จากข้ างหลังภาพ สู่ Waterfall
“หาเรื่ อง”
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"สิ่งที่เกิดขึน้ ในวันนี ้
หรือเมื่อวาน มันเป็ น
บทเรียนสาหรับ
อนาคต"

วันนีช้ าวซีแอตเทิลมีโอกาสต้ อนรับคุณบอย ถกลเกียรติ วีรวรรณ ที่นาละครเพลงไทยมาไกลถึงอีกฟากของ
มหาสมุทรแปซิฟิก คุณบอยเป็ นผู้มีส่วนสาคัญในการบุกเบิกผลักดันให้ ละครเพลง(Musicals) เป็ นที่ร้ ู จกั แพร่ หลาย
มากขึน้ ในประเทศไทย จากละครเพลงที่ประสบความสาเร็ จหลายเรื่ องเช่น สี่แผ่นดิน บัลลังก์เมฆ ทวิภพ หงส์เหนือ
มังกร รวมถึงวิสยั ทัศน์ในการสร้ างโรงละครเมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ เพื่อยกระดับคุณภาพและรองรับการ
เจริ ญเติบโตของวงการละครเพลงไทย
คุณบอยมีความตังใจที
้ ่จะนาละครเพลงของไทยมาเปิ ดตัวในระดับสากล มีการ
ตระเตรี ยมงานมาเป็ นเวลาหลายปี โดยมี Richard Maltby Jr.นักประพันธ์บทละคร
เพลง David Shire นักแต่งเพลง และทีมงานระดับโลกมาร่ วมขัดเกลาละครเพลงไทย
“ข้ างหลังภาพ เดอะ มิวสิเคิล” ให้ กลายเป็ น “Waterfall” โดยมุ่งเน้ นผสมผสานความ
เป็ นไทยให้ เข้ ากับวัฒนธรรมตะวันตกอย่างกลมกลืน
ท่ามกลางทีมงานเกือบร้ อยชีวิต มีสมาชิกชาวไทยเพียงสามคนในทีมงาน คือคุณบอ
ยซึง่ เป็ นผู้กากับละคร คุณจ๊ ะ ศศวัต บุษยพันธ์ ผู้กากับศิลป์ และคุณบี ้ สุกฤษฎิ์ วิเศษ
แก้ ว ซุปเปอร์ สตาร์ขวัญใจชาวไทยผู้เคยรับบทนพพรใน“ข้ างหลังภาพ เดอะ มิวสิเคิล”
มารับบท Noppon ใน Waterfall อีกครัง้
Waterfall ได้ เปิ ดตัวแสดงที่ Pasadena Playhouse รัฐแคลิฟอร์ เนียเมื่อเดือนมิถนุ ายนที่ผ่านมาถึงสามสิบรอบ
ก่อนที่คณ
ุ บอยจะนาละครเพลงเรื่ องนีม้ าสร้ างความภาคภูมิใจให้ ชาวไทยอีกครัง้ ที่ซแี อตเทิลด้ วยความสนับสนุนจาก
The 5th Avenue Theatre เพื่อเป้าหมายสาคัญต่อไปคือเส้ นทางสู่บรอดเวย์
ระหว่างการซักซ้ อมที่เป็ นไปอย่างเข้ มข้ นเพื่อความสมบูรณ์แบบของละครที่จะเปิ ดแสดงในวันที่ 1-25 เดือนตุลาคมนี ้
คุณบอยได้ ปลีกเวลาช่วงพักมาพูดคุยตอบคาถามกับเรา
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เนื่องจาก Waterfall ได้ ดดั แปลงมาจากบทประพันธ์ ดงั ้ เดิม “ข้ างหลังภาพ” จุดไหนของบทประพันธ์ ท่ ี
ต้ องเก็บรั กษาไว้
จุดเด่นของบทประพันธ์ข้างหลังภาพคือความรักที่ยิ่งใหญ่ เป็ นเรื่องราวความรักของผู้ชายผู้หญิงคู่หนึง่ ที่
สวยงาม แม้ จะเป็ นความรักที่ต้องห้ ามก็ตาม นี่คือประเด็นหลักทีต่ ้ องเก็บไว้



จุดไหนที่ต้องการสือถึงผู้ชมชาวอเมริ กัน
สาหรับผู้ชมชาวอเมริ กนั ต้ องมีการปรับเปลี่ยนจากบทประพันธ์เดิม สิ่งที่สื่อถึงผู้ชมชาวอเมริ กนั คือเรื่อง
ความแตกต่างของวัฒนธรรม บทประพันธ์ข้างหลังภาพนัน้ เป็ นเรื่ องของชนชัน้ และการไม่ยอมแสดง
ความรู้ สกึ ของตัวเองตามความเชื่อที่ว่าหญิงไทยที่ดีงามต้ องเก็บความรู้ สกึ เอาไว้ แต่เมือ่ เปลี่ยนเป็ นเรื่ อง
ของหญิงชาวอเมริ กนั ตรงจุดนีก้ ็ตา่ งไปโดยสิ ้นเชิง กลายเป็ นเรื่องของวัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรม
ไทยมาเจอกัน จุดสาคัญคือเราจะรักษาวัฒนธรรมของตนเองใน Modern World (โลกยุคใหม่)ได้ อย่างไร
ซึง่ ตรงนีน้ ่าจะเป็ นจุดที่ดงึ ดูดผู้ชมชาวอเมริ กนั เพราะโลกทุกวันนี ้เปลี่ยนแปลงไป วัฒนธรรมถูกหล่อหลอม
จนเหมือนกันไปหมด ไปเมืองไหนก็มีร้านสตาร์ บคั ส์(หัวเราะ) เราจะทาอย่างไรที่จะรักษา Culture Identity (เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม)ของแต่ละคน แต่ละประเทศ แต่ละวัฒนธรรมเอาไว้



การร่ วมงานกับทีมงานระดับโลกมีความแตกต่ างจากการทางานกับทีมงานชาวไทยอย่ างไร
หลายคนในทีมงานที่นี่เขาเห็นอะไรในวงการละครเพลงมามากกว่าเรา เขารู้ วธิ ีที่จะสื่อสารกับผู้ชมชาว
อเมริ กนั ได้ คล่องกว่าเรา แต่ขณะเดียวกันเราก็อาจจะเห็นโลกมากกว่าเขาเนื่องจากเขาอยู่แต่ในอเมริ กา
การทางานร่ วมกันจึงเป็ นการให้ เกียรติกนั และกัน การรับฟั งกันและกัน และการปรับให้ กลมกลืนอยู่
ด้ วยกันได้ เวลาทางานกับทีมงานคนไทยด้ วยกัน เราเข้ าใจความเป็ นไทยและรู้ วิธีที่จะสื่อสารกับผู้ชมชาว
ไทย แต่ใช้ การสื่อสารแบบเดียวกันสาหรับผู้ชมอเมริ กนั อาจไม่เข้ าใจ เราจะหาวิธีอย่างไรที่จะปรับให้
สื่อสารถึงผู้ชมชาวอเมริ กนั ได้ ในชณะเดียวกันก็ไม่ไห้ เสียเอกลักษณ์ความเป็ นไทยของเรา



การแสดงที่ซีแอตเทิลแตกต่ างจากการแสดงที่แคลิฟอร์ เนียอย่ างไร
เนื่องจากทีแ่ คลิฟอร์ เนียเป็ นจุดเริ่ มต้ น มาถึงวันนีจ้ งึ มีการปรับเปลี่ยนการแสดงให้ มีความแน่นขึนเพื
้ ่ออุด
ช่องโหว่ที่พบ Vision(วิสยั ทัศน์)ของคนทีท่ างานร่ วมกันก็ตรงกันมากขึน้ มีความชัดเจนขึน้ ได้ หวั ใจหลัก

"ให้ ทุกคนมีตัวตน แต่ อยู่
ร่ วมกันได้ และยอมรับกันได้ "

ของละครมากขึน้


ได้ ข่าวว่ าคุณบีต้ งั ้ ใจกับงานนี ม้ าก อยากให้ คุณบอยเล่ าถึงพัฒนาการของคุณบีต้ งั ้ แต่ ช่วงเตรี ยมงาน
จนถึงปั จจุบัน
เรื่ องภาษาเป็ นเรื่ องใหญ่และยาก เนื่องจากบี ้ไม่ได้ พดู ภาษาอังกฤษมาก่อน ก็ต้องมีการฝึ กภาษา และ
ไม่ใช่แค่เพียงพูดบทจาบทท่องบทให้ ได้ เท่านัน้ แต่ต้องมีความเข้ าใจในภาษาที่ใช้ ด้วย วิธีการร้ องก็มีการ
ปรับเปลี่ยนนิดหน่อย อย่างเช่นการเอื ้อนแบบไทย คนต่างชาติอาจไม่ค้ นุ แต่ก็ต้องรักษาความเป็ นตัวเขา
ไว้ ก็มีการปรับและผสมผสานให้ เขาสามารถสื่อสารกับคนดูอเมริ กนั ได้ ทงในด้
ั ้ านภาษาและการแสดง
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คุณบอยคิดว่ าตัวเองได้ เรี ยนรู้ และพัฒนาด้ านไหนมากที่สุดจากการทางานละครเพลง Waterfall ครั ง้ นี ้
ได้ เรี ยนรู้ วิธีคิดของผู้ร่วมงานต่างชาติ เห็นจุดเริ่ มต้ นของการเกิดวิธีคิดแปลกๆใหม่ๆ ซึง่ บางทีพอเราทางานไป
นานๆเข้ าเราก็จะคิดเร็ วและมองข้ ามจุดเริ่ มต้ นตรงนี ้ไป เป็ นการฝึ กบริ หารและทบทวนวิธีคิดและวิธีสื่อสารในการ
ทางานกับคนที่ไม่ร้ ู จกั เราเลย



ช่ วงเวลาที่ดที ่ สี ุดของการทาละครเพลง Waterfall คือตอนไหน
ก็แล้ วแต่ช่วง ก็หนักทุกช่วง (หัวเราะ) แต่ช่วงที่ดีที่สดุ น่าจะเป็ นช่วงที่ทกุ คน ทังที
้ มงานต่างชาติ ตัวเรา และ
นักแสดง ได้ มาเจอและเข้ าใจในสิ่งเดียวกัน เพราะละครมีหลายทางเลือก ต่างคนก็เลือกต่างกัน จนมาเจอทางที่
ทุกคนเห็นเหมือนกันหมด ตรงนัน้ มันน่าดีใจ



จะมี cast recording เพลงประกอบละครหรื อไม่
ตอนนี ้ยัง แต่อาจจะมีในอนาคต



ตัวชีว้ ัดว่ าละครเพลงประสบความสาเร็ จหรื อไม่ คืออะไร
สามารถสื่อสารกับคนดูได้ ตามประเด็นที่เราตังต้
้ นไว้ และคนดูได้ รับอะไรจากละครเรื่ องนันๆ
้ สาหรับเรื่อง
Waterfall ประเด็นที่ต้องการสื่อสารคือให้ ผ้ ชู มย้ อนคิดว่า How do you hold on to your own culture and roots
in the modern world? ให้ ทกุ คนมีตวั ตน แต่อยู่ร่วมกันได้ และยอมรับกันได้ ไม่ใช่ว่าใครดีกว่าใคร ซึง่ เป็ นประเด็น
ที่เกี่ยวโยงกับสังคมปั จจุบนั แม้ แต่สาหรับเมืองไทยเอง มีเด็กรุ่ นใหม่บางส่วนที่เน้ นโลกยุคใหม่จนไม่ร้ ู จกั รากเหง้ า
ของประเทศตัวเอง ซึง่ เป็ นเรื่ องที่น่าเสียดาย บางคนอาจคิดว่าไม่สาคัญ เพราะโลกปั จจุบนั ก้ าวไปไกลมากแล้ ว แต่
ในอดีตที่ผ่านมา ก็มีการลองผิดลองถูกเรี ยนผิดเรี ยนถูก สิ่งที่เกิดขึน้ ในวันนีห้ รือเมื่อวาน มันเป็ นบทเรี ยนสาหรับ
อนาคต



คุณบอยรู้ สึกอย่ างไรกับเมืองซีแอตเทิล และอยากฝากอะไรถึงคนไทยในซีแอตเทิล
เป็ นเมืองที่น่าอยู่ เป็ นเมืองน่ารัก อากาศช่วงนีก้ ็ยงั ดีอยู่ (หัวเราะ) ชาวไทยทีน่ ี่ก็ต้อนรับดี ใจดีมีส่งเสบียงมาด้ วย
(หัวเราะ) ฝากให้ คนไทยมาดูกนั เยอะๆ เพราะการแสดงจากเมืองไทยที่เดินมาไกลถึงขนาดนีไ้ ม่ใช่เรื่ องง่าย
ขันตอนในการมาไม่
้
ใช่ง่าย เป็ นโอกาสแรกที่คนไทยหรือพูดได้ วา่ ครัง้ แรกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ทนี่ าเรื่ องของ
ประเทศตัวเองมาทาเป็ นละครเพลงแบบนีร้ ่ วมกับทีมงานระดับนี ้

จึงนับเป็ นโชคดีของชาวไทยในซีแอตเทิลที่จะมีโอกาสร่ วมสนับสนุนละครเพลง Waterfall มาร่ วมเป็ นกาลังใจและ
ร่ วมภูมิใจกับก้ าวแรกที่สาคัญของละครเพลงที่ถือกาเนิดจากเมืองไทยเรื่ องนี ้ เพื่อก้ าวต่ อไปที่ย่ งิ ใหญ่ ส่ ูเวที
บรอดเวย์ ด้วยกัน
Waterfall เปิ ดการแสดงที่ The 5th Avenue Theatre วันที่ 1-25 ตุลาคมนี ้ ติดต่อซื ้อตัว๋ ที่ Box Office (206)625-1900
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