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บทคัดย่อ

บทเพลงประจ�ำมหำวิทยำลัยบูรพำเป็นบทเพลงท่ีประพันธ์ข้ีนเพ่ือแสดงถึงกำรด�ำเนินชีวิตของนิสิต
ของมหำวิทยำลัยบูรพำ ในสมัยนั้นมีควำมรักและควำมผูกพันกับมหำวิทยำลัยและพ้ืนท่ีบำงแสน 
เป็นอย่ำงมำก ท�ำให้มีกำรประพันธ์เพลงที่ถ่ำยทอดถึงเกียรติยศ ควำมภำคภูมิใจ ควำมรัก ควำมผูกพัน  
หรอืแม้กระทัง่ถ่ำยทอดถงึบรรยำกำศกำรด�ำเนนิชวีติในรัว้มหำวทิยำลยัเกดิขึน้อยูห่ลำยบทเพลง ซึง่ในโอกำส
ครบรอบวันสถำปนำมหำวิทยำลัยบูรพำครบรอบ 64 ปีใน พ.ศ. 2562 นี้ ทำงมหำวิทยำลัยมีแนวคิดที่จะ 
บนัทึกเสยีงเพลงประจ�ำมหำวทิยำลยัขึน้มำใหม่ เพือ่ใช้แทนเพลงประจ�ำประจ�ำมหำวทิยำลัยบรูพำในรูปแบบ
เดมิ เพือ่เป็นกำรอนรุกัษ์บทเพลงประจ�ำมหำวทิยำลยับรูพำอันทรงคณุค่ำ จึงได้เกดิโครงกำรจดัท�ำเพลงประจ�ำ
มหำวิทยำลัยที่มีชื่อว่ำ “เสียงประสำนบูรพำ” ในรูปแบบใหม่ ให้ทันยุคสมัยในปัจจุบันและก่อให้เกิด 
ควำมรักและควำมภำคภูมิใจต่อ สถำบัน คณำจำรย์ บุคลำกร ศิษย์เก่ำและนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำใน
ปัจจุบัน

ผู ้เขียนได้พิจำรณำปรับลักษณะและบุคลิกของบทเพลงให้ทันยุคสมัย บนพื้นฐำนเทคนิคกำร 

เรียบเรียงเสียงประสำนยุคใหม่ เพื่อมุ่งเน้นให้บทเพลงเข้ำถึงผู้ฟังได้ง่ำย ไม่ซับซ้อน โดยกำรยึดถือควำมหมำย

และอำรมณ์ของค�ำในเนือ้เพลงเป็นแก่นหลกัของกำรเรยีบเรยีง สะท้อนควำมหมำยของค�ำร้องด้วยเสยีงดนตรี

ประกอบ เพื่อให้เกิดควำมสุนทรีย์จำกกำรรับฟังเพลงและร�ำลึกถึงควำมเป็นบูรพำ

ค�าส�าคัญ: เพลงประจ�ำมหำวิทยำลัยบูรพำ, แนวคิดในกำรเรียบเรียงเสียงประสำน, เสียงประสำนบูรพำ

1อำจำรย์ประจ�ำสำขำดนตรีและกำรแสดง คณะดนตรีและกำรแสดง มหำวิทยำลัยบูรพำ
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Abstract 
Burapha University’s song is a song written to present the lifestyle of Burapha  

University’s students in those days who had a lot of love and relationship with the  
university and Bangsaen area. Therefore has occurred in many composed songs that conveys 
honor Pride, Love, Bonding, or even conveying the lifestyle in the university. Which on the 
occasion of the 64th anniversary of the establishment of Burapha University in 2019.  
The university had an idea to record a new university’s song. to replace Burapha University’s 
regular song in the original form. In order to preserve the valuable songs of Burapha  
University. Therefore, a project to create a university song called “ The Harmony of Burapha 
“ in a modern music style to keep up with the present era and create love relationship and 
honor pride for the Institute, Faculty, Personnel, Alumni and students of Burapha  
University.

The author has considered adjusting the nature and personality of the song to be 
up-to-date. On the basis of modern arrangement concepts in order to emphasize that the 
songs are accessible to the listeners easily, not complicated by taking the meaning and 
emotion of the words in the lyrics as the essence of the arrangement reflect the meaning 
of the lyrics with the accompanying music to cause the aesthetics of listening to music and 
reminiscing about Burapha University.

Keyword: Burapha university’s song,  Arrangement’s Concept, The Harmony of Burapha

บทน�า
มหำวิทยำลัยบูรพำพัฒนำมำจำก “วิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ บำงแสน” เป็นสถำบันอุดมศึกษำ 

แห่งแรกของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภำค เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2498 ต่อมำได้รับกำร
ยกฐำนะเป็น “มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยำเขตบำงแสน” เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน พ.ศ. 2517  
ยกฐำนะขึ้นเป็น “มหำวิทยำลัยบูรพำ” เมี่อวันท่ี 29 กรกฎำคม พ.ศ. 2533 และเปลี่ยนสถำนภำพเป็น
มหำวิทยำลัยในก�ำกับของรัฐ เมื่อวันที่ 9 มกรำคม พ.ศ. 2551 ซึ่งกำรด�ำเนินชีวิตของนิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำ
ในสมัยนั้นมีควำมรักและควำมผูกพันกับมหำวิทยำลัยและพื้นที่บำงแสนเป็นอย่ำงมำก ท�ำให้มีกำรประพันธ์
เพลงท่ีถ่ำยทอดถึงเกียรติยศ ควำมภำคภูมิใจ ควำมรัก ควำมผูกพัน หรือแม้กระทั่งถ่ำยทอดถึงบรรยำกำศ 
กำรด�ำเนินชีวิตในรั้วมหำวิทยำลัยเกิดขึ้นอยู่หลำยบทเพลง ซึ่งในโอกำสครบรอบวันสถำปนำมหำวิทยำลัย
บูรพำครบรอบ 64 ปีใน พ.ศ. 2562 นี้ ทำงมหำวิทยำลัยมีแนวคิดที่จะบันทึกเสียงเพลงประจ�ำมหำวิทยำลัย
ขึ้นมำใหม่ เพื่อใช้แทนเพลงประจ�ำมหำวิทยำลัยบูรพำในรูปแบบเดิม เพ่ือเป็นกำรอนุรักษ์บทเพลงประจ�ำ
มหำวิทยำลัยบูรพำอันทรงคุณค่ำ ให้คงอยู่คู่มหำวิทยำลัยสืบต่อไปตำมสมัย
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กำรเรียบเรียงประสำนบทเพลงชุดน้ีมีจุดมุ่งหมำยเพื่อบันทึกเสียงในอัลบั้มเพลงประจ�ำมหำวิทยำลัยท่ี
มีช่ือว่ำ “เสียงประสำนบูรพำ” จัดท�ำโดยคณะดนตรีและกำรแสดง มหำวิทยำลัยบูรพำ เพื่อให้เกิดเพลงของ
มหำวิทยำลัยในรูปแบบดนตรีแบบใหม่ ให้ทันยุคสมัยในปัจจุบันและก่อให้เกิดควำมรักและควำมภำคภูมิใจ 
ต่อสถำบัน คณำจำรย์ บุคลำกร ศิษย์เก่ำและนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำในปัจจุบัน

ภำพที่ 1 อัลบั้มบทเพลงมหำวิทยำลัยบูรพำ ชุด “เสียงประสำนบูรพำ”

ที่มำ : ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนำน

ภำพที่ 2 อัลบั้มบทเพลงมหำวิทยำลัยบูรพำ ชุด “เสียงประสำนบูรพำ”

 
ที่มำ : ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนำน
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แนวทำงในกำรเรียบเรียงเสียงประสำนบทเพลงชุด เสียงประสำนบูรพำนี้ ผู้เรียบเรียงได้ฟัง ค้นคว้ำ
ศึกษำและคัดเลือกบทเพลงประจ�ำมหำวิทยำลัยบูรพำในรูปแบบเดิมท่ีมีอยู่หลำยบทเพลง หลำยรูปแบบ  
แล้วมำท�ำกำรประยุกต์ ออกแบบ วำงแผนในรูปแบบของกำรเรียบเรียงเสียงประสำน ให้บทเพลงในชุดนี้
มีควำมหลำกหลำยทำงอำรมณ์ ลีลำ ของแต่ละบทเพลงให้มีครบถ้วนทั้งทำงด้ำนอำรมณ์ ควำมรู้สึกและ 
กำรสื่อถึงควำมหมำยของแต่ละบทเพลง ให้มีควำมทันสมัยตำมยุคของบทเพลงและดนตรีที่เปลี่ยนแปลง
ไป ประเภทของเพลงในกำรบันทึกเสียงชุดเสียงประสำนบูรพำแบ่งออกเป็นทั้งหมด 2 ประเภทดังนี้

1) บทเพลงท่ีมีควำมหมำยแสดงถึงเกียรติยศ ศักด์ิศรี ควำมภำคภูมิใจ และประวัติควำมเป็นมำ
ของมหำวิทยำลัยบูรพำ

2) บทเพลงท่ีมีควำมหมำยแสดงถึงควำมรัก ควำมคิดถึง ควำมผูกพัน ควำมสนุกสนำนและกำร
ด�ำรงชีวิตในร้ัวมหำวิทยำลัยบูรพำ และหำดบำงแสนซ่ึงเป็นที่ต้ังของมหำวิทยำลัย

แนวคิดในกำรจัดท�ำกำรบันทึกเสียงประจ�ำมหำวิทยำลัยบูรพำนั้น ทำงมหำวิทยำลัยบูรพำได้คัด
เลือกบทเพลงประจ�ำมหำวิทยำลัยบูรพำเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 10 บทเพลง โดยมีเกณฑ์กำรพิจำรณำในกำร
คัดเลือกบทเพลงประจ�ำมหำวิทยำลัยบูรพำอันทรงคุณค่ำที่มีผลต่อจิตใจ เกียรติยศ ให้ครอบคลุมกับ นิสิต 
บุคลำกร ศิษย์เก่ำและผู้ที่มีควำมผูกพันกับมหำวิทยำลัยบูรพำในทุกฝ่ำยให้ทั่วถึง ซ่ึงมีรำยชื่อของผู้ประพันธ์
ค�ำร้องและท�ำนองของบทเพลงโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

1) บทเพลงท่ีมีควำมหมำยแสดงถึงเกียรติยศ ศักด์ิศรี ควำมภำคภูมิใจ และประวัติควำมเป็นมำ
ของมหำวิทยำลัยบูรพำจ�ำนวน 5 บทเพลง ได้แก่

1.1) เกียรติบูรพำ ค�ำร้องและท�ำนองโดย คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ
1.2) มำร์ชมหำวิทยำลัยบูรพำ ค�ำร้องและท�ำนองโดย พรพิรุณ
1.3) มำร์ชเทำทอง ค�ำร้องและท�ำนองโดย รศ.กมล กำรกุศล
1.4) แปดกรกฎ ค�ำร้องโดย ม.ล.ปิ่น มำลำกุล และ ท�ำนองโดย หิรัญ บรรจงปรุ
1.5) เพชรบูรพำ ค�ำร้องโดย ยมโดย เพ็งพงศำ และ ทัศนีย์ ทำนตวนิช ส่วนท�ำนองโดย 
      พรพิรุณ

2) บทเพลงท่ีมีควำมหมำยแสดงถึงควำมรัก ควำมคิดถึง ควำมผูกพัน ควำมสนุกสนำนและ 
กำรด�ำรงชีวิตในรั้วมหำวิทยำลัยบูรพำและหำดบำงแสนซึ่งเป็นที่ตั้งของมหำวิทยำลัยจ�ำนวน 5 บทเพลง 
ได้แก่ 

2.1) สำยใยบูรพำ ค�ำร้องโดย อัตถสิทธิ์ บุญสวัสด์ิ และท�ำนองโดย พรพิรุณ
2.2) คืนสู่เหย้ำ เทำ-ทอง ค�ำร้องและท�ำนองโดย พรพิรุณ
2.3) บำงแสนโสภำ ค�ำร้องโดย ศรีสวัสด์ิ พิจิตรวรกำร และท�ำนองโดย เอื้อ สุนทรสนำน
2.4) มนต์บำงแสน ค�ำร้องโดย สุธรรม ศุกระกำญจน์ และท�ำนองโดย    

                          มหำวิทยำลัยอินเดียน่ำ
2.5) รับขวัญน้อง ค�ำร้องและท�ำนองโดย หิรัญ บรรจงปรุ



111

เพลงประจ�ำมหำวิทยำลัยในชุดที่มีชื่อว่ำ “เสียงประสำนบูรพำ” ประกอบด้วยทั้งหมด 10 บทเพลง
และมีกำรเรียงล�ำดับและมีค�ำร้องดังนี้
1. บทเพลงเกียรติบูรพา

เนื้อร้องและความหมาย 
ร้อยรวมดวงจิตธ�ำรง เกียรติบูรพำ ยืนยงนิรันดร์ นับอนันต์ บัณฑิต ปัญญำวิชำเกรียงไกร 

เหมือนดังกนก เปลวไฟ ประกำยยองใย เลิศในสังคม รักเกลียวกลม องอำจ ประกำศเกียรติล�้ำ ก�ำจำย
บูรพำ คือแสงตะวันฉำย งดงำมเฉิดฉันท์พร้อมคุณธรรม น�ำสร้ำงชีวัน เหล่ำบัณฑิตล้วน  

น้อมบังคมพระกำรุณย์แห่งรำชำ เกียรติบูรพำจึงงำมวิไล พร้อมภักดีกำยจิต เทิดบัวบำทไท้ภูมินทร์ (ภูมิพล)
แนวคิดและการเรียบเรียงบทเพลง

แนวคดิในกำรเรยีบเรยีงเสยีงประสำนเพลงเกยีรตบิรูพำ ผูเ้รยีบเรยีงมแีนวคิดทีจ่ะให้บทเพลง
เกียรติบูรพำแสดงถึงควำมรัก สำมัคคี ควำมภำคภูมิใจในสถำบันกำรศึกษำ ควำมยิ่งใหญ่ของมหำวิทยำลัย
บูรพำและควำมภำคภูมิใจในสถำบันพระมหำกษัตริย์ ซ่ึงเป็นหนึ่งในสถำบันหลักของชำติ ซ่ึงบทเพลงนี้ 
เปรียบเสมือนเพลงส�ำคัญท่ีเป็นศูนย์รวมจิตใจของนิสิต ศิษย์เก่ำ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยบูรพำ  
โดยตคีวำมจำกค�ำร้องของเพลง ดงันัน้ ผูเ้รยีบเรยีงจงึออกแบบดนตรีประกอบของเพลงเกยีรติบรูพำ โดยเลือก
รูปแบบของกำรผสมผสำนเสียงของวงออร์เคสตรำ (Orchestra) และกำรขับร้องประสำนเสียงเพื่อแสดงถึง
ควำมยิ่งใหญ่ ควำมไพเรำะ และอลังกำรในช่วงต้นของบทเพลงและท่อนต่อไปในท่อนค�ำร้องแรกในที่ร้องว่ำ 
“ร้อยรวมดวงจิตธ�ำรง เกียรติบูรพำ ยืนยงนิรันดร์” ผู้เรียบเรียงได้ออกแบบให้มีกำรขับร้องเด่ียว (Solo)  
ในท่อนดังกล่ำว เพื่อถ่ำยทอดอำรมณ์ควำมรู้สึกถึงควำมสงบ กำรรวมจิตใจของนิสิตและบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัย หลังจำกนั้นผู้เรียบเรียงได้มีกำรเพิ่มองค์ประกอบทำงดนตรีและแนวประสำนเสียงอื่นเพิ่มเข้ำ
มำในท่อนต่อไป ให้มีควำมยิ่งใหญ่และชัดเจนขึ้นตำมล�ำดับไปจนจบเพลง ถ่ำยทอดค�ำร้องโดยวงขับร้อง
ประสำนเสียงแห่งมหำวิทยำลัยบูรพำ (BUU Chorus) ควบคุมวงโดยศำนติ เดชค�ำรณ และลดำวัลย์  
อำคำสุวรรณ
2. บทเพลงสายใยบูรพา

เนื้อร้องและความหมาย
สุดคนึงถึงถิ่นบำงแสน แดนหำดทรำยและสำยลม ริมทะเลงดงำมด้วยควำมสุขสมร่ืนรมย์ 

ยำมมองโสมส่องพิไล ถิ่นเทำทองนั้นเปรียบสวรรค์ เรำผูกพันด้วยสำยใย บูรพำน�้ำใจไม่เคยเหือดหำย ผูกใจ
แม้เรำจำกไปไกลกัน

ทะเลเกร็ดทรำยพรำยแสงดำว วับวำวสุกใสปลำยแสงจันทร์ สำดส่องสกำวดวงดำวร้อยพัน 
ผ่ำนคืนผ่ำนวันผันเปลี่ยนเวียนไป ดอกชงโคร่วงหล่นลงพล้ิว ปลิวปะปนบนผืนทรำย ลมเวลำพัดพำให้เรำ 
จำกไกล แต่ใจยังอยู่ที่บูรพำ

แนวคิดและการเรียบเรียงบทเพลง
แนวคดิในกำรเรยีบเรยีงเสยีงประสำนเพลงสำยใยบรูพำ ผูเ้รยีบเรยีงมแีนวคดิทีจ่ะให้บทเพลง

สำยใยบูรพำอยู่ในรูปแบบเพลงแห่งควำมรักสถำบัน โดยกำรตีควำมจำกค�ำร้องและควำมหมำยของเพลง 
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ซ่ึงพรรณำถงึควำมรกั ควำมผกูพนั และควำมคดิถงึถิน่บำงแสนและเสน่ห์ของมหำวทิยำลัยบรูพำ ผู้เรียบเรียง
จึงออกแบบดนตรีประกอบของเพลง โดยเลือกรูปแบบของวงออร์เคสตรำผสมกับกำรร้องประสำนเสียง 
โดยใช้ช่วงเสียงและท่วงท�ำนองที่อ่อนหวำนเพ่ือถ่ำยทอดถึงควำมรู้สึกอบอุ่น ซำบซึ้งและคิดถึงควำมงดงำม
และมนต์เสน่ห์ของหำดบำงแสน ในรูปแบบของเพลงแบบโรแมนติก (Romantic) และถ่ำยทอดค�ำร้องใน 
รูปแบบกำรร้องประสำนเสียง โดยวงขับร้องประสำนเสียงแห่งมหำวิทยำลัยบูรพำ ควบคุมวงโดยศำนติ  
เดชค�ำรณ และลดำวัลย์ อำคำสุวรรณ
3. บทเพลงเพชรบูรพา

เนื้อร้องและความหมาย
งำมเอยถิ่นเทำทองสถำบัน ตระกำรในเบื้องทิศบูรพำ แหล่งเรำงำมจรุงรุ่งศรัทธำ ปรัชญำ

คุณและธรรมค�้ำจุน บ�ำเพ็ญประโยชน์ไว้ให้ผองชน สร้ำงคนเลอค่ำล�้ำเลิศวิรุณ ดุจงำนเจียระนัยเพชรอดุลย์ 
สร้ำงคุณเสริมค่ำงำมส่องประกำย 

เธอคือเพชรประกำยเก็จก่อง วับวำวสมคุณค่ำครองเพลิศพริ้งพรำย งำมล�้ำงำมล้วนทั้ง 
หญิงชำย เกียรติก�ำจำยรำวเพชรวำวเจิดขวัญ งำมงำนก่อประสำนเพ่ือสังคม ชื่นชมงำนเกื้อหนุนคุณอนันต์ 
ค่ำงำนคือศักดิ์ศรีนิจกำล เฉิดฉันท์สมค่ำเพชรบูรพำ

แนวคิดและการเรียบเรียงบทเพลง
แนวคดิในกำรเรยีบเรยีงเสยีงประสำนเพลงเพชรบรูพำ ผูเ้รยีบเรยีงมแีนวคดิทีจ่ะให้บทเพลง

เพชรบูรพำ อยู่ในรูปแบบเพลงที่ฟังง่ำย สบำย (Easy listening) โดยกำรตีควำมจำกค�ำร้องและควำมหมำย
ของเพลงซึง่พรรณำถงึควำมงดงำม เสน่ห์ของมหำวทิยำลัยบรูพำซ่ึงเปรียบเสมอืนควำมงดงำมดุจประกำยของ
เพชร ผู้เรียบเรียงจึงออกแบบดนตรีประกอบของเพลงเพชรบูรพำโดยใช้แนวคิดกำรวำงคอร์ดของเพลงให ้
เรียบง่ำย ควำมสุนทรียะและเข้ำถึงอำรมณ์ ควำมรู้สึกสบำย โดยใช้รูปแบบจังหวะของดนตรีอัตรำส่วนโน้ต
สำมพยำงค์ (Triplet) ที่เรียกว่ำ สโลว์ร็อค (Slow rock) โดยใช้วงรูปแบบวงสตริงคอมโบ (String Combo) 
ประกอบด้วย เปียโน กีตำร์ เบส และกลองชุด บทเพลงเพชรบูรพำนี้ขับร้องโดย ลดำวัลย์ อำคำสุวรรณ
4. บทเพลงคืนสู่เหย้า เทา-ทอง

เนื้อร้องและความหมาย
กลับมำทวนควำมหลัง เมื่อครั้งเรำยังครื้นเครง ชีวิตแบบกันเอง ร�่ำเรียนไม่เคยเกรง ว่ำทุกข์

ยำกตรำกตร�ำได้ยินเสียงกริ๊งกริ๊ง กริ๊งกริ๊งดังเป็นประจ�ำ จักรยำนคันงำม ผลัดกันแข่งกันน�ำเช้ำสำยค�่ำจ�ำได้
เม่ือเลิกเรียนแล้วนั้น พูดคุยเย้ำกันเรื่อยไป เรำจึงไม่เหงำใจ เหลียวมองทำงใด เพรำะม ี

เพื่อนใกล้จ�ำนรรจ์ห่ำงไกลแดนเทำทอง พี่น้องจงจ�ำให้มั่น เคยทุกข์สุขอยู่ร่วมกัน หวนมำเจอะเจอกัน คิดถึง
วันเก่ำเก่ำ

แนวคิดและการเรียบเรียงบทเพลง
แนวคดิในกำรเรยีบเรยีงเสยีงประสำนบทเพลง คนืสูเ่หย้ำ เทำ-ทอง ผู้เรยีบเรยีงตคีวำมหมำย

จำกค�ำร้องของบทเพลงที่แสดงถึงกำรร�ำลึกถึงควำมหลัง ของบรรยำกำศช่วงชีวิตที่เรียนอยู่ที่มหำวิทยำลัย 
ที่แสดงให้เห็นถึงควำมสนุกสนำนของกำรใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อน ผู ้เรียบเรียงจึงออกแบบดนตรีให้ม ี
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ควำมสนุกสนำน ซำบซึ้ง กำรนึกถึงควำมหลังวันเก่ำ มำในรูปแบบของจังหวะดนตรีที่เรียกว่ำ จังหวะสวิงที่มี
อัตรำควำมเร็วปำนกลำง (Medium Swing) ที่มีควำมสนุกสนำน น่ำรักของดนตรี  โดยกำรออกแบบรูปแบบ
ของวงดนตรีที่เรียกว่ำ บิกแบนด์ (Big Band) ซึ่งประกอบด้วย แซกโซโฟน ทรัมเปต ทรอมโบน เปียโน กีตำร์ 
เบส และ กลองชุด เป็นวงดนตรีบรรเลงประกอบหลักและมีกำรน�ำเครื่องดนตรีมำผสมเพิ่มขึ้นอีก เช่น ฟลูต 
และ ไวโอลิน เพื่อเพิ่มควำมนุ่มนวลและไพเรำะของบทเพลง ซึ่งในบทเพลงนี้ผู้เรียบเรียงได้มีกำรน�ำเสียงของ 
กริ่งของรถจักรยำน บันทึกเพิ่มเข้ำไปในช่วงหนึ่งบทเพลงในท่อนที่มีค�ำร้องว่ำ “ได้ยินเสียงกริ๊งกริ๊ง กริ๊งกริ๊ง
ดังเป็นประจ�ำ จักรยำนคันงำม ผลัดกันแข่งกันน�ำเช้ำสำยค�่ำจ�ำได้” เพ่ือแสดงให้เห็นถึงชีวิตประจ�ำวันใน 
ช่วงนั้นที่มีกำรใช้รถจักรยำน เป็นพำหนะที่ใช้ในกำรเดินทำงเป็นประจ�ำ ที่สำมำรถพบเห็นได้ทั่วไปในสมัยนั้น 
บทเพลง คืนสู่เหย้ำ เทำ-ทอง ขับร้องโดย สุนิสำ สุขสงวนศิลป์
5. บทเพลงบางแสนโสภา

เนื้อร้องและความหมาย
หำดบำงแสนแสนโสภำ งำมเอ๋ยงำมตำน่ำชม ภำพทิวทัศน์ยืนร่ืนรมย์ สมสะครำญ  

หำดบำงแสนแสนโสภี เลอล้นฤดีปรี่ปรำณ แวดวงล้อมล้อมละลำน ดำลดื่มใจ
คลื่นลมร้องพร้องเพลง หวำนวังเวงหวิวไป พำจิตใจครวญใคร่ ไหวหวิวครำง

ยื่นยอดตำลคว้ำนลม มะพร้ำวพรมพลิ้วพรำง อ้อมหำดกำง ล้อมบำงแสนงำม
หำดบำงแสนแสนโสภำ ชีวิตชีวำหว่ำนหวำม เมฆมุ่งฟ้ำครำขอบครำม หวำมวำบตำ
หำดบำงแสนแสนโสภี แดนฟ้ำธำตรีนี่นำ น่ำเนรมิตรนิทรำ ปรำสำททรำย

แนวคิดและการเรียบเรียงบทเพลง
แนวคิดในกำรเรียบเรียงเสียงประสำนเพลงบำงแสนโสภำ ผู ้เรียบเรียงได้ตีควำมจำก 

ควำมหมำยเน้ือเพลงท่ีแสดงถึงควำมงดงำมของทิวทัศน์ของหำดบำงแสน โดยออกแบบดนตรีให ้
มีควำมสนุกสนำนและแสดงถึงควำมงำมของหำดบำงแสนท่ีเป็นพ้ืนท่ีท่ีมหำวิทยำลัยบูรพำต้ังอยู ่  
โดยกำรออกแบบรูปแบบของเพลงให้มีควำมเรียบง่ำย ฟังสบำยมำในรูปแบบจังหวะดนตรีในแนวที่เรียกว่ำ  
“โซลอินทู” (Soul in 2) โดยกำรออกแบบรูปแบบของวงดนตรีที่เรียกว่ำ บิกแบนด์ ซ่ึงประกอบด้วย  
แซกโซโฟน ทรัมเปต ทรอมโบน เปียโน กีตำร์ เบส และกลองชุด เป็นวงดนตรีบรรเลงประกอบหลัก และ 
มีกำรน�ำเครื่องดนตรีมำผสมเพิ่มขึ้นอีก เช่น ฟลูต และไวโอลิน เพื่อให้ได้เสียงที่นุ่มนวล สดใส และไพเรำะ 
มำกขึ้น บทเพลงบำงแสนโสภำนี้ ขับร้องโดย ไอรดำ บุญมี
6. บทเพลงมนต์บางแสน

เนื้อร้องและความหมาย
หัวใจเรำฝำกเคียงไว้อยู่คู่บำงแสน              จิตตรำตรึงถึงถิ่นพิมำนอันตระกำรเรืองรอง

ฝังใจมั่นอยู่มิรู้หน่ำยคลำยเลือนหำย                      ยำมพระพำยพริ้วแผ่วกรำยกรำว ใบมะพร้ำวล้อลม
ชวนพิศยำมเฟื่องฟ้ำบำน ชงโคงำมยำมลมพัดผ่ำน     ถิ่นใดปำนพิมำนเทพไท้ เทียมทันได้ฤำมี
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แนวคิดและการเรียบเรียงบทเพลง
แนวคิดในกำรเรียบเรียงเสียงประสำนบทเพลง มนต์บำงแสน ผู้เรียบเรียงตีควำมหมำย 

จำกค�ำร้องของบทเพลงที่แสดงถึงควำมรักและควำมผูกพันของนิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำที่มีต่อหำดบำงแสน  
ผู้เรียบเรียงได้ออกแบบดนตรีให้มีควำมสนุกสนำน โดยใช้รูปแบบของจังหวะเต้นร�ำที่เรียกว่ำ “กัวรำช่ำ” 
(Guaracha) ซึ่งเป็นรูปแบบจังหวะในกลุ่มเต้นร�ำแบบลีลำศที่มำจำกบทเพลงเต้นร�ำของชำวคิวบำ (Cuban 
Musical) มีมำตั้งแต่ยุคศตวรรษท่ี 19 (19th Century) ซ่ึงเป็นชื่อรูปแบบของบทเพลงที่น�ำมำผสมผสำน 
กำรเต้นที่หลำกหลำย (George Torres, 2013 : 181) มำเป็นจังหวะหลักของเพลง ซ่ึงผู้เรียบเรียงได้ใช ้
รูปแบบของวงที่เรียกว่ำ สตริง ควินเท็ต (String Quintet) คือ วงเครื่องสำยกลุ่มห้ำ เช่น  ไวโอลิน (Violin) 
จ�ำนวน 2 ตัว วิโอลำ (Viola) เชลโล (Cello) และ ดับเบิลเบส (Double bass) เป็นหลัก แล้วน�ำมำผสมผสำน
กบัเครือ่งดนตรอีกี 3 ชนิดคอื คลำรเินต เปียโน และกลองชดุ เพือ่เพิม่ลลีำของท�ำนองและเพ่ิมควำมสนกุสนำน
ให้กับบทเพลง บทเพลงมนต์บำงแสนนี้ ขับร้องโดย วงขับร้องประสำนเสียงแห่งมหำวิทยำลัยบูรพำ ควบคุม
วงโดย ศำนติ เดชค�ำรณ และ ลดำวัลย์ อำคำสุวรรณ
7. บทเพลงรับขวัญน้อง

เนื้อร้องและความหมาย
น้องเอย ถิ่นเรำนี้เทำทอง ขวัญเอยขวัญน้องอย่ำหวั่นภัย จำกบ้ำนพ่อแม่มำไกล แสนเศร้ำ

เปลำ่เปลี่ยวใจร้องไห้ครัน ขวัญเอย ขวัญน้อง เจำ้จงมำ ขวัญเอย ขวัญตำ อยำ่โศกศัลย์ พวกเรำ เทำทอง 
ป้องกัน ไว้มั่นไม่ให้ภัยมำแผ้วพำน 

แดนเทำทองของเรำนี้อบอุ่น เกื้อกำรุณด้วยรักสมัครสมำน ต่ำงมุ่งมั่น หมั่นสร้ำงอุดมกำรณ์ 
ให้ลือสะท้ำน เกียรติเรำนี้ เทำทอง

แนวคิดและการเรียบเรียงบทเพลง
แนวคิดในกำรเรียบเรียงเสียงประสำนเพลง รับขวัญน้อง ผู้เรียบเรียงได้ตีควำมหมำยจำก

เนื้อร้องของเพลงที่กล่ำวถึง กำรให้ควำมรัก ควำมอบอุ่น ควำมเชื่อมั่น กับนิสิตน้องใหม่ที่จะเข้ำมำศึกษำ 
ในมหำวิทยำลัย แล้วมำจำกต่ำงท้องถิ่น ซึ่งบทเพลงนี้ผู้เรียบเรียงได้ออกแบบเป็น 2 ช่วงได้แก่ ช่วงท่อนช้ำ
แสดงถึงท่วงท�ำนองที่ไพเรำะของบทเพลง ออกแบบดนตรีโดยใช้กำรขับร้องประสำนเสียงเป็นหลักและ 
กำรขับร้องน�ำโดย นำงสำวชนำกำนต์ สวัสดีมงคล และนำยพัฒนชัย เจริญพูนผล บรรเลงประกอบ 
เครื่องดนตรี 2 ชนิด ได้แก่ เปียโน และไวโอลิน ในท่วงท�ำนองที่ไพเรำะแสดงถึงควำมรู้สึก เศร้ำ เหงำ และ
เปล่ำเปลี่ยว ของนิสิตที่จำกบ้ำนมำไกล เพื่อมำศึกษำต่อในระดับมหำวิทยำลัยบูรพำ โดยใช้รูปแบบจังหวะ 
ที่เรียกว่ำ “สโลว์ วอลซ์” (Slow Waltz)  ซึ่งในช่วงท้ำยของท่อนแรกได้มีกำรเพิ่มเครื่องดนตรีชนิดอื่นเข้ำมำ
บรรเลงประสำนเสยีงประกอบเช่น เบส กลอง และกลุม่เครือ่งเป่ำ เพือ่เพิม่สสีนัของบทเพลงให้มคีวำมไพเรำะ
มำกยิ่งขึ้น และในช่วงที่ 2 ของบทเพลงนี้ ผู้เรียบเรียงได้มีกำรเปลี่ยนอำรมณ์ของบทเพลงให้มีควำมสนุก 
มำกยิ่งขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงควำมรู้สึกในทำงตรงกันข้ำมกับควำมรู้สึกในช่วงแรกของเพลง ให้ควำมรู้สึกถึง
ควำมสนุกสนำนของชีวิตในร้ัวมหำวิทยำลัย ผู้เรียบเรียงได้ออกแบบดนตรีโดยใช้รูปแบบจังหวะที่สนุกสนำน
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ที่มีชื่อเรียกว่ำ “แมชด์ โปเตโต้” (Mashed Potato) บรรเลงประกอบโดยวงดนตรีบิกแบนด์ ผลมผสำนไปกับ
กำรร้องประสำนเสียงที่มีท่วงท�ำนองที่มีควำมสนุกสนำน
8. บทเพลงแปดกรกฎ

เนื้อร้องและความหมาย
วันที่แปดกรกฏก�ำหนดไว ้ เป ็นวันวิทยำลัยกำรศึกษำ ขยำยออกท้องถิ่นจินตนำ  

เพื่ออุดมศึกษำแก่ชำวไทยเลือกจ�ำเพำะเหมำะดีที่บำงแสน ต้องวำงแผนกะกำรเป็นงำนใหญ่วำงศิลำฤกษ์ลง
ตรงชำยไพร เพื่อให้ได้ตึกงำมอร่ำมตำ

ตดัมะพร้ำว แผ้วถำง สร้ำงถนน แต่ละต้นเสยีดำยเป็นหนกัหนำ เพรำะน�ำ้หอมระรืน่ชืน่อรุำ 
แต่เพือ่กำรศกึษำกจ็�ำใจ ท่ำนผูใ้ดจะใช้ถนนนี ้ทกุทวิำน่ำทีจ่ะควรใคร่ว่ำตนช่วยสร้ำงวทิยำลัย ให้ชือ่หอมแทน
ได้หรือไม่เอย

แนวคิดและการเรียบเรียงบทเพลง
แนวคิดในกำรเรียบเรียงเสียงประสำนบทเพลง แปดกรกฎ ผู้เรียบเรียงได้ตีควำมหมำยจำก

เนื้อร้องซึ่งมีควำมหมำยถึงประวัติ และควำมเป็นมำของกำรก่อตั้งมหำวิทยำลัยในพื้นที่ของบำงแสน และ 
ยังกล่ำวถึงควำมเสียสละของชำวบำ้นในพื้นทีบ่ำงแสน เพือ่ท�ำให้เกิดกำรพัฒนำของสถำบันกำรศกึษำ โดยใช้
กำรออกแบบดนตรใีนรปูแบบของเพลงประเภทลกูทุง่ และใช้รูปแบบจังหวะเต้นร�ำทีเ่รยีกว่ำ “บกีนิ”(Beguine) 
เป็นจงัหวะในกำรด�ำเนนิบทเพลง โดยใช้ท่วงท�ำนองของดนตรีทีใ่ห้ควำมรู้สึกไพเรำะปนควำมรู้สึกเศร้ำตลอด
ทั้งบทเพลง และใช้วงดนตรีในรูปแบบวงบิกแบนด์ในกำรบรรเลงประกอบ บทเพลงนี้ขับร้องโดย สุธินี  
หำทรัพย์
9. บทเพลงมาร์ชเทาทอง 

เนื้อร้องและความหมาย
ดูเด่นงำมยำมลมพัดธวัชพลิ้ว เทำทองปลิวเป็นมิ่งขวัญกำรศึกษำ

บำงแสนเรำเลื่องชื่อเขำลือชำ เรียนกีฬำเรำสู้ทุกผู้ไป
สีเทำนั้นเปรียบเรำเป็นเช่นนักปรำชญ์ ชำญฉลำดเชิงวิชำกว่ำที่ไหน
สีทองเด่นเป็นผู้ดีมีวินัย สูงกว่ำใครคุณค่ำครูอำจำรย์

มำเถิดเรำเทำทองทั้งน้องพี่ สำมัคคีร่วมรักสมัครสมำน
น�้ำใจดีโอบเอื้อจุนเจือจำน ร่วมกำรงำนตำมวิถีน้องพี่กัน
เสรีภำพควำมคิดอิสระ เรำจะเกริกเกียรติศรีมีสุขสันต์
เพื่อบำงแสนแดนดินที่ฝำกชีวัน เพื่อเรำนั้นเป็นคนดีศรีชำติไทย
แนวคิดและการเรียบเรียงบทเพลง

แนวคิดในกำรเรียบเรียงเสียงประสำนบทเพลง มำร์ชเทำทอง ผู้เรียบเรียงได้ตีควำมหมำย
จำกเน้ือร้องซึ่งมีควำมหมำยถึงเกียรติยศของมหำวิทยำลัยบูรพำซึ่งมีสีประจ�ำมหำวิทยำลัย คือ เทำ-ทอง  
ซึ่งกำรออกแบบดนตรีเพลงมำร์ชเทำทองนั้น ผู้เรียบเรียงได้ออกแบบและเรียบเรียงดนตรีมำในรูปแบบ 
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ของเพลงมำร์ช หรือ เพลงเดินแถวของทหำรซึ่งจะให้ควำมรู้สึกมั่นคง และภำคภูมิใจในเกียรติยศของ
มหำวิทยำลัยบูรพำ บทเพลงมำร์ชเทำทองนี้ใช้รูปแบบของกำรบรรเลงในรูปแบบของวงซิมโฟนิคแบนด์  
(Symphonic Band) ซึ่งประกอบด้วยเครื่องดนตรี 3 กลุ่มหลัก ดังนี้

1) กลุ่มเครื่องลมไม้ (Woodwind Instruments) ประกอบด้วย ปิคโคโล ฟลูต คลำริเนต 
อัลโตแซกโซโฟน เทเนอร์แซกโซโฟน และ บำริโทน แซกโซโฟน

2) กลุ่มเครื่องลมทองเหลือง (Brass Instruments) ประกอบด้วย ทรัมเปต เฟรนซ์ฮอร์น 
ทรอมโบน ยูโฟเนียม ทูบำ

3) กลุ่มเครื่องกระทบ ประกอบด้วย กลองสแนร์ กลองใหญ่ ฉำบ
ซึ่งบันทึกเสียงโดยวงดุริยำงค์เครื่องลมแห่งมหำวิทยำลัยบูรพำ (BUU Symphonic Band) ควบคุม

วงโดยอำจำรย์ อัครพล เดชวัชรนนท์ และขับร้องโดยวงขับร้องประสำนเสียงแห่งมหำวิทยำลัยบูรพำ  
(BUU Chorus)
10. มาร์ชมหาวิทยาลัยบูรพา

เนื้อร้องและความหมาย
มหำวิทยำลัยบูรพำ แจ่มจ้ำเจิดขวัญ  ถิ่นซึ่งสร้ำงสรรค์วิชำกำรเด่นน�ำล�้ำหน้ำ

ตระกำรสีธงคือ เทำ - ทอง  โบกปลิวเมืองมองยิ่งงำมตำ ประกำศศักดำว่ำเรำเกริกไกร
สร้ำงเสริมซึ่งภูมิปัญญำ บูรพำเลิศล�้ำกว่ำใคร ใฝ่หำควำมรู้ ทั้งเพรียบพร้อมคุณธรรมยิ่งใหญ่
ชี้น�ำสังคมคือหัวใจ สร้ำงควำมรู้ใหม่พัฒนำ พร้อมส่องประทีบให้ปํญญำน�ำทำง
เรำช่วยสืบสำนวัฒนธรรมให้เป็นตัวอย่ำง บัณฑิตคือผู้เลือกสรรค์ทิศทำงสู่ควำมรุ่งเรื่อง
แผ่วทำงชีวิตด้วยปัญญำ ได้ใช้วิชำเพื่อบ้ำนเมือง ให้งำมประเทืองทั้งสกลศรัทธำ

เหน็มวลมะพร้ำวนัน้เป็นแถวแนวเด่นงำมยนืต้น สะพรัง่ด้วยผลเนอืงแน่นเช่นคนเป่ียมภูมปัิญญำ
เด่นดังนั้นคือบูรพำ ผลิตบัณฑิตไทยเกียรติลือชำ รักศักดิ์เหมือนหงส์เหินฟ้ำทะนงเกียรติตน
เรำรักกันเหมือนน้องพี่ คงมั่นสำมัคคีมีระเบียบทั่วคน 
มุ่งมั่นศึกษำหำควำมรู้เพื่อตนให้เกิดโภคผลแก่ตนและวงศ์ตระกูล
ขอใช้ควำมรู้ช่วยชำติจนสุดควำมสำมำรถ พัฒนำเพิ่มพูน
เทิดทูนรำชำ รักษำศำสน์เกื้อกูล พิทักษ์ชำติมิให้สูญ คงเกียรติไพบูลย์ชั่วนิรันดร์
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แนวคิดและการเรียบเรียงบทเพลง
แนวคิดในกำรเรียบเรียงเสียงประสำนบทเพลง มำร์ชมหำวิทยำลัยบูรพำ ผู้เรียบเรียง 

ได้ตีควำมหมำยจำกเนื้อร้องซึ่งมีควำมหมำยถึงเกียรติยศ ประวัติและควำมเป็นมำของมหำวิทยำลัยบูรพำ  
ซึ่งกำรออกแบบดนตรีเพลงมำร์ชเทำทองนั้น ผู้เรียบเรียงได้ออกแบบและเรียบเรียงดนตรีมำในรูปแบบของ
เพลงมำร์ช หรือ เพลงเดนิแถวของทหำรซึง่จะให้ควำมรู้สกึมัน่คง และภำคภมูใิจในเกียรติยศของมหำวิทยำลยั
บูรพำ บทเพลงมำร์ชมหำวิทยำลัยบูรพำนี้ใช้รูปแบบของกำรบรรเลงในรูปแบบของวงซิมโฟนิคแบนด์  
(Symphonic Band) ขับร้องโดยวงขับร้องประสำนเสียงแห่งมหำวิทยำลัยบูรพำ (BUU Chorus)

บทสรุป
ดังน้ัน จำกกำรจัดท�ำบทเพลงประจ�ำมหำวิทยำลัยบูรพำนั้น ผู้จัดท�ำพบว่ำบทเพลงมหำวิทยำลัย 

ดังกล่ำวที่ถูกเรียบเรียงเสียงประสำนใหม่นั้น สำมำรถท�ำให้ผู้ฟังเข้ำถึงบทเพลงได้ง่ำย ไม่เกิดควำมรู้สึกว่ำ
บทเพลงมหำวิทยำลัยเป็นเรื่องไกลตัวที่จะสำมำรถฟังได้ต่อเมื่อมีพิธีกำรเท่ำนั้น เข้ำถึงโดยไม่จ�ำกัดเพศ อำยุ 
หรอืบรบิทหน้ำทีท่ำงสงัคม เนือ่งด้วยบทเพลงดงักล่ำวมคีวำมเท่ำทนัเหมำะกบัยคุสมยัไม่ว่ำจะเป็นแนวดนตรี 
แนววิธีกำรขับร้อง แต่ยังคงไว้ด้วยเอกลักษณ์ ท�ำนองหลัก และเนื้อร้องไว้ตำมเดิม เพื่อเป็นกำรให้เกียรต ิ
ผลงำนแด่ผู้ประพันธ์บทเพลงด้วย โดยผู้เรียบเรียงได้ท�ำกำรวำงแผน กำรเรียบเรียงเสียงประสำนของแต่ละ
บทเพลงให้มีทิศทำงของกำรบรรเลงเพลงให้มีจุดเด่น และเอกลักษณ์อย่ำงชัดเจนเพ่ือให้สอดคล้องกับ 
ควำมรูส้กึ อำรมณ์ และควำมหมำยของแต่ละบทเพลงนัน้ให้มำกทีส่ดุ โดยกำรวำงแผนกำรซ้อม และวำงแผน
ในกระบวนกำรบันทึกเสียงอย่ำงรอบคอบ ซึ่งในระหว่ำงกำรท�ำงำนแต่ละข้ันตอนนั้น ผู้เรียบเรียงได้แนวคิด 
ในกำรพัฒนำผลงำนอัลบ้ัมเพลงประจ�ำมหำวิทยำลัยชุดนี้ จำกกำรท�ำงำนร่วมมือกันในแต่ละฝ่ำย จำกกำร
เสนอและระดมควำมคดิเหน็ของทมีงำนทกุฝ่ำย เพือ่น�ำมำพฒันำต่อยอด หำสิง่ทีเ่หมำะสม และสมบรูณ์แบบ
ที่สุดของในแต่ละบทเพลง
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