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คําคลองจอง  เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก 

 

หนูจารูไหม ครูชื่ออะไร 

ใครหนอตอบได ชวยบอกเพื่อนที 

เจอะกันรูจัก ทักทายสวัสดี 

เจอกันวันนี้ “สวัสดีครับ” “สวัสดีคะ” 

 

ของใชประจําตัว 

ของใชของหนู ตองดูใหดี 

เก็บไวเปนที่ อยาใหปะปน 

แกวนํ้าแปรงฟน อยาใหสับสน 

วางไวช้ันบน เก็บไวใหดี 

 

ชื่อเลน , สัญลักษณของตนเอง 

ชื่อเลนของหนู ใครก็รูจัก 

ใครเห็นใครทัก วานาเอ็นดู 

พอแมตั้งให เด็กหญิงชมพู 

พี่ชายผมฟู ชื่อหมูอวนเอย 

 

ชื่อ – สกุล 

คุณแมของฉัน ทานนั้นบอกวา 

คนเราเกิดมา ตองตั้งช่ือพลัน 

ช่ือจริง ชื่อเลน เปนสิ่งสําคัญ 

คนรูจักกัน เพราะขานช่ือเอย 

 

 



การเกบ็อปุกรณและเครื่องใชในหองเรียน 

ของเลนของใช สมุดดินสอ 

เมื่อใชแลวหนอ ตองเก็บใหดี 

เก็บเปนหมวดหมู น่ันดูเขาที 

หยิบโนนหยิบน่ี หางายจังเลย 

 

ปฏิบตัติามกฎหองเรยีน 

เด็กเอยเด็กดี ตองมีวินัย 

ระเบียบมีไวใหปฏิบัติ 

สิ่งของวางจัด ทุกอยางสวยงาม 

หนูอยามองขาม กฎของหองเรียน 

ปฏิบตัติามกฎหองเรยีน 

หูเรามีสองหูขางซายขางขวา 

อยูบนใบหนา คอยฟงเสียงดัง 

หูมีไวฟง ระวังหนอยหนา 

รูจักรักษา อยาแคะหูเอง 

 

จมูก 

หนูมีจมูก อยูบนใบหนา 

จมูกน้ีหนา มีไวหายใจ 

ดมกลิ่นเร็วไวดวยจมูกเรา 

สูดลมออกเขา ปอดเฝาทํางาน 

 

การรบัประทานอาหาร 

กอนจะทานขาวเราตองลางมือ 

ทานขาวทุกมื้อ สะอาดปลอดภัย 



อยาลืมจัดเก็บ ถวยชามของใช 

หนูก็ทําได ไมเห็นยากเลย 

 

กิจวัตรประจําวัน 

ตื่นนอนแตเชา อาบน้ําแปรงฟน 

มาทานขาวกัน กอนไปโรงเรียน 

หนูจงตั้งใจ หัดอานหัดเขียน 

ฝกฝนพากเพียร จะเรียนเกงเอย 

 

ปาก 

ปากของหนูน้ัน จิ้มลิ้มนารัก 

ใครเห็นพูดทัก รูจักทักทาย 

หนูพูดดีดี เปนศรี เปนศักด์ิ 

ปากหนูรูจัก นับหน่ึง สอง สาม 

 

มือ และ เทา 

มือ เทา ของหนู มีอยูสิบน้ิว 

มือหนูใชหิ้ว ชวยจับสิ่งของ 

หนูเดินสองขา พาวิ่งไววอง 

หนูนั่งยองยอง ดวยขาแข็งแรง 

 

การใชหองน้ําหองสวม 

หองนํ้าของเราตองชวยรักษา 

ราดนํ้าทุกครา กอนและหลังใช 

หองนํ้าสะอาด กลิ่นหอมช่ืนใจ 

หนูจงจําไว โรคภัยไมมี 

 



ของเลนของใช 

ของเลนของใช อยาใหเกะกะ 

อยาไดลดละ มองแลวนาดู 

หนูจาเร็วไวมาชวยคุณครู 

เก็บของใสตู ไมรกรุงรัง 

 

คํานําหนาชื่อ เพศ อาย ุ

เด็กชายเด็กหญิงตางเปนเพื่อนกัน 

ในหองของฉัน มีทั้งหญิงชาย 

เด็กชายกลาแกรงแข็งแรงมากหลาย 

เด็กหญิงขี้อาย ดูนารักจัง 

 

รูปราง ลกัษณะหนาตา 

คนเราเกิดมาหนาตาแตกตาง 

ทั้งรูป ทั้งราง สูงต่ําตางกัน 

บางดํา บางขาว หนายาวหนาสั้น 

สิ่งที่เหมือนกัน คือความดีเอย 

 

ชื่อ – สกุลของเพื่อน 

เพื่อนฉันมากมาย หญิงชายหลายคน 

ทั้งตาลทั้งตนตางเปนเพื่อนกัน 

ฉันมีอะไร ก็ใหแบงปน 

เพราะพวกเรานั้นเปนเพื่อนรักเอย 

 

การใชภาษาสุภาพ 

พูดจาสภุาพฟงแลวชื่นใจ 

หนูจงจําไว พูดจานาฟง 



พูดดี ทําดี เปนที่ช่ืนชม 

พอแมสุขสม คุณครูดีใจ 

 

การปฏิบตัิตนตอบุคคลตางๆ ในโรงเรียน 

โรงเรียนของหนู มีครูหญิงชาย 

คุณครูทั้งหลาย ใจดียิ่งนัก 

แมครัว ภารโรง หนูก็รูจัก 

เจอหนาก็ทัก คําวา “สวัสดี”  

 

ตา 

หนูน่ังมองดู หมู หมา กาไก 

มองใกล มองไกล มองไปรอบขาง 

มองซาย มองขวา มองหนา มองหลัง 

หนูเห็นทุกอยาง ดวยตาหนูเอง 

 

อางอิงhttp://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

 

อาหาร 

อาหารของเราตองเอาใจใส 

กินผักผลไม กินไขกินนม 

กินเน้ือกินปลา  แทนยาขมขม 

กินขาวกินขนม อบรมเรื่องกิน 

 

 



แขน 

แขนออนเวลาฟอนรํา ใครสอนใหทําหรือวามันออนเอง 

คิ้วโกงดังดวงพระจันทร  ใครสอนใหกันหรือวามันโกงเอง 

หวาน หวาน หวาน เสียง หวาน หวาน เธอใสน้ําตาลหรือวามันหวานเอง 

อาหารหลัก 5 หมู 

หมู หน่ึง กินเนื้อนมไข   ถ่ัวเมล็ดชวยใหเติมใหญแข็งแรง 

หมู สอง แปงเผือกมัน   และน้ําตาลจะใหพลัง 

หมู สาม กินผักตางๆ   สีเขียวเหลืองบางมีวิตามิน 

หมู สี่ กินผลไม   สารอาหารมากมายกินเปนอาจิน 

หมู หา อยาไดลืมกิน   สารอาหารทั้งสิ้นใหอบอุนรางกาย 

มีแลวอยาหยิ่ง 

เห็นวามีสุขแลวผักตํานิลบอยากเบิ่ง   คันไดกินตอนชิ้นปลากั้งบอยากเหลียว 

เห็นวามีสุขภาพแลวบเหลียวแลพวกเพื่อน   คันบสุขอยูเร่ือยสิเหลียวหนาเบิ่งไผ 

ในโลกนี้บหอนอยูเดียวเปน   อยูแตตนเดียวดายบหอนเปนเมืองบาน 

คันวามีฝนผาบหาแพรพาดบา   สินุงแตผาไปไดจั่งใด 

 

จ้ําจ้ีมะเขือเขียว 

นอนคนเดียวเยี่ยวรดที่นอน 

นอนกับพอ พอดูเอา 

นอนกับพี่ พี่ดูเอา 



นอนกับควาย ควายเยี่ยวรด 

นอนกับมด มดกัดตูด 

จ้ําจีผ้ลไมไทย 

 

เลนกีฬา 

ควรเลนกีฬา   เวลาเหมะสม 

ฝนตกมีลม   ลื่นลมเจ็บตัว 

ตะกรา 

ในตะกรามีมะระ   ในกระทะมีกะป 

ในกะลามีกะทิ   ดอกมะลิมีในขัน 

น้ําพริก 

ปลาซิวลอยมาดอง ดอง   ตําสมใสมะพริกกินแลวหัวสันดิก 

ดิกพริกเผ็ดมะพริกสูซา สูซา 

อาบน้ํา 

อาบน้ําซูซา   ลางหนาฟอกสบูถูตัว 

ชําระเหงื่อไคลสาดใหท่ัว   เสร็จแลวเช็ดตัว 

เราไมขุนมัว   สุขกายสบายใจ 

อาหารด ี

อาหารดีมีประโยชน 

คือผักสดและเน้ือหมู ปู ปลา 



เปดไขไก   นมผลไม 

มีคุณคาตอรางกายของเรา 

เราชวยกัน 

ไมท้ิงขยะใหเกลื่อนกลาด   ไมขีดเขียนวาดเลนตามผนัง 

ดอกไมงามที่ปลูกริมทาง   ไมเด็ดทิ้งขวางใหเสียหายเอย 

เขาแถว 

เขาแถว เขาแถว เขาแถว อยาล้ําแนวเสนเดินเรียงกัน 

อยามัวแฉเฉือน   เดินตามเพื่อนใหทัน 

ระวังจะเดินชนกัน   เขาแถวทันวองไว 

กรรไก ไขผาไหม 

กรรไกร ไข ผาไหม   ไข หน่ึงใบ สองบาทหาสิบ 

หาสิบสองบาทหนึ่งใบ   กรรไกรไขผาไหม 

ตื่นเชา 

ตื่นเชาขึ้นมา   ลางหนาแปรงฟน 

อาบน้ําทุกวัน   ชําระรางกาย 

รางกายของเรา 

รางกายเรานี้   แสนดีนักหนา 

มีหู จมูก ปาก ตา   รับสัมผัสมากมาย 

รางกายเรานี้   ดียิ่งกระไร 

มีขาเดินวิ่งได   มีมือไวจับสิ่งของเอย 



จมูก 

หอมกลิ่นขาวตม   ขนมนมหวาน 

ดอกไมแยมบาน   ใชจมูกสูดดม 

มือของฉัน 

มือของฉันนั้นมีหลายมือ   น่ีมือซายนี่มือขวา 

มือของฉันมีน้ิวทั้งสิบ   โป ชี้ กลาง นาง กอย 

หนาที่ของอวัยวะ 

ตาเรามีไวดู   หูเรามีไวฟง 

คุณครูทานสอนทานสั่ง   ตองตั้งใจฟง 

ตองต้ังใจดู 

ปรบมือ 

ปรบมือแปะ แปะ   เรียกแพะเขามา 

แพะไมมา   มือปดปากรูดซิป 

ปดหูซายขวา   ปดตาสองขาง 

ปดปากเสียบาง   น่ังสมาธิซิ 

สบายใจกวา   หลับตานิ่งๆหน่ึงxนาที 

 

อางอิงwww.webboard.karn.tv/inde 

 

 



เพลง เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

 

เพลง ฟ.ฟนสวยจัง 

ใครอยากฟนขาว อยากฟนสวยก็ตองแปรงฟน 
ไมอยากฟนดําและฟนหลอก็ตองแปรงฟน 

อยากจะมีลมหายใจหอมยิ้มไดช่ืนบาน(ไดทั้งวัน ) 
ก็มา ๆ เราแปรงฟนกันเถอะ 
( ก็มาๆเราแปรงฟนดวยกัน ) 

( ก็ฟนของเราตองหมั่นคอยดูแล ) 

ฟนผุ ๆเห็นเปนรูมันดูไมดี 
ยิ้มมาทีเห็นฟนดําก็ดูไมสวย 

แถมมีกลิ่นแปลกๆเพื่อนไมอยากคุยดวย 
ไมคอยมีใครอยากใกลเลย 

ฟนผุๆเคี้ยวอะไรไดไมคอยดี 
แลวบางทีเค้ียวไปโดนมันก็ปวดฟน 

แสนจะเจ็บจี๊ดๆ ปวดตุบๆ ตรงน้ัน อยูทรมานจังเลย 

เชาก็แปรง เย็นก็แปรง ฟนสะอาดดี 
ทุกๆซี่ ทุกๆวันฟนสะอาดจัง 

หรือจะแปรงทุกครั้งหลังจากทานอาหาร 
ฟนก็จะไมผุแนนอน 

ฟนขางบนนะ เราก็แปรงลงลาง 
ฟนขางลางเราก็แปรงขึ้นบน 

ถาขจัดคราบฟนออกจากปากใหพน 
ฟนเราทุกคนจะแข็งแรง 



แมถาใครฟนผุอยูแลวอยาเสียใจ 
ไมเปนไรพอมีทางแกไขก็รีบไปใหคุณหมอชวยเร็วไว 

รักษาใหฟนหายดี 

เพลง ตา 

ตาเรามีไวดู 

หูเรามีไวฟง 

จมูกอยูตรงกลาง 

มีไวสําหรับหายใจ 

มือเรามีสองมือเอาไวจับถือทํางานท่ัวไป 

สวนขาพาเราเดินได 

สวนขาพาเราเดินได 

ไปไหนไหนดวยขาของเรา 

เพลง โยกเยก 

โยกเยกเอย นํ้าทวมเมฆ 

กระตายลอยคอหมาหัวงอ ข้ีคอโยกเยก 

พวกเราชอบเลนอะไรชอบเลนอะไรในบอกเราสิ 

พวกเรามิไดโงนิ(ซ่ํา) พวกเราเด็กดีของทุกๆคน 

เด็กเอยเด็กนอยเจาทั้งสองหรือเจาทั้งหลาย 

สายลมนั้นลองลอยไป (ซ่ํา) เห็นเห็นเด็กแจมใส 

ทุกวี่ทุกวัน เตาๆๆ ๆ 



มันมี4ขา 4ตีน(เทา)เดินมามันทําหัวพุพุโพโพ 

เพลงสวัสด ี

สวัสดีแบบไทย ๆแลวก็ไปแบบสากล 

สวัสดีทุกๆคน 

แบบสากลแลวก็แบบไทย 

เพลงสวัสดี ขอบคุณ และขอโทษ 

เมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดี สวัสดีครับ/สวัสดีคะ 

เมื่อผิดพลั้งขออภัยขอโทษที ขอโทษครับ/ขอโทษคะ 

เมื่อจากกันยกมือไหวสวัสดี สวัสดีครับ/สวัสดีคะ 

เมื่อใครมีจิตไมตรีขอขอบคุณ ขอบคุณครับ/ขอบคุณคะ 

เพลงเขาแถว 

เขาแถว เขาแถว อยาล้ําแนวยืนเรียงกัน 

อยามั่วแชรเชือนเดินตามเพื่อนใหทัน 

ระวังจะเดินชนกัน เขาแถวเร็วพลันวองไว 

เพลงกนิผักผลไม 

กินผักผลไมทําใหแข็งแรง 

แกมก็แดงนารักหนักหนา 

ไกไขนมเน้ือหมูปูปลา 

กินแลวแกลวกลาเติบโตวองไว 



เพลงพบกันใหม 

พบกันใหม พบกันใหม จากกันไป ขวัญใจกลับมา 

โอละเฮ ลันลันลา ถึงสัปดาห เราหยุดสองวัน 

เสาร อาทิตย ฉันคิดถึงเธอ ฉันนอนละเมอ หัวใจไหวหวั่น 

โอละเฮ ลันลันลา พอถึงวันจันทร เรากอพบกันใหม 

เพลงแมลงเกาะจมูก 

มีแมลงตัวหน่ึงบินมาเกาะจมูกกระตาย(ซ้ํา) 

มันจึงปดมันจึงปด แมลงก็บินหนีไป 

เพลงยักคิ้ว 

ยักค้ิว ยักเอวยักไหล ตาชมายยิ้มไปยิ้มมา… 

ชิกกาบุม ชิกกาบุม ลันลา (ซ้ํา) 

จีบซาย จีบขวา ลอยหนารําวง…… 

น่ีคือผม..นี่คือหนาผาก 

..น่ีคือปาก..น่ีคือลูกตา 

..ยื่นออกมาเคาเรียกวาแขน.. 

อันแบน แบนเคาเรียกสะโพก.. 

เอาไวโยก แซมบา…แซมบา 

กํามือขึ้นแลวหมุน ๆ ชูมือขึ้นโบกไปมา 

กํามือขึ้นแลวหมุน ๆ ชูมือขึ้นโบกไปมา 



กางแขนขึ้นแหละลง พับแขนมือแตะไหล 

กางแขนขึ้นแหละลง พับแขนมือแตะไหล 

ชูมือขึ้นหมุนไปรอบตัว 

เพลงอาบน้ํา 

อาบน้ําแลวสบายตัว 

สบายหัวหนูหมั่นสระผม 

ตัดเล็บที่มันแหลมคม 

ปากหอมนาชมเพราะหนูแปรงฟน… 
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เพลง ออกกําลังกาย 

ออกกําลังดวยการรองรําทําเพลง 

ใหคลื้นเครงเสียงเพลงบรรเลงจับใจ 

เรารองกันไป ไมมีหมนหมองฤทัย 

แลวเราเพลินใจดวยกันรองรําทําเพลง 

เพลง ทําอะไร ยะ 

จะทําอะไร ยะ ๆ จะทําอะไร จะทําอะไร ทําไมโอเอ 

ลุกขึ้นแตเชา อยามัวโงเขลา ทําใจโลเล 

อาบน้ําแปรงฟน ของเรานั้น อยาทําโฉเก 

ก็มัวทําอะไร ทําไมไมไปโรงเรียนโอเอ ทําอะไรยะๆ 

 



เพลง นี่มือของฉัน 

นี่มือของฉัน น่ีผมของฉัน น่ีหัวของฉัน น่ีจมูกของฉัน 

เพลง เสียงฝน 

เสียงฝน หลนจากฟากฟา สาดซัดมารหนาวเย็นกระไร (ซ้ํา) 

พวกเราอยาออกไปไหน เปยกฝนไปจะเปนหวัดเอย 

เพลงสะอาด 

ไหนดูเล็บมือ น่ีไงละ ๆ 

แหมสะอาดดีน่ีเธอ ขอบคุณคะ ๆ 

ไหนลองดูฟน ๆ น่ีไงละ ๆ 

แหมสะอาดดีน่ีเธอ ขอบคุณคะ 

เพลงอยาทิ้ง 

อยาทิ้ง อยาทิ้ง อยาทิ้ง ทิ้งแลวจะสกปรก 

ถาเราเห็นมันรก ตองเก็บ ๆ ๆ 

เพลงอายน้ํา 

อาบน้ําซูซา ลางหนาฟอกสบูถูตัว 

ชําระเหงื่อไคลบลาดใหทั่ว เสร็จแลวเช็ดตัว 

เราไมขุนมัว สุขกายสบายใจ 

เพลง ดกุดุย 

ดุกดุย ๆ แมลงสาบออกหากินขนมอมลูกอมเสียจนแกมตุย 

ควายตัวเมียออกลูกมาเปนตัวเมีย 

อยูมาไมนานมีลูกมีหลานก็เปนตัวเมีย 

 



เพลงปลกูผกัสวนครัว 

ชวยกันปลูกผักสวนครัวๆ พรวนดินใหทั่วปลูกถั่วฟกยาว 

ขาตระไคร มะกรูด มะนาว โหระพา กระเพรา น้ําเตา ฟกทอง 

เพลง ตบมือซาย ขวา 

ตบมือขางซายๆ ตบมือขางขวาๆ เรามาสนุกเฮอา 

ตบมือขางซาย ตบมือขางขวา 

เพลงนี่แมน 

น่ีแมนผม นี่แมนหนาผาก นี่แมนปาก น่ีแมนหูดัง น่ีแมหลัง 

น่ีแมนหนาแขง อันตองแตง เขาเรียกวาแขน อันแบน แบน 

เขาเรียกสะโพก เอาไวโยก แซมบา ๆ 

ทํานอง เพลงถอยหาง 

ฟนผุละซิ ๆ ๆ น่ันแหละ 

ผุอีกละซิ ๆ ๆ น่ันแหละ 

น่ันแน ๆ ๆ น่ังทําหนามอย 

ปวดฟนหนาจอย แหมครางออยเชียวแหละ 

ทํามือทําไม บอกไบแบะๆ 

ชักชวนแปรงฟน ใหทุกวันนั่นแหละ 

เพลงฟนผ ุ

แปรงขึ้นแปรงลง อยาพะวงเลยแหละ 

ฟนขาวเร็วรวด แหมหายปวดเลยแฮะ 

เพลงเรียนแบบเสียงนก 

กาเวา กาเวา กาเวา เสียงนกกาเวารองแตเชาตรู 

จุกกรู ๆ ๆ นกเขาขันกรูเสียงเพราะจับใจ 



โฮก โปก ๆ ๆ นกโพระดกรองอยูไมไกล 

นกกาบินมาแตไกล สงเสียงใส กรักเขากวางกวาพื้นพสุธานภากาศ 

รักเขากวางกวาพื้นพสุธานภากาศ 

 

เพลงใครหนอ 

ใครหนอรักเราเทาชีวี(เทาชีวี ) 
ใครหนอปราณีไมมีเสื่อมคลาย(ไมมีเสื่อมคลาย ) 

ใครหนอรักเราใชเพียงรูปกาย 
รักเขาไมหนายมิคิดทําลายใครหนอ 
รักเขากวางกวาพื้นพสุธานภากาศ 

ใครหนอเห็นเราเศราทรวงใน 
รักเขากวางกวาพื้นพสุธานภากาศ 
ใครหนอเอาใจปลอบเราเรื่อยมา 

ใครหนารักเราดังดวงแกวตา 
รักเขากวางกวาพื้นพสุธานภากาศ 

จะเอาโลกมาทําปากกา 
แลวเอานภามาแทนกระดาษ 

เอาน้ําหมดมหาสมุทรแทนหมึกวาด 
ประกาศพระคุณไมพอ 
ใครหนอรักเราเทาชีวัน 

ใครหนอใครกันใหเราขี่คอ( คุณพอคุณแม ) 
ใครหนอชักชวนดูหนังสี่จอ 

รูแลวละก็อยามัวรั้งรอทดแทนบุญคุณ 

เพลงอิ่มอุน 

อุนใด ๆ โลกนี้มิมีเทียบเทียม อุนอกออมแขน 
ออมกอดแมตระกอง รักเจาจึงปลูก 

รักลูกแมยอมหวงใย ไมอยากจากไปไกล แมเพียงครึ่งวัน 
ใหกายเราใกลกัน ใหดวงตาใกลตา ใหดวงใจเราสองเช่ือมโยงผูกพัน 

อิ่มใด ๆ โลกนี้มิมีเทียบเทียม อิ่มอกอิ่มใจ อิ่มรักลูกหลับนอน 



น้ํานมจากอก อาหารของความอาทร แมพร่ําเตือน พร่ําสอน สอนสั่ง 
ใหเจาเปน เด็กดี ใหเจามีพลัง ใหเจาเปน ความหวังของแมตอไป 

ใชเพียงอิ่มทอง ท่ีลูกร่ํารองเพราะตองการไออุน 
อุนไอรัก อุนละมุล ขอนํ้านมอุน จากอกใหลูกดื่มกิน 

ใหกายเราใกลกัน ใหดวงตาใกลตา ใหดวงใจเราสอง เชื่อมโยงผูกพัน 
ใหเจาเปนเด็กดี ใหเจามีพลัง 

ใหเจาเปนความหวังของแมตอไป 
ใชเพียงอิ่มทอง ท่ีลูกร่ํารองเพราะตองการไออุน 

อุนไอรัก อุนละมุน ขอนํ้านมอุน จากอกใหลูกดื่มกิน 

เพลงวิหคเหินลม 

แสนสุขสมนั่งชมวิหก อยากเปนนกเหลือเกิน 
นกหนอนกเจาหกเจาเหิร ทั้งวันนกเจาคงเพลิน 
โผบินละลิ่วลอยลม แมเปนนกไดด่ังใจปรารถนา 
ฉันคงเริงราลอยลม แมเปนนกไดดั่งใจจินตนา 
ฉันคงเริงราลอยลม ขอเพียงเชยชมทั่งนองนภา 

จนสุดขอบฟา สุขาวดี ฉิมพลีวิมานเมืองฟา 
ค่ําคืนจะทนฝนบิน เหินไปท่ังถิ่นที่มันมีดารา 
อยากจะรูเปนนักเปนหนา ดาราพริบตาอยูใย 

ยั่วเยากระเซาหรือไร หรือดาวเกี้ยวใคร เหตุใดดาวจึงซน 

เดก็นอยสารภ ี

ลัล ลัน ลา เด็กนอยสารภ ี
ลัล ลัน ลา ไมยอมฟงครู 
ลัล ลัน ลา ครูถือไมตี 

ลัล ลัน ลา สารภีตีตอบ 

ยวนยาเหล 

ยวนยาเหล ยวนยาเหล หัวใจวาเหว ไมรูจะเห ไปหาใคร 
จะซื้อเปลญวนท่ีดายหยอน ๆ 



จะซื้อเปลญวนท่ีดายหยอน ๆ 
จะเอา(ช่ือลูก) นอนไกวเชา ไกวเย็น 

รีบไปโรงเรียน 

หนูหนูเด็กๆทั้งหลายอยานอนตื่นสายเปนเด็กเกียจคราน 
ตื่นเชาจะไดเบิกบาน สดชื่นสําราญสมองแจมใส 
อาบน้ําลางหนาสีฟน รีบเรงเร็วพลันแตงตัวทันใด 
รับประทานอาหารเร็วไวเสร็จแลวก็รีบไปโรงเรียน 
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เพลง   เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานท่ีแวดลอมเด็ก 

เพลงโรงเรียนของเรา 

โรงเรียนของเรานาอยู..คุณครูใจดีทุกคนเด็ก ๆ ก็ไมซุกซน 

พวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียน…ชอบมา ชอบมาโรงเรียน 

เพลงรีบไปโรงเรียน 

หนูหนูเด็กๆทั้งหลายอยานอนตื่นสายเปนเด็กเกียจคราน 

ตื่นเชาจะไดเบิกบาน สดชื่นสําราญสมองแจมใส 

อาบน้ําลางหนาสีฟน รีบเรงเร็วพลันแตงตัวทันใด 

รับประทานอาหารเร็วไวเสร็จแลวก็รีบไปโรงเรียน 

 



เพลงบาน 

คนมีปญญา สรางบานไวบนศิลา 

เมื่อมีลม พายุพัดมา บานของเขา ก็ยังคงอยู 

คนโงสรางบาน สรางบานไวบนหาดทราย 

เมื่อมีลม พายุพัดมา บานของเขาก็ พังทลาย 

เพลงเด็ก 

เด็กเอย..เด็กดี ตองมีหนาที่ 10 อยางดวยกัน 

หน่ึง…นับถือศาสนา 

สอง…รักษาธรรมเนียมมั่น 

สาม…เช่ือพอแมครูอาจารย 

สี่…วาจานั้นตองสุภาพออนหวาน 

หา…ยึดมั่นกตัญู 

หก…เปนผูรูรักการงาน 

เจ็ด…ตองศึกษาใหเชี่ยวชาญ ตองมานะบากบั่น ไมเกียจไมคราน 

แปด…รูจักออมประหยัด 

เกา…ตองซื่อสัตยตลอดกาล น้ําใจนักกีฬากลาหาญ ใหเหมาะกับกาล สมัยชาติพัฒนา 

สิบ…บําเพ็ญตนใหเปนประโยชน รูบาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติตองรักษา 

เด็กสมัยชาติพัฒนา จะเปนเด็กที่พา ชาติไทยเจริญ 
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เพลง ตํารวจจา 

ตํารวจจากรุณาหนูหนอย หนูนอย นอยจะขามถนน 

เดินดี ๆอยาวิ่งซุกซน จะขามถนนทุกคนควรระวัง 

(ตองขาถนนตรงทางมาลาย) 

เพลง บานฉัน 

บานฉันมีนกกระจอก สงเสียงจอก ๆอยูบน 

บานฉันนั้นชอบเลี้ยงนกๆ มันบินโผผกไปมา 

บานฉันมีดอกไมสวย บานฉันมีกลวยไมปา 

บานฉันมีบอเลี้ยงปลา ตอนเย็นกลับมาชางเพลินใจ 

พวกเราทุกคนมีความสุขลนท่ีบาน หลังจากชวยแมทํางานๆ 

เราตางช่ืนบานที่บานของเรา 

เพลงเอ อี ไอ โอ ย ู

ปูของฉันนั้นเปนชาวนา เออีไอโอยู ลูกหมาเล็กๆอยูกลางทุงนา 

เออีไอโอยู มันรอง (เสียงสัตว…) น่ีก็รองบอกๆ …บอก ๆ 

น่ันก็รองบอก น่ีก็รองบอก บอก ๆ ๆ ๆ 

เพลงสาวชาววัง 

สาวชาววังเอวเล็กเอวบางปะแปงบาหยัน 

คนนั้นเปนของใครกัน ๆ ถาเปนของฉัน ๆรักตายเลย 

 

อางอิงhttp://blog.janthai.com 

 

 

 



คําคลองจอง เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอม 

 

ครอบครัวของเรา 

ครอบครัวของเรา   ตองเอาใจใส 

มอบความรักให   แกกันทุกวัน 

มีความเมตตา   ปราณีตอกัน 

ครอบครัวสุขสันต   เด็กๆสุขใจ 

ครอบครัวสุขสันต 

คุณปู คุณยา   คุณตาคุณยาย 

ลูกหลานมากมาย   อยูในครอบครัวเดียวกัน 

พวกเราสุขี   เปรมปรีด์ิทุกวัน 

เพราะพวกเรานั้น   รักกันทุกวัน 

บาน 

บานฉันมีแกวนํ้าสีใบ 

ครูใหอีกสมาใบนะเธอ 

มารวมกันนับดีๆนะเธอ 

ดูสิเธอรวมกันได เจ็ดใบ 

หายไปสามใบนะเธอ 

ฉันหาแกวนํ้าแลวไมเจอ 

ดูสิเออเหลือเพียงสามใบ 



เตียงนอน 

ฉันนอนบนเตียง สงเสียงแจวแจว 

ฉันหมผาแลว   ไวกันลมหนาว 

นอนดิ้นไปมา   ฝนวาควาดาว 

ตื่นมาแสนหนาว   ผาตกใตเตียง 

ครอบครัวอบอุน 

ฉันมียาปู           คอนดูแลฉัน 

พอแมเหมือนกัน       ทุกทานเมตตา 

นอนหลับฝนด ี

หลับตาเสีย   ออนเพลียทั้งวัน   นอนหลับฝนจะเห็นนางฟา 

มารายมารํา   มารําโสภา   พอตื่นขึ้นมา   นางฟาไมมี 

พกัผอนกายยา 

รางกายของเรา   ตองการพักผอน 

จะนั่งอานกลอน   นอนดูทีวี 

พักผอนรางกาย   นอนหลับฝนดี 

รางกายเรานี้   จะไดแข็งแรง 

ฉันรักคณุคร ู

ฉันรักคุณครู   ผูมีเมตตา 

ฉันนอมวันทา   บูชาคุณครู 

 



ที่อยูอาศัย 

ใตแหลงน้ําใสใครอาศัยอยู 

กุงหอย ปูปลา ตางอยูที่ฉ่ําเย็น 

ดอกไม 

ตมไมเหี่ยวเฉาพวกเรารูดี 

ใชนํ้าที่มีตักรดลองดู 

ชีวิตเปนอยู 

ชีวิตเปนอยู   เชาตูตื่นมา 

พวกเราพรอมหนา   ตางพาทํางาน 

เดก็ด ี

เด็กดีไมดื้อ   เด็กด้ือไมดี 

เด็กดื้อถูกตี   เด็กดีถูกชม 

ทํางานบาน 

แมทํากับขาว   ลูกสาวกวาดบาน 

ไมเคยเกลียกคราน   กับงานของตน 

 

อางอิงwww.webboard.karn.tv/ind 

 

 

 



เพลง   ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 

เพลงฝน 

ซา ซา ซา ฝนตกลงมากระเด็นเปนฝอย 

เด็ก เด็ก หลบฝนกันหนอย เด็ก เด็ก หลบฝนกันหนอย 

ฝนเพียงเล็กนองจะเปนหวัดเอยฮัด เชย ฮัด เชย ฮัด เชย 

เพลงตนไม 

ตนไมน้ันมีชีวิต อยาไดคิดไปตัดตนไม 

ตนไมจะเสียใจ ตนไมจะเสียใจ 

ยืนรองไห …ฮือ…ฮือ 

เพลงปลาวาฬ 

ปลาวาฬพนนํ้าเปนฝอย 

ปลาเล็กปลานอยวายนํ้าตามมา 

ปลาวาฬนับ 1 2 3 

ปลาวาฬนับ 1 2 3 

ใครวายตามมาปลาวาฬจับตัว 

เพลงจิ้งจก 

จิ้งจก จิ้งจก จิ้งจก 

จิ้งจกมันมีสี่ขา 

อยูขางฝาและบนเพดาน 



กินแมลงเปนอาหาร 

โรงเรียน บาน ที่อยูอาศัย 

ตัวเล็กกวาตุกแก คอยชะแงรองทัก ใครๆ 

ออกลูกมาเปนไข 

แอบเอาไวไมใหใครมอง 

เพลงเตากบักระตาย 

เตาตัวลายเดินยายโคลงเคลงกระตายฮัมเพลงเดินสวนทางมา 

ใหนึกขําขันเจาเตาทองนาเชื่องชาดั่งกับปลิงมันจึงเปรยแกมเยยทาทาย 

แขงความไวกันไหมเจาปลิงเจานั่นชักชานาเบื่อเสียจริงตอใหว่ิงไปกอน 

เพราะทะนงในตัวเกินไปจึงหลงเอนกายพิงไมพักผอน 

สายลมโชยหวิวไหวไชชอน กระตายเจาจึงนอนหลับปุยเย็นใจ 

กระตายทะนงลุมหลงลืมตน ตื่นมาจนอาทิตยลาไป 

รีบลุกผลุนผลันดั้นดนพฤกษไพร แตชาไปแลวสิ 

เพลงปลาตัวนอยปลาตัวนอย ๆ 

ปลาตัวนอย ๆ ลองลอยไปตามน้ําแลวเจาก็ถาม 

วามันเปนเพราะเหตุใดสายธาราที่เคยงามสดใส 

เด๋ียวน้ีทําไมจึงแหงแลงดําคร่ํา 

น้ําทําไมจึงแหง คลองทําไมจึงดํา 

น้ําทําไมจึงแหง คลองทําไมจึงดํา 



ปลาตัวนอย ๆ เฝาคอยคําตอบหนา 

ใครจะตอบเจาปลาไดไหมเลาเอย 

ปลาตัวนอย ๆ เฝาคอยคําเฉลย 

ขออยาไดละเลยหาคําตอบใหเจาปลา 

ใครจะตอบเจาปลา แลวใครจะตอบเจาปลา 

เพลงลิง 

เจี๊ยก ๆ ๆ เปนเสียงเรียกของลิง 

ลิงมันอยูไมน่ิงมันชอบวิ่งกันอยูไปมา 

เจี๊ยก ๆ ๆ มันรองเรียกพวกมา 

คร้ันพอถึงเวลาออกเที่ยวหาผลไมกิน 

เพลงแมวเอยแมวเหมียว 

แมวเอยแมวเหมียว 

แยกเขี้ยว ยิงฟน 

เจาหนูมันกลัวตัวสั่น 

เจาหนูมันกลัวตัวสั่น 

หนีไมทันถูนกเขาบินขามเขา 

ไมใชของเรา อยาไปแลมอง 

ตัวเมียตีปกพั่บ พั่บ 

ตัวผูขานรับ จุกกรู จุกกรู 



เพลงแตงโม 

แตงโมผลใหญๆ เก็บเอาไว อยูในตูเย็น 

ใครๆเคาผานมาเห็น ใครๆเคาผานมาเห็น เปดตูเย็นกินนํ้าแตงโม 

เพลงมา 

มาวิ่งกั๊บ ๆ เด๋ียวเดียวลับตาเราไป 

มาวิ่งเร็วไวเร็วทันใจรองฮี่กั๊บ ๆ 

มาวิ่งเร็วร่ีดูสิหายไป 

มาวิ่งเร็วไวเร็วทันใจรองฮี่กั๊บ ๆ 

เพลงแมวเหมียว 

แมวเอย แมวเหมียว 

รูปราง ประเปรียว เปนหนักหนา 

รองเรียก เหมียวเหมียว ประเดี๋ยวก็มา 

เคลาแขง เคลาขา นาเอ็นดู 

รูจัก เอารัก เขาตอตั้ง 

ค่ําคํ่า ซ้ําน่ัง ระวังหนู 

ควรนับวามัน กตัญู 

พอดู อยางไว ใสใจเอย…… 

 

 



เพลงปลา 

ปลา “ป ปลานั้นหายาก ตองลําบากออกเรือไป 

ขนสงจากแดนไกล ใชนํ้าแข็งเปลืองนํ้ามัน 

แชเย็นก็เสียไฟ หุงตมไซรแกสทั้งน้ัน 

พลังงานตองหมดกัน โอลูกหลานจําจงด”ี 

เพลงมดแดง 

มดแดง กัดแขงกัดขา 

กัดเสื้อ กัดผา ตุงแฉง ตุกแฉง 

เพลงฝน 

. ฝนตกจั๊กๆมือซายถือปลา มือขวาถือผัก 

พอถึงที่พัก วางผัก…..วางปลา 

เพลง จิ้งหรดี 

. จิ้งหรีดมันอยูในรู เอาไมแหยดูมันรองจี๊ดๆ 

เพลงวัว 

วัว วัว วัว 

วัว ไมกลัวไถนา 

าหารของวัวคือหญา 

ไถนาวัวก็ไถเกง 

ยอ ยอ ยอ 



พอรอง ยอ ยอ แลววัวมันเกรง 

มันรูมันจึงหยุดเอง 

เพราะวัวมันเกรง 

คํารอง ยอ ยอ 

จิงโจมาโลสําเภา หมาไลเหา จิงโจตกใจ 

หมาไลไปจิงโจวิ่งหนี จิงโจเจอผี จิงโจสิ้นใจ 

เพลงนกเอี้ยง 

นกเอี้ยงเอย 

มาเลี้ยงควายเฒา 

ควายกินขาว 

นกเอี้ยงหัวโต 

นกเอย นกเอี้ยง 

คนเขาใจ วาเจาเลี้ยง ซึ่งควายเฒา 

แตนกเอี้ยง น้ันเลี่ยง ทํางานเบา 

แมอาหาร ก็ไปเอา บนหลังควาย 

เปรียบเหมือนคน ทําตน เปนกาฝาก 

รูมาก เอาเปรียบ คนท้ังหลาย 

หนีงานหนัก คอยสมัคร งานสบาย 

จึงนาอาย เพราะเอาเยี่ยง นกเอี้ยงเอย 



เพลงแมงมุม 

แมงมุมลายตัวน้ัน 

ฉันเห็นมันสงสารเหลือทน 

วันหน่ึงมันถูกฝน ไหลลงจากบนหลังคา 

พระอาทิตยสองแสง ฝนแหงเหือดไปลับตา 

มันรีบไตขึ้นฟา หันหลังมาทําตาลุกวาว 

เพลงเตา 

เตา เตา เตา  เตานั้นมีสี่ขา  

 สี่ตีนเดินมา  มันทําหัวผลุบ ผลุบ โผล โผล  

มันทําหัวผลุบผลุบ โผล โผล 

เพลง จับป ู

จับปูดํา ขยําปูนา 

จับปูมา ควาปูทะเล 

สนุกจริงเลย ชะเลยนอนเปล 

จะโอละเหนอนเปล หลับไป 

เพลงตวม เตี้ยม 

ตวมๆเตี้ยมๆออกมาจากไข 

เจาหนอนตัวใหญลูกใครกันหนอ 

กระดึบ กระดึบไป 



กระดึบ กระดึบไป 

กระดึบ กระดึบไป บนใบไมออน 

เพลงยุง 

ยุงเยอะ ทั้งตบทั้งเกา ซารายตัวเราเปนจ้ําเปนผื่น 

แมลงสาปนาเกลียดๆ ไตกันยั่วเย้ีย 

ทําลายขาวของ วันน้ีมาใชอัศวิน 

แมลงรายตายดิ้นทั้งยุงไมมีเหลือถูกใจ ๆ จริง ๆ 

 สองรางวัล ๆเปนประกัน อัศวิน!!!! 

เพลง ชาง 

ชางๆๆ นองเคยเห็นชางรึเปลา 

ชางมันตัวโตไมเบา จมูกยาวๆเรียกวางวง 

มีเข้ียวใตงวงเรียกวางา มีหูมีตา หางยาว 

เพลง เรียนแบบเสียง 

แมวของฉันนั้นรองเสียงดัง..เหมียว เหมียว งาว เหมียว เหมียว งาว 

วัวของฉันนั้นรองเสียงดัง.. มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ 

กบของฉันน้ันรองเสียงดัง..อบ อบ อบ อบ 

ไกของฉันนั้นรองเสียงดัง…เอก อี้ เอก เอก อี้ เอก เอก อี้ เอก 

เอะ.. นั้นใครรองเพลงใหเราฟง 

ซอล ลา ซอล ฟา มี เร โด 



เพลง โอทะเล 

โอทะเลแสนงาม ฟาสีครามสดใส 

 มองเห็นเรือใบ แลนอยูในทะเล 

 อยูทะเลเห็นปู ดูซิดูหมู ปลา กุงหอยนานา 

 อยูในทองทะเล อยูในทองทะเล….. 

 

อางอิง.wattanasatitschool.com 

 

เพลงลูกแพะ 

ตอะ แตะ ๆ ลูกแพะเดินโซเซมา 

เดินโซซัดโซเซ ทําทาโฉเก เตอะ แตะ ๆ 

เพลงลิง 

เตอะ แตะ ๆ เราเดินไป อะไรอยูบนตนไม โหนไปโหนมา 

เพลงนกเอยเจาโผลบนิ 

นกเอยเจาโผบิน ออกหากินตามถิ่นดอน 

จิ๊กทีกระโดดที ๆ ไดเหยื่อไมดีทําหัวสั่นหัวคลอน 

 

อางอิงhttp://blog.janthai.com 

 

 



คําคลองจอง ธรรมชาติรอบตัว 

 

หนอน 

หนอนตัวใหญๆ ใครจับได กระดิ๊บ..กระดิ๊บ 

หนอนตัวเล็กๆ ชอบกินเคก กระดิ๊บ..กระดิ๊บ 

หนอนตัวยาวๆ ชอบกินขาว กระด๊ิบ..กระดิ๊บ 

สัตวเลี้ยง 

สัตวเลี้ยงของฉันน้ันมันนารัก 

ใครใครรูจัก   ฉันเรียกเจาเหมียว 

ตามัน กลม กลม ฟนคมมีเค้ียว 

มันรองเหมียว ทายสิอะไรเอย 

เดือน 

เดือนเอยเดือนหงาย 

ดาวกระจายทรงกรด 

อุมลูกนอยข้ึนรถ 

พาไปชมเดือนเอย 

 

ลูกเปด 

ลูกเปดยื่นอยูใกล   ฟางกองใหญใกลริมทาง 

ลูกหมาวิ่งสวนทาง   ยังอยูหางไกลออกไป 



ลูกนกผกโผบิน  แลวบินเกาะบนไมใหญ 

กระตายขาวแสนตกใจ   วิ่งมาใตตนไมเอย 

นกกระจิบ 

นั่นนกบินมาลิบลิบ  นกกระจิบ  หน่ึง  สอง  สาม  สี่  หา 

อีกฝูงบินลองลอยมา  หก  เจ็ด  แปด  เกา  สิบ  ตัว 

ชาง 

ชาง ชาง ชาง เรารูจักชางไหมหนาชางมันมีงวงมีงามีใบหูหนาตามันดี 

ชางตัวมันใหญกินใบไมในปามากมีเวลาที่มีนหลับยืนก็หลับนอนก็หลับดี 

อายุเจ็บสิบปออกลูกทีปละตัว 

นกแกว 

นั่นเจานกแกว   เจื้อยแจวพูดจา 

พี่ไปไหนมา   กินขาวหรือยัง 

เกาะคอนตาใส   อยูในกระชัง 

ขอกินขาวมัน   แกวหิวแลวเอย 

แมว 

แมวนอยของฉัน   ตัวมันนารัก 

หนูคงรูจัก   มันรองเหมียว เหมียว 

ตากลมแวววาว   ฟนขาวมีเข้ียว 

รูปรางปรากเปรียว   วองไวจริงเอย 

 



ชื่นชมดอกไม 

                ดอกไมกลิ่นหอม     หมูภมรช่ืนชม 

เด็กๆชื่นชม     อยากมติดไป 

           บอกหนอยไดไหมเพราะเหตุอันใด 

กระตาย 

กระตายขนยาว   หูยาวนารัก 

หนูหนูชอบนัก   เพราะขนมันนิ่ม 

ตาแดงวาววับ   ราวกับทับทิม 

กินผักจนอ่ิม   แลวหลับสบาย 

 

ประโยชนของสัตว 

สิ่งของเครื่องใช   ที่ไดจากสัตว 

เครื่องหนังสารพัด   เข็มขัดกระเปา 

สรอยคอตุมหู   สวยหรูไมเบา 

กระดูกหนังเขา   ของเจานั่นเอง 

พรวนดิน 

พรวนดิน   พรวนดินใหดี 

นี่แน   ฉันมีเมล็ดดอกไม 

ขุดหลุม   แลวเกลี่ยดินปด 

รดนํ้านิดนิด   แลวคอยดูไป 



ฝนตกแลวแดดก็ออก   แลวหลับสบาย 

 ดอกไม 

ดอกไมสวยงาม   มีนามมากมาย 

มะลิ หงอนไก กลวยไม ราตรี 

โปยเชียน กระดังงา จําป จําปา 

กุหลาบ สารภี มีชื่อเรียกเอย 

กา 

กา กา กา ไดลูกเอามาใสพก 

ไดลูกนก เอามาโยนเลน 

พอก็เตน   แมก็รํา 

กาหนาดํา   ฉันจําหนาได 

สามฤดู 

ฤดูฝนเริ่มตนเดือนพฤษภา   ฤดูหนาวราวเดือนพฤศจิกา 

ฤดูรอนเริ่มราวเดือนมีนา   สามฤดูเวียนกันมาในรอบป 

ผกั 

ผักสดสะอาด   ผักกาดมะเขือ 

ประโยชนมาเหลือ   ลําตนดอกใบ 

ใชทอดผักตม   ทําขนมก็ได 

ฟกทองน่ันไง   เก็บไปแกงบวด 

 



ฉันคือใคร 

           ฉันมีกลับกาน      มีบานมีตูม 

    สีสันนาดู      หมูภมรชอบใจ 

          บอกหนอยไดไหมวาฉันคือใคร 

ดอกไม 

ดอกไมนี้ดี   ทุกที่ปลูกได 

กระบอกไมไผ   หรือในขวดโหล 

กาละมังเกาๆ   ปลูกเอาไวโชว 

กระถางใบโต   โอโฮสวยจัง 

นกกระจาบ 

นกกระจาบคาบหญา   นํามาทํารัง 

มันทําแกงจัง   ทําไดทั้งวัน 

กระติกนํ้าแข็ง   สีแดงสดใส 

แมซื้อมาใหม   ราคาถูก 

ผลไมแสนอรอย 

ผลไมแสนอรอย   ผลไมของไทย ใครใครก็ชอบ 

ทั้งหวานทั้งกรอบ ชอบกันหนักหนา   ฝรั่งมังคุดพุททรา 

อีกทั้งนอยหนา หนูจานาทาน   ลําไยแตงโม ผลโตรสหวาน 

นารับประทาน หอมหวานชวนลอง   กลวยหอมกลวยไข มะไฟลองกอง 

อรอยรับรอง ลองซิมดูสิ   ทุเรียนเน้ือเหลือง มะเฟองรสดี 



กินแลวจะมี สิ่งดีมากมาย   สมโอผลใหญ ถูกใจเหลือหลาย 

ผลไมมีประโยชน 

สตรอเบอร่ี น้ันสีแดง   ปลูกไดหลายแหง  

แหลงใหญภาคเหนือผลไมของไทย กินไดไมเบื่อ    

ประโยชนเหลือเฟอ เมื่อไดกินเอยจ้ําจี้ผลไม 

 แตงไทย แตงกวา 

การดแูลรกัษาดอกไม 

ดอกไมแสนสวย    ตองชวยรักษา 

ใหนํ้าใหยา   และหาปุยใส 

อีกทั้งปรวนดิน   ครบสิ้นทําไว 

ทอดทิ้งเมื่อใด   ดอกไมตายเอย 

จ้ําจ้ีผลไม 

จ้ําจีผ้ลไม แตงไท แตงกวา 

ขนุน นอยหนา พุทรา มังคุด 

ละมุด ลําไย มะเฟอง มะไฟ 

มะกรูด มะนาว มะพราว สมโอ 

ฟกทอง แตงโม ชัยโย โหหิ้ว 

สวนประกอบของดอกไม 

สวนประกอบของดอกไม   จําไวใหมั่น 

เกสรกิ่งกาน   สําคัญขอบอก 



อีกอยางตองมี   กลีบเลี้ยงกลีบดอก 

ไมไดลวงหลอก   บอกใหรูเลย 

ประโยชนดอกไม 

พูดถึงดอกไม   มากมายประโยชน 

สีสันสวยสด   ไมหมดคุณคา 

ใชไดทุกงาน   สรางสรรคนํามา 

อีกทั้งบูชา เวลาสวดมนต 

นก 

นกเอย นกเอี้ยง   คนเขาใจ วาเจาเลี้ยง ซึ่งควายเฒา 

แตนกเอี้ยง น้ันเลี้ยง   ทํางานเบา 

แมอาหาร ก็ไปเอา   บนหลังควาย 

ฝนตกแดดออก 

ฝนตกพรํา พรํา   แมดํากางรม 

แกเดินกม กม   อยูขางกําแพง 

ประเด๋ียวแดดออก   แกบอกพอแดง 

ฉันไมมีแรง   หุบรมใหที 

ผีเสือ้ 

ผีเสื้อนาชม   ดอมดมดอกไม 

พบที่เพลินจิต   วางไขทันที 

บนใบไมสด   งามงดขจี 



เจริญเต็มท่ี   เจาะไขออกมา 

เปนหนอนตัวนอย   คอยๆคืบคาน 

กัดกินอาหาร   ใบไมนานา 

อิ่มแลวอยากนอน   พักผอนกายา 

สรางเกาะแข็งกลา   ไวปองกันตน 

กลายเปนดักแด   นอนแนน่ิงสนิท 

สัก 2 อาทิตย   คอยๆบิดตัว 

ขยับปก ขยับขา   สองหนาดูทั่ว 

วองไวทุกตัว   ติดปกบินไป 
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เพลง สิ่งตางๆรอบตัวเด็ก 

  

เพลงสามเหลื่ยม สี่เหลื่ยม วงกลม 

สามเหลื่ยม สี่เหลื่ยม วงกลมครูบรรจงใหหนูรูจัก 

เด็กๆหนูชางนารักเรามารูจัก สามเหลื่ยม สี่เหลื่ยม วงกลม 

เพลงเก็บของ 

เก็บ เก็บ เก็บ 

มาชวยกันเก็บของที 



เร็วคนดี 

มาเก็บเขาที่กันเอย 

เพลง เจกวันเจ็ดส ี

เจ็ดวันฉันนั่งนับ อาทิตยลับเริ่มสีแดง 

วันจันทรนั้นเปลี่ยนแปลงเปนสีเหลืองเรื่อเรืองตา 

อังคารสีชมพูชางงามหรูดูทีทา 

วันพุธสุดโสภาเขียวขจีสีสดใส 

พฤหัสบดีประสานสีแสด(สม)วิไล 

วันศุกรฟาอําไพ 

เสารสีมวงเดนดวงเอย 

เพลงน้ําปลา 

น้ําปลา ตราหัวสิงห จับผูหญิงมาทรมาน 

จับผูชายมาทรยศ จับแมมดมาดึงสะดือ 

จับกิ้งกือ มาทํากวยเต๋ียว 

จับแมวเหมียวมาเตนระบํา 

จับแมวดํามาเปายิ้งฉุบ 

เพลงรถไฟ 

ขึ้นรถไฟจะไปโคราช 

ตดดังปาดถึงราชบุรี 



ตดอีกทีถึงบริษัท 

บริษัท ปา ๆ เปอ 

ขอเสนอนิยายเรื่องสั้น 

ปากับปู กูอีจู 

ปาไมอยู ปูไปเที่ยว 

ปลาดุก ปลาไหล รถไฟชนกัน 

เพลงฉนัเปนกาตมน้ํา 

ฉันเปนกาตมน้ํา อวน เต้ีย มอ ตอ 

นี่คือหูของฉัน น่ีคือพวยกางอ 

ยามเมื่อนํ้ามันเดือด…วู.. ยามเมื่อนํ้ามันเดือด 

ยกฉันลงแลวก็ชงฉันหนอย 

 

อางอิง.wattanasatitschool.com 

 

เพลงเสือกบัวัว 

1 2 3 ไลตามกันมา วัวอยูขางหนา ไมตองหลบหนี 

เสืออยูขางนอก ลอหลอกใหดี 

จับวัวไดทันที เปนผูมีชัย 

 

 



เพลง ยานพาหนะ 

หึ่ม ๆ ๆ เคร่ืองบินกระหึ่มบนฟา 

ปน ๆ ๆ รถยนตแลนมาแตไกล 

ปูน ๆ ๆ น่ันเสียงวูดของรถไฟ 

ตึก ๆ ๆ เรือยนตแลนในแมนํ้าลําคลอง 

เพลงหมวกกนัแดด 

หนูจา หนูจะไปไหน ใสหมวกปกใหญ ปดหนาปดตา 

ลา ลา ลา ลา บาบูมใบเย 

พี่จา หนูจะเดินไป โรงเรียนใกลใกล หาเพื่อนเพื่อนหนา 

หนูจา หนูจะไปไหน ใสหมวกปกใหญ ปดหนาปดตา 

พี่จา หมวกปกใบใหญ คุณแมเย็บใหกันแดดดีหนา 

 

อางอิง http://blog.janthai.com 

 

คําคลองจอง สิ่งตางๆรอบตัวเด็ก 

 

เงินหาบาท 

แมใหเงินพี่วันน้ีหาบาท 

แตฉันไดขาดสองบาทใชไหม 

ฉันสามบาทนอยกวาเสียใจ 

พี่มากกวายิ้มรายินดี 



เครื่องเรียน 

สมุดดินสอมันอยูท่ีไหน 

ตองหาไวไวจะไปโรงเรียน 

ยางลบกับไมบรรทัด 

ตองหาตองจัดเอาไวขีดเขียน 

ถาหากไมเจอจะตองเสียใจ 

นักเรียนอะไรไมมีเคร่ืองเรียน 

สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม 

สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม   ครูบรรจงใหหนูรูจัก 

เด็กๆหนูชางนารัก   เรามารูจัก สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม 

เทากนั-ไมเทากัน 

ชางมีสี่ขา มามีสี่ขา 

คนเรานั้นหนา สองขาตางกัน 

ชางมามีขา สี่ขาเทากัน 

แตกับคนน้ัน ไมเทากันเลย 

นับนิ้วมือ 

นี่คือน้ิวมือของฉัน มือฉันน้ันมีสิบนิ้ว 

มือซายฉันมีหาน้ิว มือขวาก็มีหาน้ิว 

นับ หน่ึง สอง สาม สี่ หา นับตอมา หก เจ็ด แปด เกา สิบ 



นับนิ้วนั้นจงอยารีบ นับหน่ึงถึงสิบจําใหข้ึนใจ 

สั้นยาว 

ไมบรรทัดของฉันอันยาวเทาน้ี 

ดินสอของพี่สั้นกวาใชไหม 

ยางลบของฉันยิ่งสั้นลงไป 

ไมบรรทัดนี่ไงยาวกวาใครเลย 

 

แมคาขาวหลาม 

แมคา แมคาขาวหลามซื้อ หน่ึงสองสาม ราคาเทาไร 

ขอซื้ออีก สี่หาหก ขาวหลามกลิ้งตกรีบเก็บไวไว 

ซื้อหกขอแถมอีกหน่ึง ไปจิ้มน้ําผึ้งอรอยเหลือใจ 

อวนผอม 

มีเด็กคนหน่ึงซึ่งเขากินมาก 

ลุกนั่งลําบากเพราะอวนเกินไป 

สวนเด็กอีกคนไมกินอะไร 

จนผอมเหลือใจไมมีเรี่ยวแรง 

ซายขวา 

เราปกช่ือที่เสื้อดานขวา ดานซายน่ันหนามีกระเปา 

เราจําจากเสื้อของเรา เสื้อของเขาก็มีขวาซายเอย 



น้ํา 

นํ้าดื่ม นํ้าใช ไดมาไหน 

ใครหนอบอกได ตอบไว พวกเรา 

เดก็นอย 

เด็กนอยโตไวไว   เติบโตแข็งแรง 

ชอบเลนกลางแจง   สนุกถูกใจ 

อาหารมากมี   ของดีมากมาย 

ทั้งผักผลไม   เน้ือหมูปูปลา 

ลวนมีประโยชน   ไรโทษนานา 

บํารุงกายา   สุขกายสบายใจ 

ฉันคือขาว 

ฉันคือขาวที่เรากิยอยาทุกเวลา   ชวยกายาเติบใหญใหแข็งแรง 

ขาวใหญโมบดใหเสร็จ   เมล็ดที่แข็ง 

กลายเปนแปง   ทําขนมอรอยเอย 

ตะกรอ 

ตะกรอของใคร   มันใหญจริงๆ 

พอเตาะมันก็กลิ้ง   ไปโดนตะกรา 

กระโดดไปแตะกรุบ   หลาปุปพลาดทา 

ตะกรอถูกหนา   หกลมจมโคลน 



ผลไมไทย 

ดูสิผลไมไทย มีลําไยและสมโอ 

มะละกอและแตงโม ผลโตๆมีมากมาย 

มีไวขาย และรับประทาน 
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