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เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 

สาระที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

1. เพลง ตาดู หูฟง 

เรามีตาไวดู เรามีหูไวฟง 

เวลาใครสอนใครสั่ง ตองตั้งใจฟง ตองตั้งใจดู 

2. เพลง เด็กเอยเด็กดี 

เด็กเอย..เด็กดี ตองมีหนาที่ 10 อยางดวยกัน 

หน่ึง…นับถือศาสนา 

สอง…รักษาธรรมเนียมมั่น 

สาม…เช่ือพอแมครูอาจารย 

สี่…วาจานั้นตองสุภาพออนหวาน 

หา…ยึดมั่นกตัญู 

หก…เปนผูรูรักการงาน 

เจ็ด…ตองศึกษาใหเช่ียวชาญ ตองมานะบากบั่น ไมเกียจไมคราน 

แปด…รูจักออมประหยัด 

เกา…ตองซื่อสัตยตลอดกาล น้ําใจนักกีฬากลาหาญ ใหเหมาะกับกาล สมัยชาติพัฒนา 

สิบ…บําเพ็ญตนใหเปนประโยชน รูบาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติตองรักษา 

เด็กสมัยชาติพัฒนา จะเปนเด็กที่พา ชาติไทยเจริญ 

 

 



3. เพลง ดื่มนม 

 ด่ืม ด่ืม ดื่ม เรามาดื่ม ด่ืม นมกันเถอะ  

ดื่ม แลว อยาทําเลอะเถอะ ดื่มแลว อยาทําเลอะ 

เถอะ ดื่ม นมเยอะ ๆ รางกาย แข็งแรง เยๆ( ซ้ํา) 

4. เพลง กํามือขึ้นแลวหมุน ๆ 

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 

ยิ้มมาทีเห็นฟนดําก็ดูไมสวย 

แถมมีกลิ่นแปลกๆเพื่อนไมอยากคุยดวย 

ไมคอยมีใครอยากใกลเลย 

ฟนผุๆเคี้ยวอะไรไดไมคอยดี 

แลวบางทีเค้ียวไปโดนมันก็ปวดฟน 

แสนจะเจ็บจี๊ดๆ ปวดตุบๆ ตรงนั้น อูยทรมานจังเลย 

เชาก็แปรง เย็นก็แปรง ฟนสะอาดดี 

ทุกๆซี่ ทุกๆวันฟนสะอาดจัง 

หรือจะแปรงทุกครั้งหลังจากทานอาหาร 

ฟนก็จะไมผุแนนอน 

ฟนขางบนนะ เราก็แปรงลงลาง 

ฟนขางลางเราก็แปรงขึ้นบน 

ถาขจัดคราบฟนออกจากปากใหพน 

ฟนเราทุกคนจะแข็งแรง 

แมถาใครฟนผุอยูแลวอยาเสียใจ 

ไมเปนไรพอมีทางแกไข 

ก็รีบไปใหคุณหมอชวยเร็วไว 

รักษาใหฟนหายดี 



7. เพลง อวัยวะ 

ตาเรามีไวดูหูเรามีไวฟงจมูกอยูตรงกลาง 

มีไวสําหรับหายใจมือเรามีสองมือเอาไวจับถือทํางานท่ัวไป 

สวนขาพาเราเดินไดสวนขาพาเราเดินได 

ไปไหนไหนดวยขาของเรา 

8. เพลงสวัสดี 

สวัสดีแบบไทย ๆแลวก็ไปแบบสากล 

สวัสดีทุกๆคน 

แบบสากลแลวก็แบบไทย 

9. เพลงสวัสดี ขอบคุณ และขอโทษ 

เมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดี สวัสดีครับ/สวัสดีคะ 

เมื่อผิดพลั้งขออภัยขอโทษที ขอโทษครับ/ขอโทษคะ 

เมื่อจากกันยกมือไหวสวัสดี สวัสดีครับ/สวัสดีคะ 

เมื่อใครมีจิตไมตรีขอขอบคุณ ขอบคุณครับ/ขอบคุณคะ 

10. เพลงเขาแถว 

เขาแถว เขาแถว อยาล้ําแนวยืนเรียงกัน 

อยามั่วแชรเชือนเดินตามเพื่อนใหทัน 

ระวังจะเดินชนกัน เขาแถวเร็วพลันวองไว 

 

 



11.เพลง กระซิบ 

กระซิบ กระซิบ บอกตอตอกันไป หนูหนูเงียบเร็วไว เราจะไมเสียงดัง 

12. เพลงพบกันใหม 

พบกันใหม พบกันใหม จากกันไป ขวัญใจกลับมา 

โอละเฮ ลันลันลา ถึงสัปดาห เราหยุดสองวัน 

เสาร อาทิตย ฉันคิดถึงเธอ ฉันนอนละเมอ หัวใจไหวหวั่น 

โอละเฮ ลันลันลา พอถึงวันจันทร เรากอพบกันใหม 

13. เพลงยักคิ้ว 

ยักค้ิว ยักเอวยักไหล ตาชมายยิ้มไปยิ้มมา… 

ชิกกาบุมชิกกาบุม ลันลา (ซ้ํา) 

จีบซาย จีบขวา ลอยหนารําวง…… 

14. เพลง นี่คือผมนี่คือหนาผาก 

นี่คือผม..นี่คือหนาผาก 

นี่คือปาก..นี่คือลูกตา 

ยื่นออกมาเคาเรียกวาแขน.. 

อันแบน แบนเคาเรียกสะโพก.. 

เอาไวโยก แซมบา…แซมบา 

 

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

 



 

15. เพลงนิ้ว..อยูไหน 

นิ้วโปงอยูไหน น้ิวโปงอยูไหน อยูน่ีจะ อยูน่ีจะ 

สุขสบายดีหรือไร สุขสบายดีหรือไร ไปกอนนะ สวัสดี 

(น้ิวช้ี น้ิวกลาง น้ิวนาง น้ิวกอย มือฉัน) 

16. เพลงมือเล็กเล็ก 

มือเล็กเล็ก สรางโลกยิ่งใหญ มือเล็กเล็ก สรางโลกยิ่งใหญ 

มือเล็กเล็ก ทําใหโลกสวย โลกสวยงาม ดวยมือของเรา 

17. เพลงมือนี้มีประโยชน 

มือฉันนี้ มีประโยชน ไมมีโทษ แกใครใคร 

หยิบจับ นับเลขได ใชทักทาย สวัสดี ขอบคุณ 

หรือขอโทษ วาดรูปโปรด ระบายสี 

ปลูกตนไม เลนดนตรี มือฉันน้ี ดีจริงเอย 

18. เพลงหากพวกเรากําลังสบาย 

หากพวกเรากําลังสบายจง (ตบมือ) พลัน หากพวกเรากําลังสบายจง (ตบมือ) พลับ 

หากพวกเรากําลังมสีุข หมดความทุกขไปแลวทุกสิ่ง มัวประวิงอะไรกันเลา 

จง(ตบมือ) พลัน (กระทืบเทา ผงกหัว สงเสียงดัง) 

 

 

 



19. เพลงโปง กลาง นาง กอย 

โปง ช้ี กลาง นาง กอย  กอย นาง กลาง ชี้ โปง 

นิ้วทุกน้ิวซื่อสัตยไมคดโกง ยกนิ้วโปงชมเชยเด็กดี 

 

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

20.  เพลงออกกําลัง 

ออกกําลังดวยการรองรําทําเพลง 

ใหคลื้นเครงเสียงเพลงบรรเลงจับใจ 

 เรารองกันไป ไมมีหมนหมองฤทัย 

 แลวเราเพลินใจดวยกันรองรําทําเพลง 

21. เพลงทําอะไร ยะ 

จะทําอะไร ยะ ๆ จะทําอะไร จะทําอะไร ทําไมโอเอ 

 ลุกขึ้นแตเชา อยามัวโงเขลา ทําใจโลเล 

 อาบนํ้าแปรงฟน ของเราน้ัน อยาทําโฉเก 

 ก็มัวทําอะไร ทําไมไมไปโรงเรียนโอเอ ทําอะไรยะๆ 

22. เพลงนี่ของฉัน 

นี่มือของฉัน น่ีผมของฉัน  

นี่หัวของฉัน นี่จมูกของฉัน 

 

 



23. เพลงสะอาด 

ไหนดูเล็บมือ น่ีไงละ ๆ 

 แหมสะอาดดีน่ีเธอ ขอบคุณคะ ๆ 

 ไหนลองดูฟน ๆ น่ีไงละ ๆ 

 แหมสะอาดดีน่ีเธอ ขอบคุณคะ ๆ 

24. เพลงสวัสดี 

หญิง เมื่อเจอกันฉันทักทายสวัสดี คะ 

 ชาย สวัสดี ครับ 

 หญิง ไปไหนมาจะ 

 ชาย ไปธุระมาหนอย 

 หญิง กอนจากกัน ฉัน กลาวคํา สัสดีคะ 

ชาย สวัสดี ครับ 

หญิง ชาย สงยิ้มให สงยิ้มให ซึ่งกัน 

25. เพลง สา…หวัดดี…..นองสาว 

ซา…หวัดดี..นองสาว ๆ ผิวเจาขาวแจมจันทร 

 ดังสรรคลงมาแตง สายตานองผานไป 

 สายตาอายผานมา พาใหฝนละเมอ 

 เชิญเขามานองสาว เจาอยาไดเอียงอายๆ พี่จะไดช่ืนหัวใจ 

 

 



26. เพลงแบมือแลวกํา 

แบมือแลวกําๆ สลัดใหมันแรงๆ ไตเตาตามกันๆ ไตใหถึงลูกคางๆ 

 แบมือแลวกําๆ ตบใหดังแผะๆ ไตเตาตามกันๆ ไตใหถึงลูกคางๆ 

 แบมือแลวกําๆ วางบนตักน่ันแหละๆ 

 ไตเตาตามกันๆ ไตใหถึงลูกคางๆ หนูนอยเอยอาปากก็เห็นฟน 

27. เพลงตบมือซาย ขวา 

ตบมือขางซายๆ ตบมือขางขวาๆ เรามาสนุกเฮอา 

 ตบมือขางซาย ตบมือขางขวา 

28. เพลง ฟนผ ุ

ฟนผุละซิ ๆ ๆ น่ันแหละ 

 ผุอีกละซิ ๆ ๆ น่ันแหละ 

 น่ันแน ๆ ๆ นั่งทําหนามอย 

 ปวดฟนหนาจอย แหมครางออยเชียวแหละ 

 ทํามือทําไม บอกไบแบะๆ 

 ชักชวนแปรงฟน ใหทุกวันนั่นแหละ 

 แปรงข้ึนแปรงลง อยาพะวงเลยแหละ 

 ฟนขาวเร็วรวด แหมหายปวดเลยแฮะ 

 

 

 



29. เพลงยินดีที่พบกัน 

วันน้ียินดีท่ีเราไดมาพบกัน (ซ้ํา) 

 ยินดี ยินดี ยินดี มาเถิดมา เรามารวมสนุก 

 ปลดเปลื้องความทุกขใหมันสิ้นไป มาเถิดมา… 

 เรามารวมจิต ชวยกันคิดใหการศึกษาเจริญ 

30. เพลง นี่แมน 

นี่แมนผม นี่แมนหนาผาก น่ีแมนปาก น่ีแมนหูดัง น่ีแมนหลัง 

นี่แมนหนาแขง อันตองแตง เขาเรียกวาแขน  

อันแบน แบน เขาเรียกสะโพก เอาไวโยก แซมบา ๆ 

 

 ที่มา: http://blog.janthai.com 

31. เพลงกินผักผลไม 

กินผักผลไมทําใหแข็งแรง 

แกมก็แดงนารักหนักหนา 

ไกไขนมเน้ือหมูปูปลา 

กินแลวแกลวกลาเติบโตวองไว 

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

 

 

 



สาระที่ 2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานท่ีแวดลอมเด็ก 

32. เพลง โรงเรียนนาอยู 

โรงเรียนของเรานาอยู คุณครูใจดีทุกคนเด็ก ๆ ก็ไมซุกซน 

พวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียน…ชอบมา ชอบมาโรงเรียน 

33. เด็กนอยสารภี 

ลัล ลัน ลา เด็กนอยสารภ ี

ลัล ลัน ลา ไมยอมฟงครู 

ลัล ลัน ลา ครูถือไมตี 

ลัล ลัน ลา สารภีตีตอบ 

34. เพลง รีบไปโรงเรียน 

หนูหนูเด็กๆทั้งหลายอยานอนต่ืนสายเปนเด็กเกียจคราน 

ตื่นเชาจะไดเบิกบาน สดช่ืนสําราญสมองแจมใส 

อาบน้ําลางหนาสีฟน รีบเรงเร็วพลันแตงตัวทันใด 

รับประทานอาหารเร็วไวเสร็จแลวก็รีบไปโรงเรียน 

35. เพลง คนมีปญญา 

คนมีปญญา สรางบานไวบนศิลา 

เมื่อมีลม พายุพัดมา บานของเขา ก็ยังคงอยู 

คนโงสรางบาน สรางบานไวบนหาดทราย 

เมื่อมีลม พายุพัดมา บานของเขาก็ พังทลาย 

 



36. เพลง ยา หยา ยา 

ยา หยา ยา คุณยายซักผา 

คุณตาสระผม ยาอมโบตัน 

ยาสีฟนคอลเกต สบูวิเศษ 

ปกเปา ยิงฉุบ 

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

37. เพลง ตํารวจจา 

ตํารวจจากรุณาหนูหนอย หนูนอย นอยจะขามถนน 

 เดินดี ๆอยาวิ่งซุกซน จะขามถนนทุกคนควรระวัง 

 (ตองขาถนนตรงทางมาลาย) 

38. เพลง บานฉัน 

บานฉันมีนกกระจอก สงเสียงจอก ๆอยูบน 

 บานฉันนั้นชอบเลี้ยงนกๆ มันบินโผผกไปมา 

 บานฉันมีดอกไมสวย บานฉันมีกลวยไมปา 

 บานฉันมีบอเลี้ยงปลา ตอนเย็นกลับมาชางเพลินใจ 

 พวกเราทุกคนมีความสุขลนท่ีบาน หลังจากชวยแมทํางานๆ 

 เราตางชื่นบานที่บานของเรา 

 

 

 



39. เพลงสาวชาววัง 

 สาวชาววังเอวเล็กเอวบางปะแปงบาหยัน 

 คนน้ันเปนของใครกัน ๆ ถาเปนของฉัน ๆรักตายเลย 

ที่มา: http://blog.janthai.com 

40. เพลงรักแมพอคนเดียว 

เชาวันหนึ่งวันนั้น วันหน่ึงวันนั้น 7 นาฬิกา  

พอก็บอกออกมา ก็บอกออกมารักแมคนเดียว  

แมก็บอกวารัก ก็บอกวารักรักพอคนเดียว  

คนอื่นจะไมแลเหลียว จะไมแลเหลียวใหเสียเวลา 

41. เพลงเจาเนื้อละมุน  

เจาเน้ือละมุนเอย เจาเน้ืออุนเหมือนสําลี 

 แมมิใหผูใดตอง เนื้อเจาจะหมองศรี 

 ทองดีเจาคนเดียวเอย 

 

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

 

 

 

 

 



สาระที่ 3 ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 

42. เพลง จันทรเอยจันทรเจา 

จันทรเอยจันทรเจาขอขาวขอแกง 

ขอแหวนทองแดงผูกมือนองขาขอชางขอมาใหนองขาขี่ 

ขอเกาอี้ใหนองขานั่ง ขอเตียงตั้งใหนองขานอน 

ขอละครใหนองขาดู ขอยายชูเลี้ยงนองขาเถิด 

ขอยายเกิดเลี้ยงตัวขาเอง 

43. แมงมุมตัวนั้น 

แมงมุมลายตัวน้ัน 

ฉันเห็นมันสงสารเหลือทน 

วันหน่ึงมันถูกฝน ไหลลงจากบนหลังคา 

พระอาทิตยสองแสง ฝนแหงเหือดไปลับตา 

มันรีบไตขึ้นฟา หันหลังมาทําตาลุกวาว 

44. เพลงเจาโตงตื่นเชา 

ไกเอยไกโตง โกงคอขันคู ตื่นแตเชาตรู รูหนาที่ตน 

ตะวันตื่นเชา เจาโตงฝกฝน รูอดรูทน โกงคอขันเตือน 

บอกเชาวันใหม ไมโกหกเพื่อน ไมเคยแชเชือน 

เตือนตะวันมา เอกอีเอกเอก เมฆลอยเต็มฟา 

แสงแดดฉายจา หยุดขันเถิดเอย 

 



45. ลูกแมวเหมียว 

หนูมาลีมีลูกแมวเหมียว  

 ลูกแมวเหมียว ลูกแมวเหมียว 

 หนูมาลีมีลูกแมวเหมียว ขนมันคลายสําลี 

46. เพลง พระอาทิตย ยิ้มแฉง 

โผลมาจากขอบฟา เคามาในยามเชา 

สองแสงใหเรา อบอุนสบาย 

เคาลอยขามเราไป จมหายไปในยามเย็น 

พรุงนี้เราก็จะเห็น เคาโผลอีกที…ที่เดิม 

พระอาทิตย ยิ้มแฉง แกมแดง…แดง 

แตงตัว ทาแปงโผลมา ยามเชาตรู ฮูฮู 

พระอาทิตย ยิ้มแฉง แกมแดง…แดง 

แตงตัว ทาแปงโผลมา สงยิ้มใหคุณหนู 

ยิ้มนอยยิ้มใหญ 

47. เพลง เตา 

เตา เตา เตา เตานั้นมีสี่ขา  สี่ตีนเดินมา  

 มันทําหัวผลุบ ผลุบ โผล โผล  มันทําหัวผลุบ 

ผลุบ โผล โผล 

 

 



48. เพลง จับปูดํา 

จับปูดํา ขยําปูนา จับปูมา ควาปูทะเล 

สนุกจริงเลย ชะเลยนอนเปล จะโอละเหนอนเปล หลับไป 

49. เพลง อึ่งอาง 

อึ่งอางมันน่ังขางโอง มานั่งหลังโกงจะคอยกินมด 

เด็กเอยเจาอยาพูดปด เด็กเอยเจาอยาพูดปด 

จะกลายเปนมดอาหารอึ่งอาง 

50. เพลง แตงโม 

แตงโมผลใหญ ๆๆ เกิดข้ึนไดจากเม็ดแตงเม็ดเล็กๆ 

 จําไวนะพวกเด็ก ๆ จําไวนะพวกเด็ก ๆ เม็ดแตง 

เม็ดเล็กกลายเปนแตงผลใหญ 

51. เพลง รําระบําชาวเกาะ 

รําระบําชาวเกาะ ไพเราะเสนาะจับใจ  

สายนํ้าหลั่งไหล สายนํ้าหลั่งไหล กระทบหาดทราย 

ดังครื่นๆกระทบหาดทรายดังคร่ืนๆ 

52. เพลง หนอน 

ตวมๆเตี้ยมๆออกมาจากไข 

เจาหนอนตัวใหญลูกใครกันหนอ 

กระดืบ กระดืบไป กระดืบ กระดืบไป 

กระดืบ กระดืบไป บนใบไมออน 



53. เพลง อัศวิน 

ยุงเยอะ ทั้งตบทั้งเกา ซารายตัวเราเปนจ้ําเปนผื่น 

 แมลงสาปนาเกลียดๆ ไตกันย่ัวเยี้ย 

ทําลายขาวของ วันนี้มาใชอัศวิน แมลงรายตายดิ้นทั้งยุงไมมีเหลือ  

ถูกใจ ๆ จริง ๆ สองรางวัล ๆ เปนประกัน อัศวิน!!!! 

54. เพลง ชาง 

ชางๆๆ นองเคยเห็นชางรึเปลา 

ชางมันตัวโตไมเบา จมูกยาวๆเรียกวางวง 

มีเข้ียวใตงวงเรียกวางา มีหูมีตา หางยาว 

55. เพลง เสียงสัตว 

แมวของฉันน้ันรองเสียงดัง..เหมียว เหมียว งาว เหมียว เหมียว งาว 

วัวของฉันนั้นรองเสียงดัง.. มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ 

กบของฉันน้ันรองเสียงดัง..อบ อบ อบ อบ 

ไกของฉันนั้นรองเสียงดัง…เอก อี้ เอก เอก อี้ เอก เอก อี้ เอก 

เอะ.. นั้นใครรองเพลงใหเราฟง 

ซอล ลา ซอลฟา มี เร โด 

56. เพลง โอทะเลแสนงาม 

โอทะเลแสนงาม ฟาสีครามสดใส  

มองเห็นเรือใบ แลนอยูในทะเล อยูทะเลเห็น 

ปู ดูซิดูหมู ปลา กุงหอยนานา อยูในทองทะเล อยูในทองทะเล….. 



57. เพลง โยกเยกเอย 

โยกเยกเอย นํ้าทวมเมฆ กระตายลอยคอ  

หมาหัวงอ ขี้คอโยกเยก พวกเราชอบเลนอะไร 

ชอบเลนอะไรในบอกเราสิ พวกเรามิไดโงนิ (ซ้ํา) 

 พวกเราเด็กดีของทุกๆคน เด็กเอยเด็กนอย เจา 

ทั้งสองหรือเจาทั้งหลาย สายลมนั้นลองลอยไป (ซ้ํา) 

เห็นเห็นเด็กแจมใส ทุกว่ีทุกวัน เตาๆๆ ๆ 

มันมี 4 ขา 4 ตีน(เทา) เดินมามันทําหัวพุพุโพโพ 

58. เพลง ไกยางถูกเผา 

ไกยางถูกเผา ไกยางถูกเผา 

มันจะถูกไมเสียบ..โอย 

มันจะถูกไมเสียบ..โอย 

เสียบตูดซาย เสียตูดขวา 

รอนจริงๆ รอนจริงๆ รอนจริงๆ 

59. เพลงกระตายขาว 

กระตายขาว มีหูยาวเรียว 

หางสั้นนิดเดียวตาแดงแวววาว 

กระโดดเลนทามกลางแสงจันทรสกาว 

อยูตามราวปาชางนารัก เอยยย 

 



60. เพลง เปด 

กาบ กาบ กาบ เปดอาบน้ําในคลอง 

 ตาก็จองแลมองเพราะในคลองมีหอย ปู ปลา 

61. เพลง มดตัวนอย 

มดตัวนอยตัวนิด มดตัวนอยตัวนิด 

มดมีฤทธิ์นาดู ยูฮู มาไวไวกันหนอย 

 มาเร็วเร็วกันหนอย ยูฮูยูฮูยูวววว ฮู 

62. เพลง ลูกเปด 

อยาทิ้งขยะนะเออ ลูกเปดเคาเจอเดี๋ยวเคาดุเอา 

อยาทิ้งขยะนะเรา ลูกเปดเห็นเขาบนกั๊นพึมพัม 

กาบ กาบ กาบ กาบ กาบ 

กาบ กาบ กาบ กาบ กาบ 

63. เพลงกบ 

อบ อบอบอบเสียงอบฟงแตไกล 

ไป ไป เราไป โดดไปใหเหมือนดังกบ 

โดดลงรู เมื่อเห็นศัตรูรีบหลบ 

เมื่อฝนตก มันรองอบ อบ 

อบ อบ อบ อบ ไปทั่วทองนา 

 

 



64. เพลง ปลูกขาวโพด 

พรวนดินกันเสียใหหมด จะปลูกขาวโพด สาลี ๆ 

โอแมนวลดาราจะไมรีบมาเร็วรี่ 

ขาวโพดสาลี ๆ ปานชะนี้จะโรยรา 

65. เพลง นับนกกระจิบ 

โนนนกบินมาลิ๊บๆ 

นกกระจิบ 1 2 3 4 5 

อีกฝูงบินลองลอยมา 6 7 8 9 10 ตัว 

66. .เพลงลูกหมู 

ในเชาแจมใสวันหนึ่งซึ่งเปนวันนํ้านอง ลูกหมูก็อยากจะลอง ๆเลนโคลน 

แตแลวก็ตองคันเทาพยาธิไซเทาของมัน ลูกหมูคิดไดเร็วพลันรีบปองกันทันที 

จึงทํารองเทาดวยไมรอยเชือกเปนสายชั้นดี เร็วๆ มาชวยกันซิ จะไดของดีเสียงดัง 

กับ กิ๊บ กับ กับ กิ๊บ กับ กับ กิ๊บ กับ กิ๊บ กับ กิ๊บ กับกิบ กับ 

ฟงๆ เสียงฉันเดินซิ ๆ ๆ  กับ กับ กับ (2 รอบ) 

กับ กิ๊บ กับ กับ กิ๊บ กับ กับ กิ๊บ กับกิบ กับ กิบกับกิบ กับ 

67. เพลง ฝน 

ซา ซา ซา ฝนตกลงมากระเด็นเปนฝอย 

เด็ก เด็ก หลบฝนกันหนอย เด็ก เด็ก หลบฝนกันหนอย 

ฝนเพียงเล็กนองจะเปนหวัดเอยฮัดเชยฮัดเชยฮัดเชย 

 



68. เพลง สามเหลื่ยม สี่เหลื่ยม วงกลม 

สามเหลื่ยม สี่เหลื่ยม วงกลม 

ครูบรรจงใหหนูรูจัก 

เด็กๆหนูชางนารัก 

เรามารูจัก สามเหลื่ยม สี่เหลื่ยม วงกลม 

69. เพลง ตนไม 

ตนไมน้ันมีชีวิต อยาไดคิดไปตัดตนไม 

ตนไมจะเสียใจ ตนไมจะเสียใจ 

ยืนรองไห …ฮือ…ฮือ 

70. เพลง ปลาวาฬ 

ปลาวาฬพนนํ้าเปนฝอย 

ปลาเล็กปลานอยวายนํ้าตามมา 

ปลาวาฬนับ 1 2 3 

ปลาวาฬนับ 1 2 3 

ใครวายตามมาปลาวาฬจับตัว 

71. เพลง จิ้งจก 

จิ้งจก จิ้งจก จิ้งจก จิ้งจกมันมีสี่ขา 

อยูขางฝาและบนเพดาน กินแมลงเปนอาหาร 

โรงเรียน บาน ที่อยูอาศัย ตัวเล็กกวาตุกแก คอยชะแงรองทัก ใครๆ 

ออกลูกมาเปนไข แอบเอาไวไมใหใครมอง 



72. เพลง เตากับกระตาย 

เตาตัวลายเดินยายโคลงเคลง 

กระตายฮัมเพลงเดินสวนทางมา 

ใหนึกขําขันเจาเตาทองนาเชื่องชาดั่งกับปลิง 

มันจึงเปรยแกมเยยทาทาย 

แขงความไวกันไหมเจาปลิง 

เจาน่ันชักชานาเบื่อเสียจริงตอใหวิ่งไปกอน 

เพราะทะนงในตัวเกินไป 

จึงหลงเอนกายพิงไมพักผอน 

สายลมโชยหวิวไหวไชชอน กระตายเจาจึงนอนหลับปุยเย็นใจ 

กระตายทะนงลุมหลงลืมตน ตื่นมาจนอาทิตยลาไป 

รีบลุกผลุนผลันดั้นดนพฤกษไพร แตชาไปแลวสิ 

73. เพลง ปลาตัวนอยปลาตัวนอย ๆ 

ปลาตัวนอย ๆ ลองลอยไปตามน้ํา 

แลวเจาก็ถาม วามันเปนเพราะเหตุใด 

สายธาราที่เคยงามสดใส เด๋ียวน้ีทําไมจึงแหงแลงดําคร่ํา 

น้ําทําไมจึงแหง คลองทําไมจึงดํา 

น้ําทําไมจึงแหง คลองทําไมจึงดํา 

ปลาตัวนอย ๆ เฝาคอยคําตอบหนา 

ใครจะตอบเจาปลาไดไหมเลาเอย 



ปลาตัวนอย ๆ เฝาคอยคําเฉลย 

ขออยาไดละเลยหาคําตอบใหเจาปลา 

ใครจะตอบเจาปลา แลวใครจะตอบเจาปลา 

74. เพลง แมลงเกาะจมูก 

มีแมลงตัวหน่ึงบินมาเกาะจมูกกระตาย(ซ้ํา) 

กระตายจึงปด กระตายจึงปด แมลงก็บินหนีไป 

75. เพลงลิง 

เจี๊ยก ๆ ๆ เปนเสียงเรียกของลิง 

ลิงมันอยูไมน่ิงมันชอบวิ่งกันอยูไปมา 

เจี๊ยก ๆ ๆ มันรองเรียกพวกมา 

คร้ันพอถึงเวลาออกเที่ยวหาผลไมกิน 

76. เพลง แมวเอย แมวเหมียว 

แมวเอยแมวเหมียว 

แยกเขี้ยว ยิงฟน 

เจาหนูมันกลัวตัวสั่น 

เจาหนูมันกลัวตัวสั่น 

หนีไมทันถูกจับกินเอย 

 

 

 



77. เพลง นกเขา 

นกเขาบินขามเขา 

ไมใชของเรา อยาไปแลมอง 

ตัวเมียตีปกพั่บพั่บ 

ตัวผูขานรับ จุกกรูจุกกรู 

78. เพลง แตงโมผลใหญ 

แตงโมผลใหญๆ เก็บเอาไว อยูในตูเย็น 

ใครๆเคาผานมาเห็น ใครๆเคาผานมาเห็น เปดตูเย็นกินนํ้าแตงโม 

79. เพลง ปกเปา 

ปกเปา ถลาเลนลม 

ชืนชมกระชั้น กระชิด 

ปกเปา สายหางนิด นิด 

ปกเปา สายหางนิด นิด 

ปกเปา ตัวน้ี มีฤทธิ์มากนัก 

ยัก หน่ึง ยัก สอง ยัก หนึ่ง 

ยัก กึ่ง กึ่ง มา ยัก ยัก ยัก 

 

 

 

 



80. เพลง มา 

มาวิ่งกั๊บ ๆ เด๋ียวเดียวลับตาเราไป 

มาวิ่งเร็วไวเร็วทันใจรองฮี่กั๊บ ๆ 

มาวิ่งเร็วร่ีดูสิหายไป 

มาวิ่งเร็วไวเร็ซทันใจรองฮี่กั๊บ ๆ 

81. เพลง แมวเอย แมวเหมียว 

แมวเอย แมวเหมียว 

รูปราง ประเปรียว เปนหนักหนา 

รองเรียก เหมียวเหมียว ประเดี๋ยวก็มา 

เคลาแขง เคลาขา นาเอ็นดู 

รูจัก เอารัก เขาตอตั้ง 

ค่ําคํ่า ซ้ํานั่ง ระวังหนู 

ควรนับวามัน กตัญู 

พอดู อยางไว ใสใจเอย…… 

82. เพลง ป ปลา  

“ป ปลานั้นหายาก ตองลําบากออกเรือไป 

ขนสงจากแดนไกล ใชน้ําแข็งเปลืองน้ํามัน 

แชเย็นก็เสียไฟ หุงตมไซรแกสทั้งน้ัน 

พลังงานตองหมดกัน โอลูกหลานจําจงด”ี 

 



83. เพลง มดแดง 

มดแดง กัดแขงกัดขา 

กัดเสื้อ กัดผา ตุงแฉง ตุกแฉง 

84. เพลง จิ้งหรีด 

จิ้งหรีดมันอยูในรู  

เอาไมแหยดูมันรองจี๊ดๆ 

85. เพลง วัว 

วัว วัว วัว วัว ไมกลัวไถนา 

อาหารของวัวคือหญา ไถนาวัวก็ไถเกง 

ยอ ยอ ยอ พอรอง ยอ ยอ แลววัวมันเกรง 

มันรูมันจึงหยุดเอง เพราะวัวมันเกรง 

คํารอง ยอ ยอ 

86. เพลง จิงโจ 

จิงโจมาโลสําเภา หมาไลเหา จิงโจตกใจ 

หมาไลไปจิงโจวิ่งหนี จิงโจเจอผี จิงโจสิ้นใจ 

87. เพลง นกเอี้ยง 

นกเอี้ยงเอย มาเลี้ยงควายเฒา 

ควายกินขาว นกเอี้ยงหัวโต 

 

 



88. 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 

89. เพลง น้ําปลา 

น้ําปลา ตราหัวสิงห จับผูหญิงมาทรมาน 

จับผูชายมาทรยศ จับแมมดมาดึงสะดือ 

จับกิ้งกือ มาทํากวยเต๋ียว 

จับแมวเหมียวมาเตนระบํา 

จับแมวดํามาเปายิ้งฉุบ 

 

 

 

 

 



90. เพลง ไก 

ไก ไก ไก 

ซื้อไหมครับ จะกลับแลว….ไก 

สงกระดูกเอาไปชิงโชค 

ไปเที่ยวรอบโลกกับคนขายไก 

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

 

91. เพลง กระแตตื่นเชา 

ดูเจากระแตนอย เตนวอยวอยวองไว ชางแจมใสราเริงเสียจริง จับกิ่งโนนก็มากิ่งนี้ จับกิ่งนี้ก็ไปกิ่ง
นั้น 

โลดกระช้ันไปมาตามเสียงเพลง 

ตื่น ต่ืน ต่ืนเชา เชา ไมซึมเซาเศราใจ ไมหลับใหลลวงเลยสักครา กระแตนอย เจากระแตนอย เตน 

วอยวอย ออกกําลัง ฟงสิฟง ฟง ฟง ฟงเสียงมัน 

ปด ป ปด/ปดปด ป ปด/ปปด หนึ่ง สอง หน่ึง สอง หน่ึง สอง สาม สี่ ออกกําลังกายโยกยายไปมา
มาฉันจะพา เตนไปดวยกัน 

92. เพลง ลูกสัตว 

ลูกเปดมันรองกาบกาบ ลูกไกมันรองเจี๊ยบเจี๊ยบ 

ลูกหมาเหาบอกบอกบอก ลูกแมวก็รองเหมียวเหมียว 

ลูกหมูมันรองอูดอูด ลูกกบมันรองอบอบ 

ลูกนกรองจิ๊บจิ๊บจิ๊บ ลูกวัวก็รองมอมอ 

ที่มา:http://growinggood.org/2010/08 



93. เพลง เสียงฝน  

เสียงฝน หลนจากฟากฟา สาดซัดมารหนาวเย็นกระไร (ซ้ํา) 

 พวกเราอยาออกไปไหน เปยกฝนไปจะเปนหวัดเอย 

94. เพลง เสือกับวัว 

1 2 3 ไลตามกันมา วัวอยูขางหนา ไมตองหลบหนี 

 เสืออยูขางนอก ลอหลอกใหดี 

 จับวัวไดทันที เปนผูมีชัย 

95. เพลงเอ อี ไอ โอ ย ู

 ปูของฉันนั้นเปนชาวนา เออีไอโอยู ลูกหมาเล็กๆอยูกลางทุงนา 

 เออีไอโอยู มันรอง (เสียงสัตว…) น่ีก็รองบอกๆ …บอก ๆ 

 น่ันก็รองบอก น่ีก็รองบอก บอก ๆ ๆ ๆ 

96. เพลงดุกดุย 

ดุกดุย ๆ แมลงสาบออกหากินขนมอมลูกอมเสียจนแกมตุย 

 ควายตัวเมียออกลูกมาเปนตัวเมีย 

 อยูมาไมนานมีลูกมีหลานก็เปนตัวเมีย 

97. เพลง ปลูกผักสวนครัว 

ชวยกันปลูกผักสวนครัวๆ พรวนดินใหทั่วปลูกถั่วฟกยาว 

ขาตระไคร มะกรูด มะนาว โหระพา กระเพรา น้ําเตา ฟกทอง 

 

 



98. เพลง ลูกแพะ 

เตอะ แตะ ๆ ลูกแพะเดินโซเซมา 

 เดินโซซัดโซเซ ทําทาโฉเก เตอะ แตะ ๆ 

99. เพลง ลิง 

เตอะ แตะ ๆ เราเดินไป อะไรอยูบนตนไม โหนไปโหนมา 

100. เพลง เจานกโผบิน 

นกเอยเจาโผบิน ออกหากินตามถิ่นดอน 

จิ๊กทีกระโดดที ๆ ไดเหยื่อไมดีทําหัวสั่นหัวคลอน 

101. เพลง เลียนเสียงนก 

กาเวา กาเวา กาเวา เสียงนกกาเวารองแตเชาตรู 

จุกกรู ๆ ๆ นกเขาขันกรูเสียงเพราะจับใจ 

 โฮก โปก ๆ ๆ นกโพระดกรองอยูไมไกล 

 นกกาบินมาแตไกล 

 สงเสียงใส กา กา 

102. เพลงปลูกมะเขือ 

 มะเขือเปราะ มะเขือเปราะ ปลูกมะเขือตรงไหนใหไดผลงามดี 

 ปลูกตรงน้ีดินสวยดี ปลูกตรงน้ีแหละเหมาะ 

 

ที่มา: http://blog.janthai.com 

 



103. เพลงไก  

ไก ไก ไก ตัวเล็กตัวใหญ 

 พากันไปคุยเข่ีย หากิน 

 บางก็วิ่ง บางก็บิน 

 ชิงกันกินจนตัวมันใหญ 

104. เพลงลูกเปด  

อยาทิ้งขยะนะเออ ลูกเปดเขาเจอ 

 เด๋ียวเขาดุเอา กาบ กาบ กาบ กาบ กาบ ๆ 

105. เพลง น้ําฝน 

ฝนตกเปาะแปะมีแพะเดินมา 

 แปลกใจจริงหนาน้ํามาจากไหน 

 มองซายมองขวา เอะไมเห็นจะมีอะไร 

เอะน่ันมันนํ้าอะไร ตกลงมาเปาะแปะ 

 

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

 

 

 

 

 



สาระที่ 4 สิ่งตางๆรอบตัวเด็ก 

106. เพลง กาตมน้ํา 

ฉันเปนกาตมนํ้า อวน เต้ีย มอ ตอ 

นี่คือหูของฉัน นี่คือพวยกางอ 

ยามเมื่อนํ้ามันเดือด…วู.. ยามเมื่อนํ้ามันเดือด 

ยกฉันลงแลวก็ชงฉันหนอย 

107. เพลงกอกน้ํา 

กอกน้ําที่ตอกับแปบ แลวใครแอบถอดเอาแปบไป เปดนํ้าจะไหลอยางไร (ซ้ํา) 

รูตัวหรือไมใครแอบถอดแปบ แปบแปบ แปบแปบ แปบแปบ 

108. เพลง สามเหลื่ยม สี่เหลื่ยม วงกลม 

สามเหลื่ยม สี่เหลื่ยม วงกลม 

ครูบรรจงใหหนูรูจัก 

เด็กๆหนูชางนารัก 

เรามารูจัก สามเหลื่ยม สี่เหลื่ยม วงกลม 

109. เพลงนาฬิกา 

ตอก ติ๊ก ตอก ตอก ต๊ิก ตอก 

เขาบอกวาฉันเปนนาฬิกาเดินวนไปเวียนมา ๆ 

พอถึงเวลาก็รอง ติ๊ก ตอก 

 

 



110. เพลง รถไฟ 

ขึ้นรถไฟจะไปโคราช 

ตดดังปาดถึงราชบุรี 

ตดอีกทีถึงบริษัท 

บริษัท ปา ๆ เปอ 

ขอเสนอนิยายเรื่องสั้น 

ปากับปู กูอีจู 

ปาไมอยู ปูไปเที่ยว 

ปลาดุก ปลาไหล รถไฟชนกัน 

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

 

111. เพลง ติ๊กตอก 

ติ๊กตอก เสียงนาฬิกา พอถึงเวลา เรามาชวยกัน ต๊ิกตอก 

ฉันเปนเข็มสั้น ติ๊กตอก ฉันเปนเข็มยาว ติ๊กตอก 

เสียงนาฬิกา พอถึงเวลา เรามาชวยกัน 

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

 

 

 

 



112. เพลง ยานพาหนะ 

หึ่ม ๆ ๆ เคร่ืองบินกระหึ่มบนฟา 

ปน ๆ ๆ รถยนตแลนมาแตไกล 

ปูน ๆ ๆ นั่นเสียงวูดของรถไฟ ตึก ๆ ๆ  

เรือยนตแลนในแมน้ําลําคลอง 

ที่มา: http://blog.janthai.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การรวบรวมเพลงและคําคลองจองรายวิชา 

การจัดประสบการณทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย 

 

เสนอ 

อ. นิธินาถ อุดมสันต 

 

จัดทําโดย 

นางสาวศศิธร  ไชยธงรัตน 

รหัส 54818601032 หอง 1 

 

วิทยาลัยการศึกษา 

สาขาการศึกษาปฐมวัย 

 

เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฎรอยเอ็ด 

 

 

 



คําคลองจองสําหรับเด็กปฐมวัย 

สาระที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

1. ชื่อเลน  

ช่ือเลนของหนู ใครก็รูจัก  

ใครเห็นใครทัก วานาเอ็นดู  

พอแมตั้งให เด็กหญิงชมพู  

พี่ชายผมฟู ชื่อหมูอวนเอย  

2. ชื่อ – สกุล  

คุณแมของฉัน ทานนั้นบอกวา  

คนเราเกิดมา ตองตั้งช่ือพลัน  

ช่ือจริง ชื่อเลน เปนสิ่งสําคัญ  

คนรูจักกัน เพราะขานชื่อเอย 

3. ของใชประจําตัว  

ของใชของหนู ตองดูใหดี  

เก็บไวเปนที่ อยาใหปะปน  

แกวนํ้า แปรงฟน อยาใหสับสน  

วางไวช้ันบน เก็บไวใหดี 

 

 

 



4. เด็กเอยเด็กดี 

เด็กเอยเด็กดี ตองมีวินัย  

ระเบียบมีไว ใหปฏิบัติ  

สิ่งของวางจัด ทุกอยางสวยงาม  

หนูอยามองขาม กฎของหองเรียน 

5. หู 

เรามีสองหู ขางซายขางขวา  

อยูบนใบหนา คอยฟงเสียงดัง  

หูมีไวฟง ระวังหนอยหนา  

รูจักรักษา อยาแคะหูเอง 

6. จมูก  

หนูมีจมูก อยูบนใบหนา  

จมูกน้ีหนา มีไวหายใจ  

ดมกลิ่นเร็วไว ดวยจมูกเรา  

สูดลมออกเขา ปอดเฝาทํางาน  

7. การรับประทานอาหาร  

กอนจะทานขาว เราตองลางมือ  

ทานขาวทุกมื้อ สะอาดปลอดภัย  

อยาลืมจัดเก็บ ถวยชามของใช  

หนูก็ทําได ไมเห็นยากเลย  



8. กิจวัตรประจําวัน  

ตื่นนอนแตเชา อาบน้ําแปรงฟน  

มาทานขาวกัน กอนไปโรงเรียน  

หนูจงตั้งใจ หัดอานหัดเขียน  

ฝกฝนพากเพียร จะเรียนเกงเอย  

9. ปาก  

ปากของหนูน้ัน จิ้มลิ้มนารัก  

ใครเห็นพูดทัก รูจักทักทาย  

หนูพูดดีดี เปนศรี เปนศักดิ์  

ปากหนูรูจัก นับหน่ึง สอง สาม 

10. มือ และ เทา  

มือ เทา ของหนู มีอยูสิบน้ิว  

มือหนูใชหิ้ว ชวยจับสิ่งของ  

หนูเดินสองขา พาวิ่งไววอง  

หนูน่ังยองยอง ดวยขาแข็งแรง  

11. การใชหองน้ําหองสวม  

หองนํ้าของเรา ตองชวยรักษา  

ราดนํ้าทุกครา กอนและหลังใช  

หองนํ้าสะอาด กลิ่นหอมช่ืนใจ  

หนูจงจําไว โรคภัยไมมี  



12. คํานําหนาชื่อ เพศ อายุ  

เด็กชายเด็กหญิง ตางเปนเพื่อนกัน  

ในหองของฉัน มีทั้งหญิงชาย  

เด็กชายกลาแกรง แข็งแรงมากหลาย  

เด็กหญิงขี้อาย ดูนารักจัง  

13. รูปราง ลักษณะหนาตา  

คนเราเกิดมา หนาตาแตกตาง  

ทั้งรูป ทั้งราง สูงต่ําตางกัน  

บางดํา บางขาว หนายาว หนาสั้น  

สิ่งที่เหมือนกัน คือความดีเอย 

14. การใชภาษาสุภาพ  

พูดจาสภุาพ ฟงแลวช่ืนใจ  

หนูจงจําไว พูดจานาฟง  

พูดดี ทําดี เปนที่ช่ืนชม  

พอแมสุขสม คุณครูดีใจ 

15. อาหารดีมีประโยชน     

อาหารดีมีประโยชน     

คือผักสดและเนื้อหมูปูปลา 

เปดไกไข  นมผลไมนานา 

มีคุณคาตอรางกายของเรา 



ที่มา : patomvai.com/attachments/062 

16. ประโยชนของจมูก 

จมูกดมกลิ่น โรยรินแตไกล 

หอมเหม็นรูได บอกใหรับทราบ 

ลิ้นชิมอาหาร ของหวานของคาว 

อรอยหรือเปลา บอกกลาวรสชาติ 

ฟนมีสีขาว แวววาวสะอาด 

แสนจะประหลาด   กัดขาดขบเคี้ยว 

แขนซายแขนขวา   รวมตัวกับมือ 

หยิบจับยึดถือ หรือใชโอบกอด  

patomvai.com/attachments/062_ 

17. ตัวฉัน 

สวนขา และเทา  กาวเดินหรือวิ่ง 

อยากใหดีจริง   วิ่งออกกําลัง 

อวัยวะทุกสวน   เราควรรักษา  

ความสุขตามมา  ปญหาหมดไป 

ที่มา : (นฤนาถ สุกใส) patomvai.com/attachments/062_ 

 

 

 

 



15. ตา  

หนูน่ังมองดู หมู หมา กา ไก  

มองใกล มองไกล มองไปรอบขาง  

มองซาย มองขวา มองหนา มองหลัง  

หนูเห็นทุกอยาง ดวยตาหนูเอง 

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

 

 

สาระที่ 2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานท่ีแวดลอมเด็ก 

16. หนูจารูไหม 

หนูจารูไหม ครูช่ืออะไร  

ใครหนอตอบได ชวยบอกเพื่อนที  

เจอะกันรูจัก ทักทายสวัสดี  

เจอกันวันนี้ “สวัสดีครับ” “สวัสดีคะ” 

17. ชื่อ – สกุลของเพื่อน  

เพื่อนฉันมากมาย หญิงชายหลายคน  

ทั้งตาลทั้งตน ตางเปนเพื่อนกัน  

ฉันมีอะไร ก็ใหแบงปน  

เพราะพวกเรานั้น เปนเพื่อนรักเอย 

 



18. การปฏิบัติตนตอบุคคลตาง ๆ ในโรงเรียน  

โรงเรียนของหนู มีครูหญิงชาย  

คุณครูทั้งหลาย ใจดียิ่งนัก  

แมครัว ภารโรง หนูก็รูจัก  

เจอหนาก็ทัก คําวา “สวัสดี” 

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

 

สาระที่ 3 ธรรมชาติรอบตัว 

19. ทะเลสดใส 

 ทะเลสดใส                         กวางใหญหนักหนา 

 มีกุงหอยและปูปลา             ตางพึ่งพาอยูมากมาย 

 ทะเลมีสีสัน                        ผูกสักพันธชาติหลากหลาย 

 มีกอนหินและดินทราย        รักษาไวใหงามตา 

 20. ดินกอนกรวด 

กอนดินเม็ดเล็กเล็ก          กันเด็กเด็กชางสุขสันต 

กอนดินเลี้ยงไพรพรรณ      ใหชีวันไดอาศัย 

แรธาตุน้ันมีมาก              ดูไมอยากตนไมเติบใหญ 

พวกเราจงจาํไว              อยาทําลายสภาพของดิน 

 

 



21. น้ําใส 

 นํ้าใส-ใส ในลําธาร            คลายสายพานตอชีวา 

 หลอเลี้ยงเหลาปูปลา         ใหชีวันไดอาศัย 

 นํ้าใสนั้นมีนอย                เราตองคอยอยาใหหมด 

 รักษาน้ําทุกหยด              จะไดปลดความแหงแลง 

22. ผีเสื้อแสนงาม 

ผีเสื้อแสนงาม        บินตามดอกไม  

ขยับปกปองไป       บินไปบินมา 

ดูดเกสรดอกไม      ขยายพันธุนานา 

 ดอกไมงามตา       อุราเปรมป 

23. ธรรมชาติสุขใจ 

ตนไมสูงใหญ          กิ่งใบชูไหว 

อีกทั้งดอกไม          สุขใจเมื่อมอง 

สัตวพักอาศัย          รวมอยูเพื่อนผอง 

สามัคคีปรองดอง      พวกผองสุขใจ 

 

ที่มา : http://sirikanyanat.blogspot.com/ 

 

 

 

 



24. ชื่อของดอกไม 

ดอกไมสวยงาม มีนามมากมาย 

มะลิ หงอนไก กลวยไม ราตรี 

โปยเซียน กระดังงา จําปา จําป 

กุหลาบ สารภี มีชื่อเรียกเอย 

25. สวนประกอบของดอกไม 

สวนประกอบของดอกไม จําไวใหมั่น 

 เกสร กิ่งกาน สําคัญขอบอก 

อีกอยางตองมี กลีบเลี้ยงกลีบดอก 

ไมไดหลวงหลอก บอกใหรูเอย 

26. ประโยชนของดอกไม 

พูดถึงดอกไม มากมายประโยชน 

สีสันสวยสด ไมหมดคุณคา 

ใชไดทุกงาน สรางสรรคนํามา 

อีกทั้งบูชา เวลาสวดมนต 

27. การดูแลรักษาดอกไม 

ดอกไมแสนสวย ตองชวยรักษา 

ใหนํ้าใหยา และหาปุยใส 

อีกทั้งพรวนดิน ครบสิ้นทําไว 

ทอดทิ้งเมื่อใด ดอกไมตายเอย 



28. ลักษณะของขาว 

ลักษณะตนขาว ใบยาวเรียวรี 

สีเขียวขจี มีทั่วทุงไทย 

ยามขาวออกรวง เวลาลวงไป 

เปลี่ยนสีสันใหม เหลืองวิไลงาม 

29. การปลูกขาว 

การทํานาขาว ชาวนาตองไถ 

หวานเมล็ดลงไป ไขน้ําเขานา 

หรือโดยปกดํา เพราะชําตนกลา 

ใสปุยใสยา ถอนหญาออกเอย 

ที่มา : http://sutthatip11.blogspot.com/ 

30. ธรรมชาติแสนสวย     

ธรรมชาติแสนสวย    ตองชวยกันรักษา 

รวมใจปลูกปา        มาเรามารวมมือกัน 

ปาสวยนํ้าใส         สัตวใหญนานาพันธุ 

อยูอยางสุขสันต      รวมกันรักษา 

ที่มา : http://kamonc.blogspot.com 

 

 

 

 



สาระที่ 4 สิ่งตางๆรอบตัวเด็ก 

31. เจ็ดวันฉันนั่งนับ 

เจ็ดวันฉันนั่งนับ อาทิตยลับเริ่มสีแดง 

วันจันทรนั้นเปลี่ยนแปลง เปนสีเหลืองเรื่อเรืองตา 

 วันอังคารสีชมพู ชางงามหรูดูที่ทา 

วันพุธสุดโสภา เขียวขจีสีสดใส 

วันพฤหัสบดี ประสานสีแสดวิลัย 

วันศุกร ฟาอําไพ 

เสารสีมวง เดนดวงเอย 

ที่มา: http://www.tonprik.org/paper/2083 

32. รถในถนน 

รถในถนน             มากลนหนักหนา 

วิ่งไปวิ่งมา             พลาดพลั้งชนกัน  

เราตองระวัง          อยาน่ังเพลินฝน  

ถึงบานเร็วพลัน        ไดฝนสบายใจ 

ที่มา: http://www.unity007.com 

 

 

 

 



33. เครื่องบินไทย 

ใบพัดสีสดใส เครื่องบินขับไลเลื่อนลอมา 

บินเอียงซาย และบินเอียงขวา 

เสียงกระหึ่ม หึ่มมา อยูบนทองฟาเอย 

ที่มา: http://tonaor-aorboy.blogspot.com/ 

 

 

 

 


