
 ปี ค.ศ. 1700 เปียโนถูกคิดค้นคร้ังแรกที่เมือง 
ฟลอเรนซ์ อิตาลี  โดย บาโทโลเมโอ คริสโตโฟรี ซึ่งเดิมที
เป ็นนักประดิษฐ ์ฮาร ์ปซิคอร ์ด หลังจากน้ันก็พัฒนา          
มาตามล�าดับ รากฐานจริงๆ นั้น มาจากพัฒนาการของ 
ฮาร์ปซิคอร์ด ซึ่งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายศตวรรษ 
ท้ังข้ันตอนการผลิตแผ่นขยายเสียง โครง และคีย์บอร์ด
 ยุครุ่งเรืองของเปียโนอยู่ที่ปลายคริสต์ศตวรรษ       
ที่ 18 รูปแบบของเปียโนเวียนนา ในขณะนั้นมีโครงไม้  
สายสองเส้นต่อโน้ต พร้อมค้อนหนัง แม้กระทั่งคีตกวี      
วูล์ฟกัง อมาเดอุส โมซาร์ท ก็ยังประพันธ์เพลงของเขาผ่าน
เปียโนชนิดนี้
 เท่าท่ีทราบ เปียโนแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ
แกรนด์เปียโน และเปียโนแบบตั้งตรง
 แกรนด์เปียโน จะมีสายและโครงวางในแนวนอน 
สายเสียงจะถูกขึงออกจากคีย์บอร์ด ซึ่งท�าให้มีเสียงและ
ลักษณะที่ต่างออกไปจากเปียโนตั้งตรงแต่จะใช้พื้นที่มาก 
และต้องหาห้องที่มีการสะท้อนเสียงที่พอเหมาะ เพื่อ
คุณภาพเสียงที่ดีที่สุด ในบรรดาแกรนด์เปียโนเองยังมี
หลายขนาดและประเภทแตกต่างกันตามผู้ผลิตหรือรุ ่น 
อาทิ คอนเสิร์ตแกรนด์ ที่มีขนาดประมาณ 3 เมตร หรือ 
แกรนด์ ที่มีขนาดประมาณ 1.8 เมตร และ อีกแบบหนึ่ง  
ก็คือ เบบี้แกรนด์ ที่มีขนาดสั้นกว่าความกว้าง
 นับตั้งแต่ปี 1980 เป็นต้นมา มีการผลิตดิจิตอล
เปียโนขึ้นมา เพ่ือท�าให้รสชาติดนตรีแตกต่างออกไป จาก
เปียโนด้ังเดิม

อาจารยอัสยุช และคุณวิสุทธิจิตร จํารูญ

 เปียโนในยุคใหม่ เกือบทุกตัวจะมี 88 คีย์ (หรือ
มากกว่า 7 Octave เล็กน้อย เรียงล�าดับตั้งแต่ A0 ถึง C8) 
แต่ทว่าเปียโนรุ่นเก่าหลายตัวมีเพียง 85 คีย์ (ตั้งแต่ A0 ถึง 
A7) ผู้ผลิตบางรายก็อาจจะเพิ่มปริมาณคีย์ให้มากกว่านั้น
 เร่ืองของเปียโน ผมเองจะคุ้นชินกับยามาฮ่า เพราะ
ส่วนใหญ่ในบ้านเราตามโรงแรม หรือคอนเสิร์ตจะเจอแต่ 
Yamaha เกือบทุกแห่งหน และโรงเรียนที่สอนดนตรี ก็จะ
เจอแต่ Yamaha แม้จะแตกต่างกันที่รุ่น มีอีกสองยี่ห้อ ที่
ผมพอรู้จักคือ Bosendorfer และ Steinway & Sons ตอน
นี้เองที่ผมเห็นมาตั้งตระหง่านอยู่ตรงหน้าสุดสง่างาม คือ 
Steinway & Sons
 เราไม่ได้พาท่านมาเรียนรู้เรื่องเบื้องต้นของเปียโน
โดยไร้ความหมาย ผมมักเจอค�าถามที่ว ่า Piano ของ 
Yamaha กับ Steinway & Sons อันไหนดีกว่ากัน ผมตอบ
ไม่ถูก แต่วันนี้เองที่ถึงบางอ้อ เมื่ออาจารย์อัสยุช จ�ารูญ ครู
สอนเปียโนมือหนึ่งบอกได้แค่ว่า เสียงต่างกัน และราคาของ 
Steinway & Sons จะแพงกว่ายามาฮ่า ในขณะที่ศิลปิน
ส่วนใหญ่ก็นิยมใช้ Yamaha เพราะเสียงดี ทนทาน สมบุก
สมบัน
 ที่กล่าวมายืดยาว เพื่อจะปูพื้นเรื่อง ว่าเราก�าลังจะ
ไปดูชุดเครื่่องเสียงของอาจารย์สอนเปียโนครับ แต่เรื่องที่
จะคุยได้ครอบคลุมมากมายหลายหลากจริงๆ
 ชายหนุ่มหน้าตาดี ดวงหน้าแย้มยิ้มออกมาต้อนรับ  
หลังจากพวกเราเงอะงะกันสักพัก กว่าจะเข้ามาถึงซอย
เย็นอากาศ ที่เย็นสมชื่อ เพราะเดินเข้าบ้านมา ในบริเวณ
เดียวกับโรงเรียนสอนเปียโน ฝนก็เริ่มโปรยปรายแล้ว พร้อม
กันนั้น ภรรยาที่น่ารักของเจ้าของบ้านก็เดินมาทักทายเรา 
ก่อนที่เจ้าของบ้านอีกหนึ่งจะโผล่มาส่งเสียงโฮ่งๆ ให้ตกใจเล่น 
คุณชายท่านน้ีส่ีขาสีขาวหน้าตาบ้องแบ๊ว เป็นขวัญใจของ
สองสามีภรรยานักเปียโน ที่หลายคนในวงการรู้จักกันดี

เมื่อนักดนตรี
ลึกซึ้งกับเครื่องเสียงTHE PIANIST  
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  “ผมว่ายามาฮ่าคือความเก่งของคนญี่ปุ่น ผมคิดว่ามันมีความมั่นคง 
ใช้งานก็สมบุกสมบันทุกอย่าง เวลาที่เขาบริการจัดเครื่องเสียงเรื่องอะไร 
ทุกคนก็จะบอกว่ายามาฮ่าท�าไม่ยากเกินไป ในขณะเปียโนอื่นๆ ก็จะต้อง
ใส่ใจค่อนข้างมาก อย่าง Steinway & Sons ผมซื้อมาผมจูนไปตั้ง 4 หน
แล้วล่ะ”
 ผมทราบมาว่า เปียโนนั้นส�าคัญที่ช่างผู้จูนเสียงเหมือนกัน อันนี้คือ
หัวใจหน่ึงของนักเปียโน การจูนต้องได้ช่างที่รู้จริงและส�าคัญก็คือถูกใจด้วย 
อย่าง Steinway & Sons ที่อยู่ในห้องรับแขกและใกล้สถานที่จุดมุมฟัง
เครื่องเสียง ตอนที่ซื้อมาทางบริษัทจะมาจูนให้ มันเป็นเคสที่รวมๆ อยู่ใน
ประกัน “แต่ว่าปกติเปียโนของผมก็จะมีช่างจูนที่ถูกใจ โดยเฉพาะ”
 ผมสงสัยในความหมายน้ีมากๆ จนอาจารย์อัส หรืออาจารย์          
อัสยุชต้องอธิบายความว่า
 ตามปกติ ถ้าจูนเปียโนทุกคนก็เข้าใจว่าต้องจูนให้เสียงเปียโน         
ไม่เพ้ียน เหมือนเสียงกีตาร์ ปัจจุบันช่างจูน มีหลายๆ คน แต่ก็ต่างวิธีกันไป 
เพราะว่ามันจูนได้ยากมาก หลายๆ คน จูนด้วยตา คือมันมีเครื่องจูนเนอร์ 
กดแล้วดูตรง “เคยเห็นส้อมที่เป็นตัวเอไหมครับ ยาวๆ นั่นคือส้อมโลหะ 
140 เฮิรตซ์ ไปเคาะให้ดังปิ๊ง ตัวเดียวที่เหลือใช้หูหมดเลย”
 “จูนนิ่งก็คือเร่ืองหนึ่งที่ท�าให้เสียงไม่เพ้ียน สองคือวอยซ์ซิ่ง แปลว่า 
ท�าให้โทนเสียงเท่ากันสม�่าเสมอ เปียโนใช้ไปสมมุติว่าเราเล่นตรงกลางเยอะ
ใช่ไหมครับ ฆ้อนที่เมื่อเคาะไปมากๆ มันก็แข็ง เสียงมันก็แหลมๆ เหมือน
ระนาด เอาไม้แข็งไปตีกับการใช้ไม้นุ ่มไปตี มันก็ไม่เหมือนกัน เสียงที่           
ไม่ค่อยได้ใช้ กับเสียงที่คีย์ถูกใช้บ่อยๆ เสียงมันก็ไม่สม�่าเสมอ ก็ต้องปรับ 
เขาเรียกวอยซ์ซิ่ง ปรับให้ทุกโทนมันเหมือนกัน”

 “เขาชอบโชว์ออฟครับ ไม่กัด แต่คึกคะนองตามประสาหมา            
ที่ไม่ใช่หมา”
 ใช่แล้ว เขาได้เข้ามาเคล้าเคลียเจ้าของ พร้อมกับดมพิสูจน์กลิ่น 
ทั้งผม ช่างภาพ และฝ่ายสัมภาษณ์ ไม่เว้นกระทั่ง คุณปิยะนัส แห่งร้าน      
ปิยะนัส พอเริ่มพอใจและไว้วางใจแล้ว ก็จะไปนอนสงบนิ่งราวกับไม่มีอะไร
ก่อนหน้านั้น
 เราก็ได้นั่งลงตรงห้องรับแขกของบ้าน ที่ดูเหมือนกับว่าเราทั้งหลาย
อยู่ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์หรือหนังสือประเภทตกแต่งบ้าน 
ใช่แล้วบ้านหลังนี้สร้างเพ่ิงเสร็จไม่นาน วางต�าแหน่งของทุกชิ้นอย่างมีสไตล์ 
ตกแต่งเรียบง่าย สะอาดสะอ้านทุกกระเบียดนิ้ว พร้อมกันนั้นการย้าย
โรงเรียนมาอยู่ในพื้นที่เดียวกัน “ผมสามารถเดินจากบ้านไปยังที่ท�างาน
ไม่เกินหนึ่งถึงสองนาที”  ฟังแล้ว อิจฉาอาจารย์อัสยุช เสียนี่กระไร
 บทสนทนาที่เริ่มต้นก็จะเป็นเรื่องเปียโน เพราะมีความน่าสนใจ
อย่างยิ่ง โดยเฉพาะ คุณอัสยุช จ�ารูญ (อัส) เป็นอาจารย์สอนเปียโนเจ้าของ
โรงเรียนดนตรีดีมาส DEMUS (Dalcroze Eurhythmics and Music 
School) ท่ีอยู่ลึกเข้าไปในซอยเย็นอากาศ ที่นี่ไม่เคยโฆษณา ใครมาเรียน
แล้วก็จะเป็นการบอกต่อกันไป จนเป็นที่รู้จักในวงกว้างขวาง หากคุณอยาก
เสริมทักษะ หรือมาเร่ิมเรียน เห็นทีจะต้องรอสมัครปีหน้า เพราะปีน้ี 
นักเรียนเต็มเอ๊ียดแล้ว การสอนที่นี่ เขาสอนกันแบบตัวต่อตัวครับ
 นอกจากสงสัยเรื่อง น�้าเสียงของเปียโนแต่ละตระกูลแล้ว อาจารย์
อัสยุช ยังเล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับเปียโนให้เราฟังด้วยความ
เพลิดเพลิน อย่างเช่นเปียโนของยามาฮ่า เป็นต้น มันเป็นเปียโนเริ่มต้นซึ่ง 
อาจารย์อัสเองก็เริ่มต้นเรียนมาแต่เล็กๆ ที่โรงเรียนดนตรีสยามกลการ        
ก่อนท่ีจะมาเจริญรอยตามเปิดโรงเรียนสอนเป็นของตัวเองในวันนี้

การฟังเครื่องเสียงก็มักจะเป็นเวลาเลิกงาน ผมโชคดีที่ว่าผมใช้เวลาเลิกงานเดินทางกลับบ้านในเวลา

หนึ่งนาที แล้วผมก็นั่งฟังมัน แล้วไม่ได้เสียเวลาบนท้องถนน ก็มีเวลามีความสุขกับมัน
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 “วอยซ์ซิ่งก็จะบอกว่าเราชอบโทนไหน แนวนุ่ม แนวไบร์ท เขาก็
จะปรับให้หมด แล้วอย่างที่ 3 เมื่อมีจูนเนอร์ วอยซ์ซิ่ง เรกคูเรท คือการ
ท�าให้น�้าหนักของคีย์ต่างๆ มันมีความสม�า่เสมอ ท�างานได้ดี ถูกใจคนเล่นด้วย 
พอเล่นไปแล้วตรงกลางมันก็จะหลวมหน่อยเพราะใช้งานเยอะ ไอ้ตัวน้ี         
ใช้น้อยมันจะไม่เท่ากัน นี่คือความยาก แต่ถ้าช่างที่ช�านาญเขาจะท�าได้       
ทุกอย่าง แต่ว่าบางคนเขาก็อยากจูนแบบนี้เพราะสบาย”
 หลายเรื่องที่เราคุยกัน ล้วนคือวิชาเปียโนไปแทบทั้งหมด เพราะ 
น่าสนใจมาก อย่างเช่นราคาค่าจูนเปียโนแพงสักแค่ไหน อาจารย์อัส บอกว่า
 อันที่จริงไม่ต่างกันมากหรอกในช่างแต่ละคน มันกลับไปอยู่ที่ว่า 
ในฐานะคนสอนดนตรีที่เอาจริงเอาจังก็ต้องการให้ได้ดีที่สุด เรียกว่าคนปรับ
ต้องใช้จิตวิญญาณของช่างปรับเสียงอย่างเต็มที่ด้วย “มันยากครับ เพราะ
ว่าเวลาที่วอยซ์ซิ่งเขาต้องใช้ฆ้อนนั้น มันต้องมีท้ังเทคนิค มีการที่จะเอา
เหมือนเข็มแหลมๆ แทงเข้าไปในตัวฆ้อนเพ่ือให้อากาศมันเข้าไปแล้วฟูขึ้น 
ต�าแหน่งก็ต้องแม่น แทงผิดแทงอะไร ฆ้อนพังอีก บางทีเสียงนุ่มไป เขาจะ
มีน�้ายาใช้ในการปาดตรงปลายๆ ออก ให้มันฟู โห! มันยากมาก”
  สิ่งท่ีเราทราบก็คือ เรื่องของราชันย์แห่งเครื่องดนตรี หรือเปียโน 
ยามาฮ่ามีข้อดีอยู่มากทีเดียว การผลิตเปียโนออกมาแต่ละตัว สมมุติในรุ่น
เดียวกันน�้าเสียงใกล้เคียงกันมาก เรียกว่ามีสแตนดาร์ด มั่นใจในเสียง         
ได้เสมอ ในขณะที่ Steinway & Sons ท�าออกมาน�้าเสียงกลับไม่เป็น     
เช่นนั้น ทั้งๆ ที่เป็นล็อตเดียวกัน ท�าออกมา 2 ตัว น�้าเสียงก็ยังไม่เหมือนกัน 
แต่ว่านี่คือเสน่ห์อย่างหนึ่ง ที่ท�าให้คนชอบ และอาจจะเลือกของที่ต่างกัน 
และจูนได้คนละแบบ
 อาจารย์อัส กระซิบบอกว่า  “ปัจจุบันก็ถือว่าเป็นเปียโนระดับโลก
เหมือนกัน มีท่ีหอประชุมมหิดล สุดยอดมากและยังมียามาฮ่า 9 ฟุต ซีเอฟ  
แต่ยังไม่ใช่ ซีเอฟเอ็กซ์ แล้วก็สกายเวย์ ฮาบุ แล้วก็ฟาซิโอลี่ด้วย”
 คุยไปเรื่องเปียโนเสียยาวมาก ผมก็หันกลับมาที่เครื่องเสียงชุดตรงหน้า  
ที่มีล�าโพง ProAc ยืนพื้น แล้วสอบถามว่ามันเหมือนเคร่ืองเสียงไหม ที่มีบุคลิก
เสียงเป็นตัวของมันเอง เขาได้ตอบว่า “มีครับ ผมว่ามันเป็นเสน่ห์ มันเป็น
รสนิยม เพียงแต่ว่าเครื่องดนตรี ไม่ใช่ แต่ว่าเสียงเป็นยังไง แต่ว่ามันมีฟิลลิ่ง
ของการเล่นด้วย ฟิลลิ่งของการเล่นและเสียงคนที่เล่นก็จะตอบสนองเสียง
และฟิลลิ่งที่มันออกมา มันก็จะมีในเรื่องของความรู้สึกที่มันออกมา”

 อันที่จริงแล้ว อาจารย์อัสยุช จ�ารูญ ในวัยเด็กไม่กี่ขวบ ก็เริ่มจาก
นักเรียนสยามกลการมาก่อน ส่วนโรงเรียนเปียโน เพิ่งเปิดมาปีนี้ปีท่ี 8         
แต่ทว่า ตัวเองนั้นคร�่าหวอดกับการท�างานด้านเปียโน ซึ่งในปีนี้ คือปีที่ 25  
สิ่งที่อาจารย์อัส ประทับใจคือคร้ังหนึ่งของชีวิต ได้ท�างานกับอาจารย์ณัฐ 
ยนตรลักษณ์ มาต้ังแต่เด็ก แล้วก็มาเปิดโรงเรียนในภายหลังที่แต่งงาน           
กับแฟน คือคุณวิสุทธิจิตร จ�ารูญ (ตูน) ที่นี่เป็นโรงเรียน ที่เน้นคุณภาพ           
ไม่เคยมีเฟซบุ๊ก ไม่เคยลงอินเทอร์เน็ต ไม่เคยมีเว็บไซต์  ไม่มีอะไรเลย
 ทุกอย่างอาศัยการที่มีลูกศิษย์ลูกหาผู ้ปกครองบอกต่อ เนื่องจาก
โรงเรียนแห่งนี้ ไม่ได้ต้องการนักเรียนเยอะ จุดประสงค์ของอาจารย์ท้ังคู ่ 
ต้องการให้มันเล็กและก็จะไม่มากไปกว่านี้ กระนั้นก็ตามปัจจุบันมีนักเรียน
มากถึง 130 คน ทุกเพศทุกวัย เปียโนมีเทคนิคมากมายไม่รู้จบ สามารถเรียนรู้ 
ไปได้ตลอดชีวิต ตราบเท่าที่คุณต้องการ และโรงเรียนมาอยู่ลึกในซอยขนาดนี้ 
คนต้องตั้งใจมาเรียนอย่างจริงจัง ไม่งั้นใครจะมา
 ผมสงสัยว่า เปียโนมันมีเทคนิคอะไรที่ต้องสอนขนาดท่ีว่าไม่รู ้จบ       
ค�าตอบคือ “ดนตรีมันไม่มีที่สิ้นสุด อย่างแรกก่อน  ถ้าเรียกว่าเรียนเปียโน เอา
จริงๆ อย่างผมเริ่มเรียนตอนเด็กๆ ก็เริ่มเรียนประมาณ 7-8 ขวบ แต่ปัจจุบัน
มันเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ 5 ขวบ หรือก่อนหน้านั้นด้วยซ�้าไป 4 ขวบกว่าก็เริ่มได้แล้ว 
เพราะต�าราพัฒนาไปมาก มันเหมาะกับคนเล็กลง  ทั้งในเรื่องของกล้ามเนื้อ 
สมาธิ ในเรื่องของความรู้ที่จะให้  เช่น เด็กเล็กยังอ่านหนังสือไม่ได้ หรือแทบ
อ่านไม่ได้ จะดีไซน์หนังสือยังไง คนที่ดีไซน์หนังสือเก่งมาก ในการท�าให้สอน
เด็กเล็กๆ ได้ เพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่เด็กๆ ในปัจจุบันนิยมเริ่มที่เด็กเล็ก 5-6 
ขวบ ขึ้นมาเรียนได้จนถึงปริญญาเอก เลยทีเดียว”
 ที่โรงเรียน มีสองอาจารย์หลักคือ คุณอัสยุชและคุณวิสุทธิจิตร จ�ารูญ 
(ตูน) สองสามีภรรยาผู้น่ารัก อัธยาศัยดี และครูดนตรีที่เคยจบไปจากที่นี่         
มาร่วมกันสอนตามหลักสูตร ทั้งคู่เคยเป็นอาจารย์พิเศษที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป ์
มหิดล แต่ปัจจุบันอาจารย์อัสยุชไม่ได้ไปสอนแล้ว เพราะไม่มีเวลาแต่ภรรยา 
คือคุณตูน ยังคงหาเวลาไปสอนบ้าง



 “แต่ว ่าไม่ได้เรียนเปียโนนะครับ ของตูนจะเป็นระบบที่ชื่อว่า         
Dalcroze Eurhythmics คือระบบการเรียนดนตรีที่เน้นให้เราใช้ทุกส่วน     
ในร่างกาย โดยในเมืองนอกเขาจะเน้นให้เด็กเรียนตั้งแต่เล็กมาก ประมาณ 
18 เดือน แต่ว่าคลาสอย่างนี้ ผู ้ปกครองต้องเข้าด้วย ซ่ึงในเมืองนอก                
ผู้ปกครองเขาก็เหมือนให้ความร่วมมือกับการเรียนอยู่แล้ว ซึ่งมันท�าให้เวิร์ก 
แต่การเรียนบ้านเรา บางทีก็ส่งมากับพี่เลี้ยงบ้าง แล้วไม่ได้ท�ากิจกรรมกับเด็ก 
เพราะฉะนั้นในการสอนอาจจะยากหน่อย”
 ดนตรีย่อมเป็นพื้นฐานที่ดีของการเลือกเคร่ืองเสียง อาจารย์อัสยุช 
เล่าเรื่องราวให้เราฟังเกี่ยวกับเปียโนราวกับสายน�้าไหลเร่ือยน่าฟัง จนแทบ
ลืมไปว่า เรามาฟังชุดเคร่ืองเสียงของอาจารย์ ส่ิงแรกท่ีเราอยากรู้มากก็คือ 
การฟังเครื่องเสียงฟังถึงขนาดไหนเคยรู้สึกไหมว่าเรามีความรู้เรื่องดนตรี
ขนาดนี้เราอาจจะฟังลึกกว่าคนอื่น?
 ค�าตอบนี้ อาจารย์อัสยุช บอกว่า “ผมว่าด้วยความที่เล่นดนตรี คือ
ธรรมชาติมันคือต้องได้ยินอยู่แล้วถ้าเราไม่ได้ยินเราคงไม่สามารถถ่ายทอด
ออกไปได้ เพราะเวลาที่เราฟังเราก็ได้ยินเองตามธรรมชาติ เราได้ยินมากกว่า
คนอื่น หรือคนอื่นได้ยินมากกว่าเรา มีอารมณ์ร่วมกับมัน แล้วเวลาผม           
ฟังเครื่องเสียง ผมไม่ได้ฟังแค่ว่า ฟังไปแค่นั้น อีกอย่างคือคนส่วนใหญ่ที่ฟัง
เครื่องเสียง อาจจะมีความรู้สึก รัก หรือ ชอบ หรือ ผ่อนคลาย”
  อาจารย์อัสยุชย�้าว่า ต่อให้ไม่มีเครื่องเสียงดีๆ เขาก็ฟังอยู ่แล้ว 
เพราะมันต้องศึกษา “ยกตัวอย่างเปียโนต้องฟังว่าเออ เพลงนี้ สมมุติว่าผม
ฟังเพลงคลาสสิค เพลงเดียวกัน อย่างของบีโธเฟ่น คนเล่นคนที่หนึ่งเขา
ตีความยังไง คนที่สองเล่นเพลงเดียวกันเขาตีความยังไง คนที่สามเล่นเขา
ตีความยังไง มันต่างกันออกไป เครื่องเสียงก็มีบุคลิกของเขาต่างเช่นกัน”
 แน่นอน ว่าเพลงโปรดของอาจารย์อัสยุช มีหลายหลาก ทั้งพ็อพ 
แจ๊ซ และคลาสสิก แต่คลาสสิกจะเน้นฟังชุดบนช้ันบนของบ้าน ไม่ใช่ห้อง
รับแขก แต่เป็นชุดใกล้ห้องนอน แต่น่าแปลก มีความรู้สึกที่ว่าตัวเองจะถูกใจ
เฉพาะล�าโพง ProAc เท่าน้ัน อาจารย์อัสยุช บอกว่าเพลงที่ฟังบ่อยมาก         
คือคลาสสิก เพราะมันทรงเสน่ห์ ในโน้ตเดียวกันคนเล่นไม่เหมือนกัน 
คอนดักเตอร์คุมวงยังคุมไม่เหมือนกัน “เพราะบางคนก็เหมือนกัน ฟังปุบ       
ก็ไม่ต่าง แต่ถ้าฟังต่างคือดีแล้ว และนี้คือเสน่ห์ของเพลงคลาสสิก เพราะโน้ต
หรือสกอร์ที่มันมามันสมบูรณ์เหลือเกิน เพราะฉะนั้นเราไม่มีหน้าที่ไปเปลี่ยน
โน้ต แต่เรามีหน้าที่ในการตีความโน้ต”

 การเร่ิมเล่นเคร่ืองเสียง เป็นอะไรที่ง่ายมากเหลือเกิน อาจารย์อัสยุช
จ�าได้ว่าในตอนนั้นปิยะนัสอยู่ซอย 101/1 มองเห็นมาตั้งแต่ขายเครื่องใช้
ไฟฟา ทีวี ตู้เย็น พัดลม “แต่ว่า ผมจ�าได้ว่าวันหนึ่งผมเดินเข้าไป ที่ร้านเปิด
เพลงโอเวอร์เดอะเรนโบว์ (over the rainbow) แต่จ�าไม่ได้ว่าเป็นชุดอะไร 
ฟังแล้วก็เดินผ่านไม่ได้ฟังจริงจัง  มันเป็นช่วงอินโทรแล้วก็เปียโนก็เข้า โห! 
มันไพเราะจริงๆ ก็เลยรู้สึกว่าเออว่ะเราก็ได้ยินเปียโนจริงๆ แล้วเราก็เล่นเปียโน 
มาตลอด มันเลยเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่ง นักร้องเราก็เคยได้ยินของจริง อันนี้
ก็เป็นเสน่ห์” และเหตุของเสียงเปียโน กับความเป็น ProAc คือมันใช่เลย
 แต่ก็นานพอสมควรก่อนที่จะมาถึงเครื่องเสียงท้ังสองชุดนี้ิ กว่าจะ
มาถึง ProAc ใช้เวลาเดินทางหลายปี “นานครับ ก็ตั้งแต่เรียนหนังสือ เพราะ
ว่ามันก็มีการเว้นระยะ ตอนที่ไปเรียนหนังสือต่างประเทศ แต่เราก็รู้สึกลึกๆ
ว่ายังไงเราก็ต้องฟังเพื่อการศึกษาอยู่ ยังไงเราก็ชอบและมีความสุขไปด้วย 
มันก็คงจะดี”
 ส�าหรับชุดเครื่องเสียง ด้านล่างประกอบด้วย ProAc D-40R             
อินทิเกรทเต็ดแอมป์ Octave V70 SE Silver ซีดีเพลเยอร์นั้น ใช้จาก        
Accustic Arts Player ES  ส่วนหนึ่งจะส่งผ่านสัญญาณคู่ควบไปให้รีซีฟเวอร์
ของ NAD ขับเสียงโฮมเธียเตอร์ด้วย ทุกอย่างดูจะกลมกลืนน่าฟังมากๆ เสียง
ดนตรีชัดใส เสียงกลางแม่น และล�าโพงที่เบิร์นมาในระดัับหนึ่งก็เริ่มจะลงตัว 
เสียงนิ่งอิ่ม แม้จะไม่เท่าชุดด้านบนที่เล็กกว่า แต่มันจะดีขึ้นทุกวันอย่างน่า
พิศวง
 ต่อค�าถามที่ว่าส�าหรับล�าโพง  ProAc  D-40R และชุดนี้พอใจแล้ว
หรือไม่ อยากก้าวไปไกลกว่านี้อีกไหม?  เสียงตอบนุ่มๆ บอกเราว่า “ส�าหรับ
ผมคือ ตอนนี้เรียนตามตรงว่าตอนนี้ผมก็เรียนรู้มันอยู่ แต่ถ้าถามว่าลงตัวไหม
ผมว่าก็คงต้องอยู่กับมันระยะหนึ่ง อันนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนสายใหม่ได้ไม่นาน แล้ว
พอใช้ไป เราก็ค่อนข้างจะรู้ตัวเองมากขึ้น แต่ถามว่าถึงกับต้องเปลี่ยนแนวไหม 
คงไม่ใช่ เพราะรู้แล้วว่าชอบแบบนี้แหละ อาจจะแค่ปรุงนิดปรุงหน่อย ส�าหรับ
ผมคืออย่างนั้น แต่ว่าก็คงตั้งต้นจากล�าโพง ProAc นี่แหละประทับใจสุดแล้ว”
 อาจารย์อัสยุชใช้เวลากับเครื่องเสียงหลังจากเลิกสอนแล้ว เหมือน
การได้ทบทวนเสียงดนตรีในหัวใจ บางครั้งอาจจะนั่งอยู่กับชุดด้านล่าง คุณตูน 
ผู้ภรรยานั่งฟังชุดด้านบน แต่โดยส่วนใหญ่มักจะฟังพร้อมกัน ส่วนการชม
ภาพยนตร์นั้นไม่มีมากนัก นอกจากดูคอนเสิร์ตบลูเรย์เสียเป็นส่วนใหญ่  
เครื่องเสียงมีความน่ารักของเขาอยู่ตรงที่ อย่างน้อยเราก็เห็นลีลานักเล่น      
เปียโนที่เล่นต่างกันไปด้วย รวมถึงวิธีการบันทึกจากสตูดิโอท่ีต่างไป ท�าให้   
ทั้งคู่ได้เห็นอะไรที่ละเอียดลึกขึ้นด้วย
 
 

 

 
 ในบางชั่วขณะเราก็สนทนากันไปในหลายๆ เรื่อง หนังสือ ดนตรี 
เครื่องเสียง เป็นการถ่ายทอดความในใจที่เปิดกว้างน่ารักของคู่สามีภรรยา
 อาจารย์อัสยุชเคยร่วมวง เล่นคอนเสิร์ตมาก็ไม่น้อย เมื่อเราถาม       
ว่าเล่นมาต้ังแต่สมัยใด “ครับ ต้ังแต่เด็กก็เล่นมาตลอด แต่ว่าจะเป็นเพลง
คลาสสิก ส่วนใหญ่นะครับ เคยเล่นโซโล เคยเล่นกับวง BSO เล่นกับวงของ
กรมศิลปากรอะไรแบบนี้ก็มีหลายรูปแบบ เล่นกับนักร้องบางท่าน แต่ปัจจุบัน
เวลาของทางโรงเรียนที่จะต้องรับผิดชอบ ท�าให้จะเน้นการสอนมากกว่า
 ส่วนเครื่องเสียงเป็นเรื่องปัจเจก ความพอใจส่วนตัว การเล่นชุด
เครื่องเสียงชั้นดีถึงสองชุด ก็ย่อมมีจุดมุ่งหมาย

ห้องชั้นสามของบ้าน

P I Y A N A S  H I - E N D 
SYSTEM OF THE MONTH



 “พอดีผมมีท้ังสองชุดอยู่ในบ้าน ก็เลยได้ฟังได้ประสบการณ์แตกต่าง 
คือ พอฟังแล้วรู้ว่ามันมีเสน่ห์คนละแบบ ผมจะไม่บอกว่ามันดีหรือไม่ดี แต่
มันมีเสน่ห์คนละแบบอย่างแน่นอน  คราวนี้ เมื่อก่อน D 30R มันอยู่ข้างล่าง 
พอฟังแล้วผมชอบ ฟังข้างบนก็ดี แต่ท�าไมเราถึงมานั่งข้างล่างบ่อยกว่า      
และมันก็ดึงดูดให้เรามานั่งข้างล่างบ่อยกว่า คือชุดข้างบน ผมจะใช้ฟังดนตรี
คลาสสิกเป็นหลัก”
 ชุดเครื่องเสียงบนชั้นสามของบ้านคือชุด ProAc D-30R Ebony 
พร้อมอินทิเกรทเต็ดแอมป์ Octave V-70SE Silver แต่ได้ใช้ซีดีเพลเยอร์
ของ Moon 360DX Silver ที่แสนจะเรียบง่ายและหรูหราในตัวเอง แม้เสียง
ของ ProAc D-30R Ebony จะไม่ทรงพลังเท่า ProAc D-40R แต่มันก็ท�าให้
บริเวณที่มีพื้นที่แคบกว่าเคร่ืองเสียงชุดด้านล่างเต็มอิ่มไปด้วยสรรพส�าเนียง
ดนตรีอิ่มเอิบมาก
 ความเรียบง่ายของพื้นที่ห้องแต่ละห้อง หรือบริเวณห้องรับแขก      
ที่มีแกรนด์เปียโนตระหง่านอยู่น้ัน ช่างเรียบร้อยสวยงาม ผมสัมผัสได้ถึง  
ความสุขของคนทั้งคู่ที่ได้ฟังดนตรีทั้งจากที่ตัวเองเล่น หรือสอน และยังได้ฟัง
เครื่องเสียงที่สุดยอด เรียบง่ายไฮเอนด์ที่ไม่หวือหวา แต่เครื่องเสียงทุกชิ้น      
ที่ร่วมมือ ปรึกษาหารือกับปิยะนัสแล้ว จัดมาให้น้ัน ลงตัวตรงตามความ
ต้องการ มีเสน่ห์ทั้งสองชุด ในขณะที่ผนังบ้านจัดอะคูสติกร่วมกันระหว่าง        
ผืนผนัง ไม้ และส่วนที่เป็นผนังมวลเบาทั่วไป ไม้ปาร์เก้ ผ้าม่านสีขาวนวล
 ดูไปแล้วทั้งชุดเครื่องเสียง เปียโน และห้องช่างกลมกลืนเป็นหนึ่ง
เดียวกัน คล้ายทิพย์วิมานแห่งหนึ่งที่น่าประทับใจ นั่นเพราะเจ้าของบ้านคิด
ทุกอย่างไว้ในใจ แล้วผ่องถ่ายให้ช่างท�าออกมาได้อย่างสมบูรณ์ “จริงๆ ตอนที่ 
จะท�าเฟอร์นิเจอร์บิลท์อินที่บ้านนะครับ ผมก็คิดไว้แล้วว่าจะต้องเป็นแบบนี้ 
ตอนแรกก็เหมือนเขาจะมีชั้นขึ้นมา ไม่ได้เรียบแบบนี้นะครับ ผมก็บอกว่า    
ไม่ต้องเดี๋ยวผมจะซื้อชั้นเครื่องเสียง ในทั้งหมดที่มา สิ่งที่มาอันแรกคือชั้นวาง 
ซึ่งมันก็ไม่ได้ดีมาก แต่มันเข้ากับสไตล์บ้าน อันนี้ซื้อตั้งแต่บ้านยังไม่เสร็จ”

 โดยส่วนตัวแล้วอาจารย์ท่านนี้ ไม่นิยมดูหนังมากมายนัก แต่เน้นไป
ที่คอนเสิร์ต ดังนั้น การเลือกซื้อรีซีฟเวอร์มาเสริมก็จึงเป็นไอเดียส่วนตัวเอง
จริงๆ “ครับก็คงแค่น้ีเพราะผมไม่เน้นดูหนังเท่าไหร่ ดูบางที ก็ดูคอนเสิร์ต 
ส่วนใหญ่ผมจะเน้นฟังเพลง ดูหนังไม่เคยดูจบ ดูเรื่องหนึ่งต้องดูสามรอบถึง
จะจบ ดูกี่โมงก็หลับ หนังก็ดูด้วย แต่ว่าจะดูคอนเสิร์ตเยอะ ผมก็เลยเลือกตัว 
NAD”
 ก่อนลาจากกันวันนั้น ด้วยรอยย้ิมเปื ้อนใบหน้าทั้งสองอาจารย์        
สามีภรรยา และทีมงานของเรา ได้นั่งดื่มชาอุ่นๆ ประกอบกับได้ฟังอาจารย์         
อัสยุช บรรเลงเปียโนให้เราฟังสองเพลงรวด อะไรจะงดงามปานนั้นกับภาพ
ที่เห็นตรงหน้า หลังจากได้แวะเยี่ยมชมส่วนด้านหน้าคือโรงเรียนสอนเปียโน
ที่ดูมีมาตรฐานน่าทึ่ง สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว เราก็จาก              
ซอยเย็นอากาศมาแบบเป็นสุขและสบายใจยิ่งนัก

 ส่วนใหญ่ชุดด้านล่างผมจะฟังเป็นเพลงแจ๊ซแล้วก็

คลาสสิก ส่วนสำาหรับตูนจะชอบฟังเพลงร้อง

ห้องโถงรับแขก

The System ชั้นสามของบ้าน
Speaker  :  ProAc D-30R Ebony

Integrated Amp  :  Octave V-70 SE Silver

CD Player  :  Moon 360DX Silver

Speaker cable  :  JPS Labs Superconductor V Speaker Cable

AC Powercord  :  Audioquest NRG-10 + NRG-500

Analog Interconnect  :  JPS Labs Superconductor-Q

The System ห้องโถงรับแขก
Speaker  :  ProAc D-40R Ebony

Integrated Amp  :  Octave V-70 SE Silver

CD Player  :  Accustic Arts Player ES

Speaker cable  :  JPS Labs Aluminata Speaker Cable

AC Powercord  :  Audioquest NRG-1000 (2)

AC Powercord  :  JPS Labs Kaptavator

Analog Interconnect  :  JPS Labs Superconductor-3

ติดตั้งและ Set Up ระบบเครื่องเสียงโดย ทีมงานปิยะนัสอิเล็คทริคส์  โทร. 0-2746 4511-13, 0-2746 4302-4 


