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เพลง 

สาระที่ควรเรียนรู ้

1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

1. เพลงมือนี้มีประโยชน์ 

มือฉันนี้ มีประโยชน์ ไม่มีโทษ แก่ใครใคร 

หยิบจับ นับเลขได้ ใช้ทักทาย สวัสดี ขอบคุณ 

หรือขอโทษ วาดรูปโปรด ระบายสี 

ปลูกต้นไม้ เล่นดนตรี มือฉันนี้ ดีจริงเอย 

http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย-2842.html 

 

2. เพลงหากพวกเราก าลังสบาย 

หากพวกเรากําลังสบายจง (ตบมือ) พลัน หากพวกเรากําลังสบายจง (ตบมือ) พลัน 

หากพวกเรากําลังมีสุข หมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่ง มัวประวิงอะไรกันเล่า 

จง(ตบมือ) พลัน (กระทืบเท้า ผงกหัว ส่งเสียงดัง) 

http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย-2842.html 

 

3. เพลงโป้ง กลาง นาง ก้อย 

โปูง ชี้ กลาง นาง ก้อย  ก้อย นาง กลาง ชี้ โปูง นิ้วทุกนิ้วซื่อสัตย์ไม่คดโกง ยกนิว้โปูงชมเชยเด็กดี 

http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย-2842.html 

 

 

 

 



 

4. เพลงออกก าลัง เพลงส าหรับเด็กปฐมวัย 

ออกกําลังด้วยการร้องรําทําเพลง 

ให้คล่ืนเครงเสียงเพลงบรรเลงจับใจ 

เราร้องกันไป ไม่มีหม่นหมองฤทัย 

แล้วเราเพลินใจด้วยกันร้องรําทําเพลง 

http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับปฐมวัย -2842.html 

 

5. เพลงท าอะไร ย่ะ เพลงส าหรับเด็กปฐมวัย 

จะทําอะไร ย่ะ ๆ จะทําอะไร จะทําอะไร ทําไมโอ้เอ้ 

ลุกขึ้นแต่เช้า อย่ามัวโง่เขลา ทําใจโลเล 

อาบน้ําแปรงฟัน ของเรานั้น อย่าทําโฉเก 

ก็มัวทําอะไร ทําไมไม่ไปโรงเรียนโอ้เอ้ ทําอะไรย่ะๆ 

anthai.com/เพลงสําหรับปฐมวัย -2842.html 

 

6. เพลงอาบน้ า 

อาบน้ําซู่ซ่า ล้างหน้าฟอกสบู่ถูตัว 

ชําระเหงื่อไคลบลาดให้ท่ัว เสร็จแล้วเช็ดตัว 

เราไม่ขุ่นมัว สุขกายสบายใจ 

http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับปฐมวัย -2842.html 

 

 

 

 



 

7. เพลงแบมือแล้วก า 

แบมือแล้วกําๆ สลัดให้มันแรงๆ ไต่เต้าตามกันๆ ไต่ให้ถึงลูกคางๆ 

แบมือแล้วกําๆ ตบให้ดังแผะๆ ไต่เต้าตามกันๆ ไต่ให้ถึงลูกคางๆ 

แบมือแล้วกําๆ วางบนตักนั่นแหละๆ 

ไต่เต้าตามกันๆ ไต่ให้ถึงลูกคางๆ หนูน้อยเอยอ้าปากก็เห็นฟัน 

http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับปฐมวัย -2842.html 

 

8. เพลงตบมือซ้าย ขวา 

ตบมือข้างซ้ายๆ ตบมือข้างขวาๆ เรามาสนุกเฮอา 

ตบมือข้างซ้าย ตบมือข้างขวา 

http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับปฐมวัย -2842.html 

 

9. เพลงน่ีแม่น 

นี่แม่นผม นี่แม่นหน้าผาก นี่แม่นปาก นี่แม่นหูดัง นี่แม่หลัง 

นี่แม่นหน้าแข่ง อันตองแตง เขาเรียกว่าแขน อันแบน แบน 

เขาเรียกสะโพก เอาไว้โยก แซมบ้า ๆ 

http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับปฐมวัย -2842.html 

 

 

 

 

 

 



 

10. เพลงฟันผ ุ

ฟันผุละซิ ๆ ๆ นั่นแหละ 

ผุอีกละซิ ๆ ๆ นั่นแหละ 

นั่นแน่ ๆ ๆ นั่งทําหน้าม่อย 

ปวดฟันหน้าจ๋อย แหมครางอ๋อยเชียวแหละ 

ทํามือทําไม้ บอกไบ้แบ๊ะๆ 

ชักชวนแปรงฟัน ให้ทุกวันนั่นแหละ 

แปรงขึ้นแปรงลง อย่าพะวงเลยแหละ 

ฟันขาวเร็วรวด แหมหายปวดเลยแฮะ 

http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับปฐมวัย -2842.html 

 

11. เพลงเด็กน้อยสารภี 

ลัล ลัน ลา เด็กน้อยสารภี 

ลัล ลัน ลา ไม่ยอมฟังครู 

ลัล ลัน ลา ครูถือไม้ตี 

ลัล ลัน ลา สารภีตีตอบ 

http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับปฐมวัย -2842.html 

 

12. เพลงกระซิบ 

กระซิบ กระซิบ บอกต่อตอ่กันไป หนูหนูเงียบเร็วไว เราจะไม่เสียงดัง 

http://www.webboard.karn.tv/index.php?topic=31497.40;wap2 

 

 



 

13. เพลงก ามอื 

กํามือขึ้นแล้วหมุนหมุน 

ชูมือขึ้นโบกไปมา ( ซ้ํา) 

กางแขนขึ้นและลง 

พับแขนเอามือแตะไหล ่

กางแขนขึ้นและลง 

ชูขึ้นตรงหมุนไปรอบตัว 

http://www.webboard.karn.tv/index.php?topic=31497.40;wap2 

 

14. เพลงกายบริหาร 

กํามือขึ้นแล้วหมุน ๆ ชูมือขึ้นโบกไปมา 

กํามือขึ้นแล้วหมุน ๆ ชูมือขึ้นโบกไปมา 

กางแขนขึ้นแหละลง พับแขนมือแตะไหล ่

กางแขนขึ้นแหละลง พับแขนมือแตะไหล ่

ชูมือขึ้นหมุนไปรอบตัว 

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

 

15. เพลงอาบน้ า 

อาบน้ําแล้วสบายตัว 

สบายหัวหนูหมั่นสระผม 

ตัดเล็บท่ีมันแหลมคม 

ปากหอมน่าชมเพราะหนูแปรงฟัน…. 

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

 



 

17. เพลงอวัยวะ 

ตาเรามีไว้ดู หูเรามีไว้ฟัง 

จมูกอยู่ตรงกลาง 

มีไว้สําหรับหายใจ 

มือเรามีสองมือเอาไว้จับถือทํางานท่ัวไป 

ส่วนขาพาเราเดินได ้

ส่วนขาพาเราเดินได ้

ไปไหนไหนด้วยขาของเรา 

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

 

18. เพลงโยกเยก 

โยกเยกเอย น้ําท่วมเมฆ กระตายลอยคอ หมาหัวงอ ขี้คอโยกเยก พวกเราชอบเล่นอะไร 

ชอบเล่นอะไรในบอกเราสิ พวกเรามิได้โง่นิ(ซ้ํา) พวกเราเด็กดีของทุกๆคน เด็กเอ๋ยเด็กน้อย เจ้า 

ท้ังสองหรือเจ้าท้ังหลาย สายลมนั้นล่องลอยไป (ซ้ํา) เห็นเห็นเด็กแจ่มใส ทุกวี่ทุกวัน เต่าๆๆ ๆ 

มันมี4ขา 4ตีน(เท้า)เดินมามันทําหัวพุพุโพโพ 

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

 

19. เพลงเข้าแถว 

เข้าแถว เข้าแถว อย่าลํ้าแนวยืนเรียงกัน 

อย่ามั่วแชร์เชือนเดินตามเพื่อนให้ทัน 

ระวังจะเดินชนกัน เข้าแถวเร็วพลันว่องไว 

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

 

 



 

20. เพลงแมลงเกาะจมูก 

มีแมลงตัวหนึ่งบินมาเกาะจมูกกระต่าย(ซ้ํา) 

มันจึงปั๊ดมันจึงปัด แมลงก็บินหนีไป 

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

 

21. เพลง กระโดด ( ท าท่าทางประกอบ ) 

กระโดด กระโดด กระโดด กระโดดฉันโปรดมากมาย 

กระโดด แล้วแสนสบาย ดีใจ ท่ีได้กระโดด 

ลัน ลัน ลา ลัน ลัน ลา ลัน ลัน ลา 

ลัน ลัน ลา ลัน ลัน ลา ลัน ลัน ลา 

http://www.la-orutis.dusit.ac.th/research4.php 

 

22. เพลงนับ 

เอามือท้ังสองแล้วกางออกไป (ซ้ํา) 

ก้มหัวไว้ขาตึงหน้าตรง (ซ้ํา) 

จับข้อเท้าให้มั่นคง 

ย่อหัวลงแล้วจึงยืดตัว 

หมุนรอบตัวเราเอง 

http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย-2842.html 

 

 

 

 



 

23. เพลงยักค้ิว 

ยักคิ้ว ยักเอวยักไหล่ ตาชม้ายยิ้มไปยิ้มมา… 

ชิกกาบุ่ม ชิกกาบุม่ ลันลา (ซ้ํา) 

จีบซ้าย จีบขวา ลอยหน้ารําวง…… 

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

 

24. เพลงตบมือ 

ตบมือห้าคร้ัง หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า 

ตบให้ดังกว่านี้ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า 

กระโดดข้างหน้าห้าที หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า 

แล้วถอยกลับท่ีเหมือนเดิน หนึ่ง สอง สาม ส่ี ห้า 

กระโดดไปทางซ้าย หนึ่ง สอง สาม ส่ี ห้า 

แล้วย้ายไปทางขวา หนึ่ง สอง สาม ส่ี ห้า 

ส่ายสะโพกไปมา หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า 

หัวเราะห้าห้าดังดัง หนึ่ง สอง สาม ส่ี ห้า 

http://supranee176.wordpress.com/2012/01/18/เพลงสอนเด็กปฐมวัย/ 

 

25. เพลงสองตา สองหู 

ตาสองตาไว้ดู หูสองหูไว้ฟัง สองขายืนแล้วนั่ง สองหูฟัง สองตาดู 

มือสองมือของเรา เท้าของเราไว้เดิน ปากร้องเพลงเพลินเพลิน สองเท้าเดิน สองตาดู 

http://supranee176.wordpress.com/2012/01/18/เพลงสอนเด็กปฐมวัย/ 

 

 

 



26. เพลงหนูอยากเป็นอะไร 

หนูจําหนูคิดดูเสียให้ดีดี 

อนาคตจะเป็นสุขศรี โตขึ้นหนูนี้จะเป็นอะไร 

หนูอยากเป็นทหาร ปูองกันอริราชศัตรู 

หนูอยากเป็นครู ให้ความรู้เด็กเด็กทั่วไป 

หนูอยากเป็นตํารวจ วิ่งไล่กวดผู้ร้ายเร็วไว 

หนูอยากเป็นอะไร อ๋อนึกได้เป็นพยาบาล 

หนูจ๋าหนู ต้องเรียนรู้ให้เชี่ยวชาญ 

หนูต้องขยัน หมั่นทําการบ้านมาส่งคุณครู 

http://supranee176.wordpress.com/2012/01/18/เพลงสอนเด็กปฐมวัย/ 

 

27.  เพลงมือฉัน 

มือฉันนั้นสวยจริงจริง ถ้าเปื้อนไม่นิ่งรับล้างเร็วไว้ 

กลับจากห้องน้ําและก่อนกินไป ล้างมือเสียให้สะอาดเอย 

http://mysmartkid.wordpress.com/tag/เนื้อเพลงเด็ก/ 

 

28. เพลงหนูท าได ้

อาบน้ําแต่งตัวเร็วไว หนูทําเองได้แน่นอนแน่นอน 

ทานอาหารเก็บช้อนและส้อม ทําได้แน่นอนหนูทําเองทําเอง 

ไม่ว่าจะทําอะไรไม่ว่าจะทําอะไร หนูทําเองได้ทําเองทําเอง 

http://mysmartkid.wordpress.com/tag/เนื้อเพลงเด็ก/ 

 

 

 

http://supranee176.wordpress.com/2012/01/18/เพลงสอนเด็กปฐมวัย/


 

29. เพลงกระโดด 

กระโดด กระโดด กระโดด กระโดดให้พร้อมเพรียงกัน 

กระโดดเพื่อสร้างพลัง กําลังให้กับพวกเรา 

ลันลันลา ลันลันลา ลันลันลา ลันลันลา 

http://mysmartkid.wordpress.com/tag/เนื้อเพลงเด็ก/ 

 

30. เพลง สวัสด ี

ลั่น ลัน ลา .. ลันล้าลันล้าลา (ซ้ํา4 ครั้ง) 

สวัสดีวันนี้มาพบเธอ ได้มาเจอพบเธอให้ชื่น 

ใจ ร่วมสุขสันต์สัมพันธ์ในดวงใจ 

สุข ฤทัยพวกเราอนุบาล ล่ัน ลัน ลา .. ลันล้าลัน 

ลันลา (ซ้ํา) 

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

 

31. เพลง สวัสด ี

สวัสดี สวัสดี สวัสดี 

วันนี้เรามาพบกัน 

เธอและฉันพบกันแล้วสวัสดี 

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

 

 

 

 



 

32. เพลงมาตบมอื 

มาตบมือ มาตบมือ แล้วเดินรอบๆตัวไป ตบ 

ตบ ตบให้สนุกสุขสันต์ ตบมือสร้างไมตรี 

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

 

2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอ้มเด็ก 

33. เพลง สา…หวัดด…ี..น้องสาว 

ซา…หวัดดี..น้องสาว ๆ ผิวเจ้าขาวแจ๋มจันทร์ 

ดังสรรค์ลงมาแต่ง ส่ายตาน้องผ่านไป 

ส่ายตาอ้ายผ่านมา พาให้ฝันละเมอ 

เชิญเข้ามาน้องสาว เจ้าอย่าได้เอียงอายๆ พี่จะได้ชื่นหัวใจ 
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34. เพลงเอ อ ีไอ โอ ย ู

ปูุของฉันนั้นเป็นชาวนา เออีไอโอยู ลูกหมาเล็กๆอยู่กลางทุ่งนา 

เออีไอโอยู มันร้อง (เสียงสัตว์…) นี่ก็ร้องบ๊อกๆ …บ๊อก ๆ 

นั่นก็ร้องบ๊อก นี่ก็ร้องบ๊อก บ๊อก ๆ ๆ ๆ 
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35. เพลงสาวชาววัง 

สาวชาววังเอวเล็กเอวบางปะแปูงบาหยัน 

คนนั้นเป็นของใครกัน ๆ ถ้าเป็นของฉัน ๆรักตายเลย 
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36. เพลงยินดีที่พบกัน 

วันนี้ยินดีที่เราได้มาพบกัน (ซ้ํา) 

ยินดี ยินดี ยินดี มาเถิดมา เรามาร่วมสนุก 

ปลดเปลื้องความทุกข์ให้มันสิ้นไป มาเถิดมา… 

เรามาร่วมจิต ช่วยกันคิดให้การศึกษาเจริญ 
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37. เพลงรีบไปโรงเรียน 

หนูหนูเด็กๆท้ังหลายอย่านอนตื่นสายเป็นเด็กเกียจคร้าน 

ตื่นเช้าจะได้เบิกบาน สดชื่นสําราญสมองแจ่มใส 

อาบน้ําล้างหน้าสีฟัน รีบเร่งเร็วพลันแต่งตัวทันใด 

รับประทานอาหารเร็วไวเสร็จแล้วก็รีบไปโรงเรียน. 
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38. เพลงโรงเรียน 

โรงเรียนของเราน่าอยู่..คุณครูใจดีทุกคนเด็ก ๆ ก็ไม่ซุกซน 

พวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียน…ชอบมา ชอบมาโรงเรียน 

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

 

39. เพลงสวัสด ี

สวัสดีแบบไทย ๆแล้วก็ไปแบบสากล 

สวัสดีทุกๆคน 

แบบสากลแล้วก็แบบไทย 

http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
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40. เพลงสวัสด ีขอบคณุ และขอโทษ 

เมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดี สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ 

เมื่อผิดพลั้งขออภัยขอโทษที ขอโทษครับ/ขอโทษค่ะ 

เมื่อจากกันยกมือไหว้สวัสดี สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ 

เมื่อใครมีจิตไมตรีขอขอบคุณ ขอบคุณครับ/ขอบคุณค่ะ 
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41. เพลงบ้าน 

คนมีปญัญา สร้างบ้านไว้บนศิลา 

เมื่อมีลม พายุพัดมา บ้านของเขา ก็ยังคงอยู่ 

คนโง่สร้างบ้าน สร้างบ้านไว้บนหาดทราย 

เมื่อมีลม พายุพัดมา บ้านของเขาก็ พังทลาย 
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42. เพลงออกก าลังกาย 

ปั๊กเปูา ถลาเล่นลม 

ชื่นชมกระชั้น กระชิด 

ปั๊กเปูา ส่ายหางนิด นิด 

ปั๊กเปูา ส่ายหางนิด นิด 

ปั๊กเปูา ตัวนี้ มีฤทธิ์มากนัก 

ยัก หนึ่ง ยัก สอง ยัก หนึ่ง 

ยัก กึ่ง กึ่ง มา ยัก ยัก ยัก 
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43. เพลงต ารวจจ๋า 

ตํารวจจ๋ากรุณาหนูหน่อย หนูน้อย น้อยจะข้ามถนน 

เดินดี ๆอย่าว่ิงซุกซน จะข้ามถนนทุกคนควรระวัง 

(ต้องข้าถนนตรงทางม้าลาย) 
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44. เพลงสวัสด ี

หญิง เมื่อเจอกันฉันทักทายสวัสดี ค่ะ 

ชาย สวัสดี ครับ 

หญิง ไปไหนมาจ๊ะ 

ชาย ไปธุระมาหน่อย 

หญิง ก่อนจากกัน ฉัน กล่าวคํา สัสดีค่ะ 

ชาย สวัสดี ครับ 

หญิง ชาย ส่งยิ้มให้ ส่งยิ้มให้ ซึ่งกัน 
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45. เพลงบ้านฉัน 

บ้านฉันมีนกกระจอก ส่งเสียงจอก ๆอยู่บน 

บ้านฉันนั้นชอบเลี้ยงนกๆ มันบินโผผกไปมา 

บ้านฉันมีดอกไม้สวย บ้านฉันมีกล้วยไม้ปุา 

บ้านฉันมีบ่อเลี้ยงปลา ตอนเย็นกลับมาช่างเพลินใจ 

พวกเราทุกคนมีความสุขล้นท่ีบ้าน หลังจากช่วยแม่ทํางานๆ 

เราต่างชื่นบานท่ีบ้านของเรา 
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3. ธรรมชาติรอบตัว 

46. เพลงฝน 

ซ่า ซ่า ซ่า ฝนตกลงมากระเด็นเป็นฝอย 

เด็ก เด็ก หลบฝนกันหน่อย เด็ก เด็ก หลบฝนกันหน่อย 

ฝนเพียงเล็กน้องจะเป็นหวัดเอ๋ยฮัด เช้ย ฮัด เช้ย ฮัด เช้ย 
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47 .เพลงกินผักผลไม ้

กินผักผลไม้ทําให้แข็งแรง 

แก้มก็แดงน่ารักหนักหนา 

ไก่ไข่นมเนื้อหมูปูปลา 

กินแล้วแกล้วกล้าเติบโตว่องไว 
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48. เพลงปลาตัวน้อย 

ปลาตัวน้อย ๆ ปลาตัวน้อย ๆ ล่องลอยไปตามน้ํา 

แล้วเจ้าก็ถาม ว่ามันเป็นเพราะเหตุใด 

สายธาราที่เคยงามสดใส เดี๋ยวนี้ทําไมจึงแห้งแล้งดําครํ่า 

น้ําทําไมจึงแห้ง คลองทําไมจึงดํา 

น้ําทําไมจึงแห้ง คลองทําไมจึงดํา 

ปลาตัวน้อย ๆ เฝูาคอยคําตอบหนา 

ใครจะตอบเจ้าปลาได้ไหมเล่าเอย 

ปลาตัวน้อย ๆ เฝูาคอยคําเฉลย 

ขออย่าได้ละเลยหาคําตอบให้เจ้าปลา 

ใครจะตอบเจ้าปลา แล้วใครจะตอบเจ้าปลา 
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49. เพลงลิง 

เจี๊ยก ๆ ๆ เป็นเสียงเรียกของลิง 

ลิงมันอยู่ไม่นิ่งมันชอบวิ่งกันอยู่ไปมา 

เจี๊ยก ๆ ๆ มันร้องเรียกพวกมา 

ครั้นพอถึงเวลาออกเท่ียวหาผลไม้กิน 
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50. เพลงแมว 

แมวเอ๋ยแมวเหมียว 

แยกเขี้ยว ยิงฟัน 

เจ้าหนูมันกลัวตัวสั่น 

เจ้าหนูมันกลัวตัวสั่น 

หนีไม่ทันถูกจับกินเอย 
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51. เพลงเสือกับวัว 

1 2 3 ไล่ตามกันมา วัวอยู่ข้างหน้า ไม่ต้องหลบหนี 

เสืออยู่ข้างนอก ล่อหลอกให้ดี 

จับวัวได้ทันที เป็นผู้มีชัย 
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52. เพลงดุกดุ๋ย 

ดุกดุ๋ย ๆ แมลงสาบออกหากินขนมอมลูกอมเสียจนแก้มตุ่ย 

ควายตัวเมียออกลูกมาเป็นตัวเมีย 

อยู่มาไม่นานมีลูกมีหลานก็เป็นตัวเมีย 
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53. เพลงปลูกผักสวนครัว 

ช่วยกันปลูกผักสวนครัวๆ พรวนดินให้ท่ัวปลูกถั่วฟักยาว 

ข่าตระไคร้ มะกรูด มะนาว โหระพา กระเพรา น้ําเต้า ฟักทอง 
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54.เพลงลูกแพะ 

เตอะ แตะ ๆ ลูกแพะเดินโซเซมา 

เดินโซซัดโซเซ ทําท่าโฉเก เตอะ แตะ ๆ 
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55. เพลงลิง 

เตอะ แตะ ๆ เราเดินไป อะไรอยู่บนต้นไม้ โหนไปโหนมา 
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56. เพลงเจ้านกโผบิน 

นกเอยเจ้าโผบิน ออกหากินตามถิ่นดอน 

จิ๊กทีกระโดดที ๆ ได้เหยื่อไม่ดีทําหัวส่ันหัวคลอน 
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57. เพลงเลียนเสียงนก 

กาเว้า กาเว้า กาเว้า เสียงนกกาเว่าร้องแต่เช้าตรู 

จุ๊กกรู ๆ ๆ นกเขาขันกรูเสียงเพราะจับใจ 

โฮก โปก ๆ ๆ นกโพระดกร้องอยู่ไม่ไกล 

นกกาบินมาแต่ไกล ส่งเสียงใส กา กา 
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58. เพลงระบ าชาวเกาะ 

รําระบําชาวเกาะ ไพเราะเสนาะจับใจ สายน้ําหลั่งไหล สายน้ําหลั่งไหล กระทบหาดทราย ดังครื่นๆ

กระทบหาดทรายดังครื่นๆ 
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59. เพลงหนอน 

ต้วมๆเตี้ยมๆออกมาจากไข่ 

เจ้าหนอนตัวใหญ่ลูกใครกันหนอ 

กระดึบ กระดึบไป 

กระดึบ กระดึบไป 

กระดึบ กระดึบไป บนใบไม้อ่อน 
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60. เพลงสัตว ์

ยุงเยอะ ท้ังตบท้ังเกา ซาร้ายตัวเราเป็นจ้ําเป็นผื่น แมลงสาปน่าเกลียดๆ ไต่กันยั่วเยี้ย 

ทําลายข้าวของ วันนี้มาใช้อัศวิน แมลงร้ายตายดิ้นทั้งยุงไม่มีเหลือ ถูกใจ ๆ จริง ๆ สองรางวัล ๆ 

เป็นประกัน อัศวิน!!!! 
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61. เพลงช้าง 

ช้างๆๆ น้องเคยเห็นช้างรึเปล่า 

ช้างมันตัวโตไม่เบา จมูกยาวๆเรียกว่างวง 

มีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างา มีหูมีตา หางยาว 
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62. เพลงเปด็ 

อย่าท้ิงขยะนะเออ ลูกเป็ดเค้าเจอเดี๋ยวเค้าดุเอา 

อย่าท้ิงขยะนะเรา ลูกเป็ดเห็นเข้าบ่นกั๊น พึมพัม 

ก๊าบ ก้าบ ก้าบ ก้าบ ก้าบ 

ก๊าบ ก้าบ ก๊าบ ก้าบ ก้าบ 
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63. เพลงกบ 

อบ อ้บ อ้บ อ้บ เสียงอ้บฟังแต่ไกล 

ไป ไป เราไป โดดไปให้เหมือนดังกบ 

โดดลงรู เมื่อเห็นศัตรูรีบหลบ 

เมื่อฝนตก มันร้องอ้บ อบ 

อ้บ อบ อบ อบ ไปท่ัวท้องนา 
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64. เพลงข้าวโพดสาลี 

พรวนดินกันเสียให้หมด จะปลูกข้าวโพด สาลี ๆ 

โอ้แม่นวลดาราจะไม่รีบมาเร็วรี่ 

ข้าวโพดสาลี ๆ ปุานชะนี้จะโรยรา 
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65 .เพลงนก 

โน้นนกบินมาลิ๊บๆ 

นกกระจิบ 1 2 3 4 5 

อีกฝูงบินล่องลอยมา6 7 8 9 10 ตัว 
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66. เพลงนก 

เร็วเข้าซีเรว็เข้าซี นับดีดี นับให้ดังๆ นกฝูนหนึ่งมากมายเสียจัง นับดังๆ นับให้ดีดี 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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67. เพลงลูกหม ู

ในเช้าแจ่มใสวันหนึ่งซึ่งเป็นวันน้ํานอง ลูกหมูก็อยากจะลอง ๆเล่นโคลน 

แต่แล้วก็ต้องคันเท้าพยาธิไซเท้าของมัน ลูกหมูคิดได้เร็วพลันรีบปูองกันทันที 

จึงทํารองเท้าด้วยไม้เชือกเป็นสายชั้นดี เร็วมาช่วยกันซิ จะได้ของดีเสียงดัง 

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

มาฟังเสียงฉันเดินซิ ๆ ๆ ๆ ๆ 

กับ กิ๊บ กับ กับ กิ๊บ กับ กับ กิ๊บ กับ กิ๊บ กับ กิ๊บกับ 
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68. เพลงนกเอี้ยง 

นกเอี้ยงเอ๋ย 

มาเลี้ยงควายเฒ่า 

ควายกินข้าว 

นกเอี้ยงหัวโต 
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69. เพลงนกเอี้ยง 

นกเอ๋ย นกเอี้ยง 

คนเข้าใจ ว่าเจ้าเลี้ยง ซึ่งควายเฒ่า 

แต่นกเอี้ยง นั้นเลี่ยง ทํางานเบา 

แม้อาหาร ก็ไปเอา บนหลังควาย 

เปรียบเหมือนคน ทําตน เป็นกาฝาก 

รู้มาก เอาเปรียบ คนท้ังหลาย 

หนีงานหนัก คอยสมัคร งานสบาย 

จึงน่าอาย เพราะเอาเยี่ยง นกเอี้ยงเอย 
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69.เพลงเป่าย้ิงฉุบ 

น้ําปลา ตราหัวสิงห์ จับผู้หญิงมาทรมาน 

จับผู้ชายมาทรยศ จับแม่มดมาดึงสะดือ 

จับกิ้งกือ มาทําก๋วยเตี๋ยว 

จับแมวเหมียวมาเต้นระบํา 

จับแมวดํามาเปุาย้ิงฉุบ 
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70.เพลงไก ่

ไก่ ไก่ ไก ่

ซื้อไหมครับ จะกลับแล้ว….ไก่ 

ส่งกระดูกเอาไปชิงโชค 

ไปเท่ียวรอบโลกกับคนขายไก่ 

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

 

71.เพลงตุด๊ตู ่

ตุ๊ดตู่อยู่กลางทุ่งนา ส่ีตีนเดินมาอะรําซัมซัม 

ช้างน้อยส่งเสียง ส่งสําเนียงเสียงดูดีดํา 

อะรําซัมซัม ดูดีดําชื่นใจชื่นใจ 

http://supranee176.wordpress.com/2012/01/18/เพลงสอนเด็กปฐมวัย/ 

 

72.เพลงลูกช้างกับลูกไก ่

ลูกช้างทําไมถึงตัวใหญ่ ลูกไก่ทําไมถึงตัวเล็ก (ซ้ํา) 

คิด คิดไม่ออกซักที คิดไม่ออกซักที 

แล้วก็คิดออก (ซ้ํา) 

ลันลา ลันลา ลันลา ลา (ซ้ํา ) 

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

 

 

 

 



 

 

73.เพลงผีเสื้อแสนงาม (ไก่แจ้ ) 

ผีเสื้อเอย แสนงาม 

บินดมตอม มวลดอกไม้ 

เขียว เหลือง เพลินดูช่างสุขใจ 

ช่างสดใส สีส้ม สี แดง หน่อย นอย .............. 

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

 

74.เพลงสงสารแม่ปลาบู ่

สงสารแต่แม่ปลาบู่ อาศัยอยู่ในฝั่งคงคา 

นางเอื้อยเป็นลูกกรําพร้า ถึงเวลามาร่อนรํา 

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

 

75.เพลงกระต่ายน้อย 

ฉันเป็นกระต่าย ตัวน้อย มีหางเดียว 

สองหูยาว สั่นกระดุ่ก กระดุ่ก กระดิ้ก 

กระโดดไปมาทําท่า กระดุ๊ก กระดิก 

เพื่อนท่ีรัก...ของฉันนั้นคือเธอ 

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

 

 

 

 



 

76.เพลงเราชวนกันบิน 

เราชวนกันบิน (ซ้ํา) บินไปด้วยกัน 

ต่างพากันบิน (ซ้ํา) บินไปด้วยกัน 

เกาะลงตรงหน้านกตัวหนึ่ง... 

ต่างพากันออกไปร้องเพลง 

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

 

78.เพลงดาวดวงน้อย 

แวววาว วิบวับ ดาวน้อยระยิบตา เธอคือใครกัน ไหนบอกมา 

สูงๆขึ้นไป ไกลเหลือคณา เธอเหมือนดังเพชรบนฝากฟูา 

http://growinggood.org/2010/08/7778/ 

 

79.เพลงเจ้าโต้งตื่นเช้า 

ไก่เอ๋ยไก่โต้ง โก่งคอขันคู ตื่นแต่เช้าตรู่ รู้หน้าท่ีตน 

ตะวันตื่นเช้า เจ้าโต้งฝึกฝน รู้อดรู้ทน โก่งคอขันเตือน 

บอกเช้าวันใหม่ ไม่โกหกเพื่อน ไม่เคยแชเชือน 

เตือนตะวันมา เอ้กอีเอ้กเอ้ก เมฆลอยเต็มฟูา 

แสงแดดฉายจ้า หยุดขันเถิดเอย 

http://growinggood.org/2010/08/7778/ 

 

 

 

 



 

80.เพลงลูกสัตว ์

ลูกเป็ดมันร้องก้าบก้าบ ลูกไก่มันร้องเจี๊ยบเจี๊ยบ 

ลูกหมาเห่าบ๊อกบ๊อกบ๊อก ลูกแมวก็ร้องเหมียวเหมียว 

ลูกหมูมันร้องอู๊ดอู๊ด ลูกกบมันร้องอ๊บอ๊บ 

ลูกนกร้องจ๊ิบจิ๊บจิ๊บ ลูกวัวก็ร้องมอมอ 

http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย-2842.html 

 

81.เพลงเสียงฝน 

เสียงฝน หล่นจากฟากฟูา สาดซัดมารหนาวเย็นกระไร (ซ้ํา) 

พวกเราอย่าออกไปไหน เปียกฝนไปจะเป็นหวัดเอย 

http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับปฐมวัย -2842.html 

 

 

4. สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเดก็ 

82. เพลงอย่าทิ้ง 

อย่าท้ิง อย่าทิ้ง อย่าทิ้ง ทิ้งแล้วจะสกปรก 

ถ้าเราเห็นมันรก ต้องเก็บ ๆ ๆ 

http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับปฐมวัย -2842.html 

 

 

 

 

 



 

83. เพลงยานพาหนะ 

หึ่ม ๆ ๆ เครื่องบินกระหึ่มบนฟูา 

ปิ้น ๆ ๆ รถยนต์แล่นมาแต่ไกล 

ปููน ๆ ๆ นั่นเสียงวูดของรถไฟ 

ตึก ๆ ๆ เรือยนต์แล่นในแม่น้ําลําคลอง 

http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับปฐมวัย -2842.html 

 

84. เพลงหมวกกันแดด 

หนูจ๋า หนูจะไปไหน ใส่หมวกปีกใหญ่ ปิดหน้าปิดตา 

ลา ล้า ลา ลา บาบูมใบเย 

พี่จ๋า หนูจะเดินไป โรงเรียนใกล้ใกล้ หาเพื่อนเพื่อนหนา 

หนูจ๋า หนูจะไปไหน ใส่หมวกปีกใหญ่ ปิดหน้าปิดตา 

พี่จ๋า หมวกปีกใบใหญ่ คุณแม่เย็บให้กันแดดดีหนา 

http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับปฐมวัย -2842.html 

 

85. เพลงยวนยาเหล 

ยวนยาเหล ยวนยาเหล่ หัวใจว้าเหว่ ไม่รู้จะเห ไปหาใคร 

จะซื้อเปลญวนท่ีด้ายหย่อน ๆ 

จะซื้อเปลญวนท่ีด้ายหย่อน ๆ 

จะเอา(ชื่อลูก) นอนไกวเช้า ไกวเย็น 

http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับปฐมวัย -2842.html 

 

 

http://blog.janthai.com/เพลงสำหรับปฐมวัย%20-2842.html


 

86. เพลงดื่มนม 

ดื่ม ดื่ม ดื่ม เรามาดื่ม ดื่ม นมกันเถอะ ดื่ม แล้ว อย่าทําเลอะเทอะ ดื่มแล้ว อย่าทําเลอะ 

เทอะ ดื่ม นมเยอะ ๆ ร่างกาย แข็งแรง เย้ๆ( ซ้ํา) 

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

 

87. เพลงก๊อกน้ า 

ก๊อกน้ําท่ีต่อกับแปฺบ แล้วใครแอบถอดเอาแปฺบไป เปิดน้ําจะไหลอย่างไร (ซ้ํา) 

รู้ตัวหรือไม่ใครแอบถอดแปฺบ แปฺบแปฺบ แปฺบแปฺบ แปฺบแปฺบ 

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

 

88. เพลงสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม 

สามเหลีย่ม ส่ีเหลี่ยม วงกลม 

ครูบรรจงให้หนูรู้จัก 

เด็กๆหนูช่างน่ารัก 

เรามารู้จัก สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม 

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

 

89. เพลงติ๊กต่อก 

ติ๊กต่อก เสียงนาฬิกา พอถึงเวลา เรามาช่วยกัน ติ๊กต่อก 

ฉันเป็นเข็มสั้น ติ๊กต่อก ฉันเป็นเข็มยาว ติ๊กต่อก 

เสียงนาฬิกา พอถึงเวลา เรามาช่วยกัน 

http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย-2842.html 

 



 

89. เพลงเก็บของ 

เก็บ เก็บ เก็บ 

มาช่วยกันเก็บของที 

เร็วคนดี 

มาเก็บเข้าท่ีกันเอย 

http://www.webboard.karn.tv/index.php?topic=31497.40;wap2 

 

90. เพลงกาตม้น้ า 

ฉันเป็นกาต้มน้ํา อ้วน เตี้ย ม้อ ต้อ 

นี่คือหูของฉัน นี่คือพวยกางอ 

ยามเมื่อน้ํามันเดือด…วู้.. ยามเมื่อน้ํามันเดือด 

ยกฉันลงแล้วก็ชงฉันหน่อย 

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

 

91. เพลงเจด็วัน 

เจ็ดวันฉันนั่งนับ อาทิตย์ลับเริ่มสีแดง 

วันจันทร์นั้นเปลี่ยนแปลงเป็นสีเหลืองเรื่อเรืองตา 

อังคารสีชมพูช่างงามหรูดูทีท่า 

วันพุธสุดโสภาเขียวขจีสีสดใส 

พฤหัสบดีประสานสีแสด(ส้ม)วิไล 

วันศุกร์ฟูาอําไพ 

เสาร์สีม่วงเด่นดวงเอย 

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

 



 

92. เพลงรถไฟ 

ขึ้นรถไฟจะไปโคราช 

ตดดังปฺาดถึงราชบุรี 

ตดอีกทีถึงบริษัท 

บริษัท ป้้า ๆ เปอ 

ขอเสนอนิยายเรื่องสั้น 

ปูากับปูุ กู้อีจู้ 

ปูาไม่อยู่ ปุูไปเท่ียว 

ปลาดุก ปลาไหล รถไฟชนกัน 

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

 

93.เพลงระฆัง 

ระฆังใบน้อยท่ีวัดพระแก้วดัง ดิง ดอง ดอง ดิง ดอง ดอง ดิง ดอง ดอง ดิง ดอง ดอง ดิง ดอง ดอง 

ดิง ดอง ดอง 

ดิง ดอง ดิง ดอง ดิง ดอง ดิง ดอง ดิง ดอง ดิงดอง 

http://www.gotoknow.org/posts/383751 

 

 

 

 

 

 

 



 

94.เพลงรถไฟสามัคคี 

รถเอ๋ยรถไฟ วิ่งไปทุกท่ี 

รวมกันทุกที สนุกจริงเชียว ว่ิงเล่นรถไฟ 

ต่อท้ายทางเดียว เกาะกันกลมเกลียว 

ปฺูน ปฺูน ปฺูน ปฺูน 

จับไหล่ ต่อไหล่ น้ําใจ เกื้อกูล 

ร้องเพลง ปฺูน ปฺูน เป็นเสียง รถไฟ 

ร้องเล่นทุกครา เริงร่า สดใส 

กอดคอ กันไว้ รถไฟ สามัคคี 

http://growinggood.org/2010/08/7778/ 

 

95.เพลงธงไตรรงค ์

ไตรรงค์ ธงไทย ปลิวไสว สวยงามสง่า 

สีแดงหมายถึงชาติ 

สีขาวคือศาสนา 

น้ําเงินคือพระราชา 

เราจึงเรียกว่า ธงไตรรงค์ 

http://growinggood.org/2010/08/7778/ 

 

 

 

 

 

 



 

96.เพลงระบ าไม้กวาด 

รู้ไหม รู้ไหม รู้ไหม รู้ไหมฝุุนนั้นไม่สะอาด ไม่กวาด มันก็ไม่ไป เด็กเด็ก ควรจําใส่ใจ เด็กเด็กควรจํา

ใส่ใจ ไม่กวาด ไม่ไป ขี้ฝุุนยังมี 

บ้านเราต้องมีระเบียบ เรียบหรูคอยจับคอยดู อย่าว่างเว้นเห็นแล้วต้องช่วยถู อย่าว่างเว้นเห็นแล้ว

ต้องช่วยถู เพื่อให้น่าอยู่เจริญหูเจริญตา 

หัดไว้ หัดไว้ นะเรา ยามเช้า ยามบ่าย ยามสาย กวาดบ้านเป็นของง่ายดาย ถ้าไม่ใส่ใจ ขี่ฝุุนจะเต็ม

เมือง กวาด กวาด กวาด กวาด เอ้า กวาด กวาด กวาด กวาด กวาด 

http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย-2842.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าคล้องจอง 

1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

1. หนูจ๋ารู้ไหม ครูชือ่อะไร 

ใครหนอตอบได้ ช่วยบอกเพื่อนที 

เจอะกันรู้จัก ทักทายสวัสดี 

เจอกันวันนี้ “สวัสดีครับ” “สวัสดีค่ะ” 

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

 

2. ชื่อ – สกุล 

คุณแม่ของฉัน ท่านนั้นบอกว่า 

คนเราเกิดมา ต้องตั้งชื่อพลัน 

ชื่อจริง ชื่อเล่น เป็นสิ่งสําคัญ 

คนรู้จักกัน เพราะขานชื่อเอย 

การเก็บอุปกรณ์และเครื่องใช้ในห้องเรียน 

ของเล่นของใช้ สมุดดินสอ 

เมื่อใช้แล้วหนอ ต้องเก็บให้ดี 

เก็บเป็นหมวดหมู่ นั่นดูเข้าที 

หยิบโน่นหยิบนี่ หาง่ายจังเลย 

การเก็บอุปกรณ์และเครื่องใช้ในห้องเรียน 

ปฏิบัติตามกฎห้องเรียน 

เด็กเอ๋ยเด็กดี ต้องมีวินัย 

ระเบียบมีไว้ ให้ปฏิบัติ 

สิ่งของวางจัด ทุกอย่างสวยงาม 

หนูอย่ามองข้าม กฎของห้องเรียนปฏิบัติตามกฎห้องเรียน 

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

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


 

3. ค าน าหน้าช่ือ เพศ อาย ุ

เด็กชายเด็กหญิง ต่างเป็นเพื่อนกัน 

ในห้องของฉัน มีท้ังหญิงชาย 

เด็กชายกล้าแกร่ง แข็งแรงมากหลาย 

เด็กหญิงขี้อาย ดูน่ารักจัง 

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

 

4. รูปร่าง ลักษณะหน้าตา 

คนเราเกิดมา หน้าตาแตกต่าง 

ท้ังรูป ท้ังร่าง สูงต่ําต่างกัน 

บ้างดํา บ้างขาว หน้ายาว หน้าสั้น 

สิ่งท่ีเหมือนกัน คือความดีเอย 

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

 

5. ชื่อ – สกุลของเพื่อน 

เพื่อนฉันมากมาย หญิงชายหลายคน 

ท้ังตาลท้ังต้น ต่างเป็นเพื่อนกัน 

ฉันมีอะไร ก็ให้แบ่งปัน 

เพราะพวกเรานั้น เป็นเพื่อนรักเอย 

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

 

 

 

 



 

6. ตา 

หนูน่ังมองด ูหมู หมา กา ไก่ 

มองใกล้ มองไกล มองไปรอบข้าง 

มองซ้าย มองขวา มองหน้า มองหลัง 

หนูเห็นทุกอย่าง ด้วยตาหนูเอง 

ท่ีมา ชื่อ คุณครูปิยะพร นามสกุล สีเสียดค้า 

 

7. เพลงก ามอื 

กํามือขึ้นแล้วหมุนหมุน ชูมือขึ้นโบกไปมา(ซ้ําท้ังประโยค) 

กางแขนขึ้นและลง พับแขนมือและไหล ่

กางแขนขึ้นและลง ชูขึ้นตรงหมุนไปรอบตัว 

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

 

8. บน-ใต้ 

ฉันนอน บนเตียง ส่งเสียง แจ๋วแจ๋ว 

หนูห่ม ผ้าแล้ว ไว้กัน ลมหนาว 

นอนดิ้น ไปมา ฝันว่า คว้าดาว 

ตื่นมา แสนหนาว ผ้าตก ใต้เตียง 

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

 

 

 

 



 

9. นับน้ิวมือ 

นี่คือนิ้วมือของฉัน มือฉันนั้นมีสิบนิ้ว 

มือซ้ายฉันมีห้านิ้ว มือขวาก็มีห้านิ้ว 

นับ หนึ่ง สอง สาม ส่ี ห้า นับต่อมา หก เจ็ด แปด เก้า สิบ 

นับนิ้วนั้นจงอย่ารีบ นับหนึ่งถึงสิบจําให้ขึ้นใจ 

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

 

10. ซ้าย-ขวา 

ปรบมือข้างซ้าย (ปรบมือทางซ้าย 2 ครั้ง) 

ปรบมือข้างขวา (ปรบมือทางขวา 2 คร้ัง) 

พวกเรามาสนุกเฮฮา ปรบมือข้างซ้าย ปรบมือข้างขวา 

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

 

11. ซ้าย-ขวา 

เราใช้อะไร อ๋อมือสองข้าง 

ซ้าย ขวา ใช้ต่าง กันบ้างนิดหน่อย 

มือขวาถนัดกว่า เพราะว่าใช้บ่อย 

มือซ้ายใช้น้อย ไม่ค่อยถนัดเอย 

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

 

 

 

 



 

12. ห ู

เรามีสองหู ข้างซ้ายข้างขวา 

อยู่บนใบหน้า คอยฟังเสียงดัง 

หูมีไว้ฟัง ระวังหน่อยหนา 

รู้จักรักษา อย่าแคะหูเอง 

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

 

13. จมูก 

หนูมีจมูก อยู่บนใบหน้า 

จมูกนี้หนา มีไว้หายใจ 

ดมกลิ่นเร็วไว ด้วยจมูกเรา 

สูดลมออกเข้า ปอดเฝูาทํางาน 

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

 

14. ปาก 

ปากของหนูนั้น จ้ิมลิ้มน่ารัก 

ใครเห็นพูดทัก รู้จักทักทาย 

หนูพูดดีดี เป็นศรี เป็นศักดิ์ 

ปากหนูรู้จัก นับหนึ่ง สอง สาม 

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

 

 

 

 



 

15. มือ และ เท้า 

มือ เท้า ของหนู มีอยู่สิบนิ้ว 

มือหนูใช้ห้ิว ช่วยจับสิ่งของ 

หนูเดินสองขา พาวิ่งไวว่อง 

หนูน่ังยองยอง ด้วยขาแขง็แรง 

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

 

 

2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานแวดลอ้มรอบตัวเด็ก 

16. บ้าน 

บ้านสร้างจากวัสดุมากมาย ปูน อิฐ ดิน หิน ทราย ไม้ ใบหญ้า 

ช่วยให้บ้านแข็งแรง ให้ความอบอุ่นกายา เราสร้างบ้านขึ้นมาเป็นท่ีพักอาศัยเอย 

https://wiki.stjohn.ac.th/groups/kindergarten/wiki/e11db/ 

 

17. Family 

Familyแปลว่า ครอบครัว ในครอบครัวมีความสุขสันต์ 

มีพ่อ มีแม่ อยู่กันครบครัน ลูกๆ เร็วพลันสนุกครื้นแครง 

https://wiki.stjohn.ac.th/groups/kindergarten/wiki/e11db/ 

 

 

 

  

 



 

18. โรงเรียนของฉัน 

โรงเรียน โรงเรียนของฉัน 

เด็กเด็กขยัน ท้ังอ่านท้ังเขียน 

หนังสือ หนังสือท่ีเรียน 

ครูให้อ่านเขียน หนังสือดีดี 

http://suppakrit.homeschoolnetwork.org/content/ภาษาของหนู.html 

 

19. พี่กับฉัน 

พี่จ๋า มาไปโรงเรียน 

ไปอ่านไปเขียน ไปเรียนหนังสือ 

หนูเขียน ก.ไก่ ครูให้เขียนชื่อ 

ให้คัดลายมือ คัดชื่อหนูเอง 

http://suppakrit.homeschoolnetwork.org/content/ภาษาของหนู.html 

 

20. ต ารวจ 

โรงพักเพื่อประชาชน 

ผู้คนล้วนต้องพึ่งพา 

ช่วยปราบโจรร้ายปล้นฆ่า 

ตํารวจอาสาปกปูองภัย 

คู่มือครู แผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ปฐมวัย รศ. ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ 

 

 

 

 



 

21. แม่ค้าข้าวหลาม 

แม่ค้า แม่ค้าข้าวหลาม ซื้อ หนึ่ง สอง สาม ราคาเท่าไร 

ขอซื้ออีก ส่ี ห้า หก ข้าวหลามกลิ้งตกรีบเก็บไวไว 

ซื้อหกขอแถมอีกหนึ่ง ไปจิม้น้ําผ้ึงอร่อยเหลือใจ 

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

 

22. ครอบครัวของฉัน 

ครอบครัวของฉัน 

นั้นมีตายาย 

ใจดีเหลือหลาย 

มาช่วยดูแล 

http://www.planforkids.com/homepage.php?maincat=viewbook&id=248668#2 

 

 

3. ธรรมชาติรอบตัว 

23. อุปกรณ์และภาชนะส าหรับปลูกดอกไม ้

ดอกไม้นี้ดี ทุกที่ปลูกได้ 

กระบอกไม้ไผ่ หรือในขวดโหล 

กาละมังเก่าเก่า ปลูกเอาไว้โชว์ 

กะถางใบโต โอ้โฮสวยจัง 

http://sutthatip11.blogspot.com/2009/06/3.html 

 

 

 



 

24. ส่วนประกอบของดอกไม ้

ส่วนประกอบของดอกไม้ จําไว้ให้มั่น 

เกสร กิ่ง ก้านสําคัญ ขอบอก 

อีกอย่างต้อง มีกลีบเลี้ยง กลีบดอก 

ไม่ได้หลวงหลอก บอกให้รู้ 

http://sutthatip11.blogspot.com/2009/06/3.html 

 

25. ชื่อของดอกไม ้

ดอกไม่สวยมีนามมากมาย 

มะลิ หงอนไก่ กล้วยไม้ ราตรี 

โปฺยเซียน กะดังงา จําปี จําปา 

กุหลาบ สารภี มีชื่อเรียกเอย 

http://sutthatip11.blogspot.com/2009/06/3.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26. ผลไม้แสนอร่อย 

ผลไม้ของไทย  ใครใครก็ชอบ 

ท้ังหวานท้ังกรอบ  ชอบกันหนักหนา 

ฝร่ังมังคุด      ละมุดพุทรา 

อีกท้ังน้อยหน่า  หนูจ๋าน่าทาน 

ลําไยแตงโม  ผลโตรสหวาน 

น่ารับประทาน      หอมหวานชวนลอง 

กล้วยหอมกล้วยไข่   มะไฟลองกอง 

อร่อยรับรอง       ลองชิมดูซ ี

ทุเรียนเนื้อเหลือง  มะเฟืองรสดี 

กินแล้วจะมี        สิ่งดีมากมาย 

ส้มโอผลใหญ่    ถูกใจเหลือหลาย 

หากินได้ง่าย    มากมายไม่แพง 

สตอเบอรี่  นั้นมีสีแดง 

ปลูกได้หลายแห่ง   แหล่งใหญ่ภาคเหนือ 

ผลไม้ของไทย  กินได้ไม่เบื่อ 

ประโยชน์เหลือเฟือ  เมื่อได้กินเอย 

http://www.gotoknow.org/posts/204358 

 

27. ผักกินหัว 

มันเทศ หอมหัวใหญ่  อยู่ในดิน กินอร่อย 

แครอค เผือกหัวน้อย       กินบ่อยดี มีประโยชน์ 

คู่มือครู แผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ปฐมวัย รศ. ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ 

 



28. ผักกินใบ 

ซื้อซิจ๊ะ ผักสดสะอาด 

นั่นผักกาด นี้แตงกวา 

โน้นคะน้า ถั่วฝักยาว 

มะเขือยาว กะหล่ําปลี 

คู่มือครู แผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ปฐมวัย รศ. ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ 

 

29 .ราก 

ต้นไม้ต้องการอาหาร 

เป็นพื้นฐานดํารงตน 

รากดูดอาหารผ่านลําต้น 

ปุยน้ําระคนปนกันไป 

คู่มือครู แผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ปฐมวัย รศ. ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ 

 

30 .ล าต้น 

ต้นไม้ต้องการอาหาร 

เป็นพื้นฐานเหมือนกับคน 

ลําเลียงผ่านลําต้น 

เลี้ยงกิ่งผลและก้านใบ 

คู่มือครู แผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ปฐมวัย รศ. ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ 

 

 

 

 



 

31. กระรอกบอกข่าว 

กระรอก กระรอก เจ้ามาบอกข่าว 

ขนนุ่ม หางยาว มากันกี่ตัว 

หนึ่ง สอง สาม สี่ อยู่นี่เป็น ห้า 

รีบบอกข่าวมา ไม่ต้องตื่นกลัว 

กระรอกบอกข่าว ว่าฝนจะตก 

ตัวสั่นงันงก ส่งเสียงรัว รัว 

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

 

32. พืชผักสวนครัว 

ผักสวนครัวขึ้นใกล้บ้าน 

รับประทานอยู่ทุกวัน 

มะเขือแตงกวาหลายพันธุ์ 

ของชอบฉันประโยชน์มาก 

คู่มือครู แผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ปฐมวัย รศ. ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ 

 

33. ธรรมชาตสิุขใจ 

ต้นไม้สูงใหญ่      กิ่งใบชูไหว 

อีกท้ังดอกไม้         สุขใจเมื่อมอง 

สัตว์พักอาศัย        ร่วมอยู่เพื่อนผ่อง 

สามัคคีปรองดอง      พวกผ่องสุขใจ 

http://sirikanyanat.blogspot.com/ 

 



 

34. การดูแลรักษาดอกไม้ 

ดอกไม้แสนสวย ต้องช่วยรักษา 

ให้น้ําให้ยา และหาปุยใส่ 

อีกท้ังพรวนดิน ครบสิ้นทําไว้ 

ทอดทิ้งเมื่อไรดอกไม้ตายเอย 

http://sutthatip11.blogspot.com/2009/06/3.html 

 

35. ประโยชน์ของดอกไม้ 

พูดถึงประโยชน์ของดอกไม่มากมายประโยชน์ 

สีสันสวยสด ไม่หมดคุณค่า 

ใช้ได้ทุกงาน สร้างสรรค์นํามา 

อีกท้ังบูชาเวลาสวดมนต์ 

http://sutthatip11.blogspot.com/2009/06/3.html 

 

36. อุปกรณ์และภาชนะส าหรับปลูกดอกไม ้

ดอกไม้นี้ดี ทุกที่ปลูกได้ 

กระบอกไม้ไผ่ หรือในขวดโหล 

กาละมังเก่าเก่า ปลูกเอาไว้โชว์ 

กะถางใบโต โอ้โฮสวยจัง 

http://sutthatip11.blogspot.com/2009/06/3.html 

 

 

 

 



 

37. ส่วนประกอบของดอกไม ้

ส่วนประกอบของดอกไม้ จําไว้ให้มั่น 

เกสร กิ่ง ก้านสําคัญ ขอบอก 

อีกอย่างต้อง มีกลีบเลี้ยง กลีบดอก 

ไม่ได้หลวงหลอก บอกให้รู้ 

http://sutthatip11.blogspot.com/2009/06/3.html 

 

38. ชื่อของดอกไม ้

ดอกไม่สวยมีนามมากมาย 

มะลิ หงอนไก่ กล้วยไม้ ราตรี 

โปฺยเซียน กะดังงา จําปี จําปา 

กุหลาบ สารภี มีชื่อเรียกเอย 

http://sutthatip11.blogspot.com/2009/06/3.html 

 

40. น้ าใส 

น้ําใส-ใส ในลําธาร     คล้ายสายพานต่อชีวา 

หล่อเลี้ยงเหล่าปูปลา         ให้ชีวันได้อาศัย 

น้ําใสนั้นมีน้อย           เราต้องคอยอย่าให้หมด 

รักษาน้ําทุกหยด                 จะได้ปลดความแห้งแล้ง 

http://sirikanyanat.blogspot.com/ 

 

 

 

 

http://sutthatip11.blogspot.com/2009/06/3.html


 

41. ผีเสือ้แสนงาม 

ผีเสื้อแสนงาม        บินตามดอกไม้ 

ขยับปีกปูองไป   บินไปบินมา 

ดูดเกสรดอกไม้       ขยายพันธ์ุนานา 

ดอกไม้งามตา    อุราเปรมปี 

http://sirikanyanat.blogspot.com/ 

 

42. กาก า 

กาเอ๋ยกาดํา                           รู้จํารู้จักรักเพื่อน 

ได้เหยื่อเผื่อแผ่ไม่แชเชือน           รีบเตือนพวกพ้องร้องเรียกมา 

เกลื่อนกลุ้มรุมล้อมพร้อมพัก        น่ารักน้ําใจกระไรหนา 

การเผื่อแผ่แน่ะพ่อหนูจงดูกา        มันโอบอารีรักดีนักเอย 

http://sirikanyanat.blogspot.com/ 

 

43. ทะเลสดใส 

ทะเลสดใส                    กว้างใหญ่หนักหนา 

มีกุ้งหอยและปูปลา             ต่างพึ่งพาอยู่มากมาย 

ทะเลมีสีสัน                   ผูกสักพันธ์ชาติหลากหลาย 

มีก้อนหินและดินทราย     รักษาไว้ให้งามตา 

สําหรับเด็กปฐมวัยฝึกทักษะทางภาษา 

http://sirikanyanat.blogspot.com/ 

 

 

 



 

44. ก ไก ่

ก  เอ๋ย  ก  ไก่        เลี้ยงไว้ในเล้า 

ขันปลุกพวกเรา             ตื่นเช้ากันเอย 

ข   ไข่  ข  ไข่ฟองใหญ่       ใช้ทําอาหาร 

ของคาวของหวาน                น่ารับประทานเอย 

http://sirikanyanat.blogspot.com/ 

 

45. แสงแดด 

แสงเอยแสงแดด  ช่วยแผดและเผา 

เชื้อโรคที่เรา ไม่หวังพึ่งพา 

ผ้าผ่อนตากไว้ แห้งไวหนักหนา 

อีกท้ังกายา อบอุ่นแข็งแรง 

พืชสัตว์โตเติบ สุขใจจากแสง 

พวกเราแสดง ขอบคุณแสงเอย 

นางสําลี นาถาบํารุง คุณครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กยศวดี 

 

46. ฝนจ๋า 

ฝนจ๋าฝนมาจากท่ีใด 

มาจากไอน้ํา   รวมตัวเป็นก้อนเมฆ 

เมฆจ๋าเมฆ   เมื่อถูกความเย็น   จะเป็นอย่างไร 

จะกลั่นตัวไว   เป็นหยดน้ําใส   ไหลตกลงมา 

เรียกว่า   น้ําฝนเอย 

นางสําลี นาถาบํารุง คุณครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กยศวดี 

 



 

47. ฝนตก   แดดออก 

ฝนตกพรําพรํา  แม่ดํากางร่ม 

แกเดินก้มก้ม   อยู่ข้างกําแพง 

ประเดี๋ยวแดดออก  แกบอกพ่อแดง 

ฉันไม่มีแรง   หุบร่มให้ที 

นางสําลี นาถาบํารุง คุณครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กยศวดี 

 

48. ต้นไม้ทีร่ัก 

ต้นไม้ช่วยโลกสวย เรามาช่วยกันรักษา 

รดน้ํา  พรวนดิน  ดายหญ้า ต้นไม้มีค่า  อย่าทําลาย 

นางสําลี นาถาบํารุง คุณครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กยศวดี 

 

49. แม่ไก-่ลูกไก ่

หนึ่ง สอง สามและสี่ แม่ไก่มีลูกสี่ตัว 

ลูกจ๋าอย่าทําชั่ว จงเกรงกลัวเรื่องบาปกรรม 

ลูกเจี๊ยบต่างรักแม่ จึงมีแต่เชื่อฟังคํา 

ทําดีทุกเช้าค่ํา หากทําชั่วจะเป็นทุกข์ 

แม่มองเจี๊ยบท้ังสี่ เป็นเด็กดีแล้วมีสุข 

จึงร้องว่า “กุ๊ก กุ๊ก” แม่รักลูกทุกทุกตัว 

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

 

 

 



 

50. แม่ไก่ออกไข ่

แม่ไก่ออกไข่วันละฟอง ไขว่ันละฟอง 

แม่ไก่ของฉันไข่ทุกวัน หนึ่งวันได้ไข่หนึ่งฟอง (นับต่อไปเรื่อยๆ) 

แม่ไก่ของฉันไข่ทุกวัน สิบวันได้ไข่สิบฟอง 

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

 

51. ลูกแมวสิบตัว 

ลูกแมวสิบตัวไต่อยู่บนหลังคา ตัวหนึ่งกระโดดตุ๊บลงมาเหลือลูกแมวเก้าตัว(ลดจํานวนลงไป

ตามลําดับจนกระทั่งเหลือหนึ่งตัว) 

ลูกแมวตัวหนึ่งไต่อยู่บนหลังคา พอมันกระโดดลงมาบนหลังคาก็ไม่มีแมว 

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

 

52. ลูกวัว 

ลูกวัวตัวนั้น มันกระโดดวิ่ง 

ไปห่างไกลจริง อยู่กลางทุ่งนา 

ส่งเสียง มอ มอ เรียกพ่อ แม่จ๋า 

เร็วเร็วรีบมา 

http://suppakrit.homeschoolnetwork.org/content/ภาษาของหนู.html 

 

 

 

 

 



 

53. จิ้งจก 

จิ้งจก จิ้งจก จิ้งจก จ้ิงจกมันมีสี่ขา 

อยู่ข้างฝาและบนเพดาน กินแมลงเป็นอาหาร 

โรงเรียน บ้าน ท่ีอยู่อาศัย 

ตัวเล็กกว่าตุ๊กแก คอยชะแง้ร้องทัก ใครๆ 

ออกลูกมาเป็นไข่ แอบเอาไว้ไม่ให้ใครมอง 

นางสําลี นาถาบํารุง คุณครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กยศวดี 

 

54. แม่ไก ่

เมื่อมีลูกน้อย แม่คอยเอาใจ 

คุ้ยเขี่ยดินให้ ลูกได้กินหนอน 

พอเหยี่ยวบินมา เรียกหาลูกอ่อน 

มากกไว้ก่อน สอนลูกหลบภัย 

http://suppakrit.homeschoolnetwork.org/content/ภาษาของหนู.html 

 

56. จับป ู

หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า จับปูม้ามาได้หนึ่งตัว 

หก เจ็ด แปด เก้า สิบ ปูมันหนีฉันต้องสั่นหัว 

กลัว ฉันกลัว ฉันกลัว ปูหนีบท่ีหัวแม่มือ 

ลา ล้า ลา .............................................. 

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

 

 

 



 

57. ดินก้อนกรวด 

ก้อนดินเม็ดเล็กเล็ก      กันเด็กเด็กช่างสุขสันต์ 

ก้อนดินเลี้ยงไพรพรรณ      ให้ชีวันได้อาศัย 

แร่ธาตุนั้นมีมาก          ดูไม่อยากต้นไม้เติบใหญ ่

พวกเราจงจําไว้                   อย่าทําลายสภาพของดิน 

สําหรับเด็กปฐมวัย ฝึกทักษะด้านภาษา 

http://sirikanyanat.blogspot.com/ 

 

 

4. สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก 

58. หนัก-เบา 

นั่นแน่ใบไม้ ปลิวลมไปมา 

สบายจริงหนา เพราะเบาเหลือใจ 

ก้อนหินอยู่นิ่ง กลิ้งไปไม่ได้ 

หนักกว่าใบไม้ ลมแรงไป 

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

 

59. หนา-บาง 

โต๊ะเรียน ของฉัน นั้นทํา ด้วยไม้ 

ไม้หนา เห็นไหม ฉีกไม่ ขาดเลย 

กระดาษ ของฉัน นั้นบาง เหลือเอย 

ฉีกนิด ขาดเลย ไม้หนา น่าชม 

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

 



 

60. หน้า-กลาง-หลัง 

เรือใบ สีแดง แล่นแซง ขึ้นหน้า 

เรือใบ สีฟูา ตามมา อยู่กลาง 

เรือใบ ลําไหน แล่นอยู่ ข้างหลัง 

สีขาว ช้าจัง อยู่หลัง สุดเลย 

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

 

61. ของเล่นของใช ้

ของเล่นของใช้ อย่าให้เกะกะ 

อย่าได้ลดละ มองแล้วน่าดู 

หนูจ๋าเร็วไว มาช่วยคุณครู 

เก็บของใส่ตู้ ไม่รกรุงรัง 

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

 

62. การใช้ภาษาสภุาพ 

พูดจาสุภาพ ฟังแล้วชื่นใจ 

หนูจงจําไว้ พูดจาน่าฟัง 

พูดดี ทําดี เป็นท่ีชื่นชม 

พ่อแม่สุขสม คุณครูดีใจ 

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

 

 

 



 

63. กลอนหน่ึง-สอง 

หนึ่ง สอง มือตีกลอง ตะแล๊ก แทร๊กแทร๊ก 

สาม ส่ี ดูให้ดี 

ห้า หก ส่องกระจก 

เจ็ด แปด ถือปืนแฝด 

เก้า สิบ กินกล้วยดิบ ปวดท้องร้องโอย โอย 

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

 

64. ตู้เย็น 

หมูบด ผักสด ผลไม้ เก็บแช่ไว้ในตู้เย็น 

อาหารไม่มีกลิ่นเหม็น เพราะไอเย็นช่วยให้สดนาน 

คู่มือครู แผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ปฐมวัย รศ. ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ 

 

65. คอมพิวเตอร ์

คอมพิวเตอร์สมองกล ใช้สืบค้นหาข้อมูล 

คลิกเมาส์บวกลบคูณ จิ้มแปูนนูนพิมพ์ข้อความ 

คู่มือครู แผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ปฐมวัย รศ. ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ 

 

 

 

 

 

 



 

66. ขวดห้าใบ 

ขวดห้าใบวางอยู่บนกําแพง (ซ้ํา) 

เราเอาหินปาไปให้มันกลิ้งตกลงมา 

คงเหลือขวดกี่ใบวางอยู่บนกําแพง ลดลงเหลือสี่(ลดจํานวนขวดลงไปตามลําดับ จนกระทั่งเหลือ

ขวดหนึ่งใบ) 

ไม่มีขวดเหลือเลยวางอยู่บนกําแพง จะทําอย่างไรกันดี 

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

 

67. บวก-ลบ 

บ้านฉันมีแก้วน้ําสี่ใบ ครูให้อีกสามใบนะเธอ 

มารวมกันนับดีดีซิเออ ดูซิเธอรวมกันได้เจ็ดใบ 

บ้านฉันมีแก้วน้ําเจ็ดใบ หายไปสามใบนะเธอ 

ฉันหาแก้วแล้วไม่เจอ ดูซิเออเหลือเพียงส่ีใบ 

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

 

68. มาก-น้อย 

แม่ให้ เงินพี่ วันนี้ ห้าบาท 

แต่ฉัน ได้ขาด สองบาท ใช่ไหม 

ฉันได้ สามบาท น้อยกว่า เสียใจ 

พี่ได้ มากกว่า ย้ิมร่า ยินดี 

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

 

 



 

69. สั้น-ยาว 

ไม้บรรทัด ของฉัน อันยาว เท่านี้ 

ดินสอ ของพี่ สั้นกว่า ใช่ไหม 

ยางลบ ของน้อง ยิ่งส้ัน ลงไป 

ไม้บรรทัด นี่ไง ยาวกว่า ใครเลย 

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

 

70. สูง-เตี้ย 

เสาธง ตรงแน่ว เห็นแล้ว ใช่ไหม 

มีเสา ชาติไทย ผูกไว้ นั่นหนา 

เสาธง สูงเด่น มองเห็น งามตา 

ต้นไม้ เตี้ยกว่า เสาสูง จริงเอย 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

71. ของใช้ประจ าตัว 

ของใช้ของหนู ต้องดูให้ดี 

เก็บไว้เป็นท่ี อย่าให้ปะปน 

แก้วน้ํา แปรงฟัน อย่าให้สับสน 

วางไว้ชั้นบน เก็บไว้ให้ดี 

ชื่อเล่น , สัญลักษณ์ของตนเอง 

ชื่อเล่นของหนู ใครก็รู้จัก 

ใครเห็นใครทัก ว่าน่าเอ็นดู 

พ่อแม่ตั้งให้ เด็กหญิงชมพู่ 

พี่ชายผมฟู ชื่อหมูอ้วนเอย 

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

 

72. หนึ่ง-สอง-สาม 

หนึ่ง สอง สาม เป็นยามปลอด ส่ี ห้า ลอดรั้วออกไป 

หก เจ็ด แปด แดดแจ่มใส เก้า สิบ ไวไวว่ิงไล่กัน 

สิบเอ็ด สิบสอง รีบย่องกลับ สิบสาม สิบส่ี หลับแล้วฝัน 

สิบห้า สิบหก ตกเตียงพลัน สิบเจ็ด สิบแปด นั้นฉันหัวโน 

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

 

72. หนึ่งปีมีสิบสองเดอืน 

หนึ่งปีนั้นมีสิบสองเดือนอย่าลืมเลือนจําไว้ให้มั่น 

หนึ่งสัปดาห์นั้นมีเจ็ดวัน 

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ 

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

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


 

73. วันทั้งเจ็ด 

เจ็ดวันฉันนั่งคิด                วันอาทิตย์สีแดง 

วันจันทร์นั้นเปลี่ยนแปลง       เป็นสีเหลืองเรื่อเรืองตา 

วันอังคารสีชมพู        ช่างงามหรูดีทีท่า 

วันพุธสุดโสภา                 เขียวขจีสีสดใส 

วันพฤหัสบดี                 ประสานสีแสดวิไล 

วันศุกร์ฟูาอําไพ        วันเสาร์สีม่วงเด่นดวงเอย 

api.ning.com/files/.../file.doc   

 

74. 7 วัน 7 ส ี

เจ็ดวันฉันนั่งนับ      อาทิตย์ลับเริ่มสีแดง 

วันจันทร์นั้นเปลี่ยนแปลง     เป็นสีเหลืองเรื่องเรืองตา 

วันอังคารสีชมพู      ช่างงามหรูดูทีท่า 

วันพุธสุดโสภา        เขียวขจีสีสดใส 

api.ning.com/files/.../file.doc  

 

75. หน้าที่ของเด็ก 

เด็กดีต้องมีหน้าท่ี 

สํานึกดีรักเรียนรู้ 

มีน้ําใจแบ่งปันนะหนู 

เชื่อฟังครูและผู้ปกครอง 

คู่มือครู แผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ปฐมวัย รศ. ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ 

 

 



 

76. ค าคล้องจอง แข็งกับนุ่ม 

กรวดทรายบนดิน ก้อนหินแผ่นไม ้

ดินสอที่ใช้ จําไว้ “แข็ง” ด ี

ขนแกะแสนนุ่ม กลุ่มก้อนสําลี 

ฟองน้ํานิ่มดี อย่างนี้ว่า “นุ่ม” 

คู่มือครู แผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ปฐมวัย รศ. ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ 

 

77. ค าคล้องจอง หนึ่ง–สิบ 

หน่ึง–สอง มือตีกลองตะล็อกต๊อกแต๊ก 

สาม–สี่ ดูให้ดี ห้า–หก ส่องกระจก 

เจ็ด–แปด ถือปืนแฝด ยิงปัง ปัง ปัง 

เก้า–สิบ กินกล้วยดิบ ปวดท้องร้องโอย 

คู่มือครู แผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ปฐมวัย รศ. ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ 

 

 

 

 

 


