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เพลงและคําคลองจองสําหรับเด็กปฐมวัย 

1. เร่ืองราวเกี่ยวกับตัวเด็ก                                                              

1. เพลงออกกําลัง 

         ออกกําลังดวยการรองรําทําเพลง 

         ใหคลื้นเครงเสียงเพลงบรรเลงจับใจ 

         เรารองกันไป ไมมีหมนหมองฤทัย 

         แลวเราเพลินใจดวยกันรองรําทําเพลง 



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

      2. เพลงทําอะไรยะ 

         จะทําอะไรยะๆ จะทําอะไร จะทําอะไร ทําไมโอเอ 

         ลุกขึ้นแตเชา อยามัวโงเขลา ทําใจโลเล 

         อาบนํ้าแปรงฟน ของเรานั้น อยาทําโฉเก 

         ก็มัวทําอะไร ทําไมไมไปโรงเรียนโอเอ ทําอะไรยะๆ 

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

     3. เพลงนี่ของฉัน 

         น่ีมือของฉัน นี่ผมของฉัน นี่หัวของฉัน นี่จมูกของฉัน 

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

     4. เพลงสะอาด 

         ไหนดูเล็บมือ น่ีไงละ ๆ 

         แหมสะอาดดีน่ีเธอ ขอบคุณคะ ๆ 

         ไหนลองดูฟน ๆ น่ีไงละ ๆ 

         แหมสะอาดดีน่ีเธอ ขอบคุณคะ ๆ 

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

         หญิง: เมื่อเจอกันฉันทักทายสวัสดี คะ 

         ชาย: สวัสดี ครับ 

         หญิง: ไปไหนมจะ                                                                   

         ชาย: ไปธุระมาหนอย 

         หญิง: กอนจากกันฉันกลาวคําสวัสดีคะ 

         ชาย: สวัสดีครับ 

         หญิง: ชายสงยิ้มใหสงยิ้มให ซึ่งกัน 

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

     6. เพลงอยาทิ้ง 



         อยาทิ้ง อยาทิ้ง อยาทิ้ง ท้ิงแลวจะสกปรก 

         ถาเราเห็นมันรก ตองเก็บ ๆ ๆ 

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

     7. เพลงซา…หวัดดี…นองสาว 

         ซา…หวัดดี...นองสาว ๆ ผิวเจาขาวแจมจันทร 

         ดังสรรคลงมาแตง สายตานองผานไป 

         สายตาอายผานมา พาใหฝนละเมอ 

         เชิญเขามานองสาว เจาอยาไดเอียงอายๆ พี่จะไดช่ืนหัวใจ  

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

         แบมือแลวกําๆ สลัดใหมันแรงๆ ไตเตาตามกันๆ ไตใหถึงลูกคางๆ 

         แบมือแลวกําๆ ตบใหดังแผะๆ ไตเตาตามกันๆ ไตใหถึงลูกคางๆ 

         แบมือแลวกําๆ วางบนตักน่ันแหละๆ 

         ไตเตาตามกันๆ ไตใหถึงลูกคางๆ หนูนอยเอยอาปากก็เห็นฟน 

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

    9. เพลงตบมือซาย ขวา 

        ตบมือขางซายๆ ตบมือขางขวาๆ เรามาสนุกเฮอา 

        ตบมือขางซาย ตบมือขางขวา ตบตบ 

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

   10. เพลงนี่คือ 
         น่ีคือผม น่ีคือหนาผาก นี่คือปาก นี่คือลูกตา 

         น่ีคือขา นี่คือหัวไหล ยื่นออกไปเขาเรียกวาแขน 

         อันแบน แบนเขาเรียกสะโพก เอาไวโยก แซมบา ๆ 

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

  11. เพลงยินดีที่พบกัน 

         วันน้ียินดีที่เราไดมาพบกัน (ซ้ํา) 



         ยินดี ยินดี ยินดี มาเถิดมา เรามารวมสนุก 

         ปลดเปลื้องความทุกขใหมันสิ้นไป มาเถิดมา… 

         เรามารวมจิต ชวยกันคิดใหการศึกษาเจริญ 

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

       ทํานอง เพลงถอยหาง 

       ฟนผุละซิๆๆน่ันแหละ 

       ผุอีกละซิๆๆนั่นแหละ 

       นั่นแนๆๆ น่ังทําหนามอย 

       ปวดฟนหนาจอย แหมครางออยเชียวแหละ 

       ทํามือทําไม บอกไบแบะๆ 

       ชักชวนแปรงฟน ใหทุกวันน่ันแหละ 

       แปรงขึ้นแปรงลง อยาพะวงเลยแหละ                                                    

       ฟนขาวเร็วรวด แหมหายปวดเลยแฮะ 

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

   13. เพลงเด็กนอยสารภี 

        ลัล ลัน ลา เด็กนอยสารภี 

        ลัล ลัน ลา ไมยอมฟงครู 

        ลัล ลัน ลา ครูถือไมตี 

        ลัล ลัน ลา สารภีตีตอบ 

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

  14. เพลงพบกันใหม 

       พบกันใหม พบกันใหม จากกันไป ขวัญใจกลับมา 

       โอละเฮ ลันลันลา ถึงสัปดาห เราหยุดสองวัน 

       เสาร อาทิตย ฉันคิดถึงเธอ ฉันนอนละเมอ หัวใจไหวหวั่น 



       โอละเฮ ลันลันลา พอถึงวันจันทร เรากอพบกันใหม 

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

       เจาเน้ือละมุนเอย เจาเน้ืออุนเหมือนสําลี 

       แมมิใหผูใดตอง เนื้อเจาจะหมองศรี 

       ทองดีเจาคนเดียวเอย 

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

  16. เพลงนิ้วโปงอยูไหน 

       นิ้วโปงอยูไหน นิ้วโปงอยูไหน อยูน่ีจะ อยูน่ีจะ 

       สุขสบายดีหรือไม สุขสบายดีหรือไม ไปกอนละ สวัสดี 

       (แลวรองซ้ําใหม โดยเปลี่ยนเปนนิ้วอื่น ๆ ตอไป) 

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

   17. เพลงยักค้ิว 

        ยักค้ิว ยักเอวยักไหล ตาชมายยิ้มไปยิ้มมา... 

        ชิกกาบุม ชิกกาบุม ลันลา (ซ้ํา) 

        จีบซาย จีบขวา ลอยหนารําวง 

         http://pornnipa1.blogspot.com/2013/01/blog-post.html 

   18. เพลงดื่มนมกันเถอะ 

        ด่ืมๆๆเรามาดื่มๆนมกันเถอะ 

        ด่ืมแลวอยาทําเลอะเทอะ 

        ด่ืมแลวอยาทําเลอะเทอะ 

        ด่ืมนมเยอะ ๆ รางกายแข็งแรง 

        http://pornnipa1.blogspot.com/2013/01/blog-post.html     
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 19. เพลงจับ 

        จับหัว คาง หู หัวไหล 

        จับไวๆ จับจมูก จับตา 

        จับแขน จับขา แลวก็มาจับสะดือ 

         http://pornnipa1.blogspot.com/2013/01/blog-post.html 

20. เพลงชูมือ 

        กํามือขึ้นแลวหมุน หมุน ชูมือขึ้นโบกไปมา 

        กางแขนขึ้นและลง พับแขนมือแตะไหล 

        กางแขนขึ้นและลง ชูมือตรงหมุนไปรอบตัว 

        http://pornnipa1.blogspot.com/2013/01/blog-post.html 

  21. คําคลองจองเพลงแมดํา 

        ฝนตกพรําๆ แมดํากางรม แกยืนกมๆ 

        อยูขางกําแพง ประเด๋ียวแดดออก 

        แกบอกพอแดง วาไมมีแรงหุบรมใหที 

        http://growinggood.org/2010/08/975/ blog-post.html 

   22. คําคลองจองเพลงจํ้าจี้ 

         จ้ําจี้มะเขือเปราะ กะเทาะหนาแวน พายเรืออกแอน 

         กระแทนตนกุม สาวสาวหนุมหนุม อาบนํ้าทาไหน 

         อาบนํ้าทาวัด เอาแปงท่ีไหนผัด เอากระจกที่ไหนสอง 

          เยี่ยม ๆ มองๆ นกขุนทองรองวู 

          http://growinggood.org/2010/08/975/ blog-post.html 

    23. เพลงมอญซอนผา 

           มอญซอนผาตุกตาอยูขางหลัง 

           ไวโนนไวน่ี ฉันจะตีกนเธอ 

           http://growinggood.org/2010/08/975/ blog-post.html 



                                                                                                             

หนา 7                                                                                                      

               
    24. คําคลองจองเพลงอาบน้ํา 

           อาบนํ้าแลวสบายตัว สบายหัวหนูหมั่นสระผม 

           ตัดเล็บที่มันแหลมคม ปากหอมนาดมเพราะหนูแปรงฟน 

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

    25. เพลงกระซิบ 

           กระซิบ กระซิบ บอกตอๆกันไป 

           หนูๆเงียบเร็วไว เราจะไมสงเสียงดัง 

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

     26. คําคลองจองเพลงเปายิ้งฉุบ 

          น้ําปลา ตราหัวสิงห จับผูหญิงมาทรมาน 

          จับผูชายมาทรยศ จับแมมดมาดึงสะดือ 

          จับกิ้งกือ มาทํากวยเต๋ียว 

          จับแมวเหมียวมาเตนระบํา จับแมวดํามาเปายิ้งฉุบ 

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

     27. เพลงสวัสดี 
            สวัสดี สวัสดี สวัสดี วันนี้เรามาเจอกัน 

            แสนสนุกสุขฤทัย ใครเปนใครเรามารูจักกัน ฉันชื่อ…………………….. 

            http://babylove52.blogspot.com/2010/12/blog-post.html 
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    28. เพลง สวัสดี 

           สวัสดี สวัสดี สวัสดี 

           วันนี้เรามาพบกัน 

           เธอและฉันพบกันแลวสวัสดี 

           http://growinggood.org/2010/08/975/ blog-post.html 

    29. เพลงสวัสดี 

           สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพลันฉันไดพบเธอ 

           โอลันลา ลันลา ลันลา โอลันลา ลันลา ลันลา 

           http://pornnipa1.blogspot.com/2013/01/blog-post.html 

     30. เพลงก.ไกไวที่แกม 

           ก.ไก เอาไวที่แกม ป.ปลาเอาไวท่ีปาก 

           ต.เตาเอาไวท่ีตา แลวเอาม.มาไวที่จมูก 

           ล.ลิง เอาไวที่ไหล ข.ไข เอาไวท่ีแขน 

           ร.รัก ของเราขาดแคลน แลวเอา ฟ. แฟนไวในดวงใจ 

           http://pornnipa1.blogspot.com/2013/01/blog-post.html 

     31. เพลงเด็กดี 

           เด็กเอย..เด็กดี ตองมีหนาที่ 10 อยางดวยกัน 

           หน่ึง…นับถือศาสนา 

           สอง…รักษาธรรมเนียมมั่น 

           สาม…เช่ือพอแมครูอาจารย 

           สี่…วาจานั้นตองสุภาพออนหวาน 

           หา…ยึดมั่นกตัญู 
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           หก…เปนผูรูรักการงาน 

           เจ็ด…ตองศึกษาใหเชี่ยวชาญ ตองมานะบากบั่น ไมเกียจไมคราน 

           แปด…รูจักออมประหยัด 



           เกา…ตองซื่อสัตยตลอดกาล นํ้าใจนักกีฬากลาหาญ ใหเหมาะกับกาล สมัยชาติพัฒนา 

           สิบ…บําเพ็ญตนใหเปนประโยชน รูบาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติตองรักษา 

           เด็กสมัยชาติพัฒนา จะเปนเด็กที่พา ชาติไทยเจริญ 

            http://pornnipa1.blogspot.com/2013/01/blog-post.html 

      32. เพลงสวัสดี 
            สวัสดีแบบไทยๆ แลวก็ไปแบบสากล 

            สวัสดีทุกๆคน แบบสากลแลวก็แบบไทย 

             http://pornnipa1.blogspot.com/2013/01/blog-post.html 

      33. เพลงสวัสดี ขอบคุณ และขอโทษ 
            เมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดี สวัสดีครับ/สวัสดีคะ 

            เมื่อผิดพลั้งขออภัยขอโทษที ขอโทษครับ/ขอโทษคะ 

            เมื่อจากกันยกมือไหวสวัสดี สวัสดีครับ/สวัสดีคะ 

            เมื่อใครมีจิตไมตรีขอขอบคุณ ขอบคุณครับ/ขอบคุณคะ 

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

    34. คําคลองจองเพลงกินผักผลไม 

            กินผักผลไมทําใหแข็งแรง 

            แกมก็แดงนารักหนักหนา 

            ไกไขนมเน้ือหมูปูปลา 

            กินแลวแกลวกลาเติบโตวองไว 

             http://leraningmedia.blogspot.com/2010/11/blog-post_9655.html 
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      35. เพลงกินผัก 
             กินผักกันเถอะเรา บวบ ถั่วฝกยาว ผักกาดขาว แตงกวา 

             คะนา กวางตุง ผักบุง โหระพา มะเขือเทศสีดา ฟกทอง กะหล่ําปล ี

              http://leraningmedia.blogspot.com/2010/11/blog-post_9655.html36. 

       36. เพลงมากินขาวสิ 
             มากินขาวสิ มากินขาวสิ กับดีๆ กับดีๆ 

             มีทั้งแกงและตมยํา มีท้ังแกงและตมยํา อําอ่ําอํา อําอ่ําอํา 



              http://pornnipa1.blogspot.com/2013/01/blog-post.html 

       37. เพลงผลไม 
             แอปเปล แอปเปล แอปเปล 

             มะละกอ มะละกอ มะละกอ 

             สม สม สม กลวย กลวย กลวย 

             แอปเปล มะละกอ สมกลวย 

              http://pornnipa1.blogspot.com/2013/01/blog-post.html 

      38. เพลงลมหายใจเขา ลมหายใจออก 
             ลมหายใจเขาลมหายใจออก  ดั่งดอกไมบาน ภูผาใหญกวาง 

             ด่ังสายนํ้าฉ่ําเย็น ดังนภาอากาศ อันบางเบา ฮืม ฮืม ฮืม 

              http://pornnipa1.blogspot.com/2013/01/blog-post.html 

      39. คําคลองจองเพลงผลไมแสนอรอย 
              ผลไมของไทย ใครใครก็ชอบ ท้ังหวานทั้งกรอบ ชอบกันหนักหนา 

              ฝรั่งมังคุด ละมุดพุทรา อีกท้ังนอยหนา หนูจานาทาน 

              ลําไยแตงโม ผลโตรสหวาน นารับประทาน หอมหวานชวนลอง 

              กลวยหอมกลวยไข มะไฟลองกอง อรอยรับรอง ลองชิมดูซี 
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              ทุเรียนเนื้อเหลือง มะเฟองรสดี กินแลวจะมี สิ่งดีมากมาย 

              สมโอผลใหญ ถูกใจเหลือหลาย หากินไดงาย มากมายไมแพง 

              สตอเบอรี่ นั้นมีสีแดง ปลูกไดหลายแหง แหลงใหญภาคเหนือ 

              ผลไมของไทย กินไดไมเบื่อ ประโยชนเหลือเฟอ เมื่อไดกินเอย 

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

      40. คําคลองจองของใชประจําตัว 

             ของใชของหนู ตองดูใหดี 

             เก็บไวเปนที่ อยาใหปะปน 

             แกวนํ้า แปรงฟน อยาใหสับสน 

             วางไวช้ันบน  เก็บไวใหดี 

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



       41. คําคลองจองชื่อเลน 

             ช่ือเลนของหนู ใครก็รูจัก 

             ใครเห็นใครทัก วานาเอ็นดู 

             พอแมตั้งให เด็กหญิงชมพู  

             พี่ชายผมฟู ช่ือหมูอวนเอย 

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

      42. คําคลองจองช่ือ – สกุล 

             คุณแมของฉัน ทานน้ันบอกวา 

             คนเราเกิดมา ตองตั้งชื่อพลัน 

            ช่ือจริง ชื่อเลน เปนสิ่งสําคัญ 

            คนรูจักกัน เพราะขานช่ือเอย 

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

            ของเลนของใช สมุดดินสอ 

            เมื่อใชแลวหนอ ตองเก็บใหดี 

            เก็บเปนหมวดหมู นั่นดูเขาที 

            หยิบโนนหยิบน่ี หางายจังเลย 

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

     44. คําคลองจองการปฏิบัติตามกฎหองเรียน 

           เด็กเอยเด็กดี ตองมีวินัย 

           ระเบียบมีไว ใหปฏิบัติ 

           สิ่งของวางจัด ทุกอยางสวยงาม 

           หนูอยามองขาม กฎของหองเรียน 

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

     2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก 



      1. เพลงตํารวจจา 

           ตํารวจจากรุณาหนูหนอย หนูนอย นอยจะขามถนน 

            เดินดี ๆอยาวิ่งซุกซน จะขามถนนทุกคนควรระวัง 

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

        2. เพลงสาวชาววัง 
            สาวชาววังเอวเล็กเอวบางปะแปงบาหยัน 

            คนนั้นเปนของใครกัน ๆ ถาเปนของฉัน ๆรักตายเลย 

                    http://leraningmedia.blogspot.com/2010/11/blog-post_9655.html 
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        3. เพลงรีบไปโรงเรียน 
             หนูหนูเด็กๆทั้งหลายอยานอนตื่นสายเปนเด็กเกียจคราน 

             ต่ืนเชาจะไดเบิกบาน สดช่ืนสําราญสมองแจมใส 

             อาบนํ้าลางหนาสีฟน รีบเรงเร็วพลันแตงตัวทันใด 

             รับประทานอาหารเร็วไวเสร็จแลวก็รีบไปโรงเรียน 

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

        4. เพลงรักพอรักแมคนเดียว 
             เชาวันหน่ึงวันน้ัน วันหน่ึงวันน้ัน 7 นาฬิกา 

             พอก็บอกออกมา ก็บอกออกมารักแมคนเดียว 

             แมก็บอกวารัก ก็บอกวารักรักพอคนเดียว 

             คนอื่นจะไมแลเหลียว จะไมแลเหลียวใหเสียเวลา 

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

         5. เพลงคนมีปญญา 
             คนมีปญญา สรางบานไวบนศิลา 

             เมื่อมีลม พายุพัดมา บานของเขา ก็ยังคงอยู 

             คนโงสรางบาน สรางบานไวบนหาดทราย 

             เมื่อมีลม พายุพัดมา บานของเขาก็ พังทลาย 

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



         6. เพลงเชื่อฟงคุณครู 
              เรามีตาไวดู เรามีหูไวฟง 

              คุณครูทานสอนทานสั่ง 

              ตองตั้งใจฟง ตองตั้งใจดู 

              http://leraningmedia.blogspot.com/2010/11/blog-post_9655.html 
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          7. เพลงโรงเรียนของเรานาอยู 
              โรงเรียนของเรานาอยู คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ไมซุกซน 

              พวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียน ชอบมา ชอบมาโรงเรียน 

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

          8. เพลงเขาแถว 
              เขาแถว เขาแถว อยาล้ําแนวยืนเรียงกัน 

              อยามั่วแชรเชือนเดินตามเพื่อนใหทัน 

              ระวังจะเดินชนกัน เขาแถวเร็วพลันวองไว 

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

          9. เพลงสวัสดีคุณครูที่รัก 
              สวัสดีคุณครูที่รัก หนูจะตั้งใจอานเขียน 

              วันนี้เรามาโรงเรียน วันนี้เรามาโรงเรียน 

              หนูจะพากเพียรขยันเรียนเอย 

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

        3. ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 

         1. เพลงเสียงฝน 
             เสียงฝน หลนจากฟากฟา สาดซัดมารหนาวเย็นกระไร (ซ้ํา) 

             พวกเราอยาออกไปไหน เปยกฝนไปจะเปนหวัดเอย 

              http://growinggood.org/2010/08/975/ blog-post.html 

       2. เพลงเสือกับวัว 
            1 2 3 ไลตามกันมา วัวอยูขางหนา ไมตองหลบหนี 

            เสืออยูขางนอก ลอหลอกใหดี จับวัวไดทันที เปนผูมีชัย 



            http://growinggood.org/2010/08/975/ blog-post.html 
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       3. เพลงเอ อี ไอ โอ ย ู

            ปูของฉันน้ันเปนชาวนา เออีไอโอยู ลูกหมาเล็กๆอยูกลางทุงนา 

            เออีไอโอยู มันรอง (เสียงสัตว…) น่ีก็รองบอกๆ …บอก ๆ 

            น่ันก็รองบอก น่ีก็รองบอก บอก ๆ ๆ ๆ 

             http://pornnipa1.blogspot.com/2013/01/blog-post.html 

       4. เพลงปลูกผักสวนครัว 
            ชวยกันปลูกผักสวนครัวๆ พรวนดินใหทั่วปลูกถั่วฟกยาว 

            ขาตระไคร มะกรูด มะนาว โหระพา กระเพรา นํ้าเตา ฟกทอง 

                    http://pornnipa1.blogspot.com/2013/01/blog-post.html 

       5. เพลงลูกแพะ 
            เตอะ แตะ ๆ ลูกแพะเดินโซเซมา 

            เดินโซซัดโซเซ ทําทาโฉเก เตอะ แตะ ๆ 

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

       6. เพลงเจานกโผบิน 

            นกเอยเจาโผบิน ออกหากินตามถิ่นดอน 

            จิ๊กทีกระโดดที ๆ ไดเหยื่อไมดีทําหัวสั่นหัวคลอน 

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

       7. เพลงเลียนเสียงนก 
            กาเวา กาเวา กาเวา เสียงนกกาเหวารองแตเชาตรู 

            จุกกรู ๆ ๆ นกเขาขันกรูเสียงเพราะจับใจ 

            โฮก โปก ๆ ๆ นกโพระดกรองอยูไมไกล 

            นกกาบินมาแตไกล สงเสียงใส กา กา 

            http://leraningmedia.blogspot.com/2010/11/blog-post_9655.html 
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       8. เพลงเปด 
           กาบ กาบ กาบ เปดเดินเลนในนา 

           ตาก็จองแลหาเพราะในนามีกุงตัวโต 

           กาบ กาบ กาบ เปดเดินโยกไปมา 

           ดูตลกจริงหนาโยกไปมาเตาะแตะ เตาะแตะ 

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

      9. เพลงปลูกมะเขือ 
          มะเขือเปราะ มะเขือเปราะ ปลูกมะเขือตรงไหนใหไดผลงามดี 

          ปลูกตรงนี้ดินสวยดี ปลูกตรงน้ีแหละเหมาะ 

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

   10. เพลงปูนาขาเก 
          ปูนาขาเก เดินเฉไปเฉมา 

          พาลูกออกมาหาอาหารตั้งแตเชาตรู 

          ลูกๆเดินหนาแมเดินตามหลังเฝาคอยดู 

          แมปูเห็นลูกปูเดินเซไปเซมา 

          แมปูจึงรองบอกเดินใหตรงทางลูกยา 

          ลูกปูก็ตอบวาไหนแมลองเดินใหดู 

          แมปูละก็เดินไมไดเพราะไมใชธรรมชาติปู 

          ธรรมชาติของปูมันตองเดินเซไปเซมา 

          http://babylove52.blogspot.com/2010/12/blog-post.html 
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  11. เพลงเปดอาบน้ํา 
         กาบ กาบ กาบ เปดอาบนํ้าในครอง 

         ตาก็จองแลมอง เพราะในคลองมีหอยปลาปู 



         กาบ กาบ กาบ เปดอาบนํ้าในคู 

         ตาก็จองแลดู เพราะในคูมีหอยปูปลา 

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

  12. เพลงไก 

         ไก ไก ไก ตัวเล็กตัวใหญ 

         พากันไปคุยเข่ีย หากิน 

         บางก็วิ่ง บางก็บิน 

         ชิงกันกินจนตัวมันใหญ 

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

 13. เพลงไกยาง 
       ไกยางถูกเผา ไกยางถูกเผา 

       มันจะถูกไมเสียบ มันจะถูกไมเสียบ 

       เสียบตูดซาย เสียบตูดขวา 

       รอนจริง ๆ รอนจริง ๆ รอนจริง ๆ 

       http://growinggood.org/2010/08/975/ blog-post.html 

14. เพลงลูกเปด 
       อยาทิ้งขยะนะเออ ลูกเปดเขาเจอ 

       เด๋ียวเขาดุเอา กาบ กาบ กาบ กาบ กาบ ๆ 

       http://growinggood.org/2010/08/975/ blog-post.html 
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15. เพลงแมงวันแมงหว่ี 



      แมงวัน แมงหวี่ แมงหวี่ แมงวัน 

      ยุง ยุง ยุง มันมาตีกัน แมงวัน แมงหวี่ 

      http://growinggood.org/2010/08/975/ blog-post.html 

16. เพลงทะเลแสนงาม 

      โอทะเลแสนงาม ฟาสีครามสดใส 

      มองเห็นเรือใบ แลนอยูในทะเล 

      หาดทรายงาม เห็นปู ดูซิ ดูหมูปลา 

      กุงหอย นา นา อยูในทองทะเล 

      http://pornnipa1.blogspot.com/2013/01/blog-post.html 

17. เพลงกบ 
      กบเอยทําไมจึงรอง กบเอยทําไมจึงรอง ที่กบมันรองก็เพราะวาทองมันปวด 

      ทองเอยทําไมจึงปวด ทองเอยทําไมจึงปวด ที่ทองมันปวดก็เพราะวาขาวมันดิบ 

      ขาวเอยทําไมจึงดิบ ขาวเอยทําไมจึงดิบ ที่ขาวมันดิบก็เพราะวาไฟมันดับ 

      ไฟเอยทําไมจึงดับ ไฟเอยทําไมจึงดับ ที่ไฟมันดับก็เพราะวาฟนมันเปยก 

      ฟนเอยทําไมจึงเปยก ฟนเอยทําไมจึงเปยก ท่ีฟนมันเปยกก็เพราะวาฝนมันตก 

     ฝนเอยทําไมจึงตก ฝนเอยทําจึงตก ที่ฝนมันตกก็เพราะวากบมันรอง  

     กบเอยทําไมจึงรอง กบเอยทําไมจึงรอง ท่ีกบมันรองก็เพราะวาทองมันปวด                  

     http://pornnipa1.blogspot.com/2013/01/blog-post.html 
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18. เพลงจับปูดํา 
      จับปูดํา ขยําปูนา จับปูมา ควาปูทะเล 

      สนุกจริงเอย แลวเลยนอนเปล ชะโอละเห นอนเปลเลยหลับไป 

      http://pornnipa1.blogspot.com/2013/01/blog-post.html 

19. เพลงแมงมุมลาย 
      แมงมุมลายตัวน้ัน ฉันเห็นมันซมซานเหลือทน 

      วันหน่ึงมันถูกฝน ไหลหลนจากบนหลังคา 

      พระอาทิตยสองแสง นํ้าแหงเหือดไปลับตา 

      มันรีบไตขึ้นฟา หันหลังมา ทําตาลุกวาว 



      http://pornnipa1.blogspot.com/2013/01/blog-post.html 

20. เพลงเตา 

      เตา เตา เตา เตามันมีสี่ขา 

      สี่ตีนเดินมา มันทําหัวผุด ผุด โผล โผล 

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

21. เพลงแมวเหมียว 
      แมวเอยแมวเหมียว แมวเอยแมวเหมียว แยกเขี้ยว ยิงฟน 

      เจาหนูมันกลัวตัวสั่น เจาหนูมันกลัวตัวสั่น วิ่งหนีไมทันถูกจับกินเอย 

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

22. เพลงกระตายนอย 

      เจากระตายตัวนอยเพลิดเพลิน 

      มันเที่ยวเดินอยูในไพร มองลูกนกผกผินบินไป 

      เจากระตายหัวเราะเริงรา ฮาฮาฮาฮาฮา ฮาฮาฮาฮาฮา 

      http://leraningmedia.blogspot.com/2010/11/blog-post_9655.html 
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23. เพลงระบําชาวเกาะ 
      รําระบําชาวเกาะ ไพเราะเสนาะจับใจ 

      เสียงน้ําหลั่งไหล เสียงน้ําหลั่งไหล 

      กระทบหาดทรายดัง คลื่นๆ กระทบหาดทรายดัง คลื่นๆ 



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

24. เพลงนกเขา 
      นกเขา นกเขา บินขามเขา 

      ไมใชของเรา เฝาแตแลมอง 

      ตัวเมีย ตีปกพั่บ พั่บๆ 

      ตัวผูขานรับ จุกกรู จุกกรู 

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

25. เพลงแตงโม 
      แตงโมผลใหญๆเกิดขึ้นไดจากเม็ดแตงเล็กๆ 

      จําไวนะพวกเด็กๆ เม็ดแตงเล็กๆกลายเปนแตงผลใหญ 

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

26. เพลงแตงโม 
      แตงโมผลใหญๆ เก็บเอาไว อยูในตูเย็น 

      ใครๆเคาผานมาเห็น ใครๆเคาผานมาเห็น เปดตูเย็นกินนํ้าแตงโม 

       http://babylove52.blogspot.com/2010/12/blog-post.html 
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27. เพลงกระตาย 
      กระตายขาวมีหูยาวเรียว หางสั้นนิดเดียว ตาแดงแวววาว 

      กระโดดเลนชมแสงจันทรสกาว อยูตามราวปา นารักจริงเอย 

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

28. เพลงปกเปา 
      ปกเปา ถลาเลนลม 

      ชื่นชมกระชั้น กระชิด 

      ปกเปา สายหางนิด นิด 

      ปกเปา สายหางนิด นิด 

      ปกเปา ตัวน้ี มีฤทธิ์มากนัก 

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

29. เพลงกุกไก 
      กุก กุก ไก เลี้ยงลูกมาจนใหญ 

      ไมมีนมใหลูกกิน ลูกรองเจี๊ยบ ๆ 

      แมก็เรียกไปคุยดิน ทํามาหากินตามประสาไกเอย 



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

30. เพลงมดแดง 
      มดแดง กัดแขงกัดขา 

      กัดเสื้อ กัดผา ตุงแฉง ตุกแฉง 

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

31. เพลงฝนตก 

      ฝนตกจั๊กๆมือซายถือปลา มือขวาถือผัก 

      พอถึงที่พัก วางผัก.....วางปลา 

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

 
หนา 22 

32. เพลงจันทรเอยจันทรเจา 
      จันทรเอยจันทรเจา ขอขาวขอแกง 

      ขอแหวนทองแดงผูกมือนองขาขอชางขอมาใหนองขาขี่ 

      ขอเกาอี้ใหนองขาน่ัง ขอเตียงตั้งใหนองขานอน 

      ขอละครใหนองขาดู ขอยายชูเลี้ยงนองขาเถิด 

      ขอยายเกิดเลี้ยงตัวขาเอง 

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

33. เพลงแมงมุม 
      แมงมุม ขยุมหลังคา 

      แมวกินปลา หมากัดกระพุงกน 

      อะไรยนๆ กัดกนแมงมุม 

      http://pornnipa1.blogspot.com/2013/01/blog-post.html 

34. เพลงอึ่งอาง 
      อึ่งอางมันน่ังขางโอง มานั่งหลังโกงจะคอยกินมด 

      เด็กเอยเจาอยาพูดปด เด็กเอยเจาอยาพูดปด 

      จะกลายเปนมดอาหารอึ่งอาง 

       http://pornnipa1.blogspot.com/2013/01/blog-post.html 

35. เพลงมดตัวนอยตัวนิด 



      มดตัวนอยตัวนิด มดตัวนอยตัวนิด 

      มดมีฤทธิ์นาดู ยูฮู ยูฮู 

      มาไวไวกันหนอย มาเร็วเร็วกันหนอย ยูฮู ยูฮู 

       http://pornnipa1.blogspot.com/2013/01/blog-post.html 
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36. เพลงนกกระจิบ 
      โนนนกบินมาลิ๊บๆ 

      นกกระจิบ 1 2 3 4 5 

      อีกฝูงบินลองลอยมา6 7 8 9 10 ตัว 

      http://pornnipa1.blogspot.com/2013/01/blog-post.html 

37. เพลงตนไม 
      ตนไมนั้นมีชีวิต อยาไดคิดไปตัดตนไม 

      ตนไมจะเสียใจ ตนไมจะเสียใจ 

      ยืนรองไห …ฮือ…ฮือ 

      http://pornnipa1.blogspot.com/2013/01/blog-post.html 

38. เพลงนกเอี้ยง 
     นกเอี้ยงเอย 

     มาเลี้ยงควายเฒา 

     ควายกินขาว 

     นกเอี้ยงหัวโต 

     http://pornnipa1.blogspot.com/2013/01/blog-post.html 

39. เพลงระบําก.ไก 
      รําระบําก.ไก ข.ไขสายเอวไปมา 

      ค่ําแลวนะแกวตา ค่ําแลวนะแกวตา 

      พอถึงเวลาสายลงสายลง พอถึงเวลาสายลงสายลง 

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

40. เพลงกิ่ง กาน ใบ 
      กิ่ง กาน ใบ ชะ ชะ ใบ กาน กิ่ง 



      ฝนตกลมแรงจริงๆ ฝนตกลมแรงจริงๆ ชะ ชะ กิ่ง กาน ใบ 

      http://leraningmedia.blogspot.com/2010/11/blog-post_9655.html 
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41. เพลงนกนอย 
      นกนอยตัวนิดๆ บินลิบลิบ อยูบนทองฟา 

     เด็กๆมาดูนกมา เด็กๆมาดูนกมา 

     แลวทําทาบิน บิน แลวทําทาบิน บิน 

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

42. เพลงกลวย 
      กลวย กลวย กลวย  กลวยไทยน้ันมีหลายชนิด 

      กลวยทับ กลวยทับ กลวยทับ 

      กลวยหนีบ กลวยหนีบ กลวยหนีบ 

      กลวยตาก กลวยตาก กลวยตาก 

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

43. เพลงหนอน 
      หนอนตัวใหญๆ ใครจับได กระดึ๊บ กระดึ๊บ 

      หนอนตัวเล็กๆ ชอบกินเคก กระดึ๊บ กระดึ๊บ 

      หนอนตัวยาวๆ ชอบกินขาว กระด๊ึบ กระดึ๊บ 

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

44. เพลงพระอาทิตยยิ้มแฉง 
      โผลมาจากขอบฟา เคามาในยามเชา 

      สองแสงใหเรา อบอุนสบาย 

      เคาลอยขามเราไป จมหายไปในยามเย็น 



      พรุงนี้เราก็จะเห็น เคาโผลอีกที ท่ีเดิม 

      หนา 25 

      พระอาทิตยย้ิมแฉง พระอาทิตย ยิ้มแฉง แกม แดง แดง 

      แตงตัว ทาแปงโผลมา ยามเชาตรู ฮู ฮู 

      พระอาทิตย ยิ้มแฉง แกมแดง...แดง 

      แตงตัว ทาแปงโผลมา สงยิ้มใหคุณหนู ย้ิมนอยยิ้มใหญ 

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

 4. สิ่งตางๆรอบตัวเด็ก 

 1. เพลงลิง 
      เตอะ แตะ ๆ เราเดินไป อะไรอยูบนตนไม โหนไปโหนมา 

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

 2. เพลงยานพาหนะ 
     หึ่มๆๆ เครื่องบินกระหึ่มบนฟา 

     ปนๆๆ รถยนตแลนมาแตไกล 

     ปูนๆๆ น่ันเสียงวูดของรถไฟ 

     ตึกๆๆ เรือยนตแลนในแมนํ้าลําคลอง 

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

 3. เพลงชาง 
     ชาง ชาง ชาง ชาง ชาง นองเคยเห็นชางหรือเปลา 

     ชางมันตัวโตไมเบาจมูกยาว ๆ เรียกวางวง 

     มีเขี้ยวใตงวงเรียกวางา มีหูมีตาหางยาว 

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

 4. เพลงรถตุกๆ 
     ขับรถตุกๆ ขับรถตุกๆ บรรทุกถาน 

     รถขึ้นสะพาน รถลงสะพาน ชักกะตุก กะตุก กะตุก กะตุก กะตุก 

     http://leraningmedia.blogspot.com/2010/11/blog-post_9655.html 
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 5. เพลงลิง 
     เจี๊ยก ๆ ๆ เปนเสียงเรียกของลิง 



     ลิงมันอยูไมน่ิงมันชอบวิ่งกันอยูไปมา 

     เจี๊ยก ๆ ๆ มันรองเรียกพวกมา 

     ครั้นพอถึงเวลาออกเที่ยวหาผลไมกิน 

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

 6. เพลงกอกน้ํา 
     กอกนํ้าที่ตอกับแปบ แลวใครแอบถอดเอาแปบไป เปดนํ้าจะไหลอยางไร (ซ้ํา) 

     รูตัวหรือไมใครแอบถอดแปบ แปบแปบ แปบแปบ แปบแปบ 

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

 7. เพลงฮิปโป 
     ฮิป ฮิปโป โอโหตัวมันใหญ 

     มันเดินอุยอาย มันเดินอุยอาย 

     ลัล ลัล ลา ลลั ลัล ลา ลลั ลัล ลา ลัล ลัล ลา ฮิป ฮิป 

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

8. เพลงลิง 
    ยกมือซาย แลวยกมือขวา ยอขาหมุนไปรอบตัว 

    ลดมือซาย แลวลดมือขวา สายหนาไปมาแลวรองเจี๊ยก เจี๊ยก 

    เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก 

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

 
 

 

 

 


