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 “จริงๆแล้วไม่เคยคิดมาก่อนเลยที่ผ่านมาผมมุ่งมั่นกับการทำงานหลักการ

ทำงานของผมคือ หนึ่ง ทำงานด้วยใจรัก รักในงานที่ทำ และ สองทำงานเพื่องาน

นั่นคือ เมื่อผมเป็นนักดนตรี ผมทำหน้าที่เป็น “สื่อ”(Medium) ผมจะต้องสื่อความ

หมายออกมาให้ได้อย่างที่ผู้ประพันธ์ดนตรีตั้งใจผู้ที่สำคัญที่สุดคือผู้ประพันธ์ดนตรี

ทั้งนี้ งานด้านดนตรีเป็นสิ่งที่ผมรัก  ทำแล้วมีความสุข สุขที่ได้  ‘ให้’(ไม่ใช่ ‘รับ’)

ได้แบ่งปันความสุขกับผู้อื่นWeplaytogive.Weplaytoshare.”ศิลปินแห่งชาติ

ผู้เป็นที่เคารพรักยิ่งของสานุศิษย์ในวงการดนตรีสากลกล่าวถึงหลักการทำงาน

ซึ่งตนยึดมั่นมาตลอด

 งานสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติที่ผ่านมาบ่งบอกถึง “ความเป็นครู” ผู้เป็นที่เคารพ

รกัยิง่ของ “อาจายช์ชูาต”ิของลกูศษิย์หรอื “อาจารยป์ู”่ของหลานศษิย์ไดเ้ปน็อยา่งดี

งานนี้เป็นการรวมตัวกันของลูกศิษย์ลูกหาในประเทศไทยซึ่งท่านได้ถ่ายทอดความรู้

และประสบการณ์ให้มาตลอดระยะเวลา ‘กึ่งศตวรรษ’ ที่ผ่านมา ทั้งจากกองดุริยางค์

ทหารบก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งท่านสอนอยู่ขณะรับราชการ และจากที่อื่นๆ

เฉพาะผู้มาร่วมแสดงดนตรีก็มีจำนวนถึง200 คน เรียกได้ว่า จำนวนนักดนตรีที่

อาสาสมัครมาร่วมเล่นดนตรีมีมากกว่าตำแหน่งที่มีในวงซิมโฟนี ออร์เคสตราขนาด

ใหญ่ซึ่งมีอยู่ประมาณ80ที่นั่งงานนี้บางตำแหน่งจึงต้องสลับกันเล่นเพื่อให้ทุกคน

ได้มีโอกาสร่วมแสดงในวาระสำคัญนี้

 ในงานแสดงเพื่อเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศ

ไทย มีการแสดงผลงานของ “อาจารย์ชูชาติ” ซึ่งเป็นผู้อำนวยเพลง นักเรียบเรียง

เสียงประสานนักไวโอลินนักวิโอลาและนักเปียโนอีกทั้งยังเป็น“ปรมาจารย์”ทาง

ด้านดนตรีสากลไว้อย่างน่าชื่นชมอยู่3รายการด้วยกัน

 เริ่มจากการแสดงของวงวิโอลา “ศิษย์อาจารย์ชูชาติ”(25ก.พ.54)ซึ่งงานนี้

ศิลปินแห่งชาติในวัย77ปีได้แสดงวิโอลาร่วมกับลูกศิษย์อีก24คนสมทบด้วย

ดับเบิลเบสและกลอง ทั้งยังเป็นผู้อำนวยเพลง บทเพลงที่บรรเลงล้วน

หลากหลาย ทั้งบทเพลงคลาสสิกตะวันตก เพลงสากล และเพลงไทย

ร่วมสมัย

 จากนั้นเป็นการแสดงของวงซิมโฟนีออร์เคสตรา “ศิษย์อาจารย์

ชูชาติ”(27 ก.พ.54) ซึ่งมีนักดนตรีและนักร้องร่วมแสดงมากกว่า200

คนงานนี้ศิลปินแห่งชาติรับหน้าที่เป็นผู้อำนวยเพลงนำวงซิมโฟนีออร์

เคสตราบรรเลงบทเพลงคลาสสิกตะวันตกที่มีชื่อเสียง เช่น The

MarriageofFigaro และEinekleineNachtmusik ซึ่งประพันธ์โดย

โมสาร์ต บทเพลงพระราชนิพนธ์Oh I say และบทเพลง “เมือง

น่ากังวล”เป็นต้นซึ่งสองบทเพลงหลังนี้“ท่านอาจารย์ชูชาติ”เป็นผู้เรียบเรียงเสียง

ประสานเอง การแสดงครั้ งนี้ มีลูกศิษย์ซึ่ ง เป็นที่ รู้ จักกันดร่วมแสดง อาทิ

รองศาสตราจารย์โกวิทย์ ขันธศิริ ลูกศิษย์ไวโอลิน คนแรก ซึ่งเรียนการบรรเลง

ไวโอลินกับท่านเมื่อ5 ทศวรรษที่แล้ว มาร่วมแสดงไวโอลิน ในตำแหน่งหัวหน้าวง

ในบทเพลงEinekleineNachtmusik อาจารย์สิทธิชัย เพ็งเจริญ นักไวโอลิน

หัวหน้าวงThailandPhilharmonicOrchestra(TPO)และผู้ช่วยศาสตราจารย์นรอร

รถ จันทร์กล่ำ นักไวโอลิน ผู้อำนวยเพลง และอาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์

จุฬาฯ ร่วมแสดงไวโอลินในตำแหน่งไวโอลินที่1 นอกจากนี้ ยังมี อาจารย์ธันวิน

ใจเพียร และ อาจารย์พูนโชค กุหลาบวงษ์ มาแสดงเดี่ยวไวโอลินประชันกับวงออร์

เคสตราเครื่องสายในเพลงConcertoforTwoViolinsinAminorซึ่งประพันธ์โดย

วิวาลดีอีกด้วย รวมถึง รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร ศิลปินศิลปาธร

นักประพันธ์เพลง และอาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ผู้

ร่วมบุกเบิกและก่อตั้งวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ

อาจารย์ชูชาติมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นวง “CUEducationOrchestra” ได้ประพันธ์เพลง

ขึ้นใหม่ในนามของสานุศิษย์ชื่อเพลงว่า“ชูชาติพิทักษากร”จากคำร้องซึ่งก้องภพ

รื่นศิริ เป็นผู้เขียนขึ้น และได้นำบทเพลงพเิศษทีบ่อกเลา่เรือ่งราวของปรมาจารยด์า้น

ดนตรสีากลของไทยออกแสดงในงานนีด้ว้ย

 ปิดท้ายด้วยการแสดงผลงานการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงไทยสำหรับ

เปียโนของศิลปินแห่งชาติ ผู้มากด้วยความสามารถในการประยุกต์ความรู้และทักษะ

ทางด้านดนตรีไทยและดนตรีสากลเข้าไว้ด้วยกัน โดยใช้เทคนิคการเรียบเรียงเสียง

ประสานและเทคนิคการบรรเลงขั้นสูง(4 มี.ค.54) เดี่ยวเปียโนโดย ศาสตราจารย์

ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ เครื่องประกอบจังหวะโดย อานันท์ นาคคง ประสาร วงศ์

วิโรจน์รักษ์ และปิยะนุช นาคคง ในเพลงโสมส่องแสง(สามชั้น) นกขมิ้น(สามชั้น)

ลาวแพนเขมรไทรโยค(สามชั้น)สารถี(สามชั้น)และลาวดวงเดือนผลงานเหล่านี้

นับเป็นผลงานชิ้นประวัติศาสตร์ ซึ่งใช้ไวยากรณ์เรื่องการเรียบเรียงเสียงประสานตาม

แบบแผนสากลโดยรักษาความวิจิตรของดนตรีไทยไว้ได้อย่างสมบูรณ์

 “ชูชาติ พิทักษากร” สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโททางด้านดนตรี

จากประเทศอังกฤษ โดยในอดีต ท่านเป็นแชมป์2 สมัยซ้อนจากการแข่งขันการ

เดี่ยวไวโอลิน “YouthCompetition” ซึ่งจัดขึ้นที่BlackheathConsevatoireof

Music ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นหัวหน้าวง

LondonCollegeofMusic และวงAddisonString

Orchestra เป็น ผู้เรียบเรียงเสียงประสานเพลง

“โอ เอเชียนเกมส์” ให้ประเทศไทยเมื่อครั้งเป็น

เจ้าภาพการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ปี พ.ศ.

2509 ได้รับการประดับเหรียญ “Silver

CrossofMeritforTheDistinguished

ServicetotheRepublicofAustria”

ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติทางด้าน

ดนตรี จากประธานาธิบดีของประเทศ

ออสเตรีย ได้รับรางวัลพระราชทาน

ศิลปินแห่งชาติ ปี 2553 สาขาศิลปะการแสดง 
‘ปรมาจารย์’ ด้านดนตรีสากลของไทย

 “ศิลปินแห่งชาติ เป็นตำแหน่งที่มีเกียรติ เมื่อได้รับยกย่องเป็น
ศิลปินแห่งชาติ รู้สึกภูมิใจ ที่เราทำงานมาถึงจุดนี้ มีคนเห็น ในขณะ
เดียวกันก็มีความกลัวอยู่บ้าง กลัวว่า เราจะดีไม่พอ ต้องทุ่มเทให้มาก
ขึ้น” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอก ชูชาติ พิทักษากร กล่าวถึงความรู้สึก
ที่ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง 
ด้านดนตรีสากล ซึ่งคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวง
วัฒนธรรมเป็นผู้คัดเลือก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา 

“ชูชาติ พิทักษากร”



“แผ่นเสียงทองคำ” จากการเรียบเรียงเสียงประสานและอำนวยเพลง “สุดแผ่นดิน”

ระหว่างที่รับราชการอยู่ในกองดุริยางค์ทหารบก เป็นผู้ก่อตั้งวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมทั้งดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการดนตรี” และ

“ศิลปินแห่งจุฬาฯ”ซึ่งนับตั้งแต่ปี2533ที่วงได้ก่อตั้งขึ้นก็ได้ผลิดอกออกใบเป็นวงดนตรี

หลายรูปแบบ อาทิ วงเครื่องสายแห่งจุฬาฯ วงเครื่องเคาะ วงคลาริเน็ตและแซ็กโซโฟน

วงฟลูต คณะนักร้องประสานเสียงและวงวิโอลา ในนามTheViolaLovers เพื่อสืบสาน

พระดำริของสมเด็จฯ กรมหลวงฯ ในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านดนตรีคลาสสิกให้แก่

เยาวชนและประชาชนทั่วไป ในชีวิตการทำงานที่ผ่านมา “อาจารย์ชูชาติ” ได้นำวง

ดุริยางค์ของไทยออกแสดงในวาระสำคัญ ทั้งในและต่างประเทศหลายครั้ง รวมถึงการนำ

วงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาฯ ที่มีเหล่านักดนตรีและคณะนักร้องประสานเสียงจำนวน

200 คน เข้าร่วมแสดงดนตรีในการแสดงมหรสพ งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิง

พระศพสมเดจ็ฯ กรมหลวงฯ โดยงานนี้ ทา่นไดร้ว่มแสดงเดีย่ววโิอลารว่มกบัวงออรเ์คสตรา

ด้วยเมื่อคืนวันเสาร์ที่15พฤศจิกายน2551ณลานพระเมรุท้องสนามหลวงกรุงเทพฯ

นับเป็นการปฏิบัติงานถวายครั้งสำคัญยิ่งครั้งหนึ่ง

 ศิลปินผู้มีความมุ่งมั่นในการถ่ายทอดวิชาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ทางด้าน

ดนตรีในแก่เหล่าสานุศิษย์ผู้นี้ ท่านไม่เพียงสอนศิษย์เฉพาะความรู้ทางวิชาการและทักษะ

ในการปฎิบัติเครื่องดนตรีหากท่านยังสอนเรื่องการบริหารจัดการและการใช้ชีวิตอีกด้วย

นอกจากนี้ท่านยังเป็นตัวอย่างที่ดีในการดูแลตัวเองทั้งสุขภาพกายและจิตด้วยการออก

กำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยการเดินปฏิบัติโยคะมวยจีนฤาษีดัดตนซึ่งได้ศึกษาอย่าง

จริงจัง อีกทั้งท่านยังฝึกสมาธิ เจริญภาวนาอีกด้วย ที่น่าสนใจคือ ท่านเชื่อในการเรียนรู้

ตลอดชีวิต“การเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้นต้องเรียนรู้อยู่เสมอถ้าเราคิดว่าเราเรียนจบนั่น

คือ เรา ‘จบ’ แล้ว(จบชีวิต) ปัจจุบันนี้ ผมยังเรียนด้วยตนเองอยู่ โดยการอ่านหนังสือ

ฝึกซ้อมและออกแสดงอยู่อย่างสม่ำเสมอครับ”

 “ในการฝึกซ้อมนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องซ้อมให้ถูกวิธี โดยแบ่งการซ้อมเป็น3

ขั้นตอนด้วยกัน อย่างแรกคือ ‘Scales’ ฝึกการไล่เสียงบนบันไดเสียงต่างๆ สองคือ

‘Etudes’เป็นแบบฝึกเพื่อการศึกษาในเรื่องต่างๆและสามคือ‘เพลง’ซึ่งเป็นการประมวล

ความรู้และทักษะต่างๆ เข้าด้วยกัน ผู้ที่ต้องการเล่นดนตรีเป็นอาชีพ หรือผู้ที่สนใจและ

อยากเล่นให้ดีต้องฝึกทั้ง3อย่างนี้สำหรับเด็กๆอาจฝึกการเล่น‘เพลง’อย่างเดียวก่อน

ได้ เพื่อให้รู้สึกสนุกและเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้ พอโตขึ้นค่อยเพิ่มเติมScales และ

Etudes ก็ได้ครับ” ศิลปินแห่งชาติ ‘ครูผู้ยิ่งใหญ่’ แห่งวงการดนตรีสากลกล่าวแนะนำวิธี

การซ้อมอย่างถูกวิธีเพื่อให้เป็นการซ้อมที่มีประสิทธิภาพ

 ท้ายสุดนี้ “อาจารย์ปู่”ฝากถึงเยาวชนและทุกคนที่อยากพัฒนาความสามารถทาง

ด้านดนตรีว่า“อยากเก่งทางด้านดนตรีต้อง‘รัก’คือต้องรักดนตรีรักเครื่องดนตรีจาก

นั้นต้อง ‘ฝัน’ และต้อง ‘ทอฝันให้เป็นจริง’ วิธีการทอฝันคือ ต้องฝึกซ้อมให้ดี เรียนกับ

คุณครูที่ดีอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องและยาวนานโดยจะต้องมีคุณลักษณะ3ประการหรือ

ที่เรียกว่า‘หลัก3Hs’คือหนึ่ง‘Heart’มีใจรักดนตรีสอง‘Head’มีสติปัญญาที่จะเรียนรู้

และสาม‘Hands’ต้องลงมือทำจริงขอให้ทุกคนมีใจรักมีใจฝันและมีกำลังในการทอฝัน

ของตนให้เป็นจริงครับ”

 “อยากเก่งทางด้านดนตรี 
ต้อง ‘รัก’ ต้อง ‘ฝัน’ และต้อง 
‘ทอฝันให้เป็นจริง’ 
 โดยต้องฝึกซ้อมให้ดี เรียน
กับคุณครูที่ดี อย่างสม่ำเสมอ 
ต่อเนื่องและยาวนาน” 


