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 ๑.ดีเด่นเห็นประจกัษ ์ วนัอนุรักษ ์มรดกไทย  ภูมิปัญญาปู่ ยา่ตายาย ดอกนางาม...เอย....ภูมิ มรดกถ่ิน 
แผน่ดินใหญ่ไทยทั้งชาติ   รวบรวมทั้งศาสตร์   และศิลป์   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  พระองครั์กษา
มรดกแท ้
 ยิง่ใหญ่สายกระสินธุ์   บนแผน่ดินเมืองเกษตร   มรดกของประเทศ   ตอ้งรักษาไม่หลงกระแส 
รักษาไม่หลงกระแสดูแลกะพระกะสงฆ ์  เราก็ตอ้งกะส่ง   กะ  เสริม ***วฒันธรรมงามประจกัษ ์   
คือสัญญาลกัษณ์  ของความเป็นชาติ   ศาสนาพระมหากษตัริย ์  ไดเ้กิดมาปะนบัวา่เป็นโชค 
 โบราณสถานวรรณกรรม   ศิลปะร้องร า   ลว้นมรดก   ศิลปวตัถุอยูคู่่แผน่ดิน   ถ่ิน  นคัรา  เดิม *** 
 
 ๒.มีทรัพยใ์นดิน  มีสินอยูใ่นน ้า  รวมศิลปะงดงาม ดอกนางาม...เอย....ทั้งขา้วในนาปลาในหนอง 
ยิง่ใหญ่เมืองสยาม  แผน่ดินธรรม   แผน่ดินทอง   ธรรมชาติล ้าค่า   ก็อยูใ่นปลาในนก 
 ไทยมีมรดกหลาย   อยา่ใหม้รดกเลือน   มโนราห์ รามเกียรต์ิ   ลว้นแต่มรดกโลก   มรดกโลก 
หยบิยกมาตลอด   ไม่ใหค้นสืบทอด   มรดก   ลา้*** มวยไทยยนืก าป้ันยก   เป็นมรดกภูมิปัญญา    
งดงามศิลป์ถ่ินภูษา   จากพื้นบา้นเขาป้ันยอ้ม 
 ผา้ไหมผา้ฝ้ายไดน้ าเขา้เฝ้า    ขึ้นทูลเกลา้   ทูลกระหม่อม   สินคา้ไทยแลนด ์  ของแฮนด์เมด 
ติด  กรา  มา *** 
 
 ๓.วฒันธรรมพื้นบา้น   อาหารการกิน   เป็นมรดกไทยถ่ิน ดอกนางาม....เอย...มาแต่กาลก่อน 
ขา้วเหนียวไก่ยา่งส้มต า   ปร้าน า   มาเป็นต่อน   พระราชวงศท์รงเสวย   ไม่ละเลยการตม้การแกง 
 ทั้งลาบกอ้ยซอยขัว่   กินภานวัภานุง   ขา้วมนัไก่ตน้ย  ากุง้   มสัมัน่แกงพะแนง   มสัมัน่แกงพะแนง    
ของหวานขา้วตม้ขนม  ก็ไม่ตอ้ง  ผา่นม   ผา่  เนย *** พืชผกัผลไม ้ กินกนัไดไ้ม่ลามือ   มงัคุดทุเรียนทัว่โลก 
เขาลือ   นุ่มละเอียดละเมียดละมยั 
 วฒันธรรมน าตลาด   ชาวต่างชาติ  ชอบกนัหลาย   อาหารไทยเรา  ส่งไปทัว่โลก ไม่พอ กนั  เลย *** 
 
  
 
 
 



 ๔.เปิดเมืองจดัแจง  ดูแหล่งท่องเท่ียว   ดิน น ้า ฟ้า ป่า เขียว ดอกนางาม...เอย....จะขึ้นเขาหรือท่องถ ้า 
อยากชมธรรมชาติ   หรือเชิงวฒันธรรม   แผ่นดินไทยขวานทอง   ท่ีผดุผอ่ง เหมือนทองทา 
 จะชมพืชชมพนัธุ์   โบราณสถานมีชมพอ   ทะเลแหล่งแก่งเกาะ   ขึ้นชมเขาชมผา   เขาชมผา 
สกุลนาก็ชมผา่น  หลบันอน  ยงัชมฝัน   ชม   เพอ้ ***ไทยด ารงทรงศกัด์ิ  ทั้งอนุรักษ ์  และส่งเสริม มรดก
ไทยดัง่เดิม   อยูห่มัน่คงทรงศรี 
 จากคนรุ่งเก่าเขาถ่ายทอด  รักษาต่อยอด  ภูมิปัญญาน้ี เรามีบา้นอยูมี่อู่นอน ย่อน ภูมิ ปัญญา  เนอ *** 
 
 ๕.มรดกทางดนตรี   การดีดสีตีเป่า   ร ามะนากลองยาว ดอกนางาม.....เอย......โห่ไปตีไป 
ศิลปะศิลปิน   ดนตรีถ่ิน   ดนตรีไทย   วงปีพาทยร์ะนาดตะโพน   ดูโยกโยน คนติเปิง 
 การแสดงดาษด่ืน   ดูสดช่ืนร่ืนรมย ์  แสงสีดนตรีประโคม   ทุกวนัคืนร่ืนเริง   คืนร่ืนเริง 
ผูช้มชูเชิด  ผูแ้สดง  ก็ร่ืนเลิศ   ร่ืน  หรู *** ชมพระองคท์รงซอ   ฟังไพเราะส่งเสียง   ตีระนาดศาสตร์ส าเนียง 
ท่านมัน่คงส่งเสริม 
 นาฏยะคีตะบรรเลง   เอ้ือนเอ่ยเสียงเพลง แบบไทยเดิม   จีนแขกฝร่ัง  จากต่างแดน  ยงับิน 
มา  ไทย     ดู*** 
 
 ๖.วนัอนุรักษม์รดกไทย   ถวายเป็นพระราชสักการะ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ดอกนางาม...
เอย...ท่ีทรงการุณ   ในฐานะท่ีมีพระมหา  กรุณา  ธิคุณ   อนุรักษต์ระหนกัเนน้   คิดกะเห็นกะรู้ 
 พระทรงยงัหยบิยงัยก   มรดกใหย้ ัง่ยนื   ทุกสาขามาร้ือฟ้ืน   ภูมิปัญญาใหย้งัอยู ่  ปัญญาใหย้งัอยู ่
ไม่ท ายงัหยอ่นยงัยาน   ถ่ายทอดถึงลูกหลาน   ท่ี  ยงั   เยาว*์** คลา้ยวนัพระราชสมภพ   ท าสมแบบสมแผน 
ใหค้นไทยรักหวงแหน    สร้างค่านิยม  อยา่งสมภูมิ 
 ของต่างชาติอยา่มาตดัตอน   ท าใหไ้ทยร้อน   ไทยรุ่ม   เปิดพื้นท่ี   ใหมี้ส่วนร่วมอนุรักษ ์วฒันธรรม  
ไทย    เรา *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗.ไดเ้วียนมาถึง  อีกหน่ึงค ารบ   วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ ดอกนางาม...เอย...ขอถวายค าร้อง 
วนัท่ีสองเมษา  ปวงประชา  พายกยอ่ง   กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ส่ือภาษา เป็นค าเรียง 
 เพลงโคราชปราชญส์ านกั  เอ่ยจงรัก ดว้ยส านวน   ต่างพะยอมท่ีหอมหวน   พื้นถ่ินศิลป์ส าเนียง 
ถ่ินศิลป์ส าเนียง   ศูนยร์วมใจไทยทั้งปวง   ท่ีทุกคน  ยงัซ ้าหน่วง   ซ ้า  เหน่ียว *** ดูแพรวเพริดเจิดจรัส 
ถึงอากาศจะหนาวจะร้อน   บงัคมไหวถ้วายพระพร   ขอพระองคท์รงพระเจริญ 
 อนุรักษม์รดกไทยถ่ิน   และศาสตร์ศิลป์  ทัว่ไทยเทอญ   สืบภูมิปัญญาน ามาถ่ายทอด   ใหลู้กหลาน 
ไทย   เทียว *** 
 
 ๘.ชาวไทยทัว่ถ่ิน   ศิลปินขอเทิดไท ้  สถาบนัหลกัของชาวไทย ดอกนางาม...เอย....ชูเชิดเทิดทูน 
นอ้มร าลึกถึงพระมหา  กรุณาธิคุณ   อนุรักษม์รดกไทยนั้น   ตอ้งเทิดฐานเทิดถ่ิน 
 พระรีชาไม่ละปอง   สอดส่องศิลปะ   จึงไดพ้ระสมญัญา   องคว์ิศิษฏศิลปิน   วิศิษฏศิลปิน    
ปัญหามีแกที้ละเปลาะ   เหมือนยงัเขา   แกป้อ   ที  ละ  ปม ***เชิดของโชวข์องชม   ไม่ต ่าตมเป็นของชา้ 
ศิลปินศิลปะ วฒันธรรมของชาติ 
 มรดกไทยทอ้งถ่ิน  อนุรักษศิ์ลป์   จรรโลงศาสตร์   พระองคส่์งเสริม  ใครอยา่เติมซ ้า    
ใหต้ ่า  ลง  โทรม 
 
 ๙.มูลมงัพ่อแม่   มีแน่มรดก   เป็นทุ่งนาป่ารก ดอกนางาม....เอย.....โคกเด่ินเดียรดาษ 
แต่ตอ้งจ าใส่ใจ   มรดกไทย   คือมรดกชาติ    เป็นของพวกเราทุกคน   อยา่ให้อบัจน อุราได ้
 รู้หลกับ่อนหลกัท่ี   ถึงจะมีหลกัถม   ส่งเสริมค่านิยม   ความเป็นอตัลกัษณ์ไทย   อตัลกัษณ์ไทย 
อยา่ใหใ้ครเอาหลกัถอด   เหมือนยงัเรือ  เคยจอด   ผกู   หลกั  ท่า ***อยา่ใหค้วามรู้ทุกอยา่งหยอ่น   
เด็กยงัอ่อนยงัโยน   ไดส่้งช่วงถึงเยาวชน    ชาติคงอยู่อยา่งย ัง่ยนื 
 กวา่จะมีเป็นบา้นเป็นเมือง   คนเก่าเล่าเร่ือง   เป็นพนัเป็นหม่ืน   ลูกหลานรุ่นใหม่  เขาจะไดม้อง 
เห็นความ  เป็น   มา ***  
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 ๑.ชาวไทยทัว่ประเทศ    ต่างพระเนตรพระกรร    ส่ือเสียงสร้างสรรค ์ ดอกนางาม.....เอย....ขอ
เทิดพระเกียรติ   พระองคเ์บิกบานส าราญพระทยั  โรคภยัอยา่ได ้ มาบงัเบียด  สมเด็จพระเทพฯ  ของชาวไทย 
ส่งเพลงต่างมาลยัใส่พระกร 
 เสด็จผา่นอรัญเดิน   ทรงพระเจริญส าราญดา    พระปกเกลา้ของชาวประชา    เกษมศานตนิ์รันดร 
ศานตนิ์รัยดร    ไทยในแควน้แดนดา้ว    สามคัคีอยา่มีร้าว   มีราญ  เดอ้ ***ขอพรดลผลสัมฤทธ์ิ   ดว้ยกายจิต 
ท่ีส ารวม   พรเทวาเขา้มาร่วม    พระองคป์รีเปรม  เกษมส าราญ 
 ศาสตร์ศิลป์รุ่งเรืองเฟ้ืองฟู   ขอพระชนมาย ุ   ยิง่ยนืนาน    สืบมรดกไทย  ในธานิน    
ศิลป์   ย ัง่   ยนื   เนอ *** 
 
 ๒.พระองคป์กปัก   อนุรักษม์รดกไทย    อีสานกลางเหนือใต ้  ดอกนางาม...เอย....มรดกถ่ินมรดกท่ี 
พระกรุณาสง่าองค ์   พระราชวงศ ์  จกัรี    รักษศิ์ลปะศิลปิน   มรดกถ่ินมรดกฐาน 
 ป่าเขาลืบสืบเสาะ   ลดัเลาะสืบศิลป์    มรดกภูมิแผน่ดิน   ท่านส่งเสริมสืบสาน   เสริมสืบสาน 
สัมภาษณ์ผา่นสืบซกั    ท าใหไ้ทย  สืบศกัด์ิ    สืบ   ศรี *** เสด็จกา้วสู่เขาสู่ดอย    ส่งศิลป์ถ่ินลอย 
ขึ้นสู่ดาว    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้   กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
 ไม่ใหม้รดกของไทยมอด    รักษาส่งเสริมต่อยอด   ของไทยมา   ด ารงอยูคู่่เมือง   รุ่งเรืองมาก    
ทุกส่ิง  ท่ี  ไทย    มี ***  
 
 ๓.รักถ่ินรักไทย   ดว้ยใจรักแท ้   อนุรักษส่์งเสริมเผยแพร่ ดอกนางาม...เอย....ดว้ยรักศีลรักธรรม 
รักชาติศาสตร์ศิลป์   บนแผน่ดิน   ถ่ินไทยงาม    
 สมเด็จพระเทพฯ ทรงประทบั   ดัง่ทองประดบัส่งประเทือง     ศิลปะรุ่งเรือง  พระองคชู์ชุบอุปภมัถ ์
ชุบอุปภมัถ ์  งดงามทั้งประเทศ    ดว้ยพระองคท์รงเสด็จ  ไดพ้บ   ปะ    ท่าน*** เพลงโคราชภาษาท่อง  
เป็นค าร้องภาษาถ่ิน    หลายพระองคท์รงไดย้นิ     ปรัชญาภาษาไทย 
 คนรุ่นใหม่เปิดใจยอมรับ    เอาเพลงโคราชกลบั   มาคืนไว ้   เพลงเมืองยา่โม   โอโ้อ่ขึ้นวา่   สนุก 
ทุก คืน  วนั *** 
 

 


