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กล๋อนค ำจ๋ำ ลำ้นนำค่ำวจ๊อย ขอเขียนค่ำวสร้อย เรียงร้อยภำษำ 
ในโอกำสน้ี ขอจ๊ีไขจ๋ำ อูถึ้งต ำฮำ น ำมำกล่ำวอำ้ง 
ของฝำกจำกใจ๋ บ่ไดแ้ต่งสร้ำง เป๋นเร่ืองแนวทำง น่ำคิด 
    
ช่ือวำ่ต ำฮำ “นำฬิกำชีวติ” โปรดติดต๋ำมได ้ เอำควำม 
 เร่ิมตน้นั้นแต๊ ตั้งแต่ “ต๋ีสำม” เวลำมอกงำม ถึงยำม “ต๋ีหำ้” 
“ปอด”จะท ำงำน ประสำนเก่งกลำ้ ควรต่ืนข้ึนมำ ยำมน้ี 
    
สูดอำกำศดี บ่มีเซำ้ซ้ี ท ำไดอ้ยำ่งอ้ี สบำย 
ช่วงต่อจำกน้ี ขอจ๊ีขยำย เป๋นช่วงระบำย ขบัถ่ำยเนอเจำ้ 
“ตีหำ้ถึงเจด็”  ห้ือเสร็จต๋ำมเป้ำ “ล ำไส้ใหญ่”เฮำ ช ำระ 
    
ขบัของบ่ดี ท่ีมีสัปป๊ะ ตอ้งละห้ือได ้ เลยนำ 
ช่วงต่อจำกนั้น ส ำคญันกัหนำ เพรำะเป๋นเวลำ มีค่ำบ่หนอ้ย 
“เจด็ถึงเกำ้โมง” เช่ือมโยงเก่ียวกอ้ย “กระเพำะอำหำร” คอย ตั้งรับ 
    
ตอ้งก๋ินอำหำร คำวหวำนส ำทบั  ส ำหรับช่วยห้ือ มีแฮง 
ก๋ินอำหำรไว ้ จกัไดเ้ขม้แขง็ ร่ำงก๋ำยแขง็แฮง กลำ้แกร่งทุกดำ้น 
แถมช่วงถดัมำ  ขอจ๋ำเล่ำตำ้น “มำ้ม” เร่ิมท ำงำน ต๋อนน้ี 
    
“เกำ้ถึงสิบเอด็”  มีเคลด็บอกจ๊ี อยำ่ท ำอยำ่งอ้ี เลยนำ 
อยำ่ไดอู้น้กั ปำกตัก๊เจ๋ียรจ๋ำ มำ้มจกัเหน่ือยชำ อ่อนลำ้ไปได ้
นอนหลบับ่ดี จะมีป่วยไข ้ น ้ำเหลืองเสียไป แต๊ตัก๊ 
    
“สิบเอด็ถึงบ่ำยโมง” ปลอดโปร่งยิง่นกั  ควรพกัผอ่นห้ือ เร็วไว 
 เพรำะวำ่ช่วงน้ี หนำ้ท่ีหวัใจ๋ สูบฉีดเลือดไป ทัว่ในทุกเส้น 
อยำ่เครียดหวัน่ไหว อยำ่ไดต่ื้นเตน้ แป๋งใจ๋เยน็เยน็ เขำ้ไว ้
   



“งีบ” ไดก้ดี็ เขำ้ทีแต๊ไซร้ หวัใจ๋จะได ้ ท ำงำน 
ช่วงต่อจำกน้ี ขอจ๊ีไขก๋ำร บ่ควรรับประทำน อำหำรเนอเจำ้ 
“บ่ำยโมงถึงสำม” เป๋นยำมปลอดเขำ้ “ล ำไส้เลก็”เฮำ รับใจ๊ 
    
ดูดซึมอำหำร ท่ีผำ่นยอ่ยไว ้ ล ำเลียงส่งได ้ อยำ่งงำม 
ถดัจำกช่วงน้ี ควรดีติดต๋ำม มำจ๋นถึงยำม “บ่ำยสำมถึงหำ้” 
ช่วงน้ีส ำคญั บอกกัน๋ทัว่หนำ้ เป๋นช่วงเวลำ ปัสสำวะ 
    
จะขบัของเสีย ออกเหียขวำ้งละ สละห้ือเส้ียง ทุกอนั 
“กระเพำะปัสสำวะ” กจ็ะขบักัน๋ ของเสียท่ีมนั พวัพนัล ำไส ้
หมัน่ออกก ำลงั  ลุกนัง่ไกล๋ใกล ้ ด่ืมน ้ำเขำ้ไป นกันกั 
    
ช่วงเยน็น้ีนำ เป๋นเวลำพกั ต๋ำมหลกัเป้ินได ้ วจิยั 
วำ่ในช่วงน้ี หนำ้ท่ีของ “ไต๋” จะท ำงำนไป บ่ไดอุ้ย้อำ้ย 
ควบคุมสมดุล อุดหนุนตอบส้ำย เพื่อจะท ำลำย สำรพิษ 
    
“หำ้โมงถึงทุ่ม” อยำ่ซุ่มอยำ่คิด หวงัฟิตในดำ้น ก ำลงั 
 ขอเต๋ือนกัน๋ไว ้ อยำ่ไดมุ่้งหวงั ไต๋ท่ำนจะพงั ระวงัห้ือได ้
แถมช่วงหน่ึงนำ ถดัมำอยูใ่กล ้ ต่อจำกน้ีไป ต๋ำมฮู ้
    
“กลำ้มเน้ือหวัใจ” บ่ไดมู้บมู ้ ตั้งใจ๋ต่อสู้ แขง็แรง 
“ทุ่มถึงสำมทุ่ม” ควบคุมจดัแจ๋ง เปล่ียนเลือดด ำ,แดง ไหลแฮงเขม้ขน้ 
ควรพกัร่ำงก๋ำย ผอ่นคลำยเบ้ืองตน้ ท ำวตัรสวดมนต ์ เขำ้ไว ้
    
“สำมถึงหำ้ทุ่ม” ควบคุมแต๊ไซร้  ระวงัอยำ่ได ้ ลนลำน 
เพรำะวำ่ช่วงน้ี เป้ินจ๊ิไขก๋ำร “กำรสร้ำงพลงังำน” ประสำนชิดใกล ้
อยำ่อำบน ้ำเยน็ จะเป๋นเร่ืองได ้ เป๋นหวดัจ๋ำมไอ สัปป๊ะ 
    
อยำ่นอนตำกลม ผำ้ห่มอยำ่ละ คงจะช่วยได ้ แต๊นำ 
ช่วงต่อจำกน้ี บ่มีสังก๋ำ “หำ้ทุ่มถึงต๋ีหน่ึง” นำ ต ำรำวำ่อั้น 
คือ “ถุงน ้ำดี” หนำ้ท่ีสั้นสั้น จะยอ่ยไขมนั ทุกคร้ัง 
    



 อำหำรไขมนั ขอกัน๋ควรยั้ง บ่ไดล้บักั้ง บงัใบ 
ก่อนนอนพี่นอ้ง เฮำตอ้งตั้งใจ๋ ด่ืมน ้ำลงไป ช่วยไดบ่้หนอ้ย 
สุขภำพดี บ่มีเศร้ำสร้อย ลองปฏิบติักอย จะฮู ้
    
มำถึงช่วงปล๋ำย ขยำยกระทู ้ จะขอเล่ำอู ้ ใจ๋ควำม 
ตั้งแต่ “ต๋ีหน่ึง” จนถึง “ต๋ีสำม” นบัวำ่เป๋นยำม ท่ีงำมเส้ียงถำ้น 
“ตบั” จะท ำงำน ประสำนทุกดำ้น พร้อมบริวำร พวกพอ้ง 
    
อวยัวะทุกอนั พร้อมกัน๋แซ่ซอ้ง ร่วมกัน๋ปกป้อง ชีว ี
ทุกส่วนพร้อมพรัก สมศกัด์ิสมศรี ร่วมสำมคัคี บ่มีขดัขอ้ง 
หนำ้ท่ีไผมนั ช่วยกัน๋หลอ้งหลอ้ง ประคบัประคอง ใกลชิ้ด 
    

น่ีคือต ำรำ “นำฬิกำชีวติ” ขอ้คิดท่ีได ้ น ำมำ 
กล๋อนวำตำ ขอลำเท่ำอ้ี เท่ำน้ีลวดวำงลง ก่อนแหล่นำยเฮย 
 


