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Type 2 Sonata: 2 Case Studies from Haydn and Mozart 
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 บทคัดยอ  
 

 โซนาตาประเภทท่ี 2 ถูกอธิบายเปนครั้งแรกในตํารา เอเลเมนส ออฟ โซนาตา เทียโอรี: 

นอรม ไทป แอนดดีฟอรมเมชัน อิน เดอ เลท เอทธทีนธ เซนจูรี โซนาตา (ค.ศ. 2006) ของเจมส         

เฮโปคอสกีและวอเรน ดารซี ถือเปนคุณูปการสําคัญของนักวิชาการท้ัง 2 ทาน บทความวิจัยนี้ไดนํา

ตัวอยางท่ีนาสนใจซ่ึงอยูในสังคีตลักษณดังกลาวมาทําการวิเคราะห ไดแก ทอนจบของ สตริงควอร

เท็ตหมายเลข 14 ในบันไดเสียงจีเมเจอร เค.387 โดยโวลฟกัง อะมาเดอุส โมสารทและทอนจบของ 

ซิมโฟนีหมายเลข 44 ในบันไดเสียงอีไมเนอร ฮอบ. I:44 โดยฟรานซ โยเซฟ ไฮเดิน มีจุดประสงคหลัก

อยูท่ีการแสดงกระบวนการของโซนาตาประเภทท่ี 2 ผานตัวอยางเหลานี้ ซ่ึงจะเห็นไดวาหลังตอน

พัฒนาในทอนจบของ สตริงควอรเท็ตหมายเลข 14 ทํานองรองไดกลับมาแทนท่ีจะเปนทํานองหลัก 

นําไปสูการลงจบอยางคลี่คลาย ขณะท่ีในทอนจบของ ซิมโฟนีหมายเลข 44 หลังจากชวงทายของ

ตอนพัฒนา ดนตรีดําเนินอยางพัวพันเต็มไปดวยแรงขับเคลื่อนจนถึงทํานองปด ไมมีการนําเสนอ

ทํานองรองเชนเดียวกับในตอนนําเสนอ เพราะนี่ คือโซนาตาประเภทท่ี 2 ซ่ึงมีตอนนําเสนอ

แบบตอเนื่อง ถือเปนตัวอยางท่ีพบเห็นไดยาก 
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Abstract 
 

 Type 2 sonata was first described in Elements of Sonata Theory: Norms, Types, 

and Deformations in the Late-Eighteenth-Century Sonata (2006) by James Hepokoski 

and Warren Darcy. Their in-depth explanation on the structure is one of the textbook’s 

major contributions. This research article investigates two notable examples of Type 

2 sonata: the last movements from String Quartet No. 14 in G, K. 387  by Wolfgang 

Amadeus Mozart and Symphony No.44  in E minor, Hob I:44 by Franz Joseph Haydn. 

Its foremost purpose is to demonstrate the process of this sonata type through the 

selected movements. In the Finale of K. 387, the development is followed by the 

secondary theme instead of the primary theme, and the movement then concludes 

in a settled manner. On the other hand, the development in the Finale of Hob I:44 

merges on to a transitional passage, and the music then keeps spinning out until the 

closing zone is reached. Like its exposition, there is no secondary theme. This Finale 

is a rare example of Type 2 sonata with continuous exposition.         

 

Keywords:   Haydn / Mozart / Sonata Form / Classical Period / Music in the 18th    

                  Century 

 

 

ความสําคัญและท่ีมา 

ใน เอเลเมนส ออฟ โซนาตา เทียโอรี: นอรม ไทป แอนดดีฟอรมเมชัน อิน เดอ เลท เอทธ

ทีนธเซนจูรี โซนาตา 3

1 (Elements of Sonata Theory: Norms, Types, and Deformations in 

the Late-Eighteenth-Century Sonata) (ค.ศ. 2006) เจมส เฮโปคอสกีและวอเรน ดารซีไดอธิบาย

กลุมสังคีตลักษณโซนาตาอยางกาวหนาท่ีสุดเทาท่ีเคยมีมา หลังการตีพิมพออกเผยแพร ทฤษฎีของ

พวกเขาถูกใชเปนตนแบบสําหรับการวิเคราะหในงานเขียนทางวิชาการจํานวนมาก 1 ในคุณูปการท่ี

1 จากนี้จะเรียกโดยสังเขปวา เอเลเมนส ออฟ โซนาตา เทียโอรี 
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สําคัญของตําราดังกลาวคือคําอธิบายโซนาตาประเภทท่ี 2 (Type 2 sonata)2 ซ่ึงในสังคีตลักษณ   

โซนาตาชนิดนี้ทํานองหลักไมไดกลับมาหลังจากตอนพัฒนา แตจะเปนทํานองรองแทน (ดูตาราง

ประกอบดานลาง) 
 

ตารางท่ี 1   แผนผังสังคีตลักษณโซนาตาประเภทท่ี 2   

ตอนนาํเสนอ ตอนพัฒนา             การคลี่คลายแบบอิงกุญแจเสียง 

ทํานองหลัก-ชวงเช่ือม-ทํานองรอง-ทํานองปด ทํานองหลัก-ชวงเช่ือม-ทํานองนองรอง-ทํานองปด 

กุญแจเสยีงโทนิก       กุญแจเสียงใหม                                     กุญแจเสียงโทนิก  

 

โซนาตาประเภทท่ี 2 มีพัฒนาการหลักมาจากสังคีตลักษณ 2 ตอน (Binary form) แบบท่ีมี

เนื้อหาและลําดับของทํานองคลายคลึงกันในท้ัง 2 สวน ครึ่งแรกเริ่มตนในกุญแจเสียงหลักและยายไป

กุญแจเสียงใหม ในขณะท่ีครึ่งหลังจะยายจากกุญแจเสียงใหมกลับสูกุญแจเสียงหลัก เกิดเปนรูปแบบ    

||: A1+B2 :||: A2+B1 :|| โดย “B” ในท่ีนี้ มักเปนสวนตอเนื่องของ A มากกวา 5

3 ครั้นถึงชวงกลาง

ศตวรรษท่ี 18 โครงสรางดังกลาวไดพัฒนามาเปนโซนาตาประเภทท่ี 2 และกลายมาเปนตัวเลือกท่ีถูก

นํามาใชอยางแพรหลายรวมกับสังคีตลักษณโซนาตาชนิดอ่ืนๆ 6

4 อันจะเห็นไดจากทอนแรกของ 

ซิมโฟนีในบันไดเสียงอีแฟล็ตเมเจอร ลําดับผลงานท่ี 11 หมายเลข 3 โดยโยฮันน ชตามิตส บางทอน

ในซิมโฟนีบทแรกๆ ของโมสารทมีการใชโครงสรางนี้เชนกัน ทอนแรกของ เชลโลคอนแชรโตในบันได

เสียงบีไมเนอร ลําดับผลงานท่ี 104 ของดโวชาคเปนอีกตัวอยางท่ีนาสนใจจากปลายศตวรรษท่ี 19 

เฮโปคอสกีและดารซีมองวาโซนาตาประเภทท่ี 2 นั้นมีลําดับของเหตุการณทางทํานอง 2 ชุด

ดวยกัน (Double-rotational) 7

5 โดยชุดแรก (First rotation) อยูในกรอบโครงของตอนนําเสนอ 

ประกอบไปดวยทํานองหลัก ชวงเชื่อม ทํานองรอง และทํานองปด ชุดท่ี 2 (Second rotation) ยัง

2 เฮโปคอสกีและดารซีเห็นวาชื่อเรียกกลุมสังคีตลักษณโซนาตาลวนมีปญหาในเชิงระบบคําศัพท (Terminology) ดังนั้นพวกเขาจึงเลือกใช

คํากลางๆ อยาง “ประเภทที่ 1” (Type 1) จนถึง “ประเภทที่ 5” (Type 5) เพื่อเรียกสังคีตลักษณโซนาตาแตละชนิด  และหลีกเล่ียงความ

เขาใจผิดที่มาจากระบบคําศัพทแบบเดิมที่นักวิชาการรุนกอนเคยใช   
3 James Hepokoski and Warren Darcy, Elements of Sonata Theory: Norms, Types, and Deformations in the Late-

Eighteenth-Century Sonata (New York: Oxford University Press, 2006), 355. 
4 เร่ืองเดียวกัน, 358-359. 
5 ตางจากสังคีตลักษณโซนาตาประเภทที่ 3 (Type 3) หรือสังคีตลักษณโซนาตามาตรฐานที่มีลําดับเหตุการณทางทํานอง 3 ชุด (Triple-

rotational) ประกอบไปดวย ตอนนําเสนอ ตอนพัฒนา และตอนยอนความ 
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คงไวซ่ึงลําดับของเหตุการณดังกลาว ทวาสวนแรก (ทํานองหลัก + ชวงเชื่อม) เริ่มตนข้ึนในพ้ืนท่ีของ

ตอนพัฒนาในขณะท่ีสวนตอมา (ทํานองรอง + ทํานองปด) เปลี่ยนไปอยูในกระบวนการของตอนยอน

ความ 8

6 ท้ัง 2 สวนนี้อยูในลําดับเหตุการณชุดท่ี 2 เปนกระบวนการท่ีตอเนื่องเปนเนื้อเดียวกัน 

(Continuum)   

การขาดหายไปของทํานองหลักหลังตอนพัฒนาทําใหการใชคําวา “ตอนยอนความ” มี

ปญหา เนื่องจากคํานี้ (Recapitulation หรือ Reprise ในภาษาเยอรมัน) ใน เอเลเมนส ออฟ             

โซนาตา เทียโอรี จะหมายถึงการกลับมาของลําดับเหตุการณท่ีเคยเกิดข้ึนมาแลวในตอนนําเสนอ

ท้ังหมด 9

7 โดยจะตองเริ่มตนดวยสวนท่ีเคยทําหนาท่ีเริ่มตนตอนนําเสนอมาแลวเชนกัน ดังนั้นทํานอง

หลักท่ีกลับมาอีกครั้งในกุญแจเสียงโทนิกเปนสวนสําคัญท่ีตอนยอนความจะขาดไมได การใชคําวา 

“ตอนยอนความ” ท่ีสื่อถึงการเริ่มตนของทํานองชุดใหมจึงถือวาไมเหมาะสมในบริบทนี้ เฮโปคอสกี

และ ดารซีจึงเรียกพ้ืนท่ีหลังตอนพัฒนาในโซนาตาประเภทท่ี 2 วา “การคลี่คลายแบบอิงกุญแจ

เสียง” (Tonal resolution) แทน10

8 

คําอธิบายท่ียกมาเปนมุมมองใหมท่ีไมพบในงานเขียนจํานวนมากกอนหนานี้ เพราะโซนาตา

ประเภทท่ี 2 มักถูกมองวาเปนสังคีตลักษณโซนาตาท่ีชวงแรกของตอนยอนความถูกตัดออกไป ดังท่ี

รูดอฟ วอน โทเบลเรียกวา “ตอนยอนความท่ีไมสมบูรณ” (Unvollständige reprise) ในตํารา           

ดิ ฟอรเมนเวลท เดอ คลาสซิสเชน อินสตรูเมนทัลมูสิค (Die Formenwelt der Klassischen 

Instrumentalmusik) (ค.ศ. 1935)9 อีกตัวอยางคือ โซนาตา ฟอรม (Sonata Forms) (ค.ศ. 1980) 

ของชารล โรเซน ท่ีกลาวถีงตอนยอนความประเภทท่ีมีเฉพาะทํานองรองเทานั้น12

10 มุมมองเหลานี้มอง

วาโซนาตาประเภทท่ี 2 เปนโครงสรางท่ีถูกดัดแปลงจากสังคีตลักษณโซนาตามาตรฐาน ตางจาก     

เฮโปคอสกีและดารซีท่ีมองวาโซนาตาประเภทท่ี 2 เปนโครงสรางท่ีเปนเอกเทศ มีสายพัฒนาการของ

ตัวเอง  

 

 
 

6 เร่ืองเดียวกัน, 353.  
7 เร่ืองเดียวกัน, 353-354. 
8 เร่ืองเดียวกัน, 353. 
9 เร่ืองเดียวกัน, 365. 
10 Charles Rosen, Sonata Forms, rev. ed. (New York: W.W. Norton & Company, 1988), 144-145.  
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ขอบเขตของงานวิจัย 

งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาทอนจบของ สตริงควอรเท็ตหมายเลข 14 ในบันไดเสียงจีเมเจอร เค. 

387 โดยโวลฟกัง อะมาเดอุส โมสารทและทอนจบของ ซิมโฟนีหมายเลข 44 ในบันไดเสียงอีไมเนอร 

ฮอบ. I:44 โดยฟรานซ โยเซฟ ไฮเดิน ทอนจบของผลงานแรกเปนตัวอยางการใชโครงสรางโซนาตา

ประเภทท่ี 2 ในชวงท่ีโมสารทพัฒนามาถึงจุดสุกงอมแลว เนื่องจากโดยสวนมากเขามักจะใชสังคีต

ลักษณชนิดนี้ในงานประพันธชวงแรก สวนทอนจบของผลงานตอมาเปนตัวอยางของโซนาตาประเภท

ท่ี 2 ท่ีมี “ตอนนําเสนอแบบตอเนื่อง” (Continuous Exposition)13

11 ซ่ึงเปนกรณีท่ีพบไดไมบอยนัก  
 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ืออธิบายกระบวนการของโซนาตาประเภทท่ี 2 ในตัวอยางท่ีนํามาศึกษา 

2. เพ่ือทําใหทฤษฎีวิเคราะหของเฮโปคอสกีและดารซีเปนท่ีรูจักมากข้ึนในแวดวงวิชาการ

ดนตรีของประเทศไทย  
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บทวิเคราะหกระบวนการของสังคีตลักษณโซนาตาประเภทท่ี 2 ในทอนจบของสตริง 

ควอรเท็ตหมายเลข 14 ในบันไดเสียงจีเมเจอร เค. 387 และซิมโฟนีหมายเลข 44 ในบันไดเสียง      

อีไมเนอร ฮอบ. I:44 ท่ีสามารถนํามาใชเปนพ้ืนฐานของการตีความบทเพลง 

2. ตัวอยางการประยุกตใชทฤษฎีวิเคราะหจาก เอเลเมนส ออฟ โซนาตา เทียโอร ี 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยบูรณาการองคความรูจาก เอเลเมนส ออฟ โซนาตา เทียโอร ีเปนหลัก การวิเคราะหมี

เปาหมายเพ่ือใชเปนพ้ืนฐานของการตีความบทเพลงและทําความเขาใจกระบวนการของดนตรีในทุก

สวน ระบบคําศัพท (Terminology) และตัวอักษรยอท่ีใชในการระบุสวนตางๆ ของสังคีตลักษณ    

โซนาตาจะยึดตามทฤษฎีวิเคราะหของเฮโปคอสกีและดารซีดังนี้ 1) P = ทํานองหลัก (Primary 

Theme) 2) TR = ชวงเชื่อม (Transition) 3) MC = จุดค่ันชวงกลาง (Medial Caesura) 14

12 4) S = 

ทํ านองรอง  (Secondary Theme) 5) EEC = จุ ดป ดตอนนํ า เสนอ (Essential Expositional 

11 เปนประเภทของตอนนําเสนอที่ไมไดถูกแบงออกเปน 2 ชวงเหมือนอยางที่พบทั่วไป โดยในตอนนําเสนอแบบตอเนื่องนั้น ชวงเชื่อมจะไม

นําทางไปสูทํานองรอง หากแตจะถูกขยายตอไปดวยการใชทํานองและจังหวะที่พัวพัน  เต็มไปดวยแรงขับเคล่ือนจนลงจบเคเดนซสําคัญ

กอนเขาสูทํานองปดในที่สุด มักพบในผลงานของไฮเดิน 
12 เปนจุดกึ่งกลางในตอนนําเสนอ ซ่ึงจะอยูระหวางตอนทายสุดของชวงเชื่อมและตอนตนของทํานองรอง 
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Closure)13 6) ESC = จุดปดตอนยอนความ (Essential Structural Closure) 1 6

14 และ  7) C = 

ทํานองปด (Closing Zone)    
 

บทวิเคราะหทอนจบจาก สตริงควอรเท็ตหมายเลข 14 ในบันไดเสียงจีเมเจอร เค. 387 

 หลังจากบรรเลงดนตรีรวมกันและฟงการแสดงผลงานของไฮเดินในฤดูหนาวป ค.ศ. 1781      

โมสารทไดแตงสตริงควอรเท็ตข้ึนมา 6 ชิ้น ท้ังหมดถูกอุทิศใหกับไฮเดินและเปนท่ีรูจักภายใตสมญา    

“ไฮเดิน” ควอรเท็ต ทอนจบจาก สตริงควอรเท็ตหมายเลข 14 ในบันไดเสียงจีเมเจอร เค. 387 ซ่ึง

เปน 1 ในผลงานชุดดังกลาวแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลจากสตริงควอรเท็ตในแบบของไฮเดินหลาย

ประการ (โดยเฉพาะ ลําดับผลงานท่ี 20) เชน การผสมผสานการสรางแนวทํานองสอดประสานและ

ลีลากาลองต (Style Galant) บทบาทของเครื่องดนตรีท้ัง 4 แนวท่ีเทาเทียมกัน และการเขียนทอน

จบโดยใชเทคนิคการประพันธแบบฟวก (Fugal Finale) เพ่ือยกระดับความเขมขนของเนื้อหาทาง

ดนตรีท่ีถึงจุดสูงสุดในทอนนี ้ 

P ของทอนสุดทาย (Molto Allegro) เริ่มดวยโนตลากยาว 4 ตัวในความยาว 4 หอง เปน

เสมือนกับทํานองเอก (Subject) ของฟวกท่ีเขามาทีละแนว (ตัวอยางท่ี 1) เริ่มจากไวโอลินท่ี 2 

ไวโอลินท่ี 1  เชลโลและวิโอลาตามลําดับ แมการสอดประสานแนวทํานองจะเปนสัญลักษณของ

ความจริงจังและความเปนทางการมาชานาน แตโมสารทไดสรางความรูสึกท่ีผอนคลายผานทาง

ทํานองรองสอดประสาน (Countersubject) ซ่ึงเต็มไปดวยโนตท่ีเกิดข้ึนบนจังหวะเบา ในหองท่ี 17 

ผูประพันธนําเสนอทํานองท่ีไหลลื่นข้ึน เขามาทีละแนวเสียงจากแนวบนสูแนวลาง โดย 2 ครั้งแรกจะ

มีการย้ําคอรด V-I ในกุญแจเสียงจีเมเจอร สวนครั้งท่ี 3 บนแนววิโอลาไดนําไปสูการสรุปลงเคเดนซ

สมบูรณ (Perfect Authentic Cadence) ในหองท่ี 31 ซ่ึงเปนจุดจบของ P ท่ีเกิดข้ึนพรอมกับการ

มาถึงของ TR อยางไรก็ตาม P ดูจะปดตัวอยางคางคาเล็กนอยในเชิงเนื้อหา เพราะทํานองท่ีเขามาใน

หองท่ี 17 ปรากฏข้ึนใน 3 แนวบนเทานั้น (ในขณะท่ีชวงแรกของ P ทํานองเอกจะเขามาครบท้ัง 4 

แนวเสียง) แนวของเชลโลเขามาหลังจากเคเดนซในหองท่ี 31 (ตัวอยางท่ี 2) ซ่ึงอยูในพ้ืนท่ีของ TR ไป

13 จุด EEC คือเคเดนซแรกที่สถาปนากุญแจเสียงใหมอยางชัดเจน (The first satisfactory cadence in the new key) ซ่ึงเคเดนซในจุดนี้

จะเปนจุดจบของทํานองรองในตอนนําเสนอ โดยพื้นที่ที่ตามมาหลังจากนั้นคือทํานองปด (Closing zone) ถือเปนเปาหมายหลักในการยาย

กุญแจเสียงของตอนนําเสนอ 
14 จุด ESC คือเคเดนซแรกที่สรางความมั่นคงใหกับกุญแจเสียงโทนิก ซ่ึงเกิดขึ้นในชวงทายทํานองรองของตอนยอนความ ความแปรปรวน

ของการยายกุญแจเสียงที่เกิดขึ้นในคร่ึงหลังของตอนนําเสนอและตอนพัฒนาจะถูกคล่ีคลายอยางสมบูรณที่เคเดนซในจุดนี้ ถือเปนจุดหมาย

ปลายทางที่สําคัญมากของกระบวนการในสังคีตลักษณโซนาตา  
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แลว กลาวไดวากระบวนการนี้สรางความเหลื่อมและความตอเนื่องระหวาง P กับ TR ในเวลา

เดียวกัน 
 

ตัวอยางท่ี 1   โมสารท, สตริงควอรเท็ตหมายเลข 14 ในบันไดเสียงจีเมเจอร เค. 387, ทอนจบ,  

                  หองท่ี 1-12 
 

 
 

ตัวอยางท่ี 2   โมสารท, สตริงควอรเท็ตหมายเลข 14 ในบันไดเสียงจีเมเจอร เค. 387, ทอนจบ, หอง 

                  ท่ี 28-33 
 

 
  

TR ของทอนจบนี้เปน “ชวงเชื่อมแบบพัฒนา” (Developmental Transition)15 กลาวคือ

มีการใชวัตถุดิบทางทํานองจาก P ซ่ึงจะเห็นไดวามีการพัฒนาทํานองรองสอดประสานท่ีเลนกับ

จังหวะขัด (Syncopation) บนแนวไวโอลิน 1 และ 2 เชนเดียวกับ TR ท่ัวไป ความผันผวนทางเสียง

ประสานไดมาถึงจุดสูงสุดในหองท่ี 39 เม่ือคอรดเอเมเจอรซ่ึงทําหนาท่ีเปนโดมินันทของกุญแจเสียงดี

เมเจอรถูกลากยาว กอใหเกิดภาวะท่ีเสียงประสานคางอยูบนคอรดโดมินันท (Dominant Lock)  ซ่ึง

15 James Hepokoski and Warren Darcy, Elements of Sonata Theory: Norms, Types, and Deformations in the Late-

Eighteenth-Century Sonata (New York: Oxford University Press, 2006), 95. 
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เกิดข้ึนตอเนื่องจนถึงจุด MC ในหองท่ี 51 รองรับทํานองโครมาติกขาลงท่ีเกิดข้ึนใน 2 แนวบน ถือ

เปนชวงเวลาท่ีเต็มไปดวยความแปรปรวน ผูบรรเลงควรรูสึกถึงความตึงเครียดทางเสียงประสานในจุด

นี้ไปในทางเดียวกัน  

 S ยายไปอยูในกุญแจเสียงดีเมเจอร ในพ้ืนท่ีใหมนี้โมสารทยังคงลักษณะของการเขียนแบบ

ฟวก พรอมกับรักษาระดับของความดังและแรงขับเคลื่อนไวอยางเหนียวแนน แนวทางดังกลาวถือ

เปนท้ังความนาประหลาดใจและการปฏิเสธท่ีจะทําตามวิธีปฏิบัติในเวลาเดียวกัน 18

16 เพราะการ

ออกแบบ S ในลักษณะนี้เปนทางเลือกท่ีพบไดไมบอยนัก19

17 โดยมากเรามักจะเห็น S ท่ีอยูในบุคลิกท่ี

นุมนวลและใชทํานองแบบเพลงรองมากกวา 20

18 อีกประเด็นท่ีนาสนใจคือการสรางทํานองสอด

ประสานท่ีหลอมรวมทํานองใหมของ S กับทํานองหลักแรกของ P ในหองท่ี 69-84 (ตัวอยางท่ี 3) 

สรางความรูสึกของเอกภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ ความชัดเจนของกุญแจเสียงดีเมเจอรถูกเนนย้ํา

มากข้ึนทีละนิด และถูกยืนยันอยางชัดเจนดวยเคเดนซสมบูรณในกุญแจเสียงดีเมเจอรในหองท่ี 91 

ซ่ึงเปนจุด EEC 
 

ตัวอยางท่ี 3   โมสารท, สตริงควอรเท็ตหมายเลข 14 ในบันไดเสียงจีเมเจอร เค. 387, ทอนจบ, หอง 

                  ท่ี 69-77 
                   

 
 

ทันท่ีเขาสูพ้ืนท่ีของ C สไตลของดนตรีไดเปลี่ยนมาเปนทํานองเพลงรองแบบโอเปราบุฟฟา21

19 

พรอมกับเปลี่ยนเนื้อดนตรีมาเปนแบบโฮโมโฟนี เคเดนซสมบูรณเกิดข้ึนอีกครั้งในหองท่ี 99 ทํานอง

16 เร่ืองเดียวกัน, 136 
17 เร่ืองเดียวกัน, 136-138. 
18 เร่ืองเดียวกัน, 133. 
19 เร่ืองเดียวกัน, 163. 
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เพลงรองดังกลาวถูกเปลี่ยนบุคลิกใหมีความเจาเลหข้ึนเล็กนอย ชวงทายของ C มีการย้ําทํานองท่ีไล

โนตข้ึน 2 ครั้ง ทําทาวาจะนําไปสูการลงจบท่ีหนักแนน อยางไรก็ตามโมสารทเปลี่ยนทิศทางของ

ดนตรีใหเบาบางลง จนสุดทางท่ีคอรดดีทบ 7 โดมินันทในหองท่ี 123 กลับมาสูจีเมเจอรกุญแจเสียง

หลักอยางลุมลึก (มีการซํ้าตอนนําเสนอ) การสรางระดับความเขมเสียงท่ีชัดเจนในชวงนี้ถือเปนสิ่ง

สําคัญมากในการบรรเลง 

โดยท่ัวไปตอนจบของตอนนําเสนอและการเริ่มตนของตอนพัฒนานั้นมักมีการแบงอยาง

ชัดเจน แตในกรณีนี้เรากลับพบตัวอยางท่ีพิเศษของการสรางชวงเชื่อมระหวาง 2 จุดดังกลาว ทํานอง

โครมาติกสลับกันเขามาในแนวตางๆจนไปสุดทางตรงเคเดนซเปด (Half Cadence) ในหองท่ี 142 

คอรดเอฟเมเจอรทําหนาท่ีเปนโดมินันท นําไปสูการกลับมาของ P ในกุญแจเสียงบีแฟล็ตไมเนอร ซ่ึง

มีการดัดแปลงเนื้อดนตรี ทํานองโนตลากยาวท่ีเคยอยูในลักษณะการเขียนแบบฟวก ถูกนํามาบรรเลง

โตตอบกันระหวางแนวไวโอลิน 1 และเชลโล โดยมี 2 แนวกลางประสานเปนคูเสียง สรางความ

แปรปรวนดวยการใชทางเดินคอรด Viio7-i เคลื่อนไปตามกุญแจเสียงตางๆ โดยเริ่มจากบีแฟล็ต     

ไมเนอร – เอฟไมเนอร – ซีไมเนอร – จีไมเนอร – ดีไมเนอร (ลําดับของการยายมีพ้ืนฐานมาจาก

ความสัมพันธแบบวงจรคู 5) ความผันผวนเพ่ิมสูงข้ึนเม่ือคอรดจีทบ 9 โดมินันทในหองท่ี 160-161 

เคลื่อนท่ีเขาหาคอรดซีทบ 7 โดมินันท ความรูสึกในชวงนี้ถูกสรางดวยคอรดเสียงกระดางท่ีไมไดรับ

การเกลา (Unresolved Dissonance) กอนท่ีทํานองจะเคลื่อนท่ีลงทีละนิดแบบโครมาติคไปสูคอรด

จีทบ 7 โดมินันท ซ่ึงเปนจุดท่ีเคเดนซเปดในกุญแจเสียงซีเมเจอรเกิดข้ึนในหอง 173   

ขณะท่ีสวนแรกของ P ถูกดัดแปลงอยางมากในชวงแรกของตอนพัฒนา สวนตอมาของ P 

(หองท่ี 175) มีเพียงการยายไปอยูในกุญแจเสียงซีเมเจอร (ซับโดมินันทของจีเมเจอร) โดย

องคประกอบอ่ืนแทบไมมีการเปลี่ยนแปลงเลย ภาวะทางเสียงประสานคอนขางนิ่งและม่ันคง ตาง

จากความผันผวนท่ีมีมากอนหนานี้อยางสิ้นเชิง ทอน TR ท่ีตามมายังคงรักษาเนื้อหาทางทํานองท่ีเคย

เปนจากตอนนําเสนอไวเชนกัน เพียงแตในรอบนี้การคางอยูบนคอรดโดมินันทเกิดข้ึนบนคอรดดี

เมเจอรลากยาวเพ่ือเตรียมการกลับมาของกุญแจเสียงโทนิก 

ชวงการคลี่คลายแบบอิงกุญแจเสียงมาถึงในหองท่ี 210 โดย S ในรูปแบบฟวกกลับมาอีก

ครั้งในกุญแจเสียงหลัก แมจะดูคลายกับ S ในตอนนําเสนอ แตจุดนี้มีทํานองเอก 2 ทํานองท่ีดําเนิน

ไปพรอมกัน ทํานองแรกคือทํานองเอกของ S ท่ีเขามาในแนวไวโอลิน 2 สวนอีกทํานองเปนทํานอง

เอกท่ีมาจาก P ซ่ึงเขามาในแนวเชลโล โดยเทคนิคการประพันธลักษณะนี้เรียกวาฟวกซอน (Double 

fugue) ซ่ึงไฮเดินใชในสตริงควอเท็ตของเขาหลายบท  
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ในหองท่ี 210 แทนท่ีคอรดดีทบ 7 โดมินันทจะนําไปสูคอรดจีเมเจอร โมสารทกลับเปลี่ยนไป

หาคอรดอีแฟล็ตซ่ึงเปนซับมีเดียนติดแฟล็ต (VIb) ในหองตอมา ถือเปนเหตุการณท่ีเหนือความ

คาดหมายอยางมากและควรถูกทําใหเห็นเดนชัดในการบรรเลง อาจมีการเลนคอรดอีแฟล็ตนี้ดังอยาง

กะทันหันเพ่ือสรางความนาตกตะลึงแลวจึงคอยๆลดความเขมเสียง สรางทิศทางและความรูสึกท่ี

คลี่คลายขณะดําเนินสูเคเดนซสมบูรณในกุญแจเสียงโทนิกท่ีหอง 233 ซ่ึงเปนจุด ESC   

 ดวยชั้นเชิงการประพันธระดับสูงในทอนจบนี้ การสรางตอนจบท่ีเหมาะสมถือเปนความทา

ทายไมนอย ซ่ึงโมสารทไดทําในสิ่งท่ีอยูเหนือความคาดหวังท้ังปวง หลัง C ดนตรีไดดําเนินเขาสูโคดา

ในแนวทางเดียวกับท่ีเขาทําไวกอนเขาตอนพัฒนา ชวงเชื่อมท่ีเต็มไปดวยโนตโครมาติกไดหวนมาอีก

ครั้ง นําไปสูประโยคเพลง 2 ประโยคสุดทายท่ีเริ่มดวยทํานองเอกจาก P และลงจบเคเดนซสมบูรณ 

โดยประโยคแรกอยูในความเขมเสียงระดับดัง (f) และประโยคตอมาอยูในระดับเบา (p) 
 

บทวิเคราะหทอนจบจาก ซิมโฟนีหมายเลข 44 ในบันไดเสียงอีไมเนอร ฮอบ I:44 

 ซิมโฟนีหมายเลข 44 ในบันไดเสียงอีไมเนอร ฮอบ I:44 ท่ีไฮเดินประพันธข้ึนราวค.ศ. 1770-

1771 สะทอนใหเห็นถึงชิ้นเชิงในการประพันธท่ีลุมลึก อันเปนผลของพัฒนาการอยางกาวกระโดด

ตลอดทศวรรษท่ี 1760 เรื่อยมา ลีลาดนตรีท่ีเขาใชนั้นเปนแบบ “กระแสความรุนแรง” (Sturm und 

Drang) ซ่ึงมีเปาหมายอยูท่ีการกระตุนปลุกเราความนาสะพรึงกลัว ความตื่นเตน และอารมณอัน 

ทวมทน ความเครงเครียดของผลงานแสดงออกผานการใชกุญแจเสียงไมเนอรและเทคนิคการเขียน

ดนตรีท่ีมีหลายแนวทํานอง ถือไดวาเปนทอนท่ีแสดงใหเห็นถึงความเชี่ยวชาญในศาสตรการสรางแนว

ทํานองสอดประสานของไฮเดินไดเปนอยางดี ท้ังยังมีการผสมผสานเนื้อดนตรีแบบโพลิโฟนีและ     

โฮโมโฟนีออกมาไดอยางลงตัว 
 

ตัวอยางท่ี 4   ไฮเดิน, ซิมโฟนีหมายเลข 44 ในบันไดเสียงอีไมเนอร ฮอบ I:44, ทอนจบ, แนว                 

เครื่องสาย, หองท่ี 1–8.  
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P ของทอนจบนี้อยูในบุคลิกท่ีรุกเรา (ตัวอยางท่ี 4) กลุมเครื่องสายนําเสนอทํานองหลักดวย

การเลนแนวเดียวกัน (Unison) ในภาพรวมจะเห็นไดวาบรรยากาศทางเสียงประสานจะมีความตึง

เครียดแฝงอยู เปนผลมาจากการไมลงจบเคเดนซสมบูรณในพ้ืนท่ีของ P หลังเคเดนซเปดในกุญแจ

เสียงโทนิกในหองท่ี 8 ไฮเดินไดสรางทํานองสอดประสานลอกับทํานองหลักดังกลาวออกมาอีก 2 ชุด 

ชุดแรกเริ่มหองท่ี 9 และอีกชุดเริ่มหองท่ี 19 ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของ TR แบบกลืนกลาย (Dissolving 

Type) 22

20 ในกรณีนี้เริ่มตนดวยบางสวนของ P แลวจึงเปลี่ยนเขาสูกระบวนการของชวงเชื่อมอยาง

กลืนเนียนเม่ือเคเดนซเปดเกิดข้ึนบนคอรดดีเมเจอรหองท่ี 28 (โดมินันทของกุญแจเสียงจีเมเจอร) 

ทวาความรูสึกของเคเดนซดังกลาวไดถูกกลบทับดวยทํานองของกลุมเครื่องสายท่ีวิ่งอยางตอเนื่องผัน

ผวนตอไป  

 ทอน TR มีทํานองสอดประสานท่ีพัวพันกวาเดิม สรางความรูสึกท่ีพุงไปขางหนามากข้ึน 

นอกจากนี้บรรยากาศของเสียงประสานก็ไดเขามาอยูในกุญแจเสียงเมเจอรเปนท่ีเรียบรอย ความรูสึก

ของกุญแจเสียงจีเมเจอรชัดเจนข้ึนเม่ือโนตกระโดดของแนวเครื่องสายนําไปสูเคเดนซสมบูรณใน

กุญแจเสียงดังกลาวในหองท่ี 50 ตามมาดวยการเปลี่ยนเนื้อดนตรีมาเปนแบบโฮโมโฟนี เราจะเห็นได

วาไมปรากฏ S หรือทํานองรอง ดนตรีดําเนินอยางตอเนื่องจาก TR จนถึงจุด EEC ในหองท่ี 59 นี่คือ

ตัวอยางของ “ตอนนําเสนอแบบตอเนื่อง” ซ่ึงเปนเทคนิคท่ีไฮเดินมักจะใชในผลงานหลายชิ้น สวน C 

ในหองท่ี 60 มาพรอมกับทํานองท่ีมีพ้ืนฐานจาก P ซ่ึงเปนแนวทางท่ีพบไดบอย  

ลําดับทํานองท่ีไฮเดินไดวางไวในตอนนําเสนอยังคงถูกรักษาไวในตอนพัฒนาและการ

คลี่คลายแบบอิงกุญแจเสียง โดย P กลับมาอีกครั้งในหองท่ี 75 ในกุญแจเสียงเอไมเนอร ทํานองหลัก

ถูกดัดแปลงเล็กนอย แตยังอยูในลักษณะยูนิซันเชนเดียวกับตอนเริ่มตนของบทเพลง ทํานองหลักถูก

พัฒนาตอไปในหองท่ี 79 มีซีเควนซทํานองหลายชุดควบคูไปกับทางเดินคอรดแบบวงจรคู 5 จนยาย

มาสูกุญแจเสียงซีเมเจอรในหองท่ี 96 จุดท่ีนาสนใจคือแนวโอโบท่ีเลนโนตซ่ึงเปนโครงของเสียง

ประสาน อันเปนหนาท่ีสําคัญของเครื่องดนตรีชนิดนี้ในซิมโฟนีของศตวรรษท่ี 18 ระหวางนี้เราจะ

เห็นไดวาเนื้อดนตรีมีความเปนโฮโมโฟนีมากข้ึน แตความผันผวนของดนตรีในตอนพัฒนามีสูงมาก 

เปนผลมาจากการเปลี่ยนกุญแจเสียงอยางตอเนื่อง การรัวโนตบนเครื่องสายซ่ึงเปนแนวทางการสราง

แรงขับเคลื่อนท่ีไฮเดินใชมากอนแลวในตอนนําเสนอ และการนําทํานองหลักจาก P มาปฏิสัมพันธกับ

ทํานองของโอโบอยางมีชีวิตชีวา 

20 เร่ืองเดียวกัน, 101. 
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 จุดสําคัญอีกจุดคือหองท่ี 112 ซ่ึงมีคอรดบีเมเจอรเกิดข้ึน ในขณะนี้คอรดดังกลาวทําหนาท่ี

เปนโดมินันทแลว เห็นไดวาทํานองในสวนนี้เปน TR เพราะมีพ้ืนฐานมาจาก TR ของตอนนําเสนอ 

โนตกระโดดบนแนวเครื่องสายกอนเคเดนซในหองท่ี 50 ไดกลับมาอีกครั้ง โดยมาพรอมกับความ

คาดหวังวาความตึงเครียดทางเสียงประสานจะไดรับการคลี่คลายดวยเคเดนซสมบูรณในกุญแจเสียง

โทนิก ทวาไฮเดินกลับเขาหาเคเดนซเปดแทนในหองท่ี 138 (ตัวอยางท่ี 5) ขยายความผันผวนออกไป

จนถึงเคเดนซสมบูรณในหองท่ี 151 จุด ESC ในหองนี้ถือเปนชวงเวลาแหงการคลี่คลายท่ีสําคัญอยาง

ยิ่ง อยางไรก็ตาม ดวยกระบวนทางดนตรีท่ีขับเคลื่อนอยางตอเนื่องจากชวง TR จนถึงจุด ESC เราจึง

ไมอาจชี้ชัดไดวาชวงการคลี่คลายแบบอิงกุญแจเสียงเกิดข้ึนเม่ือใด C ท่ีตามมามีทํานองท่ีคลายกับ C 

ของตอนนําเสนอเปนอยางมาก ตางกันในเรื่องของกุญแจเสียงเทานั้น ทอนโคดาในหองท่ี 167 มี

พ้ืนฐานมาจาก P อยางชัดเจน สรุปจบดวยดวยทํานองหลักท่ีรุกเราและปดฉากดวยการย้ําคอรด    

โทนิก 3 ครั้ง  
 

ตัวอยางท่ี 5   ไฮเดิน, ซิมโฟนีหมายเลข 44 ในบันไดเสียงอีไมเนอร ฮอบ I:44, ทอนจบ, แนวไวโอลิน 

1, หองท่ี 128–138.  
 

 
 

บทสรุปการวิเคราะห 

 แมผลงานท่ีนํามาศึกษาจะอยูในสังคีตลักษณโซนาตาประเภทท่ี 2 และมีการประยุกตใช

เทคนิคการสรางแนวทํานองสอดประสาน แตก็มีความแตกตางในหลายมิติ ทอนจบของ สตริงควอร

เท็ตหมายเลข 14 ในบันไดเสียงจีเมเจอร เค. 387 มีลักษณะของลีลาดนตรีแบบคลาสสิกท่ีชัดเจนกวา 

เห็นไดจากการเปลี่ยนแปลงทางเนื้อดนตรีท่ีเดนชัดในหลายจุด ในตอนพัฒนายังปรากฏตัวหยุดค่ัน

หลังสวนแรกของ P ชวยใหโครงสรางมีความชัดเจน การวิเคราะหสังคีตลักษณจึงทําไดคอนขาง

สะดวก นอกจากนี้ แมวาโมสารทจะใชเทคนิคการประพันธแบบฟวก แตบรรยากาศทางดนตรี

โดยรวมยังอยูในลีลากาลองต 

 ทอนจบของ ซิมโฟนีหมายเลข 44 ในบันไดเสียงอีไมเนอร ฮอบ I:44 อยูในลีลาท่ีตางออกไป   

ไฮเดินเขียนทอนนี้โดยใชลีลากระแสความรุนแรง การสรางแนวทํานองสอดประสานท่ีเขาใชในท่ีนี้



วารสารดนตรีรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต: Rangsit Music Journal 

ปท่ี 16 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2564: Vol.16 No.1 January-June 2021 87 
 

 

ไมใชการเขียนแบบฟวก แตเปนการสรางทํานองแบบโพลิโฟนีข้ึนมาออกมาหลายรูปแบบ เชน มีโนต

ลากยาวอยูเหนือหรือใตแนวทํานองท่ีรุกเรา เปนตน ดนตรีในภาพรวมแทบไมมีจุดค่ันใดๆ ตั้งแตตน

จนจบ ความตอเนื่องของทอนจบนี้กลาวไดวาเปนลักษณะของดนตรีบาโรกท่ียังคงหลงเหลืออยูใน

ดนตรีของไฮเดิน ซ่ึงการศึกษาโครงสรางในทอนจบนี้ทําไดราบรื่นข้ึนเม่ือนําแนวคิดของเฮโปคอสกี

และดารซีท่ีเก่ียวกับสังคีตลักษณโซนาตาประเภทท่ี 2 และตอนนําเสนอแบบตอเนื่องมาอธิบาย    
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