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ความลัับหลัังสเตจคอนเสิร์์ต K-POP

คิิมซัังอุุก เขีียน       คิิมยุนจูู วาด       CANDYCLOVER แปล

บัันทึึกการกำ ากับัการแสดงคิอุนเสิร์ตในวงการ K-Pop จูากโรงละคิรเล็กๆ 

สู�สนามกีฬาเวมบัลีย์
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BTS BEGINS : 20150328-20150329
•

ฤดิ่หนำ�วิปี 2014 เรื่�เรื่ิ�มเตรื่ียมคอนำเสั่ิรื่์ต 

<2015 BTS LIVE TRILOGY EPISODE I : BTS BEGINS> ท่�จำะจำ่ดิข้้�นำท่�โซ้ล

ในำเดิือนำม่นำ�คมปี 2015

<EPISODE II : THE RED BULLET> เป็นำคอนำเสิั่ร์ื่ตลำ�ด่ิบแรื่กข้องคอนำเสิั่ร์ื่ตไตรื่ภ�ค

ท่�จำ่ดิแสั่ดิงไปก่อนำหนำ้� <EPISODE I : BTS BEGINS> อ่นำเป็นำภ�คต้นำ

ซ้้�งภ�คต้นำนำ่�จำะเล่�เรื่่�องรื่�วิจำุดิกำ�เนำิดิข้องบ่งท่นำโซ้นำยอนำดิ่นำ

จำ�กในำสั่ตอรื่ี�ไตรื่ภ�คนำ่�นำเอง

<BTS BEGINS> คือคอนำเสั่ิรื่์ตเดิ่ยวิข้องบ่งท่นำโซ้นำยอนำดิ่นำ

ท่�เป็นำ ‘ก�รื่แสั่ดิงเฉพ�ะในำกรืุ่งโซ้ล โดิยไม่ม่ก�รื่ท่วิรื่์’

สัุ่ดิท้�ยก�รื่ท่�คอนำเสั่ิรื่์ตนำ่�จำ่ดิ ‘เฉพ�ะ’ ในำกรืุ่งโซ้ล

เลยกล�ยเป็นำอะไรื่ท่�เหม�ะสั่มก่บชี่�อ <BEGINS> อย่�งนำ่�ปรื่ะหล�ดิ

เพรื่�ะ ‘จำุดิเรื่ิ�มต้นำ’ นำ่�นำม่เพ่ยงครื่่�งเดิ่ยวิ

เรื่�เรื่ียงรื่้อยสั่ตอรื่ี�บอรื่์ดิท่�สั่รื่้�งอิมเมจำข้องเมมเบอรื่์ 

ให้ดิ่ภ�พในำ VCR คอนำเสั่ิรื่์ตก่บเมมเบอรื่์ต่วิจำรื่ิงบนำเวิท่ผ่สั่มผ่สั่�นำก่นำไดิ้

สั่ล่บไปม�รื่ะหวิ่�งค�แรื่็กเตอรื่์ข้องเมมเบอรื่์ในำชีีวิิตจำรื่ิง

ก่บเมมเบอรื่์ในำฐ�นำะ ‘บ่งท่นำโซ้นำยอนำดิ่นำ’ (ซ้้�งม่ต่วิตนำค�บเก่�ยวิรื่ะหวิ่�งควิ�มเป็นำ

เดิ็กชี�ยและชี�ยหนำุ่ม)

จำ�กนำ่�นำก็ทำ� VCR เรื่่�องย่อก่บคิวิชีีทก�รื่แสั่ดิงให้สั่อดิคล้องก่นำ

องค์ควิ�มรื่่้ก�รื่เล่�เรื่่�องรื่�วิท่�ไดิ้ม�จำ�ก <THE RED BULLET> และ <WAKE UP>

สั่่องปรื่ะก�ยในำ <BTS BEGINS> และแทรื่กซ้้มลงไปในำก�รื่แสั่ดิง

ผ่่�นำวิิธุีก�รื่อ่นำหล�กหล�ย
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เวิท่สั่รื่้�งข้้�นำเป็นำตึกโรื่งเรื่ียนำท่�ทรืุ่ดิโทรื่ม แต่ก็ย่งดิ่นำ่�เกรื่งข้�ม

กำ�แพงหล�ยจำุดิติดิหลอดิฮ�โลเจำนำให้เหมือนำเป็นำรื่่องรื่อยกรื่ะสัุ่นำท่�ฝึังอย่่บนำอ�ค�รื่

เมื�อจำอ LED ข้นำ�ดิใหญ่ท่�อย่่ตรื่งกล�งเปิดิออก

ก็จำะมองเห็นำครื่่ฝึ��ยปกครื่องแสั่นำนำ่�กล่วิกำ�ล่งสั่อนำอย่่ในำห้องเรื่ียนำ

และมองเห็นำห้องดินำตรื่ีเก่�ๆ ท่�ไม่ม่ใครื่ใชี้แล้วิ

(ทุกอย่�งทำ�ข้้�นำใหม่ให้เหมือนำพื�นำท่�ต่�งๆ ท่�ปรื่�กฏในำ VCR)

เมื�อฉ�กตึกเรื่ียนำเลื�อนำข้้�นำไปดิ้�นำบนำ จำะเห็นำไดิ้วิ่�พื�นำท่�วิ่�งนำ่�นำ

ม่ไฟและจำอมอนำิเตอรื่์ข้นำ�ดิต่�งๆ แข้วินำอย่่บนำโครื่งสั่รื่้�งหนำ้�ต�ปรื่ะหล�ดิ

เรื่�ติดิต่�ง สเตจ A         ไปจำนำถึงสั่เตจำ B และ C เพื�อผ่่้ชีมท่�อย่่ไกล

อย�กวิ�งผ่่งให้เมมเบอรื่์ท่�ง 7 ไดิ้กรื่ะโดิดิโลดิเต้นำม�กข้้�นำอ่กสั่่กหนำ่อย

แต่เพรื่�ะง�นำนำ่�ถ่กกำ�หนำดิเอ�ไวิ้วิ่�

ต้องข้�ยบ่ตรื่หมดิเกล่�ยงในำ 1 วิินำ�ท่ (ซ้้�งก็เป็นำอย่�งนำ่�นำจำรื่ิงๆ)

เรื่�จำ้งไม่สั่�ม�รื่ถวิ�งสั่เตจำให้ยื�นำออกม�ม�กกวิ่�นำ่�ไดิ้เพื�อรื่่กษ์�พื�นำท่�สั่ำ�หรื่่บผ่่้ชีม

โซ้นำสั่แตนำดิิ�ง

B
A

C6 C2 C1

C

B

ยิ�งแปลนำม่ควิ�มซ่้บซ้้อนำก็จำะยิ�งม่อุปกรื่ณ์เยอะ ด่ิงน่ำ�นำนำอกจำ�กเวิท่หล่ก 
และเวิท่ยื�นำแล้วิ ต้องต่�งช่ี�ออุปกรื่ณ์ให้ทรื่งปรื่ะสิั่ทธิุภ�พเช่ีนำก่นำ ยิ�งม่
ลิฟต์เยอะ ยิ�งต้องต่�งช่ี�อเรีื่ยงต�มลำ�ด่ิบ จำ�กเวิท่ด้ิ�นำในำสุั่ดิไล่ม�เป็นำ 
A B C และถ้�ม่ลิฟต์เหมือนำก่นำในำรื่ะนำ�บเด่ิยวิก่นำท่�งซ้้�ยข้วิ� ก็ต้อง 
ต่�งชี่�อเรื่ียงต�มลำ�ดิ่บจำ�กซ้้�ย เป็นำ C1 C2 C3 เมื�อห่นำหนำ้�เข้้�ห�
เวิท่

แน่ำนำอนำว่ิ�ก�รื่ต่�งช่ี�อม่หล�ยวิิธีุ แต่วิิธีุน่ำ�จำดิจำำ�ง่�ยสั่ำ�หร่ื่บคนำส่ั่วินำใหญ่ 
และเพื�อใหท่้มง�นำทกุฝึ��ยสั่ื�อสั่�รื่ก่นำไดิอ้ย�่งม่เสั่ถ่ยรื่ภ�พกจ็ำะตอ้ง
ใชี้ชี่�อเดิิม ห้�มปรื่่บเปล่�ยนำจำนำกวิ่�จำะจำบก�รื่ท่วิรื่์นำ่�นำๆ

พจนานุกรมคำำศััพท์์เฉพาะด้้านการจัด้คำอนเสิิร์ตของเจ้าเป็็ด้ผู้้้แสินด้ี

สิเตจกับการตั�งชื่่�อให้้มีป็ระสิิท์ธิิภาพ
สเตจ A คือเมนำสั่เตจำหรื่่อเวิท่หล่ก
สเตจ B คือเวิท่ท่�ยื�นำไปท�งท่�นำ่�งผ่่้ชีม และห�กม่สั่เตจำนำอกเหนำือไปจำ�กเวิท่ท่�ยื�นำก็จำะต่�งชี่�อวิ่�
สั่เตจำ C หร่ื่อ D เป็นำต้นำ ก�รื่ต่�งช่ี�อแบบน่ำ�ทำ�ให้สั่�ม�รื่ถสืั่�อสั่�รื่ก่นำได้ิอย่�งม่ปรื่ะสิั่ทธิุภ�พม�กๆ

ที่่�นั่่�ง
บนสแตนด์์

ฟลอร์์
สแตนั่ดิ้้�ง
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เรื่่�องรื่�วิในำก�รื่แสั่ดิงเล่�ถึงวิ่นำท่� 2 ม่นำ�คม 2013 

ซ้้�งเป็นำวิ่นำท่�เมมเบอรื่์ในำ VCR เข้้�เรื่ียนำโรื่งเรื่ียนำม่ธุยมปล�ย

โดิยม่ครื่่ฝึ��ยปกครื่องแสั่นำนำ่�กล่วิยืนำปักหล่กอย่่หนำ้�ปรื่ะต่โรื่งเรื่ียนำ

(เมื�อเข้้�เรื่ียนำโรื่งเรื่ียนำม่ธุยมปล�ยในำวิ่นำท่� 2 ม่นำ�คม 2013

และผ่่�นำเรื่่�องรื่�วิท่�อย่่ในำ VCR ข้อง <BTS BEGINS> ก่บ <THE RED BULLET> แล้วิ

ก็จำะเข้้�สั่่่เสั่้นำเรื่่�องท่�ถ่กวิ�งไวิ้ให้โดิดิเรื่ียนำในำวิ่นำท่� 13 มิถุนำ�ยนำ 2013 ซ้้�งเป็นำวิ่นำเดิบิวิต์จำรื่ิง)

VCR แรื่กฉ�ยรื่่ปเรื่ียนำจำบชี่�นำม่ธุยมต้นำจำรื่ิงๆ ข้องเมมเบอรื่์

ต�มดิ้วิยเสั่่ยงไซ้เรื่นำดิ่งล�กย�วิกล�งสั่ถ�นำท่�จำ่ดิคอนำเสั่ิรื่์ต

น่ำกแสั่ดิงผ้่่ร่ื่บบทคร่ื่ฝึ��ยปกครื่องในำ VCR <THE RED BULLET> ปรื่�กฏต่วิข้้�นำม�บนำเวิท่

กล่�วิถึงข้้อควิรื่รื่ะวิ่งในำคอนำเสั่ิรื่์ต เชี่นำ ‘ห้�มนำ่กเรื่ียนำในำโซ้นำยืนำผ่ล่กก่นำจำ�กดิ้�นำหล่ง’ 

‘ห้�มนำำ�รื่่ปหรื่่อคลิปท่�ถ่�ยในำโรื่งเรื่ียนำ (สั่ถ�นำท่�จำ่ดิคอนำเสั่ิรื่์ต)

ไปลงในำ YouTube หรื่่อ Instagram’

จำ�กนำ่�นำก็ตวิ�ดิวิ่� ‘พวิกนำ่กเรื่ียนำท่�ม�สั่�ยตรื่งนำ่�นำ รื่ีบวิิ�งม�นำ่�เลย!’ และห�ยต่วิไป

VCR ถ่ดิม�ฉ�ยภ�พเดิ็กหนำุ่มท่�ง 7 ไปโรื่งเรื่ียนำม่ธุยมปล�ยเป็นำวิ่นำแรื่ก

จำินำใสั่่ห่ฟัง ปรื่�กฏต่วิรื่�วิโอป้�สัุ่ดิหล่อในำโบสั่ถ์

V สั่วิมเสั่ื�อโค้ตต๊อกบกก่* กำ�ล่งเล่นำก่บนำ้องหม�แถวิบ้�นำ

(เสั่ื�อโค้ตต๊อกบกก่ก่บนำ้องหม�ข้องวิีม่ท่�ม�จำ�ก VCR นำ่�เอง)

จำีมินำก่บจำองกุกแวิะเจำอก่นำท่�สั่นำ�มเดิ็กเล่นำท่�งท่�ย่งไปไม่ถึงโรื่งเรื่ียนำ

RM ศึึกษ์�เสั่้นำท�งเดิินำรื่ถอย่่ตรื่งป้�ยรื่ถเมล์

j-hope เดิินำกินำชี็อกโกแลตบ�รื่์อย่�งไรื่้เดิ่ยงสั่�

(ชี็อกโกแลตบ�รื่์ข้อง j-hope ก็กล�ยเป็นำซ้ิกเนำเจำอรื่์ข้องเข้�ต่�งแต่ VCR นำ่�เชี่นำก่นำ)

SUGA เดิินำพล�งเข้ียนำเพลงแรื่็พในำมือถือไปพล�ง

นำ่กเรื่ียนำท่�ง 7 ต้องไปทำ�ควิ�มสั่ะอ�ดิห้องเรื่ียนำดินำตรื่ีรื่้�ง

ท่�เหมือนำห้องเก็บข้องซ้้�งไม่ม่ใครื่ใชี้แล้วิ เป็นำก�รื่ทำ�โทษ์ท่�ม�สั่�ย

* เสืั่�อโค้ตต๊อกบกก่ (떡볶이코트) เป็นำโค้ตหนำ�ท่�กล่ดิกรื่ะดุิมและเช่ีอกใหญ่ๆ ไว้ิตรื่งด้ิ�นำหน้ำ� ต่วิกรื่ะดุิมม่ล่กษ์ณะ
คล้�ยแป้งต๊อก คือเป็นำทรื่งย�วิรีื่
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สิมัยฉันน่ะนะ

อา เป็็นคำำถามท์ี�ด้ีนะ 
เร ่�องนี�เป็็นเร ่�องท์ี�ฉันเผู้ชื่ิญกับตัวจริงๆ ตอนนั�นน่าจะ ม.4 มั�ง 

ฉันก็ไม่ชื่อบไป็โรงเรียนเห้ม่อนกัน แต่ไม่ได้้ถึงขั�นต่อต้านห้รอก เรียกว่าไม่ชื่อบเฉยๆ ก็ได้้ 
แล้้วฉันก็บังเอิญเจอห้้องเรียนล้ับในซอกห้นึ�งของโรงเรียน พอเป็ิด้ป็ระต้สิองชื่ั�นเข้าไป็

ก็เจอเป็ียโนเก่าๆ กับเก้าอี�ตัวยาวของคำณะร้องเพล้งป็ระสิานเสิียง ฝุุ่�นนี�จับห้นาเตอะเล้ย 
คำิด้ว่าสิมัยก่อนคำงใชื่้เป็็นห้้องด้นตรีก่อนจะถ้กป็ล้่อยท์ิ�งไว้นี�แห้ล้ะ ช่ื่วงพักกล้างวันห้ร่อไม่ก็ตอนเย็น

ฉันจะเข้าไป็ร้องเพล้งด้ีด้เป็ียโนท์ี�นั�นบ่อยมาก กล้ายเป็็นท์ี�ซ่อนตัวแล้้วก็เป็็นห้้องด้นตรีของฉัน
คำนเด้ียวไป็โด้ยป็ริยาย ถึงแม้เป็ียโนจะเก่าจนเสิียงเพี�ยนไป็ห้น่อย แต่ฉันก็มีคำวามสิุขมาก 
สิุด้ท์้ายวันห้นึ�งท์ี�เป็็นคำาบเรียนด้้วยตัวเองช่ื่วงเชื่้า ฉันกับเพ่�อนง่วงมากก็เล้ยแอบเข้าไป็งีบ

บนเก้าอี�ตัวยาวท์ี�ห้้องด้นตรีนั�น ซึ�งคำร้ป็ระจำชื่ั�นด้ันมาเจอเข้า ผู้ล้ก็คำ่อ…โด้นห้วด้ด้้วยไม้ฮอกกี�
-เพิ�งร้้ว่าไม้ฮอกกี�มันแข็งขนาด้นั�นก็ตอนนั�นเนี�ยแห้ล้ะ-แล้้วก็โด้นล้งโท์ษให้้ท์ำคำวามสิะอาด้ท์ั�งห้้อง 

ตอนถ้พ่�นนี� ถ้แล้้วถ้อีกคำราบก็ยังไม่ออก ห้ล้ังจากนั�นห้้องด้นตรีก็มีแม่กุญแจห้นักๆ 
มาคำล้้องไว้ เจ็บกว่าตอนโด้นตีก็ตอนท์ี�เสิียห้้องด้นตรีไป็เนี�ยแห้ล้ะ 

ถ้าจะบอกว่าเห้ตุการณ์นี�มีอิท์ธิิพล้กับชื่ีวิตฉันล้่ะก็…

ท์ำไมต้องเป็็นห้้องด้นตรี
ท์ี�เห้ม่อนห้้องเก็บของเก่าๆ 

ด้้วยล้่ะคำะ

งึมง� 
งึมง� มา

ทีุ่กเม็ดิ้

นั่ึกว่่าแร็็พอยู่่่

ถามแก
ทำำไมคร์ับเน่�ย

โที่ษที่่… อา ไม่ไหว่ละ…
เหมือนเคยฟังเร์ื�องน่�

ไปแล้ว่เลยู่…

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน
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เดิ็กหนำุ่มท่�ง 7 ท่�เพิ�งไดิ้ม�พบก่นำ ก็ต้องห่วิเสั่่ยต่�งแต่วิ่นำแรื่กข้องก�รื่เปิดิเรื่ียนำ

ทุกคนำเข้้�ไปในำห้องดินำตรื่ีรื่้�งดิ้วิยใบหนำ้�งองำ��

กำ�แพงดิ้�นำหนำึ�งข้องห้องเรื่ียนำดินำตรื่ีต่�งตรื่ะหง่�นำโดิยม่ภ�ษ์�อ่งกฤษ์

ท่�ไม่รื่่้ควิ�มหม�ยเข้ียนำไวิ้เต็มกำ�แพง

(ข้้อควิ�มภ�ษ์�อ่งกฤษ์เหล่�นำ่�สั่่วินำใหญ่อ้�งอิงม�จำ�กวิรื่รื่ณกรื่รื่มท่�เก่�ยวิก่บ 

‘ก�รื่ควิบคุม’ ‘ก�รื่กดิข้ี�ข้่มเหง’ ‘ก�รื่ครื่อบงำ�’ ฯลฯ จำ�กวิรื่รื่ณกรื่รื่มเรื่่�อง『1984』ข้อง

จำอรื่์จำ ออรื่์เวิลล์ และ『โลกวิิไลซ้์』ข้องอ่ลดิ่สั่ ฮ่กซ้ล่ย์ เป็นำต้นำ)

ในำบรื่รื่ย�ก�ศึอ่นำนำ่�หดิห่่และฉ�กท่�ไม่คุ้นำเคยข้องห้องดินำตรื่ีรื่้�ง

ม่ปลอกกรื่ะสัุ่นำเปล่�กลิ�งกรื่ะจำ่ดิกรื่ะจำ�ยอย่่บนำพื�นำซ้้�งฝึุ�นำจำ่บหนำ�เตอะ

SUGA เรื่ิ�มดิ่ดิค่ย์บอรื่์ดิเก่�ๆ ท่�เข้�ค้นำพบ

เดิ็กหนำุ่มคนำอื�นำท่�อย�กรื่่้อย�กเห็นำก็ม�มุงดิ่ก่นำท่ละคนำสั่องคนำ

และ j-hope ก่บจำีมินำก็โอบไหล่จำินำท่�ยืนำอย่่ตรื่งกำ�แพงคนำเดิ่ยวิพ�เข้้�ม�รื่่วิมวิง

(บทบ�ทท่�ท่�งค่่พ�จำินำซ้้�งแยกต่วิออกไปจำ�กกลุ่มเข้้�ม�รื่่วิมวิง 

คือก�รื่สั่ะท้อนำค�แรื่็กเตอรื่์ข้อง j-hope ก่บจำีมินำท่�ปกติม่กคอยดิ่แลคนำอื�นำ)

เหล่�เดิ็กหนำุ่มเรื่ิ�มเปล่�ยนำบรื่รื่ย�ก�ศึห้องดินำตรื่ีรื่้�งดิ้วิยค่ย์บอรื่์ดิเพ่ยงต่วิเดิ่ยวิ

เมื�อ VCR จำบลงและจำอ LED ตรื่งกล�งเวิท่เปิดิออก

ก็จำะเห็นำเมมเบอรื่์อย่่ปรื่ะจำำ�ตำ�แหนำ่งท่�ห้องดินำตรื่ีรื่้�งเหมือนำในำ VCR 

SUGA ต่วิจำรื่ิงนำ่�งอย่่หนำ้�ค่ย์บอรื่์ดิเหมือนำ SUGA ในำคลิป

จำ�กนำ่�นำท่อนำเปิดิต่วิข้องเพลง JUMP� ท่�เรื่ียบเรื่ียงดิ้วิยค่ย์บอรื่์ดิเป็นำหล่กก็ดิ่งข้้�นำ

พอเมมเบอรื่์ซ้้�งรื่้องเพลงและเล่นำสั่นำุกอย่่ในำห้องดินำตรื่ีรื่้�งเดิินำลงบ่นำไดิม� 

ก็ถือเป็นำก�รื่เรื่ิ�มต้นำคอนำเสั่ิรื่์ต

โดิยซี้นำโอเพนำนิำ�งน่ำ�ต่�งใจำเล่�เร่ื่�องให้เหมือนำทุกอย่�งกรื่ะโดิดิออกม�จำ�ก VCR น่ำ�นำเอง

ทดลองอ่าน
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ติิดติามความสนุุกเพิ่ิ�มเติิมได้ที่่�
https://bit.ly/3QEDICf




