ขาวประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน
๕๖๖๖ โทรศัพท/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑
ขาวจากผูจัดการออนไลน
ฉบับประจําวันที่ ๑๔ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ หนา
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูที่ได http://news.swu.ac.th/newsclips/

กะเทาะแกนดอกไม ใน"บุษบาสมาคม"ละครเวที มศว
ถาเอยถึง "รานเสริมสวย" สําหรับคนสวนใหญแลว นอกจากมันจะแปลตรงตัววาเปนสถานเสริมความงามดานการ
แตงผมเปนหลัก แตลึกลงไปแลว ภาพของรานเสริมสวย คนทั่วไปมักจะมองเห็นถึง "ความเปนผูหญิง" เนื่องจากผูที่
เขาไปใชบริการสวนใหญมักเปนผูหญิงซึ่งเปนเพศรักสวยรักงาม นอกจากนี้ "รานเสริมสวย" ยังถูกมองหมาย
รวมถึง "ชุมนุมสตรี" ที่เปนที่รวมของบรรดาสาวนอยสาวใหญในละแวก ที่มักจะไปทําผม และพูดคุย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น หรือแมกระทั่งนินทา
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...และบอยครั้งที่มีคนอีกจํานวนไมนอย พิพากษาการที่สาวๆ ในละแวกนั้น ไปนั่งจับกลุมพูดคุยวาเปน "ความไรสาระของ
ผูหญิงโดยแท" แตละครเวทีเรื่องที่กําลังจะกลาวถึงตอไปนี้ อาจจะทําใหมุมมองขางตน ถูกทําใหเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง...
"บุษบาสมาคม" ละครเวทีแนวดรามา-คอมมิดี้ สไตลหัวรอรา น้ําตาริน ซึ่งดัดแปลงมาจาก Steel Magnolias ของ
นักเขียนเมืองลุงแซม Robert Harling ที่กําลังจะเปดมานการแสดงชวงปลายเดือนนี้ เปนเวอรชั่นที่ถูกแปลและดัดแปลง
ใหเปนบทละครเวทีภาษาไทยโดย "ครูเกง" เทพฤทธิ์ มณีกุล อาจารยประจําภาควิชาศิลปะการแสดงประยุกต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ที่เคยทั้งแปลและกํากับการแสดงไปแลวกอนหนานี้เมื่อปพ.ศ.2550 กําลังถูกนํากลับมาทํา
อีกครั้ง โดยเหลานิสิตป4 "รุนกุหลาบแดง" ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
"เอิงเอย" อรวี ศรีชํานาญ นิสิตชั้นปที่4 สาวสวยมากความสามารถผูรั้งตําแหนงผูกํากับละครเรื่องนี้ ยอนความใหฟงวา
ละครป4 หรือที่ถูกเรียกวา "ละครทีสิส" เปนการจัดการแสดงละครเวทีครั้งสําคัญยิ่งของเหลานิสิตคณะนี้ทุกคน โดยการเลือกเรื่อง
ที่จะนํามาแสดง ไดตกลงกันในกลุมมาตั้งแตปที่แลว โดยมีการเสนอละครหลายเรื่องขึ้นมาเพื่อพิจารณาคัดเลือก และในที่สุดทาง
กลุมกุหลาบแดงก็ไดเลือกเรื่องนี้
"เรื่องที่เลือกขึ้นมาพิจารณาสวนใหญเปนเรื่องที่เกี่ยวกับผูหญิงและเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับความซับซอนเชิงความสัมพันธ
เพราะคุยกันวาเราอยากเลนประเด็นนี้ เราตองการชูเรื่องความเขมแข็งและความสัมพันธเชิงมิตรภาพในกลุมผูหญิง ในละครจะ
เปนเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนผูหญิงกลุมที่ทําผมอยูในรานเสริมสวย 6 คน ที่ถาเราพูดแควา ผูหญิงในรานเสริมสวย คนก็จะดูวาไรสาระ
พูดคุยเรื่องไมเปนเรื่อง นั่งเมาท หรือนินทา แตจริงๆ แลวสิ่งที่คิด อาจจะไมไดเปนความจริงอยางที่คิด เพราะในวันที่เกิดเหตุ
เลวรายที่สุดในชีวิต ตัวละครที่กําลังวิกฤต กลับไดกําลังใจและถูกฉุดขึ้นมายืนไดอีกครั้ง ดวยมือของเหลาผูหญิง ที่ใครๆ มองเธอ
วาไรสาระนี่แหละ" เอิงเอยกลาว
แมละครเวทีเรื่องนี้ จะโชวความเดนอยูที่เรื่องราวแบบผูหญิงผูหญิง แตเอิงเอยก็ไมไดตองการใหตีความไปวาเปนละครที่
เขาขางเพศใดเพศหนึ่งมากเกินไป เนื้อหาของละครใชผูหญิงในการดําเนินเรื่องก็จริง แตก็ยังสอดแทรกเรื่องราวของผูชายเขาไป
ดวย และไมไดเปนการสรางอคติกับผูชาย ตรงกันขาม.. เธอมองวาละครเวทีเรื่องนี้สามารถเขาชมไดทุกเพศทุกวัย
"ตัวละครในเรื่องนี้ เราใชเปนสื่อถึงคนทุกกลุม เราไมไดโจมตีวาผูชายไมดี อยางเรื่องนี้ก็มีบางตอนที่ชี้ใหเห็นวา สิ่งที่ผูชาย
ทําบางเรื่องผูหญิงก็ดูวางี่เงา แตผูชายเขาทําเพราะเขามีเหตุผลในรูปแบบของเขา เพียงแตวิธีการแสดงออกของเขาเปนแบบนี้" ผู
กํากับคนเกงอธิบาย
ดาน "แอมแปร" สุทธาทิพย วุฒิชัยประดิษฐ หนึ่งในนักแสดงทั้งหก เสริมวา ละครเรื่องนี้ไมไดจํากัดวา คนดูตองเปน
ผูหญิงเทานั้น แตหากผูชายมาดูก็จะไดขอคิดกลับไปเหมือนกัน เพราะประเด็นหลักของเรื่องไมไดตองการจะชูเรื่องราวของผูหญิง
ฝายเดียว แตหากดูไปเรื่อยๆ อาจจะทําใหคนดูรูสึกคิดถึงใครสักคนที่สําคัญในชีวิต ไมวาจะเปนเขาหรือเธอ เปนการย้ําใหผูชม
มองหาสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมากกวา
บทเรียนนอกตําราครั้งนี้ ทําใหทีมงานละครบุษบาสมาคมไดเรียนรูวาการจะทําใหคนรับสารเขาใจถึงนัยยะที่ตองการเสนอ
นั้นไมใชเรื่องงาย เพราะตัวบทละครที่นํามามีความละเอียดลึกซึ้งในแงของความสัมพันธ ความแนนแฟนของกลุมคนที่มีใจ
อยากจะชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทุกคําพูดของตัวละครแฝงความรูสึกและอารมณไวดวยกัน ตองใชเวลาในการอานบท ทําความ
เขาใจ และวิเคราะหบทละครใหรูจริง
"มันยากนะ กับการทําใหนามธรรมหรือความรูสึกออกมาใหคนเห็น ก็ตองใหนักแสดงมานั่งอานบทดวยกัน นักแสดงแตละ
คนตองทําความเขาใจตัวละครของตัวเอง วิเคราะหตัวละครออกมาใหไดวาบทที่ตองเลนเปนอยางไร ตัวละครจะแสดงออกมา
อยางไร เราก็จะใหนักแสดงหาขยะของตัวละครขึ้นมา เชน จําปซึ่งรับบทโดยแอมแปร ในวันๆหนึ่ง ถังขยะของจําปจะมีอะไรบาง
อยางจําปเลี้ยงหมา เปนคนไมดูแลสุขภาพ เขาก็จะไปทําการบานแลวบอกเราวา ในถังขยะจําปจะมีถุงขนม แลวก็ถุงอาหารหมา
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ซึ่งการทําอยางนี้มันคือการใหรายละเอียดและทําใหตัวละครมีชีวิตขึ้นมา จะทําใหนักแสดงเขาใจตัวละครของตัวเองมากขึ้น เรา
วิเคราะหกันตั้งแตราศีเกิด วันเกิดของตัวละคร ปูมหลัง ประสบการณ ทําใหเขาสรางจําปจริงๆ ขึ้นมาแบบมีตัวตน" เอิงเอยเลาตอ

ดาน แอมแปร ยอมรับวาการใชวิธีดงั กลาว ทําใหเธอเขาใจลักษณะของตัวละครจําปมากขึ้น ขั้นแรกตอง
อานบทละครและศึกษาทําความเขาใจ ตอมาเมื่อจะตองเริ่มรูจักตัวตนของจําปใหมากขึ้น ก็จําเปนตองหา
วิธีการใหสามารถเขาใจไดงา ยๆ อยางการหาขยะของตัวละคร
"อยางขยะของจําป ก็จะพวกถุงกอบแกบ ถุงขนม และถุงอาหารหมา เพราะที่บานจําปเลีย้ งหมา ซึ่งตรง
นี้มนั ชวยใหเราเห็นตัวตนของจําปมากขึ้น นอกจากนี้ก็มีใหทํารสนิยมของตัวละคร วาตัวนี้ชอบกินอะไร ชอบ
สีอะไร ขาวของเครื่องใชชอบใชยี่หอไหน หรือชอบฟงเพลงแบบไหน อยางแชมพูของจําปก็จะชอบยี่หอแฟซา
หรือพวกสมุนไพรไทย เพราะมันราคาถูก เนื่องจากลักษณะของจําปจะเปนคนงก และมีฐานะดี และตองดูวา
ตัวจําปเกิดวันที่เทาไหร ราศีอะไร และเราก็ตองปรับตัวเองใหเหมือนกับคนราศีนนั้ ๆ" แอมแปรย้ํา
สองสาวบอกอีกวา ความคาดหวังสูงสุดของการทําละครเวทีบุษบาสมาคม ไมไดตองการคําชมหรือ
รางวัลยอดเยีย่ ม เพียงแตตอ งการใหผูชมไดมุมมองเรื่องการชวยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม อาจจะไมไดเปน
เพื่อนสนิทกันก็ได เปนเพียงแคคนรูจักกัน คุนเคยกัน ก็สามารถรวมแชรเรื่องราวใหกันและกันได โดยเฉพาะ
กับสังคมเมืองที่การเกื้อกูลกันลดลงไปมาก
"ถามวาอยากไดอะไรเปนฟดแบคจากผูชม...คือเราไมไดหวังใหเขาบอกวา โอ นี่มันเปนละครที่เลิศเลอ
แตเราแคอยากทําใหเขารูสกึ วาถูกกระตุก หรือถูกสะกิดจากบางชวงบางตอนของละครของเรา ใหเขาหัน
กลับไปมองความสําคัญของคนใกลตัวมากขึ้น อยากใหละครของเราสะกิดความรูสกึ ของผูชมวา ตอนนี้คุณให
ความสําคัญกับคนรอบขางแคไหน เพราะในปจจุบันการชวยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมเราลดนอยลง และอยาก
ฝากวาไมวาจะเกิดอะไรขึ้น ชีวติ ตองเดินตอไปใหได ถาคุณเลือกที่จะเดินเขามาดูละครของเราแลว คุณจะไดรู
วาสิ่งที่เราพูด มันเปนอยางนั้นจริงๆ" เอิงเอยสรุป
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ไมวาตอนจบของละครจะสุข เศรา เหงา ฮาแคไหน แตอยางนอยๆในเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงนี้ จะทําให
ไดรูวา มิตรภาพและกําลังใจจากคนรอบขางเกิดขึ้นไดเสมอ แมในหองสี่เหลี่ยมเล็กๆที่เต็มไปดวยเศษผม
เสียงแวดๆ ของเจเจาของรานที่เอ็ดตะโรลูกมือ เสียงกระซิบแอบนินทาเรื่องชาวบาน กระทั่งเสียงรองหม
รองไหของผูมาใชบริการที่พว งเอาปญหาชีวติ ครอบครัวมาระบายกับเพื่อนรวมสวย ในสถานทีท่ ี่ผูชายคอน
โลกมองวามันคือแหลงชุมนุมความไรสาระของเพศดอกไมที่เต็มไปดวยความงามและความซับซอนที่ถูก
ขนานนามวา "รานเสริมสวย"!!!
หมายเหตุ : ละครเวที บุษบาสมาคม จะจัดแสดงในวันที่ 20-22 มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ สํารองบัตร 089-6777784 และ 087-9162299
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