
 อู้ก ำเมืองกัน๋เต๊อะ 
 ผู้ประพนัธ์ นำยอ้วน ขนัทะวงศ์ 

  
 

ยอมือสำ วนัตำกล่ำวจ๊ี ปีน้้องอยู่หนี ้    ปอ้น้อยปอ้หนำน 
ขอแต่งค่ำวจ๊อย ต๋ำมถ้อยก๋อนสำร ก ำเมืองโบรำณ ล้ำนนำก่อนกี ้
คนสมยัหลงั ได้ฟังอย่ำงอี ้  หมุไขวำที ว่ำเซอะ 
    
ปุ๊ ดโธ ธมัโม สงัโฆ เหียเต๊อะ ก ำจ๋ำเป๋นหน้ำ ดีจงั 
ติซอค่ำวจ๊อย ว่ำด้อยล้ำหลงั ป๊ัดตัว๋นำยฟัง    เพลงล็อกเพลงเต้น 
สะล้อซอซงึ   ตงึบ่หมุเหล้น  มนัเป๋นจำใด อ่ีน้อง 
    
เพลงเต้นเพลงโต๋น   หมุโยนโห่ฮ้อง เอ็กเสียงลัน่ก้อง     ตวยไมค์ 
ซงึ ซอ สะล้อ   ตงึบ่เอำไหน จำใดต๋ำมวั ของตัว๋บ่สู้  
ฝร่ัง สตริง จำย ยิง หลิ่งหลู้  อู้จ๋ำเนืองนนั     ชอบมกั 
    
ไปหลงของเขำ    มวัเมำยิ่งนกั สะลิดอวดอู้     เยินยอ 
ว่ำเพลงนัน้นี ้         ม่วนดีแต๊หนอ ค่ำวฮ ่ำก ำซอ    บืนปำกย่ืนหือ้ 
ของตัว๋ล้ำนนำ บ่มำผ่อหยือ้ ผู้คนล ่ำลือ      ทัว่แคว้น 
    
ฟังเขำเล่ำจ๋ำ    เป๋นหน้ำดีแค้น น้อยใจ๋ตีไ้ด้ ยินมำ 
ไปหลงเมำฮกั   ฝร่ังมงัสำ ของเมืองล้ำนนำ   ซ ำ้มำขว้ำงถิม้ 
ใคร่หือ้ลกูหลำน จ้วยสำนจ้วยหลิม้ ใส่จิ๋มก ำเมือง แน่นตึก๊ 
    
หือ้ของล้ำนนำ   ป๊ิกมำคกัคกึ ต๋ำมฮีตแบบเบ้ำ    เดิมออน 
โฮงเฮียนและวดั       หน้ำดีเปิดสอน ขอกรำบวิงวอน    พระสงฆ์องค์เจ้ำ 
ฮ ่ำเฮียนตัว๋เมือง       เหมือนเดิมแบบเบ้ำ ของเฮำล้ำนนำ    ซำบซึง้ 
    
โฮงเฮียนนัน้หนอ   ขอมำจ้วยมึง้ ศกึษำแบบเบ้ำ    ก ำเมือง 
ละอ่อนเด่ียวนี ้ อู้ได้ไปเป๋ือง แต่ว่ำก ำเมือง    ปำกบ่เป๋นถ้อย 
เอำไทยมำสนู กณุก้ำเลยด้อย อะไร ท ำไม     อย่ำงนี ้



ปอ้น้อยปอ้หนำน   ขอขำนกล่ำวจ๊ี อู้ หือ้ถกูถ้อย      ล้ำนนำ 
ขอหือ้ว่ำ อุ๊ย         อย่ำว่ำ ยำย ต๋ำ ก ำเมืองล้ำนนำ    ว่ำอุ๊ยไคว่บ้ำน 
หล่มโหม้งเจ็บขำ       หือ้ว่ำแข้งห้ำน ก ำบ้ำนเมืองเฮำ    ต่ำงฮู้  
    
จ้ำดพอ่งลืมตัว๋   ไปหนวัตำงจู๊  ไปหลงอวดอู้     ก ำไทย 
หงีบ ดงั ง่อนง็อก      ตงึบ่สนใจ๋ ไปป๊ัดก ำไทย    ท้ำยทอยว่ำอัน้ 
ปุ๊ ดโธ ปุ๊ ดธงั หยงัมำกึ๊ดสัน้ ว่ำทพัพีแตน    ปำ้กจ๊อน 
    
เต้นแฮ้งเต้นก๋ำ   มำลืมตำงฟอ้น ผญำป๊ืนบ้ำน    เฮือนจอง 
น ำ้โขง นัน้เล้ำ       เฮำว่ำ น ำ้ของ หือ้ว่ำครกมอง   กระเด่ืองเมืองใต้ 
ว่ำ ไน่ เนอนำย       ละลำย ง่ำวใบ้  หมุใจ๊ก ำไทย    สปัป๊ะ 
    
หนัใส่หม้อขำง    ยงัว่ำกระทะ ไปฮ้องหม่ำเต้ำ   แตงโม 
ลืมเข้ำต้มมดั         ป๊ัดเข้ำหนมโก๋ เป๋นควำยหม่ำโอ หือ้เป่ินหลอกต้ม 
ลืมเข้ำหนกึงำ          ลืมฮ้ำ ปล๋ำส้ม ไปหลงเจยจม    แซนด์วิช 
    
หลงโฆษณำ    ไปหลงยำป๊ิด หนงัฮิตต๋ำมหน้ำ   ทีวี 
เฮียนดำรำโป๊      ฮ่ำงอย่ำงกบัผี ผมปุ๊  ผมยี     ย้อมสีก่ำนโก้ง 
มำละขีดื้อ เป๋นหลมุเป๋นโหม้ง ขอบต๋ำมอยด ำ ป่ำมจ ๊ำ 
    
ลืมแก๋งแคหนงั ลืมยงัเปลือกค ำ้ ใส่ลำบปล๋ำข้น ดกุอยุ 
หนัหมำขนปุ๊  หือ้ว่ำหมำหยยุ พอ่งว่ำหมำปยุ สลิดอู้ใต้ 
มำลืมขีปุ้๋ ม มำลืมต๊องไส้ มนัเป๋นจำใด นำถน้อง 
    
หยำกไย่นัน้หนำ หือ้ว่ำหง่องง้อง หือ้ว่ำหม่ำต้อง เนอเฮำ 
พอ่งว่ำกระท้อน     ย้อนหลงก ำเขำ ก ำเมืองบ้ำนเฮำ ฮ้องว่ำหม่ำต้อง 
ฮ่มกัน๋แดดฝน คนเมืองว่ำจ้อง มนัสมเปิงกวร ม่วนเพรำะ 
    
เก่ียวเข้ำตวยกัน๋   หลำยวนัก็เมำะ ก็อบก๋องอยู่หัน้    ต๋ำรำง 
คนใดขีจ้ิ ๊ เป๋นคนขีข้ำง หนัเฟืองว่ำฟำง คนสบัปะหลี ้
ห้ำมว่ำแมงป๋อ หือ้ว่ำก ๋ำบี ้ ก ๋ำเบ้อบินตวย ปีกพบั 



    
หนัด้วงปีกแข็ง   หือ้ว่ำแมงตับ๊ ต่วงฝนก็ได้ ดเูปิง 
เม่ือมำถึงแล้ว    หือ้ว่ำมำเถิง หือ้ว่ำฝำ้เมิง    เม่ือฝนสว่ำงเสีย้ง 
ผ้ำแห้งแล้วเก็บ แม่ใบหน้ำเกลีย้ง ส ำเนียงล้ำนนำ ว่ำล้อน 
    
สดุยอดของดี ก ำเมืองว่ำม้อน เหมือนผกักำดจ้อน ลืนล ำ 
ดกัยอนัน้อุ๊ย หือ้ว่ำตัง้จ ๋ำ ลกูยอแถมก ำ ต๋ำเสือเนอเจ้ำ 
สะพำน ว่ำขวั ล้ำนนำแบบเบ้ำ เป๋นก ำเมืองเฮำ ม่วนเพรำะ 
    
ขดุดินเอำมำ ใส่ในซ้ำเป๊ำะ บ่มเม็ดตีแ้ห้ง ในดิน 
ก ำไทยว่ำ เพำะ เฮำ บง ไว้ก๋ิน หมู่เฮำได้ยิน มำเม่ือหน้อย ๆ 
ก๋ินก้ำจิ๊นปล๋ำ เปิน้ว่ำเป๋นด้อย เป๋นขำงเป๋นซำง อ้องย้อง 
    
นำอยู่ลุ่มเหมือง เปิน้ว่ำนำล้อง ย้อนอยู่ลุ่มใต้      ดินเปียง 
แต่ว่ำบ้ำนร้อง ปีน้้องจ้วยเถียง กล๋ำยเป๋นส ำเนียง บ้ำนฮ้องบ้ำนไห้ 
มนัผิดควำมหมำย เนอนำยตีไ้หว้ ขอเจิญน ำไป ฮ ่ำป๊ิจ 
    
นกัปรำชญ์ล้ำนนำ ผญำจีวิต บ่ผิดแผกเบ้ำ กองธรรม 
ใจ๊ก ำเมืองเต๊อะ อย่ำได้หลงหล ำ จ้วยกัน๋จัก๊น ำ ก ำเมืองเล่ำอู้  
ขอคนเมืองเฮำ หนุ่มเถ้ำจุ๊ผู้  เมตต๋ำอินด ู จ้วยก ๊ำ 
    
อินดกู ำเมือง ของเฮำเจ้นล ำ้ ถกูเขำย ่ำหย้อ ตงึวนั 
มำจ้วยกัน๋เต๊อะ เฮำมำจ้วยกัน๋ อู้ม่วนจ๋ำงนั ก ำเมืองเน้อเจ้ำ 

            
           
                
         


