การเดินทางแลกเปลีย
่ นความรู้
ณ มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งโตเกียว
โดยอาจารย์กต
ิ ติพันธ์ จันทร์บวั ลา

การนาเสนอผลงานสร้ างสรรค์ดนตรี ของนักศึกษาในฐานะศิลปิ นนักประพันธ์ ดนตรี
นันเป็
้ นสิง่ ที่ควรปฏิบตั ิกนั เป็ นนิจเหมือนดัง่ เช่นนักดนตรี ที่ต้องหมัน่ ฝึ กซ้ อมและหาโอกาสทา
การแสดง การพัฒนาวิธีการประพันธ์ดนตรี ของแต่ละคนนัน้ นักศึกษาที่เลือกเส้ นทางในสาย
การประพันธ์ดนตรี แล้ วไม่ควรละเลยที่จะนาผลงานของตัวเองออกสูส่ าธารณะเพื่อให้ เห็น ถึง
ผลสาเร็ จตามความมุ่งหมายหรื อข้ อบกพร่ องของผลงานในแง่มมุ ที่ต่างออกไปซึ่งตนเองใน
ฐานะผู้ป ระพัน ธ์ เ พลงอาจมองไม่ เ ห็ น ในทุก แง่ มุม การแสดงผลงานการประพัน ธ์ ข อง
นักศึกษาและการได้ รับคาวิจารณ์ผลงานจึงเป็ นสิง่ จาเป็ นต่อการพัฒนาอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้

เมื่อช่วงต้ นปี พ.ศ. 2559 อาจารย์ดาริ ห์ บรรณวิทยกิจ คณบดี คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีแนวคิดริ เริ่ มที่จะ
นาพานักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาสังคีตวิจยั และพัฒนา วิชาการประพันธ์ ดนตรี และเทคโนโลยี ร่ วมเดินทางไปเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพทางด้ านดนตรี ณ มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งโตเกียว (Tokyo University of Arts) ประเทศญี่ปนุ่ จึงได้ มีการจัดการตระเตรี ยม
ความพร้ อมในการเดินทางอยูร่ ่วมหลายเดือนกว่า จะได้ ออกเดินทางไป โดยจุดประสงค์หลักของการเดินทางนันเพื
้ ่อให้ นกั ศึกษาของเรา
นาเสนอผลงานของตนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ จากคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งโตเกียว ผู้เขียนในฐานะอาจารย์ผ้ คู วบคุมจึง
เห็นสมควรให้ มีการตระเตรี ยมความพร้ อมก่อนออกเดินทางจึงกาหนดให้ นกั ศึกษาได้ นาเสนอผลงานการประพันธ์ และกระบวนการ
ทางานเสียก่อน โดยก่อนการเดินทางนักศึกษาได้
ต ร ะ เ ต รี ย ม ผ ล ง า น ซึ่ ง เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
วิทยานิพนธ์ ในหัวข้ อที่สนใจของแต่และคน ทุก
คนได้ จดั เตรี ยมนาเสนอขันตอนวิ
้
ธีการสร้ างสรรค์
งานและตัว อย่างประพันธ์ ของแต่ละคน เดิ ม ที่
เดี ย วช่ ว งเวลาที่ ต้ อ งการให้ นัก ศึก ษาน าเสนอ
ผลงานนันคื
้ อช่วงเวลาก่อนเดินทางประมาณสอง
อาทิ ต ย์ แต่ เ มื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ความพร้ อมที่
ช่ ว งเวลาดั่ ง กล่ า วนั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ค งอยู่
ระหว่างกลับภูมิลาเนาไม่สะดวกในการนาเสนอ
ผลงาน จึงเห็นสมควรให้ ปรับเปลี่ยนวันเวลาจาก
การเตรี ย มความพร้ อมในการนาเสนอผลงานไปสู่การน าเสนอสรุ ปผลงานภายหลัง จากการศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งจากการ
ปรับเปลี่ยนเวลานันก็
้ นบั ว่าเป็ นผลดีสาหรับนักศึกษาปริ ญญาโทที่จะได้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์เรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาและยกระดับผลงานของ
ตนเองก่อนการนาเสนอผลงานการประพันธ์ดนตรี ของแต่ละคน
การเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนของนักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มหาวิทยาลัยศิลปะแห่ง โตเกียว
ของคณาจารย์ เจ้ าหน้ าที่และนักศึกษา (จากเดิมที่มีเพียงนักศึกษาระดับปริ ญญาโททังหมดจ
้
านวน 10 คน และได้ เพิ่มเติมนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี สาขาดนตรี เชิงพาณิชย์ด้วยกันอีก 3 คน รวมทังสิ
้ ้นนักศึกษาที่เดินทางไปแลกเปลีย่ นความรู้ ทงหมด
ั้
13 คน) เริ่ มขึ ้นเมื่อ
วันที่ 31 ม.ค. 2560 จนถึงวันที่ 14 ก.พ. 2560 ก่อนการเดินทางผู้เขียนยอมรับตามตรงว่าไม่มี ข้อมูลในการเดินทางในครัง้ นีม้ ากเท่าไหร่
แต่จากประสบการณ์ทราบแค่เพียงว่าศิลปิ นจากประเทศนี ้เป็ นหนึง่ ในชนชาติผ้ ทู ี่ทมุ่ เทในการทางานสร้ างสรรค์อย่างหนัก อย่างไรก็ดีจาก
คาบอกเล่าของอาจารย์อานันท์ นาคคง ซึง่ ตัวท่านเองมีความสัมพันธ์ ที่ดีต่อคณาจารย์แห่งนี ้เป็ นทุนเดิมอยู่แล้ วและอาจารย์อานันท์ เอง
ยังเคยมีโอกาสรับเชิญมาเป็ นอาจารย์พิเศษที่นี ้อยูช่ ่วงเวลาหนึง่ จึงทาให้ มองเห็นภาพรวมของการเดินทางและประสบการณ์ ความรู้ ที่จะ
ได้ รับจากมหาวิทยาลัยศิลปะอันเก่าแก่ของประเทศญี่ปนแห่
ุ่ งนี1้
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จากการเข้ าเยี่ยมชมสถานศึกษาและเข้ าชันเรี
้ ยนต่างๆของที่แห่งนี ้แล้ ว ดัง่ ที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ นจุดประสงค์หลักของการเดินทาง
มาครัง้ นี ้นันเพื
้ ่อให้ นกั ศึกษาของเราได้ ใช้ โอกาสนาเสนอผลงานของตนเองสู่คณาจารย์และนักศึกษา ทางมหาวิทยาลัยได้ เตรี ยมการ
ต้ อนรับคณะของเราอย่างดีและได้ จัดเตรี ยมล่าม
แปลภาษาไทย-ญี่ ปนความสามารถสู
ุ่
งให้ อีกด้ วย
ก่ อ นที่ นั ก ศึ ก ษาจะท าการน าเสนอผลงานต่ อ
คณาจารย์เพื่อรับฟั งข้ อเสนอแนะ นักศึกษาของเรา
ต้ อ งซ้ อ มเตรี ย มความพร้ อมก่ อ นวัน น าเสนอแต่
ด้ วยความเข้ าใจที่คาดเคลื่อนเรื่ องระยะเวลาของ
การนาเสนอที่อยู่อย่างจากัด เพียงเวลา 3 ชั่วโมง
สาหรับการนาเสนอของนักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 จานวน
8 คน ตามกาหนดของที่นีใ้ ห้ จากัดเวลาในการ
น าเสนอผลงานโดยประมาณคนละไม่ เ กิ น 15
นาที ด้ ว ยข้ อ จ ากัด ของระยะเวลาท าให้ เ กิ ด การ
สับ สนในวิ ธี ก ารน าเสนอ เนื่ อ งจากนัก ศึก ษาได้
เตรี ยมเนื ้อหาในการนาเสนอลงลึกในรายละเอียด
การนาเสนอผลงานของนาย สุนทร ตาลจะโปะ นักศึกษาปริ ญญาโทชัน้ ปี 2
ปลีกย่อยและได้ แสดงความเห็นท้ วงติงต่อ การนาเสนอ
ต่อคณาจารย์และนักศึกษามหาวิ ทยาลัยศิ ลปะแห่งโตเกี ยว
ในช่วงระยะเวลาสันๆความว่
้
า “พวกเราอยากนาเสนอ
ขันตอนการท
้
างาน ด้ วยระยะเวลาจากัด จะทาให้ สิ่งที่ม่งุ หมายยากที่จะสาเร็ จ ” ผู้เขียนเข้ าใจถึงความต้ องการของนักศึกษาเป็ นอย่างดี
หากแต่เมื่อลองย้ อนคิดดูให้ ดีเรื่ องระยะเวลา 10-15 นาทีนี ้ เปรี ยบเสมือนระยะเวลาในการนาเสนอโปสเตอร์ ผลงานการวิจยั ซึ่งนันเป็
้ น
เวลามาตราฐานที่เหมาะสมในการนาเสนอใจความสาคัญของผลงานอยูแ่ ล้ ว หากผลงานของเราเป็ นที่ดงึ ดูดใจ ผู้รับฟั งจะทาการซักถาม
ข้ อมูลเพิ่มเติมเอง การนาเสนอในครัง้ นี ้ จึงไม่ใช่การนาเสนอผลสัมฤทธิ์ของงานและการนาเสนอผลงานของนักศึกษาสังคีตวิจัยและ
พัฒนาก็ได้ ผา่ นพ้ นไปได้ แม้ จะติดขัดเรื่ องการรักษาเวลาอยูบ่ ้ างแต่ ข้ อบกพร่องในครัง้ นี ้จะเป็ นบทเรี ยนอย่างดีให้ กบั พวกเรา

บรรยากาศในการร่ วมชัน้ เรี ยน
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ภายหลังจากช่วงเวลาการนาเสนอ คณาจารย์ของเราได้ พดู คุยแลกเปลี่ยนถึงผลลัพธ์ และเห็นได้ ชดั ถึงความเปลี่ยนแปลง เช่น ตนเอง
ตระหนักได้ ถึงคุณภาพและปริ มาณของผลงานระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อก้ าวสูค่ วามเป็ นมืออาชีพ นักศึกษาเรี ยนรู้ มมุ มองใหม่ที่มีต่อการ
นาเสนอผลงานของตนเองพร้ อมรับการปรับปรุ งผลงานและวิธีการนาเสนอให้ ดีมากกว่าก่อน การจัดเตรี ยมความพร้ อมเนื ้อให้ ให้ ได้
ประเด็นหลักและสือ่ ในการนาเสนอให้ มีความรัดกุมและตรงประเด็นให้ มากที่สดุ
ตลอดระยะเวลาร่ วมสองอาทิตย์ในโตเกียวเราได้ การต้ อนรับอย่างดีจากคณาจารย์และนักศึกษาแห่งนี ้ วิทยาเขตคิตาเซนจู2
(Senju) เป็ นสถานที่หลักในการเข้ าร่วมชันเรี
้ ยนและการเยี่ยมชมต่างๆ ทุกๆวันที่มีการเรี ยนการสอนพวกเราต้ องเดินทางจากวิทยาเขต
อูเอโนะ (Ueno) ซึ่งเป็ นที่พกั ที่ห่างออกไปประมาณ 15 นาทีโดยการเดินทางด้ วยรถไฟ วิทยาเขตเซนจูเป็ นที่ตงของภาควิ
ั้
ชาดนตรี
สร้ างสรรค์ (Department of Musical Creativity and the Environment) ซึ่งภาควิชานี ้เป็ นคนละส่วนจากภาควิชาการประพันธ์ ดนตรี
(Department of Composition) ที่มงุ่ เน้ นการประพันธ์ ดนตรี ในแบบขนบนิยม ภาควิชาดนตรี สร้ างสรรค์นนเปิ
ั ้ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทางาน
ที่มีความหลายหลาย (interdisciplinary) ของศาสตร์ ที่ใช้ ในการสร้ างสรรค์ ทังด้
้ านการแสดงศิลปะและดนตรี (Performing Arts)
เทคโนโลยีดนตรี (Music Technology) ทัศนศิลป์ (Visual Art) รวมทังภาพยนตร์
้
(Film and New Media)

บางส่วนของตัวอย่างผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
สาขาวิชา Musical Creativity and Environment
ห้องทางานด้านการออกแบบเสียงสาหรับนักศึกษามหาวิ ทยาลัยศิ ลปะแห่งโตเกียว
ณ ช่วงเวลาที่เราเดินทางไปเยี่ยมชมนันเป็
้ นช่วงปลายภาคการศึกษาพอดีทาให้ ได้ เห็นถึงการเตรี ยมการและการแสดงผลงาน
ของนักศึกษาของภาควิชาดนตรี สร้ างสรรค์ นี ้ที่แสดงออกถึงความชานาญในวิชาเอกของตน ความจริ งใจในการทางาน และความ
สร้ างสรรค์ ส่วนหนึ่งของผลงานสร้ างสรรค์ของนักศึกษาถูกในเสนอในรู ปแบบที่หลากหลายเช่น งานประพันธ์ ทางด้ านเสียง/ดนตรี และ
พื ้นที่ (Acousmatic Music Composition and Sound Design) ศิลปะการแสดง (Performing Art) ดนตรี ปฏิสมั พันธ์ (Musical and
Interactive Design) งานศิลปะเสียงและการจัดวาง (Sound Art and Installation Art) ผู้เขียนสัมผัสได้ ถึงความร่ วมมือกันของ
คณาจารย์ แ ละนัก ศึก ษาของภาควิ ช านี ท้ ี่ เ ปิ ดโอกาสให้ ท างานร่ ว มกัน กับ เพื่ อ นนัก ศึ ก ษาต่า งแขนง (Collaboration) จนสามารถ
แลกเปลีย่ นองค์ความรู้และยกระดับผลงานดนตรี ร่วมสมัยกับศาสตร์ ตา่ งแขนงได้ อย่างดี
2

มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งโตเกียวประกอบด้ วยกันสีว่ ิทยาเขต 1) วิทยาเขตอูเอโนะ (Ueno Campus) 2) วิทยาเขตคีตาเซนจู (Senju
Campus) และ 3) วิทยาเขตโยโกฮาม่า (Yokohama Campus) 4) วิทยาเขตโตริ เดะ (Toride Campus)
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ความประทับใจบางส่วนจากนักศึกษาของเรา
“มี หนึ่งคาทีไ่ ด้ยินบ่อยๆจากอาจารย์ชาวญี ่ปนคื
ุ่ อ Collaborative ซึ่ งทาให้
เข้าใจได้ว่าการศึกษาทีท่ าให้การเรี ยน Composition ของทางญี ่ปนนั
ุ่ น้ ประสบ
ผลสาเร็ จคือการเน้นการเรี ยนรู้แบบการทางาน ร่ วมกับผูอ้ ืน่ เป็ นสาคัญซึ่ งเป็ น
ประสบการณ์ทีด่ ีทีไ่ ด้รบั รู้การเรี ยนการสอนทีท่ าให้เด็กๆมี การพัฒนา อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ”

บางส่วนของตัวอย่างผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
สาขาวิชา Musical Creativity and Environment

“ผลจากการเดิ นทางมาเยือนมหาวิ ทยาลัยศิ ลปะแห่งโตเกี ยวนี ้ นอกเหนือจาก
จะได้รบั ความรู้ทางวิ ชาการและยังได้ สัมผัสกับธรรมชาติ ช่วงปลายฤดูหนาว
เรี ยนรู้ถึงวิ ถีในการดาเนิ นชี วิตทีจ่ ริ งจังของโตเกี ยว และเทคโนโลยีซึ่ง ส่งผล
กระทบต่อวิ ธีการสร้างสรรค์งานของศิ ลปิ น ผลของวิ ถีธรรมชาติ และการดาเนิน
ชี วิตของผูค้ นได้ถูกถ่ายถอด ให้เห็นความเป็ นเอกลักษณ์ ของคนโตเกี ยว ซึ่ ง
เหล่านีเ้ ป็ นสิ่ งทีไ่ ม่สามารถสัมผัสได้ชดั เจนจากบริ บทสังคมไทย คณะอาจารย์
และนักศึกษาของเราเดิ นทางกลับพร้อมด้วยความรู้และแรงบันดาลใจ
มากมาย โดยผูเ้ ขี ยนเชื ่อว่านักศึกษาได้ซึมซับประสบการณ์ดีๆหลายอย่าง
เพือ่ นามาใช้ต่อยอดในการสร้างสรรค์ของตนเอง”

ส่วนหนึง่ จากการบรรยาย
เรื่ องพัฒนาการของดนตรี ในญี่ปนุ่

หอแสดงดนตรี (Recital Hall) ณ วิทยาเขตอูเอโนะ (Ueno Campus)
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ภายหลังจากการเดินทางหนึ่งอาทิตย์ นักศึกษาได้ นาเสนอผลงานความคืบหน้ า ของตนเองตามกาหนดในโครงการ Music
Composition ณ ห้ องมิวสิคพลัส3 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ทีผ่ า่ นมาโดยได้ รับการตอบรับด้ วยดีจากผู้สนใจทัว่ ไป ชาวต่างชาติ
และนักศึกษาต่างสถาบัน การออกแบบของตัวห้ องมีความสวยงามร่วมสมัยแต่ด้วยขนาดของห้ องจัดแสดงที่มีขนาดกะทัดรัด จึงไม่อาจ
รองรับผู้รับชมให้ ได้ ที่นงั่ ในการรับชมที่
สะดวกสบายไปเสียทุกคน แต่ กระนัน้
ผู้สนใจไม่น้ อ ยก็ ไม่รั ง เกี ย จที่ จ ะยื น ดู
หรื อนั่งลงกับพื ้นในที่จากัด เพื่อรับชม
ผลงานดนตรี สร้ างสรรค์ ร่ ว มสมัย ใน
รู ป แบบที่ แ ตกต่ า งออกไปจากการ
ประพั น ธ์ ด นตรี รู ป แบบขนบนิ ย มที่
เข้ าใจกัน นักศึกษาของเราได้ นาเสนอ
ผลงานในรูปแบบที่มีความหลากหลาย
เช่น การบรรเลงเดี่ยวในรู ปแบบดนตรี
ไฟฟ้ า (Solo
Instrument and
Electronic Music ) การบรรเลงใน
รู ปแบบวง (Ensemble) การแสดงผล
งานในรู ป แบบเสีย ง/ดนตรี แ ละพื น้ ที่
(Acousmatic Music Composition and Sound Design) การแสดงโดยคอมพิวเตอร์ สร้ างสรรค์ (Computer Generative) และหลังจาก
จบการนาเสนอผลงานผู้เขียนได้ สงั เกตเห็นถึงการมีปฏิสมั พันธ์ ที่ดีจากผู้รับชมต่อนักศึกษาผู้สร้ างสรรค์ ผลงาน มีการพูดคุยสอบถาม
แลกเปลีย่ นวิธีการทางานหรื อตอบข้ อสงสัยในผลงานต่างๆ
ผู้เขียนมีความเชื่อว่างานศิลปะที่ดีนนั ้ จะต้ องส่งผลกระทบหรื อเป็ นแรงบันดาลใจที่ถูกส่งต่อ โครงการนาเสนอผลงานการ
ประพันธ์ของนักศึกษานันนั
้ บว่าเป็ นโอกาสอันดีที่จะได้ นาเสนอตัวตนของผู้ประพันธ์ แต่ด้วยโอกาสในการนาเสนอผลงานภาคการศึกษา
ละหนึง่ ครัง้ นันไม่
้ เพียงพอ นักศึกษาควรต้ องตระหนักถึงเรื่ องนี แ้ ละหาพื ้นที่ในการนาเสนอผลงานรวมถึงหนทางในการพัฒนาผลงานการ
สร้ างสรรค์ของตนเองต่อไป จากบทสรุ ปของการสร้ างสรรค์งานประพันธ์ ดนตรี นี ้ ทาให้ เห็นถึงอนาคตความเป็ นไปได้ ในการสร้ างสรรค์
ดนตรี และแรงบันดาลใจที่สง่ ต่อ ความมีเอกลักษณ์ ของเสียงดนตรี วิถี ศิลปากร ตามคติพจน์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งการ
สร้ างสรรค์
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