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 บทเรียนดานความรูและสติปญญา  บทที่ 25 

เร่ือง  ตลาดในทองท่ีของฉัน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ:  แสดงออกถึงแรงบันดาลใจและทักษะในการสนับสนุนตัวเองใหรูจักประหยัด 
ตัวชี้วัด:  ปลูกฝงสติปญญาและความสนใจดานอาชีพที่เปนเอกลักษณของตนเอง 

สาระการเรียนรู:  เสริมสรางใหมีความรู การนําความรูไปใช และ ประเมินผลวิธีการในการแกปญหา  

 

กลุมอายุ:  3-5 ป  

ป :  1 

หัวขอหลัก:  อาหารของฉันมาจากไหน 

บทเรียน :    ตลาดในทองที่ของฉัน 

เวลาท่ีใชในการสอน :  45 นาที   

 
วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็กๆจะบอกช่ืออยางนอย 2 ช่ือของสิ่งที่พวกเขาจะพบไดที่ตลาดในทองที่ของพวกเขา  

2. เด็กๆจะเขาสวนในการเลนละครเก่ียวกับตลาดในทองที่  

 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองใช:                                                                    
 

  

1. กอนหิน-ใหเด็กคนละ 1 กอน   

2. ตะกราหรือกระจาด 2 ใบ 

3. ตัวอยางเงินที่ใชในทองที่  

4. กระดาษ-ใหเด็กคนละแผน  

5. กรรไกรสําหรับครู  

6. สีเทียนหรือดินสอสี 

7. ถาดที่ใสไข หรือถุงขาววางเปลา  ที่ใชกันทั่วไปในตลาดทองที่ของคุณ       

8. กระเปาชอปปง เชน ถุง ตะกรา เปนตน  ที่พบทั่วไปในตลาด  ใหเด็กคนละใบหรือ 2 คนตอใบ   

9. อาหารจริงหรือเทียมก็ได  สําหรับเด็กๆใชซื้อขณะซื้อของที่ตลาด  

10. สิ่งตางๆ (ของจริงหรือไมจริงก็ได) ที่เด็กๆอาจจะซื้อไดที่ตลาดในทองที่  ใหมากพอที่เด็กๆแตละคนจะ

แสรงซื้อไดที่ตลาด    

  อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   
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         ไมมีสําหรับบทเรียนน้ี 

 

สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม:   

1.     อานบทเรียนใหจบ 

                2.     รวบรวมอุปกรณทั้งหมด 

3.     เติมคําลงในชองวาง สําหรับกิจกรรมประจําวันของวันน้ี 

4. จัดเตรียมตลาดจําลองสําหรับใหเด็กๆไปซื้อของ (ของจริงหรือไมจริงก็ได)   ทํารูปแบบตลาดวัฒนธรรมใน

ทองที่ และใหรานคาแยกออกจากกันตามประเภทของสินคา  หรือรานคาใหญก็จะมีสินคาหลายชนิดได  

และจัดใหมีทางเดินสําหรับลูกคาเดินชมสินคา  ใหใชโตะ เกาอี้ กลอง หรือสิ่งอื่นๆที่จะใชทําใหดูเปนตลาด

ได  

5. พับกระดาษเปน ¼  

6. ถาคุณมีโอกาสไปตลาด  ใหจัดการพาเด็กๆใหมีโอกาสไปเรียนรูที่ตลาดจริงๆ   

7. อธิษฐานเผ่ือเด็กๆใหขอบคุณพระเจาที่มีตลาดเปนอีกแหลงหน่ึงที่พระเจาทรงเตรียมไวใหไปซื้ออาหารได  

        

 

 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

   

การนําเขาสูบทเรียน :  

กิจกรรมประจําวัน:   

 
 

 

 

• อักษรสําหรับวันน้ี: ___________  

o สิ่งตางๆที่ขึ้นตนดวยอักษรน้ี: _____________________________________ 

• วันในสัปดาหน้ี:  

o วันน้ี _______________ (แสดงใหเห็นในปฏิทิน) 

o พรุงน้ี ________________ 

o เมื่อวานน้ี___________________ 

o การนับ: จํานวนวันจนกระทั่ง   =   

• อากาศ: 

o อากาศในวันน้ี 

o เครื่องแตงกายในวันน้ี 

o กราฟแสดงอากาศ 
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• เวลาแบงปน: (ไมเกิน 10 นาที)  

o คําถามที่ใชเริ่มในการแบงปน:   คุณไปตลาดเมื่อไร และคุณไดอะไรจากตลาด 

o นักเรียนที่แบงปนในวันน้ี: ________________________________ 

 

• เร่ืองเลา (ท่ีเก่ียวของกับบทเรียน, ถาเปนไปได) 

o ___________________________________________ 

 

• เด็กนักเรียนท่ีจะแบงปนในวันน้ี :    

o _____________________________________________ 

 
 คําถามหรือกิจกรรมสําหรับผูฟง: 

• _____________________ 

• _____________________ 

• _____________________ 

 

• กิจกรรมการเคล่ือนไหว: (เพลง, เตนรํา, การเคล่ือนไหว)  ไปตลาด 
o รวมเด็กใหจับกลุมกันเปนวงกลม  วางตะกราหรือกระจาดไวที่ศูนยกลางวงกลม  วางตะกรา

อีกใบหน่ึงไวนอกวงพรอมกับมีกอนหินใสไวในตะกราน้ัน 1 กอน  

o เรียกช่ือเด็กคนหน่ึง แลวพูดวา “เราตองการนม (หรือสินคาอื่นที่มีในตลาด)” โปรดว่ิงไปซื้อที่

ตลาดดวยครับ”  เด็กคนน้ันก็ว่ิงออกจากวงไปเก็บกอนหินจากตะกราที่อยูนอกวงกลม  แลวว่ิงไปใสไว

ในตะกราที่กลางวง   

o ใหเรียกช่ือเด็กคนตอไป  ใหไปซื้อสินคาจนเรียกครบเด็กทุกคน  

 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอน:  

ตลาดในทองที่    

 

 

• รวมเด็กๆไวดวยกัน  ถามคําถามตอไปน้ี  โดยเรียกเด็กๆหลายๆคนตอบคําถามแตละ  

เราไดรับอาหารมาจากไหน   

เราสามารถซื้อไขไดที่ไหน  ใหใชคําถามเดิมแตเปลี่ยนสินคาเปนอยางอื่นตามที่เราพบทั่วไปในทองที่  

ตลาดของเรามีอยูมีลักษณะอยางไร ?  

เรามีอาคารสถานที่ที่ราสามารถไปซื้อของได หรือไม   หรือเราไปซื้อของที่ตลาดกลางแจง    
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เราซื้อของดวยธนบัตรและเหรียญเงิน หรือ เราเอาของที่เรามีไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งของที่คนอื่นมี  หรือเราใชวิธีอื่น  

คุณไดยินเสียงอะไรบางที่ตลาด   

คุณไดกลิ่นอะไรที่ตลาด     

เราสามารถซื้ออะไรไดบาง ที่ตลาด 

เราซื้อของที่ตลาดดวยวิธีใด?   

ใหเราเลนเกมตลาด  

 
 

 

 

• ที่ตลาดเราใชเงินซื้อสิ่งตางๆ  ชูตัวอยางเงินที่ใชกันในทองที่   ใหดูธนบัตรและเหรียญราคาตางๆ  แลวใหเด็กตอบวา

ราคาเทาไร  ถาในทองที่ของคุณใชการแลกเปลี่ยนสิ่งของแทนเงิน  ใหบอกวาเขาใชสิ่งของอะไรบางในการแลกเปลี่ยน   

• ใหเด็กแตละคนมีกระดาษ 1 แผนแลวพับครึ่ง 2 ครั้งใหเปนขนาด ¼  ไดสี่เหลี่ยม 4 สวน  ใหเด็กวาดเงินจํานวนหน่ึงลง

ไปในแตละสี่เหลี่ยมน้ัน  หรือวาดภาพสิ่งของที่จะใชแลกเปลี่ยนกับของคนอื่นก็ได   แลวตัดสี่เหลี่ยมทั้งสี่สวนออกจาก 

กัน  (สี่เหลี่ยมแตละสวนใชเปนเงิน หรือสิ่งของที่จะใชแลกเปลี่ยน)    

• แบงช้ันเรียนออกเปน 2 กลุม  คือ กลุมผูซื้อและกลุมผูขาย  สอนพวกเขาถึงวิธีซื้อของ หรือวิธีแลกเปลี่ยนของกัน  หาก

น่ันเปนวิธีที่ทํากันในวัฒนธรรมทองที่ของคุณ      

• อนุญาตใหเด็กๆเลนการซื้อของ-ขายของในตลาดที่ไดจัดเตรียมไวแลว  และใหเด็กๆมีถุงหรือตะกราหรืออะไรก็ตามที่

ทองที่ใชกันอยู  เพื่อใชใสของที่จะซื้อในตลาด   

• ชวยเด็กๆในการซื้อของบางอยางดวยเงินที่ไดทําไว  และใหเด็กๆนับจํานวนของที่ซื้อไวอยูในตะกรา  ใหครูชวยเด็กๆ

แตละคนเปนสวนตัวใหมากเทาที่เปนไปได    

• สองสามนาทีตอมา ใหสลับกัน  คนที่ขายไปเปนคนซื้อ  คนที่ซื้อก็ไปเปนคนขายบาง    

• เมื่อเด็กเริ่มคลายความสนใจลง  ใหรวมเด็กๆไวดวยกัน  แลวถามวา  คุณไดซื้ออะไรในตลาดบาง   ใหเด็กแตละคนไดมี

โอกาสตอบ  และคุณไดซื้อของท้ังหมดก่ีอยาง (คําตอบอาจจะไมเทากัน) 

• คุณไดเห็นอะไรบางท่ีตลาด  ใหเด็กแตละคนตอบ 2 อยาง ที่ตางๆกัน  และแตละอยางราคาเทาไร (เฉพาะของที่ซื้อดวย

เงิน)  ถามคําถามน้ีกับหลายๆสิ่งท่ีมีขายในตลาด   

• ใหเด็กๆแยกชนิดของสินคาท่ีไดซื้อในตลาด  จะแยกตามชนิด หรือแยกตามช่ือสินคาก็ได  แลวใหนับวาแตละชนิดมี

สินคาก่ีอยาง  หรือสินคาที่มีช่ือเหมือนกัน มีจํานวนเทาไร   
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การสรุปบทเรียน : 

อธิษฐานเก่ียวกับตลาด     

  

 

 

• การไปตลาดเปนงานที่สําคัญอยางหน่ึง  เราทุกคนบางครั้งตองไปตลาดซื้อของบางอยางที่เราตองการใช  

 

• พระบิดาในสวรรคทรงรักเรา  และเปนหวงเรา  พระองคสัญญาที่จะดูแลเราใหเรามีสิ่งที่จําเปนตางๆ  และวิธีหน่ึงที่พระองค

จัดเตรียมสิ่งที่เราจําเปนตองมี  คือ  ใหเรามีตลาดในทองที่  เพื่อเราจะสามารถไปซื้อมาใชได   

 

• ใหเราอธิษฐานและขอบคุณพระเจาสําหรับสิ่งตางๆที่เราสามารถหาซื้อไดที่ตลาด  ใหคิดถึงสัก 1 สิ่งที่คุณจะขอบคุณพระเจา

สําหรับสิ่งน้ัน  ใหเด็กทุกคนไดมีโอกาสอธิษฐานขอบคุณพระเจา     

 

กิจกรรมเสริม :  

การเดินทางไปตลาด 

 

 
 

 

 
 

• ใหพาเด็กๆเดินทางไปตลาดในทองที่   แลวถามคําถามตางๆที่พวกเขาเคยถูกถามในตลาดจําลองมาแลว   ถามเขาวา

เห็นอะไรบาง, ไดกลิ่นอะไรบาง, และไดยินอะไรบางในขณะอยูตลาด  ชวยใหเด็กๆเห็นราคาของสินคา และวิธีซื้อ

สินคา  เมื่อกลับจากตลาดสูโรงเรียนแลว   แลวถามเก่ียวกับสิ่งตางๆที่พวเขาไดเห็น  และใหเด็กแตละคนบอกลักษณะ

ของบางอยางที่พวกเขาไดเห็นมาเก่ียวกับตลาด.   

 

เกมตลาด      

  

 

• รวมเด็กใหน่ังเปนวงกลม   เลือกสินคา 4 สิ่งที่สามารถซื้อไดที่ตลาดในทองที่  เชน นม ขนมปง ปลา ไข ฯลฯ  บอกช่ือ

ของสี่สิ่งน้ัน  ใหเด็ก 4 คนๆละช่ือ   ใหเด็กแตละคนจําช่ือที่ตนใหดีๆ   .  

• ใหมีเด็ก 1 คนอยูที่ใจกลางวง   เมื่อเด็กน้ันเรียกช่ือสินคา 1 ใน 4 สิ่งน้ัน  เด็กที่ไดช่ือสิ่งน้ันจะตองกระโดดออกมาจาก

วง ว่ิงไปแลกที่กับเด็กอื่นๆ ในขณะที่เด็กที่อยูกลางวงก็พยายามที่จะไปแยงที่น่ังในจุดที่วางอยูในวงกลม   

• เด็กที่หาที่น่ังในวงไมได  จะตองไปอยูกลางวงและเรียกช่ือสินคาอื่นตอไป  หลังจากเลนไป 2-3 รอบแลว   ใหเด็กที่อยู

กลางวงเรียกช่ือสินคาทีเดียว 2 สิ่ง  (ก็จะทําใหสนุกมากขึ้น  มีการว่ิงกันมากขึ้น) 
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การประเมินผลของครู :  (กิจกรรมใดที่ไดผลดี กิจกรรมใดไมไดผล และครูจะเตรียมบทเรียนตอไปใหดีขึ้นไดอยางไร)   

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

การประเมินผลของนักเรียน: 
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