
คาํคลอ้งจอง 

หนูจ๋ารู้ไหม ครูชื�ออะไร 

ใครหนอตอบได ้ช่วยบอกเพื�อนที 

เจอะกนัรู้จกั ทกัทายสวสัดี 

เจอกนัวนันี�  “สวสัดีครับ” “สวสัดีค่ะ” 

ของใชป้ระจาํตวั 

ของใชข้องหนู ตอ้งดูให้ดี 

เก็บไวเ้ป็นที� อยา่ให้ปะปน 

แกว้นํ�า แปรงฟัน อยา่ให้สบัสน 

วางไวช้ั�นบน เก็บไวใ้ห้ดี 

ชื�อเล่น , สญัลกัษณ์ของตนเอง 

ชื�อเล่นของหนู ใครกรู้็จกั 

ใครเห็นใครทกั ว่าน่าเอน็ดู 

พ่อแม่ตั�งให้ เดก็หญิงชมพู่ 

พี�ชายผมฟู ชื�อหมูอว้นเอย 

 

 

 



ชื�อ – สกุล 

คุณแม่ของฉนั ท่านนั�นบอกว่า 

คนเราเกิดมา ตอ้งตั�งชื�อพลนั 

ชื�อจริง ชื�อเล่น เป็นสิ�งสาํคญั 

คนรู้จกักนั เพราะขานชื�อเอย 

การเก็บอุปกรณ์และเครื�องใชใ้นห้องเรียน 

ปฏิบติัตามกฎห้องเรียน 

เดก็เอ๋ยเดก็ดี ตอ้งมีวินยั 

ระเบียบมีไว ้ให้ปฏิบติั 

สิ�งของวางจดั ทุกอยา่งสวยงาม 

หนูอยา่มองขา้ม กฎของห้องเรียน 

ปฏิบติัตามกฎห้องเรียน 

 ร่างกาย 

หู  เรามีสองหู ขา้งซ้ายขา้งขวา 

อยูบ่นใบหนา้ คอยฟังเสียงดงั 

หูมีไวฟั้ง ระวงัหน่อยหนา 

รู้จกัรักษา อยา่แคะหูเอง 

จมูก  หนูมีจมูก อยูบ่นใบหนา้ 



จมูกนี�หนา มีไวห้ายใจ 

ดมกลิ�นเร็วไว ดว้ยจมูกเรา 

สูดลมออกเขา้ ปอดเฝ้าทาํงาน 

การรับประทานอาหาร 

ก่อนจะทานขา้ว เราตอ้งลา้งมือ 

ทานขา้วทุกมื�อ สะอาดปลอดภยั 

อยา่ลืมจดัเกบ็ ถว้ยชามของใช ้

หนูก็ทาํได ้ไม่เห็นยากเลย 

กิจวตัรประจาํวนั 

ตื�นนอนแต่เชา้ อาบนํ� าแปรงฟัน 

มาทานขา้วกนั ก่อนไปโรงเรียน 

หนูจงตั�งใจ หดัอ่านหดัเขียน 

ฝึกฝนพากเพียร จะเรียนเก่งเอย 

ปาก 

ปากของหนูนั�น จิ�มลิ�มน่ารัก 

ใครเห็นพูดทกั รู้จกัทกัทาย 

หนูพูดดีดี เป็นศรี เป็นศกัดิ�  

ปากหนูรู้จกั นบัหนึ�ง สอง สาม 



มือ และ เทา้ 

มือ เทา้ ของหนู มีอยูสิ่บนิ�ว 

มือหนูใชหิ้�ว ช่วยจบัสิ�งของ 

หนูเดินสองขา พาวิ�งไววอ่ง 

หนูนั�งยองยอง ดว้ยขาแขง็แรง 

การใชห้้องนํ�าห้องส้วม 

ห้องนํ�าของเรา ตอ้งช่วยรักษา 

ราดนํ�าทุกครา ก่อนและหลงัใช ้

ห้องนํ�าสะอาด กลิ�นหอมชื�นใจ 

หนูจงจาํไว ้โรคภยัไม่มี 

ของเล่นของใช ้

ของเล่นของใช ้อยา่ให้เกะกะ 

อยา่ไดล้ดละ มองแลว้น่าดู 

หนูจ๋าเร็วไว มาช่วยคุณครู 

เก็บของใส่ตู ้ไม่รกรุงรัง 

คาํนาํหนา้ชื�อ เพศ อายุ 

เดก็ชายเดก็หญิง ต่างเป็นเพื�อนกนั 

ในห้องของฉนั มีทั�งหญิงชาย 



เดก็ชายกลา้แกร่ง แขง็แรงมากหลาย 

เดก็หญิงขี�อาย ดูน่ารักจงั 

รูปร่าง ลกัษณะหนา้ตา 

คนเราเกิดมา หนา้ตาแตกต่าง 

ทั�งรูป ทั�งร่าง สูงตํ�าต่างกนั 

บา้งดาํ บา้งขาว หนา้ยาว หนา้สั�น 

สิ�งที�เหมือนกนั คือความดีเอย 

ชื�อ – สกุลของเพื�อน 

เพื�อนฉนัมากมาย หญิงชายหลายคน 

ทั�งตาลทั�งตน้ ต่างเป็นเพื�อนกนั 

ฉนัมีอะไร ก็ให้แบ่งปัน 

เพราะพวกเรานั�น เป็นเพื�อนรักเอย 

การใชภ้าษาสุภาพ 

พูดจาสุภาพ ฟังแลว้ชื�นใจ 

หนูจงจาํไว ้พูดจาน่าฟัง 

พูดดี ทาํดี เป็นที�ชื�นชม 

พ่อแม่สุขสม คุณครูดีใจ 

การปฏิบติัตนต่อบุคคลต่าง ๆ ในโรงเรียน 



โรงเรียนของหนู มีครูหญิงชาย 

คุณครูทั�งหลาย ใจดียิ�งนกั 

แม่ครัว ภารโรง หนูก็รู้จกั 

เจอหนา้ก็ทกั คาํว่า “สวสัดี” 

ตา 

หนูนั�งมองดู หมู หมา กา ไก่ 

มองใกล ้มองไกล มองไปรอบขา้ง 

มองซ้าย มองขวา มองหนา้ มองหลงั 

หนูเห็นทุกอยา่ง ดว้ยตาหนูเอง 

http://blog.janthai.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



เพลงสาํหรับเด็กปฐมวยั 

เพลงออกกาํลงั  

ออกกาํลงัดว้ยการร้องรําทาํเพลง 

ให้คลื�นเครงเสียงเพลงบรรเลงจบัใจ 

เราร้องกนัไป ไม่มีหม่นหมองฤทยั 

แลว้เราเพลินใจดว้ยกนัร้องรําทาํเพลง 

เพลงทาํอะไร ยะ่ เพลงสาํหรับเดก็ปฐมวยั 

จะทาํอะไร ยะ่ ๆ จะทาํอะไร จะทาํอะไร ทาํไมโอเ้อ ้

ลุกขึ�นแต่เชา้ อยา่มวัโง่เขลา ทาํใจโลเล 

อาบนํ�าแปรงฟัน ของเรานั�น อยา่ทาํโฉเก 

ก็มวัทาํอะไร ทาํไมไม่ไปโรงเรียนโอเ้อ ้ทาํอะไรยะ่ๆ 

เพลงนี�ของฉนั เพลงสาํหรับเดก็ปฐมวยั 

นี�มือของฉนั นี�ผมของฉนั นี�หวัของฉนั นี�จมูกของฉนั 

เพลงเสียงฝน เพลงสาํหรับเดก็ปฐมวยั 

เสียงฝน หล่นจากฟากฟ้า สาดซดัมารหนาวเยน็กระไร (ซํ� า) 

พวกเราอยา่ออกไปไหน เปียกฝนไปจะเป็นหวดัเอย 

 

 



เพลงสะอาด  

ไหนดูเลบ็มือ นี�ไงล่ะ ๆ 

แหมสะอาดดีนี�เธอ ขอบคุณค่ะ ๆ 

ไหนลองดูฟัน ๆ นี�ไงล่ะ ๆ 

แหมสะอาดดีนี�เธอ ขอบคุณค่ะ ๆ 

เพลงตาํรวจจ๋า  

ตาํรวจจ๋ากรุณาหนูหน่อย หนูนอ้ย นอ้ยจะขา้มถนน 

เดินดี ๆอยา่วิ�งซุกซน จะขา้มถนนทุกคนควรระวงั 

(ตอ้งขา้ถนนตรงทางมา้ลาย) 

เพลงอาบนํ�า  

อาบนํ�าซู่ซ่า ลา้งหน้าฟอกสบู่ถูตวั 

ชาํระเหงื�อไคลบลาดให้ทั�ว เสร็จแลว้เชด็ตวั 

เราไม่ขุ่นมวั สุขกายสบายใจ 

เพลง จนัทร์เอ๋ยจนัทร์เจา้ 

 จนัทร์เอ๋ยจนัทร์เจา้ขอขา้วขอแกง 

ขอแหวนทองแดงผกูมือนอ้งขา้ขอชา้งขอมา้ให้นอ้งขา้ขี� 

ขอเกา้อี�ให้นอ้งขา้นั�ง ขอเตียงตั�งให้นอ้งขา้นอน 

ขอละครให้นอ้งขา้ดู ขอยายชูเลี�ยงนอ้งขา้เถิด 



ขอยายเกิดเลี�ยงตวัขา้เอง 

แมงมุมลายตวันั�น 

ฉนัเห็นมนัสงสารเหลือทน 

วนัหนึ�งมนัถูกฝน ไหลลงจากบนหลงัคา 

พระอาทิตยส่์องแสง ฝนแห้งเหือดไปลบัตา 

มนัรีบไต่ขึ�นฟ้า หันหลงัมาทาํตาลุกวาว 

เพลงเต่า 

เต่า เต่า เต่า / เต่านั�นมีสี�ขา / สี�ตีนเดินมา / มนัทาํหวัผลุบ ผลุบ โผล่ โผล่ / มนัทาํหวัผลุบ 

ผลุบ โผล่ โผล่ 

เพลง จบัปูดาํ ขยาํปูนา 

จบัปูมา้ ควา้ปูทะเล 

สนุกจริงเลย ชะเลยนอนเปล 

จะโอละเห่นอนเปล หลบัไป 

เรามีตาไวดู้ เรามีหูไวฟั้ง เวลาใครสอนใครสั�ง ตอ้งตั�งใจฟัง ตอ้งตั�งใจด ู

เพลง อึ�งอ่าง 

อึ�งอ่างมนันั�งขา้งโอง่ มานั�งหลงัโก่งจะคอยกินมด 

เดก็เอ๋ยเจา้อยา่พูดปด เดก็เอ๋ยเจา้อยา่พูดปด 

จะกลายเป็นมดอาหารอึ�งอ่าง 



 

เพลง แตงโม 

แตงโมผลใหญ่ ๆๆ เกิดขึ�นไดจ้ากเมด็แตงเมด็เลก็ จาํไวน้ะพวกเดก็ ๆ จาํไวพ้วกเดก็ ๆๆ เมด็แตง 

เมด็เลก็กลายเป็นแตงผลใหญ่ 

เพลง เรามาดื�มนมกนัเถอะ 

ดื�ม ดื�ม ดื�ม เรามาดื�ม ดื�ม นมกนัเถอะ ดื�ม แลว้ อยา่ทาํเลอะเทอะ ดื�มแลว้ อยา่ทาํเลอะ 

เทอะ ดื�ม นมเยอะ ๆ ร่างกาย แขง็แรง เย ้ๆ ( ซํ� า) 

เพลง ร่างกาย 

ตาเรามีไวดู้ 

หูเรามีไวฟั้ง 

จมูกอยูต่รงกลาง 

มีไวส้าํหรับหายใจ 

มือเรามีสองมือเอาไวจ้บัถือทาํงานทั�วไป 

ส่วนขาพาเราเดินได ้

ส่วนขาพาเราเดินได ้

ไปไหนไหนดว้ยขาของเรา 

 

 



เพลง ไก่ยา่งถูกเผา ไก่ยา่งถูกเผา 

มนัจะถูกไมเ้สียบ..โอ๊ย 

มนัจะถูกไมเ้สียบ..โอ๊ย 

เสียบตูดซ้าย เสียตูดขวา 

ร้อนจริงๆ ร้อนจริงๆ ร้อนจริงๆ 

เพลง กระต่าย 

กระต่ายขาว มีหูยาวเรียว 

หางสั�นนิดเดียวตาแดงแวววาว 

กระโดดเล่นท่ามกลางแสงจนัทร์สกาว 

อยูต่ามราวป่าช่างน่ารัก เอยยย 

เพลง ปลา 

ปลาว่ายไปมา ว่ายวนมาแลว้เวียนไป 

ป.ปลาว่ายมาใกล้ๆ  

ขา้งในนํ�าใสมองเห็นตวัปลา 

ผึ�งนอ้ยแสนขยนัทาํงานทั�งวนัทาํงานทุกวนั 

เพลง เป็ด 

กา้บ กา้บ กา้บ เป็ดอาบนํ�าในคลอง ตาก็จอ้งแลมองเพราะในคลองมีหอย ปู ปลา 

เดี�ยวก็ผึ�งๆๆบินไป   เดี�ยวก็ผึ�งๆๆบินไป 

 



 

 

เพลง นกกระจิ�บ 

โนน้นกบินมาลิ�บ  ๆ

นกกระจิบ 1 2 3 4 5 

อีกฝงูบินล่องลอยมา6 7 8 9 10 ตวั 

เพลงโผล่มาจากขอบฟ้า เคา้มาในยามเชา้ 

โผล่มาจากขอบฟ้า เคา้มาในยามเชา้ 

ส่องแสงใหเ้รา อบอุ่นสบาย 

เคา้ลอยขา้มเราไป จมหายไปในยามเยน็ 

พรุ่งนี� เรากจ็ะเห็น เคา้โผล่อีกที…ที�เดิม 

พระอาทิตย ์ยิ�มแฉ่ง ^O^ แกม้แด๊ง…แดง 

แต่งตวั ทาแป้งโผล่มา ยามเชา้ตรู่ ~~ ฮู๊ ฮู ~~ 

พระอาทิตย ์ยิ�มแฉ่ง ^O^ แกม้แด๊ง…แดง 

แต่งตวั ทาแป้งโผล่มา ส่งยิ�มใหคุ้ณหนู 

เพลง เรามีตาไวด้ ู

เรามีตาไวดู้ เรามีหูไวฟั้ง เวลาใครสอนใครสั�ง ตอ้งตั�งใจฟัง ตอ้งตั�งใจด ู

 

 

 



เพลง เด็กเอ๋ย..เด็กดี ตอ้งมีหนา้ที� 10 อยา่งดว้ยกนั 

หนึ�ง…นบัถือศาสนา 

สอง…รักษาธรรมเนียมมั�น 

สาม…เชื�อพ่อแม่ครูอาจารย ์

สี�…วาจานั�นตอ้งสุภาพอ่อนหวาน 

หา้…ยดึมั�นกตญั� ู

หก…เป็นผูรู้้รักการงาน 

เจ็ด…ตอ้งศึกษาใหเ้ชี�ยวชาญ ตอ้งมานะบากบั�น ไม่เกียจไมค่ร้าน 

แปด…รู้จกัออมประหยดั 

เกา้…ตอ้งซื�อสตัยต์ลอดกาล นํ� าใจนกักีฬากลา้หาญ ใหเ้หมาะกบักาล สมยัชาติพฒันา 

สิบ…บาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ รู้บาปบุญคุณโทษ สมบติัชาติตอ้งรักษา 

เด็กสมยัชาติพฒันา จะเป็นเดก็ที�พา ชาติไทยเจริญ 

เพลง รําระบาํชาวเกาะ 

รําระบาํชาวเกาะ ไพเราะเสนาะจบัใจ สายนํ� าหลั�งไหล สายนํ� าหลั�งไหล กระทบหาดทราย 

ดงัครื�นๆกระทบหาดทรายดงัครื�นๆ 

 

 

 

 

 



เพลงหนอน 

ตว้มๆเตี�ยมๆออกมาจากไข่ 

เจา้หนอนตวัใหญ่ลกูใครกนัหนอ 

กระดึบกระดึบไป 

กระดึบกระดึบไป 

กระดึบกระดึบไป บนใบไมอ้่อน 

เพลงกาตม้นํ� า 

ฉนัเป็นกาตม้นํ� า อว้น เตี�ย ม่อ ตอ้ 

นี�คือหูของฉนั นี�คือพวยกางอ 

ยามเมื�อนํ� ามนัเดือด…วู.้. ยามเมื�อนํ� ามนัเดือด 

ยกฉนัลงแลว้ก็ชงฉนัหน่อย 

เพลง ยงุ 

ยงุเยอะ ทั�งตบทั�งเกา ซ้าร้ายตวัเราเป็นจํ�าเป็นผื�น แมลงสาปน่าเกลียดๆ ไต่กนัย ั�วเยี�ย 

ทาํลายขา้วของ วนันี�มาใชอ้ศัวิน แมลงร้ายตายดิ�นทั�งยงุไม่มีเหลือ ถกูใจ ๆ จริง ๆ สองรางวลั ๆ 

เป็นประกนั อศัวิน!!!! 

เพลง  ชา้ง 

ชา้งๆๆ นอ้งเคยเห็นชา้งรึเปล่า 

ชา้งมนัตวัโตไม่เบา จมูกยาวๆเรียกว่างวง 

มีเขี�ยวใตง้วงเรียกว่างา มีหูมีตา หางยาว 



เพลงกาํมือขึ�นแลว้หมุน 

กาํมือขึ�นแลว้หมุน ๆ ชูมือขึ�นโบกไปมา 

กาํมือขึ�นแลว้หมุน ๆ ชูมือขึ�นโบกไปมา 

กางแขนขึ�นแหละลง พบัแขนมือแตะไหล่ 

กางแขนขึ�นแหละลง พบัแขนมือแตะไหล่ 

ชูมือขึ�นหมุนไปรอบตวั 

เพลง อาบนํ�า 

อาบนํ� าแลว้สบายตวั 

สบายหวัหนูหมั�นสระผม 

ตดัเลบ็ที�มนัแหลมคม 

ปากหอมน่าชมเพราะหนูแปรงฟัน…. 

เพลง สตัวเ์ลี�ยงของฉนั 

แมวของฉนันั�นร้องเสียงดงั..เหมียว เหมียว ง่าว เหมียว เหมียว ง่าว 

ววัของฉนันั�นร้องเสียงดงั.. มอ มอ มอ ม่อ มอ มอ มอ ม่อ 

กบของฉนันั�นร้องเสียงดงั..อบ อบ๊ อบ อบ๊ 

ไก่ของฉนันั�นร้องเสียงดงั…เอก๊ อี�  เอก๊ เอก๊ อี�  เอก๊ เอก๊ อี�  เอก๊ 

เอะ๊.. นั�นใครร้องเพลงใหเ้ราฟัง 

ซอล ลา ซอลฟา มี เร โด 

 



 

เพลง โอท้ะเลแสนงาม 

โอท้ะเลแสนงาม ฟ้าสีครามสดใส มองเห็นเรือใบ แล่นอยูใ่นทะเล อยูท่ะเลเห็น 

ปู ดูซิดูหมู่ ปลา กุง้หอยนานา อยูใ่นทอ้งทะเล อยูใ่นทอ้งทะเล….. 

เพลง ฟ.ฟันสวยจงั 

ใครอยากฟันขาว อยากฟันสวยก็ตอ้งแปรงฟัน 

ไม่อยากฟันดาํและฟันหลอกต็อ้งแปรงฟัน 

อยากจะมีลมหายใจหอมยิ�มไดชื้�นบาน(ไดท้ั�งวนั ) 

ก็มา ๆ เราแปรงฟันกนัเถอะ 

( ก็มาๆเราแปรงฟันดว้ยกนั ) 

( ก็ฟันของเราตอ้งหมั�นคอยดูแล ) 

ฟันผ ุๆเห็นเป็นรูมนัดูไม่ดี 

ยิ�มมาทีเห็นฟันดาํก็ดูไม่สวย 

แถมมีกลิ�นแปลกๆเพื�อนไม่อยากคุยดว้ย 

ไม่ค่อยมีใครอยากใกลเ้ลย 

ฟันผุๆ เคี�ยวอะไรไดไ้มค่่อยดี 

แลว้บางทีเคี�ยวไปโดนมนัก็ปวดฟัน 

แสนจะเจ็บจี�ดๆ ปวดตุ๊บๆ ตรงนั�น อยูทรมานจงัเลย 

เชา้ก็แปรง เยน็ก็แปรง ฟันสะอาดดี 

ทุกๆซี� ทุกๆวนัฟันสะอาดจงั 

หรือจะแปรงทุกครั� งหลงัจากทานอาหาร 

ฟันก็จะไม่ผแุน่นอน 

ฟันขา้งบนน่ะ เราก็แปรงลงล่าง 

ฟันขา้งล่างเราก็แปรงขึ�นบน 

ถา้ขจดัคราบฟันออกจากปากใหพ้น้ 

ฟันเราทุกคนจะแข็งแรง 



แมถ้า้ใครฟันผอุยูแ่ลว้อยา่เสียใจ 

ไม่เป็นไรพอมีทางแกไ้ข 

ก็รีบไปใหคุ้ณหมอช่วยเร็วไว 

รักษาใหฟั้นหายดี 

เพลงโรงเรียนของเราน่าอยู ่

โรงเรียนของเราน่าอยู.่.คุณครูใจดีทุกคนเด็ก ๆ ก็ไม่ซุกซน 

พวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียน…ชอบมา ชอบมาโรงเรียน 

เพลง โยกดเยก 

โยกเยกเอย นํ�าท่วมเมฆ กระตายลอยคอ หมาหวังอ ขี�คอโยกเยก พวกเราชอบเล่นอะไร 

ชอบเล่นอะไรในบอกเราสิ พวกเรามิไดโ้ง่นิ(ซํ�า) พวกเราเดก็ดีของทุกๆคน เดก็เอ๋ยเด็กนอ้ย เจา้ 

ทั�งสองหรือเจา้ทั�งหลาย สายลมนั�นล่องลอยไป (ซํ�า) เห็นเห็นเด็กแจ่มใส ทุกวี�ทุกวนั เต่าๆๆ ๆ 

มนัมี4ขา 4ตีน(เทา้)เดินมามนัทาํหวัพุพุโพโพ 

เพลง มดแดง 

มดตวันอ้ยตวันิด มดตวันอ้ยตวันิด 

มดมีฤทธิ� น่าดู ยูฮ้ ู

มาไวไวกนัหนอย มาเร็วเร็วกนัหน่อย ยูฮู้ยูฮ้ ู

ยูว้ววว ฮู ้

 

 

 



เพลง อยา่ทิ�งขยะ 

อยา่ทิ�งขยะนะเออ ลกูเป็ดเคา้เจอเดี�ยวเคา้ดุเอา 

อยา่ทิ�งขยะนะเรา ลกูเป็ดเห็นเขา้บ่นกั�นพึมพมั 

ก๊าบ กา้บ กา้บ กา้บ กา้บ 

ก๊าบ กา้บ ก๊าบ กา้บ กา้บ 

เพลงกบ 

อบ อบ้อบ้อบ้เสียงอบ้ฟังแต่ไกล 

ไป ไป เราไป โดดไปใหเ้หมือนดงักบ 

โดดลงรู เมื�อเห็นศตัรูรีบหลบ 

เมื�อฝนตก มนัร้องอบ้ อบ 

อบ้ อบ อบ อบ ไปทั�วทอ้งนา 

เพลงพรวนดิน 

พรวนดินกนัเสียใหห้มด จะปลกูขา้วโพด สาลี ๆ 

โอแ้ม่นวลดาราจะไมรี่บมาเร็วรี�  

ขา้วโพดสาลี ๆ ป่านชะนี�จะโรยรา 

 

 

 

 



เพลงก๊อกนํ�า 

ก๊อกนํ� าที�ต่อกบัแป๊บ แลว้ใครแอบถอดเอาแป๊บไป เปิดนํ� าจะไหลอยา่งไร (ซํ�า) 

รู้ตวัหรือไม่ใครแอบถอดแป๊บ แป๊บแป๊บ แป๊บแป๊บ แป๊บแป๊บ 

เพลง นบั 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

เร็วเขา้ซีเร็วเขา้ซี นบัดีดี นบัใหด้งัๆ นกฝกูหนึ�งมากมายเสียจงั นบัดงัๆ นบัใหดี้ดี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

เพลงลูกหม ู

ในเชา้แจ่มใสวนัหนึ�งซึ�งเป็นวนันํ� านอง ลกูหมกู็อยากจะลอง ๆเล่นโคลน 

แต่แลว้ก็ตอ้งคนัเทา้พยาธิไซเทา้ของมนั ลกูหมคิูดไดเ้ร็วพลนัรีบป้องกนัทนัที 

จึงทาํรองเทา้ดว้ยไมเ้ชือกเป็นสายชั�นดี เร็วมาช่วยกนัซิ จะไดข้องดีเสียงดงั 

กบั กิ�บ กบั กบั กิ�บ กบั กบั กิ�บ กบั กิ�บ กบั กิ�บ กบั 

มาฟังเสียงฉนัเดินซิ ๆ ๆ ๆ ๆ 

กบั กิ�บ กบั กบั กิ�บ กบั กบั กิ�บ กบั กิ�บ กบั กิ�บกบั 

เพลงฝน 

ซ่า ซ่า ซ่า ฝนตกลงมากระเด็นเป็นฝอย 

เด็ก เดก็ หลบฝนกนัหน่อย เดก็ เดก็ หลบฝนกนัหน่อย 

ฝนเพียงเลก็นอ้งจะเป็นหวดัเอ๋ยฮดัเชย้ฮดัเชย้ฮดัเชย้ 

 

 



เพลงสามเหลื�ยม สี�เหลื�ยม วงกลม 

สามเหลื�ยม สี�เหลื�ยม วงกลม 

ครูบรรจงใหห้นูรู้จกั 

เด็กๆหนูช่างน่ารัก 

เรามารู้จกั สามเหลื�ยม สี�เหลื�ยม วงกลม 

เพลงนาฬิกา 

ต๊อก ติ�ก ต๊อก ต๊อก ติ�ก ต๊อก 

เขาบอกว่าฉนัเป็นนาฬกิาเดินวนไปเวียนมา ๆ 

พอถึงเวลาก็ร้อง ติ�ก ต๊อก 

เพลงสวสัดี 

สวสัดีแบบไทย ๆแลว้ก็ไปแบบสากล 

สวสัดีทุกๆคน 

แบบสากลแลว้ก็แบบไทย 

เพลงสวสัดี ขอบคุณ และขอโทษ 

เมื�อเจอกนัเราทกักนัสวสัดี สวสัดีครับ/สวสัดีค่ะ 

เมื�อผดิพลั�งขออภยัขอโทษที ขอโทษครับ/ขอโทษค่ะ 

เมื�อจากกนัยกมือไหวส้วสัดี สวสัดีครับ/สวสัดีค่ะ 

เมื�อใครมีจิตไมตรีขอขอบคุณ ขอบคุณครับ/ขอบคุณค่ะ 

 



เพลงเขา้แถว 

เขา้แถว เขา้แถว อยา่ล ํ�าแนวยนืเรียงกนั 

อยา่มั�วแชร์เชือนเดินตามเพื�อนใหท้นั 

ระวงัจะเดินชนกนั เขา้แถวเร็วพลนัว่องไว 

 เพลงตน้ไม ้

ตน้ไมน้ั�นมีชีวิต อยา่ไดคิ้ดไปตดัตน้ไม ้

ตน้ไมจ้ะเสียใจ ตน้ไมจ้ะเสียใจ 

ยืนร้องไห้ …ฮือ…ฮือ 

เพลงปลาวาฬ 

ปลาวาฬพ่นนํ� าเป็นฝอย 

ปลาเลก็ปลานอ้ยว่ายนํ� าตามมา 

ปลาวาฬนบั 1 2 3 

ปลาวาฬนบั 1 2 3 

ใครว่ายตามมาปลาวาฬจบัตวั 

 

. 

 

 

 



เพลงกระซิบ 

กระซิบ กระซิบ บอกต่อต่อกนัไป หนูหนูเงียบเร็วไว เราจะไม่เสียงดงั 

 เพลงกินผกัผลไม ้

กินผกัผลไมท้าํใหแ้ข็งแรง 

แกม้ก็แดงน่ารักหนกัหนา 

ไก่ไข่นมเนื�อหมปููปลา 

กินแลว้แกลว้กลา้เติบโตว่องไว 

 เพลงเก็บของ 

เก็บ เกบ็ เก็บ 

มาช่วยกนัเก็บของที 

เร็วคนดี 

มาเก็บเขา้ที�กนัเอย 

เพลงจิ�งจก 

จิ�งจก จิ�งจก จิ�งจก 

จิ�งจกมนัมีสี�ขา 

อยูข่า้งฝาและบนเพดาน 

กินแมลงเป็นอาหาร 

โรงเรียน บา้น ที�อยูอ่าศยั 

ตวัเลก็กว่าตุก๊แก คอยชะแงร้้องทกั ใครๆ 



ออกลกูมาเป็นไข่ 

แอบเอาไวไ้ม่ใหใ้ครมอง 

เพลงเต่ากบักระต่าย 

เต่าตวัลายเดินยา้ยโคลงเคลง 

กระต่ายฮมัเพลงเดินสวนทางมา 

ใหนึ้กขาํขนัเจา้เต่าทอ้งนาเชื�องชา้ดั�งกบัปลิง 

มนัจึงเปรยแกมเยย้ทา้ทาย 

แข่งความไวกนัไหมเจา้ปลิง 

เจา้นั�นชกัชา้น่าเบื�อเสียจริงต่อใหว้ิ�งไปก่อน 

เพราะทะนงในตวัเกินไป 

จึงหลงเอนกายพิงไมพ้กัผอ่น 

สายลมโชยหวิวไหวไชชอน กระต่ายเจา้จึงนอนหลบัปุ๋ยเยน็ใจ 

กระต่ายทะนงลุ่มหลงลืมตน ตื�นมาจนอาทิตยล์าไป 

รีบลุกผลุนผลนัดั�นดน้พฤกษไ์พร แต่ชา้ไปแลว้สิ 

เพลงปลาตวันอ้ยปลาตวันอ้ย ๆ 

ปลาตวันอ้ย ๆ ล่องลอยไปตามนํ� า 

แลว้เจา้ก็ถาม ว่ามนัเป็นเพราะเหตุใด 

สายธาราที�เคยงามสดใส เดี�ยวนี�ทาํไมจึงแหง้แลง้ดาํครํ� า 

นํ� าทาํไมจึงแหง้ คลองทาํไมจึงดาํ 

นํ� าทาํไมจึงแหง้ คลองทาํไมจึงดาํ 



ปลาตวันอ้ย ๆ เฝ้าคอยคาํตอบหนา 

ใครจะตอบเจา้ปลาไดไ้หมเล่าเอย 

ปลาตวันอ้ย ๆ เฝ้าคอยคาํเฉลย 

ขออยา่ไดล้ะเลยหาคาํตอบใหเ้จา้ปลา 

ใครจะตอบเจา้ปลา แลว้ใครจะตอบเจา้ปลา 

 เดก็นอ้ยสารภี 

ลลั ลนั ลา เด็กนอ้ยสารภี 

ลลั ลนั ลา ไม่ยอมฟังครู 

ลลั ลนั ลา ครูถือไมตี้ 

ลลั ลนั ลา สารภีตีตอบ 

เพลงรีบไปโรงเรียน 

หนูหนูเด็กๆทั�งหลายอยา่นอนตื�นสายเป็นเด็กเกียจคร้าน 

ตื�นเชา้จะไดเ้บิกบาน สดชื�นสาํราญสมองแจ่มใส 

อาบนํ� าลา้งหนา้สีฟัน รีบเร่งเร็วพลนัแต่งตวัทนัใด 

รับประทานอาหารเร็วไวเสร็จแลว้ก็รีบไปโรงเรียน 

 เพลงพบกนัใหม่ 

พบกนัใหม่ พบกนัใหม่ จากกนัไป ขวญัใจกลบัมา 

โอ่ละเฮ ลนัลนัลา ถึงสปัดาห์ เราหยดุสองวนั 

เสาร์ อาทิตย ์ฉนัคิดถึงเธอ ฉนันอนละเมอ หวัใจไหวหวั�น 

โอ่ละเฮ ลนัลนัลา พอถึงวนัจนัทร์ เรากอ้พบกนัใหม่ 



เพลงแมลงเกาะจมูก 

มีแมลงตวัหนึ�งบินมาเกาะจมกูกระต่าย(ซํ�า) 

มนัจึงปั�ดมนัจึงปัด แมลงก็บินหนีไป 

เพลงยกัคิ�ว 

ยกัคิ�ว ยกัเอวยกัไหล่ ตาชมา้ยยิ�มไปยิ�มมา… 

ชิกกาบุ่มชิกกาบุม ลนัลา (ซํ�า) 

จีบซา้ย จีบขวา ลอยหนา้รําวง…… 

เพลง ลิง 

เจี�ยก ๆ ๆ เป็นเสียงเรียกของลิง 

ลิงมนัอยูไ่ม่นิ�งมนัชอบวิ�งกนัอยูไ่ปมา 

เจี�ยก ๆ ๆ มนัร้องเรียกพวกมา 

ครั�นพอถึงเวลาออกเที�ยวหาผลไมกิ้น 

เพลง แมวเอ๋ยแมวเหมียว 

แยกเขี�ยว ยงิฟัน 

เจา้หนูมนักลวัตวัสั�น 

เจา้หนูมนักลวัตวัสั�น 

หนีไม่ทนัถกูจบักินเอย 

 

 



เพลง คนมีปัญญากบัคนไม่มีปัญญา 

คนมีปัญญา สร้างบา้นไวบ้นศิลา 

เมื�อมีลม พายพุดัมา บา้นของเขา ก็ยงัคงอยู ่

คนโง่สร้างบา้น สร้างบา้นไวบ้นหาดทราย 

เมื�อมีลม พายพุดัมา บา้นของเขาก็ พงัทลาย 

เพลง นกเขา 

 นกเขาบินขา้มเขา 

ไม่ใช่ของเรา อยา่ไปแลมอง 

ตวัเมียตีปีกพั�บพั�บ 

ตวัผูข้านรับ จุ๊กกรูจุ๊กกรู 

เพลงแตงโม 

แตงโมผลใหญ่ๆ เก็บเอาไว ้อยูใ่นตูเ้ยน็ 

ใครๆเคา้ผา่นมาเห็น ใครๆเคา้ผา่นมาเห็น เปิดตูเ้ยน็กินนํ� าแตงโม 

เพลงปั�กเป้า 

ปั�กเป้า ถลาเล่นลม 

ชืนชมกระชั�น กระชิด 

ปั�กเป้า ส่ายหางนิด นิด 

ปั�กเป้า ส่ายหางนิด นิด 

ปั�กเป้า ตวันี�  มีฤทธิ� มากนกั 

ยกั หนึ�ง ยกั สอง ยกั หนึ�ง 



ยกั กึ�ง กึ�ง มา ยกั ยกั ยกั 

เพลง มา้วิ�งกั�บๆ 

มา้วิ�งกั�บ ๆ เดี�ยวเดียวลบัตาเราไป 

มา้วิ�งเร็วไวเร็วทนัใจร้องฮี�กั�บ  ๆ

มา้วิ�งเร็วรี�ดูสิหายไป 

มา้วิ�งเร็วไวเร็ซทนัใจร้องฮี�กั�บ  ๆ

 เพลง แมวเอ๋ย แมวเหมียว 

 แมวเอ๋ย แมวเหมียว 

รูปร่าง ประเปรียว เป็นหนกัหนา 

ร้องเรียก เหมียวเหมียว ประเดี�ยวก็มา 

เคลา้แขง้ เคลา้ขา น่าเอน็ดู 

รู้จกั เอารัก เขา้ต่อตั�ง 

คํ�าคํ�า ซํ� านั�ง ระวงัหนู 

ควรนบัว่ามนั กตญั�ู 

พอดู อยา่งไว ้ใส่ใจเอย…… 

เพลงปลา 

“ป ปลานั�นหายาก ตอ้งลาํบากออกเรือไป 

ขนส่งจากแดนไกล ใชน้ํ� าแข็งเปลืองนํ� ามนั 

แช่เยน็ก็เสียไฟ หุงตม้ไซร้แก๊สทั�งนั�น 



พลงังานตอ้งหมดกนั โอล้กูหลานจาํจงดี” 

เพลง มดแดง 

มดแดง กดัแขง้กดัขา 

กดัเสื�อ กดัผา้ ตุ๊งแฉ่ง ตุ๊กแฉ่ง 

 ฝนตกจั�กๆมือซา้ยถือปลา มือขวาถือผกั 

พอถึงที�พกั วางผกั…..วางปลา 

เพลง จิ�งหรีด 

 จิ�งหรีดมนัอยูใ่นรู เอาไมแ้หยดู่มนัร้องจี�ดๆ 

 ววั ววั ววั 

ววั ไม่กลวัไถนา 

อาหารของววัคือหญา้ 

ไถนาววัก็ไถ่เก่ง 

ยอ ยอ ยอ 

พอร้อง ยอ ยอ แลว้ววัมนัเกรง 

มนัรู้มนัจึงหยดุเอง 

เพราะววัมนัเกรง 

คาํร้อง ยอ ยอ 

 

 

 



เพลง อาทิตยห์นึ�งมีแจ็ดวนั 

เจ็ดวนัฉนันั�งนบั อาทิตยล์บัเริ�มสีแดง 

วนัจนัทร์นั�นเปลี�ยนแปลงเป็นสีเหลืองเรื�อเรืองตา 

องัคารสีชมพชู่างงามหรูดูทีท่า 

วนัพุธสุดโสภาเขียวขจีสีสดใส 

พฤหสับดีประสานสีแสด(สม้)วิไล 

วนัศุกร์ฟ้าอาํไพ 

เสาร์สีม่วงเด่นดวงเอย 

เพลง จิงโจ ้

จิงโจม้าโลส้าํเภา หมาไล่เห่า จิงโจต้กใจ 

หมาไล่ไปจิงโจว้ิ�งหนี จิงโจเ้จอผ ีจิงโจสิ้�นใจ 

เพลงนกเอี�ยงเอ๋ย 

นกเอี�ยงเอ๋ย 

มาเลี�ยงควายเฒ่า 

ควายกินขา้ว 

นกเอี�ยงหวัโต 

 

 

 

 



เพลงนกเอี�ยง 

นกเอ๋ย นกเอี�ยง 

คนเขา้ใจ ว่าเจา้เลี�ยง ซึ�งควายเฒ่า 

แต่นกเอี�ยง นั�นเลี�ยง ทาํงานเบา 

แมอ้าหาร ก็ไปเอา บนหลงัควาย 

เปรียบเหมือนคน ทาํตน เป็นกาฝาก 

รู้มาก เอาเปรียบ คนทั�งหลาย 

หนีงานหนกั คอยสมคัร งานสบาย 

จึงน่าอาย เพราะเอาเยี�ยง นกเอี�ยงเอย 

เพลงคือผม..นี�คือหนา้ผาก 

นี�คือผม..นี�คือหนา้ผาก 

..นี�คือปาก..นี�คือลกูตา 

..ยื�นออกมาเคา้เรียกว่าแขน.. 

อนัแบน แบนเคา้เรียกสะโพก.. 

เอาไวโ้ยก แซมบา้…แซมบา้ 

เพลง นํ� าปลา 

นํ� าปลา ตราหวัสิงห์ จบัผูห้ญิงมาทรมาน 

จบัผูช้ายมาทรยศ จบัแม่มดมาดึงสะดือ 

จบักิ�งกือ มาทาํก๋วยเตี�ยว 

จบัแมวเหมียวมาเตน้ระบาํ 



จบัแมวดาํมาเป่ายิ�งฉุบ 

เพลง ไก่ ไก่ ไก่ 

ไก่ ไก่ ไก่ 

ซื�อไหมครับ จะกลบัแลว้….ไก่ 

ส่งกระดกูเอาไปชิงโชค 

ไปเที�ยวรอบโลกกบัคนขายไก่ 

เพลงรถไฟ 

ขึ�นรถไฟจะไปโคราช 

ตดดงัป๊าดถึงราชบุรี 

ตดอีกทีถึงบริษทั 

บริษทั ปํ� า ๆ เป๋อ 

ขอเสนอนิยายเรื�องสั�น 

ป้ากบัปู่  กูอ้ีจู ้

ป้าไม่อยู ่ปู่ ไปเที�ยว 

ปลาดุก ปลาไหล รถไฟชนกนั 

 

 

 

 

 



เพลง ยา หยา่ ยา่ 

ยา หยา่ ยา่ คุณยายซกัผา้ 

คุณตาสระผม ยาอมโบตนั 

ยาสีฟันคอลเกต สบู่วิเศษ 

ปั�กเป้า ยงิฉุบ 

http://blog.eduzones.com/ 
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