
ส ำนวนโวหำร ค ำพังเพย และ แซว 

 หมวดอักษร ล ถึง ส
 
 

 

 
 

หมวดอักษร ล ลิง 

 
 

1"ลงเรอื ล ำเดียวกนั"หวั่นไปใย 
มีส่วนได้ ส่วนเสีย เฉลี่ยหมด 

ร่วมรับผล ที่กระท ำ ตำมก ำหนด 
ไม่ว่ำอด หรืออิ่ม ย้ิมร่วมกัน 

 

2"ลงหลักปักฐำน" สถำนที่นี ้
ตัดสินใจ ใช้ทีน่ี่ เป็นถิ่นฐำน 

ตั้งรกรำก หำกิน ตรำบสิ้นชีวัน 
จึงสร้ำงบ้ำน เรือนตน อยู่จนตำย 

 

3"ล่มหัวจมท้ำย" อยู่หรือตำย ใจร่วมกัน 
มำร่วมทุกข์ สุขร่วมกัน ไม่หวั่นไหว 
มำจำกกำร พำยเรือ หัวและท้ำย 

ช่วยกันพำย หำกล่มไป ย่อมตำยตำม 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 
 
 

 
 
 

 
1)"ลงเรือ ล ำเดียวกัน"...ฉันและเธอ 
คงควำมรัก ประจักษ์เสมอ ล้ ำเลอค่ำ 
ร่วมทุกข์สุข ทุกเหตุกำรณ์ ที่ผ่ำนมำ 
ซำบซึ้งอุรำ..พำกันเดิน...จ ำเริญฤทัย 

 

2)"ลงหลักปักฐำน" มั่นคง ที่ตรงนี ้
แสนประทับ...จับฤดี....มำกมีไฉน 
ถิ่นก ำเนิด...เกิดมำหนอ....ขอตั้งใจ 

เป็นเรอืนตำย  ไม่พรำก จำกขวำนทอง 
 

3)"ล่มหัวจมท้ำย"ไปด้วยกัน ฉันและเธอ 
สมำนสมัคร...รักเสมอ...เลอผุดผ่อง 

ฟุ้งฟูเฟื่อง เลื่องลอื  ถือไม้เท้ำยอดทอง 
สมดังปอง....ต้องกมล....ล้นสุขจริง 

โกวิท ธีรวิโรจน ์
 
 



 
4"ล้วงคองูเห่ำ" เขลำเหลือใจ คล้ำยบ้ำบิ่น    

ลวงเอำสนิ ถิ่นอิทธิพล คนครั่นคร้ำม 
ลักขโมย โดยไม่เกรง นักเลงท ำ 

หำกเพลี่ยงพล้ ำ โดนย ำ กรรมจริงจริง 
 

5"ละเลงขนมเบื้อง ด้วยปำก"มำกวจี 
แต่ไม่มี ขีดสำมำรถ จัดกำรทุกสิ่ง 
พูดมำกมำย ท ำไม่ได้ น่ำอำยจริง 
ชอบท ำสิ่ง หยิ่งผยอง คะนองฤทธิ ์

 

6"ลำกหนำมจุกช่อง" มองประเด็น เห็นแก่ตัว 
ยกเรื่องชั่ว มัวเมำ เข้ำสถิต 

ขัดขวำงไว้ ไม่ให้ใคร ได้รับสิทธิ์ 
ยำมสิ้นฤทธิ์ ก็ลิดรอน ห่อนให้ใคร 

 

7"ลำงเนือ้ชอบลำงยำ" อย่ำขัดแย้ง 
ใช่เขำแกล้ง ตะแบงไป ให้แหนงหน่ำย 
คนหนึ่งชอบ หนึ่งไม่ชอบ กรอบของใคร 

บังคับให้ ใจเดียวกนั นั้นยำกจริง 
 

8"ล ำหักล ำโค่น" ลน้เชิงห้ ำหั่น 
ต่อสู้กัน ขั้นดุเดือด เชือดเฉือนยิง่ 
เป็นที่มำ จำกมวยไทย ใช้อ้ำงอิง 

นั่นโน้นนี้ มีแน่จริง จึงชิงชัย 
 

9"ลิงตกต้นไม้" ใช้เตือนใจ ไม่ประมำท 
อำจพลั้งพลำด ขัดข้อง หมองใจได ้

ผู้เชี่ยวชำญ ม่ันฤดี ที่เกรียงไกร 
อำจแพ้พ่ำย ในวิชำ ศึกษำมำ 

 
 

 
4)"ล้วงคองูเห่ำ"หอ่นเข้ำใจ ใยกล้ำท ำ 
บ้ำระห่ ำ....จ ำจนตำย.... ไปหำหญิง 
ช่ำงกล้ำเกิน...เดินดุ่มดุ่ม...ทุ่มเทยิ่ง 
ไม่กลัวหนำ....พ่อตำยิง.....ดิ่งเผชิญ 

 

5)"ละเลงขนมเบื้อง ด้วยปำก"ยำกยิ่งนี้ 
แปลกจริงหนอ..มือก้อมี..มิขัดเขิน 
ปำกใช้พูด....ตูดไว้อี้....ดีเหลือเกิน 

แสนเพลิดเพลิน จ ำเริญใจ ใช้ถูกทำง 
 

6)"ลำกหนำมจุกช่อง"ต้องท ำ ยำมจ ำเป็น 
กันหมำมุด...สุดล ำเค็ญ...เห็นใจบ้ำง 

หมำบ้ำนเขำ...ลอดเข้ำมำ...ช่ำงน่ำชัง 
นะจังงัง........มันนั่งอี้.....แล้วหนีนั้น 

 

7)"ลำงเนื้อชอบลำงยำ" อย่ำวุ่นวำย 
เรื่องอะไร ใครเขำรกั สมัครสมำน 
ไม่ชอบเรำ....เฝ้ำชิงชัง...ช่ำงหัวมัน 
ปฏิบัติดี........มีสักวัน....หันกลับมำ 

 

8)"ล ำหักล ำโค่น"ลน้เหลอืหำย ในสำมี 
ฝ่ำยเมียนี้...ที่ได้พบ...ประสบหนำ 
แม่โฉมตรู ดูบอบบำง ดุจนำงสีดำ 
แสนสงสัย....ใยไม่กล้ำ......จะต่อกร 

 

9)"ลิงตกต้นไม้"ชี้ให้เหน็ ได้เด่นชัด 
ถ้ำประมำท พลำดขึ้นมำ พำเดือดร้อน 
มัวลุ่มหลง ทระนงตน คนขอดค่อน 
แย่ซับซ้อน บ่อนท ำลำย ให้พังภินท์ 

 
 



 
10"ลิ้นกระดำษทรำย น้ ำลำยเชลแลค" 
ใช่จ ำแนก แยกเหล่ำ พวกเจ้ำปัญหำ 

คนประจบ สอพลอ จ้อจ๊ะจ๋ำ 
เขำกล่ำวว่ำ พวกลิ้นยำว เฝ้ำเลียนำย 

 

11"ลิ้นตวัดถงึหู " ดูน่ำเบื่อ 
ไม่น่ำเชื่อ ตลบตะแลง แฝงเล่ห์ร้ำย 
คนมุสำ วำจำกะลอน ปลิ้นปล้อนไป 
เชื่อถือใย ไร้คุณค่ำ ศรัทธำคลอน 

 

12"ลูกไก่ในก ำมือ" ย้ือตำย คลำยก็รอด 
เป็นจุดจอด มอดแจว แล้วสมร 
ตกอยู่ใน อ ำนำจ ขำดฤทธิรอน 
จะต่อกร ได้อย่ำงไร ไร้หนทำง 

 

13"ลูกขุนพลอยพยัก" ปำกสอพลอ 
คอยเออออ คลอเคลีย เลียไม่ห่ำง 
เจ้ำนำยว่ำ อย่ำงไร ใช่ทุกอย่ำง 
หวังเคียงข้ำง เรื่อยไป ให้นำยรัก 

 

14"ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น" คนรุน่หลงั 
มีทุกอย่ำง ดังบรรพบุรุษ สุดตระหนัก 

ลูกย่อมไม่ ต่ำงไป มำกมำยนัก 
ถ่ำยทอดจำก พ่อแม่ แน่นอนจริง 

 

15"ลูกสมภำร หลำนเจ้ำวัด" ผุดผำดไฉน 
ลูกนำยใหญ่ ได้อ ำนำจ อุกอำจยิ่ง 
เป็นลูกท่ำน หลำนเธอ เห่อเหิมจริง 
ควำมใหญ่ยิ่ง ของพ่อแม่ แค่อ้ำงอิง 

 
 

 
10)"ลิ้นกระดำษทรำย น้ ำลำยเชลแลค" 

พบมำกมำย ใช่เรื่องแปลก แถกปล้อนปลิ้น 
งำนไม่ท ำ.....ตำมสอพลอ.....ก่อรำคิน 
เป็นอำจิณ......สิ้นรำคำ........ค่ำของคน 

 

11)"ลิ้นตวัดถึงหู "ดูดูไป ให้แสนขัน 
ชอบท ำกัน ท่ำนไรย้ำง ช่ำงหมองหมน่ 
เป็นอมนุษย์...สุดสับปรบั...นับว่ำคน 
โคตรอัปรีย์.......ที่อับจน......ชนโห่ฮำ 

 

12)"ลูกไก่ในก ำมือ" เธอถือไพ่ หงำยต้องน็อค 
บีบก้อตำย คลำยร้องอ๊อก ตอกแสกหน้ำ 

ไม่คิดสู้...........อยู่ต่อไป.........ไร้รำคำ 
ง่ำวหงอยหงอ..รอเวลำ......จะพังภินท์ 

 

13)"ลูกขุนพลอยพยัก"..จักอัปมงคล 
มั่นกมล.....คนเสื่อมคลำย.......ไม่ถวิล 
ชั่วครั้งครำว....เจ้ำได้ผล......ชนชำชิน 
ต้องส่ำยหน้ำ...ครำยลยิน...สิ้นมนตรำ 

 

14)"ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น" คนคำดหมำย 
ร้ำยกลับดี.......ดีกลับกลำย......ใช่มุสำ 
ประกอบกัน.....กำรเลี้ยงดู.......คู่กันมำ 
ผลประจักษ์...มำกนักหนำ... ครำค ำนึง 

 

15)"ลูกสมภำร หลำนเจ้ำวัด"คนคำดหวัง 
ดีพร้อมพรั่ง....นั่งสนทนำ.....ธัมมำซึ้ง 
กุศลกรรม........ล้ ำจรรยำ....มั่นตรำตรึง 
เข้ำได้ถึง.......ซึ่งค ำสอน......นอนวัดวำ 

 
 



 
16"ลูกเสือลูกตะเข"้ ช่ำงเนรคุณ 

เคยกำรุณย์ จุนเจือ ช่วยเหลือทุกสิง่ 
ลูกคนอื่น เอำมำเลีย้ง เยี่ยงลูกจริง 

พอใหญ่ยิ่ง ชิงลบหลู่ ผู้มีคุณ 
 

7"เล่นกับหมำ หมำเลียปำก" ล ำบำกนัก 
"เล่นกับสำก สำกตีหัว" พำหัวหมุน 
ลดตัวต่ ำ ซ้ ำลำมปำม ทรำมเนรคุณ 

ตีตนเสมอ ผู้มีคุณ จุ้นเหนือนำย 
 

18"เล่นเอำเถิดเจ้ำล่อ"ขอหลบหลีก 
ท ำหลุกหลิก พลิกแพลง แสร้งไถล 

ตั้งใจหลบ เลี่ยงลับ จับไม่ได้ 
เขำมำเหนือ หนีไปใต้ ไม่ให้เจอ 

 

19"เลี้ยงช้ำง กินขี้ช้ำง" ช่ำงเฉไฉ 
ใกล้สิ่งใด ใฝ่ประโยชน์ โปรดอย่ำเผลอ 
ยักยอกเอำ เข้ำกระเป๋ำ เฝ้ำปนเปรอ 
ไม่ควรเจอ ในวงกำร งำนธรรมคุณ 

 
16)"ลูกเสอืลูกตะเข้" ......เดรัจฉำน 
สืบสันดำน....อันโหดร้ำย........ดูไร้ค่ำ 
ลูกมนุษย์...สุดประเสริฐ..เลิศลักขณำ 
ได้เกิดมำ....อย่ำเสียชำติ....สัตว์ด่ำเอำ 

 

17)ถ้ำ"เล่นกับหมำ หมำเลียปำก" 
"เล่นกับสำก สำกตีหัว "หม่นมัวเล่ำ 
สุดละเหี่ย..เมียถือสำก..ยำกไม่เบำ 
ระวังไว้...อย่ำได้เข้ำ...เย้ำแหย่นำง 

 

18)"เลน่เอำเถิดเจำ้ล่อ"ขอยอมแพ้ 
คนว่ำแน่ แดแกร่งกล้ำ อย่ำได้ขวำง 

เคยพลิกแพลง แกล้งอนงค์ เพรำะหลงทำง 
ขอละวำง อย่ำงรำบคำบ ซำบซึ้งนวล 

 

19)"เลี้ยงช้ำง กินขี้ช้ำง" ช่ำงท ำได้ 
คงไม่ไหว หนีไกลหำ่ง อย่ำงรีบด่วน 
แม้เพียงคิด วิปริตมำกมี มิบังควร 
สุดปั่นป่วน ชวนคลื่นไส้ ไม่เข้ำที 



 
20"เลี้ยงมำตั้งแต่ ตีนเท่ำฝำหอย" 

ตั้งแต่น้อย ค่อยเตบิใหญ่ ใจเกื้อหนุน 
จำกทำรก จนเติบใหญ่ ใยเนรคุณ 
ลืมบุญคุณ กำรุณย์หทัย ไร้ธรรมะ 

 

21"เลี้ยงลูกเจ้ำ เฝำ้คลัง" ช่ำงไร้ศักดิ์ 
สู้ปกปักษ์ รักเพียงใจ ใยไร้ค่ำ 
ท ำดีแค่ เสมอตัว ชัว่โดนตรำ 

ถูกตรำหน้ำ ค่ำเพียงดิน สิ้นควำมดี 
 

22"เลือกนัก มักได้แร่" แลมำกมำย 
พบสิ่งใด ไม่ถูกใจ ไม่ใช่ที่ 

เลือกมำกไป มักจะได้ ของไม่ดี 
มำกทฤษฏี วิธีกำร พล่ำนเกินไป 

 

23"เลือดขน้กว่ำน้ ำ " จดจ ำตรึงตรำ 
หมู่วงศำ คณำญำติ ผุดผำดไฉน 

ญำติพ่ีน้อง ท้องเดยีวกัน รักกันไว้ 
มีสำยใจ เยื่อใยรัก ประจักษ์จริง 

 

24"เล่นใบบนบก "ยกเมฆร่ ำไป 
"ม่ังมีในใจ "ไม่มีทำง สมหวังสักสิ่ง 

คิดหวังที่ เป็นไปไม่ได้ ไม่มีจริง 
ได้ผลยิ่ง อิงเพียงฝนั บั่นมะลำย 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 

(จบหมวดอกัษร ล ลิง 24 ส ำนวน) 

 

 

 
20)"เลี้ยงมำตั้งแต่ ตีนเท่ำฝำหอย" 
ตั้งแต่น้อย ค่อยเตบิใหญ่ ให้สุขศรี 
รักมำยมำย ใยไม่เห็น เช่นควำมดี 
บุญคุณไม่มี..จรลีหำย..ไกลลับลำ 

 

21)"เลี้ยงลูกเจ้ำ เฝ้ำคลัง"ยั้งยืนยง 
ก้อยังคง ส่งผลเพียง คนเลี้ยงหนำ 
เลี้ยงเขำนี้..ดีแค่ไหน...ได้กลับมำ 

เศร้ำดวงแด....แค่ขี้ข้ำ.....เขำว่ำเอำ 
 

22)"เลอืกนัก มักได้แร่"แดหมองหม่น 
แม่หน้ำมน คนเคยงำม ยำมก่อนเก่ำ 
มำบัดนี้ ที่เปลี่ยนแปลง แหยงไม่เบำ 
ทุกอย่ำงเล่ำ....เข้ำต ำรำ....พำวุ่นวำย 

 

23)"เลอืดข้นกว่ำน้ ำ "..ท ำลำบก้อย 
เคยกินบ่อย...อร่อยล้ ำ...น้ ำลำยไหล 
ต้มเลือดหมู...ดูน่ำทำน...ส ำรำญใจ 
บำนตะไท ข้ำวใส่ทอ้ง สองสำมจำน 

 

24)"เลน่ใบบนบก "....ยกมำกล่ำว 
"ม่ังมีในใจ "เหตุใดเล่ำ เรื่องเฝ้ำฝัน 
วำดหวังไว้....ไม่มีจริง....ทุกสิ่งอัน 
ไร้ซึ่งผล หม่นมหันต์ บั่นทอนจนิต์ 

โกวิท ธีรวิโรจน ์
 
 
 
 



 

หมวดอักษร ว แหวน 

 
1"วัดรอยตีน, วัดรอยเท้ำ" เทียบเท่ำหนอ 

ใหญ่เพียงพอ ขอตอ่ตี ดีไฉน 
มำเทียบกับ คนเหนือกว่ำ ว่ำเพียงใด 

พอสู้ได้ จะได้ชิง ดีเด่นกัน 
 

2"วัวแก่กินหญ้ำออ่น" ป้อนบ่อยบ่อย 
แม่สำวน้อย คอยเอนเอียง เคียงเฒ่ำนั้น 

ต้องถ้อยที ถ้อยอำศัย เข้ำใจกัน 
ช่วยเจือจำน หว่ำนน้ ำใจ หทัยเปรมปรี 

 

3"วัวเคยขำ ม้ำเคยขี่" มีใจกัน 
เคยผูกพัน กันมำนำน สำนสุขศรี 

ผู้ที่เคย เกยก่ำยกัน ผูกพันฤดี 
ย่อมไม่มี ที่เคลือบแคลง ส ำแดงพลัน 

 

4"วัวใคร เข้ำคอกคนนัน้"ผูกพันจิต 
ใครท ำผิด กิจกรรมใด ได้กรรมนั้น 
ควำมผิดใด ใครก่อ รอโทษทัณฑ์ 

กำรเกี่ยวพัน ด้ำนเลวดี มีกฎเกณฑ์ 
 

5"ไม่ได้ตัว เอำวัวพันหลัก" นักรักชำย 
ใช้เส้นสำย ให้แม่สือ่ ถือรักเร้น 

หำกพลำดพลั้ง ยังฝังใจ ไม่ละเว้น 
เป้ำเปลี่ยนเปน็ ตัวแม่สื่อ คือเมียตน 

 
 
 
 

 
 

 
1)"วัดรอยตีน, วัดรอยเท้ำ" เรำใหญ่กว่ำ 
สุดสมเพช....เหตุใดหนำ......พำสับสน 
เมียกล้ำท้ำ......มำต่อสู้...........บู๊เกินคน 
อยู่ต่อหน้ำ.....ไม่กล้ำบ่น.....ต้องทนเอำ 

 

2)"วัวแก่กินหญ้ำอ่อน" ป้อนเช้ำค่ ำ 
เอ้ำอ้ ำอ้ ำ....ยำมเธออ้อน...ป้อนป๋ำเลำ่ 

แสนน่ำรัก....สลักฤดี.......นี้ไม่เบำ 
แต่สุดท้ำย ใยสร้อยเศร้ำ กระเป๋ำแบน 

 

3)"วัวเคยขำ ม้ำเคยขี่" ดีมำกไหม 
จนแก่เฒ่ำ เข้ำสูงวัย ใกล้นอนแทน่ 
จะชั่วดี......ถี่ห่ำง......ต่ำงจำกแฟน 
ไม่ต้องแล่น วิ่งแจน้หำ เธอมำเอง 

 

4)"วัวใคร เข้ำคอกคนนัน้"ผูกพันชิด 
อย่ำพึงคิด..จิตโหยไห้..ได้คอกเจ๋ง 

เฝ้ำพำกเพียร อยำกเปลี่ยนจัง ชั่งใจเอง 
อยำกตำยฤำ หรือแค่เซ็ง เก่งลองดู 

 

5)"ไม่ได้ตัว เอำวัวพันหลัก"ชักจะยุ่ง 
แรกเริ่มมุ่ง.....ผดุงรัก.....จักต้องสู้ 
เธอไม่เล่น..เหน็ลำงแพ้ แม่โฉมตรู 
เปลี่ยนมำอยู่...คู่แม่สื่อ....แม่ชักใย 

 
 
 
 



 
6"วัวลืมตีน" สิ้นคดิ จิตกลับกลำย 
พอยิ่งใหญ่ ใยลืมถ่ิน สิ้นเหตุผล 
คนที่ได้ ดีแล้ว เคลือ่นแคล้วกมล 
ลืมตัวตน หนหลัง ครั้งครำวจน 

 

7"วัวหำยล้อมคอก" บอกเตือนใจ 
ป้องกันไว้ ก่อนภัยเกิด ประเสริฐล้น 
ของหำยแล้ว คิดปอ้งกัน มันชอบกล 
เกิดเป็นคน ควรค้นคว้ำ หำหลักกำร 

 

8"วัวสันหลังหวะ " หรือ "วัวสันหลังขำด" 
ท ำผิดพลำด หวำดระแวง แคลงกิจนั้น 

คนที่ท ำ ผิดมำแล้ว แววหวำดหวัน่ 
กลัวคนอื่น เขำเท่ำทัน หวั่นไปเอง 

 

9"ว่ำแต่เขำ อิเหนำเป็นเอง"เพ่งด ำริ 
คนต ำหนิ ติผูอ้ื่น คนืค ำเก่ง 

แต่สุดท้ำย อำยใช่เล่น เป็นเสียเอง 
ท ำอวดเก่ง เพ่งเล็งใคร กลำยเป็นตน 

 

10"ว่ำวติดลม" ชมเพลิน เกินเวลำ 
ชื่นอุรำ ร่ำเริงลม สมสุขล้น 

ยำมยิ่งใหญ่ โอ่อ่ำกระไร ใยลืมตน 
มีสักหน คนเสริมไร้ ได้ร่วงพิ้น 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 

(จบหมวดอกัษร ว แหวน 10 ส ำนวน) 

 

 

 
6)"วัวลืมตีน"ลิ้นลมืปำก ไม่อยำกคบ 
มันน่ำตบ..จบห่อนสวย..ด้วยนิสัย 
ไม่น่ำปลื้ม..คนลืมตัว..ชั่วมำกมำย 
อดีตไซร้....ไม่จดจ ำ....ครำยำมจน 

 

7)"วัวหำยล้อมคอก"ออกแนวประมำท 
เกิดผลเสีย....ละเหี่ยจัด....พำขัดสน 
มำคิดได้ ช้ำไปต๋อย เหงำหงอยกมล 
เพิ่งคิดกล....วิธีกำร......ป้องกันภัย 

 

8)"วัวสันหลังหวะ "หรือ"วัวสันหลังขำด" 
น่ำอนำถ.....ฟำดไม่ยั้ง....น่ำชังหลำย 
หลังเปน็แผล แลนำ่กลัว หม่นมัวฤทัย 
เอำแต่ใจ..ใช้วัวครำดไถ..ห่อนให้พัก 

 

9)"ว่ำแต่เขำ อิเหนำเป็นเอง"เก่งเน้นเน้น 
รูปงำมเด่น เป็นเจำ้ชำย ได้ประจักษ์ 
สำวสวยหุ้ม รุมตอม กันพร้อมพรัก 

ผูกสัมพันธ์ สมำนสมัคร รักเรือนกำย 
 

10)"ว่ำวติดลม" ลมพัดพำ อุรำหมอง 
ด้วยว่ำน้อง..ต้องกมล..คนทั้งหลำย 
เธอเดน่ดัง....ดั่งดำรำ.....ต้องตำชำย 

พลันกลับกลำย ไม่มองเรำ เศร้ำใจจรงิ 

โกวิท ธีรวิโรจน ์
 
 
 
 



 

หมวดอักษร ศ ศำลำ 

 
1"ศรศิลป์ไม่กินกัน" ไม่ชอบกัน 
ดวงชะตำ ไม่ต้องกัน ขั้นรักสิ้น 
ท ำอะไร กันไม่ได้ แม้ใจหมิ่น 
ต่ำงใจหิน ไม่ยินดี มีมิตรใจ 

 

2"ศิษย์คิดล้ำงครู" อดสู ผู้สิ้นคิด 
ตัวเป็นศิษย์ คิดเนรคุณ ขุ่นข้องไฉน 

คิดท ำร้ำย ครูอำจำรย์ ท่ำนได้ไง 
ช่ำงห่ำงไกล คุณธรรม ทรำมเหลือทน 

 

3"ศิษย์นอกครู" ผูน้อกคอก นอกต ำรำ 
ศึกษำมำ จำกอำจำรย์ ผลำญปี้ป่น 

ขัดค ำสั่ง อำจำรย์ ท่ำนฝึกฝน 
ประพฤติตน นอกต ำรำ น่ำละอำย 

 

4"ศึกหน้ำนำง" หึงหวงนำง ขวำงผู้อืน่ 
ชำยไหนอื่น ยื่นหนำ้มำ ขัดตำไฉน 
เกิดทะเลำะ วิวำท ด้วยบำดใจ 
ยอมไม่ได้ ไร้ส ำนึก ศึกชิงนำง 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 

(จบหมวดอกัษร ศ ศำลำ 4 ส ำนวน) 

 

 
 
 

 
 

 
1)"ศรศลิป์ไม่กินกัน"หวั่นเกิดเหตุ 

มองหน้ำง้ ำ ส ำแดงเดช ไม่เข็ดหนอ 
แยกเขี้ยวขู่.....ชูคอเห่ำ.....เฝ้ำแต่รอ 
ชักเริ่มท้อ..ต้องขอลำ..หมำเฮงซวย 

 

2)"ศิษย์คิดล้ำงครู"ดูน่ำชม นิยมเล่ำ 
วันสงกรำนต์ เด็กคลำนเข่ำ เข้ำพร้อมด้วย 

ขันน้ ำหอม พร้อมดอกไม้ ใจระรวย 
ล้ำงเท้ำครู..ดูเธอสวย..ด้วยจินต์งำม 

 

3)"ศิษย์นอกครู" คดิดูไป ได้ประโยชน์ 
นึกแต่โทษ...โหดเต็มที....มีแต่ช้ ำ 

ครูสอนผิด ศิษย์โต้แย้ง ใช่แกล้งท ำ 
ผลแห่งกรรม ตำมสนอง ต้องมำกมี 

 

4)"ศึกหน้ำนำง"ช่ำงหมอง ต้องคัดทิง้ 
โง่เง่ำจริง....ทิ้งเชิงชำย...ไร้ศักดิ์ศรี 
กัดแย่งกัน..ปำนหมู่หมำ...บ้ำสิ้นดี 
กุลสตรี......มีสมอง.....ห่อนต้องใจ 

โกวิท ธีรวิโรจน ์
 
 
 
 
 
 



 

หมวดอักษร ส เสือ 

 
1"สร้ำงวิมำน ในอำกำศ" ประหลำดใจ 

หวังอะไร ไม่จัดแจง ยังแสร้งหวัง 
อยำกจะมี อยำกจะเป็น เช่นเขำจัง 

มีแต่หวัง แค่ลมแลง้ แห้งคำใจ 
 

2"สวมหัวโขน" บนศีรษะ จะเปลี่ยนคน 
สำมัญชน คนเดิม เหิมเกริมใหญ ่

มียศถำ บรรดำศักดิ์ หนักเหนือใคร 
ลืมตัวได้ ว่ำคล้ำยจริง ยิ่งดั่งปอง 

 

3"สวยแต่รูป จูบไม่หอม"น้อมน ำใจ 
มนุษย์ใด ไร้กลิ่นศรี จิตดีสนอง 

รูปภำยนอก ออกสวยใส กำยผุดผ่อง 
หำกแต่มอง จิตใจ ไร้คุณธรรม 

 

4"สวรรคอ์ยู่ในอก นรกอยู่ในใจ" 
รับรู้ได้ ร้ำยหรือดี ที่ปลุกปล้ ำ 
สุขที่เกิด จำกควำมดี ที่กระท ำ 

หรือชอกช้ ำ จำกท ำชั่ว มัวซัวใจ 
 

5"สองตำก็ไมแ่ล" แรงแท้วำจำ 
ใยเธอมำ ตัดรอน รอ้นค ำไข 
ช่ำงกระไร ไร้ไมตรี อีกต่อไป 
ไม่โหดร้ำย เกินไป หรือใจคน 

 
 
 
 

 
 

 
1)"สร้ำงวิมำน ในอำกำศ"วำดหวังไว้ 
ยำกเหลือหลำย ได้เป็นจริง สิง่ที่ฝนั 

หวังลมแล้ง ไม่แจ้งชัด ประหลำดครัน 
เกิดผลเสีย เพลียมหันต์ ท่ำนตรองดู 

 

2)"สวมหัวโขน" บนหัวนั้น หมั่นร ำร่ำย 
มุ่งมำดหมำย...ถูกใจคน...ล้นเลิศหรู 
แสดงบท..กฎเกณฑ์วำง..อย่ำงชั้นครู 
ถึงหม่นหมอง...ต้องทนสู้.....รู้กติกำ 

 

3)"สวยแต่รูป จูบไม่หอม”ต้องน้อมรบั 
ระยิบระยับ......จับฤดี.........ดูมีค่ำ 
แสนหดหู่......อยู่ต่อไป ...ไร้รำคำ 

ด้วยกัลยำ..ครำลอกด ำ..ส ำแดงตน 
 

4)"สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ" 
คิดเรื่องใด..ได้อย่ำงนั้น..มั่นในผล 
ประกอบกรรม ท ำควำมดี มีมงคล 
คิดอกุศล...กมลช้ ำ....หมั่นย้ ำเตือน 

 

5)"สองตำก็ไม่แล"แม่คุณ แม่ทูนหัว 
ไม่ต้องกลัว...ตัวอยู่ใกล้... ใจเสมือน 

คนต่ำงแดน อยู่แสนไกล ไม่ต้องเตือน 
จะลืมเลือน เลือ่นลอยหำย ไกลลับลำ 

 
 
 
 



 
6"สอนจระเข้ให้ว่ำยน้ ำ" ลำมปำมกมล 

ไปสอนคน ที่ช ำนำญ เชี่ยวชำญล้น 
ดั่งสอนหนังสือ สังฆรำช อุกอำจคน 

อย่ำซุกซน เกินอัตรำ ปัญญำมี 
 

7"สำมเพลงตกม้ำตำย" พ่ำยแพ้ไว 
ไม่ทันไร พ่ำยสยบ หลบหน้ำหนี 
แพ้ง่ำยดำย ไร้ทีท่ำ ลีลำไม่มี 

มีเพียงนี้ หรือปัญญำ ไม่น่ำเลย 
 

8"สำวไส้ให้กำกิน" คนสิ้นคิด 
ใยดวงจิต วิปริตไป ร้ำยเหลือเอ่ย 

น ำควำมลับ ของภำยใน ไปเปิดเผย 
ค ำพังเพย เฉลยไว้ ให้ไตร่ตรอง 

 

9"สิบเบี้ยใกล้มือ" ยึดถือไว้ก่อน 
เงินเป็นก้อน ใหญจ่ัง ยังไม่เห็น 

ผลประโยชน์ แม้เพียงน้อย ค่อยฟอนเฟ้น 
ที่มองเห็น อยู่ต่อหน้ำ อย่ำละเลย 

 

10"สิบปำกว่ำ ไม่เท่ำตำเห็น" 
เจำะประเด็น เห็นกับตำ น่ำเฉลย 

ฟังมำกนัก จำกหลำยฝ่ำย ไม่คล้ำยเลย 
จ ำไว้เลย ควำมจริงเผย ด้วยสำยตำ 

 

11"สิบพ่อค้ำ ไม่เท่ำพระยำเลี้ยง" 
พ่อค้ำเสี่ยง หำก ำไร ให้ตนหนำ 

พระยำเลี้ยง เพียงพออยู่ คู่ธรรมำ 
มีคุณค่ำ กว่ำพ่อค้ำ  พำเสี่ยงภัย 

 
 

 
6)"สอนจระเข้ใหว้ำ่ยน้ ำ"ท ำไปนี้ 
เป็นสิ่งดี.....มีเหตุผล......คนฝันหำ 
สอนพระสงฆ์...องค์เจ้ำ...เข้ำต ำรำ 
ให้หลวงปู่..รู้สรรพวิชำ..น่ำชื่นชม 

 

7)"สำมเพลงตกม้ำตำย" ใจปลำซิว 
โดนโห่ฮิ้ว กริ้วโกรธำ พำขื่นขม 

นกกระจอก ชอกช้ ำหมอง มองน้ ำตม 
ไม่ทันกิน ดินทับถม ตรอมตรมฤดี 

 

8)"สำวไส้ให้กำกิน"......กำบินหนี 
ด้วยรู้ดี...มีสัญชำติญำณ...อันลับลี้ 
จะหลอกงำบ จับประหำร ผลำญชีวี 
คนโมโห...โกรธำมำกมี....กำขี้ลัก 

 

9)"สิบเบี้ยใกล้มือ"ถือไว้ อย่ำให้หล่น 
อีกไม่นำน..ม่ันกมล..ล้นประจักษ์ 

พอกพูนเพิ่ม เสริมมำกมำย ถ้ำใจรัก 
ยอมล ำบำก พำกเพียรหำ เงินตรำมี 

 

10)"สิบปำกว่ำ ไม่เท่ำตำเหน็"ดูเจนจดั 
สิบตำเห็น...ห่อนเดน่ชัด...ถนัดถนี่ 
ต้องคล ำดู....ให้รู้ขนำด.......จัดว่ำดี 
ให้เธอนี้......ที่สงสัย.....คลำยกังวล 

 

11)"สิบพ่อค้ำ ไม่เท่ำพระยำเลี้ยง" 
สิบพระยำเลี้ยง เพียงเศษ เม็ดทรำยหล่น 
นักกำรเมือง เฟื่องฟูหลำย ใหญ่เหลือล้น 

แต่ทุกคน....พ้นบ้ำงไหม....วำยชีวัน 
 
 
 



 
12"สีซอให้ควำยฟัง' ช่ำงเพลียจิต 

สุดจะคิด ผลิตกำรสอน ป้อนทำงไหน 
กำรสร้ำงสน คนออ่นปัญญำ พำอ่อนใจ 

ไม่มีคุณ อันใด ใยเสียเวลำ 
 

13"สุกก่อนห่ำม" ข้ำมขั้นมำ อย่ำใจง่ำย 
ควรตำมวัย ให้เหมำะสม อำรมณ์หนำ 
แอบได้เสีย ก่อนก ำหนด หมดรำคำ 

เสียคุณค่ำ วัฒนธรรม จ ำใส่ใจ 
 

14"สุกเอำเผำกิน" ค ำติฉิน หมิ่นสิ้นดี 
ท ำสิ่งดี ไม่เป็น เชน่เป้ำหมำย 

ท ำเพียงเสร็จ ไปวนัวัน คร้ำนเหลือใจ 
ไม่ใส่ใจ ในผลงำน รั้นเหลือทน 

 

15"สู้ยิบตำ" จำกค ำว่ำ "สู้เย็บตำ" 
ท ำเมื่อครำ ไก่ตำแตก แยกถลน 
ต้องเย็บแผล แก้ไขไว้ ให้ไก่ชน 

สู้ไม่ถอย ไม่ยอมจ ำนน จนมรณำ 
 

16"สู้เหมือนหมำ จนตรอก" ออกแรงสู้ 
ด้วยไม่รู้ หนีไปไหน ใจสู้หนำ 
สู้หนักหน่วง หว่งใย ไร้มรรคำ 
สู้จนกว่ำ ชีวำวำย ตำยจึงยอม 

 

17"เสียก ำซ้ ำกอบ" บอบช้ ำ ระก ำใจ 
เสียหำยไป เล็กน้อย ค่อยถนอม 
แต่ต่อไป เสียหำยใหญ่ ใช่ใจยอม 

ต้องตรมตรอม ผอมแห้ง แล้งกลำงใจ 
 
 

 
12)"สีซอ ใหค้วำยฟัง ช่ำงน่ำคิด 

ส ำรวมจิต พิจำรณำ พำสร้ำงสรรค์ 
ใครร่ ำลือ..กระบืองั่ง.....ช่ำงหัวมัน 
คนสีซอนั้น ท่ำนเกษม เปรมปรีดำ 

 

13)"สุกก่อนห่ำม"ทรำมวัย อย่ำใจง่ำย 
มิด่วนได้....วัยยังเยำว์......เฝ้ำศึกษำ 
อย่ำเพิ่งปลื้ม..หลงลืมตัว..ม่ัวกำมำ 
จะเศร้ำตรม..ขมขื่นอุรำ..พำมืดมน 

 

14)"สุกเอำเผำกิน"...... ยินดีหลำย 
คือค ำตอบ ชอบมำกมำย ไม่เคยบ่น 
ของสุกสุก...หอยกุ้งเผำ ....เร้ำกมล 
ก้อยดิบนั้น..ฉันไม่สน..คนอนำมัย 

 

15)"สู้ยิบตำ" จำกค ำว่ำ "สู้เย็บตำ" 
แตกทุกครำ กลับมำบ้ำน ดันบอดใบ ้

ดูเจี๋ยมเจี้ยม เอี้ยมเฟี้ยม ท ำเหนียมอำย 
ช่ำงหมดลำย ชำยผยอง นั่งมองเมีย 

 

16)"สู้เหมือนหมำ จนตรอก"บอกให้รู ้
แม่โฉมตรู.......ผัวสู้นี้.......มีได้เสีย 

ขอเถิดหนำ อย่ำรุกไล่ นะ my dear 
สุดแสนเพลีย ละเหีย่จินต์ แทบสิ้นใจ 

 

17)"เสียก ำซ้ ำกอบ" บอบช้ ำ ระก ำจิต 
มัวอยู่เฉย....มิเคยคิด....มิตรสหำย 
เสียไปนิด ช่ำงคิดนอ้ย ค่อยเป็นไป 
สุดละเหี่ย..เสียมำกมำย..ให้กังวล 

 
 
 



 
18"เสียก ำได้กอบ" ชอบใจ ในผลลัพธ์ 

ที่กลำยกลับ รับผลดี มีผลใหญ่ 
เสียเล็กน้อย ปล่อยไปก่อน อย่ำอ่อนใจ 

มีผลได้ มำกกว่ำ มำต่อเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 

19"เสียทองเท่ำหัว ไม่ยอมเสียผัวให้ใคร" 
ไม่ยอมพ่ำย ให้ไปแน่ แม่เมียเพิ่ม 
แม้มีทอง มำกองให้ ไม่พอเติม 

อย่ำเหิมเกริม เติมเท่ำใด ไม่มียอม 
 

20"เสียนอ้ยเสียยำก เสียมำกเสียง่ำย " 
ชอบเสียดำย จ่ำยยำก มักออมค้อม 

จวบเสียหำย มำกภำยหลัง จึงจ ำยอม 
อยำกอดออม ไม่พร้อมจ่ำย ภัยตำมมำ 

 

 
18)"เสียก ำได้กอบ".....บ้ำหอบฟำง 
ของเรำมี...มิคิดบ้ำง....ช่ำงสับสน 

ซื้อก ำแถมก ำ ชอกช้ ำใจ ในหน้ำมน 
กลัวไม่จน คนชอบใจ ขำยให้เธอ 

 

ผักที่บ้ำน บำนเบอะ ปลูกเยอะแยะ 
แม่งำมแงะ ไม่แยะแยก แปลกเสมอ 
ชอบซื้อเขำ เขำแถมให้ ไม่เคยเจอ 

ช่ำงเลิศเลอ เธอใจงำม มำกครำมครัน 
 

19)"เสียทองเท่ำหัว ไม่ยอมเสียผัวให้ใคร" 
พอนึกได้...ไปเถิดหนำ...สำมีฉัน 

ทองเท่ำเศียร พำกเพียรอยู่ สู้ฝ่ำฟัน 
อยำกรู้นี้.......ก่ีปีนั้น......มันได้มำ 

 

20)"เสียน้อยเสียยำก เสียมำกเสียง่ำย " 
จะน้อยมำก สักเท่ำไร  ใคร่ครวญหนำ 
ถ้ำควรเสีย....เสียไปนะ.....สบำยอุรำ 
มิควรจ่ำย.....อย่ำได้บ้ำ........มำใจโต 

 



 
 

21"เสียงเท่ำฟ้ำ หน้ำเท่ำกลอง" คะนองใหญ่ 
สุขอื่นใด ไหนทำนเทียบ เปรียบตัวข้ำ 

สนุกสนำน บันเทงิ รื่นเริงอุรำ 
เสียงเฮฮำ อึกทึก คกึโครมจริง 

 

22"เสี้ยมเขำควำย ให้ชนกัน" ปั่นสองฝ่ำย 
เสริมเติมไฟ ให้โกรธขึ้ง มึนตึงยิ่ง 
เที่ยวใส่ไคล้ ให้มืดมัว ชั่วเข้ำสิง 
นับเป็นสิง่ เลวร้ำย ไม่ควรเลย 

 

23"เสือจนท่ำ ข้ำจนทำง" ขวำงทุกทิศ 
หมดทำงคิด แก้ไข ไร้ทำงเอ่ย 

จ ำใจเลือก วิธีสุดท้ำย ไม่คุ้นเคย 
เลยตำมเลย เฉยไม่ได้ ภัยผจญ 

 

24"เสือซ่อนเล็บ" เก็บง ำ ควำมยิ่งใหญ่ 
ไม่อวดใคร ให้ร ำคำญ พล่ำนสับสน 

ผู้เก็บซ่อน เลห่์กลไว้ ภำยในตน 
ไม่อวดตน ให้สนใจ ใฝ่เงียบง ำ 

 

 
 

21)"เสียงเท่ำฟ้ำ หน้ำเท่ำกลอง"ต้องพึงคิด 
ได้พินิจ........พิจำรณำ.......อย่ำโมโห 
มัวหน้ำใหญ่...ใจเทำ่ฟ้ำ......พำเฉโก 
พำลพำโล.....เสโทไหล.....ใจระทม 

 

22)"เสี้ยมเขำควำย ให้ชนกัน"มันยกร้อง 
ส่งเสียงร้อง.....ก้องทุ่ง......มุ่งสุขสม 

ทั้งสองฝ่ำย ยุควำยชนกัน มันอำรมณ์ 
ควำยเจ็บล้ม คมเขำเชือด เลือดสำดแดง 

 

23)"เสอืจนท่ำ ข้ำจนทำง" ขวำงท ำไม 
ปล่อยเธอไป...อย่ำได้ต้อง...ของแสลง 
เดี๋ยวก้อเพลีย....ละเหี่ยใจ...ไร้เรี่ยวแรง 

เรำนั้นแกล้ง แสร้งกลัวหล่อน นอนรอคอย 
 

24)"เสอืซ่อนเล็บ" เก็บง ำ ควำมยิ่งใหญ่ 
ผัวซ่อนลำย คล้ำยกลัวเมีย เพลียไม่น้อย 
ยำมอยู่บ้ำน...ท่ำนท ำขรึม...ซึมตำปรอย 

หมั่นแกะหอย ค่อยค่อยป้อน เฝ้ำออ้นเมีย 
 



25"เสือเฒ่ำจ ำศีล,เสือเฒ่ำเจ้ำเลห่์" 
คนร้อยเล่ห์ เพทุบำย หมำยล่วงล้ ำ 

ชำยชรำ น่ำนับถือ ระบือนำม 
แต่จิตทรำม ท ำเรื่องชั่ว ม่ัวผิดทำง 

 

26"เสือทะลำยห้ำง ช้ำงทะลำยโรง" 
ควำมหมำยส่ง ตรงไป ชำยโอหัง 
ชอบเอะอะ มะเทิง่ เหลิงตึงตัง 

ประพฤติดั่ง ช้ำงเสือ เหนือบรรยำย 
 

27"เสือนอนกนิ" สินทรัพย์ นับคณำ 
ไม่ติ้นรน กังวลหำ ค้ำห้ำงไหน 

คอยแต่รับ ผลประโยชน์ โคตรก ำไร 
ไม่ลงทุน ท ำอะไร ได้อย่ำงเดียว 

 

28"เสือในร่ำงสมัน" ร้อยพันเล่ห์ 
แกล้งหักเห ฤทธิร้ำย ไม่ข้องเกี่ยว 
คนชั่วช้ำ มำแฝงกำย คล้ำยดีเชียว 

ใจลดเลี้ยว เคี้ยวคด โป้ปดคน 
 

29"เสือลำกหำง" ย่ำงเหยำะ ออกเอือ่ยเฉื่อย 
ลัดเลำะเลื่อย เฉือ่ยชำ ไม่น่ำสน 
เสแสร้งไป ไม่ท ำใคร ไร้กังวล 

หำกเจอคน หลงกลกรรม ห้ ำทันที 
 

30"เสือผืนหมอนใบ" ยำกไร้ ใจสู้ทน 
ฝ่ำลมฝน บนส ำเภำ เข้ำไทยนี้ 
สู้ตรำกตร ำ ท ำงำน บ้ำนไม่มี 

เป็นเศรษฐี มีทรัพย์เลิศ เกิดบำรมี 
 
 
 

25)"เสอืเฒ่ำจ ำศีล, เสือเฒ่ำเจ้ำเลห่์"เห่ชัดช้ำ 
ยำมอยู่บ้ำน......อ่ำนต ำรำ......มำดอำเสี่ย 
แต่เมือ่ออก....นอกเรือนมำ...หำดื่มเบียร์ 

กระลิ้มกระเหลี่ย กระเรี่ยกระรำด ซัดไม่ยั้ง 
 

26)"เสอืทะลำยห้ำง ช้ำงทะลำยโรง" 
วอนตำยโหง ส่งยมบำล มันโอหัง 
ชอบเอะอะ มะเทิง่ประจ ำ ท ำตึงตัง 
ส่งเสียงดงั ดั่งช้ำงเสือ เมื่อโกรธำ 

 

27)"เสอืนอนกิน" สิ้นลำย คล้ำยสุนัข 
นอนหมอบคลำน มั่นประจักษ์ เป็นนกัหนำ 

เสือต้องสู้...รู้บทบำท...มำดพยัคฆำ 
มัวเกียจคร้ำน มันเหมือนหมำ ถูกด่ำเอำ 

 

28)"เสอืในร่ำงสมัน".....มันจ ำเป็น 
เมียดุร้ำย....ใครก้อเห็น....เด่นชัดเล่ำ 
ต้องซ่อนเล็บ...เก็บตัว....ไว้ชั่วครำว 
รอให้เขำ.......อนุญำต......จัดคืนลำย 

 

29)"เสอืลำกหำง" ย่ำงเหยำะ จ ำเพำะถิ่น 
โบกโบยบิน จินต์ประสงค์ จ ำนงหมำย 
นิเวศน์สถำน..มันมุ่งมำด..ปรำศซึ่งชำย 
ควำมเกรียงไกร...ได้ส ำแดง....แจ้งกมล 

 

30)"เสือ่ผืนหมอนใบ" ไปนอนวัด 
เพื่อบ ำบัด จัดจิตใจ คลำยหมองหม่น 
แสนสับสน ผลกลบักัน บันดำลดล 
พระกับคน....ปนเปยุ่ง.....อีรุงตุงนัง 

 
 
 



 
31"ใส่ตะกร้ำล้ำงน้ ำ" ช ำระใจ 
เป็นคนใหม่ ไร้รำคนิ สิ้นศักดิ์ศร ี
หญิงท ำตัว มั่วกำมำ พล่ำรำคี 
ต่อจำกนี้ มีประวัติ สะอำดงำม 

 

32" ใส่หน้ำกำก" ปำกกับใจ ไม่ตรงกัน 
ปำกสร้ำงสรรค์ ด้ำนใจคด โปรดขย้ ำ 

ท ำเสแสร้ง แกล้งยกัย้ำย ใจระก ำ 
ใจจริงทรำม ต่ ำช้ำ ไม่น่ำคบ 

 

33"ใส่หน้ำยักษ์"ปำกแยกเขี้ยว ขบเคี้ยวฟัน 
พร้อมห้ ำหั่น บั่นชวีำ ท่ำพร้อมรบ 
ท ำกิริยำ เกรี้ยวกรำด ศำสตรำครบ 
ควำมสงบ คงจบแล้ว ไม่แคล้วพัง 

 

34" ไส้เป็นน้ ำเหลอืง" เรื่องรำวชีวิน 
แม้หมดสิ้น ไม่งอนง้อ ขอรอบข้ำง 
ยำมอดหยำก  ยำกไร้ ใกล้วำยวำง 
ไม่มีทำง ขอใครกิน  สิ้นเชิงชำย 

 

35"ไส้เป็นหนอน" ย้อนคนใน ใจคิดคด 
ทรยศ โปรดศัตรู สูท่ำงให ้

คนในกรอบ ครอบครัวเดียว เลี้ยวลดใจ 
คนชิดใกล้ ใจคดเคีย้ว เอี่ยวศัตรู 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 

(จบหมวดอกัษร ส เสอื 35 ส ำนวน) 

 

 
31)"ใส่ตะกร้ำล้ำงน้ ำ" สำมครั้งครำว 
อันควำมคำว ฉำวโฉ่หนอ ก้อยังฝงั 
ควรท ำตน....กมลงำม......ยำมอยู่ยัง 
ไม่ต้องล้ำง ยังหอมหวน ตำมทวนลม 

 

32)" ใส่หน้ำกำก"จักปลอดภัย ยำมไอจำม 
เมื่อเป็นหวัด....จัดว่ำงำม.....ล้ ำสุขสม 
ออกนอกบ้ำน ท่ำนท ำหนำ น่ำชื่นชม 
คนนิยม......สมมุ่งมำด......ปรำศโรคำ 

 

33)"ใสห่น้ำยักษ์ "จักเกิดผล คนเกลียดกลัว 
แม่ทูนหัว...ตัวตนเธอ...นอนเพ้อผวำ 
เหมือนกันเด๊ะ เป๊ะเว่อร์วัง ทัง้หน้ำตำ 
ยักษีฤำ.....หรือยักษำ....มำพรั่งพร้อม 

 

34)" ไส้เป็นน้ ำเหลอืง" เรื่องนี้ ที่น่ำคิด 
สุดวิปริต........พินิจซึ้ง.......พึงถนอม 
ต้องอดอยำก...ปำกแห้งนี้...นำรียอม 

นึกว่ำสวย ด้วยอยำกผอม สุดตรอมตรม 
 

35)"ไส้เป็นหนอน”ชอนทั่ว หมองมัวหม่น 
แย่เหลือทน......คนขี้ลืม.....ทึ่มทับถม 
ถุงเครื่องใน....ลืมในรถ...โคตรระทม 
เจ็ดวันผ่ำน....ปำนอำจม...ซึมซมซำน 

โกวิท ธีรวิโรจน ์
 
 

 

 

 


