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ເຫຍ ູ້ ອເພ ີ່ ອຝຶກພາສາອັງກິດ 

 
ໂດຍ Nicole DeSalle, ຜູູ້ ປະສານງານການຂຽນ, Iowa Reading Research Center (ສູນວິ ໄຈການ
ອີ່ ານແຫີ່ ງຣັດໄອໂອວາ) 
 
ໝາຍເຫດຈາກບັນນາທິ ການ: ການຮຽນຮູູ້ ຮີ່ ວມກັນສາມາດພັດທະນາທັກສະພາສາອັງກິ ດຂອງລູກ
ທ ີ່ ເປັນເດັກນູ້ ອຍ ແລະ ລູກທ ີ່ ເປັນໄວໜ ີ່ ມຂອງເຈ ູ້ າ ພູ້ ອມກັບທັກສະຂອງຕ ວເຈ ູ້ າເອງ. ໂພສນ ູ້ ເປັນ
ສີ່ ວນໜຶີ່ ງຂອງຊ ດການຮຽນຢີ່ າງຕໍ ີ່ ເນ ີ່ ອງທ ີ່ ອອກແບບມາເພ ີ່ ອຊີ່ ວຍໃຫູ້ ຜູູ້ ໃຫູ້ ບໍ ລິ ການດູແລເບິ ີ່ ງທ ີ່
ເປັນຜູູ້ ຮຽນຮູູ້ ພາສາອັງກິ ດໄດູ້ ພ ບໂອກາດການຮຽນຮູູ້ ພາສາອັງກິ ດສໍ າລັບຄອບຄ ວໃນຊ ວິ ດປະຈໍ າວັນ
ຂອງພວກເຂ າ. 
 
ພວກເຮ າອາໄສໃນໂລກດ ຈິ ຕອລ. ແລູ້ ວອ ກຢີ່ າງ ໃນຍ ກແຫີ່ ງຂໍ ູ້ ຄວາມ ແລະ ແອັບເທິ ງສະມາດໂຟນນ ູ້

, ກີ່ ອງໄປສະນ ຂອງເຈ ູ້ າອາດຍັງເຕັມໄປດູ້ ວຍໄປສະນ ຂ ູ້ ເຫຍ ູ້ ອຢູີ່ ເລ ູ້ ອຍໆ ເຊັີ່ ນ: ຄູປອງ ແລະ ເຈູ້ ຍ
ໂຄສະນາ. ເຖິງແມີ່ ນສັນຊາດຕະຍານຂອງເຈ ູ້ າອາດເປັນການຖິູ້ ມເຈູ້ ຍເຫ  ີ່ ານັູ້ ນໃສີ່ ຖັງຂ ູ້ ເຫຍ ູ້ ອໂດຍ
ທັນທ , ມ ວິ ທ ທ ີ່ ຈະນໍ າໃຊູ້ ໄປສະນ ຂ ູ້ ເຫຍ ູ້ ອ ຫ   ສິີ່ ງຂອງອ ີ່ ນໆໃນປະຈໍ າວັນ (ເຊິີ່ ງເອ ູ້ ນລວມກັນວີ່ າ realia 
(ອ ປະກອນຊີ່ ວຍສອນ)) ເພ ີ່ ອສ ີ່ ງເສ ມການພັດທະນາທັກສະປາກເວ ູ້ າພາສາອັງກິດຂອງເຈ ູ້ າ ພູ້ ອມທັງ
ທັກສະຂອງລູກທ ີ່ ເປັນເດັກນູ້ ອຍ ແລະ ລູກທ ີ່ ເປັນໄວໜ ີ່ ມຂອງເຈ ູ້ າ. ພາສາເຮັດໃຫູ້ ພວກເຮ າສາມາດ
ແກູ້ ໄຂບັນຫາ ແລະ ມ ປະຕິສໍ າພັນກັບຄ ນອ ີ່ ນໆ (Vygotsky, 1978). ສະນັູ້ ນ ການຝຶກຝ ນກັບ realia 



 

  

(ອ ປະກອນຊີ່ ວຍສອນ) ເຊັີ່ ນ: ຄູປອງ ແລະ ເຈູ້ ຍໂຄສະນາ ສາມາດເຮັດໃຫູ້ ເຈ ູ້ າ ແລະ ລູກທ ີ່ ເປັນ
ເດັກນູ້ ອຍ ຫ   ລູກທ ີ່ ເປັນໄວໜ ີ່ ມຂອງເຈ ູ້ າໄດູ້ ຮັບຄວາມຮູູ້ ດູ້ ານວັດທະນະທໍາກີ່ ຽວກັບສະຫະລັດອາເມຣິ
ກາ ເຊັີ່ ນ: ປະເພດຜະລິ ດຕະພັນທ ີ່ ສາມາດພ ບເຫັນໄດູ້ ໃນຮູ້ ານຄູ້ າ ແລະ ປະເພດຂໍ ູ້ ມູນທ ີ່ ມັກພ ບເຫັນ
ໃນເຈູ້ ຍໂຄສະນາ (Xu, 1999). 
 

ການສູ້ າງຄວາມຮູູ້ ກີ່ ຽວກັບເບ ູ້ ອງຫ ັ ງຮີ່ ວມກັນ 
ສໍ າລັບຜູູ້ ຮຽນຮູູ້ ພາສາອັງກິດ, ຄໍ າສັບເຫ  ີ່ ານ ູ້ ມ ປະໂຫຍດທ ີ່ ໄດູ້ ຮູູ້  ກີ່ ອນທ ີ່ ເຈ ູ້ າລອງເຮັດກິດຈະກໍາທ ີ່ ຢູີ່ ໃນ
ໂພສນ ູ້ .  

• ມ ໄປສະນ ທ ີ່ ເຈ ູ້ າໄດູ້ ຮັບ ເຊິີ່ ງເຈ ູ້ າກໍຕູ້ ອງການຮັບ ເຊັີ່ ນ: ຈ ດໝາຍ ຫ   ສິີ່ ງອ ີ່ ນໆທ ີ່ ເຈ ູ້ າຕູ້ ອງການ
ຮັບ ເຊັີ່ ນ: ໃບຮຽກເກັບເງິ ນ. ໄປສະນ ທ ີ່ ເຈ ູ້ າບໍີ່ ຕູ້ ອງການໄດູ້ ຮັບມັກຖ ກເອ ູ້ ນວີ່ າ junk mail 
(ໄປສະນ ຂ ູ້ ເຫຍ ູ້ ອ). ຄູປອງ ແລະ ເຈູ້ ຍໂຄສະນາແມີ່ ນປະເພດໄປສະນ ຂ ູ້ ເຫຍ ູ້ ອ. ເຖິງແມີ່ ນເຈູ້ ຍ
ໂຄສະນາ ແລະ ຄູປອງມ ປະໂຫຍດ, ຫ າຍຄ ນຖ ວີ່ າພວກມັນເປັນໄປສະນ ຂ ູ້ ເຫຍ ູ້ ອ ເພາະພວກ
ເຂ າໄດູ້ ຮັບມັນຫ າຍ ແລະ ຍູ້ ອນພວກເຂ າບໍີ່ ໄດູ້ ຂໍ ໃຫູ້ ສ ີ່ ງມັນ. ຄໍ າວີ່ າ spam (ສະແປມ) ມັກຖ ກ
ໃຊູ້ ເພ ີ່ ອອະທິ ບາຍເນ ູ້ ອຫາປະເພດນ ູ້ ທ ີ່ ບໍີ່ ຕູ້ ອງການ ເຊິີ່ ງຖ ກສ ີ່ ງເຂ ູ້ າອ ເມວຂອງເຈ ູ້ າ. ສໍ າລັບຂໍ ູ້
ມູນເພ ີ່ ມເຕ ມກີ່ ຽວກັບຫ ວຂໍ ູ້ ນ ູ້ , ໃຫູ້ ອີ່ ານ ບ ດຄວາມກີ່ ຽວກັບ spam (ສະແປມ) ນ ູ້ ຈາກເວບໄຊ
ສໍ າລັບຜູູ້ ຮຽນຮູູ້ ພາສາອັງກິດ, Breaking News English (ພາສາອັງກິ ດໃນຊີ່ ວງພັກຂີ່ າວ). 

• Coupon (ຄູປອງ) ແມີ່ ນປ ູ້  ຫ   ເຈູ້ ຍ
ແຜີ່ ນນູ້ ອຍໆທ ີ່ ໃຫູ້ ສີ່ ວນຫ  ດແກີ່ ເຈ ູ້ າ ສໍ າລັບ
ຜະລິ ດຕະພັນ ຫ   ການບໍ ລິ ການ. ສາມາດ
ພ ບເຫັນຄູປອງໄດູ້ ໃນໜັງສ ພິມ ຫ   ທາງ
ອອນລາຍ. ຄູປອງຍັງມັກຖ ກສ ີ່ ງຜີ່ ານ
ໄປສະນ . ດູ້ ວຍຄູປອງ, ເຈ ູ້ າສາມາດໄດູ້ ຮັບ
ສີ່ ວນຫ  ດສໍ າລັບທ ກປະເພດຂອງຜະລິ ດຕະ
ພັນ ເຊັີ່ ນ: ອາຫານ, ສະບູີ່ ຝ ີ່ ນຊັກເຄ ີ່ ອງ ຫ   
ຜູ້ າເຈູ້ ຍ. ເພ ີ່ ອໃຊູ້ ຄູປອງ, ໃຫູ້ ນໍ າປ ູ້ ທ ີ່ ເປັນ
ເຈູ້ ຍ (ຫ   ປຣິ ນມັນອອກມາ ຖູ້ າມັນຢູີ່ ໃນຮູບແບບອອນລາຍ) ໄປທ ີ່ ຮູ້ ານຄູ້ າພູ້ ອມກັບເຈ ູ້ າ. 
ມອບຄູປອງໃຫູ້ ແກີ່ ພະນັກງານເກັບເງິ ນ ເມ ີ່ ອເຈ ູ້ າຈີ່ າຍຢູີ່ ທ ີ່ ເຄ າເຕ ກວດເຄ ີ່ ອງອອກ. 

• Advertisement (ເຈູ້ ຍໂຄສະນາ) ແມີ່ ນແຈູ້ ງການກີ່ ຽວກັບຜະລິ ດຕະພັນ, ການບໍ ລິ ການ ຫ   
ເຫດການ. ເຈູ້ ຍໂຄສະນາມັກມ ເປ ູ້ າໝາຍເພ ີ່ ອແຈູ້ ງໃຫູ້ ເຖິງສີ່ ວນຫ  ດ ຫ   ການຫ  ດລາຄາ. ເຈູ້ ຍ
ໂຄສະນາບາງໃບປະກອບມ ຄູປອງ.  

 
ເຈ ູ້ າສາມາດສ ນທະນາຄໍ າຖາມດັີ່ ງຕໍີ່ ໄປນ ູ້ ກັບລູກທ ີ່ ເປັນເດັກນູ້ ອຍ ຫ   ລູກທ ີ່ ເປັນໄວໜ ີ່ ມຂອງເຈ ູ້ າ 
ເປັນພາສາອັງກິດ ຫ   ເປັນພາສາແມີ່ ຂອງເຈ ູ້ າ: 

https://breakingnewsenglish.com/0504/050410-spammer.html
https://breakingnewsenglish.com/0504/050410-spammer.html


 

  

 
• Do we have junk mail in our native country? How is it similar to or different from 

junk mail in the United States? 
o (ພວກເຮ າມ ໄປສະນ ຂ ູ້ ເຫຍ ູ້ ອໃນປະເທດບູ້ ານເກ ດຂອງພວກເຮ າບໍ ? ມັນຄ ກັນ ຫ   

ແຕກຕີ່ າງແນວໃດຈາກໄປສະນ ຂ ູ້ ເຫຍ ູ້ ອໃນສະຫະລັດອາເມຣິ ກາ) 
• Do we use coupons? What do we usually buy with coupons? 

o (ພວກເຮ າໃຊູ້ ຄູປອງບໍ ? ພວກເຮ າມັກຊ ູ້ ຫຍັງດູ້ ວຍຄູປອງ?) 
• Did we recently receive an advertisement in the mail? What kind of information did 

it have on it? 
o ວີ່ າງບໍ ີ່ ດ ນມານ ູ້  ພວກເຮ າໄດູ້ ຮັບເຈູ້ ຍໂຄສະນາໃນໄປສະນ ບໍ ? ມັນມ ຂໍ ູ້ ມູນປະເພດໃດໃນ

ເຈູ້ ຍໂຄສະນາດັີ່ ງກີ່ າວ?) 
 
ເຈ ູ້ າອາດເລ ອກທ ີ່ ຈະກັບຄ ນມາເບິີ່ ງຄໍ າຖາມບາງຂໍ ູ້  ຫ   ທັງໝ ດກັບລູກທ ີ່ ເປັນເດັກນູ້ ອຍ ແລະ ລູກທ ີ່

ເປັນໄວໜ ີ່ ມຂອງເຈ ູ້ າ ໃນຂະນະທ ີ່ ເຈ ູ້ າພ ບໄປສະນ ຂ ູ້ ເຫຍ ູ້ ອເພ ີ່ ມຂຶ ູ້ ນ.  
 

ສູ້ າງທັກສະຮີ່ ວມກັນ: ກິດຈະກໍາທ ີ່ ໃຊູ້ ໄປສະນ ຂ ູ້ ເຫຍ ູ້ ອເພ ີ່ ອຝຶກພາສາອັງກິດ  
ກິດຈະກໍາຂູ້ າງລ ີ່ ມເປັນພຽງສອງສາມວິ ທ ທ ີ່ ເຈ ູ້ າສາມາດໃຊູ້ ໄປສະນ ຂ ູ້ ເຫຍ ູ້ ອ ເຊັີ່ ນ: ຄູປອງ ແລະ ເຈູ້ ຍ
ໂຄສະນາ ເພ ີ່ ອຝຶກພາສາອັງກິດກັບລູກທ ີ່ ເປັນເດັກນູ້ ອຍ ແລະ ລູກທ ີ່ ເປັນໄວໜ ີ່ ມຂອງເຈ ູ້ າ.  
 
ສູ້ າງວັດຈະນານ ກ ມຮູບພາບ  
ເຈ ູ້ າສາມາດຮວມຮວມຄູປອງ ແລະ ເຈູ້ ຍໂຄສະນາຫ າຍໃບ. ເພ ີ່ ອສູ້ າງວັດຈະນານ ກ ມຮູບພາບ, ໃຫູ້
ຈັດພວກມັນຕາມຕ ວອັກສອນໃນໜັງສ ຕິດຮູບ. ໃນຂະນະທ ີ່ ເຈ ູ້ າຈັດລຽງ, ຊ ູ້ ໄປທ ີ່ ຄູປອງ ແລະ ເຈູ້ ຍ
ໂຄສະນາ ແລະ ໃຫູ້ ລູກທ ີ່ ເປັນເດັກນູ້ ອຍ ຫ   ລູກທ ີ່ ເປັນໄວໜ ີ່ ມຂອງເຈ ູ້ າລະບ ຜະລິ ດຕະພັນດັີ່ ງກີ່ າວ
ເປັນພາສາອັງກິດ. ແລູ້ ວໃຫູ້ ລູກທ ີ່ ເປັນເດັກນູ້ ອຍ ຫ   ລູກທ ີ່ ເປັນໄວໜ ີ່ ມຂອງເຈ ູ້ າຊ ູ້ ໄປທ ີ່ ຄູປອງເພ ີ່ ອ
ໃຫູ້ ເຈ ູ້ າລະບ  ເພ ີ່ ອວີ່ າເຈ ູ້ າຈະສາມາດຝຶກຄໍ າສັບເຊັີ່ ນກັນ. ຫ ັ ງຈາກທ ີ່ ເຈ ູ້ າໄດູ້ ສູ້ າງວັດຈະນານ ກ ມຮູບ
ພາບຂອງເຈ ູ້ າ, ເຈ ູ້ າສາມາດໃຊູ້ ມັນເພ ີ່ ອຝຶກທັກສະອ ີ່ ນໆສໍ າລັບພາສາອັງກິດ ເຊັີ່ ນ: ຫ ັ ກໄວຍະກອນ 
ແລະ ການອອກສຽງ. 
 
ຝຶກຫ ັ ກໄວຍະກອນ: ຄໍ ານາມທ ີ່ ສາມາດນັບໄດູ້  ແລະ ຄໍ ານາມທ ີ່ ບໍີ່ ສາມາດນັບໄດູ້   
ພູ້ ອມກັບລູກທ ີ່ ເປັນເດັກນູ້ ອຍ ຫ   ລູກທ ີ່ ເປັນໄວໜ ີ່ ມຂອງເຈ ູ້ າ, ໃຫູ້ ລະບ ຜະລິ ດຕະພັນທ ີ່ ມ ຄູປອງເຊິີ່ ງ
ເປັນ countable noun (ຄໍ ານາມທ ີ່ ສາມາດນັບໄດູ້ ) ແລະ uncountable noun (ຄໍ ານາມທ ີ່ ບໍີ່ ສາມາດ
ນັບໄດູ້ ). ຕ ວຢີ່ າງເຊັີ່ ນ: egg (ໄຂີ່ ) ແມີ່ ນຄໍ ານາມທ ີ່ ສາມາດນັບໄດູ້  ເພາະເຈ ູ້ າສາມາດນັບແຕີ່ ລະໜີ່ ວຍ
ໄດູ້ . ອ ກຢີ່ າງ, ໂດຍປ ກກະແລູ້ ວ ພວກມັນຍັງຖ ກຂາຍເປັນແພັກເຊິີ່ ງມ ຈໍ ານວນທ ີ່ ສະເພາະ ເຊັີ່ ນ: 12 



 

  

(ຍັງເປັນທ ີ່ ຮູູ້ ຈັກຄ  dozen (ໂຫ )). ໃນທາງກ ງກັນຂູ້ າມ, cereal (ຊ ຣຽວ) ແມີ່ ນຄໍ ານາມທ ີ່ ບໍີ່ ສາມາດນັບ
ໄດູ້  ເພາະມັນຍາກ ຫ   ເປັນໄປບໍີ່ ໄດູ້ ທ ີ່ ຈະນໍ າແຕີ່ ລະກູ້ ອນ ຫ   ເສດສີ່ ວນຂອງ cereal (ຊ ຣຽວ). ແລູ້ ວ
ແທນທ ີ່ ຈະຂາຍເປັນຈໍ ານວນທ ີ່ ເຈ ູ້ າສາມາດນັບດູ້ ວຍມ , cereal (ຊ ຣຽວ) ແມີ່ ນຖ ກຂາຍໃນຈໍ ານວນທ ີ່

ວັດແທກແລູ້ ວ ເຊັີ່ ນ: cereal (ຊ ຣຽວ) ກີ່ ອງ 12 ອອນ. ຕໍີ່ ໄປ, ໃຫູ້ ໃຊູ້ ຄູປອງເພ ີ່ ອສູ້ າງລາຍການຊ ູ້

ເຄ ີ່ ອງ. ພູ້ ອມກັນລູກຂອງເຈ ູ້ າ, ໃຫູ້ ອູ້ ອມວ ງມ ນເອ າຄໍ ານາມທ ີ່ ສາມາດນັບໄດູ້ : apples (ໝາກ
ແອັບເປິ ູ້ ນ), bananas (ໝາກກູ້ ວຍ), paper towels (ຜູ້ າເຈູ້ ຍ) ແລະ ອ ີ່ ນໆ. ແຕູ້ ມກີ່ ອງອູ້ ອມຄໍ ານາມ
ທ ີ່ ບໍີ່ ສາມາດນັບໄດູ້ : milk (ນໍ ູ້ ານ ມ), bread (ເຂ ູ້ າຈ ີ່ ), detergent (ສະບູຝ ີ່ ນ). 
 
ຝຶກເພ ີ່ ມ: ພູ້ ອມກັບລູກທ ີ່ ເປັນເດັກນູ້ ອຍ ຫ   ລູກທ ີ່ ເປັນໄວໜ ີ່ ມຂອງເຈ ູ້ າ, ໃຫູ້ ຈັດສິີ່ ງຂອງທ ີ່ ຢູີ່ ໃນ
ລາຍການຊ ູ້ ເຄ ີ່ ອງອອກເປັນປະເພດຕີ່ າງໆທ ີ່ ມ ສະຫ າກກໍາກັບ ເຊັີ່ ນ: “produce (ພ ດຜັກ)”, 
“household cleaners (ອ ປະກອນທໍາຄວາມສະອາດໃນຄ ວເຮ ອນ)” ແລະ “dairy (ຜະລິ ດຕະພັນ
ນ ມ).” ຕ ວຢີ່ າງເຊັີ່ ນ: milk (ນໍ ູ້ ານ ມ) ແລະ cheese (ຊ ສ) ແມີ່ ນປະເພດຂອງຜະລິ ດຕະພັນນ ມ. 
ຂຽນຄໍ າວີ່ າ “dairy (ຜະລິ ດຕະພັນນ ມ)” ໃສີ່ ລາຍການຂອງເຈ ູ້ າ ແລະ ຂ ດກູ້ ອງມັນໄວູ້ . ແລູ້ ວຂຽນ 
“milk (ນໍ ູ້ ານ ມ)” ແລະ “cheese (ຊ ສ)” ຢູີ່ ຂູ້ າງລ ີ່ ມມັນ. ຖາມລູກທ ີ່ ເປັນໄວໜ ີ່ ມ ຫ   ລູກທ ີ່ ເປັນ
ເດັກນູ້ ອຍຂອງເຈ ູ້ າວີ່ າ:  
 
What are some other dairy products? 
(ແມີ່ ນຫຍັງຄ ຜະລິ ດຕະພັນອ ີ່ ນໆທ ີ່ ເຮັດມາຈາກນ ມ?) 
 
ຝຶກການອອກສຽງ: ພະຍັນຊະນະລ ງທູ້ າຍ (s)  
ພູ້ ອມກັບລູກທ ີ່ ເປັນເດັກນູ້ ອຍ ຫ   ລູກທ ີ່ ເປັນໄວໜ ີ່ ມຂອງເຈ ູ້ າ, ໃຫູ້ ລະບ ຜະລິ ດຕະພັນໃນຄູປອງທ ີ່

ລ ງທູ້ າຍດູ້ ວຍຕ ວອັກສອນ “s,” ເຊັີ່ ນ: “eggs (ໄຂີ່ ),” “cupcakes (ຄັບເຄັກ),” “paper towels (ຜູ້ າ
ເຈູ້ ຍ)” ແລະ “bananas (ໝາກກູ້ ວຍ)”. ຕ ວອັກສອນ “s” ແມີ່ ນຖ ກໃຊູ້ ເພ ີ່ ອເຮັດໃຫູ້ ສິີ່ ງຂອງກາຍເປັນ
ຈໍ ານວນຫ າຍ. ໃຫູ້ ອະທິ ບາຍວີ່ າ ເມ ີ່ ອຄໍ າສັບໃດໜຶີ່ ງລ ງທູ້ າຍດູ້ ວຍສະຫ ະ ຫ   ຕ ວອັກສອນອ ີ່ ນໆທ ີ່ ມ ສຽງ
ຂອງພະຍັນຊະນະ ເຊັີ່ ນ: “m”, “n”, “ng”, “l”, “b”, “d”, “g”, “v”, “r” ຫ   ອອກສຽງ “th”, ຕ ວອັກສອນ “s” 
ແມີ່ ນເພ ີ່ ມໃສີ່ ເພ ີ່ ອສູ້ າງຄໍ າສັບທ ີ່ ມ ຈໍ ານວນຫ າຍ ແລະ ມ ສຽງ /z/. ເວ ູ້ າຄໍ າວີ່ າ “eggs (ໄຂີ່ )” ໂດຍເນັູ້ ນ
ສຽງ /z/ ທ ີ່ ຢູີ່ ທູ້ າຍຄໍ າສັບ.  
 
ແລູ້ ວອະທິ ບາຍວີ່ າ ເມ ີ່ ອຄໍ າສັບໃດໜຶີ່ ງລ ງທູ້ າຍດູ້ ວຍຕ ວອັກສອນທ ີ່ ບໍີ່ ອອກສຽງ ເຊັີ່ ນ: “p”, “t”, “k”, “f” 
ຫ   “th” ທ ີ່ ບໍີ່ ອອກສຽງ, ຕ ວອັກສອນ “s” ຈະມ ສຽງ /s/. ເວ ູ້ າຄໍ າວີ່ າ “cupcakes (ຄັບເຄັກ)” ໂດຍເນັູ້ ນ
ສຽງ /s/.  
 
ຕັດສິ ນຮີ່ ວມກັນວີ່ າ ຄູປອງແຕີ່ ລະໃບທ ີ່ ລ ງທູ້ າຍດູ້ ວຍພະຍັນຊະນະ “s” ຄວນຖ ກອອກສຽງເປັນສຽງ 
/z/ ຫ   /s/.  



 

  

 

ຝຶກທັກສະການເວ ູ້ າ: ຖາມ ແລະ ຕອບຄໍ າຖາມ (How Much (ຫ າຍເທ ີ່ າໃດ)?)  
ພູ້ ອມກັບລູກທ ີ່ ເປັນເດັກນູ້ ອຍ ຫ   ລູກທ ີ່ ເປັນໄວໜ ີ່ ມຂອງເຈ ູ້ າ, ໃຫູ້ ສວມບ ດບາດເປັນລູກຄູ້ າ ແລະ 
ພະນັກງານເກັບເງິ ນ. ໃຊູ້ ໂຄງສູ້ າງປະໂຫຍກຂູ້ າງລ ີ່ ມນ ູ້ ເພ ີ່ ອຝຶກຖາມ ແລະ ຕອບຄໍ າຖາມກີ່ ຽວກັບຄູ
ປອງຈາກວັດຈະນານ ກ ມຮູບພາບຂອງເຈ ູ້ າ. ແລູ້ ວປີ່ ຽນບ ດບາດກັນ.  
 

ໂຄງສູ້ າງປະໂຫຍກເພ ີ່ ອຝຶກເວ ູ້ າພາສາອັງກິດ 

 
ໂຄງສູ້ າງປະໂຫຍກເຫ  ີ່ ານ ູ້ ຈະເຮັດໃຫູ້ ເຈ ູ້ າ ແລະ ລູກທ ີ່ ເປັນເດັກນູ້ ອຍ ຫ   ລູກທ ີ່ ເປັນໄວໜ ີ່ ມຂອງເຈ ູ້ າ
ສາມາດຝຶກຄໍ ານາມທ ີ່ ສາມາດນັບໄດູ້  ແລະ ຄໍ ານາມທ ີ່ ບໍີ່ ສາມາດນັບໄດູ້  (ເບິີ່ ງ ຝຶກຫ ັ ກໄວຍະກອນ: ຄໍ າ
ນາມທ ີ່ ສາມາດນັບໄດູ້  ແລະ ຄໍ ານາມທ ີ່ ບໍີ່ ສາມາດນັບໄດູ້  ຢູີ່ ຂູ້ າງເທິ ງ). ໃນຂະນະທ ີ່ ເຈ ູ້ າຝຶກ, ໃຫູ້ ຈ ີ່ ວີ່ າຄໍ າ
ນາມທ ີ່ ສາມາດນັບໄດູ້ ແມີ່ ນສາມາດລ ງທູ້ າຍດູ້ ວຍຕ ວອັກສອນ “s” ໃນຂະນະທ ີ່ ຄໍ ານາມທ ີ່ ບໍີ່ ສາມາດ
ນັບໄດູ້ ແມີ່ ນບໍີ່ ສາມາດລ ງທູ້ າຍໄດູ້ . ຕ ວຢີ່ າງເຊັີ່ ນ: ຄໍ າວີ່ າ “bananas (ໝາກກູ້ ວຍ)” ແມີ່ ນຄໍ ານາມທ ີ່

ສາມາດນັບໄດູ້  ໃນຂະນະທ ີ່ ຄໍ າວີ່ າ “cereal (ຊ ຣຽວ)” ແມີ່ ນຄໍ ານາມທ ີ່ ບໍີ່ ສາມາດນັບໄດູ້ . ໂຄງສູ້ າງ
ປະໂຫຍກເຫ  ີ່ ານ ູ້ ຍັງຈະເຮັດໃຫູ້ ເຈ ູ້ າ ແລະ ລູກທ ີ່ ເປັນເດັກນູ້ ອຍ ຫ   ລູກທ ີ່ ເປັນໄວໜ ີ່ ມຂອງເຈ ູ້ າສາມາດ
ຝຶກການອອກສຽງພະຍັນຊະນະລ ງທູ້ າຍ “s” (ເບິີ່ ງ ຝຶກການອອກສຽງ: ພະຍັນຊະນະລ ງທູ້ າຍ (s) ຢູີ່
ຂູ້ າງເທິ ງ). ໃຫູ້ ຈ ີ່ ວີ່ າ ຄໍ າສັບທ ີ່ ມ ພະຍັນຊະນະລ ງທູ້ າຍ “-s” ສາມາດລ ງທູ້ າຍດູ້ ວຍສຽງ /s/ ຫ   /z/. 

ຄໍ າຖາມ: How much can I save on 
____________ with this coupon? 
(ຂູ້ ອຍຈະສາມາດປະຢັດເງິ ນໄດູ້ ຫ າຍ
ເທ ີ່ າໃດສໍ າລັບ ____________  
ດູ້ ວຍຄູປອງນ ູ້ ?) 

ຕ ວຢີ່ າງ: How much can I save on 
bananas with this coupon? 
(ຂູ້ ອຍຈະສາມາດປະຢັດເງິ ນໄດູ້
ຫ າຍເທ ີ່ າໃດສໍ າລັບໝາກກູ້ ວຍ
ດູ້ ວຍຄູປອງນ ູ້ ?) 
 
How much can I save on 
cereal with this coupon? 
(ຂູ້ ອຍຈະສາມາດປະຢັດເງິ ນໄດູ້
ຫ າຍເທ ີ່ າໃດສໍ າລັບຊ ຣຽວດູ້ ວຍຄູ
ປອງນ ູ້ ?) 

ຄໍ າ
ຕອບ: 
 

You can save _______. 
(ເຈ ູ້ າສາມາດປະຢັດ _______.)( 

ຕ ວຢີ່ າງ: You can save 39 cents. 
(ເຈ ູ້ າສາມາດປະຢັດ 39 ເຊນ.) 
You can save 12 dollars. 
(ເຈ ູ້ າສາມາດປະຢັດ 12 ໂດລາ.) 



 

  

ຕ ວຢີ່ າງເຊັີ່ ນ: ຄໍ າວີ່ າ “cents (ເຊນສ໌ )” ລ ງທູ້ າຍດູ້ ວຍສຽງ /s/ ໃນຂະນະທ ີ່ ຄໍ າວີ່ າ “dollars (ໂດລາສ໌ )” 
ລ ງທູ້ າຍດູ້ ວຍສຽງ /z/. 
 

ຝຶກບ ດສ ນທະນາພາສາອັງກິດ  
ບອກລູກທ ີ່ ເປັນເດັກນູ້ ອຍ ຫ   ລູກທ ີ່ ເປັນໄວໜ ີ່ ມຂອງເຈ ູ້ າວີ່ າ ເຈ ູ້ າຈະເດ ນທາງໄປທີ່ ອງທີ່ ຽວໃນວັນຢ ດ
ທູ້ າຍອາທິ ດ. ຕັດສິ ນໃຈຮີ່ ວມກັນວີ່ າພວກເຈ ູ້ າຈະເດ ນທາງໄປໃສ. ເວ ູ້ າກັບພວກເຂ າວີ່ າ:  
 
We can only bring three things with us. What should we bring? 
(ພວກເຮ າສາມາດນໍ າສາມສິ ີ່ ງໄປກັບພວກເຮ າເທ ີ່ ານັູ້ ນ. ພວກເຮ າຈະນໍ າເອ າຫຍັງໄປ?) 
 
ພູ້ ອມກັບລູກທ ີ່ ເປັນເດັກນູ້ ອຍ ຫ   ລູກທ ີ່ ເປັນໄວໜ ີ່ ມຂອງເຈ ູ້ າ, ໃຫູ້ ກໍານ ດສາມສິີ່ ງທ ີ່ ມ ພາບຢູີ່ ໃນ
ວັດຈະນານ ກ ມຄູປອງຂອງເຈ ູ້ າທ ີ່ ຈະມ ປະໂຫຍດສ ດໃນການເດ ນທາງໃນວັນຢ ດທູ້ າຍອາທິ ດຂອງເຈ ູ້ າ. 
ແນີ່ ນອນ ເຈ ູ້ າສາມາດພິຈາລະນາເງິ ນທ ີ່ ສາມາດປະຢັດໄດູ້ ຈາກການຕັດສິ ນໃຈຂອງເຈ ູ້ າ. ໃນຂະນະທ ີ່

ເຈ ູ້ າລ ມກັບລູກທ ີ່ ເປັນເດັກນູ້ ອຍ ຫ   ລູກທ ີ່ ເປັນໄວໜ ີ່ ມຂອງເຈ ູ້ າ, ພະຍາຍາມໃຊູ້  ແລະ ອອກສຽງຄໍ າ
ນາມທ ີ່ ສາມາດນັບໄດູ້  ແລະ ຄໍ ານາມທ ີ່ ບໍີ່ ສາມາດນັບໄດູ້ ຢີ່ າງຖ ກຕູ້ ອງ.  
 
ໝາຍເຫດ: ໃຫູ້ ຈ ີ່ ວີ່ າ ເມ ີ່ ອເຈ ູ້ າຝຶກບ ດສ ນທະນາພາສາອັງກິດກັບລູກທ ີ່ ເປັນເດັກນູ້ ອຍ ຫ   ລູກທ ີ່ ເປັນ
ໄວໜ ີ່ ມຂອງເຈ ູ້ າ, ມັນໂອເຄທ ີ່ ເຈ ູ້ າຈະໃຊູ້ ຄໍ າສັບ, ວະລ  ຫ   ປະໂຫຍກໃນພາສາຫ ັ ກໃນເຮ ອນຂອງເຈ ູ້ າ 
ຖູ້ າເຈ ູ້ າບໍີ່ ຮູູ້ ວິ ທ ເວ ູ້ າສິີ່ ງໃດສິີ່ ງໜຶີ່ ງເປັນພາສາອັງກິດ ຫ   ຖູ້ າຄໍ າສັບ ຫ   ແນວຄິ ດຕູ້ ອງການຄໍ າອະທິ ບາຍ
ເພ ີ່ ມ. ການປະກອບພາສາຫ ັ ກໃນເຮ ອນເຂ ູ້ ານໍ າສາມາດເປັນວິ ທ ການທ ີ່ ມ ປະສິ ດທິ ພາບ ເພ ີ່ ອສໍ າເລັດ
ໜູ້ າທ ີ່  ແລະ ສະໜັບສະໜູນການຮຽນຮູູ້ ເນ ູ້ ອຫາໃໝີ່ ໃນພາສາເປ ູ້ າໝາຍ ຫ   ພາສາໃໝີ່  (Genesee 
& Lindholm-Leary, 2012). ເປ ູ້ າໝາຍຂອງການຝຶກບ ດສ ນທະນາແມີ່ ນເພ ີ່ ອຊອກຫາໂອກາດໃຫູ້
ຫ າຍເທ ີ່ າທ ີ່ ເຈ ູ້ າສາມາດຫາໄດູ້ ເພ ີ່ ອນໍ າໃຊູ້ ພາສາອັງກິດ. ເຈ ູ້ າອາດພ ບວີ່ າຕ ນເອງໃຊູ້ ພາສາອັງກິດຫ າຍ
ຂຶ ູ້ ນໃນແຕີ່ ລະຄັູ້ ງທ ີ່ ເຈ ູ້ າເວ ູ້ າ. 
 
ເມ ີ່ ອກໍາລັງຮຽນຮູູ້ ພາສາໃໝີ່  ແລະ ວັດທະນະທໍາໃໝີ່ , ສິີ່ ງຕີ່ າງໆທ ີ່ ເຈ ູ້ າພ ບໃນຊ ວິ ດປະຈໍ າວັນ ສາມາດ
ໃຫູ້ ໂອກາດການຮຽນຮູູ້ ໃໝີ່ ໆໄດູ້ . ໄປສະນ ຂ ູ້ ເຫຍ ູ້ ອແມີ່ ນວິ ທ ໜຶີ່ ງໃນການຝຶກພາສາອັງກິດໂດຍບໍີ່ ເສຍ
ຄີ່ າ ໂດຍມ ເນ ູ້ ອຫາທ ີ່ ເຈ ູ້ າສາມາດຊອກຫາໄດູ້ ໂດຍທັນທ ໃນກີ່ ອງໄປສະນ ຂອງເຈ ູ້ າເອງ. 
 
ສໍ າລັບການຝຶກເພ ີ່ ມເຕ ມ, ໃຫູ້ ລອງເຮັດໜຶີ່ ງໃນ ກິດຈະກໍາສໍ າລັບໄປສະນ ຂ ູ້ ເຫຍ ູ້ ອໃນຫູ້ ອງຮຽນ 
ESL/EFL ຈາກເວບໄຊ The Internet TESL Journal (ບ ດບັນທຶ ກ TESL ໃນອິ ນເຕ ເນັດ). 
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