
  

 
 

    

 
 

1"ขนทรายเข้าวัด"จัดจุนเจือ เพื่อส่วนรวม 
มีส่วนร่วม การกุศล กมลม่ัน      

ดินทรายติด เท้าออกไป แม้ไม่มาก 
ก็ยังอยาก คืนวัดหนอ ก่อเจดีย์ทราย 

 

2"ขนหน้าแขง้ ไม่ร่วง"ปวงเศรษฐี 
ผู้ที่มี เงินทอง กองมากหลาย 

ไม่กระเทือน ฐานะ หากอยากให้ 
อยู่ที่ใจ ไม่ตระหนี่ พร้อมพลีไป   

     

3"ขนหัวลุก " ฉุกตระหนก ตกใจผงะ 
ขนศีรษะ ลุกตั้งชัน ทันควันได้ 
ลักษณะ ตกใจกลัว สุดขั้วใจ      
ค านี้หมาย ให้รู้ว่า น่ากลัวจัง 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
  
 
 
 

 
 
 

1)"ขนทรายเข้าวัด"จัดกิจกรรม ท ากุศล 
หนุ่มหน้าขาว สาวหน้ามน ล้นสุขศรี 
ยืนเป็นกลุ่ม...ชุมนุมกัน...หรรษาฤดี 

คนแก่นี้...ที่เฝ้าขน...คนท างาน 
 

2)"ขนหน้าแข้ง ไม่ร่วง”ท้วงติงหน่อย 
ถอนบ่อยบ่อย ค่อยหายหด หมดได้นั้น  
มีเงินทอง...กองพะเนิน...ใช้เพลินกัน   

ก้อมีวัน...ล่มจม...ล้มละลาย 
 

3)"ขนหัวลุก " แน่นจุกอก ตกใจตื่น 
ตอนดึกดื่น...ในคืนนั้น...ฉันจ าได้ 

ยินส าเนียง เสียงดงัโคตร หวูดรถไฟ 
พอฟังไป...ให้ละเหี่ย...เมียนอนกรน 

โกวิท ธีรวิโรจน ์
 
 
 
 



4"ขนมพอสมน้ ายา"อิดหนาพอกัน         
สวนทันควัน บั่นถนอม ไม่ยอมบ้าง       
พอดีกัน ทั้ง 2  ฝ่าย  หน่ายระคาง      
ใจไม่จาง ล้างตระหนี่ ดีเหลือใจ      

      

5"หวานเปน็ลม ขมเป็นยา" วาจาร้าย 
ติติงใจ ให้สติ ด าริใหม่ 

เป็นประโยชน์ ใช่โกรธกัน บั่นมะลาย 
หากเข้าใจ กลายเป็นดี มีน้ าค า 

 

6"ข่มเขา โคขนื ให้กินหญ้า" 
เที่ยวไขว่คว้า หาคูใ่ห้ ไม่สอบถาม 

บังคับใจ ใหผู้้อื่น ฝนืท าตาม 
เจ็บใจจ า ชอกช้ าใจ ไม่ควรเลย            

 

7"ขม่อมบาง" ช่างอ่อนแอ แพ้อากาศ 
ไอฟืดฟาด หวัดรุกไล่ ไข้ขึ้นเฉย 

ขม่อมบาง ช่างเปรียบ เทียบพังเพย 
เป็นค าเอ่ย เผยถึงใคร ป่วยไข้ประจ า      

     
8"ขมิ้นกับปูน"คุณไม่ใช่ คู่ใจฉัน 

ยามใกล้กัน พลันหันเหียน เปลี่ยนเปน็ห้ า 
ปูนเป็นด่าง ขม้ินเป็นกรด จดใจจ า 
เจอแล้วท า ปฏิกิรยิา พาเป็นแดง 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
     

9"ขวางทางปนื"ยืนกีดขวาง ทางกระสุน 
หรือว่าคุณ หนังเหนียว เที่ยวขันแขง็    

หาญกีดกั้น การท าประโยชน์ โทษรุนแรง 
เที่ยวตะแบง แข็งขนื ยืนเดียวดาย 

4)"ขนมพอสมน้ ายา"...จะอร่อย 
น้ ายาน้อย รสกร่อยจืด ชืดเหลือล้น 

รสชาติดี...มีลูกค้า...มาทานทน 
รสชาติแย่ แดหมองหม่น คนไม่มา 

 

5)"หวานเป็นลม ขมเป็นยา"พาขมขื่น 
หวานขนม...รมย์เริงรื่น...ชื่นหรรษา 

ขมสะเดา น้ าปลาหวาน ซาบซ่านอุรา 
ช่วยจัดหา...มาเร็วไว...สมใจปอง                  

 

6)"ข่มเขา...โคขืน...ให้กินหญ้า"  
ไม่เข้าท่า ภรรยาที่รัก อยากขอร้อง 
ชอบบังคับ...จับสามี...ตีตราจอง 
สุดหม่นหมอง ไม่ต้องฤดี ที่ร าพัน 

 

7)"ขม่อมบาง" ช่างตัดผม อารมณ์หมอง  
เล็มนับเสน้ เหน็อยากร้อง ต้องหัวปัน่  
ยืนเจ่าจุก ลูกค้าประสงค์ ตัดทรงมะกัน 
จะขบขัน มันเสียมารยาท อาจโดนตี 

 

8)"ขมิ้นกับปูน" เกื้อกูลกัน นั้นแน่ชัด 
คนแก่อึดอัด...ขาดสิ่งใด...ไม่ได้นี้ 

ปูนกินหมาก...ปราศขมิ้น...ปร่าสิ้นดี 
รสชาติไม่มี สีไม่แดง แหนงหน่ายครนั 

โกวิท ธีรวิโรจน ์
 

9)"ขวางทางปนื"เมียยืนขู่ รู้ไหมนั่น  
เกิดปืนลั่น ท่านเท่งทึง ถึงตายได้ 
อย่าอวดเก่ง ข้าเจ๋งสุด พูดท้าทาย 
รีบหนีไป เมียหายกริ้ว ลิ่วกลับคืน 

 



 
     

10"ขว้างงูไม่พ้นคอ" ก่อกรรมไป 
สร้างผลร้าย ให้ย้อนมา หาเราได้ 
การก่อกรรม ระก ายิ่ง สิ่งเลวร้าย 

จักผันผาย เคลื่อนคลายมา  ไม่ช้าเลย 
 

11"พบไม้ยาม เมื่อขวานบิ่น" สิ้นโอกาส 
เคยแคล้วคลาด พลาดพลั้ง ห่างกันเฉย 

มาครานี้ พี่เจอเจ้า เศร้าเกินเอ่ย 
แม่คุณเอ๋ย ชวดเชยเจ้า ด้วยเราชรา 

   
12"ขวานผ่าซาก" ปากโผงผาง ฟังระคาย 

ไม่เกรงใจ ใครเขา เจ้าปัญหา 
พูดอะไร ไป่คดโค้ง ตรงไปตรงมา     
บางท่านว่า วาจาทื่อ ห่อนถือนัก 

 

13"ของเลื่อน เตือนขันหมาก"จากฟากสาว 
ถึงเจ้าบ่าว ว่าเราพร้อม รับขันหมาก 

มีอาหาร หวานคาว เอามาฝาก      
อย่าช้านัก หากรักจริง ฝ่ายหญิงรอ 

 
 

 
 

10)"ขว้างงูไม่พ้นคอ" ก่อโทษภัย 
ตื่นตระหนก...งูฉกได้...ให้ขมขื่น 

จับเองหนา ถ้าพลั้งพลาด อาจสะอื้น  
อย่าได้ฝืน...ขืนท าไป...ไม่คุ้มกัน 

 

11)"พบไม้ยาม เมื่อขวานบิ่น"มิสิ้นหวัง 
เตะปิ๊บดัง...ยังไหวหนอ...ขอเฝ้าฝัน 
เธอคนงาม ม่ิงทรามวัย ใฝ่สัมพันธ์ 
อยู่ร่วมเรียง...เคียงกัน...สุขสันต์ทวี 

 

12)"ขวานผ่าซาก"ล าบากนัก เกินจักฝืน 
ทั้งวันคืน...ดึกดื่นเล่า...เฝ้าเพียรนี้ 

ขวานเก่าหลาย...ถูกใช้งาน...มานานปี 
ใช้เลื่อยเสียที ไม่มีปัญหา พาเพลินจินต์ 

 

13)"ของเลื่อน เตือนขันหมาก"ด้วยรักร้าว 
ฝ่ายเจ้าสาว...เฝ้าสงสัย...ชายหมดสิ้น 

ซึ่งสิเนห่า...ตราตรึงใจ...ในยุพิน 
โบกโบยบิน ยินดีพฤกษา ป่าเดียวกัน 

 
 



14"ของหายตะพายบาป" น่าอับอาย 
ของสูญหาย ไปใส่ไคล้ ให้เขาหนอ 

โทษคนอื่น ไม่ศึกษา หาต้นตอ 
ใยไม่รอ ขอสอบให ้คลายเคลือบแคลง 

     
15"ข้าเก่าเต่าเลี้ยง" เคยเคียงคู่ เลี้ยงดูมา 

จวบชรา บูชานัก รักหลักแหล่ง 
คนเก่าแก่ แน่ใจภักดิ์ รักเต็มแรง 

รักข้าวแดง แกงร้อน แต่ก่อนแต่ไร 
     

16"ข้านอกเจ้า ข้าวนอกหม้อ"ไม่ขอเอี่ยว 
พฤติกรรม ท าคนเดียว ไม่เกี่ยวใกล้ 
นอกขนบ ธรรมเนยีม ประเพณีไทย 
ท าอะไร ตามอ าเภอใจ ไม่ย าเกรง 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 

17"ข้ามน้ าข้ามท่า" ฝ่าอุปสรรค 
เหน็ดเหนือ่ยนัก ตรากตร า ย่ าคร่ าเครง่ 

ผลส าเร็จ เสร็จสมราคา คว้ามาเอง 
ไม่หวั่นเกรง ชะตากรรม ปลุกปล้ ามา     

    
18"ข้ามหน้าข้ามตา" น่าระอา มาเฉไฉ 

ไม่ใส่ใจ ใครเกี่ยวขอ้ง ไม่มองหน้า 
เป็นหัวหลัก หัวตอ ไม่รอรา       
ไร้จรรยา ค่าสิ้นดี ไม่มีอาย 

 

19"ข้ามห้วย"ฉวยงานอื่น ยื่นเข้ามา   
ทิ้งงานเก่า เคยเคลา้มา ลาลับสลาย 
ย้ายไปรับ ต าแหน่งใหม่ มาได้ไง? 

ด้วยไม่ใช่ สายงานเดิม เหิมเกริมกระไร 

 

14)"ของหายตะพายบาป"อายจับจิต 
ในอดีต คิดโทษน้อง ต้องโศกศัลย ์
ซ่อนเงินไว้ หายหมดนี้ ตีน้องพลัน 
ความจริงนั้น...ฉันย้ายที่...เก็บดีนัก  

 

15)"ข้าเก่าเต่าเลี้ยง" เคยเคียงกาย  
ต้องชรา...มาล้มหาย...คราตายจาก  
แสนสร้อยเศร้า เหงาระก า ท าใจยาก 
การพลัดพราก จากสิ่งรัก จักห่อนลืม 

 

16)"ข้านอกเจ้า ขา้วนอกหม้อ"ไม่ขอเกี่ยว  
อยู่คนเดียว เดี๋ยวซือ้สิ้น ของกินดื่ม 

เดินตลาด...ฟาดบะหมี่...มิมีซึม 
สุดปลาบปลื้ม..ดื่มด่ าแด..แม่ค้างาม 

โกวิท ธีรวิโรจน ์
 

17)"ข้ามน้ าข้ามท่า" จักฝ่าฟัน 
ความมุ่งหมาย ที่ใฝ่ฝัน อันสดใส 
มัน่กมล...มิย่นระย่อ...ท้อท าไม 
สุดสุขล้ า...ส าเร็จได้...ดังใจปอง 

 

18)"ข้ามหน้าข้ามตา"บ้าจริงแท้ 
ในดวงแด แม่คุณเอ๋ย เลยเศร้าหมอง 
เคียงครองคู่ อยู่ด้วยกัน ตามครรลอง 

คนทั้งสอง...ต้องค านึง...ถึงจิตใจ     
 

19)"ข้ ามห้วย"ข้ามคลอง ต้องระวัง 
ถ้าประมาท พลาดพลั้ง นั่งร้องไห ้

แค่คืบศอก ออกจากฝั่ง ช่างอันตราย 
ความปลอดภัย ใส่ใจนั้น ท่านจดจ า 

 



 
20"ขายผ้าเอาหน้ารอด" วายวอดช่างมัน 

ของส าคัญ ยอมปันเขา เอาหน้าไว้ 
เพื่อชื่อเสียง  จ าเรยีงถ้อย น้อยหน้าได้ไง 

ของนอกตัว กลัวไปใย ได้คืนไม่ช้า 
 

21"ขายหน้า วันละห้าเบี้ย"ละเหี่ยใจ 
เป็นฉันใด อับอายทั้งปี ไม่ดีหนา 

เป็นค ากล่าว เล่าความช้ า ระก าอุรา 
ใยอับอาย ขายขี้หน้า ทุกนาที     

 

22"ขาวเหมือนส าลีเม็ดใน"คล้ายจะขาว 
ที่แท้เขา ว่าเราคล้ า ด ามิดหมี 

ค าชมที่ เลิศหรู ดูให้ดี 
บางวลี มีลีลา น่าเคลือบแคลง 

 

23"ข่าวช้างดู ข่าวหมูแล่น" ดูแคลนสิน้ดี 
เที่ยวทู่ซี้ หนีเหตผุล คนตามแฉ่ง 

ตื่นข่าวเลอะ เห่อตามกัน ปั่นข่าวแรง 
ถ้อยแถลง แปลงไปมาก จากความจริง 

     
24"ข้าวก้นบาตร " นมัสการ อาหารพระ 

กินกันนะ พระให้ศษิย์ ชิดใกล้ยิ่ง     
เป็นเด็กวัด หัดตามพระ น่ารักจริง 
นี่คือสิง่ อิงธรรมเนยีม เปี่ยมน้ าใจ 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 

25"ข้าวคอยฝน" ทนรอชาย ใจเกาะกุม 
ใยพ่อหนุ่ม ซุ่มซ่อนกาย ไม่กรายใกล้ 
รอคอยเขา ข้างเดยีว เปลี่ยวกายใจ 
เหมือนฝนไม่ หล่นให้ข้าว เศร้าฤดี 

 
20)"ขายผ้าเอาหนา้รอด"ยอดเหลือลน้ 

บันดาลดล...คนขยัน...มิครั่นคร้าม 
นามลือเลื่อง...เฟื่องฟุ้ง...รุ่งเรืองงาม 
ทั่วเขตคาม เกรงขามเล่า เขาเอาจริง 

 

21)"ขายหน้า วันละห้าเบี้ย"เมียชอบท า 
เอาให้หน า...ท าอับอาย...ไปทั่วยิ่ง 
ผัวพากเพียร เวียนเล่นไพ่ ใช่ละทิ้ง 
ชอบตามจริง  ม่ิงมิตรนี้...ติเตียนเอา 

 

22)"ขาวเหมือนส าลีเม็ดใน"ใยช่างว่า 
ด าเหมือนกา...ถ้าใจงาม เหลือล้ าเล่า 
ถ้ากล้าเก่ง...เจ๋งของแท้...แน่ทุกคราว 
เช่นบัวขาว สาวรุมล้อม เนื้อหอมครัน 

 

23)"ข่าวช้างดู ข่าวหมูแล่น"แม่นหวยเบอร์ 
ข่าวมากมาย...ที่ได้เจอ...เพ้อพกนั้น  
คนชอบเสพ...ข่าวเมพขิง...ทุกสิ่งอัน 
ยิ่งใกล้วัน...ฝันบรรเจิด...หมั่นเปิดดู 

 

24)"ข้าวก้นบาตร "พระจัดให้ เด็กได้เกิด 
ผลประเสริฐ เลศิเหลือหลาย ได้เห็นอยู่ 

สร้างคนดี...นี้มากมาย...ให้ตรองดู   
วัดคงมั่น...บ้านเคียงคู่...รอบรู้พัฒนา 

โกวิท ธีรวิโรจน ์
    

25)"ข้าวคอยฝน" ฝนห่างหาย ไม่ตกเล่า 
ข้าวเหี่ยวเฉา...ชาวนาไทย...ให้ขื่นขม 

ฝนชอบกรุง...มุ่งเข้าห้าง...หวังเที่ยวชม 
เสียงร้องระงม ตรอมตรมฤดี มีมากมาย 



 
26ข้าวแดงแกงร้อน" ก่อนได้ ใช้เลี้ยงตน 

พระคุณล้น พ้นรอดตาย กายอิ่มหมี      
ซึ้งพระคุณ ของท่าน ทานบารมี 

บุญคุณนี้ มิเลือนสลัว ชั่วชีว ี
 

27"ข้าวนอกนา" น่าน้อยใจ ใยไร้เพื่อน 
เปรียบเสมือน เพื่อนต่างใจ ไร้ศักดิ์ศรี 

คนแดนไกล ไม่ได้เกิด ณ ถ่ินนี้ 
จึงไม่มี ใครใยดี มีใจแล 

  

28ข้าวยากหมากแพง"แล้งหลาย ไร้อาหาร 
ทุพภิกภัย ในถิ่นฐาน คับขันเหลือที ่
ภาวะขาดแคลน แสนทุกข์ คลุกชีวี     
หม่นหมองฤดี ชีวีหม่น รอฝนเยือน     

 

29"ข้าวเรียงเม็ด" เสร็จอร่อย ย่อยหนอ่ยแม่ 
จะให้แน่ กาแฟแก้ว ก่อนแคล้วเคลื่อน 

หลักการดี มีอนามัย ใช่ลืมเลือน 
ร่างกายเพื่อน เหมอืนโรงงาน ต้องการพลัง 

 

30ข้าวเหลือเกลอือิม่"ภักดิ์พริ้ม ยิ้มสกาว 
บ้านเมืองเรา ข้าวปลาอุดม สมสุขขัง 
ในน้ ามีปลา ในนามีข้าว กระเป๋ามีตังค์ 

อ้าอร่าม งามสุดแสน แผ่นดินทอง 
 

31ข้าวใหม่ปลามัน"สวรรค์กาล แต่งงานใหม่ 
สุขสมใจ ได้สมรัก  คึกคักทั้งผอง 

ใช้ชีวิต ร่วมกัน  มั่นรักปอง 
สองคู่ครอง สนองรกั ประจักษ์ใจ 

 
        

 
 

26)ข้าวแดงแกงร้อน"อ้อนเมีย เชียร์ให้ท า 
สุดดื่มด่ า...ล าแต๊แต๊...แดมาดหมาย 
เบื่อมหันต์...อาหารถุง...ห่อนจูงใจ 

ฝีมือเธอ เลศิเลอกว่าใคร ในจักรวาล 
 

27)"ข้าวนอกนา"...จะน้อยใจ...ไปใยเล่า 
เดี๋ยวนี้ข้าว เข้าอยูห่้าง ช่างสุขสันต์ 

มีมูลค่า...ราคาแพง...แย่งซื้อกัน 
ในนานัน้ ข้าวมันทุกข์ ถูกเกินเกณฑ์  

 

28)ข้าวยากหมากแพง"แจ้งประจักษ์ 
เศรษฐกิจชะงัก อุปสรรคมี ที่พบเหน็ 

ต้องช่วยกัน บ้านเมืองรอด ปลอดล าเค็ญ 
ความยากเข็ญ เช่นนี้หนา จะผ่อนคลาย 

 

29)"ข้าวเรียงเม็ด"เบ็ดเสร็จหน่อย ค่อยท างาน 
เพิ่งอิ่มนั้น...มันอึดอัด...จัดไม่ไหว 

ขอพักผ่อน...นอนผึ่งพุง...ห่อนยุ่งอะไร 
ตกถึงบ่าย...ใยท้องร้อง...ต้องเติมเต็ม 

 

30)ข้าวเหลือเกลืออิ่ม"...ยิ้มเต็มหน้า 
ชาวพารา...หน้าใส...ใจเกษม 

หรรษาล้ า....ร าเชิบเชิบ...เอิบอิ่มเอม 
ชื่นปรีดิ์เปรม  เต็มนครา พาเพลิดเพลิน 

 

31)ข้าวใหม่ปลามัน"สวรรค์บนดิน 
ช่วยกันกิน จินต์หรรษา น่าสรรเสริญ 
กินเกลี้ยงจาน มันอร่อย เติมบ่อยเกิน 
สุดแสนเขนิ...เดินไม่ไหว...ได้แต่นอน 

 
 



     
 

32"ขิงก็รา ข่าก็แรง" แข็งทั้งคู ่
ไม่ยอมคู้ ไม่ยอมงอ ขอเป็นใหญ่ 
ต่างฝ่าย ต่างไม่ยอม ค้อมให้ใคร 
ควรผ่อนผาย สายกลาง บ้างก็ดี 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 

33"ขี่ช้างจับตั๊กแตน" แสนโอ่อ่า 
วางท่วงท่า ว่ายิ่งใหญ่  เกรียงไกรศรี 

ลงทุนไป  มากมาย ผลไม่มี      
ท าเช่นนี้ ไม่มีค่า ไม่น่าชม 

     
34"ขี้ก้อนใหญ่ ให้เด็กเห็น"เปน็น่าอาย 

เป็นผู้ใหญ่ ท าอะไร ไม่เหมาะสม 
สิ่งไม่ดี ไม่งาม ท าตามอารมณ์ 
ความนิยม ชมชื่น ฝืนใจลา 

     

35"ขี้แพ้ชวนตี" มีปัญหา ข้าไม่แพ้ 
ข้านี้แน่ กว่าใคร ไม่ยอมหนา 
ชวนหาเรือ่ง เคืองใจ ไร้จรรยา 
โต้จนกว่า จะชนะ คะคานชน 

 
 

32)"ขิงก็รา ข่าก็แรง"แจ้งประจักษ ์
อันความรัก...อยากให้ดี....มีค าสอน 
ต้องถ้อยที...ถ้อยอาศัย....ให้ผันผ่อน 
เฝ้านึกย้อน...ตอนแรกรัก...พิทักษ์ไว้ 

โกวิท ธีรวิโรจน ์
 

33)"ขี่ช้างจับตั๊กแตน"แล่นเข้าป่า 
พูดเอาฮา...อย่าท าจริง...มิ่งสหาย 
ชื่นมากมี...ขี่ช้างเล่น...เน้นท่องไพร 
สุดสุขล้ า...สัมผัสได้...ใจเปรมปรีดิ์ 

 

34)"ขี้ก้อนใหญ่ ให้เด็กเหน็"เช่นนี้เลา่ 
หมาไล่เห่า เด็กเศรา้สร้อย ไม่น้อยนี้ 
ก้อนเล็กใหญ่...ไม่ส าคัญ...มันก้อขี้  
ขอเสียที...อย่ามีปัญหา...น่าอับอาย 

 

35)"ขี้แพ้ชวนตี" ไม่ดีดอก ใคร่บอกนัน้ 
จะทุกข์เศร้า...เฝ้าดึงดัน...ท่านยิ่งพ่าย 

รู้จักแพ.้..รู้ชนะ...รู้อภัย 
เก่งเกินใคร...ใจเต็มร้อย...ถอยให้เป็น 



     

36"ขี้ไม่ให้หมากิน"สิ้นน้ าใจ 
หยิบยื่นให้ ฟรีไม่ได้ ไร้เหตุผล 

ช่างตะหนี่ ถีเ่หนียว เขี้ยวเหลอืทน 
นับเป็นคน ใจด า สดุกล้ ากลืน  

 

37"ขี้ราดโทษร่อง" บกพร่องของเอง 
ท าไม่เกรง ดินฟ้า ต่อว่าผู้อื่น 

ผิดคราใด มักใส่ไคล้ เป็นไฟเป็นฟืน 
โทษผู้อื่น ร่ าไป บาดใจคน 

     

38"ขี้หมูรา ขี้หมาแห้ง"ตะแบงร่ าไป 
ไม่มีอะไร ได้สาระ เปะปะสับสน 

ไร้สิ่งใด เป็นชิน้เปน็อัน ระเหระหน 
ระคางระคน ปนเปไป ระคายใจ 

 

39"ขึ้นต้นไม้สุดยอด"คือยอดมนุษย์ 
ท าเป้าหมาย สูงสุด ถึงจุดให้ได้ 

ท าอะไร ตั้งใจดี มีแรงใจ       
ฝันให้ไกล ไปให้ถึง จึงสมปอง 

     

40"ขุดด้วยปาก ถากด้วยตา"ท่าชังกัน 
แสดงอาการ เหยียดหยาม ความจองหอง 

ถลึงตา เบ้ปาก ไม่อยากมอง 
ความขุ่นข้อง หมองใจ ไป่น าพา 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 

41"ขุดดินกินหญ้า"ชีวา น่ารันทด 
มีน้ าอด น้ าทน ดิ้นรนล้า  

หาเลี้ยงชีพ ไปวันวนั ไม่พรั่นอุรา       
มีสัมมา อาชีวะ ลดละกรรม 

 

36)"ขี้ไม่ให้หมากิน"น่ายินดี เป็นที่สุด 
หมาเลียตูด....ดุจเด็กนี้...ชี้ให้เห็น 
มิควรท า... จ าไว้หนา...พาล าเค็ญ 
ใช่กะเกณฑ์...เรื่องเช่นนี้...รู้ดีกัน 

 

37)"ขี้ราดโทษร่อง" ต้องโดนเหยียบ 
แย่มากมาย หาใครเทียบ เปรียบได้นั้น 
ขี้ราดกอง...ต้องล้างเอง...เอ็งท าพลัน 
ขืนบิดพลิ้ว...หน้าปลิวหัน...จะยันใหดู้ 

 

38)"ขี้หมูรา ขี้หมาแห้ง"แหลง่เชื้อร้าย 
ขี้วิหค...นกกาไก.่..ก้อไม่สู้ 

เมียคนใช้...ให้เรากวาด...พลาดแล้วตู 
ชอบอวดรู้...ผู้บอกเธอ...เจอทันที 

 

39)"ขึ้นตน้ไม้สุดยอด"กอดแนบแน่น 
สุดแสนแค้น วิ่งแลน่ไล่ ไอ้น้องนี้ 
มันร้องท้า...พาปีนป่าย...ไม่รอรี 

แทบจะซี้...มีเรื่องใหญ่...ลงไม่เป็น 
 

40)"ขุดด้วยปาก ถากด้วยตา"ภรรยาถนัด 
รู้ทุกอย่าง...ช่างเปรื่องปราด...ชี้ชัดเช่น 

ทั้งบนฟ้า...นภากาศ...เธอจัดเจน 
คนเหน็ดเหนื่อย เมือ่ยเห็นเห็น เป็นสามี 

โกวิท ธีรวิโรจน ์
 

41)"ขุดดินกินหญ้า"คราอดีต ชีวิตช้ า 
ต้องระก า...ล าบากนี้...ที่ประสบ 
กลับกลายดี...ที่ท าให้...ได้พึงพบ 

เยี่ยมมากมาย ในตอนจบ คนนบนอบ 



     
42"ขุดทอง" ตรองให้ดี มีจุดหมาย 
ที่แห่งใหม่ ใหญ่อุดม เหมาะสมล้ า 

มุ่งหน้าไป ได้ผลชอบ เป็นกอบเป็นกรรม 
สมน้ าค า ขุดทอง ครองชีวี 

 

43"ขุดบ่อล่อปลา" ลีลาอุบาย 
หวังใจหมาย ได้ครองทั้งเพ จากเล่ห์นี้ 

ท าอุบาย ล่อหลอก ปลิ้นปลอกฤดี     
ใครไหลหลง คงเจอดี หนีไม่พ้น 

     

44"ขุนนางใช่พ่อแม่ หินแง่ ใช่ตายาย " 
ข้อเตือนใจ ให้ระวงั ชั่งเหตผุล 

พ่อแม่พธู ปู่ย่าตายาย จริงใจทุกคน       
หวังให้คน ใส่ใจ ไตร่ตรองจงด ี

    
45"ขุนไม่ขึ้น " ,"ขุนไม่เชื่อง "เรื่องของคน 

บนถนน แหง่ชีวิต ผิดวิถี 
เลี้ยงไม่เชื่อง เปลอืงข้าว เศร้าสิน้ดี 

เนรคุณ บุคคลที่ มนี้ าใจ 
     

46"เข็นครกขึ้นภเูขา" ปวดร้าวนัก 
เจอเรื่องหนัก เกินก าลัง งานช่างใหญ ่     

ต้องอดทน อดกลั้น กัดฟันไป 
พยายาม หนักเข้าไว้ ชัยต้องมา 

 

47"เข้าด้ายเข้าเข็ม" เข้มเต็มอัตรา 
ใช้ลีลา ท่าจรด จดจ้องหนา 

ขัดจังหวะ นิดเดียว เพียงเสี้ยวเวลา 
จะเสียการ ทันตา น่าไตร่ตรอง 

 
      

 
42)"ขุดทอง" ไม่ต้องจิต คิดทางร้าย 
สู้ห่อนไหว...ใจไม่เอา...เราไม่ชอบ 

แก่แล้วไซร้ ไม่หวังรวย ป่วยหืดหอบ 
ต้องนอนหมอบ...ตอบได้นี้...ไม่มีทาง  

 

43)"ขุดบ่อล่อปลา" เพลานี้ เห็นทียาก  
แสนล าบาก อุปสรรคยิ่ง สิ่งกีดขวาง 
คนรู้รอบ...ชอบตามข่าว...เฝ้าระวัง 
นะจังงัง...งั่งคนขุด...มิหยุด...เจอดี 

 

44)"ขุนนางใช่พ่อแม่ หินแง่ ใช่ตายาย "  
ระวังไว้...ได้เตือนจิต...คิดถ้วนถี่ 

ต้องไตร่ตรอง มองโอกาส พลาดได้นี้ 
ความจริงใจ...อาจไม่มี...ที่ต้องจ า 

 

45)"ขุนไม่ขึ้น”"ขุนไม่เชื่อง"เรื่องนี้นั้น 
อยู่กับคน...กมลสันดาน...อันช้าต่ า 
ถึงแม้แต่...พ่อแม่เขา...เขายังท า 
ใยต้องช้ า...ระก าฤดี...มีกังวล 

 

46)"เขน็ครกขึ้นภเูขา"เข้าใจ ในปัญหา 
งานหนักหนา...สาหัสนี้...มิมีบ่น 

แสนล าบาก...ยากสุดสุด...พิสูจน์ตน 
แกร่งเกินคน...จนแม่ยาย...เห็นใจนั้น 

 

47)"เข้าด้ายเข้าเข็ม" ท าเต็มที่ ไม่มีพัก 
ด้วยตระหนัก หากพลั้งพลาด อาจพลิกผัน 

งานใกล้เสร็จ...ส าเร็จผล...ต้องทนทาน 
 เวลานั้น...มันจี้เข้ามา...บางคราท้อ 

 
 



48"เข้าตามตรอก ออกตามประตู"รู้ขนบ 
ใจเคารพ ประเพณี ที่ถูกต้อง 
รักสาวใด ผู้ใหญ่รู้ เป็นคู่ครอง 

ตามครรลอง ต้องสูข่อ พ่อแม่เธอ       

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
          

49"เข้าเถื่อนอย่าลมืพร้า" อย่าประมาท 
บางโอกาส อาจต้องใช้ อย่าได้เผลอ 

ยามเข้าป่า คราใด จ าไว้นะเออ 
ท าเสมอ เธอเข้ารก ต้องพกพร้า 

     

50"เข้าเมืองตาหลิว่ ต้องหลิ่วตาตาม" 
ประพฤติงาม ตามเวลา กาลเทศะ 

ปรับตัวเข้า สิ่งแวดล้อม พร้อมเพรียงนะ 
แล้วเราจะ กลมกลืน ไม่ฝืนใคร 

     

51"เข้ารกเข้าพง" หลงท า ไม่ช านาญ 
กอรปกิจการ ไม่สอดส่อง ขัดข้องง่าย 

ควรศึกษา ข้อเท็จจริง ทุกสิ่งไป      
อันตราย ไม่กรายกล้ า น าผลดี 

     

52"เข้าหลังบ้าน" หวังทางลัด ตัดขั้นตอน 
ได้แน่นอน อ้อนคณุนาย ให้หวังนี้ 
เช่นอยากไว ไปหลังบ้าน รัฐมนตรี       

โอกาสดี ชนะใส ได้แน่นอน 
 

    53"เข้าหูซ้าย ทะลุหูขวา" น่าร าคาญ 
พูดตั้งนาน มันไม่จ า ท าย่อหย่อน 
สอนอะไร ไม่สร้างสรรค์ ปัญญาจร 

ใคร่วิงวอน อย่าอ่อนใจ ใช้สติปัญญา 

48)"เข้าตามตรอก ออกตามประตู"รู้แล้วนั้น 
เจอซอยตัน...มันจ าเป็น...เช่นนี้หนอ 

จะวกกลับ...นับนาที...มีไม่พอ 
ต้องร้องขอ...ต่อแม่ยาย...ให้ผ่อนปรน 

โกวิท ธีรวิโรจน ์
 

49)"เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า"จะมั่นใจ 
อาจช่วยได้...ในไพรพง...ดงป่านี้ 
หากพบเจอะ...เจอค่าง...บ่างชะนี 

มาราวี...มีมีดไว้...สบายอุรา 
 

50)"เข้ าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิว่ตาตาม"  
คงไม่งาม...ทรามสงวน...มิควรหนา 

เดี๋ยวชายทราม ตามเกาะแกะ แทะโลมกัลยา 
ด้วยคิดพร่ าเพ้อ เธอให้ท่า พาวุ่นวาย 

 

51)"เข้ารกเข้าพง" หลงทาง ระวังหนา 
โทษมหันต์...มีปัญหา...พาเสียหาย 

ตัดสินใจ...พลั้งพลาด...อาจวอดวาย 
ชีวิตพัง...ต้องชั่งใจ...ให้จงดี 

 

52)"เข้าหลังบ้าน" ทางสะดวก พวกชอบนั้น 
เพื่อนฝูงกัน ฉนัไม่ว่า มาได้นี้ 

นั่งเต๊ะจุ๊ย คุยเพลิดเพลิน ขัดเขินไม่มี 
ร่ าสุรา นารีไม่เกี่ยว เดี๋ยวเมียยัน 

 

53)"เข้าหูซ้าย ทะลุหูขวา"น่าคิดหนอ 
บางคราก้อ...ขอให้มี...ที่เฝ้าฝัน 

ถ้าเมียเป็น เห็นเกิดคุณ เกื้อกูลอนันต์ 
เผลอด่านัน้...เธอดันเฉย...เสบยจริง 

 



      
     

54"เขียนด้วยมือ ลบด้วยตีน"สิ้นบุญคณุ 
เคยยกย่อง เกื้อกูล หนุนนักหนา      
แต่ท าลาย ในภายหลัง รักร้างรา 

สิ้นเมตตา ศรัทธาละลาย กลายเป็นตรม     
 

55"เขียนเสือ ใหว้วักลัว "มืดมัวหม่น 
ใจสับสน กลอุบาย หมายใช้ข่ม 
ท าอะไร ให้ประหวัน่ ขวัญระบม 

หวังได้สม อารมณห์มาย ยามใครกระเจิง 
     

56"แขกไม่ได้รับเชิญ"เผอิญมา        
หรือหน้าตา ทานทน คนยุ่งเหยิง 
ต้องการคน สร้างสรรค์ ใช่ชั้นเชิง 
ไล่กระเจิง ไปดีกว่า ถ้าวุ่นวาย 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 

57"แข่งเรือแข่งพายแข่งได้ 
แข่งบุญแข่งวาสนา แข่งไม่ได้ " 

ค าพังเพย เปรียบเปรยไว้ ให้ใส่ใจ 
อย่าหลงไป แข่งรัศมี ผู้มีตระกูล 

   

 
 

54)"เขียนดว้ยมือ ลบด้วยตีน"ดูสิ้นคดิ 
คราลิขิต...ผิดพลาดนั้น...ท่านควรยิ่ง 

มือยังดี...ที่ต้องใช้...ไม่ประวิง 
ลบออกทิ้ง...สิ่งน่าท า...จ าใส่ใจ 

 

55)"เขียนเสือ ให้ววักลัว "มัวเฝ้าเขียน 
เคยพากเพียร พยายาม ท าแล้วไซร้ 
ห่อนเกิดผล...จนเลิกรา...ระอาฤทัย 
มันไม่ไหว เมียไม่กลัว หมองมัวจินต์ 

 

56)"แขกไม่ได้รับเชิญ"บังเอิญมา อ้าแขนรับ 
ทุกระดับ...ประทับฤดี...มิมีสิ้น 
ถ้ามาดี...มีน้ าใจ...หลั่งไหลรนิ  

เราอาศัย...ในผืนดนิ...ถิ่นเดียวกัน 

โกวิท ธีรวิโรจน ์
 

57)"แข่งเรือแข่งพายแข่งได้ แข่งบุญแข่งวาสนา แข่งไม่ได้ "  
แข่งกับใคร ไม่น าชิด คิดสร้างสรรค ์
จะล าบาก...ยากดีมีจน...ตนท านั้น 

บุญวาสนา...มาหลอกกัน...มันน่าชัง 



 
 

58"แขนขา"ใต้บัญชา หรือบริวาร 
คอยบริการ เจ้านาย ไม่สิ้นสูญ      
เป็นเสมือน แขนขาหู ผู้การุณย์ 
ตอบแทนคุณ เจ้านาย ให้เรามา 

 

59"แขวนนวม" รวมหมาย หน่ายกิจการ 
เลิกการงาน ที่เคยท า มาก่อนหนา 

เช่นนักมวย แขวนนวม ไม่ร่วมกิจจา 
โดยเมินหน้า ลาเวที ลี้วงการ 

     

60"แขวนอยู่บนเสน้ด้าย" คล้ายใกล้ขาด 
มีบทบาท ใกล้อันตราย ในสายป่าน 

เปรียบท างาน ด้านปราบปราม ยามโรมรัน 
อาจพลิกผัน อันตราย หมายชวีิต 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 

 
 

 
 

58)"แขนขา"...บาทานี้...ยังดีอยู่ 
อย่าได้ท้อ...ขอคิดบู๊...ดูสักตั้ง 

บางโอกาส พลาดปัดเป๋ ประเดประดงั 
ชีวิตยัง...ยั้งยืนอยู่...สู้ต่อไป 

 

59)"แขวนนวม"...สวมบท ควรจดจ า 
กิจการงาน หมั่นกระท า ตามมุ่งหมาย 
อย่ามัวเมา...เฝ้าลุ่มหลง...ลงสู่อบาย 
จะเสียหาย...วายวอดเช่น...ดังเห็นมา 

 

60)"แขวนอยู่บนเส้นด้าย"ระไวระวัง 
ตระหนกยิ่ง...ยืนพิงหลัง...ยันข้างฝา 

ส่งเสียงขู่...ฟู่ฟ่อดัง...ยืนจังก้า 
แม่เสือชรา...มายืนขวาง...ช่างน่ากลัว 

โกวิท ธีรวิโรจน ์
      (จบหมวดอกัษร ข 60 ส ำนวน) 

                      
 



  

 
 

1"คดในข้อ งอในกระดูก"ถูกทุกขลักษณ์ 
คนไร้ภักดิ์ หักสลาย ไมตรีจิต          

คนไร้สัตย์ อรรถธรรม ท าลายมิตร 
ยามมีกิจ อาจคิดร้าย ให้ระวัง 

     
2"คนดีผคีุ้ม" กลุ่มค า ล้ าวาที 
คนท าดี ต้องได้ดี มีตัวอย่าง 

คนท าดี ย่อมแคล้วคลาด องอาจจัง 
ยามพลาดพลั้ง หวังเทวา มาคุ้มครอง 

     
3"คนร้ายตายขุม"มุมมอง ของผลกรรม 

คนที่ท า กรรมชั่ว ชั่วสนอง 
ตกนรก หมกไหม้ ไร้ใครปอง 

จงตริตรอง ครองความดี ชีวีเจริญ 
     

4"คนละไม้คนละมอื" เลื่องลือนาม      
สังคมงาม ล้ าน้ าใจ ไม่เคอะเขิน 

ต่างตน ต่างช่วยกัน สัมพันธ์เพลิน        
ร่วมทางเดิน เจริญใจ สมใจปอง 

     

5"คนตายขายคนเป็น" เห็นมากมาย 
จัดงานใหญ่ ไม่ระวงั ตังค์ไม่คล่อง 

ไปกู้หนี้ ยืมสิน ดินจ านอง 
สุดท้ายต้อง ตกเปน็หนี้ บัดสีกระไร 

 

6"คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผนืเสื่อ" 
เคยเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ใจ ให้ทั้งผอง 

แต่ผลลัพธ์ กลับเปน็ร้าย ใจถอดกอง 
ต่อไปต้อง คบคนด ีเท่านี้พอ 

 
 
 

1)"คดในขอ้ งอในกระดูก"กินหยูกยา 
ไปรักษา...หมอผ่าตัด...มิอาจหาย 

หมั่นเข้าวัด...ปฏิบัติธรรม...ช าระใจ 
ศีลสมาธิปัญญา...จะช่วยได้...ให้ลองดู 

 

2)"คนดีผคีุ้ม"...คนกลุ้ม...ผีชอบอ า 
เมียมีกรรม...ร าคาญผัว...ผัวไม่สู้ 
หาหมอผี...กี่คนเลา่...เจ้าโฉมตรู 

ไม่นึกรู้...อยู่ช้าใย...ไปโรงพยาบาล 
 

3)"คนร้ายตายขุม"สุมพะเนิน เชิญทศันา 
คิดแล้วหนา...น่าอนาถ...พลาดมหันต์   
ความคิดคน หม่นหมองใจ ในปัจจุบัน 
นรกนั้น...มันต้องขยาย...ให้พอเพียง 

 

4)"คนละไม้คนละมือ"สื่อความหมาย  
ดีมากมาย...ให้ช่วยกัน...นั้นอย่าเกี่ยง 
สมัครมั่น...ประสานจิต...มิคิดเลี่ยง 

ไม่บ่ายเบี่ยง...เคียงชิด...มิตรเกลียวกลม  
  

5)"คนตาย...ขายคนเป็น"เห็นได้ชัด 
ความวิบัติ...อาจเกิดได้...ให้ขื่นขม 
งานมหึมา...โอ่อ่าล้น...คนชื่นชม 
จัดเผาศพ...พบล่มจม...ซมนานปี 

       

6)"คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสือ่"  
ความเอื้อเฟื้อ...เผื่อแผ่ให้...ไปถึงที่ 
ทุกคืนวัน หมั่นกระท า คุณความดี 
เกิดผลนี้ มีประการใด ไม่ครั่นคร้าม 

 



 
7"คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนือ้"    
อย่าหลงเชื่อ ใครง่ายหนา พาใจฝ่อ   
หากดูเพียง ผิวเผิน เมินเหล่ากอ       
อาจเจอตอ ต าใจ ละลายไมตรี       

  

    8"คลื่นกระทบฝั่ง"  ข่าวใหญ่ยั้ง ดั่งฟ้าผ่า 
แต่ไม่ช้า เงียบหาย กลายเงียบฉี่      

ข่าวส่วนใหญ่ เป็นข่าวร้าย ใช่ข่าวด ี
ตรองให้ดี บางทีแกล้ง แจงข่าวลวง        

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
     

9"คลื่นลูกใหม่"คนรุ่นใหม่ ใจองอาจ 
ก้าวผงาด ประกาศตัว ไม่กลัวร่วง 
แนวคิดดี ที่แปลกใหม่ ได้ผลพวง 

จึงก้าวล่วง ป่วงคลืน่เก่า ซบเซาไป 
     

10"ควันหลง" จงเข้าใจ ในที่มา 
สูบกัญชา หม้อตุ้งก่า พาควันให้ 
สูบเสร็จแล้ว มีควนัหลง คงอยู่ใน 

เปรียบเรื่องใหญ่ จบไป เรื่องเล็กมา 
          

11คว้าน้ าเหลว" เหลวเป๋วไป ไร้ผลลพัธ์ 
งานเสร็จสรรพ กลับไม่มี ที่ใฝ่หา       
พยายาม ท าตั้งนาน ไม่ผ่านตา 
ผลไม่มา อย่างที่หวัง พังทลาย 

 
 
 

 
7)"คบคนให้ดหูน้า...ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ"  
สาวอะเคื้อ...เชื่อได้หรือ...คือค าถาม 
ขอซาบซึ้ง ตราตรึงกมล คนใจงาม 

ถึงหน้าทราม มิหยามหนอ ขอผูกพัน 
 

8)"คลื่นกระทบฝั่ง"ฝั่งพังได้ ให้ตระหนกั  
เรื่องกระทบจิต คิดให้มาก สักหน่อยนัน้ 

น้ าเซาะฝั่ง...พังได้หนอ...ก้อเห็นกัน 
ใจอ่อนอ่อน กร่อนทุกวัน โศกศัลย์ทวี 

โกวิท ธีรวิโรจน ์
 

9)"คลื่นลูกใหม่"ไล่ลูกเก่า เฝ้าพินิจ 
ที่เป็นไป ใช่เรือ่งผดิ คิดสร้างสรรค์ 

คนรุ่นหลัง ช่างเปรือ่งปราด เก่งกาจครัน 
คนเก่าปั้น...ท่านมองไกล...ให้ผลดี 

 

10)"ควนัหลง" ส่งปัญหา มาแต่เนิ่น 
ความเพลิดเพลิน เกินอัตรา พาหมองศร ี

ปากพาจน...กมลสันดาน...ผลาญชีวี 
แย่เต็มที...ที่พูดพล่อย...พลอยทุกข์จริง 

 

11)คว้าน้ าเหลว"...เร็วไว...เติมในแก้ว 
โซดาเหล้า...เราใส่แล้ว...แจ่มแจ๋วยิ่ง 

น้ าแข็งเสริม เพิ่มสองก้อน ห่อนประวงิ 
ช่างเนี้ยบนิง้...สิ่งนี้หนา...เลิกมานาน 

 
 
 



 
     
 

12"ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด" 
คงวายวอด ตลอดแนว แววไม่ใส 
ทั้งซ้ายขวา หน้าหลัง ประดังภัย 
รู้มากมาย แต่แก้ไข อะไรไม่เป็น 

 

 
 
 
 
 

13"คว่ าบาตร" สงฆ์ประกาศ ตัดคฤหัสถ์ 
จะไม่รับ บิณฑบาต  ไม่เข้าใกล้ 
ผู้ท าลาย ศาสนา พาวุ่นวาย                     

ไม่รับไหว้ ไม่รับนิมนต์ เมินคนละทาง       
     

14"คอทั่ง สันหลังเหล็ก" เช่นเอกบุรุษ 
แข็งแกร่งสุด ดุจเหล็กไหล สู้ไม่ยั้ง 
จอมพลัง สร้างงาน ทนทานจงั 

อดทนทัง้ ดินฟ้าฝน คนแกร่งจริง 
 
 

 
 
 

12)"ความรู้ทว่มหวั เอาตัวไม่รอด"  
เมียเง้างอด จอดไม่แจว แนวโศกศัลย์ 

เธอไม่ฟัง...ทุกอย่างนี้...ที่บอกนั้น 
คอยดึงดัน...อ้างนัน่นี่...สีข้างลาย 

 

เล่าเรียนครู ความรู้เยี่ยม ไร้เทียมทาน 
จิตวิทยา...วิชาการยอด...เฝ้าสอดใส่ 
ผลสัมฤทธิ์ น้อยนิดนั้น มันห่างไกล 
ขอส่งให้...ใบปริญญา...คืนอาจารย์ 

 

13)"คว่ าบาตร"จัดทุกวัน เมื่อฉันเสร็จ 
หลังล้างเช็ด...สะเด็ดน้ า...คว่ าไว้นั้น 
สนิมไม่กัด rustไม่เกิด ล้ าเลิศอนนัต ์
กิจสงฆ์เล่า...เฝ้าท ากัน...ฉันเห็นมา 

 

14)”คอทัง่ สันหลงัเหล็ก"เชน่เอกบุรษุ  
แข็งแกร่งสุด ดุจเหล็กไหล ใครอย่าท้า 
เมื่ออยู่เรือน หน้าเจื่อนจ๋อย คอยซักผา้ 
นวดหลงัไหล่...ให้ภรรยา...ช้าโดนยัน 

 
 



    15"คอเป็นเอ็น " เค้นเสียง เถียงไม่หยุด 
ท าตัวดุจ สุดเกรียงไกร หัวใจสิงห์ 

เถียงโต้พร้อม ไม่ยอมแพ้ แม้ผิดจริง 
ข้อเท็จจรงิ อ้างอิงได้ ใยไม่ยอม 

     

16"คอหยักหยัก สักเป็นคน"กมลทราม 
ท าตัวต่ า หยาบช้า ฟ้าไม่ค้อม      
ท าแต่ร้าย ไร้ศักดิ์ศรี ฤดีตรอม 

ใจไม่พร้อม น้อมธรรมะ ช าระใจ 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 

17"คอหอยกับลูกกระเดือก"เปรียบเชอืกมัด 
 ไม่เคยขัด ไม่เคยค้าน ไปกันได้ 
เข้ากันดี  ไม่มีทาง ห่างกันไกล 
เป็นคู่ใจ ไม่เคยแยก แตกกันเลย 

  

     18"คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก"ฝากให้คิด 
อยู่ที่จิต คิดเพียงไหน ใครเ่ฉลย       
หากจิตดี มีพอเพียง ไม่เกี่ยงเลย     
ยังชิดเชย เฉลยวจ ีดีเพียงใจ 

 
 
 
 
 
 

 

19"คาหนังคาเขา"หรือ"คาหลงัคาเขา" 
เจ้าของเขา เอาหลกัฐาน การลักได้     
ใช้มัดตัว หัวเขาหนัง บนหลังควาย         

จับตัวได้ แน่แท้ แม้ไม่ยอม 

15)"คอเป็นเอ็น " เค้นเสียง เหนียงสั่นไหว 
ท าเรื่องง่าย กลายเป็นยาก จักโศกศัลย์ 

พูดให้เป็น...เน้นสุภาพ...จับใจนั้น 
เยี่ยมจ านรรจ์...มั่นกมล...คนรับฟัง 

 

16)"คอหยักหยัก สักเป็นคน"ทนเจ็บปวด 
ปักฉึกฉึก...นึกร้าวรวด...อวดความงั่ง 

สักรูปแฟน...แสนเสียดาย...ขายหน้าจัง 
ความรักพัง...นั่งร้องไห้...ไปไม่เป็น 

โกวิท ธีรวิโรจน ์
 

17)"คอหอยกับลูกกระเดือก"เลือกกระท า 
พ่อคนงาม...ล้ าไฉไล...หาใครเหมือน 

ลูกกระเดือก เจือกนูนเดน่ เช่นจะเตือน 
ผ้าพันคอ...ขอกลบเกลื่อน...เชือนแชไป 

 

18)"คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก"สุดหนักจิต 
ฝากให้คิด...สักนิดหนอ...ขอได้ไหม 
การครองคู่...อยู่ร่วมกัน...นั้นจงได้ 

ยึดหลักใหญ่ ให้เกียรติ ไม่เบียดเบียน 
 

เอาใจเขา...เข้ามาใส่...ใจของเรา 
อย่าอวดเก่ง เจ๋งเกนิเล่า เขาอาจเปลี่ยน 

แม้ยังรัก...สลักจินต์...สิ้นความเพียร 
จิตโดนเฆี่ยน...เวียนวน...เกินทนทาน 

 
19)"คาหนังคาเขา"หรือ"คาหลงัคาเขา" 

ห่อนต้องเศร้า...เขาจับได้...ไม่เหหัน 
ท าหงอยเหงา เคลา้เคลีย เมียโดยพลัน 

ขอโทษทั่น...ท่านอภัย...ให้แน่นอน 



     
20"คางเหลือง"สืบเนื่องมา คราคางช้ า 

โบราณน า หัวไพลมา ทาให้ก่อน 
ไพลมีฤทธิ์ แก้พิษร้าย ได้แน่นอน 

ผลสะท้อน ย้อนคางเหลอืง เนื่องจากไพล 
 

21"คางคกขึ้นวอ" ข้อเปรียบเปรย 
คนที่เคย ต่ าตอ้ย ด้อยเหลือหลาย 

พอได้ดี หลงลืมตน ไม่สนใคร 
ท าตัวใหญ่ หยิ่งผยอง จองหองจนเอียน 

     
22"คาบลูกคาบดอก"บอกให้รู้ ว่าคู่คี ่

เลวหรอืดี ณ ช่วงนี้ มีจุดเปลี่ยน     
เฉกต้นไม้ ให้ดอกสะพรั่ง ครั้งคราเวียน 

จะแปรเปลี่ยน เปน็ลูกผล บนต้นนี้ 
     

23"คืบก็ทะเล ศอกก็ทะเล" ทั้งเพภัย 
ออกเรือไป ให้ระวงั อย่างถ้วนถี่    
หากประมาท พลาดไป ภัยมากมี 
ต้องถ้อยที ถ้อยอาศัย ป้องภัยพาล 

     
24"โคแก่ชอบกินหญ้าอ่อน"ออนซอนใจ 

ชายสูงวัย ใคร่สาวรุ่น จุนเจือสมาน 
ค าพังเพย เปรียบเปรยไว้ ให้ชายชาญ 
ลดละการ ทยานอยาก รักพอเพียง 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 

 
 

  
 

 

20)"คางเหลอืง"เรือ่งอะไร นั้นไม่แน่ 
สุดสงสัย...ในดวงแด...แย่นะหล่อน 
ถึงไม่ตาย ก้อคางเหลือง เนื่องบงัอร 
เป็นมนุษย์...สุดใจร้อน...ตอนชรา 

 

21)"คางคกขึ้นวอ"...ท้อแท้...ต่อแต่นี้  
จะไม่ง้อ...พอกันที...เธอมีปัญหา 

ยั้งไม่อยู่...หรูสุดสวย...รวยเงินตรา 
เจอคันนา ก้าวขาไม่ออก บอกลากัน 

 

22)"คาบลูกคาบดอก"บอกได้ว่า 
น่าเป็นหว่ง...ช่วงเวลา...คราคับขัน 
ประกอบกิจ...คิดระวัง...อย่างมุ่งมั่น 

ส าเร็จผล...ล้นอนันต์...ท่านท าดี 
 

 23)"คืบก็ทะเล ศอกก็ทะเล"ทุ่มเทใจ 
ออกนอกฝั่ง...ระวังภัย...ให้เต็มที่ 

ถ้าประมาท...พลาดไป...อาจตายฟรี 
น่าเสียดาย...ในเรื่องที่...มิเป็นคุณ 

 

24)"โคแก่ชอบกินหญ้าอ่อน"จะร้อนใจ 
เปรียบดังชาย วัยหลังเที่ยง เลี้ยงสาวรุน่ 

ห่อนอยู่เยน็...เป็นสุข...ทุกข์เพิ่มพูน 
ต้องโศกา...อาดูร...หัวหมุนทัง้วัน 

โกวิท ธีรวิโรจน ์
 

         (จบหมวดอกัษร ค 24 ส ำนวน) 

 

 
 
 

 


