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โซนาตาประเภทที่ 2: กรณีศึกษา 2 ผลงานจากไฮเดินและโมสารท
Type 2 Sonata: 2 Case Studies from Haydn and Mozart
รัฐนัย บําเพ็ญอยู * 1
Rattanai Bampenyou * 1
0

บทคัดยอ
โซนาตาประเภทที่ 2 ถูกอธิบายเปน ครั้งแรกในตํารา เอเลเมนส ออฟ โซนาตา เทียโอรี :
นอรม ไทป แอนดดีฟอรมเมชัน อิน เดอ เลท เอทธทีนธ เซนจูรี โซนาตา (ค.ศ. 2006) ของเจมส
เฮโปคอสกีและวอเรน ดารซี ถือเปนคุณูปการสําคัญของนักวิชาการทั้ง 2 ทาน บทความวิจัยนี้ไดนํา
ตัวอยางที่นาสนใจซึ่งอยูในสังคีตลักษณดังกลาวมาทําการวิเคราะห ไดแก ทอนจบของ สตริงควอร
เท็ตหมายเลข 14 ในบันไดเสียงจีเมเจอร เค.387 โดยโวลฟกัง อะมาเดอุส โมสารทและทอนจบของ
ซิมโฟนีหมายเลข 44 ในบันไดเสียงอีไมเนอร ฮอบ. I:44 โดยฟรานซ โยเซฟ ไฮเดิน มีจุดประสงคหลัก
อยูท่ีการแสดงกระบวนการของโซนาตาประเภทที่ 2 ผานตัวอยางเหลานี้ ซึ่งจะเห็นไดวาหลังตอน
พัฒนาในทอนจบของ สตริงควอรเท็ตหมายเลข 14 ทํานองรองไดกลับมาแทนที่จะเปนทํานองหลัก
นําไปสูการลงจบอยางคลี่คลาย ขณะที่ในทอนจบของ ซิมโฟนีหมายเลข 44 หลังจากชวงทายของ
ตอนพัฒนา ดนตรีดําเนินอยางพัวพันเต็มไปดวยแรงขับเคลื่อนจนถึงทํานองปด ไมมีการนําเสนอ
ทํ า นองรองเช น เดี ย วกั บ ในตอนนํ า เสนอ เพราะนี่ คื อ โซนาตาประเภทที่ 2 ซึ่ ง มี ต อนนํ า เสนอ
แบบตอเนื่อง ถือเปนตัวอยางที่พบเห็นไดยาก
คําสําคัญ: ไฮเดิน / โมสารท / สังคีตลักษณโซนาตา / สมัยคลาสสิก / ดนตรีในศตวรรษที่ 18
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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. 3 8 7 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

ความสําคัญและที่มา
ใน เอเลเมนส ออฟ โซนาตา เทียโอรี: นอรม ไทป แอนดดีฟอรมเมชัน อิน เดอ เลท เอทธ
ที น ธ เ ซนจู รี โซนาตา 1 (Elements of Sonata Theory: Norms, Types, and Deformations in
the Late-Eighteenth-Century Sonata) (ค.ศ. 2006) เจมส เฮโปคอสกีและวอเรน ดารซีไดอธิบาย
กลุมสังคีตลักษณโซนาตาอยางกาวหนาที่สุดเทาที่เคยมีมา หลังการตีพิมพออกเผยแพร ทฤษฎีของ
พวกเขาถูกใชเปนตนแบบสําหรับการวิเคราะหในงานเขียนทางวิชาการจํานวนมาก 1 ในคุณูปการที่
3

1 จากนี้จะเรียกโดยสังเขปวา เอเลเมนส ออฟ โซนาตา เทียโอรี
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สําคัญของตําราดังกลาวคือคําอธิบายโซนาตาประเภทที่ 2 (Type 2 sonata)2 ซึ่งในสังคีตลักษณ
โซนาตาชนิดนี้ทํานองหลักไมไดกลับมาหลังจากตอนพัฒนา แตจะเปนทํานองรองแทน (ดูตาราง
ประกอบดานลาง)
ตารางที่ 1 แผนผังสังคีตลักษณโซนาตาประเภทที่ 2
ตอนนําเสนอ
ทํานองหลัก-ชวงเชื่อม-ทํานองรอง-ทํานองปด
กุญแจเสียงโทนิก

ตอนพัฒนา
การคลี่คลายแบบอิงกุญแจเสียง
ทํานองหลัก-ชวงเชื่อม-ทํานองนองรอง-ทํานองปด

กุญแจเสียงใหม

กุญแจเสียงโทนิก

โซนาตาประเภทที่ 2 มีพัฒนาการหลักมาจากสังคีตลักษณ 2 ตอน (Binary form) แบบที่มี
เนื้อหาและลําดับของทํานองคลายคลึงกันในทั้ง 2 สวน ครึ่งแรกเริ่มตนในกุญแจเสียงหลักและยายไป
กุญแจเสียงใหม ในขณะที่ครึ่งหลังจะยายจากกุญแจเสียงใหมกลับสูกุญแจเสียงหลัก เกิดเปนรูปแบบ
||: A1+B2 :||: A2+B1 :|| โดย “B” ในที่ นี้ มั ก เป น ส ว นต อ เนื่ อ งของ A มากกว า 3 ครั้ น ถึ ง ช ว งกลาง
ศตวรรษที่ 18 โครงสรางดังกลาวไดพัฒนามาเปนโซนาตาประเภทที่ 2 และกลายมาเปนตัวเลือกที่ถูก
นํ า มาใช อย า งแพร ห ลายร ว มกั บ สั งคี ต ลักษณโ ซนาตาชนิ ดอื่ น ๆ 4 อัน จะเห็ น ไดจ ากท อนแรกของ
ซิมโฟนีในบันไดเสียงอีแฟล็ตเมเจอร ลําดับผลงานที่ 11 หมายเลข 3 โดยโยฮันน ชตามิตส บางทอน
ในซิมโฟนีบทแรกๆ ของโมสารทมีการใชโครงสรางนี้เชนกัน ทอนแรกของ เชลโลคอนแชรโตในบันได
เสียงบีไมเนอร ลําดับผลงานที่ 104 ของดโวชาคเปนอีกตัวอยางที่นาสนใจจากปลายศตวรรษที่ 19
เฮโปคอสกีและดารซีมองวาโซนาตาประเภทที่ 2 นั้นมีลําดับของเหตุการณทางทํานอง 2 ชุด
ดว ยกั น (Double-rotational) 5 โดยชุ ดแรก (First rotation) อยู ในกรอบโครงของตอนนํ า เสนอ
ประกอบไปดวยทํานองหลัก ชวงเชื่อม ทํานองรอง และทํานองปด ชุดที่ 2 (Second rotation) ยัง
5

6

7

2 เฮโปคอสกีและดารซีเห็นวาชื่อเรียกกลุมสังคีตลักษณโซนาตาลวนมีปญหาในเชิงระบบคําศัพท

(Terminology) ดังนั้นพวกเขาจึงเลือกใช
คํากลางๆ อยาง “ประเภทที่ 1” (Type 1) จนถึง “ประเภทที่ 5” (Type 5) เพื่อเรียกสังคีตลักษณโซนาตาแตละชนิด และหลีกเลี่ยงความ
เขาใจผิดที่มาจากระบบคําศัพทแบบเดิมที่นักวิชาการรุนกอนเคยใช
3 James Hepokoski and Warren Darcy, Elements of Sonata Theory: Norms, Types, and Deformations in the LateEighteenth-Century Sonata (New York: Oxford University Press, 2006), 355.
4 เรื่องเดียวกัน, 358-359.
5 ตางจากสังคีตลักษณโซนาตาประเภทที่ 3 (Type 3) หรือสังคีตลักษณโซนาตามาตรฐานที่มีลําดับเหตุการณทางทํานอง 3 ชุด (Triplerotational) ประกอบไปดวย ตอนนําเสนอ ตอนพัฒนา และตอนยอนความ
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คงไวซ่งึ ลําดับของเหตุการณดังกลาว ทวาสวนแรก (ทํานองหลัก + ชวงเชื่อม) เริ่มตนขึ้นในพื้นที่ของ
ตอนพัฒนาในขณะที่สวนตอมา (ทํานองรอง + ทํานองปด) เปลี่ยนไปอยูในกระบวนการของตอนยอน
ความ 6 ทั้ ง 2 ส ว นนี้ อ ยู ใ นลํ า ดั บ เหตุ ก ารณ ชุ ดที่ 2 เป น กระบวนการที่ ต อ เนื่ องเป น เนื้ อ เดี ย วกั น
(Continuum)
การขาดหายไปของทํ า นองหลักหลังตอนพัฒ นาทําใหการใชคําวา “ตอนยอนความ” มี
ป ญ หา เนื่ อ งจากคํ า นี้ (Recapitulation หรื อ Reprise ในภาษาเยอรมั น ) ใน เอเลเมนส ออฟ
โซนาตา เทียโอรี จะหมายถึงการกลับมาของลําดับเหตุการณที่เคยเกิดขึ้นมาแลวในตอนนําเสนอ
ทั้งหมด 7 โดยจะตองเริ่มตนดวยสวนที่เคยทําหนาที่เริ่มตนตอนนําเสนอมาแลวเชนกัน ดังนั้นทํานอง
หลักที่กลับมาอีกครั้งในกุญแจเสียงโทนิกเปนสวนสําคัญที่ตอนยอนความจะขาดไมได การใชคําวา
“ตอนยอนความ” ที่สื่อถึงการเริ่มตนของทํานองชุดใหมจึงถือวาไมเหมาะสมในบริบทนี้ เฮโปคอสกี
และ ดารซีจึงเรี ยกพื้ นที่ หลั งตอนพั ฒนาในโซนาตาประเภทที่ 2 ว า “การคลี่คลายแบบอิ งกุ ญแจ
เสียง” (Tonal resolution) แทน 8
คําอธิบายที่ยกมาเปนมุมมองใหมที่ไมพบในงานเขียนจํานวนมากกอนหนานี้ เพราะโซนาตา
ประเภทที่ 2 มักถูกมองวาเปนสังคีตลักษณโซนาตาที่ชวงแรกของตอนยอนความถูกตัดออกไป ดังที่
รู ด อฟ วอน โทเบลเรี ย กว า “ตอนย อ นความที่ ไ มส มบู ร ณ ” (Unvollständige reprise) ในตํ า รา
ดิ ฟอร เ มนเวลท เดอ คลาสซิ ส เชน อิ น สตรู เ มนทั ล มู สิ ค (Die Formenwelt der Klassischen
Instrumentalmusik) (ค.ศ. 1935)9 อีกตัวอยางคือ โซนาตา ฟอรม (Sonata Forms) (ค.ศ. 1980)
ของชารล โรเซน ที่กลาวถีงตอนยอนความประเภทที่มีเฉพาะทํานองรองเทานั้น 10 มุมมองเหลานี้มอง
วาโซนาตาประเภทที่ 2 เปนโครงสรางที่ถูกดัดแปลงจากสังคีตลักษณโซนาตามาตรฐาน ตางจาก
เฮโปคอสกีและดารซีที่มองวาโซนาตาประเภทที่ 2 เปนโครงสรางที่เปนเอกเทศ มีสายพัฒนาการของ
ตัวเอง
8

9

10

12

6 เรื่องเดียวกัน, 353.
7 เรื่องเดียวกัน, 353-354.
8 เรื่องเดียวกัน, 353.
9 เรื่องเดียวกัน, 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
ประเภทที่ 2 ในชวงที่โมสารทพัฒนามาถึงจุดสุกงอมแลว เนื่องจากโดยสวนมากเขามักจะใชสังคีต
ลักษณชนิดนี้ในงานประพันธชวงแรก สวนทอนจบของผลงานตอมาเปนตัวอยางของโซนาตาประเภท
ที่ 2 ที่มี “ตอนนําเสนอแบบตอเนื่อง” (Continuous Exposition) 11 ซึ่งเปนกรณีที่พบไดไมบอยนัก
13

วัตถุประสงค
1. เพื่ออธิบายกระบวนการของโซนาตาประเภทที่ 2 ในตัวอยางที่นํามาศึกษา
2. เพื่อทําใหทฤษฎีวิเคราะหของเฮโปคอสกีและดารซีเปนที่รูจักมากขึ้นในแวดวงวิชาการ
ดนตรีของประเทศไทย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. บทวิ เคราะหกระบวนการของสั งคี ตลักษณโ ซนาตาประเภทที่ 2 ในท อนจบของสตริ ง
ควอรเท็ตหมายเลข 14 ในบันไดเสียงจีเ มเจอร เค. 387 และซิมโฟนีหมายเลข 44 ในบันไดเสีย ง
อีไมเนอร ฮอบ. I:44 ที่สามารถนํามาใชเปนพื้นฐานของการตีความบทเพลง
2. ตัวอยางการประยุกตใชทฤษฎีวิเคราะหจาก เอเลเมนส ออฟ โซนาตา เทียโอรี
วิธีการดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยบูรณาการองคความรูจาก เอเลเมนส ออฟ โซนาตา เทียโอรี เปนหลัก การวิเคราะหมี
เปาหมายเพื่อใชเปนพื้นฐานของการตีความบทเพลงและทําความเขาใจกระบวนการของดนตรีในทุก
สวน ระบบคํ าศัพท (Terminology) และตัวอักษรยอที่ ใชในการระบุสวนตางๆ ของสังคีต ลักษณ
โซนาตาจะยึ ดตามทฤษฎี วิ เ คราะห ของเฮโปคอสกีและดารซีดังนี้ 1) P = ทํานองหลัก (Primary
Theme) 2) TR = ชวงเชื่อม (Transition) 3) MC = จุดคั่นชวงกลาง (Medial Caesura) 12 4) S =
ทํ า นองรอง (Secondary Theme) 5) EEC = จุ ด ป ด ตอนนํ า เสนอ (Essential Expositional
14

11 เปนประเภทของตอนนําเสนอที่ไมไดถูกแบงออกเปน 2 ชวงเหมือนอยางที่พบทั่วไป โดยในตอนนําเสนอแบบตอเนื่องนั้น ชวงเชื่อมจะไม

นําทางไปสูทํานองรอง หากแตจะถูกขยายตอไปดวยการใชทํานองและจังหวะที่พัวพัน เต็มไปดวยแรงขับเคลื่อนจนลงจบเคเดนซสําคัญ
กอนเขาสูทํานองปดในที่สุด มักพบในผลงานของไฮเดิน
12 เปนจุดกึ่งกลางในตอนนําเสนอ ซึ่งจะอยูระหวางตอนทายสุดของชวงเชื่อมและตอนตนของทํานองรอง
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Closure)13 6) ESC = จุ ด ป ด ตอนย อ นความ (Essential Structural Closure) 14 และ 7) C =
ทํานองปด (Closing Zone)
16

บทวิเคราะหทอนจบจาก สตริงควอรเท็ตหมายเลข 14 ในบันไดเสียงจีเมเจอร เค. 387
หลังจากบรรเลงดนตรีรวมกันและฟงการแสดงผลงานของไฮเดินในฤดูหนาวป ค.ศ. 1781
โมสารทไดแตงสตริงควอรเท็ตขึ้นมา 6 ชิ้น ทั้งหมดถูกอุทิศใหกับไฮเดินและเปนที่รูจักภายใตสมญา
“ไฮเดิน” ควอรเท็ต ทอนจบจาก สตริงควอรเท็ตหมายเลข 14 ในบันไดเสียงจีเมเจอร เค. 387 ซึ่ง
เป น 1 ในผลงานชุ ดดั งกล าวแสดงให เห็ นถึ งอิทธิพลจากสตริงควอรเ ท็ตในแบบของไฮเดินหลาย
ประการ (โดยเฉพาะ ลําดับผลงานที่ 20) เชน การผสมผสานการสรางแนวทํานองสอดประสานและ
ลีลากาลองต (Style Galant) บทบาทของเครื่องดนตรีทั้ง 4 แนวที่เทาเทียมกัน และการเขียนทอน
จบโดยใชเทคนิคการประพันธแบบฟวก (Fugal Finale) เพื่อยกระดับความเขมขนของเนื้อหาทาง
ดนตรีที่ถึงจุดสูงสุดในทอนนี้
P ของทอนสุดทาย (Molto Allegro) เริ่มดวยโนตลากยาว 4 ตัวในความยาว 4 หอง เปน
เสมื อนกั บ ทํ า นองเอก (Subject) ของฟว กที่เ ขามาทีล ะแนว (ตัว อยางที่ 1) เริ่มจากไวโอลิน ที่ 2
ไวโอลินที่ 1 เชลโลและวิโอลาตามลําดับ แมการสอดประสานแนวทํานองจะเปนสัญลักษณของ
ความจริงจังและความเป นทางการมาชานาน แตโ มสารท ไดสร างความรูสึกที่ผอนคลายผ านทาง
ทํานองรองสอดประสาน (Countersubject) ซึ่งเต็มไปดวยโนตที่เกิดขึ้นบนจังหวะเบา ในหองที่ 17
ผูประพันธนําเสนอทํานองที่ไหลลื่นขึ้น เขามาทีละแนวเสียงจากแนวบนสูแนวลาง โดย 2 ครั้งแรกจะ
มีการย้ําคอรด V-I ในกุญแจเสียงจีเมเจอร สวนครั้งที่ 3 บนแนววิโอลาไดนําไปสูการสรุปลงเคเดนซ
สมบูรณ (Perfect Authentic Cadence) ในหองที่ 31 ซึ่งเปนจุดจบของ P ที่เกิดขึ้นพรอมกับการ
มาถึงของ TR อยางไรก็ตาม P ดูจะปดตัวอยางคางคาเล็กนอยในเชิงเนื้อหา เพราะทํานองที่เขามาใน
หองที่ 17 ปรากฏขึ้นใน 3 แนวบนเทานั้น (ในขณะที่ชวงแรกของ P ทํานองเอกจะเขามาครบทั้ง 4
แนวเสียง) แนวของเชลโลเขามาหลังจากเคเดนซในหองที่ 31 (ตัวอยางที่ 2) ซึ่งอยูในพื้นที่ของ TR ไป
13 จุด EEC คือเคเดนซแรกที่สถาปนากุญแจเสียงใหมอยางชัดเจน (The first satisfactory cadence in the new key) ซึ่งเคเดนซในจุดนี้

จะเปนจุดจบของทํานองรองในตอนนําเสนอ โดยพื้นที่ที่ตามมาหลังจากนั้นคือทํานองปด (Closing zone) ถือเปนเปาหมายหลักในการยาย
กุญแจเสียงของตอนนําเสนอ
14 จุด ESC คือเคเดนซแรกที่สรางความมั่นคงใหกับกุญแจเสียงโทนิก ซึ่งเกิดขึ้นในชวงทายทํานองรองของตอนยอนความ ความแปรปรวน
ของการยายกุญแจเสียงที่เกิดขึ้นในครึ่งหลังของตอนนําเสนอและตอนพัฒนาจะถูกคลี่คลายอยางสมบูรณที่เคเดนซในจุดนี้ ถือเปนจุดหมาย
ปลายทางที่สําคัญมากของกระบวนการในสังคีตลักษณโซนาตา
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แล ว กล า วได ว า กระบวนการนี้ ส ร า งความเหลื่ อมและความต อเนื่ องระหวา ง P กั บ TR ในเวลา
เดียวกัน
ตัวอยางที่ 1 โมสารท, สตริงควอรเท็ตหมายเลข 14 ในบันไดเสียงจีเมเจอร เค. 387, ทอนจบ,
หองที่ 1-12

ตัวอยางที่ 2 โมสารท, สตริงควอรเท็ตหมายเลข 14 ในบันไดเสียงจีเมเจอร เค. 387, ทอนจบ, หอง
ที่ 28-33

TR ของทอนจบนี้เปน “ชวงเชื่อมแบบพัฒนา” (Developmental Transition)15 กลาวคือ
มีการใชวั ตถุ ดิบ ทางทํ านองจาก P ซึ่งจะเห็ นไดวามีการพัฒ นาทํานองรองสอดประสานที่ เล นกั บ
จังหวะขัด (Syncopation) บนแนวไวโอลิน 1 และ 2 เชนเดียวกับ TR ทั่วไป ความผันผวนทางเสียง
ประสานไดมาถึงจุดสูงสุดในหองที่ 39 เมื่อคอรดเอเมเจอรซึ่งทําหนาที่เปนโดมินันทของกุญแจเสียงดี
เมเจอรถูกลากยาว กอใหเกิดภาวะที่เสียงประสานคางอยูบนคอรดโดมินันท (Dominant Lock) ซึ่ง
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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เกิดขึ้นตอเนื่องจนถึงจุด MC ในหองที่ 51 รองรับทํานองโครมาติกขาลงที่เกิดขึ้นใน 2 แนวบน ถือ
เปนชวงเวลาที่เต็มไปดวยความแปรปรวน ผูบรรเลงควรรูสึกถึงความตึงเครียดทางเสียงประสานในจุด
นี้ไปในทางเดียวกัน
S ยายไปอยูในกุญแจเสียงดีเมเจอร ในพื้นที่ใหมน้ีโมสารทยังคงลักษณะของการเขียนแบบ
ฟวก พรอมกับรักษาระดับของความดังและแรงขับเคลื่อนไวอยางเหนียวแนน แนวทางดังกลาวถือ
เป น ทั้ งความน า ประหลาดใจและการปฏิเสธที่จ ะทําตามวิธีป ฏิบัติในเวลาเดีย วกัน 16 เพราะการ
ออกแบบ S ในลักษณะนี้เปนทางเลือกที่พบไดไมบอยนัก 17 โดยมากเรามักจะเห็น S ที่อยูในบุคลิกที่
นุ ม นวลและใช ทํ า นองแบบเพลงร อ งมากกวา 18 อี กประเด็ น ที่น าสนใจคือ การสรา งทํา นองสอด
ประสานที่หลอมรวมทํานองใหมของ S กับทํานองหลักแรกของ P ในหองที่ 69-84 (ตัวอยางที่ 3)
สรางความรูสึกของเอกภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ ความชัดเจนของกุญแจเสียงดีเมเจอรถูกเนนย้ํา
มากขึ้นทีละนิด และถูกยืนยันอยางชัดเจนดวยเคเดนซสมบูรณในกุญแจเสียงดีเมเจอรในหองที่ 91
ซึ่งเปนจุด EEC
18

19

20

ตัวอยางที่ 3 โมสารท, สตริงควอรเท็ตหมายเลข 14 ในบันไดเสียงจีเมเจอร เค. 387, ทอนจบ, หอง
ที่ 69-77

ทันที่เขาสูพื้นที่ของ C สไตลของดนตรีไดเปลี่ยนมาเปนทํานองเพลงรองแบบโอเปราบุฟฟา 19
พรอมกับเปลี่ยนเนื้อดนตรีมาเปนแบบโฮโมโฟนี เคเดนซสมบูรณเกิดขึ้นอีกครั้งในหองที่ 99 ทํานอง
21

16 เรื่องเดียวกัน, 136
17 เรื่องเดียวกัน, 136-138.
18 เรื่องเดียวกัน, 133.
19 เรื่องเดียวกัน, 163.
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เพลงรองดังกลาวถูกเปลี่ยนบุคลิกใหมีความเจาเลหขึ้นเล็กนอย ชวงทายของ C มีการย้ําทํานองที่ไล
โนตขึ้น 2 ครั้ง ทําทาวาจะนําไปสูการลงจบที่หนักแนน อยางไรก็ตามโมสารทเปลี่ยนทิศทางของ
ดนตรีใหเบาบางลง จนสุดทางที่คอรดดีทบ 7 โดมินันทในหองที่ 123 กลับมาสูจีเมเจอรกุญแจเสียง
หลักอยางลุมลึก (มีการซ้ําตอนนําเสนอ) การสรางระดับความเขมเสียงที่ชัดเจนในชวงนี้ถือเปนสิ่ง
สําคัญมากในการบรรเลง
โดยทั่วไปตอนจบของตอนนําเสนอและการเริ่มตนของตอนพัฒนานั้นมักมีการแบงอยาง
ชัดเจน แตในกรณีนี้เรากลับพบตัวอยางที่พิเศษของการสรางชวงเชื่อมระหวาง 2 จุดดังกลาว ทํานอง
โครมาติกสลับกันเขามาในแนวตางๆจนไปสุดทางตรงเคเดนซเปด (Half Cadence) ในหองที่ 142
คอรดเอฟเมเจอรทําหนาที่เปนโดมินันท นําไปสูการกลับมาของ P ในกุญแจเสียงบีแฟล็ตไมเนอร ซึ่ง
มีการดัดแปลงเนื้อดนตรี ทํานองโนตลากยาวที่เคยอยูในลักษณะการเขียนแบบฟวก ถูกนํามาบรรเลง
โตตอบกันระหว างแนวไวโอลิน 1 และเชลโล โดยมี 2 แนวกลางประสานเปนคูเ สียง สร างความ
แปรปรวนดวยการใชทางเดิน คอรด Viio7-i เคลื่อนไปตามกุญแจเสียงตางๆ โดยเริ่มจากบีแฟล็ ต
ไมเนอร – เอฟไมเนอร – ซีไมเนอร – จีไมเนอร – ดีไมเนอร (ลําดับของการยายมีพื้นฐานมาจาก
ความสัมพันธแบบวงจรคู 5) ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้นเมื่อคอรดจีทบ 9 โดมินันทในหองที่ 160-161
เคลื่อนที่เขาหาคอรดซีทบ 7 โดมินันท ความรูสึกในชวงนี้ถูกสรางดวยคอรดเสียงกระดางที่ไมไดรับ
การเกลา (Unresolved Dissonance) กอนที่ทํานองจะเคลื่อนที่ลงทีละนิดแบบโครมาติคไปสูคอรด
จีทบ 7 โดมินันท ซึ่งเปนจุดที่เคเดนซเปดในกุญแจเสียงซีเมเจอรเกิดขึ้นในหอง 173
ขณะที่สวนแรกของ P ถูกดัดแปลงอยางมากในชวงแรกของตอนพัฒนา สวนตอมาของ P
(ห อ งที่ 175) มี เ พี ย งการย า ยไปอยู ใ นกุ ญ แจเสี ย งซี เ มเจอร (ซั บ โดมิ นั น ท ข องจี เ มเจอร ) โดย
องคประกอบอื่นแทบไมมีการเปลี่ยนแปลงเลย ภาวะทางเสียงประสานคอนขางนิ่งและมั่นคง ตาง
จากความผันผวนที่มีมากอนหนานี้อยางสิ้นเชิง ทอน TR ที่ตามมายังคงรักษาเนื้อหาทางทํานองที่เคย
เปนจากตอนนําเสนอไวเชนกัน เพียงแตในรอบนี้การคางอยูบนคอรดโดมินันทเกิดขึ้นบนคอรดดี
เมเจอรลากยาวเพื่อเตรียมการกลับมาของกุญแจเสียงโทนิก
ชวงการคลี่คลายแบบอิงกุญแจเสียงมาถึงในหองที่ 210 โดย S ในรูปแบบฟวกกลับมาอีก
ครั้งในกุญแจเสียงหลัก แมจะดูคลายกับ S ในตอนนําเสนอ แตจุดนี้มีทํานองเอก 2 ทํานองที่ดําเนิน
ไปพรอมกัน ทํานองแรกคือทํานองเอกของ S ที่เขามาในแนวไวโอลิน 2 สวนอีกทํานองเปนทํานอง
เอกที่มาจาก P ซึ่งเขามาในแนวเชลโล โดยเทคนิคการประพันธลักษณะนี้เรียกวาฟวกซอน (Double
fugue) ซึ่งไฮเดินใชในสตริงควอเท็ตของเขาหลายบท
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ในหองที่ 210 แทนที่คอรดดีทบ 7 โดมินันทจะนําไปสูคอรดจีเมเจอร โมสารทกลับเปลี่ยนไป
หาคอร ด อี แฟล็ ตซึ่ งเป น ซั บ มี เ ดี ย นติ ดแฟล็ ต (VIb) ในห องต อมา ถื อ เปน เหตุการณที่เหนื อความ
คาดหมายอยางมากและควรถูกทําใหเห็นเดนชัดในการบรรเลง อาจมีการเลนคอรดอีแฟล็ตนี้ดังอยาง
กะทันหันเพื่อสรางความนาตกตะลึงแลวจึงคอยๆลดความเขมเสียง สรางทิศทางและความรูสึกที่
คลี่คลายขณะดําเนินสูเคเดนซสมบูรณในกุญแจเสียงโทนิกที่หอง 233 ซึ่งเปนจุด ESC
ดวยชั้นเชิงการประพันธระดับสูงในทอนจบนี้ การสรางตอนจบที่เหมาะสมถือเปนความทา
ทายไมนอย ซึ่งโมสารทไดทําในสิ่งที่อยูเหนือความคาดหวังทั้งปวง หลัง C ดนตรีไดดําเนินเขาสูโคดา
ในแนวทางเดียวกับที่เขาทําไวกอนเขาตอนพัฒนา ชวงเชื่อมที่เต็มไปดวยโนตโครมาติกไดหวนมาอีก
ครั้ง นําไปสูประโยคเพลง 2 ประโยคสุดทายที่เริ่มดวยทํานองเอกจาก P และลงจบเคเดนซสมบูรณ
โดยประโยคแรกอยูในความเขมเสียงระดับดัง (f) และประโยคตอมาอยูในระดับเบา (p)
บทวิเคราะหทอนจบจาก ซิมโฟนีหมายเลข 44 ในบันไดเสียงอีไมเนอร ฮอบ I:44
ซิมโฟนีหมายเลข 44 ในบันไดเสียงอีไมเนอร ฮอบ I:44 ที่ไฮเดินประพันธขึ้นราวค.ศ. 17701771 สะทอนใหเห็นถึงชิ้นเชิงในการประพันธที่ลุมลึก อันเปนผลของพัฒนาการอยางกาวกระโดด
ตลอดทศวรรษที่ 1760 เรื่อยมา ลีลาดนตรีที่เขาใชนั้นเปนแบบ “กระแสความรุนแรง” (Sturm und
Drang) ซึ่งมีเปาหมายอยูที่การกระตุนปลุกเราความนาสะพรึงกลัว ความตื่นเตน และอารมณอัน
ทวมทน ความเครงเครียดของผลงานแสดงออกผานการใชกุญแจเสียงไมเนอรและเทคนิคการเขียน
ดนตรีที่มีหลายแนวทํานอง ถือไดวาเปนทอนที่แสดงใหเห็นถึงความเชี่ยวชาญในศาสตรการสรางแนว
ทํานองสอดประสานของไฮเดิ นได เปน อยางดี ทั้งยั งมีการผสมผสานเนื้อดนตรีแบบโพลิโฟนีและ
โฮโมโฟนีออกมาไดอยางลงตัว
ตั ว อย า งที่ 4 ไฮเดิ น , ซิม โฟนี ห มายเลข 44 ในบั น ไดเสี ย งอี ไ มเนอร ฮอบ I:44, ท อ นจบ, แนว
เครื่องสาย, หองที่ 1–8.
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P ของทอนจบนี้อยูในบุคลิกที่รุกเรา (ตัวอยางที่ 4) กลุมเครื่องสายนําเสนอทํานองหลักดวย
การเลนแนวเดียวกัน (Unison) ในภาพรวมจะเห็นไดวาบรรยากาศทางเสียงประสานจะมีความตึง
เครียดแฝงอยู เปนผลมาจากการไมลงจบเคเดนซสมบูรณในพื้นที่ของ P หลังเคเดนซเปดในกุญแจ
เสียงโทนิกในหองที่ 8 ไฮเดินไดสรางทํานองสอดประสานลอกับทํานองหลักดังกลาวออกมาอีก 2 ชุด
ชุดแรกเริ่มหองที่ 9 และอีกชุดเริ่มหองที่ 19 ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของ TR แบบกลืนกลาย (Dissolving
Type) 20 ในกรณีนี้เริ่มตนดวยบางสวนของ P แลวจึงเปลี่ยนเขาสูกระบวนการของชวงเชื่อมอยาง
กลืนเนียนเมื่อเคเดนซเปดเกิดขึ้นบนคอรดดีเมเจอรหองที่ 28 (โดมินันทของกุญแจเสียงจีเมเจอร)
ทวาความรูสึกของเคเดนซดังกลาวไดถูกกลบทับดวยทํานองของกลุมเครื่องสายที่วิ่งอยางตอเนื่องผัน
ผวนตอไป
ทอน TR มีทํานองสอดประสานที่พัวพัน กวาเดิม สร างความรูสึกที่ พุงไปข างหนามากขึ้ น
นอกจากนี้บรรยากาศของเสียงประสานก็ไดเขามาอยูในกุญแจเสียงเมเจอรเปนที่เรียบรอย ความรูสึก
ของกุญแจเสียงจีเมเจอรชัดเจนขึ้นเมื่อโนตกระโดดของแนวเครื่องสายนําไปสูเคเดนซสมบูรณใน
กุญแจเสียงดังกลาวในหองที่ 50 ตามมาดวยการเปลี่ยนเนื้อดนตรีมาเปนแบบโฮโมโฟนี เราจะเห็นได
วาไมปรากฏ S หรือทํานองรอง ดนตรีดําเนินอยางตอเนื่องจาก TR จนถึงจุด EEC ในหองที่ 59 นี่คือ
ตัวอยางของ “ตอนนําเสนอแบบตอเนื่อง” ซึ่งเปนเทคนิคที่ไฮเดินมักจะใชในผลงานหลายชิ้น สวน C
ในหองที่ 60 มาพรอมกับทํานองที่มีพื้นฐานจาก P ซึ่งเปนแนวทางที่พบไดบอย
ลํ า ดั บ ทํ า นองที่ ไ ฮเดิ น ได ว างไว ในตอนนํ า เสนอยั ง คงถู ก รั ก ษาไว ในตอนพั ฒ นาและการ
คลี่คลายแบบอิงกุญแจเสียง โดย P กลับมาอีกครั้งในหองที่ 75 ในกุญแจเสียงเอไมเนอร ทํานองหลัก
ถูกดัดแปลงเล็กนอย แตยังอยูในลักษณะยูนิซันเชนเดียวกับตอนเริ่มตนของบทเพลง ทํานองหลักถูก
พัฒนาตอไปในหองที่ 79 มีซีเควนซทํานองหลายชุดควบคูไปกับทางเดินคอรดแบบวงจรคู 5 จนยาย
มาสู กุญ แจเสี ยงซี เมเจอร ในห องที่ 96 จุดที่นาสนใจคือแนวโอโบที่เลน โนตซึ่งเปน โครงของเสีย ง
ประสาน อันเปนหนาที่สําคัญของเครื่องดนตรีชนิดนี้ในซิมโฟนีของศตวรรษที่ 18 ระหวางนี้เราจะ
เห็นไดวาเนื้อดนตรีมีความเปนโฮโมโฟนีมากขึ้น แตความผันผวนของดนตรีในตอนพัฒนามีสูงมาก
เปนผลมาจากการเปลี่ยนกุญแจเสียงอยางตอเนื่อง การรัวโนตบนเครื่องสายซึ่งเปนแนวทางการสราง
แรงขับเคลื่อนที่ไฮเดินใชมากอนแลวในตอนนําเสนอ และการนําทํานองหลักจาก P มาปฏิสัมพันธกับ
ทํานองของโอโบอยางมีชีวิตชีวา
22

20 เรื่องเดียวกัน, 101.
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จุดสําคัญอีกจุดคือหองที่ 112 ซึ่งมีคอรดบีเมเจอรเกิดขึ้น ในขณะนี้คอรดดังกลาวทําหนาที่
เปนโดมินันทแลว เห็นไดวาทํานองในสวนนี้เปน TR เพราะมีพื้นฐานมาจาก TR ของตอนนําเสนอ
โนตกระโดดบนแนวเครื่องสายกอนเคเดนซในหองที่ 50 ไดกลับมาอีกครั้ง โดยมาพรอมกับความ
คาดหวังวาความตึงเครียดทางเสียงประสานจะไดรับการคลี่คลายดวยเคเดนซสมบูรณในกุญแจเสียง
โทนิก ทวาไฮเดินกลับเขาหาเคเดนซเปดแทนในหองที่ 138 (ตัวอยางที่ 5) ขยายความผันผวนออกไป
จนถึงเคเดนซสมบูรณในหองที่ 151 จุด ESC ในหองนี้ถือเปนชวงเวลาแหงการคลี่คลายที่สําคัญอยาง
ยิ่ง อยางไรก็ตาม ดวยกระบวนทางดนตรีที่ขับเคลื่อนอยางตอเนื่องจากชวง TR จนถึงจุด ESC เราจึง
ไมอาจชี้ชัดไดวาชวงการคลี่คลายแบบอิงกุญแจเสียงเกิดขึ้นเมื่อใด C ที่ตามมามีทํานองที่คลายกับ C
ของตอนนําเสนอเปนอยางมาก ตางกันในเรื่องของกุญแจเสียงเทานั้น ทอนโคดาในหองที่ 167 มี
พื้นฐานมาจาก P อยางชัดเจน สรุปจบดวยดวยทํานองหลักที่รุกเราและปดฉากดวยการย้ําคอรด
โทนิก 3 ครั้ง
ตัวอยางที่ 5 ไฮเดิน, ซิมโฟนีหมายเลข 44 ในบันไดเสียงอีไมเนอร ฮอบ I:44, ทอนจบ, แนวไวโอลิน
1, หองที่ 128–138.

บทสรุปการวิเคราะห
แมผลงานที่นํามาศึกษาจะอยูในสังคีตลักษณโซนาตาประเภทที่ 2 และมีการประยุกตใช
เทคนิคการสรางแนวทํานองสอดประสาน แตก็มีความแตกตางในหลายมิติ ทอนจบของ สตริงควอร
เท็ตหมายเลข 14 ในบันไดเสียงจีเมเจอร เค. 387 มีลักษณะของลีลาดนตรีแบบคลาสสิกที่ชัดเจนกวา
เห็นไดจากการเปลี่ยนแปลงทางเนื้อดนตรีที่เดนชัดในหลายจุด ในตอนพัฒนายังปรากฏตัวหยุดคั่น
หลังสวนแรกของ P ชวยใหโครงสรางมี ความชัด เจน การวิเคราะหสังคี ตลักษณ จึงทําได คอนขาง
สะดวก นอกจากนี้ แม ว า โมสาร ทจะใชเทคนิคการประพัน ธแบบฟว ก แตบ รรยากาศทางดนตรี
โดยรวมยังอยูในลีลากาลองต
ทอนจบของ ซิมโฟนีหมายเลข 44 ในบันไดเสียงอีไมเนอร ฮอบ I:44 อยูในลีลาที่ตางออกไป
ไฮเดินเขียนทอนนี้โดยใชลีลากระแสความรุนแรง การสรางแนวทํานองสอดประสานที่เขาใชในที่นี้
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ไมใชการเขียนแบบฟวก แตเปนการสรางทํานองแบบโพลิโฟนีขึ้นมาออกมาหลายรูปแบบ เชน มีโนต
ลากยาวอยูเหนือหรือใตแนวทํานองที่รุกเรา เปนตน ดนตรีในภาพรวมแทบไมมีจุดคั่นใดๆ ตั้งแตตน
จนจบ ความตอเนื่องของทอนจบนี้กลาวไดวาเปนลักษณะของดนตรีบาโรกที่ยังคงหลงเหลืออยูใน
ดนตรีของไฮเดิน ซึ่งการศึกษาโครงสรางในทอนจบนี้ทําไดราบรื่นขึ้นเมื่อนําแนวคิดของเฮโปคอสกี
และดารซีที่เกี่ยวกับสังคีตลักษณโซนาตาประเภทที่ 2 และตอนนําเสนอแบบตอเนื่องมาอธิบาย
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