
ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 
 

เพลงหนอนผีเสื้อ 

หนอนตัวนอยๆ คอยๆ คลืบคลาน 
คอยๆ คลืบคลานหาอาหารกิน 
หนอนกินใบไม มันกินมันกิน 
กินไมหยุดย้ัง ทั้งวันทั้งคืน 
หน่ึงสัปดาหกวา มันเติบโต 

เปลี่ยนแปลงมาโข สรางเปลือกหุมตัวไว 
สองสัปดาหดักแดเปลี่ยนไป 
สูชีวิตใหมเปนสีเสื้อแสนงาน 

                                                            ที่มา.wattanasatitschool.com 
 

จันทรเอยจันทรเจาขอขาวขอแกง 
ขอแหวนทองแดงผูกมือนองขาขอชางขอมาใหนองขาขี่ 

ขอเกาอี้ใหนองขานั่ง ขอเตียงตั้งใหนองขานอน 
ขอละครใหนองขาดู ขอยายชูเลี้ยงนองขาเถิด 

ขอยายเกิดเลี้ยงตัวขาเอง 
                                                       ศรีนวล  รัตนสุวรรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เพลงวิหคเหินลม 



แสนสุขสมนั่งชมวิหก อยากเปนนกเหลือเกิน 
นกหนอนกเจาหกเจาเหิร ทั้งวันนกเจาคงเพลิน 
โผบินละลิ่วลอยลม แมเปนนกไดด่ังใจปรารถนา 
ฉันคงเริงราลอยลม แมเปนนกไดดั่งใจจินตนา 
ฉันคงเริงราลอยลม ขอเพียงเชยชมทั่งนองนภา 

จนสุดขอบฟา สุขาวดี ฉิมพลีวิมานเมืองฟา 
ค่ําคืนจะทนฝนบิน เหินไปท่ังถิ่นที่มันมีดารา 
อยากจะรูเปนนักเปนหนา ดาราพริบตาอยูใย 

ยั่วเยากระเซาหรือไร หรือดาวเกี้ยวใคร เหตุใดดาวจึงซน 
                                                            ที่มา.wattanasatitschool.com 

 
ตวมๆเตี้ยมๆออกมาจากไข 
เจาหนอนตัวใหญลูกใครกันหนอ 

กระดืบ กระดืบไป   กระดืบ กระดืบไป 
กระดืบ กระดืบไป บนใบไมออน 

                                                                           ศรีนวล  รัตนสุวรรณ 
 

ฉันเปนกาตมน้ํา อวน เตี้ย มอ ตอ 
นี่คือหูของฉัน น่ีคือพวยกางอ 

ยามเมื่อนํ้ามันเดือด…วู.. ยามเมื่อนํ้ามันเดือด 
ยกฉันลงแลวก็ชงฉันหนอย 

                                                                          ศรีนวล  รัตนสุวรรณ 
 
 
 

เพลงกินผักผลไม 
กินผักผลไมทําใหแข็งแรง     แกมก็แดงนารักหนักหนา 

ไกไขนมเน้ือหมูปูปลา               กินแลวแกลวกลาเติบโตวองไว 
                                                                           ศรีนวล  รัตนสุวรรณ 

 



 
 น้ําปลา ตราหัวสิงห จับผูหญิงมาทรมาน 

จับผูชายมาทรยศ      จับแมมดมาดึงสะดือ 
จับกิ้งกือ มาทํากวยเต๋ียว    จับแมวเหมียวมาเตนระบํา      จับแมวดํามาเปายิ้งฉุบ 

                                                                           ศรีนวล  รัตนสุวรรณ 
 
 

 หนึ่งปมีสิบสองเดือน 
หน่ึงปน้ันมีสิบสองเดือนอยาลืมเลือนจําไวใหมั่นหน่ึงสัปดาหนั้นมีเจ็ดวัน 

อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร เสาร 
                                                            ที่มา.wattanasatitschool.com 

 
 

ลูกแมวสิบตัว 

ลูกแมวสิบตัวไตอยูบนหลังคา ตัวหน่ึงกระโดดตุบลงมาเหลือลูกแมวเกาตัว 
(ลดจํานวนลงไปตามลําดับจนกระทั่งเหลือหนึ่งตัว) 

ลูกแมวตัวหน่ึงไตอยูบนหลังคา พอมันกระโดดลงมาบนหลังคาก็ไมมีแมว 
                                                            ที่มา.wattanasatitschool.com 

 
 
 

ลูกแมวสิบตัว 
ลูกแมวสิบตัวที่ฉันเลี้ยงไว นอยขอใหแบงไปหน่ึงตัว 

      ลูกแมวสิบตัวก็เหลือนอยลง นับดูใหมเหลือลูกแมวเกาตัว 
(ลดจํานวนลงไปตามลําดับจนกระทั่งเหลือหนึ่งตัว) 

   ลูกแมวหนึ่งตัวก็เหลือนอยลง นองขอใหแบงไปหน่ึงตัว 
          ลูกแมวหนึ่งตัวก็เหลือนอยลง นับดูใหมไมเหลือลูกแมวสักตัว 

                                                            ที่มา.wattanasatitschool.com 

 
 



 

ลูกหนู 
ลูกหนูตัวหน่ึงซอนอยูในตู อีกตัวตามมาดูรวมเปนสองตัว 

(นับขึ้นเรื่อยๆจนครบสิบ) 
                                                                                                                ที่มา.wattanasatitschool.com 

 
 
 

นกกระจิบ 
น่ันนกบินมาลิบลิบ นกกระจิบ หน่ึง สอง สาม สี่ หา 

อีกฝูงบินลองลอยมา หก เจ็ด แปด เกา สิบ ตัว 
                                                                                                        

                                                                                                                ที่มา.wattanasatitschool.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกสิบตัว 

นกสิบตัวเกาะอยูบนกิ่งไม      ตัวหน่ึงบินไปเหลือเกาตัว 
(ลดจํานวนนกลงไปตามลําดับ จนกระทั่งเหลือนกหน่ึงตัว) 

นกหน่ึงตัวเกาะอยูบนกิ่งไม           พอมันบินไปก็ไมมีนกเหลือเลย 
                                                                                  

                                                                                                                        ที่มา.wattanasatitschool.com 
 

เปดหาตัว 
เปดนอยหาตัวเตาะแตะตามกัน   เดินเพลิดเพลินมาในไพวัลย 
กาบ กาบ กาบ แมเรียกเสียงดัง  เปดนอยสี่ตัวกลับมานาชัง 

(ถึงไมกลับเลยแนะเออนาชัง) 
แมเปดขนงามเดินตามลูกไป กาบ กาบ กาบ กึกกองในไพวัลย 



กาบ กาบ กาบ แมเรียกเสียงดัง เปดนอยหาตัวกลับมาดีจัง 
                                                            ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

แมไก-ลูกไก 
หน่ึง สอง สามและสี่ แมไกมีลูกสี่ตัว 

ลูกจาอยาทําชั่ว จงเกรงกลัวเรื่องบาปกรรม 
ลูกเจี๊ยบตางรักแม จึงมีแตเช่ือฟงคํา 
ทําดีทุกเชาค่ํา หากทําชั่วจะเปนทุกข 
แมมองเจี๊ยบทั้งสี่ เปนเด็กดีแลวมีสุข 

จึงรองวา “กุก กุก” แมรักลูกทุกทุกตัว 
                                               ท่ีมา.wattanasatitschool.com 

 
 

แมไกออกไข 
แมไกออกไขวันละฟอง ไขวันละฟอง 

แมไกของฉันไขทุกวัน หนึ่งวันไดไขหน่ึงฟอง (นับตอไปเรื่อยๆ) 
แมไกของฉันไขทุกวัน สิบวันไดไขสิบฟอง 

                                            ที่มา.wattanasatitschool.com 
                

                                                             

เพลงขางขึ้นขางแรม 
ค่ําคืนขางแรม เห็นดวงดาวแจมกระจางฟา 
ดวยเดือนเลื่อนลา เลื่อนลา ลับตาจากไป 

จากไปนานครึ่งเดือน ก็กลับมาเยือนฟาใหม 
ค่ําคืนเดือนหงาย พระจันทรสุกใสเต็มดวง 

                                                         ที่มา.wattanasatitschool.com 
 

เพลงสามฤดู 
 

ฤดูฝนตนเดือนเมษา        ฤดูหนาวราวเดือนพฤษจิกา 
ฤดูรอนเริ่มราวเดือนมีนา    สามฤดูเวียนมาในรอบหน่ึงป 

                                                     ที่มา.wattanasatitschool.com 



 
 
 

เพลงเสียงฝน เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 
เสียงฝน หลนจากฟากฟา  สาดซัดมารหนาวเย็นกระไร (ซ้ํา) 

พวกเราอยาออกไปไหน  เปยกฝนไปจะเปนหวัดเอย 
                                                          ที่มา.wattanasatitschool.com 

เพลงเสือกับวัว เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 
1 2 3 ไลตามกันมา วัวอยูขางหนา ไมตองหลบหนี 

เสืออยูขางนอก ลอหลอกใหดี   จับวัวไดทันที เปนผูมีชัย 
                                                  ที่มา.wattanasatitschool.com 

 
เพลงดุกดุย เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 

ดุกดุย ๆ แมลงสาบออกหากินขนมอมลูกอมเสียจนแกมตุย 
ควายตัวเมียออกลูกมาเปนตัวเมีย อยูมาไมนานมีลูกมีหลานก็เปนตัวเมีย 

                                                                              ที่มา.wattanasatitschool.com 
 
 

เพลงปลูกผักสวนครัว เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 
ชวยกันปลูกผักสวนครัวๆ พรวนดินใหทั่วปลูกถั่วฟกยาว 

ขาตระไคร มะกรูด มะนาว โหระพา กระเพรา น้ําเตา ฟกทอง 
                                                ท่ีมา.wattanasatitschool.com 

 
 

เพลงลูกแพะ เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 
เตอะ แตะ ๆ ลูกแพะเดินโซเซมา 

เดินโซซัดโซเซ ทําทาโฉเก เตอะ แตะ ๆ 
                                                            ที่มา.wattanasatitschool.com 

 
 

เพลงลิง เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 
เตอะ แตะ ๆ เราเดินไป อะไรอยูบนตนไม โหนไปโหนมา 



                                                ท่ีมา.wattanasatitschool.com 
เพลงเจานกโผบิน เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 

นกเอยเจาโผบิน ออกหากินตามถิ่นดอน 
จิ๊กทีกระโดดที ๆ ไดเหยื่อไมดีทําหัวสั่นหัวคลอน 

                                                           ที่มา.wattanasatitschool.com 
 

เพลงหมวกกันแดด เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 
หนูจา หนูจะไปไหน ใสหมวกปกใหญ ปดหนาปดตา 

ลา ลา ลา ลา บาบูมใบเย 
พี่จา หนูจะเดินไป โรงเรียนใกลใกล หาเพื่อนเพื่อนหนา 
หนูจา หนูจะไปไหน ใสหมวกปกใหญ ปดหนาปดตา 
พี่จา หมวกปกใบใหญ คุณแมเย็บใหกันแดดดีหนา                                                                                                                      

                                                           ที่มา.wattanasatitschool.com 
 
 

เพลงเลียนเสียงนก เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 
กาเวา กาเวา กาเวา เสียงนกกาเวารองแตเชาตรู 

จุกกรู ๆ ๆ นกเขาขันกรูเสียงเพราะจับใจ 
โฮก โปก ๆ ๆ นกโพระดกรองอยูไมไกล 
นกกาบินมาแตไกล สงเสียงใส กา กา 

                                                          ที่มา.wattanasatitschool.com 
 
 

เพลงปลูกมะเขือ เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 
มะเขือเปราะ มะเขือเปราะ ปลูกมะเขือตรงไหนใหไดผลงามด ี

ปลูกตรงน้ีดินสวยดี ปลูกตรงน้ีแหละเหมาะ 
                                                ที่มา.wattanasatitschool.com 

แมงมุมลายตัวนั้น 
ฉันเห็นมันสงสารเหลือทน 

วันหน่ึงมันถูกฝน ไหลลงจากบนหลังคา 



พระอาทิตยสองแสง ฝนแหงเหือดไปลับตา 
มันรีบไตขึ้นฟา หันหลังมาทําตาลุก วาว 

                                                             ศรีนวล  รัตนสุวรรณ 
 
 

หนูมาลีมีลูกแมวเหมียว 
 ลูกแมวเหมียว ลูกแมวเหมียว หนูมาลีมีลูกแมวเหมียว ขนมันคลาย 

สําล…ี…………….. 
                                                                      ศรีนวล  รัตนสุวรรณ 

 
 โผลมาจากขอบฟา เคามาในยามเชา 

สองแสงใหเรา อบอุนสบาย 
เคาลอยขามเราไป จมหายไปในยามเย็น 
พรุงนี้เราก็จะเห็น เคาโผลอีกที…ที่เดิม 

พระอาทิตย ยิ้มแฉง ^O^ แกมแดง…แดง 
แตงตัว ทาแปงโผลมา ยามเชาตรู ~~ ฮู ฮู ~~ 

พระอาทิตย ยิ้มแฉง ^O^ แกมแดง…แดง 
แตงตัว ทาแปงโผลมา สงยิ้มใหคุณหน     ยิ้มนอยยิ้มใหญ 

                                                        ศรีนวล  รัตนสุวรรณ 
 
 
 
 

 เตา เตา เตา 
  เตาน้ันมีสี่ขา / สี่ตีนเดินมา /  
มันทําหัวผลุบ ผลุบ โผล โผล /   
มันทําหัวผลุบ    โผล    โผล 

                                                                           ศรีนวล  รัตนสุวรรณ 
 

จับปูดํา ขยําปูนา 



จับปูมา ควาปูทะเล 
สนุกจริงเลย ชะเลยนอนเปล 
จะโอละเหนอนเปล หลับไป 

                                                 ศรีนวล  รัตนสุวรรณ 
 

 เพลง อึ่งอาง 
อึ่งอางมันน่ังขางโอง มานั่งหลังโกงจะคอยกินมด 

เด็กเอยเจาอยาพูดปด เด็กเอยเจาอยาพูดปด 
จะกลายเปนมดอาหารอึ่งอาง 

                                             ศรีนวล  รัตนสุวรรณ 
 
 

เพลง แตงโม 
   แตงโมผลใหญ ๆๆ เกิดข้ึนไดจากเม็ดแตงเม็ดเล็ก  

จําไวนะพวกเด็ก ๆ จําไวพวกเด็ก ๆๆ เม็ดแตง 
                        เม็ดเล็กกลายเปนแตงผลใหญ 

                                     ศรีนวล  รัตนสุวรรณ 
 
 

   รําระบําชาวเกาะ ไพเราะเสนาะจับใจสายน้ําหลั่งไหล  
สายนํ้าหลั่งไหล กระทบหาดทราย 
ดังครื่นๆกระทบหาดทรายดังคร่ืนๆ 

                                                                         ศรีนวล  รัตนสุวรรณ 
 

โอทะเลแสนงาม  
ฟาสีครามสดใส มองเห็นเรือใบ แลนอยูในทะเล อยูทะเลเห็น 

ปู ดูซิดูหมู ปลา กุงหอยนานา อยูในทองทะเล อยูในทองทะเล….. 
                                                       ศรีนวล  รัตนสุวรรณ 

 
 



 ตาเรามีไวดู 
หูเรามีไวฟง      จมูกอยูตรงกลาง    มีไวสําหรับหายใจ 

มือเรามีสองมือเอาไวจับถือทํางานท่ัวไป     สวนขาพาเราเดินได        
 สวนขาพาเราเดินได       ไปไหนไหนดวยขาของเรา 

                                                         ศรีนวล  รัตนสุวรรณ 
 

 โยกแยกเอย  
นํ้าทวมเมฆ กระตายลอยคอ หมาหัวงอ ข้ีคอโยกแยก พวกเราชอบเลนอะไร 
ชอบเลนอะไรในบอกเราสิ พวกเรามิไดโงนิ(ซ้ํา) พวกเราเด็กดีของทุกๆคน เด็กเอย
เด็กนอย เจา 
ทั้งสองหรือเจาทั้งหลาย สายลมนั้นลองลอยไป (ซ้ํา) เห็นเห็นเด็กแจมใส ทุกวีทุกวัน 
เตาๆๆ ๆ 
มันมี4ขา 4ตีน (เทา)  เดินมา มันทําหัวพุพุโพโพ 
                                                                          ศรีนวล  รัตนสุวรรณ 

 
 
 

 ไกยางถูกเผา ไกยางถูกเผา 
มันจะถูกไมเสียบ..โอย      มันจะถูกไมเสียบ..โอย 

เสียบตูดซาย เสียตูดขวา              รอนจริงๆ รอนจริงๆ รอนจริงๆ 
                                                         ศรีนวล  รัตนสุวรรณ 

 
กระตายขาว มีหูยาวเรียว 
หางสั้นนิดเดียวตาแดงแวววาว 

กระโดดเลนทามกลางแสงจันทรสกาว 
อยูตามราวปาชางนารัก เอย 

ปลาวายไปมา   วายวนมาแลวเวียนไป 
ป.ปลาวายมาใกลๆ    ขางในนํ้าใสมองเห็นตัวปลา 

ผึ้งนอยแสนขยันทํางานทั้งวันทํางานทุกวัน 
เด๋ียวก็ผึ่งๆๆบินไป    เด๋ียวก็ผึ่งๆๆบินไป 



                                                              ศรีนวล  รัตนสุวรรณ 
 

 
กาบ กาบ กาบ  

เปดอาบน้ําในคลอง ตาก็จองแลมอง 
เพราะในคลองมีหอย ปู    ปลา 

                                                        ศรีนวล  รัตนสุวรรณ 
 
 
 
 
 
 
 

 มดตัวนอยตัวนิด มดตัวนอยตัวนิด 
                   มดมีฤทธิ์นาดู ยูฮู    มาไวไวกันหนอย มาเร็วเร็วกัน    
                              หนอย ยูฮู       ยูฮู      ยู ววววฮู 

                                                       ศรีนวล  รัตนสุวรรณ 
 
 

เพลงกบ 
อบ อบ อบ อบ เสียงอบฟงแตไกล 

ไป ไป เราไป โดดไปใหเหมือนดังกบ        โดดลงรู เมื่อเห็นศัตรูรีบหลบ 
เมื่อฝนตก มันรองอบ อบ       อบ อบ อบ อบ ไปทั่วทองนา 

                                                        ศรีนวล  รัตนสุวรรณ 
 
 

พรวนดินกันเสียใหหมด  
จะปลูกขาวโพด สาลี ๆ 

โอแมนวลดาราจะไมรีบมาเร็วรี่ 



ขาวโพดสาลี ๆ ปานชะนี้จะโรยรา 
                                                       ศรีนวล  รัตนสุวรรณ 

 
 
 
 
 
 

โนนนกบินมาลิ๊บๆ 
นกกระจิบ 1 2 3 4 5          อีกฝูงบินลองลอยมา6 7 8 9 10 ตัว 

                                                         ศรีนวล  รัตนสุวรรณ 
 

เพลงกอกน้ํา 
กอกน้ําที่ตอกับแปบ แลวใครแอบถอดเอาแปบไป เปดนํ้าจะไหลอยางไร (ซ้ํา) 

รูตัวหรือไมใครแอบถอดแปบ แปบแปบ แปบแปบ แปบแปบ 
                                                                           ศรีนวล  รัตนสุวรรณ 

 
 

เพลงลูกหมู 
ในเชาแจมใสวันหน่ึงซึ่งเปนวันนํ้านอง   ลูกหมูก็อยากจะลอง ๆเลนโคลน 

แตแลวก็ตองคันเทาพยาธิไซเทาของมัน   ลูกหมูคิดไดเร็วพลันรีบปองกันทันที 
จึงทํารองเทาดวยไมเชือกเปนสายช้ันดี    เร็วมาชวยกันซิ จะไดของดีเสียงดัง 

กับ กิ๊บ กับ กับ กิ๊บ กับ กับ กิ๊บ กับ กิ๊บ กับ กิ๊บ กับ 
มาฟงเสียงฉันเดินซิ ๆ ๆ ๆ ๆ 

กับ กิ๊บ กับ กับ กิ๊บ กับ กับ กิ๊บ กับ กิ๊บ กับ กิ๊บกับ 
                                                       ศรีนวล  รัตนสุวรรณ 

 
เพลงฝน 

ซา ซา ซา ฝนตกลงมากระเด็นเปนฝอย 
เด็ก เด็ก หลบฝนกันหนอย เด็ก เด็ก หลบฝนกันหนอย 



ฝนเพียงเล็กนองจะเปนหวัดเอยฮัด เชย ฮัด เชย ฮัด เชย 
                                                      ศรีนวล  รัตนสุวรรณ 

 
 

 
เพลงตนไม 

ตนไมนั้นมีชีวิต อยาไดคิดไปตัดตนไม 
ตนไมจะเสียใจ ตนไมจะเสียใจ 

ยืนรองไห …ฮือ…ฮือ 
                                                         ศรีนวล  รัตนสุวรรณ 

 
เพลงปลาวาฬ 

ปลาวาฬพนนํ้าเปนฝอย 
ปลาเล็กปลานอยวายนํ้าตามมา 

ปลาวาฬนับ 1 2 3     ปลาวาฬนับ 1 2 3 
ใครวายตามมาปลาวาฬจับตัว 

                                                       ศรีนวล  รัตนสุวรรณ 
 
 

 เพลงกินผักผลไม 
กินผักผลไมทําใหแข็งแรง 
แกมก็แดงนารักหนักหนา 

ไกไขนมเน้ือหมูปูปลา 
กินแลวแกลวกลาเติบโตวองไว 

                                                              ศรีนวล  รัตนสุวรรณ 
 
 
 
 
 



 
 เพลงจิ้งจก 

จิ้งจก จิ้งจก จิ้งจก   จิ้งจกมันมีสี่ขา 
อยูขางฝาและบนเพดาน    กินแมลงเปนอาหาร 

โรงเรียน บาน ที่อยูอาศัย 
ตัวเล็กกวาตุกแก คอยชะแงรองทัก ใครๆ 

ออกลูกมาเปนไข       แอบเอาไวไมใหใครมอง 
                                                     ศรีนวล  รัตนสุวรรณ 

 
 

เพลงเตากับกระตาย 
เตาตัวลายเดินยายโคลงเคลง 

กระตายฮัมเพลงเดินสวนทางมา 
ใหนึกขําขันเจาเตาทองนาเชื่องชาด่ังกับปลิง 

มันจึงเปรยแกมเยยทาทาย    แขงความไวกันไหมเจาปลิง 
เจาน่ันชักชานาเบื่อเสียจริงตอใหวิ่งไปกอน 

เพราะทะนงในตัวเกินไป     จึงหลงเอนกายพิงไมพักผอน 
สายลมโชยหวิวไหวไชชอน กระตายเจาจึงนอนหลับปุยเย็นใจ 

กระตายทะนงลุมหลงลืมตน ตื่นมาจนอาทิตยลาไป 
รีบลุกผลุนผลันดั้นดนพฤกษไพร แตชาไปแลวสิ 

                                                             ศรีนวล  รัตนสุวรรณ 
 
 
 
 
 
 

เพลงปลาตัวนอยปลาตัวนอย ๆ 
ปลาตัวนอย ๆ ลองลอยไปตามน้ํา 

แลวเจาก็ถาม วามันเปนเพราะเหตุใด 



สายธาราที่เคยงามสดใส เด๋ียวน้ีทําไมจึงแหงแลงดําคร่ํา 
       นํ้าทําไมจึงแหง คลองทําไมจึงดํา       นํ้าทําไมจึงแหง คลองทําไมจึงดํา 

     ปลาตัวนอย ๆ เฝาคอยคําตอบหนา        ใครจะตอบเจาปลาไดไหมเลาเอย 
  ปลาตัวนอย ๆ เฝาคอยคําเฉลย                ขออยาไดละเลยหาคําตอบใหเจาปลา 

ใครจะตอบเจาปลา แลวใครจะตอบเจาปลา                                                     
          ศรีนวล  รัตนสุวรรณ 

 
 

 เพลงแมลงเกาะจมูก 
มีแมลงตัวหน่ึงบินมาเกาะจมูกกระตาย(ซ้ํา) 

มันจึงปดมันจึงปด แมลงก็บินหนีไป 
                                                        ศรีนวล  รัตนสุวรรณ 

 
 

 นกเขาบินขามเขา 
ไมใชของเรา อยาไปแลมอง 

ตัวเมียตีปกพั่บ พั่บ      ตัวผูขานรับ จุกกรู จุกกรู 
                                                            ศรีนวล  รัตนสุวรรณ 

 
 
 
 
 

แตงโมผลใหญๆ 
 เก็บเอาไว อยูในตูเย็น 

ใครๆเคาผานมาเห็น ใครๆเคาผานมาเห็น เปดตูเย็นกินนํ้าแตงโม 
                                                        ศรีนวล  รัตนสุวรรณ 

 
 

ปกเปา ถลาเลนลม 



ชืนชมกระชั้น กระชิด        ปกเปา สายหางนิด นิด 
ปกเปา สายหางนิด นิด          ปกเปา ตัวน้ี มีฤทธิ์มากนัก 
ยัก หน่ึง ยัก สอง ยัก หนึ่ง       ยัก กึ่ง กึ่ง มา ยัก ยัก ยัก 

                                                       ศรีนวล  รัตนสุวรรณ 
 
 

มาวิ่งกั๊บ ๆ เดี๋ยวเดียวลับตาเราไป 
มาวิ่งเร็วไวเร็วทันใจรองฮี่กั๊บ ๆ     มาวิ่งเร็วร่ีดูสิหายไป 

มาวิ่งเร็วไวเร็ซทันใจรองฮี่กั๊บ ๆ 
                                                        ศรีนวล  รัตนสุวรรณ 

 
 

 ปลา “ป ปลานั้นหายาก ตองลําบากออกเรือไป 
ขนสงจากแดนไกล ใชนํ้าแข็งเปลืองนํ้ามัน 

แชเย็นก็เสียไฟ หุงตมไซรแกสทั้งน้ัน 
พลังงานตองหมดกัน โอลูกหลานจําจงด”ี 

                                                        ศรีนวล  รัตนสุวรรณ 
 
 

มดแดง กัดแขงกัดขา 
กัดเสื้อ กัดผา ตุงแฉง ตุกแฉง 

                                                        ศรีนวล  รัตนสุวรรณ 
 
 

ฝนตกจ๊ักๆมือซายถือปลา 
 มือขวาถือผัก     พอถึงที่พัก วางผัก…..วางปลา 

                                                       ศรีนวล  รัตนสุวรรณ 
 

 จิ้งหรีดมันอยูในรู 
 เอาไมแหยดูมันรองจี๊ดๆ 



                                                        ศรีนวล  รัตนสุวรรณ 
 

 วัว วัว วัว 
         วัว ไมกลัวไถนา       อาหารของวัวคือหญา 

     ไถนาวัวก็ไถเกง        ยอ ยอ ยอ 
             พอรอง ยอ ยอ แลววัวมันเกรง        มันรูมันจึงหยุดเอง 

เพราะวัวมันเกรง          คํารอง ยอ ยอ 
                                                    ศรีนวล  รัตนสุวรรณ 

 
 
 
 
 
 

 จิงโจมาโลสําเภา 
 หมาไลเหา จิงโจตกใจ 

หมาไลไปจิงโจวิ่งหนี จิงโจเจอผี จิงโจสิ้นใจ 
                                                       ศรีนวล  รัตนสุวรรณ 

 
 นกเอี้ยงเอย 

มาเลี้ยงควายเฒา    ควายกินขาว  นกเอี้ยงหัวโต 
                                                    ศรีนวล  รัตนสุวรรณ 

 
 

นกเอย นกเอี้ยง 
คนเขาใจ วาเจาเลี้ยง ซึ่งควายเฒา 
แตนกเอี้ยง น้ันเลี่ยง ทํางานเบา 
แมอาหาร ก็ไปเอา บนหลังควาย 

เปรียบเหมือนคน ทําตน เปนกาฝาก 
รูมาก เอาเปรียบ คนท้ังหลาย 



หนีงานหนัก คอยสมัคร งานสบาย 
จึงนาอาย เพราะเอาเยี่ยง นกเอี้ยงเอย 

                                                       ศรีนวล  รัตนสุวรรณ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 น้ําปลา ตราหัวสิงห จับผูหญิงมาทรมาน 

จับผูชายมาทรยศ    จับแมมดมาดึงสะดือ 
จับกิ้งกือ มาทํากวยเต๋ียว    จับแมวเหมียวมาเตนระบํา 

จับแมวดํามาเปายิ้งฉุบ 
                                                         ศรีนวล  รัตนสุวรรณ 

 
 

ไก ไก ไก 
ซื้อไหมครับ จะกลับแลว….ไก         สงกระดูกเอาไปชิงโชค 

ไปเที่ยวรอบโลกกับคนขายไก 
                                                        ศรีนวล  รัตนสุวรรณ 

 
 

เพลงลูกหม ู
ในเชาแจมใสวันหนึ่งซึ่งเปนวันนํ้านอง ลูกหมูก็อยากจะลอง ๆเลนโคลน แตแลวก็
ตองคันเทาพยาธิไซเทาของมัน ลูกหมูคิดไดเร็วพลันรีบปองกันทันที จึงทํารองเทา

ดวยไมเชือกเปนสายช้ันดี เร็วมาชวยกันซิจะไดของดีเสียงดังกับ กิ๊บ กับ กับ กิ๊บ กับ 
กับ กิ๊บ กับ กิ๊บ กับ กิ๊บกับ     มาฟงเสียงฉันเดินซิ ๆ ๆ ๆ ๆ 

กับ กิ๊บ กับ กับ กิ๊บ กับ กับ กิ๊บ กับ กิ๊บ กับ กิ๊บกับ  



                                                               นางสาว ขวัญดาว วงษแมนอย 
 
 
 
 
 

 
คําคลองจอง 

 
ผักสดสะอาด        ผักกาดมะเขือ 

ประโยชนมากมายเหลือ      ลําตนดอกใบ 
ใชทอดผัดตม                    เก็บไปปกงบวด 

             http://group.wunjun.com/#!/kroodee/topic/484296-18326 
 

ธรรมชาติแสนสวย       ตองชวยกันรักษา 
รวมใจปลูกปา            มาเรามารวมมือกัน 
ปาสวยนํ้าใส             สัตวใหญนานาพันธุ 

อยูอยางสุขสันต          รวมกันรักษา 
http://www.webboard.karn.tv/index.php?topic=31497.40;wap2 

 
ดอกไมหอมหวน         เด็กชวนกันดม 

กลิ่นหอมลั่นทม          ช่ืนใจ 
เด็กชวนกันมา            ชวยกันปลูกไว 
รวมกันใสใจ              เจาดอกไมงาม 

http://www.webboard.karn.tv/index.php?topic=31497.40;wap2 
 

พรรณไมนานาพันธุ      ดั่งสวรรคปนแตง 
หลากหลายเหลาพันธุไม       ตางใหไวในพนา 

ฝูงนกและฝูงกา               ตางไดมาคอยพึ่งหา 
ธรรมชาติที่ใหมา              จงรักษาชวยดูแล 



http://www.webboard.karn.tv/index.php?topic=31497.40;wap2 
 

 
พืชใบสีเขียว             เกาะเกี่ยวริมรั้ว 

ทุกถ่ินมีทั่ว                   ใกลตัวมากมี 
ควรนํามากิน             มีวิตามินดี 

กินแลวจะมี              อวนพีแข็งแรง 
http://www.webboard.karn.tv/index.php?topic=31497.40;wap2 

 
ธรรมชาติสรางมา        พวกเราตองชวยกันรักษา 

ทั้งดอกไมท่ีงามตา        อีกทั้งพฤกษานานา 
ลําธารใสที่ไหลเย็น       สาดกระเซนเย็นสายตา 
มองดูเบื้องหนา           ดูงามตาทุกหยอมหญา 

http://www.webboard.karn.tv/index.php?topic=31497.40;wap2 
 

ผีเสื้อแสนงาม           บินตามดอกไม 
ขยับปกปองไป           บินไปบินมา 

ดูดเกสรดอกไม           ขยายพันธุนานา 
ดอกไมงามตา            อุราเปรมปรีย 

http://www.webboard.karn.tv/index.php?topic=31497.40;wap2 
 

หมูออนตัวใหญ      เลี้ยงไวในคอก 
กินจุไมหยอก       มื้อละหลายถัง 
กินแลวก็นอน       พักผอนจริงจัง 
อยูในคอกขัง        ชั่งขายรายตัว... 

http://www.webboard.karn.tv/index.php?topic=31497.40;wap2 
 
 
        กระรอก กระรอก เจามาบอกขาว     ขนนุม หางยาว มากันกี่ตัว 

หน่ึง สอง สาม สี่ อยูน่ีเปน หา     รีบบอกขาวมา ไมตองต่ืนกลัว 
กระรอกบอกขาว วาฝนจะตก     ตัวสั่นงันงก สงเสียงรัว รัว 



http://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 
 

หน่ึง สอง สาม สี่ หา จับปูมามาไดหน่ึงตัว 
หก เจ็ด แปด เกา สิบ ปูมันหนีฉันตองสั่นหัว 

กลัว ฉันกลัว ฉันกลัว ปูหนีบที่หัวแมมือ 
ลา ลา ลา .............................................. 

http://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 
 

นั่นนกบินมาลิบลิบ    นกกระจิบ หน่ึง สอง สาม สี่ หา 
อีกฝูงบินลองลอยมา     หก เจ็ด แปด เกา สิบ ตัว 

http://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 
 

นกสิบตัวเกาะอยูบนกิ่งไม  ตัวหน่ึงบินไปเหลือเกาตัว 
(ลดจํานวนนกลงไปตามลําดับ จนกระทั่งเหลือนกหน่ึงตัว) 

นกหนึ่งตัวเกาะอยูบนกิ่งไม   พอมันบินไปก็ไมมีนกเหลือเลย 
http://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 

 
 
 
 
 
 
 

เปดนอยหาตัวเตาะแตะตามกัน เดินเพลิดเพลินมาในไพวัลย 
กาบ กาบ กาบ แมเรียกเสียงดัง เปดนอยสี่ตัวกลับมานาชัง 

(ถึงไมกลับเลยแนะเออนาชัง) 
แมเปดขนงามเดินตามลูกไป กาบ กาบ กาบ กึกกองในไพวัลย 
กาบ กาบ กาบ แมเรียกเสียงดัง เปดนอยหาตัวกลับมาดีจัง 

http://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 
 

 



แมไกของฉันไขทุกวัน หนึ่งวันไดไขหน่ึงฟอง (นับตอไปเรื่อยๆ) 
แมไกของฉันไขทุกวัน สิบวันไดไขสิบฟอง 

http://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 
 

ลูกเปดยืนอยูใกล ฟางกองใหญใกลริมทาง 
ลูกหมาวิ่งสายหาง ยังอยูหางไกลออกไป 
ลูกนกผกโผบิน แลวบินเกาะบนไมใหญ 
กระตายขาวแสนตกใจ วิ่งมาใตตนไมเอย 

http://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 
 

หน่ึง สอง สามและสี่ แมไกมีลูกสี่ตัว ลูกจาอยาทําชั่ว จงเกรงกลัวเรื่องบาปกรรม 
ลูกเจี๊ยบตางรักแม จึงมีแตเช่ือฟงคํา  ทําดีทุกเชาค่ํา หากทําชั่วจะเปนทุกข 

แมมองเจี๊ยบทั้งสี่ เปนเด็กดีแลวมีสุข จึงรองวา “กุก กุก” แมรักลูกทุกทุกตัว 
http://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 

 
 
 
 

ลูกแมวสิบตัวไตอยูบนหลังคา ตัวหน่ึงกระโดดตุบลงมาเหลือลูกแมวเกาตัว 
(ลดจํานวนลงไปตามลําดับจนกระทั่งเหลือหนึ่งตัว) 

ลูกแมวตัวหน่ึงไตอยูบนหลังคา พอมันกระโดดลงมาบนหลังคาก็ไมมีแมว 
http://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 

 
ลูกแมวสิบตัวที่ฉันเลี้ยงไว นองขอใหแบงไปหน่ึงตัว 

ลูกแมวสิบตัวก็เหลือนอยลง นับดูใหมเหลือลูกแมวเกาตัว 
(ลดจํานวนลงไปตามลําดับจนกระทั่งเหลือหนึ่งตัว) 

ลูกแมวหนึ่งตัวก็เหลือนอยลง นองขอใหแบงไปหน่ึงตัว 
ลูกแมวหนึ่งตัวก็เหลือนอยลง นับดูใหมไมเหลือลูกแมวสักตัว 

http://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 
 
 



 
 
 

 
 
 
 


