
 1 

 
บทเรียนการรับรูบทที ่24 a 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ:  เด็กมีแรงจูงใจและทักษะในการดูแลตัวเองอยางดี 

ตัวชี้วัด:  มีการพัฒนาความสนใจและเชาวปญญาท่ีพระเจาประทาน 

สาระการเรียนรู:  เกิดความรู ทําใหเกิดประโยชนและมีการประเมินผลท่ีชัดเจน สามารถนํามาแกปญหาได 

 
กลุมอายุ:  3-5 

ปที:่ 2 

หัวขอหลัก:  อาหารของฉันมาจากไหน? 

บทเรียน:  ตลาดในทองถิ่น 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็ก ๆ สามารถบอกถึงส่ิงท่ีสามารถซื้อไดในตลาดทองถิ่นอยางนอยสองชนิด 

2. เด็ก ๆ สามารถมีสวนรวมแสดงละครเกี่ยวกับตลาดทองถิ่นได 

 

 

อุปกรณการสอนที่ตองใช:                                                                   
 

  
 
1. อาหารหรือส่ิงของท่ีหาซื้อไดจากตลาดทองถิ่น (หรือรูปภาพท่ีเกี่ยวกับส่ิงเหลาน้ี) 

2. กระดาษ หน่ึงแผนตอเด็กหน่ึงคน 

3. ดินสอสี หรือสีเทียน 

4. ตะกรา ถุง หรือภาชนะ พอสําหรับนักเรียนคร่ึงชั้น 
 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

สําหรับทางเลือก: จํานวนเงินเล็กนอย เพื่อจะซื้อของบางอยางท่ีตลาด 
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สิ่งที่ผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:   

 
1. อานท้ังบทเรียนใหจบ 

2. จัดเตรียมอุปกรณหรือส่ิงท่ีตองใชท้ังหมด 

3. ใหเติมชองวางในแบบฝกหัดประจําวัน 

4. ใหตัดกระดาษหนังสือพิมพหรือเศษกระดาษ ตัดเปนชิ้น ๆ สมมุติวาเปนเงินเพื่อใชซื้อของท่ีตลาดใน

กิจกรรมเกี่ยวกับตลาด 

5. ถาจะทํากิจกรรม โดยการพาเด็กออกไปเท่ียวท่ีตลาด ควรจะเตรียมตลาดจริง เพื่อจะพาเด็ก ๆ ไป

เท่ียวชม 

6. อธิษฐานเผ่ือเด็ก ๆ เพื่อเขาจะเขาใจวาตลาดก็เปนอีกสถานท่ีหน่ึงท่ีพระเจาทรงจัดเตรียมเพื่อความ

ตองการของเรา 

 

 

ก ิจกรรมเสริมท่ีครูตองจัดเตรียม 

1. ใหนัดหมายกับทางตลาดท่ีจะพาเด็กไปเยี่ยมชม 

 
 

ข้ันตอนการเรียนการสอน: 

การนําเขาสูบทเรียน:   

กิจกรรมประจําวัน 

 
 

 

 

• ตัวอักษรวันน้ีคือ: _____  

o ส่ิงท่ีเร่ิมตนดวยอักษรตัวน้ีคือ:            
____________________________ 

• วันของสัปดาห:  

o วันน้ีคือวัน_______________ (ดูปฏิทิน) 
o พรุงน้ีคือวัน ________________ 

o เมื่อวานน้ีคือวัน ___________________ 

o ใหนับวัน: จํานวนวันกวาจะถึง   =   

• อากาศ: ถามวา: อากาศแบบไหนท่ีเหมาะสมในการไปตลาด? 

o อากาศวันน้ี 
o เส้ือผาวันน้ี 
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o กราฟพยากรณอากาศ  

• การแบงปนความคิด: (ไมเกิน 10 นาที)  

o คําถามนําการอภิปราย:  

เวลาไหนท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะไปตลาด? 

o นักเรียนผูอภิปรายวันน้ีคือ:        
________________________________ 

• เร่ืองเลา   
o ________________________________ 

 คําถาม/กิจกรรม สําหรับผูฟง: 
• __________________________________ 
• __________________________________ 
• __________________________________ 

 
• ฝกกลามเน้ือมัดใหญ: (รองเพลง เตนรํา เคล่ือนไหว) ไปตลาดกันเถอะ  

o เรียกเด็ก ๆ ใหเขามาน่ังลอมเปนวงกลม ใหวางถังหรือภาชนะเพื่อใสของไวท่ีกลางวง 

เอาถังหรือภาชนะอีกใบหน่ึงใสกอนหินวางไวท่ีใดท่ีหน่ึงนอกวงกลม   

o เรียกชื่อเด็กคนหน่ึงออกมาแลวบอกวา เราตองการนม (หรือจะพูดชื่อของอยางอื่นท่ี

ขายท่ีตลาด) ชวยว่ิงไปซื้อใหหนอย เด็กคนท่ีถูกเรียกชื่อจะลุกขึ้นไปหยิบเอาหินท่ีอยูใน

ภาชนะท่ีวางขางนอก นํามาใสในภาชนะท่ีต้ังไวตรงกลางวง 

o ใหเรียกชื่อเด็กทีละคนไปเร่ือย ๆ ใหแตละคนไปซื้อของบางอยางท่ีตลาดสมมุติ จนทุก

คนมีโอกาสไดทํากิจกรรมน้ี 
 
 
 
 

 
 การนําเสนอ/กิจกรรมการเรียนการสอน: 

ตลาดทองถิ่น

 

 
 

 

 

• ใหคนที่เคยไปตลาดยกมือข้ึน เธอจะซ้ืออะไรไดบางที่ตลาด? ใหเวลาเด็กตอบคําถาม วันนี้เราจะ

มาเรียนกันถึงเรื่องชนิดของอาหารที่เราสามารถซ้ือไดที่ตลาด 

• ใหวางอาหารหรือส่ิงของตาง ๆ ท่ีหาซื้อไดตามตลาดทองถิ่นไวบนโตะหรือบนพื้น ใหเด็กหยิบของตาม

คําส่ัง เชน ใหไปหยิบ ______________ (หัวหอม) ครอบครัวของเธอเคยซ้ือ __________ 
(หัวหอม) ที่ตลาดไหม?    
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• ใหทํากิจกรรมน้ี จนกวาของท่ีวางไวจะหมด 

 

รูปภาพของตลาด  
 

 
• ใหแจกกระดาษเด็กคนละหน่ึงแผน ใหเด็กวาดรูปส่ิงท่ีสามารถซื้อหรือขายในตลาดทองถิ่น ใหเขียนชื่อ

ดานหลังกระดาษท่ีเขียนภาพ ใหครูเก็บกระดาษคืน และจะนํารูปภาพตาง ๆ ท่ีเด็ก ๆ วาดออกวางขาย 

สมมุติวาส่ิงท่ีวาดบนกระดาษเปนของจริง 
 
 
 

ตลาดสมมุต ิ

 

 
 

 

 
• จัดใหมีตลาดสมมุติ นําตะกราหรือภาชนะตาง ๆ และกระดาษท่ีตัดเปนชิ้น ๆ สมมุติวาเปนเงินสําหรับซื้อ

ของออกมา (ใหเขียนจํานวนเงินลงบนกระดาษแตละชิ้นวามีคาเทาไหรดวย ควรจะเปนจํานวนเงินท่ีใช

จริง เชน เหรียญหน่ึงบาท ธนบัตรใบละยี่สิบบาท เปนตน) หรือถามีการแลกเปล่ียนสินคากัน ซึ่งในบาง

ทองถิ่นทํากัน ก็ใหสมมุติวามีการแลกเปล่ียนสินคากันในลักษณะน้ันดวย ใหเตรียมสินคาท่ีเขาใช

แลกเปล่ียนกันดวย (สมมุติ)  
 

• ใหแบงนักเรียนออกเปนสองกลุม กลุมหน่ึงเปนคนขาย ใหจัดของสําหรับขายใหเรียบรอย ใหอีกกลุมหน่ึง

เปนผูซื้อ ใหเตรียมเงินสมมุติเพื่อนําไปซื้อของ เสร็จแลวใหพวกเขาแสดงการซื้อขายสินคากัน 
 

• หลังจากน้ันประมาณหานาที ก็ใหเปล่ียนขางระหวางผูซื้อและผูขาย และเลนตอไปอีกประมาณหานาที 
 

เกมส ตลาด

  

 
• ใหเด็กน่ังลอมเปนวงกลม ใหเลือกของส่ีชนิดท่ีสามารถซื้อไดในตลาดทองถิ่น เชน นม ขนมปง ปลา เปน

ตน ใหแจกชื่อส่ิงของท้ังส่ีชนิดใหกับเด็กแตละคน คนละชื่อ และใหแตละคนจําชื่อส่ิงท่ีตนไดใหดี 
 
• ใหเด็กคนหน่ึงมาน่ังท่ีกลางวง ใหเขาเปนคนเรียกชื่อหน่ึงในส่ีอยางท่ีกําหนดไว ถาชื่อน้ันตรงกับคนไหนให

คนน้ันลุกขึ้นและเปล่ียนท่ีน่ังกับอีกคนหน่ึง ขณะน้ันคนท่ีน่ังตรงกลางจะคอยจองแยงท่ีน่ังของคนท่ีกําลัง

ขอเปล่ียนท่ีน่ังกับคนอื่น ถาเขาเร็วกวาเขาก็จะไดน่ังในชองวางน้ันแทน 
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• คนท่ีไมมีท่ีน่ังจะเปนคนไปน่ังตรงกลางวง และนําเกมสตอไปเร่ือย ๆ โดยใหการเรียกชื่อแตละคร้ังชนิด

ของส่ิงของแตกตางกัน และเมื่อเลนไปไดซักพัก คนนําเกมสอาจจะเรียกชื่อของท่ีตองการซื้อพรอมกันสอง

ชนิด เพื่อใหเกมสสนุกมากขึ้น 
 

 
 
 
 

 
การสรุปบทเรียน:       
 

  

  

 
 
• หนูชอบอะไรมากที่สุดในการแสดงเก่ียวกับตลาดทองถิ่น? ใหเด็กตอบคําถาม หนูชอบซ้ืออะไรมากที่สุดที่

ตลาด? ใหโอกาสเด็กตอบคําถาม 
 
• การไปตลาดเปนงานที่สําคัญ เราทุกคนบางครั้งตองไปตลาดเพื่อซ้ือส่ิงของบางอยางที่เราตองการ 
 
• พระบิดาของเราผูทรงสถิตในสวรรค ทรงรักและหวงใยเรา พระองคทรงสัญญาวาจะดูแลเราในสิ่งที่เรา

ตองการ วิธีที่พระองคทรงจัดเตรียมใหเราวิธีหนึ่ง คือใหมีการซ้ือขายที่ตลาดทองถิ่นของเรา 
 

กิจกรรมเสริม: 

 

 
 

 

 

ใหพาเด็ก ๆ ไปชมตลาดจริงตามท่ีนัดหมายไว (ทางเลือก: อาจจะมีเงินเล็กนอยจํานวนหน่ึง เพื่อซื้อของบางอยางท่ี 

เด็ก ๆ สามารถแบงปนกันได) 

 
 
การประเมินผลของคร:ู  (กิจกรรมใดใชไดผลดี? กิจกรรมใดใชไมคอยไดผล? ฉันจะเตรียมบทเรียนในบทตอไป

อยางไร?) 

 
 
 
 
การประเมินผลผูเรียน:   
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