
 

รายงาน 

เร่ือง คําคลองจองและเพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 

 

จัดทําโดย 

นางสาวกนกพร   นรภาร 

รหัสนักศึกษา 54818601006   ชั้นปท่ี 3 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 

เสนอ 

อาจารยนิธินาถ อุดมสันต 

 

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของวิชาการจัดประสบการณทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย 

ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2556 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฎรอยเอ็ด 



คํานํา 

รายงานเรื่องคําคลองจองและเพลงสําหรับเด็กปฐมวัย เปนสวนหนึ่งของรายวิชา

การจัดประสบการณทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งไดรับมอบหมายจาก      อาจารย 

นิธินาถ  อุดมสันต ไดใหจัดทําขึ้นเพื่อนเปนสื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชานี้  

ทางผูจัดทําหวังเปนอยางย่ิงวารายงานเลมนี้จะเปนประโยชนแกผูที่ตองการศึกษาเปน

อยางมาก   หากรายงานเลมนี้มีขอผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว  ณ โอกาสนี้ดวย 

        ผูจัดทํา 

        นางสาวกนกพร  นรภาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

เร่ือง             หนา 

เพลงสอนเด็กปฐมวัย 

หมวดเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก        

   หมวดเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลสถานที่แวดลอมเด็ก 

หมวดธรรมชาติรอบตัวเด็ก 

หมวดสิ่งตางๆรอบตัวเด็ก 

คําคลองจองสําหรับเด็กปฐมวัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หมวดการรับประทานอาหารและการออกกําลังกาย 

                                      1.  เพลง ออกกําลัง  

                                     ออกกําลังดวยการรองรําทําเพลง 

ใหคลื้นเครงเสียงเพลงบรรเลงจับใจ 

                                     เรารองกันไป ไมมีหมนหมองฤทัย 

  แลวเราเพลินใจดวยกันรองรําทําเพลง 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

2.เพลง กินผักผลไม 

กินผักผลไมทําใหแข็งแรง 

แกมก็แดงนารักหนักหนา 

                                           ไกไขนมเนื้อหมูปูปลา 

     กินแลวแกลวกลาเติบโตวองไว 

   ที่มา.wattanasatitschool.com 

                                       3.เพลง อาหารดี 

                                            อาหารดีมีประโยชน       

   คือผักสดและเนื้อหมูปูปลา 

   เปดไกไข  นมผลไมนานา 

   มีคุณคาตอรางกายของเรา 

เร่ืองราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  (เพลง) 



4. เพลง ดื่มนมกันเถอะ 

ดื่ม ดื่ม ดื่ม เรามาดื่ม ดื่ม นมกันเถอะ ดื่ม แลว อยาทําเลอะเทอะ ด่ืมแลว อยาทําเลอะ 

เทอะ ด่ืม นมเยอะ ๆ รางกาย แข็งแรง เยๆ( ซ้ํา) 

    ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

หมวดอวัยวะตางๆและการทําความสะอาดรางกาย 

5.  เพลง อาบน้ํา 

                                           อาบนํ้าแลวสบายตัว 

                                          สบายหัวหนูหมั่นสระผม 

                                          ตัดเล็บที่มันแหลมคม 

         ปากหอมนาชมเพราะหนูแปรงฟน…. 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

    6.  เพลง ตบมือซาย ขวา 

               ตบมือขางซายๆ ตบมือขางขวาๆ เรามาสนุกเฮอา 

              ตบมือขางซาย ตบมือขางขวา 

        ที่มา.wattanasatitschool.com 

                              7.  เพลง นี่ของฉัน 

นี่มือของฉัน นี่ผมของฉัน น่ีหัวของฉัน น่ีจมูกของฉัน 

                                                           ที่มา.wattanasatitschool.com 

 



8.  เพลง แบมือแลวกํา 

แบมือแลวกําๆ สลัดใหมันแรงๆ ไตเตาตามกันๆ ไตใหถึงลูกคางๆ 

                แบมือแลวกําๆ ตบใหดังแผะๆ ไตเตาตามกันๆ ไตใหถึงลูกคางๆ 

                         แบมือแลวกําๆ วางบนตักนั่นแหละๆ 

                         ไตเตาตามกันๆ ไตใหถึงลูกคางๆ หนูนอยเอยอาปากก็เห็นฟน 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

9.  เพลง ฟนผุ 

ฟนผุละซิ ๆ ๆ น่ันแหละ 

ผุอีกละซิ ๆ ๆ น่ันแหละ 

นั่นแน ๆ ๆ นั่งทําหนามอย 

ปวดฟนหนาจอย แหมครางออยเชียวแหละ 

ทํามือทําไม บอกไบแบะๆ 

ชักชวนแปรงฟน ใหทุกวันนั่นแหละ 

 แปรงข้ึนแปรงลง อยาพะวงเลยแหละ 

 ฟนขาวเร็วรวด แหมหายปวดเลยแฮะ 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

10.  เพลง ตา หู 

เรามีตาไวดู เรามีหูไวฟง เวลาใครสอนใครสั่ง ตองต้ังใจฟง ตองตั้งใจดู 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 



11.  เพลง ฟ.ฟนสวยจัง 

ใครอยากฟนขาว อยากฟนสวยก็ตองแปรงฟน 

ไมอยากฟนดําและฟนหลอก็ตองแปรงฟน 

อยากจะมีลมหายใจหอมยิ้มไดชื่นบาน(ไดทั้งวัน ) 

ก็มา ๆ เราแปรงฟนกันเถอะ 

( ก็มาๆเราแปรงฟนดวยกัน ) 

( ก็ฟนของเราตองหมั่นคอยดูแล ) 

ฟนผุ ๆเห็นเปนรูมันดูไมดี 

ยิ้มมาทีเห็นฟนดําก็ดูไมสวย 

แถมมีกลิ่นแปลกๆเพื่อนไมอยากคุยดวย 

ไมคอยมีใครอยากใกลเลย 

ฟนผุๆเคี้ยวอะไรไดไมคอยดี 

แลวบางทีเค้ียวไปโดนมันก็ปวดฟน 

แสนจะเจ็บจี๊ดๆ ปวดตุบๆ ตรงน้ัน อูยทรมานจังเลย 

เชาก็แปรง เย็นก็แปรง ฟนสะอาดดี 

ทุกๆซี่ ทุกๆวันฟนสะอาดจัง 

หรือจะแปรงทุกครั้งหลังจากทานอาหาร 

ฟนก็จะไมผุแนนอน 

ฟนขางบนนะ เราก็แปรงลงลาง 

ฟนขางลางเราก็แปรงขึ้นบน 

ถาขจัดคราบฟนออกจากปากใหพน 



ฟนเราทุกคนจะแข็งแรง 

แมถาใครฟนผุอยูแลวอยาเสียใจ 

ไมเปนไรพอมีทางแกไข 

ก็รีบไปใหคุณหมอชวยเร็วไว 

รักษาใหฟนหายดี 
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12.  เพลง อวัยวะของฉัน 

       ตาเรามีไวดู   หูเรามีไวฟง 

จมูกอยูตรงกลาง  มีไวสําหรับหายใจ 

                   มือเรามีสองมือเอาไวจับถือทํางานทั่วไป 

สวนขาพาเราเดินได  สวนขาพาเราเดินได 

      ไปไหนไหนดวยขาของเรา 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

13.  เพลง ทําอะไร ยะ 

              จะทําอะไร ยะ ๆ จะทําอะไร จะทําอะไร ทําไมโอเอ 

ลุกขึ้นแตเชา อยามัวโงเขลา ทําใจโลเล 

 อาบนํ้าแปรงฟน ของเราน้ัน อยาทําโฉเก 

           ก็มัวทําอะไร ทําไมไมไปโรงเรียนโอเอ ทําอะไรยะๆ 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

 



14.  เพลงยักคิ้ว 

              ยักคิ้ว ยักเอวยักไหล ตาชมายยิ้มไปยิ้มมา… 

ชิกกาบุม ชิกกาบุม ลันลา (ซ้ํา) 

   จีบซาย จีบขวา ลอยหนารําวง…… 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

                                15.  เพลงนี่แมน 

นี่แมนผม นี่แมนหนาผาก นี่แมนปาก น่ีแมนหูดัง น่ีแมหลัง 

นี่แมนหนาแขง อันตองแตง เขาเรียกวาแขน อันแบน แบน 

เขาเรียกสะโพก เอาไวโยก แซมบา ๆ 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

16.  เพลง นี่คือ 

   นี่คือผม..นี่คือหนาผาก 

นี่คือปาก..น่ีคือลูกตา 

         ย่ืนออกมาเคาเรียกวาแขน.. 

            อันแบน แบนเคาเรียกสะโพก.. 

        เอาไวโยก แซมบา…แซมบา 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

 

 



17.  เพลง อาบน้ํา 

อาบน้ําซูซา ลางหนาฟอกสบูถูตัว 

          ชําระเหงื่อไคลบลาดใหทั่ว เสร็จแลวเช็ดตัว 

                                      เราไมขุนมัว สุขกายสบายใจ 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

18.  เพลง สะอาด 

ไหนดูเล็บมือ น่ีไงละ ๆ 

แหมสะอาดดีน่ีเธอ ขอบคุณคะ ๆ 

ไหนลองดูฟน ๆ น่ีไงละ ๆ 

แหมสะอาดดีน่ีเธอ ขอบคุณคะ ๆ 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

หมวดการมีวินัยและการมีมารยาท 

19.  เพลง สวัสดี  

หญิง เมื่อเจอกันฉันทักทายสวัสดี คะ 

                                    ชาย สวัสดี ครับ  หญิง ไปไหนมาจะ 

                                    ชาย ไปธุระมาหนอย  หญิง กอนจากกัน 

                                     ฉัน กลาวคํา สวัสดีคะ  ชาย สวัสดี หญิง ชาย  

                                     สงยิ้มให สงยิ้มให ซึ่งกัน 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 



20.  เพลงยินดีที่พบกัน 

                                  วันนี้ยินดีที่เราไดมาพบกัน (ซ้ํา) 

ยินดี ยินดี ยินดี มาเถิดมา เรามารวมสนุก 

   ปลดเปลื้องความทุกขใหมันสิ้นไป มาเถิดมา… 

เรามารวมจิต ชวยกันคิดใหการศึกษาเจริญ 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

21.  เพลง สวัสดี 

 สวัสดีแบบไทย ๆแลวก็ไปแบบสากล 

                                      สวัสดีทุกๆคน   แบบสากลแลวก็แบบไทย 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

        22.  เพลง สวัสดี ขอบคุณ และขอโทษ 

เมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดี สวัสดีครับ/สวัสดีคะ 

     เมื่อผิดพลั้งขออภัยขอโทษที ขอโทษครับ/ขอโทษคะ 

มื่อจากกันยกมือไหวสวัสดี สวัสดีครับ/สวัสดีคะ 

                 เมื่อใครมีจิตไมตรีขอขอบคุณ ขอบคุณครับ/ขอบคุณคะ 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

23. เพลงกระซิบ 

กระซิบ กระซิบ บอกตอตอกันไป  

  หนูหนูเงียบเร็วไว เราจะไมเสียงดัง  

ที่มา.wattanasatitschool.com 



24.  เพลง เก็บของ 

เก็บ เก็บ เก็บ    มาชวยกันเก็บของที 

เร็วคนดี  มาเก็บเขาที่กันเอย 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

25.  เพลง เขาแถว 

เขาแถว เขาแถว อยาล้ําแนวยืนเรียงกัน 

                                   อยามั่วแชรเชือนเดินตามเพื่อนใหทัน 

 ระวังจะเดินชนกัน เขาแถวเร็วพลันวองไว 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

26.  เพลง พบกันใหม 

พบกันใหม พบกันใหม จากกันไป ขวัญใจกลับมา 

                              โอละเฮ ลันลันลา ถึงสัปดาห เราหยุดสองวัน 

         เสาร อาทิตย ฉันคิดถึงเธอ ฉันนอนละเมอ หัวใจไหวหว่ัน 

  โอละเฮ ลันลันลา พอถึงวันจันทร เรากอพบกันใหม 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

27.  เพลง รีบไปโรงเรียน 

          หนูหนูเด็กๆทั้งหลายอยานอนตื่นสายเปนเด็กเกียจคราน 

            ตื่นเชาจะไดเบิกบาน สดช่ืนสําราญสมองแจมใส 

   อาบน้ําลางหนาสีฟน รีบเรงเร็วพลันแตงตัวทันใด 

                              รับประทานอาหารเร็วไวเสร็จแลวก็รีบไปโรงเรียน    



28.  เพลงอยาทิ้ง 

อยาทิ้ง อยาทิ้ง อยาทิ้ง ทิ้งแลวจะสกปรก  

                ถาเราเห็นมันรก ตองเก็บ ๆ ๆ     

  ท่ีมา.wattanasatitschool.com 

เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลสถานท่ีแวดลอมเด็ก 

29.  เพลงบานฉัน 

บานฉันมีนกกระจอก สงเสียงจอก ๆอยูบน 

บานฉันนั้นชอบเลี้ยงนกๆ มันบินโผผกไปมา 

บานฉันมีดอกไมสวย บานฉันมีกลวยไมปา 

        บานฉันมีบอเลี้ยงปลา ตอนเย็นกลับมาชางเพลินใจ 

                 พวกเราทุกคนมีความสุขลนท่ีบาน หลังจากชวยแมทํางานๆ 

                                เราตางช่ืนบานที่บานของเรา 

  ท่ีมา.wattanasatitschool.com 

30.  เพลงตํารวจจา 

   ตํารวจจากรุณาหนูหนอย หนูนอย นอยจะขามถนน 

เดินดี ๆอยาวิ่งซุกซน จะขามถนนทุกคนควรระวัง 

                              (ตองขาถนนตรงทางมาลาย) 

  ท่ีมา.wattanasatitschool.com 

 

 



31.  เพลง โรงเรียน 

โรงเรียนของเรานาอยู..คุณครูใจดีทุกคนเด็ก ๆ ก็ไมซุกซน 

พวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียน…ชอบมา ชอบมาโรงเรียน 

  ท่ีมา.wattanasatitschool.com 

ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 

32.  เพลง วัว วัว วัว 

วัว ไมกลัวไถนา  อาหารของวัวคือหญา 

ไถนาวัวก็ไถเกง  ยอ ยอ ยอ 

พอรอง ยอ ยอ แลววัวมันเกรง   

มันรูมันจึงหยุดเอง  เพราะวัวมันเกรง คํารอง ยอ ยอ 

  ท่ีมา.wattanasatitschool.com 

33.  เพลง นกเอี้ยง 

     นกเอี้ยงเอย  มาเลี้ยงควายเฒา 

ควายกินขาว  นกเอี้ยงหัวโต 

  ท่ีมา.wattanasatitschool.com 

34.เพลง จ้ิงหรีด 

   จิ้งหรีดมันอยูในรู เอาไมแหยดูมันรองจี๊ดๆ 

  ท่ีมา.wattanasatitschool.com 

 

 



35.เพลง มดแดง 

มดแดง กัดแขงกัดขา 

กัดเสื้อ กัดผา ตุงแฉง ตุกแฉง 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

36.เพลง ปลา 

        ปลา “ป ปลาน้ันหายาก ตองลําบากออกเรือไป 

ขนสงจากแดนไกล ใชนํ้าแข็งเปลืองนํ้ามัน 

                                  แชเย็นก็เสียไฟ หุงตมไซรแกสทั้งน้ัน 

พลังงานตองหมดกัน โอลูกหลานจําจงด”ี 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

37.เพลง มา 

    มาวิ่งกั๊บ ๆ เดี๋ยวเดียวลับตาเราไป 

มาวิ่งเร็วไวเร็วทันใจรองฮี่กั๊บ ๆ 

                                        มาวิ่งเร็วร่ีดูสิหายไป 

มาวิ่งเร็วไวเร็ซทันใจรองฮี่กั๊บ ๆ 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

38. เพลงแมลงเกาะจมูก 

         มีแมลงตัวหนึ่งบินมาเกาะจมูกกระตาย(ซ้ํา) 

มันจึงปดมันจึงปด แมลงก็บินหนีไป 

ที่มา.wattanasatitschool.com 



39. เพลง นกเขา 

นกเขาบินขามเขา   ไมใชของเรา อยาไปแลมอง 

ตัวเมียตีปกพั่บ พั่บ   ตัวผูขานรับ จุกกรู จุกกรู 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

40  .เพลง ลิง 

เจี๊ยก ๆ ๆ เปนเสียงเรียกของลิง 

    ลิงมันอยูไมน่ิงมันชอบวิ่งกันอยูไปมา 

 เจี๊ยก ๆ ๆ มันรองเรียกพวกมา 

  ครั้นพอถึงเวลาออกเที่ยวหาผลไมกิน 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

41.เพลงแมลงเกาะจมูก 

          มีแมลงตัวหนึ่งบินมาเกาะจมูกกระตาย(ซ้ํา) 

มันจึงปดมันจึงปด แมลงก็บินหนีไป 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

42  .เพลง มด 

มดตัวนอยตัวนิด มดตัวนอยตัวนิด 

มดมีฤทธิ์นาดู ยูฮู   มาไวไวกันหนอย  

มาเร็วเร็วกันหนอย ยูฮู ยูฮู  ยู วววว ฮู 

ที่มา.wattanasatitschool.com 



 

43 .เพลงปลาตัวนอยปลาตัวนอย ๆ 

ปลาตัวนอย ๆ ลองลอยไปตามน้ํา 

แลวเจาก็ถาม วามันเปนเพราะเหตุใด 

สายธาราที่เคยงามสดใส 

 เด๋ียวน้ีทําไมจึงแหงแลงดําคร่ํา 

น้ําทําไมจึงแหง คลองทําไมจึงดํา 

น้ําทําไมจึงแหง คลองทําไมจึงดํา 

ปลาตัวนอย ๆ เฝาคอยคําตอบหนา 

ใครจะตอบเจาปลาไดไหมเลาเอย 

ปลาตัวนอย ๆ เฝาคอยคําเฉลย 

ขออยาไดละเลยหาคําตอบใหเจาปลา 

ใครจะตอบเจาปลา แลวใครจะตอบเจาปลา 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

44.  เพลงกบ 

อบ อบ อบ อบ เสียงอบฟงแตไกล 

ไป ไป เราไป โดดไปใหเหมือนดังกบ 

โดดลงรู เมื่อเห็นศัตรูรีบหลบ 

เมื่อฝนตก มันรองอบ อบ 

อบ อบ อบ อบ ไปทั่วทองนา 

ที่มา.wattanasatitschool.com 



45.  เพลงเตากับกระตาย 

                                        เตาตัวลายเดินยายโคลงเคลง 

กระตายฮัมเพลงเดินสวนทางมา 

               ใหนึกขําขันเจาเตาทองนาเชื่องชาด่ังกับปลิง 

  มันจึงเปรยแกมเยยทาทาย 

                             แขงความไวกันไหมเจาปลิง 

          เจานั่นชักชานาเบื่อเสียจริงตอใหวิ่งไปกอน 

                             เพราะทะนงในตัวเกินไป 

                                      จึงหลงเอนกายพิงไมพักผอน 

                               สายลมโชยหวิวไหวไชชอน กระตายเจาจึงนอนหลับปุยเย็นใจ 

                     กระตายทะนงลุมหลงลืมตน ตื่นมาจนอาทิตยลาไป 

                รีบลุกผลุนผลันดั้นดนพฤกษไพร แตชาไปแลวสิ 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

46.  เพลง ปลา 

ปลาวายไปมา วายวนมาแลวเวียนไป 

                                    ป.ปลาวายมาใกลๆ  ขางในนํ้าใสมองเห็นตัวปลา 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

47.  เพลง เปดน้ําในคลอง 

กาบ กาบ กาบ เปดอาบน้ําในคลอง ตาก็จองแลมองเพราะในคลองมีหอย ปู ปลา 

ที่มา.wattanasatitschool.com 



48.  เพลงจิ้งจก 

จิ้งจก จิ้งจก จิ้งจก จิ้งจกมันมีสี่ขา 

อยูขางฝาและบนเพดาน กินแมลงเปนอาหาร 

โรงเรียน บาน ที่อยูอาศัย ตัวเล็กกวาตุกแก คอยชะแงรองทัก ใครๆ 

ออกลูกมาเปนไข แอบเอาไวไมใหใครมอง 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

49.  เพลง ผึ้งนอย 

ผึ้งนอยแสนขยันทํางาน  ทั้งวันทํางานทุกวัน 

เด๋ียวก็ผึ่งๆๆบินไป เด๋ียวก็ผึ่งๆๆบินไป 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

50.  เพลง กระตายขาว 

กระตายขาว มีหูยาวเรียว 

หางสั้นนิดเดียวตาแดงแวววาว 

กระโดดเลนทามกลางแสงจันทรสกาว 

อยูตามราวปาชางนารัก เอย 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

51.  เพลงกอกน้ํา 

                   กอกนํ้าที่ตอกับแปบ แลวใครแอบถอดเอาแปบไป เปดนํ้าจะไหลอยางไร (ซ้ํา) 

รูตัวหรือไมใครแอบถอดแปบ แปบแปบ แปบแปบ แปบแปบ 

ที่มา.wattanasatitschool.com 



52.  เพลง ไกยาง 

     ไกยางถูกเผา ไกยางถูกเผา 

มันจะถูกไมเสียบ..โอย 

มันจะถูกไมเสียบ..โอย 

เสียบตูดซาย เสียตูดขวา 

      รอนจริงๆ รอนจริงๆ รอนจริงๆ 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

53.  เพลง โยกเยก 

โยกเยกเอย นํ้าทวมเมฆ กระตายลอยคอ หมาหัวงอ ขี้คอโยกเยก พวกเราชอบเลนอะไร 

ชอบเลนอะไรในบอกเราสิ พวกเรามิไดโงนิ(ซ่ํา) พวกเราเด็กดีของทุกๆคน เด็กเอยเด็กนอย เจา 

ทั้งสองหรือเจาทั้งหลาย สายลมนั้นลองลอยไป (ซ่ํา) เห็นเห็นเด็กแจมใส ทุกว่ีทุกวัน เตาๆๆ ๆ 

มันมี4ขา 4ตีน(เทา)เดินมามันทําหัวพุพุโพโพ 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

54.  เพลง โอทะเลแสนงาม 

โอทะเลแสนงาม ฟาสีครามสดใส  

                         มองเห็นเรือใบ แลนอยูในทะเล 

                                  อยูทะเลเห็นปู   ดูซิดูหมู ปลา 

                  กุงหอยนานา อยูในทองทะเล อยูในทองทะเล….. 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

 



55.เพลง ซอล ลา ซอล ฟา มี เร โด 

แมวของฉันน้ันรองเสียงดัง..เหมียว เหมียว งาว เหมียว เหมียว งาว 

วัวของฉันนั้นรองเสียงดัง.. มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ 

              กบของฉันน้ันรองเสียงดัง..อบ อบ อบ อบ 

  ไกของฉันนั้นรองเสียงดัง…เอก อี้ เอก เอก อี้ เอก เอก อี้ เอก 

                        เอะ.. นั้นใครรองเพลงใหเราฟง  ซอล ลา ซอล ฟา มี เร โด 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

56.เพลง ชาง 

                         ชางๆๆ นองเคยเห็นชางรึเปลา 

ชางมันตัวโตไมเบา จมูกยาวๆเรียกวางวง 

มีเข้ียวใตงวงเรียกวางา มีหูมีตา หางยาว 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

57.เพลง ยุง 

ยุงเยอะ ทั้งตบทั้งเกา ซารายตัวเราเปนจ้ําเปนผื่น 

    แมลงสาปนาเกลียดๆ ไตกันยั่วเย้ีย 

ทําลายขาวของ วันนี้มาใชอัศวิน  

แมลงรายตายดิ้นทั้งยุงไมมีเหลือ 

 ถูกใจ ๆ จริง ๆ สองรางวัล ๆ 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

 



58.เพลง หนอน 

  ตวมๆเต้ียมๆออกมาจากไข 

เจาหนอนตัวใหญลูกใครกันหนอ 

  กระดึบ กระดึบ   ไปกระดึบ กระดึบไป 

  กระดึบ กระดึบไป  บนใบไมออน 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

59.เพลง ระบําชาวเกาะ 

  รําระบําชาวเกาะ ไพเราะเสนาะจับใจ 

                  สายนํ้าหลั่งไหล สายนํ้าหลั่งไหล กระทบหาดทราย 

ดังครื่นๆกระทบหาดทรายดังคร่ืนๆ 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

60.  เพลง อึ่งอาง 

                        อึ่งอางมันนั่งขางโอง มานั่งหลังโกงจะคอยกินมด 

                 เด็กเอยเจาอยาพูดปด เด็กเอยเจาอยาพูดปด 

จะกลายเปนมดอาหารอึ่งอาง 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

61.  เพลง จับปูดํา 

จับปูดํา ขยําปูนา       จับปูมา ควาปูทะเล 

สนุกจริงเลย ชะเลยนอนเปล จะโอละเหนอนเปล หลับไป 

                                      ที่มา.wattanasatitschool.com 



62.เพลง เตา 

เตา เตา เตา / เตาน้ันมีสี่ขา / สี่ตีนเดินมา / มันทําหัวผลุบ ผลุบ โผล โผล / มันทําหัวผลุบ 

ผลุบ โผล โผล 

                                                  ที่มา.wattanasatitschool.com 

63. เพลงแมงมุม 

                                   ฉันเห็นมันสงสารเหลือทน 

วันหน่ึงมันถูกฝน ไหลลงจากบนหลังคา 

    พระอาทิตยสองแสง ฝนแหงเหือดไปลับตา 

 มันรีบไตขึ้นฟา หันหลังมาทําตาลุกวาว 

                              ที่มา.wattanasatitschool.com 

64.เพลงเจานกโผบิน 

นกเอยเจาโผบิน ออกหากินตามถิ่นดอน 

           จิ๊กทีกระโดดที ๆ ไดเหยื่อไมดีทําหัวสั่นหัวคลอน 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

65.เพลงลิง 

เตอะ แตะ ๆ เราเดินไป อะไรอยูบนตนไม โหนไปโหนมา 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

 



66.เพลงลูกแพะ 

เตอะ แตะ ๆ ลูกแพะเดินโซเซมา 

เดินโซซัดโซเซ ทําทาโฉเก เตอะ แตะ ๆ 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

67.เพลงปลูกผักสวนครัว 

ชวยกันปลูกผักสวนครัวๆ พรวนดินใหทั่วปลูกถั่วฟกยาว 

     ขาตระไคร มะกรูด มะนาว โหระพา กระเพรา น้ําเตา ฟกทอง 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

68.เพลงเสียงฝน 

        เสียงฝน หลนจากฟากฟา สาดซัดมารหนาวเย็นกระไร (ซ้ํา) 

พวกเราอยาออกไปไหน เปยกฝนไปจะเปนหวัดเอย 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

69.เพลงฝน 

ซา ซา ซา ฝนตกลงมากระเด็นเปนฝอย 

เด็ก เด็ก หลบฝนกันหนอย เด็ก เด็ก หลบฝนกันหนอย 

ฝนเพียงเล็กนองจะเปนหวัดเอยฮัด เชย ฮัด เชย ฮัด เชย                               

                   ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

 

 



70.เพลงตนไม 

ตนไมนั้นมีชีวิต อยาไดคิดไปตัดตนไม 

                           ตนไมจะเสียใจ ตนไมจะเสียใจ 

                          ยืนรองไห …ฮือ…ฮืม 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

71.เพลง รถไฟ 

ขึ้นรถไฟจะไปโคราช  ตดดังปาดถึงราชบุรี 

ตดอีกทีถึงบริษัท  บริษัท ปา ๆ เปอ 

ขอเสนอนิยายเรื่องสั้น  ปากับปู กูอีจู 

ปาไมอยู ปูไปเที่ยว  ปลาดุก ปลาไหล รถไฟชนกัน 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

                               72.เพลง เจ็ดวันฉัยนั่งนับ 

เจ็ดวันฉันนั่งนับ อาทิตยลับเริ่มสีแดง 

     วันจันทรนั้นเปลี่ยนแปลงเปนสีเหลืองเรื่อเรืองตา 

อังคารสีชมพูชางงามหรูดูทีทา 

วันพุธสุดโสภาเขียวขจีสีสดใส 

พฤหัสบดีประสานสีแสด(สม)วิไล 

วันศุกรฟาอําไพ                  

    เสารสีมวงเดนดวงเอย 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 



73.เพลงปลาวาฬ 

ปลาวาฬพนนํ้าเปนฝอย  ปลาเล็กปลานอยวายนํ้าตามมา 

ปลาวาฬนับ 1 2 3   ปลาวาฬนับ 1 2 3                

ใครวายตามมาปลาวาฬจับตัว 

         ท่ีมา.wattanasatitschool.com 

74.  เพลงนาฬิกา 

ตอก ต๊ิก ตอก ตอก ติ๊ก ตอก 

          เขาบอกวาฉันเปนนาฬิกาเดินวนไปเวียนมา ๆ 

พอถึงเวลาก็รอง ติ๊ก ตอก            ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

75.เพลง สามเหล่ืยม สี่เหลื่ยม วงกลม 

สามเหลื่ยม สี่เหลื่ยม วงกลม 

                                         ครูบรรจงใหหนูรูจัก 

เด็กๆหนูชางนารัก              ที่มา.wattanasatitschool.com 

              เรามารูจัก สามเหลื่ยม สี่เหลื่ยม วงกลม 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

76.เพลง นับ 

เร็วเขาซีเร็วเขาซี นับดีดี นับใหดังๆ 

 นกฝูกหน่ึงมากมายเสียจัง นับดังๆ นับใหดีดี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ที่มา.wattanasatitschool.com 



77.เพลง นกกระจิบ 

โนนนกบินมาลิ๊บๆ  นกกระจิบ 1 2 3 4 5 

อีกฝูงบินลองลอยมา6 7 8 9 10 ตัว 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

78.เพลงปลูกขาวโพด 

พรวนดินกันเสียใหหมด จะปลูกขาวโพด สาลี ๆ 

   โอแมนวลดาราจะไมรีบมาเร็วรี่ 

   ขาวโพดสาลีปานชะนี้ จะโรยราๆ 

ที่มา.wattanasatitschool.com                

 79.เพลง กาตมน้ํา 

ฉันเปนกาตมน้ํา อวน เต้ีย มอ ตอ น่ีคือหูของฉัน น่ีคือพวยกางอ 

ยามเมื่อนํ้ามันเดือด…วู..      ยามเมื่อนํ้ามันเดือด ยกฉันลงแลวก็ชงฉัน  

ที่มา.wattanasatitschool.com 

80.  เพลงยานพาหนะ 

หึ่ม ๆ ๆ เคร่ืองบินกระหึ่มบนฟา 

ปน ๆ ๆ รถยนตแลนมาแตไกล 

ปูน ๆ ๆ นั่นเสียงวูดของรถไฟ 

         ตึก ๆ ๆ เรือยนตแลนในแมนํ้าลําคลอง 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 



 

 

82 . คําคลองจอง ครูชื่อ 

หนูจารูไหม  ครูช่ืออะไร  

ใครหนอตอบได  ชวยบอกเพื่อนที  

เจอะกันรูจัก  ทักทายสวัสดี        ที่มา http://www.thai-school.net 

เจอกันวันน้ี  “สวัสดีครับ” “สวัสดีคะ” 

83  .คําคลองจอง อาหารของเรา 

อาหารของเรา                     ตองเอาใจใส 

กินผักผลไม                       กินไขกินนม 

กินเน้ือกินปลา                    แทนยาขมขม 

กินขาวกินขนม                   อบรมเรื่องกิน 

ที่มา http://www.thai-school.net 

 

84.คําคลองจองคํานําหนาชื่อ เพศ อายุ 

เด็กชายเด็กหญิง ตางเปนเพื่อนกัน 

                                     ในหองของฉัน มีทั้งหญิงชาย  

 เด็กชายกลาแกรง แข็งแรงมากหลาย  

เด็กหญิงขี้อาย ดูนารักจัง         

ที่มา http://www.thai-school.net 

คําคลองจอง 



 

85.คําคลองจองช่ือเลน , สัญลักษณของตนเอง 

ช่ือเลนของหนู  ใครก็รูจัก 

ใครเห็นใครทัก วานาเอ็นดู 

พอแมตั้งให เด็กหญิงชมพู 

พี่ชายผมฟู ชื่อหมูอวนเอย     

 ที่มา http://www.thai-school.net 

 

86.คําคลองจองชื่อ – สกุล 

คุณแมของฉัน ทานนั้นบอกวา 

คนเราเกิดมา ตองตั้งช่ือพลัน 

ช่ือจริง ชื่อเลน  เปนสิ่งสําคัญ ท่ีมา http://www.thai-school.net 

คนรูจักกัน เพราะขานช่ือเอย 

 

87.คําคลองจองช่ือ – สกุลของเพื่อน 

เพื่อนฉันมากมาย หญิงชายหลายคน 

                           ทั้งตาลทั้งตน  ตางเปนเพื่อนกัน  

                           ฉันมีอะไร ก็ใหแบงปน  

                                   เพราะพวกเรานั้น เปนเพื่อนรักเอย  

                                                                ที่มา http://www.thai-school.net 



88.คําคลองจอง ของใชประจําตัว 

ของใชของหนู ตองดูใหดี 

เก็บไวเปนที่  อยาใหปะปน 

แกวนํ้า แปรงฟน อยาใหสับสน 

          วางไวช้ันบน  เก็บไวใหดี    

                                 ที่มา http://www.thai-school.net 

89.คําคลองจองการเก็บอุปกรณและเครื่องใชในหองเรียน 

ของเลนของใช สมุดดินสอ 

เมื่อใชแลวหนอ ตองเก็บใหดี  

เก็บเปนหมวดหมู น่ันดูเขาที       

หยิบโนนหยิบน่ี หางายจังเลย 

                                 ที่มา http://www.thai-school.net 

90.คําคลองจองการเก็บอุปกรณและเคร่ืองใชในหองเรียน 

  เด็กเอยเด็กดี ตองมีวินัย  

       ระเบียบมีไว ใหปฏิบัติ  

สิ่งของวางจัด  ทุกอยางสวยงาม  

 หนูอยามองขาม กฎของหองเรียน 

ที่มา http://www.thai-school.net 

 

 

 



91.คําคลองจองของเลนของใช 

                             ของเลนของใช อยาใหเกะกะ 

                             อยาไดลดละ  มองแลวนาดู  

 หนูจาเร็วไว มาชวยคุณครู 

  เก็บของใสตู ไมรกรุงรัง 

ที่มา http://www.thai-school.net 

 

92.คําคลองจองรูปราง ลักษณะหนาตา 

         คนเราเกิดมา หนาตาแตกตาง 

        ทั้งรูป ทั้งราง  สูงต่ําตางกัน  

               บางดํา บางขาว  หนายาว หนาสั้น  

              สิ่งที่เหมือนกัน  คือความดีเอย  

ที่มา http://www.thai-school.net 

 

93.คําคลองจองหู 

เรามีสองหู  ขางซายขางขวา 

อยูบนใบหนา  คอยฟงเสียงดัง 

            หูมีไวฟง ระวังหนอยหนา 

รูจักรักษา  อยาแคะหูเอง 

ที่มา http://www.thai-school.net 

 



 

94.คําคลองจองจมูก 

หนูมีจมูก  อยูบนใบหนา 

จมูกนี้หนา มีไวหายใจ  

ดมกลิ่นเร็วไว  ดวยจมูกเรา  

สูดลมออกเขา  ปอดเฝาทํางาน 

 ที่มา http://www.thai-school.net 

 

95.คําคลองจองตา 

                         หนูนั่งมองดู  หมู หมา กา ไก  

                        มองใกล มองไกล มองไปรอบขาง  

มองซาย มองขวา  มองหนา มองหลัง  

               หนูเห็นทุกอยาง  ดวยตาหนูเอง   

        ที่มา http://www.thai-school.net 

 

96.คําคลองจองปาก 

ปากของหนูน้ัน  จิ้มลิ้มนารัก  

ใครเห็นพูดทัก  รูจักทักทาย  

หนูพูดดีดี  เปนศรี เปนศักด์ิ  

ปากหนูรูจัก นับหน่ึง สอง สาม  

ที่มา http://www.thai-school.net 



 

97.คําคลองจองมือ และ เทา 

                                มือ เทา ของหนู มีอยูสิบน้ิว 

มือหนูใชหิ้ว  ชวยจับสิ่งของ  

                               หนูเดินสองขา  พาวิ่งไววอง  

    หนูนั่งยองยองดวยขาแข็งแรง    

ที่มา http://www.thai-school.net 

98.คําคลองจองการรับประทานอาหาร 

กอนจะทานขาว เราตองลางมือ 

ทานขาวทุกมื้อ สะอาดปลอดภัย 

                             อยาลืมจัดเก็บ ถวยชามของใช 

                             หนูก็ทําได ไมเห็นยากเลย         

ที่มา http://www.thai-school.net 

 

99.คําคลองจองกิจวัตรประจําวัน 

ตื่นนอนแตเชา อาบน้ําแปรงฟน 

มาทานขาวกัน กอนไปโรงเรียน  

หนูจงตั้งใจ หัดอานหัดเขียน  

ฝกฝนพากเพียร จะเรียนเกงเอย 

ที่มา http://www.thai-school.net 

 



100.คําคลองจองการใชหองน้ําหองสวม 

หองนํ้าของเรา ตองชวยรักษา 

ราดนํ้าทุกครา กอนและหลังใช  

หองนํ้าสะอาด กลิ่นหอมช่ืนใจ  

                               หนูจงจําไว โรคภัยไมมี   

ที่มาhttp://www.thai-school.net 

 

101.คําคลองจองการใชภาษาสุภาพ 

พูดจาสภุาพ ฟงแลวช่ืนใจ  

                                 หนูจงจําไว พูดจานาฟง  

พูดดี ทําดี  เปนที่ช่ืนชม  

    พอแมสุขสม  คุณครูดีใจ     

ที่มา http://www.thai-school.net 

 

102.คําคลองจองการปฏิบัติตนตอบุคคลตาง ๆ ในโรงเรียน 

โรงเรียนของหนู  มีครูหญิงชาย  

                           คุณครูทั้งหลาย           ใจดียิ่งนัก  

                           แมครัว ภารโรง หนูก็รูจัก  

                           เจอหนาก็ทัก คําวา “สวัสด”ี 

ที่มา http://www.thai-school.net 

 


