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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
ความเป�นมาและความสําคัญ 
 เป�าหมายท่ีสําคัญท่ีสุดอย�างหนึ่งในการศึกษาสาขาวิชาการแสดงดนตรี คือ การสามารถ
แสดงบทเพลงสู�สาธารณชนได-อย�างสมบูรณ. เชี่ยวชาญและเข-าใจ ซ่ึงการแสดงท่ีสมบูรณ.จะเกิดข้ึนได-
นั้นต-องอาศัยหลายป3จจัย ท้ังด-านการบรรเลงท่ีต-องเข-าใจในตัวดนตรี ท้ังด-านทฤษฎี การตีความบท
เพลง รวมถึงมีความรู-ในเรื่องประวัติความเป6นมาของตัวบทเพลงและนักประพันธ. ซ่ึงสิ่งเหล�านี้
สามารถศึกษาได-โดยการศึกษาค-นคว-าตามฐานข-อมูลต�าง ๆ และจัดตารางการทํางานอย�างเคร�งครัด 
เพ่ือเสริมให-สามารถแสดงดนตรีได-อย�างสมบูรณ.ท่ีสุดเม่ือข้ึนทําการแสดง  
 การค-นคว-าในสารนิพนธ.ครั้งนี้ มีเป�าหมายเพ่ือการเสริมความเข-าใจในแนวปฏิบัติสังคีต 
(Performance practice)1 ซ่ึงเป6นการทําความเข-าใจท้ังในตัวบทเพลง สถานท่ีและบริบทต�าง ๆ 
เพ่ือให-การแสดงเด่ียวเกิดข้ึนอย�างเข-าใจและสมบูรณ. เนื้อหาหลักของการศึกษาเป6นการศึกษาผลงาน
เปJยโนโซนาตา (Sonata)2 ของโวล.ฟกัง อะมาเดอุส โมสาร.ท (Wolfgang Amadeus Mozart) ซ่ึงเป6น
ผลงานชิ้นสําคัญท่ีโมสาร.ทประพันธ.ข้ึนในช�วงท่ีประสบความสําเร็จอย�างสูง การแสดงดนตรีสาธารณะ
ของเขาได-รับความนิยมเป6นอย�างมาก โดยเฉพาะเปJยโนคอนแชร.โต (Concerto)3 ซ่ึงเป6นบทเพลง

                                                           

 1 Performance practice แนวปฏิบัติสังคีต เป6นศัพท.ท่ีใช-กับการปฏิบัติเครื่องดนตรีหรือ
ขับร-องท่ีต-องการตีความประกอบการตัดสินใจว�าควรบรรเลงหรือร-องอย�างไร จึงจะถูกต-องท้ังในแง�
ของลีลาเพลงและยุคดนตรี; ณัชชา โสคติยานุรักษ., พจนานุกรมศัพท�ดุริยางคศิลป! (กรุงเทพฯ: 
สํานักพิมพ.แห�งจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย, 2543), 132. 
 2 Sonata โซนาตา บทบรรเลงเด่ียว บทเพลงสําหรับเด่ียวเครื่องดนตรีประกอบด-วยหลาย
ท�อนในอัตราความเร็วและลีลาต�าง ๆ กัน ถ-าเป6นการเด่ียวเครื่องดนตรีท่ีไม�ใช�เปJยโนหรือกีตาร. มักมี
เปJยโนบรรเลงประกอบ ถือเป6นบทเพลงสําหรับเด่ียวขนาดใหญ� มีแบบแผนและโครงสร-างซับซ-อน มี
มาตรฐานระดับสูง; เรื่องเดียวกัน, 160. 
 3 Concerto คอนแชร.โต, บทเพลงประชัน รูปแบบของบทเพลงท่ีให-เครื่องดนตรีเด่ียว
บรรเลงประชันกับวงดุริยางค. มักมี 3 ท�อนในอัตราเร็ว-ช-า-เร็ว ท�อนแรกมีโครงสร-างในทํานองเดียวกับ
สังคีตลักษณ.โซนาตา ส�วนท�อนสุดท-ายมักอยู�ในสังคีตลักษณ.รอนโด มีช�วงเด่ียว (Cadenza) ท่ีเปfดโอกาส
ให-ผู-แสดงเด่ียวได-อวดฝJมือด-วยในท�อนแรกและอาจมีช�วงเด่ียวสั้น ๆ ในท�อนสุดท-าย; เรื่องเดียวกัน, 45. 
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ขนาดใหญ�ท่ีใช-เปJยโนและออร.เคสตรา ซ่ึงทําให-เห็นทักษะการประพันธ.และการบรรเลงอย�างสูง ผู-วิจัย 
จึงเลือกผลงานชิ้นนี้เพ่ือเป6นตัวแทนสะท-อนให-เห็นถึงคุณค�าของผลงานและความโดนเด�นในตัว      
บทประพันธ.ซึ่งแตกต�างจากโซนาตาบทอ่ืน 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาบทเพลงเปJยโนท่ีมีความสําคัญในช�วงประวัติศาสตร.ในยุคคลาสสิก 
 2. เพ่ือศึกษาบทประพันธ.ประเภทเปJยโนโซนาตา 
 3. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห.การประพันธ.บทเพลงของโมสาร.ท 
 4. เพ่ือนําความรู-จากการศึกษาบทเพลงและการวิเคราะห.มาใช-ในการแสดงสู�สาธารณชน 
 5. เพ่ือจัดทําข-อมูลทางวิชาการสําหรับผู-ท่ีต-องการศึกษาการบรรเลงบทเพลงเปJยโนของ
โมสาร.ท 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

 1. ผู-วิจัยกําหนดข้ันตอนของการแสดงบทเพลงท่ีเลือก ทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห.เสียง
ประสาน และรวบรวมข-อเสนอแนะท่ีได-จากการแสดง 
 2. ผู-วิจัยกําหนดขอบเขตการวิจัยโดยใช-บทเพลง KV 331 ของโมสาร.ท 
 3. ผู-วิจัยได-กําหนดฉบับโน-ตเพลงโดยใช- G. Henle Verlag 
  
ประโยชน�ท่ีคาดว*าจะได,รับ 

 1. เป6นแนวทางในการศึกษาดนตรีในช�วงยุคคลาสสิกระหว�าง ค.ศ. 1750-1775 
 2. เป6นแนวทางในการตีความบทประพันธ.ของโมสาร.ท 
 3. เพ่ือจัดแสดงบทประพันธ.ด-วยความเข-าใจท่ีลึกซ้ึงข้ึน 
 4. เพ่ือให-มีความรู-ในการเตรียมตัวแสดง 
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บทท่ี 2 

 
อรรถาธิบายบทเพลงวิทยานิพนธ� 

 

ประวัติของผู�ประพันธ� 

 โวล�ฟกัง อะมาเดอุส โมสาร�ท (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 - 1791) เกิดเม่ือ  
วันท่ี 27 มกราคม ค.ศ. 1756 ที่เมืองซาลซ�บูร�ก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย (Austria) เปAนบุตร
ของเลโอโพลด� โมสาร�ท (Leopold Mozart, 1791-1787) และอันนา มาเรีย (Anna Maria Mozart, 
1719-1787) บิดาของโมสาร�ททํางานในวงออร�เคสตราในฐานะนักไวโอลินใหMกับอาร�คบิชอบ (Archbishop 
Hieronymus Colloredo) แหTงเมืองซาลซ�บูร�ก 
 โมสาร�ทเรียนดนตรีจากบิดาท้ังคีย�บอร�ด ไวโอลิน และการประพันธ�เพลง ซ่ึงโมสาร�ทไดM
แสดงใหMเห็นถึงอัจฉริยภาพทางดนตรี โดยสามารถประพันธ�เพลงต้ังแตT 4 ป^ และไดMรับการเผยแพรT
ตอนอายุ 7 ป^ โมสาร�ทแตTงอุปรากรเม่ืออายุเพียง 12 ป^ โมสาร�ทและพ่ีสาวเดินทางแสดงดนตรีท่ัว
ยุโรปจนกระท่ังกลับมาท่ีเมืองซาลซ�บูร�ก และเขMาทํางานในตําแหนTงนักดนตรีหลวงในป^ ค.ศ. 1772 
 ในป^ ค.ศ. 1781 โมสาร�ทตัดสินใจไปอยูTท่ีกรุงเวียนนาในฐานะนักดนตรีอิสระเนื่องจากไมT
พอใจกฎระเบียบท่ีเครTงครัดของอาร�คบิชอบ ซ่ึงในชีวิตชTวงนี้ โมสาร�ทไดMรับความสนใจอยTางลMนหลาม
จากความแปลกใหมTของตัวบทเพลงและจากอัจฉริยภาพในตัวโมสาร�ทเอง ในชTวงทMายของชีวิตโมสาร�ท 
เขาจับจTายใชMสอยอยTางฟุaมเฟbอย ประกอบกับสุขภาพท่ีไมTดี ทําใหMโมสาร�ทเสียชีวิตลงอยTางอนาถา1 
 ผลงานของโมสาร�ทถูกรวบรวมไวMโดย ลุดวิก ฟอน เคอเชิล (Ludwig von Kochel, 1800-
1877) ในป^ ค.ศ. 1862 นักพฤกษศาสตร�ชาวออสเตรีย โดยเคอเชิลไดMใชMเครื่องหมาย K หรือ KV. 
กํากับเขMาไปในงานประพันธ�ของโมสาร�ท2 
 
  

                                                           

 1 Wendy Thompson, Mozart a Bicentennial Tribute (London: Quintet, 1989). 
 2 ปานใจ จุฬาพันธุ�, วรรณกรรมเพลงเป/ยโน 1 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ�แหTงจุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย, 2551), 106-107. 
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อิทธิพลต2อการประพันธ�บทเพลงของโมสาร�ท 
 ดนตรีในยุคบาโรค (Baroque period, 1600-1750) ไดMรับความนิยมเปAนเวลานานหลาย
ทศวรรษ จนกระท่ังเกิดดนตรีแขนงใหมTหลังผTานยุคโรโคโค (Rococo period, 1720-1770) เกิดดนตรี
แบบกาลองต� (Galant style) จนมาสูTดนตรียุคคลาสสิก (Classical period, 1750-1830) ซ่ึงถือเปAน
การปฎิวัติโครงสรMางและภาษาทางดนตรี จากนักประพันธ�ท่ีใชMรูปแบบการประพันธ�บทเพลงท่ีมี  
ความซับซMอน ใชMภาษาด้ังเดิมในการประพันธ�บทเพลง ผTานเขMาสูTภาษาใหมT พวกเขาตัดสินใจท่ีจะลด
ความซับซMอนในการแตTงบทเพลงเชTนฟtวก� (Fugue) ของยุคบาโรคไปสูTความหรูหราแบบเรียบงTายของ
กาลองในยุคโรโคโค ซ่ึงตMองการดนตรีท่ีมีความเรียบงTายและเปAนธรรมชาติมากท่ีสุด3 
 กาลองต�เปAนรูปแบบดนตรีท่ีเรียบงTายในการประพันธ�และมีแนวทํานองหลักท่ีชัดเจน   
เปAนทํานองหลักสอดประสานกับคอร�ด (Chord)4 รูปแบบดนตรีแบบกาลองเกิดในราชสํานักของ 
หลุยส�ท่ี 14 (Louis XIV) ในฝรั่งเศส ดนตรีแนวนี้มีลักษณะสดใสและสนุกสนาน5   
 หนึ่งในผูMท่ีโดดเดTนในการแตTงรูปแบบกาลองนี้ คือ คาร�ล ฟtลิปปy เอมานูเอล บาค (Carl 
Philipp Emanuel Bach, 1714-1788) ซ่ึงรูปแบบโซนาตาของเขาสTงอิทธิพลมายังไฮเดิน (Franz 
Joseph Haydn, 1732-1809) โมสาร�ท และเบโทเฟน (Ludwig van Beethoven, 1770-1827) 
ผลงานเป^ยโนท่ีประพันธ�ข้ึนมากกวTา 200 ชิ้น คอนแชร�โต (Concerto) 52 ชิ้น และผลงานทฤษฎี    
ซ่ึงเขียนออกมาเปAนหนังสือ Essay on the True Art of Playing Keyboard Instruments ของบาค 
กลายเปAนแนวทางในการแตTงบทประพันธ�ในชTวงกลางศตวรรษท่ี 186 
  

                                                           

 3 Joseph Machlis, The Enjoyment of Music: An Introduction to Perceptive 

Listening, Fifth Edition (New York: W. W. Norton & Company, 1984), 429. 
 4 Chord คอร�ด, กลุTมโนMตประสาน กลุTมโนMตอยTางนMอย 3 ตัว มีโครงสMรางท่ีแนTนอนตาม
กฎเกณฑ� เลTนพรMอมกันทุกตัว เปAนหัวใจในการประสานเสียง คอร�ดหลักตามแบบแผนมี 4 ชนิด  
ซึ่งเกิดจากการนําคูTสามมาเรียงซMอนกัน ไดMแกT คอร�ดเมเจอร� คอร�ดไมเนอร� คอร�ดดิมินิชท� และคอร�ด
ออกเมนเทด; ณัชชา โสคติยานุรักษ�, พจนานุกรมศัพท�ดุริยางคศิลปJ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ�แหTง
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2543), 37. 
 5 Joseph Machlis, The Enjoyment of Music: An Introduction to Perceptive 

Listening, 422-423. 
 6 Ibid, 429. 
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เครื่องดนตรีเป/ยโนในยุคโมสาร�ท 

 โมสาร�ทเปAนหนึ่งในคนท่ีไดMรับการยกยTองวTาเยี่ยมยอดท่ีสุดคนหนึ่งในการแสดงแบบดMนสด
บนเป^ยโน ชTวงชีวิตท่ีโมสาร�ทอยูTในเวียนนา เปAนชTวงท่ีเขาไดMแสดงคอนเสิร�ตเปAนจํานวนมากและไดMมี
โอกาสสอนเป^ยโนใหMกับชนชั้นสูงอีกดMวย 
 เครื่องคีย�บอร�ดในบMานของโมสาร�ท คือ ฮาร�ปซิคอร�ด (Harpsichord) โดย คริสเตียน 
เออร�เนสต� (Christian Ernst Friederici, 1709-1780) ซ่ึงเปAนเป^ยโนท่ีโมสาร�ทใชMมาโดยตลอด ต้ังแตT
โมสาร�ทยังเด็กจนกระท่ังการจากไปของเลโอโพลด�ในป^ ค.ศ. 1787 
 นอกจากฮาร�ปซิคอร�ดแลMว พTอของโมสาร�ทยังไดMซ้ือคลาวิคอร�ด (Clavichord) มาจากโยฮัน 
อันเดรียส ชไตน� (Johann Andreas Stein, 1728-1792) เพราะโมสาร�ทตMองการเครื่องดนตรีใหมT
หลังจากกลับมาจากมานไฮม� (Mannheim) ในป^ ค.ศ. 1778   
 โมสาร�ทเห็นคลาวิคอร�ดเปAนเพียงเปAนเครื่องดนตรีท่ีไมTสําคัญนัก แตTจนกระท่ังโมสาร�ท 
เสียชีวิตก็ยังมีคลาวิคอร�ดอยูTในหMองของเขา 
 ฟอร�เตเป^ยโน (Fortepiano) ในชTวงป^ ค.ศ. 1756 ท่ีโมสาร�ทเกิด เป^ยโนเปAนเครื่องดนตรีท่ี
คTอนขMางหายากเพราะตMองนําเขMาจากท่ีอ่ืน เชTน เป^ยโนของบาร�โตโลเมโอ กริสโตโฟรี (Bartolomeo 
Cristofori, 1655-1731) ในอิตาลี และเป^ยโนซ่ึงผลิตตามแบบของกริสโตโฟรีในสเปน (Spain) โปรตุเกส 
(Portugal) และในเยอรมัน (Germany) เป^ยโนถูกผลิตโดยกอทท�ฟรีด ซิลเบอร�มันน� (Gottfried 
Silbermann, 1683-1753) ซ่ึงในชTวง 20 ป^ถัดมา การผลิตเป^ยโนกระจายไปท่ัวยุโรป และในชTวง   
1770 โยฮัน อันเดรียส ชไตน�ในอักส�เบิร�ก (Augsburg) ไดMพัฒนาระบบกลไกของเป^ยโนแบบใหมT
สําเร็จหลังจากทดลองเปAนเวลาหลายป^ 
 ในป^ ค.ศ. 1777 นั้น โมสาร�ทไดMมีโอกาสไดMใชMเป^ยโนของ โยฮัน อันเดรียส ชไตน� ซ่ึงผลิต
จากโรงงานท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในบรรดาโรงงานผลิตเป^ยโนท้ังหมด โมสาร�ทชื่นชอบเป^ยโนหลังนี้เปAน
อยTางมาก เพราะสามารถทําเสียงดังเบาไดMงTาย โดยเป^ยโนของชไตน�เปAนหนึ่งในหลายยี่หMอดังซ่ึงผลิต
ทางใตMของยุโรปในชTวงป^ทMาย ๆ ของศตวรรษท่ี 18 ความกวMางของเป^ยโนไมTเกิน 5 ชTวงคูTแปด 
(Octave)7 บวกกับอีกสองคีย� เอฟชาร�ป และ จี ในชTวงเสียงสูงสุด 

                                                           

 7 Octave ชTวงคูTแปด, คูTแปด ชTวงเสียงระหวTางโนMตตัวหนึ่งไลTสูงข้ึนหรือตํ่าลงตามลําดับ
จนถึงโนMตท่ีมีชื่อเดียวกันนั้น ชTวง 1 คูTแปดจะหTางกันเปAนระยะ 8 ข้ันตัวโนMต โดยนับโนMตต้ัวท่ีเริ่มตMน
เปAนตัวท่ี 1 สTวนชTวง 2 คูTแปดก็จะหTางกันเปAนระยะ 15 ข้ันตัวโนMต; ณัชชา โสคติยานุรักษ�, พจนานุกรม

ศัพท�ดุริยางคศิลปJ, 123. 
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 ในชTวงป^ ค.ศ. 1782 โมสาร�ทไดMซ้ือเป^ยโนมาจากแอนทอน วอลเตอร� (Anton Walter, 
1752-1826) ซ่ึงเปAนเป^ยโนหลังท่ียังคงอยูTมาจนถึงป�จจุบัน เปAนเป^ยโนท่ีโมสาร�ทใชMในการแสดงและ
ประพันธ�บทเพลงมากท่ีสุดในชTวงรุTงเรืองของเขา เป^ยโนของแอนทอนไดMถูกขนานนามวTาเวียนนิส 
เป^ยโน แอคชั่น (Viennese piano action) ซ่ึงสามารถดึงลักษณะของบทประพันธ�ของโมสาร�ทไดM 
ออกมาอยTางชัดเจนในดMานของเสียงท่ีสดใส สงTางาม พรMอมกับความไหลลื่นของโนMตท่ีวิ่งไปมา ตTอมาใน
ป^ ค.ศ. 1785 เป^ยโนใหมTของโมสาร�ทมีเพเดิล (Pedal)8 ซ่ึงถูกสรMางข้ึนโดย แอนทอน วอลเตอร� เปAน
เพเดิลบอร�ด (Pedal Board) มีสองชTวงคูTแปด การใชMเพเดิลบอร�ด มีสTวนชTวยในการแสดงเพราะทําใหM
เกิดเสียงท่ีดังยิ่งข้ึน9 
 
เป/ยโนโซนาตา 
 เป^ยโนโซนาตา คือ บทเพลงโซนาตาท่ีประพันธ�ข้ึนมาเพ่ือใชMบรรเลงเด่ียวเป^ยโน พัฒนาข้ึน
โดยนักประพันธ�หลายคน โดยหนึ่งในนักประพันธ�คนสําคัญ คือ โดเมนิโก สการ�ลาตตี (Domenico 
Scarlatti, 1685-1757) นักประพันธ�ท่ีเกิดในป^เดียวกับ บาค และ เฮนเดล มีชื่อเสียงในการเขียน
บทประพันธ�ประเภทคีย�บอร�ด ผลงานของเขาถือวTาเปAนแบบฉบับของยุคบาโรค และมีอิทธิพลตTอยุค
คลาสสิก โดยเฉพาะบทเพลงสําหรับเป^ยโนมากกวTา 500 ชิ้น เขาพัฒนารูปแบบการประพันธ�โซนาตา
ใหMมีรูปแบบของฉันทลักษณ�เฉพาะแบบโซนาตา (Sonata form) กลTาวคือ ฉันทลักษณ�โซนาตา มีรูปแบบ
เปAนฉันทลักษณ�แบบสองตอน (Binary form) โดยสTวนแรกยMายจากศูนย�เสียงหลัก (Tonic key) สูTคีย�
ท่ีสัมพันธ�กัน (Related key) โดยเสนอดMวยแนวทํานองท่ีแตกตTางกัน และในสTวนตTอมาไดMใชMการ
พัฒนาแนวทํานอง (Development) จากโดมินันท� (Dominant) กลับไปสูTโทนิคอีกครั้ง   
 ฉันทลักษณ�นี้ตTอมาไดMพัฒนากลายเปAนโซนาตา อัลเลโกร ฟอรม (Sonata Allegro-
form)10 ซ่ึงรูปแบบการพัฒนาบทประพันธ�เป^ยโนโซนาตาของสการ�ลาตตีนั้นยังไมTแนTชัด ซ่ึงผลกระทบ
ท่ีเกิดข้ึนกับบทประพันธ�นั้นจะเกิดจากสุขภาพของตัวผูMเลTน การจMางงาน และประสบการณ�ของตัว
ผูMประพันธ�11 

                                                           

 8 Pedal เพเดิล กลไกของเครื่องดนตรีที่ควบคุมโดยเทMา ทําใหMเกิดเสียงคMาง; ณัชชา    
โสคติยานุรักษ�, พจนานุกรมศัพท�ดุริยางคศิลปJ, 130. 
 9 Richard Maunder, Mozart’s Keyboard Instruments, เขMาถึงเม่ือ 25 ธันวาคม 
2557, เขMาถึงไดMจาก http://www.jstor.org/stable/3127878 
 10 Joseph Machlis, The Enjoyment of Music: An Introduction to Perceptive 
Listening, 424-425. 
 11 Robert L. Marshall, ed. Eighteenth-Century Keyboard Music, Second 
Edition (New York: Routledge, 2003), 180-186. 
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 จากหนังสือดนตรีบาโรคโดยอาจารย�คมธรรม ดํารงค�เจริญ เขียนไวMวTา คําวTา “โซนาเร” 
หรือ “โซนาตา” ปรากฏข้ึนในปลายศตวรรษท่ี 16 เขMาศตวรรษท่ี 17 เม่ือดนตรีบรรเลงเปAนท่ีนิยมมากข้ึน 
ท้ังดนตรีประกอบการเตMนรํา หรือดนตรีค่ันเวลาระหวTางศาสนพิธี การบรรเลงตTาง ๆ จึงถูกใชMคําวTา  
โซนาเร ซ่ึงแปลวTาสําหรับการบรรเลงเพ่ือแยกออกจากดนตรีประเภทอ่ืน ๆ ท่ีเปAนการรMอง เขMาชTวง
ศตวรรษท่ี 17 ความหมายของโซนาตาเริ่มมีแนวโนMมท่ีชัดเจนข้ึน โดยเฉพาะในเรื่องการจัดวงท่ี
นําเสนอเรื่องของกลุTมเครื่องดําเนินคอร�ด (Basso continuo) และยังขยายไปสูTรูปแบบการบรรเลงอ่ืนๆ 
แตTหากกลTาวถึงคําวTาโซนาตาเพียงอยTางเดียว ก็จะหมายถึงเพลงบรรเลงสําหรับเครื่องท่ีสามารถดําเนิน
ไดMท้ังคอร�ดและทํานอง   
 โซนาตาในชTวงศตวรรษท่ี 17 แบTงออกเปAน 2 ประเภท ตามรูปแบบการใชMงาน คือ โซนาตา 
ดา คิเอซา (Sonata da chiesa) สําหรับบรรเลงในโบสถ� และโซนาตา ดา คาเมรา (Sonata da 
camera) ซ่ึงสําหรับบรรเลงในหMอง12 
 เป^ยโนโซนาตาของโมสาร�ทเปAนผลจากการพัฒนาของโซนาตา ดา คาเมรา ซ่ึงเปAนดนตรีท่ี
ใชMบรรเลงในราชสํานัก โดยเปAนเพลงชุดสําหรับการเตMนรํา การกําหนดทTอนและจังหวะของ โซนาตา
จะอิงกับประเภทของการเตMนรํา เชTน มินูเอ็ต และทรีโอ (Minuet and trio) และชื่อของโซนาตา
กลายเปAนชื่อเพลงชุดสําหรับการบรรเลงเด่ียว ซ่ึงสามารถมีสามหรือสี่ Movement หรือในบางครั้ง
อาจแตTงข้ึนแคT Movement เดียว โดยท่ัวไปในบทที่หนึ่งของเป^ยโนโซนาตา มักอยูTในรูปแบบของ
โซนาตาฟอร�ม13 รูปแบบของโซนาตานั้น  
 

บทประพันธ�เป/ยโนโซนาตาของโมสาร�ท 

 บทเพลงเป^ยโนโซนาตาของโมสาร�ทเปAนบทเพลงท่ีโดดเดTนนMอยกวTาเม่ือเทียบกับบทเพลง
อุปรากรหรือวงออร�เคสตราของเขา และโซนาตาของโมสาร�ทมักจะใชMบรรเลงในหMองโถงเล็กหรือใน
หMองนั่งเลTน อยTางไรก็ตามเป^ยโนโซนาตาของโมสาร�ทนั้นมีความสําคัญในการบรรเลงและการฝ�กซMอม
เป^ยโนในป�จจุบันเปAนอยTางมาก14 เนื่องจากปกติแลMวโมสาร�ทจะประพันธ�ข้ึนเพ่ือใชMสอนนักเรียนใน
บทเรียนเป^ยโน15 

                                                           

 12 คมธรรม ดํารงเจริญ, ดนตรีบาโรค: 1600-1752 (กรุงเทพฯ: ยูโรปา เพรส, 2553). 
 13 เรื่องเดียวกัน, 82. 
 14 Heatcote H. Statham, Mozart as a Pianoforte Composer, เขMาถึงเม่ือ 25 
ธันวาคม 2557, เขMาถึงไดMจาก http://jstor.org/stable/3356666 
 15 John Irving,  Mozart’s Piano Sonata, เขMาถึงเม่ือ 25 ธันวาคม 2557, เขMาถึงไดMจาก 
http://www.jstor.org/stable/3128630 
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 โซนาตาบทแรก เกิดข้ึนในป^ ค.ศ.1775 ในขณะท่ีโมสาร�ทมีอายุประมาณ 19 ป^ และเปAน

ครั้งแรกท่ีโมสาร�ทไดMทดลองเลTนเป^ยโนฟอร�เต16 ซ่ึงการประพันธ�บทเพลงเป^ยโนโซนาตานั้นถูกตีความ

วTามีความคลMายคลึงกับผลงานของ โจเซฟ ไฮเดิน มาก ซ่ึงในบางบทเพลงจะเปAนการนํารูปแบบการ

แตTงเพลงของนักประพันธ�ทTานอ่ืน มาประยุกต�ใชMในเป^ยโนโซนาตาของตนเอง17  

 ในชTวงแรกของการประพันธ�บทเพลงเป^ยโนโซนาตา โมสาร�ทประพันธ�บทเพลงโดยมี

รากฐานของการใชMฮาร�ปซิคอร�ดและคลาวิคอร�ด ซ่ึงในชTวงทMายของป^ ค.ศ. 1781 ในกรุงเวียนนา  

โมสาร�ทไดMถูกขนานนามวTา เปAนผูMมีความสามารถมากท่ีสุดในการบรรเลงเครื่องคีย�บอร�ด 

 เนื่องจากโซนาตาบทแรกออกสูTสาธารณชนตอนท่ีโมสาร�ทอายุ 19 ป^ จึงทําใหMเกิดคําถาม

ข้ึนวTา ทําไมกTอนหนMานี้โมสาร�ทไมTไดMประพันธ�บทเพลงเด่ียวเป^ยโนโซนาตาเลย นักวิชาการสันนิษฐาน

ไวMสองกรณีวTา อาจเกิดจากชTวงตMนของชีวิตโมสาร�ทนั้น มีความแพรTหลายของไวโอลินโซนาตาเปAน

อยTางมาก และอีกกรณีหนึ่งคือพ่ีสาวของโมสาร�ทไดMครอบครองไวMท่ีตนเองและไมTไดMนํามาตีพิมพ� 

 ในบทเพลงเป^ยโนโซนาตาท้ังหมด 18 บท ถูกแบTงออกเปAน 5 ชTวง ตามวันท่ีและลักษณะ

การประพันธ� ต้ังแตTป^ ค.ศ. 1774-1789 ดังนี้18 

 1. K. 279-284 (1774-1775)  

 2. Three Sonatas K. 309-311 (1777-1778)   

 3. Three Sonatas K. 330-333 (1783-1784)  

 4. Fantasy and Sonata K. 475/457 (1784-1785)  

 5. The Late Sonatas K. 533/494, 545, 570, 576 (1788-1789) 

 

                                                           

 16 Nathan Broder, Mozart and the “Clavier”, เขMาถึงเม่ือ 25 ธันวาคม 2557, 
เขMาถึงไดMจาก http://www.jstor.org/stable/739492 
 17 John Irving, Mozart’s Piano Sonata, เขMาถึงเม่ือ 25 ธันวาคม 2557, เขMาถึงไดM
จาก http://www.jstor.org/stable/3128630 
 18 William Kinderman, Mozart’s Piano Music, (New York: Oxford University, 
2006) 
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Sonata in A Major KV.331  
 ยังไมTเปAนท่ีแนTชัดวTาโซนาตาบทนี้ถูกประพันธ�ข้ึนเม่ือใด ระหวTางชTวงประมาณป^ ค.ศ. 
1778 ในกรุงปารีส (Paris) หรือป^ ค.ศ. 1783 ในกรุงเวียนนา บทเพลงนี้แตTงข้ึนเปAนชุดใหMกับนักเรียน
ของโมสาร�ทท่ีเวียนนา และตีพิมพ�ข้ึนในป^ ค.ศ. 1784 โดยอาทาเลีย (Artaria)19 โซนาตา KV.331 มี
ความโดดเดTนในเรื ่องการเริ่มตMนเพลง โดยโมสาร�ทเริ่มตMนทTอนแรกดMวยทํานองหลักและการแปร 
(Theme and Variation)20 ซ่ึงแตกตTางจากโซนาตาบทอ่ืนท่ีจะเริ่มดMวยโซนาตาอัลเลโกร (Allegro) 
ท่ัวไป 
 ทTอนรอนโด (Rondo) ในโซนาตาบทนี้ถูกแตTงข้ึนชTวงท่ีเพลงสไตล�เตอร�กิช (Turkish) 
กําลังโดTงดัง และโมสาร�ทก็นําสไตล�ดังกลTาวมาใชM ซ่ึงมีอีกหลายบทเพลงท่ีโมสาร�ทใชMสไตล�นี้ในการแตTง
เชTนกัน เชTน บัลเลต� “Le Gelosie del Serraglio” และอุปรากรเรื่อง “Die Entfubrung aus dem 
Serail” และ “Don Giovanni” โดยนํารูปแบบจังหวะในการใชMเครื่องตีของเจนิสซารี่ย� (Janissary 
Orchestra) เขMามาใชMในบทเพลงเพ่ือนําเสนอแนวเพลงเตอร�กิช21 
  
  

 
 

                                                           

 19 Ibid, 47-48.  
 20 Theme and variations ทํานองหลักและการแปล ทํานองสําคัญตามดMวยการแปล
ของทํานองนั้นในลักษณะตTาง ๆ; ณัชชา โสคติยานุรักษ�, พจนานุกรมศัพท�ดุริยางคศิลปJ, 171. 
 21 Wendy Thompson, Mozart a Bicentennial Tribute (London: Quintet, 1989), 
59, 63. 
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บทท่ี 3 

 
แนวทางการปฏิบัติและกระบวนการเตรียมตัวก�อนการแสดง 

 
แนวทางปฏิบัติ 

 1. คัดเลือกบทประพันธ�ท่ีจะใช�ในการแสดงโดยปรึกษากับอาจารย�ที่ปรึกษาและได�รับ
การอนุมัติ 
 2. คัดเลือกฉบับโน�ตเพลงและฐานข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับบทเพลงและนักประพันธ�ใน
ห�องสมุดต0าง ๆ  
 3. วิเคราะห�บทเพลง 
 4. วางแผนการฝ6กซ�อม 
 5. ฝ6กซ�อมบทประพันธ� เทคนิคการบรรเลงและศึกษาหาข�อมูลเพ่ิมเติมในการบรรเลง 
 6. ทําการทบทวนเอกสารประกอบของงานเขียน 
 7. ส0งงานเขียนให�กับอาจารย�ท่ีปรึกษาเพ่ือโต�แย�งข�อมูลและหาข�อสรุป 
 8. แก�ไขข�อมูลเพ่ือส0งให�อาจารย�ท่ีปรึกษาอนุมัติ 
 9. นัดวันเพ่ือทําการเข�าสอบจบ 
 10. ผ0านการสอบครั้งสุดท�าย 
 11. เตรียมการแสดง วันท่ี เวลา และสูจิบัตร 
 12. ทําข�อมูลบทสรุปในข้ันตอนสุดท�าย และทํางานเขียนให�สมบูรณ� 
 
การเตรียมตัวก�อนการแสดง 

 1. เลือกบทประพันธ�ท่ีสนใจและนําไปปรึกษาอาจารย�ท่ีปรึกษา 
 2. จัดตารางซ�อมในแต0ละวันเพื่อให�การซ�อมเกิดประสิทธิภาพและพยายามใช�ทักษะ
การอ0านโน�ตทันควันเพ่ือจบบทเพลงให�เร็วท่ีสุด 
 3. เข�าเรียนในชั่วโมงเรียนอย0างสมํ่าเสมอกับอาจารย�ท่ีปรึกษาเพ่ือเพ่ิมทักษะความรู�และ
มุมมองต0าง ๆ ในบทประพันธ� 
 4. ฟDงแผ0นบันทึกเสียงให�หลากหลายเพ่ือให�มีมุมมองใหม0 ๆ เก่ียวกับบทประพันธ� 
 5. ซ�อมบทประพันธ�อย0างละเอียดจนเกิดความม่ันใจโดยการซ�อมแยกมือ ซ�อมเปEนช0วง
สั้นๆ ซ�อมในความคิด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 6. บันทึกเสียงการฝ6กซ�อมของตนเองเพ่ือปรับปรุงการเล0นให�ดียิ่งข้ึน 
 7. จัดการแสดงต0อสาธารณชนและเปFดให�มีการแสดงความเห็นเก่ียวกับการแสดง 
  
การวางแผนเสนอผลงาน 

 

ตารางท่ี 1   แสดงการวางแผนเสนอผลงาน 
 

ป� พ.ศ.2553-2555 
รายละเอียด 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

เริ่มทําสารนิพนธ'เดือน

พฤศจิกายน 

                  

คัดเลือกบทเพลงและ 

ศึกษาบทเพลง 

                  

เข.าพบอาจารย'ท่ีปรึกษา

และอาจารย'ทักษะดนตรี 

                  

ศึกษาค.นคว.าข.อมูลท่ีเก่ียว-

ข.องและวิเคราะห'บทเพลง 

                  

ศึกษาและซ.อมบทเพลงท่ี 

ใช.แสดง 

                  

จัดเตรียมการจัดการแสดง

และเสนอผลงานภายใน 

                  

ปรับปรุงและแก.ไขการแสดง                   

แสดงผลงาน                   

จัดพิมพ'และนําเสนอเป7น

รูปเล�มสารนิพนธ' 

                  

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทท่ี 4 
 

บทวิเคราะห� 
 
 บทเพลงนี้เริ่มต�นด�วยทํานองหลักและการแปร ในท อนแรกอยู ในกุญแจเสียง เอ เมเจอร& 
ซึ่งในแนวทํานองหลักและการแปรนั้นเป)นสังคีตลักษณ& เอบีเอ โดยปรกติแล�วจะเริ่มด�วยทํานอง
หลักและตามด�วยการแปล ซ่ึงในการแปลแต ละท อนนั้นจะจบประโยคด�วยตัวเอง ในท อนท่ีสอง คือ
มินูเอ็ตทรีโอ (Minuet-Trio) จะมีจังหวะคล�ายการเต�นรํา จะเริ่มด�วยมินูเอ็ตก อนแล�วตามด�วยท อน 
ทรีโอ และจะย�อนกลับมาในท อนมินูเอ็ตอีกครั้ง ในกุญแจเสียง ดี เมเจอร& ส วนท อนสุดท�ายเป)น
สังคีตลักษณ&รอนโด เป)นรอนโดแบบ 5 ท อน (5-part Rondo) ในกุญแจเสียง เอ ไมเนอร& 
 
ท�อนท่ีหนึ่ง 
 
ตารางท่ี 2 แสดงสังคีตลักษณ& ท อนท่ี 1 
 

สังคีตลักษณ� ตอน ห�อง กุญแจเสียง 

ทํานองหลัก 1-18 

การแปรครั้งท่ี I 19-36 

การแปรครั้งท่ี II 37-54 

เอ เมเจอร& 

การแปรครั้งที III 55-72 เอ ไมเนอร& 

การแปรครั้งท่ี IV 73-90 
การแปรครั้งท่ี V 91-108 

ทํานองหลักและ 
การแปร 

การแปรครั้งท่ี VI 109-135 

เอ เมเจอร& 

 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ทํานองหลัก 
 ท อนทํานองหลักนั้นเป)นจังหวะ 6/8 ในคําสั่งอัตราความเร็วช�าปานกลางอย างสง างาม 
(Andante grazioso) เป)นสังคีตลักษณ& เอบีเอ ในกุญแจเสียง เอ เมเจอร&  
 

 
 
ภาพท่ี 1 แสดงโน�ตเพลงท อนท่ีหนึ่ง ห�องท่ี 1 - 4 
ท่ีมา:  Wolfgang Amadeus Mozart,  Klaviersonaten - Band II (For Piano), Edited by 
Ernst Herttrich (Germany: G. Henle Publishers, n.d.), 160. 
 
  ในช วงเอ ห�องท่ี 1-4 เป)นทํานองถาม ซ่ึงในทํานองหลักและในแนวเบสเล นประสานกัน
ในโมทีฟจังหวะเดียวกันและจบประโยคด�วยเคเดนซ&เปcดในคอร&ดห�า อี เมเจอร&  
 

 
 
ภาพท่ี 2 แสดงโน�ตเพลงท อนท่ีหนึ่ง ห�องท่ี 5 - 8 
ท่ีมา:  Wolfgang Amadeus Mozart,  Klaviersonaten - Band II (For Piano), Edited by 
Ernst Herttrich (Germany: G. Henle Publishers, n.d.), 160. 
 
 ทํานองตอบซ่ึงมีเนื้อดนตรีท่ีคล�ายกันกับทํานองถามท้ังในรูปแบบจังหวะและทิศทางของ
ทํานองในห�องท่ี 5-8 แต มีการดัดแปลงในห�องท่ี 7-8 เพ่ือจบประโยคด�วยเคเดนซ&ปcดในคอร&ดหนึ่ง  
เอ เมเจอร&  
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 3  แสดงโน�ตเพลงท อนท่ีหนึ่ง ห�องท่ี 9 - 12 
ท่ีมา:  Wolfgang Amadeus Mozart,  Klaviersonaten - Band II (For Piano), Edited by 
Ernst Herttrich (Germany: G. Henle Publishers, n.d.), 160. 
 
 ช วง บี ในห�องท่ี 9-12 เริ่มด�วยกุญแจเสียง เอ เมเจอร&ซึ่งแนวทํานองนั้นถูกยกสูงข้ึนในช วง
คู สามและเป)นการพัฒนาของลักษณะจังหวะประจุดและใช�โน�ตนอกคอร&ดมากข้ึน ส วนในมือซ�ายเล น
เป)นคอร&ดแตกเพ่ือทําให�เพลงไหลลื่นมากข้ึนและจบประโยคด�วยเคเดนซ&เปcดในคอร&ดห�า อี เมเจอร& 
เพ่ือส งกลับไปยังช วง เอ อีกครั้งในห�อง 13-16 ซ่ึงเป)นส วนซํ้าของห�อง 5-8 และในห�อง 16 เป)นการ
เปลี่ยนคอร&ดอย างแนบเนียนในคอร&ด เอ เมเจอร&ซ่ึงเล นในลักษณะเบา ในสองห�องสุดท�าย 17-18 นั้น
เป)นการขยายของประโยคเป)นโคเด็ตตาในแบบเคเดนซ&ปcดในคอร&ดหนึ่ง เอ เมเจอร&  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 การแปร ครั้งท่ี I 
 การแปรครั้งท่ี I เป)นสังคีตลักษณ&แบบ เอบีเอ ซ่ึงเหมือนกับท อนทํานองหลักทุกประการ
และเป)นการนําทํานองหลักมาพัฒนาโดยการใช�โน�ตเขบ็ตสองชั้นและใช�เครื่องหมายเชื่อมเสียงเข�ามา
ในทํานอง 
 

 
ภาพท่ี 4  แสดงโน�ตเพลงท อนท่ีหนึ่ง การแปรครั้งท่ี 1 ห�องท่ี 1-4 
ท่ีมา:  Wolfgang Amadeus Mozart,  Klaviersonaten - Band II (For Piano), Edited by 
Ernst Herttrich (Germany: G. Henle Publishers, n.d.), 160. 
 
  โน�ตหลักของทํานองหลักท่ีนํามาใช�ในการพัฒนาในท อนแปรต าง ๆ  
 

 
 
ภาพท่ี 5 แสดงโน�ตเพลงท อนท่ีหนึ่ง การแปรครั้งท่ี 1 ห�องท่ี 19 - 22 
ท่ีมา: Wolfgang Amadeus Mozart, Klaviersonaten - Band II (For Piano), Edited by 
Ernst Herttrich (Germany: G. Henle Publishers, n.d.), 161. 
 
  ช วงเอ ในทํานองถาม 19-22 ของการแปรครั้งท่ี I นั้นมีการใช�โน�ตผ านและโน�ตเคียง 
ซ่ึงเป)นโน�ตพิงในการพัฒนาท อนแปรนี้ ส วนในกุญแจตํ่านั้นเป)นการนําเสียงประสานท่ีท่ีอยู ในท อน
ทํานองหลักกลับมาใช� 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 6  แสดงโน�ตเพลงท อนท่ีหนึ่ง การแปรครั้งท่ี 1 ห�องท่ี 23-26 
ท่ีมา:  Wolfgang Amadeus Mozart, Klaviersonaten - Band II (For Piano), Edited by 
Ernst Herttrich (Germany: G. Henle Publishers, n.d.), 161. 
 
 ในทํานองตอบของท อนแปร 23-26 ไม เหมือนกับเนื้อดนตรีในทํานองตอบของทํานอง
หลักเพราะ ในทํานองหลักนั้นท้ังทํานองถามและทํานองตอบมีความคล�ายกัน ส วนการแปรครั้งท่ี I นั้น 
เนื้อดนตรีของทํานองตอบแตกต างไปอย างสิ้นเชิง ในด�านการใช�เนื้อดนตรีของมือขวาเป)นการใช�คอร&ด
แท งแต ยังใช�โน�ตของทํานองหลักเป)นหลักในการแปร ส วนมือซ�ายเป)นการเล นโน�ตเบสซํ้า ๆ ตามโน�ต
พ้ืนต�นของเสียงประสานท่ีเปลี่ยนไปในแต ละห�อง 
 

 
 
ภาพท่ี 7  แสดงโน�ตเพลงท อนท่ีหนึ่ง การแปรครั้งท่ี 1 ห�องท่ี 27-30 
ท่ีมา:  Wolfgang Amadeus Mozart,  Klaviersonaten - Band II (For Piano), Edited by 
Ernst Herttrich (Germany: G. Henle Publishers, n.d.), 161. 
 
  

   ส
ำนกัหอ
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  ช วง บี 27-30 ในกุญแจเสียง เอ เมเจอร& มีการยกเสียงในแนวทํานองสูงข้ึนคู สาม และ
มีการเล นแบบยาวในห�องท่ี 29  
 

 

 
 
ภาพท่ี 8 แสดงโน�ตเพลงท อนท่ีหนึ่ง การแปรครั้งท่ี 1 ห�องท่ี 31-36 
ท่ีมา:  Wolfgang Amadeus Mozart,  Klaviersonaten - Band II (For Piano), Edited by 
Ernst Herttrich (Germany: G. Henle Publishers, n.d.), 161. 
 
  กลับมาช วง เอ 31-34 ในเนื้อดนตรีเดิมและจบสองห�องสุดท�าย 35-36 ด�วยโคเด็ตตา
ในกุญแจเสียง เอ เมเจอร& 
 

   ส
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 การแปร ครั้งท่ี II 
 

 
 
ภาพท่ี 9 แสดงโน�ตเพลงท อนท่ีหนึ่ง การแปรครั้งท่ี II ห�องท่ี 37 - 40 
ท่ีมา:  Wolfgang Amadeus Mozart,  Klaviersonaten - Band II (For Piano), Edited by 
Ernst Herttrich (Germany: G. Henle Publishers, n.d.), 162. 
 
 ช วง เอ ทํานองถาม 37-40 ในกุญแจเสียง เอ เมเจอร& เป)นการพัฒนามาจากทํานองหลัก 
มีการแต งเติมโดยการใช�เครื่องหมายให�เล นเสียงขาด การพรมนิ้วและการไล นิ้วเป)นเขบ็ตสามชั้นใน
จังหวะสุดท�ายของแต ละห�องเพ่ือส งไปยังโน�ตตัวแรกห�องถัดไป มือซ�ายของทํานองถามนั้นเป)นเขบ็ต
สองชั้นสามพยางค&ซึ่งเล นเปลี่ยนไปตามเสียงประสานของแต ละห�องและเล นแบบต อเนื่องกัน 
 

   ส
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ภาพท่ี 10 แสดงโน�ตเพลงท อนท่ีหนึ่ง การแปรครั้งท่ี II ห�องท่ี 41 - 44 
ท่ีมา:  Wolfgang Amadeus Mozart,  Klaviersonaten - Band II (For Piano), Edited by 
Ernst Herttrich (Germany: G. Henle Publishers, n.d.), 162. 
 
 ทํานองตอบของการแปรครั้งที่สอง 41-44 เป)นการนําเขบ็ตสองชั้นสามพยางค&ซึ่งใช�ใน
ทํานองถามในกุญแจตํ่านํามาใช�ในกุญแจสูงในทํานองตอบและมีการสอดแทรกทํานองหลักเข�าไป
ด�วยในโน�ตตัวแรกจังหวะหนัก ในกุญแจตํ่านั้นเป)นการกระโดดในช วงคู แปดซึ่งมีการใส โน�ตเบียดเพื่อ
เพ่ิมสีสัน 
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ภาพท่ี 11  แสดงโน�ตเพลงท อนท่ีหนึ่ง การแปรครั้งท่ี II ห�องท่ี 45 - 48  
ท่ีมา:  Wolfgang Amadeus Mozart,  Klaviersonaten - Band II (For Piano), Edited by 
Ernst Herttrich (Germany: G. Henle Publishers, n.d.), 162. 
 
 ทํานองหลักในช วง บี 45-48 นั้น ได�ถูกยกข้ึนคู สามเหมือนในท อนอ่ืน ๆ เขบ็ตสามชั้นสาม
พยางค&กลับมาอยู ท่ีกุญแจตํ่าและจบประโยคด�วยเคเดนซ&เปcด 
 

 

 
 
ภาพท่ี 12  แสดงโน�ตเพลงท อนท่ีหนึ่ง การแปรครั้งท่ี II ห�องท่ี 49 - 52 
ท่ีมา:  Wolfgang Amadeus Mozart,  Klaviersonaten - Band II (For Piano), Edited by 
Ernst Herttrich (Germany: G. Henle Publishers, n.d.), 163. 
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 ช วง เอ 49-52 ซ่ึงเป)นเนื้อดนตรีเดิม และจบด�วยเคเดนซ&ปcด 
 
 

 
 
ภาพท่ี 13 แสดงโน�ตเพลงท อนท่ีหนึ่ง การแปรครั้งท่ี II ห�องท่ี 53 - 54 
ท่ีมา:  Wolfgang Amadeus Mozart,  Klaviersonaten - Band II (For Piano), Edited by 
Ernst Herttrich (Germany: G. Henle Publishers, n.d.), 163. 
 
 โคเด็ตต�า 53-54 ซ่ึงเป)นสองห�องสุดท�ายในช วงเอจบด�วยกุญแจเสียง เอ เมเจอร& 
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 การแปรครั้งท่ี III 
 อยู ในคีย& เอ ไมเนอร& ซ่ึงเป)นคีย&เดียวกับท อนท่ีสาม “Alla turca”  
 

  
ภาพท่ี 14  แสดงโน�ตเพลงท อนท่ีหนึ่ง การแปรครั้งท่ี III ห�องท่ี 55 - 62 
ท่ีมา:  Wolfgang Amadeus Mozart, Klaviersonaten - Band II (For Piano), Edited by 
Ernst Herttrich (Germany: G. Henle Publishers, n.d.), 163. 
 
 ช วง เอ ทํานองถาม 55-58 และ ทํานองตอบ 59-62 ในกุญแจเสียง เอ ไมเนอร& เป)นการ
เล นเสียงต อเนื่องกันเป)นข้ัน ในทํานองถามแนวกุญแจสูงนั้นใช�โน�ตผ านและโน�ตเคียงเป)นแนวเดียวยาว
จนเข�าทํานองตอบในห�อง 59 ซ่ึงทํานองตอบนั้นใช โน�ตคู แปดเล นต อเนื่องกันเป)นแนวทํานอง ส วนใน
กุญแจตํ่านั้นเป)นการใช�รูปแบบ อัลแบร&ตี ในการเล น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 15   แสดงโน�ตเพลงท อนท่ีหนึ่ง การแปรครั้งท่ี III ห�องท่ี 63 - 72  
ท่ีมา:  Wolfgang Amadeus Mozart, Klaviersonaten - Band II (For Piano), Edited by 
Ernst Herttrich (Germany: G. Henle Publishers, n.d.), 164. 
 
 ในช วง บี 63-66 ทํานองในกุญแจตํ่าเล นขนานคู สามกับแนวทํานองในห�องท่ี 64 และใน
ห�อง 65 แนวกุญแจตํ่าเล นโน�ตคู สามแบบขนานและเล นทํานองแบบสวนทางกับแนวทํานองในกุญแจ
สูงและเป)นการใช�คอร&ดย อครั้งแรกแทนท่ีคอร&ดห�าและจบช วง บี ด�วยเคเดนซ&เปcด ตามมาด�วยช วง เอ 
67-70 ในกุญแจเสียง เอ ไมเนอร&ในเนื้อดนตรีเดียวกันกับช วง เอ ครั้งแรก และจบด�วยโคเด็ตต�าในสอง
ห�องสุดท�าย 71-72 ในคีย& เอ ไมเนอร& 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 การแปร ครั้งท่ี IV 
 การแปรครั้งท่ี IV นั้นกับมาอยู ในคีย& เอ เมเจอร& ซ่ึงเนื้อดนตรีของการแปรครั้งนี้ได�ใช�เนื้อ
ดนตรีท่ีเชื่อมโยงและคล�ายคลึงกับ Trio ในห�องท่ีสองของโซนาตาบทนี้ 
 

 
 
ภาพท่ี 16   แสดงโน�ตเพลงท อนท่ีหนึ่ง การแปรครั้งท่ี IV ห�องท่ี 73 - 76 
ท่ีมา:  Wolfgang Amadeus Mozart, Klaviersonaten - Band II (For Piano), Edited by 
Ernst Herttrich (Germany: G. Henle Publishers, n.d.), 164-165. 
 
 ในช วง เอ 73-76 เป)นทํานองถามในกุญแจเสียง เอ เมเจอร& ซ่ึงการแปรบทนี้ใช�การเล นมือ
ซ�ายข�ามมือขวาเล นเป)นขนานคู สาม และโน�ตในกุญแจสูงเล นทบโน�ตกับทํานองด�านบน จบด�วยเค
เดนซ&เปcด 
 

 
 
ภาพท่ี 17   แสดงโน�ตเพลงท อนท่ีหนึ่ง การแปรครั้งท่ี IV ห�องท่ี 77 - 80 
ท่ีมา:  Wolfgang Amadeus Mozart, Klaviersonaten - Band II (For Piano), Edited by 
Ernst Herttrich (Germany: G. Henle Publishers, n.d.), 165. 
 
 ทํานองตอบของช วง เอ 77-80 เนื้อดนตรีนั้นคล�ายกับทํานองถามนอกจากห�อง 79-80 
และจบด�วยเคเด็นซ&ปcด 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 18 แสดงโน�ตเพลงท อนท่ีหนึ่ง การแปรครั้งท่ี IV ห�องท่ี 81 - 84 
ท่ีมา:  Wolfgang Amadeus Mozart, Klaviersonaten - Band II (For Piano), Edited by 
Ernst Herttrich (Germany: G. Henle Publishers, n.d.), 165. 
 
 ในช วง บี 81-84 เนื้อดนตรีนั้นแตกต างโดยสิ้นเชิง ในกุญแจตํ่านั้นเป)นการใช�เขบ็ตสองชั้น
และในกุญแจสูงได�นําเอาการไล บันไดเสียงเข�ามาใช� และการใช�โน�ตพิงแบบครึ่งเสียงเข�ามาในช วงกลาง
ของห�อง 81-82  ในห�อง 83 เป)นการกลับมาครั้งแรกของครั้งหมาย เน�นทันที และจบด�วยเคเดนซ&เปcด
ในคอร&ด อี เมเจอร& 
 

  
ภาพท่ี 19 แสดงโน�ตเพลงท อนท่ีหนึ่ง การแปรครั้งท่ี IV ห�องท่ี 85 - 90  
ท่ีมา:  Wolfgang Amadeus Mozart, Klaviersonaten - Band II (For Piano), Edited by 
Ernst Herttrich (Germany: G. Henle Publishers, n.d.), 165. 
 
 ในช วง เอ 85-90 เป)นการซํ้าของห�อง 77-80 และในสองห�องสุดท�าย 89-90 เป)นโค
เด็ตต�าซ่ึงเป)นการยืดประโยคออกและจบด�วยกุญแจปcดในคีย& เอ เมเจอร& 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 การแปร ครั้งท่ี V 
 คําสั่งอัตราความเร็วถูกเปลี่ยนเป)น อัตราช�าพอประมาณ 
 

 
 
ภาพท่ี 20 แสดงโน�ตเพลงท อนท่ีหนึ่ง การแปรครั้งท่ี V ห�องท่ี 91 - 94 
ท่ีมา:  Wolfgang Amadeus Mozart, Klaviersonaten - Band II (For Piano), Edited by 
Ernst Herttrich (Germany: G. Henle Publishers, n.d.), 166. 
 
 ช วง เอ ทํานองถาม 91-94 ในกุญแจตํ่านั้นเป)นการใช�เบสอัลแบร&ตีซ่ึงเล นต อเนื่องกัน ใน
จังหวะสุดท�ายของห�องท่ี 91-92 เป)นการกลับมาของโน�ตสี่ตัวท่ีไล เสียงกันเหมือนกับการแปรครั้งท่ี II 
และมีการใช�โน�ตพิงเข�ามาในจังหวะท่ีสองของห�องท่ี 91 และจังหวะท่ีหนึ่งของห�องท่ี 92  
 ในห�องท่ี 94 มีการใช� เทิร&น เข�ามาในกุญแจสูง 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 21 แสดงโน�ตเพลงท อนท่ีหนึ่ง การแปรครั้งท่ี V ห�องท่ี 95 - 98 
ท่ีมา:  Wolfgang Amadeus Mozart, Klaviersonaten - Band II (For Piano), Edited by 
Ernst Herttrich (Germany: G. Henle Publishers, n.d.), 166. 
 
 ช วง เอ ทํานองตอบ 95-98 ในกุญแจสูงในห�องท่ี 95-96 ใช�โน�ตคู สามในทํานองโครมาติค 
และการไล บันไดเสียงข้ีนพร�อมกับการเล นเสียงสั้น ในห�องท่ี 97 นั้นมีการเล นโน�ตซํ้าคล�ายกับเพลงขับ
ลําศิลปk และในห�องท่ี 98 มีการใช� เครื่องหมายย�อนต�น 
 

 
 
ภาพท่ี 22 แสดงโน�ตเพลงท อนท่ีหนึ่ง การแปรครั้งท่ี V ห�องท่ี 99 - 100 
ท่ีมา:  Wolfgang Amadeus Mozart, Klaviersonaten - Band II (For Piano), Edited by 
Ernst Herttrich (Germany: G. Henle Publishers, n.d.), 167. 
 
 ช วง บี 99-102 เนื้อดนตรีนั้นมีความคล�ายกับท อน เอ ในช วงถามในการใช�เบสอัลแบร&ตี
และมือขวาเป)นทํานองชัดเจน ในห�องท่ี 99 ในกุญแจตํ่านั้นมีการใช�คอร&ดผ านเพ่ือเข�ามาในคีย& ดี 
เมเจอร& ส งเข�ามาให�กับบันไดเสียง ดี เมเจอร&ในกุญแจสูง ในห�องท่ี 102 เป)นการจบแบบเคเดนซ&เปcด
โดยการใช�โน�ตแบบครึ่งเสียงส งไปเข�าท อน เอ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 23 แสดงโน�ตเพลงท อนท่ีหนึ่ง การแปรครั้งท่ี V ห�องท่ี 104 - 105 
ท่ีมา:  Wolfgang Amadeus Mozart, Klaviersonaten - Band II (For Piano), Edited by 
Ernst Herttrich (Germany: G. Henle Publishers, n.d.), 167. 
 
 ช วง เอ 103-106 เป)นการนําห�องท่ี 91-92 มาใช�ในห�อง 103-104 และ ห�องท่ี 97-98 มา
ใช�ในห�อง 105-106  
 

 
 
ภาพท่ี 24 แสดงโน�ตเพลงท อนท่ีหนึ่ง การแปรครั้งท่ี V ห�องท่ี 107-108  
ท่ีมา:  Wolfgang Amadeus Mozart, Klaviersonaten - Band II (For Piano), Edited by 
Ernst Herttrich (Germany: G. Henle Publishers, n.d.), 167. 
 
 โคเด็ตตา 107-108 เป)นการใช�บันไดเสียง เอ เมเจอร&ในเขบ็ตสี่ชั้นและจบด�วยโน�ตแยกใน
คอร&ดปcดคีย& เอ เมเจอร& 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 การแปร ครั้งท่ี VI 
 เป)นการเปลี่ยนเครื่องหมายประจําจังหวะเป)นอัตราจังหวะสามัญ 
 

 
 
ภาพท่ี 25 แสดงโน�ตเพลงท อนท่ีหนึ่ง การแปรครั้งท่ี VI ห�องท่ี 109-112 
ท่ีมา:  Wolfgang Amadeus Mozart, Klaviersonaten - Band II (For Piano), Edited by 
Ernst Herttrich (Germany: G. Henle Publishers, n.d.), 168. 
 
 ช วง เอ 109-112 ในทํานองถามกุญแจสูงนั้นใช�โน�ตพิงคล�ายกับทํานองถามในการแปร
ครั้งท่ีสอง ในห�องท่ี 111 เป)นการใช�จังหวะขัดโดยการเล นโน�ตครึ่งเสียงไล ข้ึนไป ในห�องท่ี 112 เป)น
การเล นโน�ตเบียด จบด�วยเคเดนซ&เปcด 
 

 
 
ภาพท่ี 26 แสดงโน�ตเพลงท อนท่ีหนึ่ง การแปรครั้งท่ี VI ห�องท่ี 113-116 
ท่ีมา:  Wolfgang Amadeus Mozart, Klaviersonaten - Band II (For Piano), Edited by 
Ernst Herttrich (Germany: G. Henle Publishers, n.d.), 168. 
 
 ในทํานองตอบ 113-116 เป)นการเปลี่ยนความเข�มเสียงและเนื้อดนตรีอย างเห็นได�ชัด ใน
กุญแจสูงนั้นเป)นการเล นโน�ตวิ่งในเขบ็ตสองชั้นและในกุญแจตํ่าเป)นการเน�นมือซ�ายซ่ึงเล นเป)นคอร&ด 
ซ่ึงในสองห�องสุดท�าย 115-116 เป)นการเล นเบสเพ่ือเสริมเสียงประสาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 27  แสดงโน�ตเพลงท อนท่ีหนึ่ง การแปรครั้งท่ี VI ห�องท่ี 117-120 
ท่ีมา:  Wolfgang Amadeus Mozart, Klaviersonaten - Band II (For Piano), Edited by 
Ernst Herttrich (Germany: G. Henle Publishers, n.d.), 168. 
 
 ในช วง บี 117-120 เนื้อดนตรีนั้นคล�ายกับทํานองตอบของช วง เอ โดยการท่ีใช�โน�ตวิ่งเป)น
เขบ็ตสองชั้น 
 

 
 
ภาพท่ี 28   แสดงโน�ตเพลงท อนท่ีหนึ่ง การแปรครั้งท่ี VI ห�องท่ี 121-124 
ท่ีมา:  Wolfgang Amadeus Mozart, Klaviersonaten - Band II (For Piano), Edited by 
Ernst Herttrich (Germany: G. Henle Publishers, n.d.), 168. 
 
 ช วง เอ  121-124 เป)นการซํ้าของช วง เอ ในทํานองถาม ซ่ึงในห�องท่ี 124 มีการใช�จังหวะ
ขัดเข�ามาในโน�ตในกุญแจสูง 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 29   แสดงโน�ตเพลงท อนท่ีหนึ่ง การแปรครั้งท่ี VI ห�องท่ี 126-127 
ท่ีมา:  Wolfgang Amadeus Mozart, Klaviersonaten - Band II (For Piano), Edited by 
Ernst Herttrich (Germany: G. Henle Publishers, n.d.), 168. 
 
 ในห�องท่ี 126 - 127 เป)นการขยายประโยคเพลงซ่ึงเป)นการเล นโน�ตแยกแบบเขบ็ตสอง
ชั้นพร�อมกันท้ังสองมือซ่ึงจบประโยคด�วยเคเดนซ&ปcดแต บิดเบือนด�วยการไล โน�ตข้ึนเป)นบันไดเสียง    
เอ เมเจอร& เพ่ือเข�าไปสู ท อนโคดา 
 

 
 
ภาพท่ี 30   แสดงโน�ตเพลงท อนท่ีหนึ่ง การแปรครั้งท่ี VI ห�องท่ี 128-135 
ท่ีมา:  Wolfgang Amadeus Mozart, Klaviersonaten - Band II (For Piano), Edited by 
Ernst Herttrich (Germany: G. Henle Publishers, n.d.), 169. 
 
 ในท อนโคดา 128-135 ซ่ึงเป)นเนื้อดนตรีท่ีต างจากตอนต�นของการแปรครั้งท่ี VI มีการใช�
เทิร&นในกุญแจสูงซ่ึงไล โน�ตลงมาเป)นข้ัน และการจบเพลงด�วยเคเดนซ&ปcดด�วยคอร&ดถึงสองครั้งเพ่ือ
แสดงออกว าจบเพลงอย างแท�จริง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ท�อนท่ีสอง  
 
ตารางท่ี 3 แสดงสังคีตลักษณ& ท อนท่ี 2 
 

สังคีตลักษณ� ตอน ห�อง กุญแจเสียง 

เอ 1-18 เอ เมเจอร& 

บี 19-30 อี ไมเนอร& มินูเอ็ตโต 

เอ 31-48 เอ เมเจอร& 

เอ 49-64 ดี เมเจอร& 

บี 65-84 อี ไมเนอร& ทรีโอ 

เอ 85-100 ดีเมเจอร& 

 
 

 
 
ภาพท่ี 31  แสดงโน�ตเพลงท อนท่ีสอง ห�องท่ี 1-2  
ท่ีมา:  Wolfgang Amadeus Mozart, Klaviersonaten - Band II (For Piano), Edited by 
Ernst Herttrich (Germany: G. Henle Publishers, n.d.), 170. 
 
 ห�องท่ี 1-2 เป)นการแสดงให�เห็นอย างชัดเจนว าอยู ในคีย& เอ เมเจอร& โดยการใช�โน�ตแยกใน
กุญแจสูง 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 32   แสดงโน�ตเพลงท อนท่ีสอง ห�องท่ี 3-5  
ท่ีมา:  Wolfgang Amadeus Mozart, Klaviersonaten - Band II (For Piano), Edited by 
Ernst Herttrich (Germany: G. Henle Publishers, n.d.), 170. 
 
 ห�องถัดมา 3-5 ซ่ึงทําตัวเองคล�ายกับทํานองตอบแต เปลี่ยนความเข�มเสียงเป)นเบาทันที
และเปลี่ยนเป)นคอร&ดห�าในคีย& อี เมเจอร& ในห�องท่ี 4 และใช�การเคลื่อนทํานองขาลงในบันไดเสียง เอ 
เมเจอร& เพ่ือเข�าในคีย& เอ เมเจอร& 
 

 
 
ภาพท่ี 33   แสดงโน�ตเพลงท อนท่ีสอง ห�องท่ี 6-10 
ท่ีมา:  Wolfgang Amadeus Mozart, Klaviersonaten - Band II (For Piano), Edited by 
Ernst Herttrich (Germany: G. Henle Publishers, n.d.), 170. 
 
 ในห�องท่ี 6-10 เป)นการใช�รูปแบบของเบสอัลแบร&ตีเข�ามาในกุญแจตํ่าและในกุญแจสูงนั้น
ก็ได�นําโน�ตพิงเข�ามา ในห�องท่ี 8 นั้นมีการใช�เครื่องหมายแปลงเสียงธรรมชาติเข�ามาเตรียมพร�อมท่ีจะ
เปลี่ยนคีย&ใหม ไปอยู ในคีย& อี เมเจอร& แต ในห�องท่ี 10 นั้นยังอยู ในคีย& เอ เมเจอร& 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 34   แสดงโน�ตเพลงท อนท่ีสอง ห�องท่ี 11-18  
ท่ีมา:  Wolfgang Amadeus Mozart, Klaviersonaten - Band II (For Piano), Edited by 
Ernst Herttrich (Germany: G. Henle Publishers, n.d.), 170. 
 
 ในห�องท่ี 11-18 นั้น เป)นการแสดงการเปลี่ยนคีย&อย างชัดเจนเพื่อที่จะเข�าไปอยู ในคีย& 
อี เมเจอร& ในห�องท่ี 11 มีการเริ่มด�วยคอร&ด อี เมเจอร& ซ่ึงเป)นคอร&ดห�าของคีย& เอ เมเจอร& ซ่ึงต อมาใน
ห�องที่ 12 ในคอร&ด บี เมเจอร& ได�มีการเพิ่มเครื่องหมายแปลงเสียงสูงในโน�ต ดี ในกุญแจตํ่า  ซึ่ง
เป)นโน�ตนําในบันไดเสียง อี เมเจอร& และทําให�คอร&ดในห�องนี้เป)นคอร&ดห�าของคีย& อี เมเจอร& และจบ
ด�วยคีย&ใหม คือคีย& อี เมเจอร&ในห�องท่ี 13 ในห�องต อไปนั้นเป)นการใช�บันไดเสียงในคีย& อี เมเจอร& จนจบ
ประโยคในคีย& อี เมเจอร& 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 35   แสดงโน�ตเพลงท อนท่ีสอง ห�องท่ี 19-30 
ท่ีมา:  Wolfgang Amadeus Mozart, Klaviersonaten - Band II (For Piano), Edited by 
Ernst Herttrich (Germany: G. Henle Publishers, n.d.), 170-171. 
 
 ท อนบี ในห�องท่ี 19-30 นั้นเริ่มด�วยคีย& อี ไมเนอร&ทันที ซ่ึงในห�องท่ี 20 นั้นเป)นคอร&ด เอฟ
ชาร&ป ซ่ึงแสดงให�เห็นถึงการเปลี่ยนคีย&อีกครั้งเป)นคีย& บี ไมเนอร& อย างชัดเจนในห�องท่ี 23 และอยู ใน
คีย& บี ไมเนอร& มาตลอดจนห�องท่ี 27 ในจังหวะท่ีสามนั้นใช� จี เนเชอรัล เป)นคอร&ดทบเจ็ดโดมินันท& เอ 
ตามมาด�วยคอร&ดคู หกอ็อกเมนเทดของคีย& เอ เมเจอร&ในห�องท่ี 29 และตามด�วยคอร&ดห�าในคอร&ด อี 
เมเจอร& และจบด�วยการไล บันไดเสียง เอ เมเจอร& ในห�องท่ี 30 เพ่ือเข�าสู ท อน เอ ในคีย& เอ เมเจอร&  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 36   แสดงโน�ตเพลงท อนท่ีสอง ห�องท่ี 31-40 
ท่ีมา:  Wolfgang Amadeus Mozart, Klaviersonaten - Band II (For Piano), Edited by 
Ernst Herttrich (Germany: G. Henle Publishers, n.d.), 177. 
 
 กลับมาในช วง เอ อีกครั้ง ด�วยการซํ้าของห�องท่ี 1-10 ซ่ึงในห�องท่ี 8-10 มีการเปลี่ยนโน�ต
เล็กน�อย และจบด�วยเคเดนซ&เปcด 
 

 
ภาพท่ี 37   แสดงโน�ตเพลงท อนท่ีสอง ห�องท่ี 41-48 
ท่ีมา:  Wolfgang Amadeus Mozart, Klaviersonaten - Band II (For Piano), Edited by 
Ernst Herttrich (Germany: G. Henle Publishers, n.d.), 171. 
 
 ในห�องท่ี 41-48 เป)นการใช�เนื้อดนตรีเดิมคล�ายกับห�องท่ี 12-18 ต างกันท่ีครั้งนี้เป)นการ
เล นโดยการใช�คีย&หนึ่ง ในคีย& เอ เมเจอร&  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 38   แสดงโน�ตเพลงท อนท่ีสอง ห�องท่ี 49-64 
ท่ีมา:  Wolfgang Amadeus Mozart, Klaviersonaten - Band II (For Piano), Edited by 
Ernst Herttrich (Germany: G. Henle Publishers, n.d.), 172.. 
 
 ท อนทรีโอนั้นเริ่มต�นด�วยคีย&ใหม ใน ดี เมเจอร& ในสามห�องแรก 49-51 นั้นเป)นทํานองหลัก 
และในห�อง 52-53 นั้นได�ใช�หน วยทํานองย อยเอกในทํานองหลักมาเป)นเสียงสะท�อนในช วงเสียงสูงใน
กุญแจสูง ซ่ึงเข�าสู คอร&ดห�าในห�องท่ี 54-55 ในคีย& เอ เมเจอร& และห�องสุดท�ายของช วง เอ 65 ได�ใช�
เครื่องหมายแปลงเสียงธรรมชาติในโน�ต จี  ซ่ึงเป)นการเริ่มเปลี่ยนคีย&จากคีย& ดี เมเจอร& ไปคีย& อี ไม
เนอร& 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 39   แสดงโน�ตเพลงท อนท่ีสอง ห�องท่ี 65-72 
ท่ีมา:  Wolfgang Amadeus Mozart, Klaviersonaten - Band II (For Piano), Edited by 
Ernst Herttrich (Germany: G. Henle Publishers, n.d.), 172.. 
 
 ในท อน บี 65-72 เป)นการนําเนื้อดนตรีเดิมเข�ามาใช�แต อยู ในคีย& อี ไมเนอร& ซ่ึงในห�องท่ี 
68 เป)นการนําหน วยทํานองย อยเอกท่ีเล นเป)นเสียงสะท�อนในทํานองหลักในท อน เอ กลับมาใช�ใน
รูปแบบโน�ตคู แปดในคีย& อี ไมเนอร& 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 40   แสดงโน�ตเพลงท อนท่ีสอง ห�องท่ี 72-84 
ท่ีมา:  Wolfgang Amadeus Mozart, Klaviersonaten - Band II (For Piano), Edited by 
Ernst Herttrich (Germany: G. Henle Publishers, n.d.), 172-173. 
 
 ห�องท่ี 73-84 เริ่มด�วยคีย& ซี เมเจอร& โดยมาจากการเล นโน�ตไล อย างแนบเนียนในห�อง 72 
และโดยการเล นซํ้าคอร&ดหนึ่งและคอร&ดห�าไปมาในห�องท่ี 73-76 ซ่ึงในห�องท่ี 77 นั้นมีเครื่องหมาย
แปลงเสียงตํ่าในโน�ต บี ซ่ึงเป)นการบ งบอกการเริ่มเปลี่ยนคีย&โดยการผ านคอร&ดหาในคอร&ด เอ เมเจอร& 
ในห�องท่ี 84 เพ่ือเข�าไปในคีย& ดี เมเจอร& 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 41   แสดงโน�ตเพลงท อนท่ีสอง ห�องท่ี 85-100 
ท่ีมา:  Wolfgang Amadeus Mozart, Klaviersonaten - Band II (For Piano), Edited by 
Ernst Herttrich (Germany: G. Henle Publishers, n.d.), 173. 
 
 ช วง เอ 85-100 เป)นการนําเนื้อดนตรีเดิมกลับมาใช� แต มีการเปลี่ยนเปลงเล็กน�อยของ
โน�ตซ่ึงจบด�วยคอร&ดปcดในคีย& ดี เมเจอร& ซ่ึงในตอนท�ายมีเครื่องหมายย�อนต�นไปท่ี มินูเอ็ตโต 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ท�อนท่ีสาม 
 

ตารางท่ี 4 แสดงสังคีตลักษณ& ท อนท่ี 3 
 

ตอน ห�อง กุญแจเสียง 

เอ 1-24 เอ ไมเนอร& 

บี 25-32 เอ เมเจอร& 

ซี 33-56 เอ ไมเนอร& 

บี 57-64 เอ เมเจอร& 

เอ 65-88 เอ ไมเนอร& 

บี 89-95 เอ เมเจอร& 

Coda 96-127 เอ เมเจอร& 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 42   แสดงโน�ตเพลงท อนท่ีสาม ห�องท่ี 1-24 
ท่ีมา:  Wolfgang Amadeus Mozart, Klaviersonaten - Band II (For Piano), Edited by 
Ernst Herttrich (Germany: G. Henle Publishers, n.d.), 174. 
 
 ในตอน เอ 1-24 เป)นสังคีตลักษณ&สามตอนในตัวเอง ซ่ึงแบ งเป)น เอ 1-8 บี 9-16 เอ 17-
24  
 ในห�องท่ี 1-8 เป)นการเน�นในจังหวะแรกและเป)นการใช�โน�ตเทิร&น ซ่ึงต้ังแต ห�องท่ี 5-8 จะ
เป)นการใช�โน�ตสะบัด ต อมาในท อน บี ซ่ึงเป)นการเปลี่ยนเนื้อดนตรีในแบบใหม ในคอร&ด ซี เมเจอร& 
และกลับมาอีกครั้งในคอร&ด เอ ไมเนอร&ในห�องท่ี 12 และกลับมาอยู ในคีย& เอ ไมเนอร&อีกครั้งในท อน 
เอ ห�องท่ี 17 ซ่ึงเป)นการใช�เนื้อดนตรีเดิมจนถึงห�องท่ี 20 ซ่ึงในห�องท่ี 20 นั้นใช�คอร&ดคู หกแบบอิตาลี
และจบประโยคด�วยคอร&ดปcดในคีย& เอ ไมเนอร& 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 43   แสดงโน�ตเพลงท อนท่ีสาม ห�องท่ี 25-32 
ท่ีมา:  Wolfgang Amadeus Mozart, Klaviersonaten - Band II (For Piano), Edited by 
Ernst Herttrich (Germany: G. Henle Publishers, n.d.), 174. 
 
 ในตอน บี 25-32 เป)นการคีย&ทันทีไปยังคีย& เอ เมเจอร& รูปแบบจังหวะนั้นคล�ายกับท อน 
เอในห�องท่ี 1-4 ซ่ึงเป)นการเน�นจังหวะแรกโดยการใช�โน�ตสบัดในโน�ตของกุญแจตํ่า และในกุญแจสูง
เป)นโน�ตคู แปดเล นเป)นทํานองเพ่ือแสดงความหนักแน น 
 
 
   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 44   แสดงโน�ตเพลงท อนท่ีสาม ห�องท่ี 33-56 
ท่ีมา:  Wolfgang Amadeus Mozart, Klaviersonaten - Band II (For Piano), Edited by 
Ernst Herttrich (Germany: G. Henle Publishers, n.d.), 174-175. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ในตอน ซี 33-56 แบ งเป)นสังคีตลักษณ&สามตอน  เอ 33-40 บี 41-48 เอ 49-56 ซ่ึงตอน 
เอ 33-40 นี้เริ่มด�วยกุญแจเสียง เอฟชาร&ป ไมเนอร& ซ่ึงทําให�เห็นความแตกต างของกุญแจเสียง ซ่ึงเป)น
การใช�โน�ตเขบ็ตสองชั้น และเนื้อดนตรีท่ีบางลง พร�อมกับการกําหนดเครื่องหมายความเข�มเสียงท่ีเบา
ลง และจบในตอน เอ ในห�องท่ี 40 ด�วยกุญแจเสียง ซีชาร&ป ไมเนอร& ต อมาในตอน บี ท่ีห�อง 41 เป)น
อีกครั้งท่ีเริ่มใหม ในกุญแจเสียง เอ เมเจอร& และใช�การไล บันไดเสียง เอ เมเจอร& เป)นส วนใหญ จนจบ
ประโยค และกลับมาในตอน เอ อีกครั้ง ในคีย& เอฟชาร&ป ไมเนอร& และจบประโยคด�วยเคเดนซ&ปcด 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 45   แสดงโน�ตเพลงท อนท่ีสาม ห�องท่ี 56-64 
ท่ีมา:  Wolfgang Amadeus Mozart, Klaviersonaten - Band II (For Piano), Edited by 
Ernst Herttrich (Germany: G. Henle Publishers, n.d.), 175. 
 
 ตอน บี 57-64 เป)นการเล นซํ้ากับห�องท่ี 25-32 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 46   แสดงโน�ตเพลงท อนท่ีสาม ห�องท่ี 65-88 
ท่ีมา:  Wolfgang Amadeus Mozart, Klaviersonaten - Band II (For Piano), Edited by 
Ernst Herttrich (Germany: G. Henle Publishers, n.d.), 176. 
 
 ตอน เอ 65-88 เป)นการเล นซํ้าตอน เอ ในห�องท่ี 1-24 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 47   แสดงโน�ตเพลงท อนท่ีสาม ห�องท่ี 89-95 
ท่ีมา:  Wolfgang Amadeus Mozart, Klaviersonaten - Band II (For Piano), Edited by 
Ernst Herttrich (Germany: G. Henle Publishers, n.d.), 176. 
 
 ตอน บี 89-95 เป)นการซํ้าตอน บี เช นกัน แต เปลี่ยนเนื้อดนตรีในกุญแจสูงให�เป)นโน�ตแตก
คู แปด โดยการใช�โน�ตเขบ็ตสองชั้น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 48   แสดงโน�ตเพลงท อนท่ีสาม ห�องท่ี 96-127 
ท่ีมา:  Wolfgang Amadeus Mozart, Klaviersonaten - Band II (For Piano), Edited by 
Ernst Herttrich (Germany: G. Henle Publishers, n.d.), 177. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ในตอน โคดา 96-127 นั้น อยู ในกุญแจเสียง เอ เมเจอร& ซ่ึงเป)นกุญแจเสียงเดียวกับตอน 
บี ในก อนหน�านี้ และในห�องท่ี 109-155 เป)นการเปลี่ยนเนื้อดนตรีแบบใหม  โดยการใช�เบสอัลแบร&ตี
เข�ามาในกุญแจตํ่า ซ่ึงในตอนจบในหกห�องสุดท�ายนั้น 122-127 เป)นการย้ํากุญแจเสียง เอ เมเจอร& 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทท่ี 5 

 
บทสรุปและข�อเสนอแนะ 

 
ข�อเสนอแนะ  
 ในกระบวนการเตรียมตัวก�อนการแสดง ป�ญหาหลักท่ีเกิดข้ึนคือการพยายามจดจําบท
เพลงท่ีตนเองต(องแสดง ซ่ึงเป*นเรื่องน�ากังวลมากท่ีสุด และเป*นสิ่งท่ีจะเพ่ิมความกลัว และความต่ืนเต(น
ก�อนข้ึนแสดง ซ่ึงเรื่องการจดจําเพลงนั้นจําเป*นต(องใช(เวลาและสมาธิเป*นอย�างมากเพ่ือท่ีจะเก็บ
รายละเอียดต�าง ๆ อย�างครบถ(วน และทําให(การแสดงนั้นออกมาราบรื่นท่ีสุด สิ่งท่ีสามารถช�วยในเรื่อง
การจดจํานั้น จากประสบการณ2ท่ีผู(วิจัยได(ลองปฏิบัติมีอยู�หลายวิธีท่ีสามารถนํามาประยุกต2 ใช(ได( เช�น 
 1. การซ(อมความจําในจังหวะท่ีช(าท่ีสุดเท�าท่ีจะทําได( 
 2. การซ(อมทบทวนบทเพลงต้ังแต�ต(นจนจบให(มากท่ีสุดก�อนวันแสดงจริง 
 3. การแสดงในท่ีสาธารณะก�อนการแสดงจริง 
 4. การเล�นเสียงดนตรีในความคิดของตัวเอง 
 ป�ญหาท่ีพบระหว�างการแสดงอีกป�ญหาหนึ่ง คือ ความพร(อมของร�างกาย เพราะในช�วง
ท(ายของการแสดงจะมีอาการล(าและเหนื่อยจากการเล�นต�อเนื่องเป*นเวลานานทําให(ไม�สามารถเล�นได(
เต็มท่ี ซ่ึงตัวนักแสดงเองควรจัดสรรเวลาออกกําลังกายควบคู�ไปกับการฝ=กซ(อมบทเพลง  
 
บทสรุป 

 การแสดงดนตรีมีป�จจัยหลายด(านเพ่ือให(สามารถสื่อออกมาได(อย�างชัดเจนและมีเหตุผล 
การท่ีนักแสดงมีข(อมูลสําหรับวิเคราะห2มาก สามารถช�วยทําให(การตัดสินใจในการบรรเลงได(ดีข้ึน 
นอกจากนี้การปรึกษากับอาจารย2เพ่ือให(เข(าใจกระบวนการในการทํารูปเล�มและคัดเลือกบทเพลง จะ
ช�วยให(นักแสดงสามารถเข(าใจและเลือกบทเพลงได(เหมาะสมยิ่งข้ึน อย�างไรก็ตามการค(นหาข(อมูลในท่ี
ต�าง ๆ ไม�ว�าจะเป*นห(องสมุดของมหาวิทยาลัยและอินเทอร2เน็ต ซ่ึงส�วนใหญ�จะเป*นหนังสือท่ีมีบทความ
เขียนเป*นภาษาอังกฤษอาจมีความยากลําบากในการแปลบทความ ซ่ึงอาจารย2แนะแนวจะช�วยให(เกิด
ความม่ันใจในข(อมูลท่ีนําเสนอว�าสามารถนําไปต�อยอดและใช(ประโยชน2ได(จริง เช�นในกรณีของรายงาน
ฉบับนี้ท่ีพูดถึงความสําคัญของเปCยโนโซนาตา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 อย�างไรก็ดี สิ่งท่ีนักแสดงควรให(ความสําคัญมากท่ีสุดคือการฝ=กซ(อม และการฟ�ง ท้ังจาก
สิ่งท่ีตนเองบรรเลงและจากสื่ออ่ืน ๆ เพ่ือความเข(าใจในตัวบทเพลง และสามารถสื่อเนื้อหาออกมาได(
อย�างเต็มท่ีมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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