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คํานํา 
 
 

เพลงและคําคลองจองนี้เปนสวนหน่ึงของรายวิชา การจัดประสบการณทางภาษา
สําหรับเด็กปฐมวัย มีเน้ือหาเกี่ยวกับเพลงและคําคลองจองซึ่งเหมาะสําหรับเด็กปฐมวัย 
จุดมุงหมายเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กที่มีอายุตั้งแรกเกิดถึง 5 ปภายใตบริบท
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และผูที่สนใจและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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สารบัญ 

เร่ือง                                                                                 หนา 

1.เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

2.เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่ 

3.ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 

4.สิ่งตางๆรอบตัวเด็ก 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 



  

 

สาระที่ควรเรียนรู 

 สาระที่ควรเรียนรู  เปนเรื่องราวรอบตัวเด็กที่นํามาเปนสื่อในการจัดกิจกรรม  ให

เด็กเกิดการเรียนรู  ไมเนนการทองจําเน้ือหา  ผูสอนสามารถกําหนดรายละเอียดข้ึนเองให

สอดคลองกับวัย  ความตองการ  และความสนใจของเด็ก  โดยใหเด็กไดเรียนรูผาน

ประสบการณสาํคัญที่ระบุไวขาง  ทั้งน้ีอาจยืดหยุนเน้ือหาได  โดยคํานึงถึงประสบการณ

และสิ่งแวดลอมในชีวิตจริงของเด็ก  สาระที่เด็กอายุ  

 3 - 4  ป ควรเรียนรูดังน้ี 

 1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  เด็กควรรูจักชื่อ  นามสกุล  รูปราง  หนาตา  รูจัก

อวัยวะตางๆ  วิธีรักษารางกายใหสะอาด  ปลอดภัย  การรับประทานอาหารที่ถูก

สุขลักษณะเรียนรูที่จะเลนและทําสิ่งตางๆดวยตนเองคนเดียว  หรือกับผูอื่น  ตลอดจน

เรียนรูที่และทําสิ่งตางๆจะแสดงความคิดเห็น  ความรูสึก  และแสดงมารยาทที่ดี 

 2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคลและสถานที่แวดลอม เด็กควรไดมีโอกาสรูจักและรับรู

เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว สถานศึกษา ชุมชุน รวมท้ังบุคลตางๆ ที่เด็กตองเกี่ยวของหรือ

มีโอกาสใกลชิดและปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวัน 

 3. ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรจะไดเรียนรูสิ่งมีชีวิต สิ่งไมมีชีวิต รวมทั้ง 

ความเปลี่ยนแปลงของโลกที่แวดลอมเด็กตามธรรมชาติ  เชน  ฤดูกาล  กลางวัน  กลางคืน  

ฯลฯ 

 4. สิ่งตางๆรอบตัวเด็ก  เด็กควรจะไดรูจักสี  ขนาด  รูปราง  รูปทรง  น้ําหนัก  

ผิวสัมผสัของสิ่งตางๆรอบตัวเด็ก  สิ่งของเคร่ืองใช  ยานพาหนะ  และการสื่อสารตางๆ  ที่

ใชอยูในชีวิตประจําวัน 

 



 

 

สาระทีค่วรเรียนรู:1เรื่องราวเกี่ยวกบัตัวเดก็  

คําคลองจองเกี่ยวกับเดก็ปฐมวัย 

 

หมวดที่ 1 หมวดรงกาย                         

1. หู     

 เรามีสองหู ขางซายขางขวา                 

 อยูใบหนา มีไวหายใจ 

 ดมกลิ่นเร็วไว ดวยจมูกเรา 

 สูดลมออกเขา ปอดทํางาน 

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

2.รูปราง ลกัษณะหนาตา 

 คนเราเกิดมา หนาตาแตกตาง 

 ทั้งรูป ทั้งราง สูงต่ําตางกัน 

 บางดํา บางขาว หนายาว หนาสั้น 



 สิ่งที่เหมือนกัน คือความดีเอย 

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999ตา 

3. หนูนั่งมองดู หมู หมา กา ไก 

 มองใกล มองไกล มองไปรอบขาง 

 มองซาย มองขวา มองหนา มองหลัง 

หนูเห็นทุกอยาง ดวยตาหนูเอง 

-แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

 

 

หมวดที่ 2 หมวดชื่อ 

4. ช่ือ คุณครูปยะพร นามสกุล สีเสียดคา 

 หนูจารูไหม ครูช่ืออะไร 

 ใครหนอตอบได ชวยบอกเพื่อนที 

 เจอะกันรูจักทักทายสวัสด ี

 เจอะกันวันนี้ “สวัสดีครับ” “สวัสดีคะ” 

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

 

 

 

5. ชื่อเลน สญัลกัษณของตนเอง 



 ช่ือเลนของหนู ใครก็รูจัก 

 ใครเห็นใครทัก วาเอ็นดู 

 พอแมตั้งให เด็กหญิงชมพู 

 พี่ชายผมฟู ชื่อหมูอวนเอย 

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

6. ชื่อ-สกุล 

 คุณแมของฉัน ทานนั้นบอกวา 

 คนเราเกิดมา ตองตั้งชื่อพลัน 

 ช่ือจริง ชื่อเลน เปนสิ่งสําคัญ 

 คนรูจักเพราะขานช่ือเอย 

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

7. ชื่อ-สกุลของเพื่อน 

 เพื่อนฉันมากมาย หญิงชายหลายคน 

 ทั้งตาลทั้งตน ตางเปนเพื่อนกัน 

 ฉันมีอะไร ก็ใหแบงปน 

 เพราะพวกเรานั้น เปนเพื่อนรักเอย 

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

 

หมวดที่ 3 หมวดของใชและอุปกรณ 

8. ของใชประจําตัว 



 ของใชของหนู ตองดูใหดี 

 เก็บไวใหเปนท่ี อยาใหปะปน 

 แกวนํ้า แปรงฟน อยาใหสับสน 

 วางไวช้ันบน เก็บไวไหเปนที่ 

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

9. การเกบ็อปุกรณและเครื่องใชในหองเรียน 

 ของเลนของใช สมุดดินสอ 

เมื่อใชแลวหนอ ตองเก็บใหดี  

เก็บเปนหมวดหมู นั้นดูเขาที่ 

หยิบโนนหยิบนี่ หางายจังเลย 

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

 

หมวดที่ 4 หมวดกิจวัตรประจําวัน 

 

10 .การรบัประทานอาหาร 

 กอนจะทานขาว เราตองลางมือ 

 ทานขาวทุกมื้อ สะอาดปลอดภัย 

 อยาลืมจัดเก็บ ถวยชามของใช 

 หนูก็ทําไมเห็นยากเลย 

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 



 

11. กิจวัตรประจําวัน 

 ตื่นนอนแตเชา อาบน้ําแปรงฟน 

 ทานขาวกัน กอนไปโรงเรียน 

 หนูจงตั้งใจ หัดอานหัดเขียน 

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

หมวดที่5 สุขภาพรางกาย 

12. การรบัประทานอาหาร 

 กอนจะทานขาว เราตองลางมือ 

 ทานขาวทุกมื้อ สะอาดปลอดภัย 

 อยาลืมจัดเก็บ ถวยชามของใช 

 หนูก็ทําไมเห็นยากเลย 

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่6การปฏบิตัิตนตอบุคลตางในโรงเรียน 



13. การใชภาษาสุภาพ 

 พูดจาสภุาพ ฟงแลวช่ืนใจ 

 หนูจงจําไว พูดจานาฟง 

 พูดดีทําดี เปนที่ช่ืนชม 

 พอแมสุขสม คุณครูดีใจ 

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

14. การปฏิบตัิตนตอบุคคลตางๆในโรงเรียน 

 โรงเรียนของหนู มีครูหญิงชาย 

 คุณครูทั้งหลาย ใจดียิ่งนัก 

 แมครัว ภารโรง หนูก็รูจัก 

 เจอหนาก็ทัก คําวา “สวัสดี” 

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

 

 

 

 

 

 

 

              สาระที่ควรเรียนรู:2เรื่องราวเกี่ยวบุคคลและสถานท่ีแวดลอม 



เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 

หมวดที่1โรงเรียน 

 15. ปฏิบตัติามกฎหองเรยีน 

เด็กเอยเด็กดี ตองมีวินัย 

ระเบียบมีไว ใหปฏิบัติ 

สิ่งของวางจัด ทุกอยางสวยงาม 

 หนูอยามองขาม กฎของหองเรียน 

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

16. กิจวัตรประจําวัน 

ตื่นนอนแตเชา อาบน้ําแปรงฟน 

ทานขาวกัน กอนไปโรงเรียน 

หนูจงตั้งใจ หัดอานหัดเขียน 

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

17. ชื่อ-สกุลของเพื่อน 

เพื่อนฉันมากมาย หญิงชายหลายคน 

ทั้งตาลทั้งตน ตางเปนเพื่อนกัน 

ฉันมีอะไร ก็ใหแบงปน 

เพราะพวกเรานั้น เปนเพื่อนรักเอยการปฏิบัติตนตอบุคคลตางๆในโรงเรียน 

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

 



18. โรงเรียนของหนู มคีรูหญิงชาย 

คุณครูทั้งหลาย ใจดียิ่งนัก 

แมครัว ภารโรง หนูก็รูจัก 

เจอหนาก็ทัก คําวา “สวัสดี” 

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

19. เพลงสวัสดี ขอบคุณ และขอโทษ 

เมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดี   สวัสดีครับ/สวัสดีคะ 

เมื่อผิดพลั้งขออภัยขอโทษที   ขอโทษครับ/ขอโทษคะ 

เมื่อจากกันยกมือไหวสวัสดี   สวัสดีครับ/สวัสดีคะ 

เมื่อใครมีจิตไมตรีขอขอบคุณ   ขอบคุณครับ/ขอบ 

20. สวัสดี                                                  

หญิงเมื่อเจอกันฉันทักทายสวัสดีคะ 

ชายสวัสดีครับ 

หญิงไปไหนมาจะ 

ชายไปธุระมาหนอย 

หญิงกอนจากกันฉันกลาวคําสัสดีคะ 

ชายสวัสดีครับ 

หญิง ชาย สงยิ้มให สงยิ้มให ซึ่งกัน 



แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

21. อยาทิ้ง  

อยาทิ้ง อยาทิ้ง อยาทิ้ง ทิ้งแลวจะสกปรก 
ถาเราเห็นมันรก ตองเก็บ ๆ ๆ 

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

22. ยินดีทีพ่บกัน  

วันน้ียินดีท่ีเราไดมาพบกัน (ซ้ํา) 

ยินดี ยินดี ยินดี มาเถิดมา เรามารวมสนุก 

ปลดเปลื้องความทุกขใหมันสิ้นไป มาเถิดมา… 

เรามารวมจิต ชวยกันคิดใหการศึกษาเจริญ รีบไปโรงเรียน 

หนูหนูเด็กๆทั้งหลายอยานอนต่ืนสายเปนเด็กเกียจคราน 

ตื่นเชาจะไดเบิกบาน สดชื่นสําราญสมองแจมใส 

อาบน้ําลางหนาสีฟน รีบเรงเร็วพลันแตงตัวทันใด 

รับประทานอาหารเร็วไวเสร็จแลวก็รีบไปโรงเรียน 

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

หมวดที่2เจาหนาที ่

23. ตํารวจจา  

ตํารวจจากรุณาหนูหนอยหนูนอยนอยจะขามถนน 

เดินดีๆอยาวิ่งซุกซนจะขามถนนทุกคนควรระวัง 

(ตองขาถนนตรงทางมาลาย 

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

หมวดที่3บานนของฉัน 



24. บานฉัน  

บานฉันมีนกกระจอก สงเสียงจอก ๆอยูบน 
บานฉันนั้นชอบเลี้ยงนกๆ มันบินโผผกไปมา 
บานฉันมีดอกไมสวย บานฉันมีกลวยไมปา 
บานฉันมีบอเลี้ยงปลา ตอนเย็นกลับมาชางเพลินใจ 
พวกเราทุกคนมีความสุขลนท่ีบาน หลังจากชวยแมทํางานๆ 
เราตางช่ืนบานที่บานของเรา 

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

 

25.  ปลูกผกัสวนครัว  

ชวยกันปลูกผักสวนครัวๆ พรวนดินใหทั่วปลูกถั่วฟกยาว 
ขาตระไคร มะกรูด มะนาว โหระพา กระเพรา น้ําเตา ฟกทอง 

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่ควรเรียนรู:3ธรรมชาติรอบตัว 

หมวดที่1 สัตว 



26.  หนอน 

หนอนตัวใหญๆ ใครจับได กระดึ๊บ..กระดึ๊บ  

หนอนตัวเล็กๆ ชอบกินเคก กระดึ๊บ..กระดึ๊บ 

หนอนตัวยาวๆ ชอบกินขาว กระด๊ึบ..กระดึ๊บ 

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

27.  ลูกหม ู

ในเชาแจมใสวันหนึ่งซึ่งเปนวันนํ้านอง ลูกหมูก็อยากจะลอง ๆเลนโคลน แตแลวก็

ตองคันเทาพยาธิไซเทาของมัน ลูกหมูคิดไดเร็วพลันรีบปองกันทันที จึงทํารองเทา

ดวยไมเชือกเปนสายช้ันดี เร็วมาชวยกันซิจะไดของดีเสียงดังกับ กิ๊บ กับ   กับ กิ๊บ 

กับ   กับ กิ๊บ กับ กิ๊บ กับ กิ๊บกับ 

 มาฟงเสียงฉันเดินซิ ๆ ๆ ๆ ๆกับ กิ๊บ กับ   กับ กิ๊บ กับ   กับ กิ๊บ กับ กิ๊บ กับ กิ๊บ

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

28. จับปดูํา 
จับปูดํา ขยําปูนา จับปูมา ควาปูทะเล 

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

29. แจไก 

ไกเอยไกแจ วิ่งแรเขารก 
บุญแมหาไม ไมมีใครเขากก 

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

30. คางคาว 
คางคาวเอย บินมาเปนยืด 
ค่ําๆมืดๆ 



จะไปสวนไหน จะไปสวนหลวง 
เก็บลูกมะมวง มาฝากบางเนอ 

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

 

 

31. นกเอี้ยง 
นกเอี้ยงเอย มาเลี้ยงควายเฒา อายควายกินขาว 
นกเอี้ยงโกนจุก อายนกอีอุก มันไปทําขวัญ 
เจานกอัญชัน มันไปสวดมนต นกกะยางกลางฝน 
ก็มาพรอมกัน 

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

32. นกเอี้ยง 
นกเอี้ยงเอย มาเลี้ยงควายเฒา อายควายกินขาว 
นกเอี้ยงหัวโต ไปจับตนโพธิ์ รองไหหงิงหงิง 
ไปจับตนขิง เขายิงลงมา ไปจับตนขา 
เขาดาแมให ไปจับตนไทร ไถลลาก 
ไปจับตนหมาก เขาลากลงมา จับตนจําปา 
นกเอี้ยงหัวโต 

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

33. กาเอยกา 
กาเอยกา บินมาไวไว 
ไปจับตนโพธิ์ โผมาตนไทร 

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

34. หอยกระปุก 
เจาหอยกระปุกเอย ไวจุกกะแปนแลน 



เขารักเจานัก เขาจะชักสาแหรกแขวน 
จิ้มลิ้มแปนแลน ใหพี่แหงนเปลาเอย 

 

 

35. แมวลาย 

อายแมวลายเอยกินควายหมดตัว 

กินไมหายอยากวิ่งไปลากเอาวัว 

กินเลนทั้งตัว นากลัวจริงโวย 

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

36.  ลูกแพะ  

เตอะ แตะ ๆ ลูกแพะเดินโซเซมา 
เดินโซซัดโซเซ ทําทาโฉเก เตอะ แตะ ๆ  

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

37. ลิง  

เตอะ แตะ ๆ เราเดินไป อะไรอยูบนตนไม โหนไปโหนมา 

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

38. เจานกโผบิน  

นกเอยเจาโผบิน ออกหากินตามถิ่นดอน 
จิ๊กทีกระโดดที ๆ ไดเหยื่อไมดีทําหัวสั่นหัวคลอน 

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

39. เลียนเสียงนก  



กาเวา กาเวา กาเวา เสียงนกกาเวารองแตเชาตรู 
จุกกรู ๆ ๆ นกเขาขันกรูเสียงเพราะจับใจ 
โฮก โปก ๆ ๆ นกโพระดกรองอยูไมไกล 
นกกาบินมาแตไกล สงเสียงใส กา กา 

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

39. เสือกับวัว  

1 2 3 ไลตามกันมา วัวอยูขางหนา ไมตองหลบหนี 
เสืออยูขางนอก ลอหลอกใหดี 
จับวัวไดทันที เปนผูมีชัย 

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

40. ดุกดุย  

ดุกดุย ๆ แมลงสาบออกหากินขนมอมลูกอมเสียจนแกมตุย 
ควายตัวเมียออกลูกมาเปนตัวเมีย 
อยูมาไมนานมีลูกมีหลานก็เปนตัวเมีย 

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

41. งูกินหาง 
งูเอย กินน้ําบอไหน 
กินนํ้าบอทราย ยายไปก็ยายมา 
กินนํ้าบอโศก โยกไปก็โยกมา 
กินนํ้าบอหิน บินไปก็บินมา 
กินหัวกินหาง กินกลางตลอดตัว 

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

42. ตะเขตะโขง 
ตะเขตะโขง อยูในโพรงประสัก 
ตะเขฟนหัก กัดคนไมเขาโยชา 



โยเอยโยชา ทํานาหนองปลอง แมควายมีทอง 
ออกลูกเปนพัน ขนมทอดมัน สองอันสิบเบี้ย 
ไปซื้อไกเตี้ย มาถวายตนโพธิ์ ขะโมยลักโค 
กับโอทานไป เขาจับตัวได ที่หัวเมืองคูคี้ 
หนาแขงเปนฝ จมูกเปนไฝ เขาเฆี่ยนดวยไม 
กลัวหรือไมกลัว ไมขมับขมีบหัว กลัวแลวกลัวแลว 

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

43. ผงเขาตา 
ผงเขาตา แมงดาหยิบออก 
จะคดเขาตอก ใหแมงดากินไกตั้ง 
ไกต้ังไกตอ ไกลอไกชน ไกถูกถอนขน 
ไกลงหมอแกง 

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

44. จิงโจ 
จิงโจเอย มาโลสําเภา หมาไนไลเหา 
จิงโจตกน้ํา หมาไนไลซ้ํา จิงโจดําหนี 
ไดกลวยสองหวี ทําขวัญจิงโจ โหอิ้วโหฮิ้ว 

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

 

45.  โพงพาง 
เอย ปลอดโพงพางลา 

ปลาตาบอด เขาลอดโพง 

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

 



46. นกกระจอก 
นกกระจอกจอกจอก อยูในกระบอกไม 
นกเอี้ยงเสียงใสเปนนายโรง นกกลิ้งโคลงเปนนางเอก 

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

 

หมวดที่2 ธรรมชาต ิ

47. ตนไม 

ตนไมมันมีชีวิต  อยาคิดไปตัดตนไม 

ตนไมจะเสียใจ จะรองไห แง แง แง แง 

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

 

48. ดอกไมบาน 

ลมหายใจเขาลมหายใจ 

ออก  ด่ังดอกไมบาน 

ภูผาใหญกวาง ดั่งสายนํ้าฉ่ําเย็น ดังนภากาศ...อันบางเบา 

ฮืม..ฮืม..ฮืม 

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

 

49. กลวย 

กลวย กลวย กลวย  กลวยไทยน้ันมีหลายชนิด 



กลวยทับ กลวยทับ กลวยทับ 

กลวยหนีบ กลวยหนีบ กลวยหนีบ 

กลวยตาก กลวยตาก กลวยตาก 

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

 

50. จ้ําจ้ีมะเขือเปราะ 
จ้ําจี้มะเขือเปราะ กระเทาะหนาแวน พายเรือแอนๆ 
กระทั่งตนกุม เห็นเด็กหนุมๆ ดีเนื้อดีใจ 
ขอดายขอไหม เย็บผายายชี เขาโหกาลี 
เขาตีโหมงคลุม ขยุมหนากลอง นางสายบัวทอง 
อาบน้ําทาไหน อาบนํ้าทาวัด เอาแปงไหนผัด 
เอากระจกที่ไหนสอง เยี่ยมๆมองๆ นกขุนทองรองเนอ 

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

 

51. จ้ําจ้ีมะเขือพวง 

จ้ําจี้มะเขือพวง เห็นชาวบางหลวง มาทอดกามกุง 

กามกุงเอย มารองแวๆ มาสอยดอกแค 

มาแหยรูปู อีหนูคายแปง อีแรงตกใจ 

บินไปพะเยิบพะยาบ จระเขลากหาง นกกระยางบินปรื๋อ 

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

 

52. ออยกี่สิบ? (สองสบิ) 
หมากดิบกี่ตน? (สองตน) 
ปลนกี่ทะลาย? (สองทลาย) 



ผาลายกีผ่ืน? (สองผืน) 
ฟนกี่มัด? (สองมัด) 
ไมกลัดกี่เลม? (สองเลม) 
เข็มกี่กระบอก (สองกระบอกมะกอกหรือหมากยัน? (หมากยัน) 
ฟนหัวนกกูก! 

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

 

53. ดอกไม 
ดอกไมหอยหู สีชมพูหอยบา 
คนทรงเขามา อยาใชเลยเอย 

แหลงที่มา:www.thai-school.php?id=122999 

 

 

หมวดที่3 ฤดูกาล 

54. จันทรเจาเอย 

จันทรเจาเอยขอขาวขอแกง 

ขอแหวนทองแดงผูกมือนองขา 

ขอชางขอมาใหนองขาขี่ 

ขอเกาอี้ใหนองขานั่ง 

ขอยายช่ังเลี้ยงนองขาเถิด 

ขอยายเกิดเลี้ยงตัวขาเอง 



แหลงที่มา:http://blog.janthai.com/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E
0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1
%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%
9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2-
2842.html 

55. เจาจันทรขา 

จันทรเจาขาดิฉันขอถามขาวพระจันทรโศกเศรา 

ดิฉันเปนทุกขพระจันทรเปนสุขดิฉันสบาย 

พระจันทรเดือนหงายดิฉันเที่ยวเลนเดือนมืดไมเห็น 

ดิฉันนอนเสีย 

 

แหลงที่มา:http://blog.janthai.com/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E
0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1
%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%
9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2-
2842.html 

56. โพนเพน 
โพนเพนเอย กระเด็นสายนาก นํ้าขึ้นทวมปาก 

กระจายดอกพริก อีแมระริก อีแมระรวย 

ตัดใบตองกลวย มารองบายศรี ชะมดชะนี 

ตีฆองหนาวง อายคงเปาป กระดี่ชะมด 

อายคตตีแฉง คางคาวปากแหวง อุมลูกมาดู 

สะดุดขี้หมู สะดุดขี้หมา หกลมปากแตก 

สะดุดหญาแพรก แตกเสียทําเนา เจาเพรานกกระจอก 

ผักบุงหญางอก ทองหลางใบมน ชนกนยายมอญ 

ปดประตูใสกลอน นอนเสียกลางวัน ไกขันเอกเอก 



แหลงที่มา:http://blog.janthai.com/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E
0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1
%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%
9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2-
2842.html 

57. เสียงฝน  

เสียงฝน หลนจากฟากฟา สาดซัดมารหนาวเย็นกระไร (ซ้ํา) 

พวกเราอยาออกไปไหน เปยกฝนไปจะเปนหวัดเอย 

แหลงที่มา:http://blog.janthai.com/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E
0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1
%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%
9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2-
2842.html 

58. อิ่มอุน 

อุนใด ๆ โลกนี้มิมีเทียบเทียม อุนอกออมแขน 

ออมกอดแมตระกอง รักเจาจึงปลูก 

รักลูกแมยอมหวงใย ไมอยากจากไปไกล แมเพียงครึ่งวัน 

ใหกายเราใกลกัน ใหดวงตาใกลตา ใหดวงใจเราสองเช่ือมโยงผูกพัน 

อิ่มใด ๆ โลกนี้มิมีเทียบเทียม อิ่มอกอิ่มใจ อิ่มรักลูกหลับนอน 

น้ํานมจากอก อาหารของความอาทร แมพร่ําเตือน พร่ําสอน สอนสั่ง 

ใหเจาเปน เด็กดี ใหเจามีพลัง ใหเจาเปน ความหวังของแมตอไป 

ใชเพียงอิ่มทอง ท่ีลูกร่ํารองเพราะตองการไออุน 

อุนไอรัก อุนละมุล ขอนํ้านมอุน จากอกใหลูกดื่มกิน 

ใหกายเราใกลกัน ใหดวงตาใกลตา ใหดวงใจเราสอง เช่ือมโยงผูกพัน 

แหลงที่มา:http://blog.janthai.com/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E
0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1



%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%
9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2-
2842.html 

59. วิหคเหนิลม  

แสนสุขสมนั่งชมวิหก อยากเปนนกเหลือเกิน 

นกหนอนกเจาหกเจาเหิร ทั้งวันนกเจาคงเพลิน 

โผบินละลิ่วลอยลม แมเปนนกไดดั่งใจปรารถนาฉันคงเริงราลอยลม แมเปนนกได

ดั่งใจจินตนา 

ฉันคงเริงราลอยลม ขอเพียงเชยชมทั่งนองนภา 

จนสุดขอบฟา สุขาวดี ฉิมพลีวิมานเมืองฟา 

ค่ําคืนจะทนฝนบิน เหินไปทั่งถิ่นที่มันมีดารา 

อยากจะรูเปนนักเปนหนา ดาราพริบตาอยูใย 

ยั่วเยากระเซาหรือไร หรือดาวเกี้ยวใคร เหตุใดดาวจึงซน 

 

แหลงที่มา:http://blog.janthai.com/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E
0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1
%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%
9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2-
2842.html 

 

 

 

 

สาระทีค่วรเรียนรู:4สิ่งตางๆรอบตัวเด็ก 



หมวดที่1คณติศาสตร 

60. สามเหลื่ยม สี่เหลื่ยม วงกลม 

สามเหลื่ยม สี่เหลื่ยม วงกลม 

ครูบรรจงใหหนูรูจัก 

เด็กๆหนูชางนารัก 

เรามารูจัก สามเหลื่ยม สี่เหลื่ยม วงกลม 

แหลงที่มา:http://blog.janthai.com/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E
0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1
%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%
9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2-
2842.html 

61. นาฬิกา 

ตอก ต๊ิก ตอก ตอก ติ๊ก ตอก 

เขาบอกวาฉันเปนนาฬิกาเดินวนไปเวียนมา ๆพอถึงเวลาก็รอง ต๊ิก ตอก 

แหลงที่มา:http://blog.janthai.com/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E
0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1
%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%
9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2-
2842.html 

 

 

 

 



62. การเกบ็อปุกรณและเครื่องใชในหองเรียน 

ของเลนของใช สมุดดินสอ 

เมื่อใชแลวหนอ ตองเก็บใหดี  

เก็บเปนหมวดหมู นั้นดูเขาที่ 

หยิบโนนหยิบนี่ หางายจังเลย 

แหลงที่มา:http://blog.janthai.com/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E
0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1
%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%
9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2-
2842.html 

 

หมวดที่2ยานพาหนะ 

63. หมองเหมง 

หมองเหมงเอยเรงไปลงเรือจะไปบานเหนือ 

ลงเรือทายวังสัปทนกั้นหนารมระยากั้นหลัง 

เจาขรัวหัววัง แหหมองเหมงเอย 

แหลงที่มา:http://blog.janthai.com/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E
0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1
%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%
9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2-
2842.html 

 

 



64. เพลงยานพาหนะ เพลงสําหรับเดก็ปฐมวัย 

หึ่ม ๆ ๆ เคร่ืองบินกระหึ่มบนฟา 
ปน ๆ ๆ รถยนตแลนมาแตไกล 
ปูน ๆ ๆ นั่นเสียงวูดของรถไฟ 
ตึก ๆ ๆ เรือยนตแลนในแมน้ําลําคลอง 

แหลงที่มา:http://blog.janthai.com/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E
0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1
%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%
9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2-
2842.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 การประเมินผลผลงานรายบคุคล 

ช่ือ-สกุล ………… …………………..เร่ือง ................................................................  

 วิชา .......................... ภาคเรียนที่…....ปการศึกษา…………  ชั้น................  

 

 
 

ลําดับ
ที่ 

 
ช่ืองาน 

 

พฤติกรรม / ระดับคะแนน 

ผลงาน การทํางาน
อยางเปน
ระเบียบ 

การยอมรับ
ฟงความ

คิดเห็นผูอื่น 

ทํางาน
ตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

การตรงตอ
เวลา 

 
รวม 

 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

                       
                       
                       
                       

                       
                       
                       



                       
                       
                       
                       
                       

 

เกณฑการใหคะแนน  

ระดับ 4  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับ ดีมาก       

ระดับ  3  หมายถึง    มีพฤติกรรมในระดับ  ดี   

 ระดับ  2  หมายถึง    มีพฤติกรรมในระดับ  ปานกลาง               

 ระดับ  1  หมายถึง    มีพฤติกรรมในระดับ  ปรับปรุง         

                            

                                                                                  

          ลงชื่อ................................................ 

      (                  )                         

              ครูผูสอน / ผูประเมิน 

 


