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คํานํา 

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของรายวิชา  เด็กปฐมวัยกับทักษะทางภาษา  เพื่อใหเด็กๆไดใช

ภาษาทาทางในการรองและออกเสียงทําใหเด็กมีความเขาใจในภาษา  เพลงเด็กปฐมวัยที่

สอดคลองดวยคําคลองจองนี้เปนการฝกใหเด็กทองจําไดแมนยําในศัพทหรือคําที่

คลายกันทําใหเขามีทักษะในการจํา  และการออกเสียงตามเพลงที่ฝกรองความจําของ

เนื้อหาเพลงเด็กก็จะมีการเรียนรูที่เร็วและงายตอการจําเพราะคําคลองจองหรือเพลงที่มี

คําคลองจองกันจะมีคําที่เหมือนๆกันและสอดคลองกัน  ดิฉันหวังวารายงานเลมนี้คงมี

ประโยชนกับผูอานไมมากก็นอยถาดิฉันทําผิดหรือมีขอบกพรองประการใดก็ขออภัยมา 

ณ   โอกาสนี้ดวยคะ 

 

 

วรางคนางค   รัศมีจันทร 

8 กรกฏาคม  2556 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญ 

เรื่อง                                                                         หนา 

เพลงคลองจองเด็กปฐมวัย 

1.หมวดเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก32.หมวดเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่          

143.หมวดธรรมชาติรอบตัวเด็ก                                                         174.

หมวดสิ่งตางๆรอบตัวเด็ก                                                           335.คํา

คลองจอง                                                         36 

 

 

 

 

 

 

เพลงคลองจองเด็กปฐมวัย 



 
 

1.หมวดเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

1. เพลงพระอาทิตยยิ้มแฉง 

โผลมาจากขอบฟา เคามาในยามเชา 

สองแสงใหเรา อบอุนสบา 

เคาลอยขามเราไป จมหายไปในยามเย็น 

พรุงนี้เราก็จะเห็น เคาโผลอีกที...ที่เดิม 

พระอาทิตยย้ิมแฉง พระอาทิตย ยิ้มแฉง  แกมแดง...แดง 

แตงตัว ทาแปงโผลมา ยามเชาตรู ฮูฮู 

พระอาทิตย ยิ้มแฉง แกมแดง...แดง 

แตงตัว ทาแปงโผลมา สงยิ้มใหคุณหนูยิ้มนอยยิ้มใหญ 

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

2.เพลงใจของเจาตัวเล็ก 

ถึงฉันเปนเด็กเล็กๆ  แตฉันชวยเหลือทุกคน (ซ้ํา) 

ถึงฉันเปนเด็กเล็กๆ  แตใจฉัน ไมเล็กเหมือนตัว 

ฉันรักทุงนาปาเขา  ทองฟาและทองทะเล 

ฉันรักตนหญาใบเขียว  และสายลมพัดเย็นใจ 

ฉันรักแสงแดดยามเชา  รวมทั้งแมวเหมียวกระตายนอย 

ยิ่งกวานั้น..ฉันรักทุกคน 

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

3.เพลงตา หู 



 
 

ฉัน..มีตาไวมองดู  มีหูเอาไวฟง 

มีคําพูดที่ดี  จากปากฉันทุกวัน 

มีความรักในหัวใจ  มือนอยๆไวทํางาน 

เพื่อสรางสรรค..ทุกสิ่ง  ดวยความรัก 

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

4.เพลงจันทรเจา 

จันทรเอยจันทรเจาขอขาวขอแกง 

ขอแหวนทองแดงผูกมือนองขาขอชางขอมาใหนองขาขี่ 

ขอเกาอี้ใหนองขานั่ง ขอเตียงตั้งใหนองขานอน 

ขอละครใหนองขาดู ขอยายชูเลี้ยงนองขาเถิด 

ขอยายเกิดเลี้ยงตัวขาเอง 

5.เพลง. Are you sleeping? 

Are you sleeping? Are you sleeping? 

Brother’s Jhone> Brother’s Jhone? 

Morning bell are ringging. 

Morning bell are ringging. 

Ding ding dong ding ding dong. 

 

 

 

6.เพลงหู  ตา 



 
 

เรามีตาไวดู 

เรามีหูไวฟง 

เวลาใครสอนใครสั่ง 

ตองต้ังใจฟง 

ตองต้ังใจดู 

7.เพลงเด็กดี 

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 

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

 

8.เพลงดื่มนม 



 
 

ดื่ม ดื่ม ดื่ม เรามาดื่ม ดื่ม นมกันเถอะ 

ดื่ม แลว อยาทําเลอะเทอะ 

ดื่มแลว อยาทําเลอะเทอะ 

ดื่ม นมเยอะ ๆ รางกาย แข็งแรง เยๆ( ซ้ํา) 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

9.เพลงกํามือหมุน 

.               กํามือขึ้นแลวหมุน ๆ ชูมือขึ้นโบกไปมา 

กํามือขึ้นแลวหมุน ๆ ชูมือขึ้นโบกไปมา 

กางแขนขึ้นแหละลง พับแขนมือแตะไหล 

กางแขนขึ้นแหละลง พับแขนมือแตะไหล 

ชูมือขึ้นหมุนไปรอบตัว 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

10.เพลงอาบน้ํา 

อาบน้ําแลวสบายตัว 

สบายหัวหนูหมั่นสระผม 

ตัดเล็บที่มันแหลมคม 

ปากหอมนาชมเพราะหนูแปรงฟน 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

 

11.เพลง ฟ.ฟนสวยจัง 



 
 

ใครอยากฟนขาว อยากฟนสวยก็ตองแปรงฟน 

ไมอยากฟนดําและฟนหลอก็ตองแปรงฟน 

อยากจะมีลมหายใจหอมยิ้มไดชื่นบาน(ไดทั้งวัน ) 

ก็มา ๆ เราแปรงฟนกันเถอะ 

( ก็มาๆเราแปรงฟนดวยกัน ) 

( ก็ฟนของเราตองหมั่นคอยดูแล ) 

ฟนผุ ๆเห็นเปนรูมันดูไมดี 

ยิ้มมาทีเห็นฟนดําก็ดูไมสวย 

แถมมีกลิ่นแปลกๆเพื่อนไมอยากคุยดวย 

ไมคอยมีใครอยากใกลเลย 

ฟนผุๆเคี้ยวอะไรไดไมคอยดี 

แลวบางทีเค้ียวไปโดนมันก็ปวดฟน 

แสนจะเจ็บจี๊ดๆ ปวดตุบๆ ตรงน้ัน อูยทรมานจังเลย 

เชาก็แปรง เย็นก็แปรง ฟนสะอาดดี 

ทุกๆซี่ ทุกๆวันฟนสะอาดจัง 

หรือจะแปรงทุกครั้งหลังจากทานอาหาร 

ฟนก็จะไมผุแนนอน 

ฟนขางบนนะ เราก็แปรงลงลาง 

ฟนขางลางเราก็แปรงขึ้นบน 

ถาขจัดคราบฟนออกจากปากใหพน 

ฟนเราทุกคนจะแข็งแรง 



 
 

แมถาใครฟนผุอยูแลวอยาเสียใจ 

ไมเปนไรพอมีทางแกไข 

ก็รีบไปใหคุณหมอชวยเร็วไว 

รักษาใหฟนหายดี 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

12.เพลงหู  ตา  จมูก 

ตาเรามีไวดู 

หูเรามีไวฟง 

จมูกอยูตรงกลาง 

มีไวสําหรับหายใจ 

มือเรามีสองมือเอาไวจับถือทํางานท่ัวไป 

สวนขาพาเราเดินได 

สวนขาพาเราเดินได 

ไปไหนไหนดวยขาของเรา 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

13.เพลงฝน 

ซา ซา ซา ฝนตกลงมากระเด็นเปนฝอย 

เด็ก เด็ก หลบฝนกันหนอย เด็ก เด็ก หลบฝนกันหนอย 

ฝนเพียงเล็กนองจะเปนหวัดเอยฮัดเชยฮัดเชยฮัดเชย 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

14.เพลงสวัสดี 



 
 

สวัสดีแบบไทย ๆแลวก็ไปแบบสากล 

สวัสดีทุกๆคน  แบบสากลแลวก็แบบไทย 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

15.เพลงสวัสดี ขอบคุณ และขอโทษ 

เมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดี สวัสดีครับ/สวัสดีคะ 

เมื่อผิดพลั้งขออภัยขอโทษที ขอโทษครับ/ขอโทษคะ 

เมื่อจากกันยกมือไหวสวัสดี สวัสดีครับ/สวัสดีคะ 

เมื่อใครมีจิตไมตรีขอขอบคุณ ขอบคุณครับ/ขอบคุณคะ 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

16.เพลงเขาแถว 

เขาแถว เขาแถว อยาล้ําแนวยืนเรียงกัน 

อยามั่วแชรเชือนเดินตามเพื่อนใหทัน 

ระวังจะเดินชนกัน เขาแถวเร็วพลันวองไว 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

17.เพลงกระซิบ 

กระซิบ กระซิบ บอกตอตอกันไป 

หนูหนูเงียบเร็วไว เราจะไมเสียงดัง 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

18.เพลงกินผักผลไม 



 
 

กินผักผลไมทําใหแข็งแรง 

แกมก็แดงนารักหนักหนา 

ไกไขนมเน้ือหมูปูปลา 

กินแลวแกลวกลาเติบโตวองไว 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

19.เพลงเก็บของ 

เก็บ เก็บ เก็บ 

มาชวยกันเก็บของที 

เร็วคนดี 

มาเก็บเขาที่กันเอย 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

20.เพลเด็กนอยสารภี 

ลัล ลัน ลา เด็กนอยสารภ ี

ลัล ลัน ลา ไมยอมฟงครู 

ลัล ลัน ลา ครูถือไมตี 

ลัล ลัน ลา สารภีตีตอบง 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

 

21.เพลงพบกันใหม 



 
 

พบกันใหม พบกันใหม จากกันไป ขวัญใจกลับมา 

โอละเฮ ลันลันลา ถึงสัปดาห เราหยุดสองวัน 

เสาร อาทิตย ฉันคิดถึงเธอ ฉันนอนละเมอ หัวใจไหวหวั่น 

โอละเฮ ลันลันลา พอถึงวันจันทร เรากอพบกันใหม 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

22.เพลงยักคิ้ว 

ยักค้ิว ยักเอวยักไหล ตาชมายยิ้มไปยิ้มมา… 

ชิกกาบุมชิกกาบุม ลันลา (ซ้ํา) 

จีบซาย จีบขวา ลอยหนารําวง 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

23.เจ็ดวันฉันนั่งนับ อาทิตยลับเร่ิมสีแดง 

วันจันทรนั้นเปลี่ยนแปลงเปนสีเหลืองเรื่อเรืองตา 

อังคารสีชมพูชางงามหรูดูทีทา 

วันพุธสุดโสภาเขียวขจีสีสดใส 

พฤหัสบดีประสานสีแสด(สม)วิไล 

วันศุกรฟาอําไพ 

เสารสีมวงเดนดวงเอย 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

24.เพลง 



 
 

น่ีคือผม..น่ีคือหนาผาก 

..น่ีคือปาก..น่ีคือลูกตา 

..ยื่นออกมาเคาเรียกวาแขน.. 

อันแบน แบนเคาเรียกสะโพก.. 

อาไวโยก แซมบา…แซมบา 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

25.เพลง หัว ไหล เขา เทา ( แตะสวนตางๆของรางกาย ) 

หัวและไหล และเขาและเทา เขาและเทา เขาและเทา 

หัวและไหล และเขาและเทา ตา หู จมูก ปาก 

ที่มา: กิติยวดี - อัญญมณี บุญซื่อ. (2549).สอนภาษาอยางไรใหลูกเกง . กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสา

ราเด็ก. 

ปรีดา ปญญาจันทร. (2542). คูมือเลานิทานเลม 1 เลานิทานอยางไรใหสนุก. กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพแพรวเพื่อนเด็ก. 

เยาวพา เดชะคุปต . (2551).เอกสารประกอบการอบรม เทคนิกการสอนภาษาเด็ก ปฐมวัย . 

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

รักลูกแฟมิลี่กรุป . ( 2549 ). คูมือพัฒนาสมองของลูก. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ พิมพดี . 

 

 

 

 

26.เพลง กระโดด ( ทําทาทางประกอบ ) 



 
 

กระโดด กระโดด กระโดด กระโดดฉันโปรดมากมาย 

กระโดด แลวแสนสบาย ดีใจ ที่ไดกระโดด 

ลัลลลั ลา ลลัลลั ลา ลัลลลั ลา 

ลัลลลั ลา ลลัลลั ลา ลัลลลั ลา 

ที่มา: กิติยวดี - อัญญมณี บุญซื่อ. (2549).สอนภาษาอยางไรใหลูกเกง . กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสา

ราเด็ก. 

ปรีดา ปญญาจันทร. (2542). คูมือเลานิทานเลม 1 เลานิทานอยางไรใหสนุก. กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพแพรวเพื่อนเด็ก. 

เยาวพา เดชะคุปต . (2551).เอกสารประกอบการอบรม เทคนิกการสอนภาษาเด็ก ปฐมวัย . 

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

รักลูกแฟมิลี่กรุป . ( 2549 ). คูมือพัฒนาสมองของลูก. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ พิมพดี . 

 

27.เพลงตบมือ 

ตบมือหาครั้ง หน่ึง สอง สาม สี่ หา 

ตบใหดังกวาน้ี หน่ึง สอง สาม สี่ หา 

กระโดดขางหนาหาที หน่ึง สอง สาม สี่ หา 

แลวถอยกลับที่เหมือนเดิน หน่ึง สอง สาม สี่ หา 

กระโดดไปทางซาย หนึ่ง สอง สาม สี่ หา 

แลวยายไปทางขวา หน่ึง สอง สาม สี่ หา 

สายสะโพกไปมา หน่ึง สอง สาม สี่ หา 

หัวเราะหาหาดังดัง หน่ึง สอง สาม สี่ หา 



 
 

http://supranee176.wordpress.com/category/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%

87%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%

E0%B8%A2/ 

28.เพลงสวนประกอบของรางกาย 

เรามีตาไวดู เรามีหูไวฟง จมูกอยูตรงกลาง เอาไวสําหรับหายใจ 

เรามีมือสองมือ เอาไวจับถือทํางานทั่วไป สวนขาพาเราเดินได ไปไหนไหนดวยขาของเรา 

http://supranee176.wordpress.com/category/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%

87%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%

E0%B8%A2/ 

29.เพลงสองตา สองหู 

ตาสองตาไวดู หูสองหูไวฟง สองขายืนแลวนั่ง สองหูฟง สองตาดู 

มือสองมือของเรา เทาของเราไวเดิน ปากรองเพลงเพลินเพลิน สองเทาเดิน สองตาดู 

http://supranee176.wordpress.com/category/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%

87%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%

E0%B8%A2/ 

30.เพลงตาดู หูฟง 

เรามีตาไวดู เรามีหูไวฟง 

คุณครูทานสอนทานสั่ง เราตั้งใจฟง เราตั้งใจดู 

http://supranee176.wordpress.com/category/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%

87%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%

E0%B8%A2/ 

 

 



 
 

31.เพลงตา หู จมูก 

ตา หู จมูก จับใหถูก จมูก ตา หู 

จับใหมจับใหฉันดู (ซ้ํา) 

จับจมูก ตา หู จับหู ตา จมูก 

http://supranee176.wordpress.com/category/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%

87%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%

E0%B8%A2/ 

32.เพลงหนูอยากเปนอะไร 

หนูจําหนูคิดดูเสียใหดีดี 

อนาคตจะเปนสุขศรี โตข้ึนหนูน้ีจะเปนอะไร 

หนูอยากเปนทหาร ปองกันอริราชศัตรู 

หนูอยากเปนครู ใหความรูเด็กเด็กทั่วไป 

หนูอยากเปนตํารวจ วิ่งไลกวดผูรายเร็วไว 

หนูอยากเปนอะไร ออนึกไดเปนพยาบาล 

หนูจาหนู ตองเรียนรูใหเชี่ยวชาญ 

หนูตองขยัน หมั่นทําการบานมาสงคุณครู 

http://supranee176.wordpress.com/category/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%

87%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%

E0%B8%A2/ 

 

 

 



 
 

2.หมวดเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานท่ี 

1.เพลงเพลงแมฝนตกแดดออก 

ฝนตกพรํา ๆ แมดํากางรม 

แกเดินกม ๆ อยูขางกําแพง 

ประเด๋ียวแดดออก ไปบอกพอแดง ฉันไมมีแรง หุบรมใหที 

http://supranee176.wordpress.com/category/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%

87%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%

E0%B8%A2/ 

2.เพลงโรงเรียนนาอยู 

โรงเรียนของเรานาอยู..คุณครูใจดีทุกคนเด็ก ๆ ก็ไมซุกซน 

พวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียน…ชอบมา ชอบมาโรงเรียน 

http://supranee176.wordpress.com/category/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%

87%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%

E0%B8%A2/ 

3.เพลงรีบไปโรงเรียน 

หนูหนูเด็กๆทั้งหลายอยานอนตื่นสายเปนเด็กเกียจคราน 

ตื่นเชาจะไดเบิกบาน สดชื่นสําราญสมองแจมใส 

อาบน้ําลางหนาสีฟน รีบเรงเร็วพลันแตงตัวทันใด 

รับประทานอาหารเร็วไวเสร็จแลวก็รีบไปโรงเรียน 

http://supranee176.wordpress.com/category/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%

87%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%

E0%B8%A2/ 



 
 

4.เพลง 

คนมีปญญา สรางบานไวบนศิลา 

เมื่อมีลม พายุพัดมา บานของเขา ก็ยังคงอยู 

คนโงสรางบาน สรางบานไวบนหาดทราย 

เมื่อมีลม พายุพัดมา บานของเขาก็ พังทลาย 

http://supranee176.wordpress.com/category/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%

87%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%

E0%B8%A2/ 

5.เพลงองคพระประมุข 

พระเจาอยูหัวหัวราชินี ทรงสรางความดีเพื่อประชาชน 

พระองคสละความสุขสวนตน เด็กเด็กทุกคนนอมเกลาสดุดี 

http://supranee176.wordpress.com/category/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%

87%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%

E0%B8%A2/ 

6.เพลงถวายพระพร 

เหลาขาพระบาท เด็กเด็กของชาตินอมใจถวายพระพร 

เฉลิมพระชนมพรรษาสถาพร องคมิ่งขวัญนิกรปวงประชา 

ขอจงทรงพระเจริญ ขอจงทรงพระเจริญ 

ขอจงทรงพระเจริญ มีพระชนมมายุยิ่งยืนนาน 

http://supranee176.wordpress.com/category/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%

87%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%

E0%B8%A2/ 



 
 

 

 

 

3.หมวดธรรมชาติรอบตัวเด็ก 

1.เพลงแมงมุม 

แมงมุมลายตัวน้ัน 

ฉันเห็นมันสงสารเหลือทน 

วันหน่ึงมันถูกฝน ไหลลงจากบนหลังคา 

พระอาทิตยสองแสง ฝนแหงเหือดไปลับตา 

มันรีบไตขึ้นฟา หันหลังมาทําตาลุกวาว 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

2.เพลงลูกแมวเหมียว 

หนูมาลีมีลูกแมวเหมียว 

ลูกแมวเหมียว ลูกแมวเหมียว 

หนูมาลีมีลูกแมวเหมียว ขนมันคลาย 



 
 

สําล…ี…………….. 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

3.เพลงเตา 

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

ผลุบ โผล โผล 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

4.เพลงปูดํา 

จับปูดํา ขยําปูนา 

จับปูมา ควาปูทะเล 

สนุกจริงเลย ชะเลยนอนเปล 

จะโอละเหนอนเปล หลับไป 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

5.เพลงตนไม 

ตนไมมันมีชีวิต  อยาคิดไปตัดตนไม 

ตนไมจะเสียใจ จะรองไห แง แง แง แง 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

6.เพลงดอกไมบาน 

ลมหายใจเขาลมหายใจออก  ดั่งดอกไมบาน 

ภูผาใหญกวาง ดั่งสายนํ้าฉ่ําเย็น ดังนภากาศ...อันบางเบา 

ฮืม..ฮืม..ฮืม 



 
 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

7.เพลง กลวย 

กลวย  กลวย กลวย  กลวยไทยน้ันมีหลายชนิด 

กลวยทับ  กลวยทับ กลวยทับ 

กลวยหนีบ  กลวยหนีบ กลวยหนีบ 

กลวยตาก  กลวยตาก กลวยตาก 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

8.เพลงหนอน 

หนอนตัวใหญๆ ใครจับได กระดึ๊บ..กระดึ๊บ 

หนอนตัวเล็กๆ ชอบกินเคก กระดึ๊บ..กระดึ๊บ 

หนอนตัวยาวๆ ชอบกินขาว กระด๊ึบ..กระดึ๊บ 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

9.เพลงแมฝนตกแดดออก 

ฝนตกพรํา ๆ แมดํากางรม 

แกเดินกม ๆ อยูขางกําแพง 

ประเด๋ียวแดดออก ไปบอกพอแดง ฉันไมมีแรง หุบรมใหที 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

 

 



 
 

10.เพลง อึ่งอาง 

อึ่งอางมันน่ังขางโอง มานั่งหลังโกงจะคอยกินมด 

เด็กเอยเจาอยาพูดปด เด็กเอยเจาอยาพูดปด 

จะกลายเปนมดอาหารอึ่งอาง 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

11.เพลง แตงโม 

แตงโมผลใหญ ๆๆ เกิดข้ึนไดจากเม็ดแตงเม็ดเล็ก จําไวนะพวกเด็ก ๆ จําไวพวกเด็ก ๆๆ เม็ดแตง 

เม็ดเล็กกลายเปนแตงผลใหญ 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

12.เพลงรําระบําชาวเกาะ 

รําระบําชาวเกาะ ไพเราะเสนาะจับใจ สายน้ําหลั่งไหล สายน้ําหลั่งไหล กระทบหาดทราย 

ดังครื่นๆกระทบหาดทรายดังคร่ืนๆ 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

13.เพลงเตา 

ตวมๆเตี้ยมๆออกมาจากไข 

เจาหนอนตัวใหญลูกใครกันหนอ 

กระดึบกระดึบไป 

กระดึบกระดึบไป 

กระดึบกระดึบไป บนใบไมออน 

ที่มา.wattanasatitschool.com 



 
 

14.เพลงยุง 

ยุงเยอะ ทั้งตบทั้งเกา ซารายตัวเราเปนจ้ําเปนผื่น แมลงสาปนาเกลียดๆ ไตกันยั่วเย้ีย 

ทําลายขาวของ วันน้ีมาใชอัศวิน แมลงรายตายดิ้นทั้งยุงไมมีเหลือ ถูกใจ ๆ จริง ๆ สองรางวัล ๆ 

เปนประกัน อัศวิน!!!! 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

15.เพลงชางๆ 

ชางๆๆ นองเคยเห็นชางรึเปลา 

ชางมันตัวโตไมเบา จมูกยาวๆเรียกวางวง 

มีเข้ียวใตงวงเรียกวางา มีหูมีตา หางยาว 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

16.เพลงแมวเหมียว 

แมวของฉันน้ันรองเสียงดัง..เหมียว เหมียว งาว เหมียว เหมียว งาว 

วัวของฉันนั้นรองเสียงดัง.. มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ 

กบของฉันนั้นรองเสียงดัง..อบ อบ อบ อบ 

ไกของฉันนั้นรองเสียงดัง…เอก อี้ เอก เอก อี้ เอก เอก อี้ เอก 

เอะ.. นั้นใครรองเพลงใหเราฟง 

ซอล ลา ซอลฟา มี เร โด 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

 



 
 

17.เพลงทะเลแสนงาม 

โอทะเลแสนงาม ฟาสีครามสดใส 

มองเห็นเรือใบ  แลนอยูในทะเล 

อยูทะเลเห็นปู ดูซิดูหมู ปลา 

กุงหอยนานา อยูในทองทะเล อยูในทองทะเล….. 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

18.เพลงไกยาง 

ไกยางถูกเผา ไกยางถูกเผา 

มันจะถูกไมเสียบ..โอย 

มันจะถูกไมเสียบ..โอย 

เสียบตูดซาย เสียตูดขวา 

รอนจริงๆ รอนจริงๆ รอนจริงๆ 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

19.เพลงกระตายขาว 

กระตายขาว มีหูยาวเรียว 

หางสั้นนิดเดียวตาแดงแวววาว 

กระโดดเลนทามกลางแสงจันทรสกาว 

อยูตามราวปาชางนารัก เอยยย 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 



 
 

20.เพลงป.ปลา 

ปลาวายไปมา วายวนมาแลวเวียนไป 

ป.ปลาวายมาใกลๆ 

ขางในนํ้าใสมองเห็นตัวปลา 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

21.เพลงผ้ึงนอย 

ผึ้งนอยแสนขยันทํางานทั้งวันทํางานทุกวัน 

เด๋ียวก็ผึ่งๆๆบินไป 

เด๋ียวก็ผึ่งๆๆบินไปพลง 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

22.เพลงเปด 

กาบ กาบ กาบ เปดอาบน้ําในคลอง ตาก็จองแลมองเพราะในคลองมีหอย ปู ปลา 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

23.เพลงมด 

มดตัวนอยตัวนิด มดตัวนอยตัวนิด 

มดมีฤทธิ์นาดู ยูฮู 

มาไวไวกันหนอย มาเร็วเร็วกันหนอย ยูฮูยูฮูยูวววว ฮู 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

 



 
 

24.เพลงลูกเปด 

อยาทิ้งขยะนะเออ ลูกเปดเคาเจอเด๋ียวเคาดุเอา 

อยาทิ้งขยะนะเรา ลูกเปดเห็นเขาบนกั๊นพึมพัม 

กาบ กาบ กาบ กาบ กาบ 

กาบ กาบ กาบ กาบ กาบ 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

25.เพลงกบ 

อบ อบอบอบเสียงอบฟงแตไกล 

ไป ไป เราไป โดดไปใหเหมือนดังกบ 

โดดลงรู เมื่อเห็นศัตรูรีบหลบ 

เมื่อฝนตก มันรองอบ อบ 

อบ อบ อบ อบ ไปทั่วทองนา 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

26.เพลงขาวโพด 

พรวนดินกันเสียใหหมด จะปลูกขาวโพด สาลี ๆ 

โอขาวโพดสาลี ๆ ปานชะนี้จะโรยรา 

แมนวลดาราจะไมรีบมาเร็วรี่ 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

 



 
 

27.เพลงนก 

โนนนกบินมาลิ๊บๆ 

นกกระจิบ 1 2 3 4 5 

อีกฝูงบินลองลอยมา6 7 8 9 10 ตัว 

เร็วเขาซีเร็วเขาซี นับดีดี นับใหดังๆ 

นกฝูกหนึ่งมากมายเสียจัง นับดังๆ นับใหดีดี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

28.เพลงลูกหมู 

ในเชาแจมใสวันหนึ่งซึ่งเปนวันนํ้านอง 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 
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29.เพลงฝน 

ซา ซา ซา ฝนตกลงมากระเด็นเปนฝอย 

เด็ก เด็ก หลบฝนกันหนอย เด็ก เด็ก หลบฝนกันหนอย 

ฝนเพียงเล็กนองจะเปนหวัดเอยฮัดเชยฮัดเชยฮัดเชย 
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30.เพลงตนไม 

ตนไมนั้นมีชีวิต อยาไดคิดไปตัดตนไม 

ตนไมจะเสียใจ ตนไมจะเสียใจ 

ยืนรองไห …ฮือ…ฮือ 
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31.เพลงปลาวาฬ 

ปลาวาฬพนนํ้าเปนฝอย 

ปลาเล็กปลานอยวายนํ้าตามมา 

ปลาวาฬนับ 1 2 3 

ปลาวาฬนับ 1 2 3 

ใครวายตามมาปลาวาฬจับตัว 
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32.เพลงจ้ิงจก 

จิ้งจก จิ้งจก จิ้งจก 

จิ้งจกมันมีสี่ขา 

อยูขางฝาและบนเพดาน 

กินแมลงเปนอาหาร 

โรงเรียน บาน ที่อยูอาศัย 

ตัวเล็กกวาตุกแก คอยชะแงรองทัก ใครๆ 

ออกลูกมาเปนไข 

แอบเอาไวไมใหใครมอง 
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33.เพลงเตากับกระตาย 

เตาตัวลายเดินยายโคลงเคลง 

กระตายฮัมเพลงเดินสวนทางมา 

ใหนึกขําขันเจาเตาทองนาเชื่องชาด่ังกับปลิง 

มันจึงเปรยแกมเยยทาทาย 

แขงความไวกันไหมเจาปลิง 

เจานั่นชักชานาเบ่ือเสียจริงตอใหวิ่งไปกอน 

เพราะทะนงในตัวเกินไป 

จึงหลงเอนกายพิงไมพักผอน 

สายลมโชยหวิวไหวไชชอน กระตายเจาจึงนอนหลับปุยเย็นใจ 

กระตายทะนงลุมหลงลืมตน ตื่นมาจนอาทิตยลาไป 

รีบลุกผลุนผลันด้ันดนพฤกษไพร แตชาไปแลวสิ 
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34.เพลงปลาตัวนอย 

ปลาตัวนอยปลาตัวนอย 

ปลาตัวนอย ๆ ลองลอยไปตามน้ํา 

แลวเจาก็ถาม วามันเปนเพราะเหตุใด 

สายธาราที่เคยงามสดใส เด๋ียวน้ีทําไมจึงแหงแลงดําคร่ํา 

น้ําทําไมจึงแหง คลองทําไมจึงดํา 

น้ําทําไมจึงแหง คลองทําไมจึงดํา 



 
 

ปลาตัวนอย ๆ เฝาคอยคําตอบหนา 

ใครจะตอบเจาปลาไดไหมเลาเอย 

ปลาตัวนอย ๆ เฝาคอยคําเฉลย 

ขออยาไดละเลยหาคําตอบใหเจาปลา 

ใครจะตอบเจาปลา แลวใครจะตอบเจาปลา 
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35.เพลงแมลงเกาะจมูก 

มีแมลงตัวหน่ึงบินมาเกาะจมูกกระตาย(ซ้ํา) 

มันจึงปดมันจึงปด แมลงก็บินหนีไป 
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36. เพลงลิง 

เจี๊ยก ๆ ๆ เปนเสียงเรียกของลิง 

ลิงมันอยูไมน่ิงมันชอบวิ่งกันอยูไปมา 

เจี๊ยก ๆ ๆ มันรองเรียกพวกมา 

คร้ันพอถึงเวลาออกเที่ยวหาผลไมกิน 
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37เพลงแมวเอยแมวเหมียว 

แมวเอยแมวเหมียว 

แยกเขี้ยว ยิงฟน 

เจาหนูมันกลัวตัวสั่น 

เจาหนูมันกลัวตัวสั่น 



 
 

หนีไมทันถูกจับกินเอย 
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38.เพลงนกเขา 

นกเขาบินขามเขา 

ไมใชของเรา อยาไปแลมอง 

ตัวเมียตีปกพั่บพั่บ 

ตัวผูขานรับ จุกกรูจุกกรู 
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39.เพลงแตงโม 

แตงโมผลใหญๆ เก็บเอาไว อยูในตูเย็น 

ใครๆเคาผานมาเห็น ใครๆเคาผานมาเห็น เปดตูเย็นกินนํ้าแตงโม 
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40.เพลงปกเปา 

ปกเปา ถลาเลนลม 

ชืนชมกระชั้น กระชิด 

ปกเปา สายหางนิด นิด 

ปกเปา สายหางนิด นิด 

ปกเปา ตัวน้ี มีฤทธิ์มากนัก 

ยัก หน่ึง ยัก สอง ยัก หน่ึง 

ยัก กึ่ง กึ่ง มา ยัก ยัก ยัก 
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41.เพลงมา 

มาวิ่งกั๊บ ๆ เด๋ียวเดียวลับตาเราไป 

มาวิ่งเร็วไวเร็วทันใจรองฮี่กั๊บ ๆ 

มาวิ่งเร็วร่ีดูสิหายไป 

มาวิ่งเร็วไวเร็ซทันใจรองฮี่กั๊บ ๆ 
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42.เพลงแมวเหมียว 

แมวเอย แมวเหมียว 

รูปราง ประเปรียว เปนหนักหนา 

รองเรียก เหมียวเหมียว ประเดี๋ยวก็มา 

เคลาแขง เคลาขา นาเอ็นดู 

รูจัก เอารัก เขาตอตั้ง 

ค่ําคํ่า ซ้ําน่ัง ระวังหนู 

ควรนับวามัน กตัญู 

พอดู อยางไว ใสใจเอย…… 
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43.เพลงปลา 

ปลา “ป ปลานั้นหายาก ตองลําบากออกเรือไป 

ขนสงจากแดนไกล ใชนํ้าแข็งเปลืองนํ้ามัน 

แชเย็นก็เสียไฟ หุงตมไซรแกสทั้งน้ัน 

พลังงานตองหมดกัน โอลูกหลานจําจงด”ี 
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44.เพลงมดแดง 

มดแดง กัดแขงกัดขา 

กัดเสื้อ กัดผา ตุงแฉง ตุกแฉง 
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45.เพลงฝนตก 

ฝนตกจั๊กๆมือซายถือปลา มือขวาถือผัก 

พอถึงที่พัก วางผัก…..วางปลา 
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46.เพลงจิงร๊ีด 

จิ้งหรีดมันอยูในรู เอาไมแหยดูมันรองจี๊ดๆ 
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47.เพลงวัว 

วัว วัว วัว 

วัว ไมกลัวไถนา 

อาหารของวัวคือหญา 

ไถนาวัวก็ไถเกง 

ยอ ยอ ยอ 

พอรอง ยอ ยอ แลววัวมันเกรง 

มันรูมันจึงหยุดเอง 



 
 

เพราะวัวมันเกรง 

คํารอง ยอ ยอ 
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48.เพลงจิงโจ 

จิงโจมาโลสําเภา หมาไลเหา จิงโจตกใจ 

หมาไลไปจิงโจวิ่งหนี จิงโจเจอผี จิงโจสิ้นใจ 
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49.เพลงนกเอี้ยง 

นกเอี้ยงเอย 

มาเลี้ยงควายเฒา 

ควายกินขาว 

นกเอี้ยงหัวโต 
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50.เพลงนกเอยนกเอี้ยง 

นกเอย นกเอี้ยง 

คนเขาใจ วาเจาเลี้ยง ซึ่งควายเฒา 

แตนกเอี้ยง น้ันเลี่ยง ทํางานเบา 

แมอาหาร ก็ไปเอา บนหลังควาย 

เปรียบเหมือนคน ทําตน เปนกาฝาก 

รูมาก เอาเปรียบ คนท้ังหลาย 

หนีงานหนัก คอยสมัคร งานสบาย 



 
 

จึงนาอาย เพราะเอาเยี่ยง นกเอี้ยงเอย 
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51.เพลงน้ําปลา ตราหัวสิงห 

น้ําปลา ตราหัวสิงห จับผูหญิงมาทรมาน 

จับผูชายมาทรยศ จับแมมดมาดึงสะดือ 

จับกิ้งกือ มาทํากวยเต๋ียว 

จับแมวเหมียวมาเตนระบํา 

จับแมวดํามาเปายิ้งฉุบ 
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52.เพลงไก 

ไก ไก ไก 

ซื้อไหมครับ จะกลับแลว….ไก 

สงกระดูกเอาไปชิงโชค 

ไปเที่ยวรอบโลกกับคนขายไก 
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53.เพลงเจ็ดวันเจ็ดสี 

เจ็ดวันฉันนั่งนับ อาทิตยลับเริ่มสีแดง 

วันจันทรนั้นเปลี่ยนแปลงเปนสีเหลืองเรื่อเรืองตา 

อังคารสีชมพูชางงามหรูดูทีทา 

วันพุธสุดโสภาเขียวขจีสีสดใส 

พฤหัสบดีประสานสีแสด(สม)วิไล 



 
 

วันศุกรฟาอําไพ 

เสารสีมวงเดนดวงเอย 
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54.เพลงตุดตู 

ตุดตูอยูกลางทุงนา สี่ตีนเดินมาอะรําซัมซัม 

ชางนอยสงเสียง สงสําเนียงเสียงดูดีดํา 

อะรําซัมซัม ดูดีดําช่ืนใจชื่นใจ 

http://supranee176.wordpress.com/category/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%

87%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%

E0%B8%A2 

55.เพลงก่ิง กาน ใบ 

กิ่ง กาน ใบ ชะ ชะ ใบ กาน กิ่ง (ซ้ํา) ฝนตกลงมาจริง จริง (ซ้ํา) 

ชะ ชะ กิ่ง กาน ใบ ชะ ชะ ใบ กาน กิ่ง 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

56.เพลงนกตุกติ๊ก 

 

http://nakittikoon.org/ 

 

55. เพลงลูกหมู 



 
 

ในเชาแจมใสวันหนึ่งซึ่งเปนวันนํ้านอง ลูกหมูก็อยากจะลอง ๆเลนโคลน แตแลวก็ตองคันเทาพยาธิ

ไซเทาของมัน ลูกหมูคิดไดเร็วพลันรีบปองกันทันที จึงทํารองเทาดวยไมเชือกเปนสายช้ันดี เร็วมา

ชวยกันซิจะไดของดีเสียงดังกับ 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 
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56.เพลงฝน 

ซา ซา ซา ฝนตกลงมากระเด็นเปนฝอยเด็ก เด็ก หลบฝนกันหนอยเด็ก เด็ก หลบฝนกันหนอยฝน

เพียงเล็กนองจะเปนหวัดเอยฮัดเชยฮัดเชยฮัดเชย 
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57.เพลงนาฬิกา 

ตอก ต๊ิก ตอก ตอก ติ๊ก ตอก 

เขาบอกวาฉันเปนนาฬิกาเดินวนไปเวียนมา ๆ 

พอถึงเวลาก็รอง ติ๊ก ตอก 
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4.หมวดสิ่งตางๆรอบตัวเด็ก 

1.เพลงรูปทรงเลขาคณิต 

สามเหลื่ยม สี่เหลื่ยม วงกลม 

สามเหลื่ยม สี่เหลื่ยม วงกลม 

ครูบรรจงใหหนูรูจัก 

เด็กๆหนูชางนารัก 

เรามารูจัก สามเหลื่ยม สี่เหลื่ยม วงกลม 
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2.เพลงโด เร มี 

โดเปนเสียงชั้นที่หนึ่งแลวจึงเลื่อนไปเสียงเร มีเปนเสียงมีเสนหรวมกันสวยเกเปนโด เร มีโด เร มี มี 

เร โด          โอโหขอฟงอีกทีโด เร มี มี เร โด 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

3.เพลงยานพาหนะ 

หึ่มหึ่มหึ่มเดคร่ืองบินกระหึ่มบนฟา 

ปนปนปน รถยนตแลนมาแตไกล 

ปูนปูนปูน น้ันเสียงวูดของรถไฟ 

ตึ๊กต๊ึกตึ๊กต๊ึกตึ๊ก เรือยนตแลนในแมนํ้าลําคลอง 
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4.เพลงกอกน้ํา 

กอกน้ําที่ตอกับแปบ แลวใครแอบถอดเอาแปบไป เปดนํ้าจะไหลอยางไร (ซ้ํา) 

รูตัวหรือไมใครแอบถอดแปบ แปบแปบ แปบแปบ แปบแปบ 
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5. ฉันเปนกาตมน้ํา อวน เตี้ย มอ ตอ 

น่ีคือหูของฉัน น่ีคือพวยกางอ 

ยามเมื่อนํ้ามันเดือด…วู.. ยามเมื่อนํ้ามันเดือด 

ยกฉันลงแลวก็ชงฉันหนอย 



 
 

อางอิง   ปยะพร 

6. .เพลงนาฬิกา 

ตอก ต๊ิก ตอก ตอก ต๊ิก ตอก 

เขาบอกวาฉันเปนนาฬิกาเดินวนไปเวียนมา ๆ 

พอถึงเวลาก็รอง ติ๊ก ตอก 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

 

คําคลองจอง 

ตัวอยาง  คําคลองจองที่มี  2  พยางค  เชน 

โชคลาภ    บาปบุญ   คุณโทษ    โกรธกัน 

ช่ืนชอบ   ตอบแทน   แฟนเพลง  เกงจัง 

ตัวอยาง  คําคลองจองที่มี  3  พยางค  เชน 

ทําความดี    มีความรู    ชูเชิดเรา   เอาใจใส 

ทําความดี    มีน้ําใจ     ไมยอทอ    รอเวลา 

ตัวอยาง  คําคลองจองที่มี  4  พยางค  เชน 



 
 

เจาแมวนารัก   มันทักทายฉัน  ทุกวันกินขาว 

นอนหาวปากอา   ค่ํามาจับหนู   ชอบขูเสียงดัง 

อางอิง 

สันต สุวทันพรกูล. (ม.ป.ป.). หลักและการใชภาษาไทย ระดับประถมศึกษา (ป.1 -  ป.6). 

กรุงเทพฯ : พีบีซี. 

 

 

 

 

คํา                                                  ความหมาย 

กระโชก โฮกฮาก     พูดจากระแทกเสียงซึ่งไมนาฟง 

กลับเนื้อ กลับตัว     เลิกทําความชั่วหันมาทําความดี 

กลางเกา กลางใหม       ไมเกาแตก็ไมใหม 

กลานัก มักบิ่น         กลาเกินไปมักจะเปนอันตราย 

กวางใหญ ไพศาล     กวางสุดลูกหูลูกตา 

กอกรรม ทําเข็ญ     กอความเดือดรอนใหร่ําไป 



 
 

กอดแขง กอดขา     ทํากริยาประจบประแจง 

กอราง สรางตัว     ตั้งเน้ือตั้งตัวไดเปนหลักเปนฐาน 

กําเริบ เสิบสาน    ไดใจ , เหิมใจ 

กําลังกิน กําลังนอน     อยูในวัยกินวัยนอน 

กินแกลบ กินรํา      โง 

กินนอก กินใน      เบียดบัง , ทุจริตตางๆ 

   กินลม กินแลง      ทําเหน่ือยเปลาๆ ไมไดผลตอบแทน 

กินลม ชมวิว      น่ังรถเที่ยว 

กินลาง กินผลาญ      กินท้ิงกินขวาง 

กินเศษ กินเลย      เบียดเบียนเอาเล็กเอานอย 

กินอยู พูวาย      กินอยางอิ่มหนําสําราญ 

เกิดดอก ออกผล      ไดกําไรงอกเงยขึ้น 

เก็บหอม รอมริบ     เก็บรวบรวมไวทีละเล็กละนอย , 

ประหยัด 

เกี้ยวพา ราส ี      พูดเกี้ยว 

ขบเขี้ยว เค้ียวฟน      แสดงอาการโกรธเมื่อทํา

อะไรเขาไมได 

ขยัน ขันแข็ง      ทํางานอยางแข็งขันไมปลอยปละ

ละเลย 

ขวัญหนี ดีฝอ      ตกใจ , ใจหาย 

ขาเกา เตาเลี้ยง      คนเกาคนแก 

ขาดตก บกพรอง      ไมครบ , ยังไมเรียบรอย 



 
 

ขามหนา ขามตา      ทําเกินลวงล้ําอํานาจผูอื่น 

ขายหนา ขายตา      อะไรที่ทําใหตองอับอายขายหนา 

ขาวแดง แกงรอน      บุญคุณ 

ขาวยาก หมากแพง     ภาวะขาดแคลนอาหาร 

ขาวเหลือ เกลืออิ่ม     บานเมืองที่บริบูรณดวยขาวปลา

อาหาร 

ขาวใหม ปลามัน      อะไรท่ีเปนของใหมก็ถือวา

ดี 

ขี้ใหม หมาหอม      เหอของใหม 

ขิงก็รา ขาก็แรง      ตางคนตางไมยอมลดลากัน 

ขี้หด ตดหาย      กลาหรือตกใจมาก 

ขี้หมูรา ขี้หมาแหง      เรื่องไมเปนเรื่อง 

ขุดดิน กินหญา      ทํางานพอเลี้ยงตัวไปวันๆ 

ขุนของ หมองใจ      ผิดใจกัน 

เขาผู เขาคน      ติดตอกับคนอื่นๆได 

เขาพระ เขานาง      แสดงบทในการเกี้ยวพาราสี 

เขารก เขาพง     พูดหรือทําไมถูกตองเพราะขาดความ

ชํานาญ 

คงเสน คงวา      เสมอตนเสมอปลาย 

คนละไม คนละมือ      ตางคนตางชวยกันทํา 

คนดี ผีคุม      คนทําดียอมไมมีภัย 

คอขาด บาดตาย      รายแรงถึงอาจตองสูญเสียชีวิตได 



 
 

คลุกคลี ตีโมง      อยูใกลชิดสนิมสนมกัน 

คูสราง คูสม      ผัวเมียที่เคยทําบุญรวมกันมา 

คอยเปน คอยไป      ดําเนินไปชาๆ 

คูเรียง เคียงหมอน      ผูที่เปนผัวเมียกัน 

เคราะหหาม ยามราย     เคราะหราย 

เคียงบา เคียงไหล      ไปไหนมาไหนดวยกันเสมอ 

งวงเหงา หาวนอน      มีอาการอยากนอนเปน

ปกติ 

งอกอ งอขิง      กลัวจนตัวงอ 

งอมือ งอตีน      ไมทําอะไร 

งอยเปลี้ย เสียขา      มีรางกายพิการเดินไมไหว 

เงินถุง เงินถัง      ร่ํารวย , มีเงินมาก 

โงเงา เตาตุน      โงที่สุด 

จงรัก ภักดี     ผูกใจรักดวยความเคารพหรือรูคุณเปน

อยางยิ่ง 

จองหอง พองขน      เยอหย่ิงลบหลูผูมีพระคุณ 

จับตน ชนปลาย      ลําดับเรื่อง 

จับแพะ ชนแกะ      ทําอยางขอไปที 

จับไมได ไลไมทัน      แกตัวเกง 

จับใหมั่น ค้ันใหตาย     หาหลักฐานใหแกตัวไมหลุด 

จุดหมาย ปลายทาง     จุดที่ตองพยายามไปใหถึง 



 
 

เจ็บไข ไดปวย      ไมสบาย 

เจ็บช้ํา นํ้าใจ      เจ็บใจ , สะเทือนใจ 

เจากี้ เจาการ      ผูชอบทําธุระใหคนอื่นโดยไมตอง

ขอรอง 

เจาขุน มูลนาย      ผูบังคับบัญชา , เจานาย 

เจาชู ประตูดิน      เจาชูเกี้ยวไมเลือกหนา  

เจาบท เจากลอน     ผูมีความชํานาญในการพูดถอยคําคลองจอง 

เจาบุญ นายคุณ     ผูมีพระคุณ 

เจายศ เจาอยาง     คนที่ไวตัวไวยศ 

เจาเลห เจากล     มีเลหกลมากมาย 

ใจไม ไสระกํา    ไมมีเมตตากรุณาหรือเอื้อเฟอเผื่อแผแกใคร 

ฉลาด ปราดเปรื่อง    มีสติปญญาดีและเฉียบแหลม 

ฉกชิง วิ่งราว    แยงชิงทรัพย 

ฉับพลัน ทันดวน    โดยเร็ว 

ฉูดฉาด บาดตา    สีฉูดฉาดเห็นไดชัดกวาปกติ , สีจาบาดตา 

ชอบมา พากล    ชอบกล 

ช่ัวนา ตาป    ตลอดป 

ช่ัวเจ็ดที ดีเจ็ดหน    มีชั่วบางดีบางผลัดกันไป 

ช่ือเสียง เรียงนาม    ช่ือ นามสกุล 

แชงชัก หักกระดูก   แชงดา , มุงใหรายผูอื่นไดรับอันตรายอยางรายแรง 

ซักไซ ไลเลียง    ไตถามไลเลียงใหถี่ถวน 



 
 

ซัดเซ พเนจร    เที่ยวไปไมเปนตําแหนงแหงที่ 

ดีดสี ตีเปา    เลนดนตรีไดหลายอยาง 

ดูหมิ่น ถ่ินแคลน  ดูถูกเหยียดหยามทําใหอับอาย , แสดงอาการเปนเชิงดูถูก

วามีฐานะต่ําตอย 

ไดที ข่ีแพะไล    ซ้ําเติมเมื่อผูอื่นเพลี่ยงพล้ํา 

ตกลง ปลงใจ    ตัดสินใจที่จะรวมมือหรือรวมชีวิตดวย 

ตกลอง ปลองชิ้น    ตัดสินใจที่จะรวมมือหรือรวมชีวิตดวย 

ตนสาย ปลายเหตุ    ความเปนมาของเรื่อง 

ตลอด ปลอดโปรง    ปลอดภัย , แจมใส , ไมติดขัด 

ตลอด รอดฝง    ถึงจุดหมายปลายทาง , พนอันตราย , ผาน

อุปสรรคมาได 

ตอนรับ ขับสู    ตอนรับอยางแข็งขัน 

ตัดญาติ ขาดมิตร    ตัดขาดจากกัน 

ตัวตาย ตัวแทน    ผูที่รับชวงงานติดตอกันไปไมขาดตอน 

ตาลุก ตาชัน    มองทําตาเบิกกวาง เพราะอยากไดสิ่งของท่ี

ตองการ 

ตามลม ตามแลง    ตามยถากรรม 

ตายฝง ยังเลี้ยง    เลี้ยงดูตามบุญตามกรรม 

ติดตอย หอยตาม    เดินตามไปติดๆ 

ติดสอย หอยตาม    ติดตามไปรับใช 

ตัวสั่น งันงก    กลัวมาก 

เตนแรง เตนกา    แสดงอาการกระโดดโลดเตน 



 
 

ถอนตน กนราก    ทําลายใหถึงตนตอ 

ถอนราก ถอนโคน    ทําลายใหสิ้นเสี้ยนหนาม 

ถึงพริก ถึงขิง    รุนแรง หรือเผ็ดรอน 

ทองยุง พุงกระสอบ    คนกินจุ 

ทะลุ ปรุโปรง    เขาใจโดยแจมแจง 

ทาดี ทีเหลว    มีทาทางดี แตทําอะไรไมไดเรื่อง 

ทุกเมื่อ เช่ือวัน    ตลอดเวลาไมวางเวน 

นกมีหู หนูมีปก    พูดกลับกลอก 

นอกลู นอกทาง    ทําผิดแบบแผนหรือคําสั่ง 

นั่งกิน นอนกิน    ร่ํารวย , อยางสุขสบาย 

นุงลม หมฟา    เปลือยกาย 

น้ําไหล ไฟดับ    พูดเร็ว พูดคลอง 

น้ําใส ใจจริง    จริงใจ ไมมีเคลือบแฝง 

เน้ือเตา ยําเตา นําเอาทรัพยสินสวนที่เปนกําไรหรือดอกเบี้ยกลับไปลงทุนตออีกโดยไมตองใช

ทุนเดิม 

บนบาน ศาลกลาว    ขอรองใหสิ่งศักด์ิสิทธิ์ชวยเหลือ 

บานนอก ขอกนา บานนอก คอกนา  เรียกคนที่เปนชาวไรชาวนาอยูนอกกรุง 

บานเคยอยู อูเคยนอน   สถานที่ท่ีเคยอยูอาศัยมากอน 

บุกปา ฝาดง    พยายามตอสูอุปสรรคตางๆ 

บุญทํา กรรมแตง    บุญหรือบาปที่ทําไวในชาติกอนเปนผลถึงชาติน้ี 

บุญมา วาสนาสง    เมื่อมีบุญ อํานาจวาสนาก็มาเอง 



 
 

บุญหนัก ศักดิ์ใหญ    มีฐานันดรศักดิ์สูงและอํานาจวาสนายิ่งใหญ 

เบี้ยนอย หอยนอย    มีเงินนอย , มีเงินไมมาก 

เบี้ยบาย รายทาง   เงินที่ตองใชจายหรือเสียไปเรื่อยๆ เปนระยะๆ ในขณะทํา

ธุรกิจ จนสําเร็จ 

แบงสัน ปนสวน    แบงใหตามสัดสวนที่ควรได 

ประดิษฐ คิดคน    คิดทําขึ้นมาเปนคนแรก 

ปลอยนก ปลอยกา    ปลอยใหเปนอิสระ 

ปลอยปละ ละเลย    ไมเอาใจใส ทอดทิ้ง 

ปล้ําผีลกุ ปลุกผีน่ัง    พยายามทําใหมีเรื่องมีราวขึ้นมาใหได 

ปวดเศียร เวียนเกลา   เดือดรอนรําคาญใจ เพราะมีเรื่องยุงยากมากจนแกไมไหว 

ปากเปราะ เราะราย   ชอบพูดจาชวนหาเรื่องไมเลือกหนา 

ปากวา ตาขยิบ    ปากกับใจไมตรงกัน 

เปนกอบ เปนกํา    เปนช้ินเปนอัน , เปนกอนใหญ , ทําประโยชนไดดี 

เปนตัว เปนตน    เปนหลักฐานปรากฏชัด 

เปนเนื้อ เปนหนัง    เปนชิ้นเปนอัน , เปนกอบเปนกํา 

เปนป เปนขลุย    เขากันไดดี , ถูกคอกัน 

เปนล่ํา เปนสัน    เปนหลักฐานมั่นคง , เปนชิ้นเปนอัน 

เปนหู เปนตา    ชวยสดับตรับฟงและดูแลรักษาแทน 

ปกกลา ขาแข็ง    พึ่งตัวเองได 

ผอนสั้น ผอนยาว    ประนีประนอมกัน , อะลุมอลวยกัน , ผอน

ผันสั้นยาว 



 
 

ผอนหนัก เปนเบา    ลดความรุนแรง , ลดหยอนลง 

ผัดวัน ประกันพรุง    ขอเลื่อนเวลาออกไปครั้งแลวคร้ังเลา 

ผาเหลา ผากอ    ผิดจากพวกพองเผาพันธุ 

ผิดพอง หมองใจ    ขุนเคืองใจ 

ผีซ้ํา ด้ําพลอย    ถูกซ้ําเติมเมื่อพลาดพลั้งหรือเมื่อเคราะหราย 

ฝงรก ฝงราก    ตั้งถ่ินฐานประจํา 

ฝนสั่งฟา ปลาสั่งหนอง   สั่งเสียเปนคร้ังสุดทาย 

ฝากเน้ือ ฝากตัว    มอบตัวอยูในความดูแลหรืออุปการะของผูอื่น 

ฝากผี ฝากไข    มอบตัวในความดูแลจนตาย 

พระอิฐ พระปูน    น่ิงเฉย , วางเฉยไมเดือดรอน 

พลอยฟา พลอยฝน   ไมไดมีสวนเกี่ยวของก็เปนตามไปดวย 

พอแง แมงอน    ตางฝายตางไมยอมกัน 

พอแจ แมอู    พันธุทาง, ตางพันธุกัน 

มีเฟอง มีสลึง    มีเงินเล็กนอย 

มือถือสาก ปากถือศีล   ทําชั่วแตมักแสดงวาเปนคนมีศีลธรรม 

แมรี แมแรด    ทําเจาหนาเจาตา , เจากี้เจาการ 

มุงมาด ปรารถนา    คาดหมายไว 

มุงราย หมายขวัญ    คิดปองราย 

ไมหลัก ปกเลน    โลเล , ไมแนนอน 

ยกยอ ปอปน    ยกยองเกินจริง , ยกให , มอบให 

ยับยั้ง ชั่งใจ    คิดรอบคอบกอนทํา 



 
 

ยุแยง ตะแคงรั่ว    ยุใหท้ังสองฝายแตกกัน 

ยุใหรํา ตําใหรั่ว    ยุใหแตกกัน , ยุใหผิดใจกัน 

ยากเจ็ดที ดีเจ็ดหน    คนยอมมีโชคดีกับโชคราย 

ยากเย็น เข็ญใจ   ยากมาก 

ยิ้มแยม แจมใส    มีความสุขมาก 

ยิงนก ตกปลา    ไปพักผอน 

ยื่นหมู ยื่นแมว    สงสิ่งของแลกเปลี่ยนกัน 

รมไม ชายคา    ที่พึ่งพาอาศัย 

รวมเรียง เคียงหมอน   อยูกินฉันผัวเมีย , แตงงานกัน 

รวบหัว รวบหาง    รวบรัดใหเสร็จโดยเร็ว 

รอยเอ็ด เจ็ดยานน้ํา   ทั่วทุกแหงหน 

ริษยา อาฆาต    เห็นเขาไดดีแลวทนไมไหว 

รีดนา ทาเรน    ขูดรีดเอาทรัพยสินจนอีกฝายหน่ึงยากแคน 

รูจัก มักคุน    คุนเคยกัน 

รูเชน เห็นชาติ    รูกําพืด , รูนิสัยใจคอ 

รูมาก ยากนาน    รูมากเกินไปทําใหยุงยากใจ 

รูเห็น เปนใจ    รูเหตุการณและรวมใจดวย 

ลดรา วาศอก    ผอนปรน , เพลาลง 

ลดหยอน ผอนปรน    ผอนใหเบาลง , ทุเลา 

ลมลุก คลุกคลาน    ซวนเซ , ต้ังตัวไมติด , ไมมั่นคง 

ลมหมอน นอนเสื่อ    ปวยจนตองนอนพักรักษาตัว 



 
 

ลับลม คมใน    ความลับที่รูกันเฉพาะสองคน 

ลูกทาน หลานเธอ    ลูกหลานผูมีอํานาจ 

เลือกที่รัก มักท่ีชัง    ลําเอียง 

เลือดเน้ือ เช้ือไข    ลูกหลาน 

โลภโม โทสัน    อยากไดมากๆ 

วัดวา อาราม    วัด 

วานอน สอนงาย    อยูในโอวาท 

ไวเน้ือ เช่ือใจ    ไววางใจ , เช่ือใจ 

สกุล รุนชาติ    ตระกูลผูดี 

สมัคร พรรคพวก    ผูเต็มใจเขาพวกดวย 

สามวันดี สี่วันไข    เจ็บออดๆ แอดๆ อยูเสมอ 

สมบูรณ พูนสุข    บริบูรณดวยทรัพยสมบัติและคุณสมบัติ 

สิ้นไร ไมตอก    ยากไร ขัดสนถึงที่สุด 

สืบสาว ราวเรื่อง    คนควาใหไดเรื่อง 

สุกเอา เผากิน    ทําลวกๆ ใหเสร็จๆไป 

สุดทาย ปลายโตง    ปลายสุด , สุดโตง 

สุดสวาท ขาดใจ    ยอดรัก 

สุดหลา ฟาเขียว    ไกลที่สุด , ไกลพนโลกถึงฟาเขียว 

สูรบ ตบมือ    ตอสู , ทะเลาะวิวาท 

เสียกํา ซ้ํากอบ    เสียนอยแลวยังตองเสียอีก 

ใสถอย รอยความ    พูดหาเหตุหาเรื่อง , ใสความ 



 
 

หนอเน้ือ เช้ือไข    ลูกหลานเหลนที่สืบสายโลหิต 

หนักไมเอา เบาไมสู   เกียจครานตอการงานทุกชนิด 

หัวแกว หัวแหวน    เปนที่รักใครเอ็นดูมาก 

หัวมังกุ ทายมังกร  ไมเขากัน , ไมกลมกลืนกัน , มีหลายอยางปนเปกันจนหมด

งาม 

หัวไมวาง หางไมเวน   ใชงานจนไมไดวางเวน 

หนาใหญ ใจโต    ใจกวางเหลือเกิน 

หนาสิ่ว หนาขวาน    อยูในภาวะที่มีอันตราย 

หมอบราบ คาบแกว   ยอมตามโดยไมขัดขืน , ยอมแพโดยดี 

หมายมั่น ปนมือ    มุงมั่นจะเอาหรือเปนใหได 

หมูไป ไกมา    แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 

หัวหก กนขวิด    เอาทุกทาโดยไมมีความหมาย 

หายหก ตกหลน    ตกเร่ียราดเสียหาย 

หุนหัน พลันแลน    ดวนทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปดวยความโกรธ 

หูดับ ตับไหม    ลักษณะเสียงที่ดังมากจนกลบเสียงอื่น 

หูปา ตาเถ่ือน    รูไมทันเหตุการณ 

หูหนา ตาเลอ    ช่ือโรคเรื้อน 

เหลือบา กวาแรง    เกินความสามารถท่ีจะทําได 

อดตาหลับ ขับตานอน   สูทนอดนอน 

อดอยาก ปากแหง    ไมมีอะไรจะกิน 

ออกลิง ออกคาง    ทํากิริยาซุกซนอยางลิงอยางคาง 



 
 

ออกหนา ออกตา    แสดงใหปรากฏเปดเผย 

ออนนอม ถอมตน    มีกิริยาวาจาออนนอม 

ออนอก ออนใจ    เหน่ือยใจ , ระอาใจ , ทอใจ 

อยูยง คงกระพัน    ทนทานตอศัสตราวุธ 

อยูเย็น เปนสุข    อยูสุขสบาย 

อัดอั้น ตันใจ    จนปญญา , จนใจ 

อาฆาต มาดราย    พยาบาทอยางรุนแรง 

อารี อารอบ    มีใจเผื่อแผทั่วไป 

อิ่มหนํา สําราญ    ไดรับการเลี้ยงดูอยางเต็มที่ 

อิ่มหมี พีมัน    ไดรับการเลี้ยงดูอยางเต็มที่ 

อิ่มอก อิ่มใจ    ปลื้มใจ , สบายใจ , ภูมิใจ 

อีลุย ฉุยแฉก    ฟุมเฟอย , สุรุยสุราย , ไมเปนช้ินเปนอัน 

อีโหน อีเหน    เรื่องราวที่เกิดขึ้น 

เอาอก เอาใจ    คอยปฏิบัติใหถูกใจ 

เอาบุญ เอาคุณ    หวังใหเขาตอบแทนบุญคุณ 

เอาจริง เอาจัง    ตั้งใจทําอยางจริงจัง 

เอาการ เอางาน    ตั้งใจทํางานดวยความขยัน 

เออออ หอหมก    พลอยเห็นตามไปดวย 

เอะอะ มะเทิ่ง    สงเสียงดัง , เอ็ดตะโรโดยไมเกรงใจผูอื่น 

ออน ผอนตาม    ยอมทําตาม 

http://wutth.tripod.com/cgi-bin/harmonize.htm 



 
 

 

ไมตรีเร่ิมจากสงยิ้ม   แกกัน 

ดีกวาคําพูดพัน        หมื่นถอย 

โซเหล็กไมแข็งขัน   เทากับ  ย้ิมนา 

ยิ้มกับยิ้ม เรียงรอย   ผูกคลองครองใจ 

 

ความดีจักอยูยั้ง              ยืนยง 

ความสัตยจักมั่นคง          คูไว 

ความรักจักดํารง              รักผูก ไวนา 

สามสิ่งจักอยูได              ช่ัวฟาดินสลาย 

อยูที่ไหนก็ได...ถาอยูแลวมีความสุข 

อยาทําตัวเปนบัวแลงน้ํา..ก็พอใจแลว 

อยูเย็นเปนสุขแลว      ลืมหลัง 

ลืมเมื่อครั้งตนยัง        ไตเตา 

ตอนแรกสายตาหวัง    คนชวย 

ตอนผงาดจิตใจเจา     จืดไรคนชิม 



 
 

 

อยูเย็นเปนสุขสันต     ลืมเมี่อวันเจาตั้งตัว 

ตาเจามันมืดมัว          แถมตาถั่วใจมืดมน 

ตอนเจาเริ่มมือเปลา   ไดใครเลามาเปรอปรน 

ลืมแมกระทั่งคน         เคยชวยเหลือเขาเจือจุน 

คนเราลืมอดีต           ไมไดคิดถึงบุญคุณ 

ลืมคนที่เคยหนุน       จะจํารูญไดอยางไร 

 

หมั่นอาน - หมั่นฟง 

โงหรือฉลาดไมตอง         ดูไกล 

ใชร่ําเรียนแคไหน           เลิศลน 

เอยปากออกคราใด         บงบอก 

ขี้เทอหรือเขมขน            บอกขอความขลัง 

ฟงและอานชวยได          มากเลย 

รูไมรูชวยเฉลย               บอกให 

มุงมั่นอยาเฉยเมย           มัวเหมอ 

ขยันอานขยันฟงไว          จักไดแตกฉาน 

 

อานฟงสรางปญญา 

สักวา  การอาน   และการฟง 

เปนพลัง  สรางปญญา  มหาศาล 



 
 

ใหความรู  ใหความคิด  ประสบการณ 

ตองหมั่นอาน  และหมั่นฟง  อยางตั้งใจ 

อยามัวบน   วาไมมี  เวลามาก 

อยามัวบน  วายุงยาก  ลําบากหลาย 

ตองจัดแจง  แบงเวลา  อยางแยบคลาย 

โงจะกลาย  เปนฉลาด  ปราดเปรื่องเอย 

อยากแตงกลอน คลองจอง มาคลองใจ 

ดวยมาลัย มะลิ ผลิหอมกรุน 

เรียงรอยถอย วลี ที่ละมุน 

สงใหคุณ-รุงรับ ประทับใจ 

 

ขอโปรดได แนะนํา คําที่กลาว 

แอบน่ังหาว สามคร้ัง น่ังตาใส 

มอบไมตรี สี่ศอก บอกความนัย 

มาคลองใจ จับจอง นองคนดี 

 

ตื่นเชาไมสงยิ้ม              ใหใคร 

ไมพูดใหผูใด                 ปลาบปลื้ม 

ไมเคยคิดใหอภัย            สักนิด 

วันใหมเหมือนหมอกคร้ึม   ครอบใหอับเฉา 

 



 
 

สักวา ต่ืนแตเชาไมสงยิ้ม 

เปนภาพพิมพในกมลคนท้ังหลาย 

ไมพูดใหใครไดปลื้มคร้ึมหัวใจ 

พูดแตรายใสอารมณขมผูคน 

ไมคิดแมใหอภัยใครทั้งน้ัน 

มุงฟาดฟนใหบรรลัยไรเหตุผล 

วันทั้งวันหนาจะหมองดั่งตองมนต 

ดั่งเมฆฝนมาคลุมครอบรอบกายเอย 

 

คําคลองจองคงมีใจใครครวญคิด 

มาพึงพิศชมชื่นระรื่นหู 

คําสวยใสเสนาะเสียงสําเนียงดู 

เพื่อเรียนรูความในใจใหอารมณ 

อารมณดีอารมณเดียวมาเกี่ยวของ 

ทําคําคลองจองใจไมขื่นขม 

ถอยคําหวานดังนํ้าคางที่พรางพรม 

ใหช่ืนชมสมคํารองมาคลองใจ 

ธรรมชาติใหเวลามาเทากัน 

24 ช่ัวโมง เปนหน่ึงวันไมผิดเพี้ยน 

แมเศรษฐีหรือยาจกไมวกเวียน 

ใครจะเปลี่ยนใหมีคานาสนใจ 



 
 

อยามัวรอใหมีเวลามามากมาก 

เพราะมันยากจะมีไดดังใจหมาย 

ตองแสวงหามาอยางตั้งใจ 

จึงจะไดสมหวังดังใจเอย 

 

ชีวิตมนุษยเที่ยงแท       ทุกคน 

สุดแตบุญบาปดล          แตงให 

ทุกขสุขร่ํารวยจน          เกิดแต  กรรมนา 

กรรมช่ัวกรรมดีไซร        สงใหเปนเอง 

 

ชีวิตยอมเที่ยงแท         ที่แนแนแลวแตกรรม 

ชั่วดีท่ีไดทํา                เปนผลนําใหเปนไป 

จะรวยหรือจะจน           กรรมจักดลไมใชใคร 

จะทุกขหรือสุขใจ          กรรมตนไซรใชใครกัน 

จะรักหรือจักชัง            ไมใชน่ังอธิษฐาน 

อยูที่ตัวเราน้ัน              เจาจงหมั่นตรึกตรองดู 

คนฉลาดพูดนอยแต      ชอบฟง 

คนโงไมฟงยัง              อวดรู 

อาศัยหูยอมมีหวัง          เปนปราชญ 

ฟงมากจักเปนผู            รอบรูทันคน 

คนฉลาดพูดแตนอย      เงี่ยหูคอยฟงเขาพูด 



 
 

ฟงมากพหสููต              กาวหนารุดสุดกวาใคร 

อยาคิดวารอบรู            ใครก็สูเราไมได 

มีคนมาซักไซ              ตอบไมไดนาอายเอย 

ยิ่งเรียนยิ่งรูวา              มีวิชาอีกมากเลย 

ถาเรามัวน่ิงเฉย            เปนคนเชยเขาเยยเอา 

 

คนโงไมรูวา             ตนโง 

คนโงยังคุยโว          ไมยั้ง 

คนโงประจักวาโถ      ยังโง  อยูนา 

อานและฟงบอยครั้ง  ไมชาฉลาดเหลือ 

 

คนโงที่รูวา                    ตนยัง  โงนา 

มีโอกาสเฉลียวฉลาดดัง   เดนได 

คนโงแตอวดจัง              วาฉลาด 

คนอยางนี้บอกให           แนแทโงจริง 

 

คนโงรูวาตน               ยังเปนคน โงเขลาอยู 

ขวนขวายหาความรู      จักเปนปราชญ ฉลาดได 

คนโงอวดฉลาด          วาเปรื่องปราด เกงหนักหนา 

วันหน่ึงจักขายหนา      ถูกซักไซร ไมรูจริง 

อยามัวสอนเด็กให            จดจํา 



 
 

สอนจากการกระทํา           เด็กซึ้ง 

สอนแตปากไมสํา-            เร็จดอก 

สอนตางทําเด็กอึ้ง            ไมรูเอาไง 

อยามัวสอนเด็กให            จําใสใจไวเปนคํา 

สอนจากการกระทํา           จึงจะสําเร็จดวยดี 

สอนอยางแตทําอยาง        มีใครบางเช่ือวจี 

จะสอนเด็กทั้งที               ตองทําดีใหเด็กจํา 

ฟงเด็กพูดใหจบ        เน้ือความ 

ฟงเสร็จใสใจถาม       เด็กบาง 

ฟงเสร็จอยาวูวาม       ดวนสรุป 

ปญหาจักคงคาคาง     สอเคาขุนเคือง 

 

ฟงเด็กพูดใหจบ        ฟงใหครบกระบวนความ 

ฟงเสร็จใสใจถาม       วาเนื้อความเปนอยางไร 

อยาเอาแตวูวาม         จะเกิดความคลางแคลงใจ 

สอนเด็กโปรดจําไว     อยามัวใชใสอารมณ 

อยารีบดวนสรุป          ทํามิบมุบไมเหมาะสม 

ปญหาจักเปนปม         คลี่คลายยากลําบากเอย 

 

อยากแตงกลอน พวงมาลัย คลองใจมิตร 

ฝากลิขิต ผิดหรือถูก ผูกภาษา 



 
 

มีคําหน่ึง พึงเฉลย อยากเอยมา 

เปนวาจา ชวนคะนึง *คิดถึงเธอ* 

 

เก็บมะลิ ผลิบาน ตระการกลิ่น 

พรอมยลยิน รินใจ ใหเสมอ 

ขอเปนดาว อยูใกล ในใจเธอ 

ก็แคเพอ เผลอจอง...เพียงคลองคํา 

 

อยากคลองใจคลองจองจาํตองเพียร 

จึงมาเรียนเขียนกลอนตอนหัวค่ํา 

พบคนเกงนักเลงกานทแอบอานซ้ํา 

ชอบลํานํานิลจันจึงหมั่นมา 

 

*คิดถึงเธอ*  เพอเพง เพลงสรรคสราง 

หลงเสียงนาง  ยิ่งรัก เปนหนักหนา 

มอบ เพลงรักเพลงคิดถึง  ตรึงอุรา 

พรอมจําปา หนึ่งดอก *บอกรักเธอ 

 


