ประพันธ์ เพลงโคราช
กลอน วันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เม.ย.๖๖
ณ โอกาสใช้สอนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสี มา และใช้ประกวดเพลงโคราช ก.ค.๖๕
บุญสม สังข์สุข ๒๑ มิ.ย.๖๕
๑.ดีเด่นเห็นประจักษ์ วันอนุรักษ์ มรดกไทย ภูมิปัญญาปู่ ย่าตายาย ดอกนางาม...เอย....ภูมิ มรดกถิ่น
แผ่นดินใหญ่ไทยทั้งชาติ รวบรวมทั้งศาสตร์ และศิลป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ พระองค์รักษา
มรดกแท้
ยิง่ ใหญ่สายกระสิ นธุ์ บนแผ่นดินเมืองเกษตร มรดกของประเทศ ต้องรักษาไม่หลงกระแส
รักษาไม่หลงกระแสดูแลกะพระกะสงฆ์ เราก็ตอ้ งกะส่ง กะ เสริ ม ***วัฒนธรรมงามประจักษ์
คือสัญญาลักษณ์ ของความเป็ นชาติ ศาสนาพระมหากษัตริ ย ์ ได้เกิดมาปะนับว่าเป็ นโชค
โบราณสถานวรรณกรรม ศิลปะร้องรา ล้วนมรดก ศิลปวัตถุอยูค่ ู่แผ่นดิน ถิ่น นัครา เดิม ***
๒.มีทรัพย์ในดิน มีสินอยูใ่ นน้ า รวมศิลปะงดงาม ดอกนางาม...เอย....ทั้งข้าวในนาปลาในหนอง
ยิง่ ใหญ่เมืองสยาม แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ธรรมชาติล้ าค่า ก็อยูใ่ นปลาในนก
ไทยมีมรดกหลาย อย่าให้มรดกเลือน มโนราห์ รามเกียรติ์ ล้วนแต่มรดกโลก มรดกโลก
หยิบยกมาตลอด ไม่ให้คนสื บทอด มรดก ล้า*** มวยไทยยืนกาปั้นยก เป็ นมรดกภูมิปัญญา
งดงามศิลป์ ถิ่นภูษา จากพื้นบ้านเขาปั้นย้อม
ผ้าไหมผ้าฝ้ายได้นาเข้าเฝ้า ขึ้นทูลเกล้า ทูลกระหม่อม สิ นค้าไทยแลนด์ ของแฮนด์เมด
ติด กรา มา ***
๓.วัฒนธรรมพื้นบ้าน อาหารการกิน เป็ นมรดกไทยถิ่น ดอกนางาม....เอย...มาแต่กาลก่อน
ข้าวเหนียวไก่ยา่ งส้มตา ปร้านา มาเป็ นต่อน พระราชวงศ์ทรงเสวย ไม่ละเลยการต้มการแกง
ทั้งลาบก้อยซอยขัว่ กินภานัวภานุง ข้าวมันไก่ตน้ ยากุง้ มัสมัน่ แกงพะแนง มัสมัน่ แกงพะแนง
ของหวานข้าวต้มขนม ก็ไม่ตอ้ ง ผ่านม ผ่า เนย *** พืชผักผลไม้ กินกันได้ไม่ลามือ มังคุดทุเรี ยนทัว่ โลก
เขาลือ นุ่มละเอียดละเมียดละมัย
วัฒนธรรมนาตลาด ชาวต่างชาติ ชอบกันหลาย อาหารไทยเรา ส่ งไปทัว่ โลก ไม่พอ กัน เลย ***

๔.เปิ ดเมืองจัดแจง ดูแหล่งท่องเที่ยว ดิน น้ า ฟ้า ป่ า เขียว ดอกนางาม...เอย....จะขึ้นเขาหรื อท่องถ้ า
อยากชมธรรมชาติ หรื อเชิงวัฒนธรรม แผ่นดินไทยขวานทอง ที่ผดุ ผ่อง เหมือนทองทา
จะชมพืชชมพันธุ์ โบราณสถานมีชมพอ ทะเลแหล่งแก่งเกาะ ขึ้นชมเขาชมผา เขาชมผา
สกุลนาก็ชมผ่าน หลับนอน ยังชมฝัน ชม เพ้อ ***ไทยดารงทรงศักดิ์ ทั้งอนุรักษ์ และส่ งเสริ ม มรดก
ไทยดัง่ เดิม อยูห่ มัน่ คงทรงศรี
จากคนรุ่ งเก่าเขาถ่ายทอด รักษาต่อยอด ภูมิปัญญานี้ เรามีบา้ นอยูม่ ีอู่นอน ย่อน ภูมิ ปั ญญา เนอ ***
๕.มรดกทางดนตรี การดีดสี ตีเป่ า รามะนากลองยาว ดอกนางาม.....เอย......โห่ไปตีไป
ศิลปะศิลปิ น ดนตรี ถิ่น ดนตรี ไทย วงปี พาทย์ระนาดตะโพน ดูโยกโยน คนติเปิ ง
การแสดงดาษดื่น ดูสดชื่นรื่ นรมย์ แสงสี ดนตรี ประโคม ทุกวันคืนรื่ นเริ ง คืนรื่ นเริ ง
ผูช้ มชูเชิด ผูแ้ สดง ก็รื่นเลิศ รื่ น หรู *** ชมพระองค์ทรงซอ ฟังไพเราะส่งเสี ยง ตีระนาดศาสตร์สาเนียง
ท่านมัน่ คงส่ งเสริ ม
นาฏยะคีตะบรรเลง เอื้อนเอ่ยเสี ยงเพลง แบบไทยเดิม จีนแขกฝรั่ง จากต่างแดน ยังบิน
มา ไทย ดู***
๖.วันอนุรักษ์มรดกไทย ถวายเป็ นพระราชสักการะ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ดอกนางาม...
เอย...ที่ทรงการุ ณ ในฐานะที่มีพระมหา กรุ ณา ธิคุณ อนุรักษ์ตระหนักเน้น คิดกะเห็นกะรู ้
พระทรงยังหยิบยังยก มรดกให้ยงั่ ยืน ทุกสาขามารื้ อฟื้ น ภูมิปัญญาให้ยงั อยู่ ปัญญาให้ยงั อยู่
ไม่ทายังหย่อนยังยาน ถ่ายทอดถึงลูกหลาน ที่ ยัง เยาว์*** คล้ายวันพระราชสมภพ ทาสมแบบสมแผน
ให้คนไทยรักหวงแหน สร้างค่านิยม อย่างสมภูมิ
ของต่างชาติอย่ามาตัดตอน ทาให้ไทยร้อน ไทยรุ่ ม เปิ ดพื้นที่ ให้มีส่วนร่ วมอนุรักษ์ วัฒนธรรม
ไทย เรา ***

๗.ได้เวียนมาถึง อีกหนึ่งคารบ วันคล้ายวันพระราชสมภพ ดอกนางาม...เอย...ขอถวายคาร้อง
วันที่สองเมษา ปวงประชา พายกย่อง กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สื่ อภาษา เป็ นคาเรี ยง
เพลงโคราชปราชญ์สานัก เอ่ยจงรัก ด้วยสานวน ต่างพะยอมที่หอมหวน พื้นถิ่นศิลป์ สาเนียง
ถิ่นศิลป์ สาเนียง ศูนย์รวมใจไทยทั้งปวง ที่ทุกคน ยังซ้ าหน่วง ซ้ า เหนี่ยว *** ดูแพรวเพริ ดเจิดจรัส
ถึงอากาศจะหนาวจะร้อน บังคมไหว้ถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริ ญ
อนุรักษ์มรดกไทยถิ่น และศาสตร์ศิลป์ ทัว่ ไทยเทอญ สื บภูมิปัญญานามาถ่ายทอด ให้ลูกหลาน
ไทย เทียว ***
๘.ชาวไทยทัว่ ถิ่น ศิลปิ นขอเทิดไท้ สถาบันหลักของชาวไทย ดอกนางาม...เอย....ชูเชิดเทิดทูน
น้อมราลึกถึงพระมหา กรุ ณาธิคุณ อนุรักษ์มรดกไทยนั้น ต้องเทิดฐานเทิดถิ่น
พระรี ชาไม่ละปอง สอดส่องศิลปะ จึงได้พระสมัญญา องค์วิศิษฏศิลปิ น วิศิษฏศิลปิ น
ปัญหามีแก้ทีละเปลาะ เหมือนยังเขา แก้ปอ ที ละ ปม ***เชิดของโชว์ของชม ไม่ต่าตมเป็ นของช้า
ศิลปิ นศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ
มรดกไทยท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลป์ จรรโลงศาสตร์ พระองค์ส่งเสริ ม ใครอย่าเติมซ้ า
ให้ต่า ลง โทรม
๙.มูลมังพ่อแม่ มีแน่มรดก เป็ นทุ่งนาป่ ารก ดอกนางาม....เอย.....โคกเดิ่นเดียรดาษ
แต่ตอ้ งจาใส่ใจ มรดกไทย คือมรดกชาติ เป็ นของพวกเราทุกคน อย่าให้อบั จน อุราได้
รู ้หลักบ่อนหลักที่ ถึงจะมีหลักถม ส่งเสริ มค่านิยม ความเป็ นอัตลักษณ์ไทย อัตลักษณ์ไทย
อย่าให้ใครเอาหลักถอด เหมือนยังเรื อ เคยจอด ผูก หลัก ท่า ***อย่าให้ความรู ้ทุกอย่างหย่อน
เด็กยังอ่อนยังโยน ได้ส่งช่วงถึงเยาวชน ชาติคงอยู่อย่างยัง่ ยืน
กว่าจะมีเป็ นบ้านเป็ นเมือง คนเก่าเล่าเรื่ อง เป็ นพันเป็ นหมื่น ลูกหลานรุ่ นใหม่ เขาจะได้มอง
เห็นความ เป็ น มา ***

ประพันธ์ เพลงโคราช
กลอน วันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เม.ย.๖๖ เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ณ โอกาสใช้สอนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสี มา และใช้ประกวดเพลงโคราช ก.ค.๖๕
บุญสม สังข์สุข ๑ ก.ค.๖๕
๑.ชาวไทยทัว่ ประเทศ ต่างพระเนตรพระกรร สื่ อเสี ยงสร้างสรรค์ ดอกนางาม.....เอย....ขอ
เทิดพระเกียรติ พระองค์เบิกบานสาราญพระทัย โรคภัยอย่าได้ มาบังเบียด สมเด็จพระเทพฯ ของชาวไทย
ส่งเพลงต่างมาลัยใส่พระกร
เสด็จผ่านอรัญเดิน ทรงพระเจริ ญสาราญดา พระปกเกล้าของชาวประชา เกษมศานต์นิรันดร
ศานต์นิรัยดร ไทยในแคว้นแดนด้าว สามัคคีอย่ามีร้าว มีราญ เด้อ ***ขอพรดลผลสัมฤทธิ์ ด้วยกายจิต
ที่สารวม พรเทวาเข้ามาร่ วม พระองค์ปรี เปรม เกษมสาราญ
ศาสตร์ศิลป์ รุ่ งเรื องเฟื้ องฟู ขอพระชนมายุ ยิง่ ยืนนาน สื บมรดกไทย ในธานิน
ศิลป์ ยัง่ ยืน เนอ ***
๒.พระองค์ปกปัก อนุรักษ์มรดกไทย อีสานกลางเหนื อใต้ ดอกนางาม...เอย....มรดกถิ่นมรดกที่
พระกรุ ณาสง่าองค์ พระราชวงศ์ จักรี รักษ์ศิลปะศิลปิ น มรดกถิ่นมรดกฐาน
ป่ าเขาลืบสื บเสาะ ลัดเลาะสืบศิลป์ มรดกภูมิแผ่นดิน ท่านส่งเสริ มสื บสาน เสริ มสื บสาน
สัมภาษณ์ผา่ นสื บซัก ทาให้ไทย สื บศักดิ์ สื บ ศรี *** เสด็จก้าวสู่ เขาสู่ ดอย ส่ งศิลป์ ถิ่นลอย
ขึ้นสู่ ดาว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ไม่ให้มรดกของไทยมอด รักษาส่งเสริ มต่อยอด ของไทยมา ดารงอยูค่ ู่เมือง รุ่ งเรื องมาก
ทุกสิ่ ง ที่ ไทย มี ***
๓.รักถิ่นรักไทย ด้วยใจรักแท้ อนุรักษ์ส่งเสริ มเผยแพร่ ดอกนางาม...เอย....ด้วยรักศีลรักธรรม
รักชาติศาสตร์ศิลป์ บนแผ่นดิน ถิ่นไทยงาม
สมเด็จพระเทพฯ ทรงประทับ ดัง่ ทองประดับส่ งประเทือง ศิลปะรุ่ งเรื อง พระองค์ชูชุบอุปภัมถ์
ชุบอุปภัมถ์ งดงามทั้งประเทศ ด้วยพระองค์ทรงเสด็จ ได้พบ ปะ ท่าน*** เพลงโคราชภาษาท่อง
เป็ นคาร้องภาษาถิ่น หลายพระองค์ทรงได้ยนิ ปรัชญาภาษาไทย
คนรุ่ นใหม่เปิ ดใจยอมรับ เอาเพลงโคราชกลับ มาคืนไว้ เพลงเมืองย่าโม โอ้โอ่ข้ ึนว่า สนุก
ทุก คืน วัน ***

