
 
 

 

 
 

1"ฆ้องปากแตก" ร้องแรก แหกกระเชอ 
ชอบเสนอ เรื่องคนอื่น ฟื้นออกเกลี้ยง 

ความลับ-แจ้ง แจงโพนทนา ซ่าไม่เลี้ยง 
ปากโป้งเยี่ยง เพียงนักข่าว ชาวปากบอน 

 

2"ฆ่าควายเสียดายเกลือ" เหนอืบรรยาย 
ท าการใหญ่ ใยตระหนี่ ไม่มีผ่อน 

ฆ่าควาย อย่าเสียดายพริก พลิกแพลงก่อน 
ผลงานป้อน ย้อนเป็นดี ยามมีใจ 

 

3"ฆ่าช้างเอางา"ระอาคน 
อกุศล มืดมนจิต คิดแต่ได้ 

ท าลายชีวิต เพียงน้อยนิด ติดมือไป 
เสียของใหญ่ ได้ของน้อย ถ่อยดวงมาลย์ 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 
 
 
 

 
 
 
 

1)"ฆ้องปากแตก" แหกปากร้อง จ้องคอยว่า 
ดุจผายลม...ขย่มออกมา...ระอาหลาย 
เหม็นไปทั่ว.....เจ้าตัวนั้น...มันสบาย 

ช้ ากมล......คนเสียหาย........ใยกล้าท า 
 

2)"ฆ่าควายเสียดายเกลือ"เบื่อยิ่งนัก 
ด้วยเมียรัก อยากประหยัด มัธยัสถ์ล้ า 
กางเกงเสื้อ...ซื้อเผื่อโต...โธ่เวรกรรม 
ดูน่าข า.......ยามสวมใส่.......อายผู้คน 

 

3)"ฆ่าช้างเอางา"......น่าประหาร 
ด้วยสันดาน อันโหดร้าย ไร้เหตุผล 
จิตใจทราม.....ต่ าช้านี้.....มีท่วมท้น 
เลวเหลือลน้....คนอัปรีย์....ดีไม่เจอ 

โกวิท ธีรวิโรจน ์
 
 
 
 
 
 



 
4"ฆ่าไม่ตาย ขายไม่ขาด"ตัดไม่ได้ 
ดั่งตัดบัว เหลอืเยื่อใย ใจประสาน 

แม่ตัดขาด ลูกไม่ได้ ใจผูกพัน 
แม้โกรธเกลียด เดียดฉันท์ รักมั่นไม่คลาย 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
(จบหมวดอกัษร ฆ 4 ส ำนวน) 

 
 
 

 

 

1"งงเป็นไก่ตาแตก" แยกแยะยาก 
สิ่งประจักษ์ หนักใจเหลือ เหนือหรือใต้ 

งงงวยนัก ชักสับสน ปนเปไป 
เฉกเช่นไก่ เดือยแทงตา ฟ้ามืดมน 

 

2"งมเข็มในมหาสมุทร " สุดล าบาก 
ค้นหายาก หนักหทัย ใจสับสน 

ความส าเร็จ ระเหจ็ใด หน่ายเหลอืทน 
หนักกมล ค้นหาไป ไร้ทิศทาง 

 

 
4)"ฆ่าไม่ตาย ขายไม่ขาด"อึดอัดนัก 
เมียคนดี....ที่แสนรัก...พิทักษ์เสมอ 
เธอตีจาก.....พรากสามี.....ที่เลิศเลอ 
ด้วยว่าเธอ...เจอชายอื่น...ชื่นมื่นจริง 

 

ชายคนนี้....ดีแต่ปาก....บอกรักหล่อน 
เขาออดอ้อน ป้อนค ายอ ฉอเลาะยิ่ง 
เธอครองคู่....อยู่ไม่นาน...มันก้อทิ้ง 

สูญทุกสิ่ง มิ่งทรามสงวน หวนกลับคนื 

โกวิท ธีรวิโรจน ์
 
 

1)"งงเป็นไก่ตาแตก"...แหกเป็นริ้ว 
ดุจเลือดเข้าตา อารมณ์ปลิว ลิ่วละล่อง 

พัลวันพัลเก...เฉไฉ...เลือดไหลนอง 
แทบนอนกอง..หมองฤดี..ที่เคยเป็น 

 

2)"งมเข็มในมหาสมุทร "...สุดล าบาก 
อย่าฝันเฟื่อง เปน็เรื่องยาก จักพบเห็น 
อยากได้เข็ม....พร้อมด้าย....ใจเย็นเย็น 
ใช่พูดเล่น......เห็นมีขาย........ไปซื้อซี 

 



 
3"งอมพระราม" ความทุกข์ยาก ล าบากมาก 

ที่มาจาก  ยักษ์ลักพา สีดาห่าง 
ต้องเดินป่า  สิบสี่ป ีที่ตามนาง 

เหนื่อยยากจัง ดั่งพระราม ช้ าจนงอม 
 

4"งานหลวงไม่ขาด งานราษฎร์ไม่เสีย " 
แม้เหนื่อยเปลี้ย เพลียเพียงใด ใจยังพร้อม 

งานส่วนรวม ร่วมเต็มที่ ไม่มียอม 
ทั้งอดออม ถนอมกาย ให้งานเรือน 

 

5"เงาตามตัว" ทุกชั่วยาม  ตามไม่ห่าง 
ทุกก้าวย่าง ไม่ห่างหาย ไม่คลายเคลื่อน 
บางคนเปรียบ ราคาน้ ามัน สั่นถึงเรือน 
ราคาเขยื้อน ค่าครองชีพ บีบตามตัว 

 

6"เงียบเปน็เป่าสาก" ลักษณะ เงียบสนิท 
เสียงน้อยนิด ปิดเงียบ เปรียบเข้าถ้ า 
ค าพังเพย เผยเห็นเด่น เป็นรูปธรรม 
ความเงียบง า ความสงบ สยบเยือน 

 

7"เงื้อง่าราคาแพง"ผาดแผลงทีท่า 
ดุจดังว่า ข้าไม่ยอม พร้อมเชือดเฉือน 

แค่วางท่า แต่ช้าที ไม่มีเขยื้อน 
ลีลาเหมือน จ าอวด ชวดชมเลย 

 

8"โง่แกมหยิ่ง" ใช่เก่งจริง หยิ่งผยอง 
ท าจองหอง อวดฉลาด เก่งกาจเฉย 

ทั้งที่แท้ แค่อวดดี ฝีมือเชย 
เพียงแค่เอ่ย เผยวาจา ท่าทันที 

 
 

 
3)"งอมพระราม"น้ าออกตา อุราหม่น 
ทุกข์เกินทน..โดนใส่ร้าย..ให้หมองศรี 
แชร์สนั่นเฟซ...เหตุอันใด....ไม่ปราณี 

ข่าวเต้านี้..........มีให้เห็น.....เป็นประจ า 
 

4)"งานหลวงไม่ขาด งานราษฎร์ไม่เสีย " 
แม้งานเมีย...เพลียมากมาย...ไม่เคยบ่น 
แสนขยัน......การบ้านท า.....ตามใจตน 
มั่นกมล.......ล้นประจักษ์...อยากพันพัว 

 

5)"เงาตามตัว"กลัวใจนัก เมียชักวุ่น 
ใกล้ชิดเผชิญ เกินอบอุ่น แม่ทูนหัว 
ด้วยนงราม ติดตามแจ แดหมองมัว 
เมียรักผัว...ตัวติดกัน...พล่านทั่วทิศ 

 

6)"เงียบเปน็เป่าสาก"อยากให้เป็น 
ใช่พูดเล่น เช่นเรื่องข า  ส าราญจิต 
เบิกบานใจ...สบายหู....อยู่เป็นนิจ 
คนใกล้ชิด คิดได้นัน้ หมั่นส าแดง 

 

7)ท า"เงือ้ง่า ราคาแพง"ส าแดงขู่ 
เมียตั้งท่า.......ลุกมาสู้.....ดูขันแข็ง 
สามีนั้น พลันหัวหด ดังหมดแรง 

ยิ้มแห้งแล้ง แฝงห่อเหี่ยว เสียวอุรา 
 

8)"โง่แกมหยิ่ง"ท ายิ่งใหญ่ ใครกนัหนอ 
นั่งชูคอ....หน้างอหงิก....น่าหยิกขา 

ชอบขึ้นเสียง เถียงฉอดฉอด ยอดภรรยา 
บอกเรื่องใด ก้อส่ายหน้า ระอาจริง 

 

 



 
9"โง่แล้วอยากนอนเตียง" ท าเยี่ยงปราชญ์ 

อวดฉลาด วาดท่วงท่า น่าบัดส ี
ท าสิ่งที่ ตนไม่รู้ ทู่ซีส้ิ้นด ี

คนอวดเก่ง เบ่งผิดที่ มักมีภัย 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
(จบหมวดอกัษร ง 9 ส ำนวน) 

 

 
 

1"จมไม่ลง"ปลงไม่ได้ ใจไม่พร้อม 
ยังไม่ยอม รับรู้ อุดอู้ไม่ได้ 

เคยรุ่งเรือง ร่ ารวย หยิบฉวยสบาย 
พอตกอับ ทรัพย์มะลาย ท าใจไม่เป็น 

 

2"หูผี จมูกมด"รู้หมดว่องไว 
เปรียบเทียบคล้าย ใช้หูผี ที่ซ่อนเร้น 
รู้เท่าทนั เหตุการณ ์ปานมองเห็น 

กลิ่นหอมเหม็น เป็นรู้ได้ คล้ายมดดม 
 

3"จระเข้ ขวางคลอง" มองน่าชัง 
ชอบขัดขวาง ทางคนอื่น ขนืท าข่ม 

ชอบวางท่า น่าเกรงขาม คร้ามระทม 
คงสุขสม ได้ข่มคน พ้นเสร ี

 

4"จระเข้ คับคลอง" จ้องวางโต 
ไม่เป็นโล้ เป็นพาย ไร้ศักดิ์ศรี 
ชอบท าตัว ใหญ่โต โม้ทุกที่ 

มักจะมี ผลร้าย กรายใกล้ตน 

 
9)"โง่แล้วอยากนอนเตียง"เคียงข้างนอ้ง 

แม่เนื้อทอง..ผิวผ่องนวล..ยวนใจยิ่ง 
ถึงจะง่าว เป็นบ่าวไพร่ เตียงไซส์คิง 

ขออ้างอิง........วิ่งซื้อหา........เงินตรามี 

โกวิท ธีรวิโรจน ์                   
 
 
 
 
 

1)"จมไม่ลง"คงต้องลอย คอยเฝ้าจ้อง 
ด้วยเงินทอง...ต้องมีมา...ค่าใช้จ่าย 

มิหมองหม่น หาคนช่วย สวยเลือกได้ 
ต้องพลีกาย ให้ชายเหงา เข้าต ารา 

 

2)เมีย"หูผี จมูกมด"...แสนหดหู่ 
อดเลยตู...รู้ถึงไหน...พาขายหน้า 
ซ่อนเงินไว้..ในรองเท้า..เศร้าอุรา 
ศรีภรรยา.....หาจนเจอ.....ดูเธอท า  

 

3"จระเข้ ขวางคลอง" คอยจ้องงาบ     
เสียวคอวาบ เธอลบัปังตอ หน้างอง้ า 
ชมน้องภรรยา ว่าผ่องผุด ดุจนางงาม 
แม่นงราม...หยามใจนัก...เกินจักทน 

 

 4"จระเข้ คับคลอง"ไม่ต้องใจ    
สุดอุ้ยอ้าย ว่ายไปมา พาหมองหม่น      
จะเปรยเปรียบ เทยีบได้ คล้ายกับคน   
อวดศักดา....กระท าตน....ชนระอา 



 
5"จัดฉาก" มักฉ้อฉล  กลอุบาย 
เสแสร้งให้ หลงใหล ใจสับสน 

สร้างเหตุการณ์ คลา้ยจริง สิ่งพิกล 
หากหลงกล คนหยามหยัน การเสียเชิง 

 

6"จับงูข้างหาง" ชา่งประมาท 
ท าอะไร ไม่เจนจัด ถนัดถนี่ 

ท าสิ่งที่ เสี่ยงภัย ไม่ดูดี 
จักเสียที มีอันตราย ถึงวายชีวัน 

 

7"จับด าถล าแดง"แปลงเปลี่ยนไป 
หวังสิง่ใด ไม่ได้การ ดันพลิกผัน 
มุ่งสิ่งหนึง่ ตรึงไว้ ในแผนการ 
แต่ผลงาน ดันเป็นอื่น ยืนจังงัง 

 

8"จับได้ไล่ทัน"สติมั่น ปัญญามี 
รู้ท่วงที ลีลา ค่าคาดหวัง 
เช่นรู้เขา รูเ้รา เข้าใจจัง 

เป็นพลัง กระจ่างใจ ไร้ตอแย 
 

9"จับตัววางตาย" หมายไว้ ไม่เปลี่ยนตัว 
ใครดีชั่ว กลัวหรือกล้า ตราไว้แน่ 
สั่งงานแลว้ แน่วแน่ใจ ไม่งอแง 
ใส่ใจแล แต่ผลงาน ให้ขวัญคน 

 

10"จับปลาสองมือ" ถือว่าเสี่ยง 
หวังแต่เพียง ผลมากดี มีมรรคผล 
ท าหลายอย่าง ต่างกัน มันวกวน 
เกิดสับสน ผลมะลาย หายลับตา 

 
 
 

 
 5)ต้อง"จัดฉาก"อยากมีคู่ ไว้จู๋จี๋ 
เสแสร้งว่า ข้าฯแสนดี มากมีค่า      

เธอคนเดียว ทีเ่กี่ยวข้อง ต้องอรุา 
รักเธอยิ่ง มิ่งกัลยา หน้าเดือนเพ็ญ 

 

6)จ้อง"จับงูข้างหาง" ช่างฉลาด 
กันเผื่อพลาด อาจรอดได้ งูไม่เห็น 
จับข้างหัว กลัวมันฉก ตกล าเค็ญ 
ท าเป็นเล่น เชน่ดังว่า อาจจาบัลย์ 

 

7)"จับด า ถล าแดง"เธอแจ้งต ารวจ 
แสนเจ็บปวด รวดร้าว เมามากนั้น 
ใครเปน็ใคร ไม่รู้เห็น เป็นพัลวัน 

เหมือนดั่งฝัน มันเป็นไป ไม่รู้ความ 
 

8)เธอ"จับได้  ไล่ทัน" นั้นทุกครา 
ตื่นขึ้นมา...คราใด....เฝ้าไต่ถาม 
คอยคาดคั้น หวั่นใจ ในทุกยาม 

สุดครั่นคร้าม เฝ้าหา้มจิต คิดกังวล  
 

 
 
 
 
 

10)"จับปลาสองมือ" ถือให้มั่น 
สองมือนั้น ช่วยกันไซร้ จักได้ผล 

จับมือเดียว เสียวจริงหนา ปลาดิ้นรน 
เกินทานทน หลน่ลงน้ า ชอกช้ าจินต์ 

 
 
 



 

11"จับปูใส่กระด้ง" คงวุ่นวาย 
ท าไม่ได้ ดั่งใจ สุดไขว่คว้า 

ควบคุมให้ อยู่ในกรอบ ขอบมรรคา 
นั่นจะมา นี่จะไป ใช่ง่ายดาย 

 
 
 
 
 

12"จับมือใคร ดมไม่ได้" ไร้หลักฐาน 
ขาดหลักการ  สืบสอบสวน กระบวนหมาย 

ปล่อยคนชั่ว 10 คน พ้นคุกไป 
ดีกว่าให้ 1 คนดี เสียศรีในกรง 

 

13"จับมือถือแขน" แผนไทย ไม่ต้องตัว 
ยิ่งจับหัว ถือตัวใหญ่ ไม่ประสงค์ 

หญิงรักนวล สงวนกาย ให้อยู่ยง ตราบวัน
ปลง ใจรักตอบ จึงมอบกาย 

 

14"จับเสือมือเปล่า" เขากล้า หรือบ้าบิ่น 
ไม่ยลยิน ฮึกหาญ ฟันงานใหญ่ 
โดยไม่มี การลงทุน ลงแรงใด 

แต่มักได้ ผลประโยชน์ โปรดทบทวน 
 

15"จับให้มั่น คั้นให้ตาย" หมายจัดการ 
จับตัวการ พร้อมหลักฐาน ยันครบถ้วน 

เอาคนผิด มารับกรรม ตามสมควร 
ต้องประมวล ธรรมภิบาล จัดการคดี 

 
 
 

 

11)"จับปูใส่กระด้ง" คงวุ่นวาย 
ปูปีนป่าย หนีหายหด ไปหมดสิ้น 
สุดชอกช้ า แสนก าสรด อดได้กิน 
หวังอรอ่ยลิ้น ภินท์พัง ช่างกระไร 

 

ถ้าจับปู........ใส่ไว้.......ในตะข้อง 
คงไม่ต้อง หมองหม่น กมลหาย 

ได้อิ่มเอม เปรมส าราญ เบิกบานใจ 
มิต้องเพลีย นึกเสียดาย ไปหลายวัน 

 

12)"จับมือใคร ดมไม่ได้"ใม่ต้องดม 
ผัวบังคม ก้มหน้า คาหลักฐาน 

เมียท าผิด ต้องปิดตา อย่าร าคาญ 
ผู้บัญชาการ ท่านจ านง จงท าตาม 

 

13)"จับมือถือแขน"...แฟนท าได้ 
จับหูหัว....ตัวไหล่....ไม่หวงห้าม 

เขตสงวน นวลน้อง ต้องคอยปราม 
อย่าได้ลาม เข้าถ้ าทอง ป้องให้ดี 

 

14)"จับเสือมือเปลา่"...เขาท านั้น 
ยอดนายพราน ชาญชัย ไม่เคยหนี 
กลับกลายเป็น เช่นแมว แข่วไม่มี 
นั่งตาปรอย...คอยพัดวี..ศรีภรรยา   

 

15)"จับให้มั่น คั้นให้ตาย"ได้ปลาสร้อย 
ตัวน้อยน้อย ด้อยโอกาส มิพลาดหนา 

ตัวใหญ่ใหญ่ ไม่ค่อยโดน ต้องโพนทะนา 
ต้องช่วยกัน....นั้นทุกท่า....พาเข้ากรง 

 
 



 

 

16"จุดใต้ต าตอ" เที่ยวป้อไป ไม่ระวัง 
ท าจริงจัง แต่ผู้ฟัง นั่งเงียบฉี่ 

แท้จริงเขา เจ้าของเรื่อง ปราดเปรื่องคดี 
ท านองนี้ มีบ่อยไป จุดใต้ต าตอ 

 

17"เจ้าชู้ไก่แจ้" ชอบเจ๊าะแจ๊ะ แม่งามงอน 
เที่ยวตะรอน อ้อนสาว เฝ้าฉอเลาะ 

สาวน้อยใหญ่ ควรท าใจ อันใดเหมาะ 
ท ากอ้ร่อ ก้อติก น่าหยิกจัง 

 

18"เจ้าชู้ประตูดิน" กรุ้มกริ่มนัก 
รักไม่รัก ทักทายดะ กะฟลุ้คบ้าง 
ทั้งสาวแก่ แม่หม้าย จีบไม่ย้ัง 

พึงระวัง ชั่งใจ ชายชีกอ 
 

19"เจ้าชู้ยักษ์" จากรามเกียรติ์ เขียนไว้ว่า 
ยามยักษา ปรารถนาใคร ไม่ยั้งหนอ          
จักพรวดพราด หักหาญใจ ไม่รั้งรอ 
โอละหนอ โอละพ่อ ฉอเลาะไม่เป็น 

 
 
 
 

 
 

16)"จุดใต้ต าตอ"..ตอต า..ท าหมองเศร้า 
น่าอับอาย...ขายหน้าเขา...เราลืมหลง 
นินทาเขา.....ให้เขาฟัง.......เขานั่งงง 
ชักก่งก๊ง.......บ่งบอกว่า........ชรานี้ 

 

17)"เจ้าชู้ไก่แจ้" แย่แล้วนั่น ไม่ทันเขา 
มัวร าป้อ หลอกล่อสาว เจ้าเมินหนี 

เจอไก่โต้ง ซัดโป้งเดียว เหนี่ยวเต็มที่ 
เธอตามจิก ระริกระรี้ เปรมปรีดา 

 

18)"เจ้าชู้ประตูดิน" สิ้นมนต์ขลัง 
เจ้าชู้ประตูทอง ต้องใจจัง ช่างฝนัหา         
ทั้งสาวแก่ แม่หม้ายหนอ รอเวลา 
หวังไว้ว่า จะได้ครอง จ้องทุกเมื่อ 

 

19)"เจ้าชู้ยักษ์"หากถูกใช้ ได้ถูกคน 
ชื่นดวงแด แม่หน้ามน สุขล้นเหลือ 

ถ้าชายนี้ มีองค์ประกอบ ชอบจุนเจือ 
จ่ายทุกเมื่อ ไม่เบื่อหน่าย อยู่ใกล้นาง 

 
 
 
 



 

20"เจ้าไม่มีศาล สมภารไม่มีวัด 
คนจรจัด ซัดเซ เรร่่อนเรน้ 

ยามตกยาก ตรากตร า ช้ าร าเข็ญ 
ต้องกลายเป็น Homeless สังเวชใจ 

 

21"แจงสีเ่บี้ย"เพลียใจ ให้รายละเอียด 
อย่างละเมียด ละม่อม พร้อมโปร่งใส 

ดั่งแจกแจง เบี้ยถั่ว ม่ัวไม่ได้ 
เขี่ยเบี้ยไป ที่ละสี่ ที่เหลอืเกมส์ 

 

22"ใจเรว็ด่วนได้"หน่ายใจ ไม่รอบคอบ 
หาที่ชอบ ไม่ได้ ใยไม่เข้ม 

หากยั้งคิด สักนิดหนึ่ง จึ่งเติมเต็ม 
จักปรีย์เปรม เกษมศรี ดีกว่าเดิม 

สถิตยพ์ันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 

(จบหมวดอกัษร จ 22 ส ำนวน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20)"เจ้าไม่มีศาล สมภารไม่มีวัด”          
ที่ลือเลือ่ง เรือ่งถนดั ซัดทุกอย่าง 
เหล้ายานารี มีประจ า ชอกช้ าจัง 
ศาสนาพัง สมีอย่างเอ็ง เฉ่งให้พอ 

      

21)"แจงสี่เบี้ย"เพลียจิต ไม่คิดฝัน 
เงินของฉัน ฉันหาได้ ใยต้องขอ 

ค่าใช้จ่ายนี้ กี่กระเบียด ละเอียดลออ  
คิดแล้วท้อ แม้พ่อแม่เรา เขาไม่ท า 

 

22)"ใจเร็วด่วนได้" ไม่รอบคอบ 
เรื่องที่ชอบ ตอบได้แน่ แม่งามข า 
ผัวนั้นคิด สะกิดเมีย เพลียประจ า     
หน้างอง้ า..ค าตอบนี้..ตรองดีแล้ว 

โกวิท ธีรวิโรจน ์                   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


