
รตันา จกักะพาก 



     การท างานให้ส าเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่าง
เป็นส าคัญ    คือสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่ง  
สามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอีกอย่างหนึ่ง  ทั้ง
สองประการนี้ต้องด าเนินคู่กันไป  และจ าเป็นต้องกระท าด้วย
ความสุจริตกาย  สุจริตใจ  ด้วยความคิด  ความเห็นที่เป็น
อิสระ  ปราศจากอคติ  และด้วยความถูกต้อง   ตามเหตุตาม
ผลด้วย  จึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดหมายและประโยชน์ที่พึง
ประสงค์โดยครบถ้วน                                                                                                                                                                         
( พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)                                 



การท างานไม่จ าเป็นต้องเป็นอัจฉริยะ 
 ไม่จ าเป็นต้องเหนือผู้อื่น  
 แต่ขอให้ท างานร่วมกับเขาได้  
งานนั้นก็จะส าเร็จ 



“No two persons are alike” 

ไม่มีคนสองคนท่ีเหมือนกนั 

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการท างานร่วมกันของบุคคล 



 การยอมรับความแตกต่างของบุคคล 

ด้านการรบัรู้ 

ด้านประสบการณ์ 

อ่ืนๆ 

บคุลิกภาพ 

ความเช่ือถือ 

ค่านิยม 

ความรูสึ้ก 

ทางด้านรา่งกาย 

จิตใจ 

อารมณ์ 



หลกัความแตกตา่งของมนษุย์ 
ความแตกต่าง…….. 
   -  ทางร่างกาย 

   -  ทางอารมณ์ 

   -  ทางสติปัญญา 

   -  ทางสงัคม 
นอกจากน้ี พนัธกุรรม , ส่ิงแวดล้อม  และล าดบัการเกิดมี 

ผลต่อความแตกต่างของมนุษย ์



 มนุษยพ์ฤติกรรม  
(การแสดงออกทางวาจา  สีหน้า  ท่าทาง) 

 มนุษยมี์ความรู้สึกนึกคิด 
(เหตท่ีุมนุษยมี์ความรกั เกลียด กลวั โกรธ ชิงชงั ชอบ) 

 มนุษยมี์ปัญญา  (  ฉลาด  โง่  ในตวัเอง ) 
ก. ชอบแสดงตวั (EXTROVERT) 
ข. ชอบเกบ็ตวั (INTROVERT) 
ค. หวัรนุแรง (AMBIVERT) 

 ธรรมชาติมนุษย ์



วตัถปุระสงค์
และ
เป้าหมาย 

กิจกรรม 

วิธีท างาน 

หน้าท่ีและ
บทบาท กฎ 

ระเบียบ ผูน้ า 

ความเข้าใจ
ซ่ึงกนัและกนั 

การติดต่อสื่อสาร 

การสร้าง
ความ
รว่มมือ 

การแก้ปัญหา
ข้อขัดแย้ง 

องค์ประกอบ
ความส าเร็จขององค์กร 

   ผลงานสงู 

   ความพอใจ 



อุปสรรคของการท างานเป็นทีม 
สามัคคีนั้นดีอยู่แต่ตัวข้าพเจ้าต้องเป็นใหญ่ 
ท างานคนเดียวดีและเก่ง  ท างานหลายคนเจง๊ 

ต่างคนต่างอยู่  ธรุะไม่ใช่ 

มากคนกม็ากเร่ือง 
ชิงดี  ชิงเด่น 
ท าอะไรได้ตามใจคือไทยแท้ 

มองเหน็แต่ผลประโยชน์ส่วนตน  มองไม่เหน็ส่วน
ทัง้หมด 



   
ปัจจัยที่ท ำให้องค์กรไม่ประสบควำมส ำเร็จ 

คน 
วิธีการท างาน 



อุปสรรคการท างานในองค์กร 
 

1. ขาดการตกลงกนัตัง้แต่เร่ิมต้น  ขาดการพดูกนั ไม่แจ้งเป้าหมายของงาน 

2. มีการปกปิดข้อมลูผิดพลาดท่ีผา่นมา  สมาชิกหลีกเล่ียงท่ีจะเผชิญปัญหา
และ 

   ร่วมกนัวิเคราะหปั์ญหา 

3. ไมไ่ดใ้ชว้ธิกีารประชุมหารอื เป็นเครือ่งกระตุน้เพือ่ใหส้มาชกิเกดิ ความรูส้กึผกูพนั 

4. ขาดการวางแผนงานและเวลา 

5. ไม่มีการแบง่ความรบัผิดชอบ  เพ่ือให้สมาชิกได้รู้บทบาทท่ีชดัเจน 

6. ขาดการประเมินผลการท างานของทีม  ตารางตรวจติดตามประเมินผล 



ยุทธวิธีเสริมสร้างตัวเราให้ผู้อื่นอยากร่วมงานด้วย 

     มีอารมณ์มัน่คง 
   มีความเป็นประชาธิปไตย 
 มีความรบัผิดชอบสงู 
มีความมุ่งมัน่ท่ีจะท าให้ส าเรจ็ 
ไม่จู้จี้จกุจิกเจ้าระเบยีบ
เกินไป 



ยทุธวิธี (ตอ่) 
ไม่เป็นคนดถูกูดหูม่ินผูอ่ื้น 
มีความสภุาพ  อ่อนโยน  
เมตตา เหน็ประโยชน์ส่วนรวม 
มีความซ่ือสตัย ์ สจุริต 

รู้จกัชมเชยให้ก าลงัใจเพื่อน
ร่วมงาน 



อารมณ์              พฤติกรรม 

 อำรมณ์ไม่ดี 
(Garbage In) 

พฤตกิรรมไม่ดี 
(Garbage Out) 

  อำรมณ์ดี 
(Nourishment In) 

 พฤตกิรรมดี 
(Nourishment Out) 



        It is not the strongest 

       species that survive, 

       Nor the most intelligence ,  

  But the one most 

            Responsive to change. 
 

 

เหตุผลควำมจ ำเป็นของกำร 
บริหำรกำรเปล่ียนแปลง 

Charles   Darwin 
      1809-1882 



เช่ือมัน่ในคณุคา่ของ

คน 

คนคือสินทรัพย์ที่มคี่ามากทีสุ่ด 



สนับสนุน 

ผู้บงัคบับญัชา 
(หวัหน้า)  

ความร่วมมอื 

เพือ่นร่วมงาน บุคคลทัว่ไป 

ผู้ใต้บังคบับังชา 
(ลูกน้อง) 

ตัวเรา 



...กบัหวัหน้า...   
บางครัง้…. 
กเ็อาใจเค้ามาใส่ใจเราบา้ง 
เค้ามกัจะต่อว่ามากกว่าจะยอมรบั 
ส่ิงท่ีเค้าให้ท ากม็กัจะเหมือนกบัไม่รู้จกัจบจกัส้ิน 
หากลองกลบักนั ให้เราไปอยู่ในต าแหน่งท่ีเค้ายืนอยู่ 
เราคงจะเข้าใจเขาได้ง่ายหน่อย...และให้อภยัเค้าได้ 
กบัหวัหน้า...ไม่จ าเป็นจะต้องเป็นคู่ปรบักนั 
แต่ต้องรูจ้กัท่ีจะแบง่ปัน เรียนรู ้และเติบโตไปด้วยกนั 

  



กบัเพือ่น 
ร่วมงาน 

ไม่ใช่แค่ว่าท างานร่วมกนั... 
อยู่ร่วมกนัไม่น้อยกว่าวนัละ 8 ชัว่โมง…ทุกวนั… 
ไม่เพียงแต่พดูคยุกนัเร่ืองงาน... 
หากแต่จะต้องมีความรู้สึกท่ีดีต่อกนัด้วย… 
แม้บางครัง้ความสมัพนัธจ์ะตึงเครียด... 
สู้ปล่อยตวัให้สบายสบายไม่ได้... 
พบกนัถือว่ามีวาสนาต่อกนั... 
ย่ิงอยู่ร่วมกนักย่ิ็งควรจะ...เข้าใจ... 
ให้อภยั...และใส่ใจซ่ึงกนัและกนั 
 



กบัลูกน้อง 

เป็นเพราะรู้จักให…้ผลตอบแทนก็กลับมามาก 
กับลูกน้องไม่ใช่เป็นความสมัพันธ์เฉพาะเบื้อง 
บนกับเบื้องล่างเท่านั้น 
ยังมีความสัมพันธ์ทางด้านหุ่นส่วนอยู่ด้วย 
รู้จักเข้าใจและให้อภัยซึ่งกันและกนั 
หากรู้จักที่จะยอมรับมากกว่าจับผิด 
ให้รอยยิ้มมากกว่าสายตาอันต าหนิติเตียน 
ผลตอบแทนที่ทั้งสองฝ่ายจะได้รับก็จะ 
ยิ่งมากตามไปด้วย 
 



...ผูใ้หญ่ถงึ… 

…ลูกนอ้งดนั… 

…คนเสมอกนัช่วยประคอง... 

โอกาสแห่งความส าเร็จ 



- มีมนุษยส์มัพนัธดี์ 

- การจงูใจดี 

- การส่ือสารท่ีดี 

3 ด ี



    หมายถึง  ศิลปะในการสร้างเสริม
ความสมัพนัธอ์นัดีกบับคุคล เพ่ือให้
ได้มาซ่ึงความรกัใคร่  นับถือ  
จงรกัภกัดี และความร่วมมือร่วมใจ 

มนุษยส์มัพนัธ ์

“การอยู่ร่วมกบัคนอ่ืนด้วยความสขุ” 



“มนุษยส์มัพนัธเ์ป็นการจงูใจบคุคล 

ในองคก์รให้พฒันาการท างานร่วมกนั 

เป็นกลุ่ม    เพ่ือให้ประสบความส าเรจ็ 

ตามความต้องการของบคุคลและตาม 

จดุมุ่งหมายของหน่วยงานหรือองคก์ร” 



การสร้างมนุษยส์มัพนัธ ์
ควรยึดหลกั 

1.   หลกัความต้องการของมนุษย ์

2.   หลกัความแตกต่างของมนุษย ์

3.   หลกัการรู้จกัตวัเอง 



ความต้องการ
ความส าเร็จ 

Self – fulfillment 
Needs 

ความต้องการให้ผู้อืน่
ยอมรับ 

Ego or Esteem Needs 

ความต้องการความรัก, สังคม 
Social Needs 

ความต้องการความปลอดภัย 
Safety Needs 

ความต้องการด้านร่างกาย 
Physiological  Needs 

MASLOW’S THEORY 

ทฤษฎีความต้องการพืน้ฐานของมนุษย ์5 ขัน้ 



หลักกำรรู้จักและเข้ำใจตนเอง 
  คือ  การเรียนรูท่ี้จะรูจ้กัตวัเองในด้าน 

   ต่าง ๆ ตามความเป็นจริง ยอมรบัตนเอง 

 ทัง้ด้านดีและด้านท่ีเป็นข้อบกพรอ่ง 

 เพื่อน ามาปรบัปรงุแก้ไขและจะท าให้เรา 

 เข้าใจและยอมรบัผูอ่ื้น ปรบัตวัเข้ากบัผูอ่ื้น 

 ได้ดี ต้องเข้าใจไว้เสมอว่า 

“Nobody Perfect” 

“Know Yourself” 
จะมีอะไรที่มค่ีาเท่ากบั “การรู้จักตวัเอง” 



บคุลากร 

ภาคภมูิใจในองค์กร 

รับรู้ข้อมลูข่าวสาร 

บริหารทรัพยากรบคุคล 

-ข้อมลูท่ีต้องทราบ 
-ช่องทางการสื่อสาร (ทกุระดบั) 
   - Formal 
   - Informal 
- รูปแบบการสื่อสาร (2 ทาง) 

-สิทธิ, สวสัดิการ 
-JD JS Competency 
-CSR 

ภาพลกัษณ์องค์กร 

- ID card 
- เสือ้/ปากกา/หมวก 
-สิ่งที่ต้องการสื่อ 

มีสว่นร่วม เป็นเจ้าของ 



แรงจงูใจ (Motivation) 

 หมายถึง “การกระตุ้น” การเร้าให้เกิดพลังท า
ให้บุคคลเกิดพฤติกรรมหรือกระท ากิจกรรมได้
ส าเร็จลุล่วงไปสู่เป้าหมาย 

 



 ประเภทของแรงจูงใจ แบ่งตามพฤติกรรม 
 
      1.  แรงจูงใจภายใน (Instrinsic Motive) 
    ได้แก่ แรงจูงใจอันเกิดจากบุคคลเห็นคุณค่าของการ

กระท าบางสิ่ง แสดงพฤติกรรมนั้นออกมาด้วยตนเอง
อย่างเต็มใจ เช่น ความสนใจพิเศษ  ความต้องการ  
ความอยากรู้อยากเห็น ฯลฯ 



  

      2. แรงจงูใจภายนอก(Extrinsic Motive 
ได้แก่  การท่ีบคุคลกระท าส่ิงต่างๆ จาก) 

  ส่ิงเรา้ภายนอก  เช่น ความส าเรจ็ , รางวลั , 
โบนัส ,การเลื่อนขัน้ , ต าแหน่ง,ค าชม ฯลฯ 



กำรตดิต่อส่ือสำร 

  หมายถึง  การท่ีบคุคลหน่ึง
พยายามส่งผา่นความรู้สึกนึกคิด
และเรื่องราวต่าง ๆ ไปยงับคุคล
อ่ืนเพ่ือให้ผูนั้น้เกิดความเข้าใจ
และปฏิบติัตามท่ีผูส่้งต้องการ 



ความหมาย 

  การ ส่ือสาร (Communication)  หมายถึง  
กระบวนการถ่ายทอดความคิด  ความรู้สึก  และ
อารมณ์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ  มีความคิด
ร่วมกัน  และเกิดพฤติกรรมตอบสนองต่อ
ความคิดนั้น 



ความส าคญั 

  การส่ือสารมีความส าคญัต่อชีวติ  
เพราะเป็นกระบวนการถ่ายทอด
ความคิดระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสาร  
อนัจะน าไปสู่การปฏิบติัภารกิจร่วมกนั 



ความส าคญัของการส่ือสาร 

& 

ความส าเร็จขององค์กร 



การส่ือสารในองค์กร 

& 
ความพึงพอใจในการท างาน 



ประโยชน์ 
  การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพจะน า
ประโยชน์มาสู่ความเข้าใจกนั  ความ
ร่วมมือ  และการประสานงานกนัในการ
ท างานเป็นอย่างด ี เกดิประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์กร 



ควำมส ำคัญของกำร
ส่ือสำรในองค์กร 

-  ท าให้เกิดความเข้าใจร่วมกนั 

-  เป็นบอ่เกิดของการปฏิบติัตาม 

-  เป็นการป้องกนัข่าวลือ 



องค์ประกอบของกำรส่ือสำร 
Sender 

ผู้ส่ง 

Massage 

ข่าวสาร 

Receiver 

ผู้รับสาร 

ส่ือหรือเคร่ืองมือ 

Media Of Communication 

-  พดู / ฟัง                    -  เขียน - ตอบ 
-  ประกาศ / ประชาสมัพนัธ ์   -  ฯลฯ 



กำรรับรู้ของคนเรำประกอบด้วย 

  เหน็  85% 
  ฟัง  10% 
 ดม 
 ล้ิมรส        5%  
  จบัต้อง 
 



   เก่ง...ต้องนัง่รถมีไซเลนซไ์ปท างาน 
       
 

ถามว่า...เก่งเป็นอะไร ! 

 เก่ง...ท างานทีเ่กีย่วข้องกบัน า้และไฟ 

เก่ง...ต้องใช้สายยางและถงัน า้ใน  
        การท างาน 



อปุสรรคทีท่ าให้การส่ือสารไม่มปีระสิทธิผล 
1.  ความหมายเพีย้น 

2.  สรุปความเข้าใจเอาเองว่าเป็นข้อเทจ็จริง 

3.  สรุปความหมายเร็วเกนิไป 

4.  ใช้ค าทีม่หีลายความหมาย 

5.  ประสบการณ์  ค่านิยม  และอคตขิองผู้รับสาร 

6.  ความไม่พร้อมของผู้รับสาร 



การส่ือสารอย่างมีประสิทธิผล 

1.  ความพร้อมของผู้ส่งสาร 

2.  ความกระจ่างของเนือ้หาของสาร 

3.  ความเหมาะสมของส่ือ 

4.  ความพร้อมของผู้รับสาร 

5.  เปิดโอกาสให้ผู้รับสารแสดงพฤตกิรรมโต้ตอบ 



TEAM WORK 
 Trust 

 Emphasiss 

 Agreement 

 Multual Benefit 

 Willingness 

 Opportunity 

 Recognition 

 Knowledge 
Transfer 
 

 ความไว้ใจ ความเช่ือใจ 

 ให้ความส าคญัมีความหนักแน่น 

 มีความเหน็ร่วมกนั 

 ผลประโยชน์ร่วมกนั 

 มีความเตม็ใจ 

 ให้โอกาสกบัทกุคนในทีม 

 การยอมรบัซ่ึงกนัและกนั 

 การแลกเปล่ียนความรู ้และ
ประสบการณ์ในการท างานร่วมกนั 



องค์ประกอบของความส าเร็จ 
ประสานงาน 

รว่มมอื 

เขา้ใจ 

มติรภาพ 

สือ่สาร 



กำรท ำงำนร่วมกันเป็นทมี 

เข้าใจงาน เข้าใจตนเอง เข้าใจผูอ่ื้น 

ส่ือสาร 



กำรส่ือสำร 
 Clear 

 Concise 

 Complete 

 Correct 

 Confident 

 มคีวามชดัเจน 

 มคีวามกระชบั ไดใ้จความ 

 มคีวามสมบรูณ์ในเนื้อหา สาระ 

 มคีวามถูกตอ้ง แมน่ย า 

 มคีวามมัน่ใจ เพือ่ใหผู้อ้ื่นมัน่ใจขึน้ 



ความส าคญัของการสื่อสาร 

 การท างานเป็นทมี 

 ผลงาน 

 การประสานงาน 

 ความรว่มมอื 

 ความเขา้ใจของหมูค่ณะ 

 มติรภาพ 

 ดหีรอืไม ่ตอ้งดทูีผ่ลงาน 

 ดหีรอืไม ่ขึน้อยูก่บัการประสานงานของฝา่ยต่าง ๆ 

 ดหีรอืไมข่ึน้อยูก่บัความรว่มมอืของฝา่ยต่าง ๆ 

 มากหรอืน้อย ขึน้อยูก่บัความเขา้ใจของหมูค่ณะ 

 มากหรอืน้อย ขึน้อยูก่บัมติรภาพทีด่ตี่อกนั 

 ดหีรอืไม ่ขึน้อยูก่บั การสือ่สารเป็นพืน้ฐาน 



ลักษณะของวิธีท ำงำนที่ดี 

 ตอ้งประหยดัเวลา คน และ วสัดุ 

 ตอ้งปรบัปรุงเปลีย่นแปลงใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ได ้



กำรท ำงำนอย่ำงไรให้มีควำมสุข 

1.  พยายามอยา่ใหใ้ครเกลยีด 

2.  มมีนุษยสมัพนัธ ์

3.  ตอ้งรกัคนอื่น 

 สื่อสารเป็น 



สูตรของ TEAM = S+ A + L + T 
 S (Skill) 
 

 A (Ability) 
 
 L(Leadership) 
 
 T (Tasks) 

      ทกัษะในการท างานของสมาชกิในองคก์ร 
 
 
 

        ความสามารถในการท างานรว่มกบัผูอ้ื่นในองคก์ร 
 

 
        
  การเป็นผูน้ าหรอืภาวะผูน้ าของหวัหน้า 
 
 
       ภารกจิ หรอืงานทีท่ าตอ้งสอดคลอ้งกบั 
       ทกัษะความสามารถและความเตม็ใจใน 
       การท างาน 



เริ่มต้นท่ีตนเอง 
จะปลกูพืชต้องเตรียมดิน 
จะกินต้องเตรียมอาหาร 

จะพฒันาองคก์รต้องเตรียมคน 
จะพฒันาคนต้องเร่ิมท่ีจิตใจ 

จะพฒันาใครต้องเร่ิมท่ีตนเองก่อน 
 

 



ประเภทของกลุ่มในองค์กร 
 แก้ไขปัญหา (Problem-Solving Teams)  

 บริหารตนเอง (Self-Managed Teams)  

 ข้ามสายงาน (Crossed-Functional Teams)  

 เสมือนจริง (Virtual Team)  



กลุ่มแก้ไขปัญหำ 
  ทีมแก้ไขปัญหาเป็นทีมท่ีถูกจดัตั้งข้ึนโดยการรวมเอาผูเ้ช่ียวชาญหรือบุคคลท่ีมี

ความรู้ความสามารถในศาสตร์หรือสาขาต่างๆ เพื่อพดูคุยแลกเปล่ียนทศันคติหรือแนวทาง
เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยทัว่ไปทีม
แกไ้ขปัญหาจะท าหน้าท่ีเพียงให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัการปัญหาท่ีเกิดข้ึน จ านวน
สมาชิกท่ีเหมาะสมของทีมประเภทน้ีอยูใ่นระหวา่ง 5 ถึง 12 คน  



กลุ่มบริหำรตนเอง 
  ทีมบริหารตนเองเป็นทีมท่ีได้รับมอบอ านาจอย่างเต็มท่ีในการวางแผน จดัการ 

ควบคุม ประสานงาน โดยสมาชิกในทีมจะร่วมกนัก าหนดและตดัสินใจกนัเอง ผลดัเปล่ียน
หมุนเวียนกนัรับผิดชอบหนา้ท่ีภายในทีม โดยผูบ้ริหารจะไม่เขา้ไปลว้งลูกหรือยุง่เก่ียวกบั
การด าเนินกิจกรรมท่ีทีมก าลงัรับผิดชอบอยู ่โดยทัว่ไปจ านวนสมาชิกในทีมประเภทน้ีอยู่
ในช่วง 5-15 คน 



กลุ่มข้ำมสำยงำน 
  ทีมขา้มสายงานเป็นทีมท่ีประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมาจากสาย
งานต่างๆ ขององค์กร เช่น บุคคลท่ีมาจากหน่วยงานทรัพยากร
มนุษย ์การตลาด บญัชี การเงิน วิศวะ จดัซ้ือ เป็นตน้ และอาจจะ
หลายระดบั เช่น ระดบัผูบ้งัคบับญัชา และระดบัปฏิบติัการ เพ่ือ
ดึงศกัยภาพของบุคคลเหล่านั้นออกมาใช้ในการแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนโดยเฉพาะ 



กลุ่มเสมือนจริง 
  ทีมเสมือนจริงเป็นกลุ่มท่ีท างานอยู่ห่างไกลกันคนละพื้นท่ี โดยน าเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการติดต่อและประสานงานร่วมมือกนั 
แต่อาจมีการพบกนัแบบเผชิญหน้ากนัโดยตรงบ้างเป็นบางคร้ัง โดยทีมประเภทน้ีอาจ
ประกอบด้วยคนภายในองค์กรและคนภายนอกองค์กรแต่ท างานภายใตธุ้รกิจประเภท
เดียวกนั 



ลักษณะของสมำชิกในกลุ่มที่ดี 

จนิตนาการ 
 รับฟังผู้อืน่  
มีน า้ใจ  
 รับผดิชอบ 
 ให้อภยั  
กล้าแสดงออก  
ปรับตวัง่าย  

 



ตากับตีน    
   ตีนกันตาอยู่กันมาแสนผาสุก  

     จะนั่งลุกยืนเดินเพลินหนักหนา 

    วันหนึ่งตีนทะลึ่งเอ่ยปรัชญา  

      ว่าตีนมีคุณต่อตา เสียจริง ๆ 

    ตีนพาตาไปในที่ต่าง ๆ   

      ตาจึงได้ชมนาง สรรพสิ่ง 

      เพราะฉะนั้นดวงตาจงประวิง  ว่าตีนนี้เป็นสิ่ง ควรบูชา  



   ตาได้ฟังตีนคุยโม้ก็หมั่นไส้  

   จึงร้องบอกออกไป ด้วยโทสา 

   ว่าที่ตีนไปไหนมาไหนได้ก็เพราะตา 

   ดูมรรคาเศษแก้วหนาม ไม่ต าตีน 

   เพราะฉะนั้นตาจึงส าคัญกว่า  

   ขอตีนอย่าได้มา คิดดูหมิ่น 

   สรุปแล้วตามีค่าสูงกว่าตีน  

   ทั่วธานินตีนไปได้ ก็เพราะตา 



ตีนได้ฟังให้คั่งแค้นแสนจะโกรธ 

ก็พิโรธกระโดดไปใกล้หน้าผา 

เพราะอวดดีคุยเบ่งเก่งกว่าตา 

ดวงชีวาจะดับไป ไม่รู้เลย 

ตาเห็นตีนท าเก่งเร่งกระโดด 

ก็พิโรธแกล้งระงับ  หลับตาเฉย      

ตีนพาตาถลาล้มทั้งก้มเงย 

ตกแล้วเหวยตายห่า ทั้งตาตีน   



THANK YOU 


