
 

ลิงแก้แห  

 

โดยนักกลอน KU 27 

 

ลิงแก้แห ส ำนวนไทย แต่โบรำณ 
สอนลูกหลำน นำนมำ น่ำสนอง 

ใดขัดข้อง ประคองจิต คิดไตร่ตรอง 
ใช่คะนอง มองผู้ใด ไร้ปัญญำ 

 

อย่ำทะนง ตนวำ่ ตัวขำ้แน ่
จะเหมือนลิง แก้แห แย่หนักหนำ 
ไม่รู้จริง ยิ่งสับสน วกวนไปมำ 
สุดท้ำยต้อง สิ้นท่ำ หลับตำแล 

 

มีที่มำ ณ บึงใหญ่ ชำยพงพ ี
ประชำชี มำหำปลำ น่ำดูแท ้
แค่เหวี่ยงแห ลงบึง ดึงข้ึนแผ ่

ลิงชะแง้ แลปลำ ติดมำมำกมำย 
 
 
 



 
 

เพียงแค่มอง สมองลงิ ยิ่งสนใจ 
อยำกจะได้ ท ำบ้ำง ช่ำงสุขหลำย 
มองแต่ตำ จับปลำ น่ำง่ำยดำย 
ได้จับแห เม่ือใด คงได้กำร 

 

ณ วันหนึ่ง มำถึง ซึ่งโอกำส 
คนลืมแห ไว้ริมหำด โอกำสฉัน 

ลิงจับแห ฟำดเหวี่ยง เยี่ยงชำวบ้ำน 
ถูกแหพัน ติดเท้ำ เล็บยำวตรึง 

 

ดึงข้ำงซ้ำย ไม่หลุด สะดุดขวำ 
แหติดขำ เอื้อมมือมำ คว้ำไม่ถึง 
แหพันตัว นัวเนยี เสียแรงดึง 
ลิงล้มตึง ผลึ่งคะม ำ จมน้ ำตำย 

 

อุทำหรณ์ สอนใจ ให้เรียนรู ้
ศิษย์มีครู รู้แนวทำง ยงัสู้ไหว 
รู้ไม่จริง อย่ำหยิ่งนัก จักมลำย 
คนรอบกำย เขำก็รู้ ใช่กูผู้เดียว 

 

หยิ่งผยอง พองขน มลหม่นหมำง 
คนรอบข้ำง ช่ำงปะไร ไป่แลเหลียว 

ยิ่งแก้ยิ่งยุ่ง รุงรัง ตุงนังเชียว 
สำเหตุเดียว ดูแคลน แดนบรรพชน 

 

มองปัญหำ ใดใด ใช้สติ 
จักด ำริ กำรใด ใช้เหตผุล 
รู้รอบยิ่ง จริงแท้ แม้ใจตน 

เกิดเป็นคน เก่งแท้ แกด้้วยปัญญำ 



 

เช่นโครงกำร คืนผืนป่ำ หนึ่งล้ำนไร่ 
หวังผลได้ รำคำยำง ร้ำงปัญหำ 
กลำยเป็นกำร ตัดไม ้ท ำลำยพนำ 
ผลให้ป่ำ ระเนระนำด ขำดควำมชื้น 

 

รำคำยำง กไ็ม่ขึ้น กลืนน้ ำตำ 
พวกพ่อค้ำ ห้ำเสือ เหนือใครอื่น 
ป่ำก็หมด คนอดอยำก มำกดำษดื่น 
จ ำต้องฝืน เศร้ำใจ รำยจ่ำยประดงั 

 

หำกเปลี่ยนกำร โค่นยำง เป็นสร้ำงรั้ว 
ไม่ต้องกลวั ป่ำพัง ยังมีหวัง 
ปลูกไม้ใหญ ่ให้เต็มภู ดูดีจัง 

ปลูกต้นหวำย ให้รุงรัง สร้ำงปำ่ชุมชน 
 

ตัดต้นยำง ต้นเว้นต้น ปลูกต้นโกโก ้
อีกอักโข เช่นกำแฟ และยืนต้น 
ใช้ระเบียบ กยท พอแก้จน 

จะเกิดผล ลดยำงพำรำ ห้ำสิบเปอร์เซ็นต์ 
 

ลิงแก้แห แลให้เป็น เห็นหลักกำร 
กำรจัดกำร งำนใด ใช่ท ำเล่น 
ใช้สติ ปฎิภำณ มั่นประเด็น 

ไม่อยำกเห็น ค่ำโง่ โผล่อีกเลย 
 

สถิตย์พันธ ์ธรรมสถิตย ์

 
 



 
ลิงแก้แหถูกใจให้น่ำข ำ 
เป็นเรือ่งน ำให้คิดจิตผวำ 

ถูกแหพันไม่เห็นหนจนปัญญำ 
นั่งหมดท่ำดั่งเป็นเช่นจ ำเลย 

 

ค ำโบรำณบอกกล่ำวเล่ำควำมหมำย 
มีมำกมำยให้จ ำดั่งค ำเฉลย 

เป็นเรือ่งรำวสอนไวใ้ช้เปรียบเปรย 
เพียงค ำเอ่ยสมปองสอดคล้องกัน 

 

ควำมยุ่งยำกให้เห็นเช่นวันนี ้
วันที่มีปัญหำพำผกผนั 

เฝ้ำแก้ไขหลำยด้ำนไปพร้อมกัน 
ก็ยิ่งพันปมยุ่งรุงรังใจ 

 

เปรียบดังเช่นควำมจริงลิงแก้แห 
คิดว่ำแน่อวดเก่งเร่งแก้ไข 

ทั้งซ้ำยขวำหัวหมุนวุ่นวำยไป 
ท ำไม่ได้ยิ่งพันรัดเข้ำตัว 

 

แม้ไม่รู้ดันทุรังดังคนเก่ง 
นั่งบรรเลงโอ่ไปให้น่ำหัว 
คนทอดแหมีวิชำไม่น่ำกลัว 
หยุดพันพัวเรียงแหแก้สบำย 

 

มีปัญหำค่อยคิดปล่อยจิตว่ำง 
ไม่เลิกร้ำงใจร้อนก่อนเสียหำย 
ค่อยแกะปมพันพอกออกง่ำยดำย 
ปัญหำคลำยกลำยกลับรับผลด ี



 
ค ำเปรียบเทียบให้เห็นเป็นค ำสอน 
ควรคิดก่อนตริตรองให้ผ่องศร ี
ต้องรอบคอบสอบถำมปัญหำม ี

หำวิธีค่อยศึกษำคิดหำทำง 
 

จะท ำกำรสิ่งใดให้เกิดผล 
อย่ำอวดตนอวดรูสู้้สะสำง 
หำกดื้อด้ำนดั่งลิงยิ่งอับปำง 
แหพันร่ำงสุดช้ ำระก ำใจ 

 
อัญชลี ณ เชียงใหม ่

 
 

ลิงแก้แห แย่มหันต์ พันกันยุ่ง  
แบบอีรุง...ตุงนัง...นั่งก ำสรวล 
ด้วยกระท ำ ตำมใจ ไร้กระบวน  
ต้องปั่นป่วน กวนจติ พินิจดู  

 

เขำท ำได้..ใช่ว่ำ..จะต้องตำม 
หำกบุ่มบ่ำม ย่ำมนัก จักอดสู  
อยำกเด่นดัง...ดั่งเป็น...เช่นกูร ู
ด้อยภูมิรู้ แต่กระท ำ หน ำใจตัว 

 

ประกอบกจิ...กำรใด...ให้ค ำนึง 
ต้องรู้ซึ้ง...ถึงวิธี...ที่ถ้วนทั่ว 

จักส ำเร็จ ดังหมำย ไร้หม่นมัว 
มิต้องกลัว ถูกเหน็บ ให้เจ็บกมล 



 
โบรำณเปรียบ ลิงแก้แห นั้นแย่นัก 
ผลเสียจัก มำกมำย ให้สับสน 

ผู้เกีย่วข้อง ต้องประสบ พบอบัจน  
เกิดเป็นคน รู้ควำม อย่ำตำมลิง 

 
โกวิท ธีรวโิรจน ์

 
 

"ลิงแก้แห"เป็นส ำนวนชวนเล่ำขำน 
คนโบรำณเตือนสติมิควรเฉย 
จะกระท ำกำรใดจ ำไวเ้ลย 

พี่น้องเอยต้องระวังตั้งจติตรอง 
 

มีข้อมูลค้นคว้ำหำเหตุผล 
วิเครำะห์จนเห็นชอบตอบสนอง 

พิจำรณำให้ครบครันพร้อมกลั่นกรอง 
ทุกอย่ำงต้องแจ้งชัดก่อนตัดสินใจ 

 

ถ้ำปัญหำไม่ไตร่ตรองให้ถ่องแท้ 
ไม่รู้จริงยิ่งกลับแย่ยำกแก้ไข 
แก้จุดนี้มีเรื่องใหม่ให้คลี่คลำย 
จะยุ่งเหยิงวุ่นวำยซ้อนหลำยปม 

 

แม้ดิ้นรนอย่ำงไรไม่สำมำรถ 
กวีกระวำดอย่ำงไรไม่เหมำะสม 
ยุทธศำสตร์แม้ใช้ไปไม่งำยงม 
แต่ยิ่งจมดิง่ติดลบจบไม่ดี 



 
คนโบรำณเปรียบเปรยเฉลยได้ 
ส ำนวนไทย"ลิงแก้แห"แย่อย่ำงนี้ 
ลิงคิดว่ำตนฉลำดโอกำสด ี
แหก็มีคนก็ปลอดอยำกทอดด ู

 

รู้เป็นแหใช้หำปลำมำกินได ้
แต่ลิงใช้วิธีผิดคิดว่ำหมู 
คิดว่ำง่ำยได้ปลำแน่แหมีร ู

ควำมไม่รู้แหพันร่ำงอย่ำงนุงนัง 
 

จะแกะแก้อย่ำงไรก็ไม่หลุด 
น่ำสงสำรในที่สุดแหฉุดรั้ง 

ยิ่งดิ้นดั้นยิ่งพันแน่นแสนตุงนัง 
สุดจะยั้งลิงหมดลมจมน้ ำตำย 

 

ถ้ำจะเทียบสถำนกำรณ์บ้ำนเรำนี ้
ปัญหำมีรัฐบำลท่ำนแก้ไข 

ทั้งเศรษฐกิจและด้ำนกำรเมืองไทย 
แต่ท ำไมไม่รู้จบพบทำงตัน 

 

เข้ำท ำนอง "ลิงแก้แห"แย่ชะมัด 
ไม่ถนัดไม่เพียรพิจคิดสั้นสั้น 
ไม่รู้จริงปัญหำลำมตำมไม่ทัน 

ที่ส ำคัญไม่สนองเงินทองเสียไป 
 

จตุพร สุวรรณปำกแพรก 

 
 


