
 
 

ความรูเ้พ่ือครไูทย            

                 สวัสดีคะเพื่อนครูภาษาไทยทุกคนและผูใหการสนับสนุนสงเสริมการใชภาษาไทยอยางถูกตอง  

ชวงนีเ้ราขอยอนทวนการเผยแพร“ความรูเพื่อครูไทย”จากจดหมายขาวสมาคมครภูาษาไทยแหงประเทศไทย

มาเปนการเผยแพรทางออนไลนกันนะคะ 

                 รายการแรกนี้เริ่มที่ การใชคํา “กระ”  ซึ่งมีใชอยูมากมายในภาษาไทย ที่ควรใชใหถูกตอง      

ทั้งดานอักขรวธิแีละความหมาย  อาจารยเสรี กาญจนโรมนต ที่ปรึกษาสมาคมครูภาษาไทยแหงประเทศไทย       

ไดรอยกรอง “กระนี้  - กระนั้น”  ไวใหเปนขอสังเกตในการใช  รวมทั้งตัวอยางการใช “กระ” ในเรื่องราว

ของชีวิตคนชนบท ที่ใหทั้งความรูและประสบการณ  ซึ่งครูผูสอนภาษาไทยสามารถนําไปใชเปนสื่อการสอน 

ไดเปนอยางดี.....ลองศึกษากันดูนะคะ 
 

                                              กระนี้ 

                กลอนหก 

         กระเหวากระเวาเรารอง 
กระปดูปดูรบักลบัมา                    

         กระจอกกระจาบจุบจิบ๊ 

กระตัว้กระเตน็เตม็แนว      

         กระหลอดกระเรยีนเวยีนทุง   

กระรอกกระแตตางกนิ  

         กระบีก่ระโจนโหนหอย        

ชะนโีหยหวนครวญไพร                   

         กระสนิธุรนิรืน่เรือ่ยรี ่  

กระซวิกระสรอยลอยชล          

         กระโหไลดะกระแห 

กระเบนกระบอกบงัใบ                   

         กระมงักระมนัหนัหา 

กระสบูกระสงัสมจร          

         กระชงัแกมช้าํจ้าํแกม 

กลวยกดักระทงิทึง่นาม                  

                                         

                  

ไกกองพรองเพรยีกเรยีกหา  

บอกฟากระจางแจงแลว 

กระจบิกระจิว๋แจวแจว 

แซงแซวกระสาสวนบนิ 

กระทงุกระยางเยอืนถิน่ 

จนัอนิกระทอนถกูใจ        

ลกูนอยหลงัหนาควาไขว 

ปาไลปาลัน่สนัน่นนท 

กระดีก่ระโดดไดฝน 

กระมลกระหยิม่อิม่ใจ 

กระแสกระเซน็ซานใส 

กระไอกระแอมแอบนอน 

กรมิกากรายเสอืเนือ้ออน 

ดกุชอนกางกุงกามกราม        

แปบแซมสลดิมานาขาม 

เขตคามมจัฉานาชม 

นายเสร ี กาญจนโรมนต   



๒ 
 

                                          กระนัน้  

    
                 กาพยสรุางคนางค ๒๘ 

                                กระแปงกระปอง      แฝดพีแ่ฝดนอง    จะไปทองนา     

กระซบุกระซบิ     ขยบิยบิตา     กระดีก๊ระดา     เหมอืนปลาน้าํใหม 

       วิง่เขาวิง่ออก      ควาเอากระบอก      รบีกรอกน้าํใส 

กระบงุกระบาย     กระทายเอาไป    จอบเสยีมเตรยีมไว     จะไดใชมนั 

       ถอืคนัเบด็มา     ของไวใสปลา      ผกูเอวเรว็พลนั 

กระหยิม่ยิม้ยอง   ร่าํรองเพลงกนั    กระเษมกระสนั   นีว่นัของเรา ฯ 

          กระจุมกระจิม๋      หนาตาจิม้ลิม้      แยมยิม้พริม้เพรา 

แฝดสองนองพี ่    กระปรีก้ระเปรา     ทาทมีเีชาวน    วยัเยาววยัซน 

     เสยีงแจวแววหวาน      รมิรัว้หนาบาน     สาํราญกระมล 

พศิพลางทางทา     เรงิรานายล     คูแฝดฝกฝน     อดทนทกุอยาง ฯ 

          แมเตรยีมอาหาร      เผือ่ลกูเผือ่หลาน      พอบานไมหาง 

กระจุกกระจิก๊   น้าํพรกินวลนาง    ของเครือ่งเคยีงขาง   ปลายทางมากมาย 

     เปดคอกกระบอื     ไอถกึไอทอื      กระวนกระวาย 

เดนิเตะถงุปุย    กระจยุกระจาย    กระเชอกระชาย    เกลือ่นกรายพืน้ดนิ 

     ไอถกึไอทอื      ยอมยอยอมยือ้      ไมดือ้ไมดิน้ 

กระตวมกระเตีย้ม     รูเจยีมจนชนิ      มฟีางใหกนิ     กส็ิน้ราํคาญ ฯ 

 

            กาพยยาน ี๑๑  

   กระแปงกบักระปอง              

ไอถกึนกึสาํราญ 

       ปองแปงแยงกนันัง่ 

กระซกิตอกระซี ้

          

ชวยเอาของออกจากบาน 

มาเคลยีคลอใหขึน้ขี ่

คอยระวงัหลงัเตม็ที ่

อารมณดไีมดดูาย 
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       กระจุมกบักระจิม๋ 

ไอทอืเมยีงชะมาย             

       แมพอไมรอชา                    

ครอบครวัแสนอบอุน           

       กระพรวนกระพอกพอก                  

ทอืถกึนกึกระไร  

       กระทัง่ถงึกระทอม  

ขาวโพดโหระพา            

       แมงลกับวบผกับุง          

กระเจีย๊บกระจรด ี           

       กระอวลกระออบไอ          

แมพอไมรอนาน            

       ควาจอบงอบกระจาด          

พรวนดนิดายหญากนั           

       เกบ็ผกัเกบ็พชืผล          

ขาวโพดฝกใหญใหญ 

       รดน้าํผกัฉ่าํชืน่                    

เสรจ็กจิกไ็ชโย            

       กระจิม๋กูกระจู                    

ปลาไหลวายผงึผงึ           

       กระปองลองกระจาน          

กระสบูวายพนัพวั           

       กระปองจองกระหวดั          

คนัเบด็โคงตดิดาน           

       กระหยอนผอนหนกัเบา        

กระสบูรปูแสนงาม           

       กระปองคลองกระจาน          

ลากปลามาทีแ่หง                    

       ปลดเบด็ปลอดจากปาก          

กระสบูสิน้พลงั  

           

เดนิยิม้กริม่ขึน้หลงัควาย 
ปรายตามองสองดรณุ 
เดนินาํหนาตาบอกบญุ 
กรุนกลิน่รกัประจกัษใจ 
ดงัปอกปอกกวดัแกวงไกว 
ดุมเดนิไปสูไรนา   

สวนครวัลอมพรอมธญัญา        

พรกิแตงกวาคะนาม ี

ถัว่กวางตุงหอมผกัช ี

มนัมะเขอืเหลอืกลาวขาน 

ทุงกวางใหญใจเบกิบาน 

รบีเรงงานเชนวานวนั 

กระวกีระวาดมาดขยนั 

ขดุเผอืกมนัมากองไว 

รอนกท็นโนนนัน่ไง 

ใสกระบงุถงุโตโต 

คนเรงิรืน่ขึน้อกัโข 

รบีโผไปใกลรมิบงึ 

กระจุมดแูลวชวยดงึ 

มนัมถีงึสามสีต่วั 

ลากผานผานพนกอบวั 

กระโจนฮบุหางกระจาน 

คนัเบด็งดัวดัอยูนาน 

สายเบด็ตงึแทบขาดตาม 

ไมเรงเรากระผลกีระผลาม 

แคชัว่ยามหยอนสาํแดง 

จงึคดิอานพลนัพลกิแพลง 

นอนแองแมงมนัใหญจงั 

ชวยกนัลากลงกระชงั 

ยงัพะงาบพะงาบงาํ 
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       กระแปงเกีย่วกระชอน          

ชะโดกระโดดนาํ            

       กระปองสองกระจาน          

ชะโดโยชวีา            

       กระชงัขงัชะโด           

กระดกิพลกิตะแคง           

       กระจิม๋กบักระจุม          

เอาของเอาของลง           

       กระปองมองจองจด          

แรดสลดิกระมงัม ี

       อกีของตองเปดชม          

แกงคัว่ยัว่อยากลอง           

       กระแปงหิว้กระปอง          

กระจบักระชบักาน           

       กระจบัเปนกระจกุ          

เกบ็ฝกไมชกัชา            

       ชวนกนักลบักระทอม          

ตางอวดอทิธฤิทธิ ์           

       แมพอกอกองไฟ                  

ขาวโพดพรอมเปลอืกมนั           

       มนัเผอืกเลอืกยอมยอม          

อยากกนิลิน้รวัรวั           

       พอเลอืกชอนโตโต          

โยนใสไฟเดีย๋วเดยีว              

       ไมเคาะกระเทาะดนิ          

หนงัลอนเหลอืเนือ้ปลา 

       กระตอบมกีระติบ๊          

ขาวจาวขาวเหนยีวนวล           

       น้าํพรกิน้าํปลาพรกิ          

เผด็จีด๊อยาคดิโวย 

           

ลอไอชอนชางชวนขาํ 

ฮบุกระชดิตดิเบด็มา 

ชอนทะยานฮบุทนัตา 

ชอนโรยราหมดเรีย่วแรง 

ชอนตวัโตคดิกาํแหง 

ลงกระชงัหลงักระชง 

เดนิดุมดุมดัง่ทะนง 

เหน็แลวหนานาปราน ี

หมอนลิกดดกุกระดี ่

แขยงพตีะเพยีนทอง 

โอ! หอยขมสมใจปอง 

อยากขอจองจุบสกัจาน 

เดนิทอดนองมองบวับาน 

สนี้าํตาลแกแลวหนา 

มอืกระตกุตนตดิมา 

ชัว่เวลาไดเกนิคดิ 

พอแมลอมวงกระจดิ 

ที่พชิติพชิยักนั 

ขนขอนไมใสสมุพลนั 

โยนทัง้ควนัไมหวัน่กลวั 

เผาแลวหอมจนยิม้หวั 

น้าํลายยัว่หยดแลวเชยีว 

ดกุชะโดพอกดนิเหนยีว 

ดนิแหงเหีย่วเกีย่วออกมา 

แตกเปนชิน้สิน้กงัขา 

คดิโอชานาชมิชวน 

แมกระซบิใหกระสรวล 

มนัหอมหวนลวนหวิโหย 

ตาํขลกุขลกิโขลกพรกิโรย 

ถาโอดโอยจะอดกนิ 
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       ผกัสดผกัสะอาด          

ปลาเผาเราใจจนิต           

       รวดเรว็ไรรอร ี           

ลอมวงตรงทีเ่คย            

       หมบุหมบัหมบุหมบุหมบั        

ขาวปลาสารพนั            

       อิม่แทอิม่เตม็ทอง          

แมพอกเ็อยเอือ้            

       ตางรบีเกบ็สาํรบั          

เสยีงขลุยพอขบัขาน           

       พอขวญัแลแมเรยีม          

อมัพาคอือาํไพ            

       ตะวนัตระเวนวนั          

บายคลอยไมคอยคน           

       กระเกรยีมเตรยีมเสรจ็สรรพ  

ผกัปลาอาหารอืน่           

       บานนามนี้าํใจ           

ใครใครไมบายเบอืน 

 

   กระทาํนาํอกัษร                 

“กระนี”้ ม ี“กระนัน้”             

   
   

           

ใสกระจาดปราศพษิสิน้ 

ไมถกูลิน้ใหดิน้เลย 

ของกระนีไ้มมเีฉย 

นัง่เสบยเปรยยิม้กนั 

กรบุกรบุกรบัขยบัขยนั 

ขาวโพดมนัไมมเีหลอื 

อิม่เกนิรองมองแลวเชือ่ 

อิม่ทหีลงัคอยลางจาน 

ลางฉบัฉบักลบัสาํราญ 

กองกงัวานหวานจบัใจ  

ตาเตม็เปยมสกุสดใส 

คอือมัพรเอีย่มอาํพล 

จรจรลัตะวนัวน 

เดีย่วจะค่าํจะคบืคนื 

มุงหนากลบัทบัชืน่มืน่ 

ยืน่แบงปนทกุบานเรอืน 

รุนเกาใหมเสมอเหมอืน 

ทัง้เหยาเยอืนเพือ่นบานกนั ฯ 

 

รอยกาพยกลอนกรองกระสนั 

ถา “กระโนน” คงกระ.......นาน ฯ 

 

นายเสร ี กาญจนโรมนต 

        
             

               
             

 


