
ประวัติความเปนมารานมิวสิคแลนดเปยโน 

MUSICLAND PIANO.COM (184 PIANO STORE) 

      ในปี 1980 ดรไพบูลย์ บุณยเกียรติ ซ่ึงรับราชการเป็นอาจารย์สอนดนตรีอยู่ท่ีวิทยาลัยครูอยุธยา 

(มหาวิทยาลยัราชภฏัอยุธยา) ไดเ้ดินทางกลบัการศึกษาจากต่างประเทศไดช้วนเพื่อนๆสองสามคนมาตั้งบริษทั

ขายเปียโน ซ่อมเปียโนและขนยา้ยเปียโนซ่ึงช่วงนั้น มีหวัช่างเปียโนจากมหาวิทยาลยัแห่งชาติฟิลิปปินส์มาเป็น

ผูช่้วยทีมงาน (Mr.Cervantes A.) และพนกังานส่วนใหญ่รับสมคัรจากคนในหมู่บา้นใกลเ้คียง ช่วงแรกเพื่อนคือ 

ดร มานพ วิสุทธิแพทยไ์ด้มาเป็นหุ้นส่วนและเป็นผูป้ระสานงานเงินยืมลงทุนจากอาจารยก์าํธร สนิทวงค์ ณ 

อยุธยา (ผูน้าํสอบเทียบความรู้ทางดา้นดนตรีสากลคนแรกจาก  Trinity College of Music London) ซ่ึงเปียโนท่ี

จาํหน่ายนาํเขา้จากประเทศฟิลิปปินส์ (brand: Trebel, Witember) ประเทศ Italy ( Anely, Furstyle) และเปียโนมือ

สองจากผูฝ้ากขายภายในประเทศเสียเป็นส่วนใหญ่ 

ในปี 1983 ดร ไพบูลย ์บุณยเกียรติ ไดรั้บการสนบัสนุนดูงานและฝึกอบรมจากรัฐบาลสหภาพโซเวียต

ในสมยันั้นซ่ึงมีประธานาธิบดี วาซีลี คุซเนตซอฟ (1901-1990) ดาํรงตาํแหน่งอยูใ่นขณะนั้น ช่วงแรกๆมีเพื่อน

ไปอยู่รัสเชียและไปศึกษากนัหลายท่าน ท่ีคุน้ช่ือเช่น ดร ดนยั ลิมปดนยั ดร นิตภูมิ เนาวรัตน์ คุณปรียนุณ ปาน

ประดบั อาจารยว์ลยัลกัษณ์ พิริยะสุรวงคแ์ละอีกหลายๆ ท่านท่ีจาํซ่ือไม่ได ้ส่วนผมไดไ้ปดูงานและสถานฝึกงาน

คือโรงงานเปียโนตุลาแดง (Red October Piano Factory[ Krasny Oktiabr]) ท่ีเมือง Leningrad (St.Petersburg) ใน

ปัจจุบนั ซ่ึงเป็นโรงงานเปียโนเก่าแก่ก่อตั้งในปี ค.ศ 1841 โดยพี่นอ้ง Jacob Becker ประเทศเยอรมนัเขา้มาก่อตั้ง

โรงงานเปียโน Red October Piano Factory(J.Becker) อยู่ติดแม่นํา้ NeVa เมือง St.Petersburg ปัจจุบัน (1984) 



ศูนย์เปียโน USSR บนถนนรามคําแหง  

ในช่วงตน้ๆโดยผลิตเปียโนแบบ Square Grand piano, Grand Piano และในช่วงหลงัผลิต Upright Piano ซ่ึง

โรงงานเปียโนแห่งน้ีเป็นศูนยร์วมของศิลปิน นักดนตรีและนักเปียโนระดบัโลกของรัสเชียในเวลานั้นเช่น 

Sergei Rachmaninoff, Rimsky- Korsakov และ Dr. Alexander Borodin, Ilyich Tchaikosky และเมืองแห่งน้ีเอง

เป็นท่ีตั้งสถานท่ีสําคญัทางประวติัศาสตร์มากมายทางดา้นศิลปกรรมเช่น โรงแสดงโอเปราท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในรัส

เชีย สถาบนัดนตรี Tchaikosky Conservatoire พระราชวงัปีเตอร์ฮอฟ มหาวิหารนกับุญไอแซคและสุสานนกั

ดนตรีเอกของโลกก็อยูท่ี่น้ี 

หลังจากการปฏิวติัประชาชนเปล่ียนการปกครองและกลายเป็น

สหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต (1917-1923)  โรงงาน Jacob Becker ก็

โดนยึดเป็นทรัพย์สินของรัฐ

และเร่ิมดาํเนินการผลิตเปียโน

ต่อโดยรัฐจดัการเองทั้งหมดมี

ผลิต แบบUpright Piano , 

Grand Piano ส่วน Square 

Piano เลิกผลิตโดยนาํเปียโนแบบอฟัไรทเ์ขา้สายผลิตแทน                                                                                           

 

เปียโนท่ีผลิตไดส่้วนใหญ่แจกและแลกเปล่ียนสินคา้กบัประเทศท่ีมีการปกครองเหมือนกนัส่วนน้อยท่ี

จดัจาํหน่ายออกสู่ตลาดภายนอก ส่วนBrand ท่ีผลิตท่ีโรงงานแห่งน้ีมีหลายแบรนด์ดงัๆทางสายยุโรปตะวนัออก 

เช่น Chaika , Red October, Chaikovsky และBatika และในช่วง ธันวาคม 1991 สหภาพโซเวียตก็ถึงจุด

เปล่ียนแปลงอีกคร้ังหน่ึง สู่การล่มสลายในระบบเศษฐกิจแบบสังคมนิยม โรงงาน Red October Piano factory ก็

ไดปิ้ดเคร่ืองจกัรการผลิตทุกตวัในโรงงาน โรงงานเงียบสนิทคนงานทุกคนเก็บของกลบับา้น จนในปี ค.ศ 2004 

กลุ่มนกัธุรกิจจากประเทศ Holland ไดเ้ขา้มาซ้ือกิจการเปียโนแห่งน้ีจากสภาเมือง St.Petersburg เพื่อผลิตเปียโน

ต่อภายใตแ้บรนด์เดิมคือ J.Becker ซ่ึงก็ไดด้าํเนินธุรกิจไดเ้พียง 5 ปี โรงงานแห่งน้ีก็ตอ้งปิดสายการผลิตจนถึง

ปัจจุบนัน้ี (2019) 

 ช่วงท่ีร้านอิงสภาพโซเวียตรัสเชียมิวสิคแลนด์ไดต้ั้งจดทะเบียนร้านคา้ซ่ือวา่ เปียโน USSR ตั้งอยูเ่ลขท่ี 

2196 ปากซอยรามคาํแหง 26 หัวหมาก บางกะปิ ส่วนใหญ่จะขายเปียโน เคร่ืองดนตรีอ่ืนๆเช่นกีตาร์ ไวโอลิน 

โรงงานเปียโน J Becker ในเมือง S.Peterburg USSR 



ทํางานร่วมกบักรมการสง่ออกกรุง MOSCOW ปี1990 และการพบ

กบัตวัแทนรัฐบาล ยเูครน ปี1993 ทีเ่มืองคียฟ 

เบส ขลุ่ย เฟอร์นิเจอร์ไมโ้อค้ หนงัสือดนตรี วารสาร หนงัสือนิยาย หนงัสือสารคดีและหนงัสือการเมืองท่ีผลิต

จากฝ่ังประเทศยุโรปตะวนัออกเช่น ประเทศสหภาพโซเวียต ประเทศโปแลนด์ ประเทศเชคโกส์และสโลวคั 

ประเทศเยอรมนัตะวนัออก ประเทศเอสโทเนีย ประเทศฮงัการ่ีและประเทศโรมาเนียเป็นตน้ 

 จากสหภาพโซเวียตรัสเชีย เปียโน แบรนด์  J.BECKER, CHAIKA. LIRIKA, CHERNY, 

CHAIKOVSKY และ BATIKA 

 จากประเทศเยอรมนัตะวนัออก AUGUST FORSTER, HOFFMAN, BECSTIEN  

              จากประเทศโปแลนด ์CALISIA  

              จากประเทศเชคโกสNโลวคั PETTROF 

              จากประเทศเอสโตเนีย  ESTONIAN 

              จากประเทศโรมาเนีย ไวโอลินและเฟอร์นิเจอร์ไมโ้อค้    

 

              ในปี 1995 ร้านมิวสิคแลนด์ ไดเ้ปิดทาํการใหม่ท่ีศูนยก์ารคา้โตคิว

รัชดาภิเษกไดป้ระมาณ 5ปี ศูนยก์ารคา้โตคิวรัชดาเกิดปัญหาภาวะเศรษฐกิจ

ตกตํ่าจนตอ้งทาํการปิดกิจการ ร้านมิวสิคแลนด์ไดย้า้ยสถานท่ีใหม่ไปเปิดท่ี

ศูนยก์ารคา้โซโกส้าขาราชประสงคใ์นอาคารอมัรินทร์พลาซาในปัจจุบนั  

    ในช่วงปี 2010 พื้นท่ีแถวราชประสงคเ์ป็นพื้นท่ีทาํกิจกรรมทางการเมืองทาํให้พื้นท่ีบริเวณนั้นหลายแห่ง 

มีการปิดถนนปิดทางเข้าออกร้านค้า ทาํให้การเข้าออกของลูกค้ามีความยากลาํบาก ทางร้านมิวสิคแลนด์

จาํเป็นตอ้งยา้ยร้านทั้งหมดมาอยูท่ี่ชั้น 3 ศูนยก์ารคา้เอสพละนาดรัชดาโดยการ

อ้ือฟ้ือพื้นท่ีของคุณเดช บุลสุข ประธานบริษทัเมคโดโนลไทยจาํกดั 

 ในช่วงท่ีสหภาพโซเวียตรัสเชียและประเทศยุโรปตะวนัออกล้ม

สลาย ทางร้านมิวสิคแลนดไ์ม่ไดห้ยดุการทาํธุรกิจแต่อยา่งได โดยไดท้าํธุรกิจ

เปียโนอย่างต่อเน่ืองโดยการช่วยเหลือของ Mr. Okubo Sadanori บริษทั 

Shinwa Piano Inc เมือง Chiba Shi ประเทศญีปุ่นโดยการนาํเปียโน ยามาฮา 

คาวาอิ โตโยและอีกหลายแบรนด์เข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยจนถึง

ปัจจุบนัและในปี 2018 ร้านมิวสิคแลนด์ไดย้า้ยสถานท่ีประกอบการใหม่จาก

ศูนยก์ารเอสพละนาดรัชดา มาอยูท่ี่ 35/240 ซอยรามคาํแหง 184 เขต/แขวงมีนบุรี กทม จนถึงปัจจุบนั 

Brand ทีเ่ป็นทีนิ่ยมในยคุ USSR  



กิจกรรมการในภาพน้ีคือการเปล่ียนคียเ์ปียและการทาํความ

สะอาดคียเ์ปียโนในโรงงานประเทศญ่ีปุ่น 

 

 

 

 

 

ร้านมิวสิคแลนดท่ี์ศูนยก์ารคา้เอสพละนาดรัชดา 

 
ดร ไพบูลย ์บุณยเกียรติ ฝึกงานการผลิตเปียโน Grand model 185 ในโรงงานเปียโนของรัฐบาลจีนในเมือง 

Yantai  

มณฑลซานตง สาธาณรัฐประชาชนจีน     

 

 



 กิจกรรมทางการศึกษาของมิวสิคแลนดเปยโนที่เปดกิจการมาตั้งแตป 1985 

 

ดร.ไพบูลย์ บณุยเกียรติ ไดไ้ปมอบเปีย Yamaha ใหก้บัโรงเรียนการศึกษาตาบอด อําเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย

ดร ไพบ 

ดร ไพบูลย์ บณุยเกียรติ ไดม้อบเปียโน Yamaha CVP จํานวน 3 หลงัมูลค่ามากกว่า 

300,000 บาทใหก้บัคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ใหน้กัศึกษาใชใ้นการ

เรียนการสอนโดยมี ศ.ดร วีรชาติ เปรมมานนท์ ดร ธงศวร สนิทวงค์ ณ อยธุยาเป็นตวัแทน

อธิการบดีมารับมอบ 



 

 

 

 

 

 

เมื่อวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2561 มิวสคิแลนด์โดยการได้นําเปียโนไฟฟ้าไปมอบให้โรงเรียนบ้านธาตจุอมศรี อําเภอหนองฮี จงัหวดั

ร้อยเอ็ดให้นกัเรียนไว้ใช้ในการทํากิจกรรมทางด้านดนตรี 



  

 



 

ในปี1989 ร้านมิวสคิแลนด์โดยผู้บริหาร ดร.ไพบลูย์ บณุยกียรติ ได้เป็นตวัแทนจําหนา่ยสนิค้าสหภาพโซเวียดขณะนัน้ ท่านพล

เอกเปรม ติณสลูานนท์ กบัทา่นทตูสหภาพโซวียดประจําประเทศไทย ได้เดินทางมาเปิดงาน (USSR PIANO) 

 

กิจกรรมของทางร้านมิวสคิแลนด์มีมาอยา่งตอ่เน่ือง ถ้าผู้สนใจในกิจกรรมและประวตัิของร้านมิวสิคแลนด์ซึ่งเราไมส่ามารถเอา

มาลงในช่องทางนีไ้ด้ทัง้หมด ผู้ สนใจสามารถเข้าถึงได้ทาง www.musiclandpiano.com. Facebook: Musicland 

Musicland Musicland. ID.Line: 0843884898 ผู้บริหาร ผู้จดัการ ทีมท่ีปรึกษาและทีมงานของมิวสคิแลนด์ท่ีได้เร่ิมดําเนิน

ธุรกิจตัง้แตปี่ 1985 จนถึงปัจจบุนั 

1. ดร. ไพบลูย์ บณุยเกียรติ ผู้บริหาร 

2. กานต์ บณุยเกียรติ ฝ่ายการตลาดและสร้างสรรค์ 

3. ดร. ณพิชญ์ บณุยเกียรติ ตา่งประเทศ 

4. แสงจนัทร์ บญุชม ผู้จดัการ 

5. อนนท์  ศรีคง หวัชา่งเทคนิคอวโุส 

6. ทวีศกัดิ์ โบไธสง ผู้จดัการฝ่ายขนสง่ 

http://www.musiclandpiano.com/


7. Mr.Okubo Sadanori ผู้ อํานวยการ Shinwa Piano Inc, Chiba-Shi, Japan 

สาํหนักงานใหญ่ 35/240 ซอยรามคาํแหง 184 ถนนรามคาํแหง แขวง/เขตมีนบุรี กทม 

โทร :084 3884898, 086 0968447 


