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คาํคล้องจอง 

 

1. รู้จกัชื�อครูมั�ย 

หนูจ๋ารู้ไหมครูชื�ออะไร  

ใครหนอตอบไดช่้วยบอกเพื�อนที  

เจอะกนัรู้จกัทกัทายสวสัดี  

เจอกนัวนันี�  “สวสัดีครับ” “สวสัดีค่ะ”   

ที�มา http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

 

2.ของใช้ประจาํตวั  

ของใชข้องหนู ตอ้งดูใหดี้  

เก็บไวเ้ป็นที�อยา่ใหป้ะปน  

แกว้นํ� า แปรงฟัน อยา่ใหส้บัสน  

วางไวช้ั�นบนเก็บไวใ้หดี้   

ที�มา http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

 

3. ชื�อเล่น ,สัญลกัษณ์ของตนเอง  

ชื�อเล่นของหนูใครก็รู้จกั  

ใครเห็นใครทกั ว่าน่าเอน็ด ู 

พ่อแม่ตั�งให ้เด็กหญิงชมพู่  

พี�ชายผมฟ ูชื�อหมอูว้นเอย   

ที�มา  http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

 

4. ชื�อ – สกุล  

คุณแม่ของฉนั ท่านนั�นบอกว่า  

คนเราเกิดมา ตอ้งตั�งชื�อพลนั  

ชื�อจริง ชื�อเล่นเป็นสิ�งสาํคญั  

คนรู้จกักนั เพราะขานชื�อเอย   

ที�มา http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 
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5. การเกบ็อปุกรณ์และเครื�องใช้ในห้องเรียน  

ของเล่นของใช ้สมุดดินสอ  

เมื�อใชแ้ลว้หนอ ตอ้งเก็บใหดี้  

เก็บเป็นหมวดหมู่ นั�นดูเขา้ที  

หยบิโน่นหยบินี� หาง่ายจงัเลย  

ที�มา http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

 

6. การเกบ็อปุกรณ์และเครื�องใช้ในห้องเรียน ปฏิบตัติามกฎห้องเรียน  

เด็กเอ๋ยเด็กดี ตอ้งมีวินยั  

ระเบียบมีไว ้ใหป้ฏิบติั  

สิ�งของวางจดัทุกอยา่งสวยงาม  

หนูอยา่มองขา้ม กฎของหอ้งเรียน  

ที�มา http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

 

7. ปฏิบัตติามกฎห้องเรียน  

หู  

เรามีสองหูขา้งซา้ยขา้งขวา  

อยูบ่นใบหนา้คอยฟังเสียงดงั  

หูมีไวฟั้ง ระวงัหน่อยหนา  

รู้จกัรักษาอยา่แคะหูเอง  

ที�มา http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

 

8. จมูก  

หนูมีจมกูอยูบ่นใบหนา้ 

จมกูนี�หนา มีไวห้ายใจ  

ดมกลิ�นเร็วไวดว้ยจมกูเรา  

สูดลมออกเขา้ปอดเฝ้าทาํงาน   

ที�มา http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 
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9. การรับประทานอาหาร  

ก่อนจะทานขา้ว เราตอ้งลา้งมือ  

ทานขา้วทุกมื�อ สะอาดปลอดภยั  

อยา่ลืมจดัเก็บ ถว้ยชามของใช ้ 

หนูก็ทาํได ้ไม่เห็นยากเลย   

ที�มา http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

 

10. กจิวตัรประจาํวนั  

ตื�นนอนแต่เชา้ อาบนํ� าแปรงฟัน  

มาทานขา้วกนั ก่อนไปโรงเรียน  

หนูจงตั�งใจ หดัอ่านหดัเขียน  

ฝึกฝนพากเพียร จะเรียนเก่งเอย   

ที�มา http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

 

11. ปาก  

ปากของหนูนั�นจิ�มลิ�มน่ารัก  

ใครเห็นพดูทกัรู้จกัทกัทาย  

หนูพดูดีดีเป็นศรี เป็นศกัดิ�   

ปากหนูรู้จกั นบัหนึ�ง สอง สาม   

ที�มา http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

 

12. มอื และ เท้า  

มือ เทา้ ของหนู มีอยูสิ่บนิ�ว  

มือหนูใชหิ้�วช่วยจบัสิ�งของ  

หนูเดินสองขาพาวิ�งไวว่อง  

หนูนั�งยองยองดว้ยขาแข็งแรง   

ที�มา http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 
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13. การใช้ห้องนํ�าห้องส้วม  

หอ้งนํ� าของเรา ตอ้งช่วยรักษา  

ราดนํ� าทุกครา ก่อนและหลงัใช ้ 

หอ้งนํ� าสะอาด กลิ�นหอมชื�นใจ  

หนูจงจาํไว ้โรคภยัไม่ม ี  

ที�มา http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

 

14. ของเล่นของใช้  

ของเล่นของใช ้อยา่ใหเ้กะกะ  

อยา่ไดล้ดละมองแลว้น่าด ู 

หนูจ๋าเร็วไว มาช่วยคุณครู  

เก็บของใส่ตู ้ไม่รกรุงรัง    

ที�มา http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

 

15. คาํนําหน้าชื�อ เพศ อาย ุ 

เด็กชายเดก็หญิง ต่างเป็นเพื�อนกนั  

ในหอ้งของฉนั มีทั�งหญิงชาย  

เด็กชายกลา้แกร่ง แข็งแรงมากหลาย  

เด็กหญิงขี�อาย ดูน่ารักจงั   

ที�มา http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

 

16. รูปร่าง ลกัษณะหน้าตา  

คนเราเกิดมา หนา้ตาแตกต่าง  

ทั�งรูป ทั�งร่างสูงตํ�าต่างกนั  

บา้งดาํ บา้งขาวหนา้ยาว หนา้สั�น  

สิ�งที�เหมือนกนัคือความดีเอย  

ที�มา http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 
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17. ชื�อ – สกุลของเพื�อน  

เพื�อนฉนัมากมาย หญิงชายหลายคน  

ทั�งตาลทั�งตน้ต่างเป็นเพื�อนกนั  

ฉนัมีอะไร ก็ใหแ้บ่งปัน  

เพราะพวกเรานั�น เป็นเพื�อนรักเอย  

ที�มา http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

 

18. การใช้ภาษาสุภาพ  

พดูจาสุภาพ ฟังแลว้ชื�นใจ  

หนูจงจาํไว ้พดูจาน่าฟัง  

พดูดี ทาํดีเป็นที�ชื�นชม  

พ่อแม่สุขสมคุณครูดีใจ     

ที�มา http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

 

19. การปฏิบัตตินต่อบุคคลต่าง ๆ ในโรงเรียน  

โรงเรียนของหนูมคีรูหญิงชาย  

คุณครูทั�งหลายใจดียิ�งนกั  

แม่ครัว ภารโรง หนูก็รู้จกั  

เจอหนา้ก็ทกั คาํว่า “สวสัดี”    

ที�มา http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

 

20. ตา  

หนูนั�งมองดูหม ูหมา กา ไก่  

มองใกล ้มองไกล มองไปรอบขา้ง  

มองซา้ย มองขวามองหนา้ มองหลงั  

หนูเห็นทุกอยา่งดว้ยตาหนูเอง    

ที�มา http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 
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21.กลอนหนึ�ง-สอง 

หนึ�ง สอง มือตีกลอง ตะแลก๊แทร๊กแทร๊ก 

สาม สี� ดูใหดี้ 

หา้ หก ส่องกระจก 

เจ็ด แปด ถือปืนแฝด 

เกา้ สิบ กินกลว้ยดิบ ปวดทอ้งร้องโอย โอย  

ที�มาhttp://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 

 

22.กระรอกบอกข่าว 

กระรอก กระรอก เจา้มาบอกข่าว 

ขนนุ่ม หางยาว มากนักี�ตวั 

หนึ�ง สอง สาม สี� อยูนี่�เป็น หา้ 

รีบบอกข่าวมา ไม่ตอ้งตื�นกลวั 

กระรอกบอกข่าว ว่าฝนจะตก 

ตวัสั�นงนังก ส่งเสียงรัว รัว 

ที�มาhttp://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 

 

23.ขวดห้าใบ 

ขวดหา้ใบวางอยูบ่นกาํแพง (ซํ�า) 

เราเอาหินปาไปใหม้นักลิ�งตกลงมา 

คงเหลือขวดกี�ใบวางอยูบ่นกาํแพง ลดลงเหลือสี� 

(ลดจาํนวนขวดลงไปตามลาํดบั จนกระทั�งเหลือขวดหนึ�งใบ) 

ไม่มีขวดเหลือเลยวางอยูบ่นกาํแพง จะทาํอยา่งไรกนัดี 

ที�มาhttp://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 

 

24.จบัปู 

หนึ�ง สอง สาม สี� หา้ จบัปูมา้มาไดห้นึ�งตวั 

หก เจ็ด แปด เกา้ สิบ ปูมนัหนีฉนัตอ้งสั�นหวั 

กลวั ฉนักลวั ฉนักลวั ปูหนีบที�หวัแม่มือ 

ลา ลา้ ลา .............................................. 

ที�มาhttp://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 
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25.ซ้าย-ขวา 

เราใชอ้ะไร อ๋อมือสองขา้ง 

ซา้ย ขวา ใชต่้าง กนับา้งนิดหน่อย 

มือขวาถนดักว่า เพราะว่าใชบ่้อย 

มือซา้ยใชน้อ้ย ไม่ค่อยถนดัเอย 

ที�มาhttp://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 

 

26.ซ้าย-ขวา 

ปรบมือขา้งซา้ย (ปรบมือทางซา้ย 2 ครั� ง) 

ปรบมือขา้งขวา (ปรบมือทางขวา 2 ครั� ง) 

พวกเรามาสนุกเฮฮา ปรบมือขา้งซา้ย ปรบมือขา้งขวา 

ที�มาhttp://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 

 

27.ซ้าย-ขวา 

เราปักชื�อที�เสื�อดา้นขวา ดา้นซา้ยนั�นหนามีกระเป๋า 

เราจาํจากเสื�อของเรา เสื�อของเขาก็มขีวา-ซา้ยเอย 

ที�มาhttp://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 

 

28.ซ้าย-ขวา-หน้า-หลงั-กลาง-หนา-บาง 

แม่กระต่ายเดินมา นาํหนา้ลกูนอ้ย 

เดินตามตอ้ยตอ้ย สีขาวอยูห่ลงั 

สีดาํน่าดู เดินอยูต่รงกลาง 

ทางซา้ยหญา้บาง ทางขวาหนาเอย 

ที�มาhttp://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 

 

29.เท่ากนั-ไม่เท่ากนั 

ชา้งมีสี�ขา มา้มีสี�ขา 

คนเรานั�นหนา สองขา ต่างกนั 

ชา้งมา้ มีขา สี�ขา เท่ากนั 

แต่กบัคนนั�น ไม่เท่ากนัเอย 

ที�มาhttp://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 
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30.นกกระจบิ 

นั�นนกบินมาลิบลิบ นกกระจิบ หนึ�ง สอง สาม สี� หา้ 

อีกฝงูบินล่องลอยมา หก เจ็ด แปด เกา้ สิบ ตวั 

ที�มาhttp://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 

 

31.นกสิบตวั 

นกสิบตวัเกาะอยูบ่นกิ�งไม ้

ตวัหนึ�งบินไปเหลือเกา้ตวั 

(ลดจาํนวนนกลงไปตามลาํดบั จนกระทั�งเหลือนกหนึ�งตวั) 

นกหนึ�งตวัเกาะอยูบ่นกิ�งไม ้

พอมนับินไปก็ไม่มนีกเหลือเลย 

ที�มาhttp://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 

 

32.นับนิ�วมอื 

นี�คือนิ�วมือของฉนั มือฉนันั�นมีสิบนิ�ว 

มือซา้ยฉนัมีหา้นิ�ว มือขวาก็มีหา้นิ�ว 

นบั หนึ�ง สอง สาม สี� หา้ นบัต่อมา หก เจ็ด แปด เกา้ สิบ 

นบันิ�วนั�นจงอยา่รีบ นบัหนึ�งถึงสิบจาํใหขึ้�นใจ 

ที�มาhttp://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 

 

33.บน-ใต้ 

ฉนันอน บนเตียง ส่งเสียง แจ๋วแจ๋ว 

หนูห่ม ผา้แลว้ ไวก้นั ลมหนาว 

นอนดิ�น ไปมา ฝันว่า ควา้ดาว 

ตื�นมา แสนหนาว ผา้ตก ใตเ้ตียง 

ที�มา http://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 
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34.บน-ใต้-ใกล้-ไกล 

ลกูเป็ดยนือยูใ่กล ้ฟางกองใหญ่ใกลริ้มทาง 

ลกูหมาวิ�งส่ายหาง ยงัอยูห่่างไกลออกไป 

ลกูนกผกโผบิน แลว้บินเกาะบนไมใ้หญ่ 

กระต่ายขาวแสนตกใจ วิ�งมาใตต้น้ไมเ้อย 

ที�มาhttp://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 

 

35.บวก-ลบ 

บา้นฉนัมีแกว้นํ� าสี�ใบ ครูใหอ้ีกสามใบนะเธอ 

มารวมกนันบัดีดีซิเออ ดูซิเธอรวมกนัไดเ้จ็ดใบ 

บา้นฉนัมีแกว้นํ� าเจ็ดใบ หายไปสามใบนะเธอ 

ฉนัหาแกว้แลว้ไม่เจอ ดูซิเออเหลือเพียงสี�ใบ 

ที�มาhttp://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 

 

36.เป็ดห้าตวั 

เป็ดนอ้ยหา้ตวัเตาะแตะตามกนั เดินเพลิดเพลินมาในไพวลัย ์

ก๊าบก๊าบก๊าบ แม่เรียกเสียงดงั เป็ดนอ้ยสี�ตวักลบัมาน่าชงั 

(ถึงไม่กลบัเลยแนะเออน่าชงั) 

แม่เป็ดขนงามเดินตามลกูไป ก๊าบก๊าบก๊าบ กึกกอ้งในไพวลัย ์

ก๊าบก๊าบก๊าบ แม่เรียกเสียงดงั เป็ดนอ้ยหา้ตวักลบัมาดีจงั 

ที�มาhttp://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 

 

37.มาก-น้อย 

แม่ให ้เงินพี� วนันี�  หา้บาท 

แต่ฉนั ไดข้าด สองบาท ใช่ไหม 

ฉนัได ้สามบาท นอ้ยกว่า เสียใจ 

พี�ได ้มากกว่า ยิ�มร่า ยนิดี 

ที�มาhttp://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 
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38.มาก-น้อย,เท่า-ไม่เท่า,สูง-ตํ�า,สั�น-ยาว 

มีเด็กสองคน วิ�งวนเลี�ยงไก่ 

คนสูงถือไม ้อนัยาวหนกัหนา 

มีไก่สิบตวั มากจนลายตา 

อีกคนนอ้ยกว่า หา้ตวัวิ�งไว 

ถือไมอ้นัสั�น เขานั�นตวัตํ�า(เตี�ย) 

นบัไก่น่าขนั เท่ากนัหรือไม่ 

หา้ตวั สิบตวั รีบนบัเร็วไว 

สูง-ต ํ�ามีไก่ ไม่เท่ากนัเลย 

ที�มาhttp://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 

 

39.แม่ไก่-ลูกไก่ 

หนึ�ง สอง สามและสี� แม่ไก่มีลกูสี�ตวั 

ลกูจ๋าอยา่ทาํชั�ว จงเกรงกลวัเรื�องบาปกรรม 

ลกูเจี�ยบต่างรักแม่ จึงมีแต่เชื�อฟังคาํ 

ทาํดีทุกเชา้ค ํ�า หากทาํชั�วจะเป็นทุกข ์

แม่มองเจี�ยบทั�งสี� เป็นเด็กดีแลว้มีสุข 

จึงร้องว่า “กุ๊ก กุก๊” แม่รักลกูทุกทุกตวั 

ที�มาhttp://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 

 

40.แม่ไก่ออกไข่ 

แม่ไก่ออกไข่วนัละฟอง ไข่วนัละฟอง 

แม่ไก่ของฉนัไข่ทุกวนั หนึ�งวนัไดไ้ข่หนึ�งฟอง (นบัต่อไปเรื�อยๆ) 

แม่ไก่ของฉนัไข่ทุกวนั สิบวนัไดไ้ข่สิบฟอง 

ที�มาhttp://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 

 

41.แม่ค้าข้าวหลาม 

แม่คา้ แม่คา้ขา้วหลาม ซื�อ หนึ�ง สอง สาม ราคาเท่าไร 

ขอซื�ออีก สี� หา้ หก ขา้วหลามกลิ�งตกรีบเก็บไวไว 

ซื�อหกขอแถมอีกหนึ�ง ไปจิ�มนํ� าผึ�งอร่อยเหลือใจ 

ที�มาhttp://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 
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42.ลูกแมวสิบตวั 

ลกูแมวสิบตวัไต่อยูบ่นหลงัคา ตวัหนึ�งกระโดดตุ๊บลงมาเหลือลกูแมวเกา้ตวั 

(ลดจาํนวนลงไปตามลาํดบัจนกระทั�งเหลือหนึ�งตวั) 

ลกูแมวตวัหนึ�งไต่อยูบ่นหลงัคา พอมนักระโดดลงมาบนหลงัคาก็ไม่มีแมว 

ที�มาhttp://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 

 

43.ลูกแมวสิบตวั 

ลกูแมวสิบตวัที�ฉนัเลี�ยงไว ้นอ้งขอใหแ้บ่งไปหนึ�งตวั 

ลกูแมวสิบตวัก็เหลือนอ้ยลง นบัดูใหม่เหลือลกูแมวเกา้ตวั 

(ลดจาํนวนลงไปตามลาํดบัจนกระทั�งเหลือหนึ�งตวั) 

ลกูแมวหนึ�งตวัก็เหลือนอ้ยลง นอ้งขอใหแ้บ่งไปหนึ�งตวั 

ลกูแมวหนึ�งตวัก็เหลือนอ้ยลง นบัดูใหม่ไม่เหลือลกูแมวสกัตวั 

ที�มาhttp://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 

 

44.ลูกหนู 

ลกูหนูตวัหนึ�งซ่อนอยูใ่นตู ้อกีตวัตามมาดูรวมเป็นสองตวั 

(นบัขึ�นเรื�อยๆจนครบสิบ) 

ที�มาhttp://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 

 

45.สั�น-ยาว 

ไมบ้รรทดั ของฉนั อนัยาว เท่านี�  

ดินสอ ของพี� สั�นกว่า ใช่ไห ้

ยางลบ ของนอ้ง ยิ�งสั�น ลงไป 

ไมบ้รรทดั นี�ไง ยาวกว่า ใครเลย 

ที�มาhttp://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 

46.สูง-เตี�ย 

เสาธง ตรงแน่ว เห็นแลว้ ใช่ไหม 

มีเสา ชาติไทย ผกูไว ้นั�นหนา 

เสาธง สูงเด่น มองเห็น งามตา 

ตน้ไม ้เตี�ยกว่า เสาสูง จริงเอย 

ที�มา http://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 
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47.หนัก-เบา 

นั�นแน่ใบไม ้ปลิวลมไปมา 

สบายจริงหนา เพราะเบาเหลือใจ 

กอ้นหินอยูนิ่�ง กลิ�งไปไม่ได ้

หนกักว่าใบไม ้ลมแรงไป 

ที�มาhttp://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 

 

48.หนา-บาง 

โต๊ะเรียน ของฉนั นั�นทาํ ดว้ยไม ้

ไมห้นา เห็นไหม ฉีกไม่ ขาดเลย 

กระดาษ ของฉนั นั�นบาง เหลือเอย 

ฉีกนิด ขาดเลย ไมห้นา น่าชม 

ที�มาhttp://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 

 

49.หน้า-กลาง-หลงั 

เรือใบ สีแดง แล่นแซง ขึ�นหนา้ 

เรือใบ สีฟ้า ตามมา อยูก่ลาง 

เรือใบ ลาํไหน แล่นอยู ่ขา้งหลงั 

สีขาว ชา้จงั อยูห่ลงั สุดเลย 

ที�มาhttp://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 

 

50.หนึ�ง-สอง-สาม 

หนึ�ง สอง สาม เป็นยามปลอดภยั สี� หา้ ลอดรั� วออกไป 

หก เจ็ด แปด แดดแจ่มใส เกา้ สิบ ไวไววิ�งไล่กนั 

สิบเอด็ สิบสอง รีบยอ่งกลบั สิบสาม สิบสี� หลบัแลว้ฝัน 

สิบหา้ สิบหก ตกเตียงพลนั สิบเจ็ด สิบแปด นั�นฉนัหวัโน 

ที�มา http://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 
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51.ใหญ่-เลก็ 

มาลี เดินมา เห็นหมา ตวัใหญ่ 

มาลี ร้องไห ้ตกใจ กลวัหมา 

เห็นแมว ตวันอ้ย ค่อยค่อย กา้วมา 

แมวเลก็ กว่าหมา มาลี ไมก่ลวั 

ที�มาhttp://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 

 

52.ใหญ่-เลก็,อ้วน-ผอม 

หนูนิดเป็นพี� ดูซิตวัใหญ่ 

อว้นกว่าหนูใหม่ ตวัเลก็เป็นนอ้ง 

หนูใหม่นั�นหนา ผอมกว่าเป็นกอง 

นิดหนกักว่านอ้ง ใหม่ผอมตวัเบา 

ที�มาhttp://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 

 

53.อ้วน-ผอม 

มีเด็ก คนหนึ�ง ซึ�งเขา กินมาก 

ลุกนั�ง ลาํบาก เพราะอว้น เกินไป 

ส่วนเด็ก อกีคน ไมกิ่น อะไร 

จนผอม เหลือใจ ไม่มี เรี�ยวแรง 

ที�มาhttp://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 

 

54.กาํมอื 

กาํมือขึ�นแลว้หมุนหมนุ ชูมือขึ�นโบกไปมา 

(ซํ�าทั�งประโยค) 

กางแขนขึ�นและลง พบัแขนมือและไหล่ 

กางแขนขึ�นและลง ชูขึ�นตรงหมุนไปรอบตวั 

ที�มา http://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 
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55.หนอนผเีสื�อ 

หนอนตวันอ้ยๆ ค่อยๆ คลืบคลาน 

ค่อยๆ คลืบคลานหาอาหารกิน 

หนอนกินใบไม ้มนักินมนักิน 

กินไม่หยดุย ั�ง ทั�งวนัทั�งคืน 

หนึ�งสปัดาห์กว่า มนัเติบโต 

เปลี�ยนแปลงมาโข สร้างเปลือกหุม้ตวัไว ้

สองสปัดาห์ดกัแดเ้ปลี�ยนไป 

สู่ชีวิตใหม่เป็นสีเสื�อแสนงาน 

ที�มาhttp://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 

 

56.เพลงข้างขึ�นข้างแรม 

ค ํ�าคืนขา้งแรม เห็นดวงดาวแจ่มกระจ่างฟ้า 

ดว้ยเดือนเลื�อนลา เลื�อนลา ลบัตาจากไป 

จากไปนานครึ� งเดือน กก็ลบัมาเยอืนฟ้าใหม่ 

ค ํ�าคืนเดือนหงาย พระจนัทร์สุกใสเต็มดวง 

ที�มาhttp://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 

 

57.ยนืตวัตรง 

ยนืตวัใหต้รง กม้หวัลงตบมือแผะ 

แขนขวาอยูไ่หน หนัตวัไปทางนั�นแหละ 

ยนืตวัใหต้รง กม้หวัลงตบมือแผะ 

แขนซา้ยอยูไ่หน หนัตวัไปทางนั�นแหละ 

ที�มาhttp://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 

 

58.สามฤดู 

ฤดูฝนตน้เดือนเมษา 

ฤดูหนาวราวเดือนพฤษจิกา 

ฤดูร้อนเริ�มราวเดือนมีนา 

สามฤดูเวียนมาในรอบหนึ�งปี 

ที�มาhttp://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 
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59. หนึ�งปีมสิีบสองเดือน 

หนึ�งปีนั�นมีสิบสองเดือนอยา่ลืมเลือนจาํไวใ้หม้ ั�น 

หนึ�งสปัดาห์นั�นมีเจ็ดวนั 

อาทิตย ์จนัทร์ องัคาร พุธ พฤหสั ศุกร์ เสาร์ 

ที�มาhttp://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 

 

60. ธรรมชาติแสนสวย    ตอ้งช่วยกนัรักษา 

ร่วมใจปลกูป่า        มาเรามาร่วมมือกนั 

ป่าสวยนํ� าใส         สตัวใ์หญ่นานาพนัธุ ์

อยูอ่ยา่งสุขสนัต ์     ร่วมกนัรักษา 

ที�มา http://kamonc.blogspot.com/2013/01/blog-post_29.html 

 

61. ดอกไมห้อมหวน      เดก็ชวนกนัดม 

กลิ�นหอมลั�นทม      ชวนชมชื�นใจ 

เด็กชวนกนัมา        ช่วยกนัปลกูไว ้

ร่วมกนัใส่ใจ          เจา้ดอกไมง้าม 

ที�มา http://kamonc.blogspot.com/2013/01/blog-post_29.html 

 

62. พรรณไมน้านาพนัธุ ์       ดั�งสวรรคปั์� นแต่ง 

หลากหลายเหล่าพนัธุไ์ม ้   ต่างใหไ้วใ้นพนา 

ฝงูนกและฝงูกา            ต่างไดม้าค่อยพึ�งหา 

ธรรมชาติที�ใหม้า           จงรักษาช่วยดูแล 

ที�มา http://kamonc.blogspot.com/2013/01/blog-post_29.html 

 

63. พืชใบสีเขียว          เกาะเกี�ยวริมรั� ว 

ทุกถิ�นมีทั�ว                ใกลต้วัมากม ี

ควรนาํมากิน         มวีิตามินดี 

กินแลว้จะมี          อว้นพีแข็งแรง 

ที�มา http://kamonc.blogspot.com/2013/01/blog-post_29.html 
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64. ธรรมชาติสร้างมา     พวกเราตอ้งช่วยกนัรักษา 

ทั�งดอกไมที้�งามตา    อีกทั�งพฤกษานานา 

ลาํธารใสที�ไหลเยน็   สาดกระเซนเยน็สายตา 

มองดูเบื�องหนา้       ดูงามตาทุกหยอ่มหญา้ 

ที�มา http://kamonc.blogspot.com/2013/01/blog-post_29.html 

 

65. ผเีสื�อแสนงาม        บินตามดอกไม ้

ขยบัปีกป้องไป       บินไปบินมา 

ดูดเกสรดอกไม ้      ขยายพนัธุน์านา 

ดอกไมง้ามตา        อุราเปรมปรีย ์

ที�มา http://kamonc.blogspot.com/2013/01/blog-post_29.html 

 

66.ฝนตก 

ซ่า ซ่า ซ่า ฝนตกลงมากระเด็นเป็นฝอย   

เด็ก เดก็ หลบฝนกนัหน่อย 

เด็ก เดก็ หลบฝนกนัหน่อย   

ฝนเพียงเลก็นอ้ยจะเป็นหวดัเอ๋ย 

ฮดัเชย้ฮดัเชย้ฮดัเชย้ 

ที�มา http://www.enfababy.com 

 

67. เพลงโด เร ม ี

โดเป็นเสียงชั�นที�หนึ�ง   

แลว้จึงเลื�อนไปเสียงเร 

มีเป็นเสียงมีเสน่ห์    

รวมกนัสวยเก๋เป็นโด เร มี โด เร ม ี

มี เรโดโอโ้หขอฟังอีกที   

โดเรมี  มีเรโด  

ที�มา http://www.enfababy.com 
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68. สามเหลี�ยม สี�เหลี�ยม วงกลม 

สามเหลี�ยม สี�เหลี�ยม วงกลม   

แม่บรรจงใหห้นูรู้จกั 

หนูๆ ช่างน่ารัก   

เรามารู้จกัสามเหลี�ยม สี�เหลี�ยม วงกลม 

ที�มา http://www.enfababy.com 

  

69. นับเลข 

โนน้นกบินมาลิบๆ   

นกกระจิบ 1 2 3 4 5 

อีกฝงูบินล่องลอยมา   

6 7 8 9 10 ตวั 

ที�มา http://www.enfababy.com 

 

70. ทะเลสดใส 

ทะเลสดใส                    กวา้งใหญ่หนกัหนา 

มีกุง้หอยและปูปลา             ต่างพึ�งพาอยูม่ากมาย 

ทะเลมีสีสนั                   ผกูสกัพนัธช์าติหลากหลาย 

มีกอ้นหินและดินทราย     รักษาไวใ้หง้ามตา 

ที�มา http://sirikanyanat.blogspot.com/ 

 

71. ดินก้อนกรวด 

กอ้นดินเมด็เลก็เลก็      กนัเด็กเด็กช่างสุขสนัต ์

กอ้นดินเลี�ยงไพรพรรณ      ใหชี้วนัไดอ้าศยั 

แร่ธาตุนั�นมีมาก          ดูไม่อยากตน้ไมเ้ติบใหญ่ 

พวกเราจงจาํไว ้                  อยา่ทาํลายสภาพของดิน 

ที�มา http://sirikanyanat.blogspot.com/ 
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72. นํ�าใส 

นํ�าใส-ใส ในลาํธาร     คลา้ยสายพานต่อชีวา 

หล่อเลี�ยงเหล่าปูปลา         ใหชี้วนัไดอ้าศยั 

นํ� าใสนั�นมีนอ้ย           เราตอ้งคอยอยา่ใหห้มด 

รักษานํ� าทุกหยด                 จะไดป้ลดความแหง้แลง้ 

ที�มา http://sirikanyanat.blogspot.com/ 

 

73.ตน้ไมสู้งใหญ่      กิ�งใบชูไหว 

อีกทั�งดอกไม ้         สุขใจเมื�อมอง 

สตัวพ์กัอาศยั            ร่วมอยูเ่พื�อนผอ่ง 

สามคัคีปรองดอง      พวกผอ่งสุขใจ ผเีสื�อแสนงาม 

ที�มา http://sirikanyanat.blogspot.com/ 
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เพลงกล่อมเดก็ 

 

74. จนัทร์เจ้าเอย 

จนัทร์เจา้เอยขอขา้วขอแกง 

ขอแหวนทองแดงผกูมือนอ้งขา้ 

ขอชา้งขอมา้ใหน้อ้งขา้ขี� 

ขอเกา้อี�ใหน้อ้งขา้นั�ง 

ขอยายชั�งเลี�ยงนอ้งขา้เถิด 

ขอยายเกิดเลี�ยงตวัขา้เอง 

ที�มา http://www.bloggang.com/ 

 

75. เจ้าจนัทร์ขา 

จนัทร์เจา้ขา ดิฉนัขอถามข่าว พระจนัทร์โศกเศร้า 

ดิฉนัเป็นทุกข ์พระจนัทร์เป็นสุข ดิฉนัสบาย 

พระจนัทร์เดือนหงาย ดิฉนัเที�ยวเล่น เดือนมืดไม่เห็น 

ดิฉนันอนเสีย 

ที�มา http://www.bloggang.com/ 

 

76. จบัปูดํา 

จบัปูดาํ ขยาํปนูา จบัปูมา้ ควา้ปูทะเล 

ที�มา http://www.bloggang.com/ 

 

77. โตงเตง 

โตงเตงโตงเวา้ กินแต่ของเขา ของตวัเก็บไว ้

ที�มา http://www.bloggang.com/ 

 

78. ไก่แจ้ 

ไก่เอยไก่แจ ้วิ�งแร่เขา้รก 

บุญแม่หาไม่ ไม่มีใครเขา้กก 

ที�มา http://www.bloggang.com/ 
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79. ค้างคาว 

คา้งคาวเอย บินมาเป็นยดื 

ค ํ�าๆมืดๆ 

จะไปสวนไหน จะไปสวนหลวง 

เก็บลกูมะม่วง มาฝากบา้งเนอ้ 

ที�มา http://www.bloggang.com/ 

 

80. นกเอี�ยง 

นกเอี�ยงเอย มาเลี�ยงควายเฒ่า อา้ยควายกินขา้ว 

นกเอี�ยงโกนจุก อา้ยนกอีอุก มนัไปทาํขวญั 

เจา้นกอญัชนั มนัไปสวดมนต ์นกกะยางกลางฝน 

ก็มาพร้อมกนั 

ที�มา http://www.bloggang.com/ 

 

81. นกเอี�ยง 

นกเอี�ยงเอย มาเลี�ยงควายเฒ่า อา้ยควายกินขา้ว 

นกเอี�ยงหวัโต ไปจบัตน้โพธิ�  ร้องไหห้งิงหงิง 

ไปจบัตน้ขิง เขายงิลงมา ไปจบัตน้ข่า 

เขาด่าแม่ให ้ไปจบัตน้ไทร ไถลลาก 

ไปจบัตน้หมาก เขาลากลงมา จบัตน้จาํปา 

นกเอี�ยงหวัโต 

ที�มา http://www.bloggang.com/ 

 

82. กาเอ๋ยกา 

กาเอ๋ยกา บินมาไวไว 

ไปจบัตน้โพธิ�  โผมาตน้ไทร 

ที�มา http://www.bloggang.com/ 
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83. โพนเพน 

โพนเพนเอย กระเด็นสายนาก นํ� าขึ�นท่วมปาก 

กระจายดอกพริก อีแม่ระริก อีแม่ระรวย 

ตดัใบตองกลว้ย มารองบายศรี ชะมดชะนี 

ตีฆอ้งหนา้วง อา้ยคงเป่าปี�  กระดี�ชะมด 

อา้ยคตตีแฉ่ง คา้งคาวปากแหว่ง อุม้ลกูมาด ู

สะดุดขี�หม ูสะดุดขี�หมา หกลม้ปากแตก 

สะดุดหญา้แพรก แตกเสียทาํเนา เจา้เพรานกกระจอก 

ผกับุง้หญา้งอก ทองหลางใบมน ชนกน้ยายมอญ 

ปิดประตูใส่กลอน นอนเสียกลางวนั ไก่ขนัเอก้เอก้ 

ที�มา http://www.bloggang.com/ 

 

84. เฉิบเฉิบ 

เฉิบเฉิบ กินขา้วไม่เปิบ กินปลาเปล่าๆ 

พ่อแม่เขาว่า ทาํตาขาวๆ 

ที�มา http://www.bloggang.com/ 

 

85. ช้าเจ้าหงส์ 

ชา้เจา้หงส์เอย ปีกเจา้อ่อนร่อนลง 

เขา้ในดงชุมแสง พี�ไม่ทุกขไ์มย่าก พี�ไมจ่ากหมแูดง 

ที�มา http://www.bloggang.com/ 

 

86. โยนยาว 

โยนยาวเอย คา้งคาวกินกลว้ย 

มารับพี�ดว้ย ไปช่วยกนัโยนยาว 

ที�มา http://www.bloggang.com/ 

 

87. ตุ๊กติ�ก 

ตุ๊กติ�กเอย ตาํนํ� าพริก จะไปกินทุ่งนา 

ตาํไม่เป็น พริกกระเดน็เขา้ตา 

สมนํ� าหนา้ เจา้ตุ๊กติ�กเอย 

ที�มา http://www.bloggang.com 
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88. หอยกระปุก 

เจา้หอยกระปุกเอย ไวจุ้กกะแป้นแล่น 

เขารักเจา้นกั เขาจะชกัสาแหรกแขวน 

จิ�มลิ�มแป้นแล่น ใหพ้ี�แหงนเปล่าเอย 

ที�มา http://www.bloggang.com/ 

 

89. แมวลาย 

อา้ยแมวลายเอย กินควายหมดตวั 

กินไม่หายอยาก วิ�งไปลากเอาววั 

กินเล่นทั�งตวั น่ากลวัจริงโวย้ 

ที�มา http://www.bloggang.com/ 

 

90. ตุ๊ดตู่ 

ตุ๊ดตู่เอย อยูใ่นรูไมไ้ผ ่เห็นคนเดินไป 

เรียกใหกิ้นหมาก ตุ๊ดตู่เพื�อนอยาก กินหมากดว้ยกนั 

ที�มา http://www.bloggang.com/ 

 

91. โยกเยก 

โยกเยกเอย นํ�าท่วมเมฆ กระต่ายลอยคอ 

อา้ยหมาหางงอ กดคอโงกเงก 

ที�มา http://www.bloggang.com/ 

 

92. ตั�งไข่ 

ตั�งไข่เอย ถา้ตั�งไข่ลม้ จะตม้ไข่กิน 

ไข่ตกดิน ใครอยา่กินไข่เนอ้ 

ที�มา http://www.bloggang.com/ 

 

93. แม่ใครมา 

แม่ใครมา นํ� าตาใครไหล  

ไดเ้บี�ยสองไพ ติดกน้แม่มา 

ที�มา http://www.bloggang.com/ 



23 
 

94. หม่องเหม่ง 

หม่องเหม่งเอย เร่งไปลงเรือ จะไปบา้นเหนือ 

ลงเรือทา้ยวงั สปัทนกั�นหนา้ ร่มระยา้กั�นหลงั 

เจา้ขรัวหวัวงั แห่หม่องเหม่งเอย 

ที�มา http://www.bloggang.com/ 

 

95. มะลงิมะลอง 

มะลิงมะลอง คะนองสิ�นที แกงปลากะดี� 

นํ� าโหลงเหลง คนซนเอง โทษใครไม่ได ้

ที�มา http://www.bloggang.com/ 

 

96. นางแมว 

นางแมวเอย ท่านใหข้อฝน ใหข้อนํ� ามนต ์

รดหวันางแมวบา้ง ขอเบี�ยค่าจา้ง หามนางแมวมา 

ใหถ้กูทั�งขา้ว อยา่ใหข้า้วตายหมนั ขา้วเกวียนละสองพนั 

ออ้ยลาํละหลายสิบ ไปซื�อหมากดิบ ถึงเมืองไชโย 

ลกูสาวโตๆ เร่งใหม้ีลกู ทั�งขา้วก็ใหถ้กู 

ลกูไมอ้ยา่ใหแ้พง ทาํตาแดงๆ ร่อนรับร่อนแร่ 

ฝนก็เทลงมา เทลงมา 

ที�มา http://www.bloggang.com/ 

 

97. ปั�นเมฆ 

ปั� นเมฆเสียก่อน มีละครสามวนั หวัโลน้ชนกนั 

ฝนก็ล ั�นลงมา นางแมวหางขอด ตลอดหางยาว 

สี�เทา้ดาํแดง แมวกินปลายา่ง แมวกินปลาแหง้ 

ฝนตกหนา้แลง้ อยูที่�ตน้สะเดา เยน็ทั�งรากขา้ว 

ปลาหลดปลาไหล ปลากะทิงวิ�งไล่ อยูใ่นทอ้งนา 

นางเมขลาเอย มาจากเมืองบน ท่านใหข้อฝน 

ฝนก็ตกลงมา ตกลงมา 

ที�มา http://www.bloggang.com/ 
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98. ลงิลม 

ลิงลมเอย มาอมขา้วพอง เด็กนอ้ยทั�งสอง 

มาทดัดอกจิก เจา้พระยานกพริก เจา้พระยานกเขา 

ทวงเบี�ยทวงขา้ว ใหเ้จา้ลิงลม 

ที�มา http://www.bloggang.com/ 

 

99. ดอกไม้ 

ดอกไมห้อ้ยหู สีชมพหูอ้ยบ่า 

คนทรงเขามา อยา่ใชเ้ลยเอย 

ที�มา http://www.bloggang.com/ 

 

100. แม่ศรี 

แม่ศรีเอย แม่ศรีสาวสะ ยกมือไหวพ้ระ 

ว่าจะมีคนชม ขนคิ�วเจา้ต่อ ขนคอเจา้กลม 

ชกัผา้ปิดนม ชมแม่ศรีเอย 

ที�มา http://www.bloggang.com/ 

 

101. แม่ศรี 

แม่ศรีเอย แม่ศรีสาหงส์ เชิญเจา้ลงมา 

เอาแม่สร้อยทอง เชิญปี� กลอง เชิญแม่ทองศรีเอย 

ที�มา http://www.bloggang.com/ 

 

102. แม่ศรี 

แม่ศรีเอย แม่ศรีสาคร เอวกลึงหนา้อ่อน 

ผวัร้างเจา้ไว ้กระดิกชา้งนอ้ย เป็นทองคาํเปลว 

เชิญมาเร็วๆ เถิดแม่ศรีเอย 

ที�มา http://www.bloggang.com/ 
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103. อ้ายโม่ง 

อา้ยโม่งเอย กินขา้วกะอะไร กินขา้วกะไข่ 

ชอ้นหอ้ยไวไ้หน เอาไวต้น้กลว้ย ไล่ทนัหรือไม่ทนั 

ที�มา http://www.bloggang.com/ 

 

104. นกกระจอก 

นกกระจอกจ๊อกจอก อยูใ่นกระบอกไม ้

นกเอี�ยงเสียงใสเป็นนายโรง นกกลิ�งโคลงเป็นนางเอก 

ที�มา http://www.bloggang.com/ 

 

105. จุบแจง 

จุบแจงเอย แม่ยายร้องเรียก มาคดขา้วเปียก 

ใหแ้ม่ยายกิน แกทอดกฐิน ปัดริ�นปัดยงุ 

นกกระทุงตายห่า ชา้งงวงชา้งงา ออกมาใหสิ้�น 

เจา้กฐินทองเอย 

ที�มา http://www.bloggang.com/ 

 

106. โพงพาง 

โพงพางเอย ปลาเขา้ลอด 

ปลาตาบอด เขา้ลอดโพงพาง 

ที�มา http://www.bloggang.com/ 

 

107. ใครอิ�มก่อน 

ใครอิ�มก่อน ดูโขนดูหนงั ใครอิ�มทีหลงั 

ลา้งถว้ยลา้งชาม 

ที�มา http://www.bloggang.com/ 

 

108. ขี�ตู่ 

ขี�ตู่กลางนา ขี�ตาตุก๊แก ขี�มกูยายแก่ 

ออระแร้อรชร อุดแจเท่งเจ 

ที�มา http://www.bloggang.com/ 
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109. จงิโจ 

จิงโจเ้อย มาโลส้าํเภา หมาไนไล่เห่า 

จิงโจต้กนํ� า หมาไนไล่ซํ�า จิงโจด้าํหนี 

ไดก้ลว้ยสองหวี ทาํขวญัจิงโจ ้โห่อิ�วโห่ฮิ�ว 

ที�มา http://www.bloggang.com/ 

 

110. เด็กเอ๋ยพาย 

เด็กเอ๋ยพาย นายเอ๋ยโยก นายหวักระโหลก 

โยกเอาโยกเอา 

ที�มา http://www.bloggang.com/ 

 

111. รีๆข้าวสาร 

รีๆขา้วสาร สองทะนานขา้วเปลือก เลือกทอ้งใบลาน 

เก็บเบี�ยใตถุ้นร้าน พานเอาคนขา้งหลงัไว ้

ที�มา http://www.bloggang.com/ 

 

112. ไก่ตั�ง 

ไก่ตั�งไก่ต่อ ไก่ล่อไก่ชน ไก่ถกูถอนขน 

ไก่ลงหมอ้แกง 

ที�มา http://www.bloggang.com/ 

 

113. ห้อห่อขวญั 

หอ้ห่อขวญั พาเมียไปดว้ย ไปช่วยแรงกนั 

ขา้วเหนียวสองห่อ ไม่พอกลางวนั 

ที�มา http://www.bloggang.com/ 
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114. จํ�าจี�มะเขือเปราะ 

จํ�าจี�มะเขือเปราะ กระเทาะหนา้แวน่ พายเรือแอ่นๆ 

กระทั�งตน้กุ่ม เห็นเดก็หนุ่มๆ ดีเนื�อดีใจ 

ขอดา้ยขอไหม เยบ็ผา้ยายชี เขาโห่กาล ี

เขาตีโหม่งคลุ่ม ขยุม้หนา้กลอง นางสายบวัทอง 

อาบนํ� าท่าไหน อาบนํ� าท่าวดั เอาแป้งไหนผดั 

เอากระจกที�ไหนส่อง เยี�ยมๆมองๆ นกขุนทองร้องเนอ้ 

ที�มา http://www.bloggang.com/ 

 

115. จํ�าจี�มะเขือพวง 

จํ�าจี�มะเขือพวง เห็นชาวบางหลวง มาทอดกา้มกุง้ 

กา้มกุง้เอย มาร้องแวๆ มาสอยดอกแค 

มาแหยรู่ปู อีหนูคายแป้ง อีแร้งตกใจ 

บินไปพะเยบิพะยาบ จระเขล้ากหาง นกกระยางบินปรื�อ 

ที�มา http://www.bloggang.com/ 

 

116. จํ�าจี�คอกแคก 

จํ�าจี�คอกแคก ยอกแยกปลาไหล  

ใหจี้�ตรงไหน จะไชตรงนั�น 

ที�มา http://www.bloggang.com/ 

 

117. ชักส้าว 

ซกัสา้วเอย มะนาวโตงเตง ขุนนางมาเอง 

ว่าจะเล่นซกัสา้ว มือใครยาว สาวไดส้าวเอา 

มือใครสั�น เอาเถาวลัยต่์อเขา้ 

ที�มา http://www.bloggang.com/ 

 

118. ผงเข้าตา 

ผงเขา้ตา แมงดาหยบิออก 

จะคดเขา้ตอก ใหแ้มงดากิน 

ที�มา http://www.bloggang.com/ 
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119. โยช้า 

โยเอ๋ยโยชา้ ทาํนาหนองปลอ้ง แม่ควายมีทอ้ง 

ออกลกูเป็นพนั ขนมทอดมนั สองอนัสิบเบี�ย 

ไปซื�อไกเ้ตี�ย มาถวายตน้โพธิ�  ขะโมยลกัโค 

กบัโอท่านไป เขาจบัตวัได ้ที�หวัเมืองคูคี้�  

หนา้แขง้เป็นฝี จมกูเป็นไฝ เขาเฆี�ยนดว้ยไม ้

กลวัหรือไม่กลวั ไมข้มบัขมีบหวั กลวัแลว้กลวัแลว้ 

ที�มา http://www.bloggang.com/ 

 

120. ตะเข้ตะโขง 

ตะเขต้ะโขง อยูใ่นโพรงประสกั 

ตะเขฟั้นหกั กดัคนไม่เขา้ 

ที�มา http://www.bloggang.com/ 

 

121. ตะลุ้งตุ้นแช่ 

ตะลุง้ตุง้แช่ เขาเห่ยายมา มาถึงศาลา 

เขาก็วางยายลง 

ที�มา http://www.bloggang.com/ 

 

122. งูกนิหาง 

งูเอ๋ย กินนํ� าบ่อไหน 

กินนํ� าบ่อทราย ยา้ยไปก็ยา้ยมา 

กินนํ� าบ่อโศก โยกไปกโ็ยกมา 

กินนํ� าบ่อหิน บินไปก็บินมา 

กินหวักินหาง กินกลางตลอดตวั 

ที�มา http://www.bloggang.com/ 
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123. นกเอ๋ย 

นกเอ๋ยกระเทยกี�ร้อย? (สองร้อย) 

ออ้ยกี�สิบ? (สองสิบ) 

หมากดิบกี�ตน้? (สองตน้) 

ปลน้กี�ทะลาย? (สองทลาย) 

ผา้ลายกี�ผนื? (สองผนื) 

ฟืนกี�มดั? (สองมดั) 

ไมก้ลดักี�เล่ม? (สองเล่ม) 

เข็มกี�กระบอก (สองกระบอก) 

มะกอกหรือหมากยนั? (หมากยนั) 

ฟันหวันกกูก๊! 

ที�มา http://www.bloggang.com/ 

 

124.นอนเสียเถิดลกูจ๋า 

หลบัตาฟัง(แม่/พ่อ)ร้องเพลงกล่อม 

สองมือ(แม่/พ่อ)จะคอยปกป้อง 

โอบถนอมรักลกูดั�งดวงใจ 

นอนเสียเถิดลกูเอ๋ย 

เจา้เอยจงอยา่ร้องไห ้

ฝันดี อยา่ใหม้ีโรคภยั 

ยอดดวงใจของ(แม่/พ่อ)คือเจา้(หรือชื�อลกู)เอย ฮื�อ ฮือ ฮือ ฮื�อ ฮือ หื�อหื�อ ฮือ 

ที�มา แงซาย_จอม 

 

125.แม่นกกาเหว่าเอย      ไข่ใหแ้ม่กาฟัก 

แม่กาก็หลงรัก          นึกว่าลกูในอุทรณ์ 

คาบเอาขา้วมาเผื�อ    คาบเอาเหยื�อมาป้อน 

ถนอมไวใ้นรังนอน     ปีกยงัอ่อนจะสอนบิน 

แม่กาพาไปกิน          ที�ปากนํ� าพระคงคา 

ตีนเจา้เหยยีบสาหร่าย ปากก็ไซห้าปลา 

กินแลว้กโ็ผไปจบั        ที�ตน้โพธิ� ทอง 

ยงัมีนายพรานคนหนึ�ง  เที�ยวเยี�ยมเยยีมมองมอง 

ยกปืนขึ�นส่อง              จอ้งเอาแม่กาดาํ 
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ตวัหนึ�งว่าจะตม้           อีกตวัหนึ�งว่าจะยาํ 

จะกินนางแม่กาดาํ        คาํวนันี� แลนา 

ที�มา แงซาย_จอม 
 

 

 

126.เรือเอ่ย เรือหงษ ์ ทรงภู่หอ้ย งามยศยอ้ย ร้อยเรียองเอย 

เรือเอ่ย เรือใบ ไวว่องวิ�ง รวดเร็วจริง วิ�งไวว่องเอย 

เรือเอ่ย เรือกลัยา หลงัคาใบบวั ฝนตกกน้รั�ว ชะจ๊ะถิงโยน้ถงิ 

เอ่ เอ  เอ เอ่ เอ  เอ่ เอ ้

ที�มา benjyja 

 

127.หลบัตานอนซะเถิดคนดี แม่จะกล่อมเจา้ไวแ้นบอกตรงนี�  

เจา้เป็นดั�งแกว้ตา และมีค่ากว่าสิ�งอื�นใด เพราะเจา้เป็นยอดดวงใจของแม ่

หลบัตา นอนซะเถิดคนดี พ่อจะกล่อม ลกูนอ้ยใหห้ลบัสบาย 

ใหเ้จา้นอนฝันดี วนัพรุ่งนี�มีแรงต่อไป เพราะเจา้เป็นยอดดวงใจของพ่อ  

เจา้เป็นดั�งแกว้ตาและมีค่ากว่าสิ�งอื�นใด  ถนอมดูแลและรักหมดใจ 

ที�มา rucasBay 

 

128.เพลง พ่อกล่อมลูกครับ 

ดึกแลว้หนา หลบัเถิดหนอ พ่อจะร้องเพลงกล่อม กล่อมเบาๆ เจา้ตวันอ้ย ค่อยๆ นอน ฝันดี  

ทาํตาพริ�ม อิ�มนมแลว้ อยา่งนี�   นอนเถิดหนา เจา้ตวัดี จะใหพ้่อร้องทั�งคืนหรือไร 

พ่อจะสอน เจา้เอาไหม ใหน้บัดาว อยูบ่นฟ้า สุขสดใส คือแสงดาว 

พ่อจะสอน เจา้เอาไหม ใหน้บัดาว  หนึ�งแและสอง หนึ�งและสอง  สามสี� .. 

แปดสิบสอง แปดสิบสาม 

พ่อจะสอน เจา้เอาไหม ใหน้บัดาว อยูบ่นฟ้า สุขสดใส คือแสงดาว 

พ่อจะสอน เจา้เอาไหม ใหน้บัดาว  แปดหมื�น สอง แปดหมื�นสาม - - 

ที�มา rucasBay 
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เพลงกล่อมเด็กภาคอสีาน 

 

129.อื�อ...อื�อ...อื�อ...นอนสาเดอ้หล่าหลบัตาแม่สิกล่อม     นอนตื�นแลว้เจา้จั�งแอ่วกินนม    แม่ไปไฮหมกไข่มา

หา    แม่ไปนาจี�ปลามาป้อน  แม่เลี�ยงม่อนอยูใ่นป่าสวนมอน  นอนตะแคงกะอยูก่กไมเ้นิ�ง  ฟังเสียงเอิ�นกะ

อา้ยบ่าวสิลา    เพิ�นไปนาจบัอึ�งมาแลว้  จบัอึ�งแลว้เลี�ยงววัเลี�ยงควาย  ควายกเูสียอีแม่กู่ด่า  เตน้เขา้ป่าเห็นนก

แจน้แวน้แจน้แวน้เอย้เห็นความยกู่บ่อเห็นบ่อแทจ้กัว่าโต๋ได๋อื�อ...อื�อ...อื�อ.. 

ที�มา http://www.kroobannok.com/blog/4537 

 

130.อื�อ...อื�อ...อื�อ...นอนสาเดอ้หล่าหลบัตาแม่สิกล่อม  นอนแต่เซ่าเจา้อยา่ติงคิง  นอนจริงจริงหลบัตาจอ้ย

จอ้ย  ลกูอ่อนนอ้นหลบัแลว้แม่สิกวย  เขาขายกลว้ยแม่สิซื�อใหกิ้น  อยา่สุติงนอนสาลกูแกว้  นอนอู่แกว้ในอู่

สายไหม  แม่สิไกวไปมาไวไว  นอนอู่ไทยกวยไปโตนเตน้  กวยโอนเอน้หลบัแลว้อยา่ติง  อื�อ...อื�อ...อื�อ... 

ที�มา http://www.kroobannok.com/blog/4537 

 

131.นอนสาหล่าหลบัตาแม่กล่อม  นอนตื�นแลว้จั�งหลุกกินนม  กินนมไฝ่บ่ปานนมแม่  กินนมแม่มนัแซบมนั

หวาน  มนัหวานลงหวานลงคือกลว้ยหวานจว้ยๆใส่ปากคาํแพง  เออ้ ฮะ เออ้ ฮะ เออ้ ฮะ เออ้ ๆ  แม่ไปไฮ่เอา

ไข่มาหา  แม่ไปนาเอาปลามาป้อน  แม่เลี�ยงมอ้นอยูใ่นสวนมอน   เออ้ ฮะ เออ้ ฮะ เออ้ ฮะ เออ้  นอนสาหล่า

หลบัตาแม่ชิกล่อม  ขดออ้มป้อมนอนแลว้อยา่ตีง  มิดอิ�งติ�งอยา่กวนอยา่แอ่ว   นอนตื�อแลว้จงัลุกกินนม  เออ้ 

ฮะ เออ้ ฮะ เออ้ ฮะ เออ้ 

ที�มา http://www.kroobannok.com/blog/4537 

 

132.เออ้ ฮะ เออ้ ฮะ เออ้ ฮะ เออ้  นอนหนูนอนแม่จะร้องเพลงกล่อมใหเ้สียงดงั ๆ    หนูนอนฟัง ฟังแลว้หนู

จงนอนสาหล่า หลบัตาแม่สิกล่อม คนัแม่นนอนอู่เตง้นอนเลง้อู่ไหม  นอนอู่ไหมสิไหลลงอู่แกว้  นอนอู่แกว้ 

นอนแลว้ แม่สิไกว อือ อื�อ  แม่ไปไฮ่ สิเอาไข่มาหา    พ่อไปนาสิเอาปลามาป้อน  นอนสาหล่าท่ากินปลานาํ

พ่อ  รอท่ากินไขตม้ คอยท่าแม่มา อือ อื�อ   ไผบ่อนอนแมวโพงสิขบแกม้  ฝาบ่อแอม้แมวเป้าสิเขี�ยนตา  แมว

โพงเป้าสิขบกนั ม่าวมาว   แม่สิฝั�นเซือกค่าวไปคอ้งคอแมว อือ อื�อ   กุดกรู ๆ กะหวันาขา้วก ํ�า  ค ํ�ามาแลว้สิพา

นอ้งเมือนอน   นกเขานอ้ยกะยงันอนนาํแม่ คาํเอย  แพรและผา้สิหาตุม้กะบ่อมี อือ อื�อ   ตุ๋หลหูล่านอนสา      

แม่สิกล่อม  ห่มผา้ออ้ม นอนพร้อมแม่สิไกว   นอนอู่ผา้ สองวาแม่เจา้ตํ�า คาํเอย  นอนอู่ไม ้  สองปลอ้งอีพ่อ

สาน อือ อื�อ 

ที�มา http://www.kroobannok.com/blog/4537 
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133.หมกไข่ไก่ 

เอ่  เห่  เอ ้เห่ เอ่   แม่ไปไฮ่หมกไข่ไก่มาหา   แม่ไปนา  หมกไข่ปลามาป้อน      แม่ไปเลี�ยงมอ้นเก็บบกัมอน

มาส่ง  นอนสาแม่เด่อ  หลบัตาสาแม่เด่อ 

ที�มา www.thaigoodview.com/node/18114 

 

134.แมวโพง 

ขั�นว่านอนสาหล่า หลบัตาเอยแม่สิก่อมขั�นว่าอ๋ออ่อมออ้ยแมวนอ้ยสิตอดตา  อั�นว่าแมวโพงฮอ้งในเอือนไต้

ตะหล่าง 

สิมาขบ แจ่มเจา้บุตรตาแกว้แม่บ่นอน  นอนสาหล่าคาํเอยแม่สิก่อมขั�นว่านอนอิ�มแลว้บุตรตาแกว้จงัตื�นมา....

นอ...... 

ที�มา www.thaigoodview.com/node/18114 

 

135.เตะสองขา  

เตง  เลง็  เต่ง  เลง็เตะเลง็เต่ง  ขั�นพู่ได๋มนัเก่งใหม้นัเตน้เข่ามา  แม่สิจบัสองขา ใหด้ากซนัเจ่งเด่ง   นอนอู่ไหม

ไห่เจา้นอนสาเดอ้หล่า บกันายเอย แม่สิก่อมคาํเอ๋ย   ไห่เจา้นอนอู่ไหมใหลลงอู่แกว้นอนแลว้แม่กวย   แม่ไป

ไฮ่กะยงับ่ทนัมา แม่ไปนายงัมาบ่ทนัฮอด   ขั�นแม่มาฮอดแลว้บกันายนอ้ยตื�นกินนม.... 

ที�มา www.thaigoodview.com/node/18114 

 

136.ลูกกาํพ้า 

บดันี�มาจกัก่าวถึงลกูกาํพา้อนาถาบ่มีพ่อก่อนแห  หาแพและผา่ผนืสิตุม้ห่มหนาว   ขั�นว่าอาวไห่แพวาเดี�ยวพอ

ไดตุ้ม้แตนอ้งโต๋เอื�อย      กะอยุเ่ปือยเปือยกะเปือย  บ่ได่แหลฝนแฮงตกฟ้าแฮงฮอ้ง   กะบองไตก้ะบ่มี ไห่เจา้

นอนสาเดอ้หล่านอนสาอยา่สิออ้นอู่   ขั�นแม่นลกูพู่ฮู ้    นอนแลว้อยา่แอ่ววอน  ไห่เจา้นอนสาเดอ้หล่า  นอน

สาอยา่ สิแอ่วแนวเฮาเป็นกาํพา้ ลุงป้าเพ 

ที�มา www.thaigoodview.com/node/18114 

 

137.นอนเด้อหล่า 

นอนเดอ้หล่าหลบัตาเเม่สิกล่อม    เจา้บ่นอน บ่ไหกิ้นกลว้ย    เเม่ไปหว้ย หาซ่อนปลาปู   เก็บผกัติ�ว มาไส่เเกง

เห็ด  

ไปไส่เบ็ดเอาปลาข่อใหญ่   อยา่ร้องใหเ้เมวโพงสิจ๊กตา   เจา้นอนซ่าเเมวโพงสิจ๊กหาํ   เจา้นอนคํ�าแมวโพงสิจ๊

กกน้ 

ติง ลิง ติ�ง ลิง ติ�ง ลิง ติง    สิงลกูเเกว้นอนนานาํพ่อ   สิงลกูเเกว้กินเเลว้จั�งนอน  ติง ลิง ติ�ง ลิง ติ�ง ลิง ติง  

ลิงตกส่าง หางซนัจิ�งดิ�ง    ตกกน้คุ อยา่ขี�กลางคืน   ขี�กลางคืน ยา่นเสือมาพ่อ   ขี�มื�อเชา้ ยา่นเเมวเป้ามาเห็น  
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ยามกลางเวน จั�งขี�จั�งเหยี�ยว  เออ้ เฮอ เออ เฮอะเออ้เฮอะ เออ... นอนสาหล่าหลบัตาแม่สิกล่อม 

ที�มา www.thaigoodview.com/node/18114 

 

138.นอนสาหล่า 

นอนสาหล่า หลบัตา แมสิก็อม 

เอ๋าะ ออม ออ้ย แม่วน่อยตอดนวยต่าดํ�ามั�นเดอ้.... 

แมไป่ไฮกะสิไป่หาปล่า 

แมไป่น่าสิหาของม่าฝาก 

บกัหมากหว่า บกัมงั บกัหวาย 

เอ๋าบกัไฟ่ บกัแงว บกัส่าน 

แต่งค่าฮ่านสิเอ่าม่าจิ�มแจว 

บกัเลบ็แม่วกะสิให่ลกูหล่า 

คั�นไดป้ล่าสิเอ่าม่าตํ�าปน 

เข่าหน่าฝนปล่าไคเต่มท่อง 

แมสิจอ้งเอ่าม่าให่หนู 

ไดก้ะปู่  แมสิเอ่าม่าลาบ 

นกกระจาบเข่าม่าจิ�กกิ�นเข่า 

แมสิเอ่าตั�บมั�นม่าปิ� ง 

บกัหวัลิ�งแมสิให่กิ�นหวาน 

ยอดบกัต่าลกะสิม่าจิ�มแจว 

กั�บม่าแล่วสิม่าอุม้ลกูหล่า 

กั�บจากน่าสิพ่าค่วยเข่าคอก 

ยอดผั�กหนอกเอ่าม่าจิ�มแจวบ่อง 

ที�มา http://www.kroobannok.com/blog/4537 

 

139.เพลงแม่หม้ายกล่อมลกู 

นอนสาหล่าหลบัตาแม่สิกล่อม นอนอู่แกว้นอนแลว้แม่สิกวย นอนสาหล่ากลัยานอ้ยอ่อน แม่สิสอนลกูแกว้

จอมสร้อยใหค่้อยฟัง เป็นคนนี�ยาํเกรงผูใ้หญ่ คารวะละผูเ้ฒ่าผา่นใกลห้มอบคลานหยา่งใกลเ้ผิ�นใหเ้จา้เอิ�นขอ

ทาง เผิ�นเอิ�นขายเจา้อยา่ไดเ้วา้หยาบ เป็นคาํบาปบ่จบบ่งาม กริยาเลวทรามขายหนา้พ่อแม่  ลกูขี�แพพ้่อแม่

อยากอาย เกิดเป็นชายวิชาเป็นทรัพย ์เผิ�นจั�งนบัถือหนา้ถือตา บรรพชาสมบทคือบวช ใหห้มั�นกวดศกึษาเล่า

เรียน การทาํเพียรกาํจดักิเลศ  บ่เป็นเหตุเสียชาติตระกลู ลกูหล่าแมใ้หม้ีใจกรุณา ใจเมตตาเอื�อเฟื� อเผื�อแผ ่คนดี

แม่ใหม้ีใจกว้งขวง คนทั�งปวงละสิยอยกเจา้ ยามกินเขา้ใหคิ้ดถึงคุณควาย  พระอิศวรเผิ�นจึงมาผายโผด บ่เป็น
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โทษกายวาจาใจเวา้นาํไผเผิ�นกอ้ชมชื�น ไปบา้นอื�นสิมีผูบู้ชา เทวดารักษาปกป้อง ฝงูพี�นอ้งยอยอ่งสรรเสริญ   

อื�อ ฮือ อือ อื�อฮือ อือ ฮือ อื�อ อือ ... เจา้หากแม่นหลานปู่ ละคนฮูผู้ดี้ แนวเศรษฐีลงักามาเกิด ผูป้ระเสริฐโตเจา้

จงนอน ใหเ้จา้ฟังคาํ  สอนละพุทโธโอวาท ฝงูนกัปราชญเ์อิ�นผูฟั้งธรรม รัตนงัอุควรคาํมาก เหตุยุง่ยากนอน

แลว้บ่หนี   สวสัดีนอนหลบัคนตื�น คนับวชเขา้ในศาสนา เป็นบุญญาถมคุณพ่อแม่ พ่อแม่เฒ่าใหเ้ลี�ยงรักษา   

ยามเพิ�นมรณาทาํบุญส่งให ้ลกูจึงไดซื้�อว่าคนดี เอ่อ เออ้ เออ เออ้ เอ่อ เออ... อื�อ อือ อือม ์  นอนสาเดอ้หล่า

หลบัตาแมสิ้กล่อม แม่สิไปเข็นฝ้ายเดือนหงายเวา้ผูบ่้าว แม่สิเอาพ่อนา้มาเลี�ยงใหใ้หญ่สูง แนวโตเป็นกาํพร้า

อนาถาบ่มีพ่อ ทุกขแ์ทน้อ้ลกูแกว้แนวเจา้พ่อบ่มี  พ่อตายแลว้ซิ�นแม่ขาดคาขา  พ่อตายแลว้นากข็าดเขา้บ่มีเสา

สิค ํ�าขื�อแม่เด ้ความทุกขม์าสู่มื�อลุงป้าบ่ว่าดี  ตั�งแต่ก่อนก่อนกี�ตั�งแต่พ่อเจา้ยงัมี ไผก็ดีปานหยงัหมู่ฝงูลุงป้า 

อาวอ์าพร้อมถนอมดีเกื�อกล่อม พ่อบ่มีเพิ�นบ่เวา้ลุงป้าบ่ว่าหลาน   พริกกะอยูเ่ฮือนเหนือ เกลือกะอยูเ่ฮือนใต ้

หวัสิงไคอยูบ่า้นเผิ�น ขึ�นเฮือนลุงเพิ�นก็เวา้ ขึ�นเฮือนอาวเ์พิ�นก็เวา้ ขึ�นเฮือนยา่กะบ่ไดก้ลวัยา่นแต่แก่มกิน นอน

สาหล่านอนอู่สายปอ นอนกะทอ ยาฮา้งสงนางบ่มีพ่อ เชือกอู่ขาดฮอ้ยต่อบ่ติดกนั แม่นไผนอ้สิมาฝั�นเลนปอ

เป็นเชือกอู่ ลกูแม่เอย นอนสาหล่าหลบัตาแม่สิกล่อม นอนอู่ฝ้ายป้ายใส่อู่ไหม นางสายใจนอนสาเจา้อยา่ตื�น 

ฮอดมื�ออื�นยาม   เซา้แม่สิไป แม่สิไปหาไมห้ลวัฟืนคั�นมาผา่ เพราะแม่เป็นแม่ฮา้งผวัสิเลี�ยง... แม่นบ่มี ผวัซิ

ซอ้น   แม่นบ่มี... เอย้.... นอ 

ที�มา http://www.kroobannok.com/blog/4537 

 

140.เอ่อเห่อเออ้กะเห่อเอ่อเห่อเออ    นอนสาหล่าหลบัตาแม่สิกล่อม 

แม่สิกล่อมนอนอู่แกว้หลบัแลว้แม่สิไกว     แม่ไปไฮกะกี�ไก่มาหาแม่ไปนากะกี�ปลามาป้อน 

แม่เลี�ยงหมอ้นอยูป่่าสวนมอน                นอนตะแคงอยูก่กไมเ้พิง                                                                             

ฟ้าเลียงเอินข่วมโทงวอยวอย                นกเสียงบินกะอยูเ่ทิงปลายแต ้                                                                     

ตั�งแทแ้ทก้ะควายข่อยอีหลี                  สาวพรหรมมาเอาควายเจา้ 

เจา้บ่เอากะสิสนเคาไวท่้า                    ลกูสาวหล่าไวท่้าไปนา                                                                              

ลกูสาวกกไวท่้าส่งเข่า                        ทา้วยอดเบา้ไวท่้าป่าเฮียน 

เอ่อเห่อเออ้กะเห่อเอ่อเห่อเออ 

ที�มา นางพชิยา เสนมนตรี 

 

141.นอนสาหล่าหลบัตาแม่สิกล่อม  นอนอู่แกว้หลบัแลว้อยา่สุติง  ติ�ง ลิง ติง ลิ�ง ติงลิงตีง  ลิงตกส่างหางโพน้

จิ�งปิ� ง  ใส่เสื�ออิ�งนอนลี�อยูผ่ ูเ้ดียว  แม่นี�เป็นแม่ม่ายผวัตายบ่ไดม้าย   เผิ�นผูเ้ป็นแม่ฮา้งยงัมายผวั  อื�อหืออืออื�อ

อือหืออือ 

ที�มา นางพชิยา เสนมนตรี 
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142.นอนเดอ้หล่าหลบัตาจว้ยจว้ยเพนิมาขายกลว้ยแม่สิซื�อใหกิ้น  มาขายดินแม่สิซื�อใหอ้ยูม่าขายอู่แม่สิซื�อให้

นอน  มาขายหมอนแม่สิซื�อใหเ้ล่น  นอนเดอ้หล่าหลบัตาอยา่เพิ�งตื�น  ติ�ง  ลิง  ติ�ง  ลิง  ติง  ลิง  ตีง 

ที�มา นางพชิยา เสนมนตรี 

 

143.โอนสาลู่อีหนูตกตํ�า  ค ํ�ามาแลว้พานอ้งเมียนอนเพิ�นสิปั�มไมใ้หญ่ขั�นทางเพิ�นสิปั� มไมย้างขั�นห่วยเพิ�นสิ

ปั� มเคียกลว้ยยอ่นลง  แม่ไปไฮหมกไข่ไก่มาหา   แม่ไปนาหมกไข่ปลามาป้อน  แม่เลี�ยงม่อนอยูป่่าสวนมอน  

นอนสาหล่าหลบัตาแม่สิกล่อม   นอนอู่แกว้หลบัแลว้แม่สิกวย  เอ…เอ ้

ที�มา นางพชิยา เสนมนตรี 

 

144.นอนซะหล่าหลบัตาแม่สิไกว  แม่ไปห่วยสิฟ่าวอวยมาหา  แม่ไปนาเอาปิ� งปลามาป้อน  แม่ไปซ่อนปลา

ซิวมาหมก  แม่มาแลว้ลกูแกว้แอ่วกินนม  นอนซะหล่าหลบัตาแม่สิกล่อม  เจา้บ่นอนบ่ใหกิ้นกลว้ย  แม่ไป

หว้ยหากลว้ยมาตอ้น  นอนซะก่อนลุกขึ�นจั�งค่อยกิน 

ติง…ลิงติ�ง…ลิงติง…ลิงตีง…เออ…หะเอ่อ…หะเออ…หะเออ 

ที�มา นางพชิยา เสนมนตรี 

 

145.เอย  เอ๋ย  เอย  เอ๋ย  เอย  เอ๋ย  เจา้บ่นอนแมวโพงกดัแกม้  เจา้บ่แยม้ไก่นอ้ยตอดตา   แม่ไปไฮหมกไขาไก่

มาหา 

แม่ไปนาหมกไข่ปลามาป้อน   แม่เลี�ยงม่อนเขา้ป่าสวนมอน  เดิกออนซอนหมั�นลุกหมั�นตื�น   ลกูฮอ้งไห่งมใต้

กระบอง 

มือแม่โจมเอาลกูใส่อู่    อุม้ลกูนอ้ยมาใหกิ้นนม  เสียงทมทมขี�เยี�ยวใส่แม่   เลี�ยงลุกนอ้ยมนัยากมนัซา 

พออยากลาลกูผวัไปบวช   สร้างผนวชในศาสนา  เจา้ใหญ่แลว้อยา่ลืมคุณพ่อแม่   แม่นแม่หญิงใหเ้จา้ไปใหว ้

แม่นผูช้ายใหเ้จา้ไปบวช   ใชย้ิ�งยวดในศิลในธรรม  ใหจ้าํนาํบุญคุณพ่อแม่    พอไดแ้ก่ดึงขึ�นสวรรค ์  เอย  เอ๋ย  

เอย  เอ๋ย  เอย  เอ๋ย 

ที�มา นางพชิยา เสนมนตรี 

 

146.เออ้เออ้ เอย เออ้ เออ เออ้ เออ เอ๋ย  นอนสาหล่าหลบัตาแม่สิกล่อม  นอนออ้มลอ้มในผา้แพรวา  ยาม

ไปไฮสิปิ� งไก่มาหา ยามไปนาสิปิ� งปลามาป้อนแม่เยงม่อนไดน้อนอู่สายไหม  หลบัซะแม่เดอ้  หลบัตาซะแม่

เดอ้  นอนอู่แกว้นอนแลว้แม่สิไกว แมวโพงเป้าตาลายๆ  สิกินไก่  ฝั�นเชือกใหญ่มาคลอ้งคอแมว  เออ้เออ้ เอย 

เออ้ เออ เออ้ เออ เอ๋ย  

ที�มา นางพชิยา เสนมนตรี 
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147.อิแม่เอ๋ย  เอาสาดมาปูคนัยมูากั�ง  นํ� าตั�งตั�งขนัหมากมาเฮง  นํ� าพอเพียงขงัควายอีด่อน  อีด่อนเคง้กินหญา้

หนองโน ลงไปเอาสนเคาไวท่้า  ลงไปอาบนํ� าป่าววัแซวแซว  นกแซวฮ่องหาผวัวอนวอน  ตาเวนออนพอคา้ง

ขา้วแลง  ตาเวน้แดงพอคางขา้งเหล่า  แสงผเีป้าหรือเสียงผโีพง  คอนโบมมาใส่ก็เขา้ใส่ติดต่อขา้วนิน  กอ้ม

มกัหอยเขาถอ้ยมกัหิน  ตบปิ� งปิ� งอีวิ�งตกใจ  อีใบวายมาเกิด  เกิดตน้ตาลมาหานตีนพร้าว  ตน้ไมเ้งา้สุกผกูคา

เครือ  เอยฮะ เออฮะเออฮะเอย 

ที�มา นางพชิยา เสนมนตรี 

 

148.อมพุทธนะโมเป็นเข่า  ยาวไปหนา้ยงัถ่วงกว่าหลงั  อะนิจจงัลกูหลานเต็มบา้น  อยา่ขี�คร้านเข่าวดัฟัง

ธรรม  ใหจ้าํศีลแม่ออก     เพิ�นสอนบอกอยา่เกิดโมโห  โตสอนโตฟังเอาพอไดบ้าปอยูไ่กล ้ บุญนั�นอยูไ่กล  

สุดวิสยัอยา่ทาํไปหนา้  ฝงูมจัฉาหมายชมนํ� าใหม่  รากนกไวมนัฮอ้งคํ�าค ํ�า  รากนกชั�วมนัฮอ้งบอกชื�อ  ใหจื้�

อไวน้าํเฮียนโบราณ  ฟังคาํหลานจื�อเอาเดอ้เจา้  นกเป็นเถ่าคุณพระบิดา       คุณบิดานกหาปลาขาด  อยา่

ประมาทคุณแกว้ทั�งสาม  เฒ่าอารามอยา่ทดัดอกไม ้ บุญพ่อไดข้นบาปใส่ตวั  ถุงถุดโตมนัขนัเป็นเพื�อ     ไผบ่่

เชื�อคาํนี�บ่ดี  อารักซีคนสาโหด พระบ่โผดมนัไดจ้กัองค ์ พระเมตตรัยลงมาขายหนา้ 

ที�มา นางพชิยา เสนมนตรี 

 

149.โอ่นสาเปล  อีเลสาเป้า  นํ� าถ่วมเข่าเฮ็ดไฮ่หนองบอน  ควายซนขอนแม่หมอนตกนํ� า  ม่หมอนเอ๋ยสงพระ

สงเจา้  ตาํเข่าเหล่าใส่บา้นเฮือนเหนือ  เก็บมะเขือใส่ฮ่านเอื�อนนอ้ย  แม่หญ่ซอยตาํหูกแซๆ  แม่ใหญ่แตตํ�า

แพรใหล้กู  ลกูเลา้เล่นตองแตะต่องต่อย 

ไฟไหม่หมอยอีตากบัแก ้ กบัแกฮ่้องโอโล่ะ  โอ่โล  ไทยบา้ยโพธิ� ขายเป็ดขายไก่  ไทยบา้นใหม่ขายดอก

กระเจียว  ไทยภูเขียวขายหมอนขายสาด 

ที�มา นางพชิยา เสนมนตรี 
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คาํคลอ้งจองและเพลงกล่อมเดก็ 

 
นางสาวธญัญาชวฤทธิ�  

รหสันกัศึกษา 54818602012 
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