52701311 : สาขาสังคีตวิจยั และพัฒนา
คําสําคัญ : เปี ยโน / แมคคอย ไทเนอร์
รัตนะ วงศ์สรรเสริ ญ : แบบฝึ กหัดการเล่นเปี ยโนกรณีศกึ ษาเพลง Passion Dance
ของแมคคอย ไทเนอร์ . อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร.ยศ วณีสอน. 168 หน้ า
แมคคอย ไทเนอร์ เป็ นนักเปี ยโนแจ๊ สทีมีอิทธิพลต่อวงการดนตรี แจ๊ สเป็ นอย่างมาก เขา
ได้ เป็ นมือเปี ยโนทีร่วมเล่นกับ เบนนี โกลสัน (Benny Golson) ตังแต่
U อายุ 17 ปี จนกระทัง ในปี
ค.ศ. 1960 แมคคอย ไทเนอร์ ได้ ร่วมเล่นและบันทึกเสียงกับนักแซกโซโฟนระดับแนวหน้ าของโลก
คือ จอห์ น โคลเทรนซึงทํ าให้ แมคคอย ไทเนอร์ ได้ เป็ นที ยอมรั บในฝี มื อและเป็ นที ร้ ู จักในแวดวง
ดนตรี แจ๊ สทัว โลก แม็คคอย ไทเนอร์ ยงั ได้ รับรางวัลมากมายซึงเป็ นทียอมรับทัว โลก เช่น อัลบัมU
เพลงบรรเลงแจ๊ สยอดเยียม จากแกรมมี อวอร์ ด (Grammy Award) ในปี 2004 และสไตเวแอ่นซัน
อาร์ ตสิ ต์ (Stienway & Sons Artist)ตังแต่
U ปี 1977 ฯลฯ ในผลงานวิจยั ชิ Uนนี U ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาวิเคราะห์
การใช้ เสียงประสานและการใช้ ทํานองในการด้ น(Improvisation) รวมถึงรู ปแบบ วิธีการเล่นและ
เทคนิคของแม็คคอย ไทเนอร์ ในเพลง Passion Dance และ You Stepped Out of A Dream
จากนันนํ
U าผลการวิเคราะห์ มาสังเคราะห์เป็ นแบบฝึ กหัดใหม่ในสไตล์ของแมคคอย ไทเนอร์ โดย
แบ่งการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เป็ น 4 หมวดหมู่ดงั นี U 1)การใช้ บนั ไดเสี ยงและโหมด 2)การใช้
ทรัยแอดและอาร์ เปจจิโอ 3)การใช้ เสียงประสานแบบคูส่ ีและคูห่ ้ า 4)การใช้ บนั ไดเสียงเพนทาโทนิก
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52701311 : MAJOR : MUSIC RESEARCH AND DEVELOPMENT
KEY WORD : PIANO / MCCOY TYNER
RATTANA WONGSANSERN : JAZZ PIANO ETUDES BASE ON THE STUDY
OF PASSION DANCE BY MCCOY TYNER. THESIS ADVISORS : YOS MANEESORN,
Ph.D. 168 pp.
McCoy Tyner, a jazz pianist, has much influence in jazz society. He and
Benny Golson jointly performed jazz music when he was 17 years old. Until 1960,
He played and recorded with the top saxophonist, John Coltrane. Consequently,
he was greatly recognized and well known in Jazz society all over the world.
He received awards many times, and well accepted in his talents by all people through
his albums, such as his excellent jazz music performance from Grammy Award in 2004,
Stienway & Sons Artist in 1977 etc. In the research on this piece, the researcher studied
and analyzed on how to use the harmony and improvisation including the style,
performing and technique of McCoy Tyner, concerning his songs “Passion Dance” and
“You Stepped Out of a Dream”. Then, the researcher brought the result of the analysis to
do the new lessons in McCoy Tyner’s style, and divided the analysis and application in
four groups: 1)Scales and Modes 2) Triads and Arpeggios 3) Quartal and Quintal
Harmony 4) Pentatonic Scales The researcher wish to have a composition that combines
electronics and acoustic music which hope to be useful to further music’s development.
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กิตติกรรมประกาศ
การทํางานวิจยั ของข้ าพเจ้ าครังU นี U ทีประสบความสําเร็ จได้ ก็เพราะได้ รับความกรุ ณาจาก
บุคคลหลายๆ ท่าน ทีข้าพเจ้ าจะขอขอบพระคุณ คณะอาจารย์ผ้ สู อนและผู้ให้ คําแนะนําทุกท่าน
ขอขอบคุณภรรยาข้ าพเจ้ า คุณวิรุณรัตน์ จารุ บูญญากรทีช่วยตรวจทานแลให้ กําลังใจ
เสมอ
ขอขอบคุณ ครอบครั ว วงศ์ ส รรเสริ ญ คุณ พ่อ คูณ แม่ อาม่ า และญาติ ทุก ท่ านที ค อย
สนับสนุนข้ าพเจ้ ามาโดยตลอด
สุดท้ าย ขอขอบคุณพระเจ้ าทีทรงมอบสติปัญญาและพลังความสามารถให้ กบั ข้ าพเจ้ า
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