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อยูเมืองเหนือดินแดนฝนถิ่นรองเรือง   สามเหลี่ยมทองคํา 
มีชื่อเฟองกํากับภาพยนตรไทย    พันคํา 
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ถอยวจีมีความหมายใชกันไป    ถอยคํา 
โลหะใดบงราคาสูงคาเอย.     ทองคํา 

 
2.    ตอบเอยตอบถอย 

หนวยงานยอยแยกตางหากจากหนวยใหญ  สาขา 
ที่ต้ังวางภาชนะครอมกองไฟ    สามขา 
ดูแลใหความคุมครองชวยปองกัน   อารักขา 
คูแสดงเขากันไดไมติดขัด    คูขา 
สถานที่ชวยเปาปดทกุขมหันต    สุขา 
การวางเฉยเปนกลางอยางเที่ยงธรรม   อุเบกขา 
ลังเลครันสงสัยแคลงใจเอย.    กังขา 

 
3.    ทายเอยทายที 

ชื่อเมืองนีมี้น้ําเปนความหมาย    ชลบุรี 
ชื่อเมืองนี้เปนทองสองประกาย    กาญจนบุร ี
ชื่อเมืองนี้เปนสัตวรายในไพรวัน    สิงหบุรี 
ชื่อเมืองนีค้ืออัญมณีมีคายิ่ง    เพชรบุรี 
ชื่อเมืองนี้รืน่รมยจริงทุกสิ่งสรรพ    นนทบุร ี
ชื่อเมืองนีมี้ดวงเดือนเตือนสัมพันธ   จันทบุร ี
ชื่อเมืองนัน้ผูยิ่งใหญเมืองใดเอย.   ราชบุรี 
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คํานี้ใชบอกอาการนามทั้งผอง    กิริยา 
สถานที่ตากอากาศหาดเรืองรอง    พัทยา 
ชื่อเกรกิกองกรุงเกาของเราเอย.    อยุธยา 
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ชางกวางใหญไรจุดหมายสุดสายตา   ไพศาล 
ถึงเวลาจบสิ้นกันเพียงนั้นเอย.    อวสาน 
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สถาบันบริการดานศกึษา    มหาวิทยาลัย 
บรรจงรอยหอยหวงพวงผกา   พวงมาลัย 
ยามจากมาใหคิดถึงคนึงครวญ   อาลัย 
ขอมืองามยามใชเครื่องประดับ   กําไล 
กิตติศัพทนางเอกงามทรามสงวน  พิมพิลาไล 
ถวยเล็กเล็กชนิดหนึ่งพึงทบทวน   ถวยตะไล 
แหลงนี้ลวนเปนหวงน้ําขอถามเอย.  ชลาลัย 
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ตีกระเจิงชงิชัยกันในบอน    ไกชน 
ดวยรักชาติพลีชีพจนมวยมรณ   วีรชน 
ราษฎรเปนเจาของครองแผนดิน   ประชาชน 
ผูเปนใหญถูกลอบฆานาอนาถ   ปลงพระชนม 
คนชั่วชาติตํ่าชานาติฉิน    ทรชน 
กระแสธารมีน้ําใสไหลระริน   สายชล 
สังขารสิ้นชีพดับลับโลกเอย.   วายชนม 
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เปนเครื่องหมายสระไทยใครรูจกั   ไมมลาย 
เปนพาหะนําไขเลือดออกนากลัวนัก  ยุงลาย 
ทําใหหักแตกสลายไมทานทน   ทลาย 
ของสิ่งนี้มีทั่วไปในชองปาก   น้ําลาย 
เห็นไมยากปลอดภัยยามขามถนน  ทางมาลาย 
หมดทรัพยสินสิ้นเนือ้ประดาตน   ลมละลาย 
มันรอนจนน้ําแข็งเปนน้ําเอย.   ละลาย 



 
4.                               เชิญเอยเชิญไข 

ราเริงใจยนิดีปรีดายิ่ง     หฤหรรษ 
ชางใจเร็วดวนไดเสียจริงจริง    หุนหัน 
รอนทุกสิ่งเพราะวาเปนหนารอน    คิมหันต 
อาหารนี้มีไวถวายสงฆ     จังหัน 
ความมืดมนดวยความหลงมาหลอกหลอน  โมหันต 
ไมหมุนดวยแรงลมพัดสะบัดคลอน   กังหัน 
อําเภอกอนอยูเมืองเกาของเราเอย.   บางปะหัน 

 
5.                              ชวนเอยชวนคิด 

ขอรับผิดอยาขึ้งโกรธยกโทษให    ขอขมา 
ชื่อจังหวัดสตรีดังจังหวัดใด    นครราชสมีา 
ประเทศในเขตทวีปอเมริกา    ปานามา 
ไปแลวกลับไปแลวกลับหลายหลายเที่ยว  ไปๆ มาๆ 
สัตวใหญเทียวทองทะเลเปนเคหา   โลมา 
พระอิศวรมีเอกอัครชายา     พระอุมา 
กําหนดวาเปนเขตทําสังฆกรรมเอย.   พัทธสีมา 

 
6.                               คิดเอยคิดใหม 

คอยคุมไปเพื่อใหความอารักขา    คุมกัน 
การรับรองใหแกผูกูเงนิตรา    ประกัน 
สันตปาปาประทับอยูคูวังนี้    วาติกัน 
ชื่อรากษสในวรรณคดีมีหูใหญ    กุมภกรรณ 
กันทาไมใหเปนไปตามวิถี     ปองกัน 
งานโกนจกุพระองคเจาเขาพิธี    โสกันต 
ชายชาตรีแข็งแรงกลาแกรงเอย.    ฉกรรจ 
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1.                               อยาเอยอยาชา 
เปนหญิงคาประเวณีจะดีหรือ    โสเภณี 
เขียนรอยกรองชนิดหนึ่งพึงฝกปรือ   กาพยยานี 
จังหวัดชื่อเมืองคนดีศรีนคร    สุราษฎรธานี 
ลักษณะอันอัปมงคลปนเสนียด    กาลกิณี 
คูพระเกียรติกษัตริยชื่อลือกระฉอน   ราชิน ี
เอ็นดูดวยความสงสารอยางแนนอน   ปราน ี
ขนนิ่มออนสัตวไรหางหนาบางเอย.   ชะน ี

 
2.                              คิดเอยคิดกอน 

ผูสั่งสอนวิทยาสรรพศาสตร    อาจารย 
ชื่อแกงหนิงดงามตามธรรมชาติ    แกงกระจาน 
กลาวประกาศเผยความชั่วรูทั่วกัน   ประจาน 
ตัดสินคาตรงขอดีติขอเสีย    วิจารณ 
ทําลามกลามเลียนาเดียดฉันท    อนาจาร 
ใจเผื่อแผอดุหนุนคุณอนันต    เจือจาน 
การเที่ยวดั้นขออาหารเปนทานเอย.   ภิกขาจาร 

 
3.                               เกงเอยเกงนัก 

อารมณรักใครครวญรักชวนฝน    โรแมนติก 
รานตกแตงขายเสื้อผานานาภัณฑ   บูติก 
ภาชนะนัน้ใสน้ําไดใชจริงจริง    กระติก 
สารประกอบอินทรียทีส่ังเคราะห    พลาสติก 
เครื่องสําอางนี้เหมาะกับผูหญิง    ลิปสติก 
เลนไมตรงมีเลหเหลี่ยมเตรียมทวงติง   ตุกติก 
งดงามยิ่งผาเขียนลายขอทายเอย.   บาติก 



 
4.                               คิดเอยคิดพลาง 

แบบแผนยดึเปนแนวทางปฏิบัติ    บรรทัดฐาน 
ชี้ทรวดทรงลักษณะใหเห็นชัด    สัณฐาน 
คูสมบัติคํานี้ใชกันไดดี     พัสถาน 
ลงความเห็นเปนคาดคะเนเอาไวกอน   สันนิษฐาน 
เกาแนนอนของสิ่งใดไมเคลื่อนที่   โบราณสถาน 
การทักทายปราศรัยแขกแจกวาที   ปฏิสันถาร 
ประเทศหนึ่งเลนฮอกกี้มีชื่อเอย.    ปากีสถาน 

 
5.                              คนเอยคนพบ 

ความสงบใครใครใฝถามหา    สันติ 
ปลาบปลื้มใจยินดีเปรมปรีดา    ปติ 
อยูวัดวาที่พระสงฆลงจําวัด    กุฎิ 
รวมหลักฐานตัวเลขไวใชเปรียบเทียบ   สถิติ 
จัดระเบียบโตวาทีหัวขอถนัด    ญัตติ 
รักลําเอียงโกรธลําเอียงเห็นไดชัด   อคติ 
เหตุอุบัติกอกําเนิดมาเกิดเอย.    จุติ 

 
6.                               คิดเอยคิดแขง 

ไมเนื้อแข็งปลูกเรือนไดใชทําเสา   ไมรัง 
โรคยืดเยื้อนานหายไมบรรเทา    เรื้อรัง 
เปนของเกาโบราณสถานกาญจนบุรี   พระแทนดงรัง 
สัตวทะเลตระการตานาชมยิ่ง    ปะการัง 
ของหลายสิ่งกระจัดกระจายไมเปนที ่   รุงรัง 
แมลงทํากําบังกายอาศัยดี     ทํารัง 
ของสิ่งนี้ใชกอสรางหนทางเอย.    ดินลูกรัง 
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