
สุขสันต์วันพุธ 
 

พุธสุดใส ใจผุดผ่อง ละอองศรี 
รุ่งอรุณี มาลีสะพรั่ง อลังก์สถาน 

งามพร้อมเพรียง เยี่ยงดวงมณี รังสีสะคราญ 
จิตตระการ ปานสุริย์ศรี เปรมปรีสกล 

 

สุริยน ย่่าสนธยา ้าาอ่าพพ 
สร้างเสริมใจ ใฝ่ความดี เปรมปรีกุศล 

ตั้งม่ันพว้ ให้แน่วแน่ เที่ยงแท้กมล 
บนถนน สายกลาง พร่างพราวหทัย 

 

ร้ายมีดี ดีมีรัาย ใยคิดต่าง 
ทางสายกลาง หวังสังคม สมใจหมาย 

มีคุณธรรม น่าธรรมะ ช่าระใจ 
ทั้งผู้ให้ และผู้รับ ประทับใจ 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

ถึงวันพุธต้องสุดสุดและเด็ดเด็ด 
ส่งมะเ้ืองเขียวมาให้เข็ดเขี้ยวหนอ 
เพราะความเปร้ียวปรี๊ดซี้ดให้พอ 
น้่าลายสอขอสักค่าคงฉ่่าใจ....อิอิ 

อานนท์ 
 

วันพุธนี้ ศรีสุข ทุกข์ห่างหาย 
เรื่องที่ร้าย คลายหด พปหมดสิ้น 
ศรีสวัสดิ์ พิพัฒน์มงคล น่ายลยิน 
ชื่นชิดชม สมจินตนา พาจ่าเริญ 

Kowitt 
 
 
 



 

 
 
 

วาสนาออกดอกบอกความว่า 
เจ้าของหนาจะมีโชคมีชัยศรี 
อาจจะถูกลอตเตอรี่บางที 

เหมือนฉันนี้มีโชคถูก....ตั้งสองตัว 

อานนท์ 
 

สุดสุขสันต์ ในวันพุธ กิจรุดหน้า 
เยี่ยมเจรจา พางานเดิน จ่าเริญหลาย 

กุศลกรรม ท่าความดี มีโชคชัย 
สมมุ่งหมาย ใจประสงค์ จงทุกประการ 

Kowitt 
 
 

 
 

พุธที่สิบ กุมภาพันธ์ อันสดใส 
บุญน่าชัย ให้พบสุข เกษมศานต์ 
ทั้งจิตกาย สบายระรื่น สุดชื่นบาน 
ดีเงินงาน ประสานสรรพ รับโชคชัย 

นิวาต 
 
 

สวัสดีวันพุธสุขสดใส 
คิดสิ่งใดขอให้สมดังหวัง 
ท่าการใดขอให้มีพลัง 

เงินและทองพหลหลั่งเต็มตะกร้านะเพื่อนเอย 

จตุพร 
 

 
 

 



 
สวัสดีวันพุธหยุดคิดอยาก 

หยุดรู้มากยากรู้จริงสิ่งสงสัย 
หยุดกิเลสเหตุเกิดทุกข์จักสุขใจ 
หยุดร้ายใส่เมตตากันเท่านั้นพอ 

ตัวเล็ก 
 

วันพุธ สุดหรรษา  พาหฤหรรษ์ 
แสนชื่นมื่น ขึ้นโดยพลัน มั่นสุขศรี 

เป็นศรีวัน อันอุดม ร่ืนรมย์ทวี 
จักโชคดี มากมีอนันต์ ท่านพด้เจอ 

Kowitt 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

พุธสุดใส ใจผุดผ่อง ละอองศรี 
รุ่งอรุณี มาลีสะพรั่ง อลังก์สถาน 

งามพร้อมเพียบ เปรยีบดวงมณี เปล่งศรีสะคราญ 
จิตตระการ หาญกล้า ฝ่า้ันผจญ 

 

สุริยน ย่่าสนธยา ้าาอ่าพพ 
สร้างเสริมหทัย ให้ใฝ่ดี เปรมปรีกุศล 
ตั้งม่ันพว้ ให้แน่วแน่ เที่ยงแท้กมล 

บนถนน สายกลาง พร่างพราวพราย 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 
 
 
 



 

 
 
 

ถึงวันพุธ หยุดพักใจ คลายเหนื่อยหน่อย 
ใช่ท้อถอย ค่อยพตร่ตรอง ผองงานผ่าน 

คิดกิจใด ท่าให้ดี มีหลักการ 
จิตวิญญาณ มั่นคุณภาพ นับคุณธรรม 

 

สุริยน ย่่าสนธยา ้าาอ่าพพ 
จิตสดใส ใจสว่าง กระจ่างล้่า 

จิตตระการ ปานสุริย์ศรี ปรี่บุญน่า 
จิตเลิศล้่า น่าชีวา ร่าเริงฤดี 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 
 
 
 
 

 
 

สวัสดีเพื่อนจ๋าคราวันพุธ 
รีบเร่งรุดส่งข่าวเร่ืองราวหา 

อยู่นครศรีธรรมราชจากบ้านมา 
เที่ยวเฮฮาหลายวันสุขสันต์ใจ 

 
พด้อ่านกลอนแสนสุขสนุกสนาน 

ให้เบิกบานยินดีศรีสดใส 
คิดถึงเพื่อนพม่จางแม้ห่างพกล 

ขอส่งใจลอย้าามาหาเธอ 

อัญชลี 
 

 
 
 
 
 



 
พุธยี่สิบสี่ กุมภาฯ มาฆะมาส 

ดังตฤณชาติ ระร่ืนรับ แสงสุรีย์ใส 
ชื่นชมสุข ปลุกการเสร็จ  สมฤทัย 
แกร่งกายใจ ให้ปรีดา ทั้งวันวาร 

นิวาต 
 

บุญกุศลยลพม้สวยรวยค่าเพราะ 
ประจวบเหมาะกับวันพุธสุดหรรษา 
ตื่นตอนเช้าเดือนดาวตกเสียงนกกา 

บรรเลงมากล่อมผองเพื่อนทุกเรือนชาน 

สุพัฒน์ 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

ถึงวันพุธ หยุดพักใจ คลายเหนื่อยหน่อย 
ใช่ท้อถอย ค่อยพตร่ตรอง ผองกาลผ่าน 

คิดกิจใด ใฝ่แต่ดี มีหลักการ 
อุดมการณ์ ม่ันชีวี พลีจุนเจือ 

 

 
มี3สิ่ง ทิ้งพม่พด้ พขว่คว้านัก 

คือความรัก ความหวัง ทั้งความเชื่อ 
จิตบริการ ม่ันฤดี มีเหลือเ้ือ 

จิตเอื้อเ้ื้อ เผื่อแผ่พป พด้ผลจริง 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เป็นผู้น่า ที่ดี ต้องมีใจ 
รวบรวมพว้ พด้ 5 ใจ ใช้เป็นหลัก 
ผู้บริหาร ชั้นแนวหน้า สง่าลักษณ์ 
ล้วนมีหลัก สลักใจ พม่คลอนแคลน 

 

1.ใจรัก สมัครใจ ในตัวตน 
รักผู้คน รักองค์กร ออนซอนแสน 

รักในสิ่ง ที่มีพว้ ใจรักแน่น 
ใช่ดูแคลน ลุ่มหลง หรืองมงาย 

 

2.ใจสู้ รู้ปัญหา บางคราล้ม 
อย่ายอมตรม ล้มแล้วลุก บุกสู้ใหม่ 

เพื่อบรรลุ สิ่งที่หวัง ดั่งตั้งใจ 
มีหัวใจ เป็นนักสู้ กู้สิ่งเลว 

 

3.ใจถึง ซึ่งต้องกล้า ตัดสินใจ 
คนหมดพ้ ใจสลัว กลัวล้มเหลว 
คนใจถึง จึงสามารถ ผงาดใจเร็ว 

เปลี่ยนล้มเหลว เป็นโอกาส องอาจครัน 

 

4.ใจกว้าง ดั่ง้าก้าา สุธาธาร 
จิตเจือจาน งาน-เงิน-ทอง ของขบฉัน 
ทั้งชื่อเสียง เกียรติยศ ลาภโปรดปราน 

พร้อมแบ่งปัน ประสานประโยชน์ หมดจดฤดี 
 

5.ใจสูง มุ่งคุณธรรม จริยธรรม 
คิดกิจกรรม ล้่าเลอค่า สง่าศรี 

กิจรุ่งโรจน์ หมดจดใจ เกรียงพกรทวี 
5 ใจนี้ มีพว้ใช้ สุขใจสราญ 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 

 
 

 
 
 
 

เข็มดอกขาวคราวเริ่มออกดอกสีเขียว 
ส่งวันพุธพด้เชียวนะพี่น้อง 

เขียวของเข็มดอกขาวสกาวผ่อง 
ฉ่่าละอองของหยาดน้่างามเหลือเกิน 

อานนท์ 
 
 

รอรับเงิน เพลิดเพลินฤดี ทวีชื่น 
เริงรมย์รื่น ตื่นขึ้นมา า้าสดใส 
จิตเจิดจ้า นภาสว่าง กระจ่างใจ 
รับวันใหม่ ให้เป็นสุข ทุกนาที 

Kowitt 
 
 



 
 

เปรียบบุคคล บนโลกา ตราเป็นทิศ 
ท่านลิขิต ทิศยาตรา หน้า,ขวา,หลัง 
ซ้าย,หน้า,บน คนต่างทิศ คิดต่างบ้าง 

ท่านจัดวาง ต่างลิขิต ว่าทิศ6 
 

1.ปุริส ถิมทิศ ทิศเบื้องหน้า 
คือบิดา มารดา ค่าล้นอก 

 

2.ทักขิณทิศ ทิศเบื้องขวา ครูบาโลก 
ศิษย์พึงยก ย่องบูชา ครูอาจารย์ 

 

3.ปัจฉิมทิศ ทิศเบื้องหลัง บุตรภรรยา 
ยกย่องว่า แม่ใหญ่ เกรียงพกรในบ้าน 

 

4.อุตตรทิศ ทิศเบ้ืองซ้าย สหายกัน 
พึงแบ่งปัน ฉันท์ญาติมิตร จิตพมตรี 

 

5.เนฏฐิมทิศ ทิศเบ้ืองล่าง ดั่งบ่าวพพร่ 
คนรับใช้ ให้รางวัล สวัสดิการปรี่ 

 

6.อุปริมทิศ ทิศเบื้องบน ล้นบารมี 
สมณพราหมณี ศรีบุญญา 

 

ท่านก่าหนด บทบาทใคร หลายหน้าที่ 
โอกาสดี อาจเป็นพด้ หลายทิศา 

ขึ้นกับใคร พด้สร้างสม บ่มศรัทธา 
สร้างบุญญา ฐานันดร ผ่อนผายตาม 

 

พม่ว่าเรา เหย้าทิศใด ใจผุดผาด 
รักษ์บทบาท อาจด่ารง ปลงตามน้่า 

ท่าหน้าที่ มีน้่าใจ ใฝ่ดีตาม 
สังคมงาม อร่ามเรือง เ้ื่องู้พงศ์ 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 

 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

Survival of life ใช้พด้ผล 
จะต้องทนให้รอดพปพม่ดับสูญ 

ต้องต่อสู้ทุกอย่างพม่อาดูร 
เพื่อเพ่ิมพูนต่อชีวิตพม่คิดยอม 

อานนท์ 
 

เขียวสดใสพม้งามยาม้าารุ่ง 
ใจหมายมุ่งมวลมิตรให้คิดถึง 
สายลมแผ่วพริ้วมาพาร่าพึง 

ให้ค่านึงถึงเพื่อนเตือนสัมพันธ์ 

อัญชลี 
 

จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว คนกล่าวพว้ 
จิตแจ่มใส กายแข็งแกร่ง แรงมากเหลือ 
กายเอื้อจิต....จิตเกื้อกาย....พด้จุนเจือ 
สุขทุกเมื่อ...ท่านเชื่อพหม...ให้ตรองดู 

Kowitt 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 


