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เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู 

รายวิชาการจัดประสบการณทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย 

เรื่อง เพลงและคําคลองจองสําหรับเด็กปฐมวยั 

 

เสนอ 

อาจารยนิธินาถ อุดมสันต 

 

จัดทําโดย 

นางสาววาทะณ ี  คงเสนา        รหัส 54818601031 

               สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย          ชั้นปที่ 3 

ประจําภาคเรียนท่ี 1/2556           ปการศกึษา  2556 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 คํานํา  
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เพลงและคําคลองจองสําหรับเด็กปฐมวัย เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาที่มุงเนนให
ผูเรียน มีความพรอมและศักยภาพที่ดีในอนาคต เสริมสรางความรูเกี่ยวกับภาษา เพื่อสราง
ความเขาใจในเรื่อง การรองเพลง ดนตรี ทาทางประกอบ ตลอดจนเห็นคุณคาของการนํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิยธรรม คุณธรรม สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยาง         
มีความสุข เปนประโยชนในการพัฒนาในการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัยตอไป 

ถาผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว ณ ที่นี้ 

 

                                                                            ผูจัดทํา 

วาทะณี  คงเสนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ 

ชื่อเรื่อง                                                                                   หนา 

คํานาํ 
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สารบัญ 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก          4-34 

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก       35-49 

ธรรมชาตริอบตัว           50-91 

สิ่งตางๆ รอบตัวเด็ก           92-97 

เอกสารอางอิง 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

1. เพลงเขาแถว 

เขาแถว เขาแถว อยาล้าํแนวยืนเรียงกัน 

อยามั่วแชรเชือนเดนิตามเพื่อนใหทัน 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเดก็ 

เพลง 
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ระวังจะเดนิชนกัน เขาแถวเร็วพลันวองไว 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

2. เพลงแปรงฟน 

แปรงซิแปรงแปรงฟน ฟนหนูสวยสะอาดด ี

แปรงขึน้แปรงลงทุกซี่ สะอาดดีเมื่อหนูแปรงฟน 

เขียนโดย Acharee Chaicharoen ที่ 07:46 

3. เพลงเดิน-วิ่ง 

เดินเดนิวิ่งวิ่งเดนิเดนิ อยามัวเพลนิเดนิวิ่งใหด ี

บังเอิญเดินวิ่งไมดี เราจะมีอนัตราย 

เขียนโดย Acharee Chaicharoen ที่ 07:46 

 

4. เพลงขามถนน 

แมวาเราจะขามถนน ดรูถยนต ดรูถยนต 

แมวาเราจะขามถนน ดรูถยนตกอน 

   หากรถยนตมา อยาอวดเกงกลาดวนจร 

ใหรถไปกอน แนนอนปลอดภัย 

เขียนโดย Acharee Chaicharoen ที่ 07:46 

5. เพลงสาวชาววงั 

สาวชาววังเอวเล็กเอวบางปะแปงบาหยัน 
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คนนั้นเปนของใครกนั ๆ ถาเปนของฉัน ๆรักตายเลย 

ที่มา : http://blog.janthai.com 

6. เพลงยวนยาเหล 
ยวนยาเหล ยวนยาเหล หัวใจวาเหว ไมรูจะเห ไปหาใคร 

จะซื้อเปลญวนทีด่ายหยอน ๆ 

จะซื้อเปลญวนทีด่ายหยอน ๆ 

จะเอา(ชื่อลูก) นอนไกวเชา ไกวเย็น 
ที่มา : http://blog.janthai.com 

 

 

 

 

7. เพลงรีบไปโรงเรียน 

หนูหนูเด็กๆท้ังหลายอยานอนตื่นสายเปนเดก็เกียจคราน 

ตื่นเชาจะไดเบิกบาน สดชื่นสําราญสมองแจมใส 

อาบน้ําลางหนาสีฟน รีบเรงเร็วพลนัแตงตัวทันใด 

รับประทานอาหารเร็วไวเสร็จแลวก็รีบไปโรงเรียน 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

8. สวัสดี ขอบคุณ และขอโทษ 

เมื่อเจอกันเราทักกนัสวสัดี สวัสดีครับ/สวัสดคีะ 

     เมื่อผิดพลั้งขออภัยขอโทษที ขอโทษครับ/ขอโทษคะ 

เมื่อจากกันยกมือไหวสวัสดี สวสัดคีรับ/สวัสดีคะ 
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       เมื่อใครมีจติไมตรขีอขอบคุณ ขอบคุณครับ/ขอบคุณคะ 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

9. เพลงสวัสดี 

สวัสดแีบบไทย ๆแลวก็ไปแบบสากล 

สวัสดีทุกๆคน   แบบสากลแลวก็แบบไทย 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

 

10. เพลงยินดีที่พบกัน 

วันนี้ยินดีที่เราไดมาพบกัน (ซ้ํา) 

ยินดี ยินดี ยินดี มาเถดิมา เรามารวมสนุก 

ปลดเปลื้องความทุกขใหมนัสิน้ไป มาเถิดมา 

เรามารวมจติ ชวยกนัคดิใหการศึกษาเจริญ 

ที่มา : http://blog.janthai.com 

11. เพลงสวัสดี 

     หญิง เมื่อเจอกันฉนัทักทายสวัสดี คะ 

             ชาย สวัสดี ครับ 

                      หญิง ไปไหนมาจะ 

                                                 ชาย ไปธุระมาหนอย 
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       หญิง กอนจากกัน ฉัน กลาวคาํ สัสดีคะ 

                                                  ชาย สวัสด ีครับ  

                            หญิง ชาย สงย้ิมให สงยิ้มให ซึ่งกัน 

ที่มา : http://blog.janthai.com 

 

 

12. เพลง สา…หวัดดี…..นองสาว 

ซา…หวัดดี..นองสาว ๆ ผิวเจาขาวแจมจันทร 

ดังสรรคลงมาแตง สายตานองผานไป 

สายตาอายผานมา พาใหฝนละเมอ 

เชิญเขามานองสาว เจาอยาไดเอียงอายๆ พีจ่ะไดชืน่หวัใจ 

ที่มา : http://blog.janthai.com 

13. เพลงอยาท้ิง 

อยาทิ้ง อยาทิ้ง อยาท้ิง ทิ้งแลวจะสกปรก 

ถาเราเห็นมนัรก ตองเก็บ ๆ ๆ 

ที่มา : http://blog.janthai.com 

14. เพลงมือฉัน 

มือฉันนั้นสวยจริงจริง ถาเปอนไมนิ่งรับลางเร็วไว 

กลับจากหองน้ําและกอนกินไป ลางมือเสียใหสะอาดเอย 
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เขียนโดย Acharee Chaicharoen ที่ 07:46 

15. เพลงเรามีตาไวด ู

เรามตีาไวดู เรามีหูไวฟง เวลาใครสอนใครสั่ง ตองตั้งใจฟง ตองตั้งใจด ู

ที่มา : wattanasatitschool.com 

16. เพลงยักคิ้ว 

ยักคิ้ว ยักเอวยักไหล ตาชมายยิ้มไปยิ้มมา 

ชิกกาบุม ชิกกาบุม ลันลา (ซ้ํา) 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

17. เพลงหนูทําได 

อาบน้ําแตงตัวเร็วไว หนูทําเองไดแนนอนแนนอน 

ทานอาหารเก็บชอนและสอม ทําไดแนนอนหนูทําเองทําเอง 

ไมวาจะทําอะไรไมวาจะทําอะไร หนูทําเองไดทําเองทาํเอง 

เขียนโดย Acharee Chaicharoen ที่ 07:46 

 

18.   เพลงกระโดด 

กระโดด กระโดด กระโดด กระโดดใหพรอมเพรียงกัน 

กระโดดเพื่อสรางพลัง กาํลังใหกับพวกเรา 

ลันลนัลา ลันลันลา ลนัลนัลา ลันลันลา 

เขียนโดย Acharee Chaicharoen ที่ 07:46 
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19. เพลงอาบน้ําแลวสบายตัว 

อาบน้ําแลวสบายตัว 

สบายหัวหนูหมั่นสระผม 

ตัดเล็บท่ีมันแหลมคม 

ปากหอมนาชมเพราะหนูแปรงฟน 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

20.  เพลงนี่คือผม..นี่คือหนาผาก 

นี่คือผม..นี่คือหนาผาก 

นี่คือปาก..นีค่ือลูกตา 

ยื่นออกมาเคาเรียกวาแขน.. 

อันแบน แบนเคาเรียกสะโพก.. 

เอาไวโยก แซมบา…แซมบา 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

 

 



 
10 

 

 

21. เพลงตาเรามีไวด ู

ตาเรามีไวด ู

หูเรามีไวฟง 

จมูกอยูตรงกลาง 

มีไวสําหรับหายใจ 

มือเรามีสองมือเอาไวจับถือทํางานทั่วไป 

สวนขาพาเราเดินได 

สวนขาพาเราเดินได 

ไปไหนไหนดวยขาของเรา 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

22. เพลงสะอาด 

ไหนดูเล็บมือ นี่ไงละ ๆ 

แหมสะอาดดนีี่เธอ ขอบคุณคะ ๆ 

ไหนลองดูฟน ๆ นี่ไงละ ๆ 

แหมสะอาดดนีี่เธอ ขอบคุณคะ ๆ 

ที่มา : http://blog.janthai.com 

23. เพลง ฟ.ฟนสวยจัง 
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ใครอยากฟนขาว อยากฟนสวยก็ตองแปรงฟน 
ไมอยากฟนดําและฟนหลอก็ตองแปรงฟน 

อยากจะมีลมหายใจหอมย้ิมไดชื่นบาน(ไดทั้งวัน ) 
ก็มา ๆ เราแปรงฟนกนัเถอะ ( ก็มาๆเราแปรงฟนดวยกัน )  

ฟนผุ ๆเหน็เปนรูมันดูไมด ี
ยิ้มมาทีเห็นฟนดํากด็ูไมสวย 

แถมมีกลิ่นแปลกๆเพื่อนไมอยากคุยดวย 
ไมคอยมีใครอยากใกลเลย 

ฟนผุๆเคี้ยวอะไรไดไมคอยด ี
แลวบางทีเคี้ยวไปโดนมนัก็ปวดฟน 

แสนจะเจ็บจีด๊ๆ ปวดตุบๆ ตรงนั้น อูยทรมานจังเลย 

เชากแ็ปรง เย็นกแ็ปรง ฟนสะอาดด ี
ทุกๆซี่ ทุกๆวันฟนสะอาดจัง 

หรือจะแปรงทุกครั้งหลังจากทานอาหาร 
ฟนกจ็ะไมผแุนนอน 

ฟนขางบนนะ เรากแ็ปรงลงลาง 
ฟนขางลางเราก็แปรงขึ้นบน 

ถาขจดัคราบฟนออกจากปากใหพน 
ฟนเราทุกคนจะแข็งแรง แมถาใครฟนผุอยูแลวอยาเสยีใจ 

ไมเปนไรพอมีทางแกไข กร็ีบไปใหคุณหมอชวยเร็วไว รักษาใหฟนหายด ี

ที่มา : wattanasatitschool.com 

24.   เพลงกํามือขึ้นแลวหมุน ๆ ชูมือขึ้นโบกไปมา 

กํามือขึน้แลวหมุน ๆ ชูมือขึ้นโบกไปมา 

กํามือขึน้แลวหมุน ๆ ชูมือขึ้นโบกไปมา 
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กางแขนขึ้นแหละลง พับแขนมือแตะไหล 

กางแขนขึ้นแหละลง พับแขนมือแตะไหล 

ชูมือขึน้หมุนไปรอบตัว 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

25. เพลงทําอะไร 

จะทําอะไร ยะ ๆ จะทําอะไร จะทําอะไร ทําไมโอเอ 

ลุกขึน้แตเชา อยามัวโงเขลา ทําใจโลเล 

อาบน้ําแปรงฟน ของเรานัน้ อยาทําโฉเก 

ก็มัวทําอะไร ทําไมไมไปโรงเรียนโอเอ ทําอะไรยะๆ 

ที่มา : http://blog.janthai.com 

26. เพลงนี่ของฉัน 

นี่มือของฉัน นี่ผมของฉนั นี่หัวของฉนั นีจ่มูกของฉนั 

ที่มา : http://blog.janthai.com 

27. เพลงอาบน้ํา 

อาบน้ําซูซา ลางหนาฟอกสบูถตูัว 

ชําระเหง่ือไคลบลาดใหท่ัว เสร็จแลวเช็ดตัว 

เราไมขุนมัว สขุกายสบายใจ 

ที่มา : http://blog.janthai.com 
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28. เพลงตบมือซาย ขวา 

ตบมือขางซายๆ ตบมือขางขวาๆ เรามาสนุกเฮอา 

ตบมือขางซาย ตบมือขางขวา 

ที่มา : http://blog.janthai.com 

29. เพลงแบมือแลวกํา 

แบมือแลวกําๆ สลัดใหมนัแรงๆ ไตเตาตามกนัๆ ไตใหถึงลูกคางๆ 

แบมือแลวกําๆ ตบใหดังแปะๆ ไตเตาตามกันๆ ไตใหถึงลูกคางๆ 

แบมือแลวกําๆ วางบนตักนั่นแหละๆ 

ไตเตาตามกันๆ ไตใหถึงลูกคางๆ หนนูอยเอยอาปากกเ็ห็นฟน 

ที่มา : http://blog.janthai.com 

 

30. เพลงนี่แมน  (ภาษาลาว) 

นี่แมนผม นีแ่มนหนาผาก นี่แมนปาก นีแ่มนหูดัง นี่แมหลัง 

นี่แมนหนาแขง อันตองแตง เขาเรียกวาแขน อนัแบน แบน 

เขาเรียกสะโพก เอาไวโยก แซมบา ๆ 

ที่มา : http://blog.janthai.com 

31. เพลงนับ 

เอามือทั้งสองแลวกางออกไป (ซ้ํา) 
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กมหัวไวขาตึงหนาตรง (ซ้ํา)   จับขอเทาใหมั่นคง 

ยอหัวลงแลวจึงยืดตัว  หมุนรอบตัวเราเอง 

ที่มา : http://blog.janthai.com 

32.  เพลงออกกําลัง 

ออกกําลังดวยการรองรําทําเพลง 

ใหคลื่นเครงเสียงเพลงบรรเลงจับใจ 

เรารองกันไป ไมมีหมนหมองฤทัย 

แลวเราเพลินใจดวยกนัรองรําทาํเพลง 

ที่มา : http://blog.janthai.com 

33. เพลงฟนผุ 

ทํานอง เพลงถอยหาง  ฟนผุละซิ ๆ ๆ นั่นแหละ 

ผุอีกละซิ ๆ ๆ นัน่แหละ 

นั่นแน ๆ ๆ นั่งทําหนามอย 

ปวดฟนหนาจอย แหมครางออยเชียวแหละ 

ทํามือทําไม บอกไบแบะๆ 

ชักชวนแปรงฟน ใหทุกวันนัน่แหละ 

แปรงขึน้แปรงลง อยาพะวงเลยแหละ 

ฟนขาวเร็วรวด แหมหายปวดเลยแฮะ 
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ที่มา : http://blog.janthai.com 

34. เพลงเด็กดี 

เด็กเด็กทุกทุกคน ตองทําตนเปนคนดี 

คุณครจูะปรานี เพราะความดขีองเรานี่เอย 

เขียนโดย Acharee Chaicharoen ที่ 07:46 

 

 

 

35. เพลงอิบบราฮิม 

อิบบราฮิม มีบุตร 7 คน 

บุตร 7 คน มีบิดาชื่ออิบบราฮิม 

คนหนึ่งตัวเล็ก คนหนึ่งตัวใหญ 

ไมมีใคร แข็งแรงสักคน 

ชูมือซาย ชูมือขวา 

ยกเทาซาย ยกเทาขวา 

สายสะโพก ผงกศรีษะ 

เขียนโดย Acharee Chaicharoen ที่ 07:46 

36. เพลงเด็กนอยสารภี 

ลัล ลนั ลา เด็กนอยสารภี 
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ลัล ลัน ลา ไมยอมฟงคร ู

ลัล ลนั ลา ครถูือไมต ี

ลัล ลนั ลา สารภีตตีอบ 

ที่มา : wattanasatitschool.                         

 

 

37.   เพลงเด็กเอย..เด็กดี ตองมีหนาท่ี 10 อยางดวยกัน 

เด็กเอย..เด็กดี ตองมีหนาที่ 10 อยางดวยกัน 

หนึ่ง…นับถือศาสนา   สอง…รักษาธรรมเนียมมั่น 

สาม…เชื่อพอแมครูอาจารย     สี…่วาจานัน้ตองสุภาพออนหวาน 

หา…ยึดมั่นกตัญ ู   หก…เปนผูรูรักการงาน 

เจ็ด…ตองศึกษาใหเชี่ยวชาญ ตองมานะบากบัน่ ไมเกียจไมคราน 

แปด…รูจักออมประหยัด 

เกา…ตองซื่อสตัยตลอดกาล น้ําใจนักกีฬากลาหาญ ใหเหมาะกับกาล สมัยชาติพัฒนา 

สิบ…บําเพ็ญตนใหเปนประโยชน รูบาปบุญคุณโทษ สมบัติชาตติองรักษา 

เด็กสมัยชาตพิัฒนา จะเปนเด็กท่ีพา ชาติไทยเจริญ 

ที่มา : wattanasatitschool.                         

38. เพลงเก็บของ 
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เก็บ เก็บ เก็บ  มาชวยกันเก็บของท ี

   เร็วคนด ี มาเก็บเขาที่กันเอย  

  ที่มา : wattanasatitschool.   

                       

39. เพลงจันทรเอยจันทรเจาขอขาวขอแกง 

จันทรเอยจันทรเจาขอขาวขอแกง 

ขอแหวนทองแดงผูกมือนองขาขอชางขอมาใหนองขาขี ่

ขอเกาอี้ใหนองขานั่ง ขอเตียงตั้งใหนองขานอน 

ขอละครใหนองขาดู ขอยายชูเลี้ยงนองขาเถดิ 

ขอยายเกิดเลี้ยงตัวขาเอง 

ที่มา : http://growinggood.org 

40. เพลงนิ้วโปงอยูไหน 

นิ้วโปงอยูไหน นิ้วโปงอยูไหน อยูนี่จะ อยูนี่จะ 

สุขสบายดีหรือไร สขุสบายดีหรือไร ไปกอนนะ สวัสด ี

(นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วกอย มือฉนั) 

ที่มา : http://growinggood.org 

41. เพลงมือเล็กเล็ก 

มือเล็กเล็ก สรางโลกย่ิงใหญ มือเล็กเล็ก สรางโลกยิ่งใหญ 
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มือเล็กเล็ก ทําใหโลกสวย โลกสวยงาม ดวยมือของเรา 

ที่มา : http://growinggood.org 

 

42. เพลงโปง กลาง นาง กอย 

โปง ชี้ กลาง นาง กอย  กอย นาง กลาง ชี้ โปง  

นิ้วทุกนิ้วซื่อสตัยไมคดโกง ยกนิ้วโปงชมเชยเด็กด ี

ที่มา : http://growinggood.org 

43. มือนี้มีประโยชน 

มือฉันนี้ มีประโยชน ไมมีโทษ แกใครใคร 

หยิบจับ นับเลขได ใชทักทาย สวัสดี ขอบคุณ 

หรือขอโทษ วาดรูปโปรด ระบายส ี

ปลูกตนไม เลนดนตรี มือฉนันี้ ดีจริงเอย 

ที่มา : http://growinggood.org 

44. เพลงหากพวกเรากําลังสบาย 

หากพวกเรากําลังสบายจง (ตบมือ) พลัน หากพวกเรากําลังสบายจง (ตบมือ) พลัน 

หากพวกเรากําลังมสีขุ หมดความทุกขไปแลวทุกสิ่ง มัวประวิงอะไรกันเลา 

จง(ตบมือ) พลนั (กระทืบเทา ผงกหัว สงเสียงดัง) 

ที่มา : http://growinggood.org 
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45. เพลงกระซิบ 

กระซิบ กระซิบ บอกตอตอกนัไป  

หนูหนูเงียบเร็วไว เราจะไมเสียงดัง 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

46. เพลงระบําไมกวาด 

รูไหม รูไหม รูไหม รูไหมฝุนนัน้ไมสะอาด ไมกวาด 

 มันก็ไมไป เด็กเด็ก ควรจําใสใจ 

 เด็กเด็กควรจําใสใจ ไมกวาด ไมไป ขี้ฝุนยังม ี

บานเราตองมรีะเบียบ เรียบหรูคอยจับคอยดู  

อยาวางเวนเห็นแลวตองชวยถู  

อยาวางเวนเห็นแลวตองชวยถู  

เพื่อใหนาอยูเจริญหูเจริญตา 

หัดไว หัดไว นะเรา ยามเชา ยามบาย ยามสาย  

กวาดบานเปนของงายดาย ถาไมใสใจ ขี่ฝุนจะเต็มเมอืง  

กวาด กวาด กวาด กวาด เอา กวาด กวาด กวาด กวาด กวาด 

ที่มา : http://growinggood.org 

47. เพลง Hello 
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Hello   Hello   (สวัสดี   สวัสดี) 

Hello   Hello   (สวัสดี   สวัสดี) 

Hello  How   are   you   (สวัสดี  สบายดีหรือเปลา) 

I’m   fine   (ฉนัสบายดี) 

I’m   fine   (ฉนัสบายดี) 

I   hope  that   you   are   too   (ฉนัหวังวาเธอคงจะสบายดี) 

ที่มา : นายประมวล ศริิเมธางกูร 

48. เพลง Are   you   sleeping 

Are   you   sleeping                (คุณนอนหลับ) 

Brother   john                          (จอหนพี่ชาย) 

Morning   bell  are  ringing              (ระฆังจะดงัตอนเชา) 

Ding   ding   dong                 ( ดิง  ดิง ดอง) 

Ding   ding   dong        ( ดิง  ดิง ดอง) 

Ding   ding   dong                 ( ดิง  ดิง ดอง) 

ที่มา : นายประมวล ศริิเมธางกูร 

 

49. สวัสดีคุณครูที่รัก 

สวัสดคีุณครุที่รัก หนูจักตั้งใจอานเขียน 

คําคลองจอง 
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ยามเชาเรามาโรงเรียน (ซ้ํา) หนจูะพากเพียรขยนัเรียนเอย 

เขียนโดย Acharee Chaicharoen ที่ 07:46 

 

50. การรับประทานอาหาร 

กอนจะทานขาว เราตองลางมือ 

ทานขาวทุกมื้อ สะอาดปลอดภัย 

อยาลืมจดัเก็บ ถวยชามของใช 

หนูก็ทําได ไมเห็นยากเลย 

ที่มา : http://www.thai-school.net 

 

 

 

 

 

51. กิจวัตรประจําวัน 

ตื่นนอนแตเชา อาบน้ําแปรงฟน 

มาทานขาวกัน กอนไปโรงเรียน 

หนูจงตั้งใจ หัดอานหดัเขียน 

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

 

52. ปาก 

ปากของหนนูั้น จิ้มลิ้มนารัก 

ใครเหน็พดูทัก รูจักทักทาย 

หนูพดูดดีี เปนศรี เปนศักดิ ์

ปากหนรููจัก นับหนึ่ง สอง สาม 

ที่มา : http://www.thai-school.net 

 

 

 

 

53. มือ และ เทา 

มือ เทา ของหนู มีอยูสิบนิ้ว 

มือหนูใชหิ้ว ชวยจับสิ่งของ 

หนูเดินสองขา พาวิ่งไววอง 

หนูนั่งยองยอง ดวยขาแข็งแรง 

ที่มา : http://www.thai-school.net 

54. การใชหองน้ําหองสวม 
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หองน้ําของเรา ตองชวยรักษา 

ราดน้าํทุกครา กอนและหลังใช 

หองน้ําสะอาด กลิ่นหอมชื่นใจ 

หนูจงจาํไว โรคภัยไมมี 

ที่มา : http://www.thai-school.net 

55. ของเลนของใช 

ของเลนของใช อยาใหเกะกะ   อยาไดลดละ มองแลวนาด ู

หนูจาเร็วไว มาชวยคณุคร ู    เก็บของใสตู ไมรกรุงรัง 

ที่มา : http://www.thai-school.net 

56. คํานําหนาชื่อ เพศ อายุ 

เด็กชายเด็กหญิง ตางเปนเพื่อนกนั 

ในหองของฉัน มีทั้งหญิงชาย 

เด็กชายกลาแกรง แข็งแรงมากหลาย 

เด็กหญิงขี้อาย ดูนารกัจัง 

ที่มา : http://www.thai-school.net 

57. รูปราง ลักษณะหนาตา 

คนเราเกิดมา หนาตาแตกตาง 

ทั้งรูป ทั้งราง สูงต่ําตางกนั 
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บางดํา บางขาว หนายาว หนาสั้น 

สิ่งท่ีเหมือนกัน คือความดีเอย 

ที่มา : http://www.thai-school.net 

58. ชื่อ – สกุลของเพื่อน 

เพื่อนฉนัมากมาย หญิงชายหลายคน     ทั้งตาลทั้งตน ตางเปนเพื่อนกนั 

ฉันมีอะไร ก็ใหแบงปน                เพราะพวกเรานัน้ เปนเพื่อนรักเอย 

ที่มา : http://www.thai-school.net 

59. การใชภาษาสุภาพ 

พูดจาสภุาพ ฟงแลวชืน่ใจ 

หนูจงจาํไว พูดจานาฟง 

พูดดี ทําดี เปนทีช่ื่นชม 

พอแมสุขสม คุณครูดีใจ 

ที่มา : http://www.thai-school.net 

 

60. การปฏิบัติตนตอบคุคลตาง ๆ ในโรงเรียน 

โรงเรียนของหนู มีครูหญิงชาย 

คุณครูทั้งหลาย ใจดียิ่งนัก 

แมครัว ภารโรง หนูกร็ูจัก 
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เจอหนาก็ทัก คาํวา “สวัสด”ี 

ที่มา : http://www.thai-school.net 

 

 

 

 

61. ตา 

หนูนั่งมองดู หมู หมา กา ไก 

มองใกล มองไกล มองไปรอบขาง 

มองซาย มองขวา มองหนา มองหลัง 

หนูเห็นทุกอยาง ดวยตาหนูเอง 

ที่มา : http://www.thai-school.net 

62. จมูก 

หนูมีจมูก อยูบนใบหนา 

จมูกนี้หนา มีไวหายใจ 

ดมกลิน่เร็วไว ดวยจมกูเรา 

ที่มา : http://www.thai-school.net 

63. หู 

เรามีสองหู ขางซายขางขวา 
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อยูบนใบหนา คอยฟงเสียงดัง 

หูมีไวฟง ระวังหนอยหนา    รูจักรักษา อยาแคะหูเอง 

ที่มา : http://www.thai-school.net 

64. ปฏิบัติตามกฎหองเรียน 

เด็กเอยเด็กดี ตองมีวินัย 

ระเบียบมีไว ใหปฏิบัติ 

สิ่งของวางจัด ทุกอยางสวยงาม 

หนูอยามองขาม กฎของหองเรียน 

ที่มา : http://www.thai-school.net 

65. การเก็บอุปกรณและเครือ่งใชในหองเรียน 

ของเลนของใช สมดุดินสอ 

เมื่อใชแลวหนอ ตองเก็บใหด ี

เก็บเปนหมวดหมู นั่นดูเขาที 

หยิบโนนหยิบนี่ หางายจังเลย 

ที่มา : http://www.thai-school.net 

66. ชื่อ – สกุล 

คุณแมของฉัน ทานนัน้บอกวา     คนเราเกิดมา ตองตั้งชื่อพลนั 

ชื่อจริง ชื่อเลน เปนสิ่งสําคัญ       คนรูจกักัน เพราะขานชื่อเอย 
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ที่มา : http://www.thai-school.net 

67. เลน , สัญลักษณของตนเอง 

ชื่อเลนของหนู ใครกร็ูจัก 

ใครเหน็ใครทัก วานาเอน็ด ู

พอแมตั้งให เด็กหญิงชมพู 

พี่ชายผมฟู ชื่อหมูอวนเอย 

ที่มา : http://www.thai-school.net 

 

68. ใชประจําตัว 

ของใชของหนู ตองดูใหดี            เก็บไวเปนที่ อยาใหปะปน 

แกวน้ํา แปรงฟน อยาใหสับสน               วางไวชั้นบน เก็บไวใหดี 

ที่มา : http://www.thai-school.net 

 

69. ชื่อ คุณคร ู

หนูจารูไหม ครชูื่ออะไร  ใครหนอตอบได ชวยบอกเพื่อนท ี

เจอะกันรูจัก ทักทายสวสัด ี         เจอกันวันนี้ “สวัสดีครับ” “สวัสดีคะ” 

ที่มา : http://www.thai-school.net 

 
 

คําคลองจอง (หนูทําได) 
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70. หนูทําได 

ใชแลวตองเก็บ   ใหเปนนิสัย 

อยาปลอยทิ้งไว   ทําไดเด็กด ี

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

 

71.  ดูแลรางกาย 

อาบน้ําราดตัว   อยามัวชักชา 

ถู........ถู.........   แลวมาแตงตัว 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

 

72.  ดูแลของใชสวนตัว 

ของใชของหน ู   ดูแลรักษา 

สะอาดงามตา   นาใชนามอง 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

73.  ชวยงานบาน 

หนูๆ คนด ี   ควรมีหนาที ่

ชวยพอแมพี ่   เด็กดีทําได 
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ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

 

74.  มีเมตตากรุณา 

การมีเมตตา   กรุณานัน่หนา 

ตอสตัวนานา   ใหนาชืน่ชม 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

 

 

 

 

 

75. หองเรียนสะอาด 

ใชมือนั้นจับ   ขยับซายขวา 

สะอาดงามตา   เรียบรอยนามอง 

คําคลองจอง (นักเรียนนารกั) 
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ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

 

76.  มาโรงเรียน 

เรามาโรงเรียน  พากเพียรตั้งใจ 

(คุณแม,คุณครู),   สอนไว ตองใสใจจํา 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

 

77.  ระเบียบวินัย 

แปดโมงตอนเชา  เราตองเขาแถว 

ยืนเรียงเปนแนว  อยายื้อแยงกัน 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

78.   มารยาท 

การเปนเด็กด ี   ตองมีมารยาท 

ฝกนิสัยไมยาก   หากทําประจํา 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

 

79. หองเรียนนาอยู 

หองเรียนของฉนั  ตองมั่นรักษา 
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เรียบรอยงามตา  สะอาดนามอง 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

 

 

 

                                                                        

80.   เพลงองคพระประมุข 

พระเจาอยูหัวหัวราชนิี ทรงสรางความดีเพื่อประชาชน 

พระองคสละความสขุสวนตน เด็กเด็กทุกคนนอมเกลาสดดุี 

เขียนโดย Acharee Chaicharoen ที่ 07:46 

81.   เพลงถวายพระพร 

เพลง 

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอม
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เหลาขาพระบาท เด็กเด็กของชาตินอมใจถวายพระพร 

เฉลิมพระชนมพรรษาสถาพร องคมิ่งขวัญนิกรปวงประชา 

ขอจงทรงพระเจริญ ขอจงทรงพระเจรญิ 

ขอจงทรงพระเจริญ มพีระชนมมายุยิ่งยืนนาน 

เขียนโดย Acharee Chaicharoen ที่ 07:46 

82.   เพลงมาโรงเรียน 

มาโรงเรียนมีเพื่อนมากมาย เหงาจะตายอยูบานคนเดยีว 

มาโรงเรียนมีเพื่อนกรูเกรียว อยูบานคนเดียวมาโรงเรยีนดีกวา 

เขียนโดย Acharee Chaicharoen ที่ 07:46 

 

83.   เพลงมาโรงเรียน 

เรามาโรงเรียน เราเขียนเราอาน ครูเลานิทาน สนุกถกูใจ 

เราเรียนเราเลน เราเปนสขุใจ ราเริงแจมใส เมื่อมาโรงเรียน 

เขียนโดย Acharee Chaicharoen ที่ 07:46 

84.   เพลงโรงเรียนนาอยู 

โรงเรียนของเรานาอยู คุณครูใจดีทุกคน 

เด็กเด็กก็ไมซุกซน พวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียน 

เขียนโดย Acharee Chaicharoen ที่ 07:46 

85.   เพลงโรงพยาบาล 

โรงพยาบาล สถานรักษาโรคราย 
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เจ็บปวยดวยเหตุใด เราไปโรงพยาบาล (ซ้ํา) 

หมอตรวจรักษา พยาบาลดแูลใหยา 

ตามที่หมอสั่งมา รวมรักษาใหเราปลอดภัย 

เขียนโดย Acharee Chaicharoen ที่ 07:46 

86.   เพลงตํารวจจา 

ตํารวจจากรุณาหนูหนอย ออหนูนอยจะขามถนน 

เดินดีดีอยาวิ่งลุกลน (ซ้ํา) ตองขามถนนตรงทางมาลาย 

เขียนโดย Acharee Chaicharoen ที่ 07:46 

87.   เพลงหนูอยากเปนอะไร 

หนูจําหนูคดิดูเสียใหดดี ี

อนาคตจะเปนสขุศรี โตขึ้นหนูนีจ้ะเปนอะไร 

หนูอยากเปนทหาร ปองกันอรริาชศตัร ู

หนูอยากเปนครู ใหความรูเด็กเดก็ท่ัวไป 

หนูอยากเปนตํารวจ วิ่งไลกวดผูรายเร็วไว 

หนูอยากเปนอะไร ออนึกไดเปนพยาบาล 

หนูจาหนู ตองเรียนรูใหเชี่ยวชาญ 

หนูตองขยัน หมั่นทําการบานมาสงคุณคร ู

เขียนโดย Acharee Chaicharoen ที่ 07:46 

88.   เพลงขึ้นรถไฟจะไปโคราช 

ตดดัง ปาด ถึงราชบรุ ี
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ตดอีกทีถึงบริษัท  บริษัท ปา ๆ เปอ 

ขอเสนอนิยายเรื่องสั้น 

ปากับปู กูอีจู 

ปาไมอยู ปูไปเท่ียว 

ปลาดุก ปลาไหล รถไฟชนกนั 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

89.   เพลงหมวกกันแดด 

หนูจา หนูจะไปไหน ใสหมวกปกใหญ ปดหนาปดตา 

ลา ลา ลา ลา บาบาใบเย 

พี่จา หนูจะเดินไป โรงเรียนใกลใกล หาเพื่อนเพื่อนหนา 

หนูจา หนูจะไปไหน ใสหมวกปกใหญ ปดหนาปดตา 

พี่จา หมวกปกใบใหญ คุณแมเย็บใหกันแดดดีหนา 

ที่มา : http://blog.janthai.com 

90.   เพลงบานของฉัน 

บานของฉนั บานฉันนั้นมีหลายคน 

ทุกคนเปนพี่นองกัน เอาวาไชยาบาเล 

เอาวาไชยาบาเล มีนองมพีี่ของฉนั 

*มีปูมียาของฉนั…มีตามียายของฉนั* 

เขียนโดย Acharee Chaicharoen ที่ 07:46 
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91.   เพลงใครหนอ 
ใครหนอรักเราเทาชีวี(เทาชีวี ) 

ใครหนอปราณีไมมีเสื่อมคลาย(ไมมีเสื่อมคลาย ) 

ใครหนอรักเราใชเพียงรูปกาย 

รักเขาไมหนายมคิิดทําลายใครหนอ 

ใครหนอเห็นเราเศราทรวงใน 

ใครหนอเอาใจปลอบเราเรื่อยมา 

ใครหนารักเราดังดวงแกวตา 

รักเขากวางกวาพื้นพสุธานภากาส 

จะเอาโลกมาทําปากกา 

แลวเอานภามาแทนกระดาษ 

เอาน้ําหมดมหาสมุทรแทนหมึกวาด 

ประกาศพระคุณไมพอ 

ใครหนอรักเราเทาชีวัน 

ใครหนอใครกนัใหเราขี่คอ( คุณพอคุณแม ) 

ใครหนอชักชวนดูหนังสี่จอ 

รูแลวละก็อยามัวรั้งรอทดแทนบุญคณุ 

ที่มา : http://blog.janthai.com 
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92.   เพลงอิ่มอุน 

อุนใด ๆ โลกนี้มิมีเทียบเทียม อุนอกออมแขน 

ออมกอดแมตระกอง รักเจาจึงปลูก 

รักลูกแมยอมหวงใย ไมอยากจากไปไกล แมเพียงครึ่งวัน 

ใหกายเราใกลกนั ใหดวงตาใกลตา ใหดวงใจเราสองเชื่อมโยงผูกพัน 

อิ่มใด ๆ โลกนี้มิมีเทียบเทียม อิ่มอกอิ่มใจ อิ่มรักลูกหลับนอน 

น้ํานมจากอก อาหารของความอาทร แมพร่าํเตือน พร่ําสอน สอนสั่ง 

ใหเจาเปน เด็กดี ใหเจามีพลัง ใหเจาเปน ความหวังของแมตอไป 

ใชเพียงอิ่มทอง ท่ีลูกร่ํารองเพราะตองการไออุน 

อุนไอรัก อุนละมุล ขอน้าํนมอุน จากอกใหลูกดื่มกนิ 

ใหกายเราใกลกนั ใหดวงตาใกลตา ใหดวงใจเราสอง เชื่อมโยงผูกพัน 

ใหเจาเปนเด็กดี ใหเจามีพลัง 

ใหเจาเปนความหวังของแมตอไป 

ใชเพียงอิ่มทอง ท่ีลูกร่ํารองเพราะตองการไออุน 

อุนไอรัก อุนละมนุ ขอน้าํนมอุน จากอกใหลูกดื่มกิน 

ที่มา : http://blog.janthai.com 
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93.   เพลงบาน 

บานนี่หรือคือที่อาศัย จะเล็กหรือใหญไมใชสิ่งสาํคัญ 

กระทอมเรือนแพหรือวังใหญโตนัน้ 

ถาหากตางรักกนับานฉนัจะเปนสขุเอง 

มงแซะ มงแซะ แซะมง ตะลุม ตุมมง (ซ้ํา) 

เขียนโดย Acharee Chaicharoen ที่ 07:46 

 

94.   เพลงบานหลังสวย 

นี้คือบานหลังสวยมีประตดูวย ชางงามหนาดูมีเด็กเลก็ๆ หลังอยูที่พื้นงามรู ทั้งหมด 10 คน 

เขียนโดย Acharee Chaicharoen ที่ 07:46 

 

95.   เพลงบานเรือนเคียงกัน 

บานเรือนเคียงกนั ทุกวันพบหนา 

รูจักกนัมา เพราะบานใกลกัน 

เพื่อนบานแสนดี มีน้ําใจชวยเหลือ 

อบอุนใจทุกเมื่อ เพื่อนบานชวยเหลือกนั 

เขียนโดย Acharee Chaicharoen ที่ 07:46 

 

96.   เพลงหนูมีญาติเยอะ 

ญาติเยอะแยะแยะ พอแมมีญาติมาหา 
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ยาปูของหนูก็มา ลุงปานาอาตายาย 

เขียนโดย Acharee Chaicharoen ที่ 07:46 

97.   เพลงคนมีปญญา สรางบานไวบนศิลา 

คนมีปญญา สรางบานไวบนศิลา 

เมื่อมีลม พายุพดัมา บานของเขา ก็ยังคงอยู 

คนโงสรางบาน สรางบานไวบนหาดทราย 

                เมื่อมีลม พายุพดัมา บานของเขาก็ พังทลาย    

                           ที่มา : wattanasatitschool.com   

98.   เพลงติ๊กตอก 

ติ๊กตอก เสียงนาฬิกา พอถึงเวลา เรามาชวยกนั ติ๊กตอก 

ฉันเปนเข็มสัน้ ติ๊กตอก ฉันเปนเข็มยาว ติ๊กตอก 

เสียงนาฬิกา พอถึงเวลา เรามาชวยกัน 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

 

                           

99. เพลงบานฉัน 

บานฉนัมีนกกระจอก สงเสียงจอก ๆอยูบน 

บานฉนันัน้ชอบเลี้ยงนกๆ มันบนิโผผกไปมา 
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บานฉนัมดีอกไมสวย บานฉันมีกลวยไมปา 

บานฉนัมีบอเลี้ยงปลา ตอนเยน็กลับมาชางเพลินใจ 

พวกเราทุกคนมคีวามสขุลนที่บาน หลังจากชวยแมทํางานๆ 

เราตางชืน่บานที่บานของเรา 

  ที่มา : http://blog.janthai.com 

100. เพลงเอ อี ไอ โอ ยู 

ปูของฉนันัน้เปนชาวนา เออีไอโอยู ลูกหมาเล็กๆอยูกลางทุงนา 

เออีไอโอยู มันรอง (เสียงสัตว…) นี่ก็รองบอกๆ …บอก ๆ 

นั่นก็รองบอก นี่กร็องบอก บอก ๆ ๆ ๆ 

ที่มา : http://blog.janthai.com 

 

 

 

 

101. เพลงรักแมพอคนเดียว 

เชาวันหนึ่งวนันัน้ วันหนึ่งวนันัน้ 7 นาฬิกา 

พอก็บอกออกมา ก็บอกออกมารักแมคนเดียว 

แมก็บอกวารัก ก็บอกวารักรักพอคนเดียว 
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คนอืน่จะไมแลเหลียว จะไมแลเหลียวใหเสียเวลา 

ที่มา : http://leraningmedia.blogspot.com 

102. เพลงพบกันใหม 

พบกันใหม พบกนัใหม จากกนัไป ขวัญใจกลับมา 

โอละเฮ ลันลันลา ถึงสัปดาห เราหยุดสองวัน 

เสาร อาทิตย ฉนัคดิถึงเธอ ฉันนอนละเมอ หัวใจไหวหวั่น 

โอละเฮ ลันลันลา พอถึงวันจันทร เรากอพบกนัใหม 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

 

 

 

 

103. เพลงเจ็ดวันฉันนั่งนับ อาทิตยลับเริ่มสีแดง 

เจ็ดวันฉนันั่งนับ อาทิตยลับเริ่มสแีดง 

วันจันทรนัน้เปลี่ยนแปลงเปนสีเหลืองเรื่อเรืองตา 

อังคารสชีมพชูางงามหรูดูทีทา 

วันพุธสดุโสภาเขียวขจสีีสดใส 

พฤหสับดีประสานสแีสด(สม)วิไล 
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วันศุกรฟาอําไพ 

เสารสีมวงเดนดวงเอย 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

 

 

 

                                                                               

104. สมาชิกในบาน 

เปนญาตพิี่นอง  ปองดองรักใคร 

คอยเอาใจใส  อยูในครอบครัว 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

105. หองในบาน 

ในบานของหน ู แบงเปนสดัสวน 

คําคลองจอง (บานของฉัน) 
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ทุกหองนั้นลวน   เรียบรอยงามตา 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

 

106. พี่นองกัน 

เปนพี่นองกนั  ตองมั่นรักใคร 

พอแมชื่นใจ  ตองใสใจจํา 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

 

107. หนาที่ในบาน 

ยอดเยี่ยมคุณแม  ทานแบงหนาท่ี 

งานนองงานพี ่   ไมมีบกพรอง 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

108. การดูแลรักษาบาน 

บานของเด็กๆ   ตองเก็บปดกวาด 

เรียบรอยสะอาด  นาอยูนามอง 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 
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109. คนในครอบครัว 

เปนญาตพิี่นอง  ปองดองรักใคร 

คอยเอาใจใส  อยูในครอบครัว 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

 

110. นองกัน 

เปนพี่นองกัน  ตองม่ันรักใคร 

พอแมชื่นใจ  ตองใสใจจํา 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

คําคลองจอง (ครอบครวั) 
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111. หนาที่ในบาน 

ยอดเยี่ยมคุณแม  ทานแบงหนาท่ี 

งานนองงานพี ่   ไมมีบกพรอง 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

112. หองในบาน 

ในบานของหน ู  แบงเปนสดัสวน 

ทุกหองนั้นลวน   เรียบรอยงามตา 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

 

113. การดูแลรักษาบาน 

บานของเด็กๆ   ตองเก็บปดกวาด 

เรียบรอยสะอาด  นาอยูนามอง 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 
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114. เพลงดุกดุย 

ดุกดุย ๆ แมลงสาบออกหากนิขนมอมลูกอมเสียจนแกมตุย 

ควายตัวเมียออกลูกมาเปนตัวเมีย 

อยูมาไมนานมลีูกมีหลานก็เปนตัวเมีย 

ที่มา : http://blog.janthai.com 

115. เพลงแตงโม 

แตงโมผลใหญ ๆๆ เกดิขึน้ไดจากเม็ดแตงเม็ดเล็ก  

จําไวนะพวกเด็ก ๆ จําไวพวกเด็ก ๆๆ เม็ดแตง เม็ดเลก็กลายเปนแตงผลใหญ 

เพลง 

ธรรมชาตริอบตวั 



 
46 

 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

116. เพลงขาวโพด 

พรวนดนิกันเสียใหหมด จะปลูกขาวโพด สาลี ๆ 

โอแมนวลดาราจะไมรีบมาเร็วรี ่

ขาวโพดสาลี ๆ ปานชะนีจ้ะโรยรา 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

117. เพลงตนไม 

ตนไมนัน้มีชีวติ อยาไดคดิไปตดัตนไม 

ตนไมจะเสียใจ ตนไมจะเสียใจ 

ยืนรองไห …ฮือ…ฮือ 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

118. เพลงเลียนเสียงสัตว 

1234  1234  มาสิ มาสิ ตัวฉนันี้ คือ เสือ 

 (ทําเลียนเสียงสัตวตางๆ ที่ตัวเองชอบ) 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

119. เพลงกินผักผลไม 

กินผักผลไมทําใหแข็งแรง 

แกมก็แดงนารักหนักหนา 
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ไกไขนมเนื้อหมูปูปลา 

กินแลวแกลวกลาเติบโตวองไว 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

 

120. เพลงแตงโมผลใหญๆ เก็บเอาไว อยูในตูเย็น 

แตงโมผลใหญๆ เก็บเอาไว อยูในตูเยน็ 

ใครๆเคาผานมาเหน็ ใครๆเคาผานมาเห็น เปดตูเย็นกนิน้ําแตงโม 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

121. เพลงปลูกผักสวนครัว 

ชวยกันปลูกผักสวนครัวๆ พรวนดนิใหท่ัวปลูกถั่วฟกยาว 

ขาตระไคร มะกรูด มะนาว โหระพา กระเพรา น้ําเตา ฟกทอง 

ที่มา : http://blog.janthai.com 

122. เพลงปลูกมะเขือ 

มะเขือเปราะ มะเขือเปราะ ปลูกมะเขือตรงไหนใหไดผลงามด ี

ปลูกตรงนีด้นิสวยดี ปลูกตรงนี้แหละเหมาะ 

ที่มา : http://blog.janthai.com 

123. เพลงลูกแมวเหมียว 

หนูมาลีมลีูกแมวเหมียว ลูกแมวเหมียว 
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ลูกแมวเหมียว หนูมาลีมีลูกแมวเหมียว ขนมนัคลายสาํล ี

ที่มา : wattanasatitschool.com 

124. เพลงแมงมุมลาย 

แมงมุมลายตัวนัน้ฉันเห็นมนัซมซานเหลือทน 

วันหนึ่งมันถูกฝนไหลสงจากบนหลังคา 

พระอาทิตยสองแสงฝนแหงเหือดไปลับตา 

มันรีบไตขึน้ฝาหันหลังมาทําตาลุกวาว 

เขียนโดย Acharee Chaicharoen ที่ 07:46 

125. เพลงเตา 

เตา เตา เตา / เตานั้นมีสีข่า / สีต่ีนเดินมา / มนัทําหัวผลุบ ผลุบ โผล โผล / มันทําหัวผลุบ 

ผลุบ โผล โผล 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

126. เพลงจับปูดํา ขยําปูนา 

จับปูดํา ขยําปูนา 

จับปูมา ควาปูทะเล 

สนุกจริงเลย ชะเลยนอนเปล 

จะโอละเหนอนเปล หลับไป 

ที่มา : wattanasatitschool.com 
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127. เพลง อึ่งอาง 

อึ่งอางมันนั่งขางโอง มานั่งหลังโกงจะคอยกินมด 

เด็กเอยเจาอยาพดูปด เด็กเอยเจาอยาพูดปด 

จะกลายเปนมดอาหารอึ่งอาง 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

128. เพลงตวมๆเตี้ยมๆออกมาจากไข 

ตวมๆเตี้ยมๆออกมาจากไข 

เจาหนอนตัวใหญลูกใครกันหนอ 

กระดึบ กระดึบไป กระดึบ กระดึบไป 

กระดึบ กระดึบไป บนใบไมออน 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

129. เพลงยุงเยอะ 

ยุงเยอะ ท้ังตบทั้งเกา ซารายตัวเราเปนจ้ําเปนผืน่  

แมลงสาปนาเกลียดๆ ไตกันยั่วเยยทําลายขาวของ วันนี้มาใชอศัวิน  

แมลงรายตายดิ้นทั้งยุงไมมีเหลือ ถูกใจ ๆ จริง ๆ สองรางวัล ๆเปนประกัน อัศวนิ 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

130. เพลงชาง 
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ชางๆๆ นองเคยเหน็ชางรึเปลา 

ชางมันตัวโตไมเบา จมูกยาวๆเรียกวางวง 

มีเขี้ยวใตงวงเรียกวางา มีหูมีตา หางยาว 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

131. เพลง โยกเยกเอย 

โยกเยกเอย น้ําทวมเมฆ กระตายลอยคอ หมาหัวงอ ขี้คอโยกเยก พวกเราชอบเลนอะไร 

ชอบเลนอะไรในบอกเราสิ พวกเรามิไดโงนิ(ซ่ํา) พวกเราเด็กดขีองทุกๆคน เด็กเอยเด็กนอย เจา 

ทั้งสองหรือเจาทั้งหลาย สายลมนัน้ลองลอยไป (ซ่ํา) เห็นเห็นเด็กแจมใส ทุกวี่ทุกวัน เตาๆๆ ๆ 
มันม4ีขา 4ตีน(เทา)เดินมามันทําหัวพุพุโพโพ 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

 

132. เพลงโอทะเลแสนงาม 

โอทะเลแสนงาม ฟาสคีรามสดใส มองเห็นเรือใบ แลนอยูในทะเล อยูทะเลเห็น 

ปู ดูซิดูหมู ปลา กุงหอยนานา อยูในทองทะเล อยูในทองทะเล 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

 

133. เพลงแมวของฉันนั้นรองเสียงดัง 

แมวของฉันนั้นรองเสียงดัง..เหมียว เหมียว งาว เหมียว เหมียว งาว 
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วัวของฉันนัน้รองเสียงดัง.. มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ 

กบของฉนันัน้รองเสียงดัง..อบ อบ อบ อบ 

ไกของฉนันัน้รองเสียงดัง…เอก อี้ เอก เอก อี้ เอก เอก อี้ เอก 

เอะ.. นั้นใครรองเพลงใหเราฟง 

ซอล ลา ซอล ฟา มี เร โด 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

134. เพลงกาบ กาบ กาบ 

กาบ กาบ กาบ เปดอาบน้าํในคลอง ตาก็จองแลมองเพราะในคลองมีหอย ปู ปลา 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

135. เพลงมดตัวนอยตวันิด มดตัวนอยตวันิด 

มดตัวนอยตัวนิด มดตัวนอยตัวนดิ มดมฤีทธิ์นาดู ยูฮ ู

มาไวไวกันหนอย มาเร็วเร็วกันหนอย ยูฮู ยูฮู ยูฮู 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

 

136. เพลงไกยางถูกเผา ไกยางถูกเผา 

ไกยางถูกเผา ไกยางถกูเผา 

มันจะถูกไมเสียบ..โอย 

มันจะถูกไมเสียบ..โอย 
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เสียบตูดซาย เสียตดูขวา 

รอนจริงๆ รอนจริงๆ รอนจริงๆ 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

137. เพลง อยาทิ้งขยะนะเออ ลูกเปดเคาเจอเดี๋ยวเคาดุเอา 

อยาทิ้งขยะนะเออ ลูกเปดเคาเจอเดี๋ยวเคาดุเอา 

อยาทิ้งขยะนะเรา ลูกเปดเห็นเขาบนกัน๊ พึมพัม 

กาบ กาบ กาบ กาบ กาบ 

กาบ กาบ กาบ กาบ กาบ 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

 

 

 

138. เพลงกระตายขาว มีหูยาวเรียว 

กระตายขาว มีหูยาวเรียว 

หางสั้นนิดเดียวตาแดงแวววาว 

กระโดดเลนทามกลางแสงจันทรสกาว 

อยูตามราวปาชางนารัก เอยยย 

ปลาวายไปมา วายวนมาแลวเวียนไป 
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ที่มา : wattanasatitschool.com 

139. เพลงกบ 

อบ อบ อบ อบ เสียงอบฟงแตไกล 

ไป ไป เราไป โดดไปใหเหมือนดังกบ 

โดดลงรู เมื่อเห็นศตัรรูีบหลบ 

เมื่อฝนตก มนัรองอบ อบ 

อบ อบ อบ อบ ไปทั่วทองนา 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

 

 

140. เพลงนก 

เร็วเขาซีเร็วเขาซี นับดีดี นับใหดังๆ นกฝูงหนึ่งมากมายเสียจัง นับดังๆ นับใหดดี ี

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

141. เพลงนกกระจิบ 

โนนนกบินมาลิ๊บๆ 

นกกระจิบ 1 2 3 4 5 

อีกฝูงบินลองลอยมา6 7 8 9 10 ตัว 
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ที่มา : wattanasatitschool.com 

142. เพลงลูกหมู 

ในเชาแจมใสวนัหนึ่งซึ่งเปนวันน้ํานอง ลกูหมูก็อยากจะลอง ๆเลนโคลน 

แตแลวก็ตองคันเทาพยาธิไซเทาของมัน ลูกหมูคดิไดเร็วพลันรีบปองกันทนัที 

จึงทํารองเทาดวยไมเชือกเปนสายชั้นดี เร็วมาชวยกนัซิ จะไดของดีเสียงดัง 

กับ กิ๊บ กับ กับ กิ๊บ กับ กับ กิ๊บ กับ กิ๊บ กับ กิ๊บ กับ 

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

ที่มา : wattanasatitschool.com 

143. เพลงปลาวาฬ 

ปลาวาฬพนน้าํเปนฝอย 

ปลาเล็กปลานอยวายน้าํตามมา 

ปลาวาฬนับ 1 2 3 

ปลาวาฬนับ 1 2 3 

ใครวายตามมาปลาวาฬจับตัว 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

144. เพลงจิ้งจก 

จิ้งจก จิ้งจก จิ้งจก   

จิ้งจกมันมสีีข่า 
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อยูขางฝาและบนเพดาน 

กินแมลงเปนอาหาร 

โรงเรียน บาน ที่อยูอาศัย 

ตัวเล็กกวาตุกแก คอยชะแงรองทัก ใครๆ 

ออกลูกมาเปนไข  แอบเอาไวไมใหใครมอง 

  ที่มา : wattanasatitschool.com 

145. เพลงเตากับกระตาย 

เตาตัวลายเดนิยายโคลงเคลง 

กระตายฮัมเพลงเดนิสวนทางมา 
ใหนึกขําขนัเจาเตาทองนาเชื่องชาดั่งกับปลิง 

มันจึงเปรยแกมเยยทาทาย 

แขงความไวกันไหมเจาปลิง 

เจานัน่ชักชานาเบื่อเสียจริงตอใหว่ิงไปกอน 

เพราะทะนงในตัวเกินไป 

จึงหลงเอนกายพิงไมพักผอน 

สายลมโชยหวิวไหวไชชอน กระตายเจาจึงนอนหลับปุยเย็นใจ 

กระตายทะนงลุมหลงลืมตน ตื่นมาจนอาทิตยลาไป 

รีบลุกผลนุผลนัดั้นดนพฤกษไพร แตชาไปแลวส ิ
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ที่มา : wattanasatitschool.com 

 

 

 

 

146. เพลงปลาตัวนอยปลาตัวนอย ๆ 

ปลาตัวนอย ๆ ลองลอยไปตามน้ํา 

แลวเจาก็ถาม วามันเปนเพราะเหตุใด 

สายธาราที่เคยงามสดใส เดี๋ยวนี้ทําไมจึงแหงแลงดําคร่ํา 

น้ําทําไมจึงแหง คลองทําไมจึงดาํ 

น้ําทําไมจึงแหง คลองทําไมจึงดาํ 

ปลาตัวนอย ๆ เฝาคอยคําตอบหนา 

ใครจะตอบเจาปลาไดไหมเลาเอย 

ปลาตัวนอย ๆ เฝาคอยคําเฉลย 

ขออยาไดละเลยหาคําตอบใหเจาปลา 

ใครจะตอบเจาปลา แลวใครจะตอบเจาปลา 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

147. เพลงแมลงเกาะจมูก 
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มีแมลงตัวหนึ่งบนิมาเกาะจมูกกระตาย(ซ้ํา) 

มันจึงปดมันจึงปด แมลงก็บินหนีไป 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

148. เพลงลิง 

เจี๊ยก ๆ ๆ เปนเสียงเรียกของลิง 

ลิงมันอยูไมนิ่งมันชอบว่ิงกันอยูไปมา 

เจี๊ยก ๆ ๆ มันรองเรียกพวกมา 

ครัน้พอถึงเวลาออกเที่ยวหาผลไมกิน 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

149. เพลงแมวเอยแมวเหมียว 

แมวเอยแมวเหมียว 

แยกเขี้ยว ยิงฟน 

เจาหนูมนักลัวตัวสั่น 

เจาหนูมนักลัวตัวสั่น 

หนีไมทันถูกจับกินเอย 

ที่มา : wattanasatitschool.com 
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150. เพลงนกเขาบินขามเขา 

นกเขาบนิขามเขา 

ไมใชของเรา อยาไปแลมอง 

ตัวเมียตีปกพั่บ พั่บ 

ตัวผูขานรับ จุกกรู จุกกร ู

ที่มา : wattanasatitschool.com 

151. เพลงปกเปา ถลาเลนลม 

ปกเปา ถลาเลนลม 

ชืนชมกระชัน้ กระชดิ 

ปกเปา สายหางนดิ นดิ 

ปกเปา สายหางนดิ นดิ 

ปกเปา ตัวนี้ มีฤทธ์ิมากนัก 

ยัก หนึ่ง ยัก สอง ยัก หนึ่ง 

ยัก กึ่ง กึ่ง มา ยัก ยัก ยัก 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

 

152. เพลงมา 
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มาวิ่งกั๊บ ๆ เดี๋ยวเดียวลับตาเราไป 

มาวิ่งเร็วไวเร็วทันใจรองฮี่กั๊บ ๆ 

มาวิ่งเร็วรี่ดสูิหายไป 

มาวิ่งเร็วไวเร็ซทันใจรองฮี่กั๊บ ๆ 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

153. เพลงแมวเอย แมวเหมียว 

แมวเอย แมวเหมียว 

รูปราง ประเปรียว เปนหนักหนา 

รองเรียก เหมียวเหมียว ประเดี๋ยวก็มา 

เคลาแขง เคลาขา นาเอ็นด ู

รูจัก เอารัก เขาตอตั้ง 

ค่ําค่าํ ซ้ํานั่ง ระวังหน ู

ควรนับวามัน กตัญ ู

พอดู อยางไว ใสใจเอย 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

154. เพลงปลา “ป ปลานั้นหายาก ตองลําบากออกเรือไป 

ปลา “ป ปลานั้นหายาก ตองลาํบากออกเรือไป 

ขนสงจากแดนไกล ใชน้ําแข็งเปลืองน้าํมัน 
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แชเย็นก็เสียไฟ หุงตมไซรแกสทั้งนัน้ 

พลังงานตองหมดกัน โอลูกหลานจําจงด”ี 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

155. เพลงมดแดง กัดแขงกดัขา 

มดแดง กดัแขงกดัขา 

กัดเสื้อ กัดผา ตุงแฉง ตุกแฉง 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

 

 

156. เพลง ฝนตกจั๊กๆมือซายถอืปลา มือขวาถือผัก 

ฝนตกจั๊กๆมือซายถือปลา มือขวาถือผัก 

พอถึงที่พัก วางผัก…..วางปลา 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

157. เพลงจิ้งหรีด 

จิ้งหรดีมันอยูในรู เอาไมแหยดูมันรองจีด๊ๆ 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

158. เพลงววั วัว วัว 

วัว วัว วัว 
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วัว ไมกลัวไถนา 

อาหารของวัวคือหญา 

ไถนาวัวก็ไถเกง 

ยอ ยอ ยอ 

พอรอง ยอ ยอ แลววัวมันเกรง 

มันรูมนัจึงหยดุเอง 

เพราะวัวมันเกรง 

คํารอง ยอ ยอ 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

 

 

159. เพลงจิงโจ 

จิงโจมาโลสําเภา หมาไลเหา จิงโจตกใจ 

หมาไลไปจิงโจวิ่งหนี จิงโจเจอผี จิงโจสิน้ใจ 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

160. เพลงนกเอี้ยงเอย 

นกเอี้ยงเอย 

มาเลี้ยงควายเฒา 
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ควายกินขาว 

นกเอี้ยงหัวโต 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

161. เพลง ไก ไก ไก 

ซื้อไหมครับ จะกลับแลว….ไก 

สงกระดูกเอาไปชิงโชค 

ไปเที่ยวรอบโลกกับคนขายไก 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

 

162. เพลงนกเอย นกเอี้ยง 

นกเอย นกเอี้ยง 

คนเขาใจ วาเจาเลี้ยง ซึ่งควายเฒา 

แตนกเอี้ยง นั้นเลี่ยง ทํางานเบา 

แมอาหาร ก็ไปเอา บนหลังควาย 

เปรียบเหมือนคน ทําตน เปนกาฝาก 

รูมาก เอาเปรียบ คนทั้งหลาย 

หนีงานหนัก คอยสมคัร งานสบาย 

จึงนาอาย เพราะเอาเยี่ยง นกเอี้ยงเอย 
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ที่มา : wattanasatitschool.com 

163. เพลงน้ําปลา ตราหัวสิงห จับผูหญิงมาทรมาน 

น้ําปลา ตราหัวสิงห จับผูหญิงมาทรมาน 

จับผูชายมาทรยศ จับแมมดมาดึงสะดือ 

จับกิ้งกือ มาทํากวยเตี๋ยว 

จับแมวเหมียวมาเตนระบํา   จับแมวดํามาเปายิ้งฉุบ 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

164. เพลงเสือกับวัว 

1 2 3 ไลตามกันมา วัวอยูขางหนา ไมตองหลบหน ี

เสืออยูขางนอก ลอหลอกใหด ี

จับวัวไดทันที เปนผูมีชัย 

ที่มา : http://blog.janthai.com 

165. เพลงเอ อี ไอ โอ ยู 

ปูของฉนันัน้เปนชาวนา เออีไอโอยู ลูกหมาเล็กๆอยูกลางทุงนา 

เออีไอโอยู มันรอง (เสียงสัตว…) นี่ก็รองบอกๆ …บอก ๆ 

นั่นก็รองบอก นี่กร็องบอก บอก ๆ ๆ ๆ 

ที่มา : http://blog.janthai.com 

166. เพลงลูกแพะ 
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เตอะ แตะ ๆ ลูกแพะเดนิโซเซมา   เดินโซซัดโซเซ ทําทาโฉเก เตอะ แตะ ๆ 

ที่มา : http://blog.janthai.com 

167. เพลงลิง 

เตอะ แตะ ๆ เราเดินไป อะไรอยูบนตนไม โหนไปโหนมา 

ที่มา : http://blog.janthai.com 

168. เพลงเจานกโผบิน 

นกเอยเจาโผบิน ออกหากินตามถิน่ดอน 

จิ๊กทีกระโดดที ๆ ไดเหยื่อไมดีทําหัวสัน่หัวคลอน 

ที่มา : http://blog.janthai.com 

169. เพลงเลียนเสียงนก 

กาเวา กาเวา กาเวา เสียงนกกาเวารองแตเชาตร ู

จุกกรู ๆ ๆ นกเขาขันกรูเสียงเพราะจับใจ 

โฮก โปก ๆ ๆ นกโพระดกรองอยูไมไกล 

นกกาบินมาแตไกล สงเสียงใส กา กา 

ที่มา : http://blog.janthai.com 

 

170. เพลงลูกสัตว 

ลูกเปดมันรองกาบกาบ ลูกไกมันรองเจี๊ยบเจี๊ยบ 
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ลูกหมาเหาบอกบอกบอก ลูกแมวก็รองเหมียวเหมียว 

ลูกหมูมันรองอูดอูด ลูกกบมนัรองอบอบ 

ลูกนกรองจิ๊บจิ๊บจิ๊บ ลูกวัวกร็องมอมอ 

ที่มา : http://growinggood.org 

171. เพลงรําระบําชาวเกาะ 

รําระบําชาวเกาะ ไพเราะเสนาะจับใจ สายน้ําหลั่งไหล สายน้าํหลั่งไหล กระทบหาดทราย 

ดังครืน่ๆ กระทบหาดทราย ดังครื่นๆ 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

172. เพลงวิหคเหินลม 

แสนสขุสมนั่งชมวิหก อยากเปนนกเหลือเกิน 

นกหนอนกเจาหกเจาเหิร ทั้งวันนกเจาคงเพลิน 

โผบินละลิ่วลอยลม แมเปนนกไดดั่งใจปรารถนา 

ฉันคงเริงราลอยลม แมเปนนกไดดั่งใจจนิตนา 

ฉันคงเริงราลอยลม ขอเพียงเชยชมทั่งนองนภา 

จนสดุขอบฟา สุขาวดี ฉิมพลีวิมานเมืองฟา 

ค่ําคนืจะทนฝนบิน เหินไปท่ังถิน่ที่มันมีดารา 

อยากจะรูเปนนกัเปนหนา ดาราพริบตาอยูใย 

ยั่วเยากระเซาหรือไร หรือดาวเกี้ยวใคร เหตุใดดาวจึงซน 
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ที่มา : http://blog.janthai.com 

 

173. เพลงพระอาทิตย ยิ้มแฉง 

โผลมาจากขอบฟา เคามาในยามเชา 

สองแสงใหเรา อบอุนสบาย 

เคาลอยขามเราไป จมหายไปในยามเย็น 

พรุงนี้เราก็จะเหน็ เคาโผลอีกที…ที่เดิม 

พระอาทิตย ยิ้มแฉง  แกมแดง…แดง 

แตงตัว ทาแปงโผลมา ยามเชาตรู ฮู ฮ ู

พระอาทิตย ย้ิมแฉง แกมแดง…แดง 

แตงตัว ทาแปงโผลมา สงยิ้มใหคุณหน ู

ยิ้มนอยยิ้มใหญ 

ที่มา : http://blog.janthai.com 
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174. เพลงกระแตตื่นเชา 

ดูเจากระแตนอย เตนอยางวองไว ชางแจมใสราเริงเสยีจริง จับกิ่งโนนก็มากิ่งนี้ จับกิ่งนี้ก็ไปกิ่ง
นั้น โลดกระชั้นไปมาตามเสียงเพลง 

ตื่น ตื่น ตื่นเชา เชา ไมซึมเซาเศราใจ ไมหลับใหลลวงเลยสักครา กระแตนอย เจากระแตนอย 
เตน วอย วอย ออกกําลัง ฟงสฟิง ฟง ฟง ฟงเสียงมัน 

ปด ป ปด/ปด ปด ป ปด/ป ปด หนึ่ง สอง หนึ่ง สอง หนึ่ง สอง สาม สี่ ออกกําลังกาย โยกยาย
ไปมามาฉันจะพา เตนไปดวยกัน 

ที่มา : http://growinggood.org 
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175. ก. ไก 

ก เอย ก ไก     เลี้ยงไวในเลา 
ขันปลกุพวกเรา    ตื่นเชากันเอย 

ที่มา : http://varangkana2517.blogspot.com 

 
176. ข. ไข 

ข เอย ข ไข     ไขฟองใหญ 
ใชทําอาหาร    ของคาวของหวาน   นารับประทานเอย 

ที่มา : http://varangkana2517.blogspot.com 

 

177. สม 
สมหวานชื่นใจ     กินไดไมเบื่อ 

คุณคามากเหลือ    เชื่อเถอะหนูจา 
ที่มา : ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองขุด 

https://www.facebook.com 
 

178. พุทรา 
พุทราเอยพุทรา    สีเขียวงามตา 

หวานกรอบนักหนา    รับประทานดีเอย 
ที่มา : ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองขุด 

https://www.facebook.com 

179. มังคุด 
มังคุดนาทาน     รสหวานชืน่ใจ 

หนูชอบบางไหม    อยากใหลองชิม 
ที่มา : ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองขุด 

https://www.facebook.com 

คําคลองจอง 
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180. นอยหนา 

นอยเอยนอยหนา    ชางนารับประทาน 
ทุกคนโปรดปราน    รสหวานอรอยด ี

ที่มา : ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองขุด 

https://www.facebook.com 
 

181. มะพราว 
มะพราวผลใหญ ขางในมีน้ํา 

รสชางหวานล้ํา    เนื้อฉ่ําหอมมัน 
ที่มา : ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองขุด 

https://www.facebook.com 
 

182. แตงโม 
แตงเอยแตงโม    ผลโตถูกใจ 

ผาดขูางใน    สดใสสีแดง 
 

ที่มา : ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองขุด 

https://www.facebook.com 

183. แอปเปล 
แอปเปลทั้งผล    มากลนคณุคา 

สีสันงามตา    เชิญมากินกนั 
ที่มา : ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองขุด 

https://www.facebook.com 
 
 

184. ฝรัง่ 
ฝรั่งหลโต    มากโขวิตามิน 
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เมื่อไดลองกิน    อรอยลิน้ติดใจ 
ที่มา : ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองขุด 

https://www.facebook.com 
 

185. กลวย 
กลวยน้ําวาเอย    เคยกินไหมหน ู

อรอยนาดู    คุณคามากม ี
 

ที่มา : ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองขุด 

https://www.facebook.com 
 

 
 
 
 

186. เพลงอาหารหลัก 5 หมู 
หมูหนึ่งกินเนื้อ นม ไข   ถั่วเมลด็ ชวยใหเติบโตแข็งขนั 

หมูสอง ขาว แปง เผือกมัน  และน้าํตาล จะใหพลัง 
หมูสามกินผักตางๆ   สีเขียว เหลืองบาง มีวิตามิน 
หมูสี่กินผลไม    สารอาหารมากมายกนิเปนอาจิณ 
หมูหาอยาไดลืมกนิ   ไขมันทั้งสิน้ใหอบอุนรางกาย 

ที่มา : http://www.thaigoodview.com 
 

187. ผัก 
ผักสดสะอาด    ผักกาดมะเขือ 

ประโยชนมากเหลือ    ลําตนดอกใบ 
ใชทอดผดัตม    ทําขนมก็ได 

ฟกทองนั้นไง    เก็บไปแกงบวด 
ที่มา : http://group.wunjun.com 
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188. สดสะอาด 

ผักเอย ผักสด สด สด สะอาด 

หัวผักกาด   คะนา          แตงกวา   โหระพา 

มะกรดู   มะนาว               ผักชี   ผักกาดขาว 

มะรุม   มะระ                โนนถั่วฝกยาว   น้ําเตา   ตําลึง 

ที่มา : http://www.learners.in.th 

 

 

189. ผลไมแสนอรอย 
ผลไมของไทย  ใครใครก็ชอบ 

ทั้งหวานทั้งกรอบ  ชอบกันหนักหนา 
ฝรั่งมังคุด      ละมดุพุทรา 

อีกท้ังนอยหนา  หนูจานาทาน 
ลําไยแตงโม  ผลโตรสหวาน 

นารับประทาน      หอมหวานชวนลอง 
กลวยหอมกลวยไข   มะไฟลองกอง 

อรอยรับรอง       ลองชิมดซู ี
ทุเรียนเนื้อเหลือง  มะเฟองรสด ี
กินแลวจะม ี       สิ่งดีมากมาย 

สมโอผลใหญ    ถูกใจเหลือหลาย 
หากินไดงาย    มากมายไมแพง 

สตอเบอรี่   นั้นมีสแีดง 
ปลูกไดหลายแหง   แหลงใหญภาคเหนือ 

ผลไมของไทย  กินไดไมเบื่อ 
ประโยชนเหลือเฟอ  เมื่อไดกินเอย 

ที่มา : http://www.gotoknow.org 
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190. ประโยชนของไข 

เด็กๆคนเกง  ลองเบงกลามด ู

แลวยกแขนช ู  ดูแลวชืน่ใจ 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

191. ไข ไข ไข 

เปนลูกกลมๆ  ออกจากทองแม 

อยูจนตัวแก  จึงแตกเปนฟอง 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

192. ลักษณะของไข 

ไขมีรูปราง  ตามชนดิตางกัน 

คําคลองจอง (ไข) 
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ไขของสตัวนัน้  แตกตางกนัไป 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

 

193. ไขของใคร 

ไข ไข ไข  ไขของใครกนั 

ที่อยูตางกัน  เหมือนกันเปนไข 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

194. อาหารจากไข 

ไขเปดไขไก   มีไวติดบาน 

ใชทําอาหาร   คาวหวานนาทาน 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 
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195. ฉันคือใคร 

มีผลเล็กใหญ   ใครๆรูจัก 

กินเนื้อชุมฉ่ํา   ผิวพรรณสดใส 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

196. ลักษณะผลไม 

หนูๆรูไหม   ผลไมบานเรา 

เปลือกสีรูปราง   แตกตางกนัไป 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

197. ประโยชนผลไม 

ประโยชนผลไม   รูไหมคนด ี

ลองทานดูซ ิ   ผิวพรรณสดใส 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

 

 

คําคลองจอง (ผลไม) 
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198. ผลไมเมืองจันท 

ผลไมเมืองจันท   ดังไปไกล 

อีสาน เหนือ ใต  ถูกใจคนทาน 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

199. น้ําผลไม 

ผลไมนัน่หนา   ชางนารับประทาน 

ปน คั่น หอมหวาน  ทานแลวชืน่ใจ 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

 

 

                        

 

                                                                                     
คําคลองจอง (ผักสดสะอาด) 
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200. ผัก 

ประโยชนมากมาย  มีขายที่ตลาด 

ใบเขียวสดสะอาด  เด็กฉลาดตองรับประทาน 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

201. ตางเหมือนอยางไร 

(มะเขือ)(แตงกวา)  เปนผักหางาย 

ผูคนจับจาย   ซื้อขายแลกเปลี่ยน 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

202. ปลูกผัก 

ผักสดสะอาด   ปราศจากยาฆาแมลง 

พวกเราลงแรง   แบงแปลงปลูกผัก 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

 

 

203. อาหารจากผัก 

อาหารจากผัก   ลวกผัดตมแกง 

ทานแลวแข็งแรง  ลองเบงกลามด ู

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 
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204. ของผัก 

ขึ้นชื่อวาผัก   หนูมักสายหนา 

รูไหมหนจูา   คุณคามากมี 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

 

 

                                                               

 

205. อะไรเอย 

ฉันมตีาเอาไวด ู  ฉันมีหูเอาไวฟง 

คําคลองจอง (สัตว) 
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สวนขาของฉนันัน้  ลุกยืนนั่งไดดังใจ 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

206. สัตวเลี้ยงของฉัน 

ถาหนนูั้นมี   โอกาสเลี้ยงสัตว 

หนูนั้นจะรัก   สัตวเลี้ยงอยางไร 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

207. ลักษณะ 

สัตวมรีูปราง   ลักษณะแตกตาง 

เล็กบางใหญบาง  ตื่นตาตื่นใจ 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

 

208. อาหารของสัตว 

รูไหมหนจูา   อาหารของสตัว 

ตองใหถูกหลัก    (แมว) นั้นชอบใจ 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

209. ที่อยูของสัตว 

สัตวมีชีวติ   เด็กดคีวรรู 

(ไก) นั้นตองอยู  ที่ใดบอกมา 
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ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

 

  

 

 

                                                    

210. ธรรมชาต ิ

ฉันเกดิขึน้เอง   ไมมีใครสราง 

เปนสิ่งธรรมชาต ิ  คุณคามากมาย 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

211. ประโยชน 

ธรรมชาตแิสนสวย  มากดวยคณุคา 

คําคลองจอง (ธรรมชาต)ิ 
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ประโยชนนั่นหนา  มีมากเหลือหลาย 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

212. โทษ 

ธรรมชาตนิั่นหนา  บางครั้งเปนภัย 

ตองระวังไว   ใสใจปองกัน 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

 

213. การดูแลรักษา 

ธรรมชาตคิงอยู   ชั่วลูกชั่วหลาน 

คงความงดงาม   ตองรกัษาดูแล 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

214. ปลูกตนไม 

มาซิคนด ี   คนที่นารกั 

หนูตองรูจัก   ปลูกผักตนไม 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 
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215. ฉันคือใคร 

ฉันมีกลีบกาน  มีบานมีตูม 

สีสันนาด ู  หมูภมรชอบใจ 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

216. สวนประกอบดอกไม 

ดอกเอยดอกไม  มีไวในสวน 

ดอกบานเยายวน ชี้ชวนชื่นชม 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

217. ชื่นชมดอกไม 

คําคลองจอง (ดอกไมแสนสวย) 
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ดอกไมกลิ่นหอม หมูภมรชืน่ชม 

เด็กๆสดูดม  อยากมตดิไป 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

 

 

218. มาลัยดอกไม 

เรียงรอยดอกไม  พวงมาลัยขาย 

สีสันลวดลาย   มากมายสวยงาม 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

219. สีจากดอกไม 

ดอกไมมีส ี   ใชบีบใสน้ํา 

ผสมทําอาหาร   สวยงามนาทาน 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 
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220. เพลงยานพาหนะ 

หึ่ม ๆ ๆ เครื่องบินกระหึ่มบนฟา 

ปน ๆ ๆ รถยนตแลนมาแตไกล 

ปูน ๆ ๆ นั่นเสียงวดูของรถไฟ 

ตึก ๆ ๆ เรือยนตแลนในแมน้าํลําคลอง 

ที่มา : http://blog.janthai.com 

เพลง 

สิ่งตางๆ รอบตัวเด็ก 
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221. เพลงเชิญเลนดนตรี 

เชิญเรามาเลนดนตรี เสียงไพเราะดีสนุกครืน้เครง (ซ้ํา) 

พวกเรามารวมบรรเลง เปนเพลงกันเถิดเอย 

เขียนโดย Acharee Chaicharoen ที่ 07:46 

 

 

 

222. เพลงฝน 

ซา ซา ซา ฝนตกลงมากระเด็นเปนฝอย 

เด็ก เด็ก หลบฝนกันหนอย เด็ก เด็ก หลบฝนกันหนอย 

ฝนเพียงเล็กนองจะเปนหวัดเอยฮัด เชย ฮัด เชย ฮดั เชย 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

223. เพลงสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม 

สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม 

ครูบรรจงใหหนรููจัก 

เด็กๆหนชูางนารัก 

เรามารูจัก สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม 

ที่มา : wattanasatitschool.com 

224. เพลงเสียงฝน 
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เสียงฝน หลนจากฟากฟา สาดซัดมารหนาวเย็นกระไร (ซ้ํา) 

พวกเราอยาออกไปไหน เปยกฝนไปจะเปนหวดัเอย 

ที่มา : http://blog.janthai.com 

 

                                                                      

225. ตัวเลข 

เปนเลขบอกไว   ใหคนไดรู 

ผูคนตองด ู   ถึงรูตัวเลข 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

226. รูปราง รูปทรง 

ฉันมรีูปทรง   เปนรูปสี่เหลี่ยม 

สามเหลี่ยมก็ม ี   วงกลมก็ใช 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

227. การเพิ่มจํานวน 

เปดนอย  5  ตัว  เดินทั่วทองทุง 

อีก  2  ตัวมุง   หลบพุมตนไม 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

คําคลองจอง (คณิตศาสตร) 
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228. การลดจํานวน 

ลูกโปงใบโต   แตงโมผลใหญ 

10  ลูกโปงใหม   แตกไป 3  ใบ 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

229. เปรียบเทียบ 

ใหญตรงขามเล็ก   เด็กตรงขามผูใหญ 

ใหมตรงขามเกา  ขาวตรงขามดํา 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 
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230. ยานพาหนะ 

ขายใหซื้อ   ใชมือบังคับ 

ฉันนั้นตองขับ   ถาดับตองจอด 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

231. เสียง 

มาฟงเสียงกัน   นั้นเสียงอะไร 

ไดยินใชไหม   เสียงของ........ 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

232. ทางบก 

บนถนนนั่นหนา  หนูจาจงฟง 

ไมขามลําพัง   ระวังอันตราย 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

 

คําคลองจอง (ยานพาหนะ) 
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233. ทางน้ํา 

ถาหนูเดินทาง   โดยยานพาหนะ 

ทางน้ํานัน่หละ   ปฏิบัติอยาไร 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

234. ทางอากาศ 

เดินทางบนฟา   ขามน้าํขามปา 

รูไหมหนจูา   ใชพาหนะอะไร 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

 

   

 

อางอิง 
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ที่มา : wattanasatitschool.com 

เขียนโดย Acharee Chaicharoen ที่ 07:46 

ที่มา : http://blog.janthai.com 

ที่มา : http://www.gotoknow.org 

ที่มา : http://www.learners.in.th 

ที่มา : http://group.wunjun.com 

ที่มา : http://www.thaigoodview.com 

ที่มา : ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองขุด  https://www.facebook.com 

ที่มา : http://varangkana2517.blogspot.com 

ที่มา : http://growinggood.org 

ที่มา : http://leraningmedia.blogspot.com 

ที่มา : http://www.thai-school.net 

ที่มา : นายประมวล ศริิเมธางกูร 

ที่มา : ศิรลิักษณ  คงสวุิทย 

 

 

 


