
 
 

 

 
 

1"ชักตะพานแหงนเถ่อ" ท าเอ้อระเหย 
ใยปล่อยปละ ละเลย เฉยเมยสิ้น 
ท าสิ่งใด ไม่ส าเร็จ เสร็จสมจินต ์
จึงได้ยิน แต่เสียงบน่ คนเฉือยชา 

 

2"ชักน้ าเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน" 
อันตราย มาถึงบ้าน เพราะท่านหนา 

ท าอะไร ใช้สติ พิจารณา 
ใช้ปัญญา มาเพ่งพิศ ปิดกั้นภัย 

 

3"ชักใบให้เรอืเสีย" ละเหี่ยจิต 
ไม่ยั้งคิด กิจกรรม ท าดีไหม 

พูดขัดขวาง หว่างสนทนา พาเขวไป 
หรือท าให้ เป้าเบี่ยงเบน เผ่นผิดทาง 

สถิตยพ์ันธ์ ธรรมสถิตย์  
 
 
 
 

 
 
 
 

1)"ชักตะพานแหงนเถ่อ" เจอแบบนี้ 
หวังเต็มที่...มีจุดหมาย...มากมายหนอ 
นึกอยากได้....ไปทุกอย่าง.....ตั้งตารอ 
นั่งหน้าง้ า.....น้ าตาคลอ.....คอยต่อไป 

 

2)"ชักน้ าเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน"งานถนัด  
บ้าชัดชัด....ซัดเขาทั่ว...ม่ัวเหลือหลาย     
ชอบอวดกล้า...ข้านี้เจ๋ง.....เก่งเกินใคร 
พาวุ่นวาย ให้หมองหม่น เกินทนทาน 

 

3)"ชักใบให้เรือเสีย"......เมียท าพิษ 
สุดแสนเพลีย ละเหีย่จิต คิดไหมนั่น       
คอยพูดขัด งัดข้อประจ า จนร าคาญ 
ช่างแสบสัน ทัน่ชอบสอด ยอดไปเลย 

โกวิท ธีรวิโรจน ์                   
 
 



 
4"ชักแม่น้ าทั้งห้า " มาบรรยาย 

จุดมุ่งหมาย ให้คลอ้ยตาม ความคาดหวัง 
อ้างประโยชน์ ดีเดน่ เห็นจริงจัง 

หวังตนฟัง คลั่งไคล้ ใจยินดี 
 

5"ชั่วช่างชี ดีข่างสงฆ์" ปลงซะเถิด 
สิ่งที่เกิด เปน็ตามกรรม ธรรมวิถี 

ปล่อยตามเรื่อง ตามราว เข้าเค้าดี 
ใช่หน้าที่ ต้องวุ่นวาย ไร้กังวล 

 

6"ชี้ตาไม่กระพริบ" บีบบี้ใจ 
ไม่ยอมใคร ไม่ยอมแพ้ แม้ขัดสน 
จ้องตาตอบ ชอบดงึดัน ม่ันใจตน 
ดื้อเหลือทน คนอะไร ไม่ยอมความ 

 

7"ชี้นกบนปลายไม้" ไร้อนาคต 
ความหวังหด หมดทางฝืน สุดกลนืกล้ า 

หวังในสิ่ง สุดเอื้อมสอย ด้อยบุญน า 
อาจเจ็บช้ า ต้องท าใจ ให้ปล่อยวาง 

 

8"ชี้นกเป็นนก ชี้ไม้เป็นไม้" 
หวังสิง่ใด ได้ทุกสิ่ง เป็นจริงทุกอย่าง 

สั่งงานได้ ง่ายจริง ยิ่งจอมขมัง 
ดุจดังสร้าง บุญบารมี ที่ยั่งยืน 

 

9"ชี้โพรงให้กระรอก" บอกทางโจร 
รู้แห่งหน กลนัย ได้ง่ายขึ้น 

แนะวิธี ชี้แนวทาง อย่างราบรื่น 
โจรระรื่น ชื่นหทัย บุกได้เลย 

 
 
 
 

     
4)"ชักแม่น้ าทั้งห้า "ศรีภรรยา น่าเบื่อสุด   
beating around the bush ห่อนหยุดเฉย 

พูดวกวน จนเวียนหัว มัวเหมือนเคย 
ควักตังค์ให้ เสียดายเหลือเอ่ย เผยจากแด     

 

5)"ชั่วช่างชี ดีข่างสงฆ์"คงไม่ได้ 
ศาสนา....จะวอดวาย....ไม่ดีแน่ 
ต้องช่วยกัน สอดสอ่ง จ้องดูแล 

อย่ายอมแพ้ แม้ล าบาก จักต้องท า 
 

 
 
 
 
 

7)"ชี้นกบนปลายไม้"........ ให้เธอดู 
โฉมพธู.......ร้องวู้วา้ย......ใยเว้อเวิ่น 

เค้าอยากได้ จับให้หน่อย หน้าม่อยเดนิ 
ที่เพลิดเพลิน กลายเขินขัด อึดอัดจรงิ 

     

8)"ชี้นกเป็นนก ชี้ไม้เป็นไม้"ใช่แล้วนี้ 
เพชรเงินทอง....ถ้าน้องชี้.....ซ้ีแน่นิ่ง 
พังเพยกล่าว......เอาไว้.......ใช้อ้างอิง 
แม่บังอร.........สมรมิ่ง......อย่าทิ้งไป 

 

9)"ชี้โพรงให้กระรอก" บอกเมียนั้น 
คิดผิดมหันต์ วันโลกา วินาศไซร้ 

พูดบอกเชียร์ เมียไปเที่ยว ห่อเหี่ยวใจ 
ดันเห็นด้วย ช่วยไม่ได้ จ่ายมือระวิง     

 
 



 
 

10"ชุบมือเปิบ" เขยิบมา คว้าไปหมด 
ผลประโยชน์ ของใคร ได้ไปเฉย 

ฉวยประโยชน์ ของผู้อื่น ไปชื่นเชย 
ไม่จ่ายเลย แม้เพียงนิด ยังคิดเอา 

 

11"เชื้อไม่ทิ้งแถว"แนวถ่ายทอด กรรมพันธุ์ 
ตามเผ่าพันธุ์ บรรพบุรุษ ดุจเทือกเถาว์ 
โง่ฉลาด ปราดเปรื่อง เชื่องโฉดเขลา 

จักรุมเร้า เข้าสู่เรา เหล่าเยาวชน 
 

12"ช้าช้า ได้พร้า สองเล่มงาม" 
ค่อยคิดท า ความรอบคอบ ประกอบผล 

ผลส าเร็จ เสร็จมากมี ทวีล้น 
เป็นมรรคผล คนแนบเนียน เพียรกิจการ 

 
 
 
 

 
 

10)"ชุบมือเปิบ" เสิร์ฟอาหาร จานช้อนส้อม    
จัดให้พร้อม...ไม่ยอมใช้...น่าอายยิ่ง 
นั่งยองยอง....จ้องเขม็ง...เซ็งจริงจริง 
มือคว้าทุกสิ่ง ดิ่งเขา้ปาก เกินจักทน 

   

11)"เชื้อไม่ทิ้งแถว"หน่อแนวนั้น มันส่งต่อ 
ปู่ย่าตายาย...ไปแม่พ่อ...ลูกเหลนโหลน 
คล้ายคลึงกัน...ตามพันธุ์เผ่า....เศร้ากมล 
ได้ยีนส์เด่น....เกิดเป็นคน.....ผิวหม่นด า 

 

12)"ช้าช้า ได้พร้า สองเล่มงาม"ตามส านวน        
คิดแล้วชวน.....สงสัย......ใคร่อยากถาม 
แสนสับสน....จนปัญญา......ถ้าท าตาม 
ช้างุ่มง่าม.....พร้างามหมด......อดได้นั้น                  

 
 
 
 



 
13"ช้าเป็นการ นานเป็นคุณ" หนุนกิจกรรม 

ค่อยค่อยคิด คอ่ยคอ่ยท า ล้ าค าขาน 
ความส าเร็จ เสร็จสมดี มีผลงาน 
กิจการ สานแนบแน่น แสนมั่นคง 

 

14"ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวปิด " 
จะมิดชิด ได้อย่างไร ใยไหลหลง 
ความชั่วช้า ร้ายแรง แจงโล่งโจ้ง 

จะปิดลง ได้อย่างไร ไม่มีทาง 
 

15"ชายสามโบสถ์"โจทย์ถึงชาย ไม่น่าคบ 
ใครคิดคบ ไม่นาน พาลเหินห่าง 

บวชแล้วสึก ถึงสามครั้ง ดั่งหลงทาง 
ท าอะไร ไม่จริงจัง ช่างโลเล 

 

16"ชิงสุกก่อนห่าม" ก้าวข้าม ล้ าเส้นวัย 
ยังไม่ใช่ วัยเจริญพันธุ์ ดันหว่านเสน่ห ์

ยังไม่ใช่ วัยอันควร เย้ายวนเกย์ 
ลืมประเพณีสยาม งามหน้าจัง 

 

17"เชือดไก่ให้ลงิดู" ขู่เชิงปราม 
ใครล่วงล้ า ท าโทษเข่น เป็นตวัอย่าง 
ใครท าผิด ท านองนี้ โดนดีทุกครั้ง 

พึงระวัง รั้งศีลธรรม น าสังคม 

สถิตยพ์ันธ์ ธรรมสถิตย ์
  

 (จบหมวดอกัษร ช 17 ส ำนวน) 

 
 

 
13)"ช้าเป็นการ นานเป็นคุณ"หวัหมนุแน ่

ก าไม่แบ แย่ซับซ้อน เดือดร้อนมหันต์ 
จะล าบาก.....งานมากมาย.....ท าไม่ทัน 
เรื่องสองขั้น.....ที่ฝันนี้...........มีแต่พัง 

     

14)"ช้างตายทั้งตัว....เอาใบบัวปิด" 
แสนวิปริต.....ช่างคิดได้......ใยไม่ฝัง       

อเนจอนาถ ถ้าพาดหัวข่าว เศร้าใจจัง 
เรื่องของช้าง..ช่างวุ่นวาย..ถ้าใช่จริง     

 

15)"ชายสามโบสถ์"โจษจัน ด้านทางลบ 
ที่เคยพบ จบไม่สวย ด้วยคร้านยิ่ง     
จับจดจ่อ...ห่อเหี่ยวใจ...ไปทุกสิ่ง 

ไร้ความเพียร เฝ้าเวียนดิ่ง พึ่งพิงวัด 
 

16)"ชิงสุกก่อนห่าม"ข้ามขั้น อันตราย 
เจ้างามข า........พึงจ าไว้......วัยก าดัด     
คิดมาดแม้น..แสนอัปรีย์....ชนชี้ชัด 

อย่าประมาท พลาดพลั้งไป อายผู้คน 
 

17)"เชือดไก่ให้ลิงดู"....ขู่ใครเล่า 
รู้หรือเปล่า เจ้าวานร ไก่ถอนขน 
อ้างขู่ลิง...จริงหรือไม่...ใยวกวน 

คิดอกุศล คนอยากกินไก่ ใยอ้างลิง 

โกวิท ธีรวิโรจน ์  
 
 
                  
 



 

 
 

1"ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน" 
ค าโบราณ ขานไข ใจสุขสม 

คนซื่อสัตย์ ชัดเจน เด่นสังคม 
คนใจโทรม ภิรมย์ใย ไม่ต้อนรับ 

 

2"ซื่อเหมือนแมวนอนหวด"ตรวจสอบ 
หน่อยที่แท้ คอยจบัหนู ดูว่าหลับ 

ท าซื่อเชื่อง ช าเลอืงมอง จ้องคอยงับ 
ใช้ส าหรับ ท่วงทีทา่ ลวงว่าซื่อ 

 

3"ซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าหนาว" 
อาจร้อนเร่า ข้าวของแพง แย่งกันซื้อ 

ท าอะไร ไม่ถูกเวลา มาดึงดื้อ 
ถูกยึดยื้อ แย่งโอกาส พลาดของดี 

สถิตยพ์ันธ์ ธรรมสถิตย์ 
  

 (จบหมวดอกัษร ซ 3 ส ำนวน) 

 

 
 
 
  

1)"ซื่อกินไม่หมด...คดกินไม่นาน" 
ค าโบราณ....ขานกล่าว....เล่าแถลง 
ต้องท าใจ...ใครไม่เชื่อ....เบื่อชี้แจง 

ชอบตะแบง แข่งกนัชั่ว ด้วยกลัวจน 
 

2)"ซื่อเหมือนแมวนอนหวด"ไม่ปวดตับ 
คอยค านับ...รับได้เสีย...เมียพร่ าบ่น 
ซื่อจนเซ่อ เมียเผลอพลั้ง ยังทานทน 
ชอบเฝ้าบ้าน...มั่นกมล....คนรักเมีย 

 

3)"ซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าหนาว"      
ทั้งนายบ่าว เฝ้าเดนิหา อุราละเหี่ย 
มันจ าเป็น เหน็ได้ชัด ตัดใจเคลียร์ 
เงินต้องเสีย เมียก้อบ่น ต้องทนฟัง 

โกวิท ธีรวิโรจน ์                   
 
 
 



 

1"ดอกพิกุลร่วง" พิกุลทอง น้องเจรจา 
ทุกครั้งครา มาลาร่วง ทุกท่วงที่ 

ใช้ส าหรับ การเหนบ็แนม แกมราวี 
บุคคลที่ ไม่ค่อยพูด กลัวหลุดพิกุล 

 

2"ดอกฟ้ากับหมาวัด" ขัดขวางใจ 
อยากรักใคร่ มีใจสตรี ที่มักคุ้น 
แต่เป็นไป ไม่ได้ ด้วยไร้สกุล 

เขาเปรียบคุณ คือดอกฟ้า ข้าหมาวัด 
 

3"ดับไฟต้นลม" สมควร ต้องด่วนท า 
มัวงุ่มง่าม ท าช้า ลมกล้าพัด 

ก าจัดปัญหา ตั้งแต่ต้น พ้นวิบัติ 
เหมือนการตัด ไฟลุกโหม ก่อนลมแรง 

 

4"ดับไฟหัวลม" ระดมเท่าใด ไฟไม่มอด 
กระพือตลอด มอดไหม้ ไปหลายแห่ง 
ดั่งเรื่องร้าย คลี่คลายยาก หากรุนแรง 

ต้องทุ่มแรง กายใจ กู้ภัยนาน 
 

5"ดาบสองคม"ปมให้คิด พินิจรอบ 
มีทั้งชอบ ชิงชัง ทัง้สองด้าน 

ท าสิ่งใด ใช้ปัญญา ปรึกษากัน 
ดีเสียนั้น ฉันใด ใคร่ครวญให้ด ี

 

6"ดินพอกหางหมู" ดูรุงรัง ช่างขัดตา 
ปล่อยปัญหา คั่งค้าง ประดังถี ่

ละทิ้งงาน ผ่านเลยไป ไม่คลายคลี่ 
ท าเยี่ยงนี้ มีแต่เสีย ละเหี่ยใจ 

 

 
1)"ดอกพิกุลร่วง"ห่วงหา มารศรี 

ด้วยว่ามี...เบื้องหลงั....ครั้งเธอสาว 
พบนงราม นามพิกุล กรุ่นพริ้งพราว 
 ไม่พูดจา มานั่งหาว เราแสนเซง็    

 

2)"ดอกฟ้ากับหมาวัด" อาจได้ผล 
ชายยากจน มั่นทนทาน ท างานเก่ง 
พากเพียรเด่น เธอเห็นค่า มารักเอง 
ช่างเหมาะเหม็ง ฟ้าเล็งพบ จบด้วยด ี

     

3)"ดับไฟต้นลม"ลมหวน ใครค่รวญคดิ 
รักวันวาน..ม่ันดวงจิต...คิดถ้วนถี่ 
ตัดใจจาก พรากนิ่มนวล ขวัญชีวี     
เศร้ามหันต์...ปัญหามี...ที่ความจน 

 

4)"ดับไฟหัวลม" ระดมพลัง ยังไม่รอด 
ไฟไหม้ตลอด วอดวาย ใจหมองหม่น 
พวกจัญไร.......เผาไร่นา......พาอับจน 
คนหนอคน....บ่นเท่าไร.....ไม่เคยฟัง 

     

5)"ดาบสองคม"ค าคมคาย กล่าวให้คดิ 
ได้พินิจ..พิจารณาตรอง...ทั้งสองฝัง่ 
ความจริงนี้..ที่ประสบ...พบชอบชัง 

รักเท่าผืนหนัง ชงัเท่าผืนเสือ่ เชื่อได้นี้ 
 

6)"ดินพอกหางหม"ู ดูน่าร าคาญ 
เห็นหมูนั้น มันอยู่เย็น เป็นสุขศร ี
เคยไกวโยก โบกสะบัด หางพัดวี 
มาตอนนี้ มีตุ้มใหญ่ ห่อนไหวติง 



 
 

7"ดีดลูกคิดรางแกว้" แนวกิจการ 
ที่ต้องการ มรรคผล ตนเป็นใหญ่ 

คิดจะได้ แต่ฝ่ายเดียว ไม่เหลียวใคร 
นี่หรือใจ ไม่มีการ แบ่งปันเลย 

 

8"ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่" 
สิ่งเที่ยงแท้ แน่ไฉน ใคร่เฉลย 
ด้วยนิสัย ใจคอ ติดต่อกันเลย 

ฝ่ายแม่เคย เป็นเชน่ไร ถ่ายทอดมา 
 

9"ดูตาม้าตาเรือ" เมื่อท าการ 
คิดรอบด้าน โดยชอบ รอบคอบหนา 

สิ่งรอบตัว ชั่วดี มทีุกครา 
ดูรู้ว่า ไปมาอย่างไร ให้ไตร่ตรอง 

 
 
 

 
 

7)"ดีดลูกคิดรางแกว้" แล้วคิดการ  
ซ่อมแซมบ้าน งานเร่งด่วน ควรท ายิ่ง 
วาสนาส่ง ทองลงราคา มนุษย์ป้าจริง 
แต่งตัวพริ้ง วิ่งซื้อเพลิน เงินของเรา 

 

8)"ดูช้างให้ดหูาง.....ดูนางให้ดูแม่" 
ดูให้แน่...แลถึงยาย...ใช่เรื่องเขลา 
กรรมพันธุ์...นั้นบอกนี้....ดีไม่เบา 

โบราณกล่าว เล่าขาน ท่านตรองดู 
 

9)"ดูตาม้าตาเรือ"........เชื่อได้นั้น 
เรื่องการบ้าน...งานครัว...ผัวแสนรู้ 
เมียนิยม.....ชมประจ า.....ค าโฉมตรู 
ขนลุกซู่......กู่ไม่กลับ......ชื่นจับอุรา 

 
 



 
 

10"เด็กเลี้ยงแกะ" ไม่ข้องแวะ และกระท า 
การกล่าวค า คดเคีย้ว อย่าเกี่ยวข้อง 
พูดแต่ความ จริงแท้ อย่าแค่คะนอง 

คนดีต้อง ครองใจ ในสัจจา 
 

11"เด็ดดอกไม้ร่วมต้น" ผลส่งศร ี
คงเคยมี กิจกรรม ท าก่อนหน้า 
เคยท าบุญ ร่วมชาติ จัดบุญมา 
ชาตินี้จึง ซึ้งศรทัธา มาครองกัน 

 

12"เด็ดดอกไม้ไม่ขั้ว เด็ดบัวไม่ใย" 
ร้ายเหลือใจ ใยตัดขาด เด็ดขาดสะบั้น 

มาตัดญาติ ขาดมิตร ชิดชอบกัน 
ช่างหุนหนั ปานเดด็ปลี ไม่มีใย 

 

13"เดินตามหลงัผู้ใหญ่ หมาไม่กัด" 
ศึกษาประวัติ การปัดป้อง ของผู้ใหญ ่

การบริหาร จัดการ ผ่านอย่างไร 
ท าตามไป ได้ดีแน่ ไม่แพ้ภัย 

 

14"เดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า" คราวิกฤต 
ทุกชีวิต จิตร้อนรุ่ม กลุ้มเหลือหลาย 

ถูกภัยแล้ง น้ าท่วม อ่วมอรทัย 
กินไม่ได้ นอนไม่หลับ อับจนหนทาง 

 

15"ได้แกงเทน้ าพริก" ตุกติกกระไร 
เคยยากไร้ ด้วยกัน พลันหันห่าง 
พอม่ังมี หนีห่างหาย ใจจืดจาง 

ลืมความหลัง ครัง้เคยเป็น เบนหน้าไกล 
 
 

 
10)"เด็กเลี้ยงแกะ" เลี้ยงแพะเล่า เขาท าดี 

อิสรเสรี.....มีสุขสันต์.....ชื่นหรรษา 
พากเพียรขยัน หมั่นท ากิน จินต์ปรีดา 
ความประสงค์ คงคุณค่า น่ารักเชียว 

 

11)"เด็ดดอกไม้ร่วมต้น" หม่นหมองศรี  
ขอร้องหนา...อย่าท านี้....ที่ท่องเที่ยว 

งามพริ้งเพริศ เจิดจรุง ทุ่งดอกกระเจยีว 
ดูแต่ตา......อย่าท าเสียว....เซี้ยวเด็ดมัน 

 

12)"เด็ดดอกไม้ไม่ขั้ว เด็ดบัวไม่ใย"  
คิดเสมอ...เธอใจร้าย.....ใยท านั้น 

เฝ้าค านึง คิดถึงประจ า มากล้ าอนันต์ 
ขอจอมขวัญ หันคืนกลับ อย่าลับลา 

 

13)"เดินตามหลังผูใ้หญ่ หมาไม่กัด"  
เห็นได้ชัด...ซัดเด็กนั้น....ขวัญผวา  
เด็กเดินหลัง ระวงัผู้ใหญ่ ได้ทุกครา 
ผู้ใหญ่เดนิหน้า จะปลอดภัย ไร้กังวล 

 

14)"เดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า"น้ ามามาก  
เขื่อนเก็บกัก..ชักไม่ไหว...น้ าไหลล้น 

สามครั้งทยอย ปลอ่ยน้ ามา พาอับจน 
ถึงหน้าฝน.......กมลสั่น.....หมั่นระวัง 

 

15)"ได้แกงเทน้ าพริก"..เพิ่มอีกเล่า 
ผัดหอยลาย...ใส่กะเพรา....เผากุ้งกั้ง 
ปูผัดผงกะหรี่ มีไข่มาก อยากกินจัง  

เมียหน้างอ ขอหลายอย่าง ชังมากมาย 
 
 



 
 

16"ได้คืบ จะเอาศอก "บอกไม่พอ 
อยากจะขอ เพิ่มเติม เริ่มของใหม่ 

ได้เท่าไร ไม่รั้งรอ ขอร่ าไป 
นี่แหละใจ มนุษย์ สุดลามปาม 

 

17"ได้ที ขี่แพะไล่" ไร้น้ าใจ 
เที่ยวใยไพ ใครพลาดพลั้ง ทั้งเหยียดหยาม 

คอยซ้ าเติม เหิมเกริมกระไร ใจแสนด า 
หากเพลี่ยงพล้ า กรรมตามทัน พลันบรรลัย 

 

18"ไดโนเสาร์ เต่าล้านปี" ที่กล่าวขาน 
เกาะติดการ อนุรักษ์นิยม ข่มของใหม่ 

คนโบราณ อันคร่ าครึ ปรึกษาใย 
ขาดวิสัย ใฝ่พัฒนา น่าร าคาญ 

สถิตยพ์ันธ์ ธรรมสถิตย์  
 

(จบหมวดอกัษร ด 18 ส ำนวน) 

 
 

 
 

16)"ได้คืบ จะเอาศอก "ออกแนวท้อ 
คนไทยหนอ ขอจากจร บังอรหน่าย  
แปรเปลี่ยนนัน้..หันไปซบ..สบฤทัย  
สุขสมใจ.....ได้ผัวฝรั่ง.....ช่างโชคดี 

 

17)"ได้ที ขี่แพะไล่"......ใครกล้าท า 
คนเขาข า.....ตามโห่ฮา......บ้าไหมนี่ 
ถ้าขี่ม้า.........ลาล่อเล่า..........ดูเข้าที 
แพะแกะนี้..ขี่ล าบาก.......ช้ามากมาย 

 

18)"ไดโนเสาร์ เต่าล้านปี"ที่กล่าวขาน  
แสนโบราณ เด็กวานซืน ขึ้นเสียงใส่ 
เดี๋ยวตบชัก...จักสอนสั่ง....แล้วยังไง 
คนเสง็เคร็ง...ตัวเอง็ไซร้...ใครคนท า 

โกวิท ธีรวิโรจน ์                   
 
 
 

 
 

 


