นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย
(ภูมิปัญญาทางการประพันธ์ กาพย์ กลอน และข้อเขียนทางพุทธศาสนา)

นาวาเอกทองย้อย แสงสิ นชัย เป็ นคนจังหวัดราชบุรีโดยกาเนิด ท่านเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมท้องถิ่น ท่านมีความสามารถทางการประพันธ์ร้อย
กรองและงานเขียนทางพุทธศาสนาอย่างสูง กาพย์เห่เรื อผลงานของท่านโด่งดังไปทัว่ ประเทศไทย นัน่ คือ กาพย์เห่เรื อเฉลิมพระเกียรติ บทประพันธ์ของท่านเข้า
ประกวดในโครงการเรื อพระที่นงั่ นารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ และได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็ นที่น่าภาคภูมิใจยิง่ กาพย์เห่เรื อเฉลิมพระเกียรติของนาวาเอก
ทองย้อย แสงสิ นชัย ได้ใช้ในพระราชพิธีมหามงคลวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงครองสิ ริราชสมบัติเป็ นปี ที่ ๕๐ มีกระบวนพยุหยาตราชลมารค เป็ น
กิจกรรมเห่เรื อในงาน วันพระราชพิธีเสด็จพระราชดาเนินถวายผ้ากฐิน ณ วัดอรุ ณราชวราราม ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวรรณศิลป์ ใน
การแต่งกาพย์เห่เรื อคงมีผเู ้ ชี่ยวชาญด้านนี้ไม่มากหรื ออาจหาไม่ได้อีก กาพย์เห่เรื อเฉลิมพระเกียรติของนาวาเอกทองย้อย แสงสิ นชัย ที่ชนะการประกวดมีปี พ.ศ.
๒๕๓๙ นามาใช้ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชดาเนินถวายผ้ากฐิน ณ วัดอรุ ณ
ราชวราราม เมื่อ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ อีกครั้ง
ความเป็ นมาของการแต่งกาพย์เห่เรื อของนาวาเอกทองย้อย แสงสิ นชัย เนื่องมาจากในวโรกาสเฉลิมฉลองปี กาญจนาภิ เษก หน่วยงาน ๓ หน่วยงานได้แก่
กองทัพเรื อ กรมศิลปากร ธนาคารไทยพาณิ ชย์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมคือ กองทัพเรื อได้สร้างเรื อพระที่นงั่ นารายณ์ทรงสุบรรณ
รัชกาลที่ ๙ กรมศิลปากรรับผิดชอบด้านศิลปะลวดลายเรื อ และธนาคารไทยพาณิ ชย์ช่วยจัดหาทุนสร้างเรื อพร้อมทั้งประกาศให้บุคคลทัว่ ไปส่งผลงานกาพย์เห่เรื อ
เข้าประกวด กาหนดความยาวไม่เกิน ๒๐ บท แต่งตามลักษณะกาพย์เห่เรื อทุกทุกประการคือ โคลงสี่ สุภาพ ๑ บท ตามด้วยกาพย์ยานีไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ บท และไม่เกิน
๒๐ บท
จากสารสถาบันภาษาไทย ปี ที่ ๓ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๓๙ ได้สมั ภาษณ์ นาวาโททองย้อย แสงสิ นชัย ( ยศเดิม ) ลงประวัติและยกย่อง
ผลงานของท่านและในความตอนหนึ่งได้กล่าวถึง กรรมการผูต้ ดั สิ นทั้งหมดมี ๑๐ คน มาจากธนาคารไทยพาณิ ชย์ ๙ คน และจากกองทัพเรื อ ๑ คน มีผสู ้ ่งผลงานเข้า
ประกวดถึง ๑๖๐ สานวน
ผูเ้ ขียนได้ศึกษาผลงานของท่านนาวาเอกทองย้อย แสงสิ นชัย แล้วท่านเป็ นผูท้ รง ภูมิปัญญาไทยท่านหนึ่งที่สมควรยกย่องและแนะนาให้ผอู ้ ่านรู ้จกั ท่าน
เกิดในตาบลปากไก่ อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี การศึกษาได้เปรี ยญธรรม ๙ ประโยค สานักเรี ยนวัดมหาธาตุ จังหวัดราชบุรี และจบปริ ญญาตรี ทางด้านรัฐศาสตร์
สาขาสัมพันธ์ระว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช อดีตการรับราชการของท่านเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เข้ารับราชการเป็ นนักภาษาโบราณ กองหอสมุด
แห่งชาติ กรมศิลปากร ปั จจุบนั ท่านรับราชการเป็ นอนุศาสนาจารย์ กองทัพเรื อ และดารงตาแหน่งรองผูอ้ านวยการ กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึ กษาทหารเรื อ
นาวาเอกทองย้อย แสงสิ นชัย ได้รับการศึกษาเบื้องต้นที่โรงเรี ยนวัดหนองกระทุ่ม อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และได้บวชเรี ยนที่วดั นั้น เริ่ มมีผลงาน
ตอนเป็ นสามเณรและภิกษุท่านได้กล่าวถึงผลงานของท่านดังนี้
ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ขณะบวชเป็ นสามเณรที่วดั มหาธาตุ ราชบุรี ท่านเริ่ มเรี ยนรู ้กฎเกณฑ์ทางฉันทลักษณ์ดว้ ยตนเอง และแต่งกลอนภาษิตเกี่ยวกับต้นไม้
ในวัดและลงในนิตยสาร "ชัยพฤกษ์" สมัยนั้นอาจารย์เปลื้อง ณ นคร เป็ นบรรณาธิ การ บทประพันธ์ของท่านครั้งนั้นได้รบั การลงในนิตยสารชัยพฤกษ์เสมอ และใช้
นามปากกาว่า "สิ น แสงสิ นชัย" และต่อมาได้ประพันธ์ลงในนิตยสาร "วิทยาสาร" และผลงานของท่านที่ลงในวารสารวิทยาสาร เรื่ อง "ชีวิตของสุนทรภู่" ได้รับ
รางวัลชนะเลิศเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ท่านแต่งหนังสื อเรื่ อง "บรรพชาปวัตน์คากลอน" ถ้าแปลหมายถึง ความเป็ นไปของการบวช โดยแต่งเป็ นคากลอน ความยาว

ประมาณ ๔๐๐ บท แต่งเข้าประกวดบทประพันธ์ชิงรางวัลทางวรรณคดีของมูลนิธิ จอห์น เอฟ เคนเนดี แห่งประเทศไทย และผลงานชิ้นนี้ของท่านได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ได้รับรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท การตัดสิ นกระทาโดยคณะกรรมการประกอบไปด้วยผูท้ รงคุณวุฒิเชี่ยวชาญทางด้านวรรณกรรม โดยมีพระวรวงศ์เธอกรมหมื่น
พิทยลาภ พฤฒิยากร เป็ นประธานกรรมการในการตัดสิ น ผูเ้ ขียนได้ศึกษาตารา A village ordination บรรพชาปวัตน์คากลอน พระมหาทองย้อย วรก
วิณโธ แต่งเป็ นตาราแปลคากลอนไทยเป็ นภาษาอังกฤษโดย ศาสตราจารย์ Silcock ร่วมกับอาจารย์เสรี วงษ์มณฑา พิมพ์เผยแพร่ ไปทัว่ โลก คานาในหนังสื อ
ดังกล่าวได้กล่าวถึงที่มาการให้รางวัลซึ่งยกย่องผูป้ ระพันธ์วา่ "นับว่าเป็ นครั้งแรกที่คณะกรรมการตัดสิ นให้ผปู ้ ระพันธ์ได้รับรางวัลเงินเต็มจานวนที่จดั สรรไว้ เพราะ
เห็นว่านอกจากพระมหาทองย้อยจะสามารถแต่งบทประพันธ์ได้ถกู ต้องตามกติกาไม่มีขอ้ บกพร่องในเชิงวรรณคดีประการใดทั้งสิ้ นแล้วเกี่ยวกับการเข้าอุปสมบท
ตามแบบคนพื้นเมืองในประเทศไทย จึงเป็ นการจารึ กขนบธรรมเนียมประเพณี ที่น่าชมอันนี้ไว้ อนุชนรุ่ นหลังทราบได้อย่างดียิ่งและด้วยเหตุน้ ี เองซึ่ งทาให้มูลนิธิฯ
ตกลงใจจัดพิมพ์ข้ ึน"
นาวาเอกทองย้อย แสงสิ นชัย ท่านมีผลงานประพันธ์เผยแพร่ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตเป็ นสามเณร เป็ นภิกษุ และจนเข้ารับราชการมีมากมาย ล้วนแต่มี
คุณค่าดีเด่น ผลงานของท่านมีท้งั สุภาษิตชาดก กลอนนิราศ คาทานายฝันครั้งประวัติศาสตร์ โคลงโลกนิติ ฉบับถอดความ ประชุมโคลงโลกนิติ ฉบับรวบรวมเรี ยง
ใหม่ เพลงฉ่อย นาชมเมืองราชบุรี ฯลฯ ยังมีคาประพันธ์อีกหลายชิ้นที่ผเู ้ ขียนได้ศึกษาและเห็นผลงานของท่าน
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ผูเ้ ขียนได้ฟังเพลงเทียนส่องฟ้ า เป็ นชุดรวมเพลงผลงานเพลง เกียรติยศชุด "เทิดเกียรติคุณครู " สานวนภาษางดงามและไพเราะมาก
มาทราบว่าเป็ นผลงานของนาวาเอกทองย้อย แสงสิ นชัย ซึ่ งได้รบั รางวัลเพลงรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแต่งเพลงวันครู เข้าประกวดที่คุรุสภาเป็ นผูจ้ ดั
ผลงานของท่านนาวาเอกทองย้อย แสงสิ นชัย แสดงถึงภูมิปัญญาไทยด้านวรรณศิลป์ ในระดับสูง คงมีไม่มากนักที่จะมีบุคคลสร้างผลงานดีเด่นทางด้าน
การประพันธ์ซ่ ึ งเป็ นงานที่ สร้างสรรค์ไว้ให้สามารถสื บสานการประเพณี เห่เรื่ อหรื อที่เป็ นสมบัติทางศิลปวัฒนธรรมที่ บรรพบุรุษสร้างไว้ ทาให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา
และเข้าใจงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยอันงดงามประณี ตยิง่ และเป็ นที่น่าภาคภูมิใจที่เรายังมีบุคคลที่สืบสานงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ ตอ้ งใช้
ความสามารถเฉพาะในการสร้างสรรค์งานด้านวรรณศิลป์ ซึ่งเป็ นศิลปวัฒนธรรมของชาติที่แสดงความเป็ นเอกลักษณ์ของชาติ
บทกาพย์ เห่ เรื อ บทที่ ๑ ชมเรื อกระบวน
มณี สวรรค์

ลอยลางามสง่าแม้น
หยาดโพยมเพียงหยัน

ยัว่ ฟ้ า

เหมราชผาดผายผัน

โผนแผ่น นภาฤา

พายพะแพรวพรายถ้า

ถี่พร้อมผันผยอง
ฯลฯ

คากลอนในบรรพชาปวัตน์ คากลอน
พระมหาทองย้ อย วรกวินโท จากหนังสื อ A village ordination
ขอแสดงแต่งเรื่ องแต่เบื้องหลัง
เป็ นนิยายชาวบ้านไว้อ่านฟั ง
พอประทังทุกข์เหงาเมื่อหาวนอน
แต่รักโศกโชกเชือดกันเลือดไหล
เรื่ องนี้ไม่มีดอกบอกเสี ยก่อน
ด้วยไม่เชี่ยวเชิงชาญการละคร
เป็ นแต่กลอนชาวบ้านไว้อ่านกัน
จะกล่าวถึงผัวเมียเสี ยแต่ตน้
เขาเป็ นคนราชบุรีเกิดที่นนั่
ฯลฯ

เพลงเทียนส่ องฟ้ า
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดแต่งเพลงวันครู ของคุรุสภา

เทียนที่เรื องแสงส่อง
คือแสงทองส่องทาง
เปล่งประกาย ยอมละลาย ให้สว่าง
คนหลงทาง เห็นทางที่แสวง
ดินเอ๋ ยดินไร้ค่า
ใครหนอมาเปลี่ยนแปลง
ปั้ นเป็ นดาว สีทอง ส่องแสง
คือน้ าแรง ของครู ทุกเขตคาม
โอ…เหนื่อยมาแสนนาน
งาน…สิ นกั ช่างสมนาม
เบิกดวงดาวพราวนภา แต้มดวงตาเติมฟ้ างาม
วอนสายลมพริ้ วผ่าน
วอนถามดาวเด่นนภา
เป็ นห่วงคน ปั้ นดาว หรื อปล่าวหนา
เพียงสัญญา จะรักดี ก็สุขใจ
กาพย์ เห่ เรื อ
ในมหามงคลวโรกาสที่กองทัพเรื อจัดกระบวนพยุหตราชลมารค
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
เสด็จพระราชดาเนินถวายผ้ากฐินหลวง ณ วัดอรุณราชวราราม
วันที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๓๙
นาวาโท ทองย้ อย แสงสิ นชัย ประพันธ์
บทที่ ๑ ชมเรื อกระบวน
ลอยลางามสง่าแม้น

มณี สวรรค์

หยาดโพยมเพียงหยัน

ยัว่ ฟ้ า

โสภิตกฤษณะผายผัน

วรพ่าห์ สุบรรณแฮ

พายพะแพรวพรายถ้า

ถี่พร้อมผันผยอง

เรื อเอยเรื อนารายณ์
พิศองค์ทรงสุบรรณ
บรรจงทรงผ้าไตร
ศรัทธามาหลัง่ โลม
สุวรรณหงส์ลงลอยล่อง
นาคราชผาดโผนนา

ผ่องพราวพรายเพียงหยาดสวรรค์
เพียงผันผยองล่องล่อยโพยม
งามผ่องใสได้อวดโฉม
โน้มดวงจิตชิดชอบธรรม
งามผุดผ่องล่องลอยลา
ภุชงค์ล้ าเผ่นโผนลอย

งามท่วงท่าไม้ทอ้ ถอย

กระบี่ศรี สง่า
เรื อครุ ฑไม่หยุดคอย

ยุคนาคคล้อยลอยเมฆินทร์
ศักดิ์ศรี คอู่ สุรปั กษิณ

อสุรวายุภกั ษ์
พายยกเพียงนกบิน

ผินสู่ฟ้าร่ าเริ งบน
พร้อมสะพรั่งกลางสายชล

เรื อแซงแข่งเรื อตั้ง
เรื อชัยไฉไลล้น

ยลเรื อกิ่งพริ้ งเพราตา

ยักษ์ลิงกลิง้ กลอกกาย
รู ปสัตว์หยัดกายา

แลลวดลายล้วนเลขา
พาโผนเผ่นเป็ นทิวแถว

เรื อน้อยลอยน้ าไหล
พร่ างพราวราวเพชรแพรว

ล้อมเรื อใหญ่ไหววับแวว
พายพลิ้วกวักพรักพร้อมพาย
ธงเพริ ศแพร้วแผ่วปลิวปลาย

งามริ้ วทิวทางแถว
งามเรื อเหลือลวดลาย

คล้ายเทพทิพย์หยิบลายผจง

อาภรณ์ผา้ แพรพรรณ
พลพายพายเรื อลง

สวยสี สรรสวมทรวดทรง
ทิวธงถ้วนล้วนเฉิ ดฉัน

เสนาะศัพท์ขบั เพลงเห่
เพลงทิพย์ไป่ เทียบทัน

เสี ยงเสน่ห์น้ าสนัน่
กลัน่ จากทรวงปวงนาวี

ศิลปกรรมล้ าเลิศเหนือ
ท่อนไม้ไร้ชีวี

ลวงลายเรื อล้วนโสภี
มีชีวิตคิดเหมือนเป็ น
ช่างเชียวชัดชาญเชิงเช่น

นาวาสถาปั ตย์
ยิ่งยลยิ่งเยือกเย็น

เห็นสายศิลป์ วิญญาณไทย
ควรประกาศเกียรติเกริ กไกร

สมบูรณ์สมบัติชาติ
ฝี มือลือเลิศใคร

ไม่เทียบเทียมเยี่ยมนิยม
ควรคู่ค่าควรเมืองสม

ควรสืบควรรักษา
ควรเชิดควรชื่นชม

ควรภูมิใจไทยทั้งมวล

แม้นสิ้ นจากถิ่นไทย
แบบบทหมดกระบวน

ห่อนเห็นใครมาคู่ควร
ล้วนเลิศแล้วแพรวพริ้ งพราย

ขวัญเอยเป็ นขวัญเนตร
ลูกหลานวานอย่าวาย

ศิลป์ พิเศษยังสื บสาย
อย่าดูดายศรี แผ่นดิน
ฝากศรี ศกั ดิ์วญ
ิ ญาณศิลป์

ฝากโลกให้รู้จกั
ฝากนามสยามินทร์

ฝากฝี มือชื่อไทยเอย
บทที่ ๒ บุญกฐิน

ผดุงธรรมเผด็จทุกข์ท้ งั

แผ่นไผท

บังบาปเบิกบุญใบ

บ่มสร้าง

กาญจนาภิเษกสมัย

โสมนัส

เชิญเทพชุมชเยศอ้าง
เห่เอยเห่กฐิน
หอมบุญกรุ่ นกลิ่นไกล
แต่งเอยแต่งผ้าไตร
บรรจงลงระวาง
พิสุทธิ์ พุทธศาสน์
ถึงถิ่นแผ่นดินไทย
ทรงภพอุปถัมภก
เผ่าไทยได้พกั พิง
ร่ มผ้ากาสาวพัสตร์
เป็ นถิ่นแห่งศีลทาน
ดินแดนแห่งกาสาว์
ศีลธรรมที่บาเพ็ญ
บัวบุญจึงเบ่งบาน
รอยยิ้มย่อมยืนยัน
นบไหว้พระไตรรัตน์
วิหารลานเจดีย ์
พระแก้วอยูเ่ หนือเกล้า
สวดธรรมร่ าภาวนา
มาฆะ วิสาขะ
ธูปเทียนเวียนทุกวาร
พรรษาถือศีลสัตย์
สามเดือนเตือนจิตตน
หน้าเอยหน้ากฐิน
เสี ยงเห่เสี ยงโห่รวั
เห่เอยเห่กฐิน
ทรงสร้างทางศิลทาน
บุญเอยบุญกฐิน
พระธรรมล้ าอดุลย์
พระสงฆ์ทรงศีลา
คุณพระรัตนตรัย
ห้าสิบพระวัสสา
ปวงบุญแต่ปางบรรพ์
เทพไทถวายทิพย์
เกษมสุขทุกพระองค์

อรรถพร้องพรถวาย
บุญแผ่นดินถิ่นธรรมไทย
จับหัวใจไม่จืดจาง
อรุ ณใสอุษาสาง
เหนือแว่นฟ้ าอ่าอาไพ
พระประกาศมานานไกล
ประจักษ์ใจว่าสัจจริ ง
ทรงยอยกเป็ นยอดยิง่
จึงผ่องแผ้วจากภัยพาล
เฉกร่ มฉัตรรุ่งเรื องฉาน
ทุกหย่อมย่านจึงร่ มเย็น
คือสมญาโลกย่อมเห็น
ช่วยดับเข็ญทุกคราวครัน
อยูก่ ลางธารหทัยธรรม์
ถึงน้ าใจและไมตรี
ศาสน์สวัสดิ์จารูญศรี
ล้วนรุ่ งโรจน์โบสถ์ศาลา
ทุกค่าเช้าเฝ้ าบูชา
ด้วยศรัทธาในศีลทาน
อาสาฬหะ บูชากาล
ทุกถิ่นฐานทุกชั้นชน
ตั้งใจตัดอกุศล
ไม่หมองหม่นหมดเมามัว
ทุกท้องถิ่นบันเทิงทัว่
ทางรถเรื อเหลือสาราญ
พระภูมินทร์หมายโพธิ ญาณ
ทรงเบิกบานดัง่ บัวบุญ
ผ่องโสภิณด้วยพุทธคุณ
ช่วยค้ าจุนอบรมใจ
เป็ นเนื้อนาทักขิไณย
อานวยชัยองค์ราชัน
กาญจนาภิเษกขวัญ
เป็ นฉัตรกั้นจักรี วงศ์
พรเลิศลิบลุประสงค์
ขอจงทรงพระเจริ ญเทอญ

บทที่ ๓ ชมเมือง
สยามเอยอุโฆษครื้ น

คุณขจร

สุขสถิตสถาพร

ผ่านฟ้ า

ไตรรงค์ลิ่วลมสลอน

อวดโลก

ตราบเมื่อนี้เมื่อหน้า

เมื่อโน้นนิรันดร์เกษม

สยามเอยสยามรัฐ
กิตติศพั ท์ขบั ประโคม
สุโขทัยไกลสุด
ธนบุรีลอยฟ้ าลง
รัตนโกสิ นทร์ศิลป์
แม่นแม้นแดนอมร
เจ้าเอยเจ้าพระยา
ทวยไทยได้อาบกิน
งามเอยงามระยับ
ย่าค่าย่าระฆัง
เจดียศ์ รี สูงเหยียด
ปรางค์ยอดทอดเงาเคียง
พืชพันธุ์ธญ
ั ญาผล
นาสวนชวนชื่นชม
รอยยิ้มพิมพ์ใจสวย
เสน่ห์ประเพณี
สถิตสถาพร
ร่ มธรรมฉ่ าชีวนั
ราชันขวัญสยาม
ร่ มพระบารมี
ไตรรงค์ธงชัยโชค
ขวัญฟ้ าขวัญตายล
เมื่อนี้ตราบเมื่อหน้า
ใครบุกรุ กเขตคาม
ฟ้ าเอยฟ้ าสยาม
เพลงสยามทุกยามยิน

งามร่ มฉัตรทัดเทียมโพยม
โครมครื นครั่นลัน่ หล้าคง
ถึงอยุธยายง
ทรงศักดิ์ฟ้ื นคืนคุณขจร
สื บระบิลอันบวร
ถอนจากฟ้ ามาเมืองดิน
ถัง่ ธารามาเรื่ อยริ น
ลินลาศลุ่มขุมกาลัง
แวววาววับวัดเวียงวัง
วังเวงหวานซ่านซึ้ งเสี ยง
เสี ยดยอดท้าฟ้ ารายเรี ยง
เลี้ยงตาเมืองเรื้ องเรื องรมย์
เลี้ยงชีพชนดลอุดม
ร่ มรื่ นไม้ไพรพฤกษ์มี
ชนรุ่ มรวยด้ายไมตรี
ศรี สง่ามานิรันดร์
ประชากรเกษมสันต์
ฟั้ นฝึ กใจใฝ่ ความดี
ปิ่ นเพชรงามปั กธานี
ศรี ไผทฉัตรชัยชน
ลอยอวดโลกโบกลมบน
ล้นเลิศหลักศักดิ์สยาม
คงคู่หล้ากล้าเกียรติงาม
ตามหาญหักรักษ์แผ่นดิน
งามกว่าฟ้ าทุกธานินทร์
วิญญาณปลื้มดื่มด่าเอย

บทที่ ๔ เรื อพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุ บรรณ รั ชกาลที่ ๙
นารายณ์เรื องฤทธิ์ ล้ า
ทรงสุบรรณบินบน

เลอหน หาวแฮ
โบกฟ้ า

พ่างเพียงพระภูมิพล-

อดุลยเดช

ทรงเทิดทศธรรมหล้า

แหล่งล้วนแรงเกษม

เรื อเอยเรื อที่นงั่
ลอยลามารายเรี ยง
นารายณ์ทรงสุบรรณ
โผนเผ่นเช่นครุ ฑบิน
รู ปครุฑยุคนาคหิ้ ว
พายกวักพรักพร้อมพล
งามเอยงามสง่า
กาญจนาภิเษกสมัย
พระเอยพระภูมินทร์
เพราะธรรมแห่งภูธร
เป็ น "พลังแห่งโลกหล้า"
เดือนปี ที่เป็ นไป
ปี ทิพย์คือปี ธรรม
ปี ธรรมคือปี ทอง
ห้าสิบปี ที่ทรงราชย์
สยามรัฐสวัสดิ์รมย์
ยามใดที่ไทยเดือด
ทรงดับให้กลับเย็น
ยามภัยพิบตั ิเบียน
ทรงเสกชีวิตชม
ถิ่นโหยระหายหิ ว
ย่อมขึ้นด้วยหยาดชล
คือธารเมตตาธรรม
เอิบอาบกาซาบปวง
แผ่ผายข่ายการุ ณ
คุม้ ครองป้ องธาตรี
ทศธรรมล้ าสถิต
พระเดชอดุลย์ดล
นารายณ์ทรงสุบรรณ
เฉกองค์พระทรงชัย
แรงรักแห่งทวยราษฎร์
เอ่ยวากย์ถวายวัณน์
ศีลสัตย์คือสายสร้อย

งามสะพรัง่ อยูพ่ ร้อมเพรี ยง
แลสล้างกลางสายสิ นธุ์
ช่างเฉิ ดฉันงามเฉิ ดฉิ น
ลินลาศคล้อยลอยหาวหน
ปานจะปลิวลิ่วลมบน
เพียงปี กกล้ากวักฟ้ าไกล
เหมือนหยาดฟ้ ามายาใจ
ทวยเทพไทถวายพระพร
ร่ มฟ้ าดินทุกแดนดอน
ที่ทรงธารซึ่งถิ่นไทย
สมสมญาอันยิ่งใหญ่
คือทิพย์ไท้ท่านคุม้ ครอง
ประพฤตินาสุขเนืองนอง
ไทยทั้งผองผาสุกสม
ประชาชาติประชันชม
ด้วยศูนย์รวมอันร่ มเย็น
ถึงหลัง่ เลือดด้วยร้อนเข็ญ
ที่แก่งแย่งกลับนิยม
จาจนเจียนจวนจ่อมจม
ให้กลับฟื้ นขึ้นยืนตน
ที่เหื อดแห้งทุกแห่งหน
ที่ทรงชุบให้ฉ่ าทรวง
อันลึกล้ าทะเลหลวง
ทุกลมปราณด้วยปรานี
เบิกบัวบุญพระบารมี
ให้บานชื่นรื่ นเริ งชนม์
ทศทิศไร้ทุกข์ทน
ทั้งสากลจึงเกริ กไกร
เผ่นผายผันผลาญพาลภัย
ทรงครองไทยด้วยทรงธรรม์
ประหนึ่งภาชน์สุพรรณพรรณ
คือโกสุมอันโสภา
บรรจงร้อยเป็ นมาลา

ถวายแทบพระบาทา

บูชาคุณพระจอมคน

จงพระเสวยสวัสดิ์
พระหทัยไกลกังวล

พูนพิพฒั น์ผองศุภผล
ทุกทิพาราตรี กาล

บทที่ ๕ สรรเสริ ญพระบารมี
ยอกรเหนือเกศก้ม

กราบยุคล

แทบบาทองค์ภูมิพล

ผ่านฟ้ า

กาญจนาภิเษกนุสนธิ์

เสวยราชย์

ฉลองครบห้าสิ บหล้า

แหล่งล้วนสรรเสริ ญ

ยอกรขึ้นเหนือเกศ
ครองรัชย์สวัสดิมงคล
บันเทิงทัว่ ถิ่นไทย
ร้อยถ้อยร้อยวาทิน
พระเอยพระทรงภพ
คือฟ้ าตาวันฉาย
หัตถ์ทิพย์แห่งท่านไท้
ถอนทุกข์ขกุ ลาเค็ญ
แผ่นดินที่ทรงครอง
คราวเข็ญเข้าครอบงา
เหน็ดเหนื่อยนั้นหนักนัก
วันพักเพียงสักวัน
วังทิพย์คือท้องทุ่ง
ร้อนหนาวในราวเนิน
ย่างพระบาทที่ยาตรา
พระเสโทที่ถงั่ ทน
พระผินพระพักตร์ผนั
พระแย้มพระสรวลพราย
ยามเหนื่อยกับชีพนี้
ยามหมองไม่อาไพ
จอมเอยจอมทัพไทย
ทรงธรรมทรงนาพล
บดบังอบายบาป
กาญจนาภิเษกสมัย
ปลื้มเอยปลื้มเปรมสม
วันสุขมงคลศรี

กราบบทเรศองค์ภูมิพล
ห้าสิ บปี ศรี แผ่นดิน
ร้อยดวงใจทุกดวงจินต์
ร้อยความรักภักดีถวาย
พระคุณจบขจรขจาย
และคืนผ่องด้วยเดือนเพ็ญ
กาจัดไข้กาจัดเข็ญ
เย็นทัว่ หน้าห้าสิ บฉนา
แผ่นดินทองแผ่นดินธรรม
ทรงดับเข็ญทุกคราวครัน
ทรงงานหนักอเนกอนันต์
ก็แสนน้อยดูนานเกิน
ม่านงามรุ ้งคือเขาเขิน
มาโลมไล้ต่างรสสุคนธ์
ยาวรอบหล้าฟ้ าสากล
ถ้าไหลรวมท่วมทุกภาย
ที่ร้อนพลันละลายหาย
ทุกข์ทลายไม่เหลือไร
พระบารมีเหมือนเกิดใหม่
เหมือนแสงสว่างกระจ่างมน
คือธงธัยแห่งทวยชน
เผด็จทุกข์แผ่นดินไทย
ธารธรรมอาบบ่มบุญใบ
โสมนัสทัว่ ธรณี
วันอุดมฤกษ์งามดี
วันพิเศษพิสุทธิ์ ใส

ข้าเจ้าเหล่านาวิน
ขอถวายพระพรชัย
เดชะพระไตรรัตน์
เทวาทุกราศี

ข้าแผ่นดินสานึกใน
แต่จอมไทยปิ่ นธรณี
พระปรมัตถบารมี
อัญเชิญช่วยอวยชัยถวาย

ขอจงทรงพระเจริ ญ
อาพาธพินาศหาย
จงพระเสวยสวัสดิ์
ผ่องแผ้วพระหฤทัย
พระประสงค์ทุกสิ่งเสร็ จ
ดารงรัชย์ชชั วาล

พระชนม์เกินร้อยปี ปลาย
ผองพาลพ่ายแพ้บญ
ุ ใบ
พูนพิพฒั น์ปราบมารภัย
ทุกทิพาราตรี กาล
แม้สรรเพชญพระโพธิญาณ
ดัง่ เวียงสวรรค์นิรันดร์เทอญ

