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คํานํา 

     เพลงหรือคําคลองจองน้ีเปนสวนหน่ึงของรายวิชาการจัดประสบการณทางภาษาของ

เด็กปฐมวัย ซึ่งมีเน้ือหาเกี่ยวกับเพลงสําหรับเด็กปฐมวัยและคําคลองจอง ผูจัดทําไดศึกษา

รวบรวมขอมูลมาจากอินเทอรเน็ต ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาคงจะเปนประโยชนตอทานผู

ที่ตองการศึกษาเกี่ยวกับเพลงและคําคลองจองสําหรบัเด็กปฐมวัยเปนอยางมาก หากมี

ขอผิดพลาดประการใดผูจัดทําขออภัยไว ณ โอกาสน้ีดวย 
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หนวย เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

คําคลองจอง : จมูก 

หนูมีจมูก อยูบนใบหนา จมูกน้ีหนา มีไวหายใจ 

ดมกลิ่นเร็วไว ดวยจมูกเรา สูดลมออกเขา ปอดเฝาทํางาน 

http://math501.blogspot.com/ 

 

คําคลองจอง : ปาก  

ปากของหนูน้ัน จิ้มลิ้มนารัก  ใครเห็นพูดทัก รูจักทักทาย  

หนูพูดดีดี เปนศรี เปนศักดิ์  ปากหนูรูจักนับหน่ึง สอง สาม 

http://math501.blogspot.com 

 

คําคลองจอง : ตา 

หนูน่ังมองดู หมู หมา กา ไก       มองใกล มองไกล มองไปรอบขาง 

มองซาย มองขวา มองหนา มองหลัง  หนูเห็นทุกอยาง ดวยตาหนูเอง 

http://math501.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 



 

คําคลองจอง : มือ และ เทา  
มือ เทา ของหนู มีอยูสิบน้ิว   มือหนูใชหิ้ว ชวยจับสิ่งของ  

หนูเดินสองขา พาวิ่งไววอง   หนูน่ังยองยอง ดวยขาแข็งแรง  

http://math501.blogspot.com/ 

คําคลองจอง : นับนิ้วมือ 

น่ีคือนิ้วมือของฉัน มือฉันน้ันมีสิบนิ้ว     มือซายฉันมีหานิ้ว มือขวาก็มีหาน้ิว 

นับ หน่ึง สอง สาม สี่ หา                  นับตอมา หก เจ็ด แปด เกา สิบ 

นับน้ิวนั้นจงอยารีบ  นับหน่ึงถึงสิบจําใหขึ้นใจ 

http://math501.blogspot.com/ 

เพลงนิ้วโปงอยูไหน 

น้ิวโปงอยูไหน น้ิวโปงอยูไหน อยูน่ีจะ อยูน่ีจะ 

สุขสบายดีหรือ ไปกอนละ สวัสดี 

(แลวรองซ้ําใหม โดยเปลี่ยนเปนน้ิวอื่น ๆ ตอไป) 

http://leraningmedia.blogspot.com/ 

คําคลองจอง : คํานําหนาชื่อ เพศ อายุ  
เด็กชายเด็กหญิง ตางเปนเพื่อนกัน     ในหองของฉัน มีทั้งหญิงชาย 

เด็กชายกลาแกรง แข็งแรงมากหลาย   เด็กหญิงขี้อาย ดูนารักจัง 

http://math501.blogspot.com/ 

 

 



 

คําคลองจอง : รูปราง ลักษณะหนาตา  
คนเราเกิดมา หนาตาแตกตาง   ทั้งรูป ท้ังราง สูงต่ําตางกัน  

บางดํา บางขาว หนายาว หนาสั้น   สิ่งที่เหมือนกัน คือความดีเอย  

http://math501.blogspot.com/ 

คําคลองจอง : ชื่อเลน , สัญลักษณของตนเอง 

ช่ือเลนของหนู ใครก็รูจัก   ใครเห็นใครทัก วานาเอ็นดู  

พอแมตั้งให เด็กหญิงชมพู    พี่ชายผมฟู ชื่อหมูอวนเอย 

http://math501.blogspot.com/ 

คําคลองจอง : ชื่อ – สกุล 

คุณแมของฉัน ทานนั้นบอกวา     คนเราเกิดมา ตองตั้งช่ือพลัน 

ชื่อจริง ชื่อเลน เปนสิ่งสําคัญ     คนรูจักกัน เพราะขานช่ือเอย 

http://math501.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนวยบุคคล และ สถานท่ี 

คําคลองจอง : แมดําคะ 

ฝนตกพรํา ๆ แมดํากางรม แกเดินกม ๆ อยูขางกําแพง ประเด๋ียวแดดออก ไปบอกพอแดง 

ฉันไมมีแรง หุบรมใหที 

http://math501.blogspot.com/ 

คําคลองจอง : การปฏิบัติตนตอบุคคลตาง ๆ ในโรงเรียน 

โรงเรียนของหนู มีครูหญิงชาย   คุณครูทั้งหลาย ใจดียิ่งนัก 

แมครัว ภารโรง หนูก็รูจัก     เจอหนาก็ทัก คําวา “สวัสดี” 

http://math501.blogspot.com/ 

คําคลองจอง กลอนหนึ่ง-สอง 

หน่ึง สอง มือตีกลองตะแลก แทรกแทรก 

สาม สี่ ดูใหดี    หา หก สองกระจก 

เจ็ด แปด ถือปนแฝด  เกา สิบ กินกลวยดิบ ปวดทองรองโอย โอย 

http://math501.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 



 

คําคลองจอง : .ขวดหาใบ 

     ขวดหาใบวางอยูบนกําแพง (ซ้ํา)     เราเอาหินปาไปใหมันกลิ้งตกลง

มา 

คงเหลือขวดกี่ใบวางอยูบนกําแพง    ลดลงเหลือสี่ 

(ลดจํานวนขวดลงไปตามลําดับ จนกระทั่งเหลือขวดหน่ึงใบ) 

ไมมีขวดเหลือเลยวางอยูบนกําแพง จะทําอยางไรกันดี 

http://math501.blogspot.com/ 

คําคลองจอง : ซาย-ขวา 

เราใชอะไร ออมือสองขาง  ซาย ขวา ใชตาง กันบางนิดหนอย 

มือขวาถนัดกวา เพราะวาใชบอย   มือซายใชนอย ไมคอยถนัดเอย 

http://math501.blogspot.com/ 

 คําคลองจอง : ซาย-ขวา 

ปรบมือขางซาย (ปรบมือทางซาย 2 ครั้ง)    ปรบมือขางขวา (ปรบมือทางขวา 2 ครั้ง) 

พวกเรามาสนุกเฮฮา ปรบมือขางซาย ปรบมือขางขวา 

http://math501.blogspot.com/ 

คําคลองจอง : ซาย-ขวา 

เราปกชือ่ที่เสือ้ดานขวา ดานซายนัน้หนามีกระเปา     

เราจําจากเสื้อของเรา เสื้อของเขาก็มีขวา-ซายเอย 

http://math501.blogspot.com/ 

 



 

คําคลองจอง : ซาย-ขวา-หนา-หลัง-กลาง-หนา-บาง 

แมกระตายเดินมา นําหนาลูกนอย    เดินตามตอยตอย สีขาวอยูหลัง 

สีดํานาดู เดินอยูตรงกลาง         ทางซายหญาบาง ทางขวาหนาเอย 

http://math501.blogspot.com/ 

คําคลองจอง : บน-ใต 

ฉันนอน บนเตียง สงเสียง แจวแจว    หนูหม ผาแลว ไวกัน ลมหนาว 

นอนดิ้น ไปมา ฝนวา ควาดาว      ตื่นมา แสนหนาว ผาตก ใตเตียง 

http://math501.blogspot.com/ 

คําคลองจอง : บน-ใต-ใกล-ไกล 

ลูกเปดยืนอยูใกล ฟางกองใหญใกลริมทาง    ลูกหมาวิ่งสายหาง ยังอยูหางไกลออกไป 

ลูกนกผกโผบิน แลวบินเกาะบนไมใหญ    กระตายขาวแสนตกใจ วิ่งมาใตตนไมเอย 

http://math501.blogspot.com/ 

คําคลองจอง : บวก-ลบ 

บานฉันมีแกวนํ้าสี่ใบ ครูใหอีกสามใบนะเธอ     มารวมกันนับดีดีซิเออ ดูซิเธอรวมกันไดเจ็ด

ใบ 

บานฉันมีแกวน้ําเจ็ดใบ หายไปสามใบนะเธอ   ฉันหาแกวแลวไมเจอ ดูซิเออเหลือเพียงสี่ใบ 

http://math501.blogspot.com/ 

 

 

 



 

คําคลองจอง : เทากัน-ไมเทากัน 

ชางมีสี่ขา มามีสี่ขา   คนเราน้ันหนา สองขา ตางกัน 

ชางมา มีขา สี่ขา เทากัน     แตกับคนนั้น ไมเทากันเอย 

http://math501.blogspot.com/ 

คําคลองจอง : มาก-นอย 

แมให เงินพี่ วันน้ี หาบาท   แตฉัน ไดขาด สองบาท ใชไหม 

ฉันได สามบาท นอยกวา เสียใจ   พี่ได มากกวา ยิ้มรา ยินดี 

http://math501.blogspot.com/ 

คําคลองจอง : มาก-นอย เทา-ไมเทา,สูง-ต่ํา,สั้น-ยาว 

มีเด็กสองคน วิ่งวนเลี้ยงไก    คนสูงถือไม อันยาวหนักหนา 

มีไกสิบตัว มากจนลายตา    อีกคนนอยกวา หาตัววิ่งไว 

ถือไมอันสั้น เขานั้นตัวต่ํา(เต้ีย)   นับไกนาขัน เทากันหรือไม 

หาตัว สิบตัว รีบนับเร็วไว     สูง-ตํ่ามีไก ไมเทากันเลย 

http://math501.blogspot.com/ 

คําคลองจอง : สั้น-ยาว 

ไมบรรทัด ของฉัน อันยาว เทาน้ี    ดินสอ ของพี่ สั้นกวา ใชไหม 

ยางลบ ของนอง ยิ่งสั้น ลงไป     ไมบรรทัด น่ีไง ยาวกวา ใครเลย 

http://math501.blogspot.com/ 

 



 

คําคลองจอง : สูง-เตี้ย 

เสาธง ตรงแนว เห็นแลว ใชไหม    มีเสา ชาติไทย ผูกไว น่ันหนา 

เสาธง สูงเดน มองเห็น งามตา    ตนไม เต้ียกวา เสาสูง จริงเอย 

http://math501.blogspot.com/ 

คําคลองจอง : หนัก-เบา 

นั่นแนใบไม ปลิวลมไปมา     สบายจริงหนา เพราะเบาเหลือใจ 

กอนหินอยูนิ่ง กลิ้งไปไมได    หนักกวาใบไม ลมแรงไป 

http://math501.blogspot.com/ 

คําคลองจอง : หนา-บาง 

โตะเรียน ของฉัน นั้นทํา ดวยไม       ไมหนา เห็นไหม ฉีกไม ขาดเลย 

กระดาษ ของฉัน นั้นบาง เหลือเอย    ฉีกนิด ขาดเลย ไมหนา นาชม 

http://math501.blogspot.com/ 

คําคลองจอง : หนา-กลาง-หลัง 

เรือใบ สีแดง แลนแซง ข้ึนหนา    เรือใบ สีฟา ตามมา อยูกลาง 

เรือใบ ลําไหน แลนอยู ขางหลัง     สีขาว ชาจัง อยูหลัง สุดเลย 

http://math501.blogspot.com 

 

 

 



 

คําคลองจอง : หนึ่ง-สอง-สาม 

หน่ึง สอง สาม เปนยามปลอด สี่ หา ลอดร้ัวออกไป 

หก เจ็ด แปด แดดแจมใส เกา สิบ ไวไวว่ิงไลกัน 

สิบเอ็ด สิบสอง รีบยองกลับ สิบสาม สิบสี่ หลับแลวฝน 

สิบหา สิบหก ตกเตียงพลัน สิบเจ็ด สิบแปด น้ันฉันหัวโน 

http://math501.blogspot.com/ 

คําคลองจอง : ใหญ-เล็ก 

มาลี เดินมา เห็นหมา ตัวใหญ 

มาลี รองไห ตกใจ กลัวหมา 

เห็นแมว ตัวนอย คอยคอย กาวมา 

แมวเล็ก กวาหมา มาลี ไมกลัว 

http://math501.blogspot.com/ 

คําคลองจอง: ใหญ-เล็ก อวน-ผอม 

หนูนิดเปนพี่ ดูซิตัวใหญ     อวนกวาหนูใหม ตัวเล็กเปนนอง 

หนูใหมน้ันหนา ผอมกวาเปนกอง      นิดหนักกวานอง ใหมผอมตัวเบา 

มีเด็ก คนหน่ึง ซึ่งเขา กินมาก    ลุกนั่ง ลําบาก เพราะอวน เกินไป 

สวนเด็ก อีกคน ไมกิน อะไร      จนผอม เหลือใจ ไมมี เร่ียวแรง 

http://math501.blogspot.com/ 

 

 



 

เพลงหนึ่งปมีสิบสองเดือน 

หน่ึงปน้ันมีสิบสองเดืออยาลืมเลือนจําไวใหมั่น 

หน่ึงสัปดาหนั้นมีเจ็ดวัน 

อาทิตย  จันทร  อังคาร  พุธ  พฤหัส  ศุกร  เสาร 

http://www.sahavicha.com/ 

คําคลองจอง: แมคาขาวหลาม 

แมคา แมคาขาวหลาม ซื้อ หนึ่ง สอง สาม ราคาเทาไร 

ขอซื้ออีก สี่ หา หก ขาวหลามกลิ้งตกรีบเก็บไวไว 

ซื้อหกขอแถมอีกหนึ่ง   ไปจิ้มน้ําผึ้งอรอยเหลือใจ 

http://math501.blogspot.com/ 

เพลงวันลอยกระทง 

คืนเพ็ญเดือนสิบสิง     แสงจันทรสองในนภา 

สีนวลยั่วยวนตา             สวยหนักหนาชวนนามอง 

วันนี้วันลอยกระทง          ชวนโฉมยงลงลอยริมคลอง 

เชิญชวนญาติพี่นอง          ท่ีริมฝงคลองมาลอยกระทง 

ธูปเทียนบูชาพระ            สักการะพระพุทธองค 

เพื่อผลบุญหนุนสง           ใหเราดํารงปลอดภัย 

http://download.clib.psu.ac.th/ 

 



 

เพลงกํามือ 

กํามือขึ้นแลวหมุนหมุน ชูมือขึ้นโบกไปมา 

กางแขนขึ้นและลง พับแขนมือและไหล 

กางแขนขึ้นและลง ชูขึ้นตรงหมุนไปรอบตัว 

Youtube by nattakarn meeboon 

คําคลองจอง: การใชภาษาสุภาพ 

พูดจาสภุาพ ฟงแลวช่ืนใจ 

หนูจงจําไว พูดจานาฟง 

พูดดี ทําดี เปนที่ช่ืนชม 

พอแมสุขสม คุณครูดีใจ 

http://math501.blogspot.com/ 

คําคลองจอง : ชื่อ – สกุลของเพื่อน 

เพื่อนฉันมากมาย หญิงชายหลายคน 

ทั้งตาลทั้งตน ตางเปนเพื่อนกัน 

ฉันมีอะไร ก็ใหแบงปน 

เพราะพวกเรานั้น เปนเพื่อนรักเอย 

http://math501.blogspot.com/ 

 

 



 

คําคลองจอง: ของเลนของใช อยาใหเกะกะ 

อยาไดลดละ มองแลวนาดู 

หนูจาเร็วไว มาชวยคุณครู 

เก็บของใสตู ไมรกรุงรัง 

http://musicfordek.blogspot.com 

คําคลองจอง : การใชหองน้ําหองสวม 

หองนํ้าของเรา     ตองชวยรักษา 

ราดนํ้าทุกครา   กอนและหลังใชหอง 

น้ําสะอาด กลิ่นหอมช่ืนใจ   หนูจงจําไว โรคภัยไมมี 

sites.google.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คําคลองจอง: กิจวัตรประจําวัน 

ตื่นนอนแตเชา อาบน้ําแปรงฟน 

มาทานขาวกัน กอนไปโรงเรียน 

หนูจงตั้งใจ หัดอานหัดเขียน 

ฝกฝนพากเพียร จะเรียนเกงเอย 

การรับประทานอาหาร 

กอนจะทานขาว เราตองลางมือ 

ทานขาวทุกมื้อ สะอาดปลอดภัย 

อยาลืมจัดเก็บ ถวยชามของใช 

หนูก็ทําได ไมเห็นยากเลย 

sites.google.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนวย ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 

เพลงขางขึ้นขางแรม 

ค่ําคืนขางแรม เห็นดวงดาวแจมกระจางฟา 

ดวยเดือนเลื่อนลา เลื่อนลา ลับตาจากไป 

จากไปนานครึ่งเดือน ก็กลับมาเยือนฟาใหม 

ค่ําคืนเดือนหงาย พระจันทรสุกใสเต็มดวง 

http://musicfordek.blogspot.com/ 

เพลงสามฤดู 

ฤดูฝนตนเดือนเมษา 

ฤดูหนาวราวเดือนพฤศจิกา 

ฤดูรอนเริ่มราวเดือนมีนา 

สามฤดูเวียนมาในรอบหนึ่งป 

http://musicfordek.blogspot.com/ 

เพลงทะเลแสนงาม 

โอทะเลแสนงาม ฟาสีครามสดใส 

มองเห็นเรือใบ แลนอยูในทองทะเล 

หาดทรายงาม เห็นปู ดูซิ ดูหมูปลา 

กุงหอย นา นา อยูในทองทะเล 

http://leraningmedia.blogspot.com/ 



 

เพลง ฝนตก 

“ฝนตกแดดออก นกกระจอกเขารัง 

แมหมายใสเสื้อ ถอเรือไปดูหนัง” 

“ฝนตกแดดออก นกกระจอกเขารัง 

ฝนสาดฝนซัด เด๋ียวเปนหวัดข้ีมูกกรัง” 

“ฝนตกแดดออก นกกระจอกเขารัง 

หลบแดดหลบฝน ระวังชนฝาผนัง” 

http://leraningmedia.blogspot.com/ 

คําคลองจอง: ธรรมชาติแสนสวย 

ธรรมชาติแสนสวย    ตองชวยกันรักษา 

รวมใจปลูกปา        มาเรามารวมมือกัน 

ปาสวยนํ้าใส         สัตวใหญนานาพันธุ 

อยูอยางสุขสันต      รวมกันรักษา 

ดอกไมหอมหวน      เด็กชวนกันดม 

กลิ่นหอมลั่นทม      ชวนชมช่ืนใจ 

เด็กชวนกันมา        ชวยกันปลูกไว 

รวมกันใสใจ          เจาดอกไมงาม 

พรรณไมนานาพันธุ        ด่ังสวรรคปนแตง 

หลากหลายเหลาพันธุไม    ตางใหไวในพนา 

http://kamonc.blogspot.com 



 

เพลงพระอาทิตยยิ้มแฉง 

โผลมาจากขอบฟา เคามาในยามเชา 

สองแสงใหเรา อบอุนสบาย 

เคาลอยขามเราไป จมหายไปในยามเย็น 

พรุงนี้เราก็จะเห็น เคาโผลอีกที...ที่เดิม 

พระอาทิตย ยิ้มแฉง  แกมแดง...แดง      แตงตัว ทาแปงโผลมา ยามเชาตรู ฮู ฮู 

พระอาทิตย ยิ้มแฉง แกมแดง...แดง  แตงตัว ทาแปงโผลมา สงยิ้มใหคุณหนู ย้ิมนอยยิ้มใหญ 

อางอิง     youtube Ot bunkhao 

คําคลองจอง : ฝนจา 

ฝนจาฝนมาจากที่ใด 

มาจากไอน้ํา  รวมตัวเปนกอนเมฆ 

เมฆจาเมฆ  เมื่อถูกความเย็น  จะเปนอยางไร 

จะกลั่นตัวไว  เปนหยดน้ําใส  ไหลตกลงมา 

เรียกวา  น้ําฝน  เอย 

 อางอิง: หนังสือนิทานเพื่อนบัณฑิต 

 

 

 

 



 

เพลงวิหคเหินลม 

แสนสุขสมนั่งชมวิหก อยากเปนนกเหลือเกิน 

นกหนอนกเจาหกเจาเหิร ทั้งวันนกเจาคงเพลิน 

โผบินละลิ่วลอยลม แมเปนนกไดด่ังใจปรารถนา 

ฉันคงเริงราลอยลม แมเปนนกไดดั่งใจจินตนา 

ฉันคงเริงราลอยลม ขอเพียงเชยชมทั่งนองนภา 

จนสุดขอบฟา สุขาวดี ฉิมพลีวิมานเมืองฟา 

ค่ําคืนจะทนฝนบิน เหินไปท่ังถิ่นที่มันมีดารา 

อยากจะรูเปนนักเปนหนา ดาราพริบตาอยูใย 

ยั่วเยากระเซาหรือไร หรือดาวเกี้ยวใคร เหตุใดดาวจึงซน 

http://blog.janthai.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนวยสิ่งตางๆรอบตัวเด็ก 

เพลงลูกแมวสิบตัว 

ลูกแมวสิบตัวที่ฉันเลี้ยงไว นองขอใหแบงไปหน่ึงตัว   

 ลูกแมวสิบตัวก็เหลือนอยลง นับดูใหมเหลือลูกแมวเกาตัว 

(ลดจํานวนลงไปตามลําดับจนกระทั่งเหลือหนึ่งตัว)  

 ลูกแมวหน่ึงตัวก็เหลือนอยลง นองขอใหแบงไปหน่ึงตัว 

ลูกแมวหนึ่งตัวก็เหลือนอยลง นับดูใหมไมเหลือลูกแมวสักตัว 

http://www.bloggang.com/ 

ลูกแมวสิบตัว 

ลูกแมวสิบตัวไตอยูบนหลังคา ตัวหน่ึงกระโดดตุบลงมาเหลือลูกแมวเกาตัว 

(ลดจํานวนลงไปตามลําดับจนกระทั่งเหลือหนึ่งตัว) 

ลูกแมวตัวหน่ึงไตอยูบนหลังคา พอมันกระโดดลงมาบนหลังคาก็ไมมีแมว 

http://www.bloggang.com/ 

เพลงลูกหนู 

ลูกหนูตัวหน่ึงซอนอยูในตู อีกตัวตามมาดูรวมเปนสองตัว        (นับขึ้นเรื่อยๆจนครบสิบ) 

http://www.suksabuy.com 

 

 

 



 

เพลงหนอนผีเสื้อ 

หนอนตัวนอยๆ คอยๆ คลืบคลาน 

คอยๆ คลืบคลานหาอาหารกิน 

หนอนกินใบไม มันกินมันกิน 

กินไมหยุดย้ัง ทั้งวันทั้งคืน 

เปลี่ยนแปลงมาโข สรางเปลือกหุมตัวไว 

สองสัปดาหดักแดเปลี่ยนไป 

สูชีวิตใหมเปนสีเสื้อแสนงาม 

Smilebowl dot com. 

เพลง.แมไกออกไข 

แมไกออกไขวันละฟอง ไขวันละฟอง     

แมไกของฉันไขทุกวัน หน่ึงวันไดไขหน่ึงฟอง (นับตอไปเรื่อยๆ) 

แมไกของฉันไขทุกวัน สิบวันไดไขสิบฟอง 

http://www.suksabuy.com/ 

เพลง.แมไก-ลูกไก 

หน่ึง สอง สามและสี่ แมไกมีลูกสี่ตัว     ลูกจาอยาทําช่ัว จงเกรงกลัวเรื่องบาปกรรม 

ลูกเจี๊ยบตางรักแม จึงมีแตเช่ือฟงคํา    ทําดีทุกเชาค่ํา หากทําชั่วจะเปนทุกข 

แมมองเจี๊ยบทั้งสี่ เปนเด็กดีแลวมีสุข    จึงรองวา “กุก กุก” แมรักลูกทุกทุกตัว 

http://www.suksabuy.com/ 

 



 

เพลง.นกกระจิบ 

นั่นนกบินมาลิบลิบ นกกระจิบ หน่ึง สอง สาม สี่ หา 

อีกฝูงบินลองลอยมา หก เจ็ด แปด เกา สิบ ตัว.นกสิบตัว 

นกสิบตัวเกาะอยูบนกิ่งไม    ตัวหน่ึงบินไปเหลือเกาตัว 

(ลดจํานวนนกลงไปตามลําดับ จนกระทั่งเหลือนกหน่ึงตัว) 

นกหนึ่งตัวเกาะอยูบนกิ่งไม   พอมันบินไปก็ไมมีนกเหลือเลย 

http://www.olozmp3.com/ 

เพลงจับปู 

หน่ึง สอง สาม สี่ หา จับปูมามาไดหน่ึงตัว 

หก เจ็ด แปด เกา สิบ ปูมันหนีฉันตองสั่นหัว 

กลัว ฉันกลัว ฉันกลัว ปูหนีบที่หัวแมมือ 

ลา ลา ลา ............................................. 

www.youtube.com/watch? 

คําคลองจอง: การเก็บอุปกรณและเครื่องใชในหองเรียน 

ของเลนของใช สมุดดินสอ 

เมื่อใชแลวหนอ ตองเก็บใหดี 

เก็บเปนหมวดหมู น่ันดูเขาที 

หยิบโนนหยิบน่ี หางายจังเลย 

http://math501.blogspot.com/ 



 

เพลงหนอน 

หนอนตัวใหญๆ ใครจับได กระดึ๊บ..กระดึ๊บ 

หนอนตัวเล็กๆ ชอบกินเคก กระดึ๊บ..กระดึ๊บ 

หนอนตัวยาวๆ ชอบกินขาว กระด๊ึบ..กระดึ๊บ 

ตวมตวมเต้ียมเต้ียม ออกมาจากไข เจาหนอนตัวใหญลูกใครกันหนอ 

กระดื๊บ ๆไป กระดี๊บๆไป กระดื๊บ ๆไป กระดี๊บๆไป กระดี๊บๆไป 

บนใบไมออน  กัดกิน กิน แลวก็นอน แลวเจาหนอนก็ชักใยหุมตัว 

กระดึ๊บ..กระดึ๊บ กระดึ๊บ..ดึ๊บ ดึ๊บ กระดึ๊บ..กระดึ๊บ กระดึ๊บ..ด๊ึบ ด๊ึบ 

Smilebowl dot com 

เพลง อาหารของเรา 

อาหารของเรา        ตองเอาใจใส     กินผักผลไม          กินไขกินนม 

กินเนื้อกินปลา       แทนยาขมขม    กินขาวกินขนม       อบรมเร่ืองกิน 

http://www.bloggang.com/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

เพลงอาหารหลัก 5 หมู 

หมูหน่ึงกินเนื้อ นม ไข   ถั่วเมล็ด ชวยใหเติบโตแข็งขัน 

หมูสอง ขาว แปง เผือกมัน  และน้ําตาล จะใหพลัง 

หมูสามกินผักตางๆ   สีเขียว เหลืองบาง มีวิตามิน 

หมูสี่กินผลไม    สารอาหารมากมายกินเปนอาจิณ 

หมูหาอยาไดลืมกิน   ไขมันทั้งสิ้นใหอบอุนรางกาย 

http://www.bloggang.com/ 

เพลง รีบไปโรงเรียน 

หนูหนูเด็กๆทั้งหลายอยานอนตื่นสายเปนเด็กเกียจคราน 

ตื่นเชาจะไดเบิกบาน สดชื่นสําราญสมองแจมใส 

อาบน้ําลางหนาสีฟน รีบเรงเร็วพลันแตงตัวทันใด 

รับประทานอาหารเร็วไว เสร็จแลวก็รีบไปโรงเรียน. 

http://blog.janthai.com/ 

เพลงตํารวจจา 

ตํารวจจากรุณาหนูหนอย หนูนอย นอยจะขามถนน 

เดินดี ๆอยาวิ่งซุกซน จะขามถนนทุกคนควรระวัง 

(ตองขาถนนตรงทางมาลาย) 

http://blog.janthai.com 

 



 

 

เพลงอยาทิ้ง เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 

อยาทิ้ง อยาทิ้ง อยาทิ้ง ทิ้งแลวจะสกปรก 

ถาเราเห็นมันรก ตองเก็บ ๆ ๆ 

http://blog.janthai.com 

เพลงอายน้ํา เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 

อาบน้ําซูซา ลางหนาฟอกสบูถูตัว 

ชําระเหงื่อไคลบลาดใหทั่ว เสร็จแลวเช็ดตัว 

เราไมขุนมัว สุขกายสบายใจ 

http://blog.janthai.com 

เสือกับวัว เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 

1 2 3 ไลตามกันมา วัวอยูขางหนา ไมตองหลบหนี 

เสืออยูขางนอก ลอหลอกใหดี 

จับวัวไดทันที เปนผูมีชัย 

http://blog.janthai.com 

เพลงสาวชาววัง เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 

สาวชาววังเอวเล็กเอวบางปะแปงบาหยัน 

คนน้ันเปนของใครกัน ๆ ถาเปนของฉัน ๆรักตายเลย 

http://blog.janthai.com 

 



 

เพลงแมงวันแมงหว่ี 

แมงวัน แมงหวี่ แมงหวี แมงวัน 

ยุง ยุง ยุง มันมาตีกัน แมงวัน แมงหวี่ 

http://leraningmedia.blogspot.com/ 

เพลงยักคิ้ว 

ยักค้ิว ยักเอวยักไหล ตาชมายยิ้มไปยิ้มมา... 

ชิกกาบุม ชิกกาบุม ลันลา (ซ้ํา) 

จีบซาย จีบขวา ลอยหนารําวง...... 

http://leraningmedia.blogspot.com/ 

เพลงลูกหมูใสรองเทา 

ในเชาวันหน่ึงซึ่งเปนวันน้ํานอง  ลูกหมูก็อยากจะลองอยากจะลองเลนโคลน 

แตแลวก็ตองคันเทา พยาธิไชเขาเทามัน  ลูกหมูคิดไดเร็วพลันตองปองกันทันที 

จึงทํารองเทาดวยไม ใชเชือกเปนสายช้ันดี  เร็ว ๆ มาชวยกันซิจะไดของดีเสียงดัง 

กอบ กิ๊บ กอบ  กอบ กิ๊บ กอบ กอบ กิ๊บ กอบ กิ๊บ กอบ กิ๊บ กอบ 

http://leraningmedia.blogspot.com/ 

 

 

 

 



 

เพลงแมงมุมลาย 

แมงมุมลายตัวน้ัน ฉันเห็นมันซมซานเหลือทน 

วันหน่ึงมันถูกฝน ไหลหลนจากบนหลังคา 

พระอาทิตยสองแสง นํ้าแหงเหือดไปลับตา 

มันรีบไตขึ้นฟา หันหลังมา ทําตาลูกวาว 

http://leraningmedia.blogspot.com/ 

เพลงแมวเหมียว 

แมวเอยแมวเหมียว แยกเขี้ยว ยิงฟน 

เจาหนูมันกลัวตัวสั่น เจาหนูมันกลัวตัวสั่น 

หนีไมทันถูกจับกินเอย 

http://leraningmedia.blogspot.com/ 

เพลงปกเปา 

ปกเปา ถลาเลนลม ช่ืนชมกระช้ัน กระชิด 

ปกเปา สายหางนิด นิด ปกเปา สายหางนิด นิด 

ปกเปา ตัวน้ี มีฤทธิ์มากนัก ยัก หน่ึง ยัก สอง ยัก หน่ึง ยัก กึ่ง กึ่ง มา ยัก ยัก ยัก 

http://leraningmedia.blogspot.com/ 

 

 

 



 

เพลง มา 

มาวิ่งกั๊บ ๆ เด๋ียวเดียวลับตาเราไป 

มาวิ่งเร็วไวเร็วทันใจรองฮี่กั๊บ ๆ 

มาวิ่งเร็วร่ีดูสิหายไป มาวิ่งเร็วไวเร็วทันใจรองฮี่กั๊บ ๆ 

http://leraningmedia.blogspot.com/ 

คําคลองจอง : ป.ปลา 

ปลา “ป ปลานั้นหายาก ตองลําบากออกเรือไป 

ขนสงจากแดนไกล ใชนํ้าแข็งเปลืองนํ้ามัน 

แชเย็นก็เสียไฟ หุงตมไซรแกสทั้งน้ัน 

พลังงานตองหมดกัน โอลูกหลานจําจงด”ี 

http://leraningmedia.blogspot.com/ 

เพลง สัปดาหหนึ่ง มีเจ็ดวัน 

เจ็ดวันฉันนั่งนับ อาทิตยลับเริ่มสีแดง   วันจันทรนั้นเปลี่ยนแปลงเปนสีเหลืองเรื่อเรืองตา 

อังคารสีชมพูชางงามหรูดูทีทา วันพุธสุดโสภาเขียวขจีสีสดใส  ประสานสีแสด(สม)วิไล 

วันศุกรฟาอําไพ   เสารสีมวงเดนดวงเอย 

http://leraningmedia.blogspot.com/ 

 

 

 



 

คําคลองจอง : นกเอี้ยง 

นกเอย นกเอี้ยง   คนเขาใจ วาเจาเลี้ยง ซึ่งควายเฒา 

แตนกเอี้ยง น้ันเลี่ยง ทํางานเบา   แมอาหาร ก็ไปเอา บนหลังควาย 

เปรียบเหมือนคน ทําตน เปนกาฝาก  รูมาก เอาเปรียบ คนทั้งหลาย 

หนีงานหนัก คอยสมัคร งานสบาย  จึงนาอาย เพราะเอาเยี่ยง นกเอี้ยงเอย........ 

http://leraningmedia.blogspot.com/ 

เพลงตั้งใจฟง ตั้งใจดู 

เรามีตาไวดู เรามีหูไวฟง 

คุณครูทานสอนทานสั่ง 

ตองต้ังใจฟง ตองตั้งใจดู 

http://leraningmedia.blogspot.com/ 

คําคลองจอง: เปายิ้งฉุบ 

น้ําปลา ตราหัวสิงห จับผูหญิงมาทรมาน 

จับผูชายมาทรยศ จับแมมดมาดึงสะดือ 

จับกิ้งกือ มาทํากวยเต๋ียว  จับแมวเหมียวมาเตนระบํา 

จับแมวดํามาเปายิ้งฉุบ 

http://leraningmedia.blogspot.com/ 

 

 

 



 

 เพลงอึ่งอาง 

อึ่งอางมันน่ังขางโอง มานั่งหลังโกงจะคอยกินมด 

เด็กเอยเจาอยาพูดปด เด็กเอยเจาอยาพูดปด 

จะกลายเปนมดอาหารอึ่งอาง 

http://www.iqkidonline.com/ 

เพลงรักนอง 

เจานกนอยลองลอยโผบิน จากแดนดินทะเลสีคราม 

ความเหงาเอยเขามาเหยียบย่ําใหทรมาน จะมอบความรัก และความภักดี 

จะมอบชีวีใหเธอคุมครอง ขอความดีจงมาปกปองทั้งตื่นและฝน 

หนังสือสันทนาการ มรภ.รอ 

เพลงปลูกมะเขือ 

มะเขือเปราะ มะเขือเปราะ ปลูกมะเขือตรงไหนใหไดผลงามด ี

ปลูกตรงน้ีดินสวยดี ปลูกตรงน้ีแหละเหมาะ 

http://leraningmedia.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 



 

เพลงใครหนอ 

ใครหนอรักเราเทาชีวี(เทาชีวี ) 

ใครหนอปราณีไมมีเสื่อมคลาย(ไมมีเสื่อมคลาย ) 

ใครหนอรักเราใชเพียงรูปกาย 

รักเขาไมหนายมิคิดทําลายใครหนอ 

ใครหนอเห็นเราเศราทรวงใน 

ใครหนอเอาใจปลอบเราเรื่อยมา 

ใครหนารักเราดังดวงแกวตา 

รักเขากวางกวาพื้นพสุธานภากาศ 

จะเอาโลกมาทําปากกา 

แลวเอานภามาแทนกระดาษ 

เอาน้ําหมดมหาสมุทรแทนหมึกวาด 

ประกาศพระคุณไมพอ 

ใครหนอรักเราเทาชีวัน 

ใครหนอใครกันใหเราขี่คอ( คุณพอคุณแม ) 

ใครหนอชักชวนดูหนังสี่จอ 

รูแลวละก็อยามัวรั้งรอทดแทนบุญคุณ 

http://leraningmedia.blogspot.com/ 

 



 

เพลงอิ่มอุน 

อุนใด ๆ โลกนี้มิมีเทียบเทียม อุนอกออมแขน 

ออมกอดแมตระกอง รักเจาจึงปลูก 

รักลูกแมยอมหวงใย ไมอยากจากไปไกล แมเพียงครึ่งวัน 

ใหกายเราใกลกัน ใหดวงตาใกลตา ใหดวงใจเราสองเช่ือมโยงผูกพัน 

อิ่มใด ๆ โลกนี้มิมีเทียบเทียม อิ่มอกอิ่มใจ อิ่มรักลูกหลับนอน 

น้ํานมจากอก อาหารของความอาทร แมพร่ําเตือน พร่ําสอน สอนสั่ง 

ใหเจาเปน เด็กดี ใหเจามีพลัง ใหเจาเปน ความหวังของแมตอไป 

ใชเพียงอิ่มทอง ท่ีลูกร่ํารองเพราะตองการไออุน 

อุนไอรัก อุนละมุล ขอนํ้านมอุน จากอกใหลูกดื่มกิน 

ใหกายเราใกลกัน ใหดวงตาใกลตา ใหดวงใจเราสอง เชื่อมโยงผูกพัน 

ใหเจาเปนเด็กดี ใหเจามีพลัง 

ใหเจาเปนความหวังของแมตอไป 

ใชเพียงอิ่มทอง ท่ีลูกร่ํารองเพราะตองการไออุน 

อุนไอรัก อุนละมุน ขอนํ้านมอุน จากอกใหลูกดื่มกิน. 

http://leraningmedia.blogspot.com/ 

 

 

 

 



 

เพลงวิหคเหินลม 

แสนสุขสมนั่งชมวิหก อยากเปนนกเหลือเกิน 

นกหนอนกเจาหกเจาเหิร ทั้งวันนกเจาคงเพลิน 

โผบินละลิ่วลอยลม แมเปนนกไดด่ังใจปรารถนา 

ฉันคงเริงราลอยลม แมเปนนกไดดั่งใจจินตนา 

ฉันคงเริงราลอยลม ขอเพียงเชยชมทั่งนองนภา 

จนสุดขอบฟา สุขาวดี ฉิมพลีวิมานเมืองฟา 

ค่ําคืนจะทนฝนบิน เหินไปท่ังถิ่นที่มันมีดารา 

อยากจะรูเปนนักเปนหนา ดาราพริบตาอยูใย 

ยั่วเยากระเซาหรือไร หรือดาวเกี้ยวใคร เหตุใดดาวจึงซน 

http://math501.blogspot.com/ 

เพลงลูกกบตัวนอย 

ลูกกบตัวนอย ลูกกบตัวนอย  สงเสียงราเริงยินดี 

หางมันไมมี หางมันไมมี สงเสียงกูรองกองดัง 

คูวอก วอก วอก (ซ้ํา) 

คูวอก คูวอก คูวอก (ซ้ํา) 

http://www.youtube.com/ 

 

 



 

เพลงปลาวาล 

ปลาวาฬพนน้ําเปนฝอย ปลาเล็กปลานอยวายนํ้าตามมา 

ปลาวาฬนับ 1 2 3 (ซ้ํา) ใครวายตามมาปลาวาฬจับตัว 

หนังสือเพลงสําหรับเด็ก 

เพลงปลูกผัก 

พรวนดินกันเสียใหหมด จะปลูกขาวโพดสาล ี

โอ…แมนวลดาราจะไมรีบมาเร็วรี่ 

ขาวโพดสาลี(ซ้าํ) ปานชะนี้คงโรยรา 

หนังสือเพลงสําหรับเด็ก 

เพลงตุมใสน้ํา 

ตุมใสนํ้า ใสน้ําใหเต็มตุม (ซ้ํา) แลวเราจะสุขใจ (ซ้ํา) 

ตุม ตะลุม ตุมโปะ โปะ ปะ โละ โปะ  ตุม 

วี๊ด บุม วาย บุม (ซ้ํา) 

เดงซาย เดงขวา เดงหนา เดงหลัง 

เดงพรอมๆกัน เอา..เดง เดง เดง เดง เดง (ซ้ํา) 

หนังสือเพลงสําหรับเด็ก 

 

 

 



 

เพลง Singular 

Are you sleeping? Are you sleeping? 

Brother’s Jhone   Brother’s Jhone? 

Morning bell are ringing   Morning bell are ringing 

Ding ding dong   Ding ding dong 

www. Youtube.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อางอิง 

http://math501.blogspot.com/ 

      http://leraningmedia.blogspot.com 

http://blog.janthai.com 

http://www.bloggang.com/ 

http://www.Smilebowl.com 

 

 


