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เร่ืองราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  
 
1.เพลงนี่แมน 
นี่แมนผม น่ีแมนหนาผาก น่ีแมนปาก น่ีแมนหูดัง น่ีแมหลัง 
นี่แมนหนาแขง อันตองแตง เขาเรียกวาแขน อันแบน แบน 
เขาเรียกสะโพก เอาไวโยก แซมบา ๆ 
 
2. เพลง ตาไวดู หูไวฟง 
เรามีตาไวดู เรามีหูไวฟง เวลาใครสอนใครสั่ง ตองต้ังใจฟง ตองตั้งใจดู 
 
3.เพลง เดก็ด ี
 เด็กเอย..เด็กดี ตองมีหนาที่ 10 อยางดวยกัน 
หน่ึง…นับถือศาสนา  สอง…รักษาธรรมเนียมมั่น 
สาม…เช่ือพอแมครูอาจารย  สี่…วาจานั้นตองสุภาพออนหวาน 
หา…ยึดมั่นกตัญู  หก…เปนผูรูรักการงาน 
เจ็ด…ตองศึกษาใหเช่ียวชาญ ตองมานะบากบั่น ไมเกียจไมคราน   แปด…รูจักออม
ประหยัดเกา…ตองซื่อสัตยตลอดกาล น้ําใจนักกีฬากลาหาญ ใหเหมาะกับกาล สมัยชาติ
พัฒนาสิบ…บําเพ็ญตนใหเปนประโยชน รูบาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติตองรักษา 
เด็กสมัยชาติพัฒนา จะเปนเด็กที่พา ชาติไทยเจริญ 
 
 
4. เพลง กํามือขึ้นแลวหมุนๆ  
กํามือขึ้นแลวหมุน ๆ ชูมือขึ้นโบกไปมา 
กํามือขึ้นแลวหมุน ๆ ชูมือขึ้นโบกไปมา 
กางแขนขึ้นแหละลง พับแขนมือแตะไหล 
กางแขนขึ้นแหละลง พับแขนมือแตะไหล 
ชูมือขึ้นหมุนไปรอบตัว 
5. เพลง อาบน้ํา 
อาบน้ําแลวสบายตัว  สบายหัวหนูหมั่นสระผม 
ตัดเล็บที่มันแหลมคม  ปากหอมนาชมเพราะหนูแปรงฟน 
 



 
 

6.เพลง ฟ.ฟนสวยจัง 
ใครอยากฟนขาว อยากฟนสวยก็ตองแปรงฟน 
ไมอยากฟนดําและฟนหลอก็ตองแปรงฟน 
อยากจะมีลมหายใจหอมยิ้มไดช่ืนบาน(ไดทั้งวัน ) 
ก็มา ๆ เราแปรงฟนกันเถอะ( ก็มาๆเราแปรงฟนดวยกัน ) 
( ก็ฟนของเราตองหมั่นคอยดูแล )ฟนผุ ๆเห็นเปนรูมันดูไมดี 
ยิ้มมาทีเห็นฟนดําก็ดูไมสวยแถมมีกลิ่นแปลกๆเพื่อนไมอยากคุยดวย 
ไมคอยมีใครอยากใกลเลยฟนผุๆเคี้ยวอะไรไดไมคอยดี 
แลวบางทีเค้ียวไปโดนมันก็ปวดฟน 
แสนจะเจ็บจี๊ดๆ ปวดตุบๆ ตรงนั้น อูยทรมานจังเลย 
เชาก็แปรง เย็นก็แปรง ฟนสะอาดดีทุกๆซี่ ทุกๆวันฟนสะอาดจัง 
หรือจะแปรงทุกครั้งหลังจากทานอาหาร ฟนก็จะไมผแุนนอน 
ฟนขางบนนะ เราก็แปรงลงลาง ฟนขางลางเราก็แปรงขึ้นบน 
ถาขจัดคราบฟนออกจากปากใหพน ฟนเราทุกคนจะแข็งแรง 
แมถาใครฟนผุอยูแลวอยาเสียใจ ไมเปนไรพอมีทางแกไข 
ก็รีบไปใหคุณหมอชวยเร็วไว  รักษาใหฟนหายดี 
 
 
7. เพลง ตาดู หูฟง 
 ตาเรามีไวดู  หูเรามีไวฟง  จมูกอยูตรงกลาง 
มีไวสําหรับหายใจ  มือเรามีสองมือเอาไวจับถือทํางานท่ัวไป 
สวนขาพาเราเดินได สวนขาพาเราเดินได ไปไหนไหนดวยขาของเรา 
8. เพลง ดื่มนม 
ดื่ม ดื่ม ดื่ม เรามาดื่ม ดื่ม นมกันเถอะ ดื่ม แลว อยาทําเลอะเทอะ ด่ืมแลว  
อยาทําเลอะเทอะ ดื่ม นมเยอะ ๆ รางกาย แข็งแรง เยๆ( ซ้ํา) 
 
9. เพลงยกัคิ้ว 
ยักค้ิว ยักเอวยักไหล ตาชมายยิ้มไปยิ้มมา… 
ชิกกาบุมชิกกาบุม ลันลา (ซ้ํา) 
จีบซาย จีบขวา ลอยหนารําวง 
 
10. เพลงสวัสด ี



 
 

สวัสดีแบบไทย ๆแลวก็ไปแบบสากล 
สวัสดีทุกๆคน 
แบบสากลแลวก็แบบไทย 
 
11. เพลงสวัสดี ขอบคณุ และขอโทษ 
เมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดี สวัสดีครับ/สวัสดีคะ 
เมื่อผิดพลั้งขออภัยขอโทษที ขอโทษครับ/ขอโทษคะ 
เมื่อจากกันยกมือไหวสวัสดี สวัสดีครับ/สวัสดีคะ 
เมื่อใครมีจิตไมตรีขอขอบคุณ ขอบคุณครับ/ขอบคุณคะ 
 
12. เพลงกินผกัผลไม 
กินผักผลไมทําใหแข็งแรง 
แกมก็แดงนารักหนักหนา 
ไกไขนมเน้ือหมูปูปลา 
กินแลวแกลวกลาเติบโตวองไว 

ที่มา : http://blog.janthai.com 
 
13.เพลง อาหารด ี
 อาหารดีมีประโยชน     
คือผักสดและเน้ือหมูปูปลา 
เปดไกไข  นมผลไมนานา   
มีคุณคาตอรางกายของเรา      
 
14. เพลง มากนิขาว 
มากินขาวซิ      มากินขาวซิ 
กับดีดี   กับดีดี มีทั้งแกงและตมยํา                                
อํา  อ่ํา  อํา      อรอยดี อาหารของเรา   
 
15. เพลง หัว ไหล เขา เทา  
หัวและไหล และเขาและเทา เขาและเทา เขาและเทา  
 หัวและไหล และเขาและเทา ตา หู จมูก ปาก 
 



 
 

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

 
ที่มา : บุญครอง รวมชาติ 

http://earlychildhood2552.blogspot.com/ 
 
17.เพลงเดิน-วิ่ง 
เดินเดินวิ่งวิ่งเดินเดิน อยามัวเพลินเดินวิ่งใหดี 
บังเอิญเดินวิ่งไมดี เราจะมีอันตราย 
 
18.เพลงมือฉัน 
มือฉันนั้นสวยจริงจริง ถาเปอนไมน่ิงรับลางเร็วไว 
กลับจากหองน้ําและกอนกินไป ลางมือเสียใหสะอาดเอย 
 
19.เพลงแปรงฟน 
แปรงซิแปรงแปรงฟน ฟนหนูสวยสะอาดดี 
แปรงขึ้นแปรงลงทุกซี่ สะอาดดีเมื่อหนูแปรงฟน 
 
20.เพลงหนูทําได 
อาบน้ําแตงตัวเร็วไว หนูทําเองไดแนนอนแนนอน 
ทานอาหารเก็บชอนและสอม ทําไดแนนอนหนูทําเองทําเอง 
ไมวาจะทําอะไรไมวาจะทําอะไร หนูทําเองไดทําเองทําเอง 
 
21.เพลงกระโดด 
กระโดด กระโดด กระโดด กระโดดใหพรอมเพรียงกัน 
กระโดดเพื่อสรางพลัง กาํลังใหกับพวกเรา 
ลันลันลา ลันลันลา ลันลันลา ลันลันลา 
 



 
 

22.เพลงเดก็ด ี
เด็กเด็กทุกทุกคน ตองทําตนเปนคนดี 
คุณครูจะปรานี เพราะความดีของเราน่ีเอย 
 
23.เพลงทําอะไร ยะ 
จะทําอะไร ยะ ๆ จะทําอะไร จะทําอะไร ทําไมโอเอ 
ลุกขึ้นแตเชา อยามัวโงเขลา ทําใจโลเล 
อาบน้ําแปรงฟน ของเรานั้น อยาทําโฉเก 
ก็มัวทําอะไร ทําไมไมไปโรงเรียนโอเอ ทําอะไรยะๆ 

ที่มา : blog.eduzones.com/moobo/95776  
24.เพลงนิ้ว..อยูไหน 
นิ้วโปงอยูไหน น้ิวโปงอยูไหน อยูน่ีจะ อยูน่ีจะ 
สุขสบายดีหรือไร สุขสบายดีหรือไร ไปกอนนะ สวัสดี 
(น้ิวช้ี น้ิวกลาง น้ิวนาง น้ิวกอย มือฉัน) 
 
25.เพลงมือเล็กเล็ก 
มือเล็กเล็ก สรางโลกยิ่งใหญ มือเล็กเล็ก สรางโลกยิ่งใหญ 
มือเล็กเล็ก ทําใหโลกสวย โลกสวยงาม ดวยมือของเรา 
 
26.เพลงออกกําลัง 
ออกกําลังดวยการรองรําทําเพลง 
ใหคลื้นเครงเสียงเพลงบรรเลงจับใจ 
เรารองกันไป ไมมีหมนหมองฤทัย 
แลวเราเพลินใจดวยกันรองรําทําเพลง 
 
27.เพลงมือนี้มีประโยชน 
มือฉันนี้ มีประโยชน ไมมีโทษ แกใครใคร 
หยิบจับ นับเลขได ใชทักทาย สวัสดี ขอบคุณ 
หรือขอโทษ วาดรูปโปรด ระบายสี 
ปลูกตนไม เลนดนตรี มือฉันนี้ ดีจริงเอย 
 
28.เพลงโปง กลาง นาง กอย 



 
 

โปง ช้ี กลาง นาง กอย  กอย นาง กลาง ชี้ โปง น้ิวทุกนิ้วซื่อสัตยไมคดโกง ยกน้ิวโปง
ชมเชยเด็กดี 

ที่มา: blog.janthai.com/เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย-2842.htm 

29.เพลงนี่ของฉัน 
นี่มือของฉัน นี่ผมของฉัน น่ีหัวของฉัน นี่จมูกของฉัน 
 
30.เพลงสะอาด 
 ไหนดูเล็บมือ น่ีไงละ ๆ  
แหมสะอาดดีน่ีเธอ ขอบคุณคะ ๆ 
ไหนลองดูฟน ๆ นี่ไงละ ๆ 
แหมสะอาดดีน่ีเธอ ขอบคุณคะ ๆ 
 
31.เพลงอาบน้ํา 
อาบน้ําซูซา ลางหนาลางตาฟอกสบูถูตัว 
ชําระเหงื่อไคลบลาดนํ้าใหทั่ว เสร็จแลวเช็ดตัว 
เราไมขุนมัว สุขกายสบายใจ 
 
32.เพลงแบมือแลวกํา 
แบมือแลวกําๆ สลัดใหมันแรงๆ ไตเตาตามกันๆ ไตใหถึงลูกคางๆ 
แบมือแลวกําๆ ตบใหดังแผะๆ ไตเตาตามกันๆ ไตใหถึงลูกคางๆ 
แบมือแลวกําๆ วางบนตักน่ันแหละๆ 
ไตเตาตามกันๆ ไตใหถึงลูกคางๆ หนูนอยเอยอาปากก็เห็นฟน 
 
33.เพลงตบมือซาย ขวา 
ตบมือขางซายๆ ตบมือขางขวาๆ เรามาสนุกเฮอา 
ตบมือขางซาย ตบมือขางขวา 
 
 
 
34.เพลงฟนผ ุ
ทํานอง เพลงถอยหาง 



 
 

ฟนผุละซิ ๆ ๆ น่ันแหละ 
ผุอีกละซิ ๆ ๆ น่ันแหละ 
นั่นแน ๆ ๆ นั่งทําหนามอย 
ปวดฟนหนาจอย แหมครางออยเชียวแหละ 
ทํามือทําไม บอกไบแบะๆ 
ชักชวนแปรงฟน ใหทุกวันนั่นแหละ 
แปรงขึ้นแปรงลง อยาพะวงเลยแหละ 
ฟนขาวเร็วรวด แหมหายปวดเลยแฮะ 
 
35.เพลง หมุนรอบตัวเราเอง  
เอามือทั้งสองแลวกางออกไป (ซ้ํา) 
กมหัวไวขาตึงหนาตรง (ซ้ํา) 
จับขอเทาใหมั่นคง 
ยอหัวลงแลวจึงยืดตัว 
หมุนรอบตัวเราเอง 

ที่มา:  ตวนรุสนา ตวน กูจิ 
http://www.learners.in.th/blogs/posts/534030 

 

 
 
บุคคลและสถานท่ีแวดลอมเด็ก 
 
36. เพลง โรงเรียนของเรานาอยู 
โรงเรียนของเรานาอยู..คุณครูใจดีทุกคนเด็ก ๆ ก็ไมซุกซน 
พวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียน…ชอบมา ชอบมาโรงเรียน 
37. เพลง รบีไปโรงเรียน 
หนูหนูเด็กๆทั้งหลายอยานอนต่ืนสายเปนเด็กเกียจคราน 
ตื่นเชาจะไดเบิกบาน สดช่ืนสําราญสมองแจมใส 
อาบน้ําลางหนาสีฟน รีบเรงเร็วพลันแตงตัวทันใด 
รับประทานอาหารเร็วไวเสร็จแลวก็รีบไปโรงเรียน 
38.เพลง สรางบาน 



 
 

คนมีปญญา สรางบานไวบนศิลา(ซ้ํา) 
เมื่อมีลม พายุพัดมา บานของเขา ก็ยังคงอยู 
คนโงสรางบาน สรางบานไวบนหาดทราย(ซ้ํา) 
เมื่อมีลม พายุพัดมา บานของเขาก็ พังทลาย 
 
39.เพลง ตํารวจจา 
ตํารวจจากรุณาหนูหนอย ออหนูนอยจะขามถนน 
เดินดีดีอยาวิ่งลุกลน (ซ้ํา) ตองขามถนนตรงทางมาลาย 
 
40.เพลงหนูมีญาตเิยอะ 
ญาติเยอะแยะแยะ พอแมมีญาติมาหา 
ยาปูของหนูก็มา ลุงปานาอาตายาย 
 
41.เพลงองคพระประมุข 
พระเจาอยูหัวหัวราชินี ทรงสรางความดีเพื่อประชาชน 
พระองคสละความสุขสวนตน เด็กเด็กทุกคนนอมเกลาสดุดี 
 
42.เพลงอบิบราฮิม 
อิบบราฮิม มีบุตร 7 คน 
บุตร 7 คน มีบิดาช่ืออิบบราฮิม 
คนหน่ึงตัวเล็ก คนหน่ึงตัวใหญ 
ไมมีใคร แข็งแรงสักคน 
ชูมือซาย ชูมือขวา 
ยกเทาซาย ยกเทาขวา 
สายสะโพก ผงกศีรษะ 
 
43.เพลงถวายพระพร 
เหลาขาพระบาท เด็กเด็กของชาตินอมใจถวายพระพร 
เฉลิมพระชนมพรรษาสถาพร องคมิ่งขวัญนิกรปวงประชา 
ขอจงทรงพระเจริญ ขอจงทรงพระเจริญ 
ขอจงทรงพระเจริญ มีพระชนมมายุยิ่งยืนนาน 
 



 
 

44.เพลง ถนน 
แมวาเราจะขามถนน ดูรถยนต ดูรถยนต 
แมวาเราจะขามถนน ดูรถยนตกอน 
หากรถยนตมา อยาอวดเกงกลาดวนจร 
ใหรถไปกอน แนนอนปลอดภัย 
 
45.เพลงบานของฉนั 
บานของฉัน บานฉันนั้นมีหลายคน 
ทุกคนเปนพี่นองกัน เอาวาไชยาบาเล 
เอาวาไชยาบาเล มีนองมีพี่ของฉัน 
*มีปูมียาของฉัน…มีตามียายของฉัน* 
 
46.เพลงบานเรือนเคียงกัน 
บานเรือนเคียงกัน ทุกวันพบหนา 
รูจักกันมา เพราะบานใกลกัน 
เพื่อนบานแสนดี มีนํ้าใจชวยเหลือ 
อบอุนใจทุกเมื่อ เพื่อนบานชวยเหลือกัน 
 
47.เพลงมาโรงเรียน 
มาโรงเรียนมีเพื่อนมากมาย เหงาจะตายอยูบานคนเดียว 
มาโรงเรียนมีเพื่อนกรูเกรียว อยูบานคนเดียวมาโรงเรียนดีกวา 
 
48.เพลงมาโรงเรียน 
เรามาโรงเรียน เราเขียนเราอาน ครูเลานิทาน สนุกถูกใจ 
ราเรียนเราเลน เราเปนสุขใจ ราเริงแจมใส เมื่อมาโรงเรียน 
 
49.เพลงสวัสดคีณุครูที่รกั 
สวัสดีคุณครุท่ีรัก หนูจักตั้งใจอานเขียน 
ยามเชาเรามาโรงเรียน (ซ้ํา) หนูจะพากเพียรขยันเรียนเอย 
 
50.เพลงหนูอยากเปนอะไร 
หนูจําหนูคิดดูเสียใหดีดี 



 
 

อนาคตจะเปนสุขศรี โตข้ึนหนูนี้จะเปนอะไร 
หนูอยากเปนทหาร ปองกันอริราชศัตรู 
หนูอยากเปนครู ใหความรูเด็กเด็กทั่วไป 
หนูอยากเปนตํารวจ วิ่งไลกวดผูรายเร็วไว 
หนูอยากเปนอะไร ออนึกไดเปนพยาบาล 
หนูจาหนู ตองเรียนรูใหเชี่ยวชาญ 
หนูตองขยัน หมั่นทําการบานมาสงคุณครู 
 
51.เพลงโรงพยาบาล 
โรงพยาบาล สถานรักษาโรคราย 
เจ็บปวยดวยเหตุใด เราไปโรงพยาบาล (ซ้ํา) 
หมอตรวจรักษา พยาบาลดูแลใหยา 
ตามที่หมอสั่งมา รวมรักษาใหเราปลอดภัย 
 

ที่มา : blog.eduzones.com/moobo/95776 
52.เพลง สา...หวดัดี.....นองสาว 
ซา...หวัดดี..นองสาว ๆ ผิวเจาขาวแจมจันทร 
ดังสรรคลงมาแตง สายตานองผานไป 
สายตาอายผานมา พาใหฝนละเมอ 
เชิญเขามานองสาว เจาอยาไดเอียงอายๆ พี่จะไดช่ืนหัวใจ 
 
53.เพลง สาวชาววัง 
สาวชาววังเอวเล็กเอวบางปะแปงบาหยัน 
คนน้ันเปนของใครกัน ๆ ถาเปนของฉัน ๆรักตายเลย 
 
54.เพลงบานฉัน 
บานฉันมีนกกระจอก สงเสียงจอก ๆอยูบน 
บานฉันน้ันชอบเลี้ยงนกๆ มันบินโผผกไปมา 
บานฉันมีดอกไมสวย บานฉันมีกลวยไมปา 
บานฉันมีบอเลี้ยงปลา ตอนเย็นกลับมาชางเพลินใจ 
พวกเราทุกคนมีความสุขลนท่ีบาน หลังจากชวยแมทํางานๆ 
เราตางช่ืนบานที่บานของเรา 



 
 

ที่มา:  ตวนรุสนา ตวน กูจิ 
http://www.learners.in.th/blogs/posts/534030 

 

 
 
 
 
 
ธรรมชาติรอบตัว 
 
55. เพลง ปลูกผกัสวนครัว 
ชวยกันปลูกผักสวนครัวๆ พรวนดินใหทั่วปลูกถั่วฟกยาว 
ขาตระไคร มะกรูด มะนาว โหระพา กระเพรา น้ําเตา ฟกทอง 
 
56.เพลง แมงมุมลายตัวนัน้ 
ฉันเห็นมันสงสารเหลือทน 
วันหน่ึงมันถูกฝน ไหลลงจากบนหลังคา 
พระอาทิตยสองแสง ฝนแหงเหือดไปลับตา 
มันรีบไตขึ้นฟา หันหลังมาทําตาลุกวาว 
 
57.เพลงลกูแมวเหมียว 
หนูมาลีมีลูกแมวเหมียว ลูกแมวเหมียว ลูกแมวเหมียว  
หนูมาลีมีลูกแมวเหมียว ขนมันคลายสําล ี
 
58.เพลง พระอาทติยยิ้มแฉง  
โผลมาจากขอบฟา เคามาในยามเชา 
สองแสงใหเรา อบอุนสบาย 
เคาลอยขามเราไป จมหายไปในยามเย็น 
พรุงนี้เราก็จะเห็น เคาโผลอีกที…ที่เดิม 
พระอาทิตย ยิ้มแฉงแกมแดง…แดง 



 
 

แตงตัว ทาแปงโผลมา ยามเชาตรู  
พระอาทิตย ยิ้มแฉงแกมแดง…แดง 
แตงตัว ทาแปงโผลมา สงยิ้มใหคุณหนู 
ยิ้มนอยยิ้มใหญ 
 
59.เพลง เตา 
เตา เตา เตา / เตาน้ันมีสี่ขา / สี่ตีนเดินมา / มันทําหัวผลุบ ผลุบ โผล โผล / มันทําหัวผลุบ
ผลุบ โผล โผล 
 
60.เพลง อึง่อาง 
อึ่งอางมันน่ังขางโอง มานั่งหลังโกงจะคอยกินมด 
เด็กเอยเจาอยาพูดปด เด็กเอยเจาอยาพูดปด 
จะกลายเปนมดอาหารอึ่งอาง 
 
61.เพลง แตงโม 
แตงโมผลใหญ ๆๆ เกิดข้ึนไดจากเม็ดแตงเม็ดเล็ก จําไวนะพวกเด็ก ๆ จําไวพวกเด็ก ๆๆ 
เม็ดแตงเม็ดเล็กกลายเปนแตงผลใหญ 
 
62.เพลง หนอน 
ตวมๆเตี้ยมๆออกมาจากไข   เจาหนอนตัวใหญลูกใครกันหนอ 
กระดึบกระดึบไป  กระดึบกระดึบไป 
กระดึบกระดึบไป บนใบไมออน 
 
63.เพลง ยุง 
ยุงเยอะ ทั้งตบทั้งเกา ซารายตัวเราเปนจ้ําเปนผื่น แมลงสาปนาเกลียดๆ ไตกันยั่วเย้ีย 
ทําลายขาวของ วันนี้มาใชอัศวิน แมลงรายตายดิ้นทั้งยุงไมมีเหลือ ถูกใจ ๆ จริง ๆ สอง
รางวัล ๆเปนประกัน อัศวิน 
 
64.เพลง ชาง 
ชางๆๆ นองเคยเห็นชางรึเปลา 
ชางมันตัวโตไมเบา จมูกยาวๆเรียกวางวง 
มีเข้ียวใตงวงเรียกวางา มีหูมีตา หางยาว 



 
 

 
65.เพลง เลียนเสียงสัตว 
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 
66.เพลง โอทะเลแสนงาม 
โอทะเลแสนงาม ฟาสีครามสดใส มองเห็นเรือใบ แลนอยูในทะเล อยูทะเลเห็น 
ปู ดูซิดูหมู ปลา กุงหอยนานา อยูในทองทะเล อยูในทองทะเล 
 
67. เพลง กระตายขาว 
กระตายขาว มีหูยาวเรียว หางสั้นนิดเดียวตาแดงแวววาว 
กระโดดเลนทามกลางแสงจันทรสกาว อยูตามราวปาชางนารัก เอยยย 
ปลาวายไปมา วายวนมาแลวเวียนไป 
ป.ปลาวายมาใกลๆ 
ขางในน้ําใสมองเห็นตัวปลา 
ผึ้งนอยแสนขยันทํางานทั้งวันทํางานทุกวัน 
เด๋ียวก็ผึ่งๆๆบินไป 
เด๋ียวก็ผึ่งๆๆบินไป 
 
68. เพลง เปด 
กาบ กาบ กาบ เปดอาบน้ําในคลอง ตาก็จองแลมองเพราะในคลองมีหอย ปู ปลา 
 
69. เพลง มดตัวนอยตัวนดิ 
 มดตัวนอยตัวนิด มดมีฤทธิ์นาดู ยูฮู 
มาไวไวกันหนอย มาเร็วเร็วกันหนอย ยูฮูยูฮู 
ยูวววว ฮู 
 
70.เพลงเสียงฝน 
เสียงฝน หลนจากฟากฟา สาดซัดมารหนาวเย็นกระไร (ซ้ํา) 



 
 

พวกเราอยาออกไปไหน เปยกฝนไปจะเปนหวัดเอย 
 
71. เพลงกบ 
อบ อบอบอบเสียงอบฟงแตไกล 
ไป ไป เราไป โดดไปใหเหมือนดังกบ 
โดดลงรู เมื่อเห็นศัตรูรีบหลบ 
เมื่อฝนตก มันรองอบ อบ 
อบ อบ อบ อบ ไปทั่วทองนา 
 
72.เพลงลกูหม ู
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 
 
73. เพลงฝน 
ซา ซา ซา ฝนตกลงมากระเด็นเปนฝอย 
เด็ก เด็ก หลบฝนกันหนอย เด็ก เด็ก หลบฝนกันหนอย 
ฝนเพียงเล็กนองจะเปนหวัดเอยฮัดเชยฮัดเชยฮัดเชย 
 
74. เพลงตนไม 
ตนไมน้ันมีชีวิต อยาไดคิดไปตัดตนไม 
ตนไมจะเสียใจ ตนไมจะเสียใจ 
ยืนรองไห …ฮือ…ฮือ 
 
75. เพลงปลาวาฬ 
ปลาวาฬพนนํ้าเปนฝอยปลาเล็กปลานอยวายนํ้าตามมา 
ปลาวาฬนับ 1 2 3ปลาวาฬนับ 1 2 3 
ใครวายตามมาปลาวาฬจับตัว 
 



 
 

76. เพลงจิ้งจก 
จิ้งจก จิ้งจก จิ้งจก จิ้งจกมันมีสี่ขา 
อยูขางฝาและบนเพดาน กินแมลงเปนอาหาร 
โรงเรียน บาน ที่อยูอาศัย 
ตัวเล็กกวาตุกแก คอยชะแงรองทัก ใครๆ 
ออกลูกมาเปนไข แอบเอาไวไมใหใครมอง 
 
77. เพลงเตากบักระตาย 
เตาตัวลายเดินยายโคลงเคลง กระตายฮัมเพลงเดินสวนทางมา 
ใหนึกขําขันเจาเตาทองนาเชื่องชาดั่งกับปลิง มันจึงเปรยแกมเยยทาทาย 
แขงความไวกันไหมเจาปลิง เจาน่ันชักชานาเบื่อเสียจริงตอใหว่ิงไปกอน 
เพราะทะนงในตัวเกินไป จึงหลงเอนกายพิงไมพักผอน 
สายลมโชยหวิวไหวไชชอน กระตายเจาจึงนอนหลับปุยเย็นใจ 
กระตายทะนงลุมหลงลืมตน ตื่นมาจนอาทิตยลาไป 
รีบลุกผลุนผลันด้ันดนพฤกษไพร แตชาไปแลวสิ 
 
78. เพลงปลาตัวนอยปลาตัวนอย ๆ 
ปลาตัวนอย ๆ ลองลอยไปตามน้ํา แลวเจาก็ถาม วามันเปนเพราะเหตุใด 
สายธาราที่เคยงามสดใส เด๋ียวน้ีทําไมจึงแหงแลงดําคร่ํา นํ้าทําไมจึงแหง คลองทําไมจึงดํา 
น้ําทําไมจึงแหง คลองทําไมจึงดํา ปลาตัวนอย ๆ เฝาคอยคําตอบหนา 
ใครจะตอบเจาปลาไดไหมเลาเอยปลาตัวนอย ๆ เฝาคอยคําเฉลย 
ขออยาไดละเลยหาคําตอบใหเจาปลา ใครจะตอบเจาปลา แลวใครจะตอบเจาปลา 
 
79. เพลงแมลงเกาะจมูก 
มีแมลงตัวหน่ึงบินมาเกาะจมูกกระตาย(ซ้ํา) 
มันจึงปดมันจึงปด แมลงก็บินหนีไป 
 
 
80.เพลง ลิง 
เจี๊ยก ๆ ๆ เปนเสียงเรียกของลิง 
ลิงมันอยูไมน่ิงมันชอบวิ่งกันอยูไปมา 
เจี๊ยก ๆ ๆ มันรองเรียกพวกมา 



 
 

คร้ันพอถึงเวลาออกเที่ยวหาผลไมกิน 
 
81.เพลง แมวเหมียว 
แมวเอยแมวเหมียว แยกเขี้ยว ยิงฟน 
เจาหนูมันกลัวตัวสั่น เจาหนูมันกลัวตัวสั่น 
หนีไมทันถูกจับกินเอย 
 
82.เพลง นกเขา 
 นกเขาบินขามเขา ไมใชของเรา อยาไปแลมอง 
ตัวเมียตีปกพั่บพั่บ ตัวผูขานรับ จุกกรูจุกกรู 
 
83.เพลง มา 
 มาวิ่งกั๊บ ๆ เดี๋ยวเดียวลับตาเราไป มาวิ่งเร็วไวเร็วทันใจรองฮี่กั๊บ ๆ 
มาวิ่งเร็วร่ีดูสิหายไป มาวิ่งเร็วไวเร็ซทันใจรองฮี่กั๊บ ๆ 
 
84.เพลง แมวเอย แมวเหมียว   
แมวเอย แมวเหมียว รูปราง ประเปรียว เปนหนักหนา 
รองเรียก เหมียวเหมียว ประเดี๋ยวก็มา 
เคลาแขง เคลาขา นาเอ็นดูรูจัก เอารัก เขาตอตั้ง 
ค่ําคํ่า ซ้ําน่ัง ระวังหนูควรนับวามัน กตัญู 
พอดู อยางไว ใสใจเอย 
 
 
 
85.เพลง มดแดง 
 มดแดง กัดแขงกัดขา(ซ้ํา) 
กัดเสื้อ กัดผา ตุงแฉง ตุกแฉง 
 
86.เพลง ฝนตก 
 ฝนตกจั๊กๆมือซายถือปลา มือขวาถือผัก 
พอถึงที่พัก วางผัก…..วางปลา 
 



 
 

87.เพลง วัว 
วัว วัว วัว วัว ไมกลัวไถนา 
อาหารของวัวคือหญา 
ไถนาวัวก็ไถเกง ยอ ยอ ยอ 
พอรอง ยอ ยอ แลววัวมันเกรง 
มันรูมันจึงหยุดเอง เพราะวัวมันเกรง 
คํารอง ยอ ยอ 
 
88.เพลง จิงโจ 
 จิงโจมาโลสาํเภา หมาไลเหา จิงโจตกใจ 
หมาไลไปจิงโจวิ่งหนี จิงโจเจอผี จิงโจสิ้นใจ 
 
89.เพลง นกเอี้ยง 
นกเอี้ยงเอย มาเลี้ยงควายเฒา 
ควายกินขาว นกเอี้ยงหัวโต 
 
90.เพลง นกเอย นกเอี้ยง 
นกเอย นกเอี้ยง คนเขาใจ วาเจาเลี้ยง ซึ่งควายเฒา 
แตนกเอี้ยง น้ันเลี่ยง ทํางานเบา 
แมอาหาร ก็ไปเอา บนหลังควาย 
เปรียบเหมือนคน ทําตน เปนกาฝาก 
รูมาก เอาเปรียบ คนท้ังหลาย 
หนีงานหนัก คอยสมัคร งานสบาย 
จึงนาอาย เพราะเอาเยี่ยง นกเอี้ยงเอย 
 
91.เพลง หนอน 
ตวมๆเตี้ยมๆออกมาจากไข   เจาหนอนตัวใหญลูกใครกันหนอ 
กระดึบกระดึบไป  กระดึบกระดึบไป 
กระดึบกระดึบไป บนใบไมออน 
 
92.เพลงหอยทาก 
เหน่ือย เหนื่อย เหนื่อย บางไหม    เธอหนะไปไหนมา 



 
 

เดิน เดิน เดิน ชา ชา                  ทาทางของจะหนัก 
บอก บอก หนอยไดไหม             ฉันยังไมรูจัก 
เธอ เธอ เธอ ไชไหม                  ที่คนเรียกหอยทาก 
 
93.เพลง จ้ําจี้ผลไม    
จ้ําจีผ้ลไม   แตงไทย  แตงกวา 
ขนุน นอยหนา พุทรา มังคุด 
ละมุด ลําไย มะเฟอง มะไฟ 
มะกรูด มะนาว มะพราว สมโอ 
ฟกแฟง แตงโม ไชโย โหเฮี้ว 
94.เพลง มด 
  มด มด มด หนูรูจักมดหรือเปลา มดมันตัวเล็กไมเบา 
มีขายาวยาวไวหากิน มีบานใตดินเรียกวารัง 
หนูหนูจงฟงไวเอย    
 
95.เพลง หนอนนอย  
 หนอนนอย หนอนนอย ขยุก ขยุย 
 ทําตัวปุย ปุย สายไป สายมา 
 โยกซาย แลว ยายโยกขวา 
 สายไป สายมา ขยุก ขยุย 

ที่มา : http://blog.janthai.com 
 
96.เพลงแมงมุมลาย 
แมงมุมลายตัวน้ันฉันเห็นมันซมซานเหลือทน 
วันหน่ึงมันถูกฝนไหลสงจากบนหลังคา 
พระอาทิตยสองแสงฝนแหงเหือดไปลับตา 
มันรีบไตขึ้นฝาหันหลังมาทําตาลุกวาว 
 
97.เพลงกระแตตืน่เชา 
ดูเจากระแตนอย เตนวอยวอยวองไว ชางแจมใสราเริงเสียจริง จับกิ่งโนนก็มากิ่งนี้ จับกิ่งนี้
ก็ไปกิ่งน้ัน โลดกระชั้นไปมาตามเสียงเพลง 



 
 

ตื่น ต่ืน ต่ืนเชา เชา ไมซึมเซาเศราใจ ไมหลับใหลลวงเลยสักครา กระแตนอย เจากระแต
นอย เตน วอยวอย ออกกําลัง ฟงสิฟง ฟง ฟง ฟงเสียงมัน 
ปด ป ปด/ปดปด ป ปด/ปปด หนึ่ง สอง หน่ึง สอง หน่ึง สอง สาม สี่ ออกกําลังกาย 
โยกยายไปมา มาฉันจะพา เตนไปดวยกัน 
 
98.เพลงลกูสัตว 
ลูกเปดมันรองกาบกาบ ลูกไกมันรองเจี๊ยบเจี๊ยบ 
ลูกหมาเหาบอกบอกบอก ลูกแมวก็รองเหมียวเหมียว 
ลูกหมูมันรองอูดอูด ลูกกบมันรองอบอบ 
ลูกนกรองจิ๊บจิ๊บจิ๊บ ลูกวัวก็รองมอมอ 
 
 
99.เพลงเสอืกับวัว 
1 2 3 ไลตามกันมา วัวอยูขางหนา ไมตองหลบหนี 
เสืออยูขางนอก ลอหลอกใหดี 
จับวัวไดทันที เปนผูมีชัย 
 
100.เพลงดกุดุย 
ดุกดุย ๆ แมลงสาบออกหากินขนมอมลูกอมเสียจนแกมตุย 
ควายตัวเมียออกลูกมาเปนตัวเมีย 
อยูมาไมนานมีลูกมีหลานก็เปนตัวเมีย 
 
101.เพลงปลกูผกัสวนครัว 
ชวยกันปลูกผักสวนครัวๆ พรวนดินใหทั่วปลูกถั่วฟกยาว 
ขาตระไคร มะกรูด มะนาว โหระพา กระเพรา น้ําเตา ฟกทอง 
 
102.เพลงลูกแพะ 
เตอะ แตะ ๆ ลูกแพะเดินโซเซมา 
เดินโซซัดโซเซ ทําทาโฉเก เตอะ แตะ ๆ 
 
103.เพลงเจานกโผบนิ 
นกเอยเจาโผบิน ออกหากินตามถิ่นดอน 



 
 

จิ๊กทีกระโดดที ๆ ไดเหยื่อไมดีทําหัวสั่นหัวคลอน 
 
104.เพลงเลียนเสียงนก 
กาเวา กาเวา กาเวา เสียงนกกาเวารองแตเชาตรู 
จุกกรู ๆ ๆ นกเขาขันกรูเสียงเพราะจับใจ 
โฮก โปก ๆ ๆ นกโพระดกรองอยูไมไกล 
นกกาบินมาแตไกล สงเสียงใส กา กา 
 
105.เพลงปลกูมะเขือ 
มะเขือเปราะ มะเขือเปราะ ปลูกมะเขือตรงไหนใหไดผลงามด ี
ปลูกตรงน้ีดินสวยดี ปลูกตรงน้ีแหละเหมาะ 
 

ที่มา : blog.eduzones.com/moobo/95776  
 

 
 
สิ่งตางๆรอบตัวเด็ก 
 
106. เพลง ฉันคือกาตมน้ํา 
ฉันเปนกาตมนํ้า อวน เต้ีย มอ ตอ  นี่คือหูของฉัน น่ีคือพวยกางอ 
ยามเมื่อนํ้ามันเดือด…วู.. ยามเมื่อนํ้ามันเดือด  ยกฉันลงแลวก็ชงฉันหนอย 
 
107. เพลงกอกน้ํา 
กอกนํ้าที่ตอกับแปบ แลวใครแอบถอดเอาแปบไป เปดนํ้าจะไหลอยางไร (ซ้ํา) 
รูตัวหรือไมใครแอบถอดแปบ แปบแปบ แปบแปบ แปบแปบ 
 
108. เพลงสามเหลื่ยม สี่เหลื่ยม วงกลม 
สามเหลื่ยม สี่เหลื่ยม วงกลม 
ครูบรรจงใหหนูรูจัก 
เด็กๆหนูชางนารัก 
เรามารูจัก สามเหลื่ยม สี่เหลื่ยม วงกลม 



 
 

 
109. เพลงนาฬกิา 
ตอก ติ๊ก ตอก ตอก ต๊ิก ตอก 
เขาบอกวาฉันเปนนาฬิกาเดินวนไปเวียนมา ๆ 
พอถึงเวลาก็รอง ติ๊ก ตอก 
 
110. เพลง เจ็ดวนั เจ็ดส ี
เจ็ดวันฉันนั่งนับ อาทิตยลับเริ่มสีแดง 
วันจันทรนั้นเปลี่ยนแปลงเปนสีเหลืองเรื่อเรืองตา 
อังคารสีชมพูชางงามหรูดูทีทา 
วันพุธสุดโสภาเขียวขจีสีสดใส 
พฤหัสบดีประสานสีแสด(สม)วิไล 
วันศุกรฟาอําไพเสารสีมวงเดนดวงเอย 
 
111.เพลงอยาทิ้ง 
อยาทิ้ง อยาทิ้ง อยาทิ้ง ทิ้งแลวจะสกปรก 
ถาเราเห็นมันรก ตองเก็บ ๆ ๆ 
 
112. เพลง พลังงาน 
 ป. ปลานั้นหายาก ตองลําบากออกเรือไป 
ขนสงจากแดนไกล ใชน้ําแข็งเปลืองน้ํามัน 
แชเย็นก็เสียไฟ หุงตมไซรแกสทั้งน้ัน 
พลังงานตองหมดกัน โอลูกหลานจําจงด ี
 
113.เพลงเอ อี ไอ โอ ย ู
ปูของฉันนั้นเปนชาวนา เออีไอโอยู ลูกหมาเล็กๆอยูกลางทุงนา 
เออีไอโอยู มันรอง (เสียงสัตว...) นี่ก็รองบอกๆ ...บอก ๆ 
นั่นก็รองบอก นี่ก็รองบอก บอก ๆ ๆ ๆ 
 
114.เพลง วาวปกเปา  
ปกเปา ถลาเลนลม ช่ืนชมกระช้ัน กระชิด 
ปกเปา สายหางนิด นิด ปกเปา สายหางนิด นิด 



 
 

ปกเปา ตัวน้ี มีฤทธิ์มากนัก ยัก หน่ึง ยัก สอง ยัก หน่ึง 
ยัก กึ่ง กึ่ง มา ยัก ยัก ยัก 
115.เพลงรถไฟ 
ฉักฉึกฉักฉักฉึกฉัก น่ันอะไรเสียงดัง 
ฉักฉึกฉักฉักฉึกฉัก ออก ขบวนรถไฟ 
 
116.เพลงจันทรเอยจนัทรเจาขอขาวขอแกง 
ขอแหวนทองแดงผูกมือนองขาขอชางขอมาใหนองขาขี่ 
ขอเกาอี้ใหนองขานั่ง ขอเตียงตั้งใหนองขานอน 
ขอละครใหนองขาดู ขอยายชูเลี้ยงนองขาเถิด 
ขอยายเกิดเลี้ยงตัวขาเอง 
 
117.เพลงเชิญเลนดนตร ี
เชิญเรามาเลนดนตรี เสียงไพเราะดีสนุกคร้ืนเครง (ซ้ํา) 
พวกเรามารวมบรรเลง เปนเพลงกันเถิดเอย 
 
118.เพลงหมวกกนัแดด 
หนูจา หนูจะไปไหน ใสหมวกปกใหญ ปดหนาปดตา 
ลา ลา ลา ลา บาบูมใบเย 
พี่จา หนูจะเดินไป โรงเรียนใกลใกล หาเพื่อนเพื่อนหนา 
หนูจา หนูจะไปไหน ใสหมวกปกใหญ ปดหนาปดตา 
พี่จา หมวกปกใบใหญ คุณแมเย็บใหกันแดดดีหนา 
 
119.เพลงติก๊ตอก 
ติ๊กตอก เสียงนาฬิกา พอถึงเวลา เรามาชวยกัน ติ๊กตอก 
ฉันเปนเข็มสั้น ติ๊กตอก ฉันเปนเข็มยาว ติ๊กตอก 
เสียงนาฬิกา พอถึงเวลา เรามาชวยกัน 
 
 
120.เพลงระบําไมกวาด 
รูไหม รูไหม รูไหม รูไหมฝุนนั้นไมสะอาด ไมกวาด มันก็ไมไป เด็กเด็ก ควรจําใสใจ เด็กเด็ก
ควรจําใสใจ ไมกวาด ไมไป ขี้ฝุนยังมี 



 
 

บานเราตองมีระเบียบ เรียบหรูคอยจับคอยดู อยาวางเวนเห็นแลวตองชวยถู อยาวางเวน
เห็นแลวตองชวยถู เพื่อใหนาอยูเจริญหูเจริญตา 
หัดไว หัดไว นะเรา ยามเชา ยามบาย ยามสาย กวาดบานเปนของงายดาย ถาไมใสใจ ข่ีฝุน
จะเต็มเมือง กวาด กวาด กวาด กวาด เอา กวาด กวาด กวาด กวาด กวาด 
 
 

ที่มา : http://blog.janthai.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําคลองจองสําหรับเด็กปฐมวัย 
 
 
เร่ืองราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
 
 1.  มือ เทา ของหนู มีอยูสิบน้ิว  
มือหนูใชหิ้ว  ชวยจับสิ่งของ  
หนูเดินสองขา  พาวิ่งไววอง  
หนูน่ังยองยอง  ดวยขาแข็งแรง 



 
 

 
 2.  หนูมีจมูก อยูบนใบหนา  
จมูกน้ีหนา มีไวหายใจ  
ดมกลิ่นเร็วไว  ดวยจมูกเรา  
สูดลมออกเขา  ปอดเฝาทํางาน 
 
 3.  เรามีสองหู   ขางซายขางขวา  
อยูบนใบหนา   คอยฟงเสียงดัง  
หูมีไวฟง ระวังหนอยหนา  
รูจักรักษา อยาแคะหูเอง 
 
   4. คุณแมของฉัน ทานนั้นบอกวา  
คนเราเกิดมา ตองตั้งช่ือพลัน  
ช่ือจริง ชื่อเลน  เปนสิ่งสําคัญ  
คนรูจักกัน เพราะขานชื่อเอย 
 
  5.  ชื่อเลนของหนู ใครก็รูจัก  
ใครเห็นใครทัก วานาเอ็นดู  
พอแมตั้งให เด็กหญิงชมพู  
พี่ชายผมฟู ชื่อหมูอวนเอย 
6.  อาหารของเรา   ตองเอาใจใส 
กินผักผลไม   กินไขกินนม 
กินเนื้อกินปลา  แทนยาขมขม          
กินขาวกินขนม  อบรมเร่ืองกิน 
 
  7.  มีเด็ก คนหน่ึง ซึ่งเขา กินมาก 
ลุกนั่ง ลําบาก เพราะอวน เกินไป 
สวนเด็ก อีกคน ไมกิน อะไร 
จนผอม เหลือใจ ไมมี เรี่ยวแรง 
 
  8.  คนเราเกิดมา หนาตาแตกตาง  
ทั้งรูป ทั้งราง  สูงต่ําตางกัน  



 
 

บางดํา บางขาว  หนายาว หนาสั้น  
สิ่งที่เหมือนกัน  คือความดีเอย 
 
  9.  ปากของหนูน้ัน จิ้มลิ้มนารัก  
ใครเห็นพูดทัก  รูจักทักทาย  
หนูพูดดีดี  เปนศรี เปนศักด์ิ  
ปากหนูรูจัก นับหน่ึง สอง สาม 
 
 10.   กอนจะทานขาว เราตองลางมือ  
ทานขาวทุกมื้อ สะอาดปลอดภัย  
อยาลืมจัดเก็บ ถวยชามของใช  
หนูก็ทําได ไมเห็นยากเลย 
 
 
 
 11.  พูดจาสุภาพ ฟงแลวช่ืนใจ  
หนูจงจําไว พูดจานาฟง  
พูดดี ทําดี  เปนท่ีช่ืนชม  
พอแมสุขสม  คุณครูดีใจ 
 
 12.   เด็กเอยเด็กดี ตองมีวินัย  
ระเบียบมีไว ใหปฏิบัติ  
สิ่งของวางจัด  ทุกอยางสวยงาม  
หนูอยามองขาม กฎของหองเรียน 
 

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

 
 13. อยาปลอยเล็บยาว เหมือนดังแมวหงาว  
 คอยจองจับหนู  ข้ีเล็บปลอยไว มันไมหนาดู    
ตองหมั่นเช็ดถู   ทุกเชาและเย็น 
 



 
 

  14.  ตื่นนอนแตเชา อาบน้ําแปรงฟน  
มาทานขาวกัน กอนไปโรงเรียน  
หนูจงตั้งใจ หัดอานหัดเขียน  
ฝกฝนพากเพียร จะเรียนเกงเอย 
 
  16.  พูดจาสุภาพ ฟงแลวชื่นใจ  
หนูจงจําไว พูดจานาฟง  
พูดดี ทําดี  เปนท่ีช่ืนชม  
พอแมสุขสม  คุณครูดีใจ 

ที่มา : บุญครอง รวมชาติ 
http://earlychildhood2552.blogspot.com/ 

บุคคลและสถานท่ีแวดลอมเด็ก 
 
 17.  โรงเรียนของหนู มีครูหญิงชาย  
คุณครูทั้งหลาย  ใจดียิ่งนัก  
แมครัว ภารโรง หนูก็รูจัก  
เจอหนาก็ทัก คําวา “สวัสดี” 
 
  18.  หนูจารูไหม  ครูช่ืออะไร  
ใครหนอตอบได  ชวยบอกเพื่อนที  
เจอะกันรูจัก  ทักทายสวัสดี  
เจอกันวันนี้  “สวัสดีครับ” “สวัสดีคะ” 
 
 
  19.  เพื่อนฉันมากมาย หญิงชายหลายคน  
ทั้งตาลทั้งตน  ตางเปนเพื่อนกัน  
ฉันมีอะไร ก็ใหแบงปน  
เพราะพวกเรานั้น เปนเพื่อนรักเอย 
 
   20.   ฉันมียาปู คอยดูแลฉัน 
พอแมเหมือนกัน           ทุกทานเมตตา 
ชีวิต เปนอยู           เชา ตรูตื่นมา  



 
 

พวกเราพรอมหนา     ตาง พาทํางาน 
แมทํา กับขาว       ลูกสาวกวาด บาน  
ไมเคยเกียจคราน      กับงานของตัว 
คุณ พอที่รัก         ปลูกผัก สวนครัว  
ฟกแฟงแตงถั่ว         ไมกลัวอดตาย  
พี่ ชายคนโต         ปลอยโค กอนสาย  
กินหญาเรียงราย      อยูชายทุงนา 
ปูเหลาไมไผ        ทําไซดักปลา 
นองเล็กตื่นมา          ลางหนาแปรงฟน 
ยานั่งรอพระ        ไมละเลยนั่น 
ใสบาตรทุกวัน          ขยันทําบุญ 
เราเปนคนดี        ตามที่ครูสอน  
กราบพระขอพร       กอน นอนทุกวัน 
 
  21.  สวัสดีครูขา  หนูมาแตเชา   
กอนโรงเรียนเขา  มาเชาใจสบาย   
ครูเฝายืนคอย  เด็กนอยหญิงชาย   
เขาแถวเรียงราย  เราไหวครูเรา 
 
 22.  เด็กชายเด็กหญิง ตางเปนเพื่อนกัน  
ในหองของฉัน มีทั้งหญิงชาย  
เด็กชายกลาแกรง แข็งแรงมากหลาย  
เด็กหญิงขี้อาย ดูนารักจัง 
 
  23.  สวัสดีครูขา  หนูมาแตเชา   
กอนโรงเรียนเขา  มาเชาใจสบาย   
ครูเฝายืนคอย  เด็กนอยหญิงชาย  
 เขาแถวเรียงราย  เราไหวครูเรา 

ที่มา : บุญครอง รวมชาติ 
http://earlychildhood2552.blogspot.com/ 

 
 



 
 

 
 
  24.  หองน้ําของเรา ตองชวยรักษา  
ราดนํ้าทุกครา กอนและหลังใช  
หองนํ้าสะอาด กลิ่นหอมช่ืนใจ  
หนูจงจําไว โรคภัยไมมี 
 
  25.  หองน้ําของเรา ตองชวยรักษา  
ราดนํ้าทุกครา กอนและหลังใช  
หองนํ้าสะอาด กลิ่นหอมช่ืนใจ  
หนูจงจําไว โรคภัยไมมี 

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

ธรรมชาติรอบตัว 
 
    26. ดอกไมสวยงาม มีนามมากมาย  
มะลิ หงอนไก กลวยไม ราตรี 
โปยเซียน กระดังงา จําปา จําป 
กุหลาบ สารภี มีชื่อเรียกเอย 
 
   27 สวนประกอบของดอกไม จําไวใหมั่น 
เกสร กิ่งกาน สําคัญขอบอก 
อีกอยางตองมี กลีบเลี้ยง กลีบดอก 
ไมไดลวงหลอก บอกใหรูเอย 
 
 28. ดอกไมน้ีดี ทุกที่ปลูกได  
กระบอกไมไผ หรือในขวดโหล 
กาละมังเกาเกา  ปลูกเอาไวโชว 
กระถางใบโต โอโฮสวยจัง 
   29. พูดถึงดอกไม  มากมายประโยชน 
สีสันสวยสด  ไมหมดคุณคา 
ใชไดทุกงาน  สรางสรรคนํามา 



 
 

อีกทั้งบูชา เวลาสวดมนต 
 
   30.  ดอกไมแสนสวย  ตองชวยรักษา 
ใหนํ้าใหยา   และหาปุยใส 
อีทั้งพรวนดิน  ครบสิ้นทําไว 
ทอดทิ้งเมื่อใด  ดอกไมตายเอย 
 
   31. หนูน่ังมองดู หมู หมา กา ไก  
มองใกล มองไกล มองไปรอบขาง  
มองซาย มองขวา  มองหนา มองหลัง  
หนูเห็นทุกอยาง  ดวยตาหนูเอง 
 
 

ที่มา : ครูหนอย สุทธาทิพย  เมืองสุข 
http://sutthatip11.blogspot.com/2009/06/3.html 

 
  32. กอนกินผักตองลางใหสะอาด  
ปราศจากสารฆาแมลง มาปลูกผักที่บาน 
สองสามแปลง ไดออกแรงประหยัดเงิน 
 
  33.  ผักสดสะอาด  ผักกาดมะเขือ 
ประโยชนมากเหลือ  ลําตนดอกใบ 
ใชทอดผัดตม  ทําขนมก็ได 
ฟกทองน้ันไง  เก็บไปแกงบวด 
 
  34.  กา กา กา ไดลูกเอามาใสพก 
ไดลูกนก เอามาโยนเลน 
พอก็เตน แมก็รํา 
กาหนาดํา ฉันจําหนาได 

ที่มา : พงศธร เกษกลา 
http://group.wunjun.com/#!/kroodee/topic/484296-18326 

 



 
 

  35.  น่ันแนใบไม ปลิวลมไปมา 
สบายจริงหนา เพราะเบาเหลือใจ 
กอนหินอยูน่ิง กลิ้งไปไมได 
หนักกวาใบไม ลมแรงไป 
 
  36. กา กา กา ไดลูกเอามาใสพก 
ไดลูกนก เอามาโยนเลน 
พอก็เตน แมก็รํา 
กาหนาดํา ฉันจําหนาได 
 
   37.  มาลี เดินมา เห็นหมา ตัวใหญ 
มาลี รองไห ตกใจ กลัวหมา 
เห็นแมว ตัวนอย คอยคอย กาวมา 
แมวเล็ก กวาหมา มาลี ไมกลัว 
 
 38. หมูออนตัวใหญ   เลี้ยงไวในคอก   
 กินจุไมหยอก  มื้อละหลายถัง    
กินแลวก็นอน   พักผอนจริงจัง   
อยูในคอกขัง   ช่ังขายรายตัว 
 
 
39.  หนูน่ังมองดู หมู หมา กา ไก  
มองใกล มองไกล มองไปรอบขาง  
มองซาย มองขวา มองหนา มองหลัง  
หนูเห็นทุกอยาง  ดวยตาหนูเอง 

ที่มา : บุญครอง รวมชาติ 
http://earlychildhood2552.blogspot.com/ 

สิ่งตางๆรอบตัวเด็ก 
 
   40. ของเลนของใช อยาใหเกะกะ  
อยาไดลดละ  มองแลวนาดู  
หนูจาเร็วไว มาชวยคุณครู  



 
 

เก็บของใสตู ไมรกรุงรัง 
 
  41. ของเลนของใช สมุดดินสอ  
เมื่อใชแลวหนอ ตองเก็บใหดี  
เก็บเปนหมวดหมู นั่นดูเขาที  
หยิบโนนหยิบน่ี หางายจังเลย 
 
  44.  ของใชของหนู ตองดูใหดี  
เก็บไวเปนที่  อยาใหปะปน  
แกวนํ้า แปรงฟน อยาใหสับสน  
วางไวช้ันบน  เก็บไวใหดี 
 
45. น่ันแนใบไม ปลิวลมไปมา 
สบายจริงหนา เพราะเบาเหลือใจ 
กอนหินอยูน่ิง กลิ้งไปไมได 
หนักกวาใบไม ลมแรงไป 
46. โตะเรียน ของฉัน นั้นทํา ดวยไม 
ไมหนา เห็นไหม ฉีกไม ขาดเลย 
กระดาษ ของฉัน นั้นบาง เหลือเอย 
ฉีกนิด ขาดเลย ไมหนา นาชม 
 
 
47. เรือใบ สีแดง แลนแซง ข้ึนหนา 
เรือใบ สีฟา ตามมา อยูกลาง 
เรือใบ ลําไหน แลนอยู ขางหลัง 
สีขาว ชาจัง อยูหลัง สุดเลย  
 
48. อาหารของเรา      ตองเอาใจใส 
กินผักผลไม      กินไขกินนม 
กินเนื้อกินปลา      แทนยาขมขม          
กินขาวกินขนม      อบรมเรื่องกิน 
 



 
 

ที่มา : http://www.thaigoodview.com/library/teachershow  
 
49.เด็กเอย เด็กนอย 
ความรู เรายังดอย เรงศึกษา 
เมื่อเติบใหญ เราจะได มีวิชา 
เปนเคร่ืองหา เลี้ยงชีพ สําหรับตน 
ไดประโยชน หลายสถาน เพราะการเรียน 
จงพากเพียร ไปเถิด จะเกิดผล 
ถึงลําบาก ตรากตรํา ก็จําทน 
เกิดเปนคน ควรหมั่น ขยันเอย 
 
 
50.เอามือวางไวบนตัก 
เอามือวางไวบนตัก 
ชางนารัก นารักจริง ๆ 
เด็กดี ไมดื้อ ไมซน 
พวกเราทุกคน.ไมใชลูกลิง 

ที่มา : http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 
 
51.กลอนหน่ึง-สอง  
หน่ึง สอง มือตีกลอง ตะแลกแทรกแทรก 
สาม สี่ ดูใหดี 
หา หก สองกระจก 
เจ็ด แปด ถือปนแฝด 
เกา สิบ กินกลวยดิบ ปวดทองรองโอย โอย 
 
52. บานฉันมีแกวน้ําสี่ใบ ครูใหอีกสามใบนะเธอ 
มารวมกันนับดีดีซิเออ ดูซิเธอรวมกันไดเจ็ดใบ 
บานฉันมีแกวนํ้าเจ็ดใบ หายไปสามใบนะเธอ 
ฉันหาแกวแลวไมเจอ ดูซิเออเหลือเพียงสี่ใบ 
 
53. ฉันนอน บนเตียง สงเสียง แจวแจว 



 
 

หนูหม ผาแลว ไวกัน ลมหนาว 
นอนดิ้น ไปมา ฝนวา ควาดาว 
54.แมให เงินพี่ วันนี้ หาบาท 
แตฉัน ไดขาด สองบาท ใชไหม 
ฉันได สามบาท นอยกวา เสียใจ 
พี่ได มากกวา ยิ้มรา ยินดี 
 
 
55.เจ็ดวันฉันน่ังนับ อาทิตยลับเริ่มสีแดง  
วันจันทรนั้นเปลี่ยนแปลงเปนสีเหลืองเรื่อเรืองตา  
อังคารสีชมพูชางงามหรูดูทีทา  
วันพุธสุดโสภาเขียวขจีสีสดใส  
พฤหัสบดีประสานสีแสด(สม)วิไล วันศุกรฟาอําไพ 
เสารสีมวงเดนดวงเอย  
 
56.มอญซอนผาตุกกะตาอยูขางหลัง 
ไวโนนไวน่ี ฉันจะตีกนเธอ  
ใครเห็นใครอยาบอก  
ใครบอกคนน้ันเปน 
 
57.หน่ึง-สอง-สาม 
หน่ึง สอง สาม เปนยามปลอด สี่ หา ลอดร้ัวออกไป 
หก เจ็ด แปด แดดแจมใส เกา สิบ ไวไวว่ิงไลกัน 
สิบเอ็ด สิบสอง รีบยองกลับ สิบสาม สิบสี่ หลับแลวฝน 
สิบหา สิบหก ตกเตียงพลัน สิบเจ็ด สิบแปด น้ันฉันหัวโน 
 
58. ขวดหาใบวางอยูบนกําแพง (ซ้ํา) 
เราเอาหินปาไปใหมันกลิ้งตกลงมา 
คงเหลือขวดกี่ใบวางอยูบนกําแพง ลดลงเหลือสี ่
(ลดจํานวนขวดลงไปตามลําดับ จนกระทั่งเหลือขวดหน่ึงใบ) 
ไมมีขวดเหลือเลยวางอยูบนกําแพง 

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



 
 

 
   59. โตะเรียน ของฉัน น้ันทํา ดวยไม 
ไมหนา เห็นไหม ฉีกไม ขาดเลย 
กระดาษ ของฉัน นั้นบาง เหลือเอย 
ฉีกนิด ขาดเลย ไมหนา นาชม 
 
  60.  เสาธง ตรงแนว เห็นแลว ใชไหม 
มีเสา ชาติไทย ผูกไว นั่นหนา 
เสาธง สูงเดน มองเห็น งามตา 
ตนไม เต้ียกวา เสาสูง จริงเอย 
 
   61. ไมบรรทัด ของฉัน อันยาว เทาน้ี 
ดินสอ ของพี่ สั้นกวา ใชไหม 
ยางลบ ของนอง ยิ่งสั้น ลงไป 
ไมบรรทัด นี่ไง ยาวกวา ใครเลย 
 
62 .ไมบรรทัด ของฉัน อันยาว เทานี้ 
ดินสอ ของพี่ สั้นกวา ใชไหม 
ยางลบ ของนอง ยิ่งสั้น ลงไป 
ไมบรรทัด นี่ไง ยาวกวา ใครเลย 
 
63. เสาธง ตรงแนว เห็นแลว ใชไหม 
มีเสา ชาติไทย ผูกไว นั่นหนา 
เสาธง สูงเดน มองเห็น งามตา 
ตนไม เต้ียกวา เสาสูง จริงเอย 

 
ที่มา : นางสาวรชตวรรณศิรัรัตน 

http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 

 


