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คํานํา 

        รายงานเลมนี้เปนสวนหนึ่งของรายวิชา การจัดประสบการณทางภาษาสําหรับเด็ก

ปฐมวัย จัดทําขึ้นเพื่อเปนสื่อการเรียนการสอน เพื่อศึกษาความรูในการพัฒนาการเรียนรู

ดวย เพลงเด็กและคําคลองจอง ซึ่งรายงานน้ีมีเน้ือหาความรู เพลงเด็กและคําคลองจอง 

ผูจัดทําไดเลือก หัวขอในการทํารายงาน เน่ืองมาจากเปนเรื่องที่นาสนใจ รวมถึงเปนการ

สงเสริมและเผยแพรขอมูลของเพลงเด็กและคําคลองจองสําหรับเด็ก 

       ในการจักทํารายงานประกอบสื่อการเรียนรูในครั้งน้ี  ผูจัดทําขอขอบคุณ อาจารยนิธิ

นาถ อุดมสันต  ผูใหความรูและแนวทางการศึกษา ความชวยเหลือมาโดยตลอด ผูจัดทํา

หวังวารายงานฉบับน้ีจะใหความรู  และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทกุ ๆ ท่าน  ถาหาก

ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว ณ ที่น้ีดวยคะ 
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คําคลองจองและเพลงเด็ก 

         สาระท่ีควรเรียนรู 

เร่ืองราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

1. คําคลองจอง ช่ือ – สกุล  

คุณแมของฉัน ทานนั้นบอกวา  

คนเราเกิดมา ตองตั้งช่ือพลัน  

ช่ือจริง ชื่อเลน เปนสิ่งสําคัญ  

คนรูจักกัน เพราะขานช่ือเอย 

อางอิง คุณครูปยะพร นามสกุล สีเสียดคา  
 

2. เพลง นิ้วโปงอยูไหน 

นิ้วโปงอยูไหน น้ิวโปงอยูไหน อยูน่ีจะ อยูน่ีจะ  

สุขสบายดีหรือ ไปกอนละ สวัสดี  

(แลวรองซ้ําใหม โดยเปลี่ยนเปนน้ิวอื่น ๆ ตอไป) 

อางอิง http://leraningmedia.blogspot.com/2010/11/blog-

post_9655.html 

 

3. ห ู 

เรามีสองหู ขางซายขางขวา  

อยูบนใบหนา คอยฟงเสียงดัง  

หูมีไวฟง ระวังหนอยหนา  

รูจักรักษา อยาแคะหูเอง  

อางอิง คุณครูปยะพร นามสกุล สีเสียดคา  

 

 



 

4. จมูก  

หนูมีจมูก อยูบนใบหนา  

จมูกนี้หนา มีไวหายใจ  

ดมกลิ่นเร็วไว ดวยจมูกเรา  

สูดลมออกเขา ปอดเฝาทํางาน  

อางอิง คุณครูปยะพร นามสกุล สีเสียดคา  

 

5. ปาก  

ปากของหนูน้ัน จิ้มลิ้มนารัก  

ใครเห็นพูดทัก รูจักทักทาย  

หนูพูดดีดี เปนศรี เปนศักด์ิ  

ปากหนูรูจัก นับหน่ึง สอง สาม 

อางอิง คุณครูปยะพร นามสกุล สีเสียดคา  

 

6. เรามีตาไวดู เรามีหูไวฟง  

     เรามีตาไวดู เรามีหูไวฟง  

     เวลาใครสอนใครสั่ง ตองตั้งใจฟง ตองตั้งใจดู 

     อางอิง http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. เพลง กํามือขึ้นแลวหมุน  

     กํามือขึ้นแลวหมุน ๆ ชูมือขึ้นโบกไปมา 

     กํามือขึ้นแลวหมุน ๆ ชูมือขึ้นโบกไปมา 

     กางแขนข้ึนแหละลง พับแขนมือแตะไหล 

     กางแขนข้ึนแหละลง พับแขนมือแตะไหล 

     ชูมือขึ้นหมุนไปรอบตัว 

     อางอิง คุณครูปยะพร นามสกุล สีเสียดคา 

 

8. เพลง ยักค้ิว 

     ยักคิ้ว ยักเอวยักไหล ตาชมายยิ้มไปยิ้มมา… 

     ชิกกาบุม ชิกกาบุม ลันลา (ซ้ํา) 

     จีบซาย จีบขวา ลอยหนารําวง 

     อางอิง http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

 

9.เพลง มือ และ เทา  

   มือ เทา ของหนู มีอยูสิบน้ิว  

   มือหนูใชห้ิว ชวยจับสิ่งของ  

   หนูเดินสองขา พาวิ่งไววอง  

   หนูนั่งยองยอง ดวยขาแข็งแรง 

  อางอิง คุณครูปยะพร นามสกุล สีเสียดคา  



 

 

10. เพลง นี่คือผม..นี่คือหนาผาก 

     น่ีคือปาก..นี่คือลูกตา 

     ย่ืนออกมาเคาเรียกวาแขน.. 

     อันแบน แบนเคาเรียกสะโพก.. 

      เอาไวโยก แซมบา…แซมบา 

      อางอิง http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

 

11. คําคลองจองช่ือ  

หนูจารูไหม ครูช่ืออะไร  

ใครหนอตอบได ชวยบอกเพื่อนที  

เจอะกันรูจัก ทักทายสวัสดี  

เจอกันวันนี้ “สวัสดีครับ” “สวัสดีคะ”  

     อางอิง คุณครูปยะพร นามสกุล สีเสียดคา 

 

12.  คําคลองจอกชื่อเลน , สัญลักษณของตนเอง  

ช่ือเลนของหนู ใครก็รูจัก  

ใครเห็นใครทัก วานาเอ็นดู  

พอแมตั้งให เด็กหญิงชมพู  

พี่ชายผมฟู ชื่อหมูอวนเอย  

     อางอิง คุณครูปยะพร นามสกุล สีเสียดคา  

 



 

13. คําคลองจองปฏิบัติตามกฎหองเรียน  

เด็กเอยเด็กดี ตองมีวินัย  

ระเบียบมีไว ใหปฏิบัติ  

สิ่งของวางจัด ทุกอยางสวยงาม  

หนูอยามองขาม กฎของหองเรียน  

     อางอิง คุณครูปยะพร นามสกุล สีเสียดคา  

 

14. คําคลองจองการรับประทานอาหาร  

กอนจะทานขาว เราตองลางมือ  

ทานขาวทุกมื้อ สะอาดปลอดภัย  

อยาลืมจัดเก็บ ถวยชามของใช  

หนูก็ทําได ไมเห็นยากเลย 

     อางอิง คุณครูปยะพร นามสกุล สีเสียดคา  

 

15.  คําคลองจองกิจวัตรประจําวัน  

ตื่นนอนแตเชา อาบน้ําแปรงฟน  

มาทานขาวกัน กอนไปโรงเรียน  

หนูจงตั้งใจ หัดอานหัดเขียน  

ฝกฝนพากเพียร จะเรียนเกงเอย 

    อางอิง คุณครูปยะพร นามสกุล สีเสียดคา 

 

 

 



 

16. การใชหองน้ําหองสวม  

หองนํ้าของเรา ตองชวยรักษา  

ราดนํ้าทุกครา กอนและหลังใช  

หองนํ้าสะอาด กลิ่นหอมช่ืนใจ  

หนูจงจําไว โรคภัยไมมี 

     อางอิง คุณครูปยะพร นามสกุล สีเสียดคา  

 

17. คําคลองจองรูปราง ลักษณะหนาตา  

คนเราเกิดมา หนาตาแตกตาง  

ทั้งรูป ทั้งราง สูงต่ําตางกัน  

บางดํา บางขาว หนายาว หนาสั้น  

สิ่งที่เหมือนกัน คือความดีเอย 

     อางอิง คุณครูปยะพร นามสกุล สีเสียดคา  

 

18.  ชื่อ – สกุลของเพื่อน  

 เพื่อนฉันมากมาย หญิงชายหลายคน  

 ทั้งตาลทั้งตน ตางเปนเพื่อนกัน  

 ฉันมีอะไร ก็ใหแบงปน  

 เพราะพวกเราน้ัน เปนเพื่อนรักเอย  

      อางอิง คุณครูปยะพร นามสกุล สีเสียดคา  

 

 



 

19. คําคลองจองการใชภาษาสุภาพ  

พูดจาสภุาพ ฟงแลวช่ืนใจ  

หนูจงจําไว พูดจานาฟง  

พูดดี ทําดี เปนที่ช่ืนชม  

พอแมสุขสม คุณครูดีใจ  

     อางอิง คุณครูปยะพร นามสกุล สีเสียดคา  

 

20.  เพลง ดื่ม นมกันเถอะ 

ดื่ม ดื่ม ดื่ม เรามาดื่ม ดื่ม นมกันเถอะ 

ดื่ม แลว อยาทําเลอะเทอะ ดื่มแลว อยาทําเลอะ 

เทอะ ด่ืม นมเยอะ ๆ รางกาย แข็งแรง เยๆ( ซ้ํา)  

อางอิง http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

 

 

เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก 

21. คําคลองจองการปฏิบัติตนตอบุคคลตาง ๆ ในโรงเรียน  

โรงเรียนของหนู มีครูหญิงชาย  

คุณครูทั้งหลาย ใจดียิ่งนัก  

แมครัว ภารโรง หนูก็รูจัก  

เจอหนาก็ทัก คําวา “สวัสดี”  

     อางอิง คุณครูปยะพร นามสกุล สีเสียดคา 

 



 

22. เพลงยา หยา ยา คุณยายซักผา 
คุณตาสระผม ยาอมโบตัน 

ยาสีฟนคอลเกต สบูวิเศษ 

ปกเปา ยิงฉุบ 

ปกเปา ยิงฉุบ 

อางอิง http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

 

23.  เด็กเอย..เด็กดี ตองมีหนาที่ 10 อยางดวยกัน 
  หน่ึง…นับถือศาสนา 

  สอง…รักษาธรรมเนียมมั่น 

  สาม…เชื่อพอแมครูอาจารย 

  สี่…วาจานั้นตองสุภาพออนหวาน 

  หา…ยึดมั่นกตัญู 

  หก…เปนผูรูรักการงาน 

  เจ็ด…ตองศึกษาใหเช่ียวชาญ ตองมานะบากบั่น ไมเกียจไมคราน 

  แปด…รูจักออมประหยัด 

  เกา…ตองซื่อสัตยตลอดกาล นํ้าใจนักกีฬากลาหาญ ใหเหมาะกับกาล สมัยชาติ

พัฒนา 

  สิบ…บําเพ็ญตนใหเปนประโยชน รูบาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติตองรักษา 

  เด็กสมัยชาติพัฒนา จะเปนเด็กท่ีพา ชาติไทยเจริญ 

  อางอิง http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

 

 



 

24. เพลง ขึ้นรถไฟจะไปโคราช 
 ตดดังปาดถึงราชบุรี 

 ตดอีกทีถึงบริษัท 

 บริษัท ปา ๆ เปอ 

 ขอเสนอนิยายเรื่องสั้น 

 ปากับปู กูอีจู 

 ปาไมอยู ปูไปเที่ยว 

 ปลาดุก ปลาไหล รถไฟชนกัน 

 อางอิง http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

 

25. โรงเรียนของเรานาอยู..คุณครูใจดีทุกคนเด็ก ๆ ก็ไมซุกซน 

 โรงเรียนของเรานาอยู..คุณครูใจดีทุกคนเด็ก ๆ ก็ไมซุกซน 

 พวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียน…ชอบมา ชอบมาโรงเรียน 

 อางอิง http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

 

26. เพลง สวัสดี 

สวัสดีแบบไทย ๆแลวก็ไปแบบสากล 

สวัสดีทุกๆคน 

แบบสากลแลวก็แบบไทย 

อางอิง http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

 

 



 

27. เพลงสวัสดี ขอบคุณ และขอโทษ 

 เมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดี สวัสดีครับ/สวัสดีคะ 

 เมื่อผิดพลั้งขออภัยขอโทษที ขอโทษครับ/ขอโทษคะ 

 เมื่อจากกันยกมือไหวสวัสดี สวัสดีครับ/สวัสดีคะ 

 เมื่อใครมีจิตไมตรีขอขอบคุณ ขอบคุณครับ/ขอบคุณคะ 

 อางอิง http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

 

28. เพลงรีบไปโรงเรียน  

 หนูหนูเด็กๆทั้งหลายอยานอนตื่นสายเปนเด็กเกียจคราน 

 ต่ืนเชาจะไดเบิกบาน สดชื่นสําราญสมองแจมใส 

 อาบนํ้าลางหนาสีฟน รีบเรงเร็วพลันแตงตัวทันใด 

 รับประทานอาหารเร็วไวเสร็จแลวก็รีบไปโรงเรียน 

 อางอิง http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

 

 

 

 

 



 

29.  เพลงพบกันใหม  

 พบกันใหม พบกันใหม จากกันไป ขวัญใจกลับมา 

 โอละเฮ ลันลันลา ถึงสัปดาห เราหยุดสองวัน 

 เสาร อาทิตย ฉันคิดถึงเธอ ฉันนอนละเมอ หัวใจไหวหวั่น 

 โอละเฮ ลันลันลา พอถึงวันจันทร เรากอพบกันใหม 

 อางอิง http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

 

30. คนมีปญญา สรางบานไวบนศิลา 

เมื่อมีลม พายุพัดมา บานของเขา ก็ยังคงอยู 

คนโงสรางบาน สรางบานไวบนหาดทราย 

เมื่อมีลม พายุพัดมา บานของเขาก็ พังทลาย 

อางอิง http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

 

 

 

 

 

 



 

ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 

31. คําคลองจองจันทรเอยจันทรเจาขอขาวขอแกง 

 ขอแหวนทองแดงผูกมือนองขาขอชางขอมาใหนองขาขี่ 

 ขอเกาอี้ใหนองขาน่ัง ขอเตียงตั้งใหนองขานอน 

 ขอละครใหนองขาดู ขอยายชูเลี้ยงนองขาเถิด 

 ขอยายเกิดเลี้ยงตัวขาเอง  

 อางอิง http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

 

32. เพลงแมงมุมลายตัวนั้น 

 ฉันเห็นมันสงสารเหลือทน 

 วันหน่ึงมันถูกฝน ไหลลงจากบนหลังคา 

 พระอาทิตยสองแสง ฝนแหงเหือดไปลับตา 

 มันรีบไตขึ้นฟา หันหลังมาทําตาลุกวาว 

 อางอิง http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

 

 

 

 



 

33. หนูมาลีมีลูกแมวเหมียว ลูกแมวเหมียว ลูกแมวเหมียว  

 หนูมาลีมีลูกแมวเหมียว ขนมันคลาย สําล ี
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34. โผลมาจากขอบฟา เคามาในยามเชา 

 สองแสงใหเรา อบอุนสบาย 

 เคาลอยขามเราไป จมหายไปในยามเย็น 

 พรุงนี้เราก็จะเห็น เคาโผลอีกที…ที่เดิม 

พระอาทิตย ยิ้มแฉง ^O^ แกมแดง…แดง 

แตงตัว ทาแปงโผลมา ยามเชาตรู ~~ ฮู ฮู ~~ 

โผลมาจากขอบฟา 
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35. เพลง จับปูดํา ขยําปูนา 

 จับปูมา ควาปูทะเล 

 สนุกจริงเลย ชะเลยนอนเปล 

 จะโอละเหนอนเปล หลับไป 

 อางอิง http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

 



 

36. เพลง อึ่งอาง 

 อึ่งอางมันน่ังขางโอง มานั่งหลังโกงจะคอยกินมด 

 เด็กเอยเจาอยาพูดปด เด็กเอยเจาอยาพูดปด 

 จะกลายเปนมดอาหารอึ่งอาง 
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37. เพลง แตงโม 

          แตงโมผลใหญ ๆๆ เกิดข้ึนไดจากเม็ดแตงเม็ดเล็ก 

          จําไวนะพวกเด็ก ๆ จําไว         พวกเด็ก ๆๆ เม็ดแตง 

          เม็ดเล็กกลายเปนแตงผลใหญ 

          อางอิง http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

38. เพลง รําระบําชาวเกาะ 

รําระบําชาวเกาะ ไพเราะเสนาะจับใจ สายน้ําหลั่งไหล 

 สายนํ้าหลั่งไหล กระทบหาดทราย 

ดังครื่นๆกระทบหาดทรายดังคร่ืนๆ 
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39. ตวมๆเตี้ยมๆออกมาจากไข 

เจาหนอนตัวใหญลูกใครกันหนอ 

กระดึบ กระดึบไป 

กระดึบ กระดึบไป 

กระดึบ กระดึบไป บนใบไมออน 
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40. ยุงเยอะ ทั้งตบทั้งเกา  

ซารายตัวเราเปนจ้ําเปนผื่น  

แมลงสาปนาเกลียดๆ ไตกันยั่วเย้ีย 

ทําลายขาวของ วันนี้มาใชอัศวิน  

แมลงรายตายดิ้นทั้งยุงไมมีเหลือ  

ถูกใจ ๆ จริง ๆ สองรางวัล ๆ 

เปนประกัน อัศวิน!!!! 
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41. เพลง ชาง 

ชางๆๆ นองเคยเห็นชางรึเปลา 

ชางมันตัวโตไมเบา จมูกยาวๆเรียกวางวง 

มีเข้ียวใตงวงเรียกวางา มีหูมีตา หางยาว 
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42. แมวของฉันนั้นรองเสียงดัง..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 ซอล ฟา มี เร โด  
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43. เพลง ทะเลแสนงาม  

โอ ฟาสีครามสดใส  

มองเห็นเรือใบ แลนอยูในทะเล  

อยูทะเลเห็นปู ดูซิดูหมู ปลา กุงหอยนานา  

อยูในทองทะเล อยูในทองทะเล 
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44. โยกเยกเอย น้ําทวมเมฆ กระตายลอยคอ  

หมาหัวงอ ข้ีคอโยกเยก พวกเราชอบเลนอะไร 

ชอบเลนอะไรในบอกเราสิ พวกเรามิไดโงนิ(ซ่ํา)  

พวกเราเด็กดีของทุกๆคน เด็กเอยเด็กนอย เจา 

ทั้งสองหรือเจาทั้งหลาย สายลมนั้นลองลอยไป (ซ่ํา) 

 เห็นเห็นเด็กแจมใส ทุกว่ีทุกวัน เตาๆๆ ๆ 

มันมี4ขา 4ตีน(เทา)เดินมามันทําหัวพุพุโพโพ 
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45. เพลงไกยางถูกเผา  

ไกยางถูกเผา ไกยางถูกเผา   มันจะถูกไมเสียบ..โอย 

มันจะถูกไมเสียบ..โอย    เสียบตูดซาย เสียตูดขวา 

รอนจริงๆ รอนจริงๆ รอนจริงๆ 
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46. เพลง กระตายขาว 

กระตายขาว มีหูยาวเรียว 

หางสั้นนิดเดียวตาแดงแวววาว 

กระโดดเลนทามกลางแสงจันทรสกาว 

อยูตามราวปาชางนารัก เอย 
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47. ปลาวายไปมา วายวนมาแลวเวียนไป 

ป.ปลาวายมาใกลๆ   ขางในน้ําใสมองเห็นตัวปลา 

 ผึ้งนอยแสนขยันทํางานทั้งวันทํางานทุกวัน 

 เด๋ียวก็ผึ่งๆๆบินไป  เดี๋ยวก็ผึ่งๆๆบินไป 

  อางอิง http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

48. เพลง กาบ กาบ กาบ เปดอาบน้ําในคลอง  

  กาบ กาบ กาบ เปดอาบนํ้าในคลอง  

 ตาก็จองแลมองเพราะในคลองมีหอย ปู ปลา 

  อางอิง http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

 

 



 

49. เพลงมดตัวนอยตัวนิด 

 มดตัวนอยตัวนิด มดตัวนอยตัวนิด 

มดมีฤทธิ์นาดู ยูฮู  มาไวไวกันหนอย 

มาเร็วเร็วกันหนอย ยูฮู ยูฮู ยูฮู 
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50. เพลงกบ 

อบ อบ อบ อบ เสียงอบฟงแตไกล 

ไป ไป เราไป โดดไปใหเหมือนดังกบ 

โดดลงรู เมื่อเห็นศัตรูรีบหลบ 

เมื่อฝนตก มันรองอบ อบ 

อบ อบ อบ อบ ไปทั่วทองนา 
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51. พรวนดินกันเสียใหหมด จะปลูกขาวโพด สาลี ๆ  

โอแมนวลดาราจะไมรีบมาเร็วรี่ 

 ขาวโพดสาลี ๆ ปานชะนี้จะโรยรา 

 อางอิง http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

 



 

52. โนนนกบินมาลิ๊บๆ 

นกกระจิบ 1 2 3 4 5 

 อีกฝูงบินลองลอยมา6 7 8 9 10 ตัว 
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53. 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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54.  เพลงฝน 

ซา ซา ซา ฝนตกลงมากระเด็นเปนฝอย 

เด็ก เด็ก หลบฝนกันหนอย เด็ก เด็ก หลบฝนกันหนอย 

ฝนเพียงเล็กนองจะเปนหวัดเอยฮัด เชย ฮัด เชย ฮัด เชย 
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55. เพลงตนไม 

ตนไมน้ันมีชีวิต อยาไดคิดไปตัดตนไม 

ตนไมจะเสียใจ ตนไมจะเสียใจ 

ยืนรองไห …ฮือ…ฮือ 
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56. เพลงปลาวาฬ 

ปลาวาฬพนนํ้าเปนฝอย 

ปลาเล็กปลานอยวายนํ้าตามมา 

ปลาวาฬนับ 1 2 3 

ปลาวาฬนับ 1 2 3 

ใครวายตามมาปลาวาฬจับตัว 
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57. เพลงจิ้งจก 

จิ้งจก จิ้งจก จิ้งจก 

จิ้งจกมันมีสี่ขา 

อยูขางฝาและบนเพดาน 

กินแมลงเปนอาหาร 

โรงเรียน บาน ที่อยูอาศัย 

ตัวเล็กกวาตุกแก คอยชะแงรองทัก ใครๆ 

ออกลูกมาเปนไข 

แอบเอาไวไมใหใครมอง 
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58.  เพลงเตากับกระตาย 

เตาตัวลายเดินยายโคลงเคลง 

กระตายฮัมเพลงเดินสวนทางมา 

ใหนึกขําขันเจาเตาทองนาเชื่องชาด่ังกับปลิง 

มันจึงเปรยแกมเยยทาทาย 

แขงความไวกันไหมเจาปลิง 

เจาน่ันชักชานาเบื่อเสียจริงตอใหวิ่งไปกอน 

เพราะทะนงในตัวเกินไป 



 

จึงหลงเอนกายพิงไมพักผอน 

สายลมโชยหวิวไหวไชชอน กระตายเจาจึงนอนหลับปุยเย็นใจ 

กระตายทะนงลุมหลงลืมตน ตื่นมาจนอาทิตยลาไป  

รีบลุกผลุนผลันด้ันดนพฤกษไพร แตชาไปแลวสิ 
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59.  เพลงปลาตัวนอยปลาตัวนอย ๆ 

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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60. เพลง ลิง  

เจี๊ยก ๆ ๆ เปนเสียงเรียกของลิง 

ลิงมันอยูไมนิ่งมันชอบวิ่งกันอยูไปมา 

เจี๊ยก ๆ ๆ มันรองเรียกพวกมา 

 ครั้นพอถึงเวลาออกเที่ยวหาผลไมกิน 
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61. เพลง แมวเอยแมวเหมียว 

แยกเขี้ยว ยิงฟน 

เจาหนูมันกลัวตัวสั่น 

เจาหนูมันกลัวตัวสั่น 

หนีไมทันถูกจับกินเอย 

 อางอิง http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

62. เพลง นกเขาบินขามเขา 

ไมใชของเรา อยาไปแลมอง 

ตัวเมียตีปกพั่บ พั่บ 

 ตัวผูขานรับ จุกกรู จุกกรู 
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63. เพลง แตงโม 

   แตงโมงผลใหญๆ เก็บเอาไว อยูในตูเย็น 

   ใครๆเคาผานมาเห็น ใครๆเคาผานมาเห็น เปดตูเย็นกินนํ้าแตงโม 

    อางอิง http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

64. เพลง ป.ปลา     

    ป ปลานั้นหายาก ตองลําบากออกเรือไป 

   ขนสงจากแดนไกล ใชนํ้าแข็งเปลืองน้ํามัน 

   แชเย็นก็เสียไฟ หุงตมไซรแกสทั้งนั้น 

    พลังงานตองหมดกัน โอลูกหลานจําจงดี” 
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65. เพลง มดแดง 

  มดแดง กัดแขงกัดขา 

  กัดเสื้อ กัดผา ตุงแฉง ตุกแฉง 

   อางอิง http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

 

 



 

66. เพลง ฝนตกจ๊ักๆ 

 ฝนตกจั๊กๆมือซายถือปลา มือขวาถือผัก 

 พอถึงที่พัก วางผัก…..วางปลา 
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67. เพลงจิ้งหรีด 

 จิ้งหรีดมันอยูในรู เอาไมแหยดูมันรองจี๊ดๆ    

   อางอิง http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

68. เพลง ก   ไก 

ก  เอย  ก  ไก        เลี้ยงไวในเลา 

ขันปลุกพวกเรา             ตื่นเชากันเอย 

อางอิง วรางคณา เครือพิลา 

69. เพลง ข   ไข   

ข   ไข  ข  ไขฟองใหญ       ใชทําอาหาร 

ของคาวของหวาน                นารับประทานเอย 

อางอิง วรางคณา เครือพิลา 

 

 

 



 

70. เพลง ค   ควาย 

ค  ควายสี่ขา          กายาโตใหญ 

คนเลี้ยงเอาไว               ใชไถนาเอย 

อางอิง วรางคณา เครือพิลา 

71. เพลง วัว วัว วัว 

วัว วัว วัว วัว ไมกลัวไถนา 

อาหารของวัวคือหญา 

ไถนาวัวก็ไถเกง ยอ ยอ ยอ 

พอรอง ยอ ยอ แลววัวมันเกรง 

มันรูมันจึงหยุดเอง เพราะวัวมันเกรง 

 คํารอง ยอ ยอ 
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72. เพลง จิงโจมาโลสําเภา 

  จิงโจมาโลสําเภา หมาไลเหา จิงโจตกใจ 

  หมาไลไปจิงโจวิ่งหนี จิงโจเจอผี จิงโจสิ้นใจ 

   อางอิง http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

 

 



 

73. เพลง นกเอี้ยงเอย 

นกเอี้ยงเอย   มาเลี้ยงควายเฒา 

ควายกินขาว  นกเอี้ยงหัวโต 

อางอิง http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

74. เพลง นกเอย นกเอี้ยง 

คนเขาใจ วาเจาเลี้ยง ซึ่งควายเฒา 

แตนกเอี้ยง น้ันเลี่ยง ทํางานเบา 

แมอาหาร ก็ไปเอา บนหลังควาย 

เปรียบเหมือนคน ทําตน เปนกาฝาก 

รูมาก เอาเปรียบ คนท้ังหลาย 

หนีงานหนัก คอยสมัคร งานสบาย 

จึงนาอาย เพราะเอาเยี่ยง นกเอี้ยงเอย 

อางอิง http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

 

 

 

 



 

75. เพลง น้ําปลา 

น้ําปลา ตราหัวสิงห จับผูหญิงมาทรมาน 

จับผูชายมาทรยศ จับแมมดมาดึงสะดือ 

จับกิ้งกือ มาทํากวยเต๋ียว จับแมวเหมียวมาเตนระบํา 

จับแมวดํามาเปายิ้งฉุบ 

อางอิง http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

76. เพลง ไก ไก ไก 

ซื้อไหมครับ จะกลับแลว….ไก 

สงกระดูกเอาไปชิงโชค ไปเที่ยวรอบโลกกับคนขายไก 

อางอิง http://blog.eduzones.com/moobo/95776      

77. คําคลองจองธรรมชาติสุขใจ 

ตนไมสูงใหญ      กิ่งใบชูไหว 

อีกทั้งดอกไม          สุขใจเมื่อมอง 

 สัตวพักอาศัย            รวมอยูเพื่อนผอง 

สามัคคีปรองดอง      พวกผองสุขใจ 

อางอิง สุชาติ  ลี้ตระกูล 

 



 

78. คําคลองจองผีเสื้อแสนงาม 

ผีเสื้อแสนงาม        บินตามดอกไม 

ขยับปกปองไป   บินไปบินมา 

ดูดเกสรดอกไม       ขยายพันธุนานา 

ดอกไมงามตา    อุราเปรมป 

อางอิง สุชาติ  ลี้ตระกูล 

79. คําคลองจองทะเลสดใส 

 ทะเลสดใส                    กวางใหญหนักหนา 

 มีกุงหอยและปูปลา             ตางพึ่งพาอยูมากมาย 

 ทะเลมีสีสัน                   ผูกสักพันธชาติหลากหลาย 

มีกอนหินและดินทราย     รักษาไวใหงามตา 

อางอิง  ศิริกัญญาณัฐ เหลาสะพาน 

80. คําคลองจองดินกอนกรวด 

            กอนดินเม็ดเล็กเล็ก      กันเด็กเด็กชางสุขสันต 

            กอนดินเลี้ยงไพรพรรณ      ใหชีวันไดอาศัย 

            แรธาตุน้ันมีมาก          ดูไมอยากตนไมเติบใหญ 

            พวกเราจงจําไว                   อยาทําลายสภาพของดิน 

              อางอิง  ศิริกัญญาณัฐ เหลาสะพาน 

 



 

81. คําคลองจองน้ําใส 

น้ําใส-ใส ในลําธาร     คลายสายพานตอชีวา 

หลอเลี้ยงเหลาปูปลา         ใหชีวันไดอาศัย 

น้ําใสนั้นมีนอย           เราตองคอยอยาใหหมด 

รักษาน้ําทุกหยด                 จะไดปลดความแหงแลง 

อางอิง  ศิริกัญญาณัฐ เหลาสะพาน 

82. คําคลองจองธรรมชาติแสนสวย     

     ธรรมชาติแสนสวย    ตองชวยกันรักษา 

      รวมใจปลูกปา        มาเรามารวมมือกัน 

      ปาสวยนํ้าใส         สัตวใหญนานาพันธุ 

      อยูอยางสุขสันต      รวมกันรักษา 

      อางอิง http://kamonc.blogspot.com/2013/01/blog-post_29.html 

83. คําคลองจองพืชใบสีเขียว           

       พืชใบสีเขียว          เกาะเกี่ยวริมรั้ว 

        ทุกถ่ินมีทั่ว                ใกลตัวมากมี 

        ควรนํามากิน         มีวิตามินดี 

         กินแลวจะมี          อวนพีแข็งแรง 

         อางอิง http://kamonc.blogspot.com/2013/01/blog-

post_29.html 

 



 

84.  เพลง นกนางนวล 
 แหงนมองดูฟา กมหนามองดิน 

 นกนางนวลโผบิน บินกลับสูรัง 

 บินไปทางซาย แลวยายไปทางขวา 

 หมุนตัวไป มา บินทางขวาและซาย            

  อางอิง http://babylove52.blogspot.com/2010/12/blog-post.html   

85. เพลงกระตายนอย 
   ฉันเปนกระตาย ตัวนอย มีหางเดียว 

   สองหูยาว สั่นกระดุก กระดุก กระดิ้ก 

   กระโดดไปมาทําทา กระดุก กระดิก 

   เพื่อนท่ีรัก...ของฉันน้ันคือเธอ 

อางอิง http://babylove52.blogspot.com/2010/12/blog-post.html 

86.  เพลงผีเสื้อแสนงาม (ไกแจ ) 
        ผีเสื้อเอย แสนงาม 

        บินดมตอม มวลดอกไม 

        เขียว เหลือง เพลินดูชางสุขใจ 

        ชางสดใส สีสม สี แดง หนอย นอย ....             

           อางอิง http://babylove52.blogspot.com/2010/12/blog-

post.html 

87. เพลงแมงวันแมงหว่ี 

    แมงวัน แมงหวี่ แมงหวี แมงวัน 

    ยุง ยุง ยุง มันมาตีกัน แมงวัน แมงหวี่ 

   อางอิง http://leraningmedia.blogspot.com/2010/11/blog-

post_9655.html 

 

 



 

สิ่งตางๆรอบตัวเด็ก 

88. คําคลองจองเจ็ดวันฉันนั่งนับ 

เจ็ดวันฉันนั่งนับ อาทิตยลับเริ่มสีแดง 

วันจันทรนั้นเปลี่ยนแปลงเปนสีเหลืองเรื่อเรืองตา 

อังคารสีชมพูชางงามหรูดูทีทา 

วันพุธสุดโสภาเขียวขจีสีสดใส 

พฤหัสบดีประสานสีแสด(สม)วิไล 

วันศุกรฟาอําไพ 

เสารสีมวงเดนดวงเอย 

อางอิง http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

89. เพลงปลาวาฬ 

ปลาวาฬพนนํ้าเปนฝอย 

ปลาเล็กปลานอยวายนํ้าตามมา 

ปลาวาฬนับ 1 2 3 

ปลาวาฬนับ 1 2 3 

ใครวายตามมาปลาวาฬจับตัว 

อางอิง http://blog.eduzones.com/moobo/95776  

 



 

90. เร็วเขาซีเร็วเขาซี  

นับดีดี นับใหดังๆ นกฝูกหน่ึงมากมายเสียจัง  

นับดังๆ นับใหดีดี  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

อางอิง http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

91. เพลงนาฬิกา 

ตอก ต๊ิก ตอก ตอก ติ๊ก ตอก 

เขาบอกวาฉันเปนนาฬิกาเดินวนไปเวียนมา ๆ 

พอถึงเวลาก็รอง ติ๊ก ตอก 

 อางอิง http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

92. คําคลองจองฉันเปนกาตมน้ํา 

  ฉันเปนกาตมน้ํา อวน เตี้ย มอ ตอ 

  น่ีคือหูของฉัน นี่คือพวยกางอ 

   ยามเมื่อนํ้ามันเดือด…วู.. ยามเมื่อนํ้ามันเดือด 

   ยกฉันลงแลวก็ชงฉันหนอย 

  อางอิง  http://blog.eduzones.com/moobo/95776  

 

 

 



 

93. เพลงกอกน้ํา 

 กอกนํ้าที่ตอกับแปบ  

  แลวใครแอบถอดเอาแปบไป 

  เปดนํ้าจะไหลอยางไร (ซ้ํา)  

  รูตัวหรือไมใครแอบถอดแปบ 

  แปบแปบ แปบแปบ แปบแปบ 

  อางอิง  http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

94. เพลง สามเหลื่ยม สี่เหลื่ยม วงกลม 
สามเหลื่ยม สี่เหลื่ยม วงกลม 

ครูบรรจงใหหนูรูจัก 

เด็กๆหนูชางนารัก 

เรามารูจัก สามเหลื่ยม สี่เหลื่ยม วงกลม 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

95. คําคลองจอง ของใชประจําตัว  
ของใชของหนู ตองดูใหดี  

เก็บไวเปนที่ อยาใหปะปน  

แกวนํ้า แปรงฟน อยาใหสับสน  

วางไวช้ันบน เก็บไวใหดี 

ที่มา: http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999คุณครูปยะพร 

นามสกุล สีเสียดคา 

 

 



 

96. คําคลองจอง ของเลนของใช  
ของเลนของใช อยาใหเกะกะ  

อยาไดลดละ มองแลวนาดู  

หนูจาเร็วไว มาชวยคุณครู  

เก็บของใสตู ไมรกรุงรัง 

ที่มา: http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999คุณครูปยะพร 

นามสกุล สีเสียดคา 

 

97. คําคลองจอง ขยะ 
  ขยะคือสิ่งไมดี  อยาใหมีมาเกะกะ 

   พวกเราควรเก็บขยะ บานเราจะสะอาดดี 

    ที่มา: แผนการจัดประสบการณ ชั้นอนุบาลปที่1 (ลําลี  รักสุทธี , มะลิวัลย  สี

ดาบุญมา) 

 

98. คําคลองจอง ขยะมีพิษ 
   ขยะมีพิษ  จงคิดจัดการ 

    เก็บกวาดจากบาน       ไวนานไมดี 

    นําไปเผาทิ้ง สิ่งพิษภัยม ี

     เอาไวไมดี  มีพิษตามมา 

     อาจนําโรคราย เสียหายไดหนา 

     ขยะไรคา          เก็บซะอยาทิ้ง 

ที่มา: แผนการจัดประสบการณ ชั้นอนุบาลปที่1 (ลําล ี รักสุทธี , มะลิวัลย  สีดา

บุญมา) 

 

 

 

 



 

99. เพลง อยาทิ้ง 
         อยาทิ้ง อยาทิ้งนะจะ  ทิ้งขยะเกะกะไมดี 

         ขยะอันตรายมี  เก็บเสียสิ อยาทิ้ง อยาทิ้ง 

         ท่ีมา: แผนการจัดประสบการณ ชั้นอนุบาลปที่1 (ลําลี  รักสุทธี , มะลิวัลย  

สีดาบุญมา) 

 

100. เพลง ประโยชนและโทษของขยะ 
            ขยะเกะกะมีโทษ  ประโยชนน้ันหรือก็มี 

            นํากลับไปใชไดที   เปนปุยอยางดีนะหนู 

            ที่มา: แผนการจัดประสบการณ ช้ันอนุบาลปที่1 (ลําลี  รักสุทธี , มะลิ

วัลย  สีดาบุญมา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อางอิง 

ที่มา: แผนการจัดประสบการณ ชั้นอนุบาลปที่1 (ลําล ี รักสุทธี , มะลิวัลย  สีดาบุญมา) 

ที่มา: http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999คุณครูปยะพร นามสกุล 

สีเสียดคา 

อางอิง  http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

อางอิง http://leraningmedia.blogspot.com/2010/11/blog-post_9655.html 

อางอิง http://babylove52.blogspot.com/2010/12/blog-post.html 

 

 

 

 


