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เพลงสําหรบัเด็กปฐมวัย 

หมวดเร่ืองราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

1.เพลงกํามือ 
กํามือขึ้นแลวหมุนหมุน ชูมือขึ้นโบกไปมา 

(ซ้ําทั้งประโยค) 

กางแขนขึ้นและลง พับแขนมือและไหล 

กางแขนขึ้นและลง ชูขึ้นตรงหมุนไปรอบตัว 

2.เพลง ยืนตัวตรง 
ยืนตัวใหตรง กมหัวลงตบมือแผะ 

แขนขวามอยูไหน หันตัวไปทางนั้นแหละ 

ยืนตัวใหตรง กมหัวลงตบมือแผะ 

แขนซายอยูไหน หันตัวไปทางน้ันแหละ 

3.เพลง กํามือขึ้นแลวหมุน ๆ 

กํามือขึ้นแลวหมุน ๆ ชูมือขึ้นโบกไปมา 

กํามือขึ้นแลวหมุน ๆ ชูมือขึ้นโบกไปมา 

กางแขนขึ้นแหละลง พับแขนมือแตะไหล 

กางแขนขึ้นแหละลง พับแขนมือแตะไหล 

ชูมือขึ้นหมุนไปรอบตัว 

4.เพลง อาบน้ําแลวสบายตัว 

อาบน้ําแลวสบายตัว 
สบายหัวหนูหมั่นสระผม 
ตัดเล็บที่มันแหลมคม 

ปากหอมนาชมเพราะหนูแปรงฟน…. 

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



5.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 

ที่มาhttp://blog.eduzones.com/moobo/95776 



6.เพลง นี่คือผม 

น่ีคือผม..น่ีคือหนาผาก 
..น่ีคือปาก..น่ีคือลูกตา 
นี่คือขา..น่ีคือหัวไหล….. 

..ยื่นออกมาเคาเรียกวาแขน.. 
อันแบน แบนเคาเรียกสะโพก.. 
เอาไวโยก แซมบา…แซมบา 

 

7.เพลงสวนประกอบของรางกาย 

เรามีตาไวดู เรามีหูไวฟง จมูกอยูตรงกลาง เอาไวสําหรับหายใจ 

เรามีมือสองมือ เอาไวจับถือทํางานทั่วไป สวนขาพาเราเดินได ไปไหนไหนดวยขาของเรา 

 

8.เพลงสองตา สองหู 

ตาสองตาไวดู หูสองหูไวฟง สองขายืนแลวนั่ง สองหูฟง สองตาดู 

มือสองมือของเรา เทาของเราไวเดิน ปากรองเพลงเพลินเพลิน สองเทาเดิน สองตาดู 

 

9.เพลงตาดู หูฟง 

เรามีตาไวดู เรามีหูไวฟง 

คุณครูทานสอนทานสั่ง เราตั้งใจฟง เราตั้งใจดู 

 

10.เพลงตา หู จมูก 

ตา หู จมูก จับใหถูก จมูก ตา หู 

จับใหมจับใหฉันดู (ซ้ํา) 

จับจมูก ตา หู จับหู ตา จมูก 



ที่มาhttp://blog.eduzones.com/moobo/95776 

11.เพลง จับอวัยวะ 

จับหัว คาง หู หัวไหล 

จับไวๆ จับจมูก จับตา  

จับแขน จับขา แลวก็จับสะดือ 

 

12.เพลงนิ้วโปงอยูไหน 

นิ้วโปงอยูไหน น้ิวโปงอยูไหน อยูน่ีจะ อยูน่ีจะ  

สุขสบายดีหรือ ไปกอนละ สวัสดี  

(แลวรองซ้ําใหม โดยเปลี่ยนเปนน้ิวอื่น ๆ ตอไป) 

 

13.เพลงยักคิ้ว 

ยักค้ิว ยักเอวยักไหล ตาชมายยิ้มไปยิ้มมา... 

ชิกกาบุม ชิกกาบุม ลันลา (ซ้ํา)  

จีบซาย จีบขวา ลอยหนารําวง...... 

 

14.เพลงตาดูหูฟง 
เรามีตาไวดู เรามีหูไวฟง เวลาใครสอนใครสั่ง ตองต้ังใจฟง ตองตั้งใจดู 

ที่มา

http://supranee176.wordpress.com/2012/01/18/%E0%B9%80%E0%B8%9E%

E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9

9%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8

%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2/ 

 



หมวดเร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานทีแ่วดลอมเด็ก 

15.เพลงโรงเรียนของเรานาอยู 

โรงเรียนของเรานาอยู..คุณครูใจดีทุกคนเด็ก ๆ ก็ไมซุกซน 
พวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียน…ชอบมา ชอบมาโรงเรียน 

 

16.เพลงรีบไปโรงเรียน 

หนูหนูเด็กๆทั้งหลายอยานอนตื่นสายเปนเด็กเกียจคราน 
ตื่นเชาจะไดเบิกบาน สดชื่นสําราญสมองแจมใส 
อาบน้ําลางหนาสีฟน รีบเรงเร็วพลันแตงตัวทันใด 
รับประทานอาหารเร็วไวเสร็จแลวก็รีบไปโรงเรียน 

 

17.เพลงสวัสดี 

สวัสดีแบบไทย ๆแลวก็ไปแบบสากล 
สวัสดีทุกๆคน 

แบบสากลแลวก็แบบไทย 

 

18.เพลงสวัสดี ขอบคุณ และขอโทษ 

เมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดี สวัสดีครับ/สวัสดีคะ 
เมื่อผิดพลั้งขออภัยขอโทษที ขอโทษครับ/ขอโทษคะ 

เมื่อจากกันยกมือไหวสวัสดี สวัสดีครับ/สวัสดีคะ 
เมื่อใครมีจิตไมตรีขอขอบคุณ ขอบคุณครับ/ขอบคุณคะ 

 



19.เพลงเด็กนอยสารภี 

ลัล ลัน ลา เด็กนอยสารภ ี
ลัล ลัน ลา ไมยอมฟงครู 
ลัล ลัน ลา ครูถือไมตี 

ลัล ลัน ลา สารภีตีตอบ 

 

20.เพลงพบกันใหม 

พบกันใหม พบกันใหม จากกันไป ขวัญใจกลับมา 
โอละเฮ ลันลันลา ถึงสัปดาห เราหยุดสองวัน 

เสาร อาทิตย ฉันคิดถึงเธอ ฉันนอนละเมอ หัวใจไหวหวั่น 
โอละเฮ ลันลันลา พอถึงวันจันทร เรากอพบกันใหม 

 

21.เพลง ยา หยา ยา 

ยา หยา ยา คุณยายซักผา 

คุณตาสระผม ยาอมโบตัน 

ยาสีฟนคอลเกต สบูวิเศษ 

ปกเปา ยิงฉุบ 

 

22.เพลงองคพระประมุข 

 

พระเจาอยูหัวหัวราชินี ทรงสรางความดีเพื่อประชาชน 

พระองคสละความสุขสวนตน เด็กเด็กทุกคนนอมเกลาสดุดี 

 



23.เพลงถวายพระพร 
เหลาขาพระบาท เด็กเด็กของชาตินอมใจถวายพระพร 

เฉลิมพระชนมพรรษาสถาพร องคมิ่งขวัญนิกรปวงประชา 

ขอจงทรงพระเจริญ ขอจงทรงพระเจริญ 

ขอจงทรงพระเจริญ มีพระชนมมายุยิ่งยืนนาน 

 

24.เพลงหนูอยากเปนอะไร 

หนูจําหนูคิดดูเสียใหดีดี 

อนาคตจะเปนสุขศรี โตข้ึนหนูน้ีจะเปนอะไร 

หนูอยากเปนทหาร ปองกันอริราชศัตรู 

หนูอยากเปนครู ใหความรูเด็กเด็กทั่วไป 

หนูอยากเปนตํารวจ วิ่งไลกวดผูรายเร็วไว 

หนูอยากเปนอะไร ออนึกไดเปนพยาบาล 

หนูจาหนู ตองเรียนรูใหเชี่ยวชาญ 

หนูตองขยัน หมั่นทําการบานมาสงคุณครู 

 

25.เพลงรักแมพอคนเดียว 

เชาวันหนึ่งวันนั้น วันหน่ึงวันนั้น 7 นาฬิกา  

พอก็บอกออกมา ก็บอกออกมารักแมคนเดียว  

แมก็บอกวารัก ก็บอกวารักรักพอคนเดียว  

คนอื่นจะไมแลเหลียว จะไมแลเหลียวใหเสียเวลา 

 

26.เพลงรถตุก ตุก ตุก 

รถตุก ตุก ตุก บรรทุกผัก ขึ้นสะพาน ชักกะตุก ชักกะตุก 



หมวดธรรมชาติรอบตัว 

27.เพลงหนอนผีเสื้อ 

หนอนตัวนอยๆ คอยๆ คลืบคลาน 

คอยๆ คลืบคลานหาอาหารกิน 

หนอนกินใบไม มันกินมันกิน 

กินไมหยุดย้ัง ทั้งวันทั้งคืน 

หน่ึงสัปดาหกวา มันเติบโต 

เปลี่ยนแปลงมาโข สรางเปลือกหุมตัวไว 

สองสัปดาหดักแดเปลี่ยนไป 

สูชีวิตใหมเปนสีเสื้อแสนงาน 

 

28.เพลงขางข้ึนขางแรม 

ค่ําคืนขางแรม เห็นดวงดาวแจมกระจางฟา 

ดวยเดือนเลื่อนลา เลื่อนลา ลับตาจากไป 

จากไปนานครึ่งเดือน ก็กลับมาเยือนฟาใหม 

ค่ําคืนเดือนหงาย พระจันทรสุกใสเต็มดวง 

 

29.เพลงสามฤดู 

ฤดูฝนตนเดือนเมษา 

ฤดูหนาวราวเดือนพฤษจิกา 

ฤดูรอนเริ่มราวเดือนมีนา 

สามฤดูเวียนมาในรอบหน่ึงป 

 



ที่มา http://www.webboard.karn.tv/index.php?topic=31497.0 

30.เพลงหนึ่งปมีสิบสองเดือน 
 

หน่ึงปน้ันมีสิบสองเดือนอยาลืมเลือนจําไวใหมั่น 
หน่ึงสัปดาหนั้นมีเจ็ดวัน 

อาทิตย  จันทร  อังคาร  พุธ  พฤหัส  ศุกร  เสาร 
 

ที่มา http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-post_9350.html 

 

31.เพลงจันทรเอยจันทรเจาขอขาวขอแกง 

ขอแหวนทองแดงผูกมือนองขาขอชางขอมาใหนองขาขี่ 
ขอเกาอี้ใหนองขาน่ัง ขอเตียงตั้งใหนองขานอน 
ขอละครใหนองขาดู ขอยายชูเลี้ยงนองขาเถิด 

ขอยายเกิดเลี้ยงตัวขาเอง 

 

32.เพลงแมงมุมลายตัวนั้น 

ฉันเห็นมันสงสารเหลือทน 
วันหน่ึงมันถูกฝน ไหลลงจากบนหลังคา 

พระอาทิตยสองแสง ฝนแหงเหือดไปลับตา 
มันรีบไตขึ้นฟา หันหลังมาทําตาลุกวาว 

 

33.เพลงหนูมาลี 

หนูมาลีมีลูกแมวเหมียว ลูกแมวเหมียว  
ลูกแมวเหมียว หนูมาลีมีลูกแมวเหมียว ขนมันคลาย 

สําล…ี…………….. 



ที่มา http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-post_9350.html 

34.เพลงพระอาทิตยยิ้มแชง 

โผลมาจากขอบฟา เคามาในยามเชา 
สองแสงใหเรา อบอุนสบาย 

เคาลอยขามเราไป จมหายไปในยามเย็น 
พรุงนี้เราก็จะเห็น เคาโผลอีกที…ที่เดิม 

พระอาทิตย ยิ้มแฉง ^O^ แกมแดง…แดง 
แตงตัว ทาแปงโผลมา ยามเชาตรู ~~ ฮู ฮู ~~ 

พระอาทิตย ยิ้มแฉง ^O^ แกมแดง…แดง 
แตงตัว ทาแปงโผลมา สงยิ้มใหคุณหนู 

ยิ้มนอยยิ้มใหญ 

 

35.เพลงเตา 

เตา เตา เตา  เตานั้นมีสี่ขา  สี่ตีนเดินมา  
 มันทําหัวผลุบ ผลุบ โผล โผล  มันทําหัวผลุบ 

ผลุบ โผล โผล 

 

36.เพลงจับปูดํา 

จับปูดํา ขยําปูนา 
จับปูมา ควาปูทะเล 

สนุกจริงเลย ชะเลยนอนเปล 
จะโอละเหนอนเปล หลับไป 

ที่มา http://www.webboard.karn.tv/index.php?topic=31497.0 

 



37.เพลง อึ่งอาง 

อึ่งอางมันน่ังขางโอง มานั่งหลังโกงจะคอยกินมด 
เด็กเอยเจาอยาพูดปด เด็กเอยเจาอยาพูดปด 

จะกลายเปนมดอาหารอึ่งอาง 

 

38.เพลง แตงโม 

แตงโมผลใหญ ๆๆ เกิดข้ึนไดจากเม็ดแตงเม็ดเล็ก  
จําไวนะพวกเด็ก ๆ จําไวพวกเด็ก ๆๆ เม็ดแตง 

เม็ดเล็กกลายเปนแตงผลใหญ 

 

39.เพลงรําระบําชาวเกาะ 

รําระบําชาวเกาะ ไพเราะเสนาะจับใจ สายน้ําหลั่งไหล 
 สายนํ้าหลั่งไหล กระทบหาดทราย 
ดังครื่นๆกระทบหาดทรายดังคร่ืนๆ 

 

40.เพลงตวมๆเตี้ยมๆ 

ตวมๆเตี้ยมๆออกมาจากไข 
เจาหนอนตัวใหญลูกใครกันหนอ 

กระดึบ กระดึบไป 
กระดึบ กระดึบไป 

กระดึบ กระดึบไป บนใบไมออน 

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

 



41.เพลงยุงเยอะ 

ยุงเยอะ ทั้งตบทั้งเกา ซารายตัวเราเปนจ้ําเปนผื่น  
แมลงสาปนาเกลียดๆ ไตกันยั่วเย้ีย 

ทําลายขาวของ วันนี้มาใชอัศวิน แมลงรายตายด้ินทั้งยุงไมมีเหลือ 
 ถูกใจ ๆ จริง ๆ สองรางวัล ๆเปนประกัน อัศวิน!!!! 

 

42.เพลงชาง 

ชางๆๆ นองเคยเห็นชางรึเปลา 
ชางมันตัวโตไมเบา จมูกยาวๆเรียกวางวง 
มีเข้ียวใตงวงเรียกวางา มีหูมีตา หางยาว 

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

43.เพลงแมวเหมียว 

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 

 

44.เพลงไกยางถูกเผา 

ไกยางถูกเผา ไกยางถูกเผา 
มันจะถูกไมเสียบ..โอย 
มันจะถูกไมเสียบ..โอย 

เสียบตูดซาย เสียตูดขวา 
รอนจริงๆ รอนจริงๆ รอนจริงๆ 



45.เพลงกระตายขาว 

กระตายขาว มีหูยาวเรียว 
หางสั้นนิดเดียวตาแดงแวววาว 

กระโดดเลนทามกลางแสงจันทรสกาว 
อยูตามราวปาชางนารัก เอย 

ที่มา 

https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%
E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B

1%E0%B8%A2-
%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%
93%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9
%88%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B9%8A%E0%B8%95/437599072969593 

46.เพลงปลาวายไปมา 

ปลาวายไปมา วายวนมาแลวเวียนไป 
ป.ปลาวายมาใกลๆ 

ขางในนํ้าใสมองเห็นตัวปลา 
ผึ้งนอยแสนขยันทํางานทั้งวันทํางานทุกวัน 

เด๋ียวก็ผึ่งๆๆบินไป 
เด๋ียวก็ผึ่งๆๆบินไป 

 

47.เพลงเปด 

กาบ กาบ กาบ เปดอาบน้ําในคลอง  
ตาก็จองแลมองเพราะในคลองมีหอย ปู ปลา 

 

 



48.เพลงมดตัวนอยตัวนิด 

มดตัวนอยตัวนิด มดตัวนอยตัวนิด 
มดมีฤทธิ์นาดู ยูฮู 

มาไวไวกันหนอย มาเร็วเร็วกันหนอย ยูฮู ยูฮู 

 

49.เพลงกบ 

อบ อบ อบ อบ เสียงอบฟงแตไกล 
ไป ไป เราไป โดดไปใหเหมือนดังกบ 

โดดลงรู เมื่อเห็นศัตรูรีบหลบ 
เมื่อฝนตก มันรองอบ อบ 

อบ อบ อบ อบ ไปทั่วทองนา 

 

50.เพลงนกกระจิบ 

โนนนกบินมาลิ๊บๆ 
นกกระจิบ 1 2 3 4 5 

อีกฝูงบินลองลอยมา6 7 8 9 10 ตัว 

 

51.เพลงลูกหมู 

ในเชาแจมใสวันหนึ่งซึ่งเปนวันนํ้านอง ลูกหมูก็อยากจะลอง ๆเลนโคลน 
แตแลวก็ตองคันเทาพยาธิไซเทาของมัน ลูกหมูคิดไดเร็วพลันรีบปองกันทันที 
จึงทํารองเทาดวยไมเชือกเปนสายช้ันดี เร็วมาชวยกันซิ จะไดของดีเสียงดัง 

กับ กิ๊บ กับ กับ กิ๊บ กับ กับ กิ๊บ กับ กิ๊บ กับ กิ๊บ กับ 
มาฟงเสียงฉันเดินซิ ๆ ๆ ๆ ๆ 

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



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

52.เพลงปลาวาฬ 

ปลาวาฬพนนํ้าเปนฝอย 
ปลาเล็กปลานอยวายนํ้าตามมา 

ปลาวาฬนับ 1 2 3 
ปลาวาฬนับ 1 2 3 

ใครวายตามมาปลาวาฬจับตัว 

 

53.เพลงกินผักผลไม 

กินผักผลไมทําใหแข็งแรง 
แกมก็แดงนารักหนักหนา 

ไกไขนมเน้ือหมูปูปลา 
กินแลวแกลวกลาเติบโตวองไว 

 

54.เพลงปลาตัวนอยปลาตัวนอย ๆ 

ปลาตัวนอย ๆ ลองลอยไปตามน้ํา 
แลวเจาก็ถาม วามันเปนเพราะเหตุใด 

สายธาราที่เคยงามสดใส เด๋ียวน้ีทําไมจึงแหงแลงดําคร่ํา 
น้ําทําไมจึงแหง คลองทําไมจึงดํา 
น้ําทําไมจึงแหง คลองทําไมจึงดํา 

ปลาตัวนอย ๆ เฝาคอยคําตอบหนา 
ใครจะตอบเจาปลาไดไหมเลาเอย 
ปลาตัวนอย ๆ เฝาคอยคําเฉลย 

ขออยาไดละเลยหาคําตอบใหเจาปลา 
ใครจะตอบเจาปลา แลวใครจะตอบเจาปลา 



55.เพลงจ้ิงจก 

จิ้งจก จิ้งจก จิ้งจก 
จิ้งจกมันมีสี่ขา 

อยูขางฝาและบนเพดาน 
กินแมลงเปนอาหาร 

โรงเรียน บาน ที่อยูอาศัย 
ตัวเล็กกวาตุกแก คอยชะแงรองทัก ใครๆ 

ออกลูกมาเปนไข 
แอบเอาไวไมใหใครมอง 

 

56.เพลงเตากับกระตาย 

เตาตัวลายเดินยายโคลงเคลง 
กระตายฮัมเพลงเดินสวนทางมา 

ใหนึกขําขันเจาเตาทองนาเชื่องชาด่ังกับปลิง 
มันจึงเปรยแกมเยยทาทาย 
แขงความไวกันไหมเจาปลิง 

เจานั่นชักชานาเบ่ือเสียจริงตอใหวิ่งไปกอน 
เพราะทะนงในตัวเกินไป 

จึงหลงเอนกายพิงไมพักผอน 
สายลมโชยหวิวไหวไชชอน  

กระตายเจาจึงนอนหลับปุยเย็นใจ 
กระตายทะนงลุมหลงลืมตน ตื่นมาจนอาทิตยลาไป 

รีบลุกผลุนผลันด้ันดนพฤกษไพร แตชาไปแลวสิ 

 

57.เพลงแมลงเกาะจมูก 

มีแมลงตัวหน่ึงบินมาเกาะจมูกกระตาย(ซ้ํา) 
มันจึงปดมันจึงปด แมลงก็บินหนีไป 



58.เพลงลิง 

เจี๊ยก ๆ ๆ เปนเสียงเรียกของลิง 
ลิงมันอยูไมน่ิงมันชอบวิ่งกันอยูไปมา 

เจี๊ยก ๆ ๆ มันรองเรียกพวกมา 
คร้ันพอถึงเวลาออกเที่ยวหาผลไมกิน 

 

59.เพลงแมวเอยแมวเหมียว 

แยกเขี้ยว ยิงฟน 
เจาหนูมันกลัวตัวสั่น 
เจาหนูมันกลัวตัวสั่น 

หนีไมทันถูกจับกินเอย 

 

60.เพลงนกเขาบินขามเขา 

ไมใชของเรา อยาไปแลมอง 
ตัวเมียตีปกพั่บ พั่บ 

ตัวผูขานรับ จุกกรู จุกกรู 

 

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

 

61.เพลงแตงโมผลใหญๆ 

แตงโมผลใหญๆ เก็บเอาไว อยูในตูเย็น 
ใครๆเคาผานมาเห็น ใครๆเคาผานมาเห็น เปดตูเย็นกินนํ้าแตงโม 

 



62.เพลงปกเปา ถลาเลนลม 

ปกเปา ถลาเลนลม 
ชืนชมกระชั้น กระชิด 
ปกเปา สายหางนิด นิด 
ปกเปา สายหางนิด นิด 

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

 

63.เพลงมาวิ่งกั๊บ ๆ 

มาวิ่งกั๊บ ๆ เด๋ียวเดียวลับตาเราไป 
มาวิ่งเร็วไวเร็วทันใจรองฮี่กั๊บ ๆ 

มาวิ่งเร็วร่ีดูสิหายไป 
มาวิ่งเร็วไวเร็ซทันใจรองฮี่กั๊บ ๆ 

 

64.เพลง แมวเอย แมวเหมียว 

รูปราง ประเปรียว เปนหนักหนา 
รองเรียก เหมียวเหมียว ประเดี๋ยวก็มา 

เคลาแขง เคลาขา นาเอ็นดู 
รูจัก เอารัก เขาตอตั้ง 
ค่ําคํ่า ซ้ําน่ัง ระวังหนู 
ควรนับวามัน กตัญู 

พอดู อยางไว ใสใจเอย…… 

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

 



65.เพลงปลา “ป 

ปลา “ป ปลานั้นหายาก ตองลําบากออกเรือไป 
ขนสงจากแดนไกล ใชนํ้าแข็งเปลืองนํ้ามัน 

แชเย็นก็เสียไฟ หุงตมไซรแกสทั้งน้ัน 
พลังงานตองหมดกัน โอลูกหลานจําจงด”ี 

66.เพลงมดแดง 

มดแดง กัดแขงกัดขา 
กัดเสื้อ กัดผา ตุงแฉง ตุกแฉง 

67.เพลงฝนตกจั๊กๆ 

ฝนตกจั๊กๆมือซายถือปลา มือขวาถือผัก 
พอถึงที่พัก วางผัก…..วางปลา 

68.เพลงจ้ิงหรีด 

จิ้งหรีดมันอยูในรู เอาไมแหยดูมันรองจี๊ดๆ 

69.เพลง วัว วัว 

วัว วัว วัว 
วัว ไมกลัวไถนา 

อาหารของวัวคือหญา 
ไถนาวัวก็ไถเกง 

ยอ ยอ ยอ 
พอรอง ยอ ยอ แลววัวมันเกรง 

มันรูมันจึงหยุดเอง 
เพราะวัวมันเกรง 
คํารอง ยอ ยอ 

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



70.เพลงตนไม 

ตนไมน้ันมีชีวิต อยาไดคิดไปตัดตนไม 
ตนไมจะเสียใจ ตนไมจะเสียใจ 

ยืนรองไห …ฮือ…ฮือ 

 

71.เพลงไก  
 

ไก ไก ไก ตัวเล็กตัวใหญ 

พากันไปคุยเข่ีย หากิน 

บางก็วิ่ง บางก็บิน 

ชิงกันกินจนตัวมันใหญ 

 

 

72.เพลงไกยาง 

ไกยางถูกเผา ไกยางถูกเผา 

มันจะถูกไมเสียบ มันจะถูกไมเสียบ 

เสียบตูดซาย เสียบตูดขวา 

รอนจริง ๆ รอนจริง ๆ รอนจริง ๆ 

 

73.เพลงกาบ กาบ กาบ 

กาบ กาบ กาบ เปดอาบน้ําในครอง  

ตาก็จองแลมอง เพราะในคลองมีหอยปลาป ู

กาบ กาบ กาบ เปดอาบน้ําในคู  

ตาก็จองแลดู เพราะในคูมีหอยปูปลา 



ที่มา http://www.webboard.karn.tv/index.php?topic=31497.0 

74.เพลงลูกเปด 

อยาทิ้งขยะนะเออ ลูกเปดเขาเจอ 

เด๋ียวเขาดุเอา กาบ กาบ กาบ กาบ กาบ ๆ 

 

 

75.เพลงแมงวันแมงหวี่ 

แมงวัน แมงหวี่ แมงหวี แมงวัน 

ยุง ยุง ยุง มันมาตีกัน แมงวัน แมงหวี่ 

 

 

 

76.เพลงทะเลแสนงาม 

โอทะเลแสนงาม ฟาสีครามสดใส 

มองเห็นเรือใบ แลนอยูในทองทะเล 

หาดทรายงาม เห็นปู ดูซิ ดูหมูปลา 

กุงหอย นา นา อยูในทองทะเล 

 

 

77.เพลงนกกาเหวา 

เจานกกาเหวาเอย ไขไวใหแมกาฟก 

แมกาก็หลงรัก คิดวาลูกในอุทร 

คาบเอาขาวมาเผื่อ ไปคาบเอาเหยื่อมาปอน 

ถนอมไวในรังนอน ซอนเหยื่อมาใหกิน 

ปกเจายังออนคลอแคล ทอแทจะสอนบิน 

แมกาพาไปกิน ที่ปากน้ําพระคงคา 



ตีนเจาเหยียบสาหราย ปากก็ไซหาปลา  

กินกุงแลกินกั้ง กินหอยกระพังแมงดา 

กินแลวก็โผมา จับที่ตนหวาโพธิ์ทอง 

ยังมีนายพราน เที่ยวเยี่ยมเย่ียมมองมอง 

ยกปนขึ้นสอง จองเอาแมกาดํา  

ตัวหน่ึงวาจะตม อีกตัวหน่ึงวาจะยํา 

กินนางแมกาดํา ค่ําวันน้ีอุแมนา 

 

78.เพลงจับปูดํา  

 

จับปูดํา ขยําปูนา จับปูมา ควาปูทะเล  

สนุกจริงเอย แลวเลยนอนเปล ชะโอละเห นอนเปลเลยหลับไป 

 

 

79.เพลงแมงมุมลาย  

 

แมงมุมลายตัวน้ัน ฉันเห็นมันซมซานเหลือทน  

วันหน่ึงมันถูกฝน ไหลหลนจากบนหลังคา 

พระอาทิตยสองแสง นํ้าแหงเหือดไปลับตา 

มันรีบไตขึ้นฟา หันหลังมา ทําตาลุกวาว 

 

 

80.เพลง ชาง ชาง  

 

ชาง ชาง ชาง ชาง ชาง นองเคยเห็นชางหรือเปลา  

ชางมันตัวโตไมเบาจมูกยาว ๆ เรียกวางวง  

มีเข้ียวใตงวงเรียกวางา มีหูมีตาหางยาว 



ที่มา

http://blog.janthai.com/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87

%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%

9A%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8

%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2-2842.html 

81.เพลงเตา 

เตา เตา เตา เตามันมีสี่ขา  

สี่ตีนเดินมา ทําหัวผุด ผุด โผล โผล 

(แลวทําคอยนดวยนะ นารักมั่กมาก) 

 

82.เพลงฝน 

ฝนตกเปาะแปะมีแพะเดินมา 

แปลกใจจริงหนาน้ํามาจากไหน 

มองซายมองขวา เอะไมเห็นจะมีอะไร 

ตกลงมาเปาะแปะ 
 

83.เพลงฝน 

ซา ซา ซา ฝนตกลงมากระเด็นเปนฝอย 
เด็ก เด็ก หลบฝนกันหนอย เด็ก เด็ก หลบฝนกันหนอย 

ฝนเพียงเล็กนองจะเปนหวัดเอยฮัด เชย ฮัด เชย ฮัด เชย 

 

84.เพลงจิงโจ 

จิงโจมาโลสําเภา หมาไลเหา จิงโจตกใจ 

หมาไลไปจิงโจวิ่งหนี จิงโจเจอผี จิงโจสิ้นใจ 



ที่มา
http://blog.janthai.com/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87
%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%
9A%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8

%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2-2842.html 

 

85.เพลงลูกกบ 

ลูกกบตัวหนอย ลูกกบตัวหนอย 

สงเสียงรองราเริงยินดี 

หางมันไมมี หางมันไมมี 

สงเสียงรอง กูหวอกก็อกๆ  

กูหวอกก็อกๆ กูหวอกก็อกๆ  

กูหวอกกูหวอกก็อกๆ (ซ้ํา) 

 

86.เพลงจ้ิงจก 

จิ้งจกมันอยูขางฝา แมลงบินมาแลบลิ้น แผบๆๆ 

 

ที่มา 

http://supranee176.wordpress.com/2012/01/18/%E0%B9%80%E0%B8%9E%

E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9

9%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8

%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2/ 

 

 

 



87.เพลงเจากระตายตัวนอยเพลิดเพลิน 

มันเที่ยวเดินอยูในไพร มองลูกนกผกผินบินไป  

เจากระตายหัวเราะเริงรา ฮาฮาฮาฮาฮา ฮาฮาฮาฮาฮา  

ที่มา http://www.webboard.karn.tv/index.php?topic=31497.0 

88.เพลงนกเขาบินขามเขา 

นกเขาบินขามเขา  

ไมใชของเรา อยาไปแลมอง 

ตัวเมียตีปกพั่บ พั่บ 

ตัวผูขานรับ จุกกรู จุกกรู 

89.เพลงเจานกขมิ้นเหลืองออนเอย 

เจานกขมิ้นเหลืองออนเอย คํ่าแลวจะนอนที่ตรงไหน  

นอนท่ีไหนก็นอนได ซุมทุมพุมไมก็เคยนอน  

ลมพระพายชายพัดมาออน ๆ เจาก็จรมานอนรังเอย 

แตงโมผลใหญๆเกิดขึ้นไดจากเม็ดแตงเล็กๆ  

จําไวนะพวกเด็กๆ เม็ดแตงเล็กๆกลายเปนแตงผลใหญ 

90.เพลงแตงโมผลใหญๆ 

แตงโมผลใหญๆ เก็บเอาไว อยูในตูเย็น  

ใครๆเคาผานมาเห็น ใครๆเคาผานมาเห็น เปดตูเย็นกินนํ้าแตงโม 

91.เพลงกระตายนอย 

กระตายนอย มีหางนิดเดียว  

สองหูยาว สั่นกระดุก กระด๊ิก กระดุก กระดิ๊ก 

 

ที่มา http://www.webboard.karn.tv/index.php?topic=31497.0 



92.เพลงปกเปา ถลาเลนลม 
ปกเปา ถลาเลนลม 

ชืนชมกระชั้น กระชิด 

ปกเปา สายหางนิด นิด 

ปกเปา สายหางนิด นิด 

ปกเปา ตัวน้ี มีฤทธิ์มากนัก 

ยัก หน่ึง ยัก สอง ยัก หน่ึง 

ยัก กึ่ง กึ่ง มา ยัก ยัก ยัก 

 

93.เพลง มาวิ่งกั๊บ ๆ 

มาวิ่งกั๊บ ๆ เด๋ียวเดียวลับตาเราไป 

มาวิ่งเร็วไวเร็วทันใจรองฮี่กั๊บ ๆ 

มาวิ่งเร็วร่ีดูสิหายไป 

มาวิ่งเร็วไวเร็ซทันใจรองฮี่กั๊บ ๆ 

 

94.เพลง กุก กุก ไก 
กุก กุก ไก เลี้ยงลูกมาจนใหญ  

ไมมีนมใหลูกกิน ลูกรองเจี๊ยบ ๆ 

แมก็เลียบคุยดิน ทํามาหากิน  

ตามประสาไกเอย 

ที่มา http://musicfordek.blogspot.com/2012/08/blog-post_29.html 

95.เพลง มดแดง 

มดแดง กัดแขงกัดขา 

กัดเสื้อ กัดผา ตุงแฉง ตุกแฉง 

 



หมวดสิ่งตางๆ รอบตัวเด็ก 

96.เพลงจะซื้อเปลญวน 

จะซื้อเปลญวนท่ีดายหยอน ๆ  

จะซื้อเปลญวนท่ีดายหยอน ๆ  

จะเอา(ช่ือลูก) นอนไกวเชา ไกวเย็น 

 

97.เพลงเด็กเอย..เด็กดี 

เด็กเอย..เด็กดี ตองมีหนาที่ 10 อยางดวยกัน 
หน่ึง…นับถือศาสนา 

สอง…รักษาธรรมเนียมมั่น 
สาม…เช่ือพอแมครูอาจารย 

สี่…วาจานั้นตองสุภาพออนหวาน 
หา…ยึดมั่นกตัญู 

หก…เปนผูรูรักการงาน 
เจ็ด…ตองศึกษาใหเชี่ยวชาญ ตองมานะบากบั่น ไมเกียจไมคราน 

แปด…รูจักออมประหยัด 
เกา…ตองซื่อสัตยตลอดกาล น้ําใจนักกีฬากลาหาญ ใหเหมาะกับกาล สมัยชาติพัฒนา 

สิบ…บําเพ็ญตนใหเปนประโยชน รูบาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติตองรักษา 
เด็กสมัยชาติพัฒนา จะเปนเด็กที่พา ชาติไทยเจริญ 

 

98.เพลงตวมๆเตี้ยมๆ 

ตวมๆเตี้ยมๆออกมาจากไข 
เจาหนอนตัวใหญลูกใครกันหนอ 

กระดึบ กระดึบไปกระดึบ กระดึบไป 
กระดึบ กระดึบไป บนใบไมออน 



99.เพลงกาตมน้ํา 

ฉันเปนกาตมนํ้า อวน เต้ีย มอ ตอน่ีคือหูของฉัน น่ีคือพวยกางอ 
ยามเมื่อนํ้ามันเดือด…วู.. ยามเมื่อนํ้ามันเดือด ยกฉันลงแลวก็ชงฉันหนอย 

 

100.เพลงดื่มนม 

ดื่ม ดื่ม ดื่ม เรามาดื่ม ดื่ม นมกันเถอะ ดื่ม แลว อยาทําเลอะเทอะ ด่ืมแลว อยาทําเลอะ 
เทอะ ด่ืม นมเยอะ ๆ รางกาย แข็งแรง เยๆ( ซ้ํา) 

 

101.เพลงโยกเยกเอย 

โยกเยกเอย นํ้าทวมเมฆ กระตายลอยคอ หมาหัวงอ ขี้คอโยกเยก พวกเราชอบเลนอะไร 
ชอบเลนอะไรในบอกเราสิ พวกเรามิไดโงนิ(ซ่ํา) พวกเราเด็กดีของทุกๆคน เด็กเอยเด็กนอย  
ทั้งสองหรือเจาทั้งหลาย สายลมนั้นลองลอยไป (ซ่ํา) เห็นเห็นเด็กแจมใส ทุกว่ีทุกวัน เตาๆๆ  

มันมี4ขา 4ตีน(เทา)เดินมามันทําหัวพุพุโพโพ 

 

102.เพลงอยาทิ้งขยะนะเออ 

อยาทิ้งขยะนะเออ ลูกเปดเคาเจอเด๋ียวเคาดุเอา 
อยาทิ้งขยะนะเรา ลูกเปดเห็นเขาบนกั๊น พึมพํา 

กาบ กาบ กาบ กาบ กาบ กาบ กาบ กาบ กาบ กาบ 

ที่มา http://musicfordek.blogspot.com/2012/08/blog-post_29.html 

 

 

 



103.เพลงพรวนดินกันเสียใหหมด 

พรวนดินกันเสียใหหมด จะปลูกขาวโพด สาลี ๆ 
โอแมนวลดาราจะไมรีบมาเร็วรี่ ขาวโพดสาลี ๆ ปานชะน้ีจะโรยรา 

104.เพลงนับเลข 

เร็วเขาซีเร็วเขาซี นับดีดี นับใหดังๆ นกฝูกหน่ึงมากมายเสียจัง นับดังๆ นับใหดีดี 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

105.เพลงสามเหลื่ยม สี่เหลื่ยม วงกลม 

สามเหลื่ยม สี่เหลื่ยม วงกลม สามเหลื่ยม สี่เหลื่ยม วงกลม 
ครูบรรจงใหหนูรูจัก  เด็กๆหนูชางนารัก 
เรามารูจัก สามเหลื่ยม สี่เหลื่ยม วงกลม 

106.เพลงนาฬิกา 

ตอก ต๊ิก ตอก ตอก ติ๊ก ตอก  เขาบอกวาฉันเปนนาฬิกาเดินวนไปเวียนมา ๆ 
พอถึงเวลาก็รอง ติ๊ก ตอก 

107.เพลงเขาแถว 

เขาแถว เขาแถว อยาล้ําแนวยืนเรียงกัน อยามั่วแชรเชือนเดินตามเพื่อนใหทัน 
ระวังจะเดินชนกัน เขาแถวเร็วพลันวองไว 

108.เพลงกระซิบ 

กระซิบ กระซิบ บอกตอตอกันไป หนูหนูเงียบเร็วไว เราจะไมเสียงดัง 

109.เพลงเก็บของ 

เก็บ เก็บ เก็บ  มาชวยกันเก็บของที เร็วคนดี มาเก็บเขาที่กันเอย 

 



110.เพลงยักค้ิว 

ยักค้ิว ยักเอวยักไหล ตาชมายยิ้มไปยิ้มมา… ชิกกาบุม ชิกกาบุม ลันลา (ซ้ํา) 
จีบซาย จีบขวา ลอยหนารําวง……  

111.เพลงคนมีปญญา 

คนมีปญญา สรางบานไวบนศิลา 
เมื่อมีลม พายุพัดมา บานของเขา ก็ยังคงอยู 
คนโงสรางบาน สรางบานไวบนหาดทราย 

เมื่อมีลม พายุพัดมา บานของเขาก็ พังทลาย 

112.เพลงเจ็ดวันฉันนั่งนับ 

เจ็ดวันฉันนั่งนับ อาทิตยลับเริ่มสีแดง 
วันจันทรนั้นเปลี่ยนแปลงเปนสีเหลืองเรื่อเรืองตา 

อังคารสีชมพูชางงามหรูดูทีทา 
วันพุธสุดโสภาเขียวขจีสีสดใส 

พฤหัสบดีประสานสีแสด(สม)วิไล 
วันศุกรฟาอําไพ 

เสารสีมวงเดนดวงเอย 

ที่มา http://www.webboard.karn.tv/index.php?topic=31497.0 

113.เพลงตุดตู 
ตุดตูอยูกลางทุงนา สี่ตีนเดินมาอะรําซัมซัม 

ชางนอยสงเสียง สงสําเนียงเสียงดูดีดํา 

อะรําซัมซัม ดูดีดําช่ืนใจชื่นใจ 

 

 

 



114.เพลงตบมือ 

ตบมือหาครั้ง หน่ึง สอง สาม สี่ หา 

ตบใหดังกวาน้ี หน่ึง สอง สาม สี่ หา 

กระโดดขางหนาหาที หน่ึง สอง สาม สี่ หา 

แลวถอยกลับที่เหมือนเดิน หน่ึง สอง สาม สี่ หา 

กระโดดไปทางซาย หนึ่ง สอง สาม สี่ หา 

แลวยายไปทางขวา หน่ึง สอง สาม สี่ หา 

สายสะโพกไปมา หน่ึง สอง สาม สี่ หา 

หัวเราะหาหาดังดัง หน่ึง สอง สาม สี่ หา 

 

115.เพลงกิ่ง กาน ใบ 

กิ่ง กาน ใบ ชะ ชะ ใบ กาน กิ่ง (ซ้ํา) ฝนตกลงมาจริง จริง (ซ้ํา) 

ชะ ชะ กิ่ง กาน ใบ ชะ ชะ ใบ กาน กิ่ง 

 

116.เพลงยานพาหนะ 

หึ่ม หึ่ม หึ่ม เดครื่องบินกระหึ่มบนฟา 

ปน ปน ปน รถยนตแลนมาแตไกล 

ปูน ปูน ปูน น้ันเสียงวูดของรถไฟ 

ตึ๊ก ต๊ึก ตึ๊ก ตึ๊ก ตึ๊ก เรือยนตแลนในแมนํ้าลําคลอง 

ที่มา http://growinggood.org/2010/08/975/ 

117.เพลงวิหคเหินลม  

แสนสุขสมนั่งชมวิหก อยากเปนนกเหลือเกิน  

นกหนอนกเจาหกเจาเหิร ทั้งวันนกเจาคงเพลิน  

โผบินละลิ่วลอยลม แมเปนนกไดด่ังใจปรารถนา  

ฉันคงเริงราลอยลม แมเปนนกไดดั่งใจจินตนา  



ฉันคงเริงราลอยลม ขอเพียงเชยชมทั่งนองนภา  

จนสุดขอบฟา สุขาวดี ฉิมพลีวิมานเมืองฟา  

ค่ําคืนจะทนฝนบิน เหินไปท่ังถิ่นที่มันมีดารา  

อยากจะรูเปนนักเปนหนา ดาราพริบตาอยูใย  

ยั่วเยากระเซาหรือไร หรือดาวเกี้ยวใคร เหตุใดดาวจึงซน 

 

118.ยวนยาเหล 

ยวนยาเหล ยวนยาเหล หัวใจวาเหว ไมรูจะเห ไปหาใคร 

 

ที่มา http://musicfordek.blogspot.com/2012/08/blog-post_29.html 

119.เพลงเจาเนื้อละมุน  

เจาเน้ือละมุนเอย เจาเน้ืออุนเหมือนสําลี 

แมมิใหผูใดตอง เน้ือเจาจะหมองศรี 

ทองดีเจาคนเดียวเอย 

 

 

ที�มา 

http://supranee176.wordpress.com/2012/01/18/%E0%B9%80%E0%B8%9E%

E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9

9%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8

%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2/ 

 

 

 

 



คําคลองจองสําหรับเด็กปฐมวยั 

หมวดเร่ืองราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

1.ห ู 

เรามีสองหู ขางซายขางขวา  

อยูบนใบหนา คอยฟงเสียงดัง  

หูมีไวฟง ระวังหนอยหนา  

รูจักรักษา อยาแคะหูเอง  

 

2.จมูก  

หนูมีจมูก อยูบนใบหนา  

จมูกน้ีหนา มีไวหายใจ  

ดมกลิ่นเร็วไว ดวยจมูกเรา  

สูดลมออกเขา ปอดเฝาทํางาน  

 

3.ปาก  

ปากของหนูน้ัน จิ้มลิ้มนารัก  

ใครเห็นพูดทัก รูจักทักทาย  

หนูพูดดีดี เปนศรี เปนศักด์ิ  

ปากหนูรูจัก นับหน่ึง สอง สาม  

 

4.มือ และ เทา  

มือ เทา ของหนู มีอยูสิบน้ิว  

มือหนูใชหิ้ว ชวยจับสิ่งของ  

หนูเดินสองขา พาวิ่งไววอง  

หนูนั่งยองยอง ดวยขาแข็งแรง  

ที่มาhttp://www.webboard.karn.tv/index.php?topic=31497.0 



 

5.รูปราง ลักษณะหนาตา  

คนเราเกิดมา หนาตาแตกตาง  

ทั้งรูป ทั้งราง สูงต่ําตางกัน  

บางดํา บางขาว หนายาว หนาสั้น  

สิ่งที่เหมือนกัน คือความดีเอย 

 

6.ตา  

หนูนั่งมองดู หมู หมา กา ไก  

มองใกล มองไกล มองไปรอบขาง  

มองซาย มองขวา มองหนา มองหลัง  

หนูเห็นทุกอยาง ดวยตาหนูเอง  

 

7.ซาย-ขวา 

เราใชอะไร ออมือสองขาง 

ซาย ขวา ใชตาง กันบางนิดหนอย 

มือขวาถนัดกวา เพราะวาใชบอย 

มือซายใชนอย ไมคอยถนัดเอย 

 

 

8.ซาย-ขวา 

ปรบมือขางซาย (ปรบมือทางซาย 2 ครั้ง) 

ปรบมือขางขวา (ปรบมือทางขวา 2 ครั้ง) 

พวกเรามาสนุกเฮฮา ปรบมือขางซาย ปรบมือขางขวา 

 



9.ซาย-ขวา 

เราปกช่ือที่เสื้อดานขวา ดานซายน้ันหนามีกระเปา 

เราจําจากเสื้อของเรา เสื้อของเขาก็มีขวา-ซายเอย  

 

10.นับนิ้วมือ 

นี่คือน้ิวมือของฉัน มือฉันน้ันมีสิบนิ้ว 

มือซายฉันมีหาน้ิว มือขวาก็มีหาน้ิว 

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

นับน้ิวนั้นจงอยารีบ นับหน่ึงถึงสิบจําใหข้ึนใจ 

 

11.ใหญ-เล็ก,อวน-ผอม 

หนูนิดเปนพี่ ดูซิตัวใหญ 

อวนกวาหนูใหม ตัวเล็กเปนนอง 

หนูใหมน้ันหนา ผอมกวาเปนกอง 

นิดหนักกวานอง ใหมผอมตัวเบา 

 

 

12.อวน-ผอม 

มีเด็ก คนหน่ึง ซึ่งเขา กินมาก 

ลุกนั่ง ลําบาก เพราะอวน เกินไป 

สวนเด็ก อีกคน ไมกิน อะไร 

จนผอม เหลือใจ ไมมี เร่ียวแรง 

 

13.อาบน้ํา 

อาบน้ําแลวสบายตัว สบายหัวหนูหมั่นสระผม 

ตัดเล็บที่มันแหลมคม ปากหอมนาชมเพราะหนูแปรงฟน 



ที่มา http://www.codsana.com/tag-

%E0%B8%84%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%

89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B

8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0

%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดเร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานทีแ่วดลอมเด็ก 

14.การปฏิบัติตนตอบุคคลตาง ๆ ในโรงเรียน  
โรงเรียนของหนู มีครูหญิงชาย  

คุณครูทั้งหลาย ใจดียิ่งนัก  

แมครัว ภารโรง หนูก็รูจัก  

เจอหนาก็ทัก คําวา “สวัสดี” 

 

15.ชื่อ – สกุล  
คุณแมของฉัน ทานนั้นบอกวา  

คนเราเกิดมา ตองตั้งช่ือพลัน  

ช่ือจริง ชื่อเลน เปนสิ่งสําคัญ  

คนรูจักกัน เพราะขานช่ือเอย  

 

16.คํานําหนาชื่อ เพศ อายุ  
เด็กชายเด็กหญิง ตางเปนเพื่อนกัน  

ในหองของฉัน มีทั้งหญิงชาย  

เด็กชายกลาแกรง แข็งแรงมากหลาย  

เด็กหญิงขี้อาย ดูนารักจัง  

 

17.ชื่อ – สกุลของเพื่อน  
เพื่อนฉันมากมาย หญิงชายหลายคน  

ทั้งตาลทั้งตน ตางเปนเพื่อนกัน  

ฉันมีอะไร ก็ใหแบงปน  

เพราะพวกเรานั้น เปนเพื่อนรักเอย  

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



 

18.ทักทายสวัสดี 
หนูจารูไหม ครูชื่ออะไร  

ใครหนอตอบได ชวยบอกเพื่อนที  

เจอะกันรูจัก ทักทายสวัสดี  

เจอกันวันนี้ “สวัสดีครับ” “สวัสดีคะ” 

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

 

19.กอกๆๆ 

กอกๆๆ ใครมาเคะที่ประตู 

แปลกใจนักเปดออกดู 

 

20.คุณช่ืออะไร  
ใครยืนอยู คุณชื่ออะไร  

เรามีตาไวดู เรามีหูไวฟง  

คุณครูทานสอนทานสั่ง 

ตองต้ังใจฟง ตองตั้งใจดู 

 

ที่มา 

http://www.codsana.com/tag-

%E0%B8%84%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%

89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B

8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0

%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2.html 



หมวดธรรมชาติรอบตัว 
 

21.จับปู 
หน่ึง สอง สาม สี่ หา จับปูมามาไดหน่ึงตัว 

หก เจ็ด แปด เกา สิบ ปูมันหนีฉันตองสั่นหัว 
กลัว ฉันกลัว ฉันกลัว ปูหนีบที่หัวแมมือ 

ลา ลา ลา  

 
22.จ้ําจ้ีผลไม    

จ้ําจีผ้ลไม   แตงไทย  แตงกวา 
ขนุน นอยหนา พุทรา มังคุด 
ละมุด ลําไย มะเฟอง มะไฟ 

มะกรูด มะนาว มะพราว สมโอ 
ฟกแฟง แตงโม ไชโย โหเฮี้ว 

 
23.กระรอกบอกขาว 

กระรอก กระรอก เจามาบอกขาว 
ขนนุม หางยาว มากันกี่ตัว 

หน่ึง สอง สาม สี่ อยูน่ีเปน หา 
รีบบอกขาวมา ไมตองต่ืนกลัว 
กระรอกบอกขาว วาฝนจะตก 

ตัวสั่นงันงก สงเสียงรัว รัว 
 
 

24.ซาย-ขวา-หนา-หลัง-กลาง-หนา-บาง 
แมกระตายเดินมา นําหนาลูกนอย 
เดินตามตอยตอย สีขาวอยูหลัง 

สีดํานาดู เดินอยูตรงกลาง 
ทางซายหญาบาง ทางขวาหนาเอย 



ที่มา http://chool.obec.go.th/taleng/Document/Familyt.htm 
25.เทากัน-ไมเทากัน 

ชางมีสี่ขา มามีสี่ขา 
คนเรานั้นหนา สองขา ตางกัน 

ชางมา มีขา สี่ขา เทากัน 
แตกับคนน้ัน ไมเทากันเอย 

ที่มา http://chool.obec.go.th/taleng/Document/Familyt.htm 
 

26.นกกระจิบ 
นั่นนกบินมาลิบลิบ นกกระจิบ หน่ึง สอง สาม สี่ หา 

อีกฝูงบินลองลอยมา หก เจ็ด แปด เกา สิบ ตัว 
 
 

27.นกสิบตัว 
นกสิบตัวเกาะอยูบนกิ่งไม 
ตัวหน่ึงบินไปเหลือเกาตัว 

(ลดจํานวนนกลงไปตามลําดับ จนกระทั่งเหลือนกหน่ึงตัว) 
นกหน่ึงตัวเกาะอยูบนกิ่งไม 

พอมันบินไปก็ไมมีนกเหลือเลย 
 
 

28.บน-ใต-ใกล-ไกล 
ลูกเปดยืนอยูใกล ฟางกองใหญใกลริมทาง 
ลูกหมาวิ่งสายหาง ยังอยูหางไกลออกไป 
ลูกนกผกโผบิน แลวบินเกาะบนไมใหญ 
กระตายขาวแสนตกใจ วิ่งมาใตตนไมเอย 

 
 

29.เปดหาตัว 
เปดนอยหาตัวเตาะแตะตามกัน เดินเพลิดเพลินมาในไพวัลย 
กาบ กาบ กาบ แมเรียกเสียงดัง เปดนอยสี่ตัวกลับมานาชัง 



(ถึงไมกลับเลยแนะเออนาชัง) 
แมเปดขนงามเดินตามลูกไป กาบ กาบ กาบ กึกกองในไพวัลย 
กาบ กาบ กาบ แมเรียกเสียงดัง เปดนอยหาตัวกลับมาดีจัง 

 
 
 

30.มาก-นอย,เทา-ไมเทา,สูง-ต่ํา,สั้น-ยาว 
มีเด็กสองคน วิ่งวนเลี้ยงไก 

คนสูงถือไม อันยาวหนักหนา 
มีไกสิบตัว มากจนลายตา 
อีกคนนอยกวา หาตัววิ่งไว 

ถือไมอันสั้น เขานั้นตัวตํ่า(เต้ีย) 
นับไกนาขัน เทากันหรือไม 
หาตัว สิบตัว รีบนับเร็วไว 
สูง-ต่ํามีไก ไมเทากันเลย 

 
 

31.แมไก-ลูกไก 
หน่ึง สอง สามและสี่ แมไกมีลูกสี่ตัว 

ลูกจาอยาทําชั่ว จงเกรงกลัวเรื่องบาปกรรม 
ลูกเจี๊ยบตางรักแม จึงมีแตเช่ือฟงคํา 
ทําดีทุกเชาค่ํา หากทําชั่วจะเปนทุกข 
แมมองเจี๊ยบทั้งสี่ เปนเด็กดีแลวมีสุข 

จึงรองวา “กุก กุก” แมรักลูกทุกทุกตัว 
 
 

32.แมไกออกไข 
แมไกออกไขวันละฟอง ไขวันละฟอง 

แมไกของฉันไขทุกวัน หนึ่งวันไดไขหน่ึงฟอง (นับตอไปเรื่อยๆ) 
แมไกของฉันไขทุกวัน สิบวันไดไขสิบฟอง 

 
 



33.แมคาขาวหลาม 
แมคา แมคาขาวหลาม ซื้อ หนึ่ง สอง สาม ราคาเทาไร 

ขอซื้ออีก สี่ หา หก ขาวหลามกลิ้งตกรีบเก็บไวไว 
ซื้อหกขอแถมอีกหนึ่ง ไปจิ้มน้ําผึ้งอรอยเหลือใจ 

 
ที่มา http://chool.obec.go.th/taleng/Document/Familyt.htm 

 
 
 
 
 

34.ลูกแมวสิบตัว 
ลูกแมวสิบตัวไตอยูบนหลังคา ตัวหน่ึงกระโดดตุบลงมาเหลือลูกแมวเกาตัว 

(ลดจํานวนลงไปตามลําดับจนกระทั่งเหลือหนึ่งตัว) 
ลูกแมวตัวหน่ึงไตอยูบนหลังคา พอมันกระโดดลงมาบนหลังคาก็ไมมีแมว 

 
 

35.ลูกแมวสิบตัว 
ลูกแมวสิบตัวที่ฉันเลี้ยงไว นองขอใหแบงไปหน่ึงตัว 

ลูกแมวสิบตัวก็เหลือนอยลง นับดูใหมเหลือลูกแมวเกาตัว 
(ลดจํานวนลงไปตามลําดับจนกระทั่งเหลือหนึ่งตัว) 

ลูกแมวหนึ่งตัวก็เหลือนอยลง นองขอใหแบงไปหน่ึงตัว 
ลูกแมวหนึ่งตัวก็เหลือนอยลง นับดูใหมไมเหลือลูกแมวสักตัว 

 
 

36.ลูกหนู 
ลูกหนูตัวหนึ่งซอนอยูในตู อีกตัวตามมาดูรวมเปนสองตัว 

(นับขึ้นเรื่อยๆจนครบสิบ) 
 
 
 



37.ใหญ-เล็ก 
มาลี เดินมา เห็นหมา ตัวใหญ 
มาลี รองไห ตกใจ กลัวหมา 

เห็นแมว ตัวนอย คอยคอย กาวมา 
แมวเล็ก กวาหมา มาลี ไมกลัว 

 
ที่มา http://math501.blogspot.com/2010/03/blog-post_9350.html 

 
 

38.ฝนตกแดดออก 

“ฝนตกแดดออก นกกระจอกเขารัง  

แมหมายใสเสื้อ ถอเรือไปดูหนัง”  

“ฝนตกแดดออก นกกระจอกเขารัง  

ฝนสาดฝนซัด เด๋ียวเปนหวัดข้ีมูกกรัง”  

“ฝนตกแดดออก นกกระจอกเขารัง  

หลบแดดหลบฝน ระวังชนฝาผนัง” 

 

39.จันทรเอยจันทรเจา 

จันทรเอยจันทรเจา ขอขาวขอแกง  

ขอแหวนทองแดงผูกมือนองขาขอชางขอมาใหนองขาขี่  

ขอเกาอี้ใหนองขาน่ัง ขอเตียงตั้งใหนองขานอน 

ขอละครใหนองขาดู ขอยายชูเลี้ยงนองขาเถิด  

ขอยายเกิดเลี้ยงตัวขาเอง 

 

 

 



40.โยกเยกเอย 

โยกเยกเอย นํ้าทวมเมฆ กระตายลอยคอ  

หมาหางงอ กอดคอโยกเยก 

ที่มา http://www.gotoknow.org/posts/208906 

 

41.แมงมุม 

แมงมุม ขยุมหลังคา แมวกินปลา หมากัดกระพุงกน 

 

42.จ้ําจ้ีมะเขือเปราะ 

จ้ําจี้มะเขือเปราะ กะเทาะหนาแวน พายเรืออกแอน  

กระแทนตนกุม สาวสาวหนุมหนุม อาบนํ้าทาไหน  

อาบน้ําทาวัด เอาแปงท่ีไหนผัด เอากระจกที่ไหนสอง  

เยี่ยม ๆ มองๆ นกขุนทองรองวู 

 

43.ไกเอยไก 
ไกเอยไก กางปกขันไป เอกอีเอกเอก 

หมาเอยหมา เห็นคนเดินมา มันเหาบอกบอก 

แมวเอยแมว คิดถึงลูกแลว รองเรียกเหมียว เหมียว 

เปดเอยเปด รองวาเราเอ็ด ตองกลับ กาบ กาบ 

 

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

 

 



44.วัว วัว วัว 

วัว ไมกลัวไถนา 

อาหารของวัวคือหญา 

ไถนาวัวก็ไถเกง 

ยอ ยอ ยอ 

พอรอง ยอ ยอ แลววัวมันเกรง 

มันรูมันจึงหยุดเอง 

เพราะวันมันเกรง 

คํารอง ยอ ยอ 

 

ที่มา http://www.preschool.or.th/journal_word.html 

 

45.กา กา กา 

บินรอง กา กา ออกไปหากิน 

เชาตรูทิ้งรังไปสิ้น 

ออกไปหากินบินรอง กา กา 

เย็นย่ําค่ําแลว 

ฝูงกาก็แนวบินมา 

กลับรังพักกายา 

 

 

46.จิงโจมาโลสําเภา 

จงเอาเยี่ยงกาหากินจิงโจมาโลสําเภา หมาไลเหา จิงโจตกใจ  

หมาไลไปจิงโจวิ่งหนี จิงโจเจอผี จิงโจสิ้นใจ 



 

47.นกเอย นกเอี้ยง  
คนเขาใจ วาเจาเลี้ยง ซึ่งควายเฒา  

แตนกเอี้ยง น้ันเลี่ยง ทํางานเบา  

แมอาหาร ก็ไปเอา บนหลังควาย  

เปรียบเหมือนคน ทําตน เปนกาฝาก  

รูมาก เอาเปรียบ คนท้ังหลาย  

หนีงานหนัก คอยสมัคร งานสบาย  

จึงนาอาย เพราะเอาเยี่ยง นกเอี้ยงเอย........ 

 

48.นองเอี้ยงเอย 

นองเอี้ยงเอย 

มาเลี้ยงควายเฒา 

ควายกินขาว 

นกเอี้ยงหัวโต 

 

49.อีเอยอีกา 

อีเอยอีกา บินมาไว ๆ 

มาโผลตนโพธิ์ โผมาตนไทร 

 

ที่มา http://www.preschool.or.th/journal_word.html 

 

 

 

 



50.ลูกเปดเดินไป 

ลูกเปดเดินไป ลูกไกเดินมา 

ลูกแมวเที่ยวหา ลูกหมาแอบมอง 

 

51.น้ําปลา ตราหัวสิงห 
นํ้าปลา ตราหัวสิงห จับผูหญิงมาทรมาน  

จับผูชายมาทรยศ จับแมมดมาดึงสะดือ  

จับกิ้งกือ มาทํากวยเต๋ียว  

จับแมวเหมียวมาเตนระบํา  

จับแมวดํามาเปายิ้งฉุบ 

 

52.ไก ไก ไก 

ไก ไก ไก ซื้อไหมครับจะกลับแลวไก 

สงกระดูกเอาไปชิงโชค 

ไปเที่ยวรอบโลกกับคนขายไก 

 

53.นกมีหู หนูมีปก 

นกมีหู หนูมีปก ฉันมีพลัง อุตตราโซนิค ปดปริ้ว ปดปริ้ว... 

 

54.ขึ้นรถไฟจะไปโคราช 

ขึ้นรถไฟจะไปโคราช 

ตัดดังปาดถึงราชบุรี 

ตดอีกทีถึงบริษัท 

บริษัท ปา ๆ เปอ  

ขอเสนอนิยายเรื่องสั้น 



ปากับปู ปูอีจู 

ปาไมอยู ปูไปเที่ยว 

ปาดุก ปลาไหล รถไฟชนกัน 

 

 

55.นางเงือกนอย 

นางเงือกนอยตบบนตบลาง 

ตบหนา ตบหลัง ตบพรอม ๆ กัน 

เอา one, two ,three, four, five ,six, seven,eight, nine , ten ten ten 

 

56.ยา หยา ยา 

ยา หยา ยา คุณยายซักผา 

คุณตาสระผม ยาอมโบตัน 

ยาสีฟนคอลเกต สบูวิเศษ 

ปกเปา ยิงฉุบ 

 

 

57.โจเรนเจอร 
โจเรนเจอร จะ จะ โจเรนเจอร  

โจเรนเจอร จะ จะ โจเรนเจอร  

พวกเราไมทําตามเพื่อน 

พวกเราไมทําตามเพื่อน 

ก็เพราะวาเราเปนโจเรนเจอร 

 



 

58.ฝนตกพรําๆ 

ฝนตกพรําๆ แมดํากางรม แกยืนกมๆ  

อยูขางกําแพง ประเด๋ียวแดดออก แกบอกพอแดง  

วาไมมีแรง หุบรมใหที 

 

59.ปลา “ป 

ปลา “ป ปลานั้นหายาก ตองลําบากออกเรือไป 

ขนสงจากแดนไกล ใชนํ้าแข็งเปลืองนํ้ามัน 

แชเย็นก็เสียไฟ หุงตมไซรแกสทั้งน้ัน 

พลังงานตองหมดกัน โอลูกหลานจําจงด”ี 

ที่มา http://www.webboard.karn.tv/index.php?topic=31497.0 

 

60.แมวเอย แมวเหมียว 

รูปราง ประเปรียว เปนหนักหนา 

รองเรียก เหมียวเหมียว ประเดี๋ยวก็มา 

เคลาแขง เคลาขา นาเอ็นดู 

รูจัก เอารัก เขาตอตั้ง 

ค่ําคํ่า ซ้ําน่ัง ระวังหนู 

ควรนับวามัน กตัญู 

พอดู อยางไว ใสใจเอย...... 

 

 

 



61.นกเอย นกเอี้ยง 
คนเขาใจ วาเจาเลี้ยง ซึ่งควายเฒา 
แตนกเอี้ยง น้ันเลี่ยง ทํางานเบา 
แมอาหาร ก็ไปเอา บนหลังควาย 

เปรียบเหมือนคน ทําตน เปนกาฝาก 
รูมาก เอาเปรียบ คนท้ังหลาย 

หนีงานหนัก คอยสมัคร งานสบาย 
จึงนาอาย เพราะเอาเยี่ยง นกเอี้ยงเอย 

 

62.ปากับปู กูอีจู 
ขอเสนอนิยายเรื่องสั้น 

ปากับปู กูอีจู 
ปาไมอยู ปูไปเที่ยว 

ปลาดุก ปลาไหล รถไฟชนกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดสิ่งตางๆ รอบตัวเด็ก 

63.การเก็บอุปกรณและเคร่ืองใชในหองเรียน  
ของเลนของใช สมุดดินสอ  

เมื่อใชแลวหนอ ตองเก็บใหดี  

เก็บเปนหมวดหมู น่ันดูเขาที  

หยิบโนนหยิบน่ี หางายจังเลย  

 

64.ปฏิบัติตามกฎหองเรียน  
เด็กเอยเด็กดี ตองมีวินัย  

ระเบียบมีไว ใหปฏิบัติ  

สิ่งของวางจัด ทุกอยางสวยงาม  

หนูอยามองขาม กฎของหองเรียน  

ที่มา http://www.youtube.com/watch?v=hIqc3jLy3V0 

 

65.การรับประทานอาหาร  
กอนจะทานขาว เราตองลางมือ  

ทานขาวทุกมื้อ สะอาดปลอดภัย  

อยาลืมจัดเก็บ ถวยชามของใช  

หนูก็ทําได ไมเห็นยากเลย  

 

66.กิจวัตรประจําวัน  
ตื่นนอนแตเชา อาบน้ําแปรงฟน  

มาทานขาวกัน กอนไปโรงเรียน  

หนูจงตั้งใจ หัดอานหัดเขียน  

ฝกฝนพากเพียร จะเรียนเกงเอย  

ที่มา http://www.webboard.karn.tv/index.php?topic=31497.0 



 

67.การใชหองน้ําหองสวม  
หองนํ้าของเรา ตองชวยรักษา  

ราดนํ้าทุกครา กอนและหลังใช  

หองนํ้าสะอาด กลิ่นหอมช่ืนใจ  

หนูจงจําไว โรคภัยไมมี  

 

68.ของเลนของใช  
ของเลนของใช อยาใหเกะกะ  

อยาไดลดละ มองแลวนาดู  

หนูจาเร็วไว มาชวยคุณครู  

เก็บของใสตู ไมรกรุงรัง  

 

69.การใชภาษาสุภาพ  
พูดจาสภุาพ ฟงแลวช่ืนใจ  

หนูจงจําไว พูดจานาฟง  

พูดดี ทําดี เปนที่ช่ืนชม  

พอแมสุขสม คุณครูดีใจ 

 

70.พลงอาหารหลัก 5 หมู 
หมูหน่ึงกินเนื้อ นม ไข   ถั่วเมล็ด ชวยใหเติบโตแข็งขัน 
 หมูสอง ขาว แปง เผือกมัน  และน้ําตาล จะใหพลัง 
หมูสามกินผักตางๆ   สีเขียว เหลืองบาง มีวิตามิน 
หมูสี่กินผลไม    สารอาหารมากมายกินเปนอาจิณ 
หมูหาอยาไดลืมกิน   ไขมันทั้งสิ้นใหอบอุนรางกาย 

ที่มา http://www.webboard.karn.tv/index.php?topic=31497.0 



 71.อาหารดีมีประโยชน     
คือผักสดและเน้ือหมูปูปลา 
เปดไกไข  นมผลไมนานา   
มีคุณคาตอรางกายของเรา 

 

        72.มากินขาวซ ิ                
               มากินขาวซิ มากินขาวซิ  กับดีดี   กับดีดี  มีท้ังแกงและตม

ยํา                     
          อํา  อ่ํา  อํา  อรอยดี            

 

73.สั้น-ยาว 
ไมบรรทัด ของฉัน อันยาว เทาน้ี 

ดินสอ ของพี่ สั้นกวา ใชไหม 
ยางลบ ของนอง ยิ่งสั้น ลงไป 

ไมบรรทัด น่ีไง ยาวกวา ใครเลย 
ที่มา http://www.webboard.karn.tv/index.php?topic=31497.0 

 
74.สูง-เตี้ย 

เสาธง ตรงแนว เห็นแลว ใชไหม 
มีเสา ชาติไทย ผูกไว น่ันหนา 
เสาธง สูงเดน มองเห็น งามตา 
ตนไม เตี้ยกวา เสาสูง จริงเอย 

 
75.ของใชประจําตัว  
ของใชของหนู ตองดูใหดี  
เก็บไวเปนที่ อยาใหปะปน  

แกวนํ้า แปรงฟน อยาใหสับสน  
วางไวช้ันบน เก็บไวใหดี  

 



76.หนัก-เบา 

น่ันแนใบไม ปลิวลมไปมา 

สบายจริงหนา เพราะเบาเหลือใจ 

กอนหินอยูน่ิง กลิ้งไปไมได 

หนักกวาใบไม ลมแรงไป 

 

 

77.หนา-บาง 

โตะเรียน ของฉัน น้ันทํา ดวยไม 

ไมหนา เห็นไหม ฉีกไม ขาดเลย 

กระดาษ ของฉัน น้ันบาง เหลือเอย 

ฉีกนิด ขาดเลย ไมหนา นาชม 

 

 

78.หนา-กลาง-หลัง 

เรือใบ สีแดง แลนแซง ข้ึนหนา 

เรือใบ สีฟา ตามมา อยูกลาง 

เรือใบ ลําไหน แลนอยู ขางหลัง 

สีขาว ชาจัง อยูหลัง สุดเลย  

 

79.อบรมเรื่องกิน 
 อาหารของเรา      ตองเอาใจใส 

กินผักผลไม      กินไขกินนม 
          กินเน้ือกินปลา      แทนยาขมขม          

กินขาวกินขนม      อบรมเรื่องกิน 



ที่มา
http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/nakhonsithamrat/thitirat

_t/lovemyself/sec03p01.html 

   

80.เด็กเอย เด็กนอย 

ความรู เรายังดอย เรงศึกษา 

เมื่อเติบใหญ เราจะได มีวิชา 

เปนเคร่ืองหา เลี้ยงชีพ สําหรับตน 

ไดประโยชน หลายสถาน เพราะการเรียน 

จงพากเพียร ไปเถิด จะเกิดผล 

ถึงลําบาก ตรากตรํา ก็จําทน 

เกิดเปนคน ควรหมั่น ขยันเอย...... 

 

81.เอามือวางไวบนตัก 

เอามือวางไวบนตัก 

ชางนารัก นารักจริง ๆ 

เด็กดี ไมดื้อ ไมซน 

พวกเราทุกคน.ไมใชลูกลิง 

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

 

 

 

 



 

82.กลอนหนึ่ง-สอง  
หน่ึง สอง มือตีกลอง ตะแลก แทรกแทรก 

สาม สี่ ดูใหดี 

หา หก สองกระจก 

เจ็ด แปด ถือปนแฝด 

เกา สิบ กินกลวยดิบ ปวดทองรองโอย โอย 

 

83.บวก-ลบ 

บานฉันมีแกวน้ําสี่ใบ ครูใหอีกสามใบนะเธอ 

มารวมกันนับดีดีซิเออ ดูซิเธอรวมกันไดเจ็ดใบ 

บานฉันมีแกวนํ้าเจ็ดใบ หายไปสามใบนะเธอ 

ฉันหาแกวแลวไมเจอ ดูซิเออเหลือเพียงสี่ใบ 

 

84.บน-ใต 
ฉันนอน บนเตียง สงเสียง แจวแจว 

หนูหม ผาแลว ไวกัน ลมหนาว 

นอนด้ิน ไปมา ฝนวา ควาดาว 

 

85.มาก-นอย 

แมให เงินพี่ วันน้ี หาบาท 

แตฉัน ไดขาด สองบาท ใชไหม 

ฉันได สามบาท นอยกวา เสียใจ 

พี่ได มากกวา ยิ้มรา ยินดี 

 



86.เจ็ดวันฉันนั่งนับ 

เจ็ดวันฉันนั่งนับ อาทิตยลับเริ่มสีแดง  

วันจันทรนั้นเปลี่ยนแปลงเปนสีเหลืองเรื่อเรืองตา  

อังคารสีชมพูชางงามหรูดูทีทา  

วันพุธสุดโสภาเขียวขจีสีสดใส  

พฤหัสบดีประสานสีแสด(สม)วิไล วันศุกรฟาอําไพ 

เสารสีมวงเดนดวงเอย  

 

87.มอญซอนผา 

มอญซอนผาตุกกะตาอยูขางหลัง 

ไวโนนไวน่ี ฉันจะตีกนเธอ  

ใครเห็นใครอยาบอก  

ใครบอกคนน้ันเปน 
 

 

88.หนึ่ง-สอง-สาม 

หน่ึง สอง สาม เปนยามปลอด สี่ หา ลอดรั้วออกไป 

หก เจ็ด แปด แดดแจมใส เกา สิบ ไวไวว่ิงไลกัน 

สิบเอ็ด สิบสอง รีบยองกลับ สิบสาม สิบสี่ หลับแลวฝน 

สิบหา สิบหก ตกเตียงพลัน สิบเจ็ด สิบแปด น้ันฉันหัวโน 

 

 

 

 



89.ขวดหาใบ 

ขวดหาใบวางอยูบนกําแพง (ซ้ํา) 

เราเอาหินปาไปใหมันกลิ้งตกลงมา 

คงเหลือขวดกี่ใบวางอยูบนกําแพง ลดลงเหลือสี ่

(ลดจํานวนขวดลงไปตามลําดับ จนกระทั่งเหลือขวดหน่ึงใบ) 

ไมมีขวดเหลือเลยวางอยูบนกําแพง 

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


