
สุขสันต์วันเสาร ์
 

หลักธรรม น ำชีวิต 
 

ถึงวันเสำร์ เข้ำใจกัน ประสำนจิต 
สมำนมิตร คิดแต่ดี มีเป้ำหมำย 

ฟ้ำอำกำศ อำจแปรเปลี่ยน เวียนเพี้ยนไป 
แต่ดวงใจ ไม่มีวัน ผันเปลี่ยนแปลง 

 

ตั้งจุดหมำย เป็นหลักชัย ให้เห็นเด่น 
ไม่เป็นหลัก ปักขี้เลน เอนทั้งแท่ง 
ธรรมจักร ปักตรงม่ัน ต้ำนภัยแรง 

ใจกล้ำแกร่ง แฝงคุณธรรม น ำชัยเจริญ 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

เสำร์ที่หก กุมภำฯ นภำพร่ำง 
สุกสว่ำง  กระจ่ำงจ้ำ พำสดใส 

เลิศล้วนดี ทุกสิ่งสรรพ รับโชคชัย 
เรืองพิไล ได้บุญหนุน อุ่นกำยใจ 

นิวำต 
 

วันเสำร์เอำสีด ำไม่ใช่ม่วง 
ส่งมำล้วงล้ำงใจคนจนเป็นขำว 

ช ำระล้ำงใจให้เป็นเรื่องรำว 
สุกสกำวพรำวพร่ำงสว่ำงใจ 

Anond 



 
 

เสำร์สวัสดีมีโชคชัย 
ท่องเท่ียวไปทิศใดให้สุขศรี 
วันหยุดสุดสัปดำห์ชื่นชีวี 

ชวนกันไปท่ีชอบชมสมใจเพลิน 

ดวงพร เดชกุลทอง 
 

ล้ำงท ำไมใจยังดีเป็นสีขำว 
ล้ำงหลำยครำวใจช้ ำระก ำเหลือ 
รักษำใจให้ดีไว้อย่ำคลุมเครือ 

สุขทุกเมื่อถ้ำใจดีมีคนชม 

Sayan Satangmongkol 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

“ถึงวันเสำร์ เข้ำใจกัน ประสำนจิต” 
ปิยมิตร สถิตย์พันธ์ ท่ำนกล่ำวไว้ 

“ฟ้ำอำกำศ อำจแปรเปลี่ยน เวียนเพี้ยนไป” 
แต่หัวใจ ได้ตั้งมั่น ผูกพันส ำแดง 

 

“ตั้งจุดหมำย เป็นหลักชัย ให้เห็นเด่น” 
ดังเฉกเช่น เป็นนวกวี ที่เรืองแสง 
ร่วมสุขทุกข์ ผูกพัน  ประสำนแรง 

ช่วยเติมแต่ง แจรงเจิด เทิดกลอนกำนท์ 

Kowitt 
 
 
 



 

 
 

วันเสำร์เอำอัญชัญมำป่ันมำต้ม 
ใช้ผสมกับน้ ำผึ้งแท้แน่แน่หนำ 
บีบมะนำวผสมหน่อยตำมต ำรำ 
อร่อยนำขอบอกให้ไม่เอำตังส์ 

อำนนท์ 
 

วันเสำร์ เหงำลำ พำเรื่องร้ำย 
เดินทำงไกล ไปลับ ดับหำยสิ้น 
สิ่งสวยสด งดงำม อร่ำมจินต์ 
น่ำยลยิน ผินหน้ำ ร่ีมำแทน 

Kowitt 
 
 
 

 
คนจิตหม่น ทนเศร้ำใจ ให้หู่หด 

แสนก ำสรด โอดครวญเล่ำ เขำเห็นข ำ 
ถึงเวลำ ช ำระฤทัย ใฝ่พระธรรม 

ฤดีชอกช้ ำ หนำมยอกอก ยกออกไป 

Kowitt 
 

แรงลมหวนชวนให้ใจหมองหม่น 
ต้องอดทนสู้ไปได้สมหวัง 
ลมสงบใจเหิมเสริมก ำลัง 

ล้มลุกนั่งฝันร้ำยกลำยกลับดี 

อัญชลี 
 
 

 
 
 



 
สวัสดี ยำมเช้ำ เสำร์สุดสวย 
ลมระรวย ชวยชื่น ระรื่นอุษำ 

ภุมริน บินเวียนว่อน ไซ้ซอนผกำ 
พักผ่อนกำยำ ครำวันหยุด สุดยินดี 

 

วันวำนนั้น ผ่ำนพ้นไป ใจแช่มชื่น 
สุขใดอื่น ชื่นหทัย ใหญ่กว่ำน้ี 
สุขที่ใจ ไร้กังวล เปรอปรนฤดี 
ท ำวันนี้ ดีที่สุด ดุจวันปลำย 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
วันเสำร์ไม่เอำภำระมำแบกไว้ 

ให้ผ่อนคลำยวันหยุดสุดสัปดำห์นี้ 
หลังจำกผ่ำนงำนหนักทับทวี 
ห้ำวันที่ต้องรับจับกับงำน 

อำนนท์ 
 

เสำร์ยี่สิบ กุมภำมำส พิลำศเลิศ 
สุดประเสริฐ เจิดจ ำรัส นิรัติศัย 

ดีพร้อมสรรพ รับสุขสันต์ บรรเจิดใจ 
นิรำศภัย นิรำศทุกข์ สุขศรีทวี 

นิวำต 
 
 
 



 

 
 
 

เสำร์พิสุทธิ์วันหยุดสุดสัปดำห์ 
ระเริงร่ำระริกรี้มีสุขแสน 

ไม่ต้องรุกรบกับงำนส ำรำญแทน 
อยู่กับแฟนกับครอบครัวทัวร์เที่ยวกัน 

อำนนท์ 
 

เสำร์ที่ห้ำ มีนำคม สมดังเจตน์ 
สิ่งพิเศษ นำนำ พำสดใส 
ได้สมคิด สมหวัง ทุกสิ่งไป 

เริงฤทัย ในวันดี สุขศรีครอง 

นิวำต 
 
 

 
วันเสำร์ เฝ้ำตระกอง ครอบครองสุข 
ไร้ห่ำงทุกข์ เศร้ำตรม ขมขื่นหนำ 
เริงรมย์รื่น ชื่นเกษม เปรมปรีดำ 

เบิกบำนอุรำ หรรษำห่ม ประโลมฤดี 

Kowitt 
 

ถึงวันเสำร์ เกลำเกลี้ยงสุข มุขวจี 
จิตเกษม เปรมฤดี มำลีสดสวย 
แจ่มใจหวำน มั่นไมตรี มีใจช่วย 

โลกสดสวย ด้วยมือเรำ เคล้ำคลอหทัย 
 

วันวำนนั้น ผ่ำนพ้นไป ใช่หวนหลัง 
สร้ำงพลัง หวังสิ่งดี วันนี้ใหม่ 

อย่ำผลัดวัน ประกันพรุ่ง จักยุ่งใจ 
ตั้งหวังให้ ได้ท ำดี เปรมปรีกมล 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 

 



 
วันเสำร์ สกำวใส ฤทัยกระจ่ำง 

หมั่นเสริมสร้ำง พลังจิต มิคิดถอย 
รีบเร่งรัด ชำร์จแบตใจ ไว้รอคอย 
สู้งำนที่ มีไม่น้อย ไม่หงอยตรม 

Kowitt 
 

เสำร์พิสุทธิ์ม่วงพรำว 
ส่องสกำวอยู่ปลำยฟ้ำ 

แม้ไกลยังใฝ่หำ 
ดุจรักมิตรคิดถึงกัน 

กุศล 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

ส่งตุ้มหูนำงฟ้ำลอยมำให้ 
ม่วงไสวงดงำมเมื่อยำมเห็น 

พร้อมควำมสุขจำกใจให้ร่มเย็น 
เหมือนดั่งเป็นของขวัญนั้นให้เธอ 

อัญชลี 
 

เสำร์สีม่วง ควงหนุ่มสำว ชำวห้องกลอน 
ล้วนออนซอน ตอน สว. เคลียคลอชื่น 
กระฉับกระเฉง กระเตงกัน สัมพันธ์ยืน 

ร่วมครึกครื้น รื่นเริงรมย์ สุขสมใจ 

Kowitt 
 
 



 

 
 
 

สวัสดีเพื่อนทุกท่ำนในวันเสำร์ 
วันที่เรำสุขสบำยคลำยควำมเหงำ 

วันที่เรำเดินลุกนั่งพักผ่อนยำว 
วันที่เรำไม่เร่งรัดนัดเที่ยวกัน 

ศรีวัฒน์ 
 

ม่วงเสำร์พรำวรุจี 
ดุจมณีสีพร่ำงพรำย 
ทอสุขเริงประกำย 

โศกมลำยกลำยเจริญ 

กุศล 
 
 

 
ถึงวันเสำร์ เรำมำพัก ควักพินิจ 
ลดละนิด กิจตุงนัง น่ังพักบ้ำง 

ให้รำงวัล แด่ชีวิต จิตปล่อยวำง 
เลิกระคำง ระคำยเคือง เปลืองอำรมณ์ 

 

คบคนเก่ง คนดี คนมีสุข 
พลอยสนุก ทุกข์เคลื่อนคลำย ใจสุขสม 

สิ่งแวดล้อม เขียวขจี ที่ชื่นชม 
สุขเกลียวกลม ผสมผสำน เบิกบำนหทัย 

 

เหนือสิ่งใด ใช้กลอนกำนต์ ผสำนช่วย 
สิ่งสดสวย อวยค ำกลอน คลอนใจได้ 

วัฒนธรรมไทย กำพย์กลอนไทย ด ำรงไทย 
แสนภูมิใจ เกิดเป็นไทย ใจชอบกลอน 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 

 
 
 



 
ดอกบัวม่วงควงกันมำหำวันเสำร์ 
วันที่เรำหยุดพักผ่อนนอนกันเขลง 

บ้ำงก็ไปช้อปปิ้ง ซิ่ง ร้องเพลง 
ต่ำงบรรเลงเพลงชีวิตลิขิตตน 

อำนนท์ 
 

เสำร์สิบเก้ำ มีนำฯ นภำพร่ำง 
สุดสร่ำง สะพร่ังงำม ตำมวิถี 

ผ่อนปรนกำย สบำยจิต คิดสรรพดี 
เพิ่มบุญทวี มีสุขเกษม เปรมปรีดำ 

นิวำต 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

ดื่มน้ ำเตยเก๊กฮวยช่วยคลำยร้อน 
หยุดพักผ่อนเสำร์สิบเก้ำมีนสดใส 

ธรรมชำติเวียนผันสรรสุขใจ 
กรรมกิจใดปรำรถนำดีศรีมงคล 

 

มรณำนุสติแจ้งเกิดดับสรรพสิ่ง 
กิเลสสิงพิจำรณำธรรมล้ ำมรรคผล 

ทุกข์กองสุมกลุ้มวำงวำยคลำยร้อนรน 
รู้รักตนจ่อจิตเจตน์แผ่เมตตำ 

ตัวเล็ก 
 

วันเสำร์ศรี ดีเหลือล้น 
เยี่ยมมงคล ดลใจชื่น 
สุดสุขสันต์ ทั้งวันคืน 

ยำมหลับต่ืน รื่นเริงรมย์ 

Kowitt 
 
 
 
 
 



 
 

ม่วงเสำร์เศร้ำโศกคลำย 
เจิดประกำยฉำยสุขสันต์ 

กำยใจสงบนั้น 
โลกอนันต์พลันเบิกบำน 

กุศล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
กัลยำณมิตร คือมิตรแท้ แม้ต่ำงวัย 

ผู้มีใจ ใฝ่ไมตรี ฤดีล้ ำ 
กัลยำณ มิตตตำ กล้ำแกร่งธรรม 

กัลยำณมิตรธรรม น ำส ำเร็จ 7 ประกำร 
 

1.ปิโย พุทโธรักษ์ มำกเมตตำ 
น่ำคบหำ ปรำศรัย ใกล้จิตสันต์ 

2.ครุ น่ำเคำรพ คบหำกัน 
อุ่นใจครัน มั่นประพฤติ ยึดธรรมคุณ 

 

3.ภำวะนีโย โซ่ใจ ใฝ่ฝึกฝน 
ปรับปรุงตน ชนกล่ำวอ้ำง อย่ำงอบอุ่น 

4.วัตตำ ปรึกษำได้ ใจกำรุณ 
มีวจี ที่ปร่ีคุณ หนุนแนะน ำ 

 

5.วัจจะ นักขะโม มโนทน 
มีกมล สนวิพำกษ์ วิจำรณ์ซ้ ำ 

6.คัมภีรัญ จะกะถัง กัตตำธรรม 
อธิบำยค ำ ซับซ้อน สอนเข้ำใจ 

 

7.โนจัฏฐำเน นิโยชเย 
ไป่พำเซ เร่อฐำน กำรเหลวไหล 
ไม่ชักน ำ ท ำเสื่อมเสีย ละเหี่ยใจ 

กัลยำณธรรม ช ำระใจ กัลยำณชน 
 

กัลยำญมิตตตำ ค่ำสูงยิ่ง 
ได้สุงสิง ยิ่งเกิดคุณ หนุนสร้ำงสน 
กัลยำณ มิตรธรรม ชุ่มฉ่ ำกมล 

กัลยำณปุถุชน ล้นน้ ำจิต มิตรแท้จริง 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 
 
 



 
 

บทแผ่เมตตำ 
 

"แผ่เมตตำ"... พุทธจริยำ น่ำเลื่อมใส 
เสริมหทัย ใฝ่ศรัทธำ มหำกุศล 

"สัพเพ สัตตำ...." สัตว์ท้ังหลำย ในสกล 
เพื่อนร่วมทุกข์ สุขปะปน บนทำงกรรม 

 

"อเวรำ....." อย่ำมีเวร เข่นเขี้ยวกัน 
ร่วมฝ่ำฟัน มหันต์ทุกข์ ให้สุขล้ ำ 
"อัพยำปัชชำ....." ศรัทธำธรรม 

เลิกก่อกรรม ซ้ ำเบียดเบียน เพียรสู้ภัย 
 

"อนีฆำ ...." อย่ำมีทุกข์ รุกกระหน่ ำ 
ส้ินเวรกรรม ล้ ำเลอสุด ผุดผำดไฉน 
"สุขี อัตตำนัง...." ร้ังฤดี มีอนำมัย 

สุขสดใส ไสวสว่ำง พร่ำงพรำวแพรว 
 

"ปะริหะ รันตุ....." ลุล่วงภัย 
สุขกำยใจ ใสบรรเจิด เพริดพริ้งแพร้ว 
พ้นพรำกทุกข์ สุขสะบำย ใจผ่องแผ้ว 

ใสดุจแก้ว เจียรนัย หทัยกำนต์ 
 

แผ่เมตตำ ศรัทธำธรรม ล้ ำคุณค่ำ 
เกิดบุญญำ บำรมี ศรีเฉิดฉันท์ 

เดินทำงไกล ไปที่เปลี่ยว เลี้ยวลดครัน 
ไม่พึงหวั่น ขวัญมำแน่ ..."แผ่เมตตำ " 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

เทียนหยดม่วงพวงงำมอร่ำมศรี 
ส่งวันนี้วันเสำร์เรำสุขสันต์ 

ไม่มีทุกข์สุขใจได้ทั้งวัน 
อำจนอนฝันถึงเรื่องดีที่ตำมมำ 

อำนนท์ 
 
 
 
 
 



 
 

เสำร์สรำญบำนเบิกใจในวันนี้ 
ท ำชีวีให้สดใสอย่ำได้ฝืน 
ไปท ำจิตท ำใจให้กล้ ำกลืน 

เรำต้องยืนหยัดได้ไม่ต้องกลัว 

อำนนท์ 
 

จันทร์ถึงศุกร์ งำนจุกอก ยกออกเล่ำ 
ครำวันเสำร์ สกำวใส ใจแช่มชื่น 
ให้รำงวัล รังสรรค์ชีวี ที่ยั่งยืน 

ควำมบันเทิง เริงรมย์รื่น กลับคืนมำ 

Kowitt 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


