
 

  

ຮຽນພາສາອັງກິດກັບລູກ ແລະ ໄວໄວລຸ້ນຂອງ
ທ່ານ: ເນ້ັນໃສ່ການພັດທະນາພາສາໃນລະຫວ່າງ
ການອ່ານຮ່ວມກັນ  
ຈ່ົງຈ່ືຈໍາຄຸນລັກສະນະຕ່າງໆເຊ່ັນ: ບົດກະວີ ແລະ ອົງປະກອບຂອງພາສາອ່ືນໆ ເມ່ືອເລືອກ  ແລະ ອ່ານໜັງສື
ອອກສຽງຮ່ວມກັນ. 

 
ເມ່ືອອ່ານອອກສຽງກັບຜູ້ຮຽນພາສາອັງກິດໄວໜຸ່ມ, ໃຫ້ໃສ່ໃຈກັບການເນ້ັນສຽງຂອງທ່ານໃນເວລາອ່ານຄໍາສັບທ່ີສໍາຜັດຄ້ອງ
ກັນ ແລະ ທົບທວນອົງປະກອບຂອງພາສາຕ່າງໆເຊ່ັນ: ການສະກົດຄໍາ. 

ໂດຍ Nicole DeSalle, MFA, ຜູ້ປະສານງານການຂຽນ, ສູນຄ້ົນຄວ້າການອ່ານຂອງລັດໄອໂອວາ 
Deborah Reed, Ph.D. , ຜູ້ອໍານວຍການສູນຄ້ົນຄວ້າການອ່ານຂອງລັດໄອໂອວາ 
 
ບັນທຶກຂອງບັນນາທິການ: ການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນສາມາດປັບປຸງທັກສະພາສາອັງກິດຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ
ຂອງທ່ານໄດ້ຄືກັນກັບທ່ານເອງ. ໂພສນ້ີເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງຊຸດຕ່ໍເນ່ືອງທ່ີອອກແບບມາ ເພ່ືອຊ່ວຍຜູ້ດູແລຜູ້ທ່ີ
ເປັນຜູ້ຮຽນພາສາອັງກິດໄດ້ພົບໂອກາດການຮຽນພາສາອັງກິດ ສໍາລັບຄອບຄົວໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຂົາ. 
 
ການຝຶກອ່ານໜັງສືຮ່ວມກັນ ຫືຼ ການອ່ານໜັງສືອອກສຽງກັບຄົນຕ້ັງແຕ່ໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍຄົນ, ມີສ່ວນສໍາຄັນໃຫ້
ກັບພາສາປາກເວ້ົາ ແລະ ທັກສະການຮູ້ໜັງສືຂອງເດັກນ້ອຍໃນຊ່ວງປີຕ້ົນໆຂອງການພັດທະນາ (Riordan et 
al., 2021). ເຖິງແມ່ນວ່າການອ່ານຮ່ວມກັນເປັນປະໂຫຍດ ສໍາລັບເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ, ລວມທັງຜູ້ຮຽນພາສາ
ອັງກິດ (ELs), ການເລືອກໜັງສືທ່ີຈະອ່ານນໍາກັນອາດຈະເປັນເລ່ືອງທ່ີຍາກເກີນໄປ. ວິທີໜ່ຶງທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ຂອບ



 

  

ເຂດຂອງວັນນະຄະດີແຄບລົງແມ່ນການຊອກຫາໜັງສືທ່ີມີລັກສະນະສະເພາະທ່ີສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາ
ພາສາຂອງ EL ໃນຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ.  

ການຝຶກການຟັງ ແລະ ການເວ້ົາດ້ວຍໜັງສືບົດກະວີ 
ຜູ້ອ່ານເລ່ີມຕ້ົນຮຽນຮູ້ວ່າປະໂຫຍກຕ່າງໆປະກອບດ້ວຍຄໍາ ແລະ ຄໍາສັບຕ່າງໆປະກອບດ້ວຍສຽງ. ທັກສະເຫ່ົຼານ້ີ
ແມ່ນສ່ວນໜ່ຶງຂອງ ການຮັບຮູ້ທາງດ້ານສຽງ, ເຊ່ິງຊ່ວຍກະກຽມເດັກນ້ອຍໃຫ້ພ້ອມ ສໍາລັບການເປັນຜູ້ອ່ານ
ພາສາອັງກິດທ່ີປະສົບຜົນສໍາເລັດເຊ່ັນດຽວກັນກັບຕົວອັກສອນຂອງພາສາອ່ືນໆ (McBride et al., 2021). ສໍາ
ລັບ ELs, ໜັງສືທ່ີມີບົດເພງສະເໜີໃຫ້ມີການຝຶກໃຊ້ສຽງ ແລະ ຮູບແບບພາສາສະເພາະທ່ີພົບຢູ່ໃນພາສາອັງກິດ. 
ເພ່ືອເຂ້ົາໃຈເຖິງວິທີການໃຊ້ການສໍາຜັດໃນລະຫວ່າງການອ່ານອອກສຽງໃຫ້ພວກເຮົາເບ່ິງຢູ່ໃນແຖວທໍາອິດຈາກ 
ເປັດຢູ່ໃນລົດບັນທຸກ (Duck in the Truck) ໂດຍ Jez Alborough. 
 

This is the tale of a duck in a truck. 
 
ການອ່ານອອກສຽງປະໂຫຍກນ້ີຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ທ່ານ ແລະ ລູກຂອງທ່ານໄດ້ຝຶກຝົນການສ້າງພາກສ່ວນຕ່າງໆ
ຂອງຄໍາ/uck/. ອະທິບາຍໃຫ້ລູກຂອງທ່ານຮູ້ຄໍາສັບນ້ັນ "duck" ແລະ "truck" ທັງສອງມີສຽງ /uck/ ໃນຕອນ
ທ້າຍ. ຜັນປ່ຽນອ່ານປະໂຫຍກນ້ີດັງໆກັບລູກຂອງທ່ານ. ແຕ່ລະຄ້ັງໃຫ້ເນ້ັນໜັກໃຫ້ເຮັດ / uck / ສຽງໃນຄໍາວ່າ 
"duck" ກົງກັບ /uck/ ສຽງໃນຄໍາວ່າ "truck," ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ລູກຂອງທ່ານຈັບຄູ່ສຽງເຊ່ັນດຽວກັນ.  
 
ໜັງສືສໍາຜັດຄໍາເຊ່ັນ: Duck in the Truck ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍຮຽນຮູ້ອົງປະກອບທາງສຽງຂອງພາສາອັງກິດ
ເຊ່ັນ: ນ້ໍາສຽງ, ຈັງຫວະ, ລະດັບສຽງ, ຄວາມກົດດັນ, ຈັງຫວະ, ແລະ ການອອກສຽງ. ການໄດ້ຍິນຄໍາສໍາຜັດຄ້ອງກັນ 
ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງການອ່ານອອກເລ່ືອງຕ່າງໆດັງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ ELs ແຍກແຍະລະຫວ່າງພະຍາງທ່ີເນ້ັນ
ສຽງ ແລະ ບ່ໍໜັກແໜ້ນ (Fleta, 2017). ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາເບ່ິງຢູ່ໃນແຖວຈາກຕອນທ້າຍຂອງ Duck in the 
Truck: 
 

This is the pull as the boat takes the strain. 
These are the wheels finally gripping. 
This is the knot suddenly slipping. 
This is the truck with the engine on fast. 
Back on the track... UNSTUCK AT LAST! 

 
ຂ້ໍຄວາມນ້ີເປີດໂອກາດໃຫ້ທ່ານ ແລະ ລູກຫຼານຂອງທ່ານໄດ້ຍິນ ແລະ ຝຶກຝົນອົງປະກອບທາງສຽງຂອງພາສາ
ອັງກິດຫຼາຍ. ຍົກຕົວຢ່າງເຊ່ັນ, ຄໍາສັບທ່ີມີຫຼາຍພະຍາງ “gripping” ແລະ “slipping” ມີສຽງ /ip/ ແລະ /ing/ 
ດຽວກັນ. ຮ່ວມກັນ, “-ipping” ສ້າງຄໍາສໍາຜັດຄ້ອງກັນ, ແຕ່ການເໜ້ນທັງສອງຄໍານ້ີຢູ່ໃນພະຍາງທໍາອິດດ້ວຍ
ສຽງ /ip/ ພຽງຢ່າງດຽວ. ການອ່ານອອກສຽງຄໍາສໍາຜັດຄ້ອງກັນດັງສະເໜີ ເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ຝຶກເນ້ັນ
ສຽງພະຍາງທໍາອິດ.  
 



 

  

ແຖວເຫ່ົຼານ້ີຍັງໃຫ້ໂອກາດໃນການຝຶກການອອກສຽງ ແລະ ລະດັບສຽງ. ສັງເກດວິທີວະລີສຸດທ້າຍ—“UNSTUCK 
AT LAST!”—ຖືກຂຽນເປັນຕົວພິມໃຫຍ່ທັງໝົດ. ສ່ິງນ້ີສ້າງຂ້ຶນ ເພ່ືອສ່ົງສັນຍານເຖິງການເນ້ັນຢ້ໍາຕ່ືມເພ່ີມເຕີມ
ໃສ່ໃນຄໍາທ່ີຕ້ັງໃຈຖ່າຍທອດ ເພ່ືອບ່ົງບອກຄວາມຮູ້ສຶກໂລ່ງໃຈຂອງເປັດໃນຕອນທ້າຍຂອງເລ່ືອງ. ກັບລູກຫຼານ
ຂອງທ່ານ, ໃຫ້ຝຶກຝົນການປັບລະດັບສຽງຂອງທ່ານ (ສຽງຂອງທ່ານສູງ ຫືຼ ຕ່ໍາ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ມັກຈະ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ເວ້ົາ) ແລະ ໂທນສຽງສູງ (ຈະປັບສຽງດັງຂ້ຶນ ຫືຼ ຫຸຼດລົງ ຫືຼ ປ່ຽນແປງລູະດັບສຽງ
ແນວໃດ) ເພ່ືອສ້າງການເນ້ັນ ແລະ ຖ່າຍທອດເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກ.  
 
Video Demonstration  
 
ອາດຈະພົບວ່າເປັນການຍາກທ່ີຈະລະບຸລັກສະນະຂອງພາສາອັງກິດເຫ່ົຼານ້ີຈາກຂ້ໍຄວາມທ່ີຂຽນເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນພຽງຢ່າງດຽວ. ໂຊກດີທ່ີໜັງສືຮູບພາບບາງເຫ້ັຼມ ທ່ີທ່ານສາມາດກວດສອບໄດ້ຈາກຫ້ອງສະໝຸດໃນ
ທ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານນ້ັນມາພ້ອມກັບບັນທຶກສຽງ (ດິຈິຕອລ ຫືຼ ຊີດີ) ຂອງໜັງສືທ່ີອ່ານອອກສຽງ. ການຟັງການ
ບັນທຶກໜັງສືທ່ີກໍາລັງອ່ານອອກສຽງສາມາດໃຫ້ເປັນຕົວແບບທ່ີດີຂອງອົງປະກອບທາງສຽງຂອງເລ່ືອງທ່ີປະເສີດ
ເຫ່ົຼານ້ີ. ແຕ່ວ່າແທນທ່ີຈະມີພຽງແຕ່ຟັງ, ທ່ານ ແລະ ລູກຂອງທ່ານສາມາດລອງອ່ານໄປພ້ອມກັບສຽງ ເພ່ືອຝຶກ
ຈັບຄໍາສໍາຜັດຄ້ອງກັນ ແລະ ຈັງຫວະຂອງຜູ້ອ່ານທ່ີບັນທຶກໄວ້. ນອກຈາກນ້ີຍັງມີວິດີໂອອອນໄລນທ່ີສະແດງ
ຂ້ໍຄວາມຂອງເລ່ືອງຕ່າງໆໃນຂະນະທ່ີພວກເຂົາກໍາລັງອ່ານອອກສຽງ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ນິທານເລ່ືອງລາວຊີວິດໃນໄວ
ເດັກຂອງເດັກນ້ອຍ ເປັນຜູ້ສ້າງວິດີໂອດ່ັງກ່າວ. 
 
ສ້າງຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາດ້ວຍປ້ຶມບົດເລ່ືອງຕ່າງໆ 
ເມ່ືອລູກຂອງທ່ານ ແລະ ທັກສະພາສາຂອງທ່ານເອງດີຂ້ືນ, ທ່ານອາດຈະກຽມພ້ອມ ສໍາລັບການທ້າທາຍຂອງບາງສ່ິງບາງຢ່າງທ່ີຍາວກວ່າ
ປ້ຶມຮູບພາບເຊ່ັນ: ປ້ຶມນິທານເລ່ືອງ. ປ້ຶມນິທານເລ່ືອງຕ່າງໆພັນລະນາເຖິງຕອນໃນຊີວິດຂອງຕົວລະຄອນທ່ີແບ່ງອອກເປັນນິທານ
ປະເພດຕ່າງໆ. ພວກເຂົາບ່ໍມີພາບປະກອບໃນທຸກໆໜ້າຄືກັບປ້ຶມຮູບພາບ, ແຕ່ປ້ຶມບົດຮຽນ ສໍາລັບເດັກນ້ອຍປົກກະຕິແລ້ວຈະມີຮູບ
ພາບຢ່າງໜ້ອຍໜ່ຶງພາບໃນແຕ່ລະບົດ.  
 
ມັນເປັນເລ່ືອງທ່ີຍາກທ່ີປ້ຶມນິທານຈະມີຄວາມຖ່ີຂອງຈັງຫວະ ແລະ ການສໍາຜັດຄ້ອງກັນທ່ີເທ່ົາກັບປ້ຶມນິທານ
ປະກອບຮູບພາບ, ແຕ່ຫຼາຍເຫ້ັຼມຍັງຄົງມີໂອກາດທ່ີຈະຝຶກຝົນອົງປະກອບທາງສຽງຂອງພາສາ. ໃຫ້ພວກເຮົາເບ່ິງ
ຈຸດເລ່ີມຕ້ົນຂອງບົດຈາກ ນິທານເລ່ືອງ ສັດຕູພືດ ຣາໂມນ່າ (Ramona the Pest) ແຕ່ງໂດຍ ທ່ານ ເບເວີລ່ີ ເຄຼຍ
ລ່ີ: 
 

ຣາໂມນ່າ ບ່ໍສາມາດທົນຕ່ໍການຮ້ອງໄຫ້ໄດ້ 
At last Ramona felt a tap on her shoulder. Her turn had come to run around the circle! 
She ran as fast as she could to catch up with the sneakers pounding on the asphalt 
ahead of her. The boing-boing curls were on the other side of the circle. Ramona was 

https://youtu.be/V_OaxWCED_E
https://www.youtube.com/c/TheChildrensStorytimeBookshelf
https://www.youtube.com/c/TheChildrensStorytimeBookshelf


 

  

coming closer to them. She put out her hand. She took hold of a curl, a thick, springy 
curl— 
“Yow!” screamed the owner of the curls. 
Startled, Ramona let go. She was so surprised by the scream that she forgot to watch 
Susan’s curl spring back.  

 
ໜ່ຶງໃນຄຸນລັກສະນະທ່ີເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງປ້ຶມນິທານເລ່ືອງແມ່ນວ່າແຕ່ລະບົດມີຊ່ືເລ່ືອງ ແລະ ຊ່ືເຫ່ົຼານ້ີ
ອາດຈະມີວິທີເຝິກຝົນພາສາ. ໃນຕົວຢ່າງຈາກ Ramona the Pest, ຊ່ືນິທານເລ່ືອງຂອງທ່ານ ເຄຼຍຣ່ີທ່ີໃຊ້ຄໍາທ່ີຂ້ຶນ
ຕ້ົນດ້ວຍຕົວອັກສອນ “ R” ແລະ “ C. ” ການອ່ານອອກສຽງຊ່ືເລ່ືອງຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ທ່ານ ແລະ ລູກຂອງທ່ານໄດ້
ຍິນວ່າ "ຣາໂມນ່າ" ມີສຽງເລ່ີມຕ້ົນຄືກັນແນວໃດ "Resist," ແລະ “Can’t” ມີສຽງເລ່ີມຕ້ົນຄືກັນແນວໃດ “Curl.” 
ເມ່ືອຄໍາສັບຕ່າງໆ, ເຊ່ັນໃນຊ່ືນິທານເລ່ືອງຂອງເຄຼຍຣ່ີ, ມີສຽງເລ່ີມຕ້ົນຄືກັນ, ອົງປະກອບທາງສຽງຂອງພາສານ້ີ
ເອ້ີນວ່າ “ການສະກົດຄໍາ.” ອົງປະກອບນ້ີສາມາດເພ່ີມຄວາມສົນໃຈໃຫ້ກັບການເຝິກຝົນສຽງເລ່ີມຕ້ົນ. 
 
ອົງປະກອບທາງສຽງອີກອັນໜ່ຶງຂອງພາສາແມ່ນ ຄໍາສ້າງຄໍາ ຫືຼ ເມ່ືອບາງສ່ິງບາງຢ່າງຖືກຕ້ັງຊ່ືໂດຍການເປັນຕົວ
ແທນຂອງສຽງຮ້ອງຂອງສຽງ. ຄໍາທ່ີຕົວງ່ຽງໃນຂ້ໍຄວາມຂ້າງເທິງ, “boing-boing,” ເປັນຕົວຢ່າງຂອງຄໍາຕ່ໍຄໍາ 
ເພາະວ່າ, ເມ່ືອອ່ານອອກສຽງ, ຄໍາເວ້ົາເຫ່ົຼານ້ີຈະຟັງຄ້າຍຄືກັບການດຶງສະປິຼງອອກມາ. ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, 
ການມ້ວນງໍໄມ້ບ່ໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດສຽງນ້ັນ, ແຕ່ເກີດຂ້ຶນຕາມຈິນຕະນາການຂອງຣາໂມນ່າ. ເພາະສະນ້ັນ, ການ
ໃຊ້ຄໍາຕ່ໍຄໍໍາຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົານຶກເຫັນພາບລັກສະນະທ່ີມ້ວນງໍເປັນວົງມົນ, ຄ້າຍຄືກັບສະປິຼງຂອງລອນຜົມ, ເຊ່ິງ
ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈວ່າເປັນຫຍັງ ຣາໂມນ່າຈ່ຶງຢາກດຶງມັນອອກມາ. ກັບລູກຂອງທ່ານ, ຝຶກການອ່ານຄໍາວ່າ 
“boing-boing” ອອກສຽງດັງໆ ເພ່ືອຮຽນແບບສຽງທ່ີໂຄ້ງເຮັດໃນຈິນຕະນາການຂອງຣາໂມນ່າ.  
 
ການອ່ານທຸກຢ່າງເປັນການເຝິກຝົນທ່ີສາມາດຊ່ວຍພັດທະນາທັກສະພາສາອັງກິດໄດ້. ແນວໃດກ່ໍຕາມ ເມ່ືອທ່ານ 
ແລະ ລູກຂອງທ່ານອ່ານອອກສຽງດັງຮ່ວມກັນ, ປະສົບການນ້ີເຮັດໃຫ້ທ່ານມີໂອກາດໄດ້ຍິນອົງປະກອບສຽງຂອງ
ພາສາ ແລະ ເຝິກເວ້ົາຕາມຈັງຫວະ ແລະ ຄວາມກົດດັນທ່ີເປັນລັກສະນະສະເພາະຂອງພາສາອັງກິດ.  
 

ການແນະນໍາປ້ຶມຮູບພາບ 10 ຫົວ (ຊ້ັນ K -2) 
ນິທານເລ່ືອງ ໂຣຊີ ຣີເວຍ, ວິສະວະກອນ (Rosie Revere, Engineer) ແຕ່ງໂດຍທ່ານ ອັນເດຼຍ ບິວ
ຕ້ີ 
ຜູ້ອ່ານຈະໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກຄວາມພາກພຽນຂອງ ໂຣຊ່ີ ແລະ ມີຄວາມຍິນດີກັບສ່ິງປະດິດສ້າງອັນ
ມະຫັດສະຈັນຂອງນາງ.  
 
ນິທານເລ່ືອງ ຂ້ອຍພໍແລ້ວ (I Am Enough) ແຕ່ງໂດຍທ່ານ ແກັຼກ ເບຣເຢ້ີ 
ສາລະຄະດີກ່ຽວກັບບົດກະວີນ້ີສາມາດແບ່ງປັນໃຫ້ສ້າງຄວາມພູມໃຈໃນຕົນເອງ ແລະ ສັນລະເສີນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.  
 
ນິທານເລ່ືອງ ການກະໂດດຂອງ ຈາບາຣີ (Jabari Jumps) ແຕ່ງໂດຍທ່ານ ໄກໄອ້ ຄັອນວໍ 



 

  

ເຂ້ົາຮ່ວມ ຈາບາຣີ ໃນຂະນະທ່ີລາວພະຍາຍາມກະໂດດຈາກກະດານກະໂດດນ້ໍາສູງຄ້ັງທໍາອິດ.  
 
ນິທານເລ່ືອງ ໂຊເຟຍ ວານເດສ໌, ອະນາຄົດຂອງເປສ໌ (Sofia Valdez, Future Prez) ແຕ່ງໂດຍ 
ທ່ານ ແອນເດຼຍ ບີວຕ້ີ 
ໂຊເຟຍ ອາດຈະເປັນຄົນຕົວນ້ອຍ, ແຕ່ນາງມີແຜນການໃຫຍ່ທ່ີຈະປັບປຸງພ້ືນທ່ີໃກ້ຄຽງບ້ານຂອງນາງ. 
 
ນິທານເລ່ືອງ ຢຸດຄ້ັງສຸດທ້າຍທ່ີຕະຫຼ າດແຄມທາງ (Last Stop on Market Street) ແຕ່ງໂດຍ 
ທ່ານ ແມັດທ໌ ເດີ ລາ ເປນ໊າ 
ນິທານທ່ີເປັນໂຄງສ້າງນ້ີພັນລະນາເຖິງທັດສະນີຍະພາບ ແລະ ສຽງຕ່າງໆທ່ີຜູ້ບັນຍາຍພົບໃນລະຫວ່າງການ
ເດີນທາງເທິງລົດເມກັບບ້ານຂອງລາວ.  
 
ນິທານເລ່ືອງ ລ່ີ ໄ ວ້ ສະເຕົຼາ ໃຫ້ ໄ ດ້ຮັບແນວຄວາມຄິດທ່ີສົດໃສ: ເປັນບົດເລ່ືອງທ່ີມີການປະດິດຂ້ຶນ
ຢ່າງເໝ າະສົມສົມຄວນຂອງຄູ່ໂສ້ງ (Levi Strauss Gets a Bright Idea: A Fairly Fabricated 
Story of a Pair of Pants) ແຕ່ງໂດຍ ທ່ານ ໂທນ່ີ ຈອນສະໂຕນ 
ທ່ານສາມາດສົນທະນາກ່ຽວກັບສໍານວນເຊ່ັນ: “ຄວາມຄິດທ່ີສົດໃສ” ໂດຍຜ່ານນິທານທ່ີມີຊີວິດຊີວາຂອງການ
ປະດິດສ້າງຂອງໂສ້ງຢີນສີຟ້າ. 
 
ນິທານເລ່ືອງ ຫົ ວລົດໄຟ  (Locomotive) ແຕ່ງໂດຍ ທ່ານ ໄບຼແອ່ນ ໂຟຣກ້າ 
ຝຶກຝົນສ້າງຄໍາລຽນສຽງ (ໃນເວລາທ່ີບາງສ່ິງບາງຢ່າງຖືກຕ້ັງຊ່ືຕາມສຽງທ່ີເປ່ັງອອກມາເຊ່ັນ“ buzz”) ດ້ວຍ
ຂ້ໍຄວາມສໍາຜັດນ້ີ ທ່ີນໍາພາຜູ້ອ່ານກັບໄປສູ່ການລົດໄຟຍຸກທໍາອິດໃນອາເມລິກາ.  
 
ນິທານເລ່ືອງ ຂໍຂອບໃຈ ໂອມມູ (Thank You, Omu) ແຕ່ງໂດຍ ທ່ານ ໂອເກ້ ໂມຣາ 
ອ່ານເລ່ືອງທັງໝົດກ່ຽວກັບໂອມມູ, ທ່ີມີຊ່ື (ອອກສຽງວ່າ ອາ-ມູ) ການສໍາຜັດກັບສູດທ່ີສຸດແຊບຂອງລາວ. 
 
ນິທານເລ່ືອງ ຂ້ອຍໄດ້ຈັງຫ ວະ (I Got the Rhythm) ແຕ່ງໂດຍ ທ່ານ ຄອນນ່ີ ສະກັອດແຟວ-ໂມຣີ
ສັນ 
ພາບປະກອບທ່ີມີຊີວິດຊີວາ ແລະ ຂ້ໍຄວາມຄ້ອງກັນທ່ີມີພະລັງດຶງດູດຄວາມກະຕືລືລ້ົນໃນຊີວິດຂອງຜູ້ບັນຍາຍ. 
 
ນິທານເລ່ືອງ ເຂ້ົາໜົມປັງຂີງຂອງຊາຍຂ່ີມ້າ (The Gingerbread Cowboy) ແຕ່ງໂດຍທ່ານ ເຈນ
ເນັດທ໌ ສະກວາຍສ໌ 
ການບິດບ້ຽວຂອງເຂ້ົາໜົມປັງຢູ່ໃນນິທານຄລາສສິກນ້ີກໍານົດຜູ້ຊາຍຄຸກກ້ີທ່ີມີຊ່ືສຽງຢູ່ໃນປ່າພາກຕາເວັນຕົກ. 
 



 

  

ຄໍາແນະນໍາປ້ຶມ 10 ບົດທ່ີ (ຊ້ັນ 3-5) 
ນິທານເລ່ືອງ ໂລກທ່ີສອດຄ້ອງກັບຮາມເພຼ(The World According to Humphrey)  ແຕ່ງໂດຍ 
ທ່ານ ແບັດດ້ີ ເບີນນ່ີ 
ຮາມເພຼ ແຮມສະເຕ່ີ ປາຖະໜາຢາກອອກຈາກກົງ ແລະ ການຜະຈົນໄພຂອງລາວ. 
 
ນິທານເລ່ືອງ ໂລລ່າ ເລວີນ ບ່ໍມີຄວາມໝ າຍ (Lola Levine is not Mean) ແຕ່ງໂດຍ ທ່ານ ໂມນີ
ກ້າ ບຣາວ. 
ຄວາມຫົຼງໄຫຼຂອງໂລລ່າ ແມ່ນກິລາບານເຕະ, ແຕ່ເມ່ືອນາງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຫ້ິຼນຄົນອ່ືນບາດເຈັບໂດຍບັງເອີນ, ນາງ
ຕ້ອງຮຽນຮູ້ວິທີແກ້ໄຂສ່ິງຕ່າງໆໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.  
 
ນິທານເລ່ືອງ ລະດູຮ້ອນໜ່ຶ ງທ່ີແປກປະລາດ (One Crazy Summer) ແຕ່ງໂດຍ ທ່ານ ລີຕ້າ ວີນ
ລ່ຽມສ໌ ກາເຊຍ 
ປ້ືມນິທານເລ່ືອງນ້ີດໍາເນີນເລ່ືອງໃນຊ່ວງທ້າຍຊຸມປີ 1960, ເປັນເລ່ືອງລາວການປະຈົນໄພຂອງນ້ອງສາວສາມຄົນ
ທ່ີໃຊ້ເວລາຊ່ວງລະດູຮ້ອນກັບແມ່ຂອງພວກເຂົາໃນເອ້ົາແກຣນ, ລັດ ແຄລີຟໍເນຍ. 
 
ນິທານເລ່ືອງ ເຈ້ົາໜູໜ້ອຍມະຫັດສະຈັນ (The Tale of Despereaux) ແຕ່ງໂດຍ ທ່ານ ເກດ ດ້ີ ຄາ
ມີໂລ່ 
ຕົກຫຸຼມຮັກກັບໜູຜະຈົນໄພຕົວນ້ີຢູ່ໃນນິທານແຫ່ງຈິນຕະນາການໃນຍຸກກາງ. 
 
ນິທານເລ່ືອງ ໂຊກດີຂອງນົມ (Fortunately, the Milk) ແຕ່ງໂດຍ ທ່ານ ນີວ ເກແມນ 
ຄ້ົນພົບເຫດການແປກປະລາດທ່ີເກີດຂ້ຶນ ເມ່ືອພ່ໍຂອງຜູ້ບັນຍາຍຊ້ືຂວດນົມ.  
 
ນິທານ ເລ່ືອງ ອໍວີນ ໂຮ່: ແພ້ເດັກຜູ້ຍິງ, ໂຮງຮຽນ, ແລະ ສ່ິງທ່ີເປັນຕາຢ້ານອ່ືນໆ (Alvin Ho: 
Allergic to Girls, School, and Other Scary Things) ແຕ່ງໂດຍ ທ່ານ ເລນໍ ລຸກກ໌ 
ບ່ໍມີຫຍັງຫຼາຍທ່ີ ອາວີນ ໂຮ່ ບ່ໍຢ້ານ, ແຕ່ກ່ໍບ່ໍໄດ້ຢຸດລາວຈາກການເປັນວິລະຊົນໃນຈິນຕະນາການຂອງລາວເອງ.  
 
ນິທານເລ່ືອງສະຕ້ີງ: ເດັກນ້ອຍທ່ີຫົ ດຕົວທ່ີບ່ໍໜ້ າເຊ່ືອ (Stink: The Incredible Shrinking Kid) 
ແຕ່ງໂດຍທ່ານ ມີແກນ ແມັກໂດນ່ໍ 
ເປັນປ້ຶມກາຕູນທ່ີມີຊີວິດຊີວາຊ່ວຍເລ່ົາເລ່ືອງການຜະຈົນໄພຂອງ ສະຕ້ີງ, ເປັນເດັກນ້ອຍຕົວເຕ້ຍທ່ີມີການຜະຈົນ
ໄພຄ້ັງຍ່ີງໃຫຍ່. 
 
ນິທານເລ່ືອງ ແຈສ໌ ຊານໂຕສ໌ ປະທະໂລກ (Jaz Santos vs. the world) ແຕ່ງໂດຍທ່ານ ພີຼຊີວລ່າ 
ແມດທ໌ 
ແຈສ໌ບ່ໍຕ້ອງການຫຍັງຫຼາຍໄປຈາກທີມບານເຕະຂອງນາງ, ທີມ ບາມຣອກ ສະຕາສ໌, ທ່ີຈະເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈິງຈັງ. 
 



 

  

ນິທານເລ່ືອງ ຈົວນ່າ ແລະ ລູຄາສ໌ (Juana and Lucas) ແຕ່ງໂດຍທ່ານ ຈົວນ່າ ມີເດຍນ່າ 
ນິທານຕະຫົຼກນ້ີພັນລະນາເຖິງຊີວິດຂອງຈົວນ່າ ຢູ່ໃນເມືອງ ໂບໂກຕ໊າ, ໂຄລໍາເບຍ ກັບ ລູຄາສ໌ ໝາສຸດທ່ີຮັກຂອງ
ນາງ.  
 
ປະຫ ວັດແຄມທາງຈາກໂຮງຮຽນແຄມທາງ (Sideways Stories from Wayside School) ແຕ່ງ
ໂດຍທ່ານ ລຸ໊ຍສ໌ ຊາກ່າ 
ຊອກຫາເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງໂຮງຮຽນຈ່ຶງບ່ໍເຄີຍໜ້າເບ່ືອທ່ີແຄມທາງທ່ີສຸດແປກປະຫຼາດ.  
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