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บทคััดย่่อ
โซนาตา เป็็นชื่่�อที่่�มีีสองความหมายทั้้�งในแง่่ประเภทของบทเพลง และในแง่่ของ
สัังคีีตลัักษณ์์ซึ่่�งดำำ�เนิินควบคู่่�กัันมาตั้้�งแต่่ปลายยุุคบาโรก (Baroque period) มีีความ
จำำ�เป็็นต้้องอาศััยความรู้้�ความเข้้าใจและทัักษะวิิธีีการประพัันธ์์เพลงของผู้้�ประพัันธ์์ที่มี�่ ีต่่อ
บทเพลงและสัังคีีตลัักษณ์์โซนาตา ฉะนั้้น� ความเข้้าใจในรููปแบบของสัังคีีตลัักษณ์์โซนาตาถืือเป็็น
ปััจจััยที่่�สำำ�คััญอีีกประการหนึ่่�งที่่�ส่่งผลต่่อการนำำ�บทเพลงมาบรรเลงและการประพัันธ์์เพลง
การศึึกษาถึึงสัังคีีตลัักษณ์์ในบทความฉบัับนี้้�ประกอบด้้วยการศึึกษาจากตำำ�รา
ทั้้�งจากผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิในไทยและต่่างประเทศ การศึึกษาจากงานวิิชาการต่่าง ๆ รวมถึึง
การศึึกษาบทเพลงจากนัักประพัันธ์์เพลงชาวไทยและต่่างชาติิ เพื่่�อได้้ศึึกษาในมุุมมอง
ที่่�อาจจะมีีความคิิดเห็็นที่่ต่� ่างกััน หรืือเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน
ดัังนั้้�นการศึึกษาถึึงวิิธีีการพััฒนาโครงสร้้างของสัังคีีตลัักษณ์์โซนาตา ตั้้�งแต่่ช่่วง
บาโรกตอนปลายจนถึึงปััจจุุบัันจึึงมีคี วามสำำ�คััญเป็็นอย่่างมาก เพื่่�อเสริิมสร้้างความเข้้าใจใน
บทเพลง ความเข้้าใจในสัังคีีตลัักษณ์์ และสามารถจำำ�แนกออกจากสัังคีีตลัักษณ์์ประเภทอื่่น� ๆ
ได้้อย่่างชััดเจนและถููกต้้อง ส่่งผลให้้นำำ�มาซึ่่�งการบรรเลง หรืือการประพัันธ์์เพลงได้้อย่่าง
เข้้าใจถ่่องแท้้ถึึงความเป็็น “โซนาตา”
คำำ�สำำ�คััญ : โซนาตา สัังคีีตลัักษณ์์ วิิวััฒนาการ การผสมผสาน
นัักวิิชาการอิิสระ ติิดต่่อได้้ที่่�  : r.ruangrak@gmail.com
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Abstracts
Sonata is a word that has two definitions In the terms of musical
form and its type of music.It has been performed since the Baroque period
and this is necessary for the musicians to understand and have particular
expertise in the musical stylistics of the sonata composers. Therefore, the
proper understanding of the structure of the sonata form is an important
factor  that greatly contributes musical performances and compositions.
The study of sonata in this article includes knowledge and information
from various forms of publications written by Thai and international experts.
Learning sonata from any kind of academic sources and from both Thai and
foreign composers can help the musicians acquire knowledge and understand
different outlooks on sonata.s
For that reason, the study of the sonata form and its development
since the end of the Baroque period until today is very important to
strengthen one understanding of a piece, the understanding of the sonata
form, and to properly classify and distinguish the sonata form from other
forms in music. Additionally, this will also affect how we perform a piece or
how we compose a piece when we really understand the essence of the
sonata form.
Keywords: Sonata, Form, Evolution, Combine
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โซนาตา (Sonata) ถืือเป็็นบทเพลงประเภทหนึ่่�งที่่�ได้้รัับความนิิยมมาโดยตลอด 
ส่่วนใหญ่่ได้้รัับการประพัันธ์์ให้้กัับเครื่่�องเล่่นเดี่่�ยว อย่่างเปีียโน หรืือเครื่่�องดนตรีีชนิิดอื่่�น
โดยมีีเปีียโนเป็็นเครื่่�องบรรเลงประกอบ บทเพลงโซนาตาถืือเป็็นบทเพลงที่่�มีีการพััฒนามา
อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเริ่่�มต้้นจากในยุุคบาโรกมาจนถึึงยุุคปััจจุุบััน โดยรููปแบบที่่�ได้้รัับการนำำ�มา
ศึึกษาและเป็็นแบบแผนในการศึึกษาและวิิเคราะห์์ คืือบทเพลงโซนาตาที่่�อยู่่�ในยุุคคลาสสิิก
ซึ่่�งมีีรููปแบบและแบบแผนที่่ชััด
� เจน
โซนาตาในความหมายแรกนั้้�น หมายถึึงบทเพลงที่่�ไม่่มีีท่่อนเคลื่่�อนไหวอย่่าง
มากมายนััก เป็็นบทเพลงที่่�ประพัันธ์์ขึ้้�นสำำ�หรัับเครื่่�องดนตรีีเดี่่�ยว หรืือเล่่นกัับวงขนาดเล็็ก
ในยุุคคลาสสิิกและโรแมนติิกอาจจะพบเป็็นเพลงสำำ�หรัับแสดงเดี่่�ยว และมัักจะพบลัักษณะ
ทางสัังคีีตลัักษณ์์บ่อ่ ยที่่สุ� ดุ ในท่่อนแรก จึึงเรีียกว่่าสัังคีีตลัักษณ์์โซนาตา ซึ่่ง� ถือื เป็็นความหมาย
ที่่�สองที่่จ� ะนำำ�เสนอในบทความวิิชาการฉบัับนี้้�
ในการวิิเคราะห์์และการประพัันธ์์บทเพลงมากกว่่า 5 ศตวรรษ ที่่ผ่� ่านมาโซนาตา
ได้้ ถูู กยกมาใช้้ ทั้้� ง ในการเรีียกชื่่� อ ประเภทของบทเพลงและรููปแบบทางสัังคีีตลัักษณ์์
(Newman William, 1995, p. 479) และการพััฒนาโซนาตาในยุุคต่่อมาเริ่่�มมีีการเพิ่่�มเติิม
รายละเอีียดและความซัับซ้้ อ นมากขึ้้� น โดยนัักประพัันธ์์ ไ ด้้ พััฒ นาวิิ ธีี ก ารและรููปแบบ
การประพัันธ์์ โดยยึึดเอาพื้้�นฐานจากยุุคคลาสสิิกมาปรัับใช้้
สัังคีีตลัักษณ์์ โซนาตาส่่ ว นใหญ่่ มัั กพบในท่่ อ นที่่� 1 ของบทเพลงโซนาตา
โดยพััฒนามาจากสัังคีีตลัักษณ์์สองตอนแบบย้้อนกลัับ ซึ่่�งเกิิดการพััฒนามาจากช่่วงปลาย
ของยุุคบาโรกจนถึึงตอนต้้นของยุุคคลาสสิิก โดยมีกี ารพััฒนาเพิ่่ม� ความซัับซ้้อนในแต่่ละท่่อน
มากยิ่่ง� ขึ้้น�  สัังคีีตลัักษณ์์โซนาตามีี 3 ส่่วนที่่สำ� �คัั
ำ ญ คืือ 1) โครงสร้้างสองตอน 2) การเล่่นซ้ำำ�� ใน
แต่่ละตอน และ 3) การนำำ�ทำ�ำ นองหลัักมาทบทวนในตอนท้้าย (ณััชชา พัันธุ์์�เจริิญ, 2553, น. 140)
เนื่่�องด้้วยสัังคีีตลัักษณ์์โซนาตาได้้รัับการพััฒนามาจากสัังคีีตลัักษณ์์สองตอนแบบ
ย้้อนกลัับ (Rounded Binary Form) ด้้วยการพััฒนารููปแบบที่่�เริ่่�มมาจากยุุคบาโรกที่่�ไม่่มีี
ความซัับซ้้อน โดยส่่วนใหญ่่มัักจะใส่่เครื่่�องหมายย้้อนกำำ�กัับไว้้ ดัังภาพที่่� 1 โดยจะเห็็นได้้ว่่า
มีีช่่วงสำำ�คััญที่่�มองได้้เป็็นกลุ่่�มใหญ่่ 3 กลุ่่�มด้้วยกัันประกอบด้้วย ท่่อน A ท่่อน B และกลัับมา
ท่่อน A ในตอนท้้าย โดยลัักษณะดัังกล่่าวส่่งผลให้้เกิิดการพััฒนารููปแบบไปเป็็น สัังคีีต
ลัักษณ์์โซนาตา ดัังภาพที่่� 1
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ภาพที่่� 1 : สัังคีีตลัักษณ์์สองตอนแบบย้้อนกลัับ
ที่่�มา : วิิชญะ เรืืองรัักษ์์ (2563)
การพััฒนาการของสัังคีีตลัักษณ์์โซนาตา
นัับตั้้�งแต่่ช่่วงทศวรรษที่่� 1970 รููปแบบของโซนาตาได้้มีีการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบสู่่�
ดนตรีีในศตวรรษที่่� 18 มากขึ้้�น โดยสัังเกตได้้ว่่า จะเริ่่�มด้้วยกุุญแจเสีียงลำำ�ดัับที่่� 1 (Tonic)
ของบัันไดเสีียง แล้้วจึึงเคลื่่�อนไปยัังกุุญแจเสีียงในลำำ�ดัับที่่� 5 (Dominant) ของบัันไดเสีียง
(Charles Rosen, 1988, p. 17) หรืืออาจกล่่าวได้้อีีกนััยหนึ่่ง� ว่่า โซนาตาถือื เป็็นการให้้ความสำำ�คััญ
ที่่�โดดเด่่นของความสััมพัันธ์์แบบทอนิิกไปหาโดมิินัันท์์ (Tonic-Dominant) (I-V) (Charles
Rosen, 1988, p. 98)

ภาพที่่� 2 : สัังคีีตลัักษณ์์โซนาตา
ที่่�มา : วิิชญะ เรืืองรัักษ์์ (2563)
สัังคีีตลัักษณ์์โซนาตาในยุุคคลาสสิิกตอนต้้นได้้รัับการพััฒนาให้้มีีความซัับซ้้อน
มากยิ่่ง� ขึ้้น� โดยเปรีียบเทีียบจากสัังคีีตลัักษณ์์สองตอนแบบย้้อนกลัับ จำำ�แนกเป็็นกลุ่่�มใหญ่่ได้้
3 กลุ่่�มดัังภาพที่่� 2 คืือ ท่่อนนำำ�เสนอ (Exposition) ท่่อนพััฒนา (Development) และ
ท่่อนย้้อนกลัับ (Recapitulation) จะเห็็นได้้ว่่ายัังคงเค้้าโครงเดิิมไว้้จากตอนปลายของ
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ยุุคบาโรกไว้้ เพีียงแต่่เพิ่่�มเติิมรายละเอีียดภายในให้้มีีความซัับซ้้อนมากยิ่่�งขึ้้�นจากเดิิมอาจมีี
เพีียงแค่่หนึ่่�งหรืือสองทำำ�นอง ในบางครั้้�งได้้เพิ่่�มส่่วนท้้ายเข้้ามาเป็็น โกดา (Coda) หรืือ
โกเดตตา (Codetta) ขึ้้�นอยู่่�กัับความยาวของช่่วงท้้ายว่่ามากหรืือน้้อย
จากที่่�ได้้กล่่าวมาในข้้างต้้น การพััฒนาของสัังคีีตลัักษณ์์โซนาตา ในยุุคคลาสสิิก
มีีการพััฒนาไปอย่่างมากทั้้�งในด้้านของรููปแบบการประพัันธ์์ และในแนวทางเดิินเสีียง
ประสาน โดย เจมส์์ เฮโปโกสกีี (James Hepokoski) และ วาเรน เดซีี (Warren Darcy)
(2006, p. 16) กล่่าวว่่า “เช่่นเดีียวกัันกัับการประพัันธ์์เพลงทั้้�งหลาย การนำำ�เสนอรููปแบบ
และพื้้�นผิิวของดนตรีีนั้้�น หน้้าที่่�หลัักคืือการนำำ�เสนอกุุญแจเสีียงหลัักของบทเพลง จากนั้้�น
จึึงค่่อยย้้ายไปยัังจุุดพัักต่่าง ๆ ไปยัังกุุญแจเสีียงอื่่�น ๆ ในระดัับรองลงมา และสิ่่�งที่่�มัักพบได้้
บ่่อยที่่�สุุดในศตวรรษที่่� 18 คืือการย้้ายกุุญแจเสีียงไปยัังกุุญแจเสีียง ดอมิินัันต์์ (V) ของ
กุุญแจเสีียงเมเจอร์์ ส่ว่ นในกุุญแจเสีียงไมเนอร์์นั้น�้  มัักย้้ายไปหากุุญแจเสีียงในระดัับ มีีเดีียนต์์ (III)”

ภาพที่่� 3 : โครงสร้้างสัังคีีตลัักษณ์์โซนาตา เฉพาะตอนนำำ�เสนอ
ที่่�มา : Darcy and Hepokoski (2006, p. 17)
จากภาพที่่� 3 จะเห็็นได้้ถึึงโครงสร้้างของท่่อนนำำ�เสนอที่่�มัักพบในศตวรรษที่่� 18
ได้้มีีการพััฒนาที่่�เป็็นแบบแผนและรายละเอีียดที่่�มากยิ่่�งขึ้้�น กลายเป็็นสัังคีีตลัักษณ์์โซนาตา
ที่่�เป็็นแบบแผนมาอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยในแนวทำำ�นองที่่�หนึ่่�งเริ่่�มด้้วยกุุญแจเสีียงหลัักของ
บทเพลง มีีทั้�ง้ กุุญแจเสีียงเมเจอร์์ หรืือไมเนอร์์ โดยความแตกต่่างที่่�เห็็นได้้ชััดเจนนั่่�นก็็คืือ
กุุญแจเสีียงเมเจอร์์จะมีีการดำำ�เนิินกุุญแจเสีียงจากกุุญแจเสีียงหลััก หรืือทอนิิกคีีย์์ ไปยััง
กุุญแจเสีียงลำำ�ดัับที่่�ห้้า หรืือโดมิินัันท์์คีีย์์ ส่่วนของกุุญแจเสีียงไมเนอร์์นั้้�นก็็เป็็นการเริ่่�มจาก
กุุญแจเสีียงหลััก หรืือทอนิิกคีีย์์ เช่่นกััน แต่่เปลี่่�ยนจากการดำำ�เนิินไปยัังโดมิินัันท์์คีีย์์นั้้�น
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เปลี่่�ยนไปสู่่�กุุญแจเสีียงเมเจอร์์ที่่�สััมพัันธ์์กััน (Relative Key) ระหว่่างแนวทำำ�นองที่่�หนึ่่�ง
ไปยัังแนวทำำ�นองที่่�สองนั้้�นมัักจะพบท่่อนเชื่่�อมเพื่่�อความต่่อเนื่่�อง และแสดงให้้เห็็นถึึง
การขัับเคลื่่�อนไปสู่่�แนวทำำ�นองที่่�สอง โดยระหว่่างนั้้�นมัักพบจุุดพัักในช่่วงกลางของท่่อน
นำำ�เสนอ (MC = Medial Caesura) เปรีียบเสมืือนตััวอย่่างและทางเดิินเสีียงประสานที่่จ� ะ
ดำำ�เนิินเข้้าสู่่�แนวทำำ�นองที่่�สอง ในกุุญแจเสีียงใหม่่ โดยการดำำ�เนิินแนวทำำ�นองและเสีียง
ประสานนั้้�น มัักพบได้้ถึึงการดำำ�เนิินเพื่่�อไปหาแนวทำำ�นองที่่�สอง ที่่�มัักปรากฏในช่่วงถััดมา
วััตถุุประสงค์์ที่่�เกิิดการจำำ�แนกส่่วนสำำ�คััญโดยทั่่�วไปที่่�พบเจอได้้คืือการสร้้างรููปแบบการ
ดำำ�เนิินและการขัับเคลื่่�อนไปสู่่�จุุดพัักแบบ PAC ในกุุญแจเสีียงแบบเมเจอร์์และกุุญแจเสีียง
ไมเนอร์์ทั้้�งนี้้�เพื่่�อเน้้นย้ำำ��ถึึงความสำำ�คััญของกุุญแจเสีียงที่่�นำำ�เสนอมานั้้�นได้้อย่่างชััดเจน
ในจุุด  EEC (Essential Expositional Closure) ดัังกล่่าวถืือได้้ว่่าเป็็นจุุดสำำ�คััญซึ่่�งอาจ
กล่่าวได้้ว่า่ เป็็นแนวคิิดหลัักในรููปแบบโซนาตาที่่มัั� กพบเห็็นได้้ในช่่วงศตวรรษที่่� 18 เป็็นต้้นมา
โดยการสร้้ า งจุุ ด  EEC นั้้� น ได้้ รัั บแนวคิิ ด และผลกระทบที่่� ไ ด้้ รัั บจากแนวทำำ� นองที่่� ส อง
ดัังจุุดที่่�ปรากฏในภาพที่่� 3
ในช่่ ว งศตวรรษที่่� 18 นั้้� น  ท่่ อ นนำำ� เสนอของสัังคีีตลัักษณ์์ โซนาตาพบว่่ า
มีีการซ้ำำ�กัั
� นของทำำ�นอง โดยไม่่มีกี ารดำำ�เนิินการย้้อนกลัับไปยัังตอนต้้น โดยการซ้ำำ�ดัั
� งกล่่าวนั้้น�
ช่่วยเสริิมสร้้างความแข็็งแรงให้้แก่่แนวทำำ�นอง และเพื่่�อสร้้างความคุ้้�นเคยให้้แก่่แนวทำำ�นอง
และยัังช่่วยให้้การแสดงถึึงโครงสร้้างของตอนนำำ�เสนอซึ่่�งส่่งผลให้้มีีผลกระทบต่่อภาพรวม
ทั้้�งสัังคีีตลัักษณ์์โซนาตา (James Webster, 1995, p. 501)
ต่่อจากนั้้�นในท่่อนพััฒนาเปรีียบได้้ว่่าเป็็นการนำำ�เอาวััตถุุดิิบจากท่่อนนำำ�เสนอมา
พััฒนา ซึ่่�งมีีทั้้�งการนำำ�เอาแนวทำำ�นองที่่�หนึ่่�ง แนวทำำ�นองที่่�สอง หรืือแม้้กระทั้้�งแนวทำำ�นอง
จากท่่อนเชื่่อ� ม นำำ�มาพััฒนาโดยการย้้ายกุุญแจเสีียง การดำำ�เนิินในท่่อนนำำ�เสนอก่่อนหน้้านั้้น�
มัักจะพบในรููปแบบทอนิิกไปหาโดมิินัันท์์ (I-V) ในกุุญแจเสีียงเมเจอร์์ หรืือทอนิิกไปหา
มีีเดีียนต์์ (I-III) ในกุุญแจเสีียงไมเนอร์์ แต่่สิ่่�งที่่�มัักพบเจอในท่่อนพััฒนานั้้�น การดำำ�เนิิน
ทำำ�นองและเสีียงประสานไม่่ได้้มีีรููปแบบกำำ�หนดที่่�ตายตััวแน่่นอน  แต่่ยัังคงมีีเอกลัักษณ์์ของ
วััตถุุดิิบที่่�นำ�ม
ำ าพััฒนาไว้้ในบางส่่วน เพื่่�อยัังคงเอกลัักษณ์์เอาไว้้ ส่่วนใหญ่่มัักพบการนำำ�เอา
ส่่วนประกอบย่่อยของท่่อนนำำ�เสนอมาพััฒนา ซึ่่ง� อาจจะพบเจอส่่วนย่่อยของทำำ�นองบางส่่วน
ให้้ เ ห็็ น โดยมากจะพบในรููปแบบการเปลี่่� ย นกุุ ญ แจเสีียง การเล่่ น ซ้ำำ�� อย่่ า งมีีรููปแบบ
(Sequence) หรืือแม้้กระทั่่�งการนำำ�มาใช้้ในเทคนิิค ทำำ�นองหลัักและการแปรทำำ�นอง
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(Theme and Variation) และในจุุดสำำ�คััญตอนท้้ายของท่่อนพััฒนาก่่อนจะเข้้าสู่่�ท่่อน
ย้้อนกลัับนั้้�น มัักจะพบจุุดพัักไม่่สมบููรณ์์ (Half-Cadence) ของกุุญแจเสีียงหลัักของ
บทเพลง (I:HC) เพื่่�อส่่งการดำำ�เนิินเสีียงประสานนำำ�ไปสู่่�ท่่อนย้้อนกลัับในช่่วงถััดไป และ
เป็็ น การจบท่่ อ นนำำ� เสนอ โดยจุุ ดสัั งเกตนั้้� น มัักจะเรีียกว่่ า Dominant-Lock หรืือ
Dominant Preperation (Darcy and Hepokoski, 2006, p. 19)

ภาพที่่� 4 : โครงสร้้างสัังคีีตลัักษณ์์โซนาตา
ที่่�มา : Darcy and Hepokoski (2006, p. 17)
ในท่่อนย้้อนกลัับนั้้�นเปรีียบเสมืือนเป็็นการกลัับมาอีีกครั้้�งหนึ่่�งของแนวทำำ�นอง
ที่่�หนึ่่�งจากท่่อนนำำ�เสนอโดยไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงใด ๆ อย่่างเห็็นได้้ชััดเจน รวมทั้้�งรููปแบบ
การดำำ�เนิินทำำ�นอง แต่่มีีข้้อแตกต่่างอยู่่�เพีียงแนวทำำ�นองที่่�สองนั้้�นจะย้้ายมาอยู่่�กุุญแจเสีียง
เดีียวกัันกัับแนวทำำ�นองที่่�หนึ่่�ง เพื่่�อเป็็นการเน้้นย้ำำ��ให้้รู้้�สึึกและตระหนัักถึึงความสำำ�คััญ
ความชััดเจน ของกุุญแจเสีียงในตอนต้้นของแนวทำำ�นองที่่ห� นึ่่ง� ซึ่่ง� เกิิดขึ้้น� ในช่่วงแรกที่่ผ่� า่ นมา
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โดยสามารถสัังเกตได้้จากภาพที่่� 4 สามารถมองเห็็นได้้อย่่างชััดเจนว่่าองค์์ประกอบต่่าง ๆ
ของทั้้�งท่่อนนำำ�เสนอและท่่อนย้้อนกลัับ นั้้�นโครงสร้้างและส่่วนประกอบหลัักต่่าง ๆ มิิได้้
แตกต่่างกััน อาจจะมีีในบางชื่่�อที่่�ใช้้เรีียกต่่างกััน
ถััดไปจากท่่ อ นย้้ อ นกลัับมัักจะพบเจอท่่ อ นโคดา ในท่่ อ นนี้้� เ ปรีียบได้้ กัั บ
การรวบรวมนำำ�เอาวััตถุุดิิบต่่าง ๆ จากทั้้�งท่่อนนำำ�เสนอ บางส่่วนจากท่่อนพััฒนา และจาก
ท่่อนย้้อนกลัับนำำ�มารวมไว้้ในตอนท้้ายเป็็นช่่วงสั้้น� ๆ เพื่่อ� เป็็นบทสรุุปของสัังคีีตลัักษณ์์โซนาตา
ซึ่่�งในบางครั้�ง้ อาจจะมีีหรืือไม่่มีีก็็เป็็นได้้ โดยมากมัักพบว่่าหากท่่อนโคดาที่่�ปรากฏให้้เห็็นนั้้�น
มัักเป็็นการสรุุปใจความทางเสีียงประสานของบทเพลงนั้้�น ๆ
จากสัังคีีตลัักษณ์์โซนาตาที่่ก� ล่่าวมาข้้างต้้น ได้้มีกี ารนำำ�เอาสัังคีีตลัักษณ์์รููปแบบอื่่น�
เข้้ามาผสมผสานเพิ่่�มเติิมเข้้าไปเพื่่�อให้้มีีความหลากหลายและเกิิดการพััฒนา หนึ่่�งในนั้้�นคืือ
การนำำ�เอาสัังคีีตลัักษณ์์รอนโดแบบเจ็็ดตอนเข้้ามาพััฒนาร่่วมกัันกัับสัังคีีตลัักษณ์์โซนาตา
กลายเป็็นสัังคีีตลัักษณ์์โซนาตารอนโด ซึ่่�งถืือว่่าได้้รัับความนิิยมเป็็นอย่่างมาก ในงานชิ้้�นนี้้�
จะนำำ�เอาตััวอย่่างจากเพลง Piano Sonata No.8 in A-minor KV.310 บทประพัันธ์์จาก
คีีตกวีีเอกของโลก โวล์์ฟกััง อะมาเดอุุส โมซาร์์ท  โดยยกตััวอย่่างรููปแบบมาจากท่่อนแรก
ของบทเพลง ซึ่่�งอยู่่�ในสัังคีีตลัักษณ์์โซนาตารอนโด แสดงให้้เห็็นรููปแบบการพััฒนาที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
จากเดิิม แต่่ยัังมีีโครงสร้้างหลัักของสัังคีีตลัักษณ์์โซนาตาไว้้ได้้อย่่างชััดเจน

ภาพที่่� 5 : สัังคีีตลัักษณ์์โซนาตารอนโด ในบทเพลง Piano Sonato No.8 in A-minor
KV.310 Mov.1
ที่่�มา : วิิชญะ เรืืองรัักษ์์ (2563)
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จากภาพที่่� 5 แสดงให้้เห็็นถึึงลัักษณะของสัังคีีตลัักษณ์์โซนาตารอนโดได้้เป็็น
อย่่างดีี มีีลัักษณะของรอนโดและโซนาตาอยู่่�ในท่่อนเดีียวกััน โดยมีีท่่อนนำำ�เสนออยู่่�ในห้้อง
ที่่� 1-49 และท่่อนพััฒนาอยู่่�ในห้้องที่่� 50-79 ส่่วนที่่�เหลืือคืือท่่อนย้้อนกลัับ อยู่่�ในห้้อง
ที่่� 80 - 133 จุุดน่่าสนใจ คืือ ในท่่อนพััฒนาถืือว่่าเป็็นท่่อนที่่�มีีความยาวมากที่่�สุุด นั่่�นเป็็น
เพราะว่่าในท่่อนพััฒนานั้้�นจะมีีการนำำ�วััตถุุดิิบของในเพลงทั้้�งหมดมาพััฒนาโดยใช้้เทคนิิค
ต่่าง ๆ และย้้ายกุุญแจเสีียงไปมา ทำำ�ให้้สามารถจััดได้้ว่่าเป็็นสัังคีีตลัักษณ์์โซนาตา
จากภาพที่่� 5 มีีจุุดสัังเกตเห็็นได้้ว่่า สัังคีีตลัักษณ์์โซนาตาได้้มีีการพััฒนามาอย่่าง
ต่่อเนื่่�องและหลากหลาย ในแง่่ของการผสมผสานและพััฒนา มีีการเพิ่่�มท่่อนเชื่่�อมเข้้ามา
มากขึ้้� น เพื่่� อ เชื่่� อ มโยงกัันในทางเสีียงประสานและทางเดิิ น ของคอร์์ ด เพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด
ความสอดคล้้องต่่อเนื่่�องในแต่่ละตอน จากภาพที่่� 5 จะเห็็นได้้ว่่าการย้้ายกุุญแจเสีียง
ไม่่ได้้เป็็นไปตามสัังคีีตลัักษณ์์โซนาตาดั้้�งเดิิม  แต่่ยัังอยู่่�ในรููปแบบของกุุญแจเสีียงร่่วมกััน
ในส่่วนตอนท้้ายอยู่่�ในช่่วงของท่่อนย้้อนกลัับ ท่่อน A B A สุุดท้้ายไม่่ได้้อยู่่�ในกุุญแจเสีียง
เดีียวกัันทั้้�งสามท่่อน แต่่ใช้้กุุญแจเสีียงร่่วมกัันระหว่่าง C และ A minor ซึ่่�งถืือว่่าอยู่่�ใน
เค้้าโครงเดีียวกััน
ในยุุคต่่อมา สัังคีีตลัักษณ์์โซนาตา ยัังได้้รัับความนิิยมอยู่่อ� ย่่างต่่อเนื่่�อง ในแง่่ของ
การประพัันธ์์ ในยุุคคลาสสิิกสัังคีีตลัักษณ์์โซนาตา ถืือว่่าได้้รัับการพััฒนาและแสดงให้้เห็็น
ถึึงรููปแบบที่่�ชััดเจนและเห็็นภาพได้้อย่่างตรงประเด็็น จึึงทำำ�ให้้นัักประพัันธ์์เพลงในยุุคหลััง
ได้้ยึึดถืือเอาเป็็นโครงสร้้างหลัักและนำำ�มาพััฒนาต่่อในรููปแบบที่่�ตนเองถนััด และเหมาะสม
กัับยุุคสมััย
สัังคีีตลัักษณ์์โซนาตาในช่่วงศตวรรษที่่� 19 เป็็นต้้นมา
ในขณะเดีียวกัันนั้้�น สัังคีีตลัักษณ์์โซนาตาในช่่วงศตวรรษที่่� 19 มัักปรากฏให้้เห็็น
ในบทเพลงซิิมโฟนีีออเคสตราอย่่างหลากหลาย และมีีการพััฒนาสัังคีีตลัักษณ์์โซนาตา
เพื่่�อให้้มีีความซัับซ้้อน และมีคี วามยาวที่่�มากขึ้้�น โดยมากมัักจะพบความยาวในท่่อนพััฒนา
ที่่�มีีความยาวมากขึ้้�นกว่่ายุุคที่่�ผ่่านมา สตีีเฟน เกรก แคนอน (Steven Craig Cannon)
(2016, p. 222) กล่่าวไว้้ใจความว่่า “จากการศึึกษาบทประพัันธ์์ซิมิ โฟนีี ในช่่วงศตวรรษที่่�
19 พบว่่ามีีความยาวในท่่อนพััฒนาที่่�ยาวขึ้้�น โดยมีีสััดส่่วนของท่่อนนำำ�เสนอที่่�ลดน้้อยลงใน
บทประพัันธ์์ทั้ง�้ หมดที่่พ� บ และในทางเดิินเสีียงประสานในท่่อนนำำ�เสนอนั้้น�  มัักไม่่ลงท้้ายด้้วย
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กุุญแจเสีียงในแบบปกติิ โดยมัักจะพบการเปลี่่�ยนไปในกุุญแจที่่�ไม่่ได้้อยู่่�ในบัันไดเสีียง”
ตััวอย่่างบทเพลงที่่�พบเจออย่่างเห็็นได้้ชััดเช่่น Beethoven Symphony No.6 in F Major
ในปััจจุุบัันบทเพลงโซนาตาถืือว่่าเป็็นบทเพลงที่่�ได้้รัับความนิิยมประพัันธ์์และ
นำำ�มาบรรเลงอยู่อ�่ ย่่างต่่อเนื่่อ� ง โดยในท่่อนแรกของบทเพลงยัังถือื เป็็นสัังคีีตลัักษณ์์แบบโซนาตาอยู่� ่
แต่่อาจจะแตกต่่างไปจากรููปแบบในยุุคก่่อนหน้้าบ้้าง ทั้้ง� นี้้ขึ้้� น� อยู่่�กัับวิิธีกี ารและความต้้องการ
ของนัักประพัันธ์์
บทเพลงโซนาตาสำำ�หรัับทรอมโบนและเปีียโน ประพัันธ์์โดย อีีริิค อีีวาเซน (Eric
Ewazen) บทเพลงนี้้�ได้้ประพัันธ์์ขึ้้�นให้้กัับ มิิเชล โพเวล (Michael Powell) และบรรเลง
ครั้้�งแรกในงาน Aspen Music Festival ในปีี ค.ศ. 1993 โดยมีี โพเวล บรรเลงทรอมโบน
และบรรเลงเปีียโนโดย อิิริิค อีีวาเซน หลัังจากนั้้�นบทเพลงนี้้�ได้้รัับความนิิยมอย่่างมากใน
การแสดงเดี่่�ยวของนัักทรอมโบนทั่่�วโลก โดยในท่่อนแรกของบทเพลง อยู่่�ในสัังคีีตลัักษณ์์
โซนาตาอััลเลโกร มีีรููปแบบได้้ดัังภาพที่่� 6

ภาพที่่� 6 : ลัักษณะโครงสร้้างของบทเพลง Sonata For Trombone And Piano Mov.I
ที่่�มา : วิิชญะ เรืืองรัักษ์์ (2563)
บทเพลงในท่่อนนำำ�เสนอเริ่่�มต้้นด้้วยกุุญแจเสีียง A minor โดยในช่่วงท่่อนเชื่่�อม
ของท่่อน A ได้้ย้้ายมาใช้้กุุญแจเสีียง B minor และใช้้เทคนิิคการแปร (Varition) ใน
การประพัันธ์์ โดยพััฒนาแนวทำำ�นองจากท่่อน A ส่่วนในท่่อน B ใช้้เทคนิิคในการแยกเสีียงคอร์์ด 
(Apeggiated) ในแนวเปีียโน ซึ่่�งในท่่อนนี้้�ไม่่สามารถระบุุกุุญแจเสีียงที่่�แน่่นอนและชััดเจน
ได้้ เนื่่�องจากมีีการย้้ายคอร์์ดไปมาอย่่างไม่่มีีรููปแบบที่่�แน่่นอน ถืือเป็็นเทคนิิคอย่่างหนึ่่�งที่่�
มัักพบในบทเพลงตั้้�งแต่่สมััยศตวรรษที่่� 19 เป็็นต้้นมา และในช่่วงท้้ายของท่่อนนำำ�เสนอ
ได้้ย้้ายกลัับมาใช้้กุุญแจเสีียง A minor เช่่นเดีียวกัันกัับในตอนต้้น โดยแนวเปีียโนยัังได้้
บรรเลงโดยใช้้เทคนิิคการ Appeggiated ต่่อเนื่่�องมาจากท่่อน B
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ในท่่อนพััฒนาถืือได้้ว่่าเป็็นช่่วงที่่�ยาวที่่�สุุดของบทเพลงในช่่วง Mov.I ผู้้�ประพัันธ์์
ได้้ใช้้เทคนิิคการ Varition โดยนำำ�ทำำ�นองจากท่่อน A และท่่อน B มาพััฒนา แต่่ไม่่สามารถ
ระบุุกุุญแจเสีียงที่่�แน่่นอนและชััดเจนได้้ โดยมีีการยืืดและหดจัังหวะเพื่่�อเตรีียมเข้้าสู่่�ท่่อน
ย้้อนกลัับ
ท่่อนย้้อนกลัับถืือเป็็นท่่อนสำำ�คััญท่่อนหนึ่่�งที่่�แสดงให้้เห็็นถึึงสัังคีีตลัักษณ์์โซนาตา
โดยในท่่อนย้้อนกลัับนี้้� ได้้ย้้ายมาในกุุญแจเสีียง F Major และกลัับมาในอััตราความเร็็วเดิิม
เช่่นเดีียวกัันกัับในท่่อน A มีีข้้อสัังเกตบางประการที่่�มีีต่่อท่่อนย้้อนกลัับนี้้� สัังเกตได้้ว่่าใน
แนวทำำ�นองของทรอมโบน เลืือกบรรเลงในกุุญแจเสีียง F Major แต่่ในแนวเปีียโนกลัับ
บรรเลงในคอร์์ดของ Bb Major ซึ่่�งถืือเป็็นลัักษณะของทวิิกุุญแจเสีียง (Bitonality)
โดยการบรรเลงสองกุุญแจเสีียงไปพร้้อม ๆ กััน
ในขณะเดีียวกัันนั้้�นดนตรีีแจ๊๊สมัักนำำ�โซนาตามาใช้้ในบริิบทต่่าง ๆ ทั้้�งการตั้้�งชื่่�อ
บทเพลง หรืือแม้้แต่่กระทั่่�งการนำำ�เอาสัังคีีตลัักษณ์์โซนาตา มาใช้้ในการประพัันธ์์บทเพลง
การนำำ� โครงสร้้ า งของสัังคีีตลัักษณ์์ โซนาตา มาใช้้ เ ป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง ในการประพัันธ์์ เ พลง
การเรีียบเรีียงเสีียงประสานในแง่่มุุมต่่าง ๆ บทประพัันธ์์เพลงแจ๊๊สในหลายบทเพลงมัักใช้้ชื่อ�่
เพลงว่่า Jazz Sonata, Sonata for Jazz Ensemble, Sonata for Jazz และอื่่น� ๆ โดยได้้
รัับอิิทธิพิ ลจากการนำำ�สัังคีีตลัักษณ์์โซนาตามาใช้้เป็็นส่่วนประกอบในการประพัันธ์์แทบทั้้ง� สิ้้น�
ผู้้�เขีียนขอยกตััวอย่่างบทประพัันธ์์เพลงจากนัักประพัันธ์์ชาวไทย ในบทเพลงลาเวนเดอร์์
แห่่ งความสงบของ อานุุ ภ าพ คำำ�มา (2558, น. 22) ได้้ ก ล่่ า วไว้้ ใจความตอนหนึ่่� ง ว่่ า
“โครงสร้้างบทประพัันธ์์เพลงนี้้�ผู้้�ประพัันธ์์ไม่่ได้้นำำ�รููปแบบตามธรรมเนีียมปฏิิบััติิเดิิมของ
สัังคีีตลัักษณ์์โซนาตามาใช้้ทั้้�งหมด แต่่ยัังคงมีีการแบ่่งตอนตามรููปแบบโครงสร้้างหลัักของ
สัังคีีตลัักษณ์์โซนาตา ได้้แก่่ ตอนนำำ�เสนอ ตอนพััฒนา และตอนย้้อนความ” โดยจาก
แผนผัังโครงสร้้างของบทประพัันธ์์ดัังตารางที่่�ได้้แสดงดัังต่่อไปนี้้�
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ตารางโครงสร้้างบทประพัันธ์์ ลาเวนเดอร์์แห่่งความสงบ
โครงสร้าง
ตอนพัฒนา

แนวคิดหลัก

ห้องที่

จุดซ้อม

ช่วงเชื่อม

52-57

G

B1

58-65

H

B1

66-70

I

ช่วงคั่น (Interlude)

71-79

J

B1

80-89

K

B1

90-97

L

B1

98-102

L

ช่วงบรรเลงคั่น

103-110

M

B1

111-118

N

บทนำ�

119-122

A

123-130

O

A1

131-138

P

A

139-146

Q

A

147-154

R

A (ทดเสียงขึ้นคู่ 2 เมเจอร์)

155-162

S

A

163-170

T

A1

171-178

U

B

179-186

V

A

187-194

W

195-199

X

ทำ�นอง
หลัก

ช่วงด้นสด
(กีตาร์)

ตอนย้อนความ

ทำ�นอง
หลัก

ช่วงด้นสด
(ฮัลโตแซก
โซโฟน)
ทำ�นอง
หลัก
ช่วงจบ

ที่่�มา : อานุุภาพ คำำ�มา (2558, น. 23)
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จากตารางโครงสร้้างบทประพัันธ์์ข้้างต้้น สัังเกตได้้ว่่าผู้้�ประพัันธ์์ได้้มีีการใช้้
โครงสร้้างหลัักของสัังคีีตลัักษณ์์โซนาตาในการประพัันธ์์ ส่่วนในรายละเอีียดต่่าง ๆ ภายใน
แต่่ละท่่อนนั้้�นมีีความแตกต่่างจากสัังคีีตลัักษณ์์โซนาตาในยุุคคลาสสิิกอยู่่�บ้้าง โดยเน้้นไปที่่�
โครงสร้้างหลัักตามที่่�ผู้้�ประพัันธ์์ได้้กล่่าวไว้้
บทสรุุป

การศึึกษาโครงสร้้างของสัังคีีตลัักษณ์์โซนาตาจาก 3 ยุุค ได้้ศึึกษาถึึงรููปแบบ
และตััวอย่่างเพลงที่่นำ� �ม
ำ าศึึกษา พบว่่า มีีทั้ง�้ ความเหมืือนและแตกต่่างกัันอยู่่�  โดยในภาพใหญ่่
ของโครงสร้้างตามลัักษณะของสัังคีีตลัักษณ์์โซนาตา มีี 3 ตอนใหญ่่ที่สำ�่ �คัั
ำ ญปรากฏอยู่่ค� รบถ้้วน
ทั้้ง� หมด คืือ ท่่อนนำำ�เสนอ ท่่อนพััฒนา และท่่อนย้้อนกลัับ (Exposition, Development,
Recapitulation) ในบางครั้้�งยัังมีีความเข้้าใจที่่�สัับสนและคลุุมเครืือระหว่่าง สัังคีีตลัักษณ์์
แบบสองตอน (Binary Form) และสัังคีีตลัักษณ์์โซนาตา
ความแตกต่่างที่่�สัังเกตได้้จากการศึึกษาในครั้้�งนี้้�ที่่�แตกต่่างกัันอย่่างเห็็นได้้ชััด 
อาจมาจากการพััฒนาและผสมผสานของสัังคีีตลัักษณ์์โซนาตารวมเข้้ากัับสัังคีีตลัักษณ์์อื่่�นที่่�
นำำ�มาร่่วมพััฒนาด้้วยกััน และบทเพลงที่่�ประพัันธ์์ขึ้้�นตามยุุคสมััย อาจมีีความยาวไม่่เท่่ากััน
เป็็นอีีกปััจจััยหนึ่่�ง ซึ่่�งส่่งผลให้้เกิิดความแตกต่่างกัันในยุุคบาโรกตอนปลายและยุุคคลาสสิิก
กัับยุุคปััจจุุบััน คืือไม่่มีีการย้้อนไปในตอนต้้นของเพลง และย้้อนกลัับมาในท่่อนพััฒนา
ความแตกต่่ างอีีกประการหนึ่่� งที่่� เห็็ น ได้้ ชััดเจน คืือการย้้ า ยกุุ ญแจเสีียงในท่่ อ นต่่ า ง ๆ
อาจเป็็นผลมาจากการพััฒนาทางดนตรีีที่เ�่ กิิดขึ้้น� อย่่างมากมายหลัังจากยุุคโรแมนติิกตอนปลาย
เพื่่�อที่่�จะหลีีกหนีีความจำำ�เจทางระบบดนตรีีแบบโทนาล (Tonal Music) จึึงไม่่ได้้ใช้้วิิธีีการ
เปลี่่�ยนกุุญแจเสีียงตามแนวปฏิิบััติิทฤษฎีีแบบดั้้�งเดิิม  ในช่่วงท่่อนพััฒนามีีความยาวที่่�
เพิ่่�มมากขึ้้�นจากยุุคบาโรกเป็็นอย่่างมาก แม้้แต่่ในยุุคคลาสสิิกความยาวของท่่อนพััฒนาก็็มีี
ความยาวกว่่าท่่อนพััฒนาในยุุคบาโรกเช่่นกััน ทำำ�ให้้รัับรู้้�ได้้ว่่าผู้้�ประพัันธ์์เพลงมีีส่่วนเป็็น
อย่่างมากในการพััฒนาสัังคีีตลัักษณ์์โซนาตา อีีกประการหนึ่่�งที่่�ส่่งเสริิมให้้มีีท่่อนพััฒนาที่่�
ยาวขึ้้�น อาจมาจากการศึึกษาการประพัันธ์์เพลงที่่�มีีมากขึ้้�น รวมถึึงเทคนิิคและแนวทางที่่�มีี
อย่่างมากมายและกว้้างขึ้้�น ทำำ�ให้้ท่่อนพััฒนาของแต่่ละยุุคมีีความยาวและความซัับซ้้อนที่่�
มากขึ้้น� ตามลำำ�ดัับ และในการพััฒนาการในยุุคต่่าง ๆ ของสัังคีีตลัักษณ์์โซนาตาที่่ก� ล่่าวมานั้้น�
มัักพบว่่ามีีการนำำ�เอาสัังคีีตลัักษณ์์โซนาตามาใช้้ในหลากหลายบริิบท ทั้้�งการประพัันธ์์
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แบบดั้้�งเดิิมจนถึึงการนำำ�โครงสร้้างหลัักมาใช้้ในบทประพัันธ์์ รวมถึึงการนำำ�แนวความคิิด
การพััฒนาทำำ�นองในท่่อนพััฒนามาใช้้อย่่างหลากหลาย และมีีความยาวที่่ม� ากขึ้้�น
จากการศึึกษาตำำ�ราต่่าง ๆ และบทเพลงที่่�นำำ�มาศึึกษาทั้้�งบทเพลงคลาสสิิกและ
บทเพลงแจ๊๊สร่่วมสมััย ผลการศึึกษาพบว่่า ลัักษณะทางสัังคีีตลัักษณ์์โซนาตาที่่พ� บในท่่อนที่่� 1
ของบทเพลงโซนาตามีีการพััฒนาตามยุุคและสมััยของดนตรีี ส่่งผลให้้มีีความซัับซ้้อนเพิ่่�ม
มากยิ่่�งขึ้้�น อย่่างไรก็็ตามในความซัับซ้้อนที่่�มีีมากขึ้้�น ก็็ยัังแสดงให้้เห็็นถึึงโครงสร้้างหลัักหรืือ
แก่่นสำำ�คััญของสัังคีีตลัักษณ์์ให้้เห็็นอยู่่�อย่่างชััดเจน ทั้้�งนี้้�การที่่�จะมองให้้เห็็นถึึงโครงสร้้าง
หลัักนั้้�น จำำ�เป็็นที่่�จะต้้องเรีียนรู้้�ถึึงลัักษณะพื้้�นฐานของสัังคีีตลัักษณ์์ต่่าง ๆ จึึงจะส่่งผล
ให้้การศึึกษาบทเพลงและสัังคีีตลัักษณ์์ในยุุคหลัังที่่�มีีความซัับซ้้อนยิ่่�งขึ้้�นนั้้�นเห็็นผลตาม
ลัักษณะที่่�ควรจะเป็็นได้้อย่่างดีียิ่่�ง อีีกทั้้�งยัังสามารถจำำ�แนกประเภทของสัังคีีตลัักษณ์์ที่่�มีี
ความคล้้ายคลึึงกัันให้้สามารถจำำ�แนกออกจากกัันได้้อย่่างถููกต้้องและชััดเจนมากยิ่่�งขึ้้�น
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