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งานสิ่งใด
งานสิ่ งใด งานสิ่ งใด แม้ใครละเลยทิ้งปล่อย มัวแต่คอย เฝ้ าแต่คอย หวังคอยแต่เกี่ยงโยนกอง ไม่มีเสร็ จไม่มีเสร็ จรับรอง จา
ไว้ทุกคนต้องมีงานก็ตอ้ งช่วยกัน ช่วยกันๆๆๆ
ตรงต่ อเวลา
ตรงต่อเวลา พวกเราต้องมาให้ตรงเวลา ตรง ตรง ตรงเวลา พวกเราต้องมาให้ตรงเวลา เราเกิดมาเป็ นคนต้องหมัน่ ฝึ กตนให้
ตรงเวลา วันคืนไม่คอยท่าวันเวลาไม่เคยคอยใคร
มองหา
มอง มองหา ขวัญตาเจ้าอยูแ่ ห่งใด มองมองไป ขวัญใจทาไมไม่มา เธอหลอกให้พี่มารอ โอ้หนอช่างเป็ นไปได้ เป็ นเพระเหตุ
อันใด ขวัญใจทาไมไม่มา
มาไวไว
มาไวไวพวกเราต้องมาไวไว ถ้าไม่เร็ วไวจะทาให้เสี ยเวลา จะเกิดเสี ยหายถ้าได้เวลา หากว่าไม่รีบมาจะเสี ยเวลาฟรี ๆ ลา ลา
ลา ลา............
ถ้ามัวใจเย็นเห็นจะไม่ได้การ ต้องรี บทางานให้เสร็ จพลันทันที เสร็ จการงานแล้วอย่ามัวรอรี รี บมาทันทีจะได้ไม่เสี ยวเลา ลา
ลา ลา ลา................
ได้ เวลา
ได้เวลาเรามาเข้ากลุ่มพลัน อย่าได้ไหวหวัน่ มาพบกันอีกที รี บมาเร็วๆ มาฟังเรื่ องดี ได้ความรู ้ยงิ่ ดูก็แสนเพลิน มาซิขอเชิญ
เชิญเข้ากลุ่มซี รี บมาเร็ ว เรานี้รอคอย
เจอะกันสุ ขใจ
เจอะกันวันนี้สุขใข สบายดีหรื อบอกมา ห่างเธอฉันเหงาอุรา ร้องราดีกว่าวันนี้สุขใจ (ซ้ า)
คลายอารมณ์
(สร้อย) ป่ าม ป้ าม ป่ าม ปาม ป่ าม ปาม ป้ าม ป่ าม ป้ าม ป่ าม ปาม ปาม ปาม
มา มา มา เชิญมา มาเถิดเรามา มาร้องเพลงกัน ลืมความทุกข์เร็ วพลัน สนุกสุขสันต์ กันให้เต็มทรวง ดนตรี ดีแสนดี ไม่เคยจะ
มีความทุกข์ความลวง ฟังดนตรี ชื่นทรวงไม่หลอกไม่ลวงให้เธอช้ าใจ (สร้อย)
ดู ดู ความเนคนมันสับมันสนจนแสนระอา บางคนล้นเงินตรามีสุขหนักหนาพาพ้นโพยภัย บางคนจนส้นดี คนเลวคนดีมี
คละกันไป ดู ดูความวุน่ วายจงผ่อนจงคลายหัวใจด้วยเพลง (สร้อย)
พวกเรา
มาเถิดพวกเรามาร่ วมร้องเพลงกัน พวกเราทั้งนั้นมาร่ วมกันทันที แล้วเราก็หนั หน้ามาหากัน ยักคิ้วให้กนั แลบลิ้น 3 ที แพร็ บ
ๆๆๆๆ เสร็ จพลันแล้วก็หนั กลับมา
อย่ามัวช้าส่ายเอว 3 ที 1 2 3 4 5 (ซ้ า 3 ครั้ง) เสร็ จพลันแล้วก็หนั กลับมา อย่ามัวช้าหัวเราะ 3 ที เฮ้อ ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า (ซ้ า 3
ครั้ง)
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จับ
หู ตา จมูก จับให้ถูกจมูกตาหู
จับใหม่จบั ให้ฉนั ดู (ซ้ า) จมูก ตา หู หู ตา จมูก

ยุงกัดขา
ยุงกัดขา ยุงกัดขา ยุงกัดขา เราอย่าไปตี ถ้ายุงมันกัดและมาราวี ต้องใช้วธิ ี...เป่ าปี่ ...ไล่ยงุ

ว่ าว
ว่าวที่ฉนั ชอบเล่น เช้าเย็นฉันชอบเล่นว่าว ว่าวน้อยที่ลอยสู่ดาว (ซ้ า) ทุกคืนยังสาวเมื่อว่าติดลม
(ซ้ า โบกสะบัด สะวิดสะวัดเวียนวน (ซ้ า) แลดูสบั สนอยูบ่ นเมฆา (ซ้ า)
ของเราเอง
นี่คือ...มือ..ใช่ไหม นี่ก็คือ...มือ...ใช่ไหม ไม่ใช่ของใครเป็ นของเราเอง กระทบกันให้มนั ครื้ นเครง
(ซ้ า) ฟังแล้วบรรเลงชื่นใจชื่นใจ (ซ้ า
ลมพัด
ลมเอย ชะเอย ลมพัด ลมพัดสะบัดใบพลิ้ว มานัง่ ตากลม กลมๆๆๆ ชะเอ๋ ยชมวิว ชะเอย ชะเอยชมวิว อยูใ่ นทิวไม้เอย ชะเอ่อ
เอย เอ่อ เอย เอิงเอย
ลูกสาวลูกชายใครหนอ หน้าตาสวยหล่อคมสัน มานัง่ อบรม ๆๆ ..ลูกเสื อ..ด้วยกัน อบรมกันเพียง 3 วันเบิกบานหัวใจเอย ชะ
เอ่อ เอย เอ่อ เอย เอิงเอย
หลานตาหวานเพลง
หวานตาหวานเพลง (ซ้ า)
เรามาบรรเลงเป็ นเพลงฮาวาย (ซ้ า
สนุกจริ งหนาไม่วา่ หญิงชาย (ซ้ า
ระรื่ นชื่นใจในวงฟ้ อนรา (ซ้ า)
แมงอีฮูม
ฝนเทลงมา เทลงมา เทลงมา ให้นาตูโฮง นาตูโฮง นาตูโฮง ให้โส่งตูเปี ยก โส่งตูเปี ยก โส่งตูเปี ยก
ให้เสื้ อตูเปี ยก เสื้ อตูเปี ยก เสื อตูเปี ยก แมงตับเต่าออกลูกข้างหลัง เป็ นแมงอีหยัง
โอ..แมงอีฮูม แมงอีฮูม แมงอีฮูม ใต้ตน้ หมากเขียบ ต้นหมากเขียบ ต้นหมากเขียบ
ยาฆ่ าแมลง
ยาฆ่าแมลงหม้อใหญ่ เก็บเอาไว้อยูใ่ นตูเ้ ย็น ..ลูกเสื อ..เขาผ่านมาเห็น (ซ้ า)
เปิ ดตูเ้ ย็นกินยาฆ่าแมลง ชัก..แด็กๆๆๆๆ (ซ้ า)
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บีบ
บีบ ๆๆ บีบให้พร้อมเพรี ยงกัน บีบเพื่อสร้างพลัง พลังให้แก่ตวั เรา
ลัน หลัน หล่า ลัน ลัน ลา (ซ้ า 3 ครั้ง)
ปรบมือ
ปรบมือ เปาะๆๆ ย้าเท้าปั งๆๆ ลุกขึ้นยืนแล้วนัง่ (ซ้ า) ย้าเท้าปั ง ๆๆ ปรบมือ เปาะ ๆๆ

แจวเรือ
แจวมาแจวจ้ าจึก พอถึงน้ าลึกนึกถึงคนแจว เรื อของใครลอยมา ..ห่างๆ...ขอเชิญ..หมู่กวาง..
ออกมาช่วยกันแจว บึด จ้ า บึด จ้ าบึด จ้ าบึด (ซ้ า)
เฮ เฮ ละวา
เฮ เฮ ลาวา มาเถิดมา ช่วยกันส่งเสี ยงเป็ นสาเนียงเสี ยงสัตว์ร้อง ตีฉิ่งประกอบทานอง แล้วช่วยกันร้องให้พร้อมกัน
ติ๊ ต่าง ว่าฉันเป็ น..ม้า...แล้ว..ม้า..มันน้องยังไง..ม้า..มันร้อง...ฮี้ฮ้ ี ฮี้ฮ้ ี ฮี้ฮ้ ี ฮี้ฮี่...
มนุษย์ ค้างคาว
ฉันเป็ นนกมีหู ฉันเป็ นหนูมีปีก ฉันมีพลังซุปเปอร์โซนิค ไว้คอยหลบหลีกเพราะฉันมองไม่เห็น
ฉันเป็ นค้างคาว ฉันเป็ นค้างคาว (ซ้ า)
ปก ป้ ก ปก
(สร้อย) ปก ป้ ก ปก จับจิ้งจกมาให้นกกิน นกเจ้าก็บิน เจ้าก็บิน มากินจิ้งจก
สาวเอ่ยสาว หน้าหนาวเจ้านอนกอดอก (ซ้ า) ยามวังเวง...ลูกเสื อ...นัน่ เอง หน้าตาเหมือน...ครก...(สร้อย)

พวกเรามาหัวเราะกัน
พวกเรามาหัวเราะกัน มาหัวเราะกันให้มนั ดัง ๆ(ซ้ า) หัวเราะให้หลังคามันพัง (ซ้ า)
หัวเราะดังๆ ไม่ตอ้ งอายใคร เฮ้อ ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า.....(ซ้ า)
กวนหยี
กามนิตยอดชายจะไปค้าขายที่โกสัมพี โชคและบุญหนุนนา มาเจอสาวงามกาลังกวนหยี
กามนิตตกใจกระโดดเข้าไปขอกวน 3 ที หยี......
ทะเล
ทะเล ทะเล ทะเล ทะเล................................
ลมบกลมทะเลอากาศถ่ายเท ผลัดกัน ผลัดกัน (ซ้ า)
ลมบกพัดตอนกลางวัน (ซ้ า) ลมทะเลนั้นพัดตอนกลางคืน
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พวงมาลัย
พวงมาลัยของฉัน อีกกี่วนั จะได้คล้องคอ ตัวฉันนั้นรู ปไม่หล่อ (ซ้ า) อาศัยว่าพ่อมีกระดุมเลี่ยมทอง (ซ้ า)
ไก่ ซิ่ง
ไก่ที่บา้ นฉัน มันขันได้ไพเราะดี โก่งคอแล้วขัน ดังเสี ยงสัน่ ธรณี
เอก เอก อี เอ็ก เอก อี้ เอก เอก อี้ เอก โอก โอก อีโอ๊ก โอก อี้ โอก โอก อี๊โอก
คุณแม่ไปตลาด
(สร้อย) คุณแม่ไปตลาด เดินนวยนาดกับลูกบุปฝา (ซ้ า)
คุณแม่ซ้ือกรรไกรตัดผ้ามา (ซ้ า)
ลูกบุปผาขอมาเล่นโชว์ (ซ้ า)...สร้อย....
คุณแม่ซ้ือพัดใบลานมา (ซ้ า)
ลูกบุปผาขอมาเล่นโชว์ (ซ้ า)...สร้อย....
คุณแม่ซ้ือเก้าอี้โยกมา (ซ้ า)
ลูกบุปผาขอมาเล่นโชว์ (ซ้ า)...สร้อย....
คุณแม่ซ้ือตุก๊ ตามา (ซ้ า)
ลูกบุปผาขอมาเล่นโชว์ (ซ้ า)...สร้อย....
คุณแม่ซ้ือจักรเย็บผ้ามา (ซ้ า)
ลูกบุปผาขอมาเล่นโชว์ (ซ้ า)...สร้อย....

ดึงเสื้อผ้า
ดึงมาดึงเสื้ อผ้า พี่จ๋าอย่าดึง อย่าดึง (ซ้ า) สาลิกาบินมาเกาะต้น...สะเดา..(ซ้ า) ขอเชิญ...หมู่งูเห่า...ออกมาแสดง.....
กิง่ ก้ านใบ
กิ่ง ก้าน ใบ ชะ ชะ ใบ ก้าน กิ่ง (ซ้ า)
ฝนตกลมแรงริ น ๆ (ซ้ า) ชะ ชะ กิ่งก้านใบ
แยมผลไม้
มะพร้าว ๆ ๆ มะละกอ ๆ ๆ กล้วย ๆ ๆ ส้ม ๆๆ มะพร้าว มะละกอ กล้วย ส้ม
โรตี
โรตี ใส่นม ใส่ไข่ ใส่ไข่ ใส่นม ใส่ท้ งั นมใส่ท้ งั ไข่
พ.ศ.2506
พ.ศ.2506 อาหมวยดวงตกขี่รถจักรยาน ขี่ไปทุกถิ่นสถาน พอถึงสะพานเด้งขึ้นเด้งลง
ขี่ไปพอถึงทางโค้ง อาหมวยโดดลง เอามือลูบอาน จักรยานก็เด้งขึ้น เด้งลง
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หนอน
ต้วม ๆ เตี้ยมๆ ออกมาจากไข่ เจ้าหนอนตัวใหญ่ ว่องไวออกมา
กระดี๊บๆ ไป กระดี๊บๆ มา กระดี๊บๆๆๆๆ
ยิม้ ให้ กนั
ฉันและเธอเจอกัน แทบทุกวันเลยเชียว เมื่อเจอกันเราทักกัน เพื่อสมานไมตรี
ยิม้ ให้กนั ทีไร สุขฤทัยเปรมปรี ด์ ิ ได้พดู จาพาที สวัสดีเพื่อนเอย
ยิม้
ยิม้ ยิม้ กันเถอะนะ ยิม้ แล้วพาคลายเศร้า
ยิม้ ทาให้คลายเหงา ยิม้ พาเราเพลินใจ
ยิม้ นั้นพาสุขล้ า ทาเรื่ องยากเป็ นง่าย
ยิม้ ให้กนั เมื่อไร เรื่ องรายจะกลายเป็ นดี

เป่ ายิงฉุบ
มีเขา มีเขา แล้ว เราก็เป่ ายิงฉุบ นัง่ ๆ ลุกๆ เรามาสนุกด้วยกันใกล้เข้าไปอีกนิด
ชิดเข้าไปอีกหน่อย หมุนมือน้อยๆ แล้วเราก็คล้องมือกัน
ซุมบาซะ
ออฟวันสะมุติก๊ะ ไดซันฟาไซเลนเดอร์ ออฟวันสปี ลลิ่ง เอคอนไดอะซุมบาซะ
อะซุมบาซุมบาซุมบาซะ (ซ้ า)
สุ ขอุรา
สุขฤทัยเพลินใจเพลินตา สุขอุราเพลินตาเพลินใจ โอ้ละเน้อ โอละเนอ (ซ้ า)
ฉันได้เจอะเพื่อนใจเพื่อนใจ (ซ้ า)
มาร้ องเพลงกัน
มาร้องเพลงกันเถิดนะจ๊ะ
มาเรามาร้องเพลงกัน
ฟังเสี ยงเพลงแล้วชื่นใจ (ซ้ า)
มาเรามาร้องเพลงเฮฮา (ซ้ า)
ซุมบาซุมบาซุมบาซะ (ซ้ า)
(ไวโอลิน) วีโอวีโอวีโอลา.....
(กลอง) ตุม ตุ่ม ตุม ตุ่ม ตุม ตุม ตุม๊ .....
หาเพือ่ น
เพื่อนเอ๋ ย เพื่อนรัก ฉันเคยรู ้จกั เพื่อนรักอยูไ่ หน ใครเห็นรี บบอกเร็ วไว (ซ้ า) นัน่ ยังไงชื่อ...เอย
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มองหางู
มอง มองหาอยู่ (ซ้ า) โอ่นนั่ งู (ซ้ า) จงเดินหนี หนีไปให้ไกลงู หาทางให้งูไป งูลงรู งูลงรู
โชคดี
ช่างโชคดีวนั นี้มาพบเธอ (ซ้ า)
ฉันดีใจจริ งนะเออมาพบเธอสุขใจ
เธอนั้นอยูส่ บายดีหรื อไร (ซ้ า)
มาร้องราเพลินฤทัยให้หวั ใจสุขสาราญ
ตบมือไปกันให้พร้อมเพรี ยง (ซ้ า)
ยกมือไว้ส่ายหัวเอียงให้พร้อมเพรี ยงตามกัน
แล้วหมุนกลับปรับตัวเสี ยให้ทนั (ซ้ า)
มือท้าวเอวซอยเท้าพลันให้พร้อมกันเถิดเอย
ราวงบ้ านไร่
หนุ่มสาวชาวบ้านไร่ ปลูกดอกไม้เอาไว้เชยชม
มีท้ งั อังกาบ กุลหลาบ ซ่อนกิล่น (ซ้ า) อินทนิลมณฑาสารภี ดอกไม้ในสวนนี้ (ซ้ า)
น่ายวนน่ายี น่าเด็ดน่าดม (ช) ขอดอกได้ไหม (ญ) ไม่ได้หรอกพี่ (ซ้ า)
(ช) ดอกแห้งดอกเหี่ ยว (ญ) ดอกเดียวก็ไม่ได้ (ซ้ า) (ช) พี่หมดอาลัยเสี ยแล้วเอวกลม
เจ้ าเงาะ
เจ้าเงาะ เจ้าเงาะ มานัง่ หัวเราะ พุงโย้เยอะแยะ (ซ้ า)
อยูใ่ นป่ าเจ้ากินอะไร (ซ้ า) ฉันจะบอกให้ฉนั กิน...ถัว่ แระ....
สวรรค์ บันดาล
สวรรค์บนั ดาลดลให้เรามา
ให้เราสองมาพบกันวันใหม่
อบรมครั้งนี้ดีอกดีใจ
เริ งรื่ นกันไปไม่รู้โรยรา
จะอยูแ่ ห่งไหน เตือนใจเตือนตา
จะอยูเ่ มืองฟ้ า เตือนตาเตือนใจ
สวรรค์บนั ดาล
สาวชาววัง
สาวชาววัง เอวเท่ากละละมัง ปะแป้ งจอห์นสัน (ซ้ า)
หมู่....เป็ นของใครกัน (ซ้ า) ถ้าเป็ นของฉัน ฉันรักตายเลย
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พักแรมสุขใจ
สุขใจเมื่อได้มาอยูค่ ่าย สุขกายเมื่อได้มาพักแรม
คืนนี้พระจันทร์สวยแจ่ม พักแรมพักแรมสุ ขใจ (ซ้ า)
สุขกายเมื่อได้มาร้องเล่น รุ่ มเย็นเมื่อได้มาพักใจ
สุขนี้ที่เราฝันใฝ่ สุขใจเมื่อได้มาพักแรม (ซ้ า)
พักแรม
วันนี้รื่นเริ งสาราญสุขสันต์อุรา
พวกเราได้มามาอยูค่ ่ายพักแรม
เราร้องเรารายามเมื่อมาพักแรม
สบายคล้ายคืนจันทร์แจ่ม
พักแรมสุขสันต์อุรา (ซ้ า)
ข้ าวโพดสาลี
พรวนดินกันเสี ยให้หมดจะปลูกข้าวโพดสาลี (ซ้ า)
โอ้เจ้าดวงดาราเจ้าไม่เมตตาตัวพี่ ข้าวโพดสาลี (ซ้ า)
ป่ านฉะนี้จะโรยรา (ซ้ า)
รอบกองไฟ
โอ้เมื่อมีไฟ ไฟ ไฟ ลุกขึ้นแจ่มจ้า สุขอุราเมื่อเรามา พร้อมหน้ากัน
คืนวันนี้มีสุขปลดเปลื้องทุกข์รับความสาราญ เธอกับฉันนั้นมาเล่นรอบกองไฟ (ซ้ า)
ไฟมันลุกมีความร้อนไม่อาทรความร้อนของไฟ ไฟจะลุกจะร้อนเพียงใด สุขฤทัยร่ วมวงเฮฮา (ซ้ า)

สยามานุสติ
ใครรานใครรุ กด้าว แดนไทย
ใครรบจนสุดใจ ขาดดิ้น
เสี ยเนื้อเลือดหลัง่ ไหล ยอมสละ สิ้นแล
เสี ยชีพไป่ เสี ยสิ้น ชื่อก้องเกียรติงาม
หากสยามยังอยูย่ ้งั ยืนยง
เราก็เหมือนอยูค่ ง ชีพด้วย
หากสยามพินาศลง ไทยอยูไ่ ด้ ฤา
เราก็เหมือนมอดม้วย หมดสิ้นสกุลไทย
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สามัคคีชุมนุม
พวกเราเราเหล่ามาชุมนุม ต่างกุมใจรักสมัครสมาน
ล้วนมิตรจิตชื่นบาน สราญเริ งอยูท่ ุกผูท้ ุกนาม
(สร้อย) อันความกลมเกลียวกันเป็ นใจเดียวประเสริ ฐศรี
ทุกสิ่ งประสงค์จงใจจักเสร็ จสมได้ดว้ ยสามัคคี
กิจใด ธ ประสงค์มีร่วมใจภักดีแด่พระจอมสยาม
พร้อมพรึ บดังมือเดี่ยวยามยากเย็นเห็นง่าย บ่ หน่าย บ่ วาง (สร้อย)
ทีหนักก็จกั เบาคลาย ที่อนั ตรายก็ขจัดขัดขวาง
ฉลองพระเดช บ่ จาง กตเวทิคุณพระกรุ ณา (สร้อย)
สามัคคีนี่แหละล้ าเลิศ จักชูชาติเดชิดพระศาสนา
สยามรัฐจักวัฒนา ปรากฏเกียรติฟงเฟื
ุ้ ่ องกระเดื่องแดนดิน (สร้อย)

ลูกเสือขึน้ เขา
ลูกเสื อเดินขึ้นเขาแบกกระเป๋ าทาตัวเบาเบา (ซ้ า)
ใส่รองเท้าสี น้ าตาลเก่า ๆ(ซ้ า) ยกมือขึ้นเกาที่ ..แก้ม..เบาๆ
ตะวันสีแดง
โตง ๆ ๆนุ่งกระโปรงใส่เสื้ อสี แดง
เตง ๆ ๆ นุ่งกางเกงใส่เสื้ อสี แดง
สี แดงคือแสงตะวัน (ซ้ า)
หันหลังให้กนั สี มนั แรงๆ (ซ้ า)
มาตามนัด
(สร้อย) มากลางวันเธอนัดให้มากลางคืนมากลางคืนเธอนัดให้มากลางวัน
พวกเรามาวันนี้มาร้องเพลง ร่ วมบรรเลงเป็ นเพลงให้สุขใจ
สนุกสนานรื่ นเริ งทุกคนไป ด้วยหัวใจของคนที่ร้องเพลง (สร้อย)
อยู่ไหน
. .จระเข้..อยูไ่ หน (อยูน่ ี่ อยูน่ ี่)
จะต้องไปหา (เชิญมา เชิญมา)
อยูไ่ กลหนักหนาแม้ขอบฟ้ าบัง (ไม่บงั ไม่บงั )
คิดถึงเธออยูไ่ ม่เคยนึกชัง (จริ งรึ เปล่า จริ งรึ เปล่า)
ใจเรายังคิดถึงกันทุกวันคืน (ขอบคุณ ขอบคุณ)
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ยินดีทพี่ บกัน
วันนี้ยนิ ดีที่เราได้มาพบกัน (ซ้ า) ยินดี ยินดี ยินดี
มาเถิดมาเรามาร่ วมสนุก ปลดเปลื้องความทุกข์ให้มนั สิ้นไป
มาเถิดมาเรามาร่ วมจิต ช่วยกันคิดทาให้การ..ลูกเสื อ..เจริ ญ
ระเบียบแถว
ซ้ายหัน ขวาหัน ส้นเท้าชิดกัน ปลายเท้าแยกออกไป (ซ้ า) จะหันกันครั้งใด(ซ้ า)
นึกเอาไว้ ซ้ายขวาของเรา
ซ้ายหันมีสองจังหวะ ป๊ ะ เท่ง ป๊ ะ ๆ
ขวาหันมีสองจังหวะ ป๊ ะ เท่ง ป๊ ะๆ
กลับหลังหันมีสองจังหวะ ป๊ ะ เท่ง ป๊ ะๆ
งานสิ่งใด
งานสิ่ งใด งานสิ่ งใด แม้ใครละเลยทิ้งปล่อย มัวแต่คอย เฝ้ าแต่คอย หวังคอยแต่เกี่ยงโยนกอง ไม่มีเสร็ จไม่มีเสร็ จรับรอง จา
ไว้ทุกคนต้องมีงานก็ตอ้ งช่วยกัน ช่วยกันๆๆๆ
ตรงต่ อเวลา
ตรงต่อเวลา พวกเราต้องมาให้ตรงเวลา ตรง ตรง ตรงเวลา พวกเราต้องมาให้ตรงเวลา เราเกิดมาเป็ นคนต้องหมัน่ ฝึ กตนให้
ตรงเวลา วันคืนไม่คอยท่าวันเวลาไม่เคยคอยใคร
มองหา
มอง มองหา ขวัญตาเจ้าอยูแ่ ห่งใด มองมองไป ขวัญใจทาไมไม่มา เธอหลอกให้พี่มารอ โอ้หนอช่างเป็ นไปได้ เป็ นเพระเหตุ
อันใด ขวัญใจทาไมไม่มา
มาไวไว
มาไวไวพวกเราต้องมาไวไว ถ้าไม่เร็ วไวจะทาให้เสี ยเวลา จะเกิดเสี ยหายถ้าได้เวลา หากว่าไม่รีบมาจะเสี ยเวลาฟรี ๆ ลา ลา
ลา ลา............
ถ้ามัวใจเย็นเห็นจะไม่ได้การ ต้องรี บทางานให้เสร็ จพลันทันที เสร็ จการงานแล้วอย่ามัวรอรี รี บมาทันทีจะได้ไม่เสี ยวเลา ลา
ลา ลา ลา................
ได้ เวลา
ได้เวลาเรามาเข้ากลุ่มพลัน อย่าได้ไหวหวัน่ มาพบกันอีกที รี บมาเร็วๆ มาฟังเรื่ องดี ได้ความรู ้ยงิ่ ดูก็แสนเพลิน มาซิขอเชิญ
เชิญเข้ากลุ่มซี รี บมาเร็ ว เรานี้รอคอย
เจอะกันสุ ขใจ
เจอะกันวันนี้สุขใข สบายดีหรื อบอกมา ห่างเธอฉันเหงาอุรา ร้องราดีกว่าวันนี้สุขใจ (ซ้ า)
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คลายอารมณ์
(สร้อย) ป่ าม ป้ าม ป่ าม ปาม ป่ าม ปาม ป้ าม ป่ าม ป้ าม ป่ าม ปาม ปาม ปาม
มา มา มา เชิญมา มาเถิดเรามา มาร้องเพลงกัน ลืมความทุกข์เร็ วพลัน สนุกสุขสันต์ กันให้เต็มทรวง ดนตรี ดีแสนดี ไม่เคยจะ
มีความทุกข์ความลวง ฟังดนตรี ชื่นทรวงไม่หลอกไม่ลวงให้เธอช้ าใจ (สร้อย)
ดู ดู ความเนคนมันสับมันสนจนแสนระอา บางคนล้นเงินตรามีสุขหนักหนาพาพ้นโพยภัย บางคนจนส้นดี คนเลวคนดีมี
คละกันไป ดู ดูความวุน่ วายจงผ่อนจงคลายหัวใจด้วยเพลง (สร้อย)
พวกเรา
มาเถิดพวกเรามาร่ วมร้องเพลงกัน พวกเราทั้งนั้นมาร่ วมกันทันที แล้วเราก็หนั หน้ามาหากัน ยักคิ้วให้กนั แลบลิ้น 3 ที แพร็ บ
ๆๆๆๆ เสร็ จพลันแล้วก็หนั กลับมา
อย่ามัวช้าส่ายเอว 3 ที 1 2 3 4 5 (ซ้ า 3 ครั้ง) เสร็ จพลันแล้วก็หนั กลับมา อย่ามัวช้าหัวเราะ 3 ที เฮ้อ ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า (ซ้ า 3
ครั้ง)
จับ
หู ตา จมูก จับให้ถูกจมูกตาหู
จับใหม่จบั ให้ฉนั ดู (ซ้ า) จมูก ตา หู หู ตา จมูก

ยุงกัดขา
ยุงกัดขา ยุงกัดขา ยุงกัดขา เราอย่าไปตี ถ้ายุงมันกัดและมาราวี ต้องใช้วธิ ี...เป่ าปี่ ...ไล่ยงุ

ว่ าว
ว่าวที่ฉนั ชอบเล่น เช้าเย็นฉันชอบเล่นว่าว ว่าวน้อยที่ลอยสู่ดาว (ซ้ า) ทุกคืนยังสาวเมื่อว่าติดลม
(ซ้ า โบกสะบัด สะวิดสะวัดเวียนวน (ซ้ า) แลดูสบั สนอยูบ่ นเมฆา (ซ้ า)
ของเราเอง
นี่คือ...มือ..ใช่ไหม นี่ก็คือ...มือ...ใช่ไหม ไม่ใช่ของใครเป็ นของเราเอง กระทบกันให้มนั ครื้ นเครง
(ซ้ า) ฟังแล้วบรรเลงชื่นใจชื่นใจ (ซ้ า
ลมพัด
ลมเอย ชะเอย ลมพัด ลมพัดสะบัดใบพลิ้ว มานัง่ ตากลม กลมๆๆๆ ชะเอ๋ ยชมวิว ชะเอย ชะเอยชมวิว อยูใ่ นทิวไม้เอย ชะเอ่อ
เอย เอ่อ เอย เอิงเอย
ลูกสาวลูกชายใครหนอ หน้าตาสวยหล่อคมสัน มานัง่ อบรม ๆๆ ..ลูกเสื อ..ด้วยกัน อบรมกันเพียง 3 วันเบิกบานหัวใจเอย ชะ
เอ่อ เอย เอ่อ เอย เอิงเอย
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หลานตาหวานเพลง
หวานตาหวานเพลง (ซ้ า)
เรามาบรรเลงเป็ นเพลงฮาวาย (ซ้ า
สนุกจริ งหนาไม่วา่ หญิงชาย (ซ้ า
ระรื่ นชื่นใจในวงฟ้ อนรา (ซ้ า)
แมงอีฮูม
ฝนเทลงมา เทลงมา เทลงมา ให้นาตูโฮง นาตูโฮง นาตูโฮง ให้โส่งตูเปี ยก โส่งตูเปี ยก โส่งตูเปี ยก
ให้เสื้ อตูเปี ยก เสื้ อตูเปี ยก เสื อตูเปี ยก แมงตับเต่าออกลูกข้างหลัง เป็ นแมงอีหยัง
โอ..แมงอีฮูม แมงอีฮูม แมงอีฮูม ใต้ตน้ หมากเขียบ ต้นหมากเขียบ ต้นหมากเขียบ
ยาฆ่ าแมลง
ยาฆ่าแมลงหม้อใหญ่ เก็บเอาไว้อยูใ่ นตูเ้ ย็น ..ลูกเสื อ..เขาผ่านมาเห็น (ซ้ า)
เปิ ดตูเ้ ย็นกินยาฆ่าแมลง ชัก..แด็กๆๆๆๆ (ซ้ า)

บีบ
บีบ ๆๆ บีบให้พร้อมเพรี ยงกัน บีบเพื่อสร้างพลัง พลังให้แก่ตวั เรา
ลัน หลัน หล่า ลัน ลัน ลา (ซ้ า 3 ครั้ง)
ปรบมือ
ปรบมือ เปาะๆๆ ย้าเท้าปั งๆๆ ลุกขึ้นยืนแล้วนัง่ (ซ้ า) ย้าเท้าปั ง ๆๆ ปรบมือ เปาะ ๆๆ

แจวเรือ
แจวมาแจวจ้ าจึก พอถึงน้ าลึกนึกถึงคนแจว เรื อของใครลอยมา ..ห่างๆ...ขอเชิญ..หมู่กวาง..
ออกมาช่วยกันแจว บึด จ้ า บึด จ้ าบึด จ้ าบึด (ซ้ า)
เฮ เฮ ละวา
เฮ เฮ ลาวา มาเถิดมา ช่วยกันส่งเสี ยงเป็ นสาเนียงเสี ยงสัตว์ร้อง ตีฉิ่งประกอบทานอง แล้วช่วยกันร้องให้พร้อมกัน
ติ๊ ต่าง ว่าฉันเป็ น..ม้า...แล้ว..ม้า..มันน้องยังไง..ม้า..มันร้อง...ฮี้ฮ้ ี ฮี้ฮ้ ี ฮี้ฮ้ ี ฮี้ฮี่...
มนุษย์ ค้างคาว
ฉันเป็ นนกมีหู ฉันเป็ นหนูมีปีก ฉันมีพลังซุปเปอร์โซนิค ไว้คอยหลบหลีกเพราะฉันมองไม่เห็น
ฉันเป็ นค้างคาว ฉันเป็ นค้างคาว (ซ้ า)

12

ปก ป้ ก ปก
(สร้อย) ปก ป้ ก ปก จับจิ้งจกมาให้นกกิน นกเจ้าก็บิน เจ้าก็บิน มากินจิ้งจก
สาวเอ่ยสาว หน้าหนาวเจ้านอนกอดอก (ซ้ า) ยามวังเวง...ลูกเสื อ...นัน่ เอง หน้าตาเหมือน...ครก...(สร้อย)
พวกเรามาหัวเราะกัน
พวกเรามาหัวเราะกัน มาหัวเราะกันให้มนั ดัง ๆ(ซ้ า) หัวเราะให้หลังคามันพัง (ซ้ า)
หัวเราะดังๆ ไม่ตอ้ งอายใคร เฮ้อ ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า.....(ซ้ า)
กวนหยี
กามนิตยอดชายจะไปค้าขายที่โกสัมพี โชคและบุญหนุนนา มาเจอสาวงามกาลังกวนหยี
กามนิตตกใจกระโดดเข้าไปขอกวน 3 ที หยี......
ทะเล
ทะเล ทะเล ทะเล ทะเล................................
ลมบกลมทะเลอากาศถ่ายเท ผลัดกัน ผลัดกัน (ซ้ า)
ลมบกพัดตอนกลางวัน (ซ้ า) ลมทะเลนั้นพัดตอนกลางคืน
พวงมาลัย
พวงมาลัยของฉัน อีกกี่วนั จะได้คล้องคอ ตัวฉันนั้นรู ปไม่หล่อ (ซ้ า) อาศัยว่าพ่อมีกระดุมเลี่ยมทอง (ซ้ า)
ไก่ ซิ่ง
ไก่ที่บา้ นฉัน มันขันได้ไพเราะดี โก่งคอแล้วขัน ดังเสี ยงสัน่ ธรณี
เอก เอก อี เอ็ก เอก อี้ เอก เอก อี้ เอก โอก โอก อีโอ๊ก โอก อี้ โอก โอก อี๊โอก
คุณแม่ไปตลาด
(สร้อย) คุณแม่ไปตลาด เดินนวยนาดกับลูกบุปฝา (ซ้ า)
คุณแม่ซ้ือกรรไกรตัดผ้ามา (ซ้ า)
ลูกบุปผาขอมาเล่นโชว์ (ซ้ า)...สร้อย....
คุณแม่ซ้ือพัดใบลานมา (ซ้ า)
ลูกบุปผาขอมาเล่นโชว์ (ซ้ า)...สร้อย....
คุณแม่ซ้ือเก้าอี้โยกมา (ซ้ า)
ลูกบุปผาขอมาเล่นโชว์ (ซ้ า)...สร้อย....
คุณแม่ซ้ือตุก๊ ตามา (ซ้ า)
ลูกบุปผาขอมาเล่นโชว์ (ซ้ า)...สร้อย....
คุณแม่ซ้ือจักรเย็บผ้ามา (ซ้ า)
ลูกบุปผาขอมาเล่นโชว์ (ซ้ า)...สร้อย....
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ดึงเสื้อผ้า
ดึงมาดึงเสื้ อผ้า พี่จ๋าอย่าดึง อย่าดึง (ซ้ า) สาลิกาบินมาเกาะต้น...สะเดา..(ซ้ า) ขอเชิญ...หมู่งูเห่า...ออกมาแสดง.....
กิง่ ก้ านใบ
กิ่ง ก้าน ใบ ชะ ชะ ใบ ก้าน กิ่ง (ซ้ า)
ฝนตกลมแรงริ น ๆ (ซ้ า) ชะ ชะ กิ่งก้านใบ
แยมผลไม้
มะพร้าว ๆ ๆ มะละกอ ๆ ๆ กล้วย ๆ ๆ ส้ม ๆๆ มะพร้าว มะละกอ กล้วย ส้ม
โรตี
โรตี ใส่นม ใส่ไข่ ใส่ไข่ ใส่นม ใส่ท้ งั นมใส่ท้ งั ไข่
พ.ศ.2506
พ.ศ.2506 อาหมวยดวงตกขี่รถจักรยาน ขี่ไปทุกถิ่นสถาน พอถึงสะพานเด้งขึ้นเด้งลง
ขี่ไปพอถึงทางโค้ง อาหมวยโดดลง เอามือลูบอาน จักรยานก็เด้งขึ้น เด้งลง
หนอน
ต้วม ๆ เตี้ยมๆ ออกมาจากไข่ เจ้าหนอนตัวใหญ่ ว่องไวออกมา
กระดี๊บๆ ไป กระดี๊บๆ มา กระดี๊บๆๆๆๆ
ยิม้ ให้ กนั
ฉันและเธอเจอกัน แทบทุกวันเลยเชียว เมื่อเจอกันเราทักกัน เพื่อสมานไมตรี
ยิม้ ให้กนั ทีไร สุขฤทัยเปรมปรี ด์ ิ ได้พดู จาพาที สวัสดีเพื่อนเอย
ยิม้
ยิม้ ยิม้ กันเถอะนะ ยิม้ แล้วพาคลายเศร้า
ยิม้ ทาให้คลายเหงา ยิม้ พาเราเพลินใจ
ยิม้ นั้นพาสุขล้ า ทาเรื่ องยากเป็ นง่าย
ยิม้ ให้กนั เมื่อไร เรื่ องรายจะกลายเป็ นดี

เป่ ายิงฉุบ
มีเขา มีเขา แล้ว เราก็เป่ ายิงฉุบ นัง่ ๆ ลุกๆ เรามาสนุกด้วยกันใกล้เข้าไปอีกนิด
ชิดเข้าไปอีกหน่อย หมุนมือน้อยๆ แล้วเราก็คล้องมือกัน
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ซุมบาซะ
ออฟวันสะมุติก๊ะ ไดซันฟาไซเลนเดอร์ ออฟวันสปี ลลิ่ง เอคอนไดอะซุมบาซะ
อะซุมบาซุมบาซุมบาซะ (ซ้ า)
สุขอุรา
สุขฤทัยเพลินใจเพลินตา สุขอุราเพลินตาเพลินใจ โอ้ละเน้อ โอละเนอ (ซ้ า)
ฉันได้เจอะเพื่อนใจเพื่อนใจ (ซ้ า)
มาร้องเพลงกัน
มาร้องเพลงกันเถิดนะจ๊ะ
มาเรามาร้องเพลงกัน
ฟังเสี ยงเพลงแล้วชื่นใจ (ซ้ า)
มาเรามาร้องเพลงเฮฮา (ซ้ า)
ซุมบาซุมบาซุมบาซะ (ซ้ า)
(ไวโอลิน) วีโอวีโอวีโอลา.....
(กลอง) ตุม ตุ่ม ตุม ตุ่ม ตุม ตุม ตุม๊ .....
หาเพื่อน
เพื่อนเอ๋ ย เพื่อนรัก ฉันเคยรู ้จกั เพื่อนรักอยูไ่ หน ใครเห็นรี บบอกเร็ วไว (ซ้ า) นัน่ ยังไงชื่อ...เอย
มองหางู
มอง มองหาอยู่ (ซ้ า) โอ่นนั่ งู (ซ้ า) จงเดินหนี หนีไปให้ไกลงู หาทางให้งูไป งูลงรู งูลงรู
โชคดี
ช่างโชคดีวนั นี้มาพบเธอ (ซ้ า)
ฉันดีใจจริ งนะเออมาพบเธอสุขใจ
เธอนั้นอยูส่ บายดีหรื อไร (ซ้ า)
มาร้องราเพลินฤทัยให้หวั ใจสุขสาราญ
ตบมือไปกันให้พร้อมเพรี ยง (ซ้ า)
ยกมือไว้ส่ายหัวเอียงให้พร้อมเพรี ยงตามกัน
แล้วหมุนกลับปรับตัวเสี ยให้ทนั (ซ้ า)
มือท้าวเอวซอยเท้าพลันให้พร้อมกันเถิดเอย
ราวงบ้านไร่
หนุ่มสาวชาวบ้านไร่ ปลูกดอกไม้เอาไว้เชยชม
มีท้ งั อังกาบ กุลหลาบ ซ่อนกิล่น (ซ้ า) อินทนิลมณฑาสารภี ดอกไม้ในสวนนี้ (ซ้ า)
น่ายวนน่ายี น่าเด็ดน่าดม (ช) ขอดอกได้ไหม (ญ) ไม่ได้หรอกพี่ (ซ้ า)
(ช) ดอกแห้งดอกเหี่ ยว (ญ) ดอกเดียวก็ไม่ได้ (ซ้ า) (ช) พี่หมดอาลัยเสี ยแล้วเอวกลม
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เจ้าเงาะ
เจ้าเงาะ เจ้าเงาะ มานัง่ หัวเราะ พุงโย้เยอะแยะ (ซ้ า)
อยูใ่ นป่ าเจ้ากินอะไร (ซ้ า) ฉันจะบอกให้ฉนั กิน...ถัว่ แระ....
สวรรค์บนั ดาล
สวรรค์บนั ดาลดลให้เรามา
ให้เราสองมาพบกันวันใหม่
อบรมครั้งนี้ดีอกดีใจ
เริ งรื่ นกันไปไม่รู้โรยรา
จะอยูแ่ ห่งไหน เตือนใจเตือนตา
จะอยูเ่ มืองฟ้ า เตือนตาเตือนใจ
สวรรค์บนั ดาล
สาวชาววัง
สาวชาววัง เอวเท่ากละละมัง ปะแป้ งจอห์นสัน (ซ้ า)
หมู่....เป็ นของใครกัน (ซ้ า) ถ้าเป็ นของฉัน ฉันรักตายเลย
พักแรมสุขใจ
สุขใจเมื่อได้มาอยูค่ ่าย สุขกายเมื่อได้มาพักแรม
คืนนี้พระจันทร์สวยแจ่ม พักแรมพักแรมสุขใจ (ซ้ า)
สุขกายเมื่อได้มาร้องเล่น รุ่ มเย็นเมื่อได้มาพักใจ
สุขนี้ที่เราฝันใฝ่ สุขใจเมื่อได้มาพักแรม (ซ้ า)
พักแรม
วันนี้รื่นเริ งสาราญสุขสันต์อุรา
พวกเราได้มามาอยูค่ ่ายพักแรม
เราร้องเรารายามเมื่อมาพักแรม
สบายคล้ายคืนจันทร์แจ่ม
พักแรมสุขสันต์อุรา (ซ้ า)
ข้าวโพดสาลี
พรวนดินกันเสี ยให้หมดจะปลูกข้าวโพดสาลี (ซ้ า)
โอ้เจ้าดวงดาราเจ้าไม่เมตตาตัวพี่ ข้าวโพดสาลี (ซ้ า)
ป่ านฉะนี้จะโรยรา (ซ้ า)
รอบกองไฟ
โอ้เมื่อมีไฟ ไฟ ไฟ ลุกขึ้นแจ่มจ้า สุขอุราเมื่อเรามา พร้อมหน้ากัน
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คืนวันนี้มีสุขปลดเปลื้องทุกข์รับความสาราญ เธอกับฉันนั้นมาเล่นรอบกองไฟ (ซ้ า)
ไฟมันลุกมีความร้อนไม่อาทรความร้อนของไฟ ไฟจะลุกจะร้อนเพียงใด สุขฤทัยร่ วมวงเฮฮา (ซ้ า)
สยามานุสติ
ใครรานใครรุ กด้าว แดนไทย
ใครรบจนสุดใจ ขาดดิ้น
เสี ยเนื้อเลือดหลัง่ ไหล ยอมสละ สิ้นแล
เสี ยชีพไป่ เสี ยสิ้น ชื่อก้องเกียรติงาม
หากสยามยังอยูย่ ้งั ยืนยง
เราก็เหมือนอยูค่ ง ชีพด้วย
หากสยามพินาศลง ไทยอยูไ่ ด้ ฤา
เราก็เหมือนมอดม้วย หมดสิ้นสกุลไทย
สามัคคีชุมนุม
พวกเราเราเหล่ามาชุมนุม ต่างกุมใจรักสมัครสมาน
ล้วนมิตรจิตชื่นบาน สราญเริ งอยูท่ ุกผูท้ ุกนาม
(สร้อย) อันความกลมเกลียวกันเป็ นใจเดียวประเสริ ฐศรี
ทุกสิ่ งประสงค์จงใจจักเสร็ จสมได้ดว้ ยสามัคคี
กิจใด ธ ประสงค์มีร่วมใจภักดีแด่พระจอมสยาม
พร้อมพรึ บดังมือเดี่ยวยามยากเย็นเห็นง่าย บ่ หน่าย บ่ วาง (สร้อย)
ทีหนักก็จกั เบาคลาย ที่อนั ตรายก็ขจัดขัดขวาง
ฉลองพระเดช บ่ จาง กตเวทิคุณพระกรุ ณา (สร้อย)
สามัคคีนี่แหละล้ าเลิศ จักชูชาติเดชิดพระศาสนา
สยามรัฐจักวัฒนา ปรากฏเกียรติฟงเฟื
ุ้ ่ องกระเดื่องแดนดิน (สร้อย)

ลูกเสื อขึ้นเขา
ลูกเสื อเดินขึ้นเขาแบกกระเป๋ าทาตัวเบาเบา (ซ้ า)
ใส่รองเท้าสี น้ าตาลเก่า ๆ(ซ้ า) ยกมือขึ้นเกาที่ ..แก้ม..เบาๆ
ตะวันสี แดง
โตง ๆ ๆนุ่งกระโปรงใส่เสื้ อสี แดง
เตง ๆ ๆ นุ่งกางเกงใส่เสื้ อสี แดง
สี แดงคือแสงตะวัน (ซ้ า)
หันหลังให้กนั สี มนั แรงๆ (ซ้ า)
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มาตามนัด
(สร้อย) มากลางวันเธอนัดให้มากลางคืนมากลางคืนเธอนัดให้มากลางวัน
พวกเรามาวันนี้มาร้องเพลง ร่ วมบรรเลงเป็ นเพลงให้สุขใจ
สนุกสนานรื่ นเริ งทุกคนไป ด้วยหัวใจของคนที่ร้องเพลง (สร้อย)
อยูไ่ หน
. .จระเข้..อยูไ่ หน (อยูน่ ี่ อยูน่ ี่)
จะต้องไปหา (เชิญมา เชิญมา)
อยูไ่ กลหนักหนาแม้ขอบฟ้ าบัง (ไม่บงั ไม่บงั )
คิดถึงเธออยูไ่ ม่เคยนึกชัง (จริ งรึ เปล่า จริ งรึ เปล่า)
ใจเรายังคิดถึงกันทุกวันคืน (ขอบคุณ ขอบคุณ)
ยินดีที่พบกัน
วันนี้ยนิ ดีที่เราได้มาพบกัน (ซ้ า) ยินดี ยินดี ยินดี
มาเถิดมาเรามาร่ วมสนุก ปลดเปลื้องความทุกข์ให้มนั สิ้นไป
มาเถิดมาเรามาร่ วมจิต ช่วยกันคิดทาให้การ..ลูกเสื อ..เจริ ญ
ระเบียบแถว
ซ้ายหัน ขวาหัน ส้นเท้าชิดกัน ปลายเท้าแยกออกไป (ซ้ า) จะหันกันครั้งใด(ซ้ า)
นึกเอาไว้ ซ้ายขวาของเรา
ซ้ายหันมีสองจังหวะ ป๊ ะ เท่ง ป๊ ะ ๆ
ขวาหันมีสองจังหวะ ป๊ ะ เท่ง ป๊ ะๆ
กลับหลังหันมีสองจังหวะ ป๊ ะ เท่ง ป๊ ะๆ

พวงมาลัย
โอ้เจ้าพวงมาลัย เจ้าจะลอยไปคล้องใครกันแน่ (ซ้ า)
จะรักใครชอบใครให้จริ งแท้ ขอให้แน่สกั ราย
อย่ามัวลอยตามลมให้เขาดมดอมสิ้นกลิ่นหอมแล้วหน่าย (ซ้ า)
ยามนั้นเจ้าจะอายเขาไม่อยากชมเด็ดเจ้าดมทิ้งไป
อยากเป็ นหงส์เหิ รหาวอยากเป็ นดาวเลิศลอยวิไล (ซ้ า)
อยูก่ บั บ้านไม่ชอบใจ หนีมาอยูค่ ่ายไม่บอกใครเลย
เอ๋ ยโอละหน่าย โอละหน่ายหน่อยเอย เอ่อ เอย......
พวงมาลัย (ตอบ)
โอ้เจ้าพวงมาลัยเราจะลอยไปคล้องให้ประธานแน่ (ซ้ า)
ขอจงสุขสาราญเบิกบานแท้ ได้รับแน่จากใจ
ไม่มวั ลอยตามลมให้เขาดมดอมสิ้นกลิ่นหอมแล้วหน่าย (ซ้ า)
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ยามนั้นจึงมอบให้ ชื่นชมและนิยมตลอดไป
ไม่อยากเป็ นหงส์เหิ รหาวไม่อยากเป็ นดาวเลิศลอยวิไล (ซ้ า)
อยูก่ บั บ้านไม่ชอบใจ ถึงมาอยูค่ ่ายไม่หน่ายใครเลย
คิดถึงกันอยู่ แม้จะอยูส่ ุดห่างไกล
ดวงใจมัน่ หมาย มอบมาลัยแทนใจเราเอย
จับมือ
จับมือกันไว้ให้มนั่ คง เพื่อความยืนยงสามัคคี
รักกันปรองดองเหมือนน้อยพี่ ผูกความสามัคคีมีร่วมกัน
โกรธกันมันร้ายเป็ นสิ่ งเลว เปรี ยบดังเป็ นเปลวร้อนไฟนัน่
เผาใจให้มีความไหวหวัน่ จับมือยิม้ ให้กนั เป็ นสิ่ งดี
มอเปอร์แลโกวา
มอเปอร์แลโกวา มอเปอร์แลโกวา
มอเปอร์แล โกวา ตือปอตือโอปุย
ฉันและเธอเจอกัน แทบทุกวันเลยเชียว
เมื่อเจอกันเราทักกัน เพื่อสมานไมตรี
ยิม้ ให้กนั ทีไร สุขฤทัยเปรมปรี ด์ ิ
ต่างพูดจาพาที สวัสดีเพื่อนเอย
เมื่อยจริ ง
เมื่อยจริ ง เมื่อยจริ ง เมื่อยจริ ง เมื่อยจริ ง นัง่ นิ่งอยูก่ บั ที่
ลุกขึ้นยืนตบมือ 3 ที (ซ้ า) ออกวิง่ เร็ วรี่ จบั กลุ่ม .....3 ..คน
เงาะแงะ
นี่เงาะหรื อแงะ นี่แงะหรื อเงาะ มานัง่ หัวเราะ นี่เงาะหรื อแงะ
กลมกลมและอร่ อยด้วย (ซ้ า) โอ้แม่คนสวยนี่เงาะหรื อแงะ
นี่แงะหรื อเงาะ นี่เงาะหรื อแงะ อร่ อยดีแฮะ นี่แงะหรื อเงาะ
กลมกลมและอร่ อยด้วย(ซ้ า) โอ้แม่คนสวยนี่แงะหรื อเงาะ
ตะละบุม
ตะละบุ่ม บุม บุม โอ้แม่เนื้อนุ่มบัวบาน (ซ้ า)
พี่คอยคานึงคิดถึงเธอมานาน (ซ้ า) โอ้แม่ตาหวาน...อย่าปล่อยให้ฉนั ยืนงง
เจ้าดอกเอ๋ ย เจ้าดอก...สะเดา...ขอเชิญ..หมู่.......ออกมาแสดงเอย
นางเสี ยงหลง
(สร้อย) หลัน่ ลันลา ลาลา ลาล้าลา..........
มาพวกเราร่ วมกันเพื่ออบรม ความระทมทั้งหลายจงเว้นว่าง
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มาเถิดมาพวกเราทั้งนายนาง อย่าอาพรางมีใจให้ต่อกัน (สร้อย)
เสร็ จอบรมพวกเราคงดีใจ ไม่วา่ ใครทุกคนคงเหมือนข้า
จากกันไปอาลัยในเพื่อนยาอีกไม่ชา้ เราคงได้พบกัน
ไม่น่าเลย
(สร้อย) ไม่น่าเลย โถไม่น่าเลย (ซ้ า) อยูบ่ า้ นดีดี มาอยูอ่ ย่างนี้ไม่น่าเลย
อยูบ่ า้ นกินเป็ ดกินไก่ เช้าๆกินไข่ไมโลก็เสบย
มาเข้าอบรมแล้วต้องกินข้าวดิบ (ซ้ า) กุ๊บๆ กิ๊บๆ แหมข้าวดิบจังเลย (สร้อย)
อยูบ่ า้ นมุง้ เราก็ใหญ่พดั ลมก็ใหม่เย็นใจจริ งเหวย มาเข้าอบรมแล้วต้องโดนยุงกัด (ซ้ า)
อึดๆ อัดๆ แหมยุงกันจังเลย

งานสิ่ งใด งานสิ่ งใด แม้ใครละเลยทิ้งปล่อย มัวแต่คอย เฝ้ าแต่คอย หวังคอยแต่เกี่ยงโยนกอง ไม่มีเสร็ จไม่มีเสร็ จรับรอง จา
ไว้ทุกคนต้องมีงานก็ตอ้ งช่วยกัน ช่วยกันๆๆๆ
ตรงต่อเวลา
ตรงต่อเวลา พวกเราต้องมาให้ตรงเวลา ตรง ตรง ตรงเวลา พวกเราต้องมาให้ตรงเวลา เราเกิดมาเป็ นคนต้องหมัน่ ฝึ กตนให้
ตรงเวลา วันคืนไม่คอยท่าวันเวลาไม่เคยคอยใคร
มองหา
มอง มองหา ขวัญตาเจ้าอยูแ่ ห่งใด มองมองไป ขวัญใจทาไมไม่มา เธอหลอกให้พี่มารอ โอ้หนอช่างเป็ นไปได้ เป็ นเพระเหตุ
อันใด ขวัญใจทาไมไม่มา
มาไวไว
มาไวไวพวกเราต้องมาไวไว ถ้าไม่เร็ วไวจะทาให้เสี ยเวลา จะเกิดเสี ยหายถ้าได้เวลา หากว่าไม่รีบมาจะเสี ยเวลาฟรี ๆ ลา ลา
ลา ลา............
ถ้ามัวใจเย็นเห็นจะไม่ได้การ ต้องรี บทางานให้เสร็ จพลันทันที เสร็ จการงานแล้วอย่ามัวรอรี รี บมาทันทีจะได้ไม่เสี ยวเลา ลา
ลา ลา ลา................
ได้เวลา
ได้เวลาเรามาเข้ากลุ่มพลัน อย่าได้ไหวหวัน่ มาพบกันอีกที รี บมาเร็วๆ มาฟังเรื่ องดี ได้ความรู ้ยงิ่ ดูก็แสนเพลิน มาซิขอเชิญ
เชิญเข้ากลุ่มซี รี บมาเร็ ว เรานี้รอคอย
เจอะกันสุขใจ
เจอะกันวันนี้สุขใข สบายดีหรื อบอกมา ห่างเธอฉันเหงาอุรา ร้องราดีกว่าวันนี้สุขใจ (ซ้ า)
คลายอารมณ์
(สร้อย) ป่ าม ป้ าม ป่ าม ปาม ป่ าม ปาม ป้ าม ป่ าม ป้ าม ป่ าม ปาม ปาม ปาม
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มา มา มา เชิญมา มาเถิดเรามา มาร้องเพลงกัน ลืมความทุกข์เร็ วพลัน สนุกสุขสันต์ กันให้เต็มทรวง ดนตรี ดีแสนดี ไม่เคยจะ
มีความทุกข์ความลวง ฟังดนตรี ชื่นทรวงไม่หลอกไม่ลวงให้เธอช้ าใจ (สร้อย)
ดู ดู ความเนคนมันสับมันสนจนแสนระอา บางคนล้นเงินตรามีสุขหนักหนาพาพ้นโพยภัย บางคนจนส้นดี คนเลวคนดีมี
คละกันไป ดู ดูความวุน่ วายจงผ่อนจงคลายหัวใจด้วยเพลง (สร้อย)
พวกเรา
มาเถิดพวกเรามาร่ วมร้องเพลงกัน พวกเราทั้งนั้นมาร่ วมกันทันที แล้วเราก็หนั หน้ามาหากัน ยักคิ้วให้กนั แลบลิ้น 3 ที แพร็ บ
ๆๆๆๆ เสร็ จพลันแล้วก็หนั กลับมา
อย่ามัวช้าส่ายเอว 3 ที 1 2 3 4 5 (ซ้ า 3 ครั้ง) เสร็ จพลันแล้วก็หนั กลับมา อย่ามัวช้าหัวเราะ 3 ที เฮ้อ ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า (ซ้ า 3
ครั้ง)
จับ
หู ตา จมูก จับให้ถูกจมูกตาหู
จับใหม่จบั ให้ฉนั ดู (ซ้ า) จมูก ตา หู หู ตา จมูก
ยุงกัดขา
ยุงกัดขา ยุงกัดขา ยุงกัดขา เราอย่าไปตี ถ้ายุงมันกัดและมาราวี ต้องใช้วธิ ี...เป่ าปี่ ...ไล่ยงุ

ว่าว
ว่าวที่ฉนั ชอบเล่น เช้าเย็นฉันชอบเล่นว่าว ว่าวน้อยที่ลอยสู่ดาว (ซ้ า) ทุกคืนยังสาวเมื่อว่าติดลม
(ซ้ า โบกสะบัด สะวิดสะวัดเวียนวน (ซ้ า) แลดูสบั สนอยูบ่ นเมฆา (ซ้ า)
ของเราเอง
นี่คือ...มือ..ใช่ไหม นี่ก็คือ...มือ...ใช่ไหม ไม่ใช่ของใครเป็ นของเราเอง กระทบกันให้มนั ครื้ นเครง
(ซ้ า) ฟังแล้วบรรเลงชื่นใจชื่นใจ (ซ้ า
ลมพัด
ลมเอย ชะเอย ลมพัด ลมพัดสะบัดใบพลิ้ว มานัง่ ตากลม กลมๆๆๆ ชะเอ๋ ยชมวิว ชะเอย ชะเอยชมวิว อยูใ่ นทิวไม้เอย ชะเอ่อ
เอย เอ่อ เอย เอิงเอย
ลูกสาวลูกชายใครหนอ หน้าตาสวยหล่อคมสัน มานัง่ อบรม ๆๆ ..ลูกเสื อ..ด้วยกัน อบรมกันเพียง 3 วันเบิกบานหัวใจเอย ชะ
เอ่อ เอย เอ่อ เอย เอิงเอย
หลานตาหวานเพลง
หวานตาหวานเพลง (ซ้ า)
เรามาบรรเลงเป็ นเพลงฮาวาย (ซ้ า
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สนุกจริ งหนาไม่วา่ หญิงชาย (ซ้ า
ระรื่ นชื่นใจในวงฟ้ อนรา (ซ้ า)

แมงอีฮูม
ฝนเทลงมา เทลงมา เทลงมา ให้นาตูโฮง นาตูโฮง นาตูโฮง ให้โส่งตูเปี ยก โส่งตูเปี ยก โส่งตูเปี ยก
ให้เสื้ อตูเปี ยก เสื้ อตูเปี ยก เสื อตูเปี ยก แมงตับเต่าออกลูกข้างหลัง เป็ นแมงอีหยัง
โอ..แมงอีฮูม แมงอีฮูม แมงอีฮูม ใต้ตน้ หมากเขียบ ต้นหมากเขียบ ต้นหมากเขียบ
ยาฆ่าแมลง
ยาฆ่าแมลงหม้อใหญ่ เก็บเอาไว้อยูใ่ นตูเ้ ย็น ..ลูกเสื อ..เขาผ่านมาเห็น (ซ้ า)
เปิ ดตูเ้ ย็นกินยาฆ่าแมลง ชัก..แด็กๆๆๆๆ (ซ้ า)
บีบ
บีบ ๆๆ บีบให้พร้อมเพรี ยงกัน บีบเพื่อสร้างพลัง พลังให้แก่ตวั เรา
ลัน หลัน หล่า ลัน ลัน ลา (ซ้ า 3 ครั้ง)
ปรบมือ
ปรบมือ เปาะๆๆ ย้าเท้าปั งๆๆ ลุกขึ้นยืนแล้วนัง่ (ซ้ า) ย้าเท้าปั ง ๆๆ ปรบมือ เปาะ ๆๆ
แจวเรื อ
แจวมาแจวจ้ าจึก พอถึงน้ าลึกนึกถึงคนแจว เรื อของใครลอยมา ..ห่างๆ...ขอเชิญ..หมู่กวาง..
ออกมาช่วยกันแจว บึด จ้ า บึด จ้ าบึด จ้ าบึด (ซ้ า)
เฮ เฮ ละวา
เฮ เฮ ลาวา มาเถิดมา ช่วยกันส่งเสี ยงเป็ นสาเนียงเสี ยงสัตว์ร้อง ตีฉิ่งประกอบทานอง แล้วช่วยกันร้องให้พร้อมกัน
ติ๊ ต่าง ว่าฉันเป็ น..ม้า...แล้ว..ม้า..มันน้องยังไง..ม้า..มันร้อง...ฮี้ฮ้ ี ฮี้ฮ้ ี ฮี้ฮ้ ี ฮี้ฮี่...
มนุษย์คา้ งคาว
ฉันเป็ นนกมีหู ฉันเป็ นหนูมีปีก ฉันมีพลังซุปเปอร์โซนิค ไว้คอยหลบหลีกเพราะฉันมองไม่เห็น
ฉันเป็ นค้างคาว ฉันเป็ นค้างคาว (ซ้ า)
ปก ป้ ก ปก
(สร้อย) ปก ป้ ก ปก จับจิ้งจกมาให้นกกิน นกเจ้าก็บิน เจ้าก็บิน มากินจิ้งจก
สาวเอ่ยสาว หน้าหนาวเจ้านอนกอดอก (ซ้ า) ยามวังเวง...ลูกเสื อ...นัน่ เอง หน้าตาเหมือน...ครก...(สร้อย)
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พวกเรามาหัวเราะกัน
พวกเรามาหัวเราะกัน มาหัวเราะกันให้มนั ดัง ๆ(ซ้ า) หัวเราะให้หลังคามันพัง (ซ้ า)
หัวเราะดังๆ ไม่ตอ้ งอายใคร เฮ้อ ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า.....(ซ้ า)
กวนหยี
กามนิตยอดชายจะไปค้าขายที่โกสัมพี โชคและบุญหนุนนา มาเจอสาวงามกาลังกวนหยี
กามนิตตกใจกระโดดเข้าไปขอกวน 3 ที หยี......
ทะเล
ทะเล ทะเล ทะเล ทะเล................................
ลมบกลมทะเลอากาศถ่ายเท ผลัดกัน ผลัดกัน (ซ้ า)
ลมบกพัดตอนกลางวัน (ซ้ า) ลมทะเลนั้นพัดตอนกลางคืน
พวงมาลัย
พวงมาลัยของฉัน อีกกี่วนั จะได้คล้องคอ ตัวฉันนั้นรู ปไม่หล่อ (ซ้ า) อาศัยว่าพ่อมีกระดุมเลี่ยมทอง (ซ้ า)
ไก่ซิ่ง
ไก่ที่บา้ นฉัน มันขันได้ไพเราะดี โก่งคอแล้วขัน ดังเสี ยงสัน่ ธรณี
เอก เอก อี เอ็ก เอก อี้ เอก เอก อี้ เอก โอก โอก อีโอ๊ก โอก อี้ โอก โอก อี๊โอก
คุณแม่ไปตลาด
(สร้อย) คุณแม่ไปตลาด เดินนวยนาดกับลูกบุปฝา (ซ้ า)
คุณแม่ซ้ือกรรไกรตัดผ้ามา (ซ้ า)
ลูกบุปผาขอมาเล่นโชว์ (ซ้ า)...สร้อย....
คุณแม่ซ้ือพัดใบลานมา (ซ้ า)
ลูกบุปผาขอมาเล่นโชว์ (ซ้ า)...สร้อย....
คุณแม่ซ้ือเก้าอี้โยกมา (ซ้ า)
ลูกบุปผาขอมาเล่นโชว์ (ซ้ า)...สร้อย....
คุณแม่ซ้ือตุก๊ ตามา (ซ้ า)
ลูกบุปผาขอมาเล่นโชว์ (ซ้ า)...สร้อย....
คุณแม่ซ้ือจักรเย็บผ้ามา (ซ้ า)
ลูกบุปผาขอมาเล่นโชว์ (ซ้ า)...สร้อย....
ดึงเสื้ อผ้า
ดึงมาดึงเสื้ อผ้า พี่จ๋าอย่าดึง อย่าดึง (ซ้ า) สาลิกาบินมาเกาะต้น...สะเดา..(ซ้ า) ขอเชิญ...หมู่งูเห่า...ออกมาแสดง.....
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กิ่งก้านใบ
กิ่ง ก้าน ใบ ชะ ชะ ใบ ก้าน กิ่ง (ซ้ า)
ฝนตกลมแรงริ น ๆ (ซ้ า) ชะ ชะ กิ่งก้านใบ
แยมผลไม้
มะพร้าว ๆ ๆ มะละกอ ๆ ๆ กล้วย ๆ ๆ ส้ม ๆๆ มะพร้าว มะละกอ กล้วย ส้ม
โรตี
โรตี ใส่นม ใส่ไข่ ใส่ไข่ ใส่นม ใส่ท้ งั นมใส่ท้ งั ไข่
พ.ศ.2506
พ.ศ.2506 อาหมวยดวงตกขี่รถจักรยาน ขี่ไปทุกถิ่นสถาน พอถึงสะพานเด้งขึ้นเด้งลง
ขี่ไปพอถึงทางโค้ง อาหมวยโดดลง เอามือลูบอาน จักรยานก็เด้งขึ้น เด้งลง
หนอน
ต้วม ๆ เตี้ยมๆ ออกมาจากไข่ เจ้าหนอนตัวใหญ่ ว่องไวออกมา
กระดี๊บๆ ไป กระดี๊บๆ มา กระดี๊บๆๆๆๆ
ยิม้ ให้กนั
ฉันและเธอเจอกัน แทบทุกวันเลยเชียว เมื่อเจอกันเราทักกัน เพื่อสมานไมตรี
ยิม้ ให้กนั ทีไร สุขฤทัยเปรมปรี ด์ ิ ได้พดู จาพาที สวัสดีเพื่อนเอย
ยิม้
ยิม้ ยิม้ กันเถอะนะ ยิม้ แล้วพาคลายเศร้า
ยิม้ ทาให้คลายเหงา ยิม้ พาเราเพลินใจ
ยิม้ นั้นพาสุขล้ า ทาเรื่ องยากเป็ นง่าย
ยิม้ ให้กนั เมื่อไร เรื่ องรายจะกลายเป็ นดี
เป่ ายิงฉุบ
มีเขา มีเขา แล้ว เราก็เป่ ายิงฉุบ นัง่ ๆ ลุกๆ เรามาสนุกด้วยกันใกล้เข้าไปอีกนิด
ชิดเข้าไปอีกหน่อย หมุนมือน้อยๆ แล้วเราก็คล้องมือกัน
ซุมบาซะ
ออฟวันสะมุติก๊ะ ไดซันฟาไซเลนเดอร์ ออฟวันสปี ลลิ่ง เอคอนไดอะซุมบาซะ
อะซุมบาซุมบาซุมบาซะ (ซ้ า)
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สุขอุรา
สุขฤทัยเพลินใจเพลินตา สุขอุราเพลินตาเพลินใจ โอ้ละเน้อ โอละเนอ (ซ้ า)
ฉันได้เจอะเพื่อนใจเพื่อนใจ (ซ้ า)
มาร้องเพลงกัน
มาร้องเพลงกันเถิดนะจ๊ะ
มาเรามาร้องเพลงกัน
ฟังเสี ยงเพลงแล้วชื่นใจ (ซ้ า)
มาเรามาร้องเพลงเฮฮา (ซ้ า)
ซุมบาซุมบาซุมบาซะ (ซ้ า)
(ไวโอลิน) วีโอวีโอวีโอลา.....
(กลอง) ตุม ตุ่ม ตุม ตุ่ม ตุม ตุม ตุม๊ .....
หาเพื่อน
เพื่อนเอ๋ ย เพื่อนรัก ฉันเคยรู ้จกั เพื่อนรักอยูไ่ หน ใครเห็นรี บบอกเร็ วไว (ซ้ า) นัน่ ยังไงชื่อ...เอย
มองหางู
มอง มองหาอยู่ (ซ้ า) โอ่นนั่ งู (ซ้ า) จงเดินหนี หนีไปให้ไกลงู หาทางให้งูไป งูลงรู งูลงรู
โชคดี
ช่างโชคดีวนั นี้มาพบเธอ (ซ้ า)
ฉันดีใจจริ งนะเออมาพบเธอสุขใจ
เธอนั้นอยูส่ บายดีหรื อไร (ซ้ า)
มาร้องราเพลินฤทัยให้หวั ใจสุขสาราญ
ตบมือไปกันให้พร้อมเพรี ยง (ซ้ า)
ยกมือไว้ส่ายหัวเอียงให้พร้อมเพรี ยงตามกัน
แล้วหมุนกลับปรับตัวเสี ยให้ทนั (ซ้ า)
มือท้าวเอวซอยเท้าพลันให้พร้อมกันเถิดเอย
ราวงบ้านไร่
หนุ่มสาวชาวบ้านไร่ ปลูกดอกไม้เอาไว้เชยชม
มีท้ งั อังกาบ กุลหลาบ ซ่อนกิล่น (ซ้ า) อินทนิลมณฑาสารภี ดอกไม้ในสวนนี้ (ซ้ า)
น่ายวนน่ายี น่าเด็ดน่าดม (ช) ขอดอกได้ไหม (ญ) ไม่ได้หรอกพี่ (ซ้ า)
(ช) ดอกแห้งดอกเหี่ ยว (ญ) ดอกเดียวก็ไม่ได้ (ซ้ า) (ช) พี่หมดอาลัยเสี ยแล้วเอวกลม
เจ้าเงาะ
เจ้าเงาะ เจ้าเงาะ มานัง่ หัวเราะ พุงโย้เยอะแยะ (ซ้ า)
อยูใ่ นป่ าเจ้ากินอะไร (ซ้ า) ฉันจะบอกให้ฉนั กิน...ถัว่ แระ....
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สวรรค์บนั ดาล
สวรรค์บนั ดาลดลให้เรามา
ให้เราสองมาพบกันวันใหม่
อบรมครั้งนี้ดีอกดีใจ
เริ งรื่ นกันไปไม่รู้โรยรา
จะอยูแ่ ห่งไหน เตือนใจเตือนตา
จะอยูเ่ มืองฟ้ า เตือนตาเตือนใจ
สวรรค์บนั ดาล
สาวชาววัง
สาวชาววัง เอวเท่ากละละมัง ปะแป้ งจอห์นสัน (ซ้ า)
หมู่....เป็ นของใครกัน (ซ้ า) ถ้าเป็ นของฉัน ฉันรักตายเลย
พักแรมสุขใจ
สุขใจเมื่อได้มาอยูค่ ่าย สุขกายเมื่อได้มาพักแรม
คืนนี้พระจันทร์สวยแจ่ม พักแรมพักแรมสุขใจ (ซ้ า)
สุขกายเมื่อได้มาร้องเล่น รุ่ มเย็นเมื่อได้มาพักใจ
สุขนี้ที่เราฝันใฝ่ สุขใจเมื่อได้มาพักแรม (ซ้ า)
พักแรม
วันนี้รื่นเริ งสาราญสุขสันต์อุรา
พวกเราได้มามาอยูค่ ่ายพักแรม
เราร้องเรารายามเมื่อมาพักแรม
สบายคล้ายคืนจันทร์แจ่ม
พักแรมสุขสันต์อุรา (ซ้ า)
ข้าวโพดสาลี
พรวนดินกันเสี ยให้หมดจะปลูกข้าวโพดสาลี (ซ้ า)
โอ้เจ้าดวงดาราเจ้าไม่เมตตาตัวพี่ ข้าวโพดสาลี (ซ้ า)
ป่ านฉะนี้จะโรยรา (ซ้ า)
รอบกองไฟ
โอ้เมื่อมีไฟ ไฟ ไฟ ลุกขึ้นแจ่มจ้า สุขอุราเมื่อเรามา พร้อมหน้ากัน
คืนวันนี้มีสุขปลดเปลื้องทุกข์รับความสาราญ เธอกับฉันนั้นมาเล่นรอบกองไฟ (ซ้ า)
ไฟมันลุกมีความร้อนไม่อาทรความร้อนของไฟ ไฟจะลุกจะร้อนเพียงใด สุขฤทัยร่ วมวงเฮฮา (ซ้ า)
สยามานุสติ
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ใครรานใครรุ กด้าว แดนไทย
ใครรบจนสุดใจ ขาดดิ้น
เสี ยเนื้อเลือดหลัง่ ไหล ยอมสละ สิ้นแล
เสี ยชีพไป่ เสี ยสิ้น ชื่อก้องเกียรติงาม
หากสยามยังอยูย่ ้งั ยืนยง
เราก็เหมือนอยูค่ ง ชีพด้วย
หากสยามพินาศลง ไทยอยูไ่ ด้ ฤา
เราก็เหมือนมอดม้วย หมดสิ้นสกุลไทย
สามัคคีชุมนุม
พวกเราเราเหล่ามาชุมนุม ต่างกุมใจรักสมัครสมาน
ล้วนมิตรจิตชื่นบาน สราญเริ งอยูท่ ุกผูท้ ุกนาม
(สร้อย) อันความกลมเกลียวกันเป็ นใจเดียวประเสริ ฐศรี
ทุกสิ่ งประสงค์จงใจจักเสร็ จสมได้ดว้ ยสามัคคี
กิจใด ธ ประสงค์มีร่วมใจภักดีแด่พระจอมสยาม
พร้อมพรึ บดังมือเดี่ยวยามยากเย็นเห็นง่าย บ่ หน่าย บ่ วาง (สร้อย)
ทีหนักก็จกั เบาคลาย ที่อนั ตรายก็ขจัดขัดขวาง
ฉลองพระเดช บ่ จาง กตเวทิคุณพระกรุ ณา (สร้อย)
สามัคคีนี่แหละล้ าเลิศ จักชูชาติเดชิดพระศาสนา
สยามรัฐจักวัฒนา ปรากฏเกียรติฟงเฟื
ุ้ ่ องกระเดื่องแดนดิน (สร้อย)

ลูกเสื อขึ้นเขา
ลูกเสื อเดินขึ้นเขาแบกกระเป๋ าทาตัวเบาเบา (ซ้ า)
ใส่รองเท้าสี น้ าตาลเก่า ๆ(ซ้ า) ยกมือขึ้นเกาที่ ..แก้ม..เบาๆ
ตะวันสี แดง
โตง ๆ ๆนุ่งกระโปรงใส่เสื้ อสี แดง
เตง ๆ ๆ นุ่งกางเกงใส่เสื้ อสี แดง
สี แดงคือแสงตะวัน (ซ้ า)
หันหลังให้กนั สี มนั แรงๆ (ซ้ า)
มาตามนัด
(สร้อย) มากลางวันเธอนัดให้มากลางคืนมากลางคืนเธอนัดให้มากลางวัน
พวกเรามาวันนี้มาร้องเพลง ร่ วมบรรเลงเป็ นเพลงให้สุขใจ
สนุกสนานรื่ นเริ งทุกคนไป ด้วยหัวใจของคนที่ร้องเพลง (สร้อย)
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อยูไ่ หน
. .จระเข้..อยูไ่ หน (อยูน่ ี่ อยูน่ ี่)
จะต้องไปหา (เชิญมา เชิญมา)
อยูไ่ กลหนักหนาแม้ขอบฟ้ าบัง (ไม่บงั ไม่บงั )
คิดถึงเธออยูไ่ ม่เคยนึกชัง (จริ งรึ เปล่า จริ งรึ เปล่า)
ใจเรายังคิดถึงกันทุกวันคืน (ขอบคุณ ขอบคุณ)
ยินดีที่พบกัน
วันนี้ยนิ ดีที่เราได้มาพบกัน (ซ้ า) ยินดี ยินดี ยินดี
มาเถิดมาเรามาร่ วมสนุก ปลดเปลื้องความทุกข์ให้มนั สิ้นไป
มาเถิดมาเรามาร่ วมจิต ช่วยกันคิดทาให้การ..ลูกเสื อ..เจริ ญ
ระเบียบแถว
ซ้ายหัน ขวาหัน ส้นเท้าชิดกัน ปลายเท้าแยกออกไป (ซ้ า) จะหันกันครั้งใด(ซ้ า)
นึกเอาไว้ ซ้ายขวาของเรา
ซ้ายหันมีสองจังหวะ ป๊ ะ เท่ง ป๊ ะ ๆ
ขวาหันมีสองจังหวะ ป๊ ะ เท่ง ป๊ ะๆ
กลับหลังหันมีสองจังหวะ ป๊ ะ เท่ง ป๊ ะๆ

พวงมาลัย
โอ้เจ้าพวงมาลัย เจ้าจะลอยไปคล้องใครกันแน่ (ซ้ า)
จะรักใครชอบใครให้จริ งแท้ ขอให้แน่สกั ราย
อย่ามัวลอยตามลมให้เขาดมดอมสิ้นกลิ่นหอมแล้วหน่าย (ซ้ า)
ยามนั้นเจ้าจะอายเขาไม่อยากชมเด็ดเจ้าดมทิ้งไป
อยากเป็ นหงส์เหิ รหาวอยากเป็ นดาวเลิศลอยวิไล (ซ้ า)
อยูก่ บั บ้านไม่ชอบใจ หนีมาอยูค่ ่ายไม่บอกใครเลย
เอ๋ ยโอละหน่าย โอละหน่ายหน่อยเอย เอ่อ เอย......
พวงมาลัย (ตอบ)
โอ้เจ้าพวงมาลัยเราจะลอยไปคล้องให้ประธานแน่ (ซ้ า)
ขอจงสุขสาราญเบิกบานแท้ ได้รับแน่จากใจ
ไม่มวั ลอยตามลมให้เขาดมดอมสิ้นกลิ่นหอมแล้วหน่าย (ซ้ า)
ยามนั้นจึงมอบให้ ชื่นชมและนิยมตลอดไป
ไม่อยากเป็ นหงส์เหิ รหาวไม่อยากเป็ นดาวเลิศลอยวิไล (ซ้ า)
อยูก่ บั บ้านไม่ชอบใจ ถึงมาอยูค่ ่ายไม่หน่ายใครเลย
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คิดถึงกันอยู่ แม้จะอยูส่ ุดห่างไกล
ดวงใจมัน่ หมาย มอบมาลัยแทนใจเราเอย
จับมือ
จับมือกันไว้ให้มนั่ คง เพื่อความยืนยงสามัคคี
รักกันปรองดองเหมือนน้อยพี่ ผูกความสามัคคีมีร่วมกัน
โกรธกันมันร้ายเป็ นสิ่ งเลว เปรี ยบดังเป็ นเปลวร้อนไฟนัน่
เผาใจให้มีความไหวหวัน่ จับมือยิม้ ให้กนั เป็ นสิ่ งดี
มอเปอร์แลโกวา
มอเปอร์แลโกวา มอเปอร์แลโกวา
มอเปอร์แล โกวา ตือปอตือโอปุย
ฉันและเธอเจอกัน แทบทุกวันเลยเชียว
เมื่อเจอกันเราทักกัน เพื่อสมานไมตรี
ยิม้ ให้กนั ทีไร สุขฤทัยเปรมปรี ด์ ิ
ต่างพูดจาพาที สวัสดีเพื่อนเอย
เมื่อยจริ ง
เมื่อยจริ ง เมื่อยจริ ง เมื่อยจริ ง เมื่อยจริ ง นัง่ นิ่งอยูก่ บั ที่
ลุกขึ้นยืนตบมือ 3 ที (ซ้ า) ออกวิง่ เร็ วรี่ จบั กลุ่ม .....3 ..คน
เงาะแงะ
นี่เงาะหรื อแงะ นี่แงะหรื อเงาะ มานัง่ หัวเราะ นี่เงาะหรื อแงะ
กลมกลมและอร่ อยด้วย (ซ้ า) โอ้แม่คนสวยนี่เงาะหรื อแงะ
นี่แงะหรื อเงาะ นี่เงาะหรื อแงะ อร่ อยดีแฮะ นี่แงะหรื อเงาะ
กลมกลมและอร่ อยด้วย(ซ้ า) โอ้แม่คนสวยนี่แงะหรื อเงาะ
ตะละบุม
ตะละบุ่ม บุม บุม โอ้แม่เนื้อนุ่มบัวบาน (ซ้ า)
พี่คอยคานึงคิดถึงเธอมานาน (ซ้ า) โอ้แม่ตาหวาน...อย่าปล่อยให้ฉนั ยืนงง
เจ้าดอกเอ๋ ย เจ้าดอก...สะเดา...ขอเชิญ..หมู่.......ออกมาแสดงเอย
นางเสี ยงหลง
(สร้อย) หลัน่ ลันลา ลาลา ลาล้าลา..........
มาพวกเราร่ วมกันเพื่ออบรม ความระทมทั้งหลายจงเว้นว่าง
มาเถิดมาพวกเราทั้งนายนาง อย่าอาพรางมีใจให้ต่อกัน (สร้อย)
เสร็ จอบรมพวกเราคงดีใจ ไม่วา่ ใครทุกคนคงเหมือนข้า
จากกันไปอาลัยในเพื่อนยาอีกไม่ชา้ เราคงได้พบกัน

29

ไม่น่าเลย
(สร้อย) ไม่น่าเลย โถไม่น่าเลย (ซ้ า) อยูบ่ า้ นดีดี มาอยูอ่ ย่างนี้ไม่น่าเลย
อยูบ่ า้ นกินเป็ ดกินไก่ เช้าๆกินไข่ไมโลก็เสบย
มาเข้าอบรมแล้วต้องกินข้าวดิบ (ซ้ า) กุ๊บๆ กิ๊บๆ แหมข้าวดิบจังเลย (สร้อย)
อยูบ่ า้ นมุง้ เราก็ใหญ่พดั ลมก็ใหม่เย็นใจจริ งเหวย มาเข้าอบรมแล้วต้องโดนยุงกัด (ซ้ า)
อึดๆ อัดๆ แหมยุงกันจังเลย

โอ้เจ้าพวงมาลัย เจ้าจะลอยไปคล้องใครกันแน่ (ซ้ า)
จะรักใครชอบใครให้จริ งแท้ ขอให้แน่สกั ราย
อย่ามัวลอยตามลมให้เขาดมดอมสิ้นกลิ่นหอมแล้วหน่าย (ซ้ า)
ยามนั้นเจ้าจะอายเขาไม่อยากชมเด็ดเจ้าดมทิ้งไป
อยากเป็ นหงส์เหิ รหาวอยากเป็ นดาวเลิศลอยวิไล (ซ้ า)
อยูก่ บั บ้านไม่ชอบใจ หนีมาอยูค่ ่ายไม่บอกใครเลย
เอ๋ ยโอละหน่าย โอละหน่ายหน่อยเอย เอ่อ เอย......
พวงมาลัย (ตอบ)
โอ้เจ้าพวงมาลัยเราจะลอยไปคล้องให้ประธานแน่ (ซ้ า)
ขอจงสุขสาราญเบิกบานแท้ ได้รับแน่จากใจ
ไม่มวั ลอยตามลมให้เขาดมดอมสิ้นกลิ่นหอมแล้วหน่าย (ซ้ า)
ยามนั้นจึงมอบให้ ชื่นชมและนิยมตลอดไป
ไม่อยากเป็ นหงส์เหิ รหาวไม่อยากเป็ นดาวเลิศลอยวิไล (ซ้ า)
อยูก่ บั บ้านไม่ชอบใจ ถึงมาอยูค่ ่ายไม่หน่ายใครเลย
คิดถึงกันอยู่ แม้จะอยูส่ ุดห่างไกล
ดวงใจมัน่ หมาย มอบมาลัยแทนใจเราเอย
จับมือ
จับมือกันไว้ให้มนั่ คง เพื่อความยืนยงสามัคคี
รักกันปรองดองเหมือนน้อยพี่ ผูกความสามัคคีมีร่วมกัน
โกรธกันมันร้ายเป็ นสิ่ งเลว เปรี ยบดังเป็ นเปลวร้อนไฟนัน่
เผาใจให้มีความไหวหวัน่ จับมือยิม้ ให้กนั เป็ นสิ่ งดี
มอเปอร์แลโกวา
มอเปอร์แลโกวา มอเปอร์แลโกวา
มอเปอร์แล โกวา ตือปอตือโอปุย
ฉันและเธอเจอกัน แทบทุกวันเลยเชียว
เมื่อเจอกันเราทักกัน เพื่อสมานไมตรี
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ยิม้ ให้กนั ทีไร สุขฤทัยเปรมปรี ด์ ิ
ต่างพูดจาพาที สวัสดีเพื่อนเอย
เมื่อยจริ ง
เมื่อยจริ ง เมื่อยจริ ง เมื่อยจริ ง เมื่อยจริ ง นัง่ นิ่งอยูก่ บั ที่
ลุกขึ้นยืนตบมือ 3 ที (ซ้ า) ออกวิง่ เร็ วรี่ จบั กลุ่ม .....3 ..คน
เงาะแงะ
นี่เงาะหรื อแงะ นี่แงะหรื อเงาะ มานัง่ หัวเราะ นี่เงาะหรื อแงะ
กลมกลมและอร่ อยด้วย (ซ้ า) โอ้แม่คนสวยนี่เงาะหรื อแงะ
นี่แงะหรื อเงาะ นี่เงาะหรื อแงะ อร่ อยดีแฮะ นี่แงะหรื อเงาะ
กลมกลมและอร่ อยด้วย(ซ้ า) โอ้แม่คนสวยนี่แงะหรื อเงาะ
ตะละบุม
ตะละบุ่ม บุม บุม โอ้แม่เนื้อนุ่มบัวบาน (ซ้ า)
พี่คอยคานึงคิดถึงเธอมานาน (ซ้ า) โอ้แม่ตาหวาน...อย่าปล่อยให้ฉนั ยืนงง
เจ้าดอกเอ๋ ย เจ้าดอก...สะเดา...ขอเชิญ..หมู่.......ออกมาแสดงเอย
นางเสี ยงหลง
(สร้อย) หลัน่ ลันลา ลาลา ลาล้าลา..........
มาพวกเราร่ วมกันเพื่ออบรม ความระทมทั้งหลายจงเว้นว่าง
มาเถิดมาพวกเราทั้งนายนาง อย่าอาพรางมีใจให้ต่อกัน (สร้อย)
เสร็ จอบรมพวกเราคงดีใจ ไม่วา่ ใครทุกคนคงเหมือนข้า
จากกันไปอาลัยในเพื่อนยาอีกไม่ชา้ เราคงได้พบกัน
ไม่น่าเลย
(สร้อย) ไม่น่าเลย โถไม่น่าเลย (ซ้ า) อยูบ่ า้ นดีดี มาอยูอ่ ย่างนี้ไม่น่าเลย
อยูบ่ า้ นกินเป็ ดกินไก่ เช้าๆกินไข่ไมโลก็เสบย
มาเข้าอบรมแล้วต้องกินข้าวดิบ (ซ้ า) กุ๊บๆ กิ๊บๆ แหมข้าวดิบจังเลย (สร้อย)
อยูบ่ า้ นมุง้ เราก็ใหญ่พดั ลมก็ใหม่เย็นใจจริ งเหวย มาเข้าอบรมแล้วต้องโดนยุงกัด (ซ้ า)
อึดๆ อัดๆ แหมยุงกันจังเลย

