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ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๑๔ สุขุมวทิ ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน 
๕๖๖๖ โทรศพัท/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑  

  

 

กะเทาะแกนดอกไม ใน"บุษบาสมาคม"ละครเวที มศว 

  

ถาเอยถึง "รานเสริมสวย" สําหรับคนสวนใหญแลว นอกจากมันจะแปลตรงตัววาเปนสถานเสริมความงามดานการ
แตงผมเปนหลัก แตลึกลงไปแลว ภาพของรานเสริมสวย คนท่ัวไปมักจะมองเห็นถึง "ความเปนผูหญิง" เน่ืองจากผูท่ี
เขาไปใชบริการสวนใหญมักเปนผูหญิงซึ่งเปนเพศรักสวยรักงาม นอกจากนี้ "รานเสริมสวย" ยังถูกมองหมาย
รวมถึง "ชุมนุมสตรี" ท่ีเปนท่ีรวมของบรรดาสาวนอยสาวใหญในละแวก ท่ีมักจะไปทําผม และพูดคุย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น หรือแมกระทั่งนินทา 

  
        

ขาวจากผูจัดการออนไลน    ฉบับประจําวันที่  ๑๔  เดอืนมกราคม  พ.ศ.๒๕๕๔  หนา    
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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       ...และบอยคร้ังท่ีมีคนอีกจํานวนไมนอย พิพากษาการท่ีสาวๆ ในละแวกน้ัน ไปน่ังจับกลุมพูดคุยวาเปน "ความไรสาระของ
ผูหญิงโดยแท" แตละครเวทีเร่ืองท่ีกําลังจะกลาวถึงตอไปน้ี อาจจะทําใหมุมมองขางตน ถูกทําใหเปล่ียนไปโดยส้ินเชิง... 
        
       "บุษบาสมาคม" ละครเวทีแนวดรามา-คอมมิด้ี สไตลหัวรอรา นํ้าตาริน ซ่ึงดัดแปลงมาจาก Steel Magnolias ของ
นักเขียนเมืองลุงแซม Robert Harling ท่ีกําลังจะเปดมานการแสดงชวงปลายเดือนน้ี เปนเวอรช่ันท่ีถูกแปลและดัดแปลง

ใหเปนบทละครเวทีภาษาไทยโดย "ครูเกง" เทพฤทธ์ิ มณีกุล อาจารยประจําภาควิชาศิลปะการแสดงประยุกต 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ท่ีเคยท้ังแปลและกํากับการแสดงไปแลวกอนหนาน้ีเมื่อปพ.ศ.2550 กําลังถูกนํากลับมาทํา
อีกคร้ัง โดยเหลานิสิตป4 "รุนกุหลาบแดง" ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
        
       "เอิงเอย" อรวี ศรีชํานาญ นิสิตช้ันปท่ี4 สาวสวยมากความสามารถผูร้ังตําแหนงผูกํากับละครเร่ืองน้ี ยอนความใหฟงวา 
ละครป4 หรือท่ีถูกเรียกวา "ละครทีสิส" เปนการจัดการแสดงละครเวทีคร้ังสําคัญยิ่งของเหลานิสิตคณะน้ีทุกคน โดยการเลือกเร่ือง
ท่ีจะนํามาแสดง ไดตกลงกันในกลุมมาตั้งแตปท่ีแลว โดยมีการเสนอละครหลายเรื่องขึ้นมาเพ่ือพิจารณาคัดเลือก และในที่สุดทาง
กลุมกุหลาบแดงก็ไดเลือกเรื่องน้ี 
        
       "เร่ืองท่ีเลือกขึ้นมาพิจารณาสวนใหญเปนเร่ืองท่ีเก่ียวกับผูหญิงและเปนเร่ืองท่ีเก่ียวของกับความซับซอนเชิงความสัมพันธ 
เพราะคุยกันวาเราอยากเลนประเด็นน้ี เราตองการชูเร่ืองความเขมแข็งและความสัมพันธเชิงมิตรภาพในกลุมผูหญิง ในละครจะ
เปนเร่ืองเก่ียวกับเพ่ือนผูหญิงกลุมท่ีทําผมอยูในรานเสริมสวย 6 คน ท่ีถาเราพูดแควา ผูหญิงในรานเสริมสวย คนก็จะดูวาไรสาระ 
พูดคุยเร่ืองไมเปนเร่ือง น่ังเมาท หรือนินทา แตจริงๆ แลวส่ิงท่ีคิด อาจจะไมไดเปนความจริงอยางท่ีคิด เพราะในวันท่ีเกิดเหตุ
เลวรายท่ีสุดในชีวิต ตัวละครท่ีกําลังวิกฤต กลับไดกําลังใจและถูกฉุดขึ้นมายืนไดอีกคร้ัง ดวยมือของเหลาผูหญิง ท่ีใครๆ มองเธอ
วาไรสาระน่ีแหละ" เอิงเอยกลาว 
        
       แมละครเวทีเร่ืองน้ี จะโชวความเดนอยูท่ีเร่ืองราวแบบผูหญิงผูหญิง แตเอิงเอยก็ไมไดตองการใหตีความไปวาเปนละครท่ี
เขาขางเพศใดเพศหน่ึงมากเกินไป เน้ือหาของละครใชผูหญิงในการดําเนินเร่ืองก็จริง แตก็ยังสอดแทรกเร่ืองราวของผูชายเขาไป
ดวย และไมไดเปนการสรางอคติกับผูชาย ตรงกันขาม.. เธอมองวาละครเวทีเร่ืองน้ีสามารถเขาชมไดทุกเพศทุกวัย  
        
       "ตัวละครในเรื่องน้ี เราใชเปนส่ือถึงคนทุกกลุม เราไมไดโจมตีวาผูชายไมดี อยางเร่ืองน้ีก็มีบางตอนท่ีช้ีใหเห็นวา ส่ิงท่ีผูชาย
ทําบางเรื่องผูหญิงก็ดูวางี่เงา แตผูชายเขาทําเพราะเขามีเหตุผลในรูปแบบของเขา เพียงแตวิธีการแสดงออกของเขาเปนแบบน้ี" ผู
กํากับคนเกงอธิบาย 
        
       ดาน "แอมแปร" สุทธาทิพย วุฒิชัยประดิษฐ หน่ึงในนักแสดงท้ังหก เสริมวา ละครเร่ืองน้ีไมไดจํากัดวา คนดูตองเปน
ผูหญิงเทาน้ัน แตหากผูชายมาดูก็จะไดขอคิดกลับไปเหมือนกัน เพราะประเด็นหลักของเรื่องไมไดตองการจะชูเร่ืองราวของผูหญิง
ฝายเดียว แตหากดูไปเร่ือยๆ อาจจะทําใหคนดูรูสึกคิดถึงใครสักคนท่ีสําคัญในชีวิต ไมวาจะเปนเขาหรือเธอ เปนการย้ําใหผูชม
มองหาส่ิงท่ียึดเหน่ียวจิตใจมากกวา  
        
       บทเรียนนอกตําราคร้ังน้ี ทําใหทีมงานละครบุษบาสมาคมไดเรียนรูวาการจะทําใหคนรับสารเขาใจถึงนัยยะท่ีตองการเสนอ
น้ันไมใชเร่ืองงาย เพราะตัวบทละครที่นํามามีความละเอียดลึกซ้ึงในแงของความสัมพันธ ความแนนแฟนของกลุมคนท่ีมีใจ
อยากจะชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ทุกคําพูดของตัวละครแฝงความรูสึกและอารมณไวดวยกัน ตองใชเวลาในการอานบท ทําความ
เขาใจ และวิเคราะหบทละครใหรูจริง 
        
       "มันยากนะ กับการทําใหนามธรรมหรือความรูสึกออกมาใหคนเห็น ก็ตองใหนักแสดงมาน่ังอานบทดวยกัน นักแสดงแตละ
คนตองทําความเขาใจตัวละครของตัวเอง วิเคราะหตัวละครออกมาใหไดวาบทท่ีตองเลนเปนอยางไร ตัวละครจะแสดงออกมา
อยางไร เราก็จะใหนักแสดงหาขยะของตัวละครขึ้นมา เชน จําปซ่ึงรับบทโดยแอมแปร ในวันๆหน่ึง ถังขยะของจําปจะมีอะไรบาง 
อยางจําปเล้ียงหมา เปนคนไมดูแลสุขภาพ เขาก็จะไปทําการบานแลวบอกเราวา ในถังขยะจําปจะมีถุงขนม แลวก็ถุงอาหารหมา 
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ซ่ึงการทําอยางน้ีมันคือการใหรายละเอียดและทําใหตัวละครมีชีวิตขึ้นมา จะทําใหนักแสดงเขาใจตัวละครของตัวเองมากขึ้น เรา
วิเคราะหกันตั้งแตราศีเกิด วันเกิดของตัวละคร ปูมหลัง ประสบการณ ทําใหเขาสรางจําปจริงๆ ขึ้นมาแบบมีตัวตน" เอิงเอยเลาตอ 

  
        

       ดาน แอมแปร ยอมรับวาการใชวิธีดังกลาว ทําใหเธอเขาใจลักษณะของตัวละครจําปมากขึ้น ขั้นแรกตอง
อานบทละครและศึกษาทําความเขาใจ ตอมาเม่ือจะตองเริ่มรูจักตัวตนของจําปใหมากขึ้น ก็จําเปนตองหา
วิธีการใหสามารถเขาใจไดงายๆ อยางการหาขยะของตวัละคร 
        
       "อยางขยะของจําป ก็จะพวกถุงกอบแกบ ถุงขนม และถุงอาหารหมา เพราะที่บานจําปเลีย้งหมา ซ่ึงตรง
น้ีมันชวยใหเราเห็นตัวตนของจําปมากขึ้น นอกจากนี้ก็มีใหทํารสนิยมของตัวละคร วาตวัน้ีชอบกินอะไร ชอบ
สีอะไร ขาวของเครื่องใชชอบใชยี่หอไหน หรือชอบฟงเพลงแบบไหน อยางแชมพูของจําปก็จะชอบย่ีหอแฟซา 
หรือพวกสมุนไพรไทย เพราะมันราคาถูก เน่ืองจากลักษณะของจําปจะเปนคนงก และมีฐานะดี และตองดูวา
ตัวจําปเกิดวันที่เทาไหร ราศีอะไร และเราก็ตองปรับตวัเองใหเหมือนกับคนราศีน้ันๆ" แอมแปรย้ํา 
        
       สองสาวบอกอีกวา ความคาดหวังสูงสุดของการทําละครเวทีบุษบาสมาคม ไมไดตองการคําชมหรือ
รางวัลยอดเย่ียม เพียงแตตองการใหผูชมไดมุมมองเรื่องการชวยเหลอืเก้ือกูลกันในสังคม อาจจะไมไดเปน
เพ่ือนสนิทกันก็ได เปนเพียงแคคนรูจักกัน คุนเคยกัน ก็สามารถรวมแชรเรื่องราวใหกันและกันได โดยเฉพาะ
กับสังคมเมืองที่การเก้ือกูลกันลดลงไปมาก 
        
       "ถามวาอยากไดอะไรเปนฟดแบคจากผูชม...คือเราไมไดหวังใหเขาบอกวา โอ น่ีมันเปนละครที่เลิศเลอ 
แตเราแคอยากทําใหเขารูสกึวาถูกกระตกุ หรือถูกสะกิดจากบางชวงบางตอนของละครของเรา ใหเขาหัน
กลับไปมองความสําคัญของคนใกลตัวมากขึ้น อยากใหละครของเราสะกิดความรูสกึของผูชมวา ตอนนี้คุณให
ความสําคัญกับคนรอบขางแคไหน เพราะในปจจุบันการชวยเหลือเก้ือกูลกันในสงัคมเราลดนอยลง และอยาก
ฝากวาไมวาจะเกิดอะไรขึ้น ชีวติตองเดินตอไปใหได ถาคุณเลือกที่จะเดินเขามาดูละครของเราแลว คุณจะไดรู
วาสิ่งที่เราพูด มันเปนอยางน้ันจริงๆ" เอิงเอยสรุป 
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       ไมวาตอนจบของละครจะสุข เศรา เหงา ฮาแคไหน แตอยางนอยๆในเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงน้ี จะทําให
ไดรูวา มิตรภาพและกําลังใจจากคนรอบขางเกิดขึ้นไดเสมอ แมในหองสี่เหลี่ยมเลก็ๆที่เต็มไปดวยเศษผม 
เสียงแวดๆ ของเจเจาของรานที่เอ็ดตะโรลูกมือ เสียงกระซิบแอบนินทาเรื่องชาวบาน กระทั่งเสยีงรองหม
รองไหของผูมาใชบริการที่พวงเอาปญหาชีวติครอบครวัมาระบายกบัเพ่ือนรวมสวย ในสถานทีท่ี่ผูชายคอน
โลกมองวามันคือแหลงชุมนุมความไรสาระของเพศดอกไมที่เต็มไปดวยความงามและความซับซอนที่ถูก
ขนานนามวา "รานเสริมสวย"!!!  
        
       หมายเหตุ : ละครเวที บุษบาสมาคม จะจัดแสดงในวันที่ 20-22 มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ สํารองบัตร 089-6777784 และ 087-9162299 

 

 


