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ໂດຍ Jessica Sidler Folsom, Ph.D. 
ຜູ້ຊ່ວຍນັກວິທະຍາຝ່າຍຄ້ົນຄວ້າວິໄຈ, ສູນຄ້ົນຄວ້າວິໄຈເລ່ືອງການອ່ານລັດໄອໂອວາ 
 
ພ່ໍແມ່ ແລະ ຄູສອນໃນທ່ົວໂລກຍອມຮັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການອ່ານຕ່ໍກັບເດັກນ້ອຍ. ເຖິງແມ່ນ ແພດເດັກ 
ແລະ ໂຮງໝໍກໍສ່ົງເສີມການອ່ານ. ແນວໃດກໍຕາມ, ການອ່ານດັງໆສາມາດມີຄຸນຄ່າທາງການສຶກສາຫຼາຍກວ່າ
ການຮັບໃຊ້ເປັນກິດຈະກໍາເຕີມເຕັມກ່ອນເຂ້ົານອນ ຫືຼ ກ່ອນອາຫານທ່ຽງ. 
 
ມັນງ່າຍໃນການຈັບປ້ຶມອອກຈາກຖ້ານ, ອ່ານມັນ ແລະ ບາງທີຖາມສອງສາມຄໍາຖາມເມ່ືອອ່ານຈົບເລ່ືອງ ໂດຍ
ບ່ໍຕ້ອງຄິດຫຍັງຫຼາຍກ່ຽວກັບການເລືອກປ້ຶມ ຫືຼ ຈຸດປະສົງຂອງການອ່ານເລ່ືອງນ້ັນໆ. ບາງທີມັນແມ່ນການມັກ
ຂອງເດັກ ຫືຼ ມັນມີຄວາມຍາວພໍດີສໍາລັບເວລາທ່ີຈັດສັນໄວ້. ບາງທີມັນຖືກກັບເນ້ືອໃນການສອນຢູ່ຫ້ອງຮຽນ
ຂອງອາທິດນ້ັນ. ແນວໃດກໍຕາມ, ສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີແມ່ນຕົວຢ່າງທັງໝົດທ່ີຜູ້ໃຫຍ່ຊ້ີນໍາ. ຜູ້ໃຫຍ່ເລືອກປ້ຶມ, ອ່ານ
ເລ່ືອງ ແລະ ຖາມຄໍາຖາມ ຫືຼ ນໍາພາການສົນທະນາ. 
 
ທາງເລືອກທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມກວ່າ ແລະ ໄດ້ຜົນດີກວ່າແມ່ນການອ່ານແບບສ່ືສານຕອບກັບ ຫືຼ ການອ່ານແບບໂຕ້
ຕອບ. ການອ່ານແບບໂຕ້ຕອບແມ່ນຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍມີການສົນທະນາໂຕ້ຕອບກັນກ່ຽວກັບຂ້ໍຄວາມ 
ຫືຼ ບົດເລ່ືອງທ່ີພວກເຂົາກໍາລັງອ່ານ. ການສົນທະນາຂອງເຂົາເຈ້ົາລວມມີການກໍານົດຄໍາສັບໃໝ່, ການປັບປຸງ
ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວຂອງຄໍາເວ້ົາ, ການແນະນໍາອົງປະກອບຂອງບົດເລ່ືອງ ແລະ ການພັດທະນາທັກສະການເລ່ົາ
ເຫດການ. 
 
ການຄ້ົນຄວ້າວິໄຈຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າ ເມ່ືອພ່ໍແມ່ ແລະ ຄູສອນວາງແຜນ ແລະ ປະຕິບັດການອ່ານແບບໂຕ້ຕອບຢ່າງ
ເໝາະສົມ, ມັນກໍສາມາດໃຫ້ຜົນດີໂດຍສະເພາະໃນການປັບປຸງທັກສະຕ່າງໆ ເຊ່ັນວ່າ ການຮັບຮູ້ຕົວພິມ, 
ພາສາເວ້ົາ ແລະ ຄວາມເຂ້ົາໃຈ. ສໍາຄັນທ່ີສຸດ, ມັນຊ່ວຍສ້າງແບບຈໍາລອງວ່າຜູ້ອ່ານທ່ີດີຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບ
ຂ້ໍຄວາມ ຫືຼ ບົດເລ່ືອງໃນຂະນະທ່ີເຂົາເຈ້ົາກໍາລັງອ່ານມັນ. ຜົນປະໂຫຍດຂອງການອ່ານແບບໂຕ້ຕອບບ່ໍພຽງແຕ່
ສໍາລັບເດັກທ່ີຍັງອ່ອນນ້ອຍເທ່ົານ້ັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າແນວຄວາມຄິດແມ່ນເກີດຈາກການອ່ານປ້ຶມທ່ີມີພາບ
ປະກອບສໍາລັບເດັກປໍກຽມ (Whitehurst et al., 1988), ແຕ່ເນ້ືອໃນການຄ້ົນຄວ້າວິໄຈໃນວົງກວ້າງໄດ້
ຂະຫຍາຍການໃຊ້ຂອງມັນໄປສູ່ເດັກໄວອ່ືນ ແລະ ປະຊາກອນອ່ືນໆ ລວມທັງນັກຮຽນທ່ີພິການ (What Works 
Clearinghouse, 2010), ຜູ້ອ່ານທ່ີມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ (Swanson et al., 2011), ແລະ ຜູ້ຮຽນພາສາ
ອັງກິດ (Brannon & Dauksas, 2014). 
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ລະດັບຕ່າງໆຂອງຄໍາຖາມໃນການອ່ານແບບໂຕ້ຕອບ 
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຜ່ານມາຂອງການການອ່ານແບບໂຕ້ຕອບກ່ຽວຂ້ອງກັບການອ່ານປ້ຶມດຽວກັນຊ້ໍາໄປຊ້ໍາ
ມາຫຼາຍເທ່ືອ ແລະ ການສ່ືສານຕອບກັບກ່ຽວກັບສາມລະດັບຂອງຄໍາຖາມ (Flynn, 2011). 

• ຄໍາຖາມ ລະດັບທີ 1 ແມ່ນຄໍາຖາມພ້ືນຖານປະເພດ “ຫຍັງ ຫືຼ ແນວໃດ” ເຊ່ິງເນ້ັນໃສ່ສ່ິງທ່ີສາມາດ
ເຫັນ (ຫືຼ ອ່ານເຫັນ) ໃນທັນທີໃນຂ້ໍຄວາມ. ລະດັບທີ 1 ຍັງລວມເອົາການແນະນໍາຄໍາສັບໃໝ່. ຕົວຢ່າງ: 
ໃນຂະນະທ່ີຊ້ີໃສ່ຮູບ, ຜູ້ໃຫຍ່ອາດຈະຖາມວ່າ “ສັດນ້ີມີຕີນແນວໃດ?” ໃນທ່ີນ້ີ ຜູ້ໃຫຍ່ກໍາລັງຄາດຫວັງຄໍາ
ຕອບສະເພາະທ່ີຖືກຕ້ອງເພ່ືອຂະຫຍາຍຄໍາສັບທາງການເວ້ົາຂອງເດັກນ້ັນ. 

• ຄໍາຖາມ ລະດັບທີ 2 ແມ່ນຄໍາຖາມເປີດປິດ ແລະ ຖືກໃຊ້ເພ່ືອຊັກຊວນເອົາຄໍາເຫັນຕອບຄືນຂອງ
ເດັກນ້ອຍ. ຕົວຢ່າງ: ຜູ້ໃຫຍ່ອາດຈະຖາມວ່າ “ເກີດຫຍັງຂ້ຶນໃນສ່ວນນ້ີຂອງບົດເລ່ືອງ?” ໃນທ່ີນ້ີ ຜູ້ໃຫຍ່
ກໍາລັງສ່ົງເສີມໃຫ້ເດັກແບ່ງປັນສ່ິງທ່ີລາວຄິດກ່ຽວກັບບົດເລ່ືອງ ແລະ ສ້າງໝາຍຈາກຂ້ໍຄວາມທ່ີອ່ານ. 

• ຄໍາຖາມ ລະດັບທີ 3 ແມ່ນຄໍາຖາມຂ້ັນສູງກວ່າ ແລະ ແນະນໍາແນວຄວາມຄິດ ເຊ່ັນວ່າ ລັກສະນະຂອງ
ຂ້ໍຄວາມ ແລະ ອົງປະກອບຂອງບົດເລ່ືອງ. ຕົວຢ່າງ: ຜູ້ໃຫຍ່ອາດຈະຖາມວ່າ “ໃຜເປັນຕົວລະຄອນເອກ 
ແລະ ລາວຮູ້ສຶກແນວໃດ?” ນ້ີອາດຈະລວມມີຄໍາຖາມທ່ີນໍາພານັກຮຽນອອກຫ່າງຈາກຂ້ໍຄວາມ ແລະ 
ເຊ່ືອມຕ່ໍບົດເລ່ືອງກັບຊີວິດຈິງຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ຕົວຢ່າງ: “ເຈ້ົາຈະຮູ້ສຶກແນວໃດຖ້າສ່ິງນ້ັນເກີດຂ້ຶນກັບ
ເຈ້ົາ?” 
 

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງວິທີທ່ີຖືກຕ້ອງ ແລະ ວິທີທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງໃນການນໍາໃຊ້
ການອ່ານແບບໂຕ້ຕອບ 
ການອ່ານແບບໂຕ້ຕອບ... 

• ບ່ໍແມ່ນ "ຄູສອນອ່ານ, ນັກຮຽນຟັງ" 
• ບ່ໍແມ່ນ ຄູສອນນໍາພາອ່ານ 
• ບ່ໍແມ່ນ ຈໍາກັດໃສ່ແຕ່ຂ້ໍຄວາມທ່ີເລ່ົາເຫດການ ໂດຍມີການຖາມ ແລະ ການສົນທະນາເມ່ືອອ່ານຈົບ

ແລ້ວ 
• ບ່ໍແມ່ນ ພຽງແຕ່ສໍາລັບເດັກທ່ີຍັງນ້ອຍໆເທ່ົານ້ັນ 

 
ການອ່ານແບບໂຕ້ຕອບ... 

• ແມ່ນ ການອ່ານແບບສ່ືສານຕອບກັບເຊ່ິງກັນແລະກັນ 
• ແມ່ນ ການອ່ານທ່ີເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ 
• ຖືກ ດໍາເນີນໂດຍມີຂ້ໍຄວາມແບບເລ່ົາເລ່ືອງ ແລະ ອະທິບາຍສັບໂດຍມີຄໍາຖາມ ແລະ ການສົນທະນາ

ໃນຕະຫຼອດເວລາການອ່ານ 
• ແມ່ນ ກິດຈະກໍາທ່ີຈໍາເປັນຕ້ອງມີການວາງແຜນຢ່າງລະອຽດ 
• ແມ່ນ ການອ່ານສໍາລັບນັກຮຽນໃນທຸກລະດັບຊ້ັນ 

 
ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຫຼາຍໆຍຸດທະສາດເພ່ືອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ສາມລະດັບຄໍາຖາມໃນການອ່ານແບບ
ໂຕ້ຕອບກໍຕາມ, ແຕ່ມີສອງຍຸດທະສາດທ່ີນິຍົມໃຊ້ກັນທ່ີມີຊ່ືຫຍ້ໍວ່າ CROWD ແລະ PEER. ທັງສອງໄດ້ຖືກ
ເວ້ົາເຖິງໃນໂພສທ໌ຜ່ານມາຂອງບລັອກຂ້ໍມູນ IRRC ແລະ ໂພສທ໌ນ້ີຈະຂະຫຍາຍຄວາມກ່ຽວກັບສອງຍຸດທະ
ສາດ ແລະ ໃຫ້ແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນອ່ືນເພ່ືອຊ່ວຍໃນການວາງແຜນກິດຈະກໍາການອ່ານແບບໂຕ້ຕອບ. 
 

https://iowareadingresearch.org/dialogic-reading-part-2
https://iowareadingresearch.org/dialogic-reading-families-part-1
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ກາໃຊ້ຊ້ັນຄໍາຖາມຕ່າງໆດ້ວຍ CROWD 
CROWD ຖືກໃຊ້ເພ່ືອຈ່ືປະເພດຄໍາຖາມຕ່າງໆທ່ີຈະຖາມ: ຄໍາຖາມການປະກອບປະໂຫຍກໃຫ້ສໍາເລັດ, ຄໍາ
ຖາມທວນຄວາມຈ່ື, ຄໍາຖາມເປີດປິດ, ຄໍາຖາມ “ຫຍັງ ຫືຼ ແນວໃດ” ແລະ ການເວ້ັນໄລຍະຈາກບົດເລ່ືອງ. ສ່ວນ
ຂະຫຍາຍຂອງ CROWD ແມ່ນ CROWD-HS ເຊ່ິງຖືກໃຊ້ເພ່ືອສ່ົງເສີມການກະຕຸ້ນການອອກຫ່າງຈາກບົດ
ເລ່ືອງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບເຮືອນ ແລະ ໂຮງຮຽນ. ນ້ີແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງຄໍາຖາມ CROWD-HS ສໍາລັບບົດເລ່ືອງທ່ີ
ຈັກກັນດີ ໝູນ້ອຍສາມໂຕ. 
C ຄໍາຖາມການປະກອບປະໂຫຍກໃຫ້ຄົບຖ້ວນ: “ຂ້ອຍໂມໂຫ, ຂ້ອຍໃຈຮ້າຍ, ຂ້ອຍຈະ __________ 
___________ _________ ___________.” 
 
ຄໍາຕອບ: ເປ່ົາເຮືອນຂອງເຈ້ົາໃຫ້ພັງທະລາຍ. 
 
R ຄໍາຖາມທວນຄວາມຈ່ື: ເຮືອນຫັຼງໃດທ່ີໝາປ່າໂຕໃຫຍ່ຊ່ົວຮ້າຍບ່ໍສາມາດເປ່ົາໃຫ້ພັງທະລາຍໄດ້? 
 
ຄໍາຕອບ: ເຮືອນທ່ີສ້າງດ້ວຍດິນຈ່ີ. 
 
O ຄໍາຖາມເປີດປິດ: ເຈ້ົາຄິດວ່າຍ້ອນຫຍັງໝູໂຕທໍາອິດຈ່ິງສ້າງເຮືອນຂອງລາວດ້ວຍກອງເຟືອງ? 
 
ຄໍາຕອບ: ມັນສ້າງໄດ້ງ່າຍ. ລາວຂ້ີຄ້ານ. 
 
“W” ຄໍາຖາມຍ້ອນຫຍັງ ຫືຼ ແນວໃດ: ສັດຊະນິດໃດໄລ່ຈັບໂຕໝູ? 
ຄໍາຕອບ: ໝາປ່າ. 
 
D ການເວ້ັນໄລຍະຈາກບົດເລ່ືອງ: ເຈ້ົາຄິດວ່າໝູຮູ້ສຶກແນວໃດໃນເວລາທ່ີໝາປ່າພະຍາຍາມຈັບພວກມັນ? 
 
ຄໍາຕອບ: (ຄໍາຕອບຈະແຕກຕ່າງກັນ). ຢ້ານ, ໃຈຮ້າຍ, ເສຍໃຈ. 
 
H ຄໍາຖາມກ່ຽວກັບເຮືອນ: ຖ້າທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງເຮືອນຂອງຫ້ິຼນຢູ່ເຮືອນ, ທ່ານຈະສ້າງເຮືອນແບບໃດ? 
 
ຄໍາຕອບ: (ຄໍາຕອບຈະແຕກຕ່າງກັນ). ເຮືອນຕ້ົນໄມ້, ເຕັນ, ປ້ອມຍາມ. 
 
S ຄໍາຖາມກ່ຽວກັບໂຮງຮຽນ: ໝາປ່າແມ່ນຜູ້ທ່ີຂ່ົມເຫັງຄົນອ່ືນ. ມັນຊ່ົວຮ້າຍຕ່ໍກັບໝູນ້ອຍສາມໂຕ.  ເຈ້ົາຈະ
ເຮັດແນວໃດຖ້າມີຄົນຂ່ົມເຫັງເຈ້ົາຢູ່ໂຮງຮຽນ? 
 
ຄໍາຕອບ: (ຄໍາຕອບຈະແຕກຕ່າງກັນ). ບອກຄູ. ບອກໃຫ້ພວກເຂົາຢຸດ. ບ່ໍສົນໃຈເຂົາເຈ້ົາ. 
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ກະຕຸ້ນການສົນທະນາໂຕ້ຕອບເພ່ີມອີກດ້ວຍ PEER+PA 
CROWD-HS ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການຈ່ືປະເພດຄໍາຖາມທ່ີຈະຖາມ, ແຕ່ຈ່ືວ່າຈຸດສໍາຄັນແມ່ນການກະຕຸ້ນ
ໃຫ້ເກີດການສົນທະນາໂຕ້ຕອບກ່ຽວກັບບົດຄວາມ, ບ່ໍແມ່ນກະຕຸ້ນຄໍາຕອບແບບຄໍາດຽວ. ສາມາດໃຊ້ຍຸດທະ
ສາດ PEER (p ກະຕຸ້ນ, e ປະເມີນ, e ຂະຫຍາຍ ແລະ r ເວ້ົາຄືນ) ເພ່ືອຊ່ວຍຜູ້ໃຫຍ່ສ່ົງເສີມການຕອບທ່ີເລິກ
ເຊ່ິງກວ່າ. ສ່ວນຂະຫຍາຍຂອງ PEER ແມ່ນ PEER+PA ເຊ່ິງຖືກໃຊ້ເພ່ືອເຕືອນບອກໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ຊົມເຊີຍ
ເດັກນ້ອຍສໍາລັບການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສົນທະນາ ແລະ ຊ່ວຍເດັກນ້ອຍນໍາໃຊ້ຄໍາຕອບນ້ັນ ເພ່ືອໃຫ້ມັນມີ
ຄວາມໝາຍ. ອົງປະກອບເຫ່ົຼານ້ີຖືກນໍາໃຊ້ໃນຕະຫຼອດການສົນທະນາກັບເດັກ. ນ້ີແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງການໃຊ້ 
PEER+PA ດ້ວຍໜ່ຶງໃນບັນດາຄໍາຖາມ CROWD-HS ຂ້າງເທິງ: 
 
P ກະຕຸ້ນໃຫ້ເດັກເວ້ົາບາງຢ່າງກ່ຽວກັບປ້ຶມ. 

ຜູ້ໃຫຍ່: ສັດຊະນິດໃດໄລ່ຈັບໝູນ້ອຍສາມໂຕ? 
ເດັກ: ໝາປ່າ. 

 
E ປະເມີນຄໍາຕອບຂອງເດັກ. 

ຜູ້ໃຫຍ່ຄິດເອົາເອງ, “ແມ່ນ, ມັນແມ່ນໝາປ່າ, ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດເພ່ີມຕ່ືມອີກໃສ່ຄໍາຕອບນ້ັນ”. 
 
E ຂະຫຍາຍຄໍາຕອບຂອງເດັກ. 

ຜູ້ໃຫຍ່: ແມ່ນ, ມັນແມ່ນໝາປ່າໂຕໃຫຍ່ທ່ີຊ່ົວຮ້າຍ! 
 
R ເວ້ົາຄືນການກະຕຸ້ນ. 

ຜູ້ໃຫຍ່: ສັດຊະນິດໃດໄລ່ຈັບໝູນ້ອຍສາມໂຕ? 
ເດັກ: ໝາປ່າໂຕໃຫຍ່ທ່ີຊ່ົວຮ້າຍ! 

 
P ຊົມເຊີຍ ແລະ A ນໍາໃຊ້ຄໍາຕອບຂອງເດັກ. 

ຜູ້ໃຫຍ່: ຖືກຕ້ອງ! ໝາປ່າໂຕໃຫຍ່ທ່ີຊ່ົວຮ້າຍໄລ່ຈັບໝູນ້ອຍສາມ. ເກ່ັງຫຼາຍທ່ີຈ່ືບົດເລ່ືອງໄດ້! ເຈ້ົາຈະ
ຮູ້ສຶກແນວໃດຖ້າເຈ້ົາເຫັນໝາປ່າໂຕໃຫຍ່ທ່ີຊ່ົວຮ້າຍ? 
ເດັກ: (ຄໍາຕອບຈະແຕກຕ່າງກັນ). ຂ້ອຍຈະຢ້ານ ແລະ ແລ່ນໜີ. 

 

ການສອນຄໍາສັບໃນຕະຫຼອດການອ່ານແບບໂຕ້ຕອບ 
ຈ່ົງຈ່ືວ່າເປ້ົາໝາຍສໍາຄັນຂອງການອ່ານແບບໂຕ້ຕອບແມ່ນເພ່ືອຂະຫຍາຍທັກສະພາສາເວ້ົາຂອງນັກຮຽນ ໂດຍ
ສະເພາະຄໍາສັບ. ວິທີໜ່ຶງໃນການເຮັດສ່ິງນ້ີແມ່ນການເຂ້ົາຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາກ່ອນການອ່ານເພ່ືອສອນຄໍາສັບ
ສໍາຄັນ. ຄືກັນກັບທ່ີມີຫຼາຍລະດັບຄໍາຖາມເພ່ືອອໍານວຍຄວາມສະດວກການສ່ືສານໂຕ້ຕອບກ່ຽວກັບບົດຄວາມ, 
ມັນງ່າຍໃນການຄິດກ່ຽວກັບປະມວນຄໍາສັບໃນສາມຊ້ັນດ່ັງນ້ີ: 

• ຄໍາສັບ ຊ້ັນທີ 1 ແມ່ນຄໍາສັບພ້ືນຖານທ່ີຄວນຢູ່ໃນປະມວນຄໍາສັບສໍາລັບການຮັບຟັງ ແລະ ການເວ້ົາ
ຂອງເດັກນ້ອຍ. ຄໍາສັບຊ້ັນທີ 1 ໃນເລ່ືອງໝູນ້ອຍສາມໂຕ ຄວນລວມມີ: ເຮືອນ, ໝູ, ໝາປ່າ. 
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• ຄໍາສັບ ຊ້ັນທີ 2 ເກີດຂ້ຶນດ້ວຍຄວາມຖ່ີສູງໃນຂ້ໍຄວາມສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ພາສາທ່ີເປັນຜູ້ໃຫຍ່. ຄໍາສັບເຫ່ົຼານ້ີ
ຄວນຖືກສອນເພ່ືອຊ່ວຍຂະຫຍາຍປະມວນຄໍາສັບສໍາລັບການຟັງ ແລະ ການເວ້ົາຂອງເດັກນ້ອຍ. ຄໍາ
ສັບຊ້ັນທີ 2 ໃນເລ່ືອງໝູນ້ອຍສາມໂຕ ອາດຈະແມ່ນ ໂຕໃຫຍ່ສຸດ (ບາງສະບັບຂອງບົດເລ່ືອງນ້ີເອ້ີນໝູ
ໂຕທໍາອິດເປັນຜູ້ໂຕໃຫຍ່ສຸດໃນສາມໂຕ). 

• ຄໍາສັບ ຊ້ັນທີ 3 ແມ່ນຄໍາສັບສະເພາະສາຂາ ແລະ ຮຽນໄດ້ດີທ່ີສຸດເມ່ືອຕ້ອງການໃນຂົງເຂດເນ້ືອຫາ ຫືຼ ສະພາບ
ການສະເພາະໃດໜ່ຶງ. ຄໍາສັບເຫ່ົຼານ້ີເປັນໄປໄດ້ໜ້ອຍກວ່າທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນໃນບົດເລ່ືອງ ເຊ່ັນ ໝູນ້ອຍສາມ
ໂຕ. ແນວໃດກໍຕາມ, ບົດເລ່ືອງສະບັບທ່ີຊັບຊ້ອນກວ່າອາດຈະລວມມີຄໍາສັບຊ້ັນທີ 3 ສໍາລັບເຄ່ືອງມື
ການກ່ໍດິນຈ່ີທ່ີໝູໂຕທີສາມໃຊ້: ມືປະທາຍ. 

 
ເຖິງແມ່ນວ່າບາງຄໍາສັບສາມາດຖືກແນະນໍາໄດ້ໃນລະຫວ່າງການອ່ານແບບໂຕ້ຕອບ, ແຕ່ມັນສໍາຄັນໃນການ
ລະບຸກ່ອນລ່ວງໜ້າ ແລະ ສອນຄໍາສັບຕ່າງໆທ່ີອາດຈະລົບກວນຄວາມເຂ້ົາໃຈບົດເລ່ືອງຂອງນັກຮຽນ. ຄູສອນທ່ີ
ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ສາມາດລະບຸຄໍາສັບຊ້ັນທີ 2 ທ່ີຈະເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການເຂ້ົາໃຈຂ້ໍຄວາມປັດຈຸບັນ ແລະ ທ່ີເປັນ
ໄປໄດ້ວ່າເດັກຈະໃຊ້ ຫືຼ ອ່ານເຫັນໃນສະພາບການອ່ືນ. 
 
ດຽວນ້ີພວກເຮົາກໍາລັງທໍາຄວາມເຂ້ົາໃຈໃນລະດັບ, ຊ້ັນ ແລະ ລໍາດັບຕົວອັກສອນ, ທ່ານຈະຈ່ືພວກມັນໄດ້ທັງໝົ
ດແນວໃດ, ນໍາພວກມັນມາລວມກັນ ແລະ ເຂ້ົາຮ່ວມໃນການອ່ານແບບໂຕ້ຕອບຢ່າງແທ້ຈິງໄດ້ແນວໃດ? ສ່ິງ
ສໍາຄັນທ່ີສຸດແມ່ນການກຽມຕົວຢ່າງພຽງພໍ! ນ້ີລວມເອົາການເລືອກຂ້ໍຄວາມທ່ີເໝາະສົມທ່ີສ່ົງເສີມການ
ສົນທະນາໂຕ້ຕອບ, ການລະບຸຄໍາສັບເພ່ືອສອນກ່ອນການອ່ານ, ການຄິດກ່ຽວກັບຄໍາຖາມ CROWD-HS 
ແລະ ການຄາດຄະເນຄໍາຕອບຂອງເດັກ ເຊ່ິງທ່ານສາມາດໃຊ້ PEER+PA ເພ່ືອຂະຫຍາຍການສົນທະນາໂຕ້
ຕອບໄດ້. ສາມາດເອົາ ຄໍາແນະນໍາການອ່ານແບບສ່ືສານຕອບກັບ ຂ້າງລຸ່ມເຂ້ົາໃນປ້ຶມທຸກໆຫົວໄດ້ເພ່ືອ
ຊ່ວຍທ່ານວາງແຜນຄໍາສັບ ແລະ ຄໍາຖາມທ່ີທ່ານຈະລວມເອົາ. ຄວນຖາມຄໍາຖາມຕ່າງໆໃນຕະຫຼອດບົດເລ່ືອງ, 
ບ່ໍແມ່ນພຽງແຕ່ຕອນອ່ານຈົບເທ່ົານ້ັນ, ສະນ້ັນ ຢ່າລືມບັນທຶກເລກທີໜ້າສໍາລັບແຕ່ລະຄ້ັງ! ນ້ີຈະເຮັດໃຫ້ມັນ
ງ່າຍຂ້ຶນສໍາລັບທ່ານ ຫືຼ ຄົນອ່ືນໃນການຊອກຫາເປ້ົາໝາຍສໍາລັບຜູ້ເລ່ີມການສົນທະນາໃນເວລາຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ການອ່ານແບບໂຕ້ຕອບ. 
 

ເຄ່ືອງໝາຍຂ້ັນໜ້າປ້ຶມ/ແນວສອດຂ້ັນໜ້າປ້ຶມເພ່ືອຊ່ວຍໃນການອ່ານແບບໂຕ້
ຕອບ 
ຊຸດແນວສອດຂ້ັນໜ້າປ້ຶມແນະນໍາການອ່ານແບບສ່ືສານຕອບກັບສາມຢ່າງສໍາລັບການດາວໂຫຼດ 
ຊຸດເຄ່ືອງໝາຍຂ້ັນໜ້າປ້ຶມ CROWD ສ່ີຢ່າງສໍາລັບການດາວໂຫຼດ 
ຊຸດເຄ່ືອງໝາຍຂ້ັນໜ້າປ້ຶມ PEER ສ່ີຢ່າງສໍາລັບການດາວໂຫຼດ 
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