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คํานํา 

เพลงหรือคําคลองจองนี้เปนสวนหน่ึงของรายวิชาการจัดประสบการณทางภาษาของเด็กปฐมวัย ซึ่งมีเน้ือหา

เกี่ยวกับเพลงสําหรับเด็กปฐมวัยและคําคลองจอง ผูจดัทําไดศึกษารวบรวมขอมูลมาจากอินเทอรเน็ต ผูจัดทําหวัง

เปนอยางยิ่งวาคงจะเปนประโยชนตอทานผูที่ตองการศึกษาเกี่ยวกับเพลงและคําคลองจองสาํหรับเด็กปฐมวัยเปน

อยางมาก หากมีขอผิดพลาดประการใดผูจัดทําขออภัยไว ณ โอกาสนี้ดวย 

 

 

                                                                                    นางสาวลักษณา      นาชม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เพลงและคําคลองจองสําหรับเด็กปฐมวัย 

ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 

 

1. จันทรเอยจันทรเจาขอขาวขอแกง 

ขอแหวนทองแดงผูกมือนองขาขอชางขอมาใหนองขาขี่ 

ขอเกาอี้ใหนองขานั่ง ขอเตียงตั้งใหนองขานอน 

ขอละครใหนองขาดู ขอยายชูเลี้ยงนองขาเถิด 

ขอยายเกิดเลี้ยงตัวขาเอง 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

2. แมงมุมลายตัวนั้น 

ฉันเห็นมันสงสารเหลือทน 

วันหน่ึงมันถูกฝน ไหลลงจากบนหลังคา 

พระอาทิตยสองแสง ฝนแหงเหือดไปลับตา 

มันรีบไตขึ้นฟา หันหลังมาทําตาลุกวาว 
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4. หนูมาลีมีลูกแมวเหมียว ลูกแมวเหมียว ลูกแมวเหมียว หนูมาลีมีลูกแมวเหมียว ขนมันคลาย 

สําล…ี…………….. 
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5.เพลง พระอาทิตยยิ้มแฉง 

โผลมาจากขอบฟา เคามาในยามเชา 

สองแสงใหเรา อบอุนสบาย 

เคาลอยขามเราไป จมหายไปในยามเย็น 

พรุงนี้เราก็จะเห็น เคาโผลอีกที…ที่เดิม 

พระอาทิตย ยิ้มแฉง แกมแดง…แดง 

แตงตัว ทาแปงโผลมา ยามเชาตรู ~~ ฮูฮู~~ 

พระอาทิตย ยิ้มแฉง แกมแดง…แดง 

แตงตัว ทาแปงโผลมา สงยิ้มใหคุณหนู 

ยิ้มนอยยิ้มใหญ 
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6. เตา เตา เตา / เตานั้นมีสี่ขา / สี่ตีนเดินมา / มันทําหัวผลุบ ผลุบ โผล โผล / มันทําหัวผลุบ 

     ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

7. เพลงปูดํา 

จับปูดํา ขยําปูนา 

จับปูมา ควาปูทะเล 

สนุกจริงเลย ชะเลยนอนเปล 

จะโอละเหนอนเปล หลับไป 
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9. เพลง อึ่งอาง 

อึ่งอางมันน่ังขางโอง มานั่งหลังโกงจะคอยกินมด 

เด็กเอยเจาอยาพูดปด เด็กเอยเจาอยาพูดปด 

จะกลายเปนมดอาหารอึ่งอาง 
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10. เพลง แตงโม 

แตงโมผลใหญ ๆๆ เกิดข้ึนไดจากเม็ดแตงเม็ดเล็ก จําไวนะพวกเด็ก ๆ จําไวพวกเด็ก ๆๆ เม็ดแตง 

เม็ดเล็กกลายเปนแตงผลใหญ 
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12. รําระบําชาวเกาะ ไพเราะเสนาะจับใจ สายน้ําหลัง่ไหล สายนํ้าหลั่งไหล กระทบหาดทราย 

ดังครื่นๆกระทบหาดทรายดังคร่ืนๆ 
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13. ตวมๆเต้ียมๆออกมาจากไข 

เจาหนอนตัวใหญลูกใครกันหนอ 

กระดึบกระดึบไป 

กระดึบกระดึบไป 

กระดึบกระดึบไป บนใบไมออน 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 



 

16.เพลง  ยุง 

ยุงเยอะ ทั้งตบทั้งเกา ซารายตัวเราเปนจ้ําเปนผื่น แมลงสาปนาเกลียดๆ ไตกันยั่วเย้ีย 

ทําลายขาวของ วันนี้มาใชอัศวิน แมลงรายตายด้ินทั้งยุงไมมีเหลือ ถูกใจ ๆ จริง ๆ สองรางวัล ๆ 

เปนประกัน อัศวิน!!!! 
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17.เพลง ชาง 

ชางๆๆ นองเคยเห็นชางรึเปลา 

ชางมันตัวโตไมเบา จมูกยาวๆเรียกวางวง 

มีเข้ียวใตงวงเรียกวางา มีหูมีตา หางยาว 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

\ 

20. แมวของฉันนั้นรองเสียงดัง..เหมียว เหมียว งาว เหมียว เหมียว งาว 

วัวของฉันนั้นรองเสียงดัง.. มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ 

กบของฉันนั้นรองเสียงดัง..อบ อบ อบ อบ 

ไกของฉันนั้นรองเสียงดัง…เอก อี้ เอก เอก อี้ เอก เอก อี้ เอก 

เอะ.. น้ันใครรองเพลงใหเราฟง 

ซอล ลา ซอลฟา มี เร โด 
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21.เพลงนั่นทะเล 

โอทะเลแสนงาม ฟาสีครามสดใส มองเห็นเรือใบ แลนอยูในทะเล อยูทะเลเห็น 

ปู ดูซิดูหมู ปลา กุงหอยนานา อยูในทองทะเล อยูในทองทะเล….. 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

25. โยกเยกเอย นํ้าทวมเมฆ กระตายลอยคอ หมาหัวงอ ข้ีคอโยกเยก พวกเราชอบเลนอะไร 

ชอบเลนอะไรในบอกเราสิ พวกเรามิไดโงนิ(ซ่ํา) พวกเราเด็กดีของทุกๆคน เด็กเอยเด็กนอย เจา 

ทั้งสองหรือเจาทั้งหลาย สายลมนั้นลองลอยไป (ซ่ํา) เห็นเห็นเด็กแจมใส ทุกว่ีทุกวัน เตาๆๆ ๆ 

มันมี4ขา 4ตีน(เทา)เดินมามันทําหัวพุพุโพโพ 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

26.เพลงไกยาง 

ไกยางถูกเผา ไกยางถูกเผา 

มันจะถูกไมเสียบ..โอย 

มันจะถูกไมเสียบ..โอย 

เสียบตูดซาย เสียตูดขวา 

รอนจริงๆ รอนจริงๆ รอนจริงๆ 
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27. เพลงกระตายขาว 

กระตายขาว มีหูยาวเรียว 

หางสั้นนิดเดียวตาแดงแวววาว 

กระโดดเลนทามกลางแสงจันทรสกาว 

อยูตามราวปาชางนารัก เอย 

ปลาวายไปมา วายวนมาแลวเวียนไป 

ป.ปลาวายมาใกลๆ 

ขางในน้ําใสมองเห็นตัวปลา 

ผึ้งนอยแสนขยันทํางานทั้งวันทํางานทุกวัน 

เด๋ียวก็ผึ่งๆๆบินไป 

เด๋ียวก็ผึ่งๆๆบินไป 
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28.เพลงกระตายขาว 

กาบ กาบ กาบ เปดอาบน้ําในคลอง ตาก็จองแลมองเพราะในคลองมีหอย ปู ปลา 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

29. เพลงมดตัวยอย 
มดตัวนอยตัวนิด มดตัวนอยตัวนิด 

มดมีฤทธิ์นาดู ยูฮู 
มาไวไวกันหนอย มาเร็วเร็วกันหนอย ยูฮูยูฮู 

ยูวววว ฮู 
ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

 



30. เพลงอยาทิ่งขยะ 

อยาทิ้งขยะนะเออ ลูกเปดเคาเจอเดี๋ยวเคาดุเอา 

อยาทิ้งขยะนะเรา ลูกเปดเห็นเขาบนกั๊นพึมพัม 

กาบ กาบ กาบ กาบ กาบ 

กาบ กาบ กาบ กาบ กาบ 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

31. เพลงกบ 

อบ อบอบอบเสียงอบฟงแตไกล 

ไป ไป เราไป โดดไปใหเหมือนดังกบ 

โดดลงรู เมื่อเห็นศัตรูรีบหลบ 

เมื่อฝนตก มันรองอบ อบ 

อบ อบ อบ อบ ไปทั่วทองนา 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

32. พรวนดินกันเสียใหหมด จะปลูกขาวโพด สาลี ๆ 

โอแมนวลดาราจะไมรีบมาเร็วรี่ 

ขาวโพดสาลี ๆ ปานชะนี้จะโรยรา 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 



33. เพลง นก 

โนนนกบินมาลิ๊บๆ 

นกกระจิบ 1 2 3 4 5 

อีกฝูงบินลองลอยมา6 7 8 9 10 ตัว 
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36. .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 
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37. เพลงฝน 

ซา ซา ซา ฝนตกลงมากระเด็นเปนฝอย 

เด็ก เด็ก หลบฝนกันหนอย เด็ก เด็ก หลบฝนกันหนอย 

ฝนเพียงเล็กนองจะเปนหวัดเอยฮัดเชยฮัดเชยฮัดเชย 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

 



43. เพลงตนไม 

ตนไมนั้นมีชีวิต อยาไดคิดไปตัดตนไม 

ตนไมจะเสียใจ ตนไมจะเสียใจ 

ยืนรองไห …ฮือ…ฮือ 
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44. เพลงปลาวาฬ 

ปลาวาฬพนนํ้าเปนฝอย 

ปลาเล็กปลานอยวายนํ้าตามมา 

ปลาวาฬนับ 1 2 3 

ปลาวาฬนับ 1 2 3 

ใครวายตามมาปลาวาฬจับตัว 
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46. เพลงกินผักผลไม 

กินผักผลไมทําใหแข็งแรง 

แกมก็แดงนารักหนักหนา 

ไกไขนมเน้ือหมูปูปลา 

กินแลวแกลวกลาเติบโตวองไว 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

 



48. เพลงจิ้งจก 

จิ้งจก จิ้งจก จิ้งจก 

จิ้งจกมันมีสี่ขา 

อยูขางฝาและบนเพดาน 

กินแมลงเปนอาหาร 

โรงเรียน บาน ที่อยูอาศัย 

ตัวเล็กกวาตุกแก คอยชะแงรองทัก ใครๆ 

ออกลูกมาเปนไข 

แอบเอาไวไมใหใครมอง 
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49. เพลงเตากับกระตายเตาตัวลายเดินยายโคลงเคลง 

กระตายฮัมเพลงเดินสวนทางมา 
ใหนึกขําขันเจาเตาทองนาเชื่องชาด่ังกับปลิง 

มันจึงเปรยแกมเยยทาทาย 

แขงความไวกันไหมเจาปลิง 

เจาน่ันชักชานาเบื่อเสียจริงตอใหวิ่งไปกอน 

เพราะทะนงในตัวเกินไป 

จึงหลงเอนกายพิงไมพักผอน 

สายลมโชยหวิวไหวไชชอน กระตายเจาจึงนอนหลับปุยเย็นใจ 

กระตายทะนงลุมหลงลืมตน ตื่นมาจนอาทิตยลาไป 

รีบลุกผลุนผลันด้ันดนพฤกษไพร แตชาไปแลวสิ 
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50. เพลงปลาตัวนอยปลาตัวนอย ๆ 

ปลาตัวนอย ๆ ลองลอยไปตามน้ํา 

แลวเจาก็ถาม วามันเปนเพราะเหตุใด 

สายธาราที่เคยงามสดใส เด๋ียวน้ีทําไมจึงแหงแลงดําคร่ํา 

น้ําทําไมจึงแหง คลองทําไมจึงดํา 

น้ําทําไมจึงแหง คลองทําไมจึงดํา 

ปลาตัวนอย ๆ เฝาคอยคําตอบหนา 

ใครจะตอบเจาปลาไดไหมเลาเอย 

ปลาตัวนอย ๆ เฝาคอยคําเฉลย 

ขออยาไดละเลยหาคําตอบใหเจาปลา 

ใครจะตอบเจาปลา แลวใครจะตอบเจาปลา 
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54. เพลงแมลงเกาะจมูก 

มีแมลงตัวหน่ึงบินมาเกาะจมูกกระตาย(ซ้ํา) 

 มันจึงปดมันจึงปด แมลงก็บินหนีไป  

 ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

 



 55. เพลงยักคิ้ว 

ยักค้ิว ยักเอวยักไหล ตาชมายยิ้มไปยิ้มมา… 

ชิกกาบุมชิกกาบุม ลันลา (ซ้ํา) 

จีบซาย จีบขวา ลอยหนารําวง…… 
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56. เพลงลิง 

เจี๊ยก ๆ ๆ เปนเสียงเรียกของลิง 

ลิงมันอยูไมน่ิงมันชอบวิ่งกันอยูไปมา 

เจี๊ยก ๆ ๆ มันรองเรียกพวกมา 

คร้ันพอถึงเวลาออกเที่ยวหาผลไมกิน 
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57. แมวเอยแมวเหมียว 

แยกเขี้ยว ยิงฟน 

เจาหนูมันกลัวตัวสั่น 

เจาหนูมันกลัวตัวสั่น 

หนีไมทันถูกจับกินเอย 
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59. นกเขาบินขามเขา 

ไมใชของเรา อยาไปแลมอง 

ตัวเมียตีปกพั่บพั่บ 

ตัวผูขานรับ จุกกรูจุกกรู 
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60. แตงโมผลใหญๆ เก็บเอาไว อยูในตูเย็น 

ใครๆเคาผานมาเห็น ใครๆเคาผานมาเห็น เปดตูเย็นกินนํ้าแตงโม 
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61. เพลงปกเปา 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 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 



62. มาวิ่งกั๊บ ๆ เด๋ียวเดียวลับตาเราไป 

มาวิ่งเร็วไวเร็วทันใจรองฮี่กั๊บ ๆ 

มาวิ่งเร็วร่ีดูสิหายไป 

มาวิ่งเร็วไวเร็ซทันใจรองฮี่กั๊บ ๆ 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

63. แมวเอย แมวเหมียว 

รูปราง ประเปรียว เปนหนักหนา 

รองเรียก เหมียวเหมียว ประเดี๋ยวก็มา 

เคลาแขง เคลาขา นาเอ็นดู 

รูจัก เอารัก เขาตอตั้ง 

ค่ําคํ่า ซ้ําน่ัง ระวังหนู 

ควรนับวามัน กตัญู 

พอดู อยางไว ใสใจเอย…… 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

64. เพลง ป.ปลา 

ปลา “ป ปลานั้นหายาก ตองลําบากออกเรือไป 

ขนสงจากแดนไกล ใชนํ้าแข็งเปลืองนํ้ามัน 

แชเย็นก็เสียไฟ หุงตมไซรแกสทั้งน้ัน 

พลังงานตองหมดกัน โอลูกหลานจําจงด”ี 

ที่มา.wattanasatitschool.com 



65. มดแดง กัดแขงกัดขา 

กัดเสื้อ กัดผา ตุงแฉง ตุกแฉง 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

66. เพลง ฝน 

ฝนตกจั๊กๆมือซายถือปลา มือขวาถือผัก 

พอถึงที่พัก วางผัก…..วางปลา 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

67. เพลงจิ่งหรีด 

จิ้งหรีดมันอยูในรู เอาไมแหยดูมันรองจี๊ดๆ 

  ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

68. วัว วัว วัว 

วัว ไมกลัวไถนาอาหารของวัวคือหญา 

ไถนาวัวก็ไถเกงยอ ยอ ยอ 

  พอรอง ยอ ยอ แลววัวมันเกรง 

มันรูมันจึงหยุดเองเพราะวัวมันเกรง 

คํารอง ยอ ยอ 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

 

 



69. เจ็ดวันฉันนั่งนับ อาทิตยลับเร่ิมสีแดง 

วันจันทรน้ันเปลี่ยนแปลงเปนสีเหลืองเรื่อเรืองตา 

อังคารสีชมพูชางงามหรูดูทีทา 

วันพุธสุดโสภาเขียวขจีสีสดใส 

พฤหัสบดีประสานสีแสด(สม)วิไล 

วันศุกรฟาอําไพ 

เสารสีมวงเดนดวงเอย 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

70. จิงโจมาโลสําเภา หมาไลเหา จิงโจตกใจ 

หมาไลไปจิงโจวิ่งหนี  จิงโจเจอผี จิงโจสิ้นใจ 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

71. เพลง นกเอี้ยง 

นกเอี้ยงเอยมาเลี้ยงควายเฒา 

ควายกินขาวนกเอี้ยงหัวโต 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

 

 



72. นกเอย นกเอี้ยง 

คนเขาใจ วาเจาเลี้ยง ซึ่งควายเฒา 

แตนกเอี้ยง น้ันเลี่ยง ทํางานเบา 

แมอาหาร ก็ไปเอา บนหลังควาย 

เปรียบเหมือนคน ทําตน เปนกาฝาก 

รูมาก เอาเปรียบ คนท้ังหลาย 

หนีงานหนัก คอยสมัคร งานสบาย 

จึงนาอาย เพราะเอาเยี่ยง นกเอี้ยงเอย 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

74. น้ําปลา ตราหัวสิงห จับผูหญิงมาทรมาน 

จับผูชายมาทรยศ จับแมมดมาดึงสะดือ 

จับกิ้งกือ มาทํากวยเต๋ียว 

จับแมวเหมียวมาเตนระบํา 

จับแมวดํามาเปายิ้งฉุบ 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

75. ไก ไก ไก 

ซื้อไหมครับ จะกลับแลว….ไก 

สงกระดูกเอาไปชิงโชค 

ไปเที่ยวรอบโลกกับคนขายไก 

ที่มา.wattanasatitschool.com 



 

88.เพลงเสือกับวัว เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 

1 2 3 ไลตามกันมา วัวอยูขางหนา ไมตองหลบหนี 

เสืออยูขางนอก ลอหลอกใหดี 

จับวัวไดทันที เปนผูมีชัย 

Admin 

January 3rd, 2013 at 13:09 

 

93.เพลงดุกดุย 

ดุกดุย ๆ แมลงสาบออกหากินขนมอมลูกอมเสียจนแกมตุย 

ควายตัวเมียออกลูกมาเปนตัวเมีย 

อยูมาไมนานมีลูกมีหลานก็เปนตัวเมีย 

Admin 

January 3rd, 2013 at 13:09 

 

94.เพลงปลูกผักสวนครัว  

ชวยกันปลูกผักสวนครัวๆ พรวนดินใหทั่วปลูกถั่วฟกยาว 

ขาตระไคร มะกรูด มะนาว โหระพา กระเพรา น้ําเตา ฟกทอง 

Admin 

January 3rd, 2013 at 13:09 

 

97.เพลงลูกแพะ  

เตอะ แตะ ๆ ลูกแพะเดินโซเซมา 

เดินโซซัดโซเซ ทําทาโฉเก เตอะ แตะ ๆ 

Admin 

January 3rd, 2013 at 13:09 

 



 

98.เพลงลิง 

เตอะ แตะ ๆ เราเดินไป อะไรอยูบนตนไม โหนไปโหนมา 

Admin 

January 3rd, 2013 at 13:09 

 

100.เพลงเจานกโผบิน  

นกเอยเจาโผบิน ออกหากินตามถิ่นดอน 

จิ๊กทีกระโดดที ๆ ไดเหยื่อไมดีทําหัวสั่นหัวคลอน 

Admin 

January 3rd, 2013 at 13:09 

 

 

104.เพลงเลียนเสียงนก  

กาเวา กาเวา กาเวา เสียงนกกาเวารองแตเชาตรู 

จุกกรู ๆ ๆ นกเขาขันกรูเสียงเพราะจับใจ 

โฮก โปก ๆ ๆ นกโพระดกรองอยูไมไกล 

นกกาบินมาแตไกล สงเสียงใส กา กา 

Admin 

January 3rd, 2013 at 13:09 

 

106.เพลงปลูกมะเขือ  

มะเขือเปราะ มะเขือเปราะ ปลูกมะเขือตรงไหนใหไดผลงามด ี

ปลูกตรงน้ีดินสวยดี ปลูกตรงน้ีแหละเหมาะ 

Admin 

January 3rd, 2013 at 13:09 

 



109.เพลงวิหคเหินลม 

แสนสุขสมนั่งชมวิหก อยากเปนนกเหลือเกิน 
นกหนอนกเจาหกเจาเหิร ทั้งวันนกเจาคงเพลิน 
โผบินละลิ่วลอยลม แมเปนนกไดด่ังใจปรารถนา 
ฉันคงเริงราลอยลม แมเปนนกไดดั่งใจจินตนา 
ฉันคงเริงราลอยลม ขอเพียงเชยชมทั่งนองนภา 

จนสุดขอบฟา สุขาวดี ฉิมพลีวิมานเมืองฟา 
ค่ําคืนจะทนฝนบิน เหินไปท่ังถิ่นที่มันมีดารา 
อยากจะรูเปนนักเปนหนา ดาราพริบตาอยูใย 

ยั่วเยากระเซาหรือไร หรือดาวเกี้ยวใคร เหตุใดดาวจึงซน 

Admin 
January 3rd, 2013 at 13:09 

 

 

118.เพลงอายน้ํา 

อาบน้ําซูซา ลางหนาฟอกสบูถูตัว 

ชําระเหงื่อไคลบลาดใหทั่ว เสร็จแลวเช็ดตัว 

เราไมขุนมัว สุขกายสบายใจ 

Admin 

January 3rd, 2013 at 13:09 

 

120 เพลงเสือกับวัว เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 

1 2 3 ไลตามกันมา วัวอยูขางหนา ไมตองหลบหนี 

เสืออยูขางนอก ลอหลอกใหดี 

จับวัวไดทันที เปนผูมีชัย 

Admin 

January 3rd, 2013 at 13:09 

 



 

126.เพลงปลูกมะเขือ เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 

มะเขือเปราะ มะเขือเปราะ ปลูกมะเขือตรงไหนใหไดผลงามด ี

ปลูกตรงน้ีดินสวยดี ปลูกตรงน้ีแหละเหมาะ 

Admin 

January 3rd, 2013 at 13:09 

 

129.เพลงวิหคเหินลม 

แสนสุขสมนั่งชมวิหก อยากเปนนกเหลือเกิน 

นกหนอนกเจาหกเจาเหิร ทั้งวันนกเจาคงเพลิน 

โผบินละลิ่วลอยลม แมเปนนกไดด่ังใจปรารถนา 

ฉันคงเริงราลอยลม แมเปนนกไดดั่งใจจินตนา 

ฉันคงเริงราลอยลม ขอเพียงเชยชมทั่งนองนภา 

จนสุดขอบฟา สุขาวดี ฉิมพลีวิมานเมืองฟา 

ค่ําคืนจะทนฝนบิน เหินไปท่ังถิ่นที่มันมีดารา 

อยากจะรูเปนนักเปนหนา ดาราพริบตาอยูใย 

ยั่วเยากระเซาหรือไร หรือดาวเกี้ยวใคร เหตุใดดาวจึงซน 

Admin 

January 3rd, 2013 at 13:09 

 

 

 



133. เพลงลูกชางกับลูกไก 

ลูกชางทําไมถึงตัวใหญ ลูกไกทําไมถึงตัวเล็ก (ซ้ํา) 

คิด คิดไมออกซักที คิดไมออกซักที 

แลวก็คิดออก (ซ้ํา) 

ลันลา ลันลา ลันลา ลา (ซ้ํา ) 

Admin 

January 3rd, 2013 at 13:09 

 

134. เพลงผีเสื้อแสนงาม (ไกแจ ) 

ผีเสื้อเอย แสนงาม 

บินดมตอม มวลดอกไม 

เขียว เหลือง เพลินดูชางสุขใจ 

ชางสดใส สีสม สี แดง หนอย นอย .............. 

เขียนโดย LOVE MY BABIES ที่ 02:04 

http://babylove52.blogspot.com/2010/12/blog-post.html 

 

136. เพลงสงสารแมปลาบู 

สงสารแตแมปลาบู อาศัยอยูในฝงคงคา 

นางเอื้อยเปนลูกกรําพรา ถึงเวลามารอนรํา 

เขียนโดย LOVE MY BABIES ที่ 02:04 

http://babylove52.blogspot.com/2010/12/blog-post.html 

 

 

 

 

 



141.เพลง นกนางนวล 

แหงนมองดูฟา กมหนามองดิน 

นกนางนวลโผบิน บินกลับสูรัง 

บินไปทางซาย แลวยายไปทางขวา 

หมุนตัวไป มา บินทางขวาและซาย 

เขียนโดย LOVE MY BABIES ที่ 02:04 

http://babylove52.blogspot.com/2010/12/blog-post.html 

 

142. เพลงกระตายนอย 

ฉันเปนกระตาย ตัวนอย มีหางเดียว 

สองหูยาว สั่นกระดุกกระดุก กระด้ิก 

กระโดดไปมาทําทา กระดุก กระดิก 

เพื่อนท่ีรัก...ของฉันนั้นคือเธอ... 

เขียนโดย LOVE MY BABIES ที่ 02:04 

http://babylove52.blogspot.com/2010/12/blog-post.html 

 

144. เพลงเราชวนกันบิน 

เราชวนกันบิน (ซ้ํา) บินไปดวยกัน 

ตางพากันบิน (ซ้ํา) บินไปดวยกัน 

เกาะลงตรงหนานกตัวหน่ึง... 

ตางพากันออกไปรองเพลง 

เขียนโดย LOVE MY BABIES ที่ 02:04 

http://babylove52.blogspot.com/2010/12/blog-post.html 

 

 



 

คําคลองจอง 

20.ตา  

หนูน่ังมองดูหมู หมา กา ไก  

มองใกล มองไกล มองไปรอบขาง  

มองซาย มองขวามองหนา มองหลัง  

หนูเห็นทุกอยางดวยตาหนูเอง 

อางอิง   ปยะพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เร่ืองราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

3. Are you sleeping? Are you sleeping? 

Brother’s Jhone> Brother’s Jhone? 

Morning bell are ringging. 

Morning bell are ringging. 

Ding ding dong ding ding dong. 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

8. เรามีตาไวดู เรามีหูไวฟง เวลาใครสอนใครสั่ง ตองตั้งใจฟง ตองตั้งใจดู 

   ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

 

 

 

 

 



11. เด็กเอย..เด็กดี ตองมีหนาที่ 10 อยางดวยกัน 

หน่ึง…นับถือศาสนา 

สอง…รักษาธรรมเนียมมั่น 

สาม…เช่ือพอแมครูอาจารย 

สี่…วาจานั้นตองสุภาพออนหวาน 

หา…ยึดมั่นกตัญู 

หก…เปนผูรูรักการงาน 

เจ็ด…ตองศึกษาใหเช่ียวชาญ ตองมานะบากบั่น ไมเกียจไมคราน 

แปด…รูจักออมประหยัด 

เกา…ตองซื่อสัตยตลอดกาล น้ําใจนักกีฬากลาหาญ ใหเหมาะกับกาล สมัยชาติพัฒนา 

สิบ…บําเพ็ญตนใหเปนประโยชน รูบาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติตองรักษา 

เด็กสมัยชาติพัฒนา จะเปนเด็กที่พา ชาติไทยเจริญ 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

15. ดื่ม ด่ืม ด่ืม เรามาดื่ม ดื่ม นมกันเถอะ ดื่ม แลว อยาทําเลอะเทอะ ดื่มแลว อยาทําเลอะ 

เทอะ ดื่ม นมเยอะ ๆ รางกาย แข็งแรง เยๆ( ซ้ํา) 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 



18. กํามือแลวหมุน 

กํามือขึ้นแลวหมุน ๆ ชูมือขึ้นโบกไปมา 

กํามือขึ้นแลวหมุน ๆ ชูมือขึ้นโบกไปมา 

กางแขนขึ้นแหละลง พับแขนมือแตะไหล 

กางแขนขึ้นแหละลง พับแขนมือแตะไหล 

ชูมือขึ้นหมุนไปรอบตัว 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

19. เพลงอาบนํา 

อาบน้ําแลวสบายตัว 

สบายหัวหนูหมั่นสระผม 

ตัดเล็บที่มันแหลมคม 

ปากหอมนาชมเพราะหนูแปรงฟน…. 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

 

 

 

 



22. 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 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

 

 



23. ตาเรามีไวดู 

หูเรามีไวฟง 

จมูกอยูตรงกลาง 

มีไวสําหรับหายใจ 

มือเรามีสองมือเอาไวจับถือทํางานท่ัวไป 

สวนขาพาเราเดินได 

สวนขาพาเราเดินได 

ไปไหนไหนดวยขาของเรา 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

35. เร็วเขาซีเร็วเขาซี นับดีดี นับใหดังๆ นกฝูกหน่ึงมากมายเสียจัง นับดังๆ นับใหดีดี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

40. เพลงสวัสดี 

สวัสดีแบบไทย ๆแลวก็ไปแบบสากล 

สวัสดีทุกๆคน 

แบบสากลแลวก็แบบไทย 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

 

 



41. เพลงสวัสดี ขอบคุณ และขอโทษ 

เมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดี สวัสดีครับ/สวัสดีคะ 

เมื่อผิดพลั้งขออภัยขอโทษที ขอโทษครับ/ขอโทษคะ 

เมื่อจากกันยกมือไหวสวัสดี สวัสดีครับ/สวัสดีคะ 

เมื่อใครมีจิตไมตรีขอขอบคุณ ขอบคุณครับ/ขอบคุณคะ 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

42. เพลงเขาแถว 

เขาแถว เขาแถว อยาล้ําแนวยืนเรียงกัน 

อยามั่วแชรเชือนเดินตามเพื่อนใหทัน 

ระวังจะเดินชนกัน เขาแถวเร็วพลันวองไว 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

45.เพลงกระซิบ 

กระซิบ กระซิบ บอกตอตอกันไป หนูหนูเงียบเร็วไว เราจะไมเสียงดัง 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

 



50. เพลงปลาตัวนอยปลาตัวนอย ๆ 

ปลาตัวนอย ๆ ลองลอยไปตามน้ํา 

แลวเจาก็ถาม วามันเปนเพราะเหตุใด 

สายธาราที่เคยงามสดใส เดี๋ยวนี้ทําไมจึงแหงแลงดําคร่ํา 

น้ําทําไมจึงแหง คลองทําไมจึงดํา 

น้ําทําไมจึงแหง คลองทําไมจึงดํา 

ปลาตัวนอย ๆ เฝาคอยคําตอบหนา 

ใครจะตอบเจาปลาไดไหมเลาเอย 

ปลาตัวนอย ๆ เฝาคอยคําเฉลย 

ขออยาไดละเลยหาคําตอบใหเจาปลา 

ใครจะตอบเจาปลา แลวใครจะตอบเจาปลา 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

51. เด็กนอยสารภี 

ลัล ลัน ลา เด็กนอยสารภี 

ลัล ลัน ลา ไมยอมฟงครู 

ลัล ลัน ลา ครูถือไมตี 

ลัล ลัน ลา สารภีตีตอบ 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

 



52. เพลงรีบไปโรงเรียน 

หนูหนูเด็กๆทั้งหลายอยานอนตื่นสายเปนเด็กเกียจคราน 

ตื่นเชาจะไดเบิกบาน สดชื่นสําราญสมองแจมใส 

อาบน้ําลางหนาสีฟน รีบเรงเร็วพลันแตงตัวทันใด 

รับประทานอาหารเร็วไวเสร็จแลวก็รีบไปโรงเรียน 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

53. เพลงพบกันใหม 

พบกันใหม พบกันใหม จากกันไป ขวัญใจกลับมา 

โอละเฮ ลันลันลา ถึงสัปดาห เราหยุดสองวัน 

เสาร อาทิตย ฉันคิดถึงเธอ ฉันนอนละเมอ หัวใจไหวหวั่น 

โอละเฮ ลันลันลา พอถึงวันจันทร เรากอพบกันใหม 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

55. เพลงยักคิ้ว 

ยักค้ิว ยักเอวยักไหล ตาชมายยิ้มไปยิ้มมา… 

ชิกกาบุมชิกกาบุม ลันลา (ซ้ํา) 

จีบซาย จีบขวา ลอยหนารําวง…… 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

 

 



58. คนมีปญญา สรางบานไวบนศิลา 

เมื่อมีลม พายุพัดมา บานของเขา ก็ยังคงอยู 

คนโงสรางบาน สรางบานไวบนหาดทราย 

เมื่อมีลม พายุพัดมา บานของเขาก็ พังทลาย 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

73. นี่คือผม..นี่คือหนาผาก 

..น่ีคือปาก..น่ีคือลูกตา 

..ยื่นออกมาเคาเรียกวาแขน.. 

อันแบน แบนเคาเรียกสะโพก.. 

เอาไวโยก แซมบา…แซมบา 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

78. เพลงออกกําลัง เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 

ใหคลื้นเครงเสียงเพลงบรรเลงจับใจ 

เรารองกันไป ไมมีหมนหมองฤทัย 

แลวเราเพลินใจดวยกันรองรําทําเพลง 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

79.เพลงทําอะไร ยะ เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 
จะทําอะไร ยะ ๆ จะทําอะไร จะทําอะไร ทําไมโอเอ 

ลุกขึ้นแตเชา อยามัวโงเขลา ทําใจโลเล 

อาบน้ําแปรงฟน ของเรานั้น อยาทําโฉเก 

ก็มัวทําอะไร ทําไมไมไปโรงเรียนโอเอ ทําอะไรยะๆ 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 



 

 

80.เพลงนี่ของฉัน เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 
นี่มือของฉัน น่ีผมของฉัน น่ีหัวของฉัน นี่จมูกของฉัน 

Admin 
January 3rd, 2013 at 13:09 

 

82.เพลงสะอาด เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 
ไหนดูเล็บมือ น่ีไงละ ๆ 

แหมสะอาดดีน่ีเธอ ขอบคุณคะ ๆ 

ไหนลองดูฟน ๆ น่ีไงละ ๆ 

แหมสะอาดดีน่ีเธอ ขอบคุณคะ ๆ 

Admin 

January 3rd, 2013 at 13:09 

 

 

84.เพลงสวัสดี เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 
หญิง เมื่อเจอกันฉันทักทายสวัสดี คะ 

ชาย สวัสดี ครับ 
หญิง ไปไหนมาจะ 

ชาย ไปธุระมาหนอย 
หญิง กอนจากกัน ฉัน กลาวคํา สัสดีคะ 

ชาย สวัสดี ครับ 
หญิง ชาย สงยิ้มให สงยิ้มให ซึ่งกัน 

Admin 
January 3rd, 2013 at 13:09 

 

85.เพลงอยาทิ้ง เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 
อยาทิ้ง อยาทิ้ง อยาทิ้ง ทิ้งแลวจะสกปรก 

ถาเราเห็นมันรก ตองเก็บ ๆ ๆ 

Admin 

January 3rd, 2013 at 13:09 

 



86.เพลงอายน้ํา เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 
อาบน้ําซูซา ลางหนาฟอกสบูถูตัว 

ชําระเหงื่อไคลบลาดใหทั่ว เสร็จแลวเช็ดตัว 

เราไมขุนมัว สุขกายสบายใจ 

Admin 

January 3rd, 2013 at 13:09 

 

89.เพลง สา…หวัดดี…..นองสาว เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 
ซา…หวัดดี..นองสาว ๆ ผิวเจาขาวแจมจันทร 

ดังสรรคลงมาแตง สายตานองผานไป 

สายตาอายผานมา พาใหฝนละเมอ 

เชิญเขามานองสาว เจาอยาไดเอียงอายๆ พี่จะไดช่ืนหัวใจ 

 

 

90.เพลงแบมือแลวกํา เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 
แบมือแลวกําๆ สลัดใหมันแรงๆ ไตเตาตามกันๆ ไตใหถึงลูกคางๆ 

แบมือแลวกําๆ ตบใหดังแผะๆ ไตเตาตามกันๆ ไตใหถึงลูกคางๆ 

แบมือแลวกําๆ วางบนตักน่ันแหละๆ 

ไตเตาตามกันๆ ไตใหถึงลูกคางๆ หนูนอยเอยอาปากก็เห็นฟน 

Admin 

January 3rd, 2013 at 13:09 

 

95.เพลงตบมือซาย ขวา เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 

ตบมือขางซายๆ ตบมือขางขวาๆ เรามาสนุกเฮอา 

ตบมือขางซาย ตบมือขางขวา 

Admin 

January 3rd, 2013 at 13:09 

 

 

 



101เพลงยินดีที่พบกัน เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 
วันนี้ยินดีที่เราไดมาพบกัน (ซ้ํา) 

ยินดี ยินดี ยินดี มาเถิดมา เรามารวมสนุก 

ปลดเปลื้องความทุกขใหมันสิ้นไป มาเถิดมา… 

เรามารวมจิต ชวยกันคิดใหการศึกษาเจริญ 

Admin 

January 3rd, 2013 at 13:09 

 

103.เพลงฟนผุ เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 

ทํานอง เพลงถอยหาง 

ฟนผุละซิ ๆ ๆ น่ันแหละ 

ผุอีกละซิ ๆ ๆ น่ันแหละ 

นั่นแน ๆ ๆ น่ังทําหนามอย 

ปวดฟนหนาจอย แหมครางออยเชียวแหละ 

ทํามือทําไม บอกไบแบะๆ 

ชักชวนแปรงฟน ใหทุกวันนั่นแหละ 

แปรงขึ้นแปรงลง อยาพะวงเลยแหละ 

ฟนขาวเร็วรวด แหมหายปวดเลยแฮะ 

Admin 

January 3rd, 2013 at 13:09 

 

 

 

 

 

 

 

 



105.เพลงนับ เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 

เอามือทั้งสองแลวกางออกไป (ซ้ํา) 

กมหัวไวขาตึงหนาตรง (ซ้ํา) 

จับขอเทาใหมั่นคง 

ยอหัวลงแลวจึงยืดตัว 

หมุนรอบตัวเราเอง 

Admin 

January 3rd, 2013 at 13:09 

 

111.เพลงยวนยาเหล 

ยวนยาเหล ยวนยาเหล หัวใจวาเหว ไมรูจะเห ไปหาใคร 
จะซื้อเปลญวนท่ีดายหยอน ๆ 
จะซื้อเปลญวนท่ีดายหยอน ๆ 

จะเอา(ช่ือลูก) นอนไกวเชา ไกวเย็น 

Admin 
January 3rd, 2013 at 13:09 

 

113.เพลงออกกําลัง 

ออกกําลังดวยการรองรําทําเพลง 

ใหคลื้นเครงเสียงเพลงบรรเลงจับใจ 

เรารองกันไป ไมมีหมนหมองฤทัย 

แลวเราเพลินใจดวยกันรองรําทําเพลง 

Admin 

January 3rd, 2013 at 13:09 

 

 

 



114.เพลงทําอะไร ยะ เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 

จะทําอะไร ยะ ๆ จะทําอะไร จะทําอะไร ทําไมโอเอ 

ลุกขึ้นแตเชา อยามัวโงเขลา ทําใจโลเล 

อาบน้ําแปรงฟน ของเรานั้น อยาทําโฉเก 

ก็มัวทําอะไร ทําไมไมไปโรงเรียนโอเอ ทําอะไรยะๆ 

Admin 

January 3rd, 2013 at 13:09 

 

 

115เพลงนี่ของฉัน เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 

นี่มือของฉัน น่ีผมของฉัน น่ีหัวของฉัน นี่จมูกของฉัน 

เพลงเสียงฝน เพลงสาํหรับเด็กปฐมวัย 

เสียงฝน หลนจากฟากฟา สาดซัดมารหนาวเย็นกระไร (ซ้ํา) 

พวกเราอยาออกไปไหน เปยกฝนไปจะเปนหวัดเอย 

Admin 

January 3rd, 2013 at 13:09 

 

116.เพลงสะอาด เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 

ไหนดูเล็บมือ น่ีไงละ ๆ 

แหมสะอาดดีน่ีเธอ ขอบคุณคะ ๆ 

ไหนลองดูฟน ๆ น่ีไงละ ๆ 

แหมสะอาดดีน่ีเธอ ขอบคุณคะ ๆ 

Admin 

January 3rd, 2013 at 13:09 

 



121.เพลง สา…หวัดดี…..นองสาว เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 

ซา…หวัดดี..นองสาว ๆ ผิวเจาขาวแจมจันทร 

ดังสรรคลงมาแตง สายตานองผานไป 

สายตาอายผานมา พาใหฝนละเมอ 

เชิญเขามานองสาว เจาอยาไดเอียงอายๆ พี่จะไดช่ืนหัวใจ 

Admin 

January 3rd, 2013 at 13:09 

 

122.เพลงแบมือแลวกํา เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 

แบมือแลวกําๆ สลัดใหมันแรงๆ ไตเตาตามกันๆ ไตใหถึงลูกคางๆ 

แบมือแลวกําๆ ตบใหดังแผะๆ ไตเตาตามกันๆ ไตใหถึงลูกคางๆ 

แบมือแลวกําๆ วางบนตักน่ันแหละๆ 

ไตเตาตามกันๆ ไตใหถึงลูกคางๆ หนูนอยเอยอาปากก็เห็นฟน 

Admin 

January 3rd, 2013 at 13:09 

 

123.เพลงเอ อี ไอ โอ ยู เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 

ปูของฉันนั้นเปนชาวนา เออีไอโอยู ลูกหมาเล็กๆอยูกลางทุงนา 

เออีไอโอยู มันรอง (เสียงสัตว…) น่ีก็รองบอกๆ …บอก ๆ 

นั่นก็รองบอก น่ีก็รองบอก บอก ๆ ๆ ๆ 

Admin 

January 3rd, 2013 at 13:09 

 

 

 



 

125.เพลงยินดีที่พบกัน เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 

วันนี้ยินดีที่เราไดมาพบกัน (ซ้ํา) 

ยินดี ยินดี ยินดี มาเถิดมา เรามารวมสนุก 

ปลดเปลื้องความทุกขใหมันสิ้นไป มาเถิดมา… 

เรามารวมจิต ชวยกันคิดใหการศึกษาเจริญ 

Admin 

January 3rd, 2013 at 13:09 

 

128.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 เช่ือมโยงผูกพัน 

ใหเจาเปนเด็กดี ใหเจามีพลัง 

ใหเจาเปนความหวังของแมตอไป 

ใชเพียงอิ่มทอง ท่ีลูกร่ํารองเพราะตองการไออุน 

อุนไอรัก อุนละมุน ขอนํ้านมอุน จากอกใหลูกดื่มกิน. 

Admin 

January 3rd, 2013 at 13:09 

 

 

 

 



130 เพลง สวัสดี 

สวัสดี สวัสดี สวัสด ี

วันน้ีเรามาพบกัน 

เธอและฉันพบกันแลวสวัสดี 

เขียนโดย LOVE MY BABIES ที่ 02:04 

http://babylove52.blogspot.com/2010/12/blog-post.html 

 

131. โอเพื่อนรัก 

โอเพื่อนรักเรามาพบกัน 

สวัสดี สวัสด ี

สบายหรือ สบายดี เรายินดีท่ีไดพบกัน 

ลัน ลัน ลา ลันลันลา 

ลัน ลัน ลา ลันลา ลันลา 

เขียนโดย LOVE MY BABIES ที่ 02:04 

http://babylove52.blogspot.com/2010/12/blog-post.html 

 

132. เพลงมาตบมือ 

มาตบมือ มาตบมือ แลวเดินรอบๆตัวไป ตบ 

ตบ ตบใหสนุกสุขสันต ตบมือสรางไมตรี 

เขียนโดย LOVE MY BABIES ที่ 02:04 

http://babylove52.blogspot.com/2010/12/blog-post.html 

 

 

 

 



135. เพลงรวมรองเพลง 
มาเถิดเรามา รวมรองเพลงกัน พวกเราทั้งน้ันมา 

ตบมือ ......ที 

เจอกันเราก็ยิ้มใหกัน จับมือไขวกัน ตบมือ 10 ที 

เขียนโดย LOVE MY BABIES ที่ 02:04 

http://babylove52.blogspot.com/2010/12/blog-post.html 

 

138. เพลงคิ้ว ตา ปาก แกม 

นี่ค้ิว นี่ตา นี่ปาก นี่แกม( ซ้ํา ) 

เรามายิ้มแยม (ซา ) 

น่ีแกม น่ีตา น่ีปาก น่ีคิ้ว (ซ้ํา) 

เขียนโดย LOVE MY BABIES ที่ 02:04 

http://babylove52.blogspot.com/2010/12/blog-post.html 

 

140. เพลง ก.ไกไวท่ีแกม 

ก.ไก เอาไวท่ีแกม ป.ปลาเอาไวท่ีปาก 

ต.เตาเอาไวท่ีตา แลวเอาม.มาไวท่ีจมูก 

สรอย ลา ลา ลา ลา ลา ลา 

ลา ลา ลา ลา ลา 

ลา ลา ลา ลา ลา 

ล.ลิง เอาไวที่ไหล ข.ไข เอาไวที่แขน 

ร.รัก ของเราขาดแคลน แลวเอา ฟ. แฟนไวในดวงใจ (สรอย) 

เขียนโดย LOVE MY BABIES ที่ 02:04 

http://babylove52.blogspot.com/2010/12/blog-post.html 

 

 



 

143.เพลงโอเธอคนดี 

โอเธอคนดี (ซ้ํา) บอกทีซิบานอยูไหน 

บานฉันนั้นอยูไมไกล มันทําดวยไมไมไกล 

ดอกหนา ยูฮูฮู ลัน ลัน ลา ลัน ลา (ซ้ํา) ยู ฮูฮู 

ลันลาลาลันลา (ซ้ํา) ยูฮูฮู 

เขียนโดย LOVE MY BABIES ที่ 02:04 

http://babylove52.blogspot.com/2010/12/blog-post.html 

 

คําคลองจอง 

1.ของใชประจําตัว  

ของใชของหนู ตองดูใหดี  

เก็บไวเปนที่อยาใหปะปน  

แกวนํ้า แปรงฟน อยาใหสับสน  

วางไวช้ันบนเก็บไวใหดี  

อางอิง   ปยะพร  

 

2.ชื่อเลน ,สัญลักษณของตนเอง  
ช่ือเลนของหนูใครก็รูจัก  

ใครเห็นใครทัก วานาเอ็นดู  

พอแมตั้งให เด็กหญิงชมพู  

พี่ชายผมฟู ชื่อหมูอวนเอย 

อางอิง   ปยะพร  

 

 

 



 

3.ชื่อ – สกุล  

คุณแมของฉัน ทานนั้นบอกวา  

คนเราเกิดมา ตองตั้งช่ือพลัน  

ช่ือจริง ชื่อเลนเปนสิ่งสําคัญ  

คนรูจักกัน เพราะขานชื่อเอย 

อางอิง   ปยะพร  

 

7.จมูก  

หนูมีจมูกอยูบนใบหนา 

จมูกนี้หนา มีไวหายใจ  

ดมกลิ่นเร็วไวดวยจมูกเรา  

สูดลมออกเขาปอดเฝาทํางาน 

 อางอิง   ปยะพร  

 

8.การรับประทานอาหาร  
กอนจะทานขาว เราตองลางมือ  

ทานขาวทุกมื้อ สะอาดปลอดภัย  

อยาลืมจัดเก็บ ถวยชามของใช  

หนูก็ทําได ไมเห็นยากเลย  

 อางอิง   ปยะพร  

 

9.กิจวัตรประจําวัน  
ตื่นนอนแตเชา อาบน้ําแปรงฟน  

มาทานขาวกัน กอนไปโรงเรียน  

หนูจงตั้งใจ หัดอานหัดเขียน  

ฝกฝนพากเพียร จะเรียนเกงเอย  

  อางอิง   ปยะพร  



 

 

10.ปาก  
ปากของหนูน้ันจิ้มลิ้มนารัก  

ใครเห็นพูดทักรูจักทักทาย  

หนูพูดดีดีเปนศรี เปนศักด์ิ  

ปากหนูรูจัก นับหน่ึง สอง สาม  

อางอิง   ปยะพร  

 

11.มือ และ เทา  
มือ เทา ของหนู มีอยูสิบน้ิว  

มือหนูใชหิ้วชวยจับสิ่งของ  

หนูเดินสองขาพาวิ่งไววอง  

หนูนั่งยองยองดวยขาแข็งแรง  

อางอิง   ปยะพร  

 

12.การใชหองน้ําหองสวม  
หองนํ้าของเรา ตองชวยรักษา  

ราดนํ้าทุกครา กอนและหลังใช  

หองนํ้าสะอาด กลิ่นหอมช่ืนใจ  

หนูจงจําไว โรคภัยไมมี 

 อางอิง   ปยะพร  

15.คํานําหนาชื่อ เพศ อายุ  
เด็กชายเด็กหญิง ตางเปนเพื่อนกัน  

ในหองของฉัน มีทั้งหญิงชาย  

เด็กชายกลาแกรง แข็งแรงมากหลาย  

เด็กหญิงขี้อาย ดูนารักจัง  

อางอิง   ปยะพร  



16รูปราง ลักษณะหนาตา  
คนเราเกิดมา หนาตาแตกตาง  

ทั้งรูป ท้ังรางสูงต่ําตางกัน  

บางดํา บางขาวหนายาว หนาสั้น  

สิ่งที่เหมือนกันคือความดีเอย  

 อางอิง   ปยะพร  

 

17.ชื่อ – สกุลของเพื่อน  
เพื่อนฉันมากมาย หญิงชายหลายคน  

ทั้งตาลทั้งตนตางเปนเพื่อนกัน  

ฉันมีอะไร ก็ใหแบงปน  

เพราะพวกเรานั้น เปนเพื่อนรักเอย  

อางอิง   ปยะพร  

 

18.การใชภาษาสุภาพ  
พูดจาสภุาพ ฟงแลวชื่นใจ  

หนูจงจําไว พูดจานาฟง  

พูดดี ทําดีเปนที่ช่ืนชม  

พอแมสุขสมคุณครูดีใจ 

 อางอิง   ปยะพร  

 

  



บุคคลและสถานท่ี 

24. โรงเรียนของเรานาอยู..คุณครูใจดีทุกคนเด็ก ๆ ก็ไมซุกซน 

พวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียน…ชอบมา ชอบมาโรงเรียน 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

83.เพลงตํารวจจา เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 

ตํารวจจากรุณาหนูหนอย หนูนอย นอยจะขามถนน 

เดินดี ๆอยาวิ่งซุกซน จะขามถนนทุกคนควรระวัง 

(ตองขาถนนตรงทางมาลาย) 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

91.เพลงเอ อี ไอ โอ ยู เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 

ปูของฉันนั้นเปนชาวนา เออีไอโอยู ลูกหมาเล็กๆอยูกลางทุงนา 

เออีไอโอยู มันรอง (เสียงสัตว…) น่ีก็รองบอกๆ …บอก ๆ 

นั่นก็รองบอก น่ีก็รองบอก บอก ๆ ๆ ๆ 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

 

92.เพลงสาวชาววัง เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 

สาวชาววังเอวเล็กเอวบางปะแปงบาหยัน 

คนน้ันเปนของใครกัน ๆ ถาเปนของฉัน ๆรักตายเลย 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

 



107.เพลงใครหนอ 

ใครหนอรักเราเทาชีวี(เทาชีวี )ใครหนอปราณีไมมีเสื่อมคลาย(ไมมีเสื่อมคลาย ) 
ใครหนอรักเราใชเพียงรูปกายรักเขาไมหนายมิคิดทําลายใครหนอ 

ใครหนอเห็นเราเศราทรวงในใครหนอเอาใจปลอบเราเรื่อยมา 
ใครหนารักเราดังดวงแกวตารักเขากวางกวาพื้นพสุธานภากาศ 

จะเอาโลกมาทําปากกาแลวเอานภามาแทนกระดาษ 
เอาน้ําหมดมหาสมุทรแทนหมึกวาดประกาศพระคุณไมพอ 

ใครหนอรักเราเทาชีวันใครหนอใครกันใหเราขี่คอ( คุณพอคุณแม ) 
ใครหนอชักชวนดูหนังสี่จอรูแลวละก็อยามัวรั้งรอทดแทนบุญคุณ 

Admin 
January 3rd, 2013 at 13:09 

 

108.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 เช่ือมโยงผูกพัน 

ใหเจาเปนเด็กดี ใหเจามีพลัง 
ใหเจาเปนความหวังของแมตอไป 

ใชเพียงอิ่มทอง ท่ีลูกร่ํารองเพราะตองการไออุน 
อุนไอรัก อุนละมุน ขอนํ้านมอุน จากอกใหลูกดื่มกิน. 

Admin 

January 3rd, 2013 at 13:09 

 

 

 

 



112.เพลงรีบไปโรงเรียน 

หนูหนูเด็กๆทั้งหลายอยานอนตื่นสายเปนเด็กเกียจคราน 
ตื่นเชาจะไดเบิกบาน สดช่ืนสําราญสมองแจมใส 
อาบน้ําลางหนาสีฟน รีบเรงเร็วพลันแตงตัวทันใด 
รับประทานอาหารเร็วไวเสร็จแลวก็รีบไปโรงเรียน. 

Admin 
January 3rd, 2013 at 13:09 

 

117เพลงตํารวจจา เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 

ตํารวจจากรุณาหนูหนอย หนูนอย นอยจะขามถนน 

เดินดี ๆอยาวิ่งซุกซน จะขามถนนทุกคนควรระวัง 

(ตองขาถนนตรงทางมาลาย) 

Admin 

January 3rd, 2013 at 13:09 

 

 

119เพลงบานฉัน 

บานฉันมีนกกระจอก สงเสียงจอก ๆอยูบน 

บานฉันนั้นชอบเลี้ยงนกๆ มันบินโผผกไปมา 

บานฉันมีดอกไมสวย บานฉันมีกลวยไมปา 

บานฉันมีบอเลี้ยงปลา ตอนเย็นกลับมาชางเพลินใจ 

พวกเราทุกคนมีความสุขลนท่ีบาน หลังจากชวยแมทํางานๆ 

เราตางช่ืนบานที่บานของเรา 

Admin 

January 3rd, 2013 at 13:09 

 



124.เพลงสาวชาววัง เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 

สาวชาววังเอวเล็กเอวบางปะแปงบาหยัน 

คนน้ันเปนของใครกัน ๆ ถาเปนของฉัน ๆรักตายเลย 

Admin 

January 3rd, 2013 at 13:09 

 

127.เพลงใครหนอ 
ใครหนอรักเราเทาชีวี(เทาชีวี ) 

ใครหนอปราณีไมมีเสื่อมคลาย(ไมมีเสื่อมคลาย ) 

ใครหนอรักเราใชเพียงรูปกาย 

รักเขาไมหนายมิคิดทําลายใครหนอ 

ใครหนอเห็นเราเศราทรวงใน 

ใครหนอเอาใจปลอบเราเรื่อยมา 

ใครหนารักเราดังดวงแกวตา 

รักเขากวางกวาพื้นพสุธานภากาศ 

จะเอาโลกมาทําปากกา 

แลวเอานภามาแทนกระดาษ 

เอาน้ําหมดมหาสมุทรแทนหมึกวาด 

ประกาศพระคุณไมพอ 

ใครหนอรักเราเทาชีวัน 

ใครหนอใครกันใหเราขี่คอ( คุณพอคุณแม ) 

ใครหนอชักชวนดูหนังสี่จอ 

รูแลวละก็อยามัวรั้งรอทดแทนบุญคุณ 

Admin 

January 3rd, 2013 at 13:09 

 

 

 

 



คําคลองจอง 

19.การปฏิบัติตนตอบุคคลตาง ๆ ในโรงเรียน 

โรงเรียนของหนูมีครูหญิงชาย  

คุณครูท้ังหลายใจดีย่ิงนัก  

แมครัว ภารโรง หนูก็รูจัก  

เจอหนาก็ทัก คําวา “สวัสดี”  

อางอิง   ปยะพร  

 

 

 



สิ่งตางๆรอบตัวเด็ก 

14. ฉันเปนกาตมน้ํา อวน เตี้ย มอ ตอ 

น่ีคือหูของฉัน น่ีคือพวยกางอ 

ยามเมื่อนํ้ามันเดือด…วู.. ยามเมื่อนํ้ามันเดือด 

ยกฉันลงแลวก็ชงฉันหนอย 

อางอิง   ปยะพร  

 

34. เพลงกอกน้ํา 

กอกน้ําที่ตอกับแปบ แลวใครแอบถอดเอาแปบไป เปดนํ้าจะไหลอยางไร (ซ้ํา) 

รูตัวหรือไมใครแอบถอดแปบ แปบแปบ แปบแปบ แปบแปบ 

  ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

38. เพลงสามเหลื่ยม สี่เหลื่ยม วงกลม 

สามเหลื่ยม สี่เหลื่ยม วงกลม 

ครูบรรจงใหหนูรูจัก 

เด็กๆหนูชางนารัก 

เรามารูจัก สามเหลื่ยม สี่เหลื่ยม วงกลม 

  ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

 

 

 



 

39. เพลงนาฬิกา 

ตอก ต๊ิก ตอก ตอก ติ๊ก ตอก 

เขาบอกวาฉันเปนนาฬิกาเดินวนไปเวียนมา ๆ 

พอถึงเวลาก็รอง ติ๊ก ตอก 

     ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

47. เพลงเก็บของ 

เก็บ เก็บ เก็บมาชวยกันเก็บของที 

เร็วคนดีมาเก็บเขาที่กันเอย 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

69. เจ็ดวันฉันนั่งนับ อาทิตยลับเริ่มสีแดง 

วันจันทรน้ันเปลี่ยนแปลงเปนสีเหลืองเรื่อเรืองตา 

อังคารสีชมพูชางงามหรูดูทีทา 

วันพุธสุดโสภาเขียวขจีสีสดใส 

พฤหัสบดีประสานสีแสด(สม)วิไล 

วันศุกรฟาอําไพ 

เสารสีมวงเดนดวงเอย 

   ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

 



76. ขึ้นรถไฟจะไปโคราช 

ตดดังปาดถึงราชบุรี 

ตดอีกทีถึงบริษัท 

บริษัท ปา ๆ เปอ 

ขอเสนอนิยายเรื่องสั้น 

ปากับปู กูอีจู 

ปาไมอยู ปูไปเที่ยว 

ปลาดุก ปลาไหล รถไฟชนกัน 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

77. ยา หยา ยา คุณยายซักผา 

คุณตาสระผม ยาอมโบตัน 

ยาสีฟนคอลเกต สบูวิเศษ 

ปกเปา ยิงฉุบ 

   ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

81.เพลงเสียงฝน เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 

เสียงฝน หลนจากฟากฟา สาดซัดมารหนาวเย็นกระไร (ซ้ํา) 

พวกเราอยาออกไปไหน เปยกฝนไปจะเปนหวัดเอย 

เขียนโดย LOVE MY BABIES ที่ 02:04 

http://babylove52.blogspot.com/2010/12/blog-post.html 

 

 



 

87.เพลงบานฉัน เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 

บานฉันมีนกกระจอก สงเสียงจอก ๆอยูบน 

บานฉันนั้นชอบเลี้ยงนกๆ มันบินโผผกไปมา 

บานฉันมีดอกไมสวย บานฉันมีกลวยไมปา 

บานฉันมีบอเลี้ยงปลา ตอนเย็นกลับมาชางเพลินใจ 

พวกเราทุกคนมีความสุขลนท่ีบาน หลังจากชวยแมทํางานๆ 

เราตางช่ืนบานที่บานของเรา 

เขียนโดย LOVE MY BABIES ที่ 02:04 

http://babylove52.blogspot.com/2010/12/blog-post.html 

 

99.เพลงยานพาหนะ 
หึ่ม ๆ ๆ เคร่ืองบินกระหึ่มบนฟา 

ปน ๆ ๆ รถยนตแลนมาแตไกล 

ปูน ๆ ๆ นั่นเสียงวูดของรถไฟ 

ตึก ๆ ๆ เรือยนตแลนในแมนํ้าลําคลอง 

เขียนโดย LOVE MY BABIES ที่ 02:04 

http://babylove52.blogspot.com/2010/12/blog-post.html 

 

 

102.เพลงหมวกกันแดด เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 

หนูจา หนูจะไปไหน ใสหมวกปกใหญ ปดหนาปดตา 

ลา ลา ลา ลา บาบูมใบเย 

พี่จา หนูจะเดินไป โรงเรียนใกลใกล หาเพื่อนเพื่อนหนา 

หนูจา หนูจะไปไหน ใสหมวกปกใหญ ปดหนาปดตา 

พี่จา หมวกปกใบใหญ คุณแมเย็บใหกันแดดดีหนา 

เขียนโดย LOVE MY BABIES ที่ 02:04 

http://babylove52.blogspot.com/2010/12/blog-post.html 

 



126เพลงหมวกกันแดด เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 

หนูจา หนูจะไปไหน ใสหมวกปกใหญ ปดหนาปดตา 

ลา ลา ลา ลา บาบูมใบเย 

พี่จา หนูจะเดินไป โรงเรียนใกลใกล หาเพื่อนเพื่อนหนา 

หนูจา หนูจะไปไหน ใสหมวกปกใหญ ปดหนาปดตา 

พี่จา หมวกปกใบใหญ คุณแมเย็บใหกันแดดดีหนา 

เขียนโดย LOVE MY BABIES ที่ 02:04 

http://babylove52.blogspot.com/2010/12/blog-post.html 

 

137. เพลงสัญญาณกระดิ่ง 
กริ๊ง กริ๊ง กริ๊งเสียงกระดิ่งใหสัญญาณ 

เด็กเด็กพาเตรียมตัวเขาโรงเรียน 

หนูตองเขาแถวกอน 

อยารีบรอนเขาหองเรียน 

แลวหนูจะหัดอานเขียน 

หนูรักโรงเรียนจริงเอย 

 Admin 

January 3rd, 2013 at 13:09 

 

 

 

 



 

 

คําคลองจอง 

4.การเก็บอุปกรณและเคร่ืองใชในหองเรียน 

ของเลนของใช สมุดดินสอ  

เมื่อใชแลวหนอ ตองเก็บใหดี  

เก็บเปนหมวดหมู น่ันดูเขาที  

หยิบโนนหยิบน่ี หางายจังเลย  

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

6.ห ู 
เรามีสองหูขางซายขางขวา  

อยูบนใบหนาคอยฟงเสียงดัง  

หูมีไวฟง ระวังหนอยหนา  

รูจักรักษาอยาแคะหูเอง 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

13.ของเลนของใช  
ของเลนของใช อยาใหเกะกะ  

อยาไดลดละมองแลวนาดู  

หนูจาเร็วไว มาชวยคุณครู  

เก็บของใสตู ไมรกรุงรัง  

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

 


