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งานส่ิงใด 
 งานส่ิงใด งานส่ิงใด แมใ้ครละเลยท้ิงปล่อย มวัแต่คอย เฝ้าแต่คอย หวงัคอยแตเ่ก่ียงโยนกอง ไม่มีเสร็จไม่มีเสร็จรับรอง จ า

ไวทุ้กคนตอ้งมีงานก็ตอ้งช่วยกนั ช่วยกนัๆๆๆ 

                                                 ตรงต่อเวลา 
 ตรงต่อเวลา พวกเราตอ้งมาใหต้รงเวลา ตรง ตรง ตรงเวลา พวกเราตอ้งมาใหต้รงเวลา เราเกิดมาเป็นคนตอ้งหมัน่ฝึกตนให้
ตรงเวลา วนัคืนไม่คอยท่าวนัเวลาไม่เคยคอยใคร 

                                                     มองหา 
 มอง มองหา ขวญัตาเจา้อยูแ่ห่งใด มองมองไป ขวญัใจท าไมไม่มา เธอหลอกใหพ่ี้มารอ โอห้นอช่างเป็นไปได ้เป็นเพระเหตุ
อนัใด ขวญัใจท าไมไม่มา 

                                                      มาไวไว 
 มาไวไวพวกเราตอ้งมาไวไว ถา้ไม่เร็วไวจะท าใหเ้สียเวลา จะเกิดเสียหายถา้ไดเ้วลา หากวา่ไม่รีบมาจะเสียเวลาฟรีๆ ลา ลา 
ลา ลา............ 
 ถา้มวัใจเยน็เห็นจะไม่ไดก้าร ตอ้งรีบท างานใหเ้สร็จพลนัทนัที เสร็จการงานแลว้อยา่มวัรอรี รีบมาทนัทีจะไดไ้ม่เสียวเลา ลา 
ลา ลา ลา................ 

                                                       ได้เวลา 
 ไดเ้วลาเรามาเขา้กลุ่มพลนั อยา่ไดไ้หวหวัน่มาพบกนัอีกที รีบมาเร็วๆ มาฟังเร่ืองดี ไดค้วามรู้ยิง่ดูก็แสนเพลิน มาซิขอเชิญ 
เชิญเขา้กลุ่มซี รีบมาเร็ว เราน้ีรอคอย 

                                                    เจอะกนัสุขใจ 
 เจอะกนัวนัน้ีสุขใข สบายดีหรือบอกมา ห่างเธอฉนัเหงาอุรา ร้องร าดีกวา่วนัน้ีสุขใจ (ซ ้ า) 

                                                    คลายอารมณ์ 
 (สร้อย) ป่าม ป้าม ป่าม ปาม ป่าม ปาม ป้าม ป่าม ป้าม ป่าม ปาม ปาม ปาม 
 มา มา มา เชิญมา มาเถิดเรามา มาร้องเพลงกนั ลืมความทุกขเ์ร็วพลนั สนุกสุขสนัต ์กนัใหเ้ตม็ทรวง ดนตรีดีแสนดี ไม่เคยจะ
มีความทุกขค์วามลวง ฟังดนตรีช่ืนทรวงไม่หลอกไม่ลวงใหเ้ธอช ้าใจ (สร้อย) 
 ดู ดู ความเนคนมนัสบัมนัสนจนแสนระอา บางคนลน้เงินตรามีสุขหนกัหนาพาพน้โพยภยั บางคนจนสน้ดี คนเลวคนดีมี
คละกนัไป ดู ดูความวุน่วายจงผอ่นจงคลายหวัใจดว้ยเพลง (สร้อย) 

                                                พวกเรา 
 มาเถิดพวกเรามาร่วมร้องเพลงกนั พวกเราทั้งนั้นมาร่วมกนัทนัที แลว้เราก็หนัหนา้มาหากนั ยกัคิ้วใหก้นั แลบล้ิน 3 ที แพร็บ 
ๆๆๆๆ  เสร็จพลนัแลว้ก็หนักลบัมา 
 อยา่มวัชา้ส่ายเอว 3 ที 1 2 3 4 5 (ซ ้ า 3 คร้ัง)  เสร็จพลนัแลว้ก็หนักลบัมา อยา่มวัชา้หวัเราะ 3 ที เฮอ้ ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า (ซ ้ า 3 
คร้ัง) 



2 
 

 

                                                  จบั 
    หู ตา จมูก จบัใหถู้กจมูกตาหู 
    จบัใหม่จบัใหฉ้นัดู (ซ ้ า) จมูก ตา หู หู ตา จมูก 

 
                                               ยุงกดัขา 
 ยงุกดัขา ยงุกดัขา ยงุกดัขา เราอยา่ไปตี  ถา้ยงุมนักดัและมาราว ีตอ้งใชว้ธีิ...เป่าป่ี...ไล่ยงุ 

 
                                                      ว่าว 
 วา่วท่ีฉนัชอบเล่น เชา้เยน็ฉนัชอบเล่นวา่ว วา่วนอ้ยท่ีลอยสู่ดาว (ซ ้ า) ทุกคืนยงัสาวเม่ือวา่ติดลม 
 (ซ ้ า โบกสะบดั สะวดิสะวดัเวยีนวน (ซ ้ า) แลดูสบัสนอยูบ่นเมฆา (ซ ้ า) 

                                                  ของเราเอง 
 น่ีคือ...มือ..ใช่ไหม น่ีก็คือ...มือ...ใช่ไหม  ไม่ใช่ของใครเป็นของเราเอง กระทบกนัใหม้นัคร้ืนเครง 
 (ซ ้ า) ฟังแลว้บรรเลงช่ืนใจช่ืนใจ (ซ ้ า 

                                                      ลมพดั 
 ลมเอย ชะเอย ลมพดั ลมพดัสะบดัใบพล้ิว มานัง่ตากลม กลมๆๆๆ ชะเอ๋ยชมววิ ชะเอย ชะเอยชมววิ อยูใ่นทิวไมเ้อย ชะเอ่อ 
เอย เอ่อ เอย เอิงเอย 
 ลูกสาวลูกชายใครหนอ หนา้ตาสวยหล่อคมสนั มานัง่อบรม ๆๆ ..ลูกเสือ..ดว้ยกนั อบรมกนัเพียง 3 วนัเบิกบานหวัใจเอย ชะ
เอ่อ เอย เอ่อ เอย เอิงเอย 

                                          หลานตาหวานเพลง 
     หวานตาหวานเพลง (ซ ้ า) 
     เรามาบรรเลงเป็นเพลงฮาวาย (ซ ้ า 
     สนุกจริงหนาไม่วา่หญิงชาย (ซ ้ า 
     ระร่ืนช่ืนใจในวงฟ้อนร า (ซ ้ า) 

                                                  แมงอฮูีม 
 ฝนเทลงมา เทลงมา เทลงมา ใหน้าตูโฮง นาตูโฮง นาตูโฮง ใหโ้ส่งตูเปียก โส่งตเูปียก โส่งตูเปียก 
  ใหเ้ส้ือตูเปียก เส้ือตูเปียก เสือตเูปียก แมงตบัเต่าออกลูกขา้งหลงั เป็นแมงอีหยงั 
 โอ..แมงอีฮูม แมงอีฮูม แมงอีฮูม ใตต้น้หมากเขียบ ตน้หมากเขียบ ตน้หมากเขียบ 

                                              ยาฆ่าแมลง 
 ยาฆ่าแมลงหมอ้ใหญ่ เก็บเอาไวอ้ยูใ่นตูเ้ยน็  ..ลูกเสือ..เขาผา่นมาเห็น (ซ ้ า) 
 เปิดตูเ้ยน็กินยาฆ่าแมลง ชกั..แด็กๆๆๆๆ (ซ ้ า) 
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                                                    บีบ 
 บีบ ๆๆ บีบใหพ้ร้อมเพรียงกนั บีบเพ่ือสร้างพลงั พลงัใหแ้ก่ตวัเรา 
 ลนั หลนั หล่า ลนั ลนั ลา (ซ ้ า 3 คร้ัง) 

                                                 ปรบมอื 
 ปรบมือ เปาะๆๆ ย  ้าเทา้ปังๆๆ ลุกข้ึนยนืแลว้นัง่ (ซ ้ า) ย  ้าเทา้ปัง ๆๆ ปรบมือ เปาะ ๆๆ 

 
                                                แจวเรือ 
 แจวมาแจวจ ้าจึก พอถึงน ้ าลึกนึกถึงคนแจว เรือของใครลอยมา ..ห่างๆ...ขอเชิญ..หมู่กวาง.. 
 ออกมาช่วยกนัแจว บึด จ ้า บึด จ ้าบึด จ ้าบึด (ซ ้ า) 

                                              เฮ เฮ ละวา 
 เฮ เฮ ลาวา มาเถิดมา ช่วยกนัส่งเสียงเป็นส าเนียงเสียงสตัวร้์อง ตีฉ่ิงประกอบท านอง แลว้ช่วยกนัร้องใหพ้ร้อมกนั 
 ต๊ิ ต่าง วา่ฉนัเป็น..มา้...แลว้..มา้..มนันอ้งยงัไง..มา้..มนัร้อง...ฮ้ีฮ้ี  ฮ้ีฮ้ี ฮ้ีฮ้ี ฮ้ีฮ่ี... 

                                             มนุษย์ค้างคาว 
 ฉนัเป็นนกมีหู ฉนัเป็นหนูมีปีก ฉนัมีพลงัซุปเปอร์โซนิค ไวค้อยหลบหลีกเพราะฉนัมองไม่เห็น 
 ฉนัเป็นคา้งคาว ฉนัเป็นคา้งคาว (ซ ้ า) 

                                               ปก ป้ก ปก 
 (สร้อย) ปก ป้ก ปก จบัจ้ิงจกมาใหน้กกิน นกเจา้ก็บิน เจา้ก็บิน มากินจ้ิงจก 
 สาวเอ่ยสาว หนา้หนาวเจา้นอนกอดอก (ซ ้ า) ยามวงัเวง...ลูกเสือ...นัน่เอง  หนา้ตาเหมือน...ครก...(สร้อย) 

 
                                      พวกเรามาหัวเราะกนั 
 พวกเรามาหวัเราะกนั มาหวัเราะกนัใหม้นัดงั ๆ(ซ ้ า)  หวัเราะใหห้ลงัคามนัพงั (ซ ้ า) 
 หวัเราะดงัๆ ไม่ตอ้งอายใคร   เฮอ้ ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า.....(ซ ้ า) 

                                                  กวนหย ี
 กามนิตยอดชายจะไปคา้ขายท่ีโกสมัพี  โชคและบุญหนุนน า มาเจอสาวงามก าลงักวนหย ี
  กามนิตตกใจกระโดดเขา้ไปขอกวน 3 ที หย.ี..... 

                                                  ทะเล 
 ทะเล ทะเล ทะเล ทะเล................................ 
 ลมบกลมทะเลอากาศถ่ายเท ผลดักนั ผลดักนั (ซ ้ า) 
 ลมบกพดัตอนกลางวนั (ซ ้ า) ลมทะเลนั้นพดัตอนกลางคืน 
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                                               พวงมาลยั 
 พวงมาลยัของฉนั อีกก่ีวนัจะไดค้ลอ้งคอ ตวัฉนันั้นรูปไม่หล่อ (ซ ้ า) อาศยัวา่พอ่มีกระดุมเล่ียมทอง (ซ ้า) 

                                                ไก่ซ่ิง 
 ไก่ท่ีบา้นฉนั มนัขนัไดไ้พเราะดี โก่งคอแลว้ขนั ดงัเสียงสัน่ธรณี 
 เอก เอก อี เอก็ เอก อ้ี เอก เอก อ้ี เอก โอก โอก อีโอก๊ โอก อ้ี โอก โอก อ๊ีโอก 

                                         คุณแม่ไปตลาด 
   (สร้อย) คุณแม่ไปตลาด เดินนวยนาดกบัลูกบุปฝา (ซ ้ า) 
   คุณแม่ซ้ือกรรไกรตดัผา้มา (ซ ้ า) 
   ลูกบุปผาขอมาเล่นโชว ์(ซ ้ า)...สร้อย.... 
   คุณแม่ซ้ือพดัใบลานมา (ซ ้ า) 
   ลูกบุปผาขอมาเล่นโชว ์(ซ ้ า)...สร้อย.... 
   คุณแม่ซ้ือเกา้อ้ีโยกมา (ซ ้ า) 
   ลูกบุปผาขอมาเล่นโชว ์(ซ ้ า)...สร้อย.... 
   คุณแม่ซ้ือตุก๊ตามา (ซ ้ า) 
   ลูกบุปผาขอมาเล่นโชว ์(ซ ้ า)...สร้อย.... 
   คุณแม่ซ้ือจกัรเยบ็ผา้มา (ซ ้ า) 
   ลูกบุปผาขอมาเล่นโชว ์(ซ ้ า)...สร้อย.... 

 
                                              ดงึเส้ือผ้า 
 ดึงมาดึงเส้ือผา้ พ่ีจ๋าอยา่ดึง อยา่ดึง (ซ ้ า) สาลิกาบินมาเกาะตน้...สะเดา..(ซ ้ า)  ขอเชิญ...หมู่งูเห่า...ออกมาแสดง..... 

                                               กิง่ก้านใบ 
    ก่ิง กา้น ใบ ชะ ชะ ใบ กา้น ก่ิง (ซ ้ า) 
    ฝนตกลมแรงริน ๆ (ซ ้ า) ชะ ชะ ก่ิงกา้นใบ 

                                             แยมผลไม้ 
  มะพร้าว ๆ ๆ มะละกอ ๆ ๆ กลว้ย ๆ ๆ สม้ ๆๆ มะพร้าว มะละกอ กลว้ย สม้ 

                                                  โรต ี
  โรตี ใส่นม ใส่ไข ่ใส่ไข่ ใส่นม ใส่ทั้งนมใส่ทั้งไข ่

                                             พ.ศ.2506 
 พ.ศ.2506 อาหมวยดวงตกข่ีรถจกัรยาน ข่ีไปทุกถ่ินสถาน พอถึงสะพานเดง้ข้ึนเดง้ลง 
 ข่ีไปพอถึงทางโคง้ อาหมวยโดดลง เอามือลูบอาน จกัรยานก็เดง้ข้ึน เดง้ลง 
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                                                หนอน 
 ตว้ม ๆ เต้ียมๆ ออกมาจากไข ่ เจา้หนอนตวัใหญ่ วอ่งไวออกมา 
  กระด๊ีบๆ ไป กระด๊ีบๆ มา กระด๊ีบๆๆๆๆ 

                                               ยิม้ให้กนั 
 ฉนัและเธอเจอกนั แทบทุกวนัเลยเชียว เม่ือเจอกนัเราทกักนั เพื่อสมานไมตรี 
  ยิม้ใหก้นัทีไร สุขฤทยัเปรมปรีด์ิ ไดพ้ดูจาพาที สวสัดีเพื่อนเอย 

                                                   ยิม้ 
    ยิม้ยิม้กนัเถอะนะ  ยิม้แลว้พาคลายเศร้า 
   ยิม้ท าใหค้ลายเหงา   ยิม้พาเราเพลินใจ 
    ยิม้นั้นพาสุขล ้า  ท าเร่ืองยากเป็นง่าย 
   ยิม้ใหก้นัเม่ือไร   เร่ืองรายจะกลายเป็นดี 

 
                                               เป่ายงิฉุบ 
 มีเขา มีเขา แลว้ เราก็เป่ายงิฉุบ นัง่ๆ ลุกๆ เรามาสนุกดว้ยกนัใกลเ้ขา้ไปอีกนิด 
 ชิดเขา้ไปอีกหน่อย หมุนมือนอ้ยๆ แลว้เราก็คลอ้งมือกนั 

                                              ซุมบาซะ 
 ออฟวนัสะมุติก๊ะ ไดซนัฟาไซเลนเดอร์ ออฟวนัสปีลล่ิง เอคอนไดอะซุมบาซะ  
 อะซุมบาซุมบาซุมบาซะ (ซ ้ า) 

                                                สุขอุรา 
 สุขฤทยัเพลินใจเพลินตา สุขอุราเพลินตาเพลินใจ โอล้ะเนอ้ โอละเนอ (ซ ้ า) 
  ฉนัไดเ้จอะเพ่ือนใจเพ่ือนใจ (ซ ้ า) 

                                         มาร้องเพลงกนั 
     มาร้องเพลงกนัเถิดนะจ๊ะ 
     มาเรามาร้องเพลงกนั 
     ฟังเสียงเพลงแลว้ช่ืนใจ (ซ ้ า) 
     มาเรามาร้องเพลงเฮฮา (ซ ้ า) 
     ซุมบาซุมบาซุมบาซะ (ซ ้ า) 
     (ไวโอลิน) วโีอวโีอวโีอลา..... 
     (กลอง)  ตุม ตุ่ม ตุม ตุ่ม ตุม ตุม ตุม๊..... 

                                              หาเพือ่น 
  เพ่ือนเอ๋ย เพ่ือนรัก ฉนัเคยรู้จกั เพ่ือนรักอยูไ่หน ใครเห็นรีบบอกเร็วไว (ซ ้ า) นัน่ยงัไงช่ือ...เอย 
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                                            มองหางู 
  มอง มองหาอยู ่(ซ ้ า) โอ่นัน่งู (ซ ้า) จงเดินหนี หนีไปใหไ้กลงู หาทางใหงู้ไป งูลงรูงูลงรู 

                                              โชคด ี
    ช่างโชคดีวนัน้ีมาพบเธอ (ซ ้ า) 
     ฉนัดีใจจริงนะเออมาพบเธอสุขใจ 
    เธอนั้นอยูส่บายดีหรือไร (ซ ้ า) 
     มาร้องร าเพลินฤทยัใหห้วัใจสุขส าราญ 
    ตบมือไปกนัใหพ้ร้อมเพรียง (ซ ้ า) 
     ยกมือไวส่้ายหวัเอียงใหพ้ร้อมเพรียงตามกนั 
    แลว้หมุนกลบัปรับตวัเสียใหท้นั (ซ ้ า) 
     มือทา้วเอวซอยเทา้พลนัใหพ้ร้อมกนัเถิดเอย 

                                             ร าวงบ้านไร่ 
    หนุ่มสาวชาวบา้นไร่ ปลูกดอกไมเ้อาไวเ้ชยชม 
  มีทั้งองักาบ กลุหลาบ ซ่อนกิล่น (ซ ้ า) อินทนิลมณฑาสารภี ดอกไมใ้นสวนน้ี (ซ ้ า) 
  น่ายวนน่าย ีน่าเดด็น่าดม (ช) ขอดอกไดไ้หม (ญ) ไม่ไดห้รอกพ่ี (ซ ้ า) 
  (ช) ดอกแหง้ดอกเห่ียว (ญ) ดอกเดียวก็ไม่ได ้(ซ ้ า) (ช) พี่หมดอาลยัเสียแลว้เอวกลม 

                                              เจ้าเงาะ 
   เจา้เงาะ เจา้เงาะ มานัง่หวัเราะ พงุโยเ้ยอะแยะ (ซ ้ า) 
   อยูใ่นป่าเจา้กินอะไร (ซ ้ า) ฉนัจะบอกใหฉ้นักิน...ถัว่แระ.... 

                                           สวรรค์บันดาล 
    สวรรคบ์นัดาลดลใหเ้รามา 
     ใหเ้ราสองมาพบกนัวนัใหม่ 
    อบรมคร้ังน้ีดีอกดีใจ 
     เริงร่ืนกนัไปไม่รู้โรยรา 
    จะอยูแ่ห่งไหน เตือนใจเตือนตา 
     จะอยูเ่มืองฟ้า เตือนตาเตือนใจ 
      สวรรคบ์นัดาล 

                                             สาวชาววงั 
   สาวชาววงั เอวเท่ากละละมงั ปะแป้งจอห์นสนั (ซ ้ า) 
    หมู่....เป็นของใครกนั (ซ ้ า)  ถา้เป็นของฉนั ฉนัรักตายเลย 
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                                  พกัแรมสุขใจ 
   สุขใจเม่ือไดม้าอยูค่่าย   สุขกายเม่ือไดม้าพกัแรม 
    คืนน้ีพระจนัทร์สวยแจ่ม  พกัแรมพกัแรมสุขใจ (ซ ้ า) 
   สุขกายเม่ือไดม้าร้องเล่น         รุ่มเยน็เม่ือไดม้าพกัใจ 
    สุขน้ีท่ีเราฝันใฝ่  สุขใจเม่ือไดม้าพกัแรม (ซ ้ า) 

                                    พกัแรม 
     วนัน้ีร่ืนเริงส าราญสุขสนัตอุ์รา 
    พวกเราไดม้ามาอยูค่่ายพกัแรม 
     เราร้องเราร ายามเม่ือมาพกัแรม 
    สบายคลา้ยคืนจนัทร์แจ่ม 
     พกัแรมสุขสนัตอุ์รา (ซ ้ า) 

                                  ข้าวโพดสาล ี
     พรวนดินกนัเสียใหห้มดจะปลูกขา้วโพดสาลี (ซ ้ า) 
    โอเ้จา้ดวงดาราเจา้ไม่เมตตาตวัพ่ี ขา้วโพดสาลี (ซ ้ า) 
     ป่านฉะน้ีจะโรยรา (ซ ้ า) 

                                 รอบกองไฟ 
 โอเ้ม่ือมีไฟ ไฟ ไฟ ลุกข้ึนแจ่มจา้  สุขอุราเม่ือเรามา พร้อมหนา้กนั 
 คืนวนัน้ีมีสุขปลดเปล้ืองทุกขรั์บความส าราญ เธอกบัฉนันั้นมาเล่นรอบกองไฟ (ซ ้ า) 
  ไฟมนัลุกมีความร้อนไม่อาทรความร้อนของไฟ ไฟจะลุกจะร้อนเพียงใด สุขฤทยัร่วมวงเฮฮา (ซ ้ า) 

 
                                 สยามานุสต ิ
    ใครรานใครรุกดา้ว  แดนไทย 
    ใครรบจนสุดใจ  ขาดด้ิน 
    เสียเน้ือเลือดหลัง่ไหล ยอมสละ ส้ินแล 
    เสียชีพไป่เสียส้ิน  ช่ือกอ้งเกียรติงาม 
    หากสยามยงัอยูย่ ั้ง  ยนืยง 
    เราก็เหมือนอยูค่ง  ชีพดว้ย 
    หากสยามพินาศลง  ไทยอยูไ่ด ้ฤา 
    เราก็เหมือนมอดมว้ย  หมดส้ินสกลุไทย 
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                                 สามคัคชุีมนุม 
    พวกเราเราเหล่ามาชุมนุม ต่างกมุใจรักสมคัรสมาน 
     ลว้นมิตรจิตช่ืนบาน สราญเริงอยูทุ่กผูทุ้กนาม 
    (สร้อย) อนัความกลมเกลียวกนัเป็นใจเดียวประเสริฐศรี 
     ทุกส่ิงประสงคจ์งใจจกัเสร็จสมไดด้ว้ยสามคัคี 
    กิจใด ธ ประสงคมี์ร่วมใจภกัดีแด่พระจอมสยาม 
     พร้อมพรึบดงัมือเด่ียวยามยากเยน็เห็นง่าย บ่ หน่าย บ่ วาง (สร้อย) 
    ทีหนกัก็จกัเบาคลาย ท่ีอนัตรายก็ขจดัขดัขวาง 
     ฉลองพระเดช บ่ จาง กตเวทิคุณพระกรุณา (สร้อย) 
    สามคัคีน่ีแหละล ้าเลิศ จกัชูชาติเดชิดพระศาสนา 
     สยามรัฐจกัวฒันา ปรากฏเกียรติฟุ้ งเฟ่ืองกระเด่ืองแดนดิน (สร้อย) 

 
                                   ลูกเสือขึน้เขา 
    ลูกเสือเดินข้ึนเขาแบกกระเป๋าท าตวัเบาเบา (ซ ้ า) 
   ใส่รองเทา้สีน ้ าตาลเก่า ๆ(ซ ้ า) ยกมือข้ึนเกาท่ี ..แกม้..เบาๆ 

                                    ตะวนัสีแดง 
     โตง ๆ ๆนุ่งกระโปรงใส่เส้ือสีแดง 
     เตง ๆ ๆ นุ่งกางเกงใส่เส้ือสีแดง 
     สีแดงคือแสงตะวนั (ซ ้ า) 
     หนัหลงัใหก้นัสีมนัแรงๆ (ซ ้ า) 

                                     มาตามนัด 
   (สร้อย) มากลางวนัเธอนดัใหม้ากลางคืนมากลางคืนเธอนดัใหม้ากลางวนั 
    พวกเรามาวนัน้ีมาร้องเพลง  ร่วมบรรเลงเป็นเพลงใหสุ้ขใจ 
   สนุกสนานร่ืนเริงทุกคนไป ดว้ยหวัใจของคนท่ีร้องเพลง (สร้อย) 

                                        อยู่ไหน 
.    .จระเข.้.อยูไ่หน (อยูน่ี่ อยูน่ี่) 
     จะตอ้งไปหา (เชิญมา เชิญมา) 
    อยูไ่กลหนกัหนาแมข้อบฟ้าบงั (ไม่บงั ไม่บงั) 
     คิดถึงเธออยูไ่ม่เคยนึกชงั (จริงรึเปล่า จริงรึเปล่า) 
    ใจเรายงัคิดถึงกนัทุกวนัคืน (ขอบคุณ ขอบคุณ) 
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                                     ยนิดทีีพ่บกนั 
    วนัน้ียนิดีท่ีเราไดม้าพบกนั (ซ ้ า) ยนิดี ยนิดี ยนิดี 
    มาเถิดมาเรามาร่วมสนุก  ปลดเปล้ืองความทุกขใ์หม้นัส้ินไป 
    มาเถิดมาเรามาร่วมจิต  ช่วยกนัคิดท าใหก้าร..ลูกเสือ..เจริญ 

                                         ระเบียบแถว 
   ซา้ยหนั ขวาหนั สน้เทา้ชิดกนั  ปลายเทา้แยกออกไป (ซ ้ า) จะหนักนัคร้ังใด(ซ ้ า) 
    นึกเอาไว ้ซา้ยขวาของเรา  
   ซา้ยหนัมีสองจงัหวะ ป๊ะ เท่ง ป๊ะ ๆ 
    ขวาหนัมีสองจงัหวะ ป๊ะ เท่ง ป๊ะๆ 
   กลบัหลงัหนัมีสองจงัหวะ ป๊ะ เท่ง ป๊ะๆ 

งานส่ิงใด 
 งานส่ิงใด งานส่ิงใด แมใ้ครละเลยท้ิงปล่อย มวัแต่คอย เฝ้าแต่คอย หวงัคอยแตเ่ก่ียงโยนกอง ไม่มีเสร็จไม่มีเสร็จรับรอง จ า
ไวทุ้กคนตอ้งมีงานก็ตอ้งช่วยกนั ช่วยกนัๆๆๆ 

                                                 ตรงต่อเวลา 
 ตรงต่อเวลา พวกเราตอ้งมาใหต้รงเวลา ตรง ตรง ตรงเวลา พวกเราตอ้งมาใหต้รงเวลา เราเกิดมาเป็นคนตอ้งหมัน่ฝึกตนให้
ตรงเวลา วนัคืนไม่คอยท่าวนัเวลาไม่เคยคอยใคร 

                                                     มองหา 
 มอง มองหา ขวญัตาเจา้อยูแ่ห่งใด มองมองไป ขวญัใจท าไมไม่มา เธอหลอกใหพ่ี้มารอ โอห้นอช่างเป็นไปได ้เป็นเพระเหตุ
อนัใด ขวญัใจท าไมไม่มา 

                                                      มาไวไว 
 มาไวไวพวกเราตอ้งมาไวไว ถา้ไม่เร็วไวจะท าใหเ้สียเวลา จะเกิดเสียหายถา้ไดเ้วลา หากวา่ไม่รีบมาจะเสียเวลาฟรีๆ ลา ลา 
ลา ลา............ 
 ถา้มวัใจเยน็เห็นจะไม่ไดก้าร ตอ้งรีบท างานใหเ้สร็จพลนัทนัที เสร็จการงานแลว้อยา่มวัรอรี รีบมาทนัทีจะไดไ้ม่เสียวเลา ลา 
ลา ลา ลา................ 

                                                       ได้เวลา 
 ไดเ้วลาเรามาเขา้กลุ่มพลนั อยา่ไดไ้หวหวัน่มาพบกนัอีกที รีบมาเร็วๆ มาฟังเร่ืองดี ไดค้วามรู้ยิง่ดูก็แสนเพลิน มาซิขอเชิญ 
เชิญเขา้กลุ่มซี รีบมาเร็ว เราน้ีรอคอย 

                                                    เจอะกนัสุขใจ 
 เจอะกนัวนัน้ีสุขใข สบายดีหรือบอกมา ห่างเธอฉนัเหงาอุรา ร้องร าดีกวา่วนัน้ีสุขใจ (ซ ้ า) 
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                                                    คลายอารมณ์ 
 (สร้อย) ป่าม ป้าม ป่าม ปาม ป่าม ปาม ป้าม ป่าม ป้าม ป่าม ปาม ปาม ปาม 
 มา มา มา เชิญมา มาเถิดเรามา มาร้องเพลงกนั ลืมความทุกขเ์ร็วพลนั สนุกสุขสนัต ์กนัใหเ้ตม็ทรวง ดนตรีดีแสนดี ไม่เคยจะ
มีความทุกขค์วามลวง ฟังดนตรีช่ืนทรวงไม่หลอกไม่ลวงใหเ้ธอช ้าใจ (สร้อย) 
 ดู ดู ความเนคนมนัสบัมนัสนจนแสนระอา บางคนลน้เงินตรามีสุขหนกัหนาพาพน้โพยภยั บางคนจนสน้ดี คนเลวคนดีมี
คละกนัไป ดู ดูความวุน่วายจงผอ่นจงคลายหวัใจดว้ยเพลง (สร้อย) 

                                                พวกเรา 
 มาเถิดพวกเรามาร่วมร้องเพลงกนั พวกเราทั้งนั้นมาร่วมกนัทนัที แลว้เราก็หนัหนา้มาหากนั ยกัคิ้วใหก้นั แลบล้ิน 3 ที แพร็บ 
ๆๆๆๆ  เสร็จพลนัแลว้ก็หนักลบัมา 
 อยา่มวัชา้ส่ายเอว 3 ที 1 2 3 4 5 (ซ ้ า 3 คร้ัง)  เสร็จพลนัแลว้ก็หนักลบัมา อยา่มวัชา้หวัเราะ 3 ที เฮอ้ ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า (ซ ้ า 3 
คร้ัง) 

                                                  จบั 
    หู ตา จมูก จบัใหถู้กจมูกตาหู 
    จบัใหม่จบัใหฉ้นัดู (ซ ้ า) จมูก ตา หู หู ตา จมูก 

 
                                               ยุงกดัขา 
 ยงุกดัขา ยงุกดัขา ยงุกดัขา เราอยา่ไปตี  ถา้ยงุมนักดัและมาราว ีตอ้งใชว้ธีิ...เป่าป่ี...ไล่ยงุ 

 
                                                      ว่าว 
 วา่วท่ีฉนัชอบเล่น เชา้เยน็ฉนัชอบเล่นวา่ว วา่วนอ้ยท่ีลอยสู่ดาว (ซ ้ า) ทุกคืนยงัสาวเม่ือวา่ติดลม 
 (ซ ้ า โบกสะบดั สะวดิสะวดัเวยีนวน (ซ ้ า) แลดูสบัสนอยูบ่นเมฆา (ซ ้ า) 

                                                  ของเราเอง 
 น่ีคือ...มือ..ใช่ไหม น่ีก็คือ...มือ...ใช่ไหม  ไม่ใช่ของใครเป็นของเราเอง กระทบกนัใหม้นัคร้ืนเครง 
 (ซ ้ า) ฟังแลว้บรรเลงช่ืนใจช่ืนใจ (ซ ้ า 

                                                      ลมพดั 
 ลมเอย ชะเอย ลมพดั ลมพดัสะบดัใบพล้ิว มานัง่ตากลม กลมๆๆๆ ชะเอ๋ยชมววิ ชะเอย ชะเอยชมววิ อยูใ่นทิวไมเ้อย ชะเอ่อ 
เอย เอ่อ เอย เอิงเอย 
 ลูกสาวลูกชายใครหนอ หนา้ตาสวยหล่อคมสนั มานัง่อบรม ๆๆ ..ลูกเสือ..ดว้ยกนั อบรมกนัเพียง 3 วนัเบิกบานหวัใจเอย ชะ
เอ่อ เอย เอ่อ เอย เอิงเอย 
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                                          หลานตาหวานเพลง 
     หวานตาหวานเพลง (ซ ้ า) 
     เรามาบรรเลงเป็นเพลงฮาวาย (ซ ้ า 
     สนุกจริงหนาไม่วา่หญิงชาย (ซ ้ า 
     ระร่ืนช่ืนใจในวงฟ้อนร า (ซ ้ า) 

                                                 แมงอฮูีม 
 ฝนเทลงมา เทลงมา เทลงมา ใหน้าตูโฮง นาตูโฮง นาตูโฮง ใหโ้ส่งตูเปียก โส่งตเูปียก โส่งตูเปียก 
  ใหเ้ส้ือตูเปียก เส้ือตูเปียก เสือตเูปียก แมงตบัเต่าออกลูกขา้งหลงั เป็นแมงอีหยงั 
 โอ..แมงอีฮูม แมงอีฮูม แมงอีฮูม ใตต้น้หมากเขียบ ตน้หมากเขียบ ตน้หมากเขียบ 

                                              ยาฆ่าแมลง 
 ยาฆ่าแมลงหมอ้ใหญ่ เก็บเอาไวอ้ยูใ่นตูเ้ยน็  ..ลูกเสือ..เขาผา่นมาเห็น (ซ ้ า) 
 เปิดตูเ้ยน็กินยาฆ่าแมลง ชกั..แด็กๆๆๆๆ (ซ ้ า) 

 
                                                    บีบ 
 บีบ ๆๆ บีบใหพ้ร้อมเพรียงกนั บีบเพ่ือสร้างพลงั พลงัใหแ้ก่ตวัเรา 
 ลนั หลนั หล่า ลนั ลนั ลา (ซ ้ า 3 คร้ัง) 

                                                 ปรบมอื 
 ปรบมือ เปาะๆๆ ย  ้าเทา้ปังๆๆ ลุกข้ึนยนืแลว้นัง่ (ซ ้ า) ย  ้าเทา้ปัง ๆๆ ปรบมือ เปาะ ๆๆ 

 
                                                แจวเรือ 
 แจวมาแจวจ ้าจึก พอถึงน ้ าลึกนึกถึงคนแจว เรือของใครลอยมา ..ห่างๆ...ขอเชิญ..หมู่กวาง.. 
 ออกมาช่วยกนัแจว บึด จ ้า บึด จ ้าบึด จ ้าบึด (ซ ้ า) 

                                              เฮ เฮ ละวา 
 เฮ เฮ ลาวา มาเถิดมา ช่วยกนัส่งเสียงเป็นส าเนียงเสียงสตัวร้์อง ตีฉ่ิงประกอบท านอง แลว้ช่วยกนัร้องใหพ้ร้อมกนั 
 ต๊ิ ต่าง วา่ฉนัเป็น..มา้...แลว้..มา้..มนันอ้งยงัไง..มา้..มนัร้อง...ฮ้ีฮ้ี  ฮ้ีฮ้ี ฮ้ีฮ้ี ฮ้ีฮ่ี... 

                                             มนุษย์ค้างคาว 
 ฉนัเป็นนกมีหู ฉนัเป็นหนูมีปีก ฉนัมีพลงัซุปเปอร์โซนิค ไวค้อยหลบหลีกเพราะฉนัมองไม่เห็น 
 ฉนัเป็นคา้งคาว ฉนัเป็นคา้งคาว (ซ ้ า) 
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                                               ปก ป้ก ปก 
 (สร้อย) ปก ป้ก ปก จบัจ้ิงจกมาใหน้กกิน นกเจา้ก็บิน เจา้ก็บิน มากินจ้ิงจก 
 สาวเอ่ยสาว หนา้หนาวเจา้นอนกอดอก (ซ ้ า) ยามวงัเวง...ลูกเสือ...นัน่เอง  หนา้ตาเหมือน...ครก...(สร้อย) 

                                      พวกเรามาหัวเราะกนั 
 พวกเรามาหวัเราะกนั มาหวัเราะกนัใหม้นัดงั ๆ(ซ ้ า)  หวัเราะใหห้ลงัคามนัพงั (ซ ้ า) 
 หวัเราะดงัๆ ไม่ตอ้งอายใคร   เฮอ้ ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า.....(ซ ้ า) 

                                                  กวนหย ี
 กามนิตยอดชายจะไปคา้ขายท่ีโกสมัพี  โชคและบุญหนุนน า มาเจอสาวงามก าลงักวนหย ี
  กามนิตตกใจกระโดดเขา้ไปขอกวน 3 ที หย.ี..... 

                                                  ทะเล 
 ทะเล ทะเล ทะเล ทะเล................................ 
 ลมบกลมทะเลอากาศถ่ายเท ผลดักนั ผลดักนั (ซ ้ า) 
 ลมบกพดัตอนกลางวนั (ซ ้ า) ลมทะเลนั้นพดัตอนกลางคืน 

                                               พวงมาลยั 
 พวงมาลยัของฉนั อีกก่ีวนัจะไดค้ลอ้งคอ ตวัฉนันั้นรูปไม่หล่อ (ซ ้ า) อาศยัวา่พอ่มีกระดุมเล่ียมทอง (ซ ้า) 

                                                ไก่ซ่ิง 
 ไก่ท่ีบา้นฉนั มนัขนัไดไ้พเราะดี โก่งคอแลว้ขนั ดงัเสียงสัน่ธรณี 
 เอก เอก อี เอก็ เอก อ้ี เอก เอก อ้ี เอก โอก โอก อีโอก๊ โอก อ้ี โอก โอก อ๊ีโอก 

                                         คุณแม่ไปตลาด 
   (สร้อย) คุณแม่ไปตลาด เดินนวยนาดกบัลูกบุปฝา (ซ ้ า) 
   คุณแม่ซ้ือกรรไกรตดัผา้มา (ซ ้ า) 
   ลูกบุปผาขอมาเล่นโชว ์(ซ ้ า)...สร้อย.... 
   คุณแม่ซ้ือพดัใบลานมา (ซ ้ า) 
   ลูกบุปผาขอมาเล่นโชว ์(ซ ้ า)...สร้อย.... 
   คุณแม่ซ้ือเกา้อ้ีโยกมา (ซ ้ า) 
   ลูกบุปผาขอมาเล่นโชว ์(ซ ้ า)...สร้อย.... 
   คุณแม่ซ้ือตุก๊ตามา (ซ ้ า) 
   ลูกบุปผาขอมาเล่นโชว ์(ซ ้ า)...สร้อย.... 
   คุณแม่ซ้ือจกัรเยบ็ผา้มา (ซ ้ า) 
   ลูกบุปผาขอมาเล่นโชว ์(ซ ้ า)...สร้อย.... 
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                                              ดงึเส้ือผ้า 
 ดึงมาดึงเส้ือผา้ พ่ีจ๋าอยา่ดึง อยา่ดึง (ซ ้ า) สาลิกาบินมาเกาะตน้...สะเดา..(ซ ้ า)  ขอเชิญ...หมู่งูเห่า...ออกมาแสดง..... 

                                               กิง่ก้านใบ 
    ก่ิง กา้น ใบ ชะ ชะ ใบ กา้น ก่ิง (ซ ้ า) 
    ฝนตกลมแรงริน ๆ (ซ ้ า) ชะ ชะ ก่ิงกา้นใบ 

                                             แยมผลไม้ 
  มะพร้าว ๆ ๆ มะละกอ ๆ ๆ กลว้ย ๆ ๆ สม้ ๆๆ มะพร้าว มะละกอ กลว้ย สม้ 

                                                  โรต ี
  โรตี ใส่นม ใส่ไข่ ใส่ไข่ ใส่นม ใส่ทั้งนมใส่ทั้งไข ่

                                             พ.ศ.2506 
 พ.ศ.2506 อาหมวยดวงตกข่ีรถจกัรยาน ข่ีไปทุกถ่ินสถาน พอถึงสะพานเดง้ข้ึนเดง้ลง 
 ข่ีไปพอถึงทางโคง้ อาหมวยโดดลง เอามือลูบอาน จกัรยานก็เดง้ข้ึน เดง้ลง 

                                                หนอน 
 ตว้ม ๆ เต้ียมๆ ออกมาจากไข ่ เจา้หนอนตวัใหญ่ วอ่งไวออกมา 
  กระด๊ีบๆ ไป กระด๊ีบๆ มา กระด๊ีบๆๆๆๆ 

                                               ยิม้ให้กนั 
 ฉนัและเธอเจอกนั แทบทุกวนัเลยเชียว เม่ือเจอกนัเราทกักนั เพื่อสมานไมตรี 
  ยิม้ใหก้นัทีไร สุขฤทยัเปรมปรีด์ิ ไดพ้ดูจาพาที สวสัดีเพื่อนเอย 

                                                   ยิม้ 
    ยิม้ยิม้กนัเถอะนะ  ยิม้แลว้พาคลายเศร้า 
   ยิม้ท าใหค้ลายเหงา   ยิม้พาเราเพลินใจ 
    ยิม้นั้นพาสุขล ้า  ท าเร่ืองยากเป็นง่าย 
   ยิม้ใหก้นัเม่ือไร   เร่ืองรายจะกลายเป็นดี 

 
                                               เป่ายงิฉุบ 
 มีเขา มีเขา แลว้ เราก็เป่ายงิฉุบ นัง่ๆ ลุกๆ เรามาสนุกดว้ยกนัใกลเ้ขา้ไปอีกนิด 
 ชิดเขา้ไปอีกหน่อย หมุนมือนอ้ยๆ แลว้เราก็คลอ้งมือกนั 
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                                              ซุมบาซะ 
 ออฟวนัสะมุติก๊ะ ไดซนัฟาไซเลนเดอร์ ออฟวนัสปีลล่ิง เอคอนไดอะซุมบาซะ  
 อะซุมบาซุมบาซุมบาซะ (ซ ้ า) 

                                                สุขอุรา 
 สุขฤทยัเพลินใจเพลินตา สุขอุราเพลินตาเพลินใจ โอล้ะเนอ้ โอละเนอ (ซ ้ า) 
  ฉนัไดเ้จอะเพ่ือนใจเพ่ือนใจ (ซ ้ า) 

                                         มาร้องเพลงกนั 
     มาร้องเพลงกนัเถิดนะจ๊ะ 
     มาเรามาร้องเพลงกนั 
     ฟังเสียงเพลงแลว้ช่ืนใจ (ซ ้ า) 
     มาเรามาร้องเพลงเฮฮา (ซ ้ า) 
     ซุมบาซุมบาซุมบาซะ (ซ ้ า) 
     (ไวโอลิน) วโีอวโีอวโีอลา..... 
     (กลอง)  ตุม ตุ่ม ตุม ตุ่ม ตุม ตุม ตุม๊..... 

                                              หาเพื่อน 
  เพ่ือนเอ๋ย เพ่ือนรัก ฉนัเคยรู้จกั เพ่ือนรักอยูไ่หน ใครเห็นรีบบอกเร็วไว (ซ ้ า) นัน่ยงัไงช่ือ...เอย 

                                            มองหางู 
  มอง มองหาอยู ่(ซ ้ า) โอ่นัน่งู (ซ ้า) จงเดินหนี หนีไปใหไ้กลงู หาทางใหงู้ไป งูลงรูงูลงรู 

                                              โชคดี 
    ช่างโชคดีวนัน้ีมาพบเธอ (ซ ้ า) 
     ฉนัดีใจจริงนะเออมาพบเธอสุขใจ 
    เธอนั้นอยูส่บายดีหรือไร (ซ ้ า) 
     มาร้องร าเพลินฤทยัใหห้วัใจสุขส าราญ 
    ตบมือไปกนัใหพ้ร้อมเพรียง (ซ ้ า) 
     ยกมือไวส่้ายหวัเอียงใหพ้ร้อมเพรียงตามกนั 
    แลว้หมุนกลบัปรับตวัเสียใหท้นั (ซ ้ า) 
     มือทา้วเอวซอยเทา้พลนัใหพ้ร้อมกนัเถิดเอย 

                                             ร าวงบา้นไร่ 
    หนุ่มสาวชาวบา้นไร่ ปลูกดอกไมเ้อาไวเ้ชยชม 
  มีทั้งองักาบ กลุหลาบ ซ่อนกิล่น (ซ ้ า) อินทนิลมณฑาสารภี ดอกไมใ้นสวนน้ี (ซ ้ า) 
  น่ายวนน่าย ีน่าเดด็น่าดม (ช) ขอดอกไดไ้หม (ญ) ไม่ไดห้รอกพ่ี (ซ ้ า) 
  (ช) ดอกแหง้ดอกเห่ียว (ญ) ดอกเดียวก็ไม่ได ้(ซ ้ า) (ช) พี่หมดอาลยัเสียแลว้เอวกลม 
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                                              เจา้เงาะ 
   เจา้เงาะ เจา้เงาะ มานัง่หวัเราะ พงุโยเ้ยอะแยะ (ซ ้ า) 
   อยูใ่นป่าเจา้กินอะไร (ซ ้ า) ฉนัจะบอกใหฉ้นักิน...ถัว่แระ.... 

                                           สวรรคบ์นัดาล 
    สวรรคบ์นัดาลดลใหเ้รามา 
     ใหเ้ราสองมาพบกนัวนัใหม่ 
    อบรมคร้ังน้ีดีอกดีใจ 
     เริงร่ืนกนัไปไม่รู้โรยรา 
    จะอยูแ่ห่งไหน เตือนใจเตือนตา 
     จะอยูเ่มืองฟ้า เตือนตาเตือนใจ 
      สวรรคบ์นัดาล 

                                             สาวชาววงั 
   สาวชาววงั เอวเท่ากละละมงั ปะแป้งจอห์นสนั (ซ ้ า) 
    หมู่....เป็นของใครกนั (ซ ้ า)  ถา้เป็นของฉนั ฉนัรักตายเลย 

                                  พกัแรมสุขใจ 
   สุขใจเม่ือไดม้าอยูค่่าย   สุขกายเม่ือไดม้าพกัแรม 
    คืนน้ีพระจนัทร์สวยแจ่ม  พกัแรมพกัแรมสุขใจ (ซ ้ า) 
   สุขกายเม่ือไดม้าร้องเล่น         รุ่มเยน็เม่ือไดม้าพกัใจ 
    สุขน้ีท่ีเราฝันใฝ่  สุขใจเม่ือไดม้าพกัแรม (ซ ้ า) 

                                    พกัแรม 
     วนัน้ีร่ืนเริงส าราญสุขสนัตอุ์รา 
    พวกเราไดม้ามาอยูค่่ายพกัแรม 
     เราร้องเราร ายามเม่ือมาพกัแรม 
    สบายคลา้ยคืนจนัทร์แจ่ม 
     พกัแรมสุขสนัตอุ์รา (ซ ้ า) 

                                  ขา้วโพดสาลี 
     พรวนดินกนัเสียใหห้มดจะปลูกขา้วโพดสาลี (ซ ้ า) 
    โอเ้จา้ดวงดาราเจา้ไม่เมตตาตวัพ่ี ขา้วโพดสาลี (ซ ้ า) 
     ป่านฉะน้ีจะโรยรา (ซ ้ า) 

                                 รอบกองไฟ 
 โอเ้ม่ือมีไฟ ไฟ ไฟ ลุกข้ึนแจ่มจา้  สุขอุราเม่ือเรามา พร้อมหนา้กนั 
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 คืนวนัน้ีมีสุขปลดเปล้ืองทุกขรั์บความส าราญ เธอกบัฉนันั้นมาเล่นรอบกองไฟ (ซ ้ า) 
  ไฟมนัลุกมีความร้อนไม่อาทรความร้อนของไฟ ไฟจะลุกจะร้อนเพียงใด สุขฤทยัร่วมวงเฮฮา (ซ ้ า) 

 
                                 สยามานุสติ 
    ใครรานใครรุกดา้ว  แดนไทย 
    ใครรบจนสุดใจ  ขาดด้ิน 
    เสียเน้ือเลือดหลัง่ไหล ยอมสละ ส้ินแล 
    เสียชีพไป่เสียส้ิน  ช่ือกอ้งเกียรติงาม 
    หากสยามยงัอยูย่ ั้ง  ยนืยง 
    เราก็เหมือนอยูค่ง  ชีพดว้ย 
    หากสยามพินาศลง  ไทยอยูไ่ด ้ฤา 
    เราก็เหมือนมอดมว้ย  หมดส้ินสกลุไทย 

 
                                 สามคัคีชุมนุม 
    พวกเราเราเหล่ามาชุมนุม ต่างกมุใจรักสมคัรสมาน 
     ลว้นมิตรจิตช่ืนบาน สราญเริงอยูทุ่กผูทุ้กนาม 
    (สร้อย) อนัความกลมเกลียวกนัเป็นใจเดียวประเสริฐศรี 
     ทุกส่ิงประสงคจ์งใจจกัเสร็จสมไดด้ว้ยสามคัคี 
    กิจใด ธ ประสงคมี์ร่วมใจภกัดีแด่พระจอมสยาม 
     พร้อมพรึบดงัมือเด่ียวยามยากเยน็เห็นง่าย บ่ หน่าย บ่ วาง (สร้อย) 
    ทีหนกัก็จกัเบาคลาย ท่ีอนัตรายก็ขจดัขดัขวาง 
     ฉลองพระเดช บ่ จาง กตเวทิคุณพระกรุณา (สร้อย) 
    สามคัคีน่ีแหละล ้าเลิศ จกัชูชาติเดชิดพระศาสนา 
     สยามรัฐจกัวฒันา ปรากฏเกียรติฟุ้ งเฟ่ืองกระเด่ืองแดนดิน (สร้อย) 

 
                                   ลูกเสือข้ึนเขา 
    ลูกเสือเดินข้ึนเขาแบกกระเป๋าท าตวัเบาเบา (ซ ้ า) 
   ใส่รองเทา้สีน ้ าตาลเก่า ๆ(ซ ้ า) ยกมือข้ึนเกาท่ี ..แกม้..เบาๆ 

                                    ตะวนัสีแดง 
     โตง ๆ ๆนุ่งกระโปรงใส่เส้ือสีแดง 
     เตง ๆ ๆ นุ่งกางเกงใส่เส้ือสีแดง 
     สีแดงคือแสงตะวนั (ซ ้ า) 
     หนัหลงัใหก้นัสีมนัแรงๆ (ซ ้ า) 
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                                     มาตามนดั 
   (สร้อย) มากลางวนัเธอนดัใหม้ากลางคืนมากลางคืนเธอนดัใหม้ากลางวนั 
    พวกเรามาวนัน้ีมาร้องเพลง  ร่วมบรรเลงเป็นเพลงใหสุ้ขใจ 
   สนุกสนานร่ืนเริงทุกคนไป ดว้ยหวัใจของคนท่ีร้องเพลง (สร้อย) 

                                        อยูไ่หน 
.    .จระเข.้.อยูไ่หน (อยูน่ี่ อยูน่ี่) 
     จะตอ้งไปหา (เชิญมา เชิญมา) 
    อยูไ่กลหนกัหนาแมข้อบฟ้าบงั (ไม่บงั ไม่บงั) 
     คิดถึงเธออยูไ่ม่เคยนึกชงั (จริงรึเปล่า จริงรึเปล่า) 
    ใจเรายงัคิดถึงกนัทุกวนัคืน (ขอบคุณ ขอบคุณ) 

                                     ยนิดีท่ีพบกนั 
    วนัน้ียนิดีท่ีเราไดม้าพบกนั (ซ ้ า) ยนิดี ยนิดี ยนิดี 
    มาเถิดมาเรามาร่วมสนุก  ปลดเปล้ืองความทุกขใ์หม้นัส้ินไป 
    มาเถิดมาเรามาร่วมจิต  ช่วยกนัคิดท าใหก้าร..ลูกเสือ..เจริญ 

                                         ระเบียบแถว 
   ซา้ยหนั ขวาหนั สน้เทา้ชิดกนั  ปลายเทา้แยกออกไป (ซ ้ า) จะหนักนัคร้ังใด(ซ ้ า) 
    นึกเอาไว ้ซา้ยขวาของเรา  
   ซา้ยหนัมีสองจงัหวะ ป๊ะ เท่ง ป๊ะ ๆ 
    ขวาหนัมีสองจงัหวะ ป๊ะ เท่ง ป๊ะๆ 
   กลบัหลงัหนัมีสองจงัหวะ ป๊ะ เท่ง ป๊ะๆ 

 
                                    พวงมาลยั 
    โอเ้จา้พวงมาลยั เจา้จะลอยไปคลอ้งใครกนัแน่ (ซ ้ า) 
   จะรักใครชอบใครใหจ้ริงแท ้ขอใหแ้น่สกัราย 
    อยา่มวัลอยตามลมใหเ้ขาดมดอมส้ินกล่ินหอมแลว้หน่าย (ซ ้ า) 
   ยามนั้นเจา้จะอายเขาไม่อยากชมเด็ดเจา้ดมท้ิงไป 
    อยากเป็นหงส์เหิรหาวอยากเป็นดาวเลิศลอยวไิล (ซ ้ า) 
   อยูก่บับา้นไม่ชอบใจ หนีมาอยูค่่ายไม่บอกใครเลย 
    เอ๋ยโอละหน่าย โอละหน่ายหน่อยเอย เอ่อ เอย...... 

                                    พวงมาลยั (ตอบ) 
    โอเ้จา้พวงมาลยัเราจะลอยไปคลอ้งใหป้ระธานแน่ (ซ ้ า) 
   ขอจงสุขส าราญเบิกบานแท ้ไดรั้บแน่จากใจ 
    ไม่มวัลอยตามลมใหเ้ขาดมดอมส้ินกล่ินหอมแลว้หน่าย (ซ ้ า) 
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   ยามนั้นจึงมอบให ้ช่ืนชมและนิยมตลอดไป 
    ไม่อยากเป็นหงส์เหิรหาวไม่อยากเป็นดาวเลิศลอยวไิล (ซ ้ า) 
   อยูก่บับา้นไม่ชอบใจ ถึงมาอยูค่่ายไม่หน่ายใครเลย 
    คิดถึงกนัอยู ่แมจ้ะอยูสุ่ดห่างไกล 
   ดวงใจมัน่หมาย มอบมาลยัแทนใจเราเอย 

                                                จบัมือ 
    จบัมือกนัไวใ้หม้ัน่คง เพื่อความยนืยงสามคัคี 
   รักกนัปรองดองเหมือนนอ้ยพ่ี  ผกูความสามคัคีมีร่วมกนั 
    โกรธกนัมนัร้ายเป็นส่ิงเลว  เปรียบดงัเป็นเปลวร้อนไฟนัน่ 
   เผาใจใหมี้ความไหวหวัน่  จบัมือยิม้ใหก้นัเป็นส่ิงดี 

                                        มอเปอร์แลโกวา 
    มอเปอร์แลโกวา  มอเปอร์แลโกวา 
    มอเปอร์แล โกวา   ตือปอตือโอปุย 
    ฉนัและเธอเจอกนั  แทบทุกวนัเลยเชียว 
    เม่ือเจอกนัเราทกักนั  เพื่อสมานไมตรี 
    ยิม้ใหก้นัทีไร  สุขฤทยัเปรมปรีด์ิ 
    ต่างพดูจาพาที  สวสัดีเพื่อนเอย 

                                              เม่ือยจริง 
    เม่ือยจริง  เม่ือยจริง เม่ือยจริง เม่ือยจริง นัง่น่ิงอยูก่บัท่ี 
    ลุกข้ึนยนืตบมือ 3 ที (ซ ้ า)  ออกวิง่เร็วร่ีจบักลุ่ม .....3 ..คน 

                                            เงาะแงะ 
    น่ีเงาะหรือแงะ น่ีแงะหรือเงาะ มานัง่หวัเราะ น่ีเงาะหรือแงะ 
    กลมกลมและอร่อยดว้ย (ซ ้ า) โอแ้ม่คนสวยน่ีเงาะหรือแงะ 
    น่ีแงะหรือเงาะ น่ีเงาะหรือแงะ อร่อยดีแฮะ น่ีแงะหรือเงาะ 
    กลมกลมและอร่อยดว้ย(ซ ้ า)  โอแ้ม่คนสวยน่ีแงะหรือเงาะ 

                                             ตะละบุม 
    ตะละบุ่ม บุม บุม โอแ้ม่เน้ือนุ่มบวับาน (ซ ้ า) 
    พ่ีคอยค านึงคิดถึงเธอมานาน (ซ ้ า) โอแ้ม่ตาหวาน...อยา่ปล่อยใหฉ้นัยนืงง 
     เจา้ดอกเอ๋ย เจา้ดอก...สะเดา...ขอเชิญ..หมู่.......ออกมาแสดงเอย 

                                         นางเสียงหลง 
    (สร้อย) หลัน่ลนัลา ลาลา ลาลา้ลา.......... 
    มาพวกเราร่วมกนัเพ่ืออบรม ความระทมทั้งหลายจงเวน้วา่ง 
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     มาเถิดมาพวกเราทั้งนายนาง อยา่อ าพรางมีใจใหต้่อกนั (สร้อย) 
    เสร็จอบรมพวกเราคงดีใจ ไม่วา่ใครทุกคนคงเหมือนขา้ 
     จากกนัไปอาลยัในเพ่ือนยาอีกไม่ชา้เราคงไดพ้บกนั 

                                              ไม่น่าเลย 
    (สร้อย) ไม่น่าเลย โถไม่น่าเลย (ซ ้ า) อยูบ่า้นดีดี มาอยูอ่ยา่งน้ีไม่น่าเลย 
     อยูบ่า้นกินเป็ดกินไก่ เชา้ๆกินไข่ไมโลก็เสบย 
     มาเขา้อบรมแลว้ตอ้งกินขา้วดิบ (ซ ้ า) กุ๊บๆ ก๊ิบๆ แหมขา้วดิบจงัเลย (สร้อย) 
     อยูบ่า้นมุง้เราก็ใหญ่พดัลมก็ใหม่เยน็ใจจริงเหวย มาเขา้อบรมแลว้ตอ้งโดนยงุกดั (ซ ้ า) 
     อึดๆ อดัๆ แหมยงุกนัจงัเลย 

 
 งานส่ิงใด งานส่ิงใด แมใ้ครละเลยท้ิงปล่อย มวัแต่คอย เฝ้าแต่คอย หวงัคอยแตเ่ก่ียงโยนกอง ไม่มีเสร็จไม่มีเสร็จรับรอง จ า
ไวทุ้กคนตอ้งมีงานก็ตอ้งช่วยกนั ช่วยกนัๆๆๆ 

                                                 ตรงต่อเวลา 
 ตรงต่อเวลา พวกเราตอ้งมาใหต้รงเวลา ตรง ตรง ตรงเวลา พวกเราตอ้งมาใหต้รงเวลา เราเกิดมาเป็นคนตอ้งหมัน่ฝึกตนให้
ตรงเวลา วนัคืนไม่คอยท่าวนัเวลาไม่เคยคอยใคร 

                                                     มองหา 
 มอง มองหา ขวญัตาเจา้อยูแ่ห่งใด มองมองไป ขวญัใจท าไมไม่มา เธอหลอกใหพ่ี้มารอ โอห้นอช่างเป็นไปได ้เป็นเพระเหตุ
อนัใด ขวญัใจท าไมไม่มา 

                                                      มาไวไว 
 มาไวไวพวกเราตอ้งมาไวไว ถา้ไม่เร็วไวจะท าใหเ้สียเวลา จะเกิดเสียหายถา้ไดเ้วลา หากวา่ไม่รีบมาจะเสียเวลาฟรีๆ ลา ลา 
ลา ลา............ 
 ถา้มวัใจเยน็เห็นจะไม่ไดก้าร ตอ้งรีบท างานใหเ้สร็จพลนัทนัที เสร็จการงานแลว้อยา่มวัรอรี รีบมาทนัทีจะไดไ้ม่เสียวเลา ลา 
ลา ลา ลา................ 

                                                       ไดเ้วลา 
 ไดเ้วลาเรามาเขา้กลุ่มพลนั อยา่ไดไ้หวหวัน่มาพบกนัอีกที รีบมาเร็วๆ มาฟังเร่ืองดี ไดค้วามรู้ยิง่ดูก็แสนเพลิน มาซิขอเชิญ 
เชิญเขา้กลุ่มซี รีบมาเร็ว เราน้ีรอคอย 

                                                    เจอะกนัสุขใจ 
 เจอะกนัวนัน้ีสุขใข สบายดีหรือบอกมา ห่างเธอฉนัเหงาอุรา ร้องร าดีกวา่วนัน้ีสุขใจ (ซ ้ า) 

                                                    คลายอารมณ์ 
 (สร้อย) ป่าม ป้าม ป่าม ปาม ป่าม ปาม ป้าม ป่าม ป้าม ป่าม ปาม ปาม ปาม 
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 มา มา มา เชิญมา มาเถิดเรามา มาร้องเพลงกนั ลืมความทุกขเ์ร็วพลนั สนุกสุขสนัต ์กนัใหเ้ตม็ทรวง ดนตรีดีแสนดี ไม่เคยจะ
มีความทุกขค์วามลวง ฟังดนตรีช่ืนทรวงไม่หลอกไม่ลวงใหเ้ธอช ้าใจ (สร้อย) 
 ดู ดู ความเนคนมนัสบัมนัสนจนแสนระอา บางคนลน้เงินตรามีสุขหนกัหนาพาพน้โพยภยั บางคนจนสน้ดี คนเลวคนดีมี
คละกนัไป ดู ดูความวุน่วายจงผอ่นจงคลายหวัใจดว้ยเพลง (สร้อย) 

                                                พวกเรา 
 มาเถิดพวกเรามาร่วมร้องเพลงกนั พวกเราทั้งนั้นมาร่วมกนัทนัที แลว้เราก็หนัหนา้มาหากนั ยกัคิ้วใหก้นั แลบล้ิน 3 ที แพร็บ 
ๆๆๆๆ  เสร็จพลนัแลว้ก็หนักลบัมา 
 อยา่มวัชา้ส่ายเอว 3 ที 1 2 3 4 5 (ซ ้ า 3 คร้ัง)  เสร็จพลนัแลว้ก็หนักลบัมา อยา่มวัชา้หวัเราะ 3 ที เฮอ้ ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า (ซ ้ า 3 
คร้ัง) 

                                                  จบั 
    หู ตา จมูก จบัใหถู้กจมูกตาหู 
    จบัใหม่จบัใหฉ้นัดู (ซ ้ า) จมูก ตา หู หู ตา จมูก 

 
                                               ยงุกดัขา 
 ยงุกดัขา ยงุกดัขา ยงุกดัขา เราอยา่ไปตี  ถา้ยงุมนักดัและมาราว ีตอ้งใชว้ธีิ...เป่าป่ี...ไล่ยงุ 

 
                                                      วา่ว 
 วา่วท่ีฉนัชอบเล่น เชา้เยน็ฉนัชอบเล่นวา่ว วา่วนอ้ยท่ีลอยสู่ดาว (ซ ้ า) ทุกคืนยงัสาวเม่ือวา่ติดลม 
 (ซ ้ า โบกสะบดั สะวดิสะวดัเวยีนวน (ซ ้ า) แลดูสบัสนอยูบ่นเมฆา (ซ ้ า) 

                                                  ของเราเอง 
 น่ีคือ...มือ..ใช่ไหม น่ีก็คือ...มือ...ใช่ไหม  ไม่ใช่ของใครเป็นของเราเอง กระทบกนัใหม้นัคร้ืนเครง 
 (ซ ้ า) ฟังแลว้บรรเลงช่ืนใจช่ืนใจ (ซ ้ า 

                                                      ลมพดั 
 ลมเอย ชะเอย ลมพดั ลมพดัสะบดัใบพล้ิว มานัง่ตากลม กลมๆๆๆ ชะเอ๋ยชมววิ ชะเอย ชะเอยชมววิ อยูใ่นทิวไมเ้อย ชะเอ่อ 
เอย เอ่อ เอย เอิงเอย 
 ลูกสาวลูกชายใครหนอ หนา้ตาสวยหล่อคมสนั มานัง่อบรม ๆๆ ..ลูกเสือ..ดว้ยกนั อบรมกนัเพียง 3 วนัเบิกบานหวัใจเอย ชะ
เอ่อ เอย เอ่อ เอย เอิงเอย 

                                          หลานตาหวานเพลง 
     หวานตาหวานเพลง (ซ ้ า) 
     เรามาบรรเลงเป็นเพลงฮาวาย (ซ ้ า 
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     สนุกจริงหนาไม่วา่หญิงชาย (ซ ้ า 
     ระร่ืนช่ืนใจในวงฟ้อนร า (ซ ้ า) 

  

                                                 แมงอีฮูม 
 ฝนเทลงมา เทลงมา เทลงมา ใหน้าตูโฮง นาตูโฮง นาตูโฮง ใหโ้ส่งตูเปียก โส่งตเูปียก โส่งตูเปียก 
  ใหเ้ส้ือตูเปียก เส้ือตูเปียก เสือตเูปียก แมงตบัเต่าออกลูกขา้งหลงั เป็นแมงอีหยงั 
 โอ..แมงอีฮูม แมงอีฮูม แมงอีฮูม ใตต้น้หมากเขียบ ตน้หมากเขียบ ตน้หมากเขียบ 

                                              ยาฆ่าแมลง 
 ยาฆ่าแมลงหมอ้ใหญ่ เก็บเอาไวอ้ยูใ่นตูเ้ยน็  ..ลูกเสือ..เขาผา่นมาเห็น (ซ ้ า) 
 เปิดตูเ้ยน็กินยาฆ่าแมลง ชกั..แด็กๆๆๆๆ (ซ ้ า) 

 
                                                    บีบ 
 บีบ ๆๆ บีบใหพ้ร้อมเพรียงกนั บีบเพ่ือสร้างพลงั พลงัใหแ้ก่ตวัเรา 
 ลนั หลนั หล่า ลนั ลนั ลา (ซ ้ า 3 คร้ัง) 

                                                 ปรบมือ 
 ปรบมือ เปาะๆๆ ย  ้าเทา้ปังๆๆ ลุกข้ึนยนืแลว้นัง่ (ซ ้ า) ย  ้าเทา้ปัง ๆๆ ปรบมือ เปาะ ๆๆ 

 
                                                แจวเรือ 
 แจวมาแจวจ ้าจึก พอถึงน ้ าลึกนึกถึงคนแจว เรือของใครลอยมา ..ห่างๆ...ขอเชิญ..หมู่กวาง.. 
 ออกมาช่วยกนัแจว บึด จ ้า บึด จ ้าบึด จ ้าบึด (ซ ้ า) 

                                              เฮ เฮ ละวา 
 เฮ เฮ ลาวา มาเถิดมา ช่วยกนัส่งเสียงเป็นส าเนียงเสียงสตัวร้์อง ตีฉ่ิงประกอบท านอง แลว้ช่วยกนัร้องใหพ้ร้อมกนั 
 ต๊ิ ต่าง วา่ฉนัเป็น..มา้...แลว้..มา้..มนันอ้งยงัไง..มา้..มนัร้อง...ฮ้ีฮ้ี  ฮ้ีฮ้ี ฮ้ีฮ้ี ฮ้ีฮ่ี... 

                                             มนุษยค์า้งคาว 
 ฉนัเป็นนกมีหู ฉนัเป็นหนูมีปีก ฉนัมีพลงัซุปเปอร์โซนิค ไวค้อยหลบหลีกเพราะฉนัมองไม่เห็น 
 ฉนัเป็นคา้งคาว ฉนัเป็นคา้งคาว (ซ ้ า) 

                                               ปก ป้ก ปก 
 (สร้อย) ปก ป้ก ปก จบัจ้ิงจกมาใหน้กกิน นกเจา้ก็บิน เจา้ก็บิน มากินจ้ิงจก 
 สาวเอ่ยสาว หนา้หนาวเจา้นอนกอดอก (ซ ้ า) ยามวงัเวง...ลูกเสือ...นัน่เอง  หนา้ตาเหมือน...ครก...(สร้อย) 
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                                      พวกเรามาหวัเราะกนั 
 พวกเรามาหวัเราะกนั มาหวัเราะกนัใหม้นัดงั ๆ(ซ ้ า)  หวัเราะใหห้ลงัคามนัพงั (ซ ้ า) 
 หวัเราะดงัๆ ไม่ตอ้งอายใคร   เฮอ้ ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า.....(ซ ้ า) 

                                                  กวนหย ี
 กามนิตยอดชายจะไปคา้ขายท่ีโกสมัพี  โชคและบุญหนุนน า มาเจอสาวงามก าลงักวนหย ี
  กามนิตตกใจกระโดดเขา้ไปขอกวน 3 ที หย.ี..... 

                                                  ทะเล 
 ทะเล ทะเล ทะเล ทะเล................................ 
 ลมบกลมทะเลอากาศถ่ายเท ผลดักนั ผลดักนั (ซ ้ า) 
 ลมบกพดัตอนกลางวนั (ซ ้ า) ลมทะเลนั้นพดัตอนกลางคืน 

                                               พวงมาลยั 
 พวงมาลยัของฉนั อีกก่ีวนัจะไดค้ลอ้งคอ ตวัฉนันั้นรูปไม่หล่อ (ซ ้ า) อาศยัวา่พอ่มีกระดุมเล่ียมทอง (ซ ้า) 

                                                ไก่ซ่ิง 
 ไก่ท่ีบา้นฉนั มนัขนัไดไ้พเราะดี โก่งคอแลว้ขนั ดงัเสียงสัน่ธรณี 
 เอก เอก อี เอก็ เอก อ้ี เอก เอก อ้ี เอก โอก โอก อีโอก๊ โอก อ้ี โอก โอก อ๊ีโอก 

                                         คุณแม่ไปตลาด 
   (สร้อย) คุณแม่ไปตลาด เดินนวยนาดกบัลูกบุปฝา (ซ ้ า) 
   คุณแม่ซ้ือกรรไกรตดัผา้มา (ซ ้ า) 
   ลูกบุปผาขอมาเล่นโชว ์(ซ ้ า)...สร้อย.... 
   คุณแม่ซ้ือพดัใบลานมา (ซ ้ า) 
   ลูกบุปผาขอมาเล่นโชว ์(ซ ้ า)...สร้อย.... 
   คุณแม่ซ้ือเกา้อ้ีโยกมา (ซ ้ า) 
   ลูกบุปผาขอมาเล่นโชว ์(ซ ้ า)...สร้อย.... 
   คุณแม่ซ้ือตุก๊ตามา (ซ ้ า) 
   ลูกบุปผาขอมาเล่นโชว ์(ซ ้ า)...สร้อย.... 
   คุณแม่ซ้ือจกัรเยบ็ผา้มา (ซ ้ า) 
   ลูกบุปผาขอมาเล่นโชว ์(ซ ้ า)...สร้อย.... 

 
                                              ดึงเส้ือผา้ 
 ดึงมาดึงเส้ือผา้ พ่ีจ๋าอยา่ดึง อยา่ดึง (ซ ้ า) สาลิกาบินมาเกาะตน้...สะเดา..(ซ ้ า)  ขอเชิญ...หมู่งูเห่า...ออกมาแสดง..... 



23 
 

 

                                               ก่ิงกา้นใบ 
    ก่ิง กา้น ใบ ชะ ชะ ใบ กา้น ก่ิง (ซ ้ า) 
    ฝนตกลมแรงริน ๆ (ซ ้ า) ชะ ชะ ก่ิงกา้นใบ 

                                             แยมผลไม ้
  มะพร้าว ๆ ๆ มะละกอ ๆ ๆ กลว้ย ๆ ๆ สม้ ๆๆ มะพร้าว มะละกอ กลว้ย สม้ 

                                                  โรตี 
  โรตี ใส่นม ใส่ไข่ ใส่ไข่ ใส่นม ใส่ทั้งนมใส่ทั้งไข ่

                                             พ.ศ.2506 
 พ.ศ.2506 อาหมวยดวงตกข่ีรถจกัรยาน ข่ีไปทุกถ่ินสถาน พอถึงสะพานเดง้ข้ึนเดง้ลง 
 ข่ีไปพอถึงทางโคง้ อาหมวยโดดลง เอามือลูบอาน จกัรยานก็เดง้ข้ึน เดง้ลง 

                                                หนอน 
 ตว้ม ๆ เต้ียมๆ ออกมาจากไข ่ เจา้หนอนตวัใหญ่ วอ่งไวออกมา 
  กระด๊ีบๆ ไป กระด๊ีบๆ มา กระด๊ีบๆๆๆๆ 

                                               ยิม้ใหก้นั 
 ฉนัและเธอเจอกนั แทบทุกวนัเลยเชียว เม่ือเจอกนัเราทกักนั เพื่อสมานไมตรี 
  ยิม้ใหก้นัทีไร สุขฤทยัเปรมปรีด์ิ ไดพ้ดูจาพาที สวสัดีเพื่อนเอย 

                                                   ยิม้ 
    ยิม้ยิม้กนัเถอะนะ  ยิม้แลว้พาคลายเศร้า 
   ยิม้ท าใหค้ลายเหงา   ยิม้พาเราเพลินใจ 
    ยิม้นั้นพาสุขล ้า  ท าเร่ืองยากเป็นง่าย 
   ยิม้ใหก้นัเม่ือไร   เร่ืองรายจะกลายเป็นดี 

 
                                               เป่ายงิฉุบ 
 มีเขา มีเขา แลว้ เราก็เป่ายงิฉุบ นัง่ๆ ลุกๆ เรามาสนุกดว้ยกนัใกลเ้ขา้ไปอีกนิด 
 ชิดเขา้ไปอีกหน่อย หมุนมือนอ้ยๆ แลว้เราก็คลอ้งมือกนั 

                                              ซุมบาซะ 
 ออฟวนัสะมุติก๊ะ ไดซนัฟาไซเลนเดอร์ ออฟวนัสปีลล่ิง เอคอนไดอะซุมบาซะ  
 อะซุมบาซุมบาซุมบาซะ (ซ ้ า) 
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                                                สุขอุรา 
 สุขฤทยัเพลินใจเพลินตา สุขอุราเพลินตาเพลินใจ โอล้ะเนอ้ โอละเนอ (ซ ้ า) 
  ฉนัไดเ้จอะเพ่ือนใจเพ่ือนใจ (ซ ้ า) 

                                         มาร้องเพลงกนั 
     มาร้องเพลงกนัเถิดนะจ๊ะ 
     มาเรามาร้องเพลงกนั 
     ฟังเสียงเพลงแลว้ช่ืนใจ (ซ ้ า) 
     มาเรามาร้องเพลงเฮฮา (ซ ้ า) 
     ซุมบาซุมบาซุมบาซะ (ซ ้ า) 
     (ไวโอลิน) วโีอวโีอวโีอลา..... 
     (กลอง)  ตุม ตุ่ม ตุม ตุ่ม ตุม ตุม ตุม๊..... 

                                              หาเพื่อน 
  เพ่ือนเอ๋ย เพ่ือนรัก ฉนัเคยรู้จกั เพ่ือนรักอยูไ่หน ใครเห็นรีบบอกเร็วไว (ซ ้ า) นัน่ยงัไงช่ือ...เอย 

                                            มองหางู 
  มอง มองหาอยู ่(ซ ้ า) โอ่นัน่งู (ซ ้า) จงเดินหนี หนีไปใหไ้กลงู หาทางใหงู้ไป งูลงรูงูลงรู 

                                              โชคดี 
    ช่างโชคดีวนัน้ีมาพบเธอ (ซ ้ า) 
     ฉนัดีใจจริงนะเออมาพบเธอสุขใจ 
    เธอนั้นอยูส่บายดีหรือไร (ซ ้ า) 
     มาร้องร าเพลินฤทยัใหห้วัใจสุขส าราญ 
    ตบมือไปกนัใหพ้ร้อมเพรียง (ซ ้ า) 
     ยกมือไวส่้ายหวัเอียงใหพ้ร้อมเพรียงตามกนั 
    แลว้หมุนกลบัปรับตวัเสียใหท้นั (ซ ้ า) 
     มือทา้วเอวซอยเทา้พลนัใหพ้ร้อมกนัเถิดเอย 

                                             ร าวงบา้นไร่ 
    หนุ่มสาวชาวบา้นไร่ ปลูกดอกไมเ้อาไวเ้ชยชม 
  มีทั้งองักาบ กลุหลาบ ซ่อนกิล่น (ซ ้ า) อินทนิลมณฑาสารภี ดอกไมใ้นสวนน้ี (ซ ้ า) 
  น่ายวนน่าย ีน่าเดด็น่าดม (ช) ขอดอกไดไ้หม (ญ) ไม่ไดห้รอกพ่ี (ซ ้ า) 
  (ช) ดอกแหง้ดอกเห่ียว (ญ) ดอกเดียวก็ไม่ได ้(ซ ้ า) (ช) พี่หมดอาลยัเสียแลว้เอวกลม 

                                              เจา้เงาะ 
   เจา้เงาะ เจา้เงาะ มานัง่หวัเราะ พงุโยเ้ยอะแยะ (ซ ้ า) 
   อยูใ่นป่าเจา้กินอะไร (ซ ้ า) ฉนัจะบอกใหฉ้นักิน...ถัว่แระ.... 
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                                           สวรรคบ์นัดาล 
    สวรรคบ์นัดาลดลใหเ้รามา 
     ใหเ้ราสองมาพบกนัวนัใหม่ 
    อบรมคร้ังน้ีดีอกดีใจ 
     เริงร่ืนกนัไปไม่รู้โรยรา 
    จะอยูแ่ห่งไหน เตือนใจเตือนตา 
     จะอยูเ่มืองฟ้า เตือนตาเตือนใจ 
      สวรรคบ์นัดาล 

                                             สาวชาววงั 
   สาวชาววงั เอวเท่ากละละมงั ปะแป้งจอห์นสนั (ซ ้ า) 
    หมู่....เป็นของใครกนั (ซ ้ า)  ถา้เป็นของฉนั ฉนัรักตายเลย 

                                  พกัแรมสุขใจ 
   สุขใจเม่ือไดม้าอยูค่่าย   สุขกายเม่ือไดม้าพกัแรม 
    คืนน้ีพระจนัทร์สวยแจ่ม  พกัแรมพกัแรมสุขใจ (ซ ้ า) 
   สุขกายเม่ือไดม้าร้องเล่น         รุ่มเยน็เม่ือไดม้าพกัใจ 
    สุขน้ีท่ีเราฝันใฝ่  สุขใจเม่ือไดม้าพกัแรม (ซ ้ า) 

                                    พกัแรม 
     วนัน้ีร่ืนเริงส าราญสุขสนัตอุ์รา 
    พวกเราไดม้ามาอยูค่่ายพกัแรม 
     เราร้องเราร ายามเม่ือมาพกัแรม 
    สบายคลา้ยคืนจนัทร์แจ่ม 
     พกัแรมสุขสนัตอุ์รา (ซ ้ า) 

                                  ขา้วโพดสาลี 
     พรวนดินกนัเสียใหห้มดจะปลูกขา้วโพดสาลี (ซ ้ า) 
    โอเ้จา้ดวงดาราเจา้ไม่เมตตาตวัพ่ี ขา้วโพดสาลี (ซ ้ า) 
     ป่านฉะน้ีจะโรยรา (ซ ้ า) 

                                 รอบกองไฟ 
 โอเ้ม่ือมีไฟ ไฟ ไฟ ลุกข้ึนแจ่มจา้  สุขอุราเม่ือเรามา พร้อมหนา้กนั 
 คืนวนัน้ีมีสุขปลดเปล้ืองทุกขรั์บความส าราญ เธอกบัฉนันั้นมาเล่นรอบกองไฟ (ซ ้ า) 
  ไฟมนัลุกมีความร้อนไม่อาทรความร้อนของไฟ ไฟจะลุกจะร้อนเพียงใด สุขฤทยัร่วมวงเฮฮา (ซ ้ า) 

 
                                 สยามานุสติ 
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    ใครรานใครรุกดา้ว  แดนไทย 
    ใครรบจนสุดใจ  ขาดด้ิน 
    เสียเน้ือเลือดหลัง่ไหล ยอมสละ ส้ินแล 
    เสียชีพไป่เสียส้ิน  ช่ือกอ้งเกียรติงาม 
    หากสยามยงัอยูย่ ั้ง  ยนืยง 
    เราก็เหมือนอยูค่ง  ชีพดว้ย 
    หากสยามพินาศลง  ไทยอยูไ่ด ้ฤา 
    เราก็เหมือนมอดมว้ย  หมดส้ินสกลุไทย 

 
                                 สามคัคีชุมนุม 
    พวกเราเราเหล่ามาชุมนุม ต่างกมุใจรักสมคัรสมาน 
     ลว้นมิตรจิตช่ืนบาน สราญเริงอยูทุ่กผูทุ้กนาม 
    (สร้อย) อนัความกลมเกลียวกนัเป็นใจเดียวประเสริฐศรี 
     ทุกส่ิงประสงคจ์งใจจกัเสร็จสมไดด้ว้ยสามคัคี 
    กิจใด ธ ประสงคมี์ร่วมใจภกัดีแด่พระจอมสยาม 
     พร้อมพรึบดงัมือเด่ียวยามยากเยน็เห็นง่าย บ่ หน่าย บ่ วาง (สร้อย) 
    ทีหนกัก็จกัเบาคลาย ท่ีอนัตรายก็ขจดัขดัขวาง 
     ฉลองพระเดช บ่ จาง กตเวทิคุณพระกรุณา (สร้อย) 
    สามคัคีน่ีแหละล ้าเลิศ จกัชูชาติเดชิดพระศาสนา 
     สยามรัฐจกัวฒันา ปรากฏเกียรติฟุ้ งเฟ่ืองกระเด่ืองแดนดิน (สร้อย) 

 
                                   ลูกเสือข้ึนเขา 
    ลูกเสือเดินข้ึนเขาแบกกระเป๋าท าตวัเบาเบา (ซ ้ า) 
   ใส่รองเทา้สีน ้ าตาลเก่า ๆ(ซ ้ า) ยกมือข้ึนเกาท่ี ..แกม้..เบาๆ 

                                    ตะวนัสีแดง 
     โตง ๆ ๆนุ่งกระโปรงใส่เส้ือสีแดง 
     เตง ๆ ๆ นุ่งกางเกงใส่เส้ือสีแดง 
     สีแดงคือแสงตะวนั (ซ ้ า) 
     หนัหลงัใหก้นัสีมนัแรงๆ (ซ ้ า) 

                                     มาตามนดั 
   (สร้อย) มากลางวนัเธอนดัใหม้ากลางคืนมากลางคืนเธอนดัใหม้ากลางวนั 
    พวกเรามาวนัน้ีมาร้องเพลง  ร่วมบรรเลงเป็นเพลงใหสุ้ขใจ 
   สนุกสนานร่ืนเริงทุกคนไป ดว้ยหวัใจของคนท่ีร้องเพลง (สร้อย) 
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                                        อยูไ่หน 
.    .จระเข.้.อยูไ่หน (อยูน่ี่ อยูน่ี่) 
     จะตอ้งไปหา (เชิญมา เชิญมา) 
    อยูไ่กลหนกัหนาแมข้อบฟ้าบงั (ไม่บงั ไม่บงั) 
     คิดถึงเธออยูไ่ม่เคยนึกชงั (จริงรึเปล่า จริงรึเปล่า) 
    ใจเรายงัคิดถึงกนัทุกวนัคืน (ขอบคุณ ขอบคุณ) 

                                     ยนิดีท่ีพบกนั 
    วนัน้ียนิดีท่ีเราไดม้าพบกนั (ซ ้ า) ยนิดี ยนิดี ยนิดี 
    มาเถิดมาเรามาร่วมสนุก  ปลดเปล้ืองความทุกขใ์หม้นัส้ินไป 
    มาเถิดมาเรามาร่วมจิต  ช่วยกนัคิดท าใหก้าร..ลูกเสือ..เจริญ 

                                         ระเบียบแถว 
   ซา้ยหนั ขวาหนั สน้เทา้ชิดกนั  ปลายเทา้แยกออกไป (ซ ้ า) จะหนักนัคร้ังใด(ซ ้ า) 
    นึกเอาไว ้ซา้ยขวาของเรา  
   ซา้ยหนัมีสองจงัหวะ ป๊ะ เท่ง ป๊ะ ๆ 
    ขวาหนัมีสองจงัหวะ ป๊ะ เท่ง ป๊ะๆ 
   กลบัหลงัหนัมีสองจงัหวะ ป๊ะ เท่ง ป๊ะๆ 

 
                                    พวงมาลยั 
    โอเ้จา้พวงมาลยั เจา้จะลอยไปคลอ้งใครกนัแน่ (ซ ้ า) 
   จะรักใครชอบใครใหจ้ริงแท ้ขอใหแ้น่สกัราย 
    อยา่มวัลอยตามลมใหเ้ขาดมดอมส้ินกล่ินหอมแลว้หน่าย (ซ ้ า) 
   ยามนั้นเจา้จะอายเขาไม่อยากชมเด็ดเจา้ดมท้ิงไป 
    อยากเป็นหงส์เหิรหาวอยากเป็นดาวเลิศลอยวไิล (ซ ้ า) 
   อยูก่บับา้นไม่ชอบใจ หนีมาอยูค่่ายไม่บอกใครเลย 
    เอ๋ยโอละหน่าย โอละหน่ายหน่อยเอย เอ่อ เอย...... 

                                    พวงมาลยั (ตอบ) 
    โอเ้จา้พวงมาลยัเราจะลอยไปคลอ้งใหป้ระธานแน่ (ซ ้ า) 
   ขอจงสุขส าราญเบิกบานแท ้ไดรั้บแน่จากใจ 
    ไม่มวัลอยตามลมใหเ้ขาดมดอมส้ินกล่ินหอมแลว้หน่าย (ซ ้ า) 
   ยามนั้นจึงมอบให ้ช่ืนชมและนิยมตลอดไป 
    ไม่อยากเป็นหงส์เหิรหาวไม่อยากเป็นดาวเลิศลอยวไิล (ซ ้ า) 
   อยูก่บับา้นไม่ชอบใจ ถึงมาอยูค่่ายไม่หน่ายใครเลย 
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    คิดถึงกนัอยู ่แมจ้ะอยูสุ่ดห่างไกล 
   ดวงใจมัน่หมาย มอบมาลยัแทนใจเราเอย 

                                                จบัมือ 
    จบัมือกนัไวใ้หม้ัน่คง เพื่อความยนืยงสามคัคี 
   รักกนัปรองดองเหมือนนอ้ยพ่ี  ผกูความสามคัคีมีร่วมกนั 
    โกรธกนัมนัร้ายเป็นส่ิงเลว  เปรียบดงัเป็นเปลวร้อนไฟนัน่ 
   เผาใจใหมี้ความไหวหวัน่  จบัมือยิม้ใหก้นัเป็นส่ิงดี 

                                        มอเปอร์แลโกวา 
    มอเปอร์แลโกวา  มอเปอร์แลโกวา 
    มอเปอร์แล โกวา   ตือปอตือโอปุย 
    ฉนัและเธอเจอกนั  แทบทุกวนัเลยเชียว 
    เม่ือเจอกนัเราทกักนั  เพื่อสมานไมตรี 
    ยิม้ใหก้นัทีไร  สุขฤทยัเปรมปรีด์ิ 
    ต่างพดูจาพาที  สวสัดีเพื่อนเอย 

                                              เม่ือยจริง 
    เม่ือยจริง  เม่ือยจริง เม่ือยจริง เม่ือยจริง นัง่น่ิงอยูก่บัท่ี 
    ลุกข้ึนยนืตบมือ 3 ที (ซ ้ า)  ออกวิง่เร็วร่ีจบักลุ่ม .....3 ..คน 

                                            เงาะแงะ 
    น่ีเงาะหรือแงะ น่ีแงะหรือเงาะ มานัง่หวัเราะ น่ีเงาะหรือแงะ 
    กลมกลมและอร่อยดว้ย (ซ ้ า) โอแ้ม่คนสวยน่ีเงาะหรือแงะ 
    น่ีแงะหรือเงาะ น่ีเงาะหรือแงะ อร่อยดีแฮะ น่ีแงะหรือเงาะ 
    กลมกลมและอร่อยดว้ย(ซ ้ า)  โอแ้ม่คนสวยน่ีแงะหรือเงาะ 

                                             ตะละบุม 
    ตะละบุ่ม บุม บุม โอแ้ม่เน้ือนุ่มบวับาน (ซ ้ า) 
    พ่ีคอยค านึงคิดถึงเธอมานาน (ซ ้ า) โอแ้ม่ตาหวาน...อยา่ปล่อยใหฉ้นัยนืงง 
     เจา้ดอกเอ๋ย เจา้ดอก...สะเดา...ขอเชิญ..หมู่.......ออกมาแสดงเอย 

                                         นางเสียงหลง 
    (สร้อย) หลัน่ลนัลา ลาลา ลาลา้ลา.......... 
    มาพวกเราร่วมกนัเพ่ืออบรม ความระทมทั้งหลายจงเวน้วา่ง 
     มาเถิดมาพวกเราทั้งนายนาง อยา่อ าพรางมีใจใหต้่อกนั (สร้อย) 
    เสร็จอบรมพวกเราคงดีใจ ไม่วา่ใครทุกคนคงเหมือนขา้ 
     จากกนัไปอาลยัในเพ่ือนยาอีกไม่ชา้เราคงไดพ้บกนั 
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                                              ไม่น่าเลย 
    (สร้อย) ไม่น่าเลย โถไม่น่าเลย (ซ ้ า) อยูบ่า้นดีดี มาอยูอ่ยา่งน้ีไม่น่าเลย 
     อยูบ่า้นกินเป็ดกินไก่ เชา้ๆกินไข่ไมโลก็เสบย 
     มาเขา้อบรมแลว้ตอ้งกินขา้วดิบ (ซ ้ า) กุ๊บๆ ก๊ิบๆ แหมขา้วดิบจงัเลย (สร้อย) 
     อยูบ่า้นมุง้เราก็ใหญ่พดัลมก็ใหม่เยน็ใจจริงเหวย มาเขา้อบรมแลว้ตอ้งโดนยงุกดั (ซ ้ า) 
     อึดๆ อดัๆ แหมยงุกนัจงัเลย 

 
    โอเ้จา้พวงมาลยั เจา้จะลอยไปคลอ้งใครกนัแน่ (ซ ้ า) 
   จะรักใครชอบใครใหจ้ริงแท ้ขอใหแ้น่สกัราย 
    อยา่มวัลอยตามลมใหเ้ขาดมดอมส้ินกล่ินหอมแลว้หน่าย (ซ ้ า) 
   ยามนั้นเจา้จะอายเขาไม่อยากชมเด็ดเจา้ดมท้ิงไป 
    อยากเป็นหงส์เหิรหาวอยากเป็นดาวเลิศลอยวไิล (ซ ้ า) 
   อยูก่บับา้นไม่ชอบใจ หนีมาอยูค่่ายไม่บอกใครเลย 
    เอ๋ยโอละหน่าย โอละหน่ายหน่อยเอย เอ่อ เอย...... 

                                    พวงมาลยั (ตอบ) 
    โอเ้จา้พวงมาลยัเราจะลอยไปคลอ้งใหป้ระธานแน่ (ซ ้ า) 
   ขอจงสุขส าราญเบิกบานแท ้ไดรั้บแน่จากใจ 
    ไม่มวัลอยตามลมใหเ้ขาดมดอมส้ินกล่ินหอมแลว้หน่าย (ซ ้ า) 
   ยามนั้นจึงมอบให ้ช่ืนชมและนิยมตลอดไป 
    ไม่อยากเป็นหงส์เหิรหาวไม่อยากเป็นดาวเลิศลอยวไิล (ซ ้ า) 
   อยูก่บับา้นไม่ชอบใจ ถึงมาอยูค่่ายไม่หน่ายใครเลย 
    คิดถึงกนัอยู ่แมจ้ะอยูสุ่ดห่างไกล 
   ดวงใจมัน่หมาย มอบมาลยัแทนใจเราเอย 

                                                จบัมือ 
    จบัมือกนัไวใ้หม้ัน่คง เพื่อความยนืยงสามคัคี 
   รักกนัปรองดองเหมือนนอ้ยพ่ี  ผกูความสามคัคีมีร่วมกนั 
    โกรธกนัมนัร้ายเป็นส่ิงเลว  เปรียบดงัเป็นเปลวร้อนไฟนัน่ 
   เผาใจใหมี้ความไหวหวัน่  จบัมือยิม้ใหก้นัเป็นส่ิงดี 

                                        มอเปอร์แลโกวา 
    มอเปอร์แลโกวา  มอเปอร์แลโกวา 
    มอเปอร์แล โกวา   ตือปอตือโอปุย 
    ฉนัและเธอเจอกนั  แทบทุกวนัเลยเชียว 
    เม่ือเจอกนัเราทกักนั  เพื่อสมานไมตรี 
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    ยิม้ใหก้นัทีไร  สุขฤทยัเปรมปรีด์ิ 
    ต่างพดูจาพาที  สวสัดีเพื่อนเอย 

                                              เม่ือยจริง 
    เม่ือยจริง  เม่ือยจริง เม่ือยจริง เม่ือยจริง นัง่น่ิงอยูก่บัท่ี 
    ลุกข้ึนยนืตบมือ 3 ที (ซ ้ า)  ออกวิง่เร็วร่ีจบักลุ่ม .....3 ..คน 

                                            เงาะแงะ 
    น่ีเงาะหรือแงะ น่ีแงะหรือเงาะ มานัง่หวัเราะ น่ีเงาะหรือแงะ 
    กลมกลมและอร่อยดว้ย (ซ ้ า) โอแ้ม่คนสวยน่ีเงาะหรือแงะ 
    น่ีแงะหรือเงาะ น่ีเงาะหรือแงะ อร่อยดีแฮะ น่ีแงะหรือเงาะ 
    กลมกลมและอร่อยดว้ย(ซ ้ า)  โอแ้ม่คนสวยน่ีแงะหรือเงาะ 

                                             ตะละบุม 
    ตะละบุ่ม บุม บุม โอแ้ม่เน้ือนุ่มบวับาน (ซ ้ า) 
    พ่ีคอยค านึงคิดถึงเธอมานาน (ซ ้ า) โอแ้ม่ตาหวาน...อยา่ปล่อยใหฉ้นัยนืงง 
     เจา้ดอกเอ๋ย เจา้ดอก...สะเดา...ขอเชิญ..หมู่.......ออกมาแสดงเอย 

                                         นางเสียงหลง 
    (สร้อย) หลัน่ลนัลา ลาลา ลาลา้ลา.......... 
    มาพวกเราร่วมกนัเพ่ืออบรม ความระทมทั้งหลายจงเวน้วา่ง 
     มาเถิดมาพวกเราทั้งนายนาง อยา่อ าพรางมีใจใหต้่อกนั (สร้อย) 
    เสร็จอบรมพวกเราคงดีใจ ไม่วา่ใครทุกคนคงเหมือนขา้ 
     จากกนัไปอาลยัในเพ่ือนยาอีกไม่ชา้เราคงไดพ้บกนั 

                                              ไม่น่าเลย 
    (สร้อย) ไม่น่าเลย โถไม่น่าเลย (ซ ้ า) อยูบ่า้นดีดี มาอยูอ่ยา่งน้ีไม่น่าเลย 
     อยูบ่า้นกินเป็ดกินไก่ เชา้ๆกินไข่ไมโลก็เสบย 
     มาเขา้อบรมแลว้ตอ้งกินขา้วดิบ (ซ ้ า) กุ๊บๆ ก๊ิบๆ แหมขา้วดิบจงัเลย (สร้อย) 
     อยูบ่า้นมุง้เราก็ใหญ่พดัลมก็ใหม่เยน็ใจจริงเหวย มาเขา้อบรมแลว้ตอ้งโดนยงุกดั (ซ ้ า) 
     อึดๆ อดัๆ แหมยงุกนัจงัเลย 

 


