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ค�าปรารภ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี

ในโอกาสการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุ  
เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

2

ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีแห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพติร ทรงปกครองประเทศชาตแิละประชาชนด้วยทศพธิราชธรรม ดงัพระปฐมบรมราชโองการ
ทีไ่ด้พระราชทานไว้ในพระราชพธีิบรมราชาภิเษก เมือ่วันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ว่า “เราจะครองแผ่นดนิ
โดยธรรม เพือ่ประโยชน์สขุแห่งมหาชนชาวสยาม” และทรงตัง้มัน่ในพระราชปณธิานอันแน่วแน่ท่ีจะทรงอุทศิ 
ทุ่มเทก�าลงัพระวรกาย และก�าลังพระราชหฤทัยในการบ�าเพญ็พระราชกรณยีกจินานัปการเพือ่ความกนิดอียูด่ี 
คณุภาพชวีติทีด่ใีห้แก่อาณาประชาราษฎร์ และความเจริญก้าวหน้าอย่างยัง่ยนืของประเทศชาต ิ พระองค์
ท่านทรงงานด้วยหลกัการ “เข้าใจ เข้าถึง พฒันา” รวมท้ังได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง
เพือ่เป็นแนวทางสูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยนื ผ่านโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริหลากหลายสาขาเกอืบ 
๕,๐๐๐ โครงการ ก่อเกิดเป็น “ศาสตร์แห่งพระราชา” ซ่ึงเป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็ง
อย่างยัง่ยนื นบัเป็นคัมภีร์อนัล�า้ค่าแห่งแผ่นดนิท่ีได้พระราชทานแก่ลูกหลานไทย พระราชด�ารัสและพระบรม
ราโชวาทในวาระโอกาสต่างๆ คือ ปรชัญาค�าสอนและคติธรรมทีพ่ระองค์ทรงปรารถนาให้ปวงชนชาวไทย 
ทัง้หลายตัง้มัน่อยูใ่นความดีงาม ความพอด ีความพอเพยีง รักษาความเป็นชาติอารยะ นบัเป็นบญุวาสนาของ
ประชาชนชาวไทยทีไ่ด้เกดิมาอยูภ่ายใต้ร่มพระบรมโพธสิมภารของพระมหากษตัรย์ิผูท้รงพระคณุอนัประเสริฐ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นเอตทัคคะ
ทั้งศาสตร์และศิลป์หลายแขนง ทรงเป็นท้ังปราชญ์และครูแห่งแผ่นดินท่ีย่ิงใหญ่ที่ประชาชนชาวไทยต่าง
เทิดทูนไว้เหนือเศียรเกล้า พระอัจฉริยภาพอันล�้าเลิศและพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตา
และประทับใจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จึงทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล
เทิดทูนพระเกียรติยศในฐานะที่ทรงเป็นทั้งกษัตริย์ นักคิด และนักพัฒนา โดยทรงได้รับการทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายพระราชสมญัญามากมายหลายด้าน เช่น “อคัรศลิปิน” “พระบดิาแห่งเทคโนโลยขีองไทย” 
“พระบิดาแห่งฝนหลวง” “พระบดิาแห่งนวตักรรมไทย” “พระบดิาแห่งการประดษิฐ์ไทย” “พระบดิาแห่ง
การอนุรักษ์มรดกไทย” “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” “พระผู้ทรง
เป็นครูแห่งแผ่นดิน” เป็นต้น โดยเฉพาะที่ส�าคัญ องค์การสหประชาชาติได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวายรางวลั “ความส�าเรจ็สูงสุดด้านการพฒันามนษุย์” และทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวายพระราชสมญัญา 
“พระมหากษัตริย์นักพัฒนา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติในฐานะที่ทรงอุทิศพระองค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ทีด่ขีองประชาชนชาวไทย และพฒันามนษุยชาตอิย่างต่อเน่ือง นอกจากนัน้ ยงัได้ก�าหนดให้วนัที ่๕ ธนัวาคม 
ของทกุปีเป็น “วนัดนิโลก” และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย “รางวลันกัวทิยาศาสตร์ดนิเพ่ือมนษุยชาต”ิ 
เพือ่สดดุพีระเกยีรตคุิณแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร ทีท่รงให้ความ
ส�าคญักับการอนุรกัษ์และพัฒนาทรพัยากรดนิจนพลิกฟ้ืนผืนดินเพ่ือการท�าเกษตรกรรมอย่างยัง่ยนื
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วนัพฤหสับดท่ีี ๑๓ ตลุาคม พทุธศักราช ๒๕๕๙ เวลา ๑๕ นาฬิกา ๕๒ นาท ีนับเป็นวนัแห่งความ
วปิโยคโศกศัลย์ครัง้ใหญ่ของพสกนกิรชาวไทยทัง้ปวง ประเทศไทยต้องตกอยูใ่นท่ามกลางความโศกเศร้าอาลยั
โดยทัว่กนั เม่ือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหติลาธเิบศรรามาธิบด ี จกัรนีฤบดนิทร 
สยามินทราธริาช บรมนาถบพติร พระมหากษตัริย์ผู้ทรงเป็นศนูย์รวมดวงใจของคนไทยทัง้ชาตเิสดจ็สูส่วรรคาลยั 
และนบัเป็นวนัมหาอาดรูของโลก โดยผู้น�าจากทุกประเทศล้วนแสดงความอาลยัและเสยีใจต่อการเสดจ็สวรรคต
ในครั้งน้ี รัฐบาลได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดนิทรเทพยวรางกูร จดังานพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระเกียรติยศอย่างสูงสุดตามขัตติยโบราณ
ราชประเพณ ี เพือ่แสดงความจงรกัภักดแีละน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นราชสกัการะกตญัญตุาบชูา 
ประกาศเฉลมิพระเกียรตยิศให้ปรากฏแผ่ไพศาล และเพ่ือให้ประชาชนชาวไทยทกุหมูเ่หล่าได้มส่ีวนร่วมสนอง 
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ โดยรัฐบาลได้กราบ 
บงัคมทลูเชญิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเป็นทีป่รกึษากิตติมศักดิใ์นการพระราชพธิี 
ณ วาระนี้

รัฐบาลโดยคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้แต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ๘ คณะในการด�าเนินการ 
จดังานพระราชพธิพีระบรมศพตามโบราณราชประเพณีอย่างสมพระเกยีรตพิระราชอิสริยยศในวาระส�าคญันี้
ให้สมบูรณ์ตามจารีตโบราณราชประเพณี ทั้งงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานศาสนพิธีและงานอ่ืนๆ 
ตั้งแต่การบ�าเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ ณ พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท และการถวายพระเพลิง
พระบรมศพ ณ มณฑลพระราชพิธีท้องสนามหลวง โดยมีคณะกรรมการฝ่ายจัดท�าหนังสือที่ระลึกและ
จดหมายเหตุงานพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
และคณะอนกุรรมการต่างๆ ๑๐ คณะ ด�าเนนิการจดัท�าหนังสอืทีร่ะลกึและจดหมายเหตงุานพระราชพิธถีวาย
พระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร เพ่ือบนัทกึพระราช
พธีิอนัเกีย่วเนือ่งกบัการพระบรมศพในงานพระราชพิธถีวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ตามธรรมเนยีมปฏิบตัโิบราณราชประเพณ ีทัง้การก่อสร้างพระเมรุมาศ 
การจัดริว้ขบวนพระบรมราชอสิรยิยศ ส่ิงอนสุรณ์ต่างๆ เพือ่เฉลมิพระเกยีรตยิศอันภญิโญไพศาลแด่ฑีฆราชา 
แห่งสยาม ผู้ทรงสถติในดวงใจคนไทยทัง้ชาติ และทรงเป็นพระมหากษตัรย์ิท่ีเหนอืกษตัรย์ิใดๆ ในประวติัศาสตร์โลก 

ในวาระนี้ รัฐบาลและประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ขอน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นพน้หาที่สุดมิได้ แม้เสด็จสู่สวรรคาลัยชั่วนิรันดร ์ แต่ความอาลัยนั้นมเิสื่อมคลาย ด้วยพระบรมราช
กฤดาภินิหารแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพลังแห่งความ
จงรกัภกัดขีองปวงพสกนิกรชาวไทย ขอเสดจ็สู่สวรรคาลัยให้สถิตสถาพร ณ ดนิแดนบรมสขุแห่งพระนพิพาน
ตราบนิจนรินัดร เทอญ

พลเอก
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการอ�านวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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เนือ่งในการพระราชพธีิถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภมูพิลอดุลยเดช มหติลาธิเบศรรามาธิบดี จักรนีฤบดนิทร สยามนิทราธริาช บรมนาถบพิตร 
ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ พระเมรุมาศท้องสนามหลวง  
คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ได้มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายจดัท�าหนังสอืท่ีระลกึ
และจดหมายเหตุฯ พิจารณาจัดพิมพ์หนังสือและแผ่นพับอันเนื่องด้วยพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นอนุสรณ์ถึงการพระราชพิธีส�าคัญย่ิงในคร้ังน้ี จ�านวน ๑๑ รายการ
ประกอบด้วย 

หนังสือจดหมายเหตุฉบับหลัก ๑ รายการ ได้แก่

๑. จดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

หนังสือจดหมายเหตุฉบับรอง ๖ รายการ ได้แก่

๑. จดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ฉบับประชาชน

๒. จดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ฉบับสื่อมวลชน

๓. “พระเสด็จสู ่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย” บทกวีนิพนธ์โครงการกานต์กวี 
คตีการปวงประชาน้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๔. หนังสือและซีดีบทเพลงแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๕. จดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตรฉบับวีดิทัศน์ “ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”

๖. หนงัสอื “พระผูส้ถติในหทยัราษฎร์” (สมดุภาพรวมแผ่นป้ายแสดงความอาลยั)

หนังสือที่ระลึก ๓ รายการ ได้แก่

ค�าน�า
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๑. พระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์ และพระเมรุในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๒. เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๓. นวมินทราศิรวาทราชสดุดีร ้อยกรองเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

แผ่นพับที่ระลึก ๑ รายการ ได้แก่

๑. แผ่นพับที่ระลึกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร ว่าด้วยพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและความรู้เกี่ยวกับพระเมรุมาศ 
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีกเป็นจ�านวนมาก ได้แสดง
เจตจ�านงร่วมกันสร้างสิ่งอนุสรณ์น้อมเกล้าฯ ถวาย ด้วยความจงรักภักดี นับเป็นการสร้าง
ทรัพย์สินทางปัญญาไว้เป็นมรดกวัฒนธรรมของแผ่นดินเพิ่มขึ้นอีกด้วย

หนังสือและแผ่นพับอันทรงคุณค่าเหล่านี้ จะได้เผยแพร่ไปสู่สถาบันการศึกษา 
ห้องสมุด หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วพระราชอาณาจักร ยังประโยชน์แก่ประชาชน 
นกัเรยีน นสิติ นกัศกึษาทกุระดบั การสมานฉันท์ร่วมสร้างสรรค์ผลงานทรงคณุค่าเพ่ืออ�านวย
ประโยชน์แก่สาธารณชนครัง้นีเ้ป็นการแสดงกตญัญกูตเวทติาธรรมสนองพระมหากรณุาธคุิณ
หาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ 
ร่วมกันเผยแพร่พระเกียรติคุณให้แผ่ไพศาลยั่งยืนสืบไปชั่วกาลนาน

ขอมหทิธานภุาพแห่งคุณพระศรรีตันตรยั และจติใจอนัตัง้มัน่ในความจงรกัภกัดี
ต่อเบ้ืองพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
จงเป็นพลวปัจจัยให้เสด็จสถิตเสถียรธ�ารงอยู่ในทิพยสถานอันสมบูรณ์ พรั่งพร้อมด้วยทิพย
สมบัติทุกเมื่อเทอญ

(นายวีระ โรจน์พจนรัตน์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ประธานกรรมการฝ่ายจัดท�าหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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ค�าชี้แจง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหา
กษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถ ในศาสตร์และศิลป์ทุกด้าน ตลอดระยะเวลา ๗๐ ป ี
ทีค่รองราชย์ทรงปกครองบ้านเมอืงด้วยทศพธิราชธรรม เพือ่ประโยชน์สขุแก่พสกนกิร  
พระองค์ทรงด�ารงไว้ด้วยหลักธรรมทั้งปวงและทรงอุทิศก�าลังพระวรกาย ก�าลังพระ
สติปัญญาและพระราชทรัพย์เพื่อความอยู่ดีมีสุขของปวงชนชาวไทย ประชาชน 
ทุกหมู่เหล่าต่างรู้สึกซาบซ้ึงในน�้าพระราชหฤทัยท่ีเปี่ยมด้วยพระเมตตา ดังปรากฏ
เป็นที่ประจักษ์ชัดจากพระราชกรณียกิจและโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
เพื่อการพัฒนาประเทศนับพันโครงการ 

ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ พระองค์จึงทรงได้รับการยกย่องสดุดี
ถวายพระเกยีรตคิณุในด้านต่างๆ จากทัง้ในประเทศและต่างประเทศอยูเ่สมอ และมผีู้
ประพันธ์บทเพลงเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ ในโอกาสต่างๆ อยู่เนืองๆ ซึ่งบทเพลง
แต่ละเพลงสะท้อนให้เห็นถงึพระราชกรณยีกจิ การทรงงานในด้านต่างๆ หรอืน้อมน�า
เอาพระบรมราโชวาทที่ส�าคัญมาถ่ายทอดเป็นบทเพลงเพื่อเตือนสติคนไทย ตราบ
กระทั่งพระองค์เสด็จสวรรคต ทั่วทั้งแผ่นดินตกอยู่ภายใต้ความโทมนัส ความรู้สึก
ของคนไทยทีเ่กดิขึน้ในห้วงเวลานีย้งัได้รบัการกลัน่กรองออกมาเป็นบทเพลงนบัร้อย
เพลงทีถ่่ายทอดเรือ่งราว ความรูส้กึ ความเศร้าโศกเสยีใจของคนไทย รวมหัวใจคนไทย 
ทุกดวงเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย 

ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภมิูพลอดลุยเดช กรมส่งเสริมวฒันธรรม จงึร่วมกบันายประยงค์ ชืน่เยน็ ศลิปินแห่ง 
ชาต ิสมาคมนกัแต่งเพลงแห่งประเทศไทย และสมาคมนกัเพลงลกูทุง่แห่งประเทศไทย 
ด�าเนินการพิจารณาขอลิขสิทธิ์บทเพลงที่บุคคล และหน่วยงานต่างๆ จัดท�าขึ้น  
เพือ่เทดิพระเกยีรต ิและแสดงความอาลยัแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดุลยเดช จ�านวน ๑๙๘ เพลง แบ่งออกเป็นเพลงไทยสากล ๙๙ เพลง และเพลงไทย
ลกูทุง่ ๙๙ เพลง พร้อมไฟล์เพลง เพือ่รวบรวมและน�ามาจดัพิมพ์ไว้ในหนงัสอืบทเพลง
จากดวงใจแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ “พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์” เล่มนี้ 
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กรมส่งเสริมวัฒนธรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือบทเพลงจากดวงใจ
แด่ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ “พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์” จะเป็นบันทึกส�าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ที่สะท้อนความรู้สึกของคนไทย ตลอดเวลา ๗๐ ปี ในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ 
แห่งราชวงศ์จักร ีโดยเฉพาะอย่างยิง่ช่วงเวลาแห่งการสญูเสยีทีส่�าคัญทีส่ดุครัง้หนึง่ใน 
ประวตัศิาสตร์ของชาตไิทย ต่อไปในภายภาคหน้าบทเพลงเหล่านีจ้ะเป็นเครือ่งหมาย
ที่แสดงให้ลูกหลานไทยได้ร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ 
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเน้ือหาของบทเพลงในบางตอนยังได้ถ่ายทอด 
พระราชปณิธาน พระบรมราโชวาทที่คนไทยสามารถน้อมน�ามาเป็นหลักใน 
การด�าเนินชีวิตได้ต่อไป

(นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร)
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
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สารบัญ

  พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๑๕

  พระราชสมัญญา “อัครศิลปิน” ๔๐

  พระอัจฉริยภาพด้านดุริยางคศิลป์และการพระราชนิพนธ์เพลง ๔๔

  ไทย ลูกทุ่ง-บทเพลงเทิดพระเกียรติ ๕๕

1.	 พระราชาเป็นประมุขของประชาชน	 ๕๖
2.	 ศรีเมืองไทย	 ๕๗
3.	 เกษตรทฤษฎีใหม่	 ๕๘
4.	 พ่อหลวงในดวงใจ	 ๕๙
๕.	 อัญเชิญเทวา	 ๖1
๖.	 ราชาแห่งราชัน	 ๖2
๗.	 ๕	ธันวามหามงคล	 ๖4
๘.	 แซ่ซ้องสรรเสริญ	 ๖๖
๙.	 เลิกกลุ้มเพราะมีทางแก้	 ๖๗
10.	 ท�าความดีถวายในหลวง	 ๖๘
11.	 รวมใจไว้สู้	 ๖๙
12.	 รวมใจผองไทย	 ๗0
13.	 ธ	อยู่กลางใจไทยทุกดวง	 ๗1
14.	 เบ้าหลอมดวงใจ	 ๗2
1๕.	 ฟ้าประทาน	 ๗3
1๖.	 ล้นเกล้าเผ่าไทย	 ๗4
1๗.	 สยามเมืองยิ้ม	 ๗๕
1๘.	 สมเด็จพระภูมิพล	 ๗๖
1๙.	 พ่อของแผ่นดิน	 ๗๗
20.	 ตอบสนองพระราชด�าริ	 ๗๘
21.	 ในบ้านของเรา	 ๗๙
22.	 กตัญญูแผ่นดิน	 ๘1
23.	 ลุ่มน�้าปากพนัง	 ๘2

8

Song__1-300.indd   8 10/27/2560 BE   3:43 PM



24.	 ตั้งใจให้แน่	 ๘4
2๕.	 พ่อแห่งแผ่นดิน	 ๘๕
2๖.	 ฐานชีวิต	เศรษฐกิจ	พอเพียง	 ๘๖
2๗.	 พออยู่พอกิน	 ๘๗
2๘.	 อยู่อย่างพอเพียง	 ๘๘
2๙.	 เพียงพอ	พอเพียง	 ๘๙
30.	 ขอบคุณสวรรค์	 ๙0
31.	 พระคุณแผ่นดิน	 ๙2
32.	 พ่อหลวงของปวงราษฎร์	 ๙3
33.	 ปลูกตาลล้านต้น		 ๙4
34.	 พ่อหลวงของปวงไทย	 ๙๕
3๕.	 ร้อยใจภักดิ	์รักในหลวง	 ๙๖
3๖.	 พระมหาราชภูมิพล	 ๙๗
3๗.	 เอกลักษณ์ไทย		 ๙๘
3๘.	 องค์เดียวในโลก	 ๙๙
3๙.	 ฟ้าห่มดิน	 100
40.	 น�า้พระทัยดั่งสายน�้า	 101
41.	 พ่อแห่งชาวสยาม	 102
42.	 พ่อของแผ่นดิน	 103
43.	 ใจดีสู้เสือ	 104
44.	 ค�าสอนของพ่อ	 10๕
4๕.	 สมเด็จ	ร.๙	พระพุทธเจ้าชาวไทย	 10๖
4๖.	 พ่อของฉัน	 10๗
4๗.	 ท�าดีเพื่อพ่อ	 10๘
4๘.	 ในหลวงห่วงราษฎร์	 10๙
4๙.	 พ่อแห่งสยาม	 111
๕0.	 น�้าพระทัยในหลวง	 112
๕1.	 คนดีของบ้านเมือง	 113
๕2.	 สมมุติเทพของชาวไทย	 114
๕3.	 เดินตามพ่อ	 11๕
๕4.	 เด็กไทยควรท�า		 11๗
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๕๕.	 กองทุนการศึกษา	 11๘
๕๖.	 เทพเจ้าชาวนา	 11๙
๕๗.	 ตามรอยเจ้าพ่อหลวง	 120
๕๘.	 เพียงพอตามรอยพ่อหลวง	 121
๕๙.	 พ่อผู้มีแต่ให้	 122

  ไทยลูกทุ่ง-บทเพลงแด่พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ๑๒๕

๖0.	 ตามรอยพ่อ	สานต่อที่พ่อท�า	 12๖
๖1.	 ยอยศพระมหาภูมิพลอดุลยเดช	 12๘
๖2.	 สู่สวรรคาลัย	 12๙
๖3.	 เล่าสู่หลานฟัง	 130
๖4.	 ร่มโพธิ์ทองของแผ่นดิน	 131
๖๕.	 สิ้นร่มโพธิ์ทอง	 132
๖๖.	 ชุดสีด�าแต่ใจสีทอง	 133
๖๗.	 สู่สวรรคาลัย	 134
๖๘.	 สิ่งดีๆ	ที่พ่อสอน	 13๕
๖๙.	 แผ่นดินน�า้ตา	 13๗
๗0.	 รักพ่อตลอดกาล	 13๘
๗1.	 ฝากฟ้าไปบอกพ่อ	 140
๗2.	 วอนฟ้าขอเทวดาคืน	 141
๗3.	 สัญญากับพ่อ	 142
๗4.	 พ่อหลวงแผ่นดิน	 143
๗๕.	 อาลัยพ่อหลวง		 144
๗๖.	 พ่อหลวงปวงไทย	 14๕
๗๗.	 มหาราชองค์ภูมิพล	 14๖
๗๘.	 เทิดองค์วงศ์จักรี	 14๗
๗๙.	 รักพ่อสุดหัวใจ	 14๘
๘0.	 รักพ่อภูมิพล	 14๙
๘1.	 ลูกคิดถึงพ่อ	 1๕0
๘2.	 สู่สวรรคาลัย	 1๕1
๘3.	 ขอเป็นลูกพ่อ	 1๕2
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๘4.	 ขวานทองร้องไห	้	 1๕3
๘๕.	 ค�าสอนก่อนพ่อจาก	 1๕๕
๘๖.	 พ่อหลวงในดวงใจ	 1๕๖
๘๗.	 พ่อของฉัน	 1๕๗
๘๘.	 จากดวงใจชาวดิน	 1๕๘
๘๙.	 ทูลกระหม่อมแก้ว	 1๕๙
๙0.	 ส่งพ่อ	 1๖0
๙1.	 อาลัยพ่อหลวง	 1๖1
๙2.	 ใต้ฟ้าพระบารมี	 1๖2
๙3.	 รักสุดใจคือในหลวง	 1๖3
๙4.	 พระราชบิดา	 1๖4
๙๕.	 เทวดาเดินดิน	 1๖๕
๙๖.	 ล้นเกล้าสยาม	 1๖๖
๙๗.	 พ่อหลวงของชาวไทย	 1๖๗
๙๘.	 พ่อของแผ่นดินไทย	 1๖๘
๙๙.	 ฟ้าร้องไห้	 1๖๙

  ไทยสากล-บทเพลงเทิดพระเกียรติ ๑๗๑

100.	พระราชาเป็นประมุขของประชาชน	 1๗2
101.	สดุดีมหาราชา	 1๗3
102.	ค�าพ่อสอน	 1๗4
103.	สถิตในหทัยราษฎร์	 1๗๕
104.	ทรงพระเจริญ	 1๗๖
10๕.	ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	 1๗๗
10๖.	ร่มเกล้าชาวประชามหาราช	 1๗๘
10๗.	ผู้ปิดทองหลังพระ	 1๗๙
10๘.	ตามรอยพระราชา	 1๘1
10๙.	หนึ่งในโลก	 1๘3
110.	ภูมิแผ่นดิน	นวมินทร์มหาราชา	 1๘4
111.	พ่อแห่งชาติ	 1๘๖
112.	รู้รักสามัคคี	 1๘๗
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113.	๘0	ปี	พ่ออยู่หัว	 1๘๘
114.	พระราชาผู้ทรงธรรม	 1๙0
11๕.	King	Of	King		 1๙2
11๖.	แปดสิบพรรษามหามงคล	 1๙3
11๗.	ร่มพระบารมี	 1๙4
11๘.	สถิตในใจไทยนิรันดร์	 1๙๕
11๙.	พระพ่อภูมิพล	 1๙๖
120.	พ่อแห่งแผ่นดิน	 1๙๗
121.	ภูมิพลมหาราช	 1๙๘
122.	สวนสองแสนที่แสนสวย	 1๙๙
123.	ในหลวงของแผ่นดิน	 200
124.	ตามรอยพ่อ	 202
12๕.	ของขวัญจากก้อนดิน	 204
12๖.	ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป	 20๖
12๗.	เรารักในหลวง	 20๘
12๘.	พ่อของเรา	 20๙
12๙.	ครองแผ่นดินโดยธรรม	 210
130.	ราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น	 212
131.	รักกันไว้เถิด	 213
132.	เพชรแห่งแผ่นดิน	 214
133.	ในหลวงในดวงใจ	 21๕
134.	เราไม่มีเวลาทะเลาะกันอีกแล้ว	 21๗
13๕.	เทิดพระบารมี	 21๘
13๖.	พลังแห่งแผ่นดิน	(เฉลิมพระเกียรติสดุดีพระราชปณิธาน)	 21๙
13๗.	ดาวเรืองประเทืองไทย		 220
13๘.	รูปที่มีทุกบ้าน	 221
13๙.	พระเจ้าแผ่นดิน	 223
140.	โชคดีที่มีในหลวง		 22๕
141.	คีตราชัน	 22๖
142.	พระบารมีปกเกล้า	 22๗
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143.	พ่อผู้เป็นที่รักยิ่ง	 22๘
144.	เทิดพระเกียรติภูมิพลมหาราช	 22๙
14๕.	ต้นไม้ของพ่อ	 230
14๖.	พระมหากรุณาธิคุณ	 232
14๗.	เจ็ดสิบปี	พระราชาภูมิพล	 234
14๘.	เหตุผลของพ่อ	 23๕
14๙.	พ่อเจ้าหลวง	ทรงพระเจริญ	 23๗
1๕0.	บทเพลงแห่งฟ้า	มหาคีตราชัน	 23๘
1๕1.	เหนือเกล้า	 23๙
1๕2.	คุณธรรมสี่ประการ	 240
1๕3.	ฝนพระราชทาน	 241
1๕4.	พ่อเจ้าอยู่หัวของหน	ู(ภาคกลาง)	 242
1๕๕.	พ่อเจ้าอยู่หัวของหน	ู(ภาคเหนือ)	 243
1๕๖.	พ่อเจ้าอยู่หัวของหน	ู(ภาคอีสาน)	 244
1๕๗.	พ่อเจ้าอยู่หัวของหน	ู(ภาคใต้)	 24๕
1๕๘.	THE	ONE	AND	ONLY	 24๖

  ไทยสากล-บทเพลงแด่พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ๒๔๙

1๕๙.	พระภูมิพลมหาราชร�าลึก	 2๕0
1๖0.	พ่อ	ของแผ่นดิน	 2๕1
1๖1.	พ่อภูมิพล	 2๕2
1๖2.	ลอย	 2๕3
1๖3.	เพื่อพ่อ	 2๕4
1๖4.	ใต้ร่มพระบารมี	 2๕๖
1๖๕.	ตามรอยเท้าพ่อ	 2๕๗
1๖๖.	หยดน�้าตาแห่งความอาดูร	 2๕๘
1๖๗.	เพลง	๙	(เก้า)	 2๕๙
1๖๘.	แก้วตาในดวงใจ	 2๖0
1๖๙.	รักในดวงใจนิรันดร์	 2๖1
1๗0.	จากลูกของแผ่นดิน	 2๖2
1๗1.	พระองค์ยังอยู่	 2๖4
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1๗2.	สวรรค์ใจร้าย	 2๖๕
1๗3.	เรื่องเล่าจากพ่อแม่	 2๖๖
1๗4.	พระราชาในนิทาน	 2๖๘
1๗๕.	พ่อหลวงในดวงใจนิรันดร์	 2๗0
1๗๖.	มองบนฟ้า	 2๗1
1๗๗.	ภาพจ�า	 2๗3
1๗๘.	ฉันเกิดในรัชกาลที	่๙	 2๗4
1๗๙.	กาลครั้งหนึ่งตลอดกาล	 2๗๖
1๘0.	สีด�าทั้งแผ่นดิน	 2๗๗
1๘1.	13	ตุลา	หนึ่งทุ่มตรง	 2๗๘
1๘2.	รักเพื่อพ่อ	 2๗๙
1๘3.	ข้างบนฟ้า	 2๘0
1๘4.	ภาพจากหัวใจ...ให้พ่อ	 2๘1
1๘๕.	พ่อครับ	 2๘2
1๘๖.	บทเพลงของพ่อ	 2๘3
1๘๗.	คนไทยของพระราชา	 2๘๕
1๘๘.	ลูกจะขออยู่ใต้จักรีวงศ์	 2๘๗
1๘๙.	ค�าสอนของพ่อ	 2๘๘
1๙0.	ฝันบิดา	 2๘๙
1๙1.	น�า้ตาประชาไทย	 2๙1
1๙2.	พระราชาในดวงใจนิรันดร์	 2๙2
1๙3.	ส่งเสด็จเช็ดน�า้ตา	 2๙3
1๙4.	น้อมเกล้าฯถวายอาลัย	ร.๙	 2๙4
1๙๕.	บ้านของพ่อ	 2๙๕
1๙๖.	รักในหลวง	 2๙๖
1๙๗.	เดินตามรอยพ่อภูมิพล	 2๙๘
1๙๘.	อาลัยพ่อพระปรมินทร	 2๙๙

บทเพลงจากดวงใจแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ “พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์”
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
พิมพ์ครั้งที่ ๑ พุทธศักราช ๒๕๖๐ จ�านวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม 
ISBN : 978-616-543-469-0
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พระราชประวัต ิ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ 
รัชกาลที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พระโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  
อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
เสดจ็พระบรมราชสมภพ เมือ่วันจันทร์ที ่๕ ธนัวาคม พทุธศกัราช ๒๔๗๐ ณ โรงพยาบาล 
เมานท์ออเบอร์น  เมอืงเคมบรดิจ์ (Cambridge) รฐัแมสซาซเูซตส์ (Massachusetts)  
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล  
พระอฐัมรามาธบิดินทร รชักาลที ่๘ เป็นสมเดจ็พระบรมเชษฐาธริาช และสมเดจ็พระเจ้า 
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นสมเด็จ 
พระเชษฐภคินี เสด็จด�ารงสิริราชสมบัติ  เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
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ทรงประกอบพระราชพธิรีาชาภเิษกสมรสกบัหม่อมราชวงศ์สริิกติิ ์กติยิากร  
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๓ แล้วสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินี  
ต่อมาสถาปนาเป็น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ ตามล�าดับ

ทรงรบัการพระราชพธิบีรมราชาภเิษก เมือ่วนัที ่๕ พฤษภาคม พทุธศกัราช 
๒๔๙๓ พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการแก่ประชาชนชาวไทยว่า “เราจะครอง
แผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

18
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พระราชโอรสและพระราชธิดา ๔ พระองค์ คือ

๑. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

๒. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

๓. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ  
 สยามบรมราชกุมารี

๔. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
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พุทธศักราช ๒๔๙๙ มีพระราชศรัทธาทรงพระผนวช ตามคติของ 
พุทธศาสนิกชนไทย เป็นเวลา ๑๕ วัน

นับแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติปกครองราชอาณาจักรไทย ตราบถึง  
วันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เป็นเวลา ๗๐ ปี ๔ เดือน ๗ วัน กล่าวได้ว่า
ทรงเป็นพระมหากษตัรย์ิทีท่รงครองสริริาชสมบตัยิาวนานทีส่ดุ ในประวตัศิาสตร์ไทย 
ทรงตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรม ทรงอุทิศก�าลังพระวรกายและก�าลังพระสติปัญญา
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจอเนกอนันต์ เพื่อประโยชน์สุขของปวงอาณาประชาราษฎร์ 
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เสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาค ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๙๕ เป็นต้นมา 
ทรงตระหนักในความเป็นอยู่ของราษฎรที่ต้องเผชิญปัญหาท่ีท�ากินและการด�ารงชีพ 
โดยพึ่งพาธรรมชาติ จึงมีพระราชด�าริแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อน ปรากฏเป็น
โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารใินรชัสมยัมากกว่า ๔,๖๐๐ โครงการ ประจกัษ์ว่า  
พระองค์คือกษัตริย์ นักพัฒนายิ่งใหญ่แท้จริง ทรงเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
การอยู่อย่างสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ อันได้แก่ โครงการแก้มลิง แก้ปัญหา
น�า้ท่วม โครงการแกล้งดิน แก้ปัญหาดินเปรี้ยว โครงการฝนหลวง แก้ปัญหาภัยแล้ง 
ธนาคารข้าว ธนาคารโค กระบือ แก้ปัญหาความขาดแคลน การปลูกหญ้าแฝก เพื่อ
อนรุกัษ์ดนิและน�า้ ปลกูป่าด้วยวธิกีารต่างๆ เพือ่การจดัการทรพัยากร รวมทัง้การสร้าง
เขื่อน ฝาย ท�านบกั้นน�า้ เพื่อความอุดมสมบูรณ์แห่งทรัพยากรของประเทศ ตลอดจน
พระราชทานแนวพระราชด�าริไปยังนานาประเทศที่ต้องการความช่วยเหลืออีกด้วย  
พระอัจฉริยภาพเป็นที่ประจักษ์ ไม่เฉพาะแต่คนไทยเท่านั้น องค์การสากลต่างๆ  
ได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณให้ปรากฏอย่างแพร่หลายกว้างขวางมาโดยตลอด
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ระหว่างพุทธศักราช ๒๕๐๓ - ๒๕๑๐ เสด็จฯ เยือนมิตรประเทศในเอเชีย 
ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย จ�านวน ๑๔ ประเทศ เป็นการเจริญทางพระราชไมตรี  
สร้างชื่อเสียงให้ประเทศเป็นที่รู้จักในสังคมโลก เพราะมีพระประมุขที่ทรงพระปรีชา
สามารถในวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และองอาจกล้าหาญ สิ่งส�าคัญทรงมุ่งหวังที่จะ
แสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากประเทศที่เจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เพื่อน�ามาประยุกต์ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย เช่น การได้รับความ 
ร่วมมือจากประเทศเดนมาร์ก ในด้านผลิตฟาร์มโคนม เป็นต้น

ระหว่างพุทธศักราช ๒๕๑๐ - ๒๕๓๐ เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเป็น
ก�าลังใจ แก่ทหารหาญและเยี่ยมพสกนิกรในพ้ืนที่ชายแดนที่ประสบภัยคุกคามจาก
ลัทธิคอมมิวนิสต์ ในฐานะทรงด�ารงต�าแหน่งจอมทัพไทย ทรงเยี่ยมบ�ารุงขวัญทหาร 
ต�ารวจ ในพื้นที่สู้รบถึงฐานปฏิบัติการทั่วทุกพื้นที่ โดยมิทรงหวั่นเกรงภยันตรายใดๆ  
พระราชทานแนวทางให้ปฏิบัติด้วยสันติวิธี ทรงน�าโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้ชายแดนเป็นรั้ว ด้านในเป็นศูนย์พัฒนา 
เป็นแหล่งเรียนรู้ในการประกอบอาชีพ เป็นผลให้บ้านเมืองกลับคืนสู่ความสงบ

ด้านเกษตรกรรม ทรงคิดค้นทางเลือกใหม่ให้แก่เกษตรกรเพื่อพ่ึงพา
ตนเอง อย่างเข้มแข็ง เรียกว่า “เกษตรทฤษฎีใหม่” ด้วยแนวพระราชด�าริใช้ที่ดินให้
ได้ประโยชน์สูงสุด 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ ประเทศไทยประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต�่า  
ได้พระราชทานหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) ทรงวาง  
แนวทางการด�าเนนิชวีติให้ราษฎร เป็นผลให้เกดิการพฒันาสังคมและทรพัยากรบุคคล
อย่างมั่นคง ยั่งยืน

ด้านการศกึษา ทรงมุง่มัน่พฒันาคณุภาพชวิีตราษฎร ซ่ึงเป็นทรพัยากรของ 
ประเทศทุกๆ ระดับ มีพระราชด�าริส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกสาขาแก่เยาวชน 
และประชาชนอย่างทัว่ถงึ การศกึษาในระบบโรงเรยีนทัว่ประเทศตัง้แต่ในเมอืงไปถงึ 
ถิ่นทุรกันดาร เช่น โรงเรียนจิตรลดา ในภูมิภาค เช่น โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์  
โรงเรียนร่มเกล้า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ฯลฯ จัดโครงการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทยีม เพือ่แก้ปัญหาขาดแคลนครแูละเพิม่แหล่งศกึษาให้เยาวชนในถิน่ทรุกนัดาร 
มโีอกาสเล่าเรยีนได้อย่างต่อเน่ือง การศึกษานอกระบบ ได้แก่ โรงเรยีนพระดาบส  และ
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การศึกษาตามอัธยาศัย คือโครงการตามพระราชด�าริสาขาต่างๆ จ�านวนมาก  จัดท�า
สารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชน และพระราชทานทุนการศึกษาอย่างกว้างขวาง  เช่น 
ทุนอานันทมหิดล ทุนมูลนิธิภูมิพล เป็นต้น

ด้านศิลปวัฒนธรรม มีพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในการ
สร้างสรรค์ศลิปะทกุสาขา ทรงสนพระราชหฤทยัในศิลปวฒันธรรมของชาตทิกุแขนง 
ทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์มรดกของชาติ ทรงส่งเสริมให้คนในชาติตระหนัก 
ถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมประจ�าชาติ มีพระราชด�าริฟื้นฟูการถวายผ้าพระกฐิน
โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๒ และพุทธศักราช ๒๕๐๓ 
ทรงฟ้ืนฟพูระราชพธิพีชืมงคลจรดพระนังคลัแรกนาขวัญ นอกจากนีย้งัมพีระราชด�าริ
บูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สร้างพระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร  
ในพระบรมมหาราชวงั แทนองค์เดมิทีช่�ารดุ โปรดให้เขยีนจติรกรรมฝาผนงัพระพทุธ
รตันสถาน  ในพระราชฐานชัน้ใน ทรงอปุถมัภ์การแสดงโขนละครและศลิปะการแสดง
อันเป็นจารีตแบบแผนของชาติ 
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ทรงพระปรีชาปราดเปรื่องในการดนตรี ทรงพระราชนิพนธ์เพลงที่กล่าว
ได้ว่าเป็นอมตะเพื่อปวงชนจ�านวนมาก เช่น เพลงพรปีใหม่ สายฝน ใกล้รุ่ง แสงเทียน 
ฯลฯ พระราชนพินธ์วรรณกรรมเรือ่งพระมหาชนก ทรงแปลเรือ่งติโต  และนายอนิทร์
ผู้ปิดทองหลังพระ 

ด้านศาสนา ทรงเคร่งครัดและท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา ทรงเป็นแบบ
อย่างที่ล�้าเลิศในการผดุงรักษาพระพุทธศาสนาให้ประดิษฐานถาวรเจริญรุ่งเรือง 
ในแผ่นดิน ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์บ�ารุง
ศาสนาอื่นๆ ในพระราชอาณาจักรให้พสกนิกรทุกศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

มีพระราชด�าริสร้างวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ให้เป็นวัดแบบอย่าง 
ค�านึงถึงประโยชน์ที่สานสัมพันธ์ร่วมกันระหว่าง วัด บ้านและโรงเรียน ที่เรียกว่า 
“บวร”  ให้มีความเรียบง่าย และประหยัด เมื่อใช้ประโยชน์และจัดกิจกรรมร่วมกัน 
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ด้านสาธารณสุข ทรงตระหนักถึงสุขภาพอนามัยประชาชน ก�าจัดโรค
ระบาดที่คุกคามบั่นทอนชีวิตราษฎร ได้แก่ โรคเรื้อน วัณโรค โปลิโอ และโรคติดต่อ
ร้ายแรง สงเคราะห์ผูป้ระสบสาธารณภยัทุกวาระอย่างทนัเหตกุารณ์ ฟ้ืนฟทูัง้ร่างกาย
และจิตใจ จัดต้ังหน่วยงานแพทย์หลวง หน่วยแพทย์พระราชทานทั้งทางบกและ 
ทางน�้า  หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน ก่อตั้งมูลนิธิราชประชาสมาสัย และ
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ด�าเนินงานช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ โดยเฉพาะก่อตั้ง 
มลูนธิิชยัพฒันา ด�าเนนิการช่วยเหลอืประชาชนได้รวดเรว็ ในด้านการแพทย์ ส่งเสรมิ 
ให้ทนุนายแพทย์สาขาต่างๆ ไปศกึษาเพิม่เตมิในต่างประเทศ เพือ่น�าวทิยาการทีเ่จรญิ
มาพัฒนาประเทศ
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ด้านการคมนาคม ทรงวางแผนสร้างถนนเพือ่ความมัน่คงของประเทศและ 
พัฒนาบ้านเมือง เส้นทางข้ามภูเขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้  
โดยเฉพาะเส้นทาง สายน่าน-ปัว-ทุ ่งช้าง-ปอน-ห้วยโกร๋น ในพ้ืนที่อันตรายที่ 
ผูก่้อการร้ายขดัขวาง ทัง้ทรงแก้ปัญหาจราจรด้วยระบบเครอืข่าย ได้แก่ ถนนวงแหวน
รัชดาภิเษก กาญจนาภิเษก โครงข่ายถนนจตุรทิศเหนือ-ใต้ ตะวันออก-ตะวันตก 
รองรับการจราจรข้ามกรุงเทพฯ ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม สะพานขนาดใหญ่ข้าม
แม่น�้าเจ้าพระยาสองช่วงที่โดดเด่นสง่างาม สะพานแขวนพระราม ๘ ทางคู่ขนาน
ลอยฟ้า ถนนบรมราชชนนี เป็นต้น
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ ดวงมณี  
ดวงประทีป และดวงใจของชาวไทย ทรงแผ่พระมหาบารมีอันบริสุทธิ์ไพศาล ทรง 
ร่วมทกุข์ร่วมสขุกบัปวงประชาชาวไทย พระราชทานความรกั ความห่วงใย เป่ียมด้วย 
พระเมตตา อันประมาณมิได้ ทรงทุ ่มเทพระวิริยะ อุตสาหะ พระปรีชาญาณ  
สร้างความสุขสวัสดิ์ยั่งยืนแก่ประชาชนของพระองค์อย่างมิทรงรู้สึกเหน็ดเหนื่อย  
ชาตไิทยจงึก้าวหน้า รุง่เรืองเป็นล�าดับ ทรงเป็นหลกัชยัน�าทางแก่ชาตยิาวนานถงึ ๗๐ ปี  
๔ เดือน ๗ วัน  นับเป็นความวิปโยคสุดอาลัยเม่ือพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย  
เมือ่วนัพฤหสับด ีที ่๑๓ ตลุาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๙ ชาวไทยทัง้ชาตต่ิางน้อมศริเกล้า
กราบสักการะ พระผู้สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
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พระราชสมัญญา “อัครศิลปิน”

การประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม 
พุทธศักราช ๒๕๒๘ ได้พิจารณาเห็นว่า ศิลปินไทยเป็นจ�านวนมากได้สร้างสรรค ์
ผลงานไว้ให้แก่ประเทศชาติในสาขาต่างๆ ซึ่งมีทั้งดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ 
นฤมิตศิลป์ และวรรณศิลป์ ท�าให้ประเทศไทยได้รับการยกย่องสรรเสริญจากนานา
ประเทศว่าเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมและอารยธรรมสูงส่ง แต่ศิลปินที่ได้สร้างสรรค์
งานอนัล�า้ค่าเหล่านัน้ นบัวนัจะถูกลมืโดยทีม่ไิด้มีการยกย่องประกาศเกยีรตคิณุ ดงันัน้
คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาต ิได้ประชมุลงมตเิหน็ควรให้มกีารประกาศเกยีรตคิณุ
ของศิลปินที่ได้รับการยกย่องเป็นที่ยอมรับกันทั่วประเทศ ให้เป็น ศิลปินแห่งชาติ 
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และเห็นพ้องต้องกันว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็น
เลิศในศิลปะหลายสาขา เป็นต้นว่า จิตรกรรม ประติมากรรม ถ่ายภาพ หัตถศิลป์ 
ดนตรี วรรณศิลป์ วาทศิลป์ และภูมิสถาปัตยกรรม ทรงได้รับการยกย่องสดุดีใน 
พระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ชัด บรรดาศิลปินต่างตระหนักในพระปรีชาสามารถ
อย่างหาที่เปรียบมิได้ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงเห็นชอบพร้อมกันเป็น
เอกฉันท์ เห็นสมควรเทิดพระเกียรติของพระองค์ให้เป็นที่ปรากฏแก่พสกนิกรและ 
ชาวโลก โดยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถวายพระราชสมัญญา  
“อัครศิลปิน” อันมีความหมายเหมาะสมตามคติประเพณีที่ถือว่าพระมหากษัตริย์
กอปรด้วยพระมหิทธานุภาพเหนือศิลปินทั้งหลาย 
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ค�าว่า “อัครศิลปิน” หากแปลตามศัพท์หมายความว่า “ผู้มีศิลปะ 
อันเลอเลิศ” หรือ “ผู้เป็นใหญ่ในศิลปิน” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชทรงเป็นเลิศในศิลปะทั้งมวล ทรงได้รับการยกย่องสดุดีพระเกียรติคุณใน
พระปรีชาสามารถอย่างหาที่เปรียบมิได้ เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พสกนิกรชาวไทยและ
ศิลปินทั่วโลก นอกจากนี้ ทรงเป็นองค์อัครราชูปถัมภกของเหล่าศิลปินทั้งหลายและ
ของวงการศิลปะทุกแขนงมาโดยตลอด 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมพระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
เข้าเฝ้าฯ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๒๙ เวลา ๑๕.๓๐ น.  
ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน ทรงมีรับสั่งขอบใจที่ยกย่องพระองค์เป็นอัครศิลปิน 
และได้พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า 

“คนที่ท�ำงำนศิลปะก็ต้องรู้เรื่องวิชำกำร และรู้หลักทำงวิทยำศำสตร์ 
เพื่อจะได้เป็นแบบแผนต่ำงๆ ต่อไป งำนวิชำกำรก็ท�ำนองเดียวกัน จะต้องรู้หลัก
วิทยำศำสตร์ ในขณะเดียวกันก็ต้องมีใจทำงศิลปะ จึงจะสำมำรถพัฒนำงำนนั้นให้ดี
ไปได้ และในทำงวิทยำศำสตร์ก็ท�ำนองเดียวกัน ต้องมีควำมรู้ดำ้นวิชำกำร และต้อง
มใีจรกั ตัง้ใจท�ำอะไรให้ดขีึน้ สรปุว่ำทัง้สำมส่วนเป็นควำมส�ำคญั ซึง่ต้องเกีย่วเน่ืองกนั  
งำนศิลปะมีควำมส�ำคัญต่องำนทั้งปวง ศิลปิน เป็นบุคคลที่มีควำมส�ำคัญ สมควร 
จะยกย่องเชิดชูเกียรติต่อไป”
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พระอัจฉริยภาพ 
ด้านดุริยางคศิลป์และการพระราชนิพนธ์เพลง

“การดนตรีนี้ เป็นประโยชน์ต่อคนทั่วไปที่ไม่ได้เล่นดนตรี ไม่ได้แต่งเพลงไม่ได ้
ร้องเพลง แต่กฟั็งเพลง กเ็ข้าถงึจติใจของเขาได้ เท่ากบัท�าให้จติใจเขามคีวามเบกิบาน
ก็ได้ ความเศร้าหมองก็ได้ ความตื่นเต้นก็ได้ ชักจูงต่าง ๆ ได้ นี่คือความส�าคัญของ
การดนตรซีึง่เหนอืศลิปะอืน่ ๆ  ฉะนัน้ การดนตรจีงึมคีวามส�าคัญส�าหรับประเทศชาติ 
ส�าหรับสังคม ถ้าท�าดี ๆ  ก็ท�าให้คนเขามีก�าลังใจที่จะปฏิบัติการงาน ก็เป็นหน้าที่ส่วน
หนึ่งที่ให้ความบันเทิง ท�าให้คนที่ก�าลังท้อใจมีก�าลังใจขึ้นมาได้ คือเร้าใจได้ คนก�าลัง
ไปทางหนึ่งทางที่ไม่ถูกต้อง ก็อาจดึงให้กลับมาในทางที่ถูกต้องได้ … ”

พระรำชด�ำรัสพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
พระรำชทำนแก่คณะกรรมกำรสมำคมดนตรีแห่งประเทศไทย วันที่ ๑๖ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๒๔ 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ทรงดนตรีได้หลำย
ประเภท ทัง้ชนดิมโีน้ตและไม่ต้องมโีน้ตร่วมกบัวงดนตรต่ีำงๆ ทัง้ในประเทศไทยและ
ต่ำงประเทศ สำมำรถบรรเลงโต้ตอบได้อย่ำงครืน้เครงร่วมกบันกัดนตรทีีม่ชีือ่เสยีงของ 
โลกหลำยคน ทรงพระรำชนิพนธ์เพลงไว้จ�ำนวนทั้งส้ิน ๔๘ เพลง โดยมีเพลง 
“แสงเทียน” เป็นเพลงพระรำชนิพนธ์แรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๙ 

พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านดุริยางคศิลป์ของพระบาท
สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช เป็นทีป่ระจกัษ์แจ้งทัว่ไปทัง้ในประเทศไทย
และในนานาประเทศ พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถรอบด้าน คือ ทรงเป็นผู้เล่น
เครื่องดนตรีได้เกือบทุกชนิด ทรงพระราชนิพนธ์ท�านองเพลง เนื้อเพลง ทรงเป็นนาย 
วงดนตร ีทรงก�ากบัควบคมุการแสดง ทรงเป็น “ครู” สอนผูไ้ม่เป็นให้สามารถเล่นดนตร ี
ได้แม้กระทัง่คนตาบอด และทรงพระปรชีาสามารถซ่อมเครือ่งดนตรด้ีวยพระองค์เอง 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดลุยเดชทรงพระปรชีาสามารถ
ทางดนตรใีนระดบัสากล พระองค์ทรงเคยบรรเลงดนตรีโต้ตอบสด ๆ  (Improvisation) 
กับนักดนตรีแจ๊สที่มีชื่อเสียงของโลกหลายคน เช่น ไลออเนล แฮมป์ตัน (Lionel 
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Hampton) แจ๊ค ทกีาร์เดน (Jack Teagarden) เบนน ีกดูแมน (Benny Goodman) 
สแตน เกตซ์ (Stan Getz) เบนนี คาร์เตอร์ ( Benny Carter) และเมย์นาร์ด เฟอร์
กูสัน (Maynard Ferguson) เป็นต้น การทรงดนตรีโดยมิได้เตรียมพระองค์มาก่อน 
การที่ทรงบรรเลงท�านองเพลงขึ้นอย่างฉับพลัน และการที่ทรงบรรเลงโต้ตอบกับนัก
ดนตรแีจ๊สลอืนามชาวอเมรกัินได้อย่างสนกุสนานเช่นนี ้แสดงให้เหน็พระอจัฉรยิภาพ
สงูยิง่ของพระองค์ และความเข้าใจธรรมชาตขิองดนตรแีจ๊สอย่างลกึซึง้ พระเกียรตยิศ
ด้านดนตรีจึงปรากฏเลื่องลือไปทั่วสหรัฐอเมริกาและวงการดนตรีในประเทศต่าง ๆ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเริ่มศึกษาและ
ฝึกฝนวิชาการดนตรีต้ังแต่ยังทรงพระเยาว์ขณะทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์
แลนด์ ทรงเรียนขับร้องในระดับชั้นอนุบาลและประถม เม่ือมีพระชนมายุได้ ๑๓ 
พรรษา ทรงเรียนการเล่นหีบเพลงชัก (accordion) เม่ือพระชนมายุ ๑๔ - ๑๕ 
พรรษา ทรงเริ่มศึกษาดนตรีอย่างจริงจัง ทรงซื้อแซกโซโฟนใช้แล้วมาในราคา ๓๐๐ 
บาท และทรงเริ่มเรียนดนตรีจากครู พระอาจารย์สอนดนตรีคนแรก คือ เวย์เบรชต์ 
(Weybretcht) เป็นชาวอัลซาส 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงศึกษาดนตรี
แบบคลาสสิกเป็นเวลา ๒ ปี ก่อนจะทรงฝึกฝนดนตรีประเภทที่พระองค์สนพระราช
หฤทัยอย่างจริงจัง นั่นคือ แจ๊ส พระองค์ทรงศึกษาประวัตินักดนตรีที่มีชื่อเสียงและ
ทรงเปรียบเทียบฝีมือการเล่นดนตรีของนักดนตรีเหล่านั้นจากแผ่นเสียง แล้วจึงทรง
บรรเลงสอดแทรกพร้อมกับเปิดแผ่นเสียงของนักดนตรีตามสไตล์ที่โปรด เช่น สไตล์
การเป่าโซปราโนแซกโซโฟน ของ ซิดนี เบเชต์ (Sydney Bechet) การบรรเลงอัลโต
แซกโซโฟน ของ จอห์นนี ฮอดเจส (Johny Hodges) การบรรเลงเปียโนและดนตรี 
ของดุก๊ เอลลงิตนั (Duke Ellington) เป็นต้น รปูแบบดนตรีแจ๊สทีโ่ปรด คอื ดกิซแีลนด์
แจ๊ส (Dixieland Jazz) และ สวิง ซึ่งเป็นแนวเพลงดนตรีที่ให้ความรู้สึกสนุกสนาน
เบิกบาน และเปิดโอกาสให้ผู้เล่นแสดงความสามารถเฉพาะตนได้อย่างเสรี พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเครื่องดนตรีได้ทุกชนิด ตั้งแต่ เปียโน  
กีตาร์ ฟลุต ไวโอลิน เครื่องทองเหลืองและเครื่องลมไม้ที่โปรดมากคือ แซกโซโฟน 
คลาริเน็ต และทรัมเป็ต 
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พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชทรงสามารถเล่นดนตรี
แจ๊สได้ทั้งชนิดมีโน้ตและไม่มีโน้ต พระอัจฉริยภาพของพระองค์จะปรากฏเด่นชัดใน
ตอนทรงแสดงเด่ียว (solo) เพราะการแสดงเด่ียวดนตรีแจ๊ส ท่ีศัพท์ดนตรีเรียกว่า 
Solo Ad Lib จะต้องใช้การเล่นสดแบบฉับพลัน (Improvisation) หรือที่มีผู้บัญญัติ
ศัพท์ว่า คีตะปฏิภาณ เป็นเร่ืองยาก ผู้เล่นต้องใช้ปฏิภาณแต่งเนื้อหาใหม่ขึ้นอย่าง 
ฉับพลันแต่ให้อยู่ในกรอบและจังหวะของแนวเพลงนั้น 

เมื่อเสด็จนิวัตกลับประเทศไทยเป็นการถาวร ในปี พุทธศักราช ๒๔๙๓ 
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาท
ร่วมเล่นดนตรี จึงเกิดวงดนตรีส่วนพระองค์ขึ้น ซึ่งมีด้วยกัน ๓ วง คือ วงลายคราม 
วงดนตรี อ.ส. วันศุกร์ และ วงดนตรีสหายพัฒนา 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงใช้ดนตรีเป็น
ส่ือเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กับประชาชน นอกจากประชาชนทั่วไปแล้ว 
ในหมู่นิสิตนักศึกษามีประเพณีที่ส�าคัญอย่างหน่ึงคือ “วันทรงดนตรี” ซึ่งเป็นวันที่
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชทรงร่วมบรรเลงดนตรกีบัวงดนตรี
ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ วันทรงดนตรีมีขึ้นในระหว่าง พุทธศักราช ๒๕๐๐ – 
๒๕๑๖ เริ่มจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันแรก ต่อมาทรงพระกรุณาเสด็จ
พระราชด�าเนินทรงดนตรีที่มหาวิทยาลัยอ่ืนอีก ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วันทรงดนตรีจึงเป็นวันท่ีชาวมหาวิทยาลัยได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถทรงบรรเลงเปียโน และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทรงขับร้อง นับเป็น
โอกาสอนัดทีีน่สิตินกัศกึษาและคณาจารย์ได้ชืน่ชมพระบารม ีและพระปรชีาสามารถ
ด้านดนตรีของทุกพระองค์ รวมทั้งได้รับฟังพระราชด�ารัสที่มีคติเตือนใจอีกด้วย จาก
วโรกาสนี้ นักดนตรีวงมหาวิทยาลัยหลายคนมีโอกาสถวายตัวเป็นสมาชิกวงดนตรี 
อ.ส. วันศุกร์ในเวลาต่อมา
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ในช่วงเวลาทีพ่ระองค์ทรงดนตรสีม�า่เสมอนัน้ ทรงน�าวธิกีารบนัทึกเสยีงที่
ทันสมัยในยุคนั้นคือบันทึกเสียงได้เป็นช่อง (sound track) มาใช้ในการปรับปรุงวิธี
การเล่นดนตรีและคุณภาพในการบันทึกเสียงด้วยวิธีการนี้จึงทรงสามารถเล่นเครื่อง
ดนตรไีด้หลายชิน้ในเพลงเดยีวกนั เมือ่บนัทกึเสยีงเรยีบร้อยแล้ว กจ็ะทรงเปิดเทปฟัง
ทบทวนอย่างละเอียดเพื่อวิจารณ์การบรรเลงในแต่ละครั้ง พร้อมทั้งแก้ไขและบันทึก
เสียงใหม่ให้ดีขึ้น พระองค์จึงทรงพัฒนาคุณภาพของการเล่นดนตรีอยู่เสมอ

เมือ่เสดจ็ประพาสประเทศต่าง ๆ  ได้แก่สหรัฐอเมรกิาและฟิลปิปินส์ ได้ทรง
ดนตรีร่วมกับวงดนตรีของประเทศนั้น ๆ ตามค�ากราบบังคมทูลเชิญ โดยมิได้เตรียม
พระองค์มาก่อน ครั้งเสด็จพระราชด�าเนินเยือนประเทศออสเตรีย ในปีพุทธศักราช 
๒๕๐๗ มกีารแสดงดนตรถีวาย ณ คอนเสร์ิตฮอลล์ กรงุเวียนนา วงดนตรนีเีดอร์ เออส 
เตอไรซ์ โทนคืนสเลอร์ ออร์เคสเตอร์ (N.O. Tonkunsler Orchester) ควบคุมวง 
โดย ไฮน์ วัลเบอร์ก (Heinz Wallberg) ได้อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ชุดมโนห์รา 
สายฝน ยามเย็น มาร์ชราชนาวิกโยธิน และ มาร์ชราชวัลลภ ไปบรรเลง เมื่อเพลง 
แต่ละเพลงบรรเลงจบลง ผูฟั้งพากนัปรบมอืกกึก้องยาวนานไม่หยดุ จนพระบาทสมเดจ็ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต้องทรงยืนขึ้นรับการแสดงความชื่นชมยินดี
ทุกครั้ง สถานีวิทยุของรัฐบาลออสเตรียได้กระจายเสียงเพลงและเสนอข่าวนี ้
ไปทัว่ประเทศ อกี ๒ วนัต่อมา สถาบนัการดนตรแีละศลิปะการแสดงแห่งกรงุเวยีนนา 
(Die Akademie fur Musik und Darstellende Kunst in Wien) ได้ทูลเกล้าฯ 
ถวายประกาศนียบัตรชั้นสูงอันทรงเกียรติยิ่งแด่พระองค์ และถวายพระเกียรติ 
ให้ทรงด�ารงต�าแหน่งสมาชกิกิตติมศักดิ ์หมายเลข ๒๓ พร้อมทัง้ได้จารึกพระปรมาภไิธย 
บนแผ่นจ�าหลักหินอ่อนของอาคารสถาบันเก่าแก่ของยุโรปแห่งนี้เพ่ือแสดงว่า 
มีพระอัจฉริยภาพทางดนตรีเป็นอย่างยิ่ง ทรงเป็นชาวเอเชียบุคคลแรกที่เป็นสมาชิก
กิตติมศักดิ์ของสถาบันดนตรีที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในโลก 
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นอกจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจะทรงเป็น
นักดนตรีท่ีมีฝีมือยอดเยี่ยมแล้ว พระองค์ยังทรงเป็นนักแต่งเพลงที่ทรงพระปรีชา
สามารถยิ่งอีกด้วยโดยทรงพระราชนิพนธ์ทั้งท�านองและค�าร้อง พระองค์ทรงเริ่ม 
พระราชนพินธ์เพลงเมือ่ประมาณต้นปี พ.ศ. ๒๔๘๙ เมือ่คร้ังตามเสดจ็พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลนิวัตพระนคร พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เพลงแรกคือ 
“แสงเทียน” ซ่ึงเป็นเพลงบลูส์ และได้พระราชทานท�านองเพลงพระราชนิพนธ์นี้ 
ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์ค�าร้อง แม้จะทรง 
พระราชนิพนธ์เพลง “แสงเทียน” เป็นเพลงแรก แต่ทรงต้องการแก้ไขบางส่วน จึง 
ยังไม่โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้น�าออกบรรเลงจนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๔๙๐ โดยม ี
เนื้อหาพรรณนาความทุกข์ กรรม ความตายและความเป็นอนิจจังตามคติพุทธ  
เปรียบชีวิตที่สิ้นสุดกับแสงเทียนที่ดับสิ้น เน้ือเพลงเศร้าสร้อยสอดคล้องกับท�านอง
เพลงพระราชนิพนธ์ 

เพลงพระราชนพินธ์ท่ีทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทานออกมาเผย
แพร่เป็นเพลงแรก ๆ  คือ “ยามเย็น” และ “สายฝน” เมื่อทรงพระราชนิพนธ์ท�านอง
เพลงแล้ว ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์ 
เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์ค�าร้อง เพลงพระราชนิพนธ์ สายฝน น�าออกบรรเลงครั้งแรก 
โดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ ในงานรื่นเริงของสมาคมปราบวัณโรค ณ เวทีลีลาศ 
สวนอัมพร เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๘๙ เป็นที่ซาบซึ้งประทับใจ 
ของพสกนิกรอย่างยิ่ง เพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็น ในจังหวะฟ็อกซ์ทร๊อตเหมาะ
ส�าหรับการเต้นร�าที่คนไทยสมัยนั้นนิยมกัน ส่วนเพลงพระราชนิพนธ์ สายฝน ซึ่งทรง 
พระราชนิพนธ์หลังจากเพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็น เพียงเดือนเดียว เป็นเพลง 
ในจังหวะวอลซ์ที่มีลีลาสง่างาม อ่อนหวาน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชนิพนธ์
เพลงต่อเน่ืองมาอีกหลายสิบปี นับตั้งแต่ต้นปี พุทธศักราช ๒๔๘๙ จนถึงปลายปี
พทุธศกัราช ๒๕๓๘ มเีพลงพระราชนพินธ์รวมทัง้สิน้ ๔๘ เพลง ทัง้ในจงัหวะวอลซ์ สโลว์  
ควิกสเต็ป มาร์ช ไลท์มิวสิค ฯลฯ
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ไทย ลูกทุ่ง
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ไทย ลูกทุ่ง
บทเพลงเทิดพระเกียรติ 
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พระราชาเป็นประมุขของประชาชน

พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ประพันธ์ท�านอง นคร ถนอมทรัพย์ ศิลปินแห่งชาติ   

เรียบเรียงเสียงประสาน ประยงค์ ชื่นเย็น ศิลปินแห่งชาติ  
ขับร้องโดยศิลปินแห่งชาติและนักร้องจากสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทย

ทะเลเป็นเจ้าแห่ง  นที มหันต์  
ทิวะสุริยฉัน  แจ่มจ้า  
รัตติรัศมีจันทร์  เรืองจรัส  
สงฆ์ประมุขแห่งชาวหล้า  เหล่าผู้พึ่งบุญ

ผู้ใหญ่ในแว่นแคว้น  คือรา ชาแล (คือรา ชาแล) 
ผู้บ�าบัดทุกข์ประชา  ช่วยเกื้อ  
เป็นประมุขนครา (เป็นประมุขนครา)  ในรัฐ (ในรัฐ)  
ทรงทศพิธธรรมเอื้อ  ราษฎร์ให้ สวัสดี

(ดนตรี)

ผู้ใหญ่ในแว่นแคว้น  คือรา ชาแล (คือราชาแล) 
ผู้บ�าบัดทุกข์ประชา  ช่วยเกื้อ  
เป็นประมุขนครา (เป็นประมุขนครา)  ในรัฐ (ในรัฐ)  
ทรงทศพิธธรรมเอื้อ  ราษฎร์ให้ สวัสดี
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ศรีเมืองไทย

ค�าร้อง-ท�านอง วิเชียร ค�าเจริญ ศิลปินแห่งชาติ  
ขับร้องโดย ศิลปินลูกทุ่งสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทย  

เรียบเรียงเสียงประสาน ธนาวิช ชื่นสกุล 

ศูนย์รวมหัวใจคนไทยทุกดวง  คือในหลวงองค์ราชาเลิศบารม ี
ปกครองเมืองไทยโดยธรรมน�าทุกชีวี  ชัว่นาตาปีทรงครองราชย์ชาตไิทยเรอืงนาม

ดั่งองค์อินทร์จอมบดินทร์แห่งเมืองเทวา  เสด็จลงมาประทับเป็นศรีสยาม 
ทูนเทิดจอมไท้เป็นพ่อแห่งไทยเมืองงาม  เลือ่งชือ่ลอืนามเพราะพ่อไทยนีเ้ป็นศรเีมอืง

หัวใจลูกไทยประจักษ์ทุกดวง  ว่าในหลวงเหมือนโคมทองที่ส่องแสงเรือง 
ส่องน�าทางไทยวิไลเรืองรุ้งประเทือง  สาดแสงแต่งเมืองใสสุกทุกวินาที

กี่สิบปีมีในหลวงก็ยังห่วงใย  ตรากตร�าเพื่อไทยไกลใกล้เท่าที่แรงมี 
มีพ่อเลิศบุญทรงเปี่ยมด้วยคุณความดี  ชาติมีศักดิ์ศรี เพราะชาติไทยมีพ่อภูมิพล

(ดนตรี)

หัวใจลูกไทยประจักษ์ทุกดวง  ว่าในหลวงเหมือนโคมทองที่ส่องแสงเรือง 
ส่องน�าทางไทยวิไลเรืองรุ้งประเทือง  สาดแสงแต่งเมืองใสสุกทุกวินาที

กี่สิบปีมีในหลวงก็ยังห่วงใย  ตรากตร�าเพื่อไทยไกลใกล้เท่าที่แรงมี 
มีพ่อเลิศบุญทรงเปี่ยมด้วยคุณความดี 

ชาติมีศักดิ์ศรี เพราะชาติไทยมี................ พ่อดีเป็นศรีเมืองไทย

 57พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์
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เกษตรทฤษฎีใหม่

ค�าร้อง-ท�านอง พร พนาไพร   
ศิลปิน ผ่องศรี วรนุช ศิลปินแห่งชาติ   

เรียบเรียงเสียงประสาน ติ๊ก ทิวา

พระราชด�ารัส พระองค์ท่านตรัสไว้สูงล้น  เราชาวเกษตรทุกคน จะไม่ยากจนอย่าสิ้นหวัง 
เรือกไร่นาสวน ชาวไทยไม่ควรอย่าหยุดยั้ง  พระองค์ทรงรับสั่ง นั่นเป็นแนวทางที่ดี

ข้าวเต็มทุ่งนา มีปลาอยู่ในน�า้  จงตั้งใจคิดท�า ให้พืชผลงอกงามได้ผลดี 
ดินด�าน�้าชุ่ม เขียวชอุ่มชั่วนาตาปี  ท�ากินกันได้อย่างนี้ รับรองไม่มียากจน

มุ่งมั่นช่วยกันตั้งหลักใหม่  เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ได้บอกชาวไทยทุกคน  
เกษตรกรรมถ้าเราท�าให้เห็นผล  ประเทศไทยจะหลดุพ้น ไม่ต้องกู้เงนิเป็นหม่ืนแสน

พระราชด�ารสั พระองค์ท่านตรสัไทยต้องจ�า  ไทยเป็นประเทศกสกิรรม ต้องน้อมน�าท�าตามแผน 
อย่าเกียจคร้าน ให้ใครๆเขาดูแคลน  พีน้่องไทยทัว่แดน จะสขุเหลอืแสน... เราเมืองเกษตร 

(ดนตรี)

มุ่งมั่นช่วยกันตั้งหลักใหม่  เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ได้บอกชาวไทยทุกคน  
เกษตรกรรมถ้าเราท�าให้เห็นผล  ประเทศไทยจะหลุดพ้น ไม่ต้องกู้เงินเป็นหมื่นแสน

พระราชด�ารสั พระองค์ท่านตรสัไทยต้องจ�า  ไทยเป็นประเทศกสกิรรม ต้องน้อมน�าท�าตามแผน 
อย่าเกียจคร้าน ให้ใครๆเขาดูแคลน  พีน้่องไทยท่ัวแดน จะสขุเหลอืแสน... เราเมืองเกษตร
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พ่อหลวงในดวงใจ

ค�าร้อง-ท�านอง สมเศียร พานทอง  
ศิลปิน ชาย เมืองสิงห์ ศิลปินแห่งชาติ, เพ็ญนภา มุกดามาศ, จอมขวัญ กัลยา 

เรียบเรียงเสียงประสาน นฤพนธ์ พานทอง

ไตเติ้ลเกริ่นน�า..(ช) อ่าองค์ ภูมิพล อดุลยเดช

 (ญ)  ปกเกศ ร่มเกล้า เผ่าไทยทุกคน

 (ช)  มหาราช ขัตติยะ ภูวดล

 (ญ)  ธ สถิตในดวงกมล

 (พร้อม)  ภูมิพลคือพ่อหลวงในดวงใจ

 (ดนตรี) 

A1. (ช)  พ่อหลวงพ่อหลวง พสกทั้งปวง รักพ่อหลวงทั่วไทย

 (ญ)  มหาราชนักพัฒนา อัครราชาของข้าฯไท้

 (พร้อม)  ล้นเกล้าเผ่าไทย ร่มโพธิ์ร่มไทร คู่ไทยคู่ฟ้า

 (ดนตรี)

A2.  (ช)  พ่อหลวงพ่อหลวง ลูกหลานทั้งปวงรักพ่อหลวงล้นอุรา

 (ญ)  พ่อหลวง ห่วงลูกหลาน บุญญาธิการ เปี่ยมเมตตา

 (พร้อม)  ภูมิพล เลิศล้นฟ้า แสงจันทร์นวลจ้าส่องหล้านภาลัย

 (ดนตรี)

B. (ช)  จริยวัตร สารพัดไม่ว่างเว้น ดับทุกข์เข็ญให้ทุกคน

  ดับทุกข์ร้อน ช่วยผ่อนปรน คนยากจน พ้นโพยภัย

 59พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์
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 (ญ)  ตั้งจิตอฐิษฐาน ปณิธาณประสานใจ 

 (พร้อม)  ใต้ฝ่าละออง ของลูกไทย ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ..(ซ�า้)

 (ดนตรี)

C. (ช)  พ่อหลวงพ่อหลวง พสกทั้งปวง รักพ่อหลวงเทิดเทอญ

 (ญ)  ล้นเกล้าแห่งจักรี ประชาชีสรรเสริญ 

 (พร้อม)  ชัยพัฒนาพาเจริญ พระราชด�าเนิน เผชิญปัญหา

 (ดนตรี)

D. (ช)  พ่อหลวงพ่อหลวง สรรพสิ่งทั้งปวง พ่อหลวงพัฒนา

 (ญ)  น�า้ท่วมถนนหนทาง ทรงยกร่าง ขจัดปัญหา

 (ช)  ชาวเขาชาวไร่ชาวนา น้อมเกล้าวันทา พ่อหลวงในดวงใจ

 (พร้อม) ชาวเขาชาวไร่ชาวนา น้อมเกล้าวันทา พ่อหลวงในดวงใจ

   ชาวเขาชาวไร่ชาวนา น้อมเกล้าวันทา พ่อหลวงในดวงใจ
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อัญเชิญเทวา

ค�าร้อง-ท�านอง พีรพัฒน์ คงเพ็ชร  
ศิลปิน ไวพจน์ เพชรสุพรรณ ศิลปินแห่งชาต ิ

เรียบเรียงเสียงประสาน ประยงค์ ชื่นเย็น ศิลปินแห่งชาติ

(สร้อย) อัญเชิญเทวา เสด็จลงมา จากฟากฟ้าไกล  
อัญเชิญเทวา เสด็จลงมา จากฟากฟ้าไกล  
มาสรรเสริญพระบารมี เอ๊ย มาสรรเสริญพระบารมี  
ฉลองแปดสิบปี ศรีองค์ทรงชัย

อัญเชิญเทพทุกถิ่นที่  คัดความดีศรีพิสุทธิ์  มาสรวมค�าล�้ารุจน์ 

อันหาที่สุดไม่ได ้ โปรยมวลทิพย์บุปผา  ทั่วดินฟ้าดารดาษ 

เป็นพรมหรูปูลาด  ใต้เบื้องพระบาทพระทรงชัย เพื่อเทิดพระภูมินทร์ 

จอมนรินทร์ราเมศวร์  พระภูมิพลอดุลยเดช  ทรงปกเกศนิกรไทย 

มหากษัตริย์นักเกษตร  ทุกคามเขตหมดเข็ญ  ทุกหย่อมย่านร่มเย็น 

ด้วยทรงเป็นห่วงใย ปณิธานผ่านพระโอษฐ์  ยังก้องโสตสุขล�้า 

จะครองแผ่นดินโดยธรรม  ยังชื่นฉ�า่ดวงใจ ประชาชนทุกหมู่เหล่า 

ทรงคุ้มเกล้าปกเกศ  ทรงเกื้อกูลบุญประเทศ  ทั่วทุกเขตแดนไทย

........ในน�า้มีปลา เอ่อ...เอ้อ...เอิง...เงิง...เงย ในนามีข้าว.....สุขยั่งยืนยาว เพราะ
ล้นเกล้าเกรียงไกร...

(สร้อย) อัญเชิญเทวา เสด็จลงมา จากฟากฟ้าไกล  
อัญเชิญเทวา เสด็จลงมา จากฟากฟ้าไกล  
มาสรรเสริญพระบารมี เอ๊ย มาสรรเสริญพระบารมี  
ฉลองแปดสิบปี ศรีองค์ทรงชัย
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ราชาแห่งราชัน

ค�าร้อง-ท�านอง ชลธี ธารทอง ศิลปินแห่งชาติ, วิเชียร ค�าเจริญ ศิลปินแห่งชาติ 
เรียบเรียงเสียงประสาน นฤพนธ์ พานทอง 

ขับร้องโดย ศิลปินแห่งชาติ ชินกร ไกรลาศ, ชาย เมืองสิงห์, ขวัญจิต ศรีประจันต์, ไวพจน์ เพชรสุพรรณ 
และศิลปินลูกทุ่ง ทศพล หิมพานต์, สุนารี ราชสีมา, คัฑลียา มารศรี, บุญโทน คนหนุ่ม

(เกริน่) พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช มหิตลาธเิบศร รามาธบิดี 
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

โอ่................

ประเทศไทยเอ๋ยเรามีโชค  ซึ่งทั่วโลกเขาไม่ม ี
เรามีพระมหากษัตริย์ดี  ทรงเป็นศรีเมืองอยู่เป็นนิจ

ห่วงใยประชาชน  ทุกท่านทุกคนทุกชีวิต 
เรื่องใดใหญ่เกินคิด  ทรงชี้ทางทิศให้เดินสบาย

หญ้าแฝกร้อยราก  ถักทอรัดคอดิน 
น�า้ซัดเซาะริน  ดินไม่พังสิ้นเสียหาย

โอ่.... แก้มลิงยิ่งลึกล�า้  เก็บกักน�า้ไว้มากมาย 
ไว้กินไว้ใช้สบาย  ชาวนาทั้งหลายมีใช้มีกิน

พ่อไทยคือขวัญชาติ  เปรื่องงานศาสตร์ปราชญ์งานศิลป ์
พ่อเหมือนฟ้าลงมาห่มดิน  มีอยู่มีกินเพราะโครงการพระองค์

เด็ดดอกไม้ท้ายทุ่ง  ชวนป้าลุงมาพร้อมหน้า 
นบน้อมจอมราชา  ผู้เป็นฟ้าที่ห่มดิน

วันนี้หรือวันไหน  หัวใจไทยทั่วฐานถิ่น 
เทิดทูนจอมบดินทร์  ผู้เป็นภูมิคุ้มกันไทย
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แม่โพสพขวัญข้าว  เจ้าพ่อหลวงคือขวัญหล้า 
วอนพระสยามเทวา  คุ้มครององค์พระทรงชัย

พ่อเหนื่อยมาเหลือเกิน  ร้อยเขาเขินพันพงไพร  
เกิดเหตุอาเพศใด  ทรงห่วงใยทุกชีวี

ราชาแห่งราชัน ที่ลือลั่นไปทั้งโลก  คนไทยนี้มีโชคมีในสิ่งเขาไม่ม ี
มีความห่วงหาและอาทรทุกนาที  มีความปราณีจากพระเจ้าอยู่หัว

ทุกข์ราษฎร์ ทุกข์แผ่นดิน  ทุกข์ทั้งสิ้นคือทุกข์พ่อ 
ทรงเก็บไปทุกข์ต่อ  จนทุกข์พ่อท่วมท้นตัว

อยากเห็นพ่อสุขใจ  วอนคนไทยทุกครอบครัว 
ท�าดีหนีความชั่ว  บูชาพ่อของแผ่นดิน 

(พร้อม) ค�าพ่อให้แรงใจ แก่ลูกไทยทั่วธรณินทร์ 

ค�าพรพ่อของแผ่นดิน ให้รู้จักรักสามัคคี

(เดี่ยว) ค�าพ่อให้แรงใจ แก่ลูกไทยทั่วธรณินทร์ ค�าพรพ่อของแผ่นดิน 

(พร้อม) ให้รู้จักรักสามัคคี
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๕ ธันวามหามงคล

ค�าร้อง-ท�านอง ชัยชนะ บุญนะโชติ ศิลปินแห่งชาติ  
ศิลปิน ชัยชนะ บุญนะโชติ ศิลปินแห่งชาติ 

เรียบเรียงเสียงประสาน ศักดา ฟ้าประทาน พิกุล บุญนะโชติ 

ห้าธันวามหามงคล  พระภูมิพลมหาราชา  
ปกครองแผ่นดินถิ่นไทยมา  เนิ่นนานหนักหนากว่าหกสิบปี 

ปวงชนพ้นทุกข์เป็นสุขทั่วไป  ก็ด้วยอาศัยพระบารมี  
ของมหาราชาและพระราชินี  ปกเกล้าเกศีอยู่ทุกวันมา 

พระเหมือนร่มโพธิ์ต้นโตสูงใหญ่  เป็นที่อาศัยของหมู่ปักษา  
แดดร้อนฝนหลั่งช่วยบังกายา  เปรียบเหมือนเคหาใหญ่และร่มเย็น 

พระเป็นฉัตรแก้วไว้คอยปกเกศ  คนทั้งประเทศช่วยดับทุกข์เข็ญ  
พสกนิกรเดือดร้อนล�าเค็ญ  ไม่เคยว่างเว้นช่วยเหลือทันใด

ดั่งร่มสุริยันของพระจันทร  ลอยร่อนอ�าพรแผ่รังสีให้  
เมตตาปราณีมีน�้าพระทัย  มากล้นหลั่งไหลให้แก่ปวงชน

ดุจดั่งสายฝนหล่นชโลมหล้า  ชุ่มชื่นชีวาไปทุกแห่งหน  
พระเป็นหลักชัยให้ไทยทุกคน  ยากดีมีจนห่างพ้นภัยพาล 
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แดนใดกันดารพระองค์ท่านสดับ  เสด็จไปประทับช่วยเหลือชาวบ้าน  
เหนือใต้ออกตกวกไปอีสาน  เยี่ยมเยือนทุกย่านด้วยความห่วงใย 

บุกป่าฝ่าดงพระทรงด�าเนิน  ข้ามโขดเขาเขินหาย่อท้อไม่  
เสโทย้อยหยาดเพื่อราษฎร์สุขใจ  หนทางใกล้ไกลพระไปโปรดปราน 

รักราษฎร์ดังลูกพันธ์ผูกชิดใกล้  ด้วยพระหทัยเมตตาสงสาร 
ข้าพระพุทธเจ้าก้มเกล้ากราบกราน ขอพระราชทานเอื้อนเอ่ยวาจา 
ถ้าผิดพลั้งไปในราชาศัพท์  กระหม่อมยอมรับว่าด้อยการศึกษา 

แต่ความภักดีเหนือยิ่งชีวา  เทิดทูนราชาไว้ยิ่งสิ่งใด  
๕ ธันวาผ่านมาอีกรอบ  ตามแบบระบอบปัจจุบันสมัย 

พระภูมิพลล้นเกล้าเผ่าไทย  ให้พระทรงชัยสุขเกษมเปรมปรีดิ์ 
ทีฆายุโกโหตุส่งท้าย  ขอน้อมถวายพระพรชัยสี่  
ทุกๆพระองค์แห่งวงศ์จักรี  ขอพระภูมีจงทรงพระเจริญ
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แซ่ซ้องสรรเสริญ

ค�าร้อง-ท�านอง ชิน คัดชากร  
ศิลปิน ชินกร ไกรลาศ ศิลปินแห่งชาติ  

เรียบเรียงเสียงประสาน จิตรกร บัวเนียม 

โห่................................................................โห่

เสียงโห่ไชโยกันก้อง  แซ่ซ้องกันทั่วเมืองไทย  
เหมือนตื่นลุกขึ้นจากฝัน  อัศจรรย์ฝันอันยิ่งใหญ่  
ชาวไทยดีใจกันทั่วถิ่น  พออยู่พอกินเพียงได้ยินก็ชื่นใจ

กระแสพระราชด�ารัส  ชี้ชัดเหมือนขจัดโพยภัย  
การแก้เรื่องเศรษฐกิจ  พระองค์ทรงคิดวิถีอย่างไทย  
ท�าง่ายเป็นได้ทุกที่  เพราะผืนดินเราดีมีอยู่มากมาย

เมืองไทยหัวใจคือการเกษตร  เพราะประเทศเราเหมาะสมกว่าใคร 
พระองค์ท่านทรงมีส่วน  ศึกษานาสวนจนเข้าพระทัย  
ทั่วไทยเสด็จไปแทบทุกที่  ท�าก่อนทฤษฎีมีวิธีมากมาย

ข้อมูลทรงมีรู้หมด  ทรงจดทรงจ�าเข้าใจ  
ให้ท�าน�าปฏิบัติ  พระองค์บ่งชัดแต่ละภาคภาคไป  
หญ้าแฝกฝนเทียมเตรียมการณ์  แก้มลิงป้องกันอุทกภัย

รู้รักสามัคคีกันเข้า  ค�าว่าเรามิใช่อื่นไกล  
ถ้าปรองดองเราต้องชนะ  แบ่งเบาภาระพระภูวนัย  
พระเสโทที่หลั่งไหลท�าให้คิด  ตราบชั่วชีวิตจะไม่ลืมน�า้พระทัย

(ดนตรี)

รู้รักสามัคคีกันเข้า  ค�าว่าเรามิใช่อื่นไกล  
ถ้าปรองดองเราต้องชนะ  แบ่งเบาภาระพระภูวนัย  
พระเสโทที่หลั่งไหลท�าให้คิด  ตราบชั่วชีวิตจะไม่ลืมน�า้พระทัย

โห่.......................................................โห่ หิ้ว
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เลิกกลุ้มเพราะมีทางแก้

ค�าร้อง-ท�านอง ชิน คัดชากร  
ศิลปิน เพลิน พรหมแดน ศิลปินแห่งชาติ  
เรียบเรียงเสียงประสาน จิตรกร บัวเนียม

จะไปกลุ้มกันท�าไมนักเชียวเงินทองไปเที่ยวประเดี๋ยวก็มา  
บางรายก็ไปญี่ปุ่นบ้างก็ไปเล่นหุ้นอยู่อเมริกา  
บางรายก็ไปอังกฤษไปหอบของฮิตซื้อติดมือมา 

เงินบาทเลยดุลขาดลดลง ทีดอลล่าละโด่งเหมือนโก่งราคา  
รายได้มิใช่เรื่องด้อยยามนี้เงินน้อยต้องรอหน่อยเถิดหนา  
มาเรียนรู้เรื่องพออยู่พอกินที่องค์พระภูมินทร์ทรงด�ารัสตรัสมา 

มาท�าสวนไร่นากันเถิดผืนดินเรามีเยอะจงเชื่อเถอะศรัทธา  
องค์ในหลวงท่านทรงห่วงใยช่วยชี้ทางให้ด้วยน�้าพระทัยเมตตา  
จะถอยหลังเข้าคลองลองมองบ้างแม้แต่พระองค์ทรงยังหาทางศึกษา

มีทุกอย่างในวังสวนจิตรเป็นแปลงสาธิตเรื่องการเกษตรไร่นา  
เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนพระทรงคิดค้นมากล้นต�ารา  
รักท่านเชื่อเถอะลองท�าแสนประเสริฐเลิศล�า้พระทรงน�ากรุณา

เลิกกลุ้มเพราะมีทางแก้ถ้าท�าตามกระแสพระด�ารัสตรัสมา  
เป็นอยู่ย้อนทางอย่างไทยพอกินพอใช้ให้เงินไทยเราไหลมา  
เงินเก่าใครก่อกรรมเราไม่เกี่ยวเงินทองไปเที่ยวประเดี๋ยวก็มา

(ดนตรี)

เลิกกลุ้มเพราะมีทางแก้ถ้าท�าตามกระแสพระด�ารัสตรัสมา  
เป็นอยู่ย้อนทางอย่างไทยพอกินพอใช้ให้เงินไทยเราไหลมา  
เงินเก่าใครก่อกรรมเราไม่เกี่ยวเงินทองไปเที่ยวประเดี๋ยวก็มา 
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ท�าความดีถวายในหลวง

ค�าร้อง-ท�านอง นายถวัลย์ งามจันอัด  
ศิลปิน ผ่องศรี วรนุช ศิลปินแห่งชาติ 

เรียบเรียงเสียงประสาน ประยงค์ ชื่นเย็น ศิลปินแห่งชาติ

เราจะท�าแต่ความดี  วันนี้พรุ่งนี้ท�าดีกาย ใจวาจา  
ถวายในหลวงมหาราชา  แปดสิบพรรษาปีมหามงคล

เห็นพระองค์เสด็จไป  ทัว่แผ่นดนิไทยดบัคลายทกุข์ของปวงชน 
หนาวร้อนฝนพร�าเปียกน�า้เปื้อนโคลน  พบประชาชนราษฎร์ของพระองค์

เป็นบุญเหลือล้นของคนไทยทั้งชาติ  ใต้เบื้องพระบาทจงรักมั่นคง 
พระจงคุ้มครองปกป้องพระองค์  ขอให้จงทรงพระส�าราญ

เราจะท�าแต่ความดี  ชั่วชีวิตนี้ท�าดีดั่งปณิธาน 
รู้รักสามัคคีสดุดีพระภูมิบาล  ถวายพระองค์ท่าน ขอพระองค์ทรงพระเจรญิ 

(ดนตรี)

เป็นบุญเหลือล้นของคนไทยทั้งชาติ  ใต้เบื้องพระบาทจงรักมั่นคง 
พระจงคุ้มครองปกป้องพระองค์  ขอให้จงทรงพระส�าราญ

เราจะท�าแต่ความดี  ชั่วชีวิตนี้ท�าดีดั่งปณิธาน 
รู้รักสามัคคีสดุดีพระภูมิบาล  ถวายพระองค์ท่าน ขอพระองค์ทรงพระเจรญิ
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รวมใจไว้สู้

ค�าร้อง-ท�านอง ชิน คัดชากร  
ศิลปิน ไวพจน์ เพชรสุพรรณ ศิลปินแห่งชาติ  

เรียบเรียงเสียงประสาน จิตรกร บัวเนียม

เรื่องราว มากล้น  ผู้คน สู้ดิ้นรน ฟันฝ่า  
ดั่งกรรมมาเกยเรื่องไม่เคยมีมา  ถึงคราอับจน หม่นหมอง  
พบพานผ่านไปอย่าท้อใจไตร่ตรอง  รวมกันร้องว่าสู้

(แหล่) โอ..โอ้..โอ๊ะ..โอ้..โอ่..เอ่อ..เอย..

ดั่งเรือน้อยลอยคว้างกลางน�า้ลึก  ดั่งข้าศึกมาประชิดคิดสับสน 
ทั้งจิตใจไหวหวั่นพลันอับจน  ต้องดิ้นรนทนล�าบากยุ่งยากใจ  
จะเดินหน้าถอยหลังก็ยังติด  หาทางคิดยากแท้เกินแก้ไข  
เหมือนอัศจรรย์พลันสว่างขึ้นกลางใจ  ด้วยน�า้พระทัยพระภูมีชี้ช่องทาง 
ความยากจนที่โจมจู่ต้องรู้หลัก  ให้ตระหนักในวิธียังมีหวัง 
การเป็นอยู่อย่างไทยใส่ใจฟัง  ทรงรับสั่งแสนประเสริฐเลิศปัญญา  
แผ่นดินทองของไทยในประเทศ  การเกษตรท�ากันเถิดเลิศหนักหนา  
พระทรงคิดวิธีชี้น�าพา  ทั้งไร่นาสวนผสมกลมกลืนไป  
ใช้พื้นดินที่มีเป็นสี่ส่วน  แบ่งท�าสวนไร่นาที่อาศัย 
ทั้งเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูคู่กันไป  เลี้ยงเป็ดไก่ได้ขายค้ามาประทัง 
น�้าพระทัยในวิธีแสนดีนัก  ยึดเป็นหลักตระหนักคิดจิตมุ่งหวัง  
เพื่อเกื้อกูลพูนเพิ่มเติมพลัง  พระองค์ยังทรงห่วงใยไทยทุกคน 
หากคิดท�าน�าทฤษฎีแสนมีค่า  อย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไร้ผล  
ความรู้ดีมีอยู่ทั่วในตัวตน  ลองคิดค้นอดทนท�าตามพระองค์

ก่อนจบกลอนขอวอนไหว้จากใจย�้า โอ่.โอ้..อืม..เออ..เอ่อ..เอย 

ก่อนจบกลอนขอวอนไหว้จากใจย�า้  ร่วมกันท�าให้จริงจังดังประสงค์  
เพื่อเทิดทูนพระบารมีจักรีวงศ์  ไทยเราคงจะเยี่ยมยอด ปลอดภัย..อืม
เอย...เอ้อ..อื่ม..เอ่อ..เอ้อ..เอ่อ...อื่ม..
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รวมใจผองไทย

ค�าร้อง-ท�านอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวนีย์ พระแก้ว  
ศิลปิน ชินกร ไกรลาศ ศิลปินแห่งชาติ 

เรียบเรียงเสียงประสาน ประยงค์ ชื่นเย็น ศิลปินแห่งชาติ 

ขอรวมใจผองไทยในแดนดิน  กราบพระภมูทิร์ รวมขวัญเกล้าชาวไทย  
แปดสิบพรรษามหาราชายิ่งใหญ่  สยามวิไล ร่มเย็นใต้พระบารมี 

ดังตะวันหันมามองที่มืด  น�า้ดินถิ่นพืชยืดชีวิตพงพี  
ปวงประชาร้อนมาทกุททีรงเกือ้กลูอบอุน่เปรมปรดีิ ์ ชาตใิดแคว้นใดไหนท่ี จะโชคดีเท่าชาวไทย

พระเสโทหลั่งไปในแดนดง  ตรากตร�าจ�านง ทรงสู้งานกันดารไกล  
แผ่นดินแห้งโหยฝนหลวงโรยโปรยไป  ชื่นเอยชื่นใจ หาใดได้ในโลกา 

ดวงชีวัน ร้อยรวมกันทั้งชาติ  น้อมอภิวาทน์ ไหว้วอนเทวา  
ทฆีายโุกโหตมุหาราชา ปวงเภทภัยอย่าได้กล�า้กรายมา รวมใจผองไทยทัว่หล้า เทดิราชาพ่อของแผ่นดิน

(ดนตรี)

พระเสโทหลั่งไปในแดนดง  ตรากตร�าจ�านง ทรงสู้งานกันดารไกล  
แผ่นดินแห้งโหยฝนหลวงโรยโปรยไป  ชื่นเอยชื่นใจ หาใดได้ในโลกา 

ดวงชีวัน ร้อยรวมกันทั้งชาติ  น้อมอภิวาทน์ ไหว้วอนเทวา  
ทฆีายโุกโหตมุหาราชา ปวงเภทภยัอย่าได้กล�า้กรายมา รวมใจผองไทยทัว่หล้า เทดิราชาพ่อของแผ่นดนิ
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ธ อยู่กลางใจไทยทุกดวง

ค�าร้อง-ท�านอง จิตรกร บัวเนียม  
ศิลปิน เรียม ดาราน้อย 

เรียบเรียงเสียงประสาน จิตรกร บัวเนียม

ชาติไทยเรานี้ไม่เคยสักทีจะสิ้น  พระเจ้าแผ่นดินภูมินทร์ของไทยใครรู้ 
ชาติไทยเรานี้ไม่มีแม้แต่ศัตรู  ชาตไิทยใครๆกร็ูล้อืกนัขวานทองของไทย

ชาตินี้ชาติไหนชาติใดก็ไม่สุขเท่า  ต่างอิจฉาเราชาติไทยของเรายิ่งใหญ ่
พระเจ้าอยู่หัวลือกันทั้งใกล้และไกล  ทรงพระอจัฉรยิะกว่าใครคุม้ครองไทยให้ร่มเยน็

ฝนเทียมท�าให้ไทยชื้น  ชาวนาต้องน�้าตาตื้น ฟื้นข้าวในนาให้เห็น 
น�้าท่วมนาชาวบ้านระอาล�าเค็ญ  แก้มลิงก็ไม่ใช่เล่นกักเก็บน�า้เมื่อยามมีภัย

ชาตินี้ชาติไหนชาติใดก็ไม่สุขเท่า  เหมือนชาติไทยเราเพราะเรารักพ่อยิ่งใหญ่  
แม้พ่อจากจรทุกค�าสอนพ่อยังจ�าได้  เหมอืนดัง่ว่าพ่ออยูใ่กล้อยูก่ลางใจไทยทกุดวง

(ดนตรี)

ชาตินี้ชาติไหนชาติใดก็ไม่สุขเท่า  เหมือนชาติไทยเราเพราะเรารักพ่อยิ่งใหญ ่
แม้พ่อจากจรทุกค�าสอนพ่อยังจ�าได้  เหมอืนดัง่ว่าพ่ออยูใ่กล้อยูก่ลางใจไทยทกุดวง
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เบ้าหลอมดวงใจ

ค�าร้อง-ท�านอง ไพบูลย์ บุตรขัน  
ศิลปิน ไพรวัลย์ ลูกเพชร  

เรียบเรียงเสียงประสาน ครูพีระ ตรีบุปผา

ผืนแผ่นดินน้ีมีชื่อว่าไทย  ทกุหยดน�า้ใจหลอมเข้าเป็นไทยสายเลอืดเดียวกนั  
มีศาสนา และพระมหากษัตริย์ยึดมั่น  มาตัง้แต่ดกึด�าบรรพ์ เป็นมิง่ขวญัของชนชาตไิทย

พระเจ้าอยู่หัวของชาติไทยเรา  เหมือนดั่งร่มเงาคุ้มเกล้าพวกเราให้ชื่นฉ�า่ใจ  
ทรงแผ่เมตตาไปถึงไพร่ฟ้าทั้งเหนือและใต้  ดั่งพ่อแม่คอยห่วงใยลูกรักอยู่ในอ้อมอกตัว

เบ้าหลอมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ  คือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เหมือนเรามีพ่อแม่เดียวกันร่วมครอบครัว  พระเจ้าอยู่หัว คือศูนย์รวมใจประชา

น้อมเกล้าเคารพ นพไหว้ทรงธรรม  ทุกหยาดน�้าค�า ร้อยเข้าต่างพวงของช่อมาลา 
ด้วยจิตจงรักและภักดีของข้าบาทไพร่ฟ้า  สละชพีเพือ่พระราชา เอาเลอืดหลัง่ทาเพ่ือชาตไิทย
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ฟ้าประทาน

ค�าร้อง-ท�านอง อะกีบ สะไหน  
ศิลปิน สุนารี ราชสีมา 

เรียบเรียงเสียงประสาน ประยงค์ ชื่นเย็น ศิลปินแห่งชาติ

(พูด) “...ขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกิน

มีความสงบ และท�างานตั้งอธิษฐาน ตั้งปณิธานในทางนี้

ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน...” 

(พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙)

ใต้ฟ้าพระบารมีจักรีวงศ์องค์ภูวนัย  ทุกถิ่นทั่วไทยผ่านพ้นผองภัยทุกครา 
แม้ยามวิกฤตภัยพิษเศรษฐกิจผ่านมา  ทรงแก้ปัญหาด้วยปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

มุง่เน้นไว้เป็นส�าคญัพอประมาณก�าลงัของตน  มีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันความเสี่ยง 
คล้ายเป็นก�าแพงปราการป้องกันวังเวียง  อีกความรู้คู่เคียงคุณธรรมน�าพาชีวี

ยึดหลักพออยู่พอกินพอใช้  ตัดทอนรายจ่ายมาเพิ่มรายได้ที่ม ี
ท�ามาหากินสุจริตจิตเอื้ออารี  รู้รักสามัคคี รู้ในหน้าที่ของตน

ได้รับสิทธิเสรีประชามีประชาธิปไตย  ประเทศชาตไิทยปลอดภยัเพราะไทยทกุคน 
น้อมน�าด�ารัสปรัชญามาใช้ครองตน  เป็นมหามงคลประชาชนแซ่ซ้อง สดุดี

(ดนตรี)

ได้รับสิทธิเสรีประชามีประชาธิปไตย  ประเทศชาตไิทยปลอดภยัเพราะไทยทกุคน 
น้อมน�าด�ารัสปรัชญามาใช้ครองตน  เป็นมหามงคลประชาชนแซ่ซ้อง สดุดี
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ล้นเกล้าเผ่าไทย

ค�าร้อง-ท�านอง ชลธี ธารทอง ศิลปินแห่งชาติ  
ศิลปิน สายัณห์ สัญญา  

เรียบเรียงเสียงประสาน ชาญชัย บัวบังศร 

ล้นเกล้า เผ่าไทย ศนูย์รวมใจคนไทยทัง้ชาติ  ขอ อภิวาท เบื้องบาทองค์ ภมูพิล 
ยามใดไพร่ฟ้า ชาวประชายากจน  ทรงห่วง กงัวล ดัง่หยาดฝนชโลมพืน้หล้า

ถึงว่าป่าดง พฤกษ์ไพรพง ทรงสู้ดั้นด้น  ถึงกายหมองหม่น แดดฝนไม่คิดน�าพา 
ร่วมสุขร่วมทุกข์ ทุกข์หรือสุขมีมา  ทรงแผ่ เมตตา ให้ชาวประชาชื่นใจ

มิ่งขวัญดวงใจ ชาวไทยทั้งผอง  ทอแสงเรอืงรอง ผดุผ่องดงัร่มโพธิใ์หญ่ 
พระบารมี เป็นที่ ลือขานนามไกล  ข้าบาท ภมูใิจล้นเกล้าเผ่าไทยแห่งวงศ์จกัรี

เหนือยิ่ง สิ่งใด เหนือดวงใจชาวไทยรักยิ่ง  เหมอืนเป็นขวญัมิง่ พกัพงิยามทกุข์ภยัมี 
ชาวไทยแหนหวง ยิ่งกว่าดวงชีวี  แม้นใครคิดย�า่ยีใต้ฝ่าธุลี ขอพลีชีพแทน
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สยามเมืองยิ้ม

ค�าร้อง-ท�านอง ครูวิเชียร ค�าเจริญ ศิลปินแห่งชาติ  
ศิลปิน พุ่มพวง ดวงจันทร์  

เรียบเรียงเสียงประสาน เอนก รุ่งเรือง

จงภูมิใจเถิด ที่เกิดเป็นไทย  มิเป็นทาสใคร แหละมีน�้าใจล้นปริ่ม 
ทั่วโลกกล่าวขานขนานนามให้ว่าสยาม เมืองยิ้ม  เราควรกระหยิ่ม ถึงความ ดีงาม

คนเย็นใจซ่ือ ได้ช่ือ ว่าไทย  ร้อนมาจากไหน ชาตไิทย ไม่เคย หวงห้าม 
ข้ามเขต ข้ามโขงถิ่นน�้าขุ่นมาพึ่งใบบุญ เมืองสยาม  เรายิ้มรับตาม ที่ท่านต้องการ 

เลื่องชื่อลือนาม สยาม มีแต่น�า้ใจ  ขอเตือนท่านผูอ้าศัยอย่าท�าอะไรให้ไทยร้าวราน 
คนไทยใจซื่อ เขาถือแต่โบราณกาล  แค่เพียงข้าวสกุหนึง่จานใครลมืของท่านนัน้เนรคณุ

คนไทยรักชาติ แหละศาสนา  เทิดองค์เจ้าฟ้า ผู้ทรงเปี่ยมเนื้อนาบุญ 
ถ้าท่านเคารพสิทธิข์องไทยท่านอยูต่่อได้อกีนานทนุ สยามใจบุญ ยังย้ิมเสมอ

(ดนตรี)

คนไทยรักชาติ แหละศาสนา  เทิดองค์เจ้าฟ้า ผู้ทรงเปี่ยมเนื้อนาบุญ 
ถ้าท่านเคารพ สทิธิข์องไทยท่านอยูต่่อได้ อีกนานทนุ  สยามใจบุญ ยังยิ้มเสมอ...
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สมเด็จพระภูมิพล

ค�าร้อง-ท�านอง พร พาไพร  
ศิลปิน รุ่งเพชร แหลมสิงห์  

เรียบเรียงเสียงประสาน ติ๊ก ทิวา

 สมเด็จพระภูมิพล ไพร่ฟ้าเทิดล้นทั่วหล้า  ส่องแสงเจิดจ้า ด้วยพระบารม ี
กันดารแค่ไหน พระองค์ทรงไปทุกที่  ถามทุกข์สุขที่มี อยู่ดีกินดีกันไหม

สมเด็จพระภูมิพล มิ่งขวัญคนทั้งประเทศ  เน้นการเกษตร บอกเหตุว่าเราอยู่ได ้
ไร่นาสวนผสม สังคมแบบเราไทยๆ  ไม่ต้องฟุง้เฟ้ออวดใคร ขอให้ตัง้ใจพฒันา

เรือกไร่นาสวน เราควรทบทวนให้ดี  พืน้ดนิของเรามากม ีทรงชีใ้ห้ท�าสวนไร่นา 
ทรงสร้างแหล่งน�้า แนะน�าทางแก้ปัญหา  พระองค์ทรงพระราชปรชีา ขอเทดิพระบารมี

สมเดจ็พระภมิูพล ทรงเป่ียมล้นนักปราชญ์  ทกุข์ของทวยราษฎร์ ทรงห่วงใยเมือ่ชาตภัิยมี 
หลอมใจผองไท เทิดทูนเหนือยิ่งชีวี  แม้ตายจะไม่ถอยหน ีขอสดดุสีมเดจ็พระภมูพิล

(ดนตรี)

สมเด็จพระภมิูพล ทรงเป่ียมล้นนกัปราชญ์  ทกุข์ของทวยราษฎร์ ทรงห่วงใยเมือ่ชาตภัิยมี 
หลอมใจผองไท เทิดทูนเหนือยิ่งชีวี  แม้ตายจะไม่ถอยหน ีขอสดดีุสมเดจ็พระภมูพิล
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พ่อของแผ่นดิน

ค�าร้อง-ท�านอง นคร ถนอมทรัพย์ ศิลปินแห่งชาติ / สุวัฒน์ ไวจรรยา  
ศิลปิน คัฑลียา มารศรี  

เรียบเรียงเสียงประสาน นคร ถนอมทรัพย์ ศิลปินแห่งชาติ

พระเป็นยิ่งกว่ามหาราชัน  เป็นมิ่งขวัญของไทยทุกถิ่น 
เป็นผืนฟ้าโอบป้องคุ้มครองดิน  เป็นวารินหยาดเย็นชโลมใจไทย

พระเป็นกษัตริย์นักพัฒนา  ทรงค้นคว้าทฤษฎีใหม่ๆ 
เสด็จทรงงานทุกสถานใกล้ไกล  พสกนกิรพ้นภยั เพราะพระกรณุาธคิณุ

น�้าพระทัยพระองค์ท่านใหญ่หลวง  ประชาไทยทั้งปวง ได้พบความอบอุ่น 
พระปรเมศวร์ปกเขตค�้าจุน  ราษฎร์ส�านกึพระคณุ ขอทนูเทดิเหนอืชวีี

พระเป็นยิ่งกว่ามหาราชัน  เป็นมิ่งขวัญของไทยทุกที่ 
เป็นร่มโพธิ์ทอง พ่อของแผ่นดินนี้  ไทยรูร้กัสามคัค ีเพราะมพ่ีอองค์เดยีวกนั

(ดนตรี)

น�า้พระทัยพระองค์ท่านใหญ่หลวง  ประชาไทยทั้งปวง ได้พบความอบอุ่น 
พระปรเมศวร์ปกเขตค�้าจุน  ราษฎร์ส�านกึพระคณุ ขอทนูเทดิเหนอืชวีี

พระเป็นยิ่งกว่ามหาราชัน  เป็นมิ่งขวัญของไทยทุกที่ 
เป็นร่มโพธิ์ทอง พ่อของแผ่นดินนี้  ไทยรูร้กัสามคัค ีเพราะมพ่ีอองค์เดยีวกนั

 77พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์

77

Song__1-300.indd   77 10/27/2560 BE   3:48 PM



ตอบสนองพระราชด�าริ

ค�าร้อง-ท�านอง วิไลพร มาลี  
ศิลปิน ยอดรัก สลักใจ 

เรียบเรียงเสียงประสาน ประยงค์ ชื่นเย็น ศิลปินแห่งชาติ

สุขใดไหนเล่า จะสุขเท่าแผ่นดินไทย  เหนอื อสีาน กลาง ใต้ พระทรงชยัช่วยเหลอืเผือ่แผ่ 
เศรษฐกิจพอเพียง ดั่งตะเกียงทิพย์ส่องดูแล  คงไว้ไม่เคยเปลีย่นแปร เป็นแก่นแท้ชวีติคนไทย

บุญใดไหนเล่า จะใหญ่เท่าบุญพอเพียง  เดนิสายกลางหลกีเลีย่ง การสุ่มเสีย่งสร้างสานงานใหญ่ 
รู้ประมาณตน ยามขัดสนช่วยเหลือกันไป  ผิดถูกดูแลแก้ไข ช่วยให้สังคมร่มเย็น

เศรษฐกิจ เช่ือมติดประชาธิปไตย  สมานฉนัท์สมัพนัธ์ยิง่ใหญ่ สมานใจเมือ่ยามยากเขญ็ 
คิดท�าการใด เน้นให้คิดดีคิดเป็น  ฟุง้เฟ้อฟุม่เฟือยละเว้น เลง็เห็นการณ์ไกลไตร่ตรอง

แดนใดไหนเล่า จะดีเท่าดินแดนไทย  มีประชาธิปไตย พระทรงชัยพิสุทธิ์ผุดผ่อง 
ค�าว่า”พอเพียง” ซึมซับเลี้ยงบ้านเมืองเรืองรอง  ทัว่โลกทัว่ไทยแซ่ซ้อง ปรชัญาของพระเจ้าแผ่นดนิ

(ดนตรี)

เศรษฐกิจ เชื่อมติดประชาธิปไตย  สมานฉันท์สมัพนัธ์ย่ิงใหญ่ สมานใจเม่ือยามยากเข็ญ 
คิดท�าการใด เน้นให้คิดดีคิดเป็น  ฟุ้งเฟ้อฟุม่เฟือยละเว้น เลง็เห็นการณ์ไกลไตร่ตรอง

แดนใดไหนเล่า จะดีเท่าดินแดนไทย  มีประชาธิปไตย พระทรงชัยพิสุทธิ์ผุดผ่อง 
ค�าว่า”พอเพยีง” ซมึซบัเลีย้งบ้านเมอืงเรอืงรอง  ทัว่โลกทัว่ไทยแซ่ซ้อง ปรชัญาของพระเจ้าแผ่นดนิ
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ในบ้านของเรา

ค�าร้อง-ท�านอง กานท์ การุณวงศ์  
ศิลปิน ศิรินทรา นิยากร  

เรียบเรียงเสียงประสาน เอนก รุ่งเรือง 

แผ่นดินรูปขวาน ตรงนี้ที่เป็นบ้านเรา 
ไม่ถึงกับเหงา แต่ไม่เดือดร้อนร�าคาญ 
ผู้คนใจเย็นยิ้มแย้มดี ด้วยบารมีของพ่อบ้าน 
ใครรุกใครราน ไม่ได้

หลายร้อยปีแล้ว ที่แคล้วภัยพาลกล�า้กลาย 
แม้รุกท�าร้าย ก็เคยพ่ายแพ้ร�า่ไป 
ด้วยเล่ห์ด้วยกลและก�าลัง แต่พ่อบ้านยังคุ้มครองได ้
รักษาเรือนไทย ร่มเย็น

แม่ศรีเรือนไทย ใส่ใจงาน 
ห่วงหาลูกบ้านที่อับจน สร้างงานให้พ้นล�าเค็ญ 
ไหนขาดก็เผื่อช่วยเหลือก่อน  คอยผันคอยผ่อนให้คลายเข็ญ 
เลิศแล้วที่เป็น ศรีเรือนไทย

แผ่นดินรูปขวาน ใครคิดจะฝานแบ่งปัน 
รายไหนรายนั้น ไม่มีวันสมดังใจ 
ได้พ่อแม่ดีเป็นศรีเรือน เป็นเพื่อนปลอบเตือนอันยิ่งใหญ่ 
ประสานใจไทย แน่นเหนียว
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(ดนตรี)

แม่ศรีเรือนไทย  ใส่ใจงาน 
ห่วงหาลูกบ้านที่อับจน สร้างงานให้พ้นล�าเค็ญ 
ไหนขาดก็เผื่อช่วยเหลือก่อน  คอยผันคอยผ่อนให้คลายเข็ญ 
เลิศแล้วที่เป็น ศรีเรือนไทย

แผ่นดินรูปขวาน ใครคิดจะฝานแบ่งปัน 
รายไหนรายนั้น ไม่มีวันสมดังใจ 
ได้พ่อแม่ดีเป็นศรีเรือน เป็นเพื่อนปลอบเตือนอันยิ่งใหญ ่
ประสานใจไทย แน่นเหนียว
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กตัญญูแผ่นดิน

ค�าร้อง-ท�านอง สุดใจ เรืองภูมิ  
ศิลปิน เอกราช สุวรรณภูมิ 

เรียบเรียงเสียงประสาน จิตรกร บัวเนียม

พ่อแบกจอบ แม่ใส่งอบแบกเสียม  เข้าไร่ขดุดนิตระเตรยีม ปลูกหอมกระเทยีมรอท่าฟ้าฝน 
เหงื่อพ่อหลั่งริน รดแผ่นดินท�ากินอดทน  สักนิดไม่เคยพร�า่บ่น พูดค�าว่า”จน”ให้ลูกได้ยิน

ลูกเรียนจบ ได้ค้นพบปญัหา  ภายหลังจากรบัปรญิญา จึงมุง่กลบัมาพฒันาท้องถิน่ 
ฝึก คิด ท�า ดู ใช้ความรู้กตัญญูแผ่นดิน  ช่วยพ่อช่วยแม่ท�ากิน เพื่อล้างหนี้สินให้หมดสิ้นไป

ใช้หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ลด ละ ฟุ้งเฟ้อหลีกเลี่ยง คู่เคียงประชาธิปไตย 
ทรงพระเมตตา น�าพาประชาชาติไทย  รู้อยู่รู้กินรู้ใช้ ภายใต้บรมโพธิสมภาร

เหมือนข้อสอบ ที่ฟ้ามอบให้มา  เศรษฐกจิพอเพยีงน�าพา แก้ไขปัญหาความจนพ้นผ่าน 
ประชาธิปไตย คงคู่ไทยผลิใบเบ่งบาน  จากนีแ้ละอกีเนิน่นาน ทกุหย่อมทกุย่านจกัอยูร่่มเยน็

(ดนตรี)

ใช้หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ลด ละ ฟุง้เฟ้อหลกีเลีย่ง คูเ่คยีงประชาธปิไตย 
ทรงพระเมตตา น�าพาประชาชาตไิทย  รู้อยูรู่ก้นิรูใ้ช้ ภายใต้บรมโพธสิมภาร

เหมือนข้อสอบ ทีฟ้่ามอบให้มา  เศรษฐกจิพอเพยีงน�าพา แก้ไขปัญหาความจนพ้นผ่าน 
ประชาธปิไตย คงคูไ่ทยผลใิบเบ่งบาน  จากน้ีและอกีเน่ินนาน ทกุหย่อมทกุย่านจกัอยูร่่มเยน็
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ลุ่มน�้าปากพนัง

ค�าร้อง-ท�านอง ทม นทีทอง 
ศิลปิน เพ็ญนภา มุกดามาศ 

เรียบเรียงเสียงประสาน กิตติศักดิ์ สายน�้าทิพย์

ความสุขและความ สมหวัง 
ลุ่มน�้าปากพนัง  ล้นเกล้าหลั่งน�้าพระทัย 
พระราชด�าริ  ให้เป็นลุ่มน�้ายิ่งใหญ่  
ซาบซึ้งพระทัย  ในหลวงห่วงปวงประชา

ทรงพระปรีชา สร้างสรรค์ 
หยุดประกายฝัน ให้เกษตรกรทั่วหน้า 
ท่านทรงเผื่อแผ่ ให้เป็นอู่น�้าข้าวปลา 
ศรัทธาแรงกล้า ทั่วหล้ายิ้มย่องผ่องใส

ปากพนัง  มุ่งหวังกีดกั้นน�า้เค็ม  
ทะเลเขียวเข้ม เวิ้งว้างกว้างไกลแสนไกล 
กั้นภัยธรรมชาต ิ ไม่ให้ถูกท�าลาย 
เปรียบดังเส้นสาย เลือดของชาวเมืองนคร

ความสุขและความ สมหวัง 
ลุ่มน�้าปากพนัง ล้นเกล้าทรงเอื้ออาทร 
เห็นความทุกข์ยาก ให้ปวงประชาคลายร้อน  
ชาวเมืองนคร  ขอให้พระองค์..ทรงยั่งยืนนาน
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(ดนตรี)

ปากพนัง  มุ่งหวังกีดกั้นน�้าเค็ม  
ทะเลเขียวเข้ม เวิ้งว้างกว้างไกลแสนไกล 
กั้นภัยธรรมชาติ ไม่ให้ถูกท�าลาย 
เปรียบดังเส้นสาย เลือดของชาวเมืองนคร

ความสุขและความ สมหวัง 
ลุ่มน�า้ปากพนัง ล้นเกล้าทรงเอื้ออาทร 
เห็นความทุกข์ยาก ให้ปวงประชาคลายร้อน  
ชาวเมืองนคร  ขอให้พระองค์..ทรงยั่งยืนนาน
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ตั้งใจให้แน่

ค�าร้อง-ท�านอง ชิน คัดชากร  
ศิลปิน เอกชัย ศรีวิชัย  

เรียบเรียงเสียงประสาน จิตรกร บัวเนียม 

จะท�าอย่างไรต้องถามใจไว้ให้แน่  เมือ่เหตกุารณ์มาผนัแปรต้องดใูห้แน่แก่ใจ 
เรื่องความยากจนที่เรากังวลกันวุ่นวาย  จะแก้ให้ห่างจางหายจะท�าอย่างไรถงึจะดี

เรือ่งงานเรือ่งเงนิยุง่ยากเหลอืเกนิแก้เศรษฐกจิ  ควรไตร่ตรองลองมองคิดจะได้ไม่ผิดวิธ ี
เป็นอยู่อย่างไทยเราน่าจะใช้ได้ดี  ที่องค์พระภูมีท่านทรงช่วยชี้แนวทาง

จงเชื่อเถอะนี่แหละทางบรรเทา  ตามในหลวงของพวกเราเพือ่จะได้เบากนัได้บ้าง 
วิถีอย่างไทยพระองค์ทรงให้ไว้หลายทาง  พออยู่พอกินไม่สิ้นหวังถ้าหากเราตั้งใจท�า

จะรออะไรถ้ารอไปยังว่างเปล่า  หากซาบซึ้งถึงเรื่องราวน้อมใส่เกล้าเฝ้าจดจ�า 
เราควรตระหนักร่วมใจภักดิ์รักร่วมท�า  ช่างแสนประเสรฐิเลศิล�า้พระองค์ทรงน�ากรณุา

(ดนตรี)

จงเชื่อเถอะนี่แหละทางบรรเทา  ตามในหลวงของพวกเราเพื่อจะได้เบากันได้บ้าง 
วิถีอย่างไทยพระองค์ทรงให้ไว้หลายทาง  พออยู่พอกินไม่สิ้นหวังถ้าหากเราตั้งใจท�า

จะรออะไรถ้ารอไปยังว่างเปล่า  หากซาบซึ้งถึงเรื่องราวน้อมใส่เกล้าเฝ้าจดจ�า 
เราควรตระหนักร่วมใจภักดิ์รักร่วมท�า  ช่างแสนประเสริฐเลิศล�า้พระองค์ทรงน�ากรุณา
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พ่อแห่งแผ่นดิน

ค�าร้อง-ท�านอง อาทิตย์ แก้วกังวาน  
ศิลปิน ธิดา ดวงดาว 

เรียบเรียงเสียงประสาน จิตรกร บัวเนียม

พระราชด�ารัสแห่งกษัตริย์นักพัฒนา  เพื่อปวงประชาชาวไทยได้สุขร่มเย็น 
ยามราษฎรทุกข์ยากเดือดร้อนล�าเค็ญ  ดบัทุกข์ให้คลายยากเขญ็พระทรงเป็นศนูย์รวมใจ

พระราชด�ารัสเพื่อบ�าบัดทุกข์ปวงประชา  ทรงพัฒนาแนวคิดทฤษฎีใหม่ 
เพื่อความเป็นอยู่สุขีแห่งชนชาวไทย  อยู่ดีกินดีเหลือใช้เก็บไว้เมื่อยามคับขัน

ภูมิใจได้เกิดบนผืนดินนี้  สิทธิเสรีไม่มีสิ่งใดขวางกั้น 
ไม่เบียดเบียนใครเราอยู่ใต้ฟ้าเดียวกัน  สามคัคปีรองดองเท่านัน้ด�ารงมัน่อย่าเอนเอยีง

พระราชด�ารัสแห่งกษัตริย์นักพัฒนา  ด้วยปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้วยน�้าพระทัยดั่งธารที่ไหลหล่อเลี้ยง  ชวีติพอเพยีงเพยีงพอตามพระราชด�ารสัพ่อ...แห่งแผ่นดนิ
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ฐานชีวิต เศรษฐกิจ พอเพียง

ค�าร้อง-ท�านอง สมคิด หิรัญรัตน์  
ศิลปิน เสรี รุ่งสว่าง 

เรียบเรียงเสียงประสาน จิตรกร บัวเนียม

เหมอืนดัง่เสาเขม็ ลงไว้เตม็แผ่นดนิของพ่อ  วางแบบสร้างสานงานต่อ เก้ือกลูก่อกนัทัว่เมืองไทย 
ทรงด�าริชอบ ตามระบอบประชาธิปไตย  สร้างฐานชีวิตยิ่งใหญ่ ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง 

เหมอืนดัง่สายฝน หลากหลัง่ล้นลงบนผืนหล้า  พระราชด�ารสั “ปรชัญา” ชาวประชาใช้เป็นเสบยีง 
สอนราษฎร์ร่วมรฐั ซือ่ ประหยดั อดออม พร้อมเพรียง  สมานฉนัท์บ้านใกล้เรอืนเคยีง หลกีเลีย่งสิง่ยัว่ยวนใจ

ตั้งสติ ใช้ความรอบรู้นึกคิด  ด�าเนินวิถีชีวิต สุจริตถวายองค์ทรงชัย 
หยุดความฟุ้งเฟ้อ หยุดเห่อของนอกทั่วไป  พออยู่พอกินพอใช้ หาไว้ด้วยความชอบธรรม

เหมอืนดัง่เสาเขม็ ลงไว้เตม็แผ่นดนิของพ่อ  รากฐานมั่นคงเกิดก่อ ค�าเพียงพอจะขอใฝ่จ�า 
หากินโดยชอบ ได้เป็นกอบเก็บไว้เป็นก�า  วิถีชีวิตเลิศล�้า เพราะค�าสอนพ่อแผ่นดิน

(ดนตรี)

ตั้งสติ ใช้ความรอบรู้นึกคิด  ด�าเนินวิถีชีวิต สุจริตถวายองค์ทรงชัย 
หยุดความฟุ้งเฟ้อ หยุดเห่อของนอกทั่วไป  พออยู่พอกินพอใช้ หาไว้ด้วยความชอบธรรม

เหมอืนดัง่เสาเขม็ ลงไว้เตม็แผ่นดนิของพ่อ  รากฐานมั่นคงเกิดก่อ ค�าเพียงพอจะขอใฝ่จ�า 
หากินโดยชอบ ได้เป็นกอบเก็บไว้เป็นก�า  วิถีชีวิตเลิศล�้า เพราะค�าสอนพ่อแผ่นดิน
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พออยู่พอกิน

ค�าร้อง-ท�านอง สุปาณี ลิ้มสุวรรณ  
ศิลปิน อัมพร แหวนเพชร 

เรียบเรียงเสียงประสาน ประยงค์ ชื่นเย็น ศิลปินแห่งชาติ

พระเจ้าอยู่หัวทรงแนะแนวคิด  การด�าเนนิชวีติแบบเศรษฐกจิพอเพยีง 
เดินทางสายกลางห่างไกลความเสี่ยง  สามารถเลี้ยงพึ่งพาอาศัยตน

หลักการนี้หนอคือความพอประมาณ  ปัจจัยอีกด้านคือความมีเหตุผล 
ต้องรอบคอบ รอบรู้ สู้อดทน  เพื่อรอดพ้นจากผลกระทบทั้งปวง

สร้างฐานให้มั่นสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี  คุณธรรมน�าชีวีตามวิธีปรัชญาในหลวง 
พออยู่พอกิน สิ้นทุกข์ สบายคลายห่วง  พัฒนาลุล่วงอย่างยั่งยืนและมั่นคง

ประชาธิปไตยให้สิทธิ์เสรี  สร้างสามัคคี เกิดผลดีตามประสงค ์
ช่วยเกื้อกูลสร้างสมดุลให้ยืนยง  โดยยดึหลกัพระองค์ “เศรษฐกจิพอเพยีง”

(ดนตรี)

สร้างฐานให้มั่นสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี  คุณธรรมน�าชีวีตามวิธีปรัชญาในหลวง 
พออยู่พอกิน สิ้นทุกข์ สบายคลายห่วง  พัฒนาลุล่วงอย่างยั่งยืนและมั่นคง

ประชาธิปไตยให้สิทธิ์เสรี  สร้างสามัคคี เกิดผลดีตามประสงค ์
ช่วยเกื้อกูลสร้างสมดุลให้ยืนยง  โดยยดึหลกัพระองค์”เศรษฐกจิพอเพยีง”
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อยู่อย่างพอเพียง

ค�าร้อง-ท�านอง พีรพัฒน์ คงเพ็ชร  
ศิลปิน ยิ่งยง ยอดบัวงาม 

เรียบเรียงเสียงประสาน กิตติศักดิ์ สายน�้าทิพย์

มีที่หนึ่งไร่ สร้างบ้านอาศัยไปหนึ่งงาน  ยงัเหลอืทีว่่างรอบบ้านอกีสามงานสร้างเสริมเติมต่อ 
ฝึก ท�า อบรมไร่นาสวนผสม เย็บ ปัก ถัก ทอ  กนิ อยู ่ใช้ อย่างเพยีงพอท�าดไีม่รอตามพระภมูนิทร์

ในที่หนึ่งไร่มีบ้านอาศัยมีบ่อปลา  จดัเป็นสวนหย่อมด้านหน้า รอบบ่อปลาปลกูกล้วยไว้กิน 
ปลูกผักสวนครัวปลูกบวบ ริมรั้วรดน�้าพรวนดิน  เลีย้งไว้ไก่ เป็ด ปลานลิไม่สร้างหนีส้นิพอกนิพอใจ

ละเลิกการแก่งแย่งชิงดี  ยึดสายกลางเป็นหน้าที่พออยู่พอมีพอใช ้
ยึดความประหยัดตัดความฟุ่มเฟือยทิ้งไป  ตดัทอนเรือ่งค่าใช้จ่ายทีเ่หลอืเกบ็ไว้ส่งให้ลกูเรยีน

ท�าตามทุกข้อโดยไม่ย่อท้อแต่อย่างใด  ยดึหลกัพอเพยีงเอาไว้ ท�าดต่ีอไปจะไม่แปรเปลีย่น 
เปิดทางที่แคบทรงวางต้นแบบไว้อย่างแนบเนียน  สูท่างกว้างโปร่งโล่งเตยีนร่วมจดุเทยีนประชาธปิไตย

(ดนตรี)

ละเลิกการแก่งแย่งชิงดี  ยึดสายกลางเป็นหน้าที่พออยู่พอมีพอใช ้
ยึดความประหยัดตัดความฟุ่มเฟือยทิ้งไป  ตดัทอนเรือ่งค่าใช้จ่ายทีเ่หลอืเกบ็ไว้ส่งให้ลกูเรยีน

ท�าตามทุกข้อโดยไม่ย่อท้อแต่อย่างใด  ยดึหลกัพอเพยีงเอาไว้ ท�าดต่ีอไปจะไม่แปรเปลีย่น 
เปิดทางที่แคบทรงวางต้นแบบไว้อย่างแนบเนียน  สูท่างกว้างโปร่งโล่งเตยีนร่วมจดุเทยีนประชาธปิไตย
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เพียงพอ พอเพียง

ค�าร้อง-ท�านอง ดุสิต คร�่าสุข  
ศิลปิน ยุ้ย ญาติเยอะ 

เรียบเรียงเสียงประสาน กิตติศักดิ์ สายน�า้ทิพย์

เพียงพอพอเพียงหลีกเลี่ยงหนี้สิน  ท�ามาหากินบนแผ่นดินของตน 
ขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทน  ภูมิคุ้มกันความจนคือเป็นคนสู้งาน

เพียงพอพอเพียงหลีกเลี่ยงความทุกข์  ลดเลกิละอบายมุขสร้างความสขุรูพ้อประมาณ 
มีกินเหลือเก็บเหลือใช้เจือจาน  ผูกรักสมัครสมานสอนลูกหลานท�าดี

เทิดทูนกษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจประชา  พระรับสั่งไพร่ฟ้าให้รู้รักสามัคค ี
เหนือใต้ออกตกกลางอีสานไมตรี  ประชาธิปไตยไทยมีล้นปรี่อยู่ในหัวใจ

วิถีธรรมวิถีไทยโลกเข้าใจยอมรับ  เป็นต้นแบบฉบบัเป็นขุมทรพัย์แท้จรงิย่ิงใหญ่ 
ปกป้องผองชนผ่านพ้นผองภัย  สืบยุคสืบสมัยใต้ร่มพระบารมี

(ดนตรี)

เทิดทูนกษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจประชา  พระรับสั่งไพร่ฟ้าให้รู้รักสามัคค ี
เหนือใต้ออกตกกลางอีสานไมตรี  ประชาธิปไตยไทยมีล้นปรี่อยู่ในหัวใจ

วิถีธรรมวิถีไทยโลกเข้าใจยอมรับ  เป็นต้นแบบฉบบัเป็นขุมทรพัย์แท้จรงิย่ิงใหญ่ 
ปกป้องผองชนผ่านพ้นผองภัย  สืบยุคสืบสมัยใต้ร่มพระบารมี
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ขอบคุณสวรรค์

ค�าร้อง-ท�านอง วิเชียร ค�าเจริญ ศิลปินแห่งชาติ  
ศิลปิน มนต์สิทธิ์ ค�าสร้อย  

เรียบเรียงเสียงประสาน ประยงค์ ชื่นเย็น ศิลปินแห่งชาติ

ขอบคุณสวรรค์ ปั้นฉันทั้งที 
เจอแต่งสิ่งด ี ที่มีรอบตัวทั่วไป 
มีพ่อแม่ดี คอยจี้อบรมบ่มใจ 
คอยป้องกันภัย  ตั้งแต่เยาว์วัยเรื่อยมา

ได้เจอแต่คร ู ความรู้ชั้นน�า 
คอยจี้คอยย�้า ให้ไกลเรื่องความต�า่ช้า 
เราได้ความรู้ เพราะครูพร�า่สอนเรามา 
สวรรค์บัญชา ให้เจอครูผู้เอื้ออารีย์

พบแต่ค�าสอนแสนบริสุทธิ ์ พระพุทธเจ้า 
ท่านบอกให้เรา สร้างท�าสิ่งดี 
ทันคนทันโลก ถือว่าโชคด ี
แขนดีขาด ี มีอย่างครบครัน

เกิดในแผ่นดิน ปกครองโดยธรรม 
พระผู้บุญล�้า เลิศภพครบไอศวรรย ์
คือพ่อแห่งไทย ทรงมีแต่ให้เท่านั้น 
ขอบคุณสวรรค์ ให้ฉันเกิดเป็นคนไทย
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(ดนตรี)

พบแต่ค�าสอนแสนบริสุทธิ์  พระพุทธเจ้า 
ท่านบอกให้เรา สร้างท�าสิ่งดี 
ทันคนทันโลก ถือว่าโชคด ี
แขนดีขาด ี มีอย่างครบครัน

เกิดในแผ่นดิน ปกครองโดยธรรม 
พระผู้บุญล�า้ เลิศภพครบไอศวรรย ์
คือพ่อแห่งไทย ทรงมีแต่ให้เท่านั้น 
ขอบคุณสวรรค์ ให้ฉันเกิดเป็นคนไทย
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พระคุณแผ่นดิน

ค�าร้อง-ท�านอง สมภพ บุญฤทธิ์  
ศิลปิน ฝน ธนสุนทร 

เรียบเรียงเสียงประสาน ประยงค์ ชื่นเย็น ศิลปินแห่งชาติ

ลมโบกสะบัด พลิ้วไกวไตรรงค์  สมญายิ่งยง วงศ์เชื้อชาติไทย 
แผ่นดินถิ่นธรรม ล�้าค่าเกริกไกร  ด้วยบรรพไทยสร้างสรรค์ 

มีศาสตร์เป็นสื่อ ศูนย์น�าปวงชน  หลอมรวมกมล ไทยไว้ทั่วกัน  
แผ่นดินถิ่นทอง ผองไทยผูกพัน  ยึดมั่นไว้เป็นหลักชัย 

พระมหากรุณาธิคุณ  โอบเอื้อเจือจุนแผ่บุญร่มใบ  
พระบารมีปกเกล้าเหล่าลูกไทย  พระคุณยิ่งใหญ่คุ้มชีวิตไทย ประชา

เราเกิดเราสืบศักดิ์ศรีเมืองบุญ  ผองไทยเทิดทูนห่วงหวงศรัทธา 
ร่วมกันมอบพลี พร้อมชีพบูชา  รักษาแคว้นดิน ถิ่นไทย

(ดนตรี)

พระมหากรุณาธิคุณ  โอบเอื้อเจือจุนแผ่บุญร่มใบ  
พระบารมีปกเกล้าเหล่าลูกไทย  พระคุณยิ่งใหญ่คุ้มชีวิตไทย ประชา

เราเกิดเราสืบศักดิ์ศรีเมืองบุญ  ผองไทยเทิดทูนห่วงหวงศรัทธา 
ร่วมกันมอบพลี พร้อมชีพบูชา  รักษาแคว้นดิน ถิ่นไทย
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พ่อหลวงของปวงราษฎร์

ค�าร้อง-ท�านอง วิเชียร ค�าเจริญ ศิลปินแห่งชาติ  
ศิลปิน เสรี รุ่งสว่าง  

เรียบเรียงเสียงประสาน ประยงค์ ชื่นเย็น ศิลปินแห่งชาติ

พ่อหลวงของปวงราษฎร์ชาติไทย  พ่อยิ่งใหญ่เปี่ยมน�้าพระทัยจริงๆ 
เป็นพ่อทิพย์ที่คอยหยิบความทุกข์ลูกทิ้ง  เป็นร่มพึง่พงิโพธิท์องใหญ่ให้มวลประชา

พ่อยิ้มใจลูกอิ่มคลายท้อ  ยิ้มของพ่อดั่งน�า้ทิพย์โปรยลงมา 
เนตรแจ่มใสดังดวงแก้วส่อแววเมตตา  เคยเหน็พ่อมาเยอืนลกูยามทกุข์ทกุคน

เพียงเห็นหน้าพ่อแค่ในจอทีวี  ลูกไทยทุกที่มีแต่ความสุขล้น 
รู้ว่าพ่อสบายก็หายกังวล  ลูกไทยทุกคนต่างแซ่ซ้องสรรเสริญ

พ่อหลวงของปวงราษฎร์ชาติไทย  ขอพ่อใหญ่ยิ่งยงทรงพระเจริญ 
ให้พ่อหลวงจงมีสุข ทุกทุกก้าวเดิน  สุขล�้าจ�าเริญ ยิ่งเลิศเถิดนะพ่อหลวง

(ดนตรี)

เพียงเห็นหน้าพ่อแค่ในจอทีวี  ลูกไทยทุกที่มีแต่ความสุขล้น 
รู้ว่าพ่อสบายก็หายกังวล  ลูกไทยทุกคนต่างแซ่ซ้องสรรเสริญ

พ่อหลวงของปวงราษฎร์ชาติไทย  ขอพ่อใหญ่ยิ่งยงทรงพระเจริญ 
ให้พ่อหลวงจงมีสุข ทุกทุกก้าวเดิน  สุขล�้าจ�าเริญ ยิ่งเลิศเถิดนะพ่อหลวง
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ปลูกตาลล้านต้น 

ค�าร้อง อนันต์ บัวสุวรรณ  
ท�านอง จิตรกร บัวเนียม

ศิลปิน อุไรวรรณ บัวเนียม  
เรียบเรียงเสียงประสาน จิตรกร บัวเนียม 

๘๙ พรรษามหามงคล  องค์ภูมิพลล้นเกล้าของชาวสยาม 
ทรงพระเมตตาปวงประชาสง่างาม  พวกเราชาวสยามเทดิไท้ในองค์ราชันย์

เมืองเพชรบุรีเมืองคนดีมีศิลป์ศาสตร์  ขออภิวาทน้อมใจถวายอภิวันท ์
ปลูกตาลล้านต้นเป็นกุศลให้พระองค์ท่าน  มาพร้อมใจกนัในวนัส�าคญั ๘๙ พรรษา

เห็นตาลเดี่ยวยืนต้นเหมือนคนใจเด็ด  ลูกชาวเมืองเพชรใจเด็ดกตัญญุตา 
รักในหลวงหวงแผ่นดินถิ่นที่เราเกิดมา  ปลูกตาลคู่ฟ้าคู่ใจให้เพชรบุรี

เป็นกุศลสดใสน้อมใจถวายราชันย์  หญงิชายร่วมกนัร้อยใจด้วยความภกัดี 
กราบพระบาทถวายชัยด้วยหัวใจเปรมปรีดิ์  เพือ่เป็นความดสีบืสานชือ่ตาลเมอืงเพชรบรุี
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พ่อหลวงของปวงไทย

ค�าร้อง-ท�านอง ประจักษ์ สิทธิกรทวีชัย  
ศิลปิน กุ้ง สุทธิราช วงศ์เทวัญ  

เรียบเรียงเสียงประสาน ประยงค์ ชื่นเย็น ศิลปินแห่งชาติ

ด้วยดวงใจของชาวไทยทั้งชาติ  ใต้เบื้องยุคลบาทเอกองค์มหาจักร ี
เทิดไว้เหนือเกล้ารักเท่าดั่งชีวี  ทรงเป่ียมคณุงามความดยีากทีใ่ครเทยีบเปรยีบปาน

ทั่วแดนไทยถึงไกลแสนล�าบาก  ไม่เคยท้อความทุกข์ยากเสด็จเยี่ยมทุกถิ่นฐาน 
ด้นดั้นพงไพรทุกถิ่นใดกันดาร  ห่วงราษฎร์ดัง่ห่วงลูกหลานปลอบขวญัให้ก�าลงัใจ

โครงการหลวงประโยชน์สุขปวงประชา  ชัยพัฒนาทดลองค้นคว้ามากมาย 
น�า้หญ้าดินข้าวปลานมเนยผลไม้  ทั้งทฤษฎีใหม่มากมายสุดจะพรรณนา

พ่อหลวงปวงไทยไม่มีชาติใดไหนเทียบ  แผ่บารมีเกินเปรียบพระเกียรติยศเกริกฟ้า 
ลูกหลานเหลนไทยซึ้งซาบในวิญญา  ขอเทพพิทักษ์รักษาพระองค์ทรงพระเจริญ

(ดนตรี)

โครงการหลวงประโยชน์สุขปวงประชา  ชัยพัฒนาทดลองค้นคว้ามากมาย 
น�า้หญ้าดินข้าวปลานมเนยผลไม้  ทั้งทฤษฎีใหม่มากมายสุดจะพรรณนา

พ่อหลวงปวงไทยไม่มีชาติใดไหนเทียบ  แผ่บารมีเกินเปรียบพระเกียรติยศเกริกฟ้า 
ลูกหลานเหลนไทยซึ้งซาบในวิญญา  ขอเทพพิทักษ์รักษาพระองค์ทรงพระเจริญ
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ร้อยใจภักดิ์ รักในหลวง

ค�าร้อง-ท�านอง วิเชียร ค�าเจริญ ศิลปินแห่งชาติ  
ศิลปิน จันทร์จวง ดวงจันทร์ 

เรียบเรียงเสียงประสาน ประยงค์ ชื่นเย็น ศิลปินแห่งชาติ

ร้อยใจรวมร่วมใจภักดิ์ รักในหลวง  
ใจหกสิบล้านดวงระลึกคุณก่อ ของพ่อไทย 
ค�าร้อยเรียงเพื่อพ่อจากปลายดินสอที่พอคิดได้  
ไม่สมควรส่วนใดขอพระราชทานอภัยให้ลูกทุกคน 

ล้านมาลี กลีบสีสันเป็นล้านสี 
โปรยกลีบสวยมาลีทุกสีรองลาดพระบาทยุคล  
ในล้านบุปผชาติ ใต้ฝ่าพระบาท พระภูมิพล  
เปรียบใจลูกทุกคน วางปูลาด พระบาทบูชา

(ดนตรี)

ร้อยใจรวมร่วมใจภักดิ์ รักในหลวง  
ใจหกสิบล้านดวงระลึกคุณก่อ ของพ่อไทย 
ค�าร้อยเรียงเพื่อพ่อจากปลายดินสอที่พอคิดได้  
ไม่สมควรส่วนใดขอพระราชทานอภัยให้ลูกทุกคน 

ล้านมาลี กลีบสีสันเป็นล้านสี 
โปรยกลีบสวยมาลีทุกสีรองลาดพระบาทยุคล  
ในล้านบุปผชาติ ใต้ฝ่าพระบาท พระภูมิพล  
เปรียบใจลูกทุกคน วางปูลาด พระบาทบูชา
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พระมหาราชภูมิพล

ค�าร้อง-ท�านอง จิ๋ว พิจิตร (แหล่)  
ศิลปิน ทศพล หิมพานต์  

เรียบเรียงเสียงประสาน ประยงค์ ชื่นเย็น ศิลปินแห่งชาติ 

พระบารมีเป็นที่พึ่ง พระเป็นหนึ่งในดวงใจ 
ด้วยพระองค์ทรงห่วงใย น�้าพระทัยเอื้ออารีย์

ขอเทิดทูนศูนย์รวมใจ ของชาวไทยทุกถิ่นที ่
ที่อยู่ใต้พระบารมี เป็นโชคดีของชาวไทย

มีล้นเกล้าเจ้าอยู่หัว ทุกครอบครัวก็แจ่มใส 
ช่วยดับทุกข์ให้สุขใจ ยังยิ้มได้เมื่อภัยมี

แดนกันดารหรือบ้านป่า องค์ราชาไม่หน่ายหน ี
แนะแนวทางเป็นอย่างด ี แผ่ไมตรีโดยทั่วกัน

มีพระราชด�าร ิ เตือนสติให้สร้างสรรค ์
แหล่งท�ากินถิ่นส�าคัญ ร่วมใจกันคิดสร้างท�า

ทั้งแหล่งน�า้และล�าธาร ในโครงการทรงแนะน�า 
หน้าที่ใครให้จดจ�า ทรงตรากตร�าเพื่อปวงชน

ทรงห่วงใยไทยทั้งชาต ิ พระมหาราชภูมิพล 
พ่อห่วงลูกห่วงทุกคน ให้สร้างตนแผ่ไมตรี

รักในหลวงห่วงลูกหลาน ช่วยต่อต้านสิ่งไม่ด ี
ยาเสพติดพิษภัยม ี เสี่ยงชีวีบอกตามตรง

อย่าชิงเด่นและชิงด ี สามัคคีชาติมั่นคง 
ขอน้อมเกล้าทุกเผ่าพงศ ์ ให้พระองค์...ทรงพระเจริญ
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เอกลักษณ์ไทย 

ค�าร้อง-ท�านอง วิเชียร ค�าเจริญ ศิลปินแห่งชาติ  
ศิลปิน พุ่มพวง ดวงจันทร์  

เรียบเรียงเสียงประสาน เอนก รุ่งเรือง

หลายร้อยปี ดีดัก 
เอกลักษณ์ คนไทยทราบไปทั้งโลก 
รอยยิ้มบนหน้า เหมือนหนึ่งว่า ไม่มีทุกข์โศก 
คนไทยเหมือนคนมีโชค ถูกโฉลกโลกทุกสมัย

เคารพคน สูงกว่า  
และศรัทธา ในครูผู้เคยสอนให้ 
ไม่ทิ้งพ่อแม่ เลี้ยงดูแลให้แกชื่นใจ 
สิบนิ้วน้อม พนมไหว้เคารพผู้ใหญ่ เป็นอาจิณ

รักในหลวง ห่วงประเทศอยู่ไม่จาง 
ประเทศไทยตั้งแต่สร้าง มิเคยว่าง พระเจ้าแผ่นดิน 
เอกลักษณ์นี้ ฟ้าประจักษ์และโลกได้ยิน 
ว่าไทยในทั้งธานินทร์ พระเจ้าแผ่นดิน คือหัวใจ

ไทยมิเคย เป็นทาส 
ให้ต่างชาติ มาคอยชี้เหนือชี้ใต้ 
เอกลักษณ์หนึ่ง ซึ้งอยู่ในหัวใจคนไทย 
เรามีวัดงามไกลใกล้ มีพระสอนให้ เราท�าดี

(ดนตรี)

ไทยมิเคย เป็นทาส 
ให้ต่างชาติ มาคอยชี้เหนือชี้ใต้ 
เอกลักษณ์หนึ่ง ซึ้งอยู่ในหัวใจคนไทย 
เรามีวัดงามไกลใกล้ มีพระสอนให้ เราท�าดี
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องค์เดียวในโลก

ค�าร้อง-ท�านอง ชลธี ธารทอง ศิลปินแห่งชาติ  
ศิลปิน ไชยา มิตรชัย 

เรียบเรียงเสียงประสาน กิตติศักดิ์ สายน�า้ทิพย์

แผ่นดินไทยไม่เคยไร้พระเจ้าแผ่นดิน  เป็นน�้าทิพย์รินเย็นเกล้าเกศา 
ตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยา  เรื่อยลงมา ถึงกรุงเทพเมืองฟ้าอมร 
ประวัติศาสตร์ไทยบอกเล่าไว้ให้โลกเลื่องลือ  แผ่นดินนี้คือถิ่นที่คลายร้อน 
เพื่อนบ้านโหยหิวซัดเซพเนจร  มีที่หลับนอน ข้าวน�้า กินฟรี 
ทั่วโลก คงอิจฉาเรา  น่าเศร้า เรามีแต่เขาไม่ม ี
มีความห่วงหาอาทรทุกๆ นาที  มีความปราณีจากองค์พระเจ้าแผ่นดิน 
เด็ดดอกบัวจากริมน�า้แล้วนั่งพนม  บอกทั้งอินทร์พรหมให้รู้ว่าผู้ทรงศีล 
เหนื่อยนักแล้วดวงแก้วของแผ่นดิน  โอ้พระภูมินทร์โลกนี้มีเพียงองค์เดียว

(ดนตรี)

เด็ดดอกบัวจากริมน�า้แล้วนั่งพนม  บอกทั้งอินทร์พรหมให้รู้ว่าผู้ทรงศีล 
เหนื่อยนักแล้วดวงแก้วของแผ่นดิน  โอ้พระภูมินทร์โลกนี้มีเพียงองค์เดียว
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ฟ้าห่มดิน

ค�าร้อง-ท�านอง ครู ชลธี ธารทอง ศิลปินแห่งชาติ  
ศิลปิน จอมขวัญ กัลยา  

เรียบเรียงเสียงประสาน กิตติศักดิ์ สายน�้าทิพย์

อยู่เย็นเป็นสุขได้ทุกวันนี้  เพราะเรามีพระเจ้าแผ่นดิน 
เป็นภูมิคุ้มกันฐานถิ่น  ได้อยู่กิน มีสุขทั่วทุกคนไทย

ลั่นค�าแน่นหนักเรารักในหลวง  ห่วงหวงเหนือยิ่งสิ่งใด 
ภาคกลาง อีสาน เหนือใต้  หลอมดวงใจเป็นหนึ่งดวงเดียวกัน

ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม  ชี้น�าหนทางสร้างความสุขสันต์ 
ยิ่งใหญ่ภายใต้แสงตะวัน  ราชาแห่งราชันย์โลกโจษขานทั่วถิ่น

พ่อเป็นสุดยอดหนึ่งเดียวผู้รู้  เพราะพ่อคือครู ครูของแผ่นดิน 
อุ่นไอรักไม่สูญสิ้น  โอบผืนธรณิน ดั่งฟ้าห่มดินสยาม

(ดนตรี)

ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม  ชี้น�าหนทางสร้างความสุขสันต์ 
 ยิ่งใหญ่ภายใต้แสงตะวัน  ราชาแห่งราชันย์โลกโจษขานทั่วถิ่น

พ่อเป็นที่พึ่งหนึ่งเดียวยามนี้  พระบารมี คุ้มทั่วแดนดิน 
อุ่นไอรักไม่สูญสิ้น  โอบผืนธรณิน ดั่งฟ้าห่มดิน “สยาม”
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น�้าพระทัยดั่งสายน�้า

ค�าร้อง-ท�านอง พร พนาไพร  
ศิลปิน สายัณห์ สัญญา  

เรียบเรียงเสียงประสาน ติ๊ก ทิวา

พระบารมียิ่งใหญ่ไพศาล  สร้างฝายน�า้ล้นชลประทาน พระองค์ทรงงานเหนือ่ยหนกั 
น�้าท่วม ฝนแล้งคลองขอดแห้ง ไร่นาสวนผัก  ล้มตายสร้างฝายเก็บกัก ยามยากได้มีน�า้ใช้

พระทรงห่วงใยคนไทยทั่วแดน  อุทกภัยโหดร้ายเหลือแสนทรงให้ห่วงแหนป่าไว้ 
เหนือ ใต้ อีสาน ต้นน�้าล�าธารให้คืนป่าไพร พระองค์ทรงคดิแก้ไข ประทานฝนหลวงด้วยความห่วงใย

พระเป็นผู้ให้ร้อยใจประสาน  กษัตริย์องค์ใดไม่ปาน พระองค์ทรงคิดการณ์ไกล 
ด�ารสิร้างเขือ่นป่าสกัทรงเน้นหนกัเรือ่งพฒันาไทย  แหล่งน�้าท�าเกษตรได้ ซ�า้ยังใช้ไว้ดื่มนานมา

ทั่วโลกแซ่ซ้องกึกก้องสรรเสริญ  เศรษฐกิจพอเพียงอัญเชิญทรงพระเจริญนักพัฒนา 
ถวายโล่เกียรติยศดั่งปรากฏแด่สายตา  ชาวโลกยนิดปีรดีา ถวายพระราชสมัญญากษัตรย์ิชาตไิทย

(ดนตรี)

ทั่วโลกแซ่ซ้องกึกก้องสรรเสริญ  เศรษฐกิจพอเพียงอัญเชิญทรงพระเจริญนักพัฒนา 
ถวายโล่เกียรติยศดั่งปรากฏแด่สายตา  ชาวโลกยนิดีปรดีา ถวายพระราชสมญัญามหาราชเกรยีงไกร

 101พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์

101

Song__1-300.indd   101 10/27/2560 BE   3:48 PM



พ่อแห่งชาวสยาม

ค�าร้อง-ท�านอง ทินกร ทิพย์มาศ  
ศิลปิน ธิดา ดวงดาว 

เรียบเรียงเสียงประสาน ประยงค์ ชื่นเย็น ศิลปินแห่งชาติ

พ่อแห่งชาวสยาม  งดงามสมในทุกที ่
ภายใต้บารมี  ผองไทยเรานี้ได้สุขส�าราญ

ก่อโครงการทั้งหลาย  มากมายเฝ้าเพียรคิดอ่าน 
ทรงสู้มายาวนาน  มอบแก่ลูกหลานด้วยความห่วงใย

เปรียบเพชรล�า้ราคา  ที่ย่ามอบให้ 
มอบให้เป็นสมบัติชาวไทย  คือภูวนัยองค์ภูมิพล

พ่อตรากตร�าเพียงไหน  ใกล้ไกล ไม่เคยคิดบ่น 
ไทยทั่วในสกล  ทั่วทุกแห่งหน เทิดทูนกราบกราน

(ดนตรี)

พ่อแห่งชาวสยาม  งดงามสมในทุกที ่
ภายใต้บารมี  ผองไทยเรานี้ได้สุขส�าราญ

ก่อโครงการทั้งหลาย  มากมายเฝ้าเพียรคิดอ่าน 
ทรงสู้มายาวนาน  มอบแก่ลูกหลานด้วยความห่วงใย

เปรียบเพชรล�า้ราคา  ที่ย่ามอบให้ 
มอบให้เป็นสมบัติชาวไทย  คือภูวนัยองค์ภูมิพล

พ่อตรากตร�าเพียงไหน  ใกล้ไกล ไม่เคยคิดบ่น 
ไทยทั่วในสกล  ทั่วทุกแห่งหน เทิดทูนกราบกราน
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พ่อของแผ่นดิน

ค�าร้อง-ท�านอง ศรเทพ ศรทอง  
ศิลปิน ศรเทพ ศรทอง 

เรียบเรียงเสียงประสาน แหลมทอง บัวไทย

พ่อนี้มีบุญคุณอันยิ่งใหญ่  พ่อเป็นผู้ให้ ให้กับลูกทุกคน  
พ่อเหนื่อยเพียงไหนพ่อนี้ไม่เคยบ่น  พ่อรักลูกทุกคนรักเกิดจากดวงใจ

พ่อนี้มีบุญคุณอันประเสริฐ  พ่อให้ก�าเนิดเกิดลูกหญิงลูกชาย 
แผ่นดินแผ่นฟ้ามาเทียบกันไม่ได้  พ่อก่อก�าเนิดกายใครรักเราเท่าพ่อ

พ่อเปรียบเสมือนองค์อินทร์  ใหญ่กว่าแผ่นฟ้าแผ่นดนิเคยได้ยนิไหมหนอ  
พ่อเป็นผู้ให้ให้อยู่อย่างเพียงพอ  ความรักจากใจของพ่อขอให้อยู่พอเพียง

พ่อนี้มีบุญคุณอันยิ่งใหญ่  พ่อเป็นผู้ให้พ่อรักไม่ล�าเอียง 
พ่อเหนื่อยทั้งกายใจไม่เคยหลีกเลี่ยง  อยากได้ยินส�าเนียงเสียงของพ่อแผ่นดิน

(ดนตรี)

พ่อเปรียบเสมือนองค์อินทร์  ใหญ่กว่าแผ่นฟ้าแผ่นดิน เคยได้ยนิไหมหนอ  
พ่อเป็นผู้ให้ให้อยู่อย่างเพียงพอ  ความรักจากใจของพ่อขอให้อยู่พอเพียง

พ่อนี้มีบุญคุณอันยิ่งใหญ่  พ่อเป็นผู้ให้พ่อรักไม่ล�าเอียง 
พ่อเหนื่อยทั้งกายใจไม่เคยหลีกเลี่ยง  อยากได้ยินส�าเนียงเสียงของพ่อแผ่นดิน
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ใจดีสู้เสือ

ค�าร้อง-ท�านอง นคร ถนอมทรัพย์ ศิลปินแห่งชาติ 
ร่วมประพันธ์ค�าร้อง ศรีสุภางค์ อินทร์ไทร 

ศิลปิน มนต์สิทธิ์ ค�าสร้อย และ ฝน ธนสุนทร  
เรียบเรียงเสียงประสาน เจริญ ยะสมจิตร

(พร้อมกัน)  ใจดีสู้เสือเมื่อเจอเรื่องร้อน  ในหลวงทรงสอนดับร้อนต้องใจเย็นเย็น

 พระราโชวาทมุ่งมาดให้เห็น  ใช้ปัญญาให้เป็นเพื่อหลีกเร้นโพยภัย

(ญ)  ถึงยามคับขันอย่าหวั่นอย่าหวาด  ใช้ความสามารถตั้งสติแก้ไข

(ช)  ไม่กลัวความทุกข์ลุกสู้ด้วยใจ  มีปัญหาใดใดท�าใจดีสู้เสือ

(พร้อมกัน) ใจดีสู้เสือเมื่อเจอเรื่องร้อน  ในหลวงทรงสอนดับร้อนต้องใจเย็นเย็น

 พระราโชวาทมุ่งมาดให้เห็น  ใช้ปัญญาให้เป็นเพื่อหลีกเร้นโพยภัย

(ญ)  ถึงยามทรัพย์จางอยู่อย่างประหยัด  รู้รัดเข็มขัดสู้เศรษฐกิจไป

(ช)  สู้ด้วยความหวังด้วยก�าลังใจ  มีปัญหาใดใดท�าใจดีสู้เสือ

(พร้อมกัน)  ใจดีสู้เสือเมื่อเจอเรื่องร้อน  ในหลวงทรงสอนดับร้อนต้องใจเย็นเย็น

 พระราโชวาทมุ่งมาดให้เห็น  ใช้ปัญญาให้เป็นเพื่อหลีกเร้นโพยภัย

(พร้อมกัน)  ใจดีสู้เสือ
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ค�าสอนของพ่อ

ค�าร้อง-ท�านอง กานท์ การุณวงศ์  
ศิลปิน ศิรินทรา นิยากร 

เรียบเรียงเสียงประสาน เอนก รุ่งเรือง

ลูกซึ้งในสิ่งที่พ่อท�า  และยังจ�าค�าพ่อที่สอนมา  
พ่อกระท�าเป็นตัวอย่างลูกไม่ต้องกางต�ารา  สร้างศรัทธาให้เห็นเป็นแนวทาง

พ่อสอนให้รู้จักอดออม  พ่อก็ยอมด�าเนินเดินสายกลาง 
ลูกจะท�าทุกทุกสิ่ง ไม่ละทิ้งกลางทาง  ที่พ่อวางแนวไว้ให้สืบสาน

พูดน้อย ท�าจริง สิ่งนี้ที่พ่อย�า้  ลับหลังอย่าลืมค�า จ�าไว้ให้นานนาน  
โครงการที่เริ่มไว้ ขอให้เติมต่องาน  พ่อต้องการแค่นี้...ที่พ่อหวัง

พ่อสอนทั้งหมดลูกจดจ�า  และจะท�าเท่าที่มีพลัง  
ลูกจะท�า ท�าให้ได้เพื่อให้ไทยเราจีรัง  ไม่ให้พ่อ ผิดหวัง ที่สั่งสอน

(ดนตรี)

พูดน้อย ท�าจริง สิ่งนี้ที่พ่อย�า้  ลับหลังอย่าลืมค�า จ�าไว้ให้นานนาน 
โครงการที่เริ่มไว้ ขอให้เติมต่องาน  พ่อต้องการแค่นี้...ที่พ่อหวัง

พ่อสอนทั้งหมดลูกจดจ�า  และจะท�าเท่าที่มีพลัง  
ลูกจะท�า ท�าให้ได้เพื่อให้ไทยเราจีรัง  ไม่ให้พ่อ ผิดหวัง ที่สั่งสอน
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สมเด็จ ร.๙ พระพุทธเจ้าชาวไทย

ค�าร้อง-ท�านอง สุดยอด (ยอดธง) บุญธูป  
ศิลปิน สดใส รุ่งโพธิ์ทอง 

เรียบเรียงเสียงประสาน กิตติศักดิ์ สายน�้าทิพย์

สิบนิ้วบรรจงกราบลงแทบบาท  ทกุศาสนาในชาต ิเทดิพระบาทพ่อภมูพิลฯ 
พระเจ้าอยู่หัว เทิดทูนทั่วเหนือหัวปวงชน  พระบารมีท่วมท้น อยู่เบ้ืองบนคือพระราชา

พระฉายาลักษณ์ประจักษ์ดวงใจ  บ้านเลก็หรือว่าบ้านใหญ่ เทิดทูนไว้ท่ัวทุกหลงัคา 
ก่อนจะหลับนอน กราบขอพรมหาราชา  ร.๙ ของบ่าวไพร่ฟ้าเทิดบูชาเหนือดวงชีวี

บุญของประเทศมีองค์สมเด็จครองราชย์  ชาวไทยทั้งชาติพึ่งบาทพระบารมี 
ฝนหลวงแก้มลิง เป็นสิ่งที่ชุบชีวี  คนรวย คนจน คนมีอยู่ดีกินดีกันทุกๆคน

คนไทยใหญ่น้อยร่วมร้อยดวงใจ  อุทิศชีวิตไว้ให้เทิดถวายพ่อภูมิพล 
เกิดมาชาตินี้พระบารมีท่วมท้น  ชาตไิทยจงึได้สขุล้น พ่อภมูพิลอยูเ่หนอืดวงใจ

(ดนตรี)

บุญของประเทศมีองค์สมเด็จครองราชย์  ชาวไทยทั้งชาติพึ่งบาทพระบารมี 
ฝนหลวงแก้มลิง เป็นสิ่งที่ชุบชีวี  คนรวย คนจน คนมีอยู่ดีกินดีกันทุกๆคน

คนไทยใหญ่น้อยร่วมร้อยดวงใจ  อุทิศชีวิตไว้ให้เทิดถวายพ่อภูมิพล 
เกิดมาชาตินี้พระบารมีท่วมท้น  ชาตไิทยจงึได้สขุล้น พ่อภมูพิลอยูเ่หนอืดวงใจ
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พ่อของฉัน

ค�าร้อง-ท�านอง ชลธี ธารทอง ศิลปินแห่งชาติ  
ศิลปิน คัฑลียา มารศรี 

เรียบเรียงเสียงประสาน ประยงค์ ชื่นเย็น ศิลปินแห่งชาติ

(ร่าย) เด็ดดอกบัวกลางน�า้มาสามดอก  พนมไหว้ได้บอกสรวงสวรรค ์
ลูกอยู่ดีมีสุขมาทุกวัน  เพราะมีพ่อของฉันคอยคุ้มภัย

ทีฆายุโกโหตุ มหาราชันย์  มิ่งขวัญของผองไทย  
ค่อนร้อยปีผ่านไป  จอมไผทขึ้นครองราชย์

ทั่วหล้าทั่วฟ้าดิน  ยลยินความเปรื่องปราชญ์  
และน�า้พระทัยสะอาด  พ่อแห่งชาติผู้อาจองค์ 

เป็นบุญของปวงข้าบาท หาใดมี  จักรีศรีราชวงศ ์
เปี่ยมศีลทานมั่นคง  เป็นผู้ทรงเลิศล�้าคุณค่า

กราบรูปที่แขวนไว้  ปลื้มใจเหลือพรรณนา 
อยากร้องตะโกนก้องหล้า  เจ็ดสิบสองพรรษา...มหามงคล

(ดนตรี)

เป็นบุญของปวงข้าบาท หาใดมี  จักรีศรีราชวงศ ์
เปี่ยมศีลทานมั่นคง  เป็นผู้ทรงเลิศล�้าคุณค่า 

กราบรูปที่แขวนไว้  ปลื้มใจเหลือพรรณนา 
อยากร้องตะโกนก้องหล้า  เจ็ดสิบสองพรรษา...มหามงคล

 107พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์

107

Song__1-300.indd   107 10/27/2560 BE   3:48 PM



ท�าดีเพื่อพ่อ

ค�าร้อง-ท�านอง พร พนาไพร  
ศิลปิน ก�าแพง พิมพ์ใจ 

เรียบเรียงเสียงประสาน ติ๊ก ทิวา 

ทุ่มเทกายใจท�าไปอย่างไม่ย่อท้อ  มุ่งมั่นขยันสานต่อเพื่อพ่อของแผ่นดิน 
เหนื่อยยากเพียงใดไม่บ่นให้ใครได้ยิน  สานฝันให้ทกุข์คลายสิน้พออยู ่พอกนิ พอใช้

เพื่อพ่อท�าได้แม้ใครจะมองไม่เห็น  บางครัง้สดุแสนล�าเขญ็อยากเหน็คนมนี�า้ใจ 
ไม่ช่วยส่งเสริมกลับซ�า้เติมตัดต้นโคนใบ  ทัง้ๆทีท่่านช่วยได้ผ่อนคลายทกุข์ของแผ่นดนิ

ปากบอกรักพ่ออ้อล้ออย่างไม่กระดาก  อย่ารักกันเพียงลมปากไม่อยากให้มุทุศีล 
ถ้ารักด้วยใจพระองค์ตรัสไว้ได้ยิน  สามคัคคีวามทกุข์จะสิน้ลดทฐิมิลทนิเมตตา

เราเป็นคนไทยพร้อมใจท�าดีเพื่อพ่อ  ในช่วงหวัเลีย้วหวัต่อเพือ่พ่ออย่าสร้างปัญหา 
หกสิบล้านใจร่วมถวายสัจจะวาจา  หนึง่เดยีวของไทยท่ัวหล้าบูชาพระเจ้าแผ่นดิน

(ดนตรี)

ปากบอกรักพ่ออ้อล้ออย่างไม่กระดาก  อย่ารักแค่เพียงลมปากไม่อยากให้มุทุศีล 
ถ้ารักด้วยใจพระองค์ตรัสไว้ได้ยิน  สามคัคคีวามทกุข์จะสิน้ลดทฐิมิลทนิเมตตา

เราเป็นคนไทยพร้อมใจท�าดีเพื่อพ่อ  ในช่วงหวัเลีย้วหวัต่อเพือ่พ่ออย่าสร้างปัญหา 
หกสิบล้านใจร่วมถวายสัจจะวาจา  หนึง่เดยีวของไทยท่ัวหล้าบูชาพระเจ้าแผ่นดิน
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ในหลวงห่วงราษฎร์

ค�าร้อง-ท�านอง สัมพันธ์ พัทลุง  
ศิลปิน แป้ง มาลีภรณ์ ภูชื่นแสง 

เรียบเรียงเสียงประสาน กิตติศักดิ์ สายน�า้ทิพย์

เมื่อในหลวง  ทรงห่วงปวงชน 
กร�าแดดกร�าฝน  เหนื่อยองค์ไม่ทรงไหวหวั่น 
ทรงบ�าบัดทุกข์  บ�ารุงสุขผองไทยทั่วกัน 
เหนือใต้อีสาน  เสด็จโปรดปรานให้ความร่มเย็น

เมื่อในหลวง  ทรงห่วงประชา 
ทรงแผ่เมตตา  หาทางดับทุกข์ล�าเค็ญ 
ดั่งร่มโพธิ์ทอง  คุ้มครองให้ไทยร่มเย็น 
ล้นเกล้าฯ ทรงเป็น  พ่อหลวงปวงชนชาวไทย 

ดวงใจ….  คนไทยทุกดวง 
เทิดทูนในหลวง  พร้อมพลีชีวีถวาย 
พร้อมจะอุทิศ  ชีวิตเลือดเนื้อใจกาย 
ฟ้าดินสลาย  จะไม่คลายจงรักภักดี

ดอกบัวหลวง  ต่างพวงมาลัย 
ร้อยจากดวงใจ  ผองไทยทั่วทั้งธานี 
น้อมเกล้าถวาย  เทิดไท้แด่องค์จักร ี
คนไทยสุขขี  เพราะมีพระเจ้าแผ่นดิน
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(ดนตรี)

ดวงใจ….  คนไทยทุกดวง 
เทิดทูนในหลวง  พร้อมพลีชีวีถวาย 
พร้อมจะอุทิศ  ชีวิตเลือดเนื้อใจกาย 
ฟ้าดินสลาย  จะไม่คลายจงรักภักดี

ดอกบัวหลวง  ต่างพวงมาลัย 
ร้อยจากดวงใจ  ผองไทยทั่วทั้งธานี 
น้อมเกล้าถวาย  เทิดไท้แด่องค์จักร ี
คนไทยสุขขี  เพราะมีพระเจ้าแผ่นดิน
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พ่อแห่งสยาม

ค�าร้อง-ท�านอง อ.หมี เหนือคลอง  
ศิลปิน น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง  

เรียบเรียงเสียงประสาน อ.วรวิทย์ เครื่องนันตา

พ่อแห่งสยามสมนามพ่อหลวงปวงชน  พระภูมิพลล้นเกล้าของชาวประชา 
พระราชินีคู่บุญจักรีเกริกฟ้า  คนไทยรกัยิง่ชวีากราบไหว้บชูาเหนอืยิง่สิง่ใด

ทั่วถิ่นดินแดนไทยแลนด์ที่แสนสง่า  พ่อจอมราชายาตราไม่ว่าใกล้ไกล 
เสโท ไหลลงท่วมองค์ไม่เคยหวั่นไหว  เพราะรกัและห่วงลกูไทยเหนือ่ยยากแค่ไหนไม่เคยล้า

ดั่งเทวัญมิ่งขวัญชาวไทย  วิกฤตใดใดผ่านไปด้วยพระปรีชา 
พระราชด�าริมากมายแก้ไขปัญหา  ร�า่ลือไปทั่วโลกาต่างก็ศรัทธาพระบารมี

พ่อแห่งสยามสมนามพ่อหลวงปวงไทย  ศูนย์รวมดวงใจคนไทยในโลกใบนี้  
ชื่นชมสมญาเลิศฟ้าแห่งวงศ์จักรี  ลูกไทยพร้อมสดุดีถวายชีวีเพื่อพ่อ...สยาม

(ดนตรี)

ดั่งเทวัญมิ่งขวัญชาวไทย  วิกฤตใดใดผ่านไปด้วยพระปรีชา 
พระราชด�าริมากมายแก้ไขปัญหา  ร�่าลือไปทั่วโลกาต่างก็ศรัทธาพระบารมี

พ่อแห่งสยามสมนามพ่อหลวงปวงไทย  ศูนย์รวมดวงใจคนไทยในโลกใบนี้  
ชื่นชมสมญาเลิศฟ้าแห่งวงศ์จักรี  ลูกไทยพร้อมสดุดีถวายชีวีเพื่อพ่อ...สยาม
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น�้าพระทัยในหลวง

ค�าร้อง-ท�านอง พีรวิชญ์ บวรสนิทพงศ์ (อ.ไก่)  
ศิลปิน ยอดรัก สลักใจ 

เรียบเรียงเสียงประสาน อ.ณัฏฐ์ จ�าปาทอง 

ธ ทรงชี้น�า เลิศล�้าไพศาล 
ให้ไทยสมาน สัมพันธ์มั่นในสัจจา 
ร่วมสร้างความดี ดั่งค�าองค์ศาสดา 
ถวายองค์พระราชา ไทยทั่วหล้า ยินยอมพร้อมใจ

ทรงช่วยบรรเทา ปัดเป่าไพรี 
ขวานทองไทยนี้ พ่อชี้แนะแนวทางให้ 
อยู่อย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงมั่วสุมอบาย 
พ่อหลวงของปวงชาวไทย ทรงห่วงใย ข้าในแผ่นดิน

องค์ภูมิพล เปี่ยมล้นด้วยความเมตตา 
ดับเข็ญให้ปวงประชา เจิดจ้ารัตนโกสินทร์ 
มหากษัตริย์ องค์ขัตติยะภูมินทร์ 
ชาวไทยทั่วแคว้นแดนถิ่น ต่างยลยิน ชมบารมี

ธ ทรงน�าไทย สดใสร่มเย็น 
ไม่มีทุกข์เข็ญ ท่านเป็นดั่งสายวารี 
ขออภิวาท เบื้องบาท องค์พระทรงศรี 
ด้วยรักและสามัคคี ขอสดุดี มหาราชา

ขออภิวาท เบื้องบาท องค์พระทรงศรี 
ด้วยรักและสามัคคี ขอสดุดี มหาราชา
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คนดีของบ้านเมือง

ค�าร้อง จ�าลอง เชยอักษร  
ท�านอง เรืองยศ พิมพ์ทอง 
ศิลปิน ลูกตาล อาร์สยาม  

เรียบเรียงเสียงประสาน เรืองยศ พิมพ์ทอง 

อยู่ถิ่นแคว้นแดนใด  จะไกลหรือใกล้ทุกถิ่น  
เรามีพ่อแผ่นดิน  ด้วยกัน 

รักร่วมมือกันไว้  ร่วมใจกันให้คงมั่น  
มาร่วมพลังสร้างสรรค์  ถิ่นศึกษา

เทิดทูนรักความเป็นไทย  เทิดไท้รักองค์ราชา  
กองทุนการศึกษา  พระราชทาน 

เพื่อเราเป็นคนดี  ให้มีวิชาเชี่ยวชาญ  
สร้างชีวิตชื่นบาน  ตลอดไป 

เป็นคนดีของบ้านเมือง  รุ่งเรืองและมีน�้าใจ  
ตอบแทนคุณแผ่นดินไทย...  ดั่งปณิธาน

(ดนตรี)

เทิดทูนรักความเป็นไทย  เทิดไท้รักองค์ราชา  
กองทุนการศึกษา  พระราชทาน 

เพื่อเราเป็นคนดี  ให้มีวิชาเชี่ยวชาญ  
สร้างชีวิตชื่นบาน  ตลอดไป 

เป็นคนดีของบ้านเมือง  รุ่งเรืองและมีน�้าใจ  
ตอบแทนคุณแผ่นดินไทย...  ดั่งปณิธาน
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สมมุติเทพของชาวไทย

ค�าร้อง-ท�านอง ชลธี ธารทอง ศิลปินแห่งชาติ  
ศิลปิน ดวงดี ศรีวิชัย 

เรียบเรียงเสียงประสาน นฤพนธ์ พานทอง

สมมุติเทพของชาวไทย  ศูนย์รวมใจของคนไทยทุกคน 
ทรงห่วงใยไปทุกชั้นชน  พ่อภูมิพลมหาราชเจ้า

ลือไกลไปทั้งโลกหล้า  พลิกน�า้คว�า่ฟ้าด้วยพระปรีชาค�า่เช้า 
ขวานทองทั้งสิ้นแผ่นดินไทยเรา  พ้นความโศกเศร้าเพราะมีพระเจ้าแผ่นดิน

พระองค์ทรงเหนื่อยล้ามานาน  คิดโครงการชี้น�าท�ามาหากิน 
เป็นหนึ่งเดียวในแผ่นดิน  อัครศิลปินและคีตศิลป์ยิ่งใหญ่

จึงควรชาวไทยทุกถิ่นที่  วันนี้สามัคคีกันไว ้
ช่วยท�าความสุขให้ทุกดวงใจ  ตอบแทนน�า้พระทัยท่ีรินไหลไปท่ัวขวานทอง

(ดนตรี)

พระองค์ทรงเหนื่อยล้ามานาน  คดิโครงการชีน้�าท�ามาหากนิ 
เป็นหนึง่เดยีวในแผ่นดนิ  อคัรศิลปินและคีตศลิป์ยิง่ใหญ่

จงึควรชาวไทยทกุถิน่ที ่ วนันีส้ามคัคกีนัไว้ 
ช่วยท�าความสขุให้ทกุดวงใจ  ตอบแทนน�า้พระทัยท่ีรนิไหลไปท่ัวขวานทอง
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เดินตามพ่อ

ค�าร้อง ส�าอาง บางกอก   
ท�านอง พชร วิจารณญาณ   

ศิลปิน ไมค์ ภิรมย์พร  
เรียบเรียงเสียงประสาน พชร วิจารณญาณ

กี่ล้านหยาดเหงื่อที่หลั่งรินไหล 
กี่แสนนาทีล่วงไปที่พ่อเหนื่อยยากตรากตร�า 
ฝ่าแดดฝน พ่อทนสู้ท�า 
อาบเหงื่อต่างน�า้น�าทางเพื่อลูกทุกคน

สายตามุ่งมั่นไม่หวั่นไม่ไหว 
สองเท้าพ่อก้าวฝ่าไปทุกข์ภัยพ่อพร้อมผจญ 
ดั่งตะวัน สีทองเบื้องบน 
ส่องทั่วแห่งหนเพื่อทุกคน ตลอดเวลา

พ่อ เป็นมากกว่าพ่อคนไหน 
พ่อยิ่งใหญ่ เป็นหนึ่งในใจเรื่อยมา 
เป็นภาพจ�า งดงามอยู่ในสายตา 
เป็นแรงศรัทธาแรงกล้าอยู่ในหัวใจ
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ถึงแม้ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้าน 
ลูกขอตั้งปณิธานสานสิ่งที่พ่อสร้างไว้ 
จะเดินตาม รอยเท้าของพ่อต่อไป 
เหนื่อยยากเพียงไหนจะไม่ท�าให้พ่อผิดหวัง

(ดนตรี)

พ่อ เป็นมากกว่าพ่อคนไหน 
พ่อยิ่งใหญ่ เป็นหนึ่งในใจเรื่อยมา 
เป็นภาพจ�า งดงามอยู่ในสายตา 
เป็นแรงศรัทธาแรงกล้าอยู่ในหัวใจ

ถึงแม้ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้าน 
ลูกขอตั้งปณิธานสานสิ่งที่พ่อสร้างไว้ 
จะเดินตาม รอยเท้าของพ่อต่อไป 
เหนื่อยยากเพียงไหนจะไม่ท�าให้พ่อผิดหวัง
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เด็กไทยควรท�า 

ค�าร้อง-ท�านอง วิเชียร ค�าเจริญ ศิลปินแห่งชาติ  
ศิลปิน ฝน ธนสุนทร 

เรียบเรียงเสียงประสาน ประยงค์ ชื่นเย็น ศิลปินแห่งชาติ

(สร้อย) พ่อสยามนามระบือ ลือเลื่อง  ปกครองเมืองโดยธรรม น�าไทยมา 
สถิตหล้า หนึ่งในโลก โชคน�าพา  มาเป็นพ่อผู้เมตตา ประชาไทย

เด็กเอ๋ย โอ้เด็กน้อย ในดงดอยหรือเมอืงไหน  เมือ่เกดิในเมอืงไทย มีโชคใหญ่กนัทกุคน 
ใต้ร่มพระบารมี มีศักดิ์ศรี มีบุญล้น  เพราะพ่อ พระภมิูพล พาหลดุพ้นจากภยัพาล  
พระคุณพ่อก่อเกื้อตรากตร�าเพื่อลูกเหลนหลาน  เด็กเอ๋ยควรสืบสาน สนองท่านอย่างตั้งใจ

(สร้อย)พ่อสยามนามระบือ ลือเลื่อง  ปกครองเมืองโดยธรรม น�าไทยมา 
สถิตหล้า หนึ่งในโลก โชคน�าพา  มาเป็นพ่อผู้เมตตา ประชาไทย

หมัน่เรยีน หมัน่ศกึษา หมัน่พฒันาตวัเองไว้  ไม่ผิดศีลข้อใดและไม่ใฝ่เรื่องต�า่ทราม 
ห่างไกลยาเสพติด ไม่ท�าผิดกฎข้อห้าม  อดกลัน้ ไม่ครัน่คร้ามและกต็ามด้วยอดทน 
ท�าดเีรื่องง่าย ง่าย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ให้พ่อ พระภูมิพล พ่อแห่งชนชาวไทย

(สร้อย) พ่อสยามนามระบือ ลือเลื่อง  ปกครองเมืองโดยธรรม น�าไทยมา 
สถิตหล้า หนึ่งในโลก โชคน�าพา  มาเป็นพ่อผู้เมตตา ประชาไทย
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กองทุนการศึกษา

ค�าร้อง จ�าลอง เชยอักษร  
ท�านอง ประยงค์ ชื่นเย็น ศิลปินแห่งชาติ 

ศิลปิน รุ่ง สุริยา 
เรียบเรียงเสียงประสาน ประยงค์ ชื่นเย็น ศิลปินแห่งชาติ

สุดขอบฟ้ากว้างไกลไร้ขอบเขต  สายพระเนตรส่องทางสว่างไสว 
ทั้งเหนือใต้กลางอีสานสุดแสนไกล  สูงเสียดฟ้า สุดขอบไทย ที่ขาดแคลน

พระราชทานกองทุนการศึกษา  สร้างคนดี มีปัญญา สง่าแสน 
สร้างโรงเรียน สร้างครู คู่ดินแดน  สร้างศิษย์แสน รักครูเชิดชูตน

เหล่าโรงเรียนกองทุนการศึกษา  เทิดศรัทธาพระราชด�าริ ผลิดอกผล 
ตอบแทนคุณแผ่นดินดั่งยินยล  สนองคุณพระภูมิพลด้วยภักดี

ข้าพระพุทธเจ้าเหล่าศิษย์ครูบูชาเชิด  ขอทูนเทิด ภูมิภักดิ์ รักศักดิ์ศร ี
ปณิธานการศึกษาค่าทวี  สร้างคนดีให้บ้านเมืองรุ่งเรืองเอย 
ปณิธานการศึกษาค่าทวี  สร้างคนดีให้บ้านเมืองรุ่งเรืองเอย

(ดนตรี)

สุดขอบฟ้ากว้างไกลไร้ขอบเขต  สายพระเนตรส่องทางสว่างไสว 
ทั้งเหนือใต้กลางอีสานสุดแสนไกล  สูงเสียดฟ้า สุดขอบไทย ที่ขาดแคลน

พระราชทานกองทุนการศึกษา  สร้างคนดี มีปัญญา สง่าแสน 
สร้างโรงเรียน สร้างครู คู่ดินแดน  สร้างศิษย์แสน รักครูเชิดชูตน

เหล่าโรงเรียนกองทุนการศึกษา  เทิดศรัทธาพระราชด�าริ ผลิดอกผล 
ตอบแทนคุณแผ่นดินดั่งยินยล  สนองคุณพระภูมิพลด้วยภักดี

ข้าพระพุทธเจ้าเหล่าศิษย์ครูบูชาเชิด  ขอทูนเทิด ภูมิภักดิ์ รักศักดิ์ศร ี
ปณิธานการศึกษาค่าทวี  สร้างคนดีให้บ้านเมืองรุ่งเรืองเอย 
ปณิธานการศึกษาค่าทวี  สร้างคนดีให้บ้านเมืองรุ่งเรืองเอย
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เทพเจ้าชาวนา

ค�าร้อง-ท�านอง วุฒิ วรกานต์  
ศิลปิน ไพร อรรถพล  

เรียบเรียงเสียงประสาน กิตติศักดิ์ สายน�า้ทิพย์

เหมือนเทพเจ้าของชาวนาไทย  จะแล้งหรือท่วมคราใดพระองค์ช่วยได้ทุกเมื่อ 
กระดูกสันหลังของชาติขาดคนจุนเจือ  เหน็มเีพยีงท่านช่วยเหลอื ต่อยามเมือ่เกิดมทีกุข์ภยั

ไม่ว่าไกลใกล้ทั่วในเขตคาม  ร.๙ ชาวฟ้าสยามทรงตามช่วยเหลือจนได ้
ประชวรร้อนหนาว เหน็ดเหนื่อยกายาเพียงใด  เพือ่สขุของชาวนาไทย ท่านทรงไปช่วยเหลอืชาวนา

ฝนแล้งพ่อโปรดให้มีฝนหลวงมาช่วย  น�้าท่วมไข้ป่วย ทรงช่วยส่งหมอรักษา 
หลั่งน�า้พระทัย ปลดทุกข์ภัยด้วยพระปรีชา  สมนามสยามเทวาเป่ียมด้วยเมตตา กรณุาธคิณุ

เหมือนเทพเจ้าของเหล่าชาวนา  ด้วยบารมีเมตตาชาวนาไพร่ฟ้าคลายวุ่น 
ร่มโพธิ์ใบหนา ไพร่ฟ้าพึ่งพาใบบุญ  ชาวนาซึ้งในพระคุณร่มใบบุญองค์ภูมิพล

(ดนตรี)

ฝนแล้งพ่อโปรดให้มีฝนหลวงมาช่วย  น�้าท่วมไข้ป่วย ทรงช่วยส่งหมอรักษา 
หลั่งน�า้พระทัย ปลดทุกข์ภัยด้วยพระปรีชา  สมนามสยามเทวาเป่ียมด้วยเมตตา กรณุาธคิณุ

เหมือนเทพเจ้าของเหล่าชาวนา  ด้วยบารมีเมตตาชาวนาไพร่ฟ้าคลายวุ่น 
ร่มโพธิ์ใบหนา ไพร่ฟ้าพึ่งพาใบบุญ  ชาวนาซึ้งในพระคุณร่มใบบุญองค์ภูมิพล
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ตามรอยเจ้าพ่อหลวง

ค�าร้อง-ท�านอง ผศ.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม  
ศิลปิน ศรเพชร ศรสุพรรณ 

เรียบเรียงเสียงประสาน กิตติศักดิ์ สายน�้าทิพย์

กราบเจ้าพ่อหลวงของปวงชาวไทย  พระองค์นั้นทรงห่วงใยใส่ใจพสกนิกร 
เหนื่อยหนักเพียงไหนใกล้ไกลทนไปแรมรอน  ทรงคดิปรชัญาเตอืนสอนสะท้อนใจไทยทุกคน

ตามรอยสานต่ออยู่แบบพอเพียง  ป้องกนัภยัความเสีย่งเลีย้งชพีอย่างมเีหตผุล 
รู้พอประมาณ สร้างภูมิคุ้มกันให้ตน  ซื่อสัตย์พากเพียรอดทนทุกคนอยู่ดีกินดี

ความเป็นธรรมมีให้แก่ไทยทุกคน  อย่าได้สับสนทุกคนมีศักดิ์มีศร ี
ประชาธิปไตยคนไทยมีสิทธิเสรี  เป็นแบบสังคมดีสามัคคีกันไว้

ตามเจ้าพ่อหลวงเดินทางสายกลาง  ใช้คุณธรรมน�าทางเป็นแสงสว่างส่องใจ 
เมตตาให้กันร่วมฝันสรา้งคนสร้างไทย  เจ้าพ่อหลวงทรงสอนไว้เป็นชาติไทยม่ันคงยนืนาน

(ดนตรี)

ตามเจ้าพ่อหลวงเดินทางสายกลาง  ใช้คุณธรรมน�าทางเป็นแสงสว่างส่องใจ 
เมตตาให้กันร่วมฝันสร้างคนสร้างไทย  เจ้าพ่อหลวงทรงสอนไว้เป็นชาตไิทยม่ันคงยนืนาน
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เพียงพอตามรอยพ่อหลวง

ค�าร้อง-ท�านอง อ.ฉลอง เมืองกระบี่  
ศิลปิน น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง  

เรียบเรียงเสียงประสาน หมู กิตติศักดิ์ สายน�า้ทิพย์ 

อยู่แบบเพียงพอตามรอยพ่อหลวง  ลูกไทยทั้งปวงที่พ่อห่วงรักหนักหนา  
จะได้อยู่กินในถิ่นแผ่นดินมารดา  ท�าสวนท�าไร่ท�านาไม่ต้องพึ่งพาใครๆ

อยู่แบบเพียงพอตามที่พ่อหวัง  พ่อท�าทกุอย่างเพือ่สร้างแนวทางสบาย 
ปลูกจิตส�านึกให้ลูกรู้สึกพอใจ  รักดินรักถิ่นอาศัย พอกิน พอใช้ พอดี

เหนื่อยแค่ไหนพ่อไม่เคยล้า  ด้วยพระปรีชาบวกภูมิปัญญาพื้นที่  
มากมายโครงงานวางแผนจัดการอย่างดี  เพื่อลูกมั่นคงสุขีอยู่ดีตามแนวคิดพ่อ

อยู่แบบเพียงพอตามแนวพ่อสอน  ยั่งยืนแน่นอนพ่อสอนให้รู้จักพอ 
สร้างงานชุมชนเหตุผลยิ่งใหญ่ของพ่อ  ไม่ต้องดิน้รนเลยหนออยูแ่บบเพยีงพอตามรอยพ่อหลวง

(ดนตรี)

เหนื่อยแค่ไหนพ่อไม่เคยล้า  ด้วยพระปรชีาบวกภมูปัิญญาพืน้ที่  
มากมายโครงงานวางแผนจดัการอย่างด ี เพือ่ลูกมั่นคงสุขีอยู่ดีตามแนวคิดพ่อ

อยู่แบบเพียงพอตามแนวพ่อสอน  ยั่งยืนแน่นอนพ่อสอนให้รู้จักพอ 
สร้างงานชุมชนเหตุผลยิ่งใหญ่ของพ่อ  ไม่ต้องดิน้รนเลยหนออยูแ่บบเพยีงพอตามรอยพ่อหลวง
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พ่อผู้มีแต่ให้

ค�าร้อง ศรเทพ ศรทอง  
ท�านอง ชวนชัย ฉิมพะวงศ์ 

ศิลปิน ศรเทพ ศรทอง  
เรียบเรียงเสียงประสาน อ.แหลมทอง บัวไทย

พ่อคนนี้นั้นมีแต่ให้  ลูกคน ไหนที่จะให้พ่อ  
อยากได้อะไร หาให้เพียงพอ  ให้ลูกสบาย ทั้งหญิงชายที่รอ 

พ่อคนนี้แหละหนอ  ขอให้ลูกอยู่ดี  
พ่อคนนี้นั้นมีแต่ให้  ลูกคนไหนเห็นใจกันนี่ 

พ่อเหนื่อยทั้งกาย  หวังให้ลูกอยู่ด ี
พ่อป่วยล้มไป  เพราะว่าใจพ่อเหนื่อยเต็มที  
เหนื่อยมาตั้งหลายปี  ปีนี้แทบจะสิ้นสูญ

ดีที่มีหมอเทวา  ดีหนักหนาที่พ่อมีบุญ 
พ่อป่วยหายไว  ได้แรงใจลูกๆมาหนุน  
เหมือนบุญ  คุ้มครองและช่วยป้องกัน 
พ่อคนนี้นั้นมีแต่ให้  ลูกจ�าไว้อย่าไปห�้าหั่น  
รักพ่ออย่างไร แล้วท�าไมทะเลาะกัน  บ้านอยู่วุ่นวาย แล้วมันได้อะไรกัน  
ให้พ่อเกษมสุขสันต์  รักกันรักกันได้ไหม

(ดนตรี)

ดีที่มีหมอเทวา  ดีหนักหนาที่พ่อมีบุญ 
พ่อป่วยหายไว  ได้แรงใจลูกๆมาหนุน  
เหมือนบุญ  คุ้มครองและช่วยป้องกัน 
พ่อคนนี้นั้นมีแต่ให้  ลูกจ�าไว้อย่าไปห�้าหั่น  
รักพ่ออย่างไร แล้วท�าไมทะเลาะกัน  บ้านอยู่วุ่นวาย แล้วมันได้อะไรกัน  
ให้พ่อเกษมสุขสันต์  รักกันรักกันได้ไหม
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ตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อท�า

ค�าร้อง-ท�านอง สมส่วน พรหมสว่าง  
ศิลปิน เพลิน พรหมแดน ศิลปินแห่งชาติ  

เรียบเรียงเสียงประสาน ปัญญา พิศรูปพรรณ 

“วันที่สิบสามเดือนตุลาสองห้าห้าเก้า  เวลาล่วงเข้าสิบห้านาฬิกาห้าสิบสองนาที  
พ่อหลวงภูมิพล นวพระมหานฤบดี  แห่งราชวงศ์จกัรสีวรรคตพอดี กลบัคนืขึน้สูส่วรรคาลยั

ทั่วทั้งแดนไทย ร้องไห้ระงม  สุดระทมตรอมตรมในขั้วหัวใจ  
ปวดอุราน�า้ตานองหน้า คร�่าครวญหาอาลัย  ป่ิมว่าจะขาดใจ พริาบพไิร ทรวงหวัน่ไหวสะท้าน

จะกินจะนอน  อาทร อาวรณ์ร้อนรนเหลือกลั้น  
วิปโยคโศกศัลย์  โศกาจาบัลย์ปานจะสิ้นลม (ดนตรี)

โอ้เจ็ดสิบปีขึ้นครองธานี  ทุกถิ่นที่รื่นรมย์  
ทวยราษฎร์สุขสม  ใต้พระบรมมหาแห่งบารมี 

โอ้พระคุณพ่อหลวงนี่  มากล้นทวีจนสุดประมาณ  
คิดค้นกว่าสี่พันโครงการ  ประโยชน์อนันต์ให้หลานให้ลูกไทย

ตลอดชีวี...พ่อมิได้หยุด  เหนือสุดอีสานกลางออกตกและใต้  
เกาะแก่งแอ่งผาท้องนาท้องไร่  พ่อออกไปทั้งปวงไม่ห่วงเวียงวัง

ดอกฝิ่นหาย หายไปจากดอย  ไร่เลื่อนลอยชาวเขาก็พลอยหยุดยั้ง 
เขาหัวโล้นมีป่าไม้สะพรั่ง  ลุยน�า้ข้ามฝั่งเลาะไปถึงป่าชายเลน (ดนตรี)

ฟาร์มโคนมอุดมดี  ฝนหลวงก็มีพร่างพรมให้ร่มเย็น  
เขื่อนใหญ่ฝายน้อย นับร้อยดูเด่น  เปรื่องปราชญ์ศาสตร์ศิลป์น�า้ดินทุกประเด็น  
โลกรู้ยูเอ็นพร้อมใจถวายรางวัล 
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คืนวันพ่อคอยตามติด  เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงทั่วถิ่นฐาน  
อยู่ดีมีกินกันทุกเรือนบ้าน  พ่อท�างานนั้นจนลมปราณสิ้นไป 
อีกกี่หมื่นเพลงที่มากลั่นกรอง  ทั้งเนื้อท�านองที่มาร้องส่ง 
อีกกี่ล้านค�าที่น�ามาลง  อีกกี่แสนโครงกวีเขียนให้ยังไม่เท่าเศษเสี้ยวที่พ่อท�าไว้ 
จะขุดค้นวนเวียน  จะขดีเขยีนร�าพันจะสร้างสรรค์บรรยาย 
ยังไงก็ไม่เจนจบจนครบวลี  ฮืม.............เออ................................

ถ้ารักพ่อจริง ดังเอ่ยวจี  ให้สามัคคีท�าความดีอย่าละวาง 
ต้องเดินตามทางนั้นยิ่งด้วยใจจริงจัง  ไม่มีเลิกร้างตามเท้าพ่อที่ก่อไว้  
ลูกทุกคนท�าได้  พ่อคงสุขใจยิ่งกว่าไปสวรรค์  
แม้นลูกทุกคนท�าได้  พ่อคงสุขใจยิ่งกว่าไปสวรรค์..
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ยอยศพระมหาภูมิพลอดุลยเดช

ค�าร้อง-ท�านอง วิรัตน์ อุนนาทรวรางกุร-ชินกร ไกรลาศ 
ศิลปิน ชินกร ไกรลาศ ศิลปินแห่งชาติ 

เรียบเรียง ชินกร ไกรลาศ ศิลปินแห่งชาติ

(เกริ่น)  พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร 
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

ขอเดชะ พระภูมินทร์พลังแผ่นดินยอดยิ่งใหญ่ 
เรืองพระเดช ขจรไกลเลิศเหลือล้นพ้นพรรณนา
(ประสาน) ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินพระเป็นปิ่นปวงประชา 
 ยิ่งเอกองค์รามาพระทรงจักอวตาร
 ขัตติยะยอดยิ่งใหญ่แผ่นดินไทย สยามขาน 
 ที่พึ่ง ซึ้งดวงมาลย์ เอกโอฬาร นิกรไทย
(ประสาน) เลิศดิลก นักปกครองพระเกียรติก้อง ขจรไกล 
 นักกีฬาแบดมินตันเรือใบ นักนิพนธ์ นักดนตรี
 นักคิดนักวิทยาศาสตร์ยอดนักปราชญ์ราชกวี 
 เศรษฐกิจพิสิฐศรี นักธรณีวิทยา
(ประสาน) นักภูมิประวัติศาสตร์ ทรงสามารถ แก้ปัญหา 
 ดินน�า้ พัฒนา ด้วยปัญญา บารมี
 ทรงธรรมทศพิธ ราชกิจ ประเพณี 
 ปกป้อง ประชาชี เจ็ดสิบปี ที่ผ่านมา 
(ประสาน) นวมินทร์พระปิ่นปราชญ์เสวยราชย์นานพรรษา 
 เอกองค์เดียว ในโลกา หาไม่มี ที่เปรียบปาน
 บัดนี้ ศรีประเทศ เสด็จกลับ ทิพย์สถาน 
 พ่อค้า ข้าราชการ เหล่าชาวบ้าน สะท้านจิต 
(ประสาน) พระราชกุศล ประชาชน ถวายอุทิศ 
 แด่พระ มหาบพิตร สู่สวรรค์ชั้น ดุสิตเทอญ
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สู่สวรรคาลัย

ค�าร้อง-ค�านอง ครูสุรินทร์ ภาคศิริ  
ศิลปิน ชัยชนะ บุญนะโชติ ศิลปินแห่งชาติ – พิกุล บุญนะโชติ 

เรียบเรียงเสียงประสาน แหลมทอง บัวไทย

(พิกุลขับเสภา) เออ เอิ้ง เอิงเงอ...เออ...เอ้อ เออ...เอ๋ย...อือ ฮือ อือ 

หกสิบกว่าล้านไทยใจสลด  พระพ่อไทยสวรรคตสลดก�าสรวล 
สิบสามตุลาสองห้าห้าเก้า เศร้าโศกครวญ  เสียงก�าสรวลสะอื้นไห้ อาลัย เออ ฮืม อือ........

(ชัยชนะ) เหมอืนร่มโพธ์ิใหญ่เหมอืนไทรคุม้บ้าน ล้มลงต่อหน้าลกูหลาน หกสบิล้านไทยเหมือนใจจะขาด 
พระพ่อสิ้นบุญ จากไปแล้วไทยทั้งชาติ  พระเจ้าอยู่หัวทรงนิราศ สู่แดนสวรรคาลัย

มหากษตัรย์ิมหาราช หลอมใจคนไทยทัง้ชาต ิ สุขร่มเย็นบนผืนดินไทย พระทรงเมตตา 
ไพร่ฟ้าแสนอาลัย สิ้นพระชนจากแล้วคนไทย  แล้วจะมีใคร ได้เหมือนพระองค์

เหมือนตะวันสิ้นแสงส่อง  ดุจเดือนมัวหมองอับแสงหล่นลง 
เสด็จประทับชั้นสวรรค์สูงส่ง  ลกูไทยหลานไทยยังคง เทดิทูนพระองค์ไว้เหนอืดวงแด

เมื่อไทยสิ้นพ่อแล้วใครจะคุ้ม  บ้านเมืองเจอมรสุม ร้อนรุมแล้วใครช่วยแก ้
ราษฎรมีภัย ต่อไปแล้วใครเหลียวแล  ดวงใจลูกไทยแน่วแน่ แด่พระองค์พระภูมิพล

(ดนตรี)

เหมือนตะวันสิ้นแสงส่อง  ดุจเดือนมัวหมองอับแสงหล่นลง 
เสด็จประทับชั้นสวรรค์สูงส่ง  ลกูไทยหลานไทยยังคง เทดิทูนพระองค์ไว้เหนอืดวงแด

เมื่อไทยสิ้นพ่อแล้วใครจะคุ้ม  บ้านเมืองเจอมรสุม ร้อนรุมแล้วใครช่วยแก ้
ราษฎรมีภัย ต่อไปแล้วใครเหลียวแล  ดวงใจลูกไทยแน่วแน่ แด่พระองค์พระภูมิพล
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เล่าสู่หลานฟัง

ค�าร้อง-ท�านอง สลา คุณวุฒิ  
ศิลปิน ต่าย อรทัย 

เรียบเรียงเสียงประสาน ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว

นั่งเบิ่งเทียนชัยที่จุดไว้หน้ารูปในหลวง  หลานน้อยมาท้วง ว่าเป็นหยังน้าจึงร้องไห ้
เช็ดน�้าตาบ่ทัน จักสิบอกหลานว่าจังได๋  ตั้งแต่ในหลวงจากไป หัวใจก็จุกน�า้ตา

ชาตินี้เกิดมา ก็ท่องค�าว่า ทรงพระเจริญ  แม่พ่อพาเอิ้นพระเจ้าอยู่หัวกราบไหว้เด้อหล่า 
คนไทยทั้งแผ่นดินนี้ บารมีในหลวงรักษา  กอดหลานเบ่ิงรูปข้างฝาบ่ฮู้น�า้ตาเผลอมาตอนไหน

สบิอกฮกัจงัได๋ บอกรกัอย่างไร ให้พ่อได้ยนิ เสียงร้องไห้ของคนบนดิน ได้ยินถึงฟ้าหรือไม ่
สิท�าความดี รักสามัคคี ที่พ่อสอนไว้  เป็นวิธีบอกรักส่งไปถวายบุญให้พ่อบนสวรรค์

เล่าสู่หลานฟังบอกรักดังๆ ด้วยการท�าดี  รักพ่อแบบนี้ ช่วยดึงใจพาไทยข้ามผ่าน 
ทีใ่นหลวงท่านทรงห่วงใย คอือยากให้คนไทยรักกนั หากเรารกัพระองค์ท่าน กต้็องช่วยกนัตามรอยความดี

(ดนตรี)

สบิอกฮกัจงัได๋ บอกรกัอย่างไร ให้พ่อได้ยนิ  เสียงร้องไห้ของคนบนดิน ได้ยินถึงฟ้าหรือไม ่
สิท�าความดี รักสามัคคี ที่พ่อสอนไว้  เป็นวิธีบอกรักส่งไปถวายบุญให้พ่อบนสวรรค์

เล่าสู่หลานฟังบอกรักดังๆ ด้วยการท�าดี  รักพ่อแบบนี้ ช่วยดึงใจพาไทยข้ามผ่าน 
ทีใ่นหลวงท่านทรงห่วงใย คอือยากให้คนไทยรักกนั  หากเรารกัพระองค์ท่าน กต้็องช่วยกนัตามรอยความดี 
หากเรารักพระองค์ท่าน ก็ต้องช่วยกัน รักสามัคคี
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ร่มโพธิ์ทองของแผ่นดิน

ค�าร้อง-ท�านอง พยัพ ค�าพันธ์  
ศิลปิน เสรี รุ่งสว่าง 

เรียบเรียงเสียงประสาน สมชาย ชัยรัตน์ 
โปรดิวเซอร์ ชิโนเรส ค�าวันดี

ร่มโพธิ์ทองของแผ่นดิน  พระองค์ทรงสิ้น สู่สวรรคาลัย 
ทวยราษฎร์ทั่วหล้า..หลั่งน�้าตาอาลัย  ชาวโลกเศร้าโศกเสยีใจ พ่อของเผ่าไทย..ไม่หวนคืนมา

ต่างชาติยกย่อง..แซ่ซ้องพระบารมี  สถิตอยู่คูชีวี ทรงพระปราณีและมีเมตตา 
พระองค์ทรงโปรด ปกป้องผองไพร่ฟ้า  ชนชาติทุกศาสนา..ที่เข้ามา..ผาสุขร่มเย็น

บัดนี้..ไม่มีพ่อของแผ่นดิน  องค์พระสยามินทร์ พวกเราคงไม่ได้เห็น 
มองเพียงเหรียญบาท น�้าตาต้องสาดกระเซ็น  เคยใช้เมื่อยามยากเข็ญ คงไม่ได้เห็นอีกแล้วหนอเรา

รากโพธิ์ทองของแผ่นดิน  องค์พระภูมินทร์ รวมกอเป็นหน่อเทือกเขา 
ลงรากรัดเกี่ยว โน้มเหนี่ยวโอบอุ้มพวกเรา  พสกนิกรหมู่เหล่า..ขอน้อมเกล้า..พ่อภูมิพลฯ

(ดนตรี)

บัดนี้..ไม่มีพ่อของแผ่นดิน  องค์พระสยามมินทร์ พวกเราคงไม่ได้เห็น 
มองเพียงเหรียญบาท น�้าตาต้องสาดกระเซ็น  เคยใช้เมื่อยามยากเข็ญ คงไม่ได้เห็นอีกแล้วหนอเรา

รากโพธิ์ทองของแผ่นดิน  องค์พระภูมินทร์ รวมกอเป็นหน่อเทือกเขา 
ลงรากรัดเกี่ยว โน้มเหนี่ยวโอบอุ้มพวกเรา  พสกนิกรหมู่เหล่า..ขอน้อมเกล้า..พ่อภูมิพลฯ
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สิ้นร่มโพธิ์ทอง

ค�าร้อง-ท�านอง ครูสุรินทร์ ภาคศิริ  
ศิลปิน คัฑลียา มารศรี 

เรียบเรียงเสียงประสาน แหลมทอง บัวไทย 

เหมือนร่มโพธิ์ทอง  ต้องมาล้มตรงหน้า น�า้ตาลูกไหล 
พ่อมาจากไป ลูกไทยสะอื้น  สุดกล�า้กลืน ทั่วธานินทร์

ชาติไทยร่มเย็น  เทิดในหลวงเช่น เป็นพ่อแห่งแผ่นดิน 
พระองค์เมตตา ไพร่ฟ้า ทั้งสิ้น  ครองแผ่นดิน ด้วยคุณธรรม

ได้เจ็ดสิบปี  ทีใ่นหลวงครองราชย์ ประชาราษฎร์สุขขี 
แม้ในโลกนี้ ไม่มีเปรียบเทียบ  พระองค์ที่ทรงคุณธรรม

พ่อมาจากไป  สู่สวรรคาลัย ลูกไทยสุดช�า้ 
เหมือนดินสิ้นฟ้า เหมือนปลาขาดน�้า  สุดจะสรรค์น�้าค�าร�าพัน

ยามเมื่อมีภัย  เกิดมรสุมใหญ่ ลูกไทยสิ้นหวัง 
หาใครช่วยเรา ผ่อนเบาลงบ้าง  เหมือนเมื่อครั้ง พระองค์ทรงธรรม์

ลูกไทย  เลอืดไทยกราบถวายให้พระองค์สู่สวรรค์ 
เหนือเกล้าเผ่าไทย ไม่ลืมคุณท่าน  ในจิตวิญญาณ เลือดไทย ทุกคน
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ชุดสีด�าแต่ใจสีทอง

ค�าร้อง-ท�านอง เจษฎา เรืองนาม  
ศิลปิน เอกชัย ศรีวิชัย 

เรียบเรียงเสียงประสาน มาร์ค ใบเตย

ส่วนลึกหัวใจไทยสีเดียวกัน  หลายปีที่ผ่านมานั้นมันแค่ความฝันใช่ไหมน้องพี่  
คงยังไม่สาย เริ่มใหม่ให้ได้วันนี้  พิสูจน์รักสามัคคี ว่าใจไทยนี้ มีสีเดียวกัน

เส้นแบ่งความคิด เคยขีดคั่นมา  ชโลมด้วยเลอืดน�า้ตาเราสญูเสยีมามากมายแล้วนัน่ 
๑๓ ตุลา ๕๙ ใจเราโศกศัลย์  ร้องไห้ในสิง่เดยีวกนั ทกุคนลมืมันวนัเคยหมางใจ

สัญญาได้ไหมพี่น้องชาวไทยทั้งชาติ  สาบานเป็นข้ารองบาทแล้วทีผ่ดิพลาดให้มนัผ่านไป 
ให้เหมือนวันนี้ ใช้สีเดียวกันด้วยใจ  ภาคกลางอีสานเหนือ ใต้ ออกตกทัว่ไทย อย่าให้หม่นหมอง

เมื่อพ่อเสด็จสู่สรวงสวรรค์  จึงรู้ใจชาวไทยนั้น รักดูแลกัน มิมีบกพร่อง 
ใส่ชุดสีด�า แต่ใจข้างในสีทอง  ดวงพระวญิญาณพ่อมองลกูไทยปรองดอง พ่อคงชืน่ใจ

(ดนตรี)

สัญญาได้ไหมพี่น้องชาวไทยทั้งชาติ  สาบานเป็นข้ารองบาทแล้วที่ผิดพลาดให้มันผ่านไป 
ให้เหมือนวันนี้ ใช้สีเดียวกันด้วยใจ  ภาคกลางอีสานเหนือ ใต้ ออกตกทัว่ไทย อย่าให้หม่นหมอง

เมื่อพ่อเสด็จสู่สรวงสวรรค์  จึงรู้ใจชาวไทยนั้น รักดูแลกัน มิมีบกพร่อง 
ใส่ชุดสีด�า แต่ใจข้างในสีทอง  ดวงพระวญิญาณพ่อมองลกูไทยปรองดอง พ่อคงชืน่ใจ
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สู่สวรรคาลัย

ค�าร้อง-ท�านอง โดย อ.ศอ เวียงละกร  
ศิลปิน สุดา ศรีล�าดวน  

เรียบเรียงเสียงประสาน สมชาย เทียนชัย

มหาวิปโยค สุดเศร้าโศกไปถ้วนทั่วกัน  ร้องไห้สุดจะร�าพัน สุดโศกศัลย์ไปทั่วเมืองไทย  
สิบสามตุลา พ่อหลวงลับลาสุดแสนอาลัย  องค์พระราชายิ่งใหญ่ จากไปไม่หวนกลับมา

ขออภิวาท ก้มลงกราบด้วยความเสียใจ  มิ่งขวัญปวงชนชาวไทย ซาบซึ้งใจองค์พระราชา 
เสโทหยดไหล เปียกวรกายภาพยังติดตา  แปดสิบเก้าชันษา พ่อมาจากเราไป

เจ็ดสิบปี พระองค์ทรงครองราชย์มา  วันนี้มีแต่น�้าตา ไพร่ฟ้าสิ้นแล้วดวงแก้ว 
จะไม่ลมืเลอืน พระองค์เหมอืนแสงเทยีนเพรศิแพร้ว  ยังยึดมั่นแน่แน่ว เดินตามแนวค�าสอนพระองค์ 

ด้วยรักคงมั่น ไม่ลืมวันที่พ่อจากไป  ประวัติศาสตร์ชาติไทย จารึกไว้คู่ไทยยืนยง 
วอนเทพเทวา สถิตฟากฟ้าน�าพาพระองค์  มิ่งขวัญชาวไทยสูงส่ง ขอพระองค์สู่สวรรคาลัย

(ดนตรี)

ด้วยรักคงมั่น ไม่ลืมวันที่พ่อจากไป  ประวัติศาสตร์ชาติไทย จารึกไว้คู่ไทยยืนยง 
วอนเทพเทวา สถิตฟากฟ้าน�าพาพระองค์  มิ่งขวัญชาวไทยสูงส่ง ขอพระองค์สู่สวรรคาลัย
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สิ่งดีๆ ที่พ่อสอน

ค�าร้อง-ท�านอง สดใส รุ่งโพธิ์ทอง  
ศิลปิน สดใส รุ่งโพธิ์ทอง  

เรียบเรียงเสียงประสาน จิตรกร บัวเนียม

เหมือนโลกมืดมิด เหมือนดวงอาทิตย์หยุดการโคจร  
เดือนดาวพราวฟ้าอมร ส่องแสงสะท้อนกลับมืดมัวมน 
เมฆคล�้ามืดครึ้ม มองดูอึมครึมเศร้าเหลือจะทน 
จากข่าวองค์ภูมิพล พ่อของปวงชนสวรรคตไป

ก่อนเคยทรงงาน เพื่อลูกเพื่อหลานอยู่ดีมีกิน  
เสโทท่วมกายไหลริน เสด็จทุกถิ่นไม่ว่าภาคไหน 
โครงการแก้มลิง โครงการฝนหลวงแทนความห่วงใย  
เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงกาย น�า้เสียแก้ไขด้วยชัยพัฒนา

*พอหรือยัง ทะเลาะกันพอหรือยัง  
แตกแยกจงเกลียดจงชัง ต่างรวมพลังหวังเผชิญหน้า 
เอาเป็นเอาตาย ทั้งที่เป็นไทยด้วยกันแหละหนา  
สงสารองค์พระราชา ชาติ ศาสนา แทบล้มละลาย

พระองค์สอนไว้ ให้ลูกหลายไทยร่วมท�าความดี  
รู้รักและสามัคคี เมตตาปรานีและมีน�า้ใจ 
คิดดี ท�าดี ต้องมีสติและให้อภัย  
ส�านึกในความเป็นไทย รวมทุกดวงใจถวายแด่พ่อ

(ดนตรี)
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พอหรือยัง ทะเลาะกันพอหรือยัง  
แตกแยกจงเกลียดจงชัง ต่างรวมพลังหวังเผชิญหน้า 
เอาเป็นเอาตาย ทั้งที่เป็นไทยด้วยกันแหละหนา  
สงสารองค์พระราชา ชาติ ศาสนา แทบล้มละลาย

พระองค์สอนไว้ ให้ลูกหลายไทยร่วมท�าความดี  
รู้รักและสามัคคี เมตตาปรานีและมีน�า้ใจ 
ทั่วโลกแซ่ซ้องต่างยกย่ององค์พระทรงชัย 
ส�านึกในความเป็นไทย รวมใจที่มีท�าดีเพื่อพ่อ
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แผ่นดินน�้าตา

ค�าร้อง-ท�านอง ระพี เรือนเพ็ชร  
ศิลปิน สลักจิตร ดวงจันทร์ 

เรียบเรียงเสียงประสาน กิตติศักดิ์ สายน�า้ทิพย์ 

พ่อหลวง...ล่วงลาไปแล้วอาลัย  ไหลนองท่วมไทยราดรินแผ่นดินน�้าตา 
เสมือนเดือนดับอาทิตย์ล่วงลับนภา  มืดมนบนฟ้า ธาราปานว่าหยุดไหล

โค่นล้ม..ร่มโพธิอ์งค์ภมูพิล พระคอืยอดคน  องค์ราชาพระมหากษัตริย์ไทย  
เสริมไทยได้เด่นมีเห็นโครงการมากมาย  พ่อฝากให้ไว้ ลูกไทยรู้เลี้ยงเพียงพอ

พอเพียง ส�าเนียงยังก้องในโสต  ฟังจากพระโอษฐ์พระองค์ผู้ทรงไม่ท้อ  
พ่อเหนื่อยนานนัก ทรงพักวรกายไม่พอ  โรคภัยรุมรอ คุณหมอยังช่วยไม่ไหว

พ่อ...หลวงพ่อลาไปแล้วไม่มี  เหลือราชวงศ์จักรี ต่างมีวิสัยทัศน์ไกล 
ขอจ�าค�าตรัส ค�าพ่อสอนตอนก่อนไป  หมู่เหล่า เผ่าไทย จะเก็บภาพพ่อไว้บชูา 

(ดนตรี)

พอเพียง ส�าเนียงยังก้องในโสต  ฟังจากพระโอษฐ์พระองค์ผู้ทรงไม่ท้อ  
พ่อเหนื่อยนานนัก ทรงพักวรกายไม่พอ  โรคภัยรุมรอ คุณหมอยังช่วยไม่ไหว

พ่อ...หลวงพ่อลาไปแล้วไม่มี  เหลือราชวงศ์จักรี ต่างมีวิสัยทัศน์ไกล 
ขอจ�าค�าตรัส ค�าพ่อสอนตอนก่อนไป  หมูเ่หล่า เผ่าไทย จะเกบ็ภาพพ่อไว้บชูา 

หมู่เหล่า เผ่าไทย จะเก็บภาพพ่อไว้บูชา
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รักพ่อตลอดกาล

ค�าร้อง-ท�านอง รุ่ง สุริยา  
ศิลปิน รุ่ง สุริยา  

เรียบเรียงเสียงประสาน นฤพนธ์ พานทอง

ต่อจากนี้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท 
เกิดอีกกี่ชาติ ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป 
พ่อจากไปแล้ว น�า้ตาของลูกรินไหล 
เสด็จสู่สวรรคาลัย ในหลวงจากไป ไทยร้าวฤดี

บอกรักพ่อ อย่าให้เป็นแค่เพียงลมปาก 
แสดงความรัก..ด้วยการรู้จักรักสามัคคี 
พ่อทรงสอนไว้ ให้ลูกไทยหมั่นท�าความดี 
อย่าแตกแยกย�า่ยี..บนแผ่นดินนี้ เราพี่น้องกัน

ขอ..จงรักภักดีแด่พ่อ 
ลูกจะน้อมน�าสานต่อ..สิ่งที่พ่อนั้นวางรากฐาน 
เศรษฐกิจพอเพียง พออยู่พอกิน รู้จักประมาณ 
ชาตินี้ลูกขอสาบาน..จะไม่ท�าให้พ่อเสียใจ

สดุดี จากใจดวงนี้ถึงพระราชา 
ดีใจที่ได้เกิดมา..อยู่ใต้ชายคาผืนแผ่นดินไทย 

138 บทเพลงจากดวงใจแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙

138

Song__1-300.indd   138 10/27/2560 BE   3:48 PM



พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพล ไม่จากไปไหน 
ทรงสถิตอยู่ในหัวใจ..ปวงชนชาวไทย..ตลอดกาล 

(ดนตรี)

ขอ..จงรักภักดีแด่พ่อ 
ลูกจะน้อมน�าสานต่อ..สิ่งที่พ่อนั้นวางรากฐาน 
เศรษฐกิจพอเพียง พออยู่พอกิน รู้จักประมาณ 
ชาตินี้ลูกขอสาบาน..จะไม่ท�าให้พ่อเสียใจ

สดุดี จากใจดวงนี้ถึงพระราชา 
ดีใจที่ได้เกิดมา..อยู่ใต้ชายคาผืนแผ่นดินไทย 
พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพล ไม่จากไปไหน 
ทรงสถิตอยู่ในหัวใจ..ปวงชนชาวไทย..ตลอดกาล 
ทรงสถิตอยู่ในหัวใจ..ปวงชนชาวไทย..ตลอดกาล...
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ฝากฟ้าไปบอกพ่อ

ค�าร้อง-ท�านอง พยงค์ ผิวทอง  
ศิลปิน กาญจนา มาศิริ  

เรียบเรียงเสียงประสาน มาร์ค ใบเตย

ซื้อเสื้อสีเหลือง มาแขวนเก็บไว้ในตู้  ไม่ต้องบอกกร็ู ้ว่าเสือ้ตวันี ้หมายความถงึใคร 
ทรงพระเจริญ ข้างหลังตัวหนังสือเขียนไว้  เลขเก้าอยูต่รงอกซ้าย คนไทยรูค้วามหมายดี

๕ ธันวาคม ทุก ๆ ปีวันนี้ยิ่งใหญ่  พสกนิกรชาวไทย ต่างถวายความจงรักภักด ี
ขอเป็นคนหนึ่ง ที่ได้มาร่วมในงานพิธี  จะใส่เสื้อเหลืองตัวนี้ ถวายพระพรพ่อภูมิพล

เสื้อเหลือง ซื้อมาไม่ทันได้ใส่  ต้องมาเปล่ียนสีเส้ือใหม่ มาใส่ชดุด�าช�า้ก็ต้องทน 
๑๓ ตุลา น�้าตาของคนไทยหล่น  วันที่พ่อภูมิพล ที่เรารักจากพวกเราไป

ทุกคนรักพ่อ แม้วันนี้ไม่มีพ่ออยู่  ฝากฟ้าไปบอกให้พ่อรู้ ว่าพ่อยังอยู่ในใจ 
ขอเป็นข้ารองพระบาท ของพ่อในทุกชาติไป  แล้วก้มกราบทีแ่ผ่นดนิ แทนเบ้ืองพระยุคลบาท

(ดนตรี)

เสื้อเหลือง ซื้อมาไม่ทันได้ใส่  ต้องมาเปล่ียนสีเส้ือใหม่ มาใส่ชดุด�าช�า้ก็ต้องทน 
13 ตุลา น�้าตาของคนไทยหล่น  วันที่พ่อภูมิพล ที่เรารักจากพวกเราไป

ทุกคนรักพ่อ แม้วันนี้ไม่มีพ่ออยู่  ฝากฟ้าไปบอกให้พ่อรู้ ว่าพ่อยังอยู่ในใจ 
ขอเป็นข้ารองพระบาท ของพ่อในทุกชาติไป  แล้วก้มกราบทีแ่ผ่นดนิ แทนเบือ้งพระยคุลบาท

แล้วก้มกราบที่แผ่นดิน แทนเบื้องพระยุคลบาท
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วอนฟ้าขอเทวดาคืน

ค�าร้อง-ท�านอง ปรารถนา เพชรสุวรรณ  
ศิลปิน ไมค์ ภิรมย์พร 

เรียบเรียงเสียงประสาน น�าชัย อ้นทิม

ยังคงมีค�าถามเวลาที่มองท้องฟ้า 
อยากรู้ว่าเทวดามีอยู่จริงไหมหรือแค่ในนิยาย 
ที่ใครเขาเล่ากันใช่ฟ้าบันดาลให้ท่านสถิตบนแผ่นดิน

จนมาเห็นรูปภาพทุกบ้านติดข้างฝา 
คือภาพของเทวดาที่เดินดิน ๗๐ ปีท�าเพื่อประชา 
๗๐ ล้านกว่าคนรักท่านในหลวงองค์รัชกาลที่ ๙ 

อิจฉาท้องฟ้าได้เทวดากลับคืน 
แต่คนบนพื้นดินไม่อยากให้ท่านต้องจากไปไหน 
ช่วยบอกท้องฟ้าขอเทวดากลับคืนได้ไหม 
วอนฟ้าจงเห็นใจคนบนพื้นดินเเสนอาลัย 
อยากจะได้เทวดาองค์นี้คืน

(ดนตรี)

อิจฉาท้องฟ้าได้เทวดากลับคืน 
แต่คนบนพื้นดินไม่อยากให้ท่านต้องจากไปไหน 
ช่วยบอกท้องฟ้าขอเทวดากลับคืนได้ไหม 
วอนฟ้าจงเห็นใจคนบนพื้นดินเเสนอาลัย 
อยากจะได้เทวดาองค์นี้คืน

ช่วยบอกท้องฟ้าขอเทวดากลับคืนได้ไหม 
พ่อหลวงของคนไทยเหนือเกล้าปวงชาวไทยภูมิพล
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สัญญากับพ่อ

ค�าร้อง ดวงพร สิทธิชัย  
ท�านอง ดวงจันทร์ สุวรรณี 
ศิลปิน ดวงจันทร์ สุวรรณี 

เรียบเรียงเสียงประสาน ดาวี คงแจ่ม 

ทั่วแผ่นดินนี้พระบารมีคุ้มเกล้า  เคยรู้บ้างหรือเปล่าว่าพ่อเรานั้นเหนื่อยแค่ไหน 
เพื่อไทยทุกถิ่นได้มีกินสิ้นความยากไร้  แม้จะกันดารเพียงไหนทุ่มเทใจพ่อไม่เคยท้อ

ไม่ต้องรักพ่อเพียงขอให้ลูกรักกัน  ค�าที่พ่อพูดนั้นรวมใจกันเหมือนไผ่รวมกอ 
นับจากวันนี้ ถิ่นไทยนั้นไม่มีพ่อ  จับมือกันเถิดหนออย่าให้พ่อนั้นทรงห่วงใย

ลูกคนนี้จะเป็นดีของพ่อ  ปณิธานด้วยน�า้ตาคลอกับพ่อที่บนฟ้าไกล 
ทุกค�าพ่อสอนสะท้อนก้องอยู่ในใจ  จะจดจ�าและท�าต่อไป ด้วยหัวใจจงรักภักดี

นั่งเหม่อมองฟ้าน�า้ตานั้นเกินจะกลั้น  พ่อคืนสู่สวรรค์ใจลูกนั้นแทบขาดตรงนี้ 
เป็นบุญยิ่งใหญ่ได้เกิดใต้ร่มบารมี  สัญญากับพ่อวันนี้ จะเป็นคนดี ตลอดไป

(ดนตรี)

ลูกคนนี้จะเป็นดีของพ่อ ปณิธานด้วยน�้าตาคลอกับพ่อที่บนฟ้าไกล 
ทุกค�าพ่อสอนสะท้อนก้องอยู่ในใจ  จะจดจ�าและท�าต่อไป ด้วยหัวใจจงรักภักดี

นั่งเหม่อมองฟ้าน�า้ตานั้นเกินจะกลั้น  พ่อคืนสู่สวรรค์ใจลูกนั้นแทบขาดตรงนี้ 
เป็นบุญยิ่งใหญ่ได้เกิดใต้ร่มบารมี  สัญญากับพ่อวันนี้ จะเป็นคนดี ตลอดไป

ถ้าแม้นได้เกิดอีกที ขอเป็นข้ารองบาท ทุกชาติไป
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พ่อหลวงแผ่นดิน

ค�าร้อง-ท�านอง อ.ณรงค์ ทับทิมอ่อน  
ศิลปิน ศรชัย เมฆวิเชียร 

เรียบเรียงเสียงประสาน กิตติศักดิ์ สายน�า้ทิพย์

พระราชกรณียกิจ พ่อหลวงทรงท�า  ปลูกป่ารักษ์น�้าแก้มลิงแกล้งดิน  
ฝนหลวงประมงหญ้าแฝกแจกพันธุ์ปลานิล  ทั่วทั้งแผ่นดินอยู่กินพอเพียง

ค�าสอนของพ่อนั้นยังจ�าได้ ให้เรารักกัน  ร้อยค�าสอนนั้นน้อมน�ามาเรียง 
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาททวยราษฎร์ยืนเคียง  พร้อมใจส่งเสียงแด่พ่อหลวงไทย

บัดนี้พ่อจากพวกเราไปแล้ว  อัญเชิญดวงแก้วสู่สวรรคาลัย 
ร�่าไห้สะอื้นกล�า้กลืนทั่วแคว้นแดนไทย  ร่มโพธิร่์มไทร ฟ้าทวงคนืไปหวัใจอาดรู 

ขอเป็นข้ารองพระยุคลบาทในทุกชาติไป  จะเกิดชาติไหน ขอพ่อเกื้อกูล 
น้อมจิตส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ตอบแทนบุญคุณพ่อหลวงแผ่นดิน

(ดนตรี)

บัดนี้พ่อจากพวกเราไปแล้ว  อัญเชิญดวงแก้วสู่สวรรคาลัย 
ร�่าไห้สะอื้นกล�า้กลืนทั่วแคว้นแดนไทย  ร่มโพธิร่์มไทร ฟ้าทวงคนืไปหวัใจอาดรู 

ขอเป็นข้ารองพระยุคลบาทในทุกชาติไป  จะเกิดชาติไหน ขอพ่อเกื้อกูล 
น้อมจิตส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ตอบแทนบุญคุณพ่อหลวงแผ่นดิน
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อาลัยพ่อหลวง 

ค�าร้อง สมคิด สิทธิธรรม 
ท�านอง แหล่สดายงค์ 

ศิลปิน จอมขวัญ กัลยา 
เรียบเรียงเสียงประสาน สัญญา จิตนิยม 

(เสภา) รกัของใครหรอืจะยิง่ใหญ่เท่าพ่อภมิูพล  ลูก ๆ ทุกคนขอน้อมเกล้ากราบบชูา 
ลูกไทยทุกคน หลั่งน�า้ตา  ส่งพ่อสู่ฟ้า สู่สวรรคาลัย

(ร้อง) ๑๓ ตุลา ๒๕๕๙  เป็นวันแสนเศร้า ของชาวไทย  
ในหลวงพ่อเรา ท่านจากไป  สู่สวรรค์คาลัย ยังทิพย์พิมาน 

เวลาบ่ายบ่าย ใจหายใจห่อ  ชาวไทยเสียพ่อ ยิ่งใหญ่ไพศาล  
โดยไม่รู้ตัว จะเกิดเหตุการณ์  โอ้โอ๋สวรรค์ ช่างไม่เมตตา

๗๐ ล้านคน ร้องห่มร้องไห้  แต่นี้ต่อไป ไม่มีแล้วหนา 
กษัตริย์ชาติไหน ทั่วในโลกา  นั้นหรือจะมา เทียบเท่ากษัตริย์ไทย

องค์ภูมิพล อดุลยเดช  ทุก ๆ ประเทศ ไม่ว่าชาติไหน 
ทั่วโลกยกย่อง เกริกก้องเกรียงไกร  ต่างนึกเสียดาย องค์ภูมิพล

ลูกไทยขาดพ่อ เหมือนบ่อขาดน�า้  ท่านเคยลุยย�า่ ทั่วทุกแห่งหน 
ชาวป่า ชาวเขา ทั่วทุกต�าบล  พ่อภูมิพล ทรงมีเมตตา

ท่านทรงครองราชย์ ครบ ๗๐ ปี  ๘๙ พอดี พระชันษา 
เหนื่อยมากเพียงไหน ไม่ยอมเลิกรา  ขอปวงประชา อยู่ดีกินดี

องค์ท่านทรงงาน ไม่เคยพักผ่อน  เมื่อยล้าเหนื่อยอ่อน องค์ท่านไม่หน ี
แม้พระวรกาย อ่อนแอเต็มที  ท่านก็ยังมี พระปรีชามากมาย

ต่อแต่บัดนี้ ไม่มีอีกแล้ว  ร่มโพธิ์ทองโพธิ์แก้ว ของไทยทั้งหลาย 
รักกันไว้เถิด เราเกิดเป็นไทย  สามัคคีกันไว้ ที่พ่อสอนมา 

เหนือหัวชาติไทย รวมใจทั้งชาติ  ลูกขออภิวาท อยู่เหนือเกศา 
เป็นบุญยิ่งใหญ่ ลูกได้เกิดมา  มีองค์เจ้าฟ้า มากบุญบารมี

ขอวอนทั่วฟ้า เทวดาทั้งสวรรค์  ต้อนรับองค์ท่าน เป็นศักดิ์เป็นศรี 
ให้อยู่ชั้นฟ้าสูงสุดชั้นดี  ด้วยบุญบารมี พ่อภูมิพล
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พ่อหลวงปวงไทย

ค�าร้อง-ท�านอง มด รังสิมันต์  
ศิลปิน มด รังสิมันต์ 

เรียบเรียงเสียงประสาน กิตติศักดิ์ สายน�า้ทิพย์

เหมือนคมมีดกรีดที่กลางดวงใจ  พ่อหลวงท่านมาจากไป เด็ดดวงใจปวงไทยร้าวราน 
วันที่สิบสาม ตุลาคมแสนทรมาน  เมฆฟ้าทั่วโลกโศกศัลย์ สิ้นราชันย์องค์ภูมิพล

ร้อยเรียงค�าเล่าตั้งแต่เยาว์วัย  ลูกเห็นพ่อหลวงเหนื่อยกาย ฝ่าฟันไปในทุกต�าบล 
สยามประเทศเจ็ดสิบปีที่ทรงทานทน  พอกิน พอใจ พอตน ลูกทุกคนจดจ�าในใจ

ขอเดินตามดั่งค�าพ่อสอน  รักกันเถิดนะขอวอน อย่าเกี่ยงงอนเกิดแผ่นดินไทย 
น้อมส่งเสด็จสู่ฟากฟ้าสวรรคาลัย  ท�าดีเพื่อพ่อภูมิใจ ตระหนักไว้ลูกไทยทุกคน

ขอเป็นข้าบาทในทุกชาติไป  ส�านึกท่วมท้นหมดใจ สุดอาลัยทั่วทุกแห่งหน 
เกิดมาชาตินี้ภาคภูมิใจใต้เบื้องยุคล  พ่อเราชื่อภูมิพล กษัตริย์ของคนไทยทั้งแผ่นดิน

(ดนตรี)

ขอเดินตามดั่งค�าพ่อสอน  รักกันเถิดนะขอวอน อย่าเกี่ยงงอนเกิดแผ่นดินไทย 
น้อมส่งเสด็จสู่ฟากฟ้าสวรรคาลัย  ท�าดีเพื่อพ่อภูมิใจ ตระหนักไว้ลูกไทยทุกคน

ขอเป็นข้าบาทในทุกชาติไป  ส�านึกท่วมท้นหมดใจ สุดอาลัยทั่วทุกแห่งหน 
เกิดมาชาตินี้ภาคภูมิใจใต้เบื้องยุคล  พ่อเราชื่อภูมิพล กษัตริย์ของคนไทยทั้งแผ่นดิน
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มหาราชองค์ภูมิพล

ค�าร้อง-ท�านอง หน่อย นวรัตน์  
ศิลปิน หน่อย นวรัตน์  

เรียบเรียงเสียงประสาน สมชาย เทียนชัย

จะเกดิกีช่าตกิห็า มหาราชองค์ภมูพิลไม่ได้  พระองค์ทรงห่วงใยประชาชนไทยทั่วถิ่น 
แต่วันนี้ชาวไทยเราได้สูญสิ้น  มหากษตัรย์ิทีท่รงรกัแผ่นดนิสญูสิน้พระองค์ไปแล้ว

จะเกดิกีช่าติก็หา มหาราชทีท่รงรกัประชาชนไทย พระองค์ทรงไปเยี่ยมคนไทยทั้งแผ่นดิน 
แต่วันนี้ชาวไทยน�า้ตาไหลริน  ร้องไห้กันทั้งแผ่นดินที่สูญสิ้นองค์ภูมิพล

จะเกิดชาติไหนๆลูกจะขอตามพ่อไป  เป็นข้ารองพระบาททุกชาติแห่งหน 
จะเป็นคนดีเพื่อพ่อองค์ภูมิพล  น�้าพระทัยเปี่ยมล้นให้ประชาชนอยู่กันพอเพียง

จะเกิดกี่ชาติลูกขอเป็นทาสทุกชาติชาติไป  พระองค์ทรงตรัสไว้ให้ชาวไทยนั้นรักกัน 
ลูกจะขอท�าดีเพื่อพ่อองค์ภูมิพลให้มั่น  วันนี้ใจชาวไทยร้าวรานขอส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

(ดนตรี)

จะเกิดชาติไหนๆลูกจะขอตามพ่อไป เป็นข้ารองพระบาททุกชาติแห่งหน 
จะเป็นคนดีเพื่อพ่อองค์ภูมิพล  น�้าพระทัยเปี่ยมล้นให้ประชาชนอยู่กันพอเพียง

จะเกิดกี่ชาติลูกขอเป็นทาสทุกชาติชาติไป  พระองค์ทรงตรัสไว้ให้ชาวไทยนั้นรักกัน 
ลูกจะขอท�าดีเพื่อพ่อองค์ภูมิพลให้มั่น  วันนี้ใจชาวไทยร้าวรานขอส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
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เทิดองค์วงศ์จักรี

ค�าร้อง-ท�านอง เด่นชัย สายสุพรรณ  
ศิลปิน เด่นชัย สายสุพรรณ  

เรียบเรียงเสียงประสาน สมชาย เทียนชัย

โอ้สิ้นแล้วดวงแก้วชาวไทย  จิตสลาย ใจสั่นพลันสิ้นสูญ 
สุดปวดร้าวพร�่าหาใจอาดูร  สิ่งค�้าจุนของดวงใจหายไปพลัน

โอ้น�า้ตาหลั่งมาไม่หยุดหย่อน  สุดจะถอนหัวใจไปจากท่าน 
แสนซาบซึ้งพระกรุณาชั่วกัปกัลป์  สุดจะสรรค�าถ้อยร้อยเรื่องราว

ลูกไทยเอ๋ยไหนเลยจะลืมลง  แต่ยังคงไม่สิ้นถิ่นพงศ์เผ่า 
มีหน่อเนื้อเกื้อหนุนบุญของเรา  จะนานเนาสักเพียงไหนไทยต้องดี

เจ้าฟ้าหญิงฟ้าชายท่านไม่ทิ้ง  ท่านเป็นมิ่งเป็นขวัญมานานปี 
สืบสานต่อก่องานพ่อเต็มที่  เพราะท่านมีพระสายโลหิตจากจิตใจ

(ดนตรี)

ขอเทิดทูนทุกๆพระองค์  จะด�ารงสืบไว้ในชีวี 
จักเชิดชูเอกองค์วงศ์จักรี  ลกูไทยนีข้อพลต่ีอเนือ้หน่อพ่อกษัตรย์ิไทย
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รักพ่อสุดหัวใจ

ค�าร้อง-ท�านอง รุ่ง สุริยา  
ศิลปิน ดาว มยุรี 

เรียบเรียงเสียงประสาน จินนี่ ภูไท

น�้าตา น�้าตาไม่มีจะไหล  วันพ่อจากไป ร้องไห้จนหมดน�้าตา 
ฝันไปหรือเปล่า วันที่เราสิ้นพระราชา  พ่อแห่งแผ่นดนินัน่หนาสวรรค์สัง่มาพรากจากลกูไป 

รักกัน รักกันหมั่นท�าความดี  ถ้อยค�า ค�านี้ ค�าที่พ่อทรงตรัสไว้  
เทวดาของลูก หลับนะ หลับให้สบาย  ลูกจะท�าดีถวาย ในหลวงของปวงประชา 

รัก รักสุดหัวใจ  ไม่มีสิ่งใด มาทดแทนพ่อแสนล�้าค่า  
เป็นศูนย์รวมดวงใจ เป็นผู้ให้เรื่อยมา  พสกนิกรทั่วหล้า บูชาพ่อเหนือสิ่งใด 

ดีใจ ดีใจที่ได้เกิดมา  มีในหลวงน�าพา ส่องทางสว่างไสว  
รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแคว้นแดนไทย  ร่วมกันท�าดถีวายในหลวงของไทย รัชกาลที ่๙ 

(ดนตรี)

รัก รักสุดหัวใจ  ไม่มีสิ่งใด มาทดแทนพ่อแสนล�า้ค่า  
เป็นศูนย์รวมดวงใจ เป็นผู้ให้เรื่อยมา  พสกนิกรทั่วหล้า บูชาพ่อเหนือสิ่งใด 

ดีใจ ดีใจที่ได้เกิดมา  มีในหลวงน�าพา ส่องทางสว่างไสว  
รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแคว้นแดนไทย  ร่วมกันท�าดีถวายในหลวงของไทย รัชกาลที่ ๙
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รักพ่อภูมิพล

ค�าร้อง ดนัย ทองใบโต   
ท�านอง แดน บุรีรัมย์ 

ศิลปิน ศรีไพร สารีวงษ์  
เรียบเรียงเสียงประสาน นฤพนธ์ พานทอง 

พ่อคือดวงใจของไทยทั้งชาติ  ตัง้แต่ทรงขึน้ครองราชย์ รอยพระบาทอยูทั่ว่ถ่ินไทย  
ทรงดับทุกข์เข็ญร้อนสู่เย็น ด้วยน�า้พระทัย  สิ่งเดียวที่พ่อห่วงใยอยากให้คนไทยรักสามัคคี

ไม่ว่าวันนี้หรือว่าวันไหนวันที่ฟ้าร้องไห้  บอกคนไทยให้ท�าความดี  
จะจ�าค�าไว้ที่พ่อให้อยู่ทุกนาที  ที่เราอยู่ดีกินดี พ่อนี้นั้นท�าให้ใคร

วันเวลาผ่านมาถึงเจ็ดสิบปี  บ้านเมืองเรานี้ได้วิธีที่พ่อท�าให้  
จะรักษาต่อตามรอยพ่อที่วางไว้  เศรษฐกิจพอเพียงของไทยดังไกลให้โลกได้รู้

พ่อท�าให้ดพู่อสูใ้ห้เหน็เหนือ่ยนกัทกุข์ยากล�าเคญ็ พ่อเชื่อมประเด็นให้ เห็นเป็นครู  
ถึงจากไปแล้วแต่ดวงแก้วดวงนี้ยังอยู่  บอกรักค�านี้ไปสู่ให้โลกรู้องค์ภูมิพล

(ดนตรี)

วันเวลาผ่านมาถึงเจ็ดสิบปี  บ้านเมืองเรานี้ได้วิธีที่พ่อท�าให้  
จะรักษาต่อตามรอยพ่อที่วางไว้  เศรษฐกิจพอเพียงของไทยดังไกลให้โลกได้รู้

พ่อท�าให้ดพู่อสูใ้ห้เหน็เหนือ่ยนกัทกุข์ยากล�าเคญ็  พ่อเชื่อมประเด็นให้ เห็นเป็นครู  
ถึงจากไปแล้วแต่ดวงแก้วดวงนี้ยังอยู่  บอกรักค�านี้ไปสู่ให้โลกรู้องค์ภูมิพล
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ลูกคิดถึงพ่อ

ค�าร้อง–ท�านอง อิศม์เดช สามารถ  
ศิลปิน ธิดา ดวงดาว 

เรียบเรียงเสียงประสาน ดาวี คงแจ่ม 

พ่อยิ่งนานวัน ลูกนั้นยังคิดถึงพ่อ  ไม่เคย ลืมเลยหนอ คิดถึงพ่อ ทุกลมหายใจ 
ตั้งแต่พ่อลับ เสด็จกลับ สวรรคาลัย  ไม่มี เลยวันไหน น�้าตาไม่ไหล จากความทรงจ�า

ลูก ได้เพียงกราบ รูปภาพ ไม่ได้เห็นหน้า  ไม่มี แล้วซิหนา ห้าธันวา พ่อมาชี้น�า 
ปรัชญาชีวิต บอกถูกผิด ให้ลูกตามท�า  เหลอืเพยีง วนัมดืด�า ไทยไม่อยากจ�า สบิสามตลุา

คิดถึง พระมหากรุณาธิคุณ  คิดถึง ความรักอบอุ่นที่พ่อให้ ลูกไทยทั้งหล้า 
เจ็ดสิบปีตรากตร�าใช่ท�าเพื่อตนสักครา  ลมหายใจสุดท้าย ไม่คลายห่วงปวงประชา 
เป็นเทวดาบนฟ้า  ยังห่วงหา มองดูอยู่ทุกนาที 

พ่อ ยิ่งนานวัน ลูกนั้น ยิ่งคิดถึงพ่อ  ไม่เคย ลืมเลยหนอ คิดถึงพ่อ ทุกองค์ความดี  
องค์ภูมิพล ธ เปี่ยมล้น เมตตาปราณี  ลมหายใจที่มี คอยรักภักดี เฝ้าคิดถึงพ่อ

(ดนตรี)

คิดถึง พระมหากรุณาธิคุณ  คิดถึง ความรักอบอุ่นที่พ่อให้ ลูกไทยทั้งหล้า 
เจ็ดสิบปีตรากตร�าใช่ท�าเพื่อตนสักครา  ลมหายใจสุดท้าย ไม่คลายห่วงปวงประชา 
เป็นเทวดาบนฟ้า  ยังห่วงหา มองดูอยู่ทุกนาที 

พ่อ ยิ่งนานวัน ลูกนั้น ยิ่งคิดถึงพ่อ  ไม่เคย ลืมเลยหนอ คิดถึงพ่อ ทุกองค์ความดี  
องค์ภูมิพล ธ เปี่ยมล้น เมตตาปราณี  ลมหายใจที่มี คอยรักภักดี เฝ้าคิดถึงพ่อ

ล้นเกล้าแห่งวงศ์จักรี ลูกไทยทุกที่ อยากมีพ่อคืน
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สู่สวรรคาลัย

ค�าร้อง-ท�านอง อาจารย์วิโรจน์ วีระวัฒนานนท์  
ศิลปิน นพรัตน์ ไม้หอม 

เรียบเรียงเสียงประสาน นฤพนธ์ พานทอง

(เกริ่น) ทั้งพื้นดินหยุดเขยื้อนสะเทือนสะท้าน..  ทั้งสายธารบริสุทธิ์หยุดหลั่งไหล

ทั้งสายลมเย็นละเยียบเงียบหายไป...  ทั้งแสงไฟก็มอดดับ...ลงลับลา...

(แหล่)

พระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช  พระปกเกศชาวไทยไปทั่วหล้า  
พระทรงเป็นผู้น�าล�้าโลกา  พระเมตตาแผ่เผื่อเอื้ออาทร 

เศรษฐกิจพอเพียงได้เลี้ยงชีพ  ดุจประทีปส่องสว่างกลางสิงขร 
ทั้งชาวเขาชาวป่าพนาดร  ชาวพระนครด้วยพระองค์ทรงหลักชัย 

เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทรงจัดน�า  เกษตรกรรมการประมงทรงแก้ไข 
เกษตรศาสตร์ชลประทานงานทั่วไทย  รักษาไว้ทรงปลูกป่าเป็นอาจิณ

พระทรงเป็นผู้ช�านาญชาญฉลาด วิทยาศาสตร์ครบเครื่องเรื่องศาสตร์ศิลป์ 
การศึกษาพยาบาลงานแผ่นดิน  ศิลปินเรื่องดนตรี การกีฬา

พัฒนาสังคมผสมผสาน  พระทรงงานศิลป์ไทยให้ก้าวหน้า  
พระเสโทไหลร่วงท่วมกายา  ให้รู้ว่าพันธ์ผูกรักลูกไทย

ฟ้าดลเทพเทวา...เออ............ 
ฟ้าดลเทพเทวามาครองราชย์  ฟ้าดลชาติพบพาสว่างไสว 
ฟ้าดลพระสู่สวรรคาลัย  ฟ้าดลใจทั่วแผ่นดินรินน�้าตา
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ขอเป็นลูกพ่อ

ค�าร้อง-ท�านอง อ.แก้ว กาสะลอง  
ศิลปิน น้องผึ้ง บึงสามพัน 

เรียบเรียงเสียงประสาน สมชาย เทียนชัย

น้อมก้มลงกราบแทบบาทพ่อหลวง  เสยีงร้องก้องดงัทัง้ปวง ในวันพ่อหลวงจากไป 
สิบสามตุลา องค์ราชันย์ของเราชาวไทย  เสด็จสู่สวรรคาลัย จากไกลชั่วนิรันดร

ขอตามรอยพ่อ กันทั้งแผ่นดิน  สมเด็จพระปรมินทร ภูมิพลอดุลยเดช 
เหนือใต้อีสาน ภาคกลางร้องทั้งประเทศ  น้อมส่งพระองค์เสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๗๐ ปี ที่พระองค์ทรงงานเหนื่อยหนัก  ถึงวันที่พ่อต้องพัก ลูกรักห่วงหาอาลัย 
น�้าตาเอ่อล้น รักพ่อท่วมท้นดวงใจ  พ่อเป็นดัง่เช่นหลกัชยั เป็นหนึง่อยูใ่นเมืองไทยสยาม

พ่อทรงสถิตในใจลูกหลาน  จากวันนี้ไปชั่วกาล ปฏิญาณขอตามรอยพ่อ 
แม้นชีวิตดับ เกิดใหม่อีกทีลูกขอ  เกิดมาเป็นลูกพ่อ ลูกขอทุกชาติ ชาติไป

(ดนตรี)

๗๐ ปี ที่พระองค์ทรงงานเหนื่อยหนัก  ถึงวันที่พ่อต้องพัก ลูกรักห่วงหาอาลัย 
น�้าตาเอ่อล้น รักพ่อท่วมท้นดวงใจ  พ่อเป็นดัง่เช่นหลกัชยั เป็นหนึง่อยูใ่นเมืองไทยสยาม

พ่อทรงสถิตในใจลูกหลาน  จากวันนี้ไปชั่วกาล ปฏิญาณขอตามรอยพ่อ 
แม้นชีวิตดับ เกิดใหม่อีกทีลูกขอ  เกิดมาเป็นลูกพ่อ ลูกขอทุกชาติ ชาติไป
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ขวานทองร้องไห้ 

ค�าร้อง-ท�านอง หมี เหนือคลอง  
ศิลปิน ปัญญา กตัญญู 

เรียบเรียงเสียงประสาน ตู่ อุบล 

ขวานทองของไทย ร่มเย็นอยู่ใต้พระบารมี  
พสกนิกรไทยเราโชคดี ในหลวงองค์นี้ท่านทรงห่วงใย 
สิบสามตุลาสองห้าห้าเก้า สุดแสนเศร้าใจ  
ในหลวงของปวงชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัยไปพลัน 

น�้าตาร่วงรินไหลนองแผ่นดิน ท่วมทั้งถิ่นไทย  
ลูกขอท�าความดีถวาย ตามรอยพ่อไปจนชั่วชีวัน 
พ่อสอนมานักให้เรานั้นรักสามัคคีกัน  
น�าใจเข้าไปประสานจับมือคุยกันก้าวพ้นปัญหา

เสียงบรรเลงบทเพลงขับขาน  
บอกรักดังดังประสาน สู่สถานวิมานบนฟ้า 
ให้พ่อได้ยินว่าคนบนดินถวิลห่วงหา  
ด้วยรักและมั่นศรัทธา มือปาดน�า้ตาเพราะความอาลัย

ดับลงไปแล้วสิ้นแสงดวงแก้วที่เคยส่องฉาย  
ขอน้อมส่งดวงพระวิญญาณ สู่ทิพย์สถานวิมานอ�าไพ 
ลูกขอสัญญาเป็นข้ารองบาททุกชาติสืบไป  
แต่พ่อไม่ได้ไปไหน สถิตในใจคนไทยชั่วกาล

(ดนตรี)
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เสียงบรรเลงบทเพลงขับขาน  
บอกรักดังดังประสาน สู่สถานวิมานบนฟ้า 
ให้พ่อได้ยินว่าคนบนดินถวิลห่วงหา  
ด้วยรักและมั่นศรัทธา มือปาดน�า้ตาเพราะความอาลัย

ดับลงไปแล้วสิ้นแสงดวงแก้วที่เคยส่องฉาย  
ขอน้อมส่งดวงพระวิญญาณ สู่ทิพย์สถานวิมานอ�าไพ 
ลูกขอสัญญาเป็นข้ารองบาททุกชาติสืบไป  
แต่พ่อไม่ได้ไปไหน สถิตในใจคนไทยชั่วกาล
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ค�าสอนก่อนพ่อจาก

ค�าร้อง-ท�านอง ภัทท์ ชูศักดิ์  
ศิลปิน หลิน มาสเตอร์คีย์ 

เรียบเรียงเสียงประสาน อ.อ้วน นครชัยศรี

วันพ่อจากไปน�า้ตาคนไทยหลั่งไหลทั่วหล้า  
วันที่สิบสามตุลาสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า 
เหมือนโดนฟ้าฟาดเป็นแผลฉกาจกลางหัวใจเรา   
กอดรูปนั่งทรุดพิงเสาพ่อจากเราสู่สวรรคาลัย

เหนื่อยมามากแล้วหนอร่มโพธิ์แก้วเคยบังแดดฝน  
ปกป้องลูกไทยทุกคนพ่ออย่ากังวลพักผ่อนให้สบาย 
ทั่วไทยฐานถิ่นมีอยู่มีกินด้วยพ่อสร้างไว้   
แม้พ่อจากไปลูกจดในใจทุกค�าพ่อสอน

อยู่อย่างพอเพียงเท่านี้ก็เกินเพียงพอ   
จากนี้ลูกขอสานต่อตามรอยเท้าพ่อดั่งเช่นค�าพร 
จะร่วมใจภักดิ์รักสามัคคีเหมือนที่พ่อวอน   
จุนเจือเอื้อเฟื้ออาทรพ่อสอนให้เรารักกัน

ยกมือท่วมฟ้าวอนเทวาถ้าเกิดชาติไหน   
ขอเป็นลูกพ่อตลอดไปอธิษฐานในใจ ยึดมั่น 
จะพลิกพื้นฟ้าหรือพสุธาก็ไม่เทียบทัน 
พ่อจากไปลูกไทยโศกศัลย์คิดถึงทุกวันพ่อภูมิพล

(ดนตรี)

ยกมือท่วมฟ้าวอนเทวาถ้าเกิดชาติไหน 
ขอเป็นลูกพ่อตลอดไปอธิษฐานในใจ ยึดมั่น 
จะพลิกพื้นฟ้าหรือพสุธาก็ไม่เทียบทัน 
พ่อจากไปลูกไทยโศกศัลย์คิดถึงทุกวันพ่อภูมิพล
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พ่อหลวงในดวงใจ

ค�าร้อง-ท�านอง ยิ่งยง ยอดบัวงาม  
ศิลปิน ดวงดี ศรีวิชัย 

เรียบเรียงเสียงประสาน นภดล ยะภักดี

๑๓ ตุลาฟ้าต้องร้องไห้  ดินน�า้ตาไหลชาวไทยใจพังย่อยยับ 
พ่อหลวงของไทยจากไปไม่กลับ  เหมือนดังฟ้าดับมืดมัวทั่วทั้งแผ่นดิน

๑๓ ตุลาพ่อจ๋าลูกเศร้า  พ่อหลวงของเราจากไปลูกน�้าตาริน 
รักพ่อเท่าฟ้าดวงใจลูกแทบขาดวิ่น  คนทั้งแผ่นดินร้องไห้อาลัยพ่อกัน

จากวันนี้ไม่มีพ่อหลวงของไทย  พสกนิกรทั่วไปร้องไห้น�้าตาจาบัลย์ 
๗๐ ปีที่พ่อท�าดีเพื่อลูกไทยนั้น  พ่อหลวงในดวงใจฉนัขอรักมัน่แต่พ่อตลอดไป

ช่วยกันท�าดีสามัคคีเพื่อพ่อ  ท่านคงจะรอลูกหลานรักกันทั่วไทย 
เรามาหลอมรวมน้อมจิตให้เป็นหนึ่งใจ  ส่งพ่อสู่สวรรคาลัย

พ่อคือเทพไทยเทวดาเดินดิน พ่อสถิตในใจคนทั้ง...แผ่นดิน

(ดนตรี)

จากวันนี้ไม่มีพ่อหลวงของไทย  พสกนิกรทั่วไปร้องไห้น�้าตาจาบัลย์ 
๗๐ ปีที่พ่อท�าดีเพื่อลูกไทยนั้น  พ่อหลวงในดวงใจฉนัขอรักมัน่แต่พ่อตลอดไป

ช่วยกันท�าดีสามัคคีเพื่อพ่อ  ท่านคงจะรอลูกหลานรักกันทั่วไทย 
เรามาหลอมรวมน้อมจิตให้เป็นหนึ่งใจ  ส่งพ่อสู่สวรรคาลัย

พ่อคือเทพไทยเทวดาเดินดิน พ่อสถิตในใจคนทั้ง...แผ่นดิน
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พ่อของฉัน

ค�าร้อง-ท�านอง หนู มิเตอร์  
ศิลปิน วิรดา วงศ์เทวัญ 

เรียบเรียงเสียงประสาน หนู มิเตอร์

ยังเสียใจอยู่ไม่หาย  วันที่พ่อของฉันจากไป 
แล้วอีกไม่นานเท่าไร  น�้าตาที่ไหลไม่เคยแห้งไปสักที

ดินฟ้านั้นยังร้องไห้  น�้าตาคนไทยหลั่งไปทุกที่ 
ในหลวงที่เราจงรักภักดี  บัดนี้พระองค์เสด็จสู่แดนสวรรค์

ยังยึดถือมั่นในค�าสอน  พ่อหลวงห่วงอาทรไทยทั่วกัน 
พร้อมจะท�าดีทุกวัน  เพื่อพ่อองค์นั้นที่เราชาวไทยบูชา

(ดนตรี)

ดินฟ้านั้นยังร้องไห้  น�้าตาคนไทยหลั่งไปทุกที่ 
ในหลวงที่เราจงรักภักดี  บัดนี้พระองค์เสด็จสู่แดนสวรรค์

ยังยึดถือมั่นในค�าสอน  พ่อหลวงห่วงอาทรไทยทั่วกัน 
พร้อมจะท�าดีทุกวัน  เพื่อพ่อองค์นั้นที่เราชาวไทยบูชา
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จากดวงใจชาวดิน

ค�าร้อง-ท�านอง หนู มิเตอร์  
ศิลปิน แฟ้ม บุญมา  

เรียบเรียงเสียงประสาน หนู มิเตอร์ 

ยืนมองรางวัลในตู้  เฝ้าดูไม่รู้ว่ากี่นาท ี
หยดน�า้ตาร่วงหล่นตอนนี้  รู้ดีถึงความแตกต่างจากวันนั้น

ฉันเคยได้รางวัลพระราชทาน  หนึ่งปีผันผ่าน ฉันยังจ�าถึงความภูมิใจ 
แต่วันนี้ฉันมองต้องร้องไห้..  พร้อมพี่น้องไทย เสียใจทั่วแผ่นดิน

ด้วยความส�านึกในพระองค์ท่าน  กราบกรานหน้าองค์รปูพ่อภมูนิทร์ 
จากดวงใจพวกเราชาวดิน  ศิลปินผู้น้อยน้อมเกล้าบูชา

(ดนตรี)

ฉันเคยได้รางวัลพระราชทาน  หนึ่งปีผันผ่าน ฉันยังจ�าถึงความภูมิใจ 
แต่วันนี้ฉันมองต้องร้องไห้..  พร้อมพี่น้องไทย เสียใจทั่วแผ่นดิน

ด้วยความส�านึกในพระองค์ท่าน  กราบกรานหน้าองค์รปูพ่อภมูนิทร์ 
จากดวงใจพวกเราชาวดิน  ศิลปินผู้น้อยน้อมเกล้าบูชา
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ทูลกระหม่อมแก้ว

ค�าร้อง-ท�านอง ปรีดา แก้วกนก  
ศิลปิน บูม ชญาภา  

เรียบเรียงเสียงประสาน สมชาย เทียนชัย

โอ้ทูลกระหม่อมแก้ว  จากไปแล้ว สู่สวรรคาลัย 
น�้าตาหลั่ง ใจพังสลาย  แผ่นดินร้องไห้ ใจจะขาดแล้ว

โอ้ทูลกระหม่อมพ่อ  ลูกจะขอเดินตามแนว 
น�้าตาร่วง พ่อหลวงจากแล้ว  ดังดวงแก้ว สู่แล้วสวรรคาลัย

๑๓ ตุลา ๕๙ รู้ข่าว ทุกคนร้องไห้  ใจเอ้ย ใจจะขาด..รอน ๆ 
๗๐ปี แผ่นดินนี้ พ่อมีค�าสอน  ปวงราษฎร์อาทรเหนื่อยนักพักนอนสู่สวรรค์วิมาน

(ดนตรี)

๑๓ ตุลา ๕๙ รู้ข่าว ทุกคนร้องไห้  ใจเอ้ย ใจจะขาด..รอน ๆ 
๗๐ปี แผ่นดินนี้ พ่อมีค�าสอน  ปวงราษฎร์อาทร เหนือ่ยนกัพักนอน สูส่วรรค์วิมาน
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ส่งพ่อ

ค�าร้อง-ท�านอง ณกรณ์ ชูรักษ์  
ศิลปิน ณกรณ์ ชูรักษ ์

เรียบเรียงเสียงประสาน ณกรณ์ ชูรักษ์

ไม่มสีิง่ใดจะทดแทนได้ให้กบัลกูไทยทัว่หล้า เหมือนดั่งฟ้าฟาดใจแทบขาดหนอชาวประชา  
สวรรค์เชิญท่านกลับฟ้า  ลูกไทยน�้าตาหลั่งท่วมแผ่นดิน 

แซ่เสียงระงม  ดังผืนดินล่มจ่อมจมไปทั่วทุกถิ่น  
เสียงความเศร้าโศกทุกมุมโลกต่างก็ได้ยิน  ก้มกราบผืนแผ่นดินปล่อยน�้าตารินจนแทบสิ้นลม

ลูกไทยทั้งหลายต้องกลายเป็นลูกก�าพร้า  พ่อเสด็จกลับฟ้าเพราะเหนื่อยล้ามานานนม 
เหลือเพียงเส้นทางที่พ่อถากถางไว้อย่างเหมาะสม  ให้ลูกก้าวเดินไม่ล้มหล่อเลี้ยงตนจนชั่วนิรันดร์

รักกันเถิดหนาเชื่อเถิดลูกจ๋า  วาจาที่พ่อสอนนั่น 
รักสามัคคีร่วมเป็นน้องพ่ีผูกพันธ์  ส่งเสดจ็พ่อสูส่วรรค์ดวงพระวญิญาณพ่อจงคุม้ครอง

(ดนตรี)

ลูกไทยทั้งหลายต้องกลายเป็นลูกก�าพร้า  พ่อเสด็จกลับฟ้าเพราะเหนื่อยล้ามานานนม 
เหลือเพียงเส้นทางที่พ่อถากถางไว้อย่างเหมาะสม  ให้ลูกก้าวเดินไม่ล้มหล่อเลี้ยงตนจนชั่วนิรันดร์

รักกันเถิดหนาเชื่อเถิดลูกจ๋า  วาจาที่พ่อสอนนั่น 
รักสามัคคีร่วมเป็นน้องพ่ีผูกพันธ์  ส่งเสดจ็พ่อสูส่วรรค์ดวงพระวญิญาณพ่อจงคุม้ครอง
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อาลัยพ่อหลวง

ค�าร้อง-ท�านอง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ ศิลปินแห่งชาติ  
ศิลปิน ปะแป้ง เพชรสุพรรณ 

เรียบเรียงเสียงประสาน สมชาย เทียนชัย

พ่อจ๋า...พ่อ  ไม่มีแล้วหนอพ่อหลวงปวงชน  
พ่อจากไปเศร้าใจกันทุกคน  ฟ้าหมองหม่นลมฝนซบเซา

พ่อหลวงของลูก  พ่อได้ฝังปลูกสอนลูกทุกหมู่เหล่า  
ให้รักษาแผ่นดินเรา  อย่าให้ใครเขามาแบ่งเอาเป็นของตน

ค�านี้จ�าให้ดีมีค่า  อย่าได้ตีราคาว่าเราเหนือกว่าทุกคน  
ไม้สูงกว่าเมฆมักจะแพ้ลมบน  คนสูงกว่าคนอาจลื่นหล่นจมดิน

พ่อหลวงของลูก  ยามใดมีทุกข์ไปช่วยลูกทั่วถิ่น  
จะไม่ลืมองค์พระเจ้าแผ่นดิน  เคารพไม่สิ้นตราบชีวินลูกสิ้นมลาย

(ดนตรี)

พ่อหลวงของลูก  ยามใดมีทุกข์ไปช่วยลูกทั่วถิ่น  
จะไม่ลืมองค์พระเจ้าแผ่นดิน  เคารพไม่สิ้นตราบชีวินลูกสิ้นมลาย
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ใต้ฟ้าพระบารมี

ค�าร้อง-ท�านอง แสงเพชร พรสวรรค์  
ศิลปิน ใหม่ สมรัก, แสงเพชร พรสวรรค์ 
เรียบเรียงเสียงประสาน สมชาย เทียนชัย

เกิดมาใต้ฟ้าพระบารมี  ละอองธุลีล้นเกล้าเหล่าชาวสยาม 
ทรงพระเมตตาไพร่ฟ้าเรื่อยมาทุกยาม  พ่อแห่งสยามพระนามเกรกิก้องเกรยีงไกร

เกิดมาใต้ฟ้าพระบารมี  มหาราชจกัรพ่ีอหลวงแห่งปวงชาวไทย 
พ่อทรงรับสั่งสร้างเสริมอาชีพมากมาย  ให้เหล่าลูกไทยมีใช้มีกินเรื่อยมา

พ่อหลวง พ่อเฝ้าห่วงลกูหลาน  พระราชทานพระราโชวาทแก่ปวงประชา 
ให้ไทยรักกัน รักชาติ รักศาสนา  ให้รักภาษาอย่าแตกแยกสามัคคี

อ่าองค์เจ้าฟ้าพ่อภูมิพล  ผองไทยทุกคนน้อมน�าจะท�าความดี 
บุญของลูกไทยได้พึ่งพระบารมี  ลูกขอสดุดีเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

(ดนตรี)

อ่าองค์เจ้าฟ้าพระจอมราชันย์  ชั่วกาลนิรันดร์มิ่งขวัญทั่วปฐพ ี
(พร้อม) บุญของลูกไทยได้พึ่งพระบารมี  ลูกขอสดุดีเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
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รักสุดใจคือในหลวง

ค�าร้อง-ท�านอง ณกรณ์ ชูรักษ์  
ศิลปิน แก้ว มณีทรัพย์  

เรียบเรียงดนตรีโดย ณกรณ์ ชูรักษ์

หนึ่งในดวงใจ ของชนชาวไทยทั่วหล้า  คือองค์ราชา พระบารมีเลิศล�า้ 
ใช้หลักปกครอง ตามครรลองทศพิธราชธรรม  มใิห้ลกูไทยเหลือ่มล�า้ น�าความสขุสูป่วงประชา

๗๐ ปี พระบารมีคุ้มเกล้า  ให้ผองไทยเรา อยู่เย็นเป็นสุขทั่วหล้า 
เหน็ดเหนื่อยเพียงใด พระวรกายอ่อนล้า  เสโทรินหลั่งกายา แก้ปัญหา ให้ชนชาวไทย

องค์เหนือหัวภูมิพล พระองค์เปี่ยมล้น ด้วยบารมียิ่งใหญ่ 
ปวงประชา ต่างศรัทธาในน�้าพระทัย  ที่พระองค์ทรงให้ ลูกไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

หนึ่งในดวงใจ ไม่มีใครเทียบพระองค์ท่าน  เทิดทูนตลอดกาล ประกาศไว้ให้โลกได้ยิน 
เกิดเป็นคนไทย รักสุดใจคือพระเจ้าแผ่นดิน  ใครคดิย�า่ยหียามหมิน่ ให้ไร้แผ่นดนิ สิน้ความเป็นคน

(ดนตรี)

องค์เหนือหัวภูมิพล พระองค์เปี่ยมล้น  ด้วยบารมียิ่งใหญ่ 
ปวงประชา ต่างศรัทธาในน�้าพระทัย  ที่พระองค์ทรงให้ ลูกไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

หนึ่งในดวงใจ ไม่มีใครเทียบพระองค์ท่าน  เทิดทูนตลอดกาล ประกาศไว้ให้โลกได้ยิน 
เกิดเป็นคนไทย รักสุดใจคือพระเจ้าแผ่นดิน  ใครคดิย�า่ยหียามหมิน่ ให้ไร้แผ่นดนิ สิน้ความเป็นคน
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พระราชบิดา

ค�าร้อง-ท�านอง ไพฑูรย์ ขันทอง มะลิ กองสุข  
ศิลปิน ชูศรี เชิญยิ้ม 

เรียบเรียงเสียงประสาน นิด ปฏิพล เหมวรานันท์

ทรงเหนื่อยหนักหนา พระราชบิดา..ของปวงข้าพระพุทธเจ้า  
น้อมไว้ใส่เกล้า..พวกเราใต้ฝ่าละออง  
ทรงภารกิจ..ทุกทิศถิ่นไทยทั้งผอง  
ดั้นด้นทุกเขตปกครองเพื่อลูกของพระองค์ราชันย์ 

สิบสามตุลา สองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า  
ไทยทุกหมู่เหล่า..ต่างโศกเศร้าจาบัลย์ 
องค์ภูมิพล..บรรทมนิพพานนิรันดร์ 
เสด็จสู่สรวงสวรรค์ ดุสิตชั้นสวรรคาลัย

ทรงเหนื่อยหนักหนา พระราชบิดา..ของปวงข้าพระพุทธเจ้า  
ลูก ๆ อย่างเรา..ขอน้อมเกล้าถวายอาลัย 
ชาวไทยทั้งผอง..ขอเป็นรองข้าพระบาทไป  
ไม่ว่าจะเกิดชาติไหน..ขอรับใช้ใต้ฝ่าธุลี

(ดนตรี)

สิบสามตุลา สองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า  
ไทยทุกหมู่เหล่า..ต่างโศกเศร้าจาบัลย์ 
องค์ภูมิพล..บรรทมนิพพานนิรันดร์  
เสด็จสู่สรวงสวรรค์ ดุสิตชั้นสวรรคาลัย

ทรงเหนื่อยหนักหนา พระราชบิดา..ของปวงข้าพระพุทธเจ้า  
ลูก ๆ อย่างเรา..ขอน้อมเกล้าถวายอาลัย 
ชาวไทยทั้งผอง..ขอเป็นรองข้าพระบาทไป  
ไม่ว่าจะเกิดชาติไหน..ขอรับใช้ใต้ฝ่าธุลี
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เทวดาเดินดิน

ค�าร้อง อรุณ ทองทิพย์  
ศิลปิน ครีม อาร์สยาม  

ท�านอง-เรียบเรียงเสียงประสาน ณกรณ์ ชูรักษ์

ข่าวค�า่คืนนี้ ท�าไมทีวีมีจอสีด�า  ประชาชนคราคร�่า ต่างแต่งชุดด�าร้องไห้ระงม 
สิน้เสยีงประกาศ เหมอืนโดนฟ้าฟาดล้มทรุดเป็นลม  พยายามยกมือพนม ถวายบังคมด้วยความทุกข์ทน

๑๓ ตุลา ๒๕๕๙ หัวใจคนไทยปวดร้าว  พระเจ้าอยู่หัวทรงสิ้นพระชนม์ 
พระปรมินทรมหาภูมิพล  ผู้ทรงเปี่ยมล้น ยิ่งใหญ่ในน�้าพระทัย

เทวดาเดินดิน  ปัดเป่าทุกข์สิ้น ทั่วผืนแผ่นดินไทย  
เรียกฝนบนฟ้า ข้าวปลาพงไพร  น�้าท่วมหลากไหลเก็บไว้ในแก้มลิง  
ดินเปรี้ยวดินเค็มก็แกล้งดินเสียจริง  ดินแล้งแห้งทิ้ง ต้องชั่งหัวมัน 

ลูกขอสัญญาจะเดินตามรอยเท้าของพ่อ  สืบสานงานที่พ่อก่อ อย่างเพียงพอ มีภูมิคุ้มกัน  
มุ่งท�าความดี รักสามัคคีเพื่อเป็นรางวัล  เชิญพ่อเสด็จสู่สวรรค์ บนฟ้านั่นชั้นทิพย์วิมาน 

(ดนตรี) 

เทวดาเดินดิน  ปัดเป่าทุกข์สิ้น ทั่วผืนแผ่นดินไทย  
เรียกฝนบนฟ้า ข้าวปลาพงไพร  น�้าท่วมหลากไหลเก็บไว้ในแก้มลิง  
ดินเปรี้ยวดินเค็มก็แกล้งดินเสียจริง  ดินแล้งแห้งทิ้ง ต้องชั่งหัวมัน 

ลูกขอสัญญาจะเดินตามรอยเท้าของพ่อ  สืบสานงานที่พ่อก่อ อย่างเพียงพอ มีภูมิคุ้มกัน  
มุ่งท�าความดี รักสามัคคีเพื่อเป็นรางวัล  เชิญพ่อเสด็จสู่สวรรค์ บนฟ้านั่นชั้นทิพย์วิมาน 

เชิญพ่อเสด็จสู่สวรรค์ ชนชาวไทยนั้น ถวายบังคม
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ล้นเกล้าสยาม

 ค�าร้อง-ท�านอง สายัณห์ สายไทย  
ศิลปิน สายัณห์ สายไทย  

เรียบเรียงเสียงประสาน สมชาย เทียนชัย

ล้นเกล้าสยามเลื่องลือนามของแผ่นดินไทยผองเราจงเทิดทูนไว้ 
ใต้ฝ้าเมืองไทย ทั่วแคว้นเขตคาม  
พ่อหลวงของเรา ทรงมีพระทัยงดงาม 
เป็นบุญของชาวสยาม ควรที่จดจ�า พระคุณพ่อเรา

ใกล้ไกลแค่ไหน พ่อทรงไปพลิกพื้นแผ่นดิน  
เทิดไท้องค์พ่อภูมินทร์ เปี่ยมล้นเมฆินทร์ สยามเหนือเกล้า  
ทรงพัฒนา นานมาพ่อเหนื่อยค�า่เช้า  
ลูกๆ จะรู้ไหมเล่า ว่าพ่อของเราเฝ้าคอยดูแล 

พ่อเรา..เจ้าฟ้าผู้ยิ่งใหญ่  
ข้าหลวงปวงชนชาวไทย ศูนย์รวมใจเหนืออันใดแน่  
เจ็ดสิบกว่าปี ยาวนานพ่อทรงดูแล  
ทุกข์ยากเข็นพ่อเราช่วยแก้ เป็นบุญแท้ๆ แม้ในป่าเขา

ขวานทองของไทย ชื่อก้องไกลทั่วปฐพี  
ทั้งโลกของเราใบนี้ หาใครไม่มีเทียบพระองค์เจ้า  
ปวงชนชาวไทย ภูมิใจในหลวงของเรา  
ขอเทิดทูนพระองค์เหนือเกล้า เสด็จพ่อของเรา พระภูมิพล

(ดนตรี)

ขวานทองของไทย ชื่อก้องไกลทั่วปฐพี  
ทั้งโลกของเราใบนี้ หาใครไม่มีเทียบพระองค์เจ้า  
ปวงชนชาวไทย ภูมิใจในหลวงของเรา  
ขอเทิดทูนพระองค์เหนือเกล้า เสด็จพ่อของเรา พระภูมิพล
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พ่อหลวงของชาวไทย

ค�าร้อง-ท�านอง ศักดิ์ ปากน�า้  
ศิลปิน อีฟ อรวรรณ 

เรียบเรียงเสียงประสาน โป้ ปากน�้า และ อิมโพรไวส์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล  พ่อหลวงของชนชาวไทยทั้งหล้า 
ขออภิวาทเบื้องบาทบาทา  องค์พระราชามหาราชันย์

คุ้มเกล้าเกศาประชาชาวไทยให้ร่มเย็น  พระองค์นั้นเป็น นั้นเป็นมิ่งขวัญ 
เหมือนร่มโพธิ์ไทรแผ่ไปคุ้มกัน  ทุกข์ร้อนอนันต์ฉับพลันเหือดหาย

เป็นน�า้ดับร้อนเมื่อตอนฝนแล้ง  เป็นเวิ้งเป็นแอ่งเมื่อน�้าหลากไหล 
ดับทุกข์ประชาทุกครามลาย  เดือดร้อนผ่อนคลายใต้ร่มพระบารมี

ลูกส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ใต้ร่มใบบุญของพ่อสุข ี
ขอถวายอาลัยด้วยใจภักดี  จนชั่วชีวีไม่มีวันลืม

(ดนตรี)

เป็นน�า้ดับร้อนเมื่อตอนฝนแล้ง  เป็นเวิ้งเป็นแอ่งเมื่อน�้าหลากไหล 
ดับทุกข์ประชาทุกครามลาย  เดือดร้อนผ่อนคลายใต้ร่มพระบารมี

ลูกส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ใต้ร่มใบบุญของพ่อสุข ี
ขอถวายอาลัยด้วยใจภักดี  จนชั่วชีวีไม่มีวันลืม
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พ่อของแผ่นดินไทย

ค�าร้อง อ.สันต์ สิงห์สกุล  
ศิลปิน นุจรี ศรีราชา, จันทร์จิรา ราชครู, วิษณุ สิงหนาท, วินัย เสียงเสน่ห์ 

ท�านอง-เรียบเรียงเสียงประสาน อ.สร้อย ราศี

ก้มกราบองค์พ่อพระเจ้าอยู่หัว  ใจลูกเต้นรัวหัวใจลูกร้องไห้  
พ่อจากไปแล้วเหมือนโดนกระชากดวงใจ  สุดจะกลั้นไว้ ขอร้องไห้นองพื้นดิน 
(แหล่) สิบสามตุลาพาใจเศร้า เออ........

สิบสามตุลาพาใจเศร้า  พ่อจากเราไปแล้วให้ถวิล 
โอ้ลูกไทยหลานไทยน�้าตาริน  ทั่วทุกถิ่นน�้าตานองเศร้าหมองมัว

ค�าประกาศดังกึกก้องเต็มสองหู  ใครได้รู้ท้อกันหมด รู้กันทั่ว  
เหมือนท้องฟ้ามามืดมิดปกปิดตัว  พ่ออยู่หัวของชาวไทยไปนิ่งลืม

พ่อเดินทางใกล้ไกลไปทุกถิ่น เออ.....

พ่อเดินทางใกล้ไกลไปทุกถิ่น  ทั่วแผ่นดิน ทั่วพื้นน�้าไม่อาจกั้น 
พ่อล�าบากตรากตร�างาน  ทกุทกุวัน เพือ่ให้ลกูหลานไทยนัน้สขุสบาย

น�าแนวคิดให้ชีวิตไทยดีขึ้น  จะได้ยืนในโลกกว้างได้สดใส 
แม้จะเหนื่อยทรงทุ่มเทพระวรกาย  น�าความหวังให้คนไทยอยู่กินดี

บารมีพ่อท่วมท้นล้นกระหม่อม เออ....... 
บารมีพ่อท่วมท้นล้นกระหม่อม  ลูกขอน้อมก้มลงกราบเหนือเกศ ี
พ่ออยู่หัวภูมิพลองค์ภูมี  องค์จักรีมหาราชของชาติไทย

หากตายได้ลูกขอตายแทนองค์พ่อ เออ........  
หากตายได้ลูกขอตายแทนองค์พ่อ  ลูกนี้หนอขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป 
กอดรูปพ่อไว้ในอกแสนอาลัย  ใจเอ๋ยใจสุดจะกล่าวเศร้าเหลือดี

พ่อจะอยู่ในหัวใจไทยทั่วถิ่น  ตราบจนสิ้นกัลปาวสานของลูกนี้ 
ขอรักพ่อไม่เสื่อมคลายถวายชีวี  ใจดวงนี้ขอร้อยเป็นพวงมาลัย 
(พร้อม)กราบลงไปตรงองค์พ่อ พ่อของปวงชนชาวไทย
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ฟ้าร้องไห้

ค�าร้อง-ท�านอง ชลธี ธารทอง ศิลปินแห่งชาติ  
ศิลปิน ไวพจน์ เพชรสพุรรณ ศลิปินแห่งชาติ, ชนิกร ไกรลาศ ศลิปินแห่งชาต,ิ ผ่องศร ีวรนชุ ศลิปินแห่งชาติ  
และศิลปินลูกทุ่ง สดใส รุ่งโพธิ์ทอง, เอกชัย ศรีวิชัย, มนต์สิทธิ์ ค�าสร้อย, ฝน ธนสุนทร, ไชยา มิตรชัย, 

บี กมลาสน์, สุนารี ราชสีมา, ศิรินทรา นิยากร, จ่อย ไมค์ทองค�า, ใบเฟิร์น ไมค์ทองค�า 
เรียบเรียงเสียงประสาน กิตติศักดิ์ สายน�า้ทิพย์ 

แล้วพ่อก็จากลูกไป  จากไปไม่เอ่ยค�าลา  
แม้ท�าใจเอาไว้ล่วงหน้า  ถึงเวลากลั้นน�้าตาไม่ไหว

เสียงครวญคร�่าไปทั่วขวานทอง  ความหม่นหมองครอบครองอยูท่ัว่ไทย 
แม้แต่ฟ้าก็ยังร้องไห้  เหมือนรู้ใจ คนไทยอาลัยอาวรณ์

พ่อเหนื่อยมานานนัก  งานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อน 
พันยอดดอยร้อยทุ่งนาป่าดอน  พ่อห่วงหาอาทร พสกนิกรของพ่อ

นับตั้งแต่นี้ต่อไป  คงไม่ได้เห็นหน้าพ่ออีกหนอ 
ด้วยผลบุญพ่อก่อ เป็นสะพานทอดรอ  น�าพ่อสู่สรวงสวรรค์

(แหล่) ขาดพ่อเหมือนเรือถ่อหัก  เราจงรักสามัคคีกันไว ้
ท�าตามค�าสอนของพ่อ  ชาติไทยก็เดินต่อไปได ้
พ่อคอยจับจ้องมองมา  จากชั้นฟ้าสวรรคาลัย 
ถ้าลูกทุกคนรักพ่อ  จงสานต่อตามรอยพ่อไป 
รักษาบ้านเมืองเอาไว้ รักษาบ้านเมืองเอาไว้  ให้พ่อภูมิใจว่าเป็นลูกพ่อ

(ดนตรี)

นับตั้งแต่นี้ต่อไป  คงไม่ได้เห็นหน้าพ่ออีกหนอ 
ด้วยผลบุญพ่อก่อ เป็นสะพานทอดรอ  น�าพ่อสู่สรวงสวรรค์

 (ดนตรี)
(พร้อม) พ่อเหนื่อยมานานนัก  งานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อน 
พันยอดดอยร้อยทุ่งนาป่าดอน  พ่อห่วงหาอาทร พสกนิกรของพ่อ

นับตั้งแต่นี้ต่อไป  คงไม่ได้เห็นหน้าพ่ออีกหนอ 
ด้วยผลบุญพ่อก่อ เป็นสะพานทอดรอ  น�าพ่อสู่สรวงสวรรค์
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พระราชาเป็นประมุขของประชาชน

พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ท�านอง นคร ถนอมทรัพย์ ศิลปินแห่งชาติ    

เรียบเรียงเสียงประสาน ยง ยั่ง ยืน 
ขับร้อง รวมนักร้องศิลปินแห่งชาติไทยสากล ไทยลูกทุ่งและสโมสรนักเพลง 

ควบคุมวงดนตรี วินัย พันธุรักษ์  
ควบคุมการขับร้อง นคร ถนอมทรัพย์ สมาคมผู้สร้างสรรค์เพลงฯ  

สโมสรนักเพลง โดย ศรีสุภางค์ อินทร์ไทร

ทะเลเป็นเจ้าแห่ง  นที มหันต ์
ทิวะสุริยฉัน  แจ่มจ้า 
รัตติรัศมีจันทร์  เรืองจรัส 
สงฆ์ประมุขแห่งชาวหล้า   เหล่าผู้ พึ่งบุญ

ผู้ใหญ่ในแว่นแคว้น  คือรา ชาแล 
ผู้บ�าบัดทุกข์ประชา  ช่วยเกื้อ 
เป็นประมุขนครา  ในรัฐ 
ทรงทศพิธธรรมเอื้อ  ราษฎร์ให้ สวัสดี
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สดุดีมหาราชา

ค�าร้อง ชาลี อินทรวิจิตร ศิลปินแห่งชาติ, สุรัฐ พุกกะเวส 
ท�านอง สมาน กาญจนะผลิน ศิลปินแห่งชาติ 

ขับร้อง สุเทพ วงศ์ก�าแหง ศิลปินแห่งชาติ, จินตนา สุขสถิตย์ ศิลปินแห่งชาติ, 
สวลี ผกาพันธ์ ศิลปินแห่งชาติ, นริศ อารีย์, ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา, ธานินทร์ อินทรเทพ

ขอเดชะองค์พระประมุขภูมิพล 
มิ่งขวัญปวงชนประชาชาติไทย 
มหาราชขัตติยภูวไนย 
ดุจร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชา

ขอเดชะองค์สมเด็จพระราชินี 
คู่บุญบารมีจักรีเกริกฟ้า 
องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาราชา 
ข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี

อ่าองค์พระสยมบรมราชันขวัญหล้า 
เปล่งบุญญาสมสง่าบารมี 
ผองข้าพระพุทธเจ้า 
น้อมเกล้าขออัญชุลี 
สดุดีมหาราชา สดุดีมหาราชินี
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ค�าพ่อสอน

ค�าร้อง-ท�านอง  พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 
เรียบเรียงเสียงประสาน  ร้อยเอก ประทีป สุพรรณโรจน ์

ขับร้องหมู่ ดุริยางค์ทหารบก 

จงจดจ�าค�าพ่อสอนไว้  
จดจ�าให้ขึ้นใจคนไทยทุกคน  
จดจ�าไว้แล้วน�าไปปฏิบัติตน  
แนะน�าคนให้ปฏิบัติตาม 

พ่อสอนว่าให้ท�าตนเป็นคนดี  
ให้รู้รักสามัคคีทั่วเขตคาม  
ซื่อสัตย์สุจริตไม่คิดต�า่ช้าเลวทราม  
ท�าเพื่อชาวสยามไม่ใช่ท�าเพื่อตนเอง 

คนไทยช่วยกันดูแลชาติบ้านเมือง  
ให้รุ่งเรืองมีคนดีปกครอง  
ไม่ให้คนไม่ดีหยิ่งผยอง  
เข้ามาปกครองชาติบ้านเมือง 

คนไทยที่ดีต้องร่วมมือร่วมใจกัน  
ต่อต้านกีดกันคนไม่ดีทุกเรื่อง  
ไม่ให้เข้ามายุ่งกับชาติบ้านเมือง  
ชาติไทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อตั้งใจ
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สถิตในหทัยราษฎร์

ค�าร้อง แมน สุปิติ  
ท�านอง สง่า อารัมภีร์ ศิลปินแห่งชาติ 
เรียบเรียงเสียงประสาน ปรีชา เมตไตร 
ขับร้อง สวลี ผกาพันธ์ ศิลปินแห่งชาติ

พระองค์ผู้ทรงทศพิธ ทรงสถิตในหทัยราษฎร์ทั้งผอง 
ประดุจดังองค์ชนกปกครอง ทรงสอดส่องทุกข์เข็ญมิเว้นวาง

ทั่วทั้งแหลมทองของไทย ป่าเขาล�าเนาไพรไม่อาจขวาง 
องค์พระประมุขมุ่งน�าทาง ดุจแสงสว่างชี้ทางสุขสันต์

สถิตในหทัยราษฎร์แห่งชาติไทย  ใช่สถิตแต่ในไอศวรรค ์
พระมหาการุณอุ่นชีวัน เป็นร่มเกล้าฯ กางกั้นภยันตราย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่ง ทรงเป็นมิ่งมงคลชนทั้งหลาย 
เฉลิมพระเกียรติเกริกก้องก�าจาย ริปูพ่ายพระเมตตาและบารมี
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ทรงพระเจริญ

ค�าร้อง–ท�านอง ศักดิ์ เกิดศิริ  
ขับร้อง ชรินทร์ นันทนาคร ศิลปินแห่งชาติ

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา  ยิ่งด้วยพระบรมเดชา 
ยิ่งด้วยพระบารมี  ขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท 
แห่งราชวงศ์จักรี  ทรงพระสราญสุขศรี  
เกษมเปรมปรีดิ์  ทุกราตรีกาล

ยิ่งด้วยพระเกียรติยศ  ปรากฏไกลไปทั่วหล้า 
ยิ่งด้วยพระปรีชา  ยิ่งด้วยพระอานุภาพไพศาล 
ยิ่งด้วยพระกรุณา  ยิ่งด้วยพระชนมายุยืนนาน 
ยิ่งด้วยพระบุญญาธิการ  ขอพระองค์...ทรงพระเจริญ
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ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ค�าร้อง นคร ถนอมทรัพย์ ศิลปินแห่งชาติ 
ท�านอง สง่า อารัมภีร ศิลปินแห่งชาติ 

ขับร้อง ศิริจันทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, นคร ถนอมทรัพย์ ศิลปินแห่งชาติ

(ญ)  เพื่อชีวิต และสิ่งแวดล้อม

 พวกเราพร้อมใจกันปลูกป่า

 ปลูกด้วยมือของชาวประชา

 คืนผืนป่าให้แก่แผ่นดิน

(ช)  ปลูกต้นไม้ไว้ปราบมลพิษ

 เพื่อชีวิตสมบูรณ์ทั่วถิ่น

 ได้หายใจไร้ไอมลทิน

 ชีวิตโศภิณแผ่นดินโสภี

*(พร้อม) ปลูกป่าถวายองค์พระภูธร

 ปลูกป่าถาวร ถวายเป็นราชพลี

 เฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์แผ่บารมี

 ลุห้าสิบปี เป็นมงคลสมัย

(ญ)  ปักกิ่งไม้ให้แตกแขนง

(ช)  ที่ใดแล้งขอแรงเพื่อนไทย

(พร้อม) ช่วยแต้มสี สีอันไฉไล

 สีน�้าพระทัยแห่งพระภูมิพลฯ

 177พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์

177

Song__1-300.indd   177 10/27/2560 BE   3:48 PM



ร่มเกล้าชาวประชามหาราช

ค�าร้อง-ท�านอง สุรัส พุกกะเวส 
เรียบเรียงเสียงประสาน ปรีชา เมตไตร 

ขับร้อง สันติ ลุนเผ่ ศิลปินแห่งชาติ

สยามจะงามสมนามแหลมทอง ด้วยสองล้นเกล้าป้องปวงประชา 
เหมือนฉัตรทองคุ้มผองภัยนานา  ปกปักรักษาราษฎร์ประชาอุ่นใจ

พระหฤทัยสดใสเกินสายชล  เย็นกว่าสายฝนองค์ภูมิพลภูวนัย 
เมื่อราษฎร์ไร้สุขล้นเกล้าเป็นทุกข์ร้อนพระทัย  เมื่อราษฎร์มีภัย ธ เสด็จไปทันที

พระมหากรุณาล�า้เลิศ  ขอทูนขอเทิดบูชาพระบารมี  
ข้าบาททั้งหลายขอถวายความภักดี  แด่สองล้นเกล้าจักรีวงศ์องค์ไผท

ด้วยเดชะพระบารมีล้นเกล้า  เหมือนอยู่ใต้ร่มเงาพฤกษาใหญ ่
สยามจึงสมนามความเป็นไทย  ไพร่ฟ้าหน้าใสสุขใจทุกคนเทอญ

ล้นเกล้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 
ล้นเกล้าสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินี 

ข้าพระพุทธเจ้า ขอสดุดี มหาราชไทย เทิดไทย ไชโย 
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ผู้ปิดทองหลังพระ

ค�าร้อง-ท�านอง  ยืนยง โอภากุล ศิลปินแห่งชาติ 
ขับร้อง คาราบาว

เมื่อมายุสิบเก้าพรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล 
ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ

พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ 
ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน

พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน 
ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิลเป็นผู้ปิดทองหลังพระ 
ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ

หกสิบห้าปีท�าเพื่อราษฎร์ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ 
มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย 
ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา 
ค้นคิดแนวทางพระราชด�าริ 
ตลอดการครองราชย์อันยืนยาว ในน�า้มีปลา ในนามีข้าว 
ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน

พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร 
ก็ใครหนอใครค�่าเช้าเฝ้าทรงงาน 
เป็นผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

 179พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์

179

Song__1-300.indd   179 10/27/2560 BE   3:48 PM



ทรงสถิตเหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน 
ทรงสถิตเหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ทรงสถิตเหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน 
ทรงสถิตเหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ทรงสถิตเหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน 
ทรงสถิตเหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน
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ตามรอยพระราชา

ค�าร้อง ชนะ เสวิกุล, นิติพงษ์ ห่อนาค 
ท�านอง ชนะ เสวิกุล, อภิไชย เย็นพูนสุข 

ขับร้อง เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

ท�าไมพระราชาเดินไปในป่าเขา 
ท่านทรงห่วงใยคนที่เขาอยู่ห่างไกล 
ท�าไมพระราชาถึงมีเหงื่อไหล 
ท่านทุ่มเทแรงกาย ทรงงานมาหลายปี

ท�าไมพระราชาถือแผนที่เอาไว้ 
ท่านอยากจะทรงเห็นเมืองไทยได้ทุกที่ 
เพราะอะไรพระราชาถึงต้องท�าแบบนี้ 
ท่านอยากให้เรามีชีวิตที่เป็นสุข

ท่านทรงเหนื่อยทรงท�าเพื่อเราเรื่อยมา 
ถึงเวลาท�าให้ท่านสุขใจ 
ร่วมกันสร้างความดีด้วยใจและกาย 
ก้าวตามรอยบาทองค์พระราชา

เพราะอะไรพระราชาถึงต้องเดินลุยน�า้ 
ท่านล�าบากเพื่อท�าให้พวกเราสบาย 
ท�าไมทุกๆ บ้านจึงมีรูปท่านติดไว้ 
เป็นหลักคอยเตือนใจให้เราท�าความดี

ท�าไมพระราชาถึงไม่หยุดพัก 
ท่านไม่เคยหยุดพักเพราะรักเราหนักหนา 
หนูอยากจะเป็นเด็กดีของพระราชา 
ต้องตั้งใจศึกษา ขยันและพอเพียง
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ท่านทรงเหนื่อยทรงท�าเพื่อเราเรื่อยมา 
ถึงเวลาท�าให้ท่านสุขใจ 
ร่วมกันสร้างความดีด้วยใจและกาย 
ก้าวตามรอยบาทองค์พระราชา

จากวันนี้สักหมื่นปีต้นไม้ที่พ่อปลูก 
ต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่ 
บวกกันเป็นดินเดียวให้พ่อได้สุขใจ 
ไม่ต้องเหนื่อยเกินไปอย่างที่แล้วมา

จะขอตามรอยของพ่อ 
ท่องค�าว่าเพียงและพอจากหัวใจ 
เป็นลูกที่ดีของพ่อ 
ด้วยความรัก ด้วยภักดี ตลอดไป

จากวันนี้สักหมื่นปีต้นไม้ที่พ่อปลูก 
ต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่ 
บวกกันเป็นดินเดียวให้พ่อได้สุขใจ 
ไม่ต้องเหนื่อยเกินไปอย่างที่แล้วมา

จะขอตามรอยของพ่อ 
ท่องค�าว่าเพียงและพอจากหัวใจ 
เป็นลูกที่ดีของพ่อ 
ด้วยความรัก ด้วยภักดี ตลอดไป

ร่วมกันสร้างความดีด้วยใจและกาย 
ก้าวตามรอยบาทองค์พระราชา 
ร่วมกันสร้างความดีด้วยใจและกาย 
ก้าวตามรอยบาทองค์พระราชา
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หนึ่งในโลก

ค�าร้อง นคร ถนอมทรัพย์ ศิลปินแห่งชาติ, ศรีสุภางค์ อินทร์ไทร 
ท�านอง นคร ถนอมทรัพย์ ศิลปินแห่งชาติ  

ขับร้อง รวมศิลปิน 

หนึ่งในใจของไทยประชา  
หนึ่งใต้ฟ้าของเมืองสยาม 
หนึ่งด้วยเดชะบารมีลือนาม 
ปกเขตคามทั่วไทยร่มเย็น

หนึ่งในรัฐนักพัฒนา 
หนึ่งราชาที่โลกได้เห็น 
หนึ่งด้วยคุณธรรมที่ทรงบ�าเพ็ญ 
ดับล�าเค็ญของปวงประชา

** องค์พระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ 
ที่ครองราชย์นานเนาในหล้า 
ทรงเป็นเอกองค์ในพสุธา 
เกริกก้องฟ้าพระบารมีอนันต์

หนึ่งในแสนมิแม้นมิปาน 
หนึ่งในล้านมิเทียมเทียบทัน 
หนึ่งในโลกหนึ่งเดียว หนึ่งเดียวเท่านั้น 
มหาราชันองค์ภูมิพลฯ 
( จบ ) มหาราชัน….มหาราชัน….องค์ภูมิพลฯ
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ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา

ค�าร้อง ศิลปินแห่งชาติ ชาลี อินทรวิจิตร, อาจินต์ ปัญจพรรค์, สุรพล โทณะวณิก, 
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ 

ท�านอง ศิลปินแห่งชาติ สง่า อารัมภีร, นคร ถนอมทรัพย์, แมนรัตน์ ศรีกรานนท์, ประสิทธิ์ พยอมยงค์ 
เรียบเรียงเสียงประสาน ประสิทธิ์ พยอมยงค์ ศิลปินแห่งชาติ, กิตติ ศรีเปารยะ 

ขับร้อง รวมศิลปิน

บุญของแผ่นดินไทย พ่อหลวงบันดาลให้ 
ที่ในยุ้งฉางมีข้าว น�า้รินดินดีใครเล่า 
ทุกข์ใดเหินไปบรรเทา 
ด้วยพระบาท เกือบศตวรรษ 
ธ น�าไทยทั้งชาติ พ้นภัย

แผ่นดินถิ่นเมืองทอง 
ผ่านพ้นโพยภัยเนืองนอง 
พระทรงคุ้มครองไทยไว้ 
ธ เป็นพลังแผ่นดิน 
สมานพลังชีวินของชนชาวไทย 
อุ่นใจไพร่ฟ้า พระบุญญาเกริกไกร 
ภูมิพลมหาราชา

อ้าองค์สุริย์ศรี มีธรรมส่อง 
ปกครองอย่างทรงพระเมตตา 
ดุจบิดรเหล่าประชา 
ทุกข์ร้อนใดใดกรายมา 
โอ้ฟ้าเป็นดั่งฝนดับไฟ
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ภูมิใจไทย 
ร่วมร้อยหัวใจร่วมใฝ่ร่วมหวัง 
ภูมิพลัง แผ่นดินถิ่นนี้ยิ่งใหญ่ 
ภูมิประวัติ ประชาชาติภูมิไผท 
ภาคภูมิประชาชัย ภูมิพลังแผ่นดิน 
เทิดไท้ นบน้อมเทิดทูน 
ธ เหนือเกล้า สราญนานเนา 
หทัยสุขล�้าสมจินต์ 
เพริศแพร้วพิพัฒน์ 
เภทภัยพ่ายแพ้สิ้น 
นวมินทร์มหาราชา ภูมิพล

อ้าองค์สุริย์ศรี มีธรรมส่อง 
ปกครองอย่างทรงพระเมตตา 
ดุจบิดรเหล่าประชา 
ทุกข์ร้อนใดใดกรายมา 
โอ้ฟ้าเป็นดั่งฝนดับไฟ

ภูมิใจไทย 
ร่วมร้อยหัวใจร่วมใฝ่ร่วมหวัง 
ภูมิพลัง แผ่นดินถิ่นนี้ยิ่งใหญ่ 
ภูมิประวัติ ประชาชาติภูมิไผท 
ภาคภูมิประชาชัย ภูมิพลังแผ่นดิน

เทิดไท้ นบน้อมเทิดทูน 
ธ เหนือเกล้า สราญนานเนา 
หทัยสุขล�้าสมจินต์ 
เพริศแพร้วพิพัฒน์ 
เภทภัยพ่ายแพ้สิ้น 
นวมินทร์มหาราชา ภูมิพล
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พ่อแห่งชาติ

ค�าร้อง-ท�านอง นคร ถนอมทรัพย์ ศิลปินแห่งชาติ 
ขับร้อง นคร ถนอมทรัพย์ ศิลปินแห่งชาติ

ลูกเกิดมาในชาตินี้ ลูกโชคดีมีสุขใจ 
ได้เกิดมาเป็นลูกไทย  
ลูกมีพ่อยิ่งใหญ่ก้องไกรเกริกนาม

พ่อมีใจคอยเกื้อหนุน 
พ่อมีบุญคุ้มเขตคาม 
ลูกมีทุกข์ในป่าหนาม  
ไกลเพียงไหนพ่อตามให้ความเย็นใจ

พ่อ…คือองค์ภูมิพลฯ  
ลูกเทิดบนกระหม่อมเหนือใคร 
ขอถวายสมญายิ่งใหญ่  
พ่อไทย…และพ่อแห่งชาติแห่งชน

แผ่นดินไทย คงสุขศรี 
ตราบยังมีพ่ออยู่ยล 
โอ้พระคุณพ่อท่วมท้น  
ขอให้พระชีพชนม์ยิ่งยงทรงพระเจริญ
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รู้รักสามัคคี

ค�าร้อง ศรีสุภางค์ อินทร์ไทร 
ท�านอง นคร ถนอมทรัพย์ ศิลปินแห่งชาติ 

เรียบเรียงเสียงประสาน ปัญญา พิศรูปพรรณ 
ขับร้อง ศรีสุภางค์ อินทร์ไทร, นคร ถนอมทรัพย์ ศิลปินแห่งชาติ น�าหมู่

(ญ) เพื่อนร่วมชาติ เราเป็นญาติกันด้วยหัวใจ 
ด้วยวิญญาณความเป็นไทย……เชื่อมใจเราอยู่ 
มาเถิดมา ชูธงไทย…..มิให้ใครหลู่ 
ร่วมเชิดชู……ชื่อไทย ให้โลกศรัทธา

ราโชวาท ให้ทวยราษฎร์ รวมใจรักกัน 
ร่วมสร้างสรรค์ จรรโลงไทย ให้วัฒนา 
เลิกขัดแย้ง รวมพลัง คิดสร้างคุณค่า 
ร่วมหันมา รู้รัก….. รู้สามัคคี

* (หมู่) รู้…..รักสามัคคี….รู้รักสามัคคี 
ถ้อยค�าค�านี้….เรามาจ�ากันให้ขึ้นใจ 
รู้…..รักสามัคคี….รู้รักสามัคคี 
ถ้อยค�าค�านี้….องค์ภูมี ทรงให้ผองไทย
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๘๐ ปี พ่ออยู่หัว

ค�าร้อง-ท�านอง ยืนยง โอภากุล ศิลปินแห่งชาติ 
ขับร้อง คาราบาว

หกสิบปีที่พ่อสร้าง แผ่วถางทางสู่วันคืนใหม่ 
เหน็ดเหนื่อยล้าเจียนแทบขาดใจ 
ไกลแสนไกลพ่อไปทั่วถึง 
แปดสิบปีที่พ่อผ่าน จิตวิญญาณมั่นคงลึกซึ้ง 
บ้านของเราพ่อคือที่พึ่ง ตามไปให้ถึงเจตนารมณ์

* ลมพัดไกวพัดใบไม้หล่น 
ได้ยินเสียงบ่นของใบไม้ 
หยาดเหงื่อพ่อไหลรินท่วมกาย 
ด้วยจุดหมายชุ่มชโลมดิน

กอหญ้าแฝกกลายเป็นพื้นป่า 
ในน�า้มีปลา ในนามีสิน 
ทุกหย่อมเย้าพออยู่พอกิน 
ทุกย่างก้าวพิทักษ์รักถิ่น 
เจริญด้วยศีลธรรมค�้าชูไทย

** แปดสิบปีที่พ่อผ่าน 
เป็นต�านานแห่งลมหายใจ 
ที่ห่วงหาประชาธิปไตย 

188 บทเพลงจากดวงใจแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙

188

Song__1-300.indd   188 10/27/2560 BE   3:48 PM



ให้ลูกไทยใช้เป็นแนวทาง 
ปรัชญาความพอเพียง 
คือก้าวหน้าแต่อย่าลืมหลัง 
ทุกๆ สิ่ง พ่อคิดพ่อสร้าง 
ฝากฝังเอาไว้ รับใช้แผ่นดิน

(ซ�้า *, **)

เราคนไทยทดแทนไม่สิ้น 
พระเจ้าแผ่นดินทรงพระเจริญ 
เราคนไทยพร้อมใจสรรเสริญ 
ทรงพระเจริญ พระเจ้าอยู่หัว 
King of King King of King 
Long Live The King
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พระราชาผู้ทรงธรรม

ค�าร้อง-ท�านอง กมลศักดิ์ สุนทานนท์, ปิติ ลิ้มเจริญ 
เรียบเรียง วีรภัทร์ อึ้งอัมพร 

ขับร้อง  เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม  
คือถ้อยค�าที่พระองค์ทรงให้ไว้...  
ช่างแสนจะโชคดี ที่เกิดเป็นคนไทย  
ได้ภาคภูมิใจเสมอมา 

ถ้ามีใครถามท�าไมคนไทย ถึงรักพระองค์อย่างนี้  
แค่ได้ชมพระบารมี ก็ยิ้มทั้งน�า้ตา  
ถ้าหากให้อธิบาย เหตุผลนานา  
คงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้... 

เพราะท่านท�า เพื่อคนไทย ด้วยธรรมะของพระราชา  
หวังให้เรา ชาวประชา อยู่ดีกินด ี 
ท่านต้องเหนื่อย เพราะงานหนัก ไม่เคยพักจวบจนวันนี ้ 
ช่างโชคดี ที่แผ่นดินนี้ มีราชาผู้ทรงธรรม 

ทรงเป็นนิยามแห่งความดี เป็นอัญมณีที่เลิศล�้า  
สดสวยใสกระจ่าง สว่างด้วยธรรม ด้วยน�า้พระทัยที่เมตตา 
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ถ้ามีใครถามท�าไมคนไทย ถึงรักพระองค์อย่างนี้  
แค่ได้ชมพระบารมี ก็ยิ้มทั้งน�้าตา  
ถ้าหากให้อธิบาย เหตุผลนานา  
คงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้... 

เพราะท่านท�า เพื่อคนไทย ด้วยธรรมะของพระราชา  
หวังให้เรา ชาวประชา อยู่ดีกินด ี 
ท่านต้องเหนื่อย เพราะงานหนัก ไม่เคยพักจวบจนวันนี ้ 
ช่างโชคดี ที่แผ่นดินนี้ มีราชาผู้ทรงธรรม 

เพราะท่านท�า เพื่อคนไทย ด้วยธรรมะของพระราชา  
หวังให้เรา ชาวประชา อยู่ดีกินด ี 
ท่านต้องเหนื่อย เพราะงานหนัก ไม่เคยพักจวบจนวันนี ้ 
ช่างโชคดี ที่แผ่นดินนี้ มีราชาผู้ทรงธรรม
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King Of King 

ค�าร้อง สุรักษ์ สุขเสวี 
ท�านอง พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 

ขับร้อง รวมศิลปิน

เหนือบัลลังก์ราชัน ใต้ไตรรงค์ธงไทย โลกระบือลือไกล 
กษัตราผู้เปี่ยมน�้าพระทัย ผู้ครองแผ่นดินนี้ 
พระทรงคอยปัดเป่า ทุกข์และความกังวล หลอมรวมใจปวงชน 
ประหนึ่งดังพระนามภูมิพล มหาราชเกริกไกร

* โลกต่างชื่นชมพระบารมี ล�า้ศักดิ์เลิศศรีไปยังแดนไกล 
สูงส่งทัดเทียมเทพไท สดุดีไว้ หนึ่งเดียวนี้

** King of Kings, King of Kings  
ปกครองไพร่ฟ้า ด้วยความรัก ด้วยธรรมโดยแท้จริง  
King of Kings, King of Kings 

ราชันผู้ยิ่งใหญ่ ก้องไปทั้งฟ้าดิน  
พระทรงครองในทศพิธราชธรรม  
พระชี้น�าให้มีความรักและสามัคคี

King of Kings. 
พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อย ทุกข์พระวรกาย เพื่อปวงชนชาวไทย  
ได้อยู่บนผืนแผ่นดินร่มเย็น ยั่งยืนสืบไป
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แปดสิบพรรษามหามงคล

ค�าร้อง-ท�านอง ศรีสุภางค์ อินทร์ไทร 
ขับร้อง ศรีสุภางค์ อินทร์ไทร, สุวัจชัย สุทธิมา

(ญ) หนึ่งในหกสิบล้านดวงใจ ดวงนี้
  น้อมภักดีเทิดองค์ภูมี เหนือเกล้า
  แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง ของเรา
  เขตเขื่อนเขาชุ่มฉ�่าเนานานมา

(ช)  อุ่นในอกอุ่นล้นดวงใจ ไทยผอง
  ทิพย์ละออง ขจายเรืองรอง ทั่วหล้า
  เอกราชัน มุ่งน�าไทย วัฒนา
  ใต้แผ่นฟ้า ดั่งทองทา ธานี

* (ญ) แปดสิบพรรษามหามงคล
  เฉลิมพระชนม์ องค์พระทรงศรี

 (ช)  ประชาไทย ร้อยรัก ถวายภักดี
  เทิดองค์ภูมี องค์ภูมิพล

(พร้อม)  หนึ่งในหกสิบล้านดวงใจ ดวงนี้
  ขอท�าดี เป็นราชพลี เบื้องต้น
  ร่วมท�าดี กับหกสิบ ล้านคน
  เทิดถวายองค์ภูวดล พระพ่อไทย
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ร่มพระบารมี

ค�าร้อง จ�าลอง เชยอักษร 
ท�านอง นคร ถนอมทรัพย์ ศิลปินแห่งชาติ 

เรียงเรียงเสียงประสาน ประยงค์ ชื่นเย็น ศิลปินแห่งชาติ 
ขับร้องหมู่ สโมสรนักเพลง โดยศรีสุภางค์ อินทร์ไทร

ร่มราชพฤกษ์ผองถิ่นแผ่นดินไทย 
จึงรื่นรมย์ร่มใจได้สุขศานต์ 
กองทุนการศึกษาพระราชทาน 
ยิ่งเบิกบานร่มบุญพระบารมี

สร้างคนดีมีวิชาคุณค่าล้น 
สร้างชาติชนให้ภูมิภักดิ์มีศักดิ์ศรี 
สร้างจิตส�านึก ชีวิตนี้ 
เราจะเป็นคนดีของบ้านเมือง

194 บทเพลงจากดวงใจแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙

194

Song__1-300.indd   194 10/27/2560 BE   3:48 PM



สถิตในใจไทยนิรันดร์

ค�าร้อง สุวัฒน์ ไวจรรยา 
ท�านอง สมชาติ ชนะโชติ 

เรียบเรียงเสียงประสาน วีระชัย สุรนิวงศ์

(หมู่ ญ.) พระครองราชย์ ครองใจ 
ราษฎร์ทุกถิ่นไทย อบอุ่นด้วยพระบุญญา 
องค์นวมินทร์มหาราชา 
ดุจดังผืนฟ้า โอบป้องผองชนพ้นภัย

(หมู่ ช.) พระครองราชย์ ครองธรรม 
ทั่วทุกเขตคามเกริกเกียรติ พระยศเกรียงไกร 
องค์ภูมิพลพระภูวไนย 
ราษฎร์ต่างเทิดไท้ เด่นอยู่กลางใจไทยทุกคน

*(หมู่ ญ.) ยามพระแย้มสรวลโลกสดใส 
ราษฎร์ซึ้งตรึงใจ ดวงฤทัยสุขล้น

(หมู่ ช.) พระบารมีแผ่ไกลไปทั่วแห่งหน 
ทุกบ้านต�าบล ทรงพระเมตตา

(หมู่ ญ.) พระครองราชย์ ครองไทย 
ครองทั้งจิตใจ หมู่เหล่าของชาวประชา

(หมู่ ช.) องค์ภูมิพลนวมินทรา 
ยิ่งใหญ่ล�้าฟ้า สถิตในใจไทยนิรันดร์

ย้อน * พร้อม
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พระพ่อภูมิพล

ค�าร้อง-ท�านอง-เรียบเรียง นคร ถนอมทรัพย์ ศิลปินแห่งชาติ 
ร่วมประพันธ์ค�าร้อง ศรีสุภางค์ อินทร์ไทร 

ขับร้อง โฉมฉาย อรุณฉาน, จิตรกร ตั้งตรงจิตร

(หมู่)	 เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม	 เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม	
	 เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม	 โดยธรรม……

(ญ) พระราชปณิธาน พระภูบาลมหาราชไท้
(ช) อุ่นเกล้า อุ่นในหัวใจ ของปวงไทย ทั่วเขตคาม
(ญ) พระเกียรติคุณก้องไกร
(ช) ชูไทย ชูชาติอร่าม
(ญ) ชาวโลก ประจักษ์พระนาม พระภูมิพลฯ
(ช) ทรงเปี่ยมด้วยคุณธรรม  ธ ทรงน�าไทยพ้นความยากเข็ญ
(ญ) ประเทศ ประชาร่มเย็น แหลมทองเป็นแดนพืชผล
(ช) กษัตริย์ ทรงพัฒนา
(ญ) ประชา.. ไม่มีมัวหม่น
(พร้อม) พระพ่อองค์ภูมิพล ทรงดลดาล
(หมู่)	 ทรงปกครองแผ่นดนิโดยธรรม		 ทรงเลิศล�า้ด้วยปรีชาชาญ	

	 ปวงประชาเทิดทูนภูบาล	 	มหาราชภูมิพลฯ
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พ่อแห่งแผ่นดิน

ค�าร้อง ชาลี อินทรวิจิตร ศิลปินแห่งชาติ, อาจินต์ ปัญจพรรค์ ศิลปินแห่งชาติ,  
สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ ศิลปินแห่งชาติ, สุรพล โทณะวณิก ศิลปินแห่งชาติ 

ท�านอง เรืออากาศตรี ศ.พิเศษ ดร. แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ศิลปินแห่งชาติ, วิรัช อยู่ถาวร,  
พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์, จิรวุฒิ กาญจนะผลิน   

ขับร้อง รวมศิลปิน

อัครศิลปินกรองศาสตร์กรองศิลป์การดนตรี 
ร้อยกรองบทกวีซึ้งกมล  
ตราบฟากฟ้าครึ้มฝน 
ต้นไม้ทุกต้นพลอยยินด ี 
รู้รักสามัคคีเพื่อพ่อแห่งไทย

เหล่าประชาคารวะสดุด ี 
แผ่นดินนี้มีสุขด้วยองค์พระทรงชัย  
บรรดาชาติชนชื่นชมสมใจ 
ถวายบังคม เทิดไท้ ภูมิพลมหาราชา

ภักดีถวายดวงใจของไทยทั้งชาติ  
มหาราชปราดเปรื่องเรื่องของกีฬา  
ล�้าเลิศสื่อสารพลังงานแทนแก้ปัญหา  
ฝนหลวงฟ้าห่วงชาวนา  
ชาติไทย นับว่าโชคดี

ทรงน�าเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวา 
เป็นปรัชญาเกริกฟ้าก้องปฐพ ี 
ไทยทั้งผองภูมิใจไทยเป็นไทยจนวันนี้  
เพราะองค์ภูมิพลที่ คุ้มครองไทย
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ภูมิพลมหาราช

ค�าร้อง อิงอร (ศักดิ์เกษม หุตาคม)  
ท�านอง มงคล อมาตยกุล 

เรียบเรียงเสียงประสาน มงคล อมาตยกุล 
ขับร้อง นคร ถนอมทรัพย์ ศิลปินแห่งชาติ, สวลี ผกาพันธ์ ศิลปินแห่งชาติ

ช.  น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ขอเดชะ
ญ.  สมเด็จพระภูมิพลมหาราช
ช.  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ญ.  สมเด็จพระภูมิพลมหาราช
(หมู่)  ข้าพุทธเจ้าชาวไทยทั้งชาติ ขอน้อมอภิวาทใต้เบื้องบาทธุลี
  พร้อมใจกันประกาศพระบารมี ด้วยความจงรักภักดี บรมจักรี ภูมิพล
ญ.  สมเด็จพระภูมิพลมหาราช 
(หมู่) ไทยทั้งชาติทั่วแหล่งทุกแห่งหน สุขส�าราญด้วยบารมีภูวดล  

 ประชาชนเทิดไว้ยิ่งบิดร
ช.  สมเด็จพระภูมิพลมหาราช 
(หมู่)  ประชาราษฎร์สุขเกษมสโมสร พระกรุณาห่วงหาอนาทร  

 พสกนิกรดังลูกของทรงธรรม์
ญ.  ทรงเป็นมหาราชในดวงใจชาวไทยทั่วหน้า 
(หมู่)  เหล่าประชาเทิดพระองค์เป็นมิ่งขวัญ ต่างจงรักภักดี  

 ต่างพร้อมยอมพลีชีวัน แด่ภูมิพลราชัน องค์ฉัตรชัย
ญ.  ทรงเป็นมหาราชในดวงใจชาวไทยทั่วหน้า 
(หมู่)  เหล่าประชาเทิดพระองค์เป็นมิ่งขวัญ ต่างจงรักภักดี  

 ต่างพร้อมยอมพลีชีวัน แด่ภูมิพลราชัน องค์ฉัตรชัย
ญ.  ปวงประชาพร้อมใจถวายพระพรภูมี มหาราชมหาราชินี 
(หมู่)  เป็นศรีสง่าประชาชาติไทย ไชโย ไชโย ไชโย
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สวนสองแสนที่แสนสวย

ค�าร้อง-ท�านอง-เรียบเรียงเสียงประสาน  พีระ ตรีบุปผา  
ขับร้อง จิตติมา เจือใจ

สวนสองแสน เป็นดินแดนที่องค์ราชา 
ทรงสละทรัพย์ซื้อมา ด้วยเงินตราสองแสน 
ด้วยทรัพย์ส่วนพระองค์ ประสงค์ให้คนไกลแดน 
พวกชาวเขาทุกเผ่าในแคว้น มีดินแดนท�ากินสุขสันต์

ปลูกพืชเมืองหนาว ระยะยาวให้ได้ผลกัน 
ทดลองปลูกด้วยความหมายมั่น บรรลุวันส�าเร็จแจ่มใส 
สวนสองแสน เป็นดินแดนที่อยู่เมืองเหนือ 
งามแท้แลไม่เบื่อ เพลินเหลือสุดกล่าวไข

ธรรมชาติ ดังคล้ายฉากใครมาวาดไว้ 
สวนสองแสนสวยงามวิไล สุขดวงใจใครได้ไปเห็น 
เมื่อยามเช้า และยามเย็น 
ใครได้ไปพักผ่อนเที่ยวเล่น จะเห็นดังถิ่นสวรรค์

ดอกท้อบาน ตระการสวยยิ่ง 
พลับพลาสง่างามจริง งามทุกสิ่งชวนให้ใฝ่ฝัน 
แอปเปิ้ลเชอรี่ ดอกงามเหลือที่จะสรรจ�านรรจ์ 
ไม้เมืองหนาวหลายพืชพันธุ์ สมใจฝันองค์ราชันย์เอย
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ในหลวงของแผ่นดิน

ค�าร้อง วิเชียร ตันติพิมลพันธ์ 
ท�านอง-เรียบเรียง สราวุธ เลิศปัญญานุช 

ขับร้อง รวมศิลปิน

มอง เห็นพระเจ้าอยู่หัว  
ท่ามกลางคนมืดมัว  
เหมือนเห็นแสงทองส่อง

ใจ ตื้นตันเพียงได้มอง  
พนมมือทั้งสอง  
ก้มลงกราบด้วยหัวใจ

มอง พระผู้ทรงเมตตา  
เฝ้าดูแลประชา  
ทั่วอาณาใกล้ไกล

เมื่อยามอ่อนล้า  
หมดหวังพระองค์อยู่เป็นหลักน�าหัวใจ 
ยึดเหนี่ยวอยู่ภายในว่าวันพรุ่งนี้ยังมีหวัง

ในหลวงของแผ่นดิน  
หล่อรวมให้เม็ดดินทราย 
กลายเป็นแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ 
หยดน�า้หยาดเหงื่อพระองค์หยดลงที่ไหน  
ทุกข์ร้อนจะพลันสลาย 
ทุกข์ภัยจะไม่อาจแผ้วพาน

ในหลวงของแผ่นดิน  
ทรงเป็นที่รักและที่พึ่งพิงให้เราแสนนาน 
ตั้งแต่เล็กจนโตจ�าได้ทุกอย่าง  
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ใต้ร่มพระบริบาล  
สุขสราญด้วยความร่มเย็น

ในหลวงของแผ่นดิน  
ทรงเป็นที่รักและที่พึ่งพิงให้เราแสนนาน 
ตั้งแต่เล็ก จนโตจ�าได้ทุกอย่าง  
ใต้ร่มพระบริบาล  
สุขสราญด้วยความร่มเย็น

แผ่นดินนี้คือบ้าน  
คือแดนสวรรค์ แสนสุขใจ 
มีทุกอย่างที่ดีเพราะใคร  
ฉันจะไม่ลืม

ในหลวงของแผ่นดิน  
หล่อรวมให้เม็ดดินทราย 
กลายเป็นแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ 
หยดน�า้หยาดเหงื่อพระองค์หยดลงที่ไหน  
ทุกข์ร้อนจะพลันสลาย 
ทุกข์ภัยจะไม่อาจแผ้วพาน

ในหลวงของแผ่นดิน  
ทรงเป็นที่รักและที่พึ่งพิงให้เราแสนนาน 
ตั้งแต่เล็ก จนโตจ�าได้ทุกอย่าง  
ใต้ร่มพระบริบาล  
สุขสราญด้วยความร่มเย็น

แผ่นดินนี้คือบ้าน  
คือแดนสวรรค์ แสนสุขใจ 
มีทุกอย่างที่ดีเพราะใคร  
ฉันจะไม่ลืม
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ตามรอยพ่อ

ค�าร้อง  ยืนยง โอภากุล ศิลปินแห่งชาติ 
ท�านอง  สราวุธ เลิศปัญญานุช 

ขับร้อง  คาราบาว

พ่อคือผู้คิด และผู้สร้างสรรค์ 
หลักน�า้ใจ เพื่อใช้ชีวิต 
ให้เรารู้พอเพียง ให้เรารู้ถูกผิด 
ตามเส้นทางชีวิตของพ่อ

เส้นทางเดินนี้ ที่พ่อก้าวไป 
พ่อกรุยทาง ไว้ให้กับเรา 
ตามรอยพ่อน�าไป จะผ่อนทุกข์บรรเทา 
ตามรอยพ่อเถิดเราจะได้ดี

รอยทางที่พ่อสร้างไว้ ดั่งค�าสอนให้เราได้รู้ 
ถ้าทุกคนรวมใจไว้ แล้วพลังจะยิ่งใหญ่ 
ใครก็ตามจะมาแยกเราไม่มี

รอยทางที่พ่อสร้างสรรค์ มุ่งสู่ฝันคืนวันสดใส 
บ้านของเราจะร่มเย็น และมั่นคงเสมอไป 
ต่างคนจงรู้พอเพียง ต่างคนเพียงเข้าใจ 
จะสุขกายและใจจนเพียงพอ

เส้นทางเดินนี้ ที่พ่อก้าวไป 
พ่อกรุยทาง ไว้ให้กับเรา 
ตามรอยพ่อน�าไป จะผ่อนทุกข์บรรเทา 
ตามรอยพ่อเถิดเราจะได้ดี
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รอยทางที่พ่อสร้างไว้ ดั่งค�าสอนให้เราได้รู้ 
ถ้าทุกคนรวมใจไว้ แล้วพลังจะยิ่งใหญ่ 
ใครก็ตามจะมาแยกเราไม่มี 
 
รอยทางที่พ่อสร้างสรรค์ มุ่งสู่ฝันคืนวันสดใส 
บ้านของเราจะร่มเย็น และมั่นคงเสมอไป 
ต่างคนจงรู้พอเพียง ต่างคนเพียงเข้าใจ 
จะสุขกายและใจจนเพียงพอ 
 
ถ้าทุกคนรวมใจไว้ แล้วพลังจะยิ่งใหญ่ 
ก้าวตามรอยพ่อไป.. คือความสุข
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ของขวัญจากก้อนดิน

ค�าร้อง-ท�านอง  นิติพงษ์ ห่อนาค 
ขับร้อง  เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

เราทุกคนก็เหมือนก้อนดินแค่ก้อนหนึ่ง 
เปราะบาง ไร้ค่า ไร้ความหมาย 
อ่อนแอเหมือนโคลน ไหลไปตามทางเรื่อยไป 
เมื่อน�า้แห้งไป ก็แตกระแหง

มีพลัง เพียงแค่แรงเดียวที่ยึดเรา 
เหนี่ยวรั้ง เราไว้ ให้กล้าแข็ง 
รวมผู้คนมากมาย ให้ทรงพลังแข็งแรง 
รวมเม็ดดินทุกเม็ด ให้เป็นแผ่นดิน

เราก็รู้ พ่อต้องเหนื่อยสักเพียงไหน 
ต้องล�าบากใจกาย ไม่เคยสิ้น 
เพราะพ่อรู้ พ่อคือ... พลังแห่งแผ่นดิน 
ให้เราพออยู่พอกินกันต่อไป

หากจะหา ของขวัญ ให้พ่อสักกล่อง 
เราทั้งผอง จะพร้อมกันได้ไหม 
บวกกันเป็นดินเดียว ให้พ่อได้สุขใจ 
ไม่ต้องเหนื่อยเกินไป อย่างที่เป็นมา
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เราก็รู้ พ่อต้องเหนื่อยสักเพียงไหน 
ต้องล�าบากใจกาย ไม่เคยสิ้น 
เพราะพ่อรู้ พ่อคือ... พลังแห่งแผ่นดิน 
ให้เราพออยู่พอกินกันต่อไป

หากจะหา ของขวัญ ให้พ่อสักกล่อง 
เราทั้งผอง จะพร้อมกันได้ไหม 
บวกกันเป็นดินเดียว ให้พ่อได้สุขใจ 
ไม่ต้องเหนื่อยเกินไป อย่างที่เป็นมา 
ช่วยกันท�าความดี ให้พ่อได้สุขใจ 
ไม่ต้องเหนื่อยเกินไป อย่างที่แล้วมา
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ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

ค�าร้อง-ท�านอง นิติพงษ์ ห่อนาค 
เรียบเรียง สราวุธ เลิศปัญญานุช 

ขับร้อง อัสนี วสันต์ โชติกุล

คนไทยที่แท้ รู้ดีในหัวใจ 
เรื่องราวอันมากมาย ที่ทรงได้ท�า 
เหนื่อยแบกภาระ ผู้คนบนแผ่นดิน 
ได้มีและได้กิน มีความหวังงดงาม

บังคมกราบกราน ปฏิญาณตนจากใจ 
กี่ชาติที่เกิดไป จักขอตาม

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป 
มอบชีวิต ด้วยกายและใจ 
จะต้องเหนื่อยล้า โรยแรงเท่าไร 
จะขอจงรักภักดี

ราชาแห่งไหน ที่มีในนิทาน 
ที่เด็กเด็กเคยอ่าน อยู่สุขสันต์สวยงาม 
ราชาแห่งนี้ ท่านทรงงานและงาน 
หลายสิบปีพ้นผ่าน ยังทรงสร้างท�า

บังคมกราบกราน ปฏิญาณตนจากใจ 
กี่ชาติที่เกิดไป จักขอตาม

206 บทเพลงจากดวงใจแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙

206

Song__1-300.indd   206 10/27/2560 BE   3:48 PM



ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป 
มอบชีวิต ด้วยกายและใจ 
จะต้องเหนื่อยล้า โรยแรงเท่าไร 
จะขอจงรักภักดี ทุกชาติไป

ขอทรงยิ่งยืนยงชั่วฟ้า พลานามัยเกษมส�าราญ 
ขอทรงยิ่งยืนยงชั่วฟ้า ยิ่งยืนยิ่งยงชั่วกาล

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป 
มอบชีวิต ด้วยกายและใจ 
จะต้องเหนื่อยล้า โรยแรงเท่าไร 
จะขอจงรักภักดี

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป 
มอบชีวิต ด้วยกายและใจ 
จะต้องเหนื่อยล้า โรยแรงเท่าไร 
จะขอจงรักภักดี ทุกชาติไป
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เรารักในหลวง

ค�าร้อง-ท�านอง-เรียบเรียงเสียงประสาน อวยชัย วิทิศลัดดา 
ขับร้องหมู่ สหพันธ์คนดนตรีแห่งประเทศไทย

(หมู่)  เรารักในหลวง..เรารักในหลวง..เรารักในหลวง
(ช)  จะมีใคร ดีเหมือนพ่อเรา เป็นร่มเงา คลุมไปทั้งอาณา
(พ)  เติมสุขดับทุกข์ปวงประชา ไพร่ฟ้าสุดบูชาทุกดวงใจ
(ญ)  จงพอเพียงพอเลี้ยงชีวิตตน จะสุขล้นพ้นความทุกข์ใจ
(พ)  ทรงวางแบบอย่างเอาไว้ กษัตริย์ไทยนักพัฒนา
 ดนตรีทรงโปรดคลาริเนต
 ฟลุ๊ต แซ๊ก ทรัมเป็ท ไวโอลิน
 เพลงแจ๊สเพลงบลู ทรงรอบรู้สิ้น
 อัครศิลปิน แห่งแผ่นดินไทย
(ช)  ภูมิใจอยู่ใต้ร่มพระบารมี จะท�าความดี ตามรอยเท้าพ่อไป
(พ)  จับมือรวมพลังไม่หวั่นไหว ใจเป็นไทยเทิดไท้องค์ราชัน
(ช)  เรารักในหลวง (ญ)  เรารักในหลวง
(ช)  ในหลวงรักเรา (ญ)  ในหลวงรักเรา
(ช)  เทิดทูนท่านไว้ (ญ)  เทิดทูนท่านไว้
(ช)  เหนือเกล้าไทยประชา (ญ)  เหนือเกล้าไทยประชา
(ช)  ภูมิใจอยู่ใต้ร่มพระบารมี จะท�าความดี ตามรอยเท้าพ่อไป
(พ)  จับมือรวมพลังไม่หวั่นไหว ใจเป็นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 

 จับมือรวมพลังไม่หวั่นไหว ใจเป็นไทย..เทิด..ไท้..องค์ราชัน 
 เรารักในหลวง..เรารักในหลวง..เรารักในหลวง
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พ่อของเรา

ค�าร้อง-ท�านอง  พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 
ขับร้อง  วงแฮมเมอร์

ยามร้อนแดดเผาเหงื่อไหลไคลย้อย  
จะคอยหนีไปไหนก็ไม่ได้  
จ�าทนความร้อน ร้อนแรงร้อนใจ  
ตรากตร�าร�า่ไปทุกเมื่อเชื่อวัน

ยามหนาว หนาวเหน็บเจ็บอก  
หนาวสั่นดั่งลูกนกเสียขวัญ  
หนาวฝนบนฟ้าลมพัดมาหนาวพลัน  
หนาวใจหนาวนั้นทุกข์ล�าเค็ญ

แล้วจู่ ๆ ก็มีใครคนหนึ่ง  
เข้าใจลึกซึ้งถึงความยากแสนเข็ญ  
ยื่นมือยื่นใจเข้ามาบ�าเพ็ญ  
ปัดเป่าความยากเย็นสิ้นไป

ใครคนนั้นคือใครที่ไหนเล่า  
คือพ่อของเราเหนือหัวของคนไทย  
พ่อผู้เปี่ยมล้นด้วยน�า้ใจ  
ขอเทิดทูนพ่อไว้จนวันตาย
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ครองแผ่นดินโดยธรรม

ค�าร้อง: ประภาส ชลศรานนท์ 
ท�านอง-เรียบเรียง: จักรพัฒน์ เอี่ยมหนุน 

ขับร้อง รวมศิลปิน

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม 
เพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยาม 
ทุกบ้านทุกถิ่น ภูเขาทุกดอยทุกดง 
หุบเหวทุ่งนาไพรพง ทุกเขื่อนคลองที่ทุกข์ทน 
หากแผ่นดินนั้นเป็นไทย เสด็จฯ ไปถึงทุกชั้นชน 
ดังสายฝนโปรยปรายให้คลายทุกข์เข็ญ 
น�า้พระทัยกว้างใหญ่มหาศาล ทรงงานมิเคยว่างเว้น 
พระราชทานความร่มเย็น ด้วยแนวคิดอันยั่งยืน 
พระองค์ทรงเป็น ตาน�า้ของแรงบันดาลใจ 
ยามทุกข์ยามท้อเมื่อใด พระราชนิพนธ์สอนสั่ง 
เมื่อตกลงไปในน�้า อย่ามัวถามเมื่อไรจะถึงฝั่ง 
จงว่ายไปด้วยพลัง ว่ายด้วยธรรมของความเพียร 
แม้นยามใดบ้านเมืองจะมืดมน เหลือแต่หนทางเดินที่วนเวียน 
พระราชด�ารัสดังแสงเทียน ส่องให้เห็นถึงปลายทาง 
เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม 
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม 
ทุกย่านทุกหย่อม ย่อมมีบ้างความแตกต่าง 
ศาสนาพูดจาท่าทาง วัฒนธรรมท้องถิ่น 
หลากหลายในชาติเชื้อพันธุ์ มารวมกันบนแผ่นผืนดิน 
จงรักต่อพระภูมินทร์และแผ่นดินนี้ 
แม้ว่าความแตกต่างจะมากมาย แต่ในใจยังรักและสามัคคี 
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หนึ่งค�าที่ท�าให้คิดดี คือมีในหลวงองค์เดียวกัน 
เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม 
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม 
ครองแล้วทรงครองแผ่นดิน ครองหัวใจไทยทั้งแผ่นดิน 
ธ ทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทุกดวง 
เราผองคนไทยจึงมารวมกัน เปล่งเสียงจากใจถวายพระพร 
ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน 
ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ 
ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ 
ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ 
ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ 
ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ 
ทรงพระเจริญ 
เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม 
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม 
ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ 
ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ 
ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
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ราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น

ค�าร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล  
ท�านอง เอื้อ สุนทรสนาน  

ขับร้อง  สุนทราภรณ์

ราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น  
อยู่เป็นขวัญแดน โพธิ์ทองของปวงประชา  
มิ่งขวัญโพธิ์ทองของชนทั่วหล้า 
ราษฎร์สุขาก็เพราะพระบารม ี

ราชาเป็นทั้งมิ่งและขวัญ  
ข้าอภิวันท์ บังคมหวังชมศักดิ์ศรี  
พระคืนมาเหล่าปวงประชาภักดี  
พระปิ่นโมลีอยู่เป็นศรีไผท 

โอ้ลมฝนบนฟ้ามาแล้ว  
ร่มโพธิ์แก้วจะพาพฤกษาสดใส  
ข้าวรพุทธเจ้าชาวไทย  
ยกกรไหว้แด่ไทยราชันย ์

เราน้อมเกล้าเกศีถวายภูมีมอบศิระกราน  
เทิดบังคมภูบาลเอาไว้เหนือฟ้า  
โพธิ์ทองของชาวไทย อวยพรชัยให้มหาราชา  
ช่วยกันเปล่งวาจา ขอทรงพระเจริญ ไชโย 
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รักกันไว้เถิด

ค�าร้อง-ท�านอง-ขับร้อง  นคร ถนอมทรัพย์ ศิลปินแห่งชาติ

(สร้อย) รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย  
จะเกิดภาคไหนๆ ก็ไทยด้วยกัน  
เชื้อสายประเพณี ไม่มีขีดคั่น  
เกิดใต้ธงไทยนั้น ปวงชนทุกคนคือไทย

ท้องถิ่นแหลมทอง เหมือนท้องของแม่  
เกิดถิ่นเดียวกันแท้ เหมือนแม่เดียวกันใช่ไหม  
ยามฉันมองตาคุณ อบอุ่นดวงใจ  
เห็นสายเลือดไทยในสายตาบอกสายสัมพันธ ์ 
(สร้อย).... 

ทะเลแสนงาม ในน�า้มีปลา  
พืชพันธุ์ดื่นดาษตา ไร่นารวงทองไสว  
สินทรัพย์มีเกลื่อนกล่น บรรพชนให้ไว ้ 
เราลูกหลานไทย จงร่วมใจ รักษาให้มั่น  
(สร้อย).... 

แหลมทองโสภา ด้วยบารมี  
ปกเกล้าเหล่าไทยนี้ ร่มเย็นเป็นศรีผ่องใส  
ใครคิดบังอาจหมิ่น ถิ่นทององค์ไท้  
เราพร้อมพลีใจ ป้องถิ่นไทยและองค์ราชัน  
(สร้อย)....
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เพชรแห่งแผ่นดิน

ค�าร้อง-ท�านอง  ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติขจร 
เรียบเรียงเสียงประสาน วิจิตร จิตรรังสรรค์ 

ขับร้องหมู่

ทั่วแผ่นดิน พระภูบดินทร์เสด็จประพาส 
รอยพระบาท คือพระบารมียิ่งใหญ่ 
ด้วยพระราชกรณียกิจเกริกไกร 
ป่าเขาล�าเนาไพร ไพร่ฟ้าไร่นาสุขสันต์

ทั่วแผ่นน�า้ พระองค์ทรงน�าปกปักรักษา 
พระปรีชา คือพระปณิธานมุ่งมั่น 
น�า้พระทัย ดุจน�า้ใจทั้งโลกรวมกัน 
ดับร้อนผ่อนเย็นไทยนั่น ดังเทวัญจากฟ้าเบื้องบน

*คือองค์ประมุขของปวงประชา 
คือเพชรหนึ่งในโลกา ล�า้เลอค่าสากล 
เพชรแห่งแผ่นดิน สยามินทร์ภูมิพล 
ศูนย์รวมใจผองชน มิ่งมงคลเทิดไว้

ทั่วแผ่นฟ้า พระบารมีจักรีก้องฟ้า 
พระเมตตา คือพระหัตถ์ที่มีแต่ให้ 
ขอจงรักภักดีเหนือยิ่งสิ่งใด 
ไพร่ฟ้าประชาชาติไทย ขอถวายใจบูชา
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ในหลวงในดวงใจ

ค�าร้อง กมลศักดิ์ สุนทานนท์ 
ท�านอง ปิติ ลิ้มเจริญ 

เรียบเรียง วีรภัทร์ อึ้งอัมพร 
ขับร้อง เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

ใครที่สอนให้เรายิ้มสู้ ได้เรียนได้รู้ความพอดี 
ได้ภาคภูมิใจในสิ่งที่เรามี อยู่ดีกินดีเรื่อยมา 
ใครที่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร เข้าใจและเข้าถึงพัฒนา 
ปิดทองข้างหลัง องค์พระปฏิมา จะเหนื่อยจะล้าไม่เคยท้อใจ

นี่คือปณิธานที่หาญมุ่ง หมายผดุงยุติธรรมอันสดใส 
เราต่างก็รู้ กันอยู่แก่ใจ จะมีใครรักเราได้เท่านี้ 
นี่คือในหลวงในดวงใจ 
ที่ท�าให้เราคนไทยยิ้มได้อย่างวันนี้ 
เย็นศิระพระบริบาล ใต้ร่มพระบารมี 
ไม่มีค�าใดจะตรงกับใจยิ่งกว่านี้ 
เรารักในหลวง

พ่อคือแก้วตาขวัญใจ จะเทิดจะทูนไว้เหนือชีวัน 
พ่อเป็นดั่งแสงเทียน ในดวงใจนิรันดร์ 
และยังคงเป็นมิ่งขวัญตลอดไป
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นี่คือปณิธานที่หาญมุ่ง หมายผดุงยุติธรรมอันสดใส 
เราต่างก็รู้ กันอยู่แก่ใจ จะมีใครรักเราได้เท่านี้ 
นี่คือในหลวงในดวงใจ 
ที่ท�าให้เราคนไทยยิ้มได้อย่างวันนี้ 
เย็นศิระพระบริบาล ใต้ร่มพระบารมี 
ไม่มีค�าใดจะตรงกับใจยิ่งกว่านี้ 
เรารักในหลวง

นี่คือในหลวงในดวงใจ 
ที่ท�าให้เราคนไทยยิ้มได้อย่างวันนี้ 
เย็นศิระพระบริบาล ใต้ร่มพระบารมี 
ไม่มีค�าใดจะตรงกับใจยิ่งกว่านี้

นี่คือในหลวงในดวงใจ 
ที่ท�าให้เราคนไทยยิ้มได้อย่างวันนี้ 
เย็นศิระพระบริบาล ใต้ร่มพระบารมี 
ไม่มีค�าใดจะตรงกับใจยิ่งกว่านี้ 
เรารักในหลวง 
“คนไทยรักในหลวง”
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เราไม่มีเวลาทะเลาะกันอีกแล้ว

ค�าร้อง นคร ถนอมทรัพย์ ศิลปินแห่งชาติ, ประพันธ์ สุริยศักดิ์ 
ท�านอง นคร ถนอมทรัพย์ ศิลปินแห่งชาติ

ทุกนาทีที่ผ่านไป พลังไทยยิ่งไพบูลย์  
ใช้พลังอย่าให้สูญ ไปเสียเปล่า 
ทุกพลังหากน�ามา พัฒนาบ้านเมืองเรา  
ผลงอกงามย่อมแผ่เงา ไปทั่วไทย

(สร้อย) เราไม่มีเวลาจะทะเลาะกันอีกแล้ว  
เราต้องท�าในแนว แห่งองค์ท้าวไท 
ทรงตั้งปณิธานให้ ชนทั้งชาติร่วมใจ  
เราจงรักกันไว้ ด้วยใจกลมเกลียว

ทุกนาทีที่ผ่านไป ผองปวงไทยโปรดเฉลียว 
สามัคคีหากแน่นเหนียว เราแข็งแกร่ง 

ทุกคนคือหน่วยพลัง ทุกคนดังไผ่แขนง 
มัดรวมกันให้มัน แข็ง เถิดผองไทย 

(สร้อย) ...

น�้าใจไทยต้องจุนเจือ เพราะลงเรือร่วมล�าเดียว 

พลังพายถ้าแน่นเหนียว เรือไม่จม 
ขอปวงไทยร่วมใจพา รัฐนาวา ฝ่าคลื่นลม 

พ้นโพยภัยได้สุขสม กันทั่วไทย

(สร้อย) ...
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เทิดพระบารมี

ค�าร้อง  มังกร-เพชรีย์ แพ่งต่าย 
ท�านอง  ศรีสุภางค์ อินทร์ไทร 
ขับร้อง  หัสพงศ์ วงษ์ศรีวิลาศ

ลมพลิ้วผ่านลานพระรูปร่วมสรรเสริญ 
ราชด�าเนินแน่นเนืองเหลืองสดใส 
สูรย์ทรงกลดสดสวยภาพอวยชัย 
ยิ้มแย้มในหน้ารื่นชื่นราชัน

รวมใจภักดิ์รักในหลวงทุกแหล่งหล้า 
เทิดมหาภูวเรศทั่วเขตขันท์ 
เทิดวันพระครองไทยโดยนัยธรรม์ 
ตราบสิ้นวันรู้รักสามัคคี

เจ้าพระยายามเย็นเห็นชื่นฉ�า่ 
เห่เรือน�าแสนเสนาะโสตศิลป์ศรี 
กระทงไฟไหลฟ่องท้องนที 
ต่างร่วมปรีดิ์เปรมถวายใต้ฝ่าละออง

พระทรงงานสานเติมเสริมจักราช 
ชนกนาถอุ่นเกล้าเผ่าไทยผอง 
ขอท�าดีโดยธรรมตามครรลอง 
เพื่อสนองเทิดพระบารมี
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พลังแห่งแผ่นดิน (เฉลิมพระเกียรติสดุดีพระราชปณิธาน)

ค�าร้อง ศรีสุภางค์ อินทร์ไทร  
ท�านอง นคร ถนอมทรัพย์ ศิลปินแห่งชาติ 

ขับร้อง นคร ถนอมทรัพย์ ศิลปินแห่งชาติ น�าหมู่

(หมู่) เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม		 พระราชด�ารัส	มหาราชภูมิพลฯ	
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน		 ชาวสยามทุกคน	ซึ้งในพระบารมี

(เดี่ยว) ร่มบุญ พระสยามินทร ์ อาบธารรินน�้าพระทัย ไปทั่วปฐพี 
ร่มเย็น ด้วยแมกไม้ขจี ใต้ละอองธุลี ที่ทรงเมตตา

สุดดิน ถิ่นแหลมทอง  พระทรงมอง มุ่งพัฒนา 
แหล่งน�า้ พืชพันธุ์ ธัญญา เลี้ยงเหล่าประชา ไพร่ฟ้าหน้าใส

ทรงเป็นพลังแห่งแผ่นดิน  พระนวมินทร์มหาราช พ่อไทย 
ทรงเป็นพลังน�าชาติก้าวไป พระทรงงาน หนักเพียงไหนลูกได้เห็น

หยาดสายพระเสโทพ่อสยาม หยดซึม ให้เขตคามไทยชื่นเย็น 
องค์ภูมิพลฯ เอกองค์มหาราเชนทร์  พระทรงเป็น พลังแห่งแผ่นดินไทย
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ดาวเรืองประเทืองไทย 

ค�าร้อง สุวัฒน์ ไวจรรยา  
ท�านอง สมชาติ ชนะโชติ 

เรียบเรียงเสียงประสาน วีระชัย สุระนิวงศ์  
ขับร้อง สมชาติ ชนาเทพ ร้องน�าหมู่ศิลปินสโมสรนักเพลง 

ดาวเอ๋ยดาวเรือง  
งามประเทืองทั่วไทย  
สวยแลวิไล  
ตรึงหัวใจประชา 

เรืองเอ๋ยเรืองรอง  
งามดั่งทองทาบทา  
สวยพราวอาณา  
เพลินตาพาชื่นชีวิน 

โอ้แสนซึ้งใจ  
งามไปทั่วแคว้นแดนถิ่น  
เทิดพระนวมินทร์  
โศภินทั้งเมืองดาวเรืองงาม 

ชาวเอ๋ยชาวไทย  
เราสุขใจทุกยาม  
ใต้ผืนฟ้าคราม 
แผ่นดินสยามร่มเย็น
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รูปที่มีทุกบ้าน

ค�าร้อง นิติพงษ์ ห่อนาค 
ท�านอง อภิชัย เย็นพูนสุข 

เรียบเรียง วีรภัทร์ อึ้งอัมพร 
ขับร้อง เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

ตั้งแต่เล็กยังเคยได้ถามแม่ว่า 
บนข้างฝาบ้านเรานั่นติดรูปใคร 
ที่แม่คอยบูชาประจ�าก่อนนอนทุกคืน จะต้องไหว้

แม่ตอบว่าให้กราบรูปนั้นทุกวัน 
ท่านเป็นเทวดาที่มีลมหายใจ 
ที่เรายังพอมีกินอย่างวันนี้ 
ท่านดูแลคนไทยมานานเหลือเกิน ให้จ�าไว้

เป็นรูปที่มีทุกบ้าน 
จะรวย หรือจน หรือว่าจะใกล้ไกล 
เป็นรูปที่มีทุกบ้าน 
ด้วยความรัก ด้วยภักดี ด้วยจิตใจ

เติบโตมากี่สิบปีที่ผ่าน 
ภาพที่เห็นคือท่านท�างานทุกวัน 
เมื่อไรเราท�าอะไรที่เกิดท้อ 
แค่มองดูรูปบนข้างฝาจะได้ก�าลังใจ จากรูปนั้น

เป็นรูปที่มีทุกบ้าน 
จะรวย หรือจน หรือว่าจะใกล้ไกล 
เป็นรูปที่มีทุกบ้าน 
ด้วยความรัก ด้วยภักดี ด้วยจิตใจ
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จะขอตามรอยของพ่อ 
ท่องค�าว่า เพียงและพอ จากหัวใจ 
เป็นลูกที่ดีของพ่อ 
ด้วยความรัก ด้วยภักดี

จะขอตามรอยของพ่อ 
ท่องค�าว่า เพียงและพอ จากหัวใจ 
เป็นลูกที่ดีของพ่อ 
ด้วยความรัก ด้วยภักดี

จะขอตามรอยของพ่อ 
ท่องค�าว่า เพียงและพอ จากหัวใจ 
เป็นลูกที่ดีของพ่อ 
ด้วยความรัก ด้วยภักดี 
ด้วยความรัก ด้วยภักดี ตลอดไป
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พระเจ้าแผ่นดิน

ค�าร้อง-ท�านอง พรลพัชร์ นรารัตน์วันชัย 
เรียบเรียงเสียงประสาน บุรฉัตร สวยสมเรียม 

ขับร้อง นพ.ปิติ พลังวชิรา

ธ ทรงสถิตเหนือดวงฤทัย 
เทิดไท้ ไว้เหนือเกล้า 
ธรรมราชาคุ้มครองผองเรา 
อ้าองค์พระเจ้าแผ่นดิน

ร่มพระบรมโพธิสมภาร 
ร่มเย็นสุขสราญทุกชีวิน 
อุ่นไอผืนธรณิน 
ด้วยเดชะพระนวมินทร์ มหาราชภูมิพล

พระมหากรุณาธิคุณ 
พระการุณย์คุ้มครองผองชน 
พระปรีชาเลิศล้น 
พระมหามงคลปิ่นไผท

เทิดทูนเหนือดวงจิต 
ธ ทรงสถิตเหนือดวงใจ 
เอกองค์มหาราชาทรงชัย 
น้อมเกล้าฯถวายราชสดุดี
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พระมหากรุณาธิคุณ 
พระการุณย์คุ้มครองผองชน 
พระปรีชาเลิศล้น 
พระมหามงคลปิ่นไผท

เทิดทูนเหนือดวงจิต 
ธ ทรงสถิตเหนือดวงใจ 
แปดสิบพรรษามหาราชาทรงชัย 
น้อมเกล้าฯถวายราชสดุดี
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โชคดีที่มีในหลวง 

ค�าร้อง-ท�านอง พิมพ์ปฎิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ 
ร้องน�าหมู่ เกล้าสรวง สุพงษ์ธร, มนวิภา ประชัญคดี 

ขับร้องหมู่ พิมพ์ปฎิภาณ กรุ๊ป

โชคดีที่เรามีในหลวง โชคดีที่เรามีในหลวง โชคดีที่เรามีในหลวง  
ภูมิใจเหนือสิ่งอื่นใด ได้เกิดมาใต้ร่มโพธิ์ทอง 
รักกันดังพี่ดังน้อง แผ่นดินขวานทองเลื่องชื่อ ลือไกล 
ในน�า้มีปลา ในนามีข้าว พร่างพราวเรื่อเหลืองวิไล 
ทุกชีวิตสดใส ใต้ร่มบารมี องค์จักรีภูมิพล

เป็นบุญของแผ่นดินไทย ภูวไนยเป็นหลักแห่งไทย 
ศูนย์รวมแห่งดวงใจ ไทยเทิดทูนไว้เหนือเกล้าทุกคน

เกิดทุกข์เภทภัย ใกล้ไกลในหล้า 
ประชาเดือดร้อนสับสน บารมีพ่อพระภูมิพล.. 
เสมือนหยาดฝน..โปรยปรายฉ�า่เย็น

โชคดีที่เรามีในหลวง โชคดีที่เรามีในหลวง โชคดีที่เรามีในหลวง  
ธ ท่องไป ดุ่มไปในถิ่นกันดาร 
ทั่วถิ่นทุกสถาน พร้อมประทานความร่มเย็นให้ 
แม้สังขาร ธ ระโหย เหนื่อยล้าเพียงใด 
พระบิดาแห่งไทย..ไม่เคยทรงย่อท้อ..

สายพระเนตรที่กว้างยาวไกล และทรงห่วงใยในพสกนิกร 
พระราชด�าริไว้ก่อน พระจัดขั้นตอนแก้ไขเติมต่อ 
ทุกข์ร้อนกลับเย็น ด้วยพระเกื้อก่อ โอ้พ่อพระในดวงใจไทย 
เกิดใหม่ชาติใดภพใด ขอเกิดใต้พระบารมีองค์จักรีภูมิพล
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คีตราชัน

ค�าร้อง-ท�านอง โอฬาร น้อยช้อย 
บรรเลงและร่วมขับร้อง วงซิมโฟรนีออเคสตร้ากองทัพอากาศ 

ขับร้อง  สุเทพ วงศ์ก�าแหง ศิลปินแห่งชาติ อุมาพร บัวพึ่ง  ร้องน�าหมู่

หนึ่งในถิ่นสยาม ลือนามไปทั่วแผ่นดิน 
คือองค์นวมินทร์ อัครศิลปินแห่งวงศ์จักรี

เสด็จเถลิงถวัลย์ ราชันคีตกวี 
มากด้วยบารมี ศาสตร์ศิลป์ดนตรีพระภูมีนิพนธ์

เป็นหนึ่งในพื้นธรณิน เอกองค์ศิลปินปรมินทร์ภูมิพล 
สุนทรียศาสตร์มหาราชของปวงชน พสกทุกคนสดุดีจักรีราชา

ปราชญ์แห่งชาติสยาม ทรงธรรมองค์กษัตรา 
เลิศด้วยภูมิปัญญา มหาราชาคีตาจอมราชัน

เป็นหนึ่งในพื้นธรณิน เอกองค์ศิลปินปรมินทร์ภูมิพล 
สุนทรียศาสตร์มหาราชของปวงชน พสกทุกคนสดุดีจักรีราชา

ปราชญ์แห่งชาติสยาม ทรงธรรมองค์กษัตรา 
เลิศด้วยภูมิปัญญา มหาราชาคีตาจอมราชัน

เลิศด้วยภูมิปัญญา มหาราชาคีตาจอมราชัน 
ขอพระชนม์ ฑีฆะ ฑีฆา มหินทรา คีตา จอมราชัน 
ขอพระชนม์ ฑีฆะ ฑีฆา มหินทรา...คีตา...จอมราชัน
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พระบารมีปกเกล้า

ค�าร้อง-ท�านอง พยงค์ มุกดา ศิลปินแห่งชาติ 
ขับร้อง สันติ ลุนเผ่ ศิลปินแห่งชาติ, สมศรี ม่วงศรเขียว

พระบารมีปกเกล้าชาวไทยในโลกเสรี 
พระยศยงยิ่งฟ้าและอวกาศ 
ไทยทั้งชาติเทิดทูนศักดิ์ศรี 
ราชบัลลังก์เป็นหลักแห่งความจงรักภักดี 
ไทยจงสามัคคีชั่วนิรันดร์

มหากษัตริย์แห่งจักรีวงศ์ 
ทุก ๆ พระองค์ถูกสร้างทางสัมพันธ์ 
เพื่อชาติและประชาอุทิศชีวาคงมั่น 
นิกรจึงสบสุขสันต์เสมอมา

พระบารมีปกเกล้าชาวไทยในกรุณา 
ร่มเย็นเป็นสายพระพิรุณ 
พระกรุณาธิคุณล้นข้าฯ 
พระราชกิจเพื่อไทยประชา 
ข้าวรพุทธเจ้าภูมิใจ

อ้าองค์พระทรงเกษมส�าราญ 
พระบุญญาธิการสดใส 
พระเกียรติยศจงปรากฏเกริกไกร 
เป็นหลักชัยยิ่งใหญ่ ไชโย
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พ่อผู้เป็นที่รักยิ่ง

ค�าร้อง-ท�านอง  วราห์ วรเวช 
ขับร้อง  ธงไชย แมคอินไตย์

ร่มเย็นเป็นสุขใจ เพราะพ่อไทยคอยห่วงเรา 
สุดแดนแผ่นดินป่าเขา แบ่งเบาทุกข์ภัยให้คลาย

เรายอมสู้ทน พร้อมผจญอันตราย 
พ่อท�าด้วยความมุ่งหมาย ลูกสบายทุกข์พ่อบรรเทา

*พ่อ พ่อผู้เป็นที่รักยิ่ง 
เป็นทุกสิ่ง เป็นทุกอย่าง อยู่กลางใจเรา 
เหนื่อยกายใจเท่าใด ให้ตายแทนก็เอา 
ผองเรา ยอมพลี

พ่อ พ่อผู้เป็นที่รักยิ่ง 
เป็นทุกสิ่ง เป็นทุกอย่าง อยู่กลางใจเรา 
เหนื่อยกายใจเท่าใด ให้ตายแทนก็เอา 
เพื่อพ่อของเรา พ่อ ภูมิพล เพื่อพ่อของเรา พ่อ...ภูมิพล
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เทิดพระเกียรติภูมิพลมหาราช

ค�าร้อง-ท�านอง วราห์ วรเวช 
ขับร้องหมู่

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท 
พระภูมิพลมหาราช ปวงข้าบาทขอสดุดี 
ด้วยเดชะพระบารมี วงศ์จักรีเกริกเกรียงไกร 
พระทรงเป็น ทุกสิ่งมิ่งและขวัญชาวไทย 
เฉลิมพระเกียรติพระภูวนัย ประชารวมใจถวายพระพร

พระผู้ทรงทศพิธราชธรรม 
พระผู้ทรงน�าศิลปศาสตร์เฟื่องฟูขจร 
พระผู้ทรงเป็นฉัตรแก้วแก่พสกนิกร 
พระผู้ทรงดับร้อนให้เย็น

พระผู้ทรงทศพิธราชธรรม 
พระผู้ทรงน�าศิลปศาสตร์เฟื่องฟูขจร 
พระผู้ทรงเป็นฉัตรแก้วแก่พสกนิกร 
พระผู้ทรงดับร้อนให้เย็น

มืดมนจางหาย ผ่อนคลายทุกข์เข็ญ 
ด้วยรักร่มเย็น ร่วมใจถวายพระพร 
มืดมนจางหาย ผ่อนคลายทุกข์เข็ญ 
ด้วยรักร่มเย็น ร่วมใจถวายพระพร

ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ 
ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ 
ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ 
ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ 
ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ยิ่ง..ยืน..นาน
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ต้นไม้ของพ่อ

ค�าร้อง นิติพงษ์ ห่อนาค 
ท�านอง-เรียบเรียง อภิไชย เย็นพูนสุข 
ขับร้อง  เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

นานมาแล้ว พ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เรา 
เพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาว 
และคอยเป็นร่มเงา 
ปลูกไว้เพื่อพวกเราทุกทุกคน

พ่อใช้เหงื่อแทนน�า้รดลงไป 
เพื่อให้ผลิดอกใบ ออกผล 
ให้เราทุกทุกคน 
เติบโตอย่างร่มเย็นในบ้านเรา

ผ่านมาแล้วห้าสิบปี ต้นไม้นั้นสูงใหญ่ 
ลมแรงเท่าไร ก็บรรเทา 
ออกผลให้เก็บกิน แตกใบเพื่อให้ร่มเงา 
คอยดูแลเรา ให้เรายังมีวันต่อไป

จนวันนี้ ใต้เงาแห่งต้นไม้ต้นใหญ่ 
ลูกได้อยู่ได้คอยอาศัย แผ่นดินยังกว้างไกล 
แต่เหมือนว่าหัวใจพ่อกว้างกว่า 
ลูกที่เกิดตรงนี้นั้นยังอยู่ 
และยังอยู่เพื่อคอยรักษา 
จะรวมใจเข้ามา จะมีเพียงสัญญาในหัวใจ

230 บทเพลงจากดวงใจแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙

230

Song__1-300.indd   230 10/27/2560 BE   3:48 PM



จากวันนี้สักหมื่นปี ต้นไม้ที่พ่อปลูก 
ต้องสวยต้องงดงาม และยิ่งใหญ่ 
สืบสานและติดตาม จากรอยที่พ่อตั้งใจ 
เหงื่อเราจะเทไป 
ให้ต้นไม้ของพ่อยังงดงาม

จากวันนี้สักหมื่นปี ต้นไม้ที่พ่อปลูก 
ต้องสวยต้องงดงาม และยิ่งใหญ่ 
สืบสานและติดตาม จากรอยที่พ่อตั้งใจ 
เหงื่อเราจะเทไป จากหัวใจ 
เหงื่อเราจะเทไป 
ให้ต้นไม้ของพ่อยังงดงาม
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พระมหากรุณาธิคุณ

ค�าร้อง ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน 
ท�านอง วินท์ โอสถานนท์ 

เรียบเรียงเสียงประสาน อภิสิทธิ์ วงศ์โชติ 
ขับร้อง คณะนักร้องประสานเสียง

ในหลวงภูมิพลมหาราช 
ทรงเป็นนักปราชญ์ทุกสถาน 
ทรงเชี่ยวชาญกิจการชลประทาน 
การเกษตรผสมผสานทรงชี้น�า

เศรษฐกิจพอเพียงเลี่ยงกิเลส 
ให้ท�ากิจในขอบเขตไม่ถล�า 
เผลอตัวเผลอใจไม่ควรท�า 
ให้จดจ�าภูมิปัญญาของชาวไทย

(สร้อย)...เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม 
เป็นหลักน�าหลักใจหลักศักดิ์ศรี 
ให้ชาติมีผองชนคนดี 
พระภูมีคือพลังของแผ่นดิน

ยาเสพติดให้คิดเลิกโดยสันติ 
ทรงด�าริให้ปลูกพืชผสมผสาน 
ให้ครองชีพอยู่ได้พอประมาณ 
ให้มีงานให้มีสุขไม่ทุกข์ใจ

ทรงประดิษฐ์คิดค้นวิทยาการ 
สิ่งประดิษฐ์หลายด้านทันสมัย 
พระราชนิพนธ์ดนตรีแสนจับใจ 
วรรณกรรมทรงสร้างไว้อเนกคุณ 
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เกินกว่าห้าสิบปีที่ครองราชย์ 
ทรงชี้ขาดข้อพิพาทหลายสมัย 
ระงับเหตุฆ่าฟันของชาวไทย 
ทรงแนะให้รู้รักสามัคคี

(สร้อย)...เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม 
เป็นหลักน�าหลักใจหลักศักดิ์ศรี 
ให้ชาติมีผองชนคนดี 
พระภูมีคือพลังของแผ่นดิน

(สร้อย)...เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม 
เป็นหลักน�าหลักใจหลักศักดิ์ศรี 
ให้ชาติมีผองชนคนดี 
พระภูมีคือพลังของแผ่นดิน

ให้ชาติมีผองชนคนดี 
พระภูมีคือพลังของแผ่นดิน

ให้ชาติมีผองชนคนดี 
พระภูมีคือพลังของแผ่นดิน
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เจ็ดสิบปี พระราชาภูมิพล

ค�าร้อง-ท�านอง  ว.วัชญาน์ 
เรียบเรียงเสียงประสาน  พ.ต.สุระชัย ถวิลไพร 

ขับร้อง จ.ส.อ.จุฑาคุณ รังสรรค์, ฐิติรัตน์ ส�าราญเริงจิตต์  

เจ็ดสิบปี มิเว้น ทรงงาน  
ทวยราษฎร์ต่างเบิกบาน ทั่วหล้า 
ทรงห่วงทุกข์ สุขศานต์  ช่วยราษฎร์เคียงมา 
หลบเลี่ยงวิวาทถ้า  รู้รักสามัคคี

เจ็ดสิบปี ธ สถิตในดวงใจ 
ด้วยจิตส�านึกใน ใต้ร่มพระบารมี 
เทิดทูนไว้เหนือเกล้า ความจงรักภักดี 
ผูกพันมาเนิ่นนานปี ลูกคนนี้มิลืมพ่อ พระราชาภูมิพล 
เจ็ดสิบปี ลูกคนนี้มิลืมพ่อ พระราชาภูมิพล
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เหตุผลของพ่อ

ค�าร้อง กมลศักดิ์ สุนทานนท์ 
ท�านอง ปิติ ลิ้มเจริญ 

เรียบเรียง เจษฎา สุขทรามร, ธิติวัฒน์ รองทอง 
ขับร้อง  เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

ในหลวงอย่าทิ้งประชาชน 
มีบางคนตะโกนบอกพ่อวันนั้น 
ผ่านมาแล้ว สองหมื่นห้าพันกว่าวัน 
นับจากวันนั้น ท่านไม่เคยทิ้งคนไทย

เสียงเล็กเล็กของประชาชน 
ส�าหรับใครหลายคน คงไม่มีความหมาย 
แต่ใครกันที่ได้ยิน แต่ใครกันที่เข้าใจ 
คิดถึงพ่อทีไร ก็ตื้นตันใจทุกที

อยากรู้บ้างไหม ว่าท�าไม 
พ่อมีเหตุผลใด ที่ต้องเหนื่อยขนาดนี้ 
ลองถามหัวใจดูสักที แล้วเราจะรู้ดี 
ว่าค�าตอบคืออะไร

นอกจากค�าค�านี้ ก็ไม่มีค�าไหน 
ในหลวง รักและห่วงประชาชน

๗๐ ปี พ่อไม่เคยทิ้งประชาชน 
๗๐ ปี ที่พ่อท�างานมานานหนักหนา 
๗๐ ปี ที่ลูกส�านึกตลอดมา 
เป็นบุญหนักหนาที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย
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เสียงเล็กเล็กของประชาชน 
ส�าหรับใครหลายคน คงไม่มีความหมาย 
แต่ใครกันที่ได้ยิน แต่ใครกันที่เข้าใจ 
คิดถึงพ่อทีไร ก็ตื้นตันใจทุกที

อยากรู้บ้างไหม ว่าท�าไม 
พ่อมีเหตุผลใด ที่ต้องเหนื่อยขนาดนี้ 
ลองถามหัวใจดูสักที แล้วเราจะรู้ดี 
ว่าค�าตอบคืออะไร

นอกจากค�าค�านี้ ก็ไม่มีค�าไหน 
ในหลวง รักและห่วงประชาชน

๗๐ ปี พ่อไม่เคยทิ้งประชาชน 
๗๐ ปี ที่พ่อท�างานมานานหนักหนา 
๗๐ ปี ที่ลูกส�านึกตลอดมา 
เป็นบุญหนักหนาที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย

อยากรู้บ้างไหม ว่าท�าไม 
พ่อมีเหตุผลใด ที่ต้องเหนื่อยขนาดนี้ 
ลองถามหัวใจดูสักที แล้วเราจะรู้ดี 
ว่าค�าตอบคืออะไร

รักที่มีให้พ่อมากมายขนาดไหน 
ก็ไม่ถึงเสี้ยวหนึ่งที่พ่อรักเรา
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พ่อเจ้าหลวง ทรงพระเจริญ

ค�าร้อง สุพจน์ ชีรานนท์ 
ท�านอง ศรีสุภางค์ อินทร์ไทร 

ขับร้อง สุพจน์ ชีรานนท์

พ่อเจ้าหลวง เลิศล�า้ดิลกหล้า 
พระบุญญาปกป้องครองสยาม 
หลากโครงการเกริกทวีเป็นศรีคาม 
ก้องพระนามมหาราชปราชญ์เกรียงไกร

*เฉลิมพระชนมพรรษานภาผ่อง 
ราษฎร์แซ่ซ้องน้อมพระคุณบุญยิ่งใหญ่ 
สรรพสวัสดิ์อวยผลดลภูวนัย 
สมพระราชหฤทัยทุกวารเทอญ 
(พ่อเจ้าหลวงของปวงชน ทวยเทพบันดลทรงพระเจริญ)
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บทเพลงแห่งฟ้า มหาคีตราชัน

ค�าร้อง-ท�านอง  พรลพัชร นรารัตน์วันชัย  
เรียบเรียงเสียงประสาน บุรฉัตร สวยสมเรียม 

ขับร้อง จินตนา สุขสถิตย์ ศิลปินแห่งชาติ, นคร ถนอมทรัพย์ ศิลปินแห่งชาติ,  
ศ.ดร.นพ.ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย, ชัชชัย สุขาวดี, อิสริยา คูประเสริฐ, กันยารัตน์ กุยสุวรรณ

คือ แสงเดือน ยาม อาทิตย์อับแสง  เมื่อโสมส่อง ดั่งแฝง ค�าหวาน 
ยามค�า่ นี้ใน สายลม ยังมี ฝัน  ความฝันอันสูงสุด นั้น เตือนใจ

คือ แสงเทียน ยาม ไร้จันทร์  เราสู้ เพื่อ รัก อันสดใส 
ชะตาชีวิต ลิขิตเช่นใด  ไร้เดือน ยิ้มสู้ ไว้ ใกล้รุ่ง ไกลกังวล

ลมหนาวโชย ยูงทอง เฉิดฉัน  ในดวงใจนิรันดร์สุขล้น 
ยามเย็น ค�่าแล้ว แว่ว สายฝน  ขอ เทวาพาคู่ฝัน ดล รักคืนเรือน

คือ แผ่นดินของเรา  ดวงใจกับความรัก เนาเสมือน 
แก้วตาขวัญใจ ภิรมย์รัก ไม่ลืมเลือน  สุขดั่งได้เยือน เกาะในฝัน

คือบทเพลงแห่งฟ้า  บรรเลงมาชุบชีวัน
The Hunter,Nature Waltz Can’t You Ever See
Lay Kram Goes Dixie Kinari Waltz ,Oh l say

มหาจุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์  เกษตรศาสตร์ เทิดพระมหามงคล

ราชนาวิกโยธิน ราชวัลลภ  เรา-เหล่าราบ ๒๑ ชเูชดิไว้ ธงไชยเฉลมิพล

ผองไทยทุกคน  เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย

เพลิน เพลินภูพิงค์  ศุกร์สัญลักษณ์สุขจริง เมนูไข ่
เพลงพรจากฟ้าอ�านวย พรปีใหม่  ตราตรึงทุกดวงใจสุขใดเทียบทัน

คือบทเพลงแห่งฟ้า  ประทานมาชุบชีวัน  
พระภูมิพลมหาคีตราชัน บันดาลเสียงสวรรค์บรรเลงกล่อมชน
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เหนือเกล้า

ค�าร้อง สุรัฐ พุกกะเวส 
ท�านอง เอื้อ สุนทรสนาน 

ขับร้อง นักร้องวงสุนทราภรณ์

ข้าพระพุทธเจ้าเหล่าศิลปิน 
เหนือเกล้าของเราคือพระปรมินทร์ภูมิพล 
จากสรวงสวรรค์พระเป็นมิ่งขวัญแห่งชน 
พระกรุณาหลั่งล้นเหมือนสายฝนอันชื่นใจ

ธ เป็นร่มโพธิ์แก้วปกป้อง 
ธ เป็นร่มโพธิ์ทองคุ้มผองภัย 
ให้ความร่มเย็นเย็นกว่าร่มไทร 
พระหฤทัยสดใสเกินกว่าวาริน

พระบารมีล้นเกล้า  
หลักชัยของชาวศิลปิน 
ข้าบาททั้งหลายขอถวายชีวิน 
แด่พระสยามมินทร์ ภูมิพล
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คุณธรรมสี่ประการ

ค�าร้อง-ท�านอง นคร ถนอมทรัพย์ ศิลปินแห่งชาติ 
ร่วมประพันธ์ค�าร้อง ศรีสุภางค์ อินทร์ไทร 

เรียบเรียง นคร ถนอมทรัพย์ ศิลปินแห่งชาติ, ปรีดา จรัสวัฒน์ 
ขับร้อง อุมาพร บัวพึ่ง, พรเทพ เทพรัตน์

(*) คุณธรรมสี่ประการองค์พระภูบาลประทานประชา 
ให้ทุกคนร่วมศึกษา และน้อมน�ามาปฏิบัติตน 
คุณธรรมอยู่กับใคร ชีวิตวิไลประเสริฐเลิศล้น 
คุณธรรมอยู่กับปวงชน ส่งผลให้ชาติบ้านเมืองวัฒนา

ประการแรกคือความจริงใจ 
สัจจะคงไว้ทั้งใจวาจา 
กอบกิจกรรมนานา 
ให้มีคุณค่าให้ความเป็นธรรม

ประการสองคือการข่มใจ 
มิให้อ่อนไหวผิดพลาดถล�า 
ความดีที่ช่วยกันท�า 
ล้วนน�าสังคมชีวิตสดใส

ประการสามท�าใจท�าตน 
อดออมอดทนและยอมอดกลั้น 
ไม่ล่วงความดีดึงดัน 
ยึดมั่นในความสัตย์สุจริตใจ

ประการสี่ละวางความชั่ว 
มิเห็นแก่ตัว ห่วงประโยชน์ชาติไว้ 
เพื่อชาติเจริญก้าวไกล 
ผองไทยร่มเย็นล้วนเป็นมงคล 
ซ�้า (*) และซ�า้ทั้งเพลง
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ฝนพระราชทาน

ค�าร้อง-ท�านอง วราห์ วรเวช  
เรียบเรียงเสียงประสาน มนู อินทาภิรัต 

ขับร้อง พ.ญ.พันทิวา สินรัชตานันท์

ฝนแล้ง  ข้าวแห้งยืนตาย 
หดหู่เหนื่อยหน่าย  ธรรมชาติใจร้ายใจด�า 
ไหว้วอน  ขอพรฝนพร�า 
ข้าวที่หว่านด�า  จะได้เติบโตเลี้ยงชาวไทย

แต่ฟ้าท่านก็ไม่โปรด  ฟ้าลงโทษที่คนมักได ้
ตัดโค่นตัดโค่น ตัดหมู่ไม้  มีเท่าใดก็ตัดเหลือแต่ตอ 
แดดเผาจนดินเหือดแห้ง  แตกระแหงไปทั่วแล้วหนอ 
ความชื้นพื้นดินไม่พอ  เศร้าจริงหนอจะท�ายังไง

(ลูกคู่) จะท�ายังไงกันดี  พ่อแม่น้องพี่ชาวไทย 
เดชะพระบารมีปกเกศ  ประมุขประเทศของไทย 
ทรงเล็งเห็นและเป็นห่วงใย  ทรงเห็นใจชาวไร่ชาวนา 
ทรงด�าริวางแผน  แก้ความขาดแคลนน�า้ฟ้า 
ฝนไม่ตกไม่เป็นไรน่า  ไทยประชามิต้องหวั่นใจ

(ลูกคู่) ใจเย็น ๆ ใจเย็น ๆ  ใจเย็น ๆ แล้วจะเย็นใจ 
ครั้นทรงคิดเสร็จสิ้น  พระเจ้าแผ่นดินแถลงไข 
บันดาลน�้าให้แก่ชาวไทย  น�้าใส ๆ ก็ไหลตกจากฟ้า 
จนข้าวชูรวงสะพรั่ง  เหลืองสุกปลั่งทั่วทั้งทุ่งนา 
ชาวไทยซ้ึงใจถ้วนหน้า  รอดตายแล้วหนาเรามข้ีาวกนิตลอดกาล

(ลูกคู่) ตลอดกาล ไทยจะมีข้าวกินตลอดกาล 
ฝนหลวง พระราชทาน ฟ้าโปรยน�า้ผ่าน  กระเซ็นซ่านหว่านสุขท่วมใจ 
แต่นี้... และตลอดไป  กสิกรของไทย มีน�า้ใช้ยังชีพทั่วกัน.... 
จากฝนหลวง ...จากฝนหลวง ...จากฝนหลวง ...จากฝนหลวง
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พ่อเจ้าอยู่หัวของหนู (ภาคกลาง)

ค�าร้อง-ท�านอง ศรีสุภางค์ อินทร์ไทร 
เรียบเรียงเสียงประสาน ปรีดา จรัสวัฒน์ 

ขับร้อง ด.ญ.พิมพ์ธร บุญยรังคะ

พ่อเจ้าอยู่หัว ของหน ู หนูเคยแหงนดูรูปพ่อ 
ถามแม่ว่าใครกันหนอ เห็นแม่และพ่อกราบบูชา

แม่จับมือสองของหน ู พนมและชูแหงนหน้า 
สอนว่าพ่อเป็นพ่อฟ้า ปกครองชาติมาหกสิบปี

บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข หนูเล่นสนุกได้ทุกที ่
พ่อสอนให้รู้รักสามัคคี หนูต้องท�าดีตามพ่อสอน

พ่อเจ้าอยู่หัว ของหนู หนูจะไม่รอโตก่อน 
หนูจะท�าตามพ่อสอน ไม่เก ไม่อ้อน เป็นคนดี
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พ่อเจ้าอยู่หัวของหนู (ภาคเหนือ)

ค�าร้อง-ท�านอง ศรีสุภางค์ อินทร์ไทร 
ภาษาค�าเมือง โยนก นาคพันธุ์ 

ดนตรี - เรียบเรียงเสียงประสาน ทีมงานนะโม 
ขับร้อง ด.ญ.ธัญชนิต ศรีสมเพ็ชร

ป้อเจ้าอยู่หัวของหนู หนูเกยแหงนดูฮูปป้อ 
ถามแม่ว่าไผ๋กันหนอ หันแม่กับป้อกราบปู่จา

แม่ก�๋ามือสองของหน ู พนมเชิดชูยกมือไหว้สา 
สอนว่าเปิ้นเป๋นป้อฟ้า ป๊กครองจ้าตมากว่าหกสิ้บปี๋

บ้านเมืองฮ่มเย็นเมินนาน เป๋นสุขสราญเล่นได้กุตี ้
ป้อสอนฮู้ฮักสามัคคี หนูต้องท�าดี๋ตามก�าป้อสอน 

ป้อเจ้าอยู่หัวของหนู หนูคงบ่รอจ๋นใหญ่ก่อน 
หนูจะท�าต๋ามป้อสอน บ่ฮ้ายบ่อ้อนจะเป๋นคนดี 
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พ่อเจ้าอยู่หัวของหนู (ภาคอีสาน)

ค�าร้อง-ท�านอง ศรีสุภางค์ อินทร์ไทร 
ภาษาพื้นบ้าน สมพจน์ สิงห์สุวรรณ 

เรียบเรียงเสียงประสาน ปรีดา จรัสวัฒน์ 
ขับร้อง ด.ญ.ณัฐกานต์ ชาญกว้าง

พ่อเจ้ายูหัว ของหนู  หนูเคยแหงนดูรูปพ่อ 
ถามแม่วาพู่ได๋น้อ  เห็นแม่กับพ่อกราบบูซา

แม่จับมือสองของหนู  พนมขึ้นซูแหงนหน่า 
สอนว่าพ่อเป็นพ่อฟ้า  ปกครองซาติมากว่าหกสิบปี

บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข  หนูเล่นสนุกได้ทุกที่ 
พ่อสอนให้ฮู้ฮักสามัคคี  หนูต้องท�าดีตามค�าพ่อสอน

พ่อเจ้ายูหัว ของหนู  หนูสิบ่รอโตก่อน 
หนูสิเฮ็ดน�าตามค�าพ่อสอน บ๊อดื้อ บ๊ออ้อน เป็นคนดี
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พ่อเจ้าอยู่หัวของหนู (ภาคใต้)

ค�าร้อง-ท�านอง ศรีสุภางค์ อินทร์ไทร 
เรียบเรียงเสียงประสาน ถาวร ค�านวน 

ขับร้อง ด.ญ.สุธิรจน์ ศรีเพ็ชร

พ่อเจ้าอยู่หัว ของหนู ้ หนู้เคยแหง้นดูรูปพ่อ 
ถ้ามแม่ว่าใครกันหน้อ เห็นแม่และพ่อกราบบูชา

แม่จับมือสองของหนู ้ พนมและชูแหง้นหน้า 
ส้อนว่าพ่อเป็นพ่อฟ้า ครองชาติมากว่าหกสิบปี

บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุ้ข หนูเล่นสนุกได้ทุกที่ 
พ่อสอนให้รู้รักสามัคคี หนูต้องท�าดีตามค�าพ่อส้อน

พ่อเจ้าอยู่หัว ของหนู ้ หนู้จะไม่คอยโตก่อน 
หนู้จะท�าตามพ่อส้อน ไม่เก ไม่อ้อน เป็นคนดี
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THE ONE AND ONLY

Lyric : Srisuphang Insai 
English Lyric : Pat Sangthum 

Music & Arrangement : Nakorn Thanomsub 
Singer : Pussadee Auafua

In our heart that’s where he stay
Night and day and come what may
He’s the light that shines across the skies
Happiness of all the Thais

He’s the leader who provides
Thailand sings of him with pride
Makes a difference the world can see
There for us, for you and me

The Greatest King of Kings
In all our times (live)
History beholds his reign
Heavenly gift to all mankind
As his fame forever will remain

He’s the sun, the moon and stars
To his people , near and far
Millions of others cannot compare
Our Greatest King, “King Bhumiphol”
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พระภูมิพลมหาราชร�าลึก

ค�าร้อง-ท�านอง นคร ถนอมทรัพย์ ศิลปินแห่งชาติ 
ขับร้องหมู่ ศิลปินสโมสรนักเพลง

ทรงเป็น พลังแห่ง...แผ่นดิน ทรงเป็นน�า้ทิพย์รินชโลมไทย 
ทรงเป็นพลังลม สลายโพยภัย ทรงเป็นพลังไฟ จุดแรงใจไพร่ฟ้า

น้อมเกล้าศิรกรานเทิดไท ้
ร�าลึกพระคุณยิ่งใหญ่ พระพ่อแห่งชาติ 
พ่อเจ้าอยู่หัวของปวงชน พระภูมิพลมหาราช 
ผองข้าพระบาท ถวายราชสดุดี

สยามเย็นด้วยราชธรรมทศพิธ 
ด้วยพระบุญญสถิต คุ้มไทยธาตรี 
เกือบศตวรรษทรงราชย์ครองไทย ธ ทรงครองใจไทยทุกชีวี 
พระภูมิพลภูมี ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจ

ทรงเป็น พลังแห่ง...แผ่นดิน  
ทรงเป็นน�า้ทิพย์รินชโลมไทย 
ทรงเป็นพลังลม สลายโพยภัย  
ทรงเป็นพลังไฟ จุดแรงใจไพร่ฟ้า

มิว่างเว้น ธ ทรงด�าริ พระราชทาน 
หลายพันโครงการ ช่วยชนช่วยชาติ ผ่านทุกปัญหา 
ทั่วทั้งสกล เทิดไท้ทรงธรรม์ ราชันแห่งราชา 
นวมินทร์ ปราชญ์แห่งมหาประชาชาติไทย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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พ่อ ของแผ่นดิน

ค�าร้อง-ท�านอง  พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

สิบสามตุลาคมสองห้าห้าเก้า 
“พ่อ”จากเราไปแล้วสู่สวรรค์ 
ลูกลูกแสนโศกาจาบัลย์ 
ใจลูกสั่นสุดกลั้นแทบขาดใจ 
ลูกจะจดจ�าค�าสอน“พ่อ” 
จะไม่ย้อท้อจะต่อสู้ต่อไป 
จะล�าบากอยากเข็นเพียงใด 
เพื่อ“พ่อ”เพื่อแผ่นดินไทยยืนยง

ขอสัญญาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
จะตามรอย“พ่อ”จนชีวิตเป็นผุยผง 
จะจงรักภักดิ์ดีต่อ“พ่อ”มั่นคง 
จะซื่อสัตย ์ ซื่อตรง  ต่อชาติ ต่อประชาชน 
ขอให้ “พ่อ”หลับสบายบนฟากฟ้า 
ขอวิงวอนเทพยดาทุกแห่งหน 
ช่วยปกปักรักษา“พ่อ”ของเราทุกคน 
ประสพสุขบนสวรรค์ชั้นฟ้า

 251พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์

251

Song__1-300.indd   251 10/27/2560 BE   3:48 PM



พ่อภูมิพล

ค�าร้อง-ท�านอง-เรียบเรียงเสียงประสาน-ขับร้อง ยืนยง โอภากุล ศิลปินแห่งชาติ

พ่อท่องไปใกล้ไกลทุกถิ่น เหยียบพื้นดินทุกตารางนิ้ว 
จากยอดดอยยอดภูสูงลิ่ว ถึงชายเลนชายป่าโกงกาง 
น�าแนวทางที่คิดไว้ก่อน เข้าไปสอนไปบอกไปสร้าง 
แก้ปัญหาให้อย่างถูกทาง น�าความหวังสู่สังคมไทย

หนักเท่าใดไม่เคยคิดบ่น ประชาชนต้องสุขสบาย 
ยอมทุ่มเทพระวรกาย แลกกับครองแผ่นดินโดยธรรม

วัน ๑๓ ตุลาฟ้าดับ พ่อนอนหลับลาจากเราไป 
น�้าตาลูกท่วมท้นเมืองไทย สุดอาลัย พ่อภูมิพล

พ่อเจ้าอยู่หัว พ่อภูมิพล ของประชาชน คนไทยทั้งชาติ 
เราขอตามรอยพ่อ ตามเบื้องพระยุคลบาท 
จอมกษัตริย์นักปราชญ์ ผู้หยาดเหงื่อหลั่งรดโลมดิน
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ลอย

ค�าร้อง-ท�านอง ศุ บุญเลี้ยง 
เรียบเรียง จุมพล ทองตัน 

ขลุ่ย ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ 
ไวโอลิน พิมพ์จุฑา พงศ์อุดมกิจ 

ขับร้อง วัชระ ปานเอี่ยม, วิยะดา โกมารกุล ณ นคร 

คืนแสงจันทร์ นวลงามผ่องใส 
อาจมีเมฆบดบังไป ให้ราตรีนี้มืดมน 
อย่าหวั่นกลัว บางครั้งแม้ต้องหมองหม่น 
แสงดาวอาจดูสับสน แต่ใจจริงใสดังจันทร์

เทียนเล่มเดียวก็ยังวูบไหว 
หลายเทียน หลายดวง หลายไฟ 
สว่างไสวผ่องพรรณ

จุดพลัง ต่อไฟให้ทอแสงปลั่ง 
แสงเป็นดั่งเช่นความหวัง 
ดั่งไทยมีแสงน�าทาง

ลอยกระทง ส่งความจงรัก  
ขอข้าฝาก กับสายนที 
ดวงไฟ แห่งความภักดี 
ฝากฟากฟ้าราตรี ข้ามีแต่ความอาลัย

ลอยล่องไปให้ไกลสุดตา 
บอกคนที่อยู่บนฟ้า ว่ายังคิดถึงร�่าไป 
อย่ากังวล หลุดลอยพ้นจากโพยภัย 
ท่านยังไม่จากไปไหน อยู่ในหัวใจนิรันดร์
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เพื่อพ่อ

ค�าร้อง-ท�านอง-เรียบเรียงเสียงประสาน พฤกษ์ พักตรใส 
ขับร้อง ดวงดาว ทินโรจน์ 

ประสานเสียง ชัญญาณัฎฐ์ ภูวโชติพิพัฒน์, ภคณัฎฐ์ ภูวโชติพิพัฒน์

ถึงแม้ฟ้าสว่างหรือมืดมัว 
พ่อไม่เคยหวั่นกลัวกับสิ่งใดๆ 
ไม่เคยท้อแท้ พ่อท�าเป็นตัวอย่างไว้ 
ท�าสิ่งดีลูกจงจดจ�า

หลายสิ่งที่พ่อคิดพ่อสร้าง 
เหงื่อพ่อหยดเป็นทางลงผืนดิน 
เพื่อลูกทุกคนได้อยู่ได้กิน 
มีพอเพียงสืบไป

เราพี่น้องต้องรักกัน 
ต้องรู้จักแบ่งปัน อย่าเห็นประโยชน์แก่ตน 
ทุกคนต้องรักกัน สามัคคีกัน 
ท�าเพื่อพ่อของเรา

วันนี้พ่อได้จากเราไป 
เดินทางไกลครั้งนี้ไม่หวนกลับ 
แต่พ่อยังมองเราจากเบื้องบน 
ยังห่วงลูกทุกคนตลอดไป
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เราจะท�าตามสัญญา รักษาสัจจะวาจา 
ที่เคยเอ่ยปากกับพ่อไว้ 
แม้วันนี้มีน�า้ตา วันที่พ่อจากลา 
เราไปสุดแสนไกล

วันนี้พ่อได้จากเราไป 
เดินทางไกลครั้งนี้ไม่หวนกลับ 
แต่พ่อยังมองเราจากเบื้องบน 
ยังห่วงลูกทุกคนตลอดไป

พ่อยังมองเราจากเบื้องบน 
ยังห่วงลูกทุกคนตลอดไป 
เราจะท�าความดีด้วยตั้งใจ 
เพื่อพ่อเพื่อราชาผู้ยิ่งใหญ่
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ใต้ร่มพระบารมี

ค�าร้อง-ท�านอง สุรพันธ์ ชาญวิชณานันต์ 
เรียบเรียง Mr.Fungdoo 
ขับร้อง พลพล พลกองเส็ง

ใต้ร่มพระบารมี พ่อคนนี้ท�าเพื่อลูกทุกอย่าง 
ดั่งแสงประทีป ที่ส่องน�าทาง 
อีสาน เหนือ ใต้ กลาง ทั่วแคว้นแดนไทยร่มเย็น

เป็นดั่งครูของแผ่นดินทอง  
พ่อเฝ้ามองคอยห่วงลูกไม่ห่าง 
ขอเดินตามทางของพ่อทุกอย่าง 
ด้วยใจภักดิ์และสามัคคี

เพลงแห่งแสงตะวันก้องมา 
เป็นศรัทธา คุณค่าทวี 
จากฟากฟ้าสุราลัยสู่ปฐพี 
จะท�าดีด้วยใจเข้มแข็ง

คลื่นแห่งศรัทธา จงรักภักดี 
ถึงวันนี้อาทิตย์อับแสง 
แสงสุดท้ายส่องไปทุกหนทุกแห่ง 
กับค�าเพียงพอที่พอเพียง

* ใต้ร่มพระบารมี พ่อคนนี้ท�าเพื่อลูกทุกอย่าง 
ดั่งแสงประทีป ที่ส่องน�าทาง 
อีสาน เหนือ ใต้ กลาง ทั่วแคว้นแดนไทยร่มเย็น
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ตามรอยเท้าพ่อ

ค�าร้อง-ท�านอง โอ ทรงธรรม ธูปแก้ว 
เรียบเรียงเสียงประสาน ฟู กิตติกร สุทธิสน 

ขับร้อง  ปู ร�ามะนา

มีหัวใจคือประชาชน ที่รวยจนทั่วถิ่นกันดาร 
มีผืนดินเปรียบเสมือนบ้าน ยาวนานจนเจ็ดสิบปี 
คือพ่อหลวงของคนไทย คือศูนย์รวมใจน้องพี่ 
ผู้คนต่างเป็นสุขี พอมี พออยู่ พอกิน

อีสาน ออก ตก ใต้ เหนือ หยาดเหงื่อของพ่อไหลริน 
น�า้พระทัยจากพระเจ้าแผ่นดิน ให้ท�ากินได้ด้วยตัวเรา 
โครงการพระราชด�าริ พ่อริเริ่มท�าก่อนเขา 
เมืองไทยสุขส�าราญนานเนา บ้านเราร่มเย็นเรื่อยมา

คือองค์ภูมิพล ภูมิพล มหาราชา 
เทิดทูนไว้สูงสุดฟ้า ราชาผู้ยิ่งยง 
 คือองค์ภูมิพล ภูมิพล มหาราชา 
พวกเราจะขอสัญญา เดินตามรอยเท้าพ่อ

ไม่เคยละทิ้งประชาชน ทุกชนชั้นใดนั่นหนอ 
หนใดแห่งใดเฝ้ารอ มีพ่อดั้นด้นจนถึง 
วันนี้พ่อจากไป จ�าไว้ข้างในตราตรึง 
คนไทยส่งใจไปถึง ด้วยค�าหนึ่ง เรารักพ่อ

* คือองค์ภูมิพล ภูมิพล มหาราชา 
เทิดทูนไว้สูงสุดฟ้า ราชาผู้ยิ่งยง 
คือองค์ภูมิพล ภูมิพล มหาราชา 
พวกเราจะขอสัญญา เดินตามรอยเท้าพ่อ
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หยดน�้าตาแห่งความอาดูร

ค�าร้อง-ท�านอง ศรีสุภางค์ อินทร์ไทร 
เรียบเรียงเสียงประสาน ปรีดา จรัสวัฒน์ 

ขับร้อง หัสพงศ์ วงษ์ศรีวิลาส

น�า้ตาทุกหยด หลั่งรดนองหน้า 
กราบเบื้องบาทา พระพ่อแห่งไทย 
วิโยคอาดูร สิ้นศูนย์รวมใจ 
คนไทยร้องไห้ ร�่าหาอาวรณ์

ทุกค�าพ่อให้ ฝากไว้คุณค่า 
เป็นปรัชญา และเป็นค�าสอน 
ด้วยความห่วงใย ในราษฎร 
ดับความทุกข์ร้อน ทั่วทั้งธานินทร์

เจ็ดสิบปีแล้ว ที่โลกประจักษ์ 
พระผู้เป็นหลัก พลังแห่งแผ่นดิน 
ทรงงานเหนื่อยหนัก มาทั้งชีวิน 
เอกองค์ภูมินทร์ พระเกียรติก�าจาย

น�้าตาทุกหยด หลั่งรดลงทั่ว 
ฟ้ามืดสลัว ใจมืดสลาย 
เจ็ดสิบล้านคน น้อมลงทรุดกาย 
สะอื้นร�า่ไห้ ถวายบังคม
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เพลง ๙ (เก้า)

ค�าร้อง พลตรี วิเชียร ชูปรีชา 
ท�านอง-เรียบเรียงเสียงประสาน ประยงค์ ชื่นเย็น ศิลปินแห่งชาติ 

แซกโซโฟน ชวน หลีกภัย ฐาปนันดรศิลปิน 
ขับร้อง  (บี) กมลาสน์ เอียดศรีชาย

เก้าล้นเกล้า เก้ากลางใจ ชาวไทยทั่วถิ่น เก้าภูมินทร์ 

ขอน้อมเกล้าองค์พระทรงศรี

ก้าวถึงฝัน ก้าวทันโลก โศกฤดี เก้าจักรี ก้าวไกลเรา เหลือเลขเก้าไทย

มองเลขเก้า อุณาโลม ชมเก้าศักดิ์สิทธิ์ 

ทุกชีวิตน้อมบารมีเก้าให้ไว้ 

ขอก้าวตาม เติมเลขเก้า ล้นเกล้าไทย

จนชีพวาย ถวายให้พระภูมิพล
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แก้วตาในดวงใจ

ค�าร้อง-ท�านอง สุรพันธ์ ชาญวิชณานันต์ 
เรียบเรียงเสียงประสาน เศรษฐศักดิ์ เศรษฐจิตต์  

ขับร้อง รวมศิลปิน ช่อง ๗

จากไปแล้ว แต่ไม่เคยหายไป 
ยังชัดเจน ในหัวใจ ในดวงตา 
แสงเดือนดับ กลับสู่ฟากฟ้า 
จากพสุธา สู่สวรรคาลัย

พ่อไม่เคย หยุดพัก ให้ความรักเรื่อยมา 
พ่อจ๋า อยู่บนฟ้าให้สุขสบาย

กลับไปเป็นเทวดาที่ฟ้าเบื้องบน 
ไม่ต้องคอยกังวล ไม่ต้องคอยห่วงใย 
ค�าพ่อสอน ทุกค�าจะท�าต่อไป 
ให้พ่อได้ภูมิใจ ให้สมเป็นลูกของพ่อทุกคน

เหนื่อยมานาน คงไม่เป็นเหมือนก่อน 
ได้พักผ่อน บนฟ้าไกล มองลงมา 
รักยังอยู่ ยังคงห่วงหา 
พ่อคือแก้วตา อยู่ในดวงใจ

พ่อไม่เคย หยุดพัก ให้ความรักเรื่อยมา 
พ่อจ๋า อยู่บนฟ้าให้สุขสบาย

กลับไปเป็นเทวดาที่ฟ้าเบื้องบน 
ไม่ต้องคอยกังวล ไม่ต้องคอยห่วงใย 
ค�าพ่อสอน ทุกค�าจะท�าต่อไป 
ให้สมเป็นคนไทย ให้สมเป็นลูกของพ่อทุกคน
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รักในดวงใจนิรันดร์

ค�าร้อง ชนกพร พัวพัฒนกุล 
ท�านอง-เรียบเรียงเสียงประสาน อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์ 

ขับร้อง ชมรมดนตรีสากล สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แว่วเสียงราษฎร์ ร�า่ไห้ในยามค�่า 
สายฝนพร�า แผ่นดินของเราผอง 
เมื่ออาทิตย์อับแสงลาน�า้ตานอง 
สายลมต้อง แสงเทียนดับ ลับชั่วกาล

ศุกร์สัญลักษณ์ บังคมลา พระมหามงคล 
โอ้ ค�่าแล้ว ในกมลสิ้นค�าหวาน 
คืนไร้เดือน ลมหนาวนั้นยาวนาน 
กว่าจะผ่านห้วงเวลา ชะตาชีวิต

เมื่อโสมส่อง เตือนใจ ให้ยั้งอยู่ 
หักอาลัย ยิ้มสู้ ประกอบกิจ 
เพื่อความฝันอันสูงสุด จักอุทิศ 
หวังตามรอยบาทบพิตร ด้วยใจภักดี

ผ่านยามเย็น เห็น แสงเดือน ที่เคลื่อนคล้อย 
เราสู้คอยอดทนให้ชนประจักษ์ 
ท�าความดีด้วย ดวงใจกับความรัก 
เพื่อทรงพัก ไกลกังวล ที่บนฟ้า

เจ้าแก้วตาขวัญใจ อย่าไห้หวน 
จงช่วยชวนกันฝัน ถึงวันหน้า 
ใกล้รุ่งแล้ว ประเทศไทยในน�้าตา 
พระราชาสถิต ในดวงใจนิรันดร์ 
รักนี้จะอยู่ในดวงใจนิรันดร์
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จากลูกของแผ่นดิน

ค�าร้อง วิเชียร ตันติพิมลพันธ์ 
ท�านอง สราวุธ เลิศปัญญานุช 

ศิลปิน รวมศิลปินแกรมมี่

มองรูปพระเจ้าอยู่หัว 
ผู้เปรียบดังพ่อของชาวประชา 
ยังคิดถึงวันนั้นที่พ่อเดินน�าพวกเราเรื่อยมา 
คือช่วงเวลาที่แสนโชคดี

มองรูปใบเดิมใจหาย 
ตื่นขึ้นมาไม่มีพ่อวันนี้ 
เหม่อมองฟ้าไม่รู้ชะตาที่มี 
ชีวิตลูกของแผ่นดินต้องไร้พ่อน�าทาง

ในใจอ่อนล้าเหมือนน�า้ตาไม่ยอมหยุดไหล 
แล้วนับจากนี้จะไปทางไหน 
มองดูรูปนั้นเรามีรักของท่านในหัวใจ 
เรารู้พ่อไม่เคยทิ้งเรา

* ยังมีรอยเท้าให้ก้าวตามต่อ 
มีค�าสอนของพ่อน�าทางต่อไป 
เหมือนยังมีแสงทอง 
แสงเรืองรองยังส่องทางให้ใจ 
จับมือกันจะจับมือไว้เป็นหนึ่งเพื่อพ่อเรา
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สิ่งที่ท�าไว้จะสานท�าต่อ 
สิ่งที่พ่อตั้งใจจะไม่หายไป 
จากลูกๆ ของแผ่นดิน 
อยากให้ท่านได้ยินบนฟ้าไกล 
จะดูแลแผ่นดินนี้ที่พ่อห่วงใย 
ให้ดีงามยั่งยืน (*ซ�า้)

ยังมีรอยเท้าให้ก้าวตามต่อ 
มีค�าสอนของพ่อน�าทางต่อไป 
เหมือนยังมีแสงทอง 
แสงเรืองรองยังส่องทางให้ใจ 
จับมือกันจะจับมือไว้เป็นหนึ่งเพื่อพ่อเรา

สิ่งที่ท�าไว้จะสานท�าต่อ 
สิ่งที่พ่อตั้งใจจะไม่หายไป 
จากลูกๆ ของแผ่นดิน 
อยากให้ท่านได้ยินบนฟ้าไกล 
ไม่ลืมว่าเราเคยโชคดีแค่ไหน 
ไม่ลืมว่าพ่อรักเรามากแค่ไหน 
ขอทดแทนรักแสนยิ่งใหญ่มากล้นบุญคุณทวี 
แผ่นดินนี้ต้องดีงามต่อไป
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พระองค์ยังอยู่

ค�าร้อง-ท�านอง-ดนตรี แจ้ ดนุพล แก้วกาญจน์ 
ขับร้อง  แจ้ ดนุพล แก้วกาญจน์

โอม ..สิบนิ้วพนม กราบก้มบูชา  
หยดฝนมนต์พระมโหรีเชิด ชูพระบารมี ฯ 
โลกไว้อาลัย โศกเศร้าอาวรณ์  
ส่งผลสะท้อนให้เรารักกัน ดั่งค�าสอนของพ่อ

* ให้พ่อบรรทมพักอยู่บนฟ้า  
ณ ที่ประทับกษัตริย์ตรา 
อยากจะบ�าเพ็ญ เช้าเย็นเฝ้าภาวนา  
ท�าพระประสงค์ ให้สมได้ดั่งพระหทัย

ท่านเสด็จกลับสวรรค์ไกล  
แต่เหตุใดยังคล้ายใกล้ชิด  
ผ่านนานนับเดือนป ีไม่คลายจงรักภักดี  
ดั่งเหมือนพระองค์.....ยังอยู่ (*ซ�า้)

ผ่านนานนับเดือนป ีไม่คลายจงรักภักดี  
ดั่งเหมือนพระองค์.....ยังอยู่
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สวรรค์ใจร้าย

ค�าร้อง-ท�านอง-เรียบเรียง  ธันวา ราศีธนู 
ขับร้อง รวมดีเจคลื่น FM95 MHz

*น�า้ตาของลูก ไหลนอง ทั่วทั้งแผ่นดิน 
เมื่อถึงวันสิ้น เหนือหัว พ่อของแผ่นดิน 
หัวใจสลาย ไทยทั้งสยาม น�า้ตาไหลริน 
สิ่งที่ได้ยิน คือเสียงร�าร้อง ก้องแผ่นดินไทย

พ่อจากไปแล้ว ร่มโพธิ์ ร่มแก้ว ผู้มีแต่ให้ 
หนึ่งในดวงใจ คือ พ่อองค์นี้ หาใดเปรียบปาน 
พ่อยังคงอยู่ ในใจลูกนี้ ตราบนานแสนนาน 
ชั่วนิรันดร์กาล พ่ออยู่ ในใจ ของลูกเสมอ

สวรรค์ใจร้าย แลกชีวิตได้ ลูกขอตายแทน 
สิ่งที่หวงแหน คือ พ่อเท่านั้น ของชนชาวไทย 
ลูกขอน้อมส่ง ขอให้พระองค์ สู่สวรรคาลัย 
จะชาตินี้ชาติไหน ลูกจะขอเป็น ข้ารองบาทในทุกชาติไป (*ซ�า้)
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เรื่องเล่าจากพ่อแม่

ค�าร้อง-ท�านอง-เรียบเรียง พิชญ์เฉลิม เหล่าวานิช 
ขับร้อง พิชญ์เฉลิม (โล้นบอย)

เมือ่ตอนทีเ่ราเป็นเดก็ ได้เหน็รูปชายคนหนึง่ ช่างมเีมตตา และมองจ้องมาตรงท่ีเรา 
ไม่เคยได้เจอตัวจริง ได้ยินแค่เพียงเรื่องเล่า ว่าท่านช่วยเหลือพวกเรา ทุกที่ในดินแดนนี้

พ่อแม่ได้เล่าให้ฟังเมื่อยังเด็ก เมื่อยังเล็กนัก 
ถ้าเห็นรูปของในหลวงให้เรากราบกรานท่านด้วยความรัก 
ภาพที่อยู่ในแบงค์ หรืออยู่ในเหรียญ นั่นคือโฉมของพระพักตร์ 
ผู้ทรงท�าทุกอย่างเพื่อประชาชนที่ท่านรัก 
ผู้เป็นห่วง เราทุกคน แม้ล�าบาก แม้ล�าบน 
ไม่ว่าแห่ง ไม่ว่าหน จะฝ่าฝน จะขึ้นเขา เพื่อพวกเรา 
ให้กินดีและมีสุข และไม่มีทุกข์ในทุกๆที่ที่ท่านไป 
ไม่ว่าน�้าจะสูง พายุจะกระหน�า่ ถึงแม้ล�าบากท่านก็จะไป

เมือ่ตอนทีเ่ราเป็นเดก็ ได้เหน็รูปชายคนหนึง่ ช่างมเีมตตา และมองจ้องมาตรงท่ีเรา  
ไม่เคยได้เจอตัวจริง ได้ยินแค่เพียงเรื่องเล่า ว่าท่านช่วยเหลือพวกเรา ทุกที่ในดินแดนนี้

ท่านไปด้วยรถ แล้วเดินด้วยเท้า ท่านปีนด้วยมือ 
ตัวชุ่มด้วยเหงื่อ เสื้อท่านก็เปียก 
เพียงเพราะรัก และเป็นห่วงในปวงประชา จะไม่มีกิน และไม่มีใช้ 
สิ่งที่เห็นอยู่ในมือของท่าน เป็นประจ�านั่นก็คือกล้อง 
และก็ ว. ที่คอยสื่อสาร 
ผ่านอากาศ ผ่านขุนเขา และท้องฟ้าที่แห้งแล้ง ฝนจะมา 
ทั่วเมฆา ทั่วแผ่นดิน ทุกทุ่งนา จะมีน�า้ ไว้ให้ใช้ เพื่อเพาะปลูกให้หากิน 
ท่านท�าให้เราทุกอย่างด้วยสองมือ โดยไม่มีปีกบิน
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เมือ่ตอนทีเ่ราเป็นเดก็ ได้เหน็รูปชายคนหนึง่ ช่างมเีมตตา และมองจ้องมาตรงท่ีเรา  
ไม่เคยได้เจอตัวจริง ได้ยินแค่เพียงเรื่องเล่า ว่าท่านช่วยเหลือพวกเรา ทุกที่ในดินแดนนี้

ท่านท�างานที่ว่าหนัก ไม่เคยพักไม่เคยหยุด 
แม้ว่าร่างกายท่านจะทรุด ไม่เคยหยุด ไม่เคยจะหวั่นไหว 
ถ้าประเทศ ยังมีทุกข์ และเดือดร้อน ท่านจะท�า ท�าต่อไป ท�าเพื่อไทย ท�าเพื่อเรา 
เราทุกคน จนกว่าท่าน หมดแรงล้า 
ท่านไม่สนว่าท�าแล้ว จะต้องได้สิ่งตอบแทน 
ท่านแค่ท�าให้ความทุกข์นั้นหมดไปจากดินแดน 
สิ่งที่พ่อแม่ได้เล่าให้ฟังทั้งหมดไม่ใช่นิทาน แต่นี่คือเรื่องจริง 
ปรากฏบนพื้นแผ่นดินไทยตลอดกาล

เมือ่ตอนทีเ่ราเป็นเดก็ ได้เหน็รูปชายคนหนึง่ ช่างมเีมตตา และมองจ้องมาตรงท่ีเรา  
ไม่เคยได้เจอตัวจริง ได้ยินแค่เพียงเรื่องเล่า ว่าท่านช่วยเหลือพวกเรา ทุกที่ในดินแดนนี้

* วันนี้ถึงพ่อไม่อยู่ อยากให้พ่อรู้ไว้ว่า 
พวกเราซึ้งในคุณค่า ที่พ่อได้ท�าให้เรา 
จากนี้ลูกขอสัญญา ว่าลูกนั้นจะรักกัน จะท�าทุกคืนทุกวัน ดังที่พ่อได้หวังไว้ (*ซ�้า)
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พระราชาในนิทาน

ค�าร้อง-ท�านอง  มาเซน อาลี ชาห์ 
เรียบเรียง  ใจเอื้อ โกศลธนศังกร, มาเซน อาลี ชาห ์

Saxophone Solo เทวัญ ทรัพย์แสนยากร 
ขับร้อง  ด.ญ.ศิริประภา ศรีพิบูลย์, Aiko Tanaka , Evelyn Cannon ,  

Emily Cannon, Pye Pimviriyakul 
คอรัส เด็กๆ และประชาชนจิตอาสา 
อ�านวยการผลิต เสถียรธรรมสถาน 

เขาบอกพระราชา ที่อยู่ในนิทาน  
จะใส่มงกุฎอันแสนสวยงาม 
แต่ว่าราชาของฉัน เวลาออกไปท�างาน  
มีเพียงหมวกเล็กๆ แค่หนึ่งใบ 
เขาบอกพระราชา มีแต่คนรับใช้ 
จะไปไหนก็แสนจะสุขสบาย 
แต่ว่าราชาของฉัน ทรงเหนื่อยล้ามามากมาย 
ล�าบากเพื่อเราคนไทยทุกๆ คน

เขาบอกพระราชา นั่งอยู่บนบัลลังก์ 
ใส่เสื้อคลุมหนัง บนยอดปราสาทเสียดฟ้า 
แต่ว่าราชาของฉัน ทรงเดินอยู่บนผืนหญ้า 
เก้าอี้ของพระราชาคือพื้นดิน 
เขาบอกพระราชา มาจากบนสวรรค์ 
ได้ฟังอย่างนั้น ฉันรู้มันคือความจริง 
เพราะว่าราชาของฉัน คือเทวดาเดินดิน 
ไม่เหมือนที่เคยได้ยินจากนิทาน
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ท่านสอนให้เราพอเพียง 
พากเพียรท�าแต่ความดี 
ทรงสอนมาเจ็ดสิบปีไม่เคยเหนื่อย 
แต่แล้วข้อความจากฟ้า 
บอกว่าถึงเวลา ท่านจะต้องทรงพักผ่อนแล้ว

*ขอส่งให้เสียงเพลง ดังไปยังสวรรค์ 
ว่าพวกเรานั้น คิดถึงองค์พระราชา 
ลูกจะท�าแต่ความดี 
เหมือนที่พ่อเคยสอนมา 
เพื่อให้พระราชาหลับสบาย
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พ่อหลวงในดวงใจนิรันดร์

ค�าร้อง สบชัย ไกรยูรเสน 
ท�านอง ธนศักดิ์ เรืองเกษตร 

ดนตรี ธนศักดิ์ เรืองเกษตร, อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี 
ขับร้อง สบชัย ไกรยูรเสน

ปล่อยน�้าตา..ให้ไหลไป ซึมซับไว้ให้แน่นนาน 
วรกายพ่อหยุดพัก สายใยรักไม่หยุดสิ้น 
รอยเดิม ๆ ที่พ่อวางไว้ ดั่งโคมไฟส่องแผ่นดิน 
มุ่งท�าดี หมั่นท�ากิน ชนทุกถิ่นน้อมน�าพา

หนึ่งในโลก หนึ่งในสวรรค์ 
หนึ่งเทวัญ หนึ่งในทุกหล้า 
พ่อทรงเพียรสละกายา เปี่ยมพระปรีชาที่ล้นแผ่นดิน 
ขอถวายความอาลัย..ด้วยหัวใจสลายสิ้น 
ลูกจะตามรอยพระบาททุกแผ่นดิน..ตราบสิ้นนิรันดร์

เมื่อมองฟ้าไร้นกบิน เมฆกลืนกิน ไร้ตะวัน 
เมื่อส่งฟ้าคืนสวรรค์ สู่พรหมชั้นพุทธาลัย 
ปล่อยน�า้ตา..ให้ไหลริน กราบลงผืนแผ่นดินไทย 
เบื้องบนฟ้า พ่อยิ้มให้ เปี่ยมด้วยรักผองปวงประชา

หนึ่งในโลก หนึ่งในสวรรค์ 
หนึ่งเทวัญ หนึ่งในทุกหล้า 
พ่อทรงเพียรสละกายา เปี่ยมพระปรีชาที่ล้นแผ่นดิน 
ขอถวายความอาลัย..ด้วยหัวใจสลายสิ้น 
ลูกจะตามรอยพระบาท..ทุกแผ่นดิน..ตราบสิ้นนิรันดร์

พ่อทรงเพียรสละกายา เปี่ยมพระปรีชาที่ล้นแผ่นดิน 
ขอถวายความอาลัย..ด้วยหัวใจสลายสิ้น 
ลูกจะตามรอยพระบาท..ทุกแผ่นดิน..แห่งพ่อหลวงในดวงใจ นิรันดร์ 
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มองบนฟ้า

ค�าร้อง ชินวุฒิ วัฒนาสัจจา 
ท�านอง-เรียบเรียง พีระมิตรทีม, พีระ เทศวิศาล, เศรษฐ์สัณห์ เลาหเจริญสมบัติ 

มานิตย์ บูชากนก, อาชวิน เขตนิมิตร 
ขับร้อง รวมศิลปิน

เมื่อดวงตะวันลาลับไปจากฟ้า 
เมื่อความมืดมาพร้อมลมเย็นและหนาว 
เมื่อน�า้ตาได้หลั่งริน 
เมื่อต้องสูญสิ้นพ่อผู้เป็นดั่งร่มเงา 
เมื่อหัวใจของเรา เหมือนก�าลังต้องพังทลาย

แต่ดวงตะวันใช่ลาแล้วลับเลย 
พ่อไม่เคยทิ้งให้เราเดียวดาย 
ดั่งแสงเมื่อเริ่มวันใหม่ 
เสมือนว่ามีความรักจากที่แสนไกล 
ใจเรารับรู้ได้ คล้ายกับที่ผ่านมา

ให้เรามองบนฟ้า เดินตามรอยเท้าพ่อ 
เดินไปตามค�าสอนที่พ่อบอกไว้ 
ให้พวกเรารักกัน 
ช่วยซับน�า้ตาให้กันเพื่อก้าวต่อไป 
พ่อมองอยู่ไม่ไกลจากบนนั้น

ดวงตะวันใช่ลาแล้วลับเลย 
พ่อไม่เคยทิ้งให้เราเดียวดาย 
ดั่งแสงเมื่อเริ่มวันใหม่ 
เสมือนว่ามีความรักจากที่แสนไกล 
ใจเรารับรู้ได้ คล้ายกับที่ผ่านมา
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ให้เรามองบนฟ้า เดินตามรอยเท้าพ่อ 
เดินไปตามค�าสอนที่พ่อบอกไว้ 
ให้พวกเรารักกัน 
ช่วยซับน�า้ตาให้กันเพื่อก้าวต่อไป 
พ่อมองอยู่ไม่ไกลจากบนนั้น

ให้เรามองบนฟ้า เดินตามรอยเท้าพ่อ 
เดินไปตามค�าสอนที่พ่อบอกไว้ 
ให้พวกเรารักกัน 
ช่วยซับน�า้ตาให้กันเพื่อก้าวต่อไป 
พ่อมองอยู่ไม่ไกลจากบนนั้น

ให้เรามองบนฟ้า เดินตามรอยเท้าพ่อ 
เดินไปตามค�าสอนที่พ่อบอกไว้ 
ให้พวกเรารักกัน 
ช่วยซับน�า้ตาให้กันเพื่อก้าวต่อไป 
พ่อมองอยู่ไม่ไกลจากบนนั้น

ให้เรื่องราวเมื่อวันวาน 
เหมือนเป็นเพียงความฝัน 
พ่อจะอยู่บนนั้นเฝ้าดูเรา
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ภาพจ�า

ค�าร้อง-ท�านอง-เรียบเรียง พงษ์สิทธิ์ ค�าภีร์ 
ขับร้อง พงษ์สิทธิ์ ค�าภีร์

ภาพจ�าติดตา ภาพจ�าติดใจ 
ภาพพ่อเคลื่อนไหว เดินผ่าน ไปมา 
ไม่เคยหยุดเลย

ภาพจ�าติดตา เมื่อมีทุกข์ภัย 
ภาพพ่อเคลื่อนไหว ใส่ใจปรึกษา 
ไม่เคยเหนื่อยเลย

โอ... พ่อจากไปแล้ว 
โอ... ไม่มีพ่อแล้ว 
ฟ้ายังมืดหม่น ฝนโปรยกระหน�า่ เพลงเศร้า 
ดินยังด�าหม่น คนเกลือกบนหยาด น�้าตา

โอ... พ่อจากไปแล้ว 
โอ... ไม่มีพ่อแล้ว 
ฟ้ายังมืดหม่น ฝนโปรยกระหน�า่ เพลงเศร้า 
ดินยังด�าหม่น คนเกลือกบนหยาด น�้าตา

ภาพจ�าติดตา ภาพจ�าติดใจ 
ภาพพ่อเคลื่อนไหว อยู่ในใจ...ตลอดกาล

 273พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์

273

Song__1-300.indd   273 10/27/2560 BE   3:48 PM



ฉันเกิดในรัชกาลที่ ๙

ค�าร้อง-ท�านอง เสกสรร ศุขพิมาย 
ขับร้อง รวมศิลปิน เยสส์ เร็คคอร์ด

ฉันเกิดในรัชกาลที่เก้า 
ฉันเกิดบนพื้นแผ่นดินไทย 
อยู่ใต้ร่มพระโพธิสมภาร 
มีพ่อหลวงยึดเหนี่ยวหัวใจ 
ท่านทรงรักและห่วงใยประชาชน

๑๓ ตุลา ที่ผันผ่าน หัวใจฉันแตกสลาย 
ตะวันที่เคยส่องแสง ดับมืดมิดลงทันใด 
พ่อของแผ่นดินไทย จากไปแล้ว

เพลงๆ นี้ คือเพลงของพ่อ 
อยากแค่ขอให้พ่อได้ยิน 
แม้ร้องไห้น�า้ตาไหลท่วมแผ่นดิน 
แต่อยากจะร้องเพลงให้พ่อได้ยิน 
ว่าฉันรักพ่อ

เพลงๆ นี้ คือเพลงของพ่อ 
อยากแค่ขอให้พ่อได้ยิน 
แม้ร้องไห้น�า้ตาไหลท่วมแผ่นดิน 
แต่อยากจะร้องเพลงให้พ่อได้ยิน 
ว่าฉันรักพ่อ

จากนี้ ชีวิตจะเป็นอย่างไร 
ฉันคงต้องเดินต่อไป 
จะจดจ�าค�าสอนของพ่อที่บอกไว้ 
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ฉันจะเป็นพลังของไทยตลอดกาล 
จะเป็นคนดีของพ่อและประเทศไทย

เพลงๆ นี้ คือเพลงของพ่อ 
อยากแค่ขอให้พ่อได้ยิน 
แม้ร้องไห้น�า้ตาไหลท่วมแผ่นดิน 
แต่อยากจะร้องเพลงให้พ่อได้ยิน 
ว่าฉันรักพ่อ

เพลงๆ นี้ คือเพลงของพ่อ 
อยากแค่ขอให้พ่อได้ยิน 
แม้ร้องไห้น�า้ตาไหลท่วมแผ่นดิน 
แต่อยากจะร้องเพลงให้พ่อได้ยิน 
ว่าฉันรักพ่อ

เพลงๆ นี้ คือเพลงของพ่อ 
อยากแค่ขอให้พ่อได้ยิน 
แม้ร้องไห้น�า้ตาไหลท่วมแผ่นดิน 
แต่อยากจะร้องเพลงให้พ่อได้ยิน 
ว่าฉันรักพ่อ

แต่อยากจะร้องเพลงให้พ่อได้ยิน 
ว่าฉันรักพ่อ
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กาลครั้งหนึ่งตลอดกาล

ค�าร้อง   ตรัย ภูมิรัตน 
ท�านอง  ณฐพล ศรีจอมขวัญ 

Produced by  theBOYKOR 
เรียบเรียง  ณฐพล ศรีจอมขวัญ  

ขับร้อง   ศิลปินค่ายสไปร์ซซี่ ดิสก์ 

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีพระราชาผู้เป็นที่รักใคร่ 
เป็นผู้ครอบครองทุกหัวใจ และศรัทธาจากประชาชนของท่าน 
อยู่ปราสาทที่ไม่โก้หรู มองเห็นทุกวันท่านท�าแต่งาน 
แก้ปัญหาทั่วทิศสถาน เสียสละเหน็ดเหนื่อยไม่เคยว่างเว้น 
แผ่นดินนี้มีท่านน�าพา จึงได้ผาสุขและร่มเย็น 
เป็นเช่นนี้มานานแสนนาน 
ปัดเป่าทุกข์ให้คลายจากใจ ได้พึ่งพิงร่มเงาของท่าน 
เจ็ดสิบปีที่สร้างปาฏิหารย์

ไม่ใช่นิทานเล่าขานมาจากที่ไหน เรื่องจริงที่เราคนไทยซาบซึ้งทุกคน 
ขอเล่าเรื่องนี้ต่อไปต่อไปอีก ให้นานแสนนานว่าพระองค์ 
คือความรักที่สุดของเรา...

แผ่นดินนี้มีท่านน�าพา จึงได้ผาสุขและร่มเย็น 
เป็นเช่นนี้มานานแสนนาน ปัดเป่าทุกข์ให้คลายจากใจ 
ได้พึ่งพิงร่มเงาของท่าน เจ็ดสิบปีที่สร้างปาฏิหาริย์ 
ไม่ใช่นิทานเล่าขานมาจากที่ไหน เรื่องจริงที่เราคนไทยซาบซึ้งทุกคน 
ขอเล่าเรื่องนี้ต่อไปต่อไปอีก ให้นานแสนนานว่าพระองค์

ไม่ใช่นิทานเล่าขานมาจากที่ไหน เรื่องจริงที่เราคนไทยซาบซึ้งทุกคน 
ขอเล่าเรื่องนี้ให้นานต่อไปอีก ว่าพระบาทสมเด็จ ภูมิพลฯ 
คือความรักที่สุดของเรา... 
กาลครั้งหนึ่ง กาลครั้งหนึ่ง กาลครั้งหนึ่ง 
“ในหัวใจเราตลอดกาล”
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สีด�าทั้งแผ่นดิน

ค�าร้อง-ท�านอง ลิลลี่แดง 
เรียบเรียงเสียงประสาน อวยชัย วิทิศลัดดา 

ขับร้องหมู่ สหพันธ์คนดนตรีแห่งประเทศไทย

ดั่งฟ้ามืดมิด เมื่อดวงอาทิตย์ดับแสงลงไป 
น�า้ตาเอ่อล้น ไหลรินเป็นสาย โดยไม่รู้ตัว 
เมื่อได้รับ รู้เรื่องราว ของพระเจ้าอยู่หัว 
สองตาพร่ามัว หัวใจวูบ ดังหล่นหาย

เมื่อเล็กแม่สอน ให้เรารัก และบูชา 
แม่บอกท่านจุติจากฟ้า เพื่อผองไทย 
*เติบโตมาพ่อสอน ให้เดินตามรอยพระบาทที่ก้าวไป 
ดั่งปรัชญาที่ทรงสอนไว้ ใช้ชีวิตพอเพียง เพียงพอใจ

แต่ในวันนั้น วันที่สิบสามตุลา 
วันที่ชาวประชา ต้องร้องไห้ 
วันที่ฟ้าพรากพระองค์ สู่เมืองแมนที่แสนไกล 
น�า้ตาประชาชนไทย ไหลหลั่งริน (*ซ�้า)

จากนี้สิ้นแล้ว ร่มโพธิ์แก้ว มิ่งขวัญไทย 
จากเสียงร�า่ไห้ ของคนบนพื้นดินที่เป็น 
แม้ทอดพระเนตรลงมา จากสวรรค์ พระองค์จะทรงเห็น 
บนพื้นดินไม่มีสีใดใดเลย เหมือนเคยเป็น 
เห็นมีอยู่เพียงสีเดียว สีแห่งความรักและกลมเกลียว 
สีด�า ทั้งแผ่นดิน
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๑๓ ตุลา หนึ่งทุ่มตรง

ค�าร้อง-ท�านอง ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ 
เรียบเรียง โกมล บุญเพียรผล 
ขับร้อง ธเนศ วรากุลนุเคราะห์

หนึ่งทุ่มตรง นั่งลงหน้าทีวี 
หนึ่งทุ่มตรง รอดูข่าวในวันนี้ 
วันที่ ๑๓ ตุลา วันที่ฟ้าหม่นมืดพอดี 
ค�่าคืนนี้รู้สึกไม่ดี ไม่สบายใจ

ได้ยินได้ฟัง ฟังมาเนิ่นนาน 
ได้ยินได้ฟัง อีกครั้งในวันนี้ 
ตั้งแต่ตอนเช้าเป็นต้นมา และยิ่งหนาหูขึ้นทุกที 
ค�่าคืนนี้รู้สึกไม่ดี ไม่สบายใจ

แม้จะเตรียมตัวมาตั้งนาน ฉันก็ยังหวั่นไหว 
แม้จะเตรียมใจมาตั้งนาน ฉันยังแทบขาดใจ

หนึ่งทุ่มตรง นั่งลงหน้าทีวี 
ข่าวที่ได้ยิน คือสิ้นแล้วในวันนี้ 
วันที่ ๑๓ ตุลา ร.ศ.๒๓๕พอดี 
ไม่มีอีกแล้ว ในวันนี้ แทบสิ้นใจ

ไม่มีอีกแล้ว ในวันนี้ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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รักเพื่อพ่อ

ค�าร้อง ตั้ม มโนโทน (สถาปัตย์ ธีรนิตภาพ) ,สิงโต น�าโชค 
ท�านอง สิงโต น�าโชค 

เรียบเรียง Kijjaz  (กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์) 
ขับร้อง  สิงโต น�าโชค

เคยได้ยิน เคยได้ฟัง เรื่องราวมากมายของพ่อ 
ผ่านวันและคืนที่เราได้เดินตาม

ดั่งแสงตะวัน ดุจแสงสว่าง น�าทางชีวิตของตน 
อาจมีบางหนที่เราได้ลืมไป

พ่อไม่เคยขอให้เรารักพ่อ แค่เพียงขอให้เราได้รักกัน

*แค่มอง ด้วยรัก ก็จะเห็น เข้าไปถึงหัวใจที่อยู่ในนั้น 
ที่มีกันและกันไม่เคยต่าง 
หากพ่อมองอยู่บนนั้น และได้เห็นคนไทยรักกันจะสุขเพียงไหน 
คงไม่ยากเกินไปสักครั้งหนึ่ง ให้เราได้รักกัน

ครั้งหนึ่งในชีวิตนี้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท 
จะขอน้อมน�าตามค�าสอน

ซ�้า* 

อยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจ 
ให้เราได้รักกัน ให้พ่อได้สุขใจ
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ข้างบนฟ้า

ค�าร้อง-ท�านอง พรลพัชร นรารัตน์วันชัย  
เรียบเรียงเสียงประสาน บุรฉัตร สวยสมเรียม 

ขับร้อง อิราวัต อารีกิจ 

รู้ดีว่าวันนี้ต้องมาถึง  แต่เพิ่งรู้ ถึงความทรมาน 
ใจแทบสลาย อยากให้กลายเป็นแค่ฝัน  เมือ่ตืน่พลนั โลกคงยงัสขุสนัต์.. เช่นก่อน

รู้ดีจากตรงนี้ช่างแสนไกล  แต่ก็ยังแหงนมองไป ข้างบนนั้น 
ถึงจะอยู่ไกลฟ้า ฝากดวงดาวทุกดวงร�าพัน  ว่าใต้ฟ้าทุกวัน ยัง..ห่วงหา

ทั้งที่บอกให้ใจเข้มแข็ง  แต่ก็เหมือน ไร้เรี่ยวแรง อ่อนล้า 
นับล้านถ้อยค�า อยากครวญฝากฟ้า  กลับเป็นเพียงน�้าตา ไหลมาแทน

ทั้งที่ท�าใจให้เข้มแข็ง  แต่ยังมี น�้าตากลบตา 
กลั้นไม่ไหว แม้ใจรู้ว่า  ข้างบนฟ้า ไม่อยากให้ใครร้องไห้
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ภาพจากหัวใจ...ให้พ่อ

ค�าร้อง สุรักษ์ สุขเสวี, อมรสุดา กาญจนภี 
ท�านอง อมรสุดา กาญจนภี  

โปรดิวเซอร์-เรียบเรียง สุวัฒน์ชัย พรกุลวัฒน์ 
ขับร้อง ที Jetset’er Feat. บีน จุลศักดิ์ & โก้ Mr. Saxman 

ภาพที่ประทับใจ ที่คนไทยยังคงจดจ�า 
คือภาพศิลป์ชิ้นงามฝีมือพ่อเรา 

พ่อได้ใช้ผืนดิน ต่างผ้าใบแต่งเติมดวงดาว  
วาดความสุขไว้ให้เรา เก็บเกี่ยวบนทางยั่งยืนยาวไกล 

พ่อจุ่มสีเคล้าเจือ หยาดหยดเหงื่อที่ปลายพู่กัน 
วาดสิ่งที่ส�าคัญ ไว้จนมากมาย 

พ่อสร้างสรรค์ผลงาน ฝากเอาไว้ให้กับคนไทย  
ทุกๆสิ่งพ่อท�าให้ ได้กลายเป็นภาพที่เราคุ้นตา 

*เป็นเรื่องราวที่งดงาม ให้เราจดจ�าพ่อไว้ 
อยู่กับหัวใจคนไทยเรื่อยมา 

ทุกสิ่งดีที่พ่อท�า เหมือนดังภาพจ�าที่ล�้าค่า 
คือวันเวลาที่มีความหมาย 

เราจะรวมหัวใจ ฝากเอาไว้ให้โลกได้เห็น 
เป็นภาพที่ชัดเจนวาดจากหัวใจ 

ภาพจากปลายพู่กัน จะบันทึกจดจารึกไว ้ 
เขียนรูปพ่อด้วยหัวใจ ให้คนไทยได้จดจ�านานเท่านาน 
วาดรูปพ่อด้วยหัวใจ ให้อยู่ในความทรงจ�านานเท่านาน
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พ่อครับ

ค�าร้อง-ท�านอง-เรียบเรียง ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม 
ขับร้อง ฟองเบียร์ ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม

หยดน�า้ตาไหลรินกว่าฝนทั้งฟ้าที่ร่วงโรย 
ลมพัดโชยไม่อาจเคลื่อนผ่านภาพจ�าของหัวใจ 
กี่เรื่องราวที่พ่อสร้างสรรค์มากกว่าเม็ดทราย 
กี่ล้านใจไม่พอให้ใช้ เพื่อจดจ�า

ฉันมีวันนี้ได้เพราะอะไร 
เพราะใคร ถ้าไม่ใช่ 
เพราะพ่อคนนี้

เกิดอีกทีกี่ครั้งก็ยังต้องการจะเป็นลูกพ่อ 
พรข้อเดียวที่ขอ ฟ้าโปรดบันดาลให้เป็นจริง 
สิ่งอื่นหมื่นล้านใดๆ ไม่ต้องการเลยสักสิ่ง 
ลูกขอแอบอิงใต้พระบารมีของพ่อ 
ไม่ว่าชาติไหน
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บทเพลงของพ่อ

ค�าร้อง-ท�านอง ตรัย ภูมิรัตน 
เรียบเรียงเสียงประสาน บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์, กันต์ รุจิณรงค ์

ขับร้อง รวมศิลปิน

ทุกครั้งที่ฉันได้ฟังบทเพลงของพ่อ 
เห็นภาพพ่อเล่นดนตรี ฉันก็สุขใจ 
ต่อให้ไกลไปสุดแดนดิน หัวใจเรายังได้ยิน 
อยู่แห่งหนใด เหมือนท่านอยู่ใกล้

หากลูกได้มีโอกาสร้องเพลงถึงพ่อ 
ก็ไม่อาจหาค�าใดเพียงพอ เพื่อบรรยาย 
ทุกสิ่งที่ท่านเคยได้ท�า ลูกทุกคนยังจดจ�า 
ช่างมากมาย มากมายเหลือเกิน

ในหัวใจ หลายครั้ง มีพ่อมอบพลังให้สู้ 
คอยชี้ทาง ให้รู้ มีบทเรียนไว้คอยหนุนใจ 
ทุกครั้งที่ลูกได้ยิน เพลงของพ่อเมื่อไร 
หัวใจเหมือนมีพลัง ยิ้มสู้ไหว

หากฉันได้ร้อง บทเพลงถึงพ่อ 
ฉันคงจะขอ ร้องว่ารักพ่อ สุดหัวใจ 
มาช่วยกันร้อง แสดงความรักที่มากมาย 
ให้ทุกท่วงท�านอง ให้ทุกค�าที่ร้อง 
ให้เปล่งออกมาจากความรัก ของหัวใจคนไทย
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ต่อให้ไกลไปสุดแดนดิน หัวใจเรายังได้ยิน 
อยู่แห่งหนใด เหมือนท่านอยู่ใกล้

ในหัวใจ หลายครั้ง พ่อมอบพลังให้สู้ 
คอยชี้ทาง ให้รู้ มีบทเรียนไว้คอยหนุนใจ 
ทุกครั้งที่ลูกได้ยิน เพลงของพ่อเมื่อไร 
หัวใจเหมือนมีพลัง ยิ้มสู้ไหว

หากฉันได้ร้อง บทเพลงถึงพ่อ 
ฉันคงจะขอ ร้องว่ารักพ่อสุดหัวใจ 
มาช่วยกันร้อง แสดงความรักที่มากมาย 
ให้ทุกท่วงท�านอง ให้ทุกค�าที่ร้อง 
ให้เปล่งออกมาจากความรัก ของ

หากฉันได้ร้อง บทเพลงถึงพ่อ 
ฉันคงจะขอ ร้องว่ารักพ่อ สุดหัวใจ 
มาช่วยกันร้อง แสดงความรักที่มากมาย 
ให้ทุกท่วงท�านอง ให้ทุกค�าที่ร้อง 
ให้เปล่งออกมาจากความรัก ของ หัวใจคนไทย
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คนไทยของพระราชา

ค�าร้อง-ท�านอง ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม 
เรียบเรียง เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ 

ขับร้อง รวมศิลปิน

เป็นตอนเช้าที่ดวงตะวันคล้ายไม่ส่องแสง 
ดวงใจไร้เรี่ยวแรงจะท�าอะไรทุกอย่าง 
น�้าตาที่ไหลลงมาพร้อมกันทุกถิ่นหนทาง 
ตอกย�้า ว่านี่คงเป็นความจริง สิ่งที่ต้องเจอ

วอนดาวทุกๆ ดวง โอบล้อมเมื่อพ่อเหน็บหนาว 
วอนลมพัดเบาๆ ให้พ่อสบายร่มเย็น 
ลูกเองก็ท่องในใจต้องแข็งแรงให้พ่อเห็น 
จะเป็นคนดีให้ได้ครึ่งที่พ่อเป็น ตั้งแต่บัดนี้ไป

เรามีพ่อคนเดียว คือในหลวงในใจ 
เรามีชีวิตเดียวขอใช้ตามรอยพ่อไป 
ทุกค�าสอนยังจ�า เพื่อน�าเป็นแนวทางไว้ใช้ 
ให้พ่อได้ภูมิใจเมื่อมองลงมา

เป็นดั่งแสงเปลวเทียนส่องทางเมื่อยามอ่อนล้า 
เป็นดั่งสายฝนพาชโลมให้ใจร่มเย็น 
สองเท้าที่ก้าวเดินสองมือไม่เคยว่างเว้น 
ไม่มีใครเทียบเท่าที่พ่อฉันเป็น จดจ�าไม่รู้ลืม

เรามีพ่อคนเดียว คือในหลวงในใจ 
เรามีชีวิตเดียวขอใช้ตามรอยพ่อไป 
ทุกค�าสอนยังจ�า เพื่อน�าเป็นแนวทางไว้ใช้ 
ให้พ่อได้ภูมิใจเมื่อมองลงมา
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เรามีพ่อคนเดียว คือในหลวงในใจ 
เรามีชีวิตเดียวขอใช้ตามรอยพ่อไป 
ทุกค�าสอนยังจ�า เพื่อน�าเป็นแนวทางไว้ใช้ 
ให้พ่อได้ภูมิใจเมื่อมองลงมา

เรามีพ่อคนเดียว คือในหลวงในใจ 
เรามีชีวิตเดียวขอใช้ตามรอยพ่อไป 
ทุกค�าสอนยังจ�า เพื่อน�าเป็นแนวทางไว้ใช้ 
ให้พ่อได้ภูมิใจเมื่อมองลงมา

เพราะลูกคือคนไทย (ลูกคือคนไทย) ของพระราชา
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ลูกจะขออยู่ใต้จักรีวงศ์

ค�าร้อง-ท�านอง ชาลี เที่ยงตรง 
เรียบเรียง หมู หินเหล็กไฟ 

ขับร้อง โป่ง หินเหล็กไฟ, ชาลี เที่ยงตรง

น�า้ตาฉันไหล กับค�าที่พ่อตรัสมา 
มีอะไรนักหนา เขาจึงไม่รักกัน 
ฉันเสียใจยิ่งกว่าโดนเผากรุงในคราวนั้น 
คนไทยไม่รักกัน แล้วหรือไร

ความรู้สึกนี้ คงเป็น ที่ประจักษ์ 
ว่าพ่อที่เรารัก ต้องเสียใจมากเท่าไร 
พ่อไม่เคยคิดโกรธ พ่อไม่เคยกล่าวโทษใคร 
พ่อแค่เสียใจ ว่าท�าไมคนไทยไม่รักกัน 

น�้าตาพระราชา ที่เกิดมาเป็นพ่อ 
ไม่เคยจะท้อ และพ่อยิ่งทรงงานหนัก 
เพื่อให้ลูกทุกคน คือประชาชนที่ท่านรัก 
พ่อทรง ตรัสเอาไว้

สี่พันโครงการ ที่พ่อสร้างไว้ให้เรา 
น�้า ดิน ฟ้า ภูเขา พ่อสร้างไว้มากมาย 
วันนี้พ่อไม่อยู่ พ่อสู่สวรรคาลัย 
ให้พ่อทรงเชื่อใจ ลูกขออยู่ใต้จักรีวงศ์
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ค�าสอนของพ่อ

ค�าร้อง-ท�านอง ปุ๊ สวีเดน 
ขับร้อง เพ็ชร ภูผา

ขอเดชะแด่องค์พ่อหลวง พ่อคอยสอนให้ลูกเป็นคนดี 
ให้ลูกรู้จักรักสามัคคี พ่อคนนี้ที่ลูกเทิดทูน

องค์พ่อหลวงของไพร่ฟ้า ลูกขอสัญญาว่าจะเป็นคนดี 
ตราบจนชีวิตลูกเป็นเถ้าธุลี ลูกคนนี้จะเป็นดั่งค�า ที่พ่อสอน

ให้เป็นคนดี อย่าได้หลีกหนีความพากเพียรของตน 
จงเอาชนะความทุกข์ทน เพื่อรอรับผลในวันที่ดี

พ่อเคย เหน็ดเหนื่อยตรากตร�าท�าเพื่อลูกมามากมาย 
พ่อเพียงแค่หวัง เพื่อให้ลูกทั้งหญิงชาย ให้ลูกอยู่ได้บนความพอเพียง 
....ขอเดชะแด่องค์..พ่อหลวง....
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ฝันบิดา

ค�าร้อง-ท�านอง-เรียบเรียง ชาติ สุชาติ  
ขับร้อง ชาติ สุชาติ 

เราทุกคน ที่อาศัยบนปลายขวานถึงด้ามจับ 
ต่างมีบิดา มีองค์ราชาที่เรารักและศรัทธา 
ผ่านกาลเวลา บิดาน�าพาสายตาพบแสงตะวัน 
สร้างสรรค์ชีวิต สอนสั่งความคิด 
ให้รู้ว่าไหนที่เรียกว่าผิด 
ให้เราทุกคนได้พบความพอเพียง

ต้องการเพียงพอประมาณ 
เดินบนทางสายกลาง ไม่หนาไม่บาง 
จะเดินตามทางค�าสั่งสอน 
จะรักกัน เพราะเราคือพี่น้องกัน 
ใต้ตะวันเดียวกัน ใต้พระองค์เดียวกัน 
สานฝันของบิดาท่านให้เป็นจริง

ฝันบิดา ที่ต้องเคยแลกมาด้วยน�้าตา 
อ่อนล้าเท่าไร ที่มองไปเห็นเลือดไทยแตกสายใย 
จากนี้ต่อไป จะไม่ต้องการสูงเกินกว่าใคร 
จากนี้จากใจ จะไม่แย่งชิงแข่งขันกันเป็นใหญ่
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จะพอเพียง ต้องการเพียงพอประมาณ 
เดินบนทางสายกลาง ไม่หนาไม่บาง 
จะเดินตามทางค�าสั่งสอน 
จะรักกัน เพราะเราคือพี่น้องกัน 
ใต้ตะวันเดียวกัน ใต้พระองค์เดียวกัน 
สานฝันของบิดาท่าน

จะรักกัน เพราะเราคือพี่น้องกัน 
ใต้ตะวันเดียวกัน ใต้พระองค์เดียวกัน 
สานฝันของบิดาท่านให้เป็นจริง
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น�า้ตาประชาไทย

ค�าร้อง-ท�านอง ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติขจร 
เรียบเรียงดนตรี กิตติ ศรีเปารยะ, ประสม เกตุภรณ ์

ขับร้อง วรวุฒิ กะเต็มหมัด (Zeen)

น�า้ตาฟ้า พร่างพราย เป็นสายฝน 
น�้าตาคน พร่างพรู ไม่รู้สิ้น 
น�า้ตาดาว พราวร่วง สู่ห้วงดิน 
ไทยทั่วถิ่น เทวษร�่า สุดกล�้ากลืน 

พระเคยเป็น ร่มรัฐ ร่มฉัตรแก้ว 
ไม่มีแล้ว ปิ่นบรม ที่ร่มรื่น 
โอ้พ่อหลวง ทรงลาลับ ไม่กลับคืน 
เสียงสะอื้น ของปวงราษฎร์ แทบขาดทรวง 

พระพรใด ในโลกนี้ ที่ศักดิ์สิทธิ์ 
ขอพรนั้น เนรมิต เพื่อพ่อหลวง 
พระพรใด ในห้วงหาว ทุกดาวดวง 
ขอบวงสรวง ถวายสู่ พระภูมินทร์ 

จะเกิดมา สวามิภักดิ์ ทุกภพชาติ 
เป็นข้าราชฯ เรียงราย ถวายถวิล 
ขอพระองค์ ทรงคุ้มครอง ผองธานินทร์ 
เพื่อแผ่นดิน ไทยประเทือง รุ่งเรืองเทอญฯ 
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พระราชาในดวงใจนิรันดร์

ค�าร้อง-ท�านอง-ขับร้อง  ว.วัชญาน์ 
เรียบเรียงเสียงประสาน  อาจารย์หนุ่ม ภูไท-พ.ต.สุระชัย ถวิลไพร 

เมื่อเดือนสิบ สิบสามตุลา สองห้าห้าเก้า
น�้าตาชาวไทยทุกคนล้นแผ่นดินไทย
ธ เสด็จสู่สรวงสวรรคาลัย
โอ้ทูลกระหม่อมจากไปหัวใจร้าวรอน
เมื่อมองเห็นภาพ เรื่องราวเก่าเก่า เมื่อคราวก่อน
ให้สะท้อน จะหาใดเปรียบ ในทั่วหล้า
ไม่มีอีกแล้วในโลกนี้ ที่เคยมีมา
เหนือพระราชา มหากษัตริย์ของชาติไทย
ข้าขอเป็น..ข้ารองพระบาท ทุกๆ ชาติ ทุกลมหายใจ
ข้าเป็นหลาน ข้าเป็นลูก  เกิดอยู่บนผืนแผ่นดินไทย
ข้าภูมิใจเกิดเป็นไทย ในรัชกาลที่เก้า
ข้าขอเป็น...ข้อรองพระบาท ทุกๆ ชาติ ทุกลมหายใจ
ข้าเป็นหลาน ข้าเป็นลูก เกิดอยู่บนผืนแผ่นดินไทย
ข้าภูมิใจเกิดเป็นไทย ในราชวงศ์จักรี
ลูกขอเป็น...ข้ารองพระบาท ทุกๆ ชาติ ทุกลมหายใจ
ลูกจะขอสืบสานต่อ พระราชปณิธานให้ไว้
สร้างชาติไทย น้อมถวายแด่...องค์สถิตฟ้าแดนไกล
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ส่งเสด็จเช็ดน�้าตา

ค�าร้อง นิภา บางยี่ขัน 
ท�านอง สุพจน์ ชีรานนท์ 
ขับร้อง สุพจน์ ชีรานนท์

มองฟ้าคราไร้ฝน 
ใครจะดลเยี่ยงฝนหลวง 
มองน�า้ยามล้นล่วง 
ใครจะดักด้วยแก้มลิง

มองดินเค็มยามแล้ง 
ใครจะแกล้งดินเปรี้ยวจริง 
มองทางช่างช่วงชิง 
ใครเคยยกขึ้นลอยฟ้า

มองหน้ามองตาเพื่อน 
ทุกคนเหมือนภาพเลือนพร่า 
ส่งเสด็จเช็ดน�า้ตา 
ต่างรู้ว่าเจียนขาดใจ

 293พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์

293

Song__1-300.indd   293 10/27/2560 BE   3:48 PM



น้อมเกล้าฯถวายอาลัย ร.๙

ค�าร้อง-ท�านอง  เทิด วรรธนา (พลเรือตรี เทิดศักดิ์ บุษปะวรรธนะ) 
เรียบเรียงเสียงประสาน  นาวาอากาศตรี จิระ สัตตะพันธ์คีรี 

ขับร้อง  นักร้องคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระปกเกศ คุ้มเกล้าชาวไทย 
ทรงราชย์เจ็ดสิบปี พระองค์ทรงมีแต่ให้ พระกรณียกิจมากมาย  
ด้วยทรงหวังให้ปวงไทยสุขสันต์

ประชาอุ่นใจด้วยน�้าพระทัยยิ่งใหญ่อนันต์ เทิดพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญ ด้วยใจ
น้อมเกล้าบูชา ยากแค้นที่ใด ฝนหลวงหลั่งไปชื่นใจประชา   
พระราชทานด้วยพระเมตตา ให้ไทยอยู่ดีกินดี

สิบสามตุลา ดังสายฟ้าฟาด ไทยทั้งมวลล้วนใจแทบขาด วิโยค เทวษทวี  
โอ้ทูลกระหม่อมแก้ว ไม่มีแล้วนับต่อแต่นี้ ไม่ได้เฝ้าชมพระบารมี เหมือนดังที่เคยมา

ขอให้พระองค์ทรงสถิต ณ สวรรคาลัย ทรงประสงค์สิ่งใด ให้ทรงได้ดังปรารถนา  
ถวายบังคม องค์ภูมิพล มหาราชา ปวงไทยอาลัยถ้วนหน้า ขอเทิดบูชาชั่วนิจนิรันดร์
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บ้านของพ่อ

ค�าร้อง-ท�านอง  ธนโชติ ชูชาติไทย 
ขับร้อง เอกชัย ศรีวิชัย, มโนราห์ไพศาล

ภาพที่เห็นจนชินตา ใต้ชายคาบ้านหลังใหญ่ 
บ้านของคนไทยทุก ๆ คน 
พ่อทรงงานทั้งกายใจ พ่อไปทุกแห่งหน 
รอยเท้าพ่อสู้ทนบนแผ่นดิน

ภูเขาสูงเมฆเทียมทัน หรือสายธารที่รินหลั่ง 
พ่อเดินทุกทาง ยังท้องถิ่น 
เพื่อให้ลูกพ่อทุกคน ได้อยู่ดีทุกผืนดิน 
ค�าพ่อสอนท�ากินให้พอเพียง

*จะขอเดินตามรอยพ่อ จะดูแลบ้านของพ่อ 
จดและจ�าค�าพ่อสอน ไว้ในหัวใจ 
ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป ด้วยใจที่ภักดี

ค�าพ่อสอนมีบุญคุณ ขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้า 
เดินตามรอยเท้า พร้อมยอมพลี 
จะปรองดองด้วยความรัก ร่วมใจภักดิ์สามัคคี 
เพื่อบ้านหลังนี้ บ้านของพ่อ
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รักในหลวง

ค�าร้อง มังกร แพ่งต่าย 
ท�านอง แดน บุรีรัมย์ 

ขับร้อง  รวมดีเจคลื่น FM 94.5 MHz  แดน บุรีรัมย์, เต้ วชสันต์, ใหม่ สมรักษ์, ต่าย ศศิชา

พระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ 
ยังประโยชน์ ยิ่งใหญ่ ไทยทุกย่าน 
สี่พันกว่า พระก่อเกื้อโครงการ 
พระราชทาน ทวยราษฎร์สร้างชาติไทย

พระสร้างคนสร้างชาติไทยมิให้ขาดช่วง 
ให้ทุนเรียนหลวงล�้าและน�าสมัย 
ทุนอานันทมหิดล เสริมกลไก 
สร้างแพทย์ให้รักษาประชาชน

ด้านดนตรีอัจฉริยะประจักษ์เห็น 
เพลงยามเย็นใกล้รุ่งสวยด้วยวรรณศิลป์ 
พระมหาชนก พระทรงนิพนธ์ 
การกีฬาสากล แข่งเรือใบ

พระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ 
ยังประโยชน์ชนทุกย่านงานยิ่งใหญ่ 
โครงการฝนหลวง ดิน ป่า น�า้ น�า้พระทัย 
ชนเทิดไท้ มหาราชา ภูมิพล
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ด้านดนตรีอัจฉริยะประจักษ์เห็น 
เพลงยามเย็นใกล้รุ่งสวยด้วยวรรณศิลป์ 
พระมหาชนก พระทรงนิพนธ์ 
การกีฬาสากล แข่งเรือใบ

พระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ 
ยังประโยชน์ชนทุกย่านงานยิ่งใหญ่ 
โครงการฝนหลวง ดิน ป่า น�า้ น�้าพระทัย 
ชนเทิดไท้ มหาราชา องค์ภูมิพล 
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เดินตามรอยพ่อภูมิพล

ค�าร้อง-ท�านอง น�้าตาล น�้าเพชร 
ขับร้อง น�้าตาล น�้าเพชร

สิ้นค�าประกาศเหมือนฟ้าฟาดลงมากลางใจ 
เมื่อรู้ว่าพ่อจากไป พี่น้องไทยน�า้ตานองหน้า 
พ่อจากไปแล้ว จากไปไม่หวนคืนมา 
พสกนิกรทั่วหล้า ต่างก็พากันร้องไห้

เหมือนใจจะขาดคนทั้งชาติสิ้นแรงอ่อนล้า 
ต่างรู้ว่าที่ผ่านมา องค์พระราชาทรงงานยิ่งใหญ่ 
เพื่อลูกที่รักท่านท�างานหนักไม่เคยหวั่นไหว 
บุญคุณของพ่อยิ่งใหญ่ ทรงเป็นผู้ให้ชาวไทยเรื่อยมา

ให้ไทยทุกถิ่น พออยู่พอกินพ้นความล�าบาก 
เพราะพ่อไม่เคยหยุดพัก ทรงงานหนักเพื่อแก้ปัญหา 
พ่อเหนื่อยมาพอ ลูกจะสานต่อเพื่อองค์ราชา 
รักพ่อตราบชั่วชีวา ลูกขอสัญญาเดินตามรอยพ่อ

ถึงพ่อลาจากลูกก็ยังรักภักดีเรื่อยไป 
สัญญาที่ลูกให้ไว้ ลูกไทยหลานไทยจะสืบสานต่อ 
พ่อเป็นมิ่งขวัญสอนลูกทุกบ้านอยู่อย่างเพียงพอ 
ลูกขอเดินตามรอยพ่อ เพื่อสืบสานต่อรอยพ่อภูมิพล
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อาลัยพ่อพระปรมินทร

ค�าร้อง-ท�านอง ชยพัฒน์ มหาวรสิทธิกุล 
เรียบเรียงเสียงประสาน สมศักดิ์ มานพ 

ขับร้อง ชยพัฒน์ มหาวรสิทธิกุล

สิบสามตุลาสองห้าห้าเก้า 
คนไทยต้องเศร้าร่วมกันทั่วทั้งแผ่นดิน 
พ่อท่านจากไปคนไทยน�า้ตาร่วงริน 
เมื่อพ่อของแผ่นดินได้สิ้นสวรรคต

เสียใจเสียใจอย่างสุดซึ้ง 
คิดไม่ถึงว่าพ่อจะจากเราไป 
ชาวไทยพร้อมพลีสามัคคีมั่นไว้ 
เพื่อถวาย ให้พ่อสู่ สวรรค์คาลัย

โอ้...ค�าสั้นสั้นบุญคุณอนันต์ใหญ่หลวง 
เพื่อคนไทยทั้งปวงได้อยู่สุขสบาย 
พระองค์ท่านยอมเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย 
เพื่อปวงชนชาวไทยใต้ร่มพระบริบาล

จะขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป 
จะเกิดชาติไหนไหน ขอเป็นลูกพ่ออีกหน 
ขอได้เป็นลูกพ่อองค์ภูมิพล 
ล้นเกล้าของปวงชนชาวไทย
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คณะที่ปรึกษา
	 นายวีระ	โรจน์พจนรัตน์		 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
	 นายกฤษศญพงษ	์ศิริ	 ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
	 นางพิมพ์รว	ีวัฒนวรางกูร	 อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

คณะอนุกรรมการ
จัดท�าหนังสือและซีดีบทเพลงแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นางสาวทัศชล	เทพก�าปนาท		 ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม	 ประธานอนุกรรมการ
นายประยงค์	ชื่นเย็น		 ศิลปินแห่งชาต	ิสาขาศิลปะการแสดง	 รองประธานอนุกรรมการ
นางศรีสุภางค์	อินทร์ไทร		 นายกสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย	 อนุกรรมการ
นายบริพันธ	์ชัยภูมิ	 นายกสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทย		 อนุกรรมการ
นางสาวอัจฉราพร	พงษ์ฉวี	 ผู้อ�านวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา		 อนุกรรมการ
นายสาโรจน์	เล้าเจริญสมบัติ	 ผู้อ�านวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย		 อนุกรรมการ
นายศศิเลิศ	สุค�าวัง	 นักวิชาการช่างศิลป์ช�านาญการพิเศษ		 อนุกรรมการ
นายเศกสรร	ผุดผาด	 นักวิชาการวัฒนธรรมช�านาญการ		 อนุกรรมการ
นางสาวสิริวิภา	ขุนเอม	 นักวิชาการวัฒนธรรมช�านาญการ		 อนุกรรมการ
นางสาวรัชฎา	สุขขา	 นักวิชาการวัฒนธรรมช�านาญการ		 อนุกรรมการ
นางสาวไรยา	หายักษ์วงษ	์	 นักวิชาการวัฒนธรรมช�านาญการ		 อนุกรรมการ
นางสาวนภาพร	ฉลาดแต่ง		 นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ		 อนุกรรมการ
นางสาวชริดา	สังข์ทอง		 ผู้อ�านวยการกองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม		 อนุกรรมการและเลขานุการ	
นายอนุกูล	ใบไกล		 นักวิชาการวัฒนธรรมช�านาญการพิเศษ		 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	
นายกลด	พินัยนิติศาสตร์		 นักวิชาการวัฒนธรรมช�านาญการ		 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กองบรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร
นางสาวชริดา	สังข์ทอง	 ผู้อ�านวยการกองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
นายเศกสรร	ผุดผาด	 นักวิชาการวัฒนธรรมช�านาญการ
นางสาวสิริวิภา	ขุนเอม	 นักวิชาการวัฒนธรรมช�านาญการ
นายกลด	พินัยนิติศาสตร์	 นักวิชาการวัฒนธรรมช�านาญการ
นางสาวไรยา	หายักษ์วงษ์	 นักวิชาการวัฒนธรรมช�านาญการ
นางสาวนภาพร	ฉลาดแต่ง	 นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
นายศุภเลิศ	สักแสงโสภา	 นักวิชาการวัฒนธรรม
นางสาวสุนิสา	พวงรัตน์	 นักวิชาการวัฒนธรรม

ฝ่ายพัสดุ
นางปนัดดา	น้อยฉายา	 นักวิชาการพัสดุช�านาญการพิเศษ
นางสาวฉันทรัตน์	ค�าปล้อง	 นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ประสานงานทั่วไป
นางกรรณิกา	จีนสุกแสง	 เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน
นางสาวสุธีกานต์	ศิริประยูร	 นักวิชาการวัฒนธรรมช�านาญการ
นางทฤตมน	ไชยจารุวณิช	 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวชุติมา	จันดา	 นักวิชาการวัฒนธรรม

ออกแบบปก
นายศุภเลิศ	สักแสงโสภา

จัดพิมพ์ที่	
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์
บทเพลงจากดวงใจแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙

พ
ระผ

ู้สถิตในหทัยราษฎร์
บทเพ

ลงจากดวงใจแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙
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