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“บรมครู” ด้านดนตรีสากลของไทย
ชูชาติ พิทักษากร
	 “แน่นอนว่า	 วินัยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักดนตรี	 แต่ที่สำคัญกว่า	 คือ	

ความรักในดนตร ีเคล็ดลับของความสำเร็จอยู่ที่ความรักในดนตรี” 
	 ปัจจุบันนี้	 วงการดนตรีสากลของไทยได้พัฒนาไปมาก	 เราได้ยินข่าวการแสดงดนตรีของ		

นักดนตรีชาวไทยในต่างประเทศมากขึ้น	 และเรามีนักดนตรีชาวไทยที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน

ดนตรีระดับนานาชาติมากขึ้นด้วย		

	 แต่จะมีสักกี่คนที่จะทราบว่า	 ประเทศของเรามีนักดนตรีที่มีฝีมือ	 ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้แก่

ประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันไวโอลิน	ณ	กรุงลอนดอน	ประเทศอังกฤษ	ถึง	2	

ปีซ้อนมาตั้งแต่เมื่อห้าทศวรรษที่แล้ว	 และท่านผู้นี้ได้มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานและ		

การพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีสากลในบ้านเรามาตลอดระยะเวลาร่วม	50	ปีที่ผ่านมา	

	 ฉบับนี้	 จะขออนุญาตนำคุณผู้อ่านไปรู้จักกับปรมาจารย์ทางด้านดนตรีสากลท่านหนึ่งของ		

เมืองไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกชูชาติ พิทักษากร หรือ	“อาจารย์ชูชาติ”	ที่คุ้นเคยของ	 “ลูก

ศิษย์”	และ	“อาจารย์ปู่”	ของ	“หลานศิษย์”	ที่มีอยู่มากมายในวงการดนตรีสากล	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	

ดนตรีคลาสสิกตะวันตก	 ทั้งทางด้านทฤษฎีดนตรี	 การประพันธ์ดนตรี	 การเรียบเรียงเสียงประสาน	

การปฎิบัติเครื่องดนตรีในกลุ่มเครื่องสาย	อันได้แก่	ไวโอลิน	วิโอลา	และการอำนวยเพลง	

	 จากการทุ่มเทให้กับการถ่ายทอดวิชาดนตรีอย่างจริงจัง	 วันนี้	 ลูกศิษย์ของท่านหลายคนเป็น

อาจารย์และนักดนตรีที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศและระดับนานาชาติ	 ทำหน้าที่สืบสานงานด้าน		

การถ่ายทอดวิชาการดนตรีแก่นักเรียนต่อจากท่าน	 อาทิ	 ศาสตราจารย์	 ดร.ณัชชา	 พันธุ์เจริญ			

นักวิชาการ	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ณรงค์ฤทธิ์	 ธรรมบุตร	 นักประพันธ์เพลงและศิลปินศิลปาธร			

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นรอรรถ		จันทร์กล่ำ	ผู้อำนวยเพลงและนักไวโอลิน	อาจารย์สิทธิชัย	 เพ็งเจริญ	

นักไวโอลิน	 หัวหน้าวง	Thailand	Philharmonic	Orchestra	 อาจารย์ทัศนา	 นาควัชระ	 นักไวโอลิน

และวิโอลา	หัวหน้าวง	Galyani	Vadhana	Institute	Orchestra	และ	อาจารย์ศิริพงษ์	ทิพย์ธัญ	นัก

ไวโอลินและวิโอลา	หัวหน้าวง	Bangkok	Symphony	Orchestra		

Capriccioso : สวัสดีค่ะ	 อาจารย์	 วันนี้ขอ

อนุญาตสัมภาษณ์อาจารย์แบบเป็นกันเองนะคะ	

อาจารย์ชูชาติ : สวัสดีครับ	ยินดีครับ	

Capriccioso :	 อาจารย์มีความตั้งใจจะเป็น		

นักดนตรีตั้งแต่เมื่อไรคะ?	

อาจารย์ชูชาติ :	 อันนี้บอกไม่ถูกครับ	 เพราะว่า

ตั้งแต่เด็กมาก็มีความตั้งใจอยากจะเป็นนักดนตรี

อยู่แล้ว	 รู้สึกมาตลอดครับว่าอยากเป็นนักดนตรี	

และต้องเป็นนักดนตรีให้ได้	 พอดีต่อมาได้รับ

รางวัลจากการแข่งขันไวโอลิน	เลยมุ่งมั่นเอาจริง

เอาจังทางด้านนี้เต็มที่ครับ	

Capriccioso : 	 ได้ยินมาว่า	 การแข่งขัน

ไวโอลินนี้	 อาจารย์ได้แชมป์ถึง	2	 ปีซ้อนด้วย		

ใช่ไหมคะ	กรุณาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ	

อาจารย์ชูชาติ :	ครับ	แต่ผมก็ไม่ได้คิดว่าตัวเอง

เก่งอะไรครับ	จริงๆ	แล้วคือว่า	ผมฝึกซ้อมอย่าง

จริงจังครับ	 ตอนนั้นผมกำลังเรียนอยู่ที่อังกฤษ	

พอทราบข่าวว่ามีการแข่งขัน	 ก็ เลยสมัคร		

ครับ	 เป็นการแข่งขันไวโอลินในรายการ			

“Youth	Competition”	 ซึ่งจัดขึ้นที่	Blackheath	

Conservatoire	of	Music	 ณ	 กรุงลอนดอน	

ประเทศอังกฤษ	 ในปี	1955	 และ	1956	 โดยใน

การแข่งขัน	 ผมเล่นเพลง	Violin	Concerto	 in			

E	minor	ของ	Felix	Mendelssohn	และ	 เพลง	

Violin	Concerto	in	D	major	ของ	Pyotr	Ilyich	

Tchaikovsky	ตามลำดับครับ	

Capriccioso : เป็นบทเพลงที่มีชื่อเสียงและ

ไพเราะมากทั้ง	2	 บทเพลงเลยนะคะ	 แล้วหลัง

จากที่ได้รับรางวัล	 ชีวิตของอาจารย์เปลี่ยนไป

อย่างไรคะ?	

อาจารย์ชูชาติ :	 ไม่แน่ ใจว่าควรจะเรียกว่า

เปลี่ยนหรือไม่นะครับ	 ต้องบอกว่า	 เห็นเส้นทาง

ชีวิตของตัวเองที่ชัดเจนขึ้นมากกว่า	 ตอนนั้น	

มุ่งมั่นตั้งใจจริงมากครับว่าจะต้องรู้เรื่องของ

ดนตรีให้ได้มากที่สุด	 เพื่อจะนำความรู้กลับมา

ถ่ายทอดในประเทศของเราต่อไปครับ	โดยผมได้

ศึกษาวิชาดนตรีในประเทศอังกฤษ	 ต่อมาได้หา

ประสบการณ์ด้านดนตรีในประเทศเยอรมนีและ

โปรตุเกสเป็นเวลาสามปีกับอาจารย์	Maxim	

Jacobsen	 ภายหลัง	 ผมได้รับคัดเลือกให้เป็น

หัวหน้าวง	London	College	of	Music	 และวง	

Addison	String	Orchestra	 และเป็นผู้อำนวย

เพลงรับเชิญของวง	 North	 Kensington	

Symphony	Orchestra	ครับ	



Capriccioso :	 หลังจากที่กลับมาเมืองไทยแล้ว	 ชีวิต

ของอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างคะ?	

อาจารย์ชูชาติ :	ดีครับ	ผมคิดว่าดีทีเดียว	ที่ว่าดีคือผม

ได้ทำในสิ่งที่ใจผมรัก	คือ	สอนดนตรี	 เล่นดนตรี	จัดทำ

หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาต่างๆ	เกี่ยวกับการดนตรี	

สนุกครับ	 เริ่มจากเข้ารับราชการที่กองดุริยางค์ทหาร

บก	 ต่อมาก็เป็นอาจารย์ประจำที่คณะครุศาสตร์	 จุฬาฯ	

และเป็นอาจารย์พิเศษที่คณะศิลปกรรมศาสตร์	 จุฬาฯ	

หลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว	 ผมก็ยังทำงานด้าน

ดนตรีอยู่	 ใจรักทางด้านนี้	 ก็ยังต้องทำงานอยู่ด้วยใจรัก

ครับ	หยุดไม่ได้	 	 	

Capriccioso :	งานด้านดนตรีของอาจารย์ที่ทำอยู่ทุก

วันนี้	มีอะไรบ้างคะ?		

อาจารย์ชูชาติ :	 ก็ทำอยู่หลายอย่างครับ	 ดีที่ว่า	 งาน

หลายอย่างที่ทำนั้น	 มีลูกศิษย์ลูกหาและผู้ที่ เห็น		

ความสำคัญของดนตรีให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน

อยู่ครับ	 เริ่มจาก	 สอนดนตรีและเป็นที่ปรึกษาทางด้าน

ดนตรีตามสถาบันต่างๆ	 เป็นศิลปินแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	ผู้อำนวยการดนตรีวงซิมโฟนีออร์เคสตรา

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ

พระเจ้าพี่นางเธอ	 เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	 กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์	 ซึ่งนับตั้งแต่ปี	2533	ที่วงได้ก่อ

ตั้งขึ้น	 ได้ผลิดอกออกใบเป็นวงดนตรีหลายรูปแบบ	

อาท	ิวงเครือ่งสายแหง่จฬุาฯ	วงเครือ่งเคาะ	วงคลารเินต็

และแซ็กโซโฟน	 วงฟลูต	 คณะนักร้องประสานเสียง	

และวงวิโอลา	 ในนาม	The	Viola	Lovers	 ทั้งนี้	 เพื่อ

สืบสานพระดำริของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงฯ	 ในการ

เผยแพร่ความรู้ทางด้านดนตรีคลาสสิกให้แก่เยาวชน

และประชาชนทั่วไป	 โดยวงวิโอลานี้	 ผมร่วมเล่นวิโอลา

และเป็นผู้อำนวยเพลงเองด้วยครับ		

Capriccioso :	 วงวิโอลา	 “The	Viola	Lovers”	 นี้มี

ความน่าสนใจอย่างไรคะ?	

อาจารย์ชูชาติ :	 นักวิโอลาหายากมาแต่ไหนแต่ไรมา

แล้ว	และปัจจุบันก็ยังหายากอยู่	เมื่อผมมาสัมผัสวิโอลา

อย่างจริงจังเมื่อประมาณ	30	 กว่าปีที่แล้ว	 ผมก็ได้พบ

กับความพิเศษที่ไม่เหมือนเครื่องดนตรีอื่น	 เขาไม่

เหมอืนเชลโล	และเขาก็ไมใ่ชไ่วโอลนิ	แตเ่ขาเปน็	“วโิอลา”	

เป็นตัวของตัวเอง	 มี เสน่ห์ ในตัวเองในแบบที่ ไม่		

เหมือนใครเขาไม่ได้เป็นเพียงเครื่องที่ทำเสียงประสาน

หรือให้จังหวะเท่านั้น	 เขาสามารถเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้

เดี่ยวได้อย่างไพเราะด้วยครับ	 สำหรับการริเริ่มวง			

The	Viola	Lovers	 นี้	 ผมได้แรงบันดาลใจมาจากวง	

London	Viola	Sound	 ซึ่งมีวิโอลา	48	 คันร่วมกัน

บรรเลงครับ	 ผมอยากให้มีวงวิโอลาในบ้านเราบ้าง	 จึง

ได้รวบรวมนักวิโอลา	 โดยจัดการทดสอบเพื่อเข้าร่วม

เล่นวง	พยายามเต็มที่ได้	24	คัน	พอรวมผมเข้าไปด้วย

ก็เป็น	25	คันครับ	สมทบด้วยพิณฮาร์พ	กลองชุด	และ

เครื่องกระทบจังหวะ	 โดยมีอาจารย์ต้นเถา	 ช่วย

ประสิทธิ์	 เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานประจำวงครับ	

วงของเราเล่นเพลงหลากรูปแบบ	 ตั้งแต่ดนตรีคลาสสิก

ของบาค	 ไปจนถึงเพลงแจ๊ส	 และเพลงละตินอเมริกัน

ครับ	 เชื่อว่า	 ยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่เคยฟัง	 อยากให้

ลองไปฟังดูครับ	 ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารได้ที่

รายการดนตรีคลาสสิก	 สถานีวิทยุจุฬาฯ	 ช่อง	FM	

101.5	MHZ	ทุกวัน	เวลา	21.35	-	23.55	น.	ครับ	

Capriccioso :	 ทราบมาว่า	 อาจารย์เคยจัดรายการ

โทรทัศน์ด้วย	กรุณาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ	

อาจารย์ชูชาติ :	ครับ	เมื่อสักประมาณ	30	ปีที่แล้ว	ผม

ได้จัดรายการ	 “ดนตรีวิจารณ์”	 เป็นรายการเกี่ยวกับ

สังคีตนิยม	 ซึ่งเป็นการแสดงจริงๆ	 โดยออกอากาศทาง

โทรทัศน์กองทัพบกช่อง	 5	 วันอาทิตย์	 สัปดาห์เว้น

สัปดาห์ครับ	 รายการนี้ผมเป็นผู้อำนวยเพลงเอง	 และ

เป็นผู้ดำเนินรายการเองครับ	 โดยมีวงดุริยางค์ขนาด

เล็ก	 หรือ	 “จุลดุริยางค์”	 ชื่อว่า	 “วงพิทักษากร” ซึ่ง		

การทำรายการนี้สนุกและท้าทายมาก	 มีเรื่องต้องคิด	

ต้องแก้ไขเฉพาะหน้าอยู่เสมอ	มีอยู่ครั้งหนึ่ง	วงยังไม่ได้

ซ้อมเลย	 แต่ว่า	 ได้เวลาออกอากาศแล้ว	 เอาล่ะสิ!			

จะทำอย่างไรดี	 ผมก็เลยบอกว่า	 เอาอย่างนี้แล้วกัน	

รายการวันนี้	 จัดให้ผู้ชมรายการ	 ชมการซ้อมดนตรีเลย

ก็แล้วกัน	 วันนั้นก็เลยเป็นวันพิเศษแสดงการซ้อมวงไป

เลย	ปรากฎว่ามีผู้ชมหลายท่านบอกว่าชอบมากครับ	

Capriccioso :	 ได้อ่านประวัติของอาจารย์	 ทราบว่า	

อาจารย์ได้รับการประดับเหรียญ	 “Silver	Cross	of	

Merit	 for	 The	Distinguished	Service	 to	 the	

Republic	of	Austria”	 ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติทาง

ด้านดนตรี	จากประธานาธิบดีของประเทศออสเตรีย	ไม่

ทราบว่าการได้รับรางวัลนี้มีที่มาอย่างไรคะ?	

อาจารย์ชูชาติ :	 ในระหว่างปี	พ.ศ.	2506-2512	ผมได้

รับเชิญไปอำนวยเพลงให้วงดนตรีในหลายประเทศ	และ

ได้ อ ำนวย เพลงซึ่ ง แต่ ง โ ดยนั กป ร ะพั น ธ์ เ พล ง		

ชาวออสเตรียหลายท่าน	 ท่านทูตจากประเทศออสเตรีย

ประจำประเทศไทย	 ได้ทราบข่าวเรื่องนี้	 จึงได้รายงาน

เรื่องที่ผมได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่บทประพันธ์

ดนตรีของนักประพันธ์เพลงชาวออสเตรียไปที่ประเทศ

ออสเตรีย	 ต่อมาทางการประเทศออสเตรียจึงได้

พิจารณาให้ผมได้รับรางวัลนี้ครับ	

Capriccioso :	 นอกจากรางวัลข้างต้นแล้ว	 อาจารย์

ยังได้รับพระราชทานรางวัล	“แผ่นเสียงทองคำ”	อีกด้วย

ใช่ไหมคะ?	

อาจารย์ชูชาติ :	ครับ	ประมาณปี	พ.ศ.	2516	เป็นยุคที่

เพลงปลุกใจกำลังเฟื่อง	ช่วงนั้นผมรับราชการอยู่ในกอง

ดุริยางค์ทหารบก	 ผมได้เรียบเรียงเสียงประสานและ

อำนวยเพลงชื่อ	 “สุดแผ่นดิน”	 โดยเล่นกับวงดุริยางค์

ทหารบก	 เพลงนี้เองทำให้ผมได้รับพระราชทานรางวัล

แผ่นเสียงทองคำครับ		 	 																		

Capriccioso :	 ต่อไปจะขอเรียนถามเกี่ยวกับความ

ชอบบ้างนะคะ	 ไม่ทราบว่า	 อาจารย์ชื่นชอบเพลง		

คลาสสิกเพลงใดเป็นพิเศษบ้างคะ?	

อาจารย์ชูชาติ :	ตอบยากครับ	เพราะว่า	 เพลงที่ชอบมี

มากเหลือเกิน	 และก็เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงเวลาครับ	

เอาเป็นว่าที่ชอบมากๆ	 ไม่อิงกับกาลเวลาแล้วกันนะ

ครับ	ก็เช่น	24	Caprices	for	Solo	Violin	ของ	Niccolo	

Paganin i	 แล้วก็	 Sonatas	 and	 Part i tas	 for	

Unaccompanied	Violin	 ของ	Johann	Sebastian	

Bach	ครับ	

Capriccioso :	แล้วผู้อำนวยเพลงที่ชื่นชอบล่ะคะ?	

อาจารย์ชูชาติ :	หลายท่านมากครับ	แต่ละท่านก็มีลีลา

เป็นของตนเอง	 ตัวอย่างเช่น	 Arturo	 Toscanini,	

Leonard	Bernstein	แล้วก็	Dr.	Bruno	Walter	ซึ่งท่าน

นี้เป็นอาจารย์ของผมเองครับ		

Capriccioso :	แล้วนักไวโอลินที่ชื่นชมล่ะคะ?	

อาจารย์ชูชาติ :	 นักไวโอลินที่ชื่นชมก็มีหลายท่านครับ	

ที่เป็นคนไทยก็	 อาจารย์สุทิน	 เทศารักษ์	 ท่านเป็น

อาจารย์ที่ผมเคารพนับถือมากครับ	 สำหรับนักดนตรี

ต่างชาติที่ชอบก็ตัวอย่างเช่น	Jasha	Heifetz,	Yehudi	

Menuhin	 และ	David	Oistrakh	 ครับโดยเฉพาะ		

อย่างยิ่ง	Lord	Yehudi	Menuhin	 ได้กรุณาให้คำแนะนำ

ในการเล่นไวโอลินที่มีค่ายิ่งแก่ผมเป็นการส่วนตัวหลาย

ต่อหลายครั้งครับ	

Capriccioso : นอกจากงานด้านดนตรีแล้ว	 อาจารย์

มีความสนใจในเรื่องใดอีกบ้างคะ?	

อาจารย์ชูชาติ :	 ผมฝึกโยคะ	 และฝึกมวยจีนจาก		

หลายสำนักครับ	 เล่นเป็นประจำจนเป็นงานอดิเรกของ

ผมไปแล้วครับ	 ช่วยเรื่องของการฝึกสมาธิได้ดีครับ	

นอกจากนี้แล้วผมยังเลี้ยงแมวอีก	10	ตัวไว้ที่บ้านครับ	

Capriccioso : ขอย้อนกลับมาเรื่องดนตรีอีกครั้งนะ

คะ	 อาจารย์คิดว่า	 การเรียนดนตรีคลาสสิกในปัจจุบัน

กับในอดีต	โดยเปรียบเทียบแล้ว	ต่างกันอย่างไรคะ?	

อาจารย์ชูชาติ :	 ปัจจุบันนี้	 โอกาสที่จะเรียนดนตรี		

คลาสสิกมีมากกว่าในอดีต	 ไม่ว่าจะเป็นการเรียน

เป็นการส่วนตัวหรือในมหาวิทยาลัย	 และการไปฟังการ

แสดงจริงๆ	 การอบรมในแบบที่มีนักดนตรีอาชีพมาให้

คำแนะนำ	 ติชมการเล่นหรือที่เรียกว่า	master	class	

การเรียนจากอินเตอร์เน็ต	 ซีดี	 และดีวีดี	 เด็กและ

เยาวชนยุคนี้มีโอกาสดีมากครับ	 ในทัศนะของผม	 คน

ไทยเราสามารถพัฒนาไปอยู่ในเวทีนานาชาติได้แน่นอน

ครับ	ขอเพียงแต่เราตั้งใจและทำจริง	และที่สำคัญคือ	มี

ผู้สนับสนุนในเรื่องการเงิน	

Capriccioso :	 ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ	 สุดท้ายนี้	

ใคร่ขอให้อาจารย์ฝากข้อคิดไปยังเด็กและเยาวชนไทยที่

สนใจทางด้านดนตรีค่ะ	

อาจารย์ชูชาติ : สำหรับเด็กและเยาวชนที่สนใจและ

กำลังศึกษาดนตรีอยู่นะครับ	 ไม่ว่าจะอยูในระดับใด	

แน่นอนว่า วินัยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักดนตรี แต่ที่

สำคัญกว่า คือความรักในดนตรี เคล็ดลับความสำเร็จ

อยู่ที่ความรักในดนตรี เวลาที่เราฝึกซ้อม	 ถ้าเราเอา

วินัยมาเป็นตัวบังคับ	บางทีเราก็ไม่อยากเล่น	แต่ถ้าเรา

ให้ใจเป็นตัวนำ	เราจะเล่นได้อย่างมีความสุขครับ	อยาก

ให้ฝึกซ้อมอย่างมีประสิทธิภาพ	 ในการซ้อมแต่ละครั้ง	

ให้มีเป้าหมายในการซ้อม	 และที่สำคัญคือ	 ต้องซ้อมให้

ถูกต้อง	 ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้	

ขอบคุณครับ	
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