบางคน

อาจจะไมไดเขามาต้ังแตแรกแตสุดทายก็มารักผมและชายน่ี คอยใหกําลังใจพวกเรา ผมอยาก

ใหเรากาวไปดวยกันในวันขางหนามากกวาสิ่งใด สัญญาไดไหมครับ 

แฟนคลับ  : ไดคา (ตอบพรอมกัน) 

แทมิน  : ผมวางแผนที่จะอยูเคียงขางพวกคุณเสมอ โรแมนติกไหมครับ (หัวเราะเขิน) เราอยูในชวง

สุดทายของคอนเสิรตแลวจริงๆ มันนาเศราแตผมหวังวาจะไดกลับมาพบทุกคนหลังจาก

คอนเสิรตที่ญี่ปุน มีเพลงหน่ึงที่ผมรองบอยมาก ช่ือวาเพลง Hypnosis ผมคิดวาอยากจะรอง

เพลงน้ีกับทุกคนจริงๆครับ สงสัยวาเพลงน้ีจะออกมาเปนยังไง พยายามนึกและต้ังตารอจริงๆ 

ถาทุกคนรองดังก็อาจจะมีครั้งตอไปแตถารองไมดังน้ีอาจจะเปนครั้งสุดทาย (หัวเราะ) เปน

เรื่องเดียวที่ทุกคนตองทํา ไดไหมครับ (หันไมคไปทางคนดู) 

แฟนคลับ  : ไดคา (ตอบพรอมกัน) 

แทมิน   : (ย้ิม) ง้ันมาตอกันที่เพลงตอไปเลยครับ (เริ่มเขาสูจังหวะดนตรี) 
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พูดคุยชวงจบคอนเสิรต กลาวถึงแฟนโปรเจคและขอบคุณ 

แฟนคลับทําโปรเจคเพ่ือเซอไพรแทมินในคอนเสิรตโดยทุกคนชูปายกระดาษที่เขียนวา ‘ทุก

เวลาอยากอยูกับแทมิน’ และบนอัฒจันทรดานบนมีการชูกระดาษเรืองแสงเปนแปลอักษรเขียนวา ‘ME 

LOVE TMI’ และ TMI ยอมาจาก Taemin ldentity  

แทมิน  : มันหวานมากเลยครับ ดานบนมีขอความและรูปหัวใจเขียนวา ME LOVE TMI เหมือนให

ของขวัญผมห้ันสุดทายของวัน กอนหนาน้ีพวกคุณบอกรักผมดวยเสียงเชียร ผมเหมือนเปนพืช

ที่โตมากับความรักของคุณ ในการแสดงผมไดทําการผสมเพลง  Sherlock ซึ่งเปนเพลงใน

อัลบ้ัมของชายน่ี ในระหวางประชุมคอนเสิรต ผมลองผสมมันเขาดวยกันกับเพลง Danger แลว

มันออกมาดูดีมากและการซอมระหวางผมกับนักเตนของผมก็เปนไปไดดี ดังน้ันวันน้ีจึงเตรียม

มาและดีใจที่ทุกคนชอบมัน มันทําใหการเตรียมโชวทั้งหมดคุมคาครับ 

แฟนคลับ  : (เสียงปรบมือ) 

แทมิน  : ขอบคุณมากครับ และชวงเวลาสุดทายมาถึงแลว บทเพลงที่พวกคุณรูจักดี แตกอนอ่ืนผม

อยากแนะนํานักเตนของผมครับ ขอบคุณทุกคนมากจริงๆ (นักเตนทุกคนว่ิงออกมาอุมแทมิน

ขึ้นและโยนเล็กนอยทามกลางเสียงเรียกช่ือแทมินของแฟนคลับกอนที่จะกลับเขาไปดานหลัง) 

แทมิน  : (หัวเราะเสียงดัง) ขอบคุณพวกเขาดวยครับ และขอบคุณคืนที่นาจดจําน้ี ผมขอใหทุกคนมี

สุขภาพที่แข็งแรง และรอผมโอเคไหมครับ 

แฟนคลับ  : คะ (ตอบพรอมกัน)  

แทมิน   : ผมเตรียมเพลงใหมมาใหทุกคน มีช่ือวาเพลง I think It’s love ผมอยากใหทุกคนดูเน้ือเพลง

ใหดี และฟงอยากต้ังใจนะครับ ขอบคุณครับ (พ้ืนหลังของเวที่เริ่มเปนสีดําและขึ้นเน้ือเพลงพรอมกับจังหวะของ

ดนตรี) 

พูดปดคอนเสิรตกอนจะรองเพลงสุดทาย 

แทมิน   : ทุกคนครับ น่ีเปนเพลงสุดทายแลวจริงๆ เราจะลากันไปดวยเพลง Truth โปรดดูแลสุขภาพ

และขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณครับ  
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4.5  เพลง (Song) 

เพลงแรกที่ใชในการแสดงช่ือ WANT ซึ่งปลอยเพลงออกมาในวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 

มาจากอัลบ้ัม  The 2nd Mini Album เพลงที่สองช่ือ Drip Drop  ปลอยเพลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2559 มาจากอัลบ้ัม TAEMIN’s first album "Press It"  เพลงที่สามช่ือ Artistic Groove ปลอย

เพลงในวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 มาจากอัลบ้ัมThe 2nd Mini Album  เพลงที่สี่ช่ือ Play Me 

ปลอยเพลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557 จากอัลบ้ัม The 1st Mini Album 'ACE' เพลงที่หาช่ือ ACE 

ปลอยเพลงออกมาในวันที่  18 สิงหาคม พ.ศ.2557 มาจากอัลบ้ัม The 1st Mini ALBUM 'ACE'  เพลง

ที่หกช่ือ One By One ปลอยเพลงออกมาในวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 มาจากอัลบ้ัม  Press It - 

The 1st Album เพลงที่เจ็ดช่ือ Holy Water ปลอยเพลงในวันที่ 21 กันยายม พ.ศ. 2561 มาจาก

อัลบ้ัม TAEMIN Japan 1st TOUR เพลงที่แปดช่ือ Heaven ปลอยเพลงวันที่ 9 พฤศจิกายา พ.ศ. 

2563 มาจากอัลบ้ัม Never Gonna Dance Again : Act 2 - The 3rd Album เพลงที่เกาช่ือ Shadow 

ปลอยเพลงในวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 มาจากอัลบ้ัม The 2nd Mini Album เพลงที่สิบช่ือ 

Guess Who One ปลอยเพลงออกมาในวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 มาจากอัลบ้ัม Press It - The 

1st Album เพลงที่สิบเอ็ดช่ือ Sexuality ปลอยเพลงออกมาในวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 จาก

อัลบ้ัม  Press It - The 1st Album เพลงที่สิบสองช่ือ Into the Rhythm ปลอยเพลงในวันที่ 21 

กันยายม พ.ศ. 2561 มาจากอัลบ้ัม TAEMIN Japan 1st TOUR เพลงที่สิบสามช่ือ Pretty Boy ปลอย

เพลงออกมาในวันที่  18 สิงหาคม พ.ศ.2557มาจากอัลบ้ัม The 1st Mini ALBUM 'ACE'  เพลงที่สิบสี่

ช่ือ Never Forever ปลอยเพลงในวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 มาจากอัลบ้ัม The 2nd Mini 

Album เพลงที่สิบหาช่ือ Day and Night ปลอยเพลงในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จากอัลบ้ัม The 

2nd Album Repackage เพลงที่สิบหกช่ือ Press Your Number' ปลอยเพลงในวันที่ 22 กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2559 จากอัลบ้ัม TAEMIN’s first album "Press It" เพลงที่สิบเจ็ดช่ือ Goodbye  ปลอยเพลง

ออกมาวันที่  6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 จากอัลบ้ัม Sayonara Hitori 1st mini Album เพลงที่สิบแปด

ช่ือ  Hypnosis ปลอยเพลงออกมาในวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 มาจากอัลบ้ัม Press It - The 

1st Album เพลงที่สิบเกาช่ือ Monologue ปลอยเพลงในวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 มาจาก

อัลบ้ัม The 2nd Mini Album เพลงที่ย่ีสิบช่ือ Soldier ปลอยเพลงออกมาในวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 

2559 มาจากอัลบ้ัม Press It - The 1st Album เพลงที่ย่ีสิบเอ็ดช่ือ Move ปลอยเพลงออกมาในวันที่ 

16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 มาจากอัลบ้ัม MOVE - The 2nd Album เพลงที่ย่ีสิบสองช่ือเพลง Sherlock 

ปลอยเพลงออกมาในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555 มาจากอัลบ้ัม SHINee THE 3rd CONCERT 

ALBUM 'SHINee WORLD III in SEOUL' เพลงที่ย่ีสิบสามช่ือ Danger ปลอยเพลงออกมาวันที่ 15 

สิงหาคม พ.ศ. 2557 มาจากอัลบ้ัม The 1st Mini ALBUM 'ACE' เพลงที่ย่ีสิบสี่ช่ือ I Think It's Love 
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ปลอยเพลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 จากอัลบ้ัม Never Gonna Dance Again : Act 2 - The 3rd 

Album และเพลงสุดทายช่ือ Truth ปลอยเพลงวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 มาจากอัลบ้ัม The 

2nd Mini Album   

 

4.6 ภาพ (Spectacle) 

4.6.1 ชุดที่ใชในการแสดง 

    4.6.1.1 ศิลปน        

   ชุดที่ใชในการแสดงจะมีทั้งหมด 5 ชุด ดังน้ี 

ชุดที่ 1 จะเปนชุดสีขาวลวนมีกระดุมพาดมาติดสลับฝงเนนสัดสวน safety belt 

ถูกดัดแปลงใหมีลักษณะคลายกับเข็มขัดสีดําตัดกับสีของชุด และมือขวาสวมถุงมือยาวมาจนถึง

ขอศอกสีเดียวกับเข็มขัดเนนใหเปนจุดเดนมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 23 จากคอนเสิรต (Concert) TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 2019 

ชุดที่ศิลปนใชในการแสดงชุดที่ 1 

 ที่มา (จินตนา มีชาง. (2565). Taemin 2nd concert T1001101 สืบคน 19 มีนาคม 

2565, จาก https://www.youtube.com/watch?v=nu_7LLdjKNw&t=423s) 

    

  ชุดที่ 2 เปนเน้ือผากํามะหย่ีสีเขียวเขม มีเข็มขัด safety belt1 สวมจากไหลขวาเลื่อน

มารัดเข็มขัดไวที่สีขางซาย ตัวเข็มขัดถูกตกแตงดวยดายถักสีเงินทอคลายเพชรเขากับกระดุมสีเงิน

https://www.youtube.com/watch?v=nu_7LLdjKNw&t=423s
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บนชุด เสื้อดานในสีขาวถูกจับจีบทําเปนริ้วระบายรวมสมัยโมเดิรนผสมฝรั่งเศสด้ังเดิมคลายกับ

เจาชาย 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 24 จากคอนเสิรต (Concert) TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 2019 

ชุดที่ศิลปนใชในการแสดงชุดที่ 2 

 ที่มา (จินตนา มีชาง. (2565). Taemin 2nd concert T1001101 สืบคน 19 มีนาคม 

2565, จาก https://www.youtube.com/watch?v=nu_7LLdjKNw&t=423s) 

  

   ชุดที่ 3 ใชเสื้อสีขาวดานในตัวเดิมแลวเปลี่ยนเสื้อดานนอกใหเปนสูทดานขวาสีขาว

และดานซายสีดํา ตรงกับการออกแบบโชวในลักษณะของแสงและเงา ชุดน้ีออกแบบใหมีความเปน

ราชวงศตะวันตก เครื่องประดับที่ติดอยูบนอกมีมุกประดับตรงกลางคลายกับยศของราชวงศตะวันตก 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 25 จากคอนเสิรต (Concert) TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 2019 

ชุดที่ศิลปนใชในการแสดงชุดที่ 3 

https://www.youtube.com/watch?v=nu_7LLdjKNw&t=423s
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 ที่มา (จินตนา มีชาง. (2565). Taemin 2nd concert T1001101 สืบคน 19 มีนาคม 

2565, จาก https://www.youtube.com/watch?v=nu_7LLdjKNw&t=423s) 

ชุดที่ 4 ทําการแสดงโดยชุดสีแดงลวนเสื้อคอปกเวาบริเวณหัวไหลทั้งสองขาง ปลายของชายเสื้อ

ดานหน่ึงถูกเก็บไวขางในและคาดทับดวยเข็มขัดหนังสีแกงเสนใหญและปลายชายเสื้ออีกดานลงมา 

แขนเสื้อทั้งสองขางตัดจากดานนอกจนเกือบขาดใหลักษณะคลายกับการใสถุงมือ แขนขางขวาสวมที่รัด

ขอมือสีแดงมีประดับดวยหัวสีเงินคลายเข็มขัดขนาดเล็ก กางเกงดานซายมีซิบดานหนาลากยาวลงมา 

 

 

 

  

 

 

  

  ภาพที่ 26 จากคอนเสิรต (Concert) TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 

2019 ชุดที่ศิลปนใชในการแสดงชุดที่ 4 

 ที่มา (จินตนา มีชาง. (2565). Taemin 2nd concert T1001101 สืบคน 19 มีนาคม 

2565, จาก https://www.youtube.com/watch?v=nu_7LLdjKNw&t=423s) 

 

ชุดที่ 5 ออกแบบใหมีลักษณะสีดําลวน เสื้อสูทตัวนอกปกเลื่อมดวยกากเพชรสีเงิน

ทั้งตัวเพ่ิมประกายวาววับเมื่ออยูบนเวที ใชเครื่องประดับสีเงินเชน ตางหู สรอยคอ และหัวเข็ม

ขัด เพ่ือเนนถึงสีดําของเงาแสงสวางตรงกับคอนเซ็ป (concept) ของการแสดง 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nu_7LLdjKNw&t=423s
https://www.youtube.com/watch?v=nu_7LLdjKNw&t=423s
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ภาพที่ 27 จากคอนเสิรต (Concert) TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 

2019 ชุดที่ศิลปนใชในการแสดงชุดที่ 5 

  ที่มา (จินตนา มีชาง. (2565). Taemin 2nd concert T1001101 สืบคน 

19 มีนาคม 2565, จาก https://www.youtube.com/watch?v=nu_7LLdjKNw&t=423s 

 

  4.6.1.2 นักเตน 

   นักเตนชาย 

  ชุดที่ 1 ชุดคลายกับของศิลปนโดนใสเสื้อเช้ิตสีขาว แตกตางที่ใชกางเกงสีดําแทนสี

ขาวและสายคาด safety belt ถูกคาดทับตัวเสื้อจากไหลทั้งสองขางลงไปพันรอบเอว 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 28 จากคอนเสิรต (Concert) TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 

2019 ชุดที่นักเตนชายใชในการแสดงชุดที่ 1 

  ที่มา (จินตนา มีชาง. (2565). Taemin 2nd concert T1001101 สืบคน 

19 มีนาคม 2565, จาก https://www.youtube.com/watch?v=nu_7LLdjKNw&t=423s) 

ชุดที่ 2 ใสเสื้อสูทสีดําและกางเกงขายาวสีดํา มีเข็มขัดหนังสีดําเงาบนอกประดับดวยเข็มกลัด

รูปดอกไมเพชรสีเงิน เหมือนกับยศของทหาร 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nu_7LLdjKNw&t=423s
https://www.youtube.com/watch?v=nu_7LLdjKNw&t=423s
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ภาพที่ 29 จากคอนเสิรต (Concert) TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 

2019 ชุดที่นักเตนชายใชในการแสดงชุดที่ 2 

  ที่มา (จินตนา มีชาง. (2565). Taemin 2nd concert T1001101 สืบคน   

19 มีนาคม 2565, จาก https://www.youtube.com/watch?v=nu_7LLdjKNw&t=423s) 

 

ชุดที่3 เสื้อเช้ิตสีขาวมีหูกระตายลากยาวและกางเกงสีดํา และภายหลังไดมีการใสเสื้อสูท

สีดําทับ กลมกลืนกับเสื้อของศิลปนที่เปนสีขาวดําเหมือนกันคอนเซ็ปแสงและเงา 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 30 จากคอนเสิรต (Concert) TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 

2019 ชุดที่นักเตนชายใชในการแสดงชุดที่ 3 

  ที่มา (จินตนา มีชาง. (2565). Taemin 2nd concert T1001101 สืบคน 

19 มีนาคม 2565, จาก https://www.youtube.com/watch?v=nu_7LLdjKNw&t=423s) 

 

  นักเตนหญิง 

ชุดที่ 1 ออกแบบใหมีลักษณะคลายศิลปนโดยใชเสื้อเช้ิตแขนยาวสีขาวคาดทับ

ดวยเข็มขัดสีดําและกางเกงสีดํา ผมรวบขึ้นสูง 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nu_7LLdjKNw&t=423s
https://www.youtube.com/watch?v=nu_7LLdjKNw&t=423s
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ภาพที่ 31 จากคอนเสิรต (Concert) TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 

2019 ชุดที่นักเตนหญิงใชในการแสดงชุดที่ 1 

  ที่มา (จินตนา มีชาง. (2565). Taemin 2nd concert T1001101 สืบคน 

19 มีนาคม 2565, จาก https://www.youtube.com/watch?v=nu_7LLdjKNw&t=423s) 

ชุดที่ 2 ใสเสื้อสีดําแขนขาวและเวาไหล กางเกงหนังขาสั้นสีดําเอวคาดดวยหนังสีดําอัน

ใหญ มีสายสะพายเหมือนกับตําแหนงของหญิงชนช้ันสูงราชวงศ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 32 จากคอนเสิรต (Concert) TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 2019 

ชุดที่นักเตนหญิงใชในการแสดงชุดที่ 2 

 ที่มา (จินตนา มีชาง. (2565). Taemin 2nd concert T1001101 สืบคน 19 มีนาคม 

2565, จาก https://www.youtube.com/watch?v=nu_7LLdjKNw&t=423s) 

 

ชุดที่ 3 ชุดสูทแขนสั้นสีแดงกับกางเกงขายาวสีแดงเพ่ิมรายละเอียดคือชวงขาดที่ขา

เล็กนอยใหมีความกลมกลืนกับศิลปนที่มีรอยขาดชวงแขน 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nu_7LLdjKNw&t=423s
https://www.youtube.com/watch?v=nu_7LLdjKNw&t=423s
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ภาพที่ 33 จากคอนเสิรต (Concert) TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 

2019 ชุดที่นักเตนหญิงใชในการแสดงชุดที่ 3 

  ที่มา (จินตนา มีชาง. (2565). Taemin 2nd concert T1001101 สืบคน 

19 มีนาคม 2565, จาก https://www.youtube.com/watch?v=nu_7LLdjKNw&t=423s) 

 

 4.6.2 เวทีการแสดง 

สถานที่จัดงาน คือ SK Olympic Handball Gymnasium ภายในมีรูปแบบคือเวที

ทําการแสดงอยูดานหนาสุดและมีทางเดินยาวมาจนถึงตรงกลางของหองจัดแสดงโดยเวทีตรง

กลางจะมีผูชมแบงโซนเปน A,B,C และ D อยูบริเวณโดยรอบทําใหสามารถเห็นการแสดงไดทํา

มุม 360 องศา และมีผูชมบริเวณอัฒจันทรจะเห็นการแสดงไดตามลําดับที่น่ังที่ตรงกับบัตรชม

คอนเสิรต แผนผังรูปแบบที่น่ังน้ีทําใหผูชมเลือกที่น่ังที่ตองการชมการแสดงของตัวเองไดชัดเจน

มากยิ่งขึ้นโดยหน่ึงคนจะสามารถกดบัตรการแสดได 2 ใบ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 34 จากเว็บไซต Melon Ticket Global แผนผังที่ น่ังการแสดงคอนเสิรต 

(Concert) TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 2019  

 ที่มา (จินตนา มีชาง. (2565). TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 สืบคน 19 

มีนาคม 2565, จาก https://tkglobal.melon.com/main/index.htm?langCd=EN) 

4.6.2.1 มุมดานหนา  

ดานหนาประกอบไปดวยจอ LED (light emitting diode) ตรงกลางและมีเวทียาวไปทางดาน

ซายและขวา ดานหนามีบันไดและทางเดินลงมาเพ่ือไปยังเวทีตรงกลางที่เปนรูปทรงสี่เหลี่ยมทําใหผูชม

ทั้งหมดสามารถมองเห็นการแสดงไดอยางชัดเจน ดานบนมีทอของพลุไฟที่จะปลอยออกมาเพ่ือเพ่ิม

ความต่ืนเตนใหกับการแสดงมากขึ้น 

https://www.youtube.com/watch?v=nu_7LLdjKNw&t=423s
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ภาพที่ 35-36 จากคอนเสิรต (Concert) TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 

2019 ภาพมุมดานหนาของเวทีการแสดง 

 ที่มา (จินตนา มีชาง. (2565). Taemin 2nd concert T1001101 สืบคน 19 มีนาคม 

2565, จาก https://www.youtube.com/watch?v=nu_7LLdjKNw&t=423s) 

4.6.2.2 มุมดานขาง 

 ดานขางจะสามารถเห็นเวทีลาดเอียงไดอยางชัดเจนถึง 45 องศา และเมื่อศิลปนทํา

การแสดงที่เวลาดานหนาจอ LED ดานหลังจะแยกออกจากกันไปทางดานซายและขวาเพ่ือฉาย

ภาพขณะศิลปนกําลังทําการแสดงทําใหผูชมดานซายและขวารวมถึงดานหลังเห็นการแสดงได

อยางชัดเจนขึ้น 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 37 จากคอนเสิรต (Concert) TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 

2019 ภาพมุมดานขางของเวทีการแสดง 

  ที่มา (จินตนา มีชาง. (2565). Taemin 2nd concert T1001101 สืบคน 

19 มีนาคม 2565, จาก https://www.youtube.com/watch?v=nu_7LLdjKNw&t=423s) 

4.6.2.3 มุมดานบน 

 มุมจากดานบนทําใหผูชมที่อยูบนอัฒจันทรสามารถมองเห็นการแสดงทั้งหมดไดและ

เห็นภาพรวมของเวที รายละเอียดของเวทีทั้งดานหนาและดานหลังชัดเจน มีเวทีเสริมใชสลิง

https://www.youtube.com/watch?v=nu_7LLdjKNw&t=423s
https://www.youtube.com/watch?v=nu_7LLdjKNw&t=423s
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ยกเวทีทรงกลมใหลอยอยูดานบนและศิลปนจะทําการแสดงในชวงจังหวะที่อยากใหผูชมรูสึก

ถึงความสูงสง แข็งแกรงและรวมใจเปนหน่ึง ดึงดูดทุกสายตาใหมองไปดานบน ทําใหผูชม

ทั้งหมดสามารถมองเห็นการแสดงไดเทากัน 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 38-39 จากคอนเสิรต (Concert) TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 

2019 ภาพมุมดานบนของเวทีการแสดง 

 ที่มา (จินตนา มีชาง. (2565). Taemin 2nd concert T1001101 สืบคน 19 มีนาคม 

2565, จาก https://www.youtube.com/watch?v=nu_7LLdjKNw&t=423s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nu_7LLdjKNw&t=423s
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย 

 

จากการวิเคราะหการแสดงคอนเสิรต (Concert)  TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 (2019)” 

ผานหลักการของอริสโตเต้ิล ผูจัดทําวิจัยไดเขาในโครงเรื่อง ความคิดหลัก และความหมายแฝงของแตละการ

แสดงมากขึ้น จึงนําขอมูลที่ผูจัดทํามาวิเคราะหไดในแตละการแสดงมารวบรวมและสรุปอีกครั้งในบทน้ี ผาน

หลักการเดิมของอริสโตเต้ิลและอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงสรางและองคประกอบสําคัญดังน้ี 

5.1 โครงเรื่อง (Plot) 

คอนเสิรต (Concert)  “TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 (2019)” เปนคอนเสิรตที่เลา

ถึงดวงดาวแหงหน่ึงที่มีลักษณะคลายโลก แตแตกตางกันที่ดาวดวงน้ีมีแตทะเลทราย   เจาชายนอยคอย

ดูแลดาวของเขาเปนอยางดี เขาคอยถอนตนไทรที่งอกขึ้นมาทิ้ง เพราะหากปลอยทิ้งไวรากของมันอาจ

ทําลายดาวทั้งดวงได 

นักบินอวกาศไดเขามาเย่ียมชมที่ดวงดาวแหงน้ีทั้งสองไดทําความรูจักกัน และศิลปนแทน

ตัวเองเปนตัวละครหลักของเรื่องคือเจาชายนอยและใหผูชมแทนตัวละครของนักบินอวกาศ 

เจาชายนอยชวนนักบินใหสํารวจดวงดาวของเขา และทั้งสองก็ไดแลกเปลี่ยนเรื่องราวของกัน

และกันมากขึ้น พวกเขาวางแผนที่จะใชแผนที่สํารวจดวงดาว 

การเดินทางของเจาชายนอยและนักบินอวกาศเกิดเปนความรัก มิตรภาพที่ดีตอกัน เจาชาย

นอยคอยดูแลและปกปองนักบิน 

เจาชายนอยไดเลาเรื่องราวของดอกกุหลาบใหนักบินฟง ครั้งหน่ึงเจาชายนอยเคยมีดอก

กุหลาบที่เขารักและทะนุถนอมดูแลรักษาเปนอยางดี ถึงกับนําแกวมาครอบเอาไวใหเพ่ือบังลม  

ดอกกุหลาบเริ่มเรียกรองบางสิ่งจากเจาชายนอยอยางเอาแตใจ พูดวาโออวดความสวยงามของ

ตัวเองจนเจาชายนอยเกิดเปนความทุกข แมเขาจะรักดอกกุหลาบดวยความจริงใจสุดทายก็เลือกจะเดิน

จากมา 

เจาชายนอยรูสึกเศราเมื่อตองจากกับสิ่งที่รัก แตเขาก็เดินทางตอไปจนไดมาเจอกับนักบิน

อวกาศที่เปนมิตรภาพที่ดี 
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5.2 ตัวละคร (Character) 

จําแนกตามความสําคัญของตัวละคร 

5.2.1 ตัวละครเอก (Main Character) 

ศิลปน วิธีการวางตัวละครคือ ศิลปนเปนตัวละครหลักที่มีลักษณะเหมือนตัวละครใน

เทพนิยาย ใหความรูสึกเหนือจินตนาการ การแตงกายเหมือนกับเจาชายในราชวงศช้ันสูง

เพ่ือใหเขากับโครงเรื่องที่วางไว  

ผูชม ผูชมถูกวางใหมีสวนรวมในการนําเสนอเรื่องราวของการแสดง เปนอีกหน่ึงตัว

ละครที่ศิลปนตองการจะสื่อสาร กลาวถึงและใหความสําคัญในการทํารูปแบบการแสดง ให

ความรูสึกเหมือนกับไดเปนสวนหน่ึงกับการแสดงและมีอารมณรวมมากยิ่งขึ้น 

5.2.2 ตัวละครประกอบ (Minor Character) 

นักเตน ตัวละครที่ทําใหการแสดงสมบูรณแบบมากย่ิงขึ้น การแตงกายมีลักษณะ

เหมือนกับองครักษของศิลปน นําเสนอเรื่องราวรอบตัวละครเอกเพ่ิมความชัดเจนใหกับการ

แสดง การเตนเปนหน่ึงเดียวไปกับศิลปนบางครั้งสงเสริมใหผูชมเห็นภาพและตีความการแสดง

ไดงายขึ้น 

5.3 ความคิด (Thought) 

ความคิดหลักของคอนเสิรตที่เปนบทสรุปไดจากการชม 

ศิลปนตองการนําพาผูชมไปยังอีกโลกใบหน่ึง ซึ่งเปนดวงดาวที่เจาชายนอยอาศัยอยู และ

ศิลปนวางใหตัวเองเปนตัวละครเจาชายนอย และผูชมไดมาเย่ียมชมดวงดาวของเขาเปรียบ

เหมือนการรับรูและเขาใจในตัวตนของศิลปนมากยิ่งขึ้น การจัดรูปแบบของการแสดงอางอิงมา

จากวรรณกรรมช่ือดังเรื่อง ‘The Little Prince’ หรือช่ือภาษาไทยคือ เจาชายนอย ของ 

อองตวน เดอ แซงเตกซูเปรี (Antoine de Saint-Exupéry) นําเสนอในรูปแบบที่พาผูชมไป

ผจญภัยในดวงดาว แสงในคอนเสิรตออกแบบใหเหมือนอยูในอวกาศรวมถึงเวทเีอียง 45 องศา

เหมือนกับลอยตานแรงโนมถวงศิลปนและผูชมแลกเปลี่ยนความรูสึกและกลายเปนมิตรภาพที่

ทําใหผูชมซาบซึ้งในตอนสุดทาย  
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5.4 การใชภาษา (Diction) 

ภาษาที่ใชเปนในรูปแบบก่ึงทางการ มีการหยอกลอกัน ใชมุกตลกใหเกิดความผอน

คลายระหวางศิลปนและผูชมแตยังอยูในระดับสุภาพ ศิลปนวางตัวเหมือนกับเพ่ือใหความรูสึก

คุยเคยและอบอุน 

5.5 เพลง (Song) 

เพลงที่ใชในการแสดงเปนเพลงหลักจากหลายอัลบ้ัมของศิลปน รวมถึงเพลงในอัลบ้ัม

ถูกนํามาเปลี่ยนจังหวะดนตรีเพ่ือใหเขากับรูปแบบของคอนเสิรตและสรางความแปลกใหมใน

อารมณเพลงมีความหลากหลายใหกับผูชม 

5.6 ภาพ (Spectacle) 

 ชุดที่ใชในการแสดง มีการออกแบบใหเขากับความคิดหลักของคอนเสิรต เสื้อผาของ

ศิลปนทุกชุดจะใหความรูสึกเหมือนกับเจาชายในราชวงศและของนักเตนจะมีความกลมกลืน

ไปกับศิลปนเหมือนกับเปนองครักษขางกาย แตละชุดปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามลําดับของการ

แสดงเปนอีกหน่ึงปจจัยสรางอารมณรวมของผูชมตอคอนเสิรต  

เวทีการแสดง รูปแบบของเวทีทําใหผูชมสามาเหตุการณแสดงไดชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

เวทีลาดเอียง 45 องศาเห็นถึงความคิดหลักของคอนเสิรตที่เนนเรื่องราวของดาวดวงและ

อวกาศ ศิลปนสามารถโนมตัวเอียงบนเวทีไดสรางความแปลกใหมใหกับผูชม และเวทียกสูงขึ้น

ดานบนดวยเชือกสลิงเพ่ิมความนาต่ืนเตนและสรางอารมณรวมไปกับเพลง 

 

จากการวิจัยในครั้งน้ีทําใหผูวิจัยมีความเขาในการองคประกอบของคอนเสิรตมากย่ิงขึ้น และ

เขาใจถึงทฤษฎีการละคร 6 องคประกอบของอริสโตเติลที่สามารถนํามาวิเคราะหการแสดงคอนเสิรต 

คือ โครงเรื่อง ตัวละคร ความคิด การใชภาษา เพลง และภาพ เชน โครงเรื่องเปนการกําหนดลําดับการ

แสดงใหผูชมสามารถเขาใจเรื่องราวของคอนเสิรตและมองเห็นภาพรวมไดงายมากขึ้น ตัวละครมี

ความสําคัญในการวางลักษณะนิสัย รูปแบบการสื่อสารใหกับผูชม ความคิดหลักที่เปนเหมือนแกนของ

การแสดงมีความจําเปนอยางมากเพราะเปนเหมือนกับใจความสําคัญที่ตองการจะสื่อสารใหผูชมเขาใจ

ในการแสดง การใชภาษาใหอารมณที่หลากหลาย เพลงและภาพสรางการรับรูรวมไปกับการตีความ

และความรูสึกที่ผูชมไดรับ เกิดเปนความบันเทิงเมื่อไดรับชมคอนเสิรต แสดงใหเห็นวาการจัดแสดง

คอนเสิรตในแตละครั้งจําเปนตองมีหลายองคประกอบเขาดวยกัน การฝกฝนเพ่ือใหเกิดความแมนยําใน
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การแสดง และสามารถนําขอผิดพลาดมาปรับใชหรือตอยอดใหการแสดงในครั้งถัดไปมีความนาสนใจ

และหลากหลายมากย่ิงขึ้น 

 

 

ขอเสนอแนะ 

 

ขอเสนอแนะในการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

 

ผูวิจัยไดสังเคราะหขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยครั้งน้ีไปใชประโยชนสําหรับผูชมคอนเสิรตดังน้ี 

 

1. ผูที่เคยชมคอนเสิรต TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 2019  

- ผลการวิจัยอาจสามารถทําใหผูชมที่เคยชมคอนเสิรต TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 

มีความเขาใจในองคประกอบของคอนเสิรตมากขึ้น 

- ผลการวิจัยอาจทําใหผูที่เคยชมคอนเสิรต TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 วิเคราะห

และเขาใจในความคิดหลักของคอนเสิรตมากขึ้น 

 

2. ผูที่ไมเคยชมคอนเสิรต TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 

-ผลการวิจัยอาจทําใหผูที่ไมเคยชมคอนเสิรต TAEMIN 2ND CONCERT T1001101มีความ

สนใจในคอนเสิรตน้ีมากขึ้น 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

-ควรรับชมคอนเสิรตเพ่ือเขาใจในเน้ือหาพอสังเขปกอนเริ่มวิจัย 

-ควรศึกษาเรื่อง ทฤษฎีการละคร 6 องคประกอบของอลิสโตเติลพอสังเขปกอเริ่มวิจัย 

-ควรมีความรูเรื่ององคประกอบของการจัดคอนเสิรตพอสังเขปกอนเริ่มวิจัย 
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