
สุขสันต์วันพฤหัส 
 

วันพฤหัสบดีนี้มาอีก 
ให้หลบหลีกทั้งกิเลสและตัณหา 

อย่าให้มาครอบง ากร าอุรา 
อีกโมโหโกรธาอย่าได้มี 

อานนท์ 
 

ยลมาลา พฤกษาไฉไล ใจเจิดจ้า 
สุพรรณิการ์ หรือฝ้ายค า อร่ามหรู 

จากทุ่งหญ้า เขตร้อน ซานาดู 
ถิ่นที่อยู่ อเมริกาใต้ ย้ายมาไทย 

 

ไม้ยืนต้น ขนาดกลาง พร่างพราวตา 
ยามบุปผา อ้ากลีบบาน ตระการใส 
เหลืองอร่าม งดงามล้น ต้นหมดใบ 

ดอกมากมาย ให้กลิ่นหอม พยอมระรวย 
 

ออกดอกช่วง เดือนธันวา ถึงกุมภา 
เป็นผกา อะร้าอร่าม นามสุดสวย 
ไม้มงคล คนวันพุธ ฉุดโชคช่วย 

เพาะพันธุ์ด้วย การปักช า งอกงามดี 
 

ไม้สัญญลักษณ์ ศักดิ์ประจ า ม.รามค าแหง 
อีกหลายแห่ง รวมสายปัญญา สง่าศรี 

คนปีระกา หาปลูกไว้ ให้ลาภดี 
คือมาลี ที่ดีล้ า นามสุพรรณิการ์ 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
เช้าขึ้นมาดีใจเห็นไลน์เพื่อน 
ด้วยติดเตือนคิดถึงร าพึงหา 
ดูดอกไม้งดงามอร่ามตา 

สุขประสาพวกเราเหล่าเคยู 

ancharlie 
 

ชื่นฉ่ าจิต ชิดชม สมจินตนา 
สุดเกษม  เปรมปรีดา พาสุขศรี 
สิ่งประเสริฐ เลิศล้ าหนา น่ายินดี 
รื่นรมย์ทวี วันนี้นั้น ท่านได้เจอ 

Kowitt 
 

 
 
 

 

 
 

พฤหัสบดี  ที่สี่  กุมภาพันธ์ 
มงคลวัน อันเรืองโรจน์ โชติแช่มผล 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมกัน บันดาลดล 
ดีทุกคน ทั้งครอบครัว สุขทั่วกัน 

นิวาต 
 

สับปะรดโหระพาบีทรูทป่ัน 
ดื่มรับขวัญพฤหัสจรัสฉาย 

แล้วพักผ่อนอิริยาบถก าหนดกาย 
ตามสบายบริกรรมธรรมส่องใจ 

ตัวเล็ก 
 
 



 
 

พฤหัสบดี มาลีสะพรั่ง อลังการ 
คลี่กลีบบาน ตระการสม ส้มแสดใส 
บุปผาย้อย ห้อยระย้า น่าชมกระไร 

ฟ้าอ าไพ ไสวสว่าง กระจ่างฤดี 
 

จิตตรองตรึก นึกคณึง ถึงเทียนไข 
ยามติดไฟ ไขแสงผ่อง ส่องวิถี 

เทียนเล็กใหญ่ ละลายแท่ง แสงสาดทวี 
หมดเทียนที มีเพียงซาก จากโลกไป 

 

เปรียบมาลี เทียนไข ให้แสงสี 
ยังสดสี มีราคา น่าเลื่อมใส 
ก่อนชีวี ลี้ลาลับ ดับมะลาย 

ประสานใจ ใช้ชีวี ปรี่คุณธรรม 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 

 
พฤหัสบดีเป็นศรีวัน 

จะเสกสรรป้ันแต่งหรือแข่งขัน 
เป็นวันครูผู้ใหญ่ได้พูดกัน 
จะท าการอะไรนั้นท่านว่าดี 

Anond 
 

พฤหัสบดี เป็นศรีศักดิ์ ประจักษ์หนา 
มีศีล สมาธิ  ปัญญา พัฒนาจิต 

กุศลกรรม  ท ามิขาด ปราดเปร่ืองชิด 
ใจพิสุทธิ์ ดุจนิรมิต พิชิตมาร 

Kowitt 
 

 
 
 
 
 



 
 

ฟ้าแจ่มใส  ใจอบอุ่น กรุ่นด้วยรัก 
เพื่อนทายทัก สมัครสมาน สราญหลาย 

หลับตาพริ้ม ยิ้มเป็นสุข ทุกข์มลาย 
แสนซาบซึ้ง ตรึงฤทัย ให้เปรมปรีดิ์ 

 

มาครันครบ พบกันเล่า เราชาวกลอน 
อ านวยพร ตอนเช้าไซร้ ให้สุขศรี 

หยอกกระเซ้า เย้าแหย่กัน ซาบซ่านฤดี 
เหล่านวกวี นนทรีบาน สัมพันธ์คง 

Kowitt 
 
 
 

 
 
 

 

 
เช้าสดชื่นรื่นใจให้สุขศรี 

พฤหัสบดีวันนี้หนา 
คิดถึงกันส่งรักฝากลมมา 

เพื่อเตือนว่าไม่ลืมกันวันผ่านไป 

เจ้านางจิ๋ม 
 

พฤหัสบดีสวีดัด 
วันเร็วรัดวิ่งจี๋ขมีขมัน 

ผิดกับเราอ้อยสรัอยคอยวัยวัน 
ปัจจุบันวิถีธรรมพร่ าสอนตน 

ตัวเล็ก 
 



 
พฤหัสบดี มาลีสะพรั่ง สล้างสราญ 
ยามสุริยัน ผันกระจ่าง สว่างไสว 
เช้าเฉิดฉันท์ อันเอกอุ อรุโณทัย 
สาดแสงทอง ผ่องอ าไพ หทัยขจี 

 

สดใสฤดี เปรมปรีสุข ทุกข์ห่างเหิน 
จิตเจริญ เดินสายกลาง สร้างสุขศรี 

ใจซื่อตรง ด ารงธรรม ล้ าเลิศฤดี 
ดวงใจน้ี มีแต่ให้ อภัยทาน 

 

แสนส าราญ เบิกบานหทัย ได้ใกล้ชิด 
สมานสนิท สถิตใน ใจสุขสันต์ 

มุ่งจิตดี วจีสม ชมชื่นกัน 
พบหน้ากัน พลันยิ้มใส ใจตรงใจ 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 

 
 

 

 
 

พฤหัสบดี ศรีวัน อันรองเรือง 
ฟุ้งฟูเฟื่อง เรื่องความจ า ล้ าเลิศหลาย 
สุดแสนปลื้ม ลืมหายหด ถดถอยไป 
สมองแจ่ม แอร่มฤทัย ให้เปรมปรีดิ์ 

Kowitt 
 

วันพฤหัสสลัดทิ้งสิ่งยวนยั่ว 
อีกทั้งตัวอบายทั้งหลายนั้น 

ก าหนดจิตก าหนดใจให้คงม่ัน 
อย่าให้มันท าร้ายท าลายเอา 

อานนท์ 
 
 
 
 



 
 

เล็บมือนางนางหยิกเล็บย่อมเจ็บเนื้อ 
แผ่จิตเอื้อเมตตากันสัญญาไหม 

รักสามัคคีสีข้างถูสู้อภัย 
ขอปวงไทยหยุดก่นด่าฆ่ากันเอง 

ตัวเล็ก 
 

วันพฤหัสบดีนี้บรรเจิด 
พริ้งพราวเลิศพราวพร่างสว่างไสว 

เริ่มวันดีที่ท าให้สบายใจ 
อารมณ์ใสไร้นิวรณ์มาคลอนแคลน 

อานนท์ 
 

เยี่ยมวันครู รอบรู้นัก ประจักษ์จิต 
มากความคิด พินิจชอบ กอบกุศล 
สมองดี......ไม่มีลืม.....ปลื้มกมล 

จ าทานทน ล้นเหลือนี้ เปรมปรีดา 

Kowitt 
 

 
พฤหัสบดี มาลีสะพรั่ง สล้างสราญ 
แสงตะวัน ผันกระจ่าง สว่างไสว 
ชื่นเฉิดฉันท์ อันเอกอุ อรุโณทัย 
สาดแสงทอง ผ่องอ าไพ หทัยขจี 

 

สดใสศรี ม่ังมีสุข ทุกข์ห่างเหิน 
จิตเจริญ เดินสายกลาง สร้างสุขศรี 

ใจซื้อตรง ด ารงธรรม เลิศล้ าฤดี 
หทัยนี้ มีแต่ให้ ไม่หวังคืน 

 

มี3อย่าง ช่างโหดร้าย ท าลายชีวิต 
โกรธาวิปริต จิตโอหัง ทั้งใจตื้น 
เลิกรวนเร เถลไถล ไร้จุดยืน 

จงมั่นยืน ฟื้นคุณธรรม เลิศล้ าอุบาย 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 
 

 
 
 



 
เอื้องลิ้นด าฉน าผ่านบานประดับไพร 

กลมก้านใบไสวเลื้อยเฟื้อยไม้ต้น 
พรมขจีมณีเพ็ญเด่นงามท้น 

ดอกบานทนล้นช่อสั้นหลั่นซอกใบ 
 

สีครีมดอกออกม่วงพวงกลีบปาก 
ไหวยะยาบย้อยพร้อยพร่างกลางป่าใหญ่ 

เป็นเครื่องชี้ดีอุดมสมบูรณ์ไพร 
ค้ าชูให้ไม้ใหญ่น้อยพลอยงอกงาม 

 

เฉกเขตคามยามสงบพบสุขสันต์ 
ชนทั้งน้ันจรรโลงกันสรรค์เมืองอร่าม 

กระท าดีมีคุณธรรมล้ าทุกยาม 
ดุจเอ้ืองลิ้นด าบานงามตามไพรพง 

กุศล  ค าเพราะ 
 

พฤหัสฯ ที่สิบเจ็ด มีนาคม 
เอกอุดม มงคลล้ า น าสุขสันต์ 

ประสบสิ่ง ยิ่งยอด ปลอดโปร่งครัน 
ส าเร็จพลัน ในทุกกิจ จิตเบิกบาน 

นิวาต 
พฤหัสบดีสีส้มแสด 

วันนี้แดดจะแรงทุกแห่งหน 
เพราะท าลายธรรมชาติปราศกังวล 

อย่าได้บ่นเพราะท าร้ายเขาเค้าเอาคืน 

อานนท์ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
พรหมวิหาร4 มีไว้ ใช้ครองตน 

เปรียบเช่นคน ชั้นพรหม บรมสถาน 
คุณธรรม ประจ าใจ เกรียงไกรกานต์ 

บริหาร จัดการจิต มิตรชื่นชม 
 

1.เมตตา-ปรารถนา รักและห่วง 
สัตว์ท้ังปวง ลุล่วงทุกข์ สุขสุดสม 

แผ่เมตตา ปราณี ไมตรีนิยม 
สร้างสังคม สมสนุก ทุกข์อัปรา 

 

2.กรุณา-น่าสงสาร ต้องการช่วย 
อยากอ านวย ช่วยคลายทุกข์ สุขทั่วหน้า 

เห็นผู้อื่น ขื่นขมใจ ใฝ่ชายตา 
ใคร่เยียวยา พาปลดเปลื้อง ประเทืองใจ 

 

3.มุทิตา-คราใครดี ยินดีด้วย 
ใครสุขทุกข์ เข้าคลุกด้วย อวยชัยให้ 
ใครแช่มชื่น รื่นส าราญ เบิกบานหทัย 

มีน้ าใส ใจจริง ยิ่งไมตรี 
 

4.อุเบกขา-กล้าวางใจ ไว้ตรงกลาง 
ไม่เอียงข้าง ชังหรือชอบ กรอบคงที่ 

ใช้ปัญญา พิจารณา ผลที่มี 
ไม่ยินดี ยินร้าย ไป่แทรกแซง 

 

พรหมวิหาร 4 มีจิตใจ ไร้ริษยา 
มีเมตตา กรุณา ศรัทธาแกร่ง 
มุทิตา อุเบกขา กล้าส าแดง 

นี่คือแรง แห่งฤทธิ์พรหม สังคมเจริญ 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 

 

 
 

คิดการใด ให้สมหวัง ดังประสงค์ 
เจตน์จ านง คงม่ัน ท่านประสบ 

เยี่ยมยอดยิ่ง ทุกสิ่งสรรพ์ ได้พานพบ 
สุดสุขศรี ทวีทบ จบงดงาม 

Kowitt 
 

ส้ม ส้ม ส้มไม่ใช่สีที่ส่งให้ 
เป็นส้มจ๊ีดซี้ดใจให้ไหลหลง 

สีของส้มบ่มเป็นทองมองไม่งง 
แต่ถ้าตกลงทานมันฉันขอบาย 

อานนท์ 
 
 
 
 



 
เหลืองจันทบูร จรูญเจือ อะเคื้อไพร 

จรัสไล้ ในจันทบุรี ที่ถิ่นเกิด 
เด่นกล้วยไม้ ไทยแท้ แลพริ้งเพริศ 
อ่าแจ่มเจิด เทิดไทย ไม้ประจ าคาม 

 

ดอกเหลืองมัน สั้นก้านช่อ ลออฉาย 
ปากม่วงแดงพราย ลายพร้อย พลอยอร่าม 
อีกสายพันธุ์ อ าพันเหลือง ประเทืองงาม 

แลแวมวาม ยามแย้ม แอร่มจริง 
 

เมลืองแดน แคว้นสยาม ยามครองไพร 
ผดุงไฉไล ให้หอมกลิ่น ประทินยิ่ง 

กุมภามีนา คราแย้มดอก ออกสวยพริ้ง 
ดุจดังมิ่ง หญิงไทย วิไลเลอ 

กุศล  ค าเพราะ 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

สัจธรรมพระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้ 
เลี่ยงไม่ได้ทุกคนไม่พ้นหนา 
อันเกิดแก่เจ็บตายมรณา 
ทุกชีวาต้องพบประสบตน 

 

หมั่นกระท าความดีวันนี้เถิด 
ให้บุญเกิดท าทานการกุศล 

จะน าทางสว่างใจไม่ทุกข์ทน 
นิพพานพ้น 

อัญชลี 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ศาสนพิธี มีกรวดน้ า น าบุญญา 
โมทนา บุญกุศล ผลราศรี 
พลีให้แก่ ผู้ล่วงลับ ดับชีวี 

โดยเฉพาะ บุพการี ที่วายปราณ 
 

วิถีไทย ใช้น้ า น าบุญไป 
รวมกระแส น้ าใจ พลีให้ท่าน 

เริ่มโดยการ หลั่งรินน้ า ใสสะอ้าน 
พร้อมกับการ สวดของพระ บทยะถา 

 

"ยะถา วาริวะหา....."พระเริ่มสวด 
เราเริ่มกรวด น้ ารินไหล ให้พร้อมหน้า 

พร้อมกล่าวบท กรวดน้ า ความหมายว่า 
ส่วนบุญข้า ส าเร็จไป ได้บุญโข 

 

"อิทังโน ญาตินัง โหตุ 
สุขิตาโหนตุ ญาตโย " 

ขอส่วนบุญ  หนุนไป ให้บุญโต 
ญาตโย โลกาถ้วน ล้วนสุขใจ 

 

หลั่งรินน้ า หมดพร้อมการ จบยะถา 
จึงวันทา รับสดุดี ท่ีพระให้ 

" สัพพี ติโย วิวัฒน์สะตุ...." บรรลุชัย 
รับบุญไป เติมเต็มชีวี มีสุขจัง 



 
 

เอื้องเข็มแสด แวดราย พรายส้มสี 
ดุจมณี คลี่บาน สราญคุณค่า 

เด่นไฉไล ให้ไพรเจิด เพริศตรึงตรา 
ดุจดารา นภาคู่ ชูความงาม 

 

อิงอาศัย ไล้เกาะ เกี่ยวกิ่งไม้ 
บานทนได้ นานวัน ลั่นลืออร่าม 

ช่อตั้งตรง พงดอกแน่น แมนสรวงงาม 
สุดวาบหวาม หวานหยด รดพรมใจ 

 

เฉกความดี ที่คนมี พลีหล้าเลิศ 
ก่อประเสริฐ ผ่องผุด ดุจกล้วยไม้ 

 ้แม้ซ่อนอยู่ กู่ไกล ย่อมเห็นได้ 
ผู้คนไซร้ เทิดไว้ ให้ด ารง 

กุศล  ค าเพราะ 

 
ยะถาสวดผี สัพพีสวดคน กุศลกรรม 
จักน้อมน า ทานบารมี ศรีกระจ่าง 

ใช้ธรรมะ ช าระใจ ได้บุญยัง 
กรวดน้ าทุกครั้ง หลั่งกุศล ล้นบารมี 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

สุขสันต์วันครอบครัวรัวกลองรัก 
ที่ฟูมฟักประจักษ์แจ้งจริงจริงหนา 

วันที่มารวมร่วมเสวนา 
พ่อแม่พี่น้องพามาพบกัน 

 

เป็นวันดีอีกวันอันประเสริฐ 
ที่ก่อเกิดกลมเกลียวสมานฉันท์ 

ของครอบครัวทั่วทุกผู้ร่วมอุทรกัน 
มาสังสรรค์พร้อมหน้าพารื่นรมย์ 

อานนท์ 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 



 
 

พบเครือว่าน หลานลูก ผูกสัมพันธ์ 
สมมาดแม้น แสนสุขสันต์ หรรษาชื่น 

สุดอิ่มเอม เปรมปรีดา พายั่งยืน 
เริงรมย์รื่น คืนกลับ เหลือนับคณา 

Kowitt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วันครอบครัวอบอุ่นกรุ่นด้วยรัก 
ให้พร้อมพักตรช์ื่นใจใดจะเหมือน 

ทั้งพ่ีน้องพ่อแม่แค่มาเยือน 
ไม่ลืมเลือนรักกันสัมพันธ์มี 

 

ล้วนยิ้มแย้มเริงร่าประสาญาติ 
ดารดาษความสนุกแสนสุขศรี 

ต่างพร้อมหน้าลูกหลานบรรดามี 
แสนยินดีอุ่นรักประจักษ์จินต์ 

เจ้านาง 
 
 
 
 
 



 

 
 

แสนซาบซึ้ง ตรึงใจ เมื่อได้อ่าน 
กาพย์กลอนกานท์ ผูกพันชิด มิตรที่รัก 

ได้สืบสาน สัมพันธ์รื่น ชื่นประจักษ์ 
ร่วมพิทักษ์ รักษาน้ัน งานกวี 

Kowitt 
 

วันครอบครัว เตรียมแต่งตัว ไปดูหนัง 
วันนี้ยัง ให้ดูฟรี ดีหนักหนา 

แอร์เย็นฉ่ า แสนสุขกาย สุขอุรา 
เชิญลุงป้า ย่าทวดปู่ ดูหนังกัน 

Sriwat 
 

 

 
 

ที่ ๑๔ เมษาพาใจสุข 
ต่างสนุกทุกข์หนีไม่มีหมอง 
เป็นวันที่พ่อแม่และพี่น้อง 

ร่วมตระกรองรักพบกันวันครอบครัว 
 

ทุกครอบครัวรักหรรษามากันพร้อม 
ร่วมวงล้อมหลังหน้ามากันทั่ว 
พ่อแม่ลูกผูกพันธุ์กอดกันนัว 
วันครอบครัวรักรื่นแช่มชื่นใจ 

 

นั่งพร้อมหน้าสังสรรค์เสวนา 
ร่วมสนุกสนานเริงร่าหน้าแจ่มใส 
สานสัมพันธ์มั่นสมัครผูกรัดใจ 
รักห่วงใยมีให้กันวันครอบครัว 

 

ให้สุขสันต์วันครอบครัวรัวรักรัก 
ให้ความรักฟูมฟักดีมีสุขทั่ว 
ให้สิ่งดีมีเข้ามาทุกครอบครัว 

สุขภาพดีมีกันทั่วทุกทุกคน..เทอญ 

จตุพร 
 
 



 

 
 
 

สุขสันต์วันครอบครัว 
ริมขอบรั้วมีสุขศานต์ 
พรมน้ ากันชื่นบาน 

ช่วยสืบสานประเพณี 
 

ปีน้ีช่างแล้งนัก 
ชนประจักษ์ทุกถิ่นที่ 

รักษาน้ าเท่าที่มี 
ใจเปรมปรีดิ์มีน้ ากิน 

 

สงกรานต์อย่าสาดโครม 
อนุโลมพรมประทิ่น 

หอมอบอวลชื่นจิตจินต์ 
เฝ้าถวิลกลิ่นเนื้อนวล 

ดวงพร เดชกุลทอง 
 
 
 

 

 
 

อาทิตย์ ดวงเดียวกัน 
พระจันทร์ ก็..ดวงเดียว น่ัน 
แสงแเดด แดดจ้า ทั้งวัน 
แต่พระจันทร์  มีสั้น ยาว 

Raluk Leekpai 
 

แสงแดด แผดเผา ตัวเรา 
แสงจันทร์ เฝ้าสาด ส่องแสง 

ให้อุ่น จิตกาย มีแรง 
จะแดง จะเหลือง อย่าเคืองกัน 

Nongyao 
 

 

 

 


