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Major Piano Works for the Left Hand Alone
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บทคัดยอ
บทความนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสํารวจวรรณกรรมเพลงเปยโนสําหรับเดี่ยวมือซายซึ่งมีเทคนิค
ขั้นสูง เนื่องจากมือซายตองนําเสนอทั้งทํานองและเสียงประสานในเวลาเดียวกัน นอกจากนั้นยังตองมี
ลีลาในการยืดหยุนจังหวะและการเคลื่อนไหวที่ผอนคลายเพื่อขยับไปมาบนคียบอรดทั้งชวงเสียงสูง
และชวงเสียงต่ํา รวมทั้งตองมีการใชเพเดิลในการเชื่อมเสียงที่เหมาะสม วรรณกรรมเพลงเปยโนสําหรับ
เดี่ยวมือซายดั งกลาวประกอบดวยแบบฝก เอทูด และบทเพลงขั้ นสูงสํ าหรับแสดงเดี่ยวและแสดง
รวมกับวงออรเคสตรา ประพันธโดยครูเปยโนและนักประพันธเพลงที่มีความสามารถ เชน เชอรนี ฮอฟมันน เลชทิสกี วิตเกนสไตนและราเวล การสํารวจวรรณกรรมเพลงเปยโนสําหรับเดี่ยวมือซายจะทําให
นักเปยโนชาวไทยรูจักบทเพลงที่หลากหลายมากขึ้น และทําใหสามารถเลือกบทเพลงในการพัฒนา
เทคนิคและสําหรับการแสดงในโอกาสตางๆ ไดอยางเหมาะสม
คําสําคัญ: วรรณกรรมเพลงเปยโน / เปยโน / บทเพลงสําหรับเดี่ยวมือซาย
Abstract
This article explores piano literatures for the left hand alone. Those works contain
advanced techniques since both melodies and accompaniments have to be presented by
the left hand only. Furthermore, artistic flexibility and relaxed gestures are also required in
order to zoom over the higher and lower ranges of the entire keyboard. Skillful pedal usage
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is also recommended in order to connect all the voices. Repertoires for the left hand alone
including exercises, etudes, and advanced compositions for piano solo and piano with an
orchestra are those composed by piano teachers and noted composers like Czerny,
Hofmann, Leschetizky, Wittgenstein, and Ravel. The survey of piano works for the left
hand alone will extend Thai pianists’ view of compositions in this genre and therefore
enable to guide them to choose appropriate pieces for technique development and
performances in various occasions.
Keywords: Piano Literature / Piano / Composition for the Left Hand Alone

วรรณกรรมเพลงเปยโนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันซึ่งมีอยูเปนจํานวนมาก ทั้งแบบฝกในลักษณะ
ตางๆ บทเพลงสําหรับแสดงเดี่ยว และบทเพลงสําหรับแสดงรวมกับวงเชมเบอรหรือวงออรเคสตรา มัก
เปนบทเพลงที่มีการเสนอทํานองหลักในแนวเสียงสูงและใชมือขวาในการบรรเลง สวนมือซายทําหนาที่
เสนอเสียงประสานที่ทําใหบทเพลงมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น บทบาทของมือซายมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามความนิยมของการประพันธเพลงในแตละยุค การเปลี่ยนแปลงของเนื้อดนตรีในยุคตางๆ ตั้งแตยุค
บาโรกจนถึงยุคโรแมนติกมีสวนสําคัญที่ทําใหมือซายถูกลดความสําคัญลงไป กลาวคือเนื้อดนตรีในยุค
บาโรกเป นแบบสอดประสานแนวทํ านอง (Contrapuntal Texture) หรื อที่ เรี ยกว าดนตรี หลากแนว
(Polyphony) ทํานองหลายแนวถูกนําเสนอพรอมกันและมีความสําคัญเทากัน ทําใหบทบาทของมือซาย
เทากับมือขวา ตอมาเมื่อเขายุคคลาสสิก เนื้อดนตรีสวนใหญเปนแบบทํานองและเสียงประสาน (Melody
and Accompaniment) หรือที่เรียกวาดนตรีประสานแนว (Homophony) ทําใหมือซายถูกกําหนดให
บรรเลงเสียงประสานมากกวาทํานอง ไมเนนเทคนิคหรือความดังเทามือขวา ถึงแมวานักเปยโนบางคน
อาจจะมีมือซายที่แข็งแรงหรือถนัดซายเปนทุนเดิม ก็ตองบรรเลงตามบทบาทที่ถูกกําหนดไว ทําใหไมได
ใชมือซ ายอย างเต็ มที่ และในที่สุ ดเมื่อนักเป ยโนต องซ อมและใชมือขวาในการนํ าเสนอทํานองซึ่งเปน
องคประกอบสําคัญที่สุดในบทเพลงแลว บางคนก็อาจละเลยหรือไมมีเวลาในการพัฒนาเทคนิคในมือซาย
ใหทัดเทียมมือขวา ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหความคลองแคลวและความแข็งแรงของมือซายลดลงไปโดย
ปริยาย
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ในชวงตนของยุคโรแมนติกซึ่งเปนยุคที่มีนักเปยโนเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก และเริ่มมีการสอน
เปยโนกันอยางจริงจัง ครูเปยโนและนักประพันธเพลงหลายคนตระหนักถึงความสําคัญของทักษะการใช
มือซายจึงไดประพันธบทเพลงที่เนนฝกมือซายมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปสามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ
บทเพลงสําหรับบรรเลงทั้งสองมือแตเนนเทคนิคในมือซายมากกวา และบทเพลงสําหรับเดี่ยวมือซาย 2
บทเพลงสําหรับเดี่ยวมือซาย ไมวาจะเปนแบบฝก (Exercise) บทฝกหรือเอทูด (Etude) หรือบทเพลง
มาตรฐานถูกประพันธขึ้นโดยครูเปยโน เชน คารล เชอรนี (Carl Czerny, ค.ศ.1791-1857) มอริตส
มอสคอฟสกี (Moritz Moszkowski, ค.ศ.1854-1925) และเลโอโพลด กอดอฟสกี (Leopold
Godowsky, ค.ศ.1870-1938) ซึ่งมักประพันธแบบฝกหรือเอทูดเพื่อใชสอน สวนนักประพันธเพลง
อาชีพ เชน โยฮันเนส บรามส (Johannes Brahms, ค.ศ.1833-1897) และโมริส ราเวล (Maurice
Ravel, ค.ศ.1875-1937) มักประพันธบทเพลงที่เนนอารมณความรูสึกและใชเทคนิคขั้นสูง
นักเปยโนชาวไทยสวนใหญคุนเคยกับแบบฝกที่ประพันธโดยเชอรนี เชน ชุดแบบฝก School
for the Left Hand, Op.399 และ 24 Studies for the Left Hand, Op.718 สําหรับบรรเลงทั้ง
สองมือ อยางไรก็ตาม ถึงแมวาแบบฝกดังกลาวจะเนนเทคนิคในมือซายมากกวาแบบฝกทั่วไปก็ยังไมใช
เทคนิคขั้นสูงที่พบในแบบฝกหรือเอทูดสําหรับเดี่ยวมือซายซึ่งมักมีเทคนิคที่ยากขึ้นไปอีกหลายเทาตัว
เนื่องจากในแบบฝกสําหรับเดี่ยวมือซายนั้น มือซายตองทําหนาที่บรรเลงทั้งทํานองและเสียงประสาน
ในเวลาเดียวกัน นอกจากนั้นในแบบฝกสําหรับเดี่ยวมือซายยังมีเทคนิคสําคัญอีกประการหนึ่งเขามา
เกี่ยวของ นั่นคือการยายตําแหนงมือ กลาวคือโดยทั่วไปทํานองเพลงมักอยูในชวงเสียงที่สูงกวาเสียง
ประสาน มือซายจึงตองขยับหรือกระโดดไปมาบนคียบอรดเพื่อใหครอบคลุมทั้งทํานองและเสียง
ประสาน การกระโดดที่แมนยําและทันเวลาจึงเปนเทคนิคที่ตองฝกฝน รวมทั้งการยืดหยุนจังหวะ
เพื่อใหเกิดลีลาการบรรเลงที่ไพเราะและตอเนื่องเหมือนกําลังบรรเลงดวยมือทั้งสองขาง นอกจากนั้น
ยังตองใชเพเดิลใหเหมาะสมเนื่องจากตองใชในการเชื่อมเสียงตลอดเวลา เรียกไดวามีความซับซอน
กวาบทเพลงสําหรับบรรเลงทั้งสองมือ การสํารวจวรรณกรรมเพลงเปยโนสําหรับเดี่ยวมือซายจะทําให
นักเปยโนชาวไทยรูจักบทเพลงที่หลากหลายมากขึ้น สามารถเลือกบทเพลงที่เหมาะสมกับตนเองเพื่อ
ใชในการพัฒนาเทคนิคขั้นสูงและเปนตัวเลือกใหมสําหรับการเลือกบทเพลงในการแสดงตางๆ
เชอรนีเปนครูเปยโนชาวออสเตรียที่มีลูกศิษยสําคัญหลายคน รวมทั้งฟรานซ ลิสต (Franz
Liszt, ค.ศ.1811-1886) และทีโอดอร เลชทิสกี (Theodor Leschetizky, ค.ศ.1830-1915) เชอรนี
2
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ประพัน ธแบบฝ กสําหรับเดี่ย วมือซายไวห ลายบท เชน Two Etudes for the Left Hand Alone,
Op.735 จากตัวอยางที่ 1 จะเห็นวาใน Etude No.1 เมื่อบรรเลงโนตตัวแรกในแตละหองแลวตอง
รีบยกมือขึ้นหรือผลักมือมาทางดานขวาเพื่อบรรเลงคอรด ซึ่งตองบรรเลงใหตอกันมากที่สุด ตามดวย
การเนนทํานองในชวงเสียงที่สูงขึ้น
ตัวอยางที่ 1 Etude No.1, Op.735 ของเชอรนี หองที่ 1-3

ครูเปยโนที่สมควรกลาวถึงอีกคนหนึ่งคือโจเซฟ ฮอฟมันน (Josef Hofmann, ค.ศ.18761957) ซึ่งประพันธเอทูดสําหรับเดี่ยวมือซายสําหรับลูกศิษยไว ไดแก Etude in C major for the
Left Hand Alone, Op.32 เปนเอทูดที่ไมยากมากนัก ประกอบดวยประโยคที่ใชโนตคูหา คูหกและ
คูแปดอยางตอเนื่อง ถาไดฝกแลวจะชวยยืดชวงนิ้วใหสามารถบรรเลงคูเสียงที่มีขนาดกวางไดดีขึ้น
(ตัวอยางที่ 2 และ 3)
ตัวอยางที่ 2 Etude in C major for the Left Hand Alone, Op.32 ของฮอฟมันน หองที่ 4647 เนนการฝกคูแปด
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ตัวอยางที่ 3 Etude in C major for the Left Hand Alone, Op.32 ของฮอฟมันน หองที่ 5051 เนนการฝกคูหาและคูหก

ครู เ ป ย โนที่ สํ า คั ญ อี กคนหนึ่ งคือทีโ อดอร เลชทิส กี (Theodor Leschetizky, ค.ศ.18301915) ซึ่ ง เคยเรี ย นเป ย โนกั บ เชอร นี เลชทิส กี ไดป ระพัน ธ บ ทเพลงสํา หรับ เดี่ย วมือซายไว ชื่อว า
Andante finale de 'Lucia di Lammermoor', Op.13 มีค วามไพเราะซั บ ซ อนพอสมควร และ
เนื่ องจากเพลงนี้ อ ยู ใ นกุ ญแจเสี ย งทางแฟล็ ต ทํา ให เ วลาฝ กต องขยั บ มื อไปในทิ ศ ทางที่ คอ นข า ง
แตกตางออกไปจากกุญแจเสียงทางชารป ถานักเรียนสามารถฝกบทเพลงในกุญแจเสียงทางแฟล็ตนี้
ควบคู ไ ปกั บ กุ ญ แจเสี ย งทางชาร ป ก็ จ ะทํ า ให ส ามารถขยั บ มื อ ไปในทิ ศ ทางที่ ห ลากหลายและ
คลองแคลวมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นในการใชเพเดิลก็มีขอควรระวังหลายจุด โดยเฉพาะในชวงที่มือ
ตองกดโนตตัวลางสุดจนถึงตัวบนสุดในแตละคอรด ผูฝกตองทดลองและสํารวจวาจะตองเหยียบ
เพเดิลลึกแคไหนและเมื่อถึงจังหวะสุดทายในแตละหองจะคอยๆ ยกเพเดิลขึ้นดวยความเร็วเทาใด
กอนที่จะเหยียบลงไปอีกครั้งเมื่อมือเปลี่ยนไปกดคอรดอื่น เนื่องจากในการบรรเลงดวยมือซายเพียง
มือเดียวนั้น เราไมสามารถกดโนตตัวลางสุดหรือเสียงเบสไดนานเทากับการบรรเลงทั้งสองมือ ซึ่งมือ
ซายสามารถกดโนตเบสไวนานกวาที่กําหนดเล็กนอยเพื่อทําใหเสียงกังวานตอเนื่องได (ตัวอยางที่ 4)
ตัวอยางที่ 4 Andante finale de 'Lucia di Lammermoor', Op.13 ของเลชทิสกี หองที่ 1-4
ฝกการนําเสนอทํานองที่ไพเราะพรอมเสียงประสาน
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บรามสเปนนักประพันธเพลงอีกคนหนึ่งที่ประพันธ Chaconne in D minor for the Left
Hand Alone ซึ่งเปนเพลงสุดทายในเอทูดชุด 5 Studies, Anh.1a/1 ไวสําหรับการฝกเทคนิคในมือ
ซาย ชาโคนบทนี้เรียบเรียงมาจาก Violin Partita No.2 in D minor, BWV 1004 ของโยฮันน เซบาสเตียน บาค (Johann Sebastian Bach, ค.ศ.1685-1750) ความยากของเพลงบทนี้อยูที่การใช
มือซายเพียงมือเดียวบรรเลงคอรดเต็มแบบที่บรามสชอบใช เวลาซอมตองฝกกางมือ หุบมือและผอน
คลายกลามเนื้อใหทันเวลา รวมทั้งตองฝกใชเพเดิลใหสอดคลองกับประโยคเพลง มีจังหวะในการเหยียบ
ยกและมีความลึกที่เหมาะสม ซึ่งจะทําใหเสียงดังกังวาน ไมแหงจนเกินไป นอกจากนั้นในตัวอยางที่ 5 จะ
เห็นวาในหองที่ 7 ตองเลนคอรด E diminished ที่กวางและมีทํานองหลักเปนโนตตัวบนสุด ตามดวย
คอรด A major แบบอารเปโจ ซึ่งในการบรรเลงคอรดทั้งสองตอกันนี้ผูฝกตองใชเวลาพอสมควรในการกด
นิ้ว 1 จํานวน 2 ครั้งในคอรดแรก ตามดวยการยายมือมาเลนโนต A ในชวงเสียงต่ํา ตองฝกยายมืออยาง
รวดเร็วและปรับลีลาจังหวะใหยืดหยุน ไมใหฟงแลวรูสึกวากะทันหันเกินไป เนื่องจากเปนการยากที่จะ
บรรเลงประโยคนี้ไดตรงตามอัตราจังหวะที่บันทึกไว (ตัวอยางที่ 5)
ตัวอยางที่ 5 Chaconne in D minor for the Left Hand Alone ของบรามส หองที่ 1-8

นอกจากนั้นยังมีชวงที่บรามสกําหนดไววาไมตองใชเพเดิล ซึ่งตองบรรเลงดวยความเบา p และ
แบบสตักกาโตบนโนตตัวแรกของแตละกลุม ผูฝกตองใชวิธีกดคียแลวดึงขอนิ้วเขาหาตัวอยางรวดเร็ว
เพื่อใหไดเสียงที่เบา ลอย และไมทึบ (ตัวอยางที่ 6)
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ตัวอยางที่ 6 Chaconne in D minor for the Left Hand Alone หองที่ 98-101

มอสคอฟสกีเปนนักเปยโนและครูสอนดนตรีชาวเยอรมันเชื้อสายโปแลนดที่ประพันธบทเพลง
สําหรับเดี่ยวมือซายไว ไดแก 12 Etudes for the Left Hand Alone, Op.92 เทคนิคที่ใชใน เอทูด
ชุด นี้ถึงแม ว าไม ย ากเท า ใดนั ก แตก็ครอบคลุมเทคนิคที่สําคัญ ทุกประเภท เทคนิคที่มอสคอฟสกี
กําหนดใหฝกในแตละบทไวนั้น ผูฝกตองใชเวลาและสมาธิในการฝกไมนอยเพื่อใหสามารถบรรเลงได
อยางถูกตองและเกิดการพัฒนาเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ ตัวอยางเชนใน Etude No.3 in A minor
(Allegro ma non troppo) พบวาถึงแมคูเสียงสวนใหญเปนคูสาม คูหกและคูแปดที่มีเครื่องหมาย
ชารปและแฟล็ตไมมากนัก ผูฝกตองฝกกางและหุบมือเพื่อใหสามารถกดโนตทุกตัวไดอยางถูกตอง
นอกจากนั้นยังเปนการฝกความยืดหยุนและการเปลี่ยนทิศทางของมือที่ดีอีกดวย เนื่องจากตองกดคีย
ดําซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา (ตัวอยางที่ 7)
ตัวอยางที่ 7 Etude No.3 for the Left Hand Alone, Op.92 ของมอสคอฟสกี หองที่ 1-4

8

วารสารดนตรีรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต: Rangsit Music Journal
ปที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564: Vol.16 No.1 January-June 2021

สวนแมรี วุรม (Mary Wurm, ค.ศ.1860-1938) นักแตงเพลงและนักเปยโนชาวเยอรมันอังกฤษ ซึ่งเคยเรียนเปยโนกับคลารา ชูมันน (Clara Schumann, ค.ศ.1819-1896) นั้น ถึงแมวาเรา
แทบจะไมเคยไดยินชื่อและผลงานของเธอเลย แตเมื่อคนควาเกี่ยวกับวรรณกรรมเพลงเปยโนแลว
พบวามีบทเพลงที่ประพันธขึ้นสําหรับเดี่ยวมือซายเชนกัน อาทิ Piano Studies for the Left Hand
Alone, Op.51 ประกอบดวยเอทูดทั้งหมด 5 ชุดในลักษณะตางๆ Study No.1 ประกอบดวยแบบ
ฝกขนาดสั้นจํานวน 40 บทซึ่งวุรมกําหนดใหฝกทุกวัน แตละบทใหฝกโดยเริ่มที่กุญแจเสียงที่กําหนด
ไวแลวปรับขึ้นไปทีละครึ่ งเสียงจนถึงชวงเสียงสู งสุดของคียบอรดแลวจึงไลลงในลักษณะเดียวกั น
เทคนิคที่ใชในเอทูดมีลักษณะตางกัน เชน แบบฝกบทที่ 2 จากชุดที่ 1 ฝกการกดโนตตัวขาวตอกัน
พรอมกับบรรเลงโนตในคอรดสลับกันอยางเบาๆ การบรรเลงในลักษณะนี้ตองใชนิ้วครบทุกนิ้วซึ่งทํา
ใหผูฝกไดฝกการลงน้ําหนักนิ้วที่ประโยคทํานองหลักมากกวาคอรดแยก และยังไดฝกการกางชองนิ้ว
ระหวางนิ้ว 3-5 อีกดวย (ตัวอยางที่ 8)
ตัวอยางที่ 8 Piano Studies for the Left Hand Alone, Op.51 ชุดที่ 1 บทที่ 2 ของวุรม
หองที่ 1-5

นอกจากนั้นในแบบฝกบทที่ 38 จากชุดที่ 1 มีการฝกทริลโดยใชนิ้ว 1 และ 2 พรอมกับใชนิ้ว
5 กดโนตเสียงต่ํา โดยไมมีการเขียนเสนกั้นหองกํากับไว ผูฝกสามารถฝกอยางตอเนื่องในอัตราจังหวะ
ชากอน แลวคอยเพิ่มความเร็วขึ้นทีละนอย (ตัวอยางที่ 9)
ตัวอยางที่ 9 Piano Studies for the Left Hand Alone, Op.51 ชุดที่ 1 บทที่ 38 ของวุรม
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ในยุคตอๆ มานั้น จะเห็นไดวานักประพันธเพลงจํานวนหลายคนหันมาประพันธเอทูดหรือ
บทเพลงสําหรับเดี่ยวมือซายมากขึ้น ในมุมมองของนักประพันธเพลงนั้นถือไดวาการประพันธบท
เพลงสําหรับเดี่ยวมือซายเปนความ “ทาทาย” ตอฝมือการประพันธของตนเองเปนอยางยิ่ง เนื่องจาก
ทั้งทํานองและเสียงประสานจะถูกถายทอดโดยมือซายเพียงมือเดียวเทานั้น นอกจากนั้นยังตองใช
ทักษะขั้นสูงในการประพันธใหนักเปยโนสามารถบรรเลงไดอยางเขามือไมติดขัด และที่สําคัญคือเปน
บทเพลงที่มีนักเปยโนชั้นยอดจํานวนไมกี่คนที่สามารถบรรเลงไดดี
นักประพันธเพลงที่ประพันธเอทูดและบทเพลงขั้นสูงสําหรับเดี่ยวมือซายไวจํานวนมากคือ
กอดอฟสกี กอดอฟสกีเปนนักเปยโนชาวโปแลนด-อเมริกันที่มีชื่อเสียงจากการนําเอทูดของโชแปงมา
เรียบเรียงใหม ในสวนของบทเพลงสําหรับเดี่ยวมือซายนั้น กอดอฟสกีก็ประพันธไวจํานวนไมนอย
ส ว นใหญ เ ป น บทเพลงที่ มี กุ ญ แจเสี ย งและเสี ย งประสานที่ ซั บ ซ อ นและใช เ ทคนิ ค ขั้ น สู ง เช น
Capriccio (Patetico) in C-sharp minor for the Left Hand Alone; Impromptu; Meditation; Prelude and Fugue; Suite for the Left Hand และ 6 Waltz-Poems
Meditation เป น เพลงที่ เ น น ความไพเราะต อ เนื่ องของทํ า นองหลั ก และทํ า นองรอง ซึ่ ง
ทํานองหลักและทํานองรองดังกลาวตองแยกออกจากกันใหชัดเจน ผูฝกตองกดโนตตัวแรกและถาย
น้ําหนักไปกดโนตตัวตอไปโดยไมใหเสียงขาด ตองบรรเลงอารเปโจในหองที่ 1 โดยไมเครงครัดจังหวะ
และนําเสนอทํานองหลักใหลอยและชัดตลอดทั้งเพลง (ตัวอยางที่ 10)
ตัวอยางที่ 10 Meditation ของกอดอฟสกี หองที่ 1-2

ส ว น Prelude and Fugue for the Left Hand Alone (on the Theme B-A-C-H)
ประกอบดวยเพรลูดและฟวก ทํานองหลักของฟวกประกอบดวยโนตหลักคือ B, A, C และ Bb ซึ่ง
นํามาจากชื่อของบาคนั่นเอง (ตัวอยางที่ 11)
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ตัวอยางที่ 11 Fugue จาก Prelude and Fugue for the Left Hand Alone (on the Theme
B-A-C-H) ของกอดอฟสกี หองที่ 1-9

สวนบทเพลงที่เนนฝกความคลองแคลวและความเร็ว คือ Etude macabre ซึ่งตองบรรเลง
อยางรวดเร็วและเบามาก นอกจากนั้น กอดอฟสกียังระบุ ไวในโนตเพลงวาใหใชเพเดิล ซาย (Soft
Pedal) ตลอดเวลาที่บรรเลงแบบเบามาก (pp) ดวย (ตัวอยางที่ 12)
ตัวอยางที่ 12 Etude macabre ของกอดอฟสกี หองที่ 1-4

พอล วิ ตเกนสไตน (Paul Wittgenstein, ค.ศ.1887-1961) เปน นักเปย โนคนสําคัญ ที่ มี
บทบาทในการทําใหนักประพันธเพลงและนักเปยโนหันมาสนใจบทเพลงสําหรับเดี่ยวมือซายมากขึ้น
และทํ า ให เ กิ ด วรรณกรรมเพลงเป ย โนตามมาเป น จํ า นวนมาก วิ ต เกนสไตน เ ป น นั ก เป ย โนที่ มี
ความสามารถ เคยเรียนเปยโนกับเลชทิสกี อยางไรก็ตามเปนที่นาเสียดายที่วิตเกนสไตนตองเขารวม
เปนทหารในชวงสงครามโลกครั้งที่ 1 และทําใหเขาตองสูญเสียแขนขวาไปหลังจากถูกยิงที่ขอศอก
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เมื่อสงครามสงบวิตเกนสไตนก็เริ่มกลับมาซอมเปยโนอีกครั้งดวยการใชมือซายเพียงขางเดียว เขา
ประพันธเพลงสําหรับเดี่ยวมือซายไวหลายบทและนอกจากนั้นยังไดวาจางนักแตงเพลงจํานวนมากให
แตงเพลงสําหรับตัวเองอีกดวย
School for the Left Hand เปนชุดเพลงที่เกิดจากการเรียบเรียงและการจดบันทึกของ
วิตเกนสไตนในชวงที่กลับมาซอมเปยโนอีกครั้งหลังสงคราม เขาไดเขียนในคํานําวาการเลือกใชนิ้ว
(fingering) อาจดูแปลกสําหรับนักเปยโนที่ไมชินกับการบรรเลงดวยมือซายเพียงมือเดียวซึ่งตองใช
ขอมือช วยสงปลายนิ้ว ให เ คลื่ อนไหวอยางรวดเร็วเพื่อการบรรเลงที่ตอเนื่อง โดยเฉพาะคอรดใน
ลักษณะตางๆ เทคนิคอีกประการหนึ่งที่วิตเกนสไตนใหความสําคัญคือการใชเพเดิล เขาเขียนไวใน คํา
นําเชนกันวาการใชเพเดิลเปนสิ่งสําคัญในการบรรเลงดวยมือขางเดียว ผูบรรเลงตองฝกใชเพเดิลให
เหมาะสมโดยเฉพาะการเปลี่ยนเพเดิลกลางประโยค วิตเกนสไตนไดระบุการใชเพเดิลลงในโนตเพลง
เฉพาะตอนที่ คอนข า งยากเท า นั้ น ส ว นในจุดอื่น เขาใหนั กเป ย โนเลือกใชเองตามความเหมาะสม
School for the Left Hand แบ งออกเปน 3 ตอน คือ Vol 1: Technical Exercises; Vol 2: 14
Etudes และ Vol 3: 27 Transcriptions เลมที่ 2 และ 3 มีลักษณะเหมือนกันคือเปนบทเพลงที่
เรียบเรียงมาจากบทเพลงอื่น ทั้งเพลงเปยโน เพลงรองและเพลงสําหรับวงเชมเบอร
บทเพลงในเลมที่ 2 มีทั้งหมด 14 บท เรียบเรียงจากบทเพลงที่นาสนใจ เชน Largo จาก
Sonata in D major, Op.10 No.3 ของเบโทเฟน; ทอนที่ 3 จาก Violin Sonata in F minor ของ
บาค รวมทั้ง Etude in C minor, Op.10 No.12 (Revolutionary) ของโชแปงซึ่งวิตเกนสไตนเรียบเรียงไว 2 แบบ แบบแรกประกอบดวยคูแปดตามดวยโนตเดี่ยว โดยคงทํานองหลักเดิมไวและใชการ
ไลคูแปดขึ้นลงแทนการไลบันไดเสียงดวยโนตตัวเดียว (ตัวอยางที่ 13) สวนแบบที่สองประกอบดวย
ขั้นคูตอเนื่องกันไปตั้งแตตนจนจบ
ตัวอยางที่ 13 บทเพลงเรียบเรียงจาก Etude in C minor, Op.10 No.12 แบบที่ 1 โดยวิตเกนสไตน หองที่ 1-4
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เอทู ด สํ า หรั บ เดี่ ย วมื อซ ายที่ น า สนใจอี ก บทหนึ่ ง คื อ บทที่ วิ ต เกนสไตน เ รี ย บเรี ย งจากชุ ด
Études-poésies, Op.53 ซึ่ งประพั น ธโ ดยแอนสท ฮาเบอรเ บีย ร (Ernst Haberbier, ค.ศ.18131869) เอทูดตนแบบคือบทที่ 20 มีชื่อวา Tremolo จะเห็นจากตัวอยางที่ 14 วาเอทูดตนแบบใชมือ
ทั้งสองขางบรรเลงซึ่งไมยากนัก เนื่องจากไมตองขยับตําแหนงมือบอยและสวนมากเปนการบรรเลง
สองมือไมพรอมกัน แตในตัวอยางที่ 15 ซึ่งแสดงบทเพลงที่เรียบเรียงโดยวิตเกนสไตน จะเห็นวาผูฝก
ตองหมุนขอมือซายไปมาระหวางชวงเสียงสูงและเสียงต่ํา ทําใหบทเพลงเรียบเรียงบทนี้กลายเปนบท
ที่เหมาะสมสําหรับนักเรียนเปยโนขั้นกลางในการฝกหมุนและผอนคลายขอมือที่ดีมากบทหนึ่ง
ตัวอยางที่ 14 Tremolo ของฮาเบอรเบียร หองที่ 1-4

ตัวอยางที่ 15 Tremolo ที่วิตเกนสไตนเรียบเรียงขึ้นสําหรับเดี่ยวมือซายหองที่ 1-4
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สําหรับนักเปยโนที่มีความสามารถขั้นสูงก็สามารถหัดบทเพลงที่ยากขึ้นได ซึ่งมีทั้งบทเพลง
เดี่ยว บทเพลงสําหรับเปยโนและวงเชมเบอรหรือวงออรเคสตราก็ได เชน Concerto for Piano and
Orchestra No.4 in B-flat major for Left Hand, Op.53 ประพั น ธ โ ดยเซอร เ ก โปรโกเฟ ย ฟ
(Sergei Prokofiev, ค.ศ.1891-1953) ซึ่งไดรับการวาจางจากวิตเกนสไตน Piano Concerto No.
2 for the Left Hand Alone, Op.28 ประพั น ธ โ ดยเซอร เ ก บอร ต คี วิ ช ซ (Sergei Bortkiewicz,
ค.ศ.1877-1952) และคอนแชรโตบทสําคัญที่ประพันธโดยโมริส ราเวล (Maurice Ravel, ค.ศ.18751937)
ราเวลประพันธ Concerto for Left Hand Alone in D major ขึ้นสําหรับวิตเกนสไตนซึ่ง
เปนผูแสดงเดี่ยวคอนแชรโตบทนี้ดวยตัวเองเมื่อป ค.ศ.1932 คอนแชรโตบทนี้มี 1 ทอน ความยาว
ประมาณ 15 นาที ใชเทคนิคการบรรเลงขั้นสูง มีทั้งการไลอารเปโจขึ้นลงอยางรวดเร็ว การเลนคอรด
เต็มตอเนื่อง รวมทั้งประโยคคลายการดนสด (ตัวอยางที่ 16) เนื่องจากเพลงบทนี้ไดรับอิทธิพลจาก
ดนตรีแจสในประเทศสหรัฐอเมริกาอยูพ อสมควร
ตัวอยางที่ 16 Concerto for Left Hand Alone in D major ของราเวล หองที่ 45-48
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ในการศึกษาการบรรเลง Concerto for Left Hand Alone in D major จากเว็บไซตยูทูบ
(www.YouTube.com) พบวามีนักเปยโนจํานวนไมมากนักที่สามารถบรรเลงคอนแชรโตที่มีเทคนิค
ขั้นสูงบทนี้ได นักเปยโนเหลานั้นไดแก ชอง-ฟลีป กอยาร (Jean-Philippe Collard, เกิด ค.ศ.1948)
มาร ค -อั น เดร แฮมลิ น (Marc-André Hamelin, เกิ ด ค.ศ.1961) บอริ ส เบเรซอฟสกี (Boris
Berezovsky, เกิด ค.ศ.1969) และยูจา แวง (Yuja Wang, เกิด ค.ศ.1987) จะเห็นวานักเปยโนแตละ
คนมีลีลาการบรรเลงเฉพาะตัว เบเรซอฟสกีมีภาษาดนตรีแบบรัสเซียที่อาจดุดันกวากอยารซึ่งเปน
ชาวฝรั่งเศส อยางไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่สามารถเห็นไดอยางชัดเจนคือทุกประโยคตองใชพลังและเทคนิค
ขัน้ สูงและที่สําคัญตองมีจุดผอนคลายไมเกร็ง อาจเปนชวงจบประโยคกอนยายตําแหนงไปชวงเสียงที่
สูงหรือต่ํากวา หรือชวงที่ไมเครงครัดเรื่องจังหวะ ไมเชนนั้นนักเปยโนจะไมสามารถบรรเลงเพลงบทนี้
ไดอยางตอเนื่องตั้งแตตนจนจบ
จากการสํ ารวจวรรณกรรมเพลงเป ยโนที่ป ระพั น ธ ขึ้น สําหรับ เดี่ ย วมือซายนั้น สรุปไดว า
สามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะคือ วรรณกรรมเพลงเปยโนที่ประพันธขึ้นสําหรับบรรเลงทั้งสองมือแต
เนนเทคนิคในมือซายมากกวา กับบทเพลงสําหรับเดี่ยวมือซาย ซึ่งมีทั้งแบบฝก บทฝก และบทเพลง
มาตรฐานขั้นสูง มีทั้งที่ประพันธขึ้นใหมและที่นําบทเพลงที่ผูอื่นประพันธไวมาเรียบเรียง นักเปยโนที่
สนใจฝกบทเพลงสําหรับเดี่ยวมือซายนั้น ไมวาจะมีความสามารถระดับใด ก็สามารถเลือกบทเพลงที่
กลาวถึงในบทความนี้มาฝกเพื่อเสริมเทคนิคการบรรเลงของตนเองได และไมจําเปนตองฝกซอมอยาง
สมบูรณจนจบเพลงเพื่อออกแสดงคอนเสิรตเทานั้น แตสามารถเลือกฝกเฉพาะบางชวงของบทเพลง
ดังกลาวเพื่อพัฒนาเทคนิคหรือแกไขขอดอยในมือซายของตนเอง เชน การบรรเลงอยางรวดเร็ว การ
บรรเลงคูแปดหรือการไลบันไดเสียง เปนตน
กิตติกรรมประกาศ
บทความวิชาการเรื่อง วรรณกรรมเพลงเปยโนสําคัญสําหรับเดี่ยวมือซาย เปนสวนหนึ่งของ
ผลงานภายใตหนวยปฏิบัติการวิจัยดนตรีสรางสรรคเชิงวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
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