
สาระธรรมชาติรอบตัวเด็ก 

1. เพลง ผกั 

ผักสดสะอาด    ผักกาดมะเขือ ประโยชนมากเหลือ    ลําตนดอกใบ 

ใชทอดผัดตม    ทําขนมก็ได  ฟกทองน้ันไง    เก็บไปแกงบวด 

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

 

 

 

2. เพลง ผลไมแสนอรอย 

ผลไมของไทย  ใครใครก็ชอบ ทั้งหวานทั้งกรอบ  ชอบกันหนักหนา 

ฝรั่งมังคุด      ละมุดพุทรา อีกทั้งนอยหนา  หนูจานาทาน 

ลําไยแตงโม  ผลโตรสหวาน นารับประทาน      หอมหวานชวนลอง 

กลวยหอมกลวยไข   มะไฟลองกอง อรอยรับรอง       ลองชิมดูซี 

ทุเรียนเนื้อเหลือง  มะเฟองรสดี กินแลวจะมี        สิ่งดีมากมาย 

สมโอผลใหญ    ถูกใจเหลือหลาย หากินไดงาย    มากมายไมแพง 

สตรอเบอร่ี  น้ันมีสีแดง ปลูกไดหลายแหง   แหลงใหญภาคเหนือ 

ผลไมของไทย  กินไดไมเบื่อ ประโยชนเหลือเฟอ  เมื่อไดกินเอย 

http://www.gotoknow.org/posts/204358 

 

3. เพลง สม 

สมหวานช่ืนใจ     กินไดไมเบื่อ 



คุณคามากเหลือ    เช่ือเถอะหนูจา 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.638690242814072.1073741825

.556778551005242&type=3 

     

          

    4. เพลง พุทรา 

   พุทราเอยพุทรา    สีเขียวงามตา 

   หวานกรอบนักหนา    รับประทานดีเอย 

https:/ 

/www.facebook.com/media/set/?set=a.638690242814072.1073741825.55677

8551005242&type=3 

    

    5. เพลง  มังคดุ 

   มังคุดนาทาน     รสหวานช่ืนใจ 

   หนูชอบบางไหม    อยากใหลองชิม 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.638690242814072.1073741825

.556778551005242&type=3 

    6. เพลง  นอยหนา 

  นอยเอยนอยหนา    ชางนารับประทาน 

  ทุกคนโปรดปราน    รสหวานอรอยดี 



https://www.facebook.com/media/set/?set=a.638690242814072.1073741825

.556778551005242&type=3 

    
 
 
    7. เพลงลกูชางกบัลกูไก 
  ลูกชางทําไมถึงตัวใหญ ลูกไกทําไมถึงตัวเล็ก (ซ้ํา) 
คิด คิดไมออกซักที คิดไมออกซักที แลวก็คิดออก (ซ้ํา)ลันลา ลันลา ลันลา ลา (ซ้ํา ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
    8. เพลงผีเสือ้แสนงาม  
ผีเสื้อเอย แสนงาม  บินดมตอม มวลดอกไม เขียว เหลือง เพลินดูชางสุขใจ  ชางสดใส สีสม 
สี แดง หนอย นอย.....เพลงสงสารแมปลาบูสงสารแตแมปลาบู อาศัยอยูในฝงคงคา นาง
เอื้อยเปนลูกกรําพรา ถึงเวลามารอนรํา เพลงเสียงฝนเสียงฝน หลนจากฟากฟา สาดซัดมาร
หนาวเย็นกระไร (ซ้ํา)พวกเราอยาออกไปไหน เปยกฝนไปจะเปนหวัดเอย 
 
    9. เพลงบานฉนั 

บานฉันมีนกกระจอก สงเสียงจอก ๆ อยูบนบานฉันนั้นชอบเลี้ยงนกๆ มันบินโผผกไปมา 
บานฉันมีดอกไมสวย บานฉันมีกลวยไมปา บานฉันมีบอเลี้ยงปลา ตอนเย็นกลับมาชาง
เพลินใจ พวกเราทุกคนมีความสุขลนที่บาน หลังจากชวยแมทํางานๆ เราตางชื่นบานท่ีบาน
ของเรา 

 

    10. เพลงเสอืกับวัว 



  1 2 3 ไลตามกันมา วัวอยูขางหนา ไมตองหลบหนี 
  เสืออยูขางนอก ลอหลอกใหดี จับวัวไดทันที เปนผูมีชัย 

 

 

 

   11. เพลง สา…หวัดด…ี..นองสาว 

  ซา…หวัดดี..นองสาว ๆ ผิวเจาขาว แจมจันทร 
  ดังสรรคลงมาแตง สายตานองผานไป 
  สายตาอายผานมา พาใหฝนละเมอ 
  เชิญเขามานองสาว เจาอยาไดเอียงอายๆ พี่จะไดช่ืนหัวใจ 

http://chanidaparakphong.wordpress.com/2013/01/30/%E0%B9%80%E0%B8

%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%

B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87 

   12. เพลง  แมงมุมลายตัวนัน้ 

แมงมุมลายตัวน้ัน ฉันเห็นมันสงสารเหลือทน วันหน่ึงมันถูกฝน ไหลลงจากบนหลังคา 

พระอาทิตยสองแสง ฝนแหงเหือดไปลับตา มันรีบไตขึ้นฟา หันหลังมาทําตาลุกวาว 

   

   13. เพลงวิหคเหนิลม  

 แสนสุขสมนั่งชมวิหก อยากเปนนกเหลือเกิน  

 นกหนอนกเจาหกเจาเหิร ทั้งวันนกเจาคงเพลิน  

 โผบินละลิ่วลอยลม แมเปนนกไดดั่งใจปรารถนา  

 ฉันคงเริงราลอยลม แมเปนนกไดดั่งใจจินตนา  



 ฉันคงเริงราลอยลม ขอเพียงเชยชมทั่งนองนภา  

 จนสุดขอบฟา สุขาวดี ฉิมพลีวิมานเมืองฟา  

 ค่ําคืนจะทนฝนบิน เหินไปทั่งถิ่นที่มันมีดารา  

 อยากจะรูเปนนักเปนหนา ดาราพริบตาอยูใย  

 ยั่วเยากระเซาหรือไร หรือดาวเกี้ยวใคร เหตุใดดาวจึงซน 

    

    14. เพลงไก  

  ไก ไก ไก ตัวเล็กตัวใหญ  พากันไปคุยเขี่ย หากิน 

  บางก็วิ่ง บางก็บิน  ชิงกันกินจนตัวมันใหญ 

 

 

   15. เพลงไกยาง(รับนองมหาลัย)  

 ไกยางถูกเผา ไกยางถูกเผา  มันจะถูกไมเสียบ มันจะถูกไมเสียบ 

 เสียบตูดซาย เสียบตูดขวา  รอนจริง ๆ รอนจริง ๆ รอนจริง ๆ    

    

   16. เพลงกาบ กาบ กาบ  

กาบ กาบ กาบ เปดอาบน้ําในครอง  ตาก็จองแลมอง เพราะในคลองมีหอยปลาปู 

กาบ กาบ กาบ เปดอาบน้ําในคู  ตาก็จองแลดู เพราะในคูมีหอยปูปลา 

 

   17. เพลงลกูเปด  

อยาทิ้งขยะนะเออ ลูกเปดเขาเจอเดี๋ยวเขาดุเอา กาบ กาบ กาบ กาบ กาบ ๆ  

  

 



   18. เพลงแมลงเกาะจมูก 

มีแมลงตัวหน่ึงบินมาเกาะจมูกกระตาย(ซ้ํา) มันจึงปดมันจึงปด แมลงก็บินหนีไป 

 

 

   19.เพลงแมงวันแมงหวี่ 

 แมงวัน แมงหวี่ แมงหวี แมงวัน   ยุง ยุง ยุง มันมาตีกัน แมงวัน แมงหวี่ 

 

 

 

   20. เพลงทะเลแสนงาม 

โอทะเลแสนงาม ฟาสีครามสดใส  มองเห็นเรือใบ แลนอยูในทองทะเล 

หาดทรายงาม เห็นปู ดูซิ ดูหมูปลา  กุงหอย นา นา อยูในทองทะเล 

 

   22. เพลงนกกาเหวา 

 เจานกกาเหวาเอย ไขไวใหแมกาฟก แมกาก็หลงรัก คิดวาลูกในอุทร 

คาบเอาขาวมาเผื่อ ไปคาบเอาเหยื่อมาปอน ถนอมไวในรังนอน ซอนเหยื่อมาใหกิน 

ปกเจายังออนคลอแคล ทอแทจะสอนบินแมกาพาไปกิน ที่ปากน้ําพระคงคา 

ตีนเจาเหยียบสาหราย ปากก็ไซหาปลา  กินกุงแลกินกั้ง กินหอยกระพังแมงดา 

กินแลวก็โผมา จับที่ตนหวาโพธิ์ทอง ยังมีนายพราน เที่ยวเยี่ยมเย่ียมมองมอง 

ยกปนขึ้นสอง จองเอาแมกาดํา  ตัวหน่ึงวาจะตม อีกตัวหน่ึงวาจะยํากินนางแมกาดํา ค่ํา

วันน้ีอุแมนา 

 

   23. เพลงจับปูดํา  

  จับปูดํา ขยําปูนา จับปูมา ควาปูทะเล  

 สนุกจริงเอย แลวเลยนอนเปล ชะโอละเห นอนเปลเลยหลับไป 



 

   24. เพลงแมงมุมลาย  

  แมงมุมลายตัวน้ัน ฉันเห็นมันซมซานเหลือทน  

  วันหน่ึงมันถูกฝน ไหลหลนจากบนหลังคา 

  พระอาทิตยสองแสง นํ้าแหงเหือดไปลับตา 

  มันรีบไตขึ้นฟา หันหลังมา ทําตาลุกวาว 

   25. เพลง ชาง ชาง  

  ชาง ชาง ชาง ชาง ชาง นองเคยเห็นชางหรือเปลา  

ชางมันตัวโตไมเบาจมูกยาว ๆ เรียกวางวง  มีเขี้ยวใต งวงเรียกวางา มีหูมีตาหางยาว 

 

    

   26. เพลง เดก็ดี ไมดื้อ ไมซน  

  เอามือวางไวบนตัก  ชางนารัก นารักจริง ๆ 

  เด็กดี ไมดื้อ ไมซน พวกเราทุกคน.ไมใชลูกลิง 

 

 

 

   27. เพลง เตา เตา เตา เตามันมีสี่ขา  

สี่ตีนเดินมา ทําหัวผุด ผุด โผล โผล (แลวทําคอยนดวยนะ นารักมาก .. มาก) 

 

 

 



   28. เพลงฝนตก 

 ฝนตกเปาะแปะมีแพะเดินมา  แปลกใจจริงหนาน้ํามาจากไหน 

 มองซายมองขวา เอะไมเห็นจะมีอะไร ตกลงมาเปาะแปะ 

 

 

      29. เพลงลิง  

เจี๊ยก ๆ ๆ เปนเสียงเรียกของลิง  ลิงมันอยูไมน่ิงมันชอบวิ่งกันอยูไปมา 

เจี๊ยก ๆ ๆ มันรองเรียกพวกมา  ครั้นพอถึงเวลาออกเที่ยวหาผลไมกิน 

 

 

   30. เพลงแมว 

  แมวเอยแมวเหมียว  แยกเข้ียว ยิงฟน 

 เจาหนูมันกลัวตัวสั่น เจาหนูมันกลัวตัวสั่น  หนีไมทันถูกจับกินเอย 

 

 

   31. เพลงนก  

 นกเอยนกนอย ๆ บินลอยตามสายลม 

 ปกหางกางสวยมา บินตามละระเริงใจ 

 นกเอยนกนอย ๆ บินลอยตามลมไป 

  บอกแมวาดวงใจคะนึงถึง 

 

 



 

   32. เพลงลกูกบ  

  ลูกกบตัวหนอย ลูกกบตัวหนอย 

 สงเสียงรองราเริงยินดี หางมันไมมี หางมันไมมี 

สงเสียงรอง กูหวอกก็อกๆ  กูหวอกก็อกๆ กูหวอกก็อกๆ  กูหวอกกูหวอกก็อกๆ (ซ้ํา) 

  

 

 

   33.  เพลงจิ้งจก 

 จิ้งจกมันอยูขางฝา แมลงบินมาแลบลิ้น แผบๆๆ 

 

 

 

 

 

   34. เพลงกระตาย  

  เจากระตายตัวนอยเพลิดเพลิน 

 มันเที่ยวเดินอยูในไพร มองลูกนกผกผินบินไป  

 เจากระตายหัวเราะเริงรา ฮาฮาฮาฮาฮา ฮาฮาฮาฮาฮา    

 

 

 



35. ระบําชาวเกาะ 

  รําระบําชาวเกาะ เพลงเพราะเสนาะจับใจ 

เสียงนํ้าหลั่งไหล เสียงน้ําหลั่งไหล กระทบหาดทรายดัง คลื่นๆ กระทบหาดทรายดัง คลื่นๆ 

 

 

 

    36. เพลงนกเขา 

  นกเขาไมใชนกเรา อยาไปแลมอง 

 ตัวเมียตีปกพั่บ พั่บ  ตัวผูขานรับ จุกกรู จุกกรู 

 

 

 

 

   37.เพลง  นกขมิ้น 

 เจานกขม้ินเหลืองออนเอย คํ่าแลวจะนอนที่ตรงไหน  

 นอนที่ไหนก็นอนได ซุมทุมพุมไมก็เคยนอน  

 ลมพระพายชายพัดมาออน ๆ เจาก็จรมานอนรังเอย   

 

 

 

   38. เพลง  กระตาย  



  กระตายนอย มีหางนิดเดียว  

 สองหูยาว สั่นกระดุก กระด๊ิก กระดุก กระดิ๊ก 

 

 

 

    39. เพลง  ปกเปา  

ปกเปา ถลาเลนลม ช่ืนชมกระช้ัน กระชิด ปกเปา สายหางนิด นิด ปกเปา สายหางนิด นิด 

ปกเปา ตัวน้ี มีฤทธิ์มากนักm ยัก หน่ึง ยัก สอง ยัก หน่ึง ยัก กึ่ง กึ่ง มา ยัก ยัก ยัก 

 

 

 

    40. เพลง มาว่ิง  

   มาวิ่งกั๊บ ๆ เด๋ียวเดียวลับตาเราไป 

   มาวิ่งเร็วไวเร็วทันใจรองฮี่กั๊บ ๆ 

   มาวิ่งเร็วร่ีดูสิหายไป 

   มาวิ่งเร็วไวเร็ซทันใจรองฮี่กั๊บ ๆ 

 

 

 

   41. เพลง แมวเอย แมวเหมียว 

    แมวเอย แมวเหมียว 

   รูปราง ประเปรียว เปนหนักหนา 

   รองเรียก เหมียวเหมียว ประเดี๋ยวก็มา 



   เคลาแขง เคลาขา นาเอ็นดู 

   รูจัก เอารัก เขาตอตั้ง คํ่าค่ํา ซ้ํานั่ง ระวังหนู 

   ควรนับวามัน กตัญู พอดู อยางไว ใสใจเอย  

 

 

 

   

   42. เพลง ป.ปลา 

 ปลา “ป ปลานั้นหายาก ตองลําบากออกเรือไป 

 ขนสงจากแดนไกล ใชน้ําแข็งเปลืองน้ํามัน 

 แชเย็นก็เสียไฟ หุงตมไซรแกสทั้งน้ัน 

 พลังงานตองหมดกัน โอลูกหลานจําจงด”ี 

 

 

 

 

   43. เพลง  กุก กุก ไก 

 กุก กุก ไก เลี้ยงลูกมาจนใหญ   ไมมีนมใหลูกกิน ลูกรองเจี๊ยบ ๆ 

 แมก็เลียบคุยดิน ทํามาหากิน   ตามประสาไกเอย 

 

 

 

 



    44. เพลง ฝนตก 

   ฝนตกพรําๆ แมดํากางรม แกยืนกมๆ  

 อยูขางกําแพง ประเดี๋ยวแดดออก แกบอกพอแดง วาไมมีแรง หุบรมใหที 

 

 

 

 

    45. เพลง มดแดง 

  มดแดง กัดแขงกัดขา กัดเสื้อ กัดผา ตุงแฉง ตุกแฉง 

 

 

 

    46. เพลง ฝนตก 

  ฝนตกจั๊ก ๆมือซายถือปลา มือขวาถือผัก  

   พอถึงที่พัก วางผัก.....วางปลา 

 

 

 

 

    47. เพลง จิ้งหรดี 



  จิ้งหรีดมันอยูในรู เอาไมแหยดูมันรองจี๊ดๆ 

 

 

 

 

   48. เพลง  ดวงเดอืนเอย 

  โอละหนอ ดวงเดือนเอย พี่มาเวารักเจาสาวคําดวง 

 โอวาดึกแลวหนอ พี่ขอลาลวง อกพี่เปนหวงรักเจาดวงเดือนเอย 

 

 

 

 

   49. เพลง ฝนตก 

 “ฝนตกแดดออก นกกระจอกเขารัง  แมหมายใสเสื้อ ถอเรือไปดูหนัง”  

“ฝนตกแดดออก นกกระจอกเขารัง  ฝนสาดฝนซัด เดี๋ยวเปนหวัดขี้มูกกรัง”  

“ฝนตกแดดออก นกกระจอกเขารัง  หลบแดดหลบฝน ระวังชนฝาผนัง”  

 

 

 

   50. เพลง จันทรเอย จันทรเจา 



จันทรเอยจันทรเจา ขอขาวขอแกง ขอแหวนทองแดงผูกมือนองขาขอชางขอมาใหนองขาขี่  

ขอเกาอี้ใหนองขานั่ง ขอเตียงตั้งใหนองขานอน ขอละครใหนองขาดู ขอยายชูเลี้ยงนองขา

เถิด  ขอยายเกิดเลี้ยงตัวขาเอง 

 

 

 

   51.  เพลง โยกเยก 

 โยกเยกเอย นํ้าทวมเมฆ กระตายลอยคอ หมาหางงอ กอดคอโยกเยก 

 

 

   52. เพลง แมงมุม 

 แมงมุม ขยุมหลังคา แมวกินปลา หมากัดกระพุงกน 

 

 

 

   53. เพลง จ้ําจี้ 

 จ้ําจี้มะเขือเปราะ กะเทาะหนาแวน พายเรืออกแอน  

 กระแทนตนกุม สาวสาวหนุมหนุม อาบนํ้าทาไหน  

 อาบน้ําทาวัด เอาแปงท่ีไหนผัด เอากระจกที่ไหนสอง  

 เยี่ยม ๆ มองๆ นกขุนทองรองวู    

 

 



54. เพลง ไก 

  ไกเอยไก กางปกขันไป เอกอีเอกเอก 

  หมาเอยหมา เห็นคนเดินมา มันเหา บอกบอก 

  แมวเอยแมว คิดถึงลูกแลว รองเรียกเหมียว เหมียว 

  เปดเอยเปด รองวาเราเอ็ด ตองกลับ กาบ กาบ 

 

 

 

   55.  เพลง วัว 

วัว วัว วัว วัว ไมกลัวไถนา อาหารของวัวคือหญา ไถนาวัวก็ไถเกง  ยอ ยอ ยอ 

พอรอง ยอ ยอ แลววัวมันเกรง มันรูมันจึงหยุดเอง เพราะวันมันเกรง คํารอง ยอ ยอ  

   

 

 

 

   56. เพลง กา 

กา กา กา  บินรอง กา กา ออกไปหากิน  เชาตรูทิ้งรังไปสิ้น  ออกไปหากินบินรอง กา กา 

เย็นย่ําค่ําแลว ฝูงกาก็แนวบินมา กลับรังพักกายา จงเอาเยี่ยงกาหากิน 

 

 

 

 



 

   57.  เพลง หนึ่งสปัดาห 

เจ็ดวันฉันนั่งนับ อาทิตยลับเริ่มสีแดง  วันจันทรน้ันเปลี่ยนแปลงเปนสีเหลืองเรื่อเรืองตา  

อังคารสีชมพูชางงามหรูดูทีทา วันพุธสุดโสภาเขียวขจีสีสดใส พฤหัสบดีประสานสีแสด(สม)

วิไล วันศุกรฟาอําไพ เสารสีมวงเดนดวงเอย  

 

 

 

   58.  เพลง จิงโจ 

  จิงโจมาโลสําเภา หมาไลเหา จิงโจตกใจ  

  หมาไลไปจิงโจวิ่งหนี จิงโจเจอผี จิงโจสิ้นใจ 

 

 

 

 

   59. เพลงนกเอี้ยง 

นกเอย นกเอี้ยง  คนเขาใจ วาเจาเลี้ยง ซึ่งควายเฒา  แตนกเอี้ยง น้ันเลี่ยง ทํางานเบา  

แมอาหาร ก็ไปเอา บนหลังควาย  เปรียบเหมือนคน ทําตน เปนกาฝาก  รูมาก เอาเปรียบ 

คนทั้งหลาย หนีงานหนัก คอยสมัคร งานสบาย  จึงนาอาย เพราะเอาเยี่ยง นกเอี้ยงเอย 

 

 



   60. เพลง นกเอี้ยงเอย 

   นองเอี้ยงเอย มาเลี้ยงควายเฒา 

   ควายกินขาว นกเอี้ยงหัวโต    

 

 

 

61.  เพลง อีกา 

  อีเอยอีกา บินมาไว ๆ มาโผลตนโพธิ์ โผมาตนไทร 

 

 

 

 

 

   62. เพลงลกูเปด 

  ลูกเปดเดินไป ลูกไกเดินมา   ลูกแมวเที่ยวหา ลูกหมาแอบมอง 

 

 

 

   63. เพลง ไก  

  ไก ไก ไก ซื้อไหมครับจะกลับแลวไก 

 สงกระดูกเอาไปชิงโชค  ไปเที่ยวรอบโลกกับคนขายไก 



 

 

   64. เพลง นก  

 นกมีหู หนูมีปก ฉันมีพลัง อุตตราโซนิค ปดปริ้ว ปดปริ้ว... 

 

 

 

   65. เพลงดอกไมบาน 

  ลมหายใจเขาลมหายใจออก  ดั่งดอกไมบาน 

 ภูผาใหญกวาง ด่ังสายนํ้าฉ่ําเย็น ดังนภากาศ...อันบางเบา  ฮืม..ฮืม..ฮืม 

 

 

 

   66. เพลงหนอน 

 หนอนตัวใหญๆ ใครจับได กระดึ๊บ..กระดึ๊บ 

 หนอนตัวเล็กๆ ชอบกินเคก กระด๊ึบ..กระดึ๊บ 

 หนอนตัวยาวๆ ชอบกินขาว กระดึ๊บ..กระดึ๊บ 

http://www.webboard.karn.tv/index.php?topic=31497.0 


