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คาํคลองจองเกี่ยวกับเดก็ปฐมวัย 
 

1. ฉันคืออะไร      ฟองใหญจริงหนา 

คุณแมนํามา       ทําอาหารเอย 

………………………………………………… 

2. ใครหนอตอบได ชวยบอกเพื่อนที  

เจอะกันรูจัก ทักทายสวัสด ี 

เจอกันวันนี ้“สวัสดคีรับ” “สวัสดคีะ” 

………………………………………………… 

3. ของใชประจําตัว  

ของใชของหนู ตองดูใหด ี 

เก็บไวเปนที่ อยาใหปะปน  

แกวน้ํา แปรงฟน อยาใหสับสน  

วางไวชั้นบน เก็บไวใหดี 

………………………………………………………. 

4. ชื่อเลน , สัญลักษณของตนเอง  
ชื่อเลนของหน ูใครกร็ูจัก  

ใครเหน็ใครทัก วานาเอน็ด ู 

พอแมตั้งให เด็กหญิงชมพู  

พี่ชายผมฟู ชื่อหมูอวนเอย 

.............................................. 
 



5. ชื่อ – สกุล  
คุณแมของฉัน ทานนัน้บอกวา  

คนเราเกิดมา ตองตั้งชื่อพลนั  

ชื่อจริง ชื่อเลน เปนสิ่งสําคัญ  

คนรูจักกนั เพราะขานชื่อเอย 

…………………………………………………. 

6. การเก็บอุปกรณและเครือ่งใชในหองเรียน  
ของเลนของใช สมดุดินสอ  

เมื่อใชแลวหนอ ตองเก็บใหด ี 

เก็บเปนหมวดหมู นั่นดูเขาที 

…………………………………… 

7. เด็กเอยเด็กดี ตองมีวินัย  

ระเบียบมีไว ใหปฏิบัติ  

สิ่งของวางจัด ทุกอยางสวยงาม  

หนูอยามองขาม กฎของหองเรียน 

……………………………………. 

 8.   หู  เรามีสองหู ขางซายขางขวา  

อยูบนใบหนา คอยฟงเสียงดัง  

หูมีไวฟง ระวังหนอยหนา  

รูจักรักษา อยาแคะหูเอง 

……………………………………… 

 



9. จมกู  

หนูมีจมูก อยูบนใบหนา  

จมูกนี้หนา มีไวหายใจ  

ดมกลิน่เร็วไว ดวยจมูกเรา  

สูดลมออกเขา ปอดเฝาทํางาน  

…………………………………………. 

10. การรับประทานอาหาร 

กอนจะทานขาว เราตองลางมือ  

ทานขาวทุกมื้อ สะอาดปลอดภัย  

อยาลืมจดัเก็บ ถวยชามของใช  

หนูก็ทําได ไมเห็นยากเลย 

……………………………………………. 

11. กิจวัตรประจําวัน  

ตื่นนอนแตเชา อาบน้ําแปรงฟน  

มาทานขาวกัน กอนไปโรงเรียน  

หนูจงตั้งใจ หัดอานหดัเขียน  

ฝกฝนพากเพียร จะเรียนเกงเอย  

……………………………………….. 

12. ปาก  

ปากของหนูนั้น จิ้มลิ้มนารัก  

ใครเหน็พดูทัก รูจักทักทาย  

หนูพดูดดี ีเปนศรี เปนศักดิ ์ 

ปากหนรููจัก นับหนึ่ง สอง สาม 



13. มือ และ เทา  

มือ เทา ของหนู มีอยูสิบนิ้ว  

มือหนูใชหิ้ว ชวยจับสิ่งของ  

หนูเดินสองขา พาวิ่งไววอง  

หนูนั่งยองยอง ดวยขาแข็งแรง 

…………………………………….. 

14. การใชหองน้ําหองสวม  

หองน้ําของเรา ตองชวยรักษา  

ราดน้าํทุกครา กอนและหลังใช  

หองน้ําสะอาด กลิ่นหอมชื่นใจ  

หนูจงจาํไว โรคภัยไมมี  

………………………………………. 

15. ตา  
หนูนั่งมองด ูหมู หมา กา ไก  

มองใกล มองไกล มองไปรอบขาง  

มองซาย มองขวา มองหนา มองหลัง  

หนูเห็นทุกอยาง ดวยตาหนูเอง 

………………………………………………. 

16. ของเลนของใช  
ของเลนของใช อยาใหเกะกะ  

อยาไดลดละ มองแลวนาด ู 

หนูจาเร็วไว มาชวยคณุคร ู 

เก็บของใสตู ไมรกรุงรัง. 



17. คํานําหนาชื่อ เพศ อายุ  
เด็กชายเด็กหญิง ตางเปนเพื่อนกนั  

ในหองของฉัน มีทั้งหญิงชาย  

เด็กชายกลาแกรง แข็งแรงมากหลาย  

เด็กหญิงขี้อาย ดูนารกัจัง  

……………………………………………… 

18. รูปราง ลักษณะหนาตา  

คนเราเกิดมา หนาตาแตกตาง  

ทั้งรูป ทั้งราง สูงต่ําตางกนั  

บางดํา บางขาว หนายาว หนาสั้น  

สิ่งท่ีเหมือนกัน คือความดีเอย  

………………………………………………. 

19. ชื่อ – สกุลของเพื่อน  

เพื่อนฉนัมากมาย หญิงชายหลายคน  

ทั้งตาลทั้งตน ตางเปนเพื่อนกัน  

ฉันมีอะไร ก็ใหแบงปน  

เพราะพวกเรานั้น เปนเพื่อนรักเอย  

……………………………………… 

20. การใชภาษาสุภาพ  

พูดจาสภุาพ ฟงแลวชืน่ใจ  

หนูจงจาํไว พูดจานาฟง  

พูดดี ทําด ีเปนที่ชื่นชม  

พอแมสุขสม คุณครูดีใจ  

…………………………………… 



21. การปฏิบัติตนตอบคุคลตาง ๆ ในโรงเรียน  

โรงเรียนของหน ูมีครูหญิงชาย  

คุณครูทั้งหลาย ใจดียิ่งนัก  

แมครัว ภารโรง หนูกร็ูจัก  

เจอหนาก็ทัก คาํวา “สวัสด”ี  

………………………………………. 

22. คําคลองจองเดก็ดี: 
เด็กเอย เด็กดี    มีความเคารพ 

นพนอมผูใหญ จติใจ ออนโยน  ไมซน ไมดื้อ นี่คือ...เด็กดี.. 

 

 

ที่มา     http://varangkana2517.blogspot.com/2013/03/blog-post.html 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



เพลงเกีย่วกับเด็กปฐมวัย 

1. จันทรเอยจันทรเจาขอขาวขอแกง 

ขอแหวนทองแดงผูกมือนองขาขอชางขอมาใหนองขาขี ่

ขอเกาอี้ใหนองขานั่ง ขอเตียงตั้งใหนองขานอน 

ขอละครใหนองขาดู ขอยายชูเลี้ยงนองขาเถดิ 

ขอยายเกิดเลี้ยงตัวขาเอง 

……………………………………….. 

2. แมงมมุลายตัวนั้น 

ฉันเหน็มันสงสารเหลือทน 

วันหนึ่งมันถูกฝน ไหลลงจากบนหลังคา 

พระอาทิตยสองแสง ฝนแหงเหือดไปลับตา 

มันรีบไตขึน้ฟา หันหลังมาทําตาลุกวาว 

……………………………………….. 

 

 

 

 



3. 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. 

……………………………………….. 

4. หนูมาลีมีลูกแมวเหมียว  

ลูกแมวเหมียว ลูกแมวเหมียว หนูมาลีมลีูกแมวเหมียว ขนมันคลาย 

สําล…ี…………….. 

………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 



5. โผลมาจากขอบฟา เคามาในยามเชา 

สองแสงใหเรา อบอุนสบาย 

เคาลอยขามเราไป จมหายไปในยามเย็น 

พรุงนี้เราก็จะเหน็ เคาโผลอีกที…ที่เดิม 

พระอาทิตย ยิ้มแฉง ^O^ แกมแดง…แดง 

แตงตัว ทาแปงโผลมา ยามเชาตรู ~~ ฮู ฮู ~~ 

พระอาทิตย ยิ้มแฉง ^O^ แกมแดง…แดง 

แตงตัว ทาแปงโผลมา สงยิ้มใหคุณหน ู

ยิ้มนอยยิ้มใหญ 

……………………………………….. 

6. เตา  

เตา เตา เตา / เตานั้นมีสีข่า / สีต่ีนเดินมา / มนัทําหวัผลุบ ผลุบ โผล โผล / มันทําหัวผลุบ 

ผลุบ โผล โผล 

……………………………………….. 

7. จับปูดํา ขยําปูนา 

จับปูมา ควาปูทะเล 

สนุกจริงเลย ชะเลยนอนเปล 

จะโอละเหนอนเปล หลับไป 



8. เรามีตาไวดู  

เรามีหูไวฟง เวลาใครสอนใครสั่ง ตองตั้งใจฟง ตองตั้งใจด ู

……………………………………….. 

9. เพลง อึ่งอาง 

อึ่งอางมันนั่งขางโอง มานั่งหลังโกงจะคอยกินมด 

เด็กเอยเจาอยาพดูปด เด็กเอยเจาอยาพูดปด 

จะกลายเปนมดอาหารอึ่งอาง 

……………………………………….. 

10. เพลง แตงโม 

แตงโมผลใหญ ๆๆ เกดิขึน้ไดจากเม็ดแตงเม็ดเล็ก จําไวนะพวกเดก็ ๆ จําไวพวกเดก็ ๆๆ เม็ดแตง 

เม็ดเล็กกลายเปนแตงผลใหญ 

……………………………………….. 

11. รําระบําชาวเกาะ  

ไพเราะเสนาะจับใจ สายน้าํหลั่งไหล สายน้ําหลั่งไหล กระทบหาดทราย 

ดังครืน่ๆกระทบหาดทรายดังครืน่ๆ 

……………………………………….. 

 



12. เด็กเอย..เด็กดี ตองมีหนาท่ี 10 อยางดวยกัน 

หนึ่ง…นับถือศาสนา 

สอง…รักษาธรรมเนียมมั่น 

สาม…เชื่อพอแมครูอาจารย 

สี่…วาจานั้นตองสุภาพออนหวาน 

หา…ยึดมั่นกตัญ ู

หก…เปนผูรูรักการงาน 

เจ็ด…ตองศึกษาใหเชี่ยวชาญ ตองมานะบากบ่ัน ไมเกียจไมคราน 

แปด…รูจักออมประหยัด 

เกา…ตองซื่อสตัยตลอดกาล น้ําใจนักกีฬากลาหาญ ใหเหมาะกับกาล สมัยชาติพัฒนา 

สิบ…บําเพ็ญตนใหเปนประโยชน รูบาปบุญคุณโทษ สมบัติชาตติองรักษา 

เด็กสมัยชาตพิัฒนา จะเปนเด็กท่ีพา ชาติไทยเจริญ 

……………………………………….. 

13. ตวมๆเตี้ยมๆออกมาจากไข 

เจาหนอนตัวใหญลูกใครกันหนอ 

กระดึบ กระดึบไป 

กระดึบ กระดึบไป 

กระดึบ กระดึบไป บนใบไมออน 



14. ฉันเปนกาตมน้ํา อวน เตี้ย มอ ตอ 

นี่คือหขูองฉนั นีค่ือพวยกางอ 

ยามเมื่อน้ํามันเดือด…วู.. ยามเมื่อน้ํามันเดือด 

ยกฉันลงแลวก็ชงฉันหนอย 

……………………………………….. 

15. ดื่ม  

ดื่ม ดื่ม ดื่ม เรามาดื่ม ดื่ม นมกนัเถอะ ดื่ม แลว อยาทําเลอะเถอะ ดื่มแลว อยาทําเลอะ 

เถอะ ดื่ม นมเยอะ ๆ รางกาย แข็งแรง เยๆ( ซ้ํา) 

……………………………………….. 

16. ยุงเยอะ  

ทั้งตบทั้งเกา ซารายตัวเราเปนจ้ําเปนผื่น แมลงสาปนาเกลียดๆ ไตกนัยั่วเย้ีย 

ทําลายขาวของ วันนี้มาใชอศัวิน แมลงรายตายดิ้นทั้งยุงไมมีเหลือ ถูกใจ ๆ จริง ๆ สองรางวัล ๆเปน
ประกนั อัศวิน!!!! 

……………………………………….. 

17.ชางๆๆ นองเคยเห็นชางรึเปลา 

ชางมันตัวโตไมเบา จมูกยาวๆเรียกวางวง 

มีเขี้ยวใตงวงเรียกวางา มีหูมีตา หางยาว 

………………………………… 



18. กํามือขึ้นแลวหมุน ๆ ชูมือขึ้นโบกไปมา 

กํามือขึน้แลวหมุน ๆ ชูมือขึ้นโบกไปมา 

กางแขนขึ้นแหละลง พับแขนมือแตะไหล 

กางแขนขึ้นแหละลง พับแขนมือแตะไหล 

ชูมือขึ้นหมุนไปรอบตัว 

………………………………………. 

19. อาบน้ําแลวสบายตัว 

สบายหัวหนูหมั่นสระผม 

ตัดเล็บที่มันแหลมคม 

ปากหอมนาชมเพราะหนูแปรงฟน…. 

……………………………………….. 

20. แมวของฉันนั้นรองเสียงดงั.. 

เหมียว เหมียว งาว เหมียว เหมียว งาว 

วัวของฉนันัน้รองเสียงดัง.. มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ 

กบของฉนันัน้รองเสียงดัง..อบ อบ อบ อบ 

ไกของฉนันัน้รองเสียงดัง…เอก อี้ เอก เอก อี้ เอก เอก อี้ เอก 

เอะ.. นั้นใครรองเพลงใหเราฟง 

ซอล ลา ซอล ฟา มี เร โด 



21.โอทะเลแสนงาม  

ฟาสคีรามสดใส มองเห็นเรือใบ แลนอยูในทะเล อยูทะเลเห็น 

ปู ดูซิดูหมู ปลา กุงหอยนานา อยูในทองทะเล อยูในทองทะเล….. 

……………………………………….. 

22. ตาเรามีไวด ู

หูเรามีไวฟง 

จมูกอยูตรงกลาง 

มีไวสําหรับหายใจ 

มือเรามีสองมือเอาไวจับถือทํางานทั่วไป 

สวนขาพาเราเดินได 

สวนขาพาเราเดินได 

ไปไหนไหนดวยขาของเรา 

………………………………………… 

 

 

 

 



23. เพลง ฟ.ฟนสวยจัง 

ใครอยากฟนขาว อยากฟนสวยก็ตองแปรงฟน 
ไมอยากฟนดําและฟนหลอก็ตองแปรงฟน 
อยากจะมีลมหายใจหอมย้ิมไดชื่นบาน(ไดทั้งวัน ) 
ก็มา ๆ เราแปรงฟนกนัเถอะ 
( ก็มาๆเราแปรงฟนดวยกัน ) 
( ก็ฟนของเราตองหมั่นคอยดแูล ) 

ฟนผุ ๆเหน็เปนรูมันดูไมด ี
ยิ้มมาทีเห็นฟนดํากด็ูไมสวย 
แถมมีกลิ่นแปลกๆเพื่อนไมอยากคุยดวย 
ไมคอยมีใครอยากใกลเลย 

ฟนผุๆเคี้ยวอะไรไดไมคอยด ี
แลวบางทีเคี้ยวไปโดนมนัก็ปวดฟน 
แสนจะเจ็บจีด๊ๆ ปวดตุบๆ ตรงนั้น อูยทรมานจังเลย 

เชาก็แปรง เย็นกแ็ปรง ฟนสะอาดด ี
ทุกๆซี่ ทุกๆวันฟนสะอาดจัง 
หรือจะแปรงทุกครั้งหลังจากทานอาหาร 
ฟนกจ็ะไมผแุนนอน 

ฟนขางบนนะ เรากแ็ปรงลงลาง 
ฟนขางลางเราก็แปรงขึ้นบน 
ถาขจดัคราบฟนออกจากปากใหพน 
ฟนเราทุกคนจะแข็งแรง 

 

 



24. โรงเรียนของเรานาอยู.. 

คุณครูใจดีทุกคนเด็ก ๆ ก็ไมซุกซน 

พวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียน…ชอบมา ชอบมาโรงเรยีน 

……………………………………….. 

25. โยกเยกเอย  

น้ําทวมเมฆ กระตายลอยคอ หมาหัวงอ ขี้คอโยกเยก พวกเราชอบเลนอะไร 

ชอบเลนอะไรในบอกเราสิ พวกเรามิไดโงนิ(ซ่ํา) พวกเราเด็กดขีองทุกๆคน เด็กเอยเด็กนอย เจา 

ทั้งสองหรือเจาทั้งหลาย สายลมนัน้ลองลอยไป (ซ่ํา) เห็นเห็นเด็กแจมใส ทุกวี่ทุกวัน เตาๆๆ ๆ 

มันม4ีขา 4ตีน(เทา)เดินมามันทําหัวพุพุโพโพ 

……………………………………….. 

26. ไกยางถูกเผา ไกยางถูกเผา 

มันจะถูกไมเสียบ..โอย 

มันจะถูกไมเสียบ..โอย 

เสียบตูดซาย เสียตดูขวา 

รอนจริงๆ รอนจริงๆ รอนจริงๆ 

……………………………………….. 

 

 



27. กระตายขาว มีหูยาวเรียว 

หางสั้นนิดเดียวตาแดงแวววาว 

กระโดดเลนทามกลางแสงจันทรสกาว 

อยูตามราวปาชางนารัก เอยยย 

ปลาวายไปมา วายวนมาแลวเวียนไป 

ป.ปลาวายมาใกลๆ 

ขางในน้ําใสมองเหน็ตัวปลา 

ผึ้งนอยแสนขยันทาํงานทั้งวันทํางานทุกวัน 

เดี๋ยวก็ผึ่งๆๆบินไป 

เดี๋ยวก็ผึ่งๆๆบินไป 

……………………………………….. 

28. กาบ  

กาบ กาบ เปดอาบน้ําในคลอง ตาก็จองแลมองเพราะในคลองมีหอย ปู ปลา 

……………………………………….. 

29. มดตัวนอยตัวนดิ มดตัวนอยตัวนดิ 

มดมีฤทธิ์นาดู ยูฮ ู

มาไวไวกันหนอย มาเร็วเร็วกันหนอย ยูฮู ยูฮู 

ยู วววว ฮู 



30. อยาทิ้งขยะนะเออ  

ลูกเปดเคาเจอเดี๋ยวเคาดุเอา 

อยาทิ้งขยะนะเรา ลูกเปดเห็นเขาบนกัน๊ พึมพัม 

กาบ กาบ กาบ กาบ กาบ 

กาบ กาบ กาบ กาบ กาบ 

……………………………………….. 

31. เพลงกบ 

อบ อบ อบ อบ เสียงอบฟงแตไกล 

ไป ไป เราไป โดดไปใหเหมือนดังกบ 

โดดลงรู เมื่อเห็นศตัรรูีบหลบ 

เมื่อฝนตก มนัรองอบ อบ 

อบ อบ อบ อบ ไปทั่วทองนา 

……………………………………….. 

32. พรวนดินกันเสียใหหมด จะปลูกขาวโพด สาลี ๆ 

โอแมนวลดาราจะไมรีบมาเร็วรี ่

ขาวโพดสาลี ๆ ปานชะนีจ้ะโรยรา 

 



33. โนนนกบินมาลิ๊บๆ 

นกกระจิบ 1 2 3 4 5 

อีกฝูงบินลองลอยมา6 7 8 9 10 ตัว 

………………………………………. 

34. เพลงกอกน้ํา 

กอกน้ําที่ตอกับแปบ แลวใครแอบถอดเอาแปบไป เปดน้ําจะไหลอยางไร (ซ้ํา) 

รูตัวหรือไมใครแอบถอดแปบ แปบแปบ แปบแปบ แปบแปบ 

……………………………………….. 

35. เร็วเขาซีเร็วเขาซี นับดดีี นับใหดังๆ นกฝูงหนึ่งมากมายเสียจัง นับดังๆ นับใหดดี ี

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

……………………………………….. 

36. .เพลงลูกหมู 

ในเชาแจมใสวนัหนึ่งซึ่งเปนวันน้ํานอง ลกูหมูก็อยากจะลอง ๆเลนโคลน 

แตแลวก็ตองคันเทาพยาธิไซเทาของมัน ลูกหมูคดิไดเร็วพลันรีบปองกันทนัที 

จึงทํารองเทาดวยไมเชือกเปนสายชั้นดี เร็วมาชวยกันซิ จะไดของดีเสียงดัง 

กับ กิ๊บ กับ กับ กิ๊บ กับ กับ กิ๊บ กับ กิ๊บ กับ กิ๊บ กับ 

มาฟงเสียงฉันเดนิซิ ๆ ๆ ๆ ๆ 

กับ กิ๊บ กับ กับ กิ๊บ กับ กับ กิ๊บ กับ กิ๊บ กับ กิ๊บกับ 



37. เพลงฝน 

ซา ซา ซา ฝนตกลงมากระเด็นเปนฝอย 

เด็ก เด็ก หลบฝนกันหนอย เด็ก เด็ก หลบฝนกันหนอย 

ฝนเพียงเล็กนองจะเปนหวัดเอยฮดั เชย ฮัด เชย ฮดั เชย 

……………………………………….. 

38. เพลงสามเหลื่ยม สี่เหลื่ยม วงกลม 

สามเหลื่ยม สี่เหลื่ยม วงกลม 

ครูบรรจงใหหนรููจัก 

เด็กๆหนชูางนารัก 

เรามารูจัก สามเหลื่ยม สี่เหลื่ยม วงกลม 

……………………………………….. 

39. เพลงนาฬิกา 

ตอก ติ๊ก ตอก ตอก ติ๊ก ตอก 

เขาบอกวาฉันเปนนาฬิกาเดินวนไปเวียนมา ๆ 

พอถึงเวลาก็รอง ติ๊ก ตอก 

……………………………………….. 

 



40. เพลงสวัสดี 

สวัสดแีบบไทย ๆแลวก็ไปแบบสากล 

สวัสดีทุกๆคน 

แบบสากลแลวก็แบบไทย 

41. เพลงสวัสดี ขอบคุณ และขอโทษ 

เมื่อเจอกันเราทักกนัสวสัดี สวัสดีครับ/สวัสดคีะ 

เมื่อผิดพลั้งขออภัยขอโทษที ขอโทษครับ/ขอโทษคะ 

เมื่อจากกันยกมือไหวสวัสดี สวสัดคีรับ/สวัสดีคะ 

เมื่อใครมีจติไมตรขีอขอบคุณ ขอบคณุครับ/ขอบคุณคะ 

……………………………………….. 

42. เพลงเขาแถว 

เขาแถว เขาแถว อยาล้าํแนวยืนเรียงกัน 

อยามั่วแชรเชือนเดนิตามเพื่อนใหทัน 

ระวังจะเดนิชนกัน เขาแถวเร็วพลันวองไว 

………………………………………. 

 

 



43. เพลงตนไม 

ตนไมนัน้มีชีวติ อยาไดคดิไปตดัตนไม 

ตนไมจะเสียใจ ตนไมจะเสียใจ 

ยืนรองไห …ฮือ…ฮือ 

……………………………………….. 

44. .เพลงกระซิบ 

กระซิบ กระซิบ บอกตอตอกนัไป หนูหนูเงียบเร็วไว เราจะไมเสียงดัง 

……………………………………….. 

45. เพลงปลาวาฬ 

ปลาวาฬพนน้าํเปนฝอย 

ปลาเล็กปลานอยวายน้าํตามมา 

ปลาวาฬนับ 1 2 3 

ปลาวาฬนับ 1 2 3 

ใครวายตามมาปลาวาฬจับตัว 

……………………………………….. 

 

 



46. เพลงกินผักผลไม 

กินผักผลไมทําใหแข็งแรง 

แกมก็แดงนารักหนักหนา 

ไกไขนมเนื้อหมูปูปลา 

กินแลวแกลวกลาเติบโตวองไว 

……………………………………….. 

47. เพลงเก็บของ 

เก็บ เก็บ เก็บ 

มาชวยกันเก็บของที 

เร็วคนด ี

มาเก็บเขาที่กันเอย 

……………………………………….. 

 

 

 

 

 



48. เพลงจิ้งจก 

จิ้งจก จิ้งจก จิ้งจก 

จิ้งจกมันมสีีข่า 

อยูขางฝาและบนเพดาน 

กินแมลงเปนอาหาร 

โรงเรียน บาน ที่อยูอาศัย 

ตัวเล็กกวาตุกแก คอยชะแงรองทัก ใครๆ 

ออกลูกมาเปนไข 

แอบเอาไวไมใหใครมอง 

……………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 



49. เพลงเตากับกระตาย 

เตาตัวลายเดนิยายโคลงเคลง 

กระตายฮัมเพลงเดนิสวนทางมา 
ใหนึกขําขันเจาเตาทองนาเชื่องชาดั่งกับปลิง 

มันจึงเปรยแกมเยยทาทาย 

แขงความไวกันไหมเจาปลิง 

เจานัน่ชักชานาเบื่อเสียจริงตอใหว่ิงไปกอน 

เพราะทะนงในตัวเกินไป 

จึงหลงเอนกายพิงไมพักผอน 

สายลมโชยหวิวไหวไชชอน กระตายเจาจึงนอนหลับปุยเย็นใจ 

กระตายทะนงลุมหลงลืมตน ตืน่มาจนอาทติยลาไป 

รีบลุกผลนุผลนัดั้นดนพฤกษไพร แตชาไปแลวส ิ

……………………………………….. 

 

 

 

 

 



50. เพลงปลาตัวนอยปลาตัวนอย ๆ 

ปลาตัวนอย ๆ ลองลอยไปตามน้ํา 

แลวเจาก็ถาม วามันเปนเพราะเหตุใด 

สายธาราที่เคยงามสดใส เดี๋ยวนี้ทําไมจึงแหงแลงดําคร่ํา 

น้ําทําไมจึงแหง คลองทําไมจึงดาํ 

น้ําทําไมจึงแหง คลองทําไมจึงดาํ 

ปลาตัวนอย ๆ เฝาคอยคําตอบหนา 

ใครจะตอบเจาปลาไดไหมเลาเอย 

ปลาตัวนอย ๆ เฝาคอยคําเฉลย 

ขออยาไดละเลยหาคําตอบใหเจาปลา 

ใครจะตอบเจาปลา แลวใครจะตอบเจาปลา 

……………………………………….. 

51. เด็กนอยสารภี 

ลัล ลนั ลา เด็กนอยสารภ ี

ลัล ลัน ลา ไมยอมฟงคร ู

ลัล ลนั ลา ครถูือไมต ี

ลัล ลนั ลา สารภีตตีอบ 

……………………………………….. 



52. เพลงรีบไปโรงเรียน 

หนูหนูเด็กๆทั้งหลายอยานอนตื่นสายเปนเดก็เกียจคราน 

ตื่นเชาจะไดเบิกบาน สดชื่นสําราญสมองแจมใส 

อาบน้ําลางหนาสีฟน รีบเรงเร็วพลนัแตงตัวทันใด 

รับประทานอาหารเร็วไวเสร็จแลวก็รีบไปโรงเรียน 

……………………………………….. 

53. เพลงพบกันใหม 

พบกันใหม พบกนัใหม จากกนัไป ขวัญใจกลับมา 

โอละเฮ ลันลันลา ถึงสัปดาห เราหยุดสองวัน 

เสาร อาทิตย ฉนัคดิถึงเธอ ฉันนอนละเมอ หัวใจไหวหวั่น 

โอละเฮ ลันลันลา พอถึงวันจันทร เรากอพบกนัใหม 

……………………………………….. 

54. เพลงแมลงเกาะจมูก 

มีแมลงตัวหนึ่งบนิมาเกาะจมูกกระตาย(ซ้ํา) 

มันจึงปดมันจึงปด แมลงก็บินหนีไป 

……………………………………….. 

 



55. เพลงยักคิ้ว 

ยักคิ้ว ยักเอวยักไหล ตาชมายยิ้มไปยิ้มมา… 

ชิกกาบุม ชิกกาบุม ลันลา (ซ้ํา) 

จีบซาย จีบขวา ลอยหนารําวง…… 

56. ลิง 

เจี๊ยก ๆ ๆ เปนเสียงเรียกของลิง 

ลิงมันอยูไมนิ่งมันชอบวิ่งกันอยูไปมา 

เจี๊ยก ๆ ๆ มันรองเรียกพวกมา 

ครัน้พอถึงเวลาออกเที่ยวหาผลไมกิน 

……………………………………….. 

57. แมวเอยแมวเหมียว 

แยกเขี้ยว ยิงฟน 

เจาหนูมนักลัวตัวสั่น 

เจาหนูมนักลัวตัวสั่น 

หนีไมทันถูกจับกินเอย 

……………………………………….. 

 



58. คนมีปญญา  

สรางบานไวบนศิลา 

เมื่อมีลม พายุพดัมา บานของเขา ก็ยังคงอยู 

คนโงสรางบาน สรางบานไวบนหาดทราย 

เมื่อมีลม พายุพดัมา บานของเขาก็ พังทลาย 

………………………………………. 

59. นกเขาบินขามเขา 

ไมใชของเรา อยาไปแลมอง 

ตัวเมียตีปกพั่บ พั่บ 

ตัวผูขานรับ จุกกรู จุกกร ู

……………………………………….. 

60. แตงโมผลใหญๆ 

 เก็บเอาไว อยูในตูเย็น 

ใครๆเคาผานมาเหน็ ใครๆเคาผานมาเห็น เปดตูเย็นกนิน้ําแตงโม 

……………………………………….. 

 

 

 



61. ปกเปา ถลาเลนลม 

ชืนชมกระชัน้ กระชดิ 

ปกเปา สายหางนดิ นดิ 

ปกเปา สายหางนดิ นดิ 

ปกเปา ตัวนี้ มีฤทธิ์มากนัก 

ยัก หนึ่ง ยัก สอง ยัก หนึ่ง 

ยัก กึ่ง กึ่ง มา ยัก ยัก ยัก 

……………………………………….. 

62. มาวิ่งกั๊บ ๆ  

เดี๋ยวเดียวลับตาเราไป 

มาว่ิงเร็วไวเร็วทันใจรองฮี่กั๊บ ๆ 

มาว่ิงเร็วรี่ดสูิหายไป 

มาว่ิงเร็วไวเร็ซทันใจรองฮี่กั๊บ ๆ 

…………………………………… 

 

 

 



63. แมวเอย แมวเหมียว 

รูปราง ประเปรียว เปนหนักหนา 

รองเรียก เหมียวเหมียว ประเดี๋ยวก็มา 

เคลาแขง เคลาขา นาเอ็นด ู

รูจัก เอารัก เขาตอตั้ง 

ค่ําค่าํ ซ้ํานั่ง ระวังหน ู

ควรนับวามัน กตัญ ู

พอดู อยางไว ใสใจเอย…… 

……………………………………….. 

64. ปลา  

“ป ปลานัน้หายาก ตองลําบากออกเรือไป 

ขนสงจากแดนไกล ใชน้ําแข็งเปลืองน้าํมัน 

แชเย็นก็เสียไฟ หุงตมไซรแกสทั้งนัน้ 

พลังงานตองหมดกัน โอลูกหลานจําจงด”ี 

……………………………………….. 

65. มดแดง กัดแขงกัดขา 

กัดเสื้อ กัดผา ตุงแฉง ตุกแฉง 



66. ฝนตกจัก๊ๆ 

มือซายถือปลา มือขวาถือผัก 

พอถึงที่พัก วางผัก…..วางปลา 

……………………………………….. 

67. จิ้งหรีด 

มันอยูในรู เอาไมแหยดูมนัรองจีด๊ๆ 

……………………………………….. 

68. วัว วัว วัว 

วัว ไมกลัวไถนา 

อาหารของวัวคือหญา 

ไถนาวัวก็ไถเกง 

ยอ ยอ ยอ 

พอรอง ยอ ยอ แลววัวมันเกรง 

มันรูมันจึงหยดุเอง 

เพราะวัวมันเกรง 

คํารอง ยอ ยอ 

……………………………………….. 

 



69. เจ็ดวันฉันนั่งนับ  

อาทิตยลับเริ่มสแีดง 

วันจันทรนัน้เปลี่ยนแปลงเปนสีเหลืองเรื่อเรืองตา 

อังคารสชีมพชูางงามหรดููทีทา 

วันพุธสดุโสภาเขียวขจสีีสดใส 

พฤหสับดีประสานสแีสด(สม)วิไล 

วันศุกรฟาอําไพ 

เสารสีมวงเดนดวงเอย 

……………………………………….. 

70. จิงโจมาโลสําเภา  

หมาไลเหา จิงโจตกใจ 

หมาไลไปจิงโจวิ่งหนี จิงโจเจอผี จิงโจสิน้ใจ 

……………………………………….. 

71. นกเอี้ยงเอย 

มาเลี้ยงควายเฒา 

ควายกินขาว 

นกเอี้ยงหัวโต 

……………………………………….. 



72. นกเอย นกเอี้ยง 

คนเขาใจ วาเจาเลี้ยง ซึ่งควายเฒา 

แตนกเอี้ยง นั้นเลี่ยง ทํางานเบา 

แมอาหาร ก็ไปเอา บนหลังควาย 

เปรียบเหมือนคน ทําตน เปนกาฝาก 

รูมาก เอาเปรียบ คนทั้งหลาย 

หนีงานหนัก คอยสมคัร งานสบาย 

จึงนาอาย เพราะเอาเยี่ยง นกเอี้ยงเอย 

……………………………………….. 

73. นี่คือผม..นี่คือหนาผาก 

..นี่คือปาก..นีค่ือลูกตา 

..ยื่นออกมาเคาเรียกวาแขน.. 

อันแบน แบนเคาเรียกสะโพก.. 

เอาไวโยก แซมบา…แซมบา 

……………………………………….. 

 

 



74. น้ําปลา ตราหัวสิงห  

จับผูหญิงมาทรมาน 

จับผูชายมาทรยศ จับแมมดมาดึงสะดือ 

จับกิ้งกือ มาทํากวยเตี๋ยว 

จับแมวเหมียวมาเตนระบํา 

จับแมวดํามาเปาย้ิงฉุบ 

……………………………………….. 

75. ไก ไก ไก 

ซื้อไหมครับ จะกลับแลว….ไก 

สงกระดูกเอาไปชิงโชค 

ไปเที่ยวรอบโลกกับคนขายไก 

……………………………………… 

 

 

 

 

 



76. ขึ้นรถไฟจะไปโคราช 

ตดดังปาดถึงราชบรุี 

ตดอีกทถีึงบริษัท 

บริษัท ปา ๆ เปอ 

ขอเสนอนิยายเรื่องสั้น 

ปากับปู กูอีจู 

ปาไมอยู ปูไปเที่ยว 

ปลาดุก ปลาไหล รถไฟชนกนั 

………………………………………. 

77. ยา หยา ยา คุณยายซักผา 

คุณตาสระผม ยาอมโบตัน 

ยาสีฟนคอลเกต สบูวิเศษ 

ปกเปา ยิงฉุบ 

 

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

 

 

 



ตารางการใหคะแนน 

ลําดับ  
ที่ 

วัน/เดือน/ป 
สงงาน 

 
ชื่อชิ้นงานทีต่องสง 

 
คะแนน 

 
หมาย
เหตุ 

1 15/07/2556 ใหไปหาคําคลองจองและเพลงที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย   
2 15/07/2556 ถายภาพวีดีโอเพลง3เพลงและคําคลองจาํพรอมทา

ประกอบ 
  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 


