
 

  

ການຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດກັບລູກ ແລະ 
ໄວໜຸ່ມຂອງທ່ານ: ການສ້າງ ແລະ 
ການຫ້ິຼນເກມເພ່ືອຝຶກຝົນພາສາອັງກິດ 
ເກມ ເຊ່ັນ: ການຈັບຄູ່ຄໍາສັບ ເສີມສ້າງການສິດສອນຄໍາສັບໃນລັກສະນະທ່ີມ່ວນຊ່ືນ 

 
ເດັກນ້ອຍສາມາດເຮັດວຽກກັບຜູ້ດູແລເບ່ິງແຍງ ຫືຼ ຄູອາຈານ ເພ່ືອສ້າງບັດຄໍານາມ ແລະ ຄໍາຄຸນນາມສໍາລັບເກມ 
ການຈັບຄູ່ຄໍາສັບ ແລະ ຫັຼງຈາກນ້ັນກ່ໍຫ້ິຼນນໍາກັນເພ່ືອຝຶກຝົນທັກສະຄໍາສັບ. 

 
ໂດຍ Kate Will, M.A., ຜູ້ປະສານງານຄວາມຖືກຕ້ອງ, ສູນວິໄຈການອ່ານແຫ່ງລັດໄອໂອວາ 
 
ເກມເພ່ືອຮຽນຮູ້ຄໍາສັບແມ່ນເຄ່ືອງມືທ່ີມີຊ່ືສຽງເພ່ືອໃຫ້ຄົນໄດ້ຮຽນຮູ້ຄໍາສັບໃໝ່ໆ 
ເພ່ືອຂະຫຍາຍຖານຄໍາສັບຂອງພວກເຂົາ, 
ເຊ່ິງມີຫັຼກຖານຈາກການຂະຫຍາຍໂຕຂອງເກມມືຖືທ່ີໃຊ້ເພ່ືອຮຽນຮູ້ຄໍາສັບ ແລະ ເກມແກ້ປິດສະໜາ. 
ເກມກະດານ ແລະ ເກມບັດ (ແລະ ເວີຊັນມືຖືຂອງພວກມັນ) ເຊ່ັນ: Scrabble, Taboo, Catch Phrase, 
Apples-to-Apples ແລະ ອ່ືນໆ ທ່ີບ່ໍແມ່ນເກມທ່ີໃຊ້ເພ່ືອຮຽນຮູ້ຄํາສັບໂດຍສະເພາະ 
ແມ່ນຍັງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃຫ້ເສີມສ້າງການຮຽນຮູ້ຄໍາສັບ. ການຮັບຄໍາແນນ ແລະ ລາງວັນ, 



 

  

ຄວາມຕ່ືນເຕ້ັນຂອງການແຂ່ງຂັນ ແລະ 
ການມີປະຕິສໍາພັນກັບຜູ້ຫ້ິຼນຄົນອ່ືນໆລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນອົງປະກອບທ່ີກະຕຸ້ນຜູ້ຫ້ິຼນ. ຍ້ອນຄຸນລັກສະນະເຫ່ົຼານ້ີ, 
ຈ່ຶງເຊ່ືອວ່າການຫ້ິຼນເກມເປັນຍຸດທະສາດທ່ີມີປະສິດທິພາບສໍາລັບການເສີມສ້າງການຮຽນຮູ້ຄໍາສັບສໍາລັບຜູ້ຮຽນຮູ້
ພາສາອັງກິດ (Townsend, 2009). ໂດຍການຫ້ິຼນເກມທ່ີເຮືອນ ຫືຼ 
ໃນໂຮງຮຽນໂດຍເປັນສ່ວນເພ່ີມເຕີມຂອງການສິດສອນພາຍນອກ, ທ່ານ ແລະ ລູກ ຫືຼ 
ນັກຮຽນຂອງທ່ານສາມາດຝຶກຝົນພາສາອັງກິດໃນຂະນະທ່ີມ່ວນຊ່ືນເຊ່ັນກັນ.   

 
ທ່ານບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງມີບັດທ່ີມີຫຍ່ີຫ້ໍ ຫືຼ ເກມກະດານຢູ່ແລ້ວ ເພ່ືອເກັບກ່ຽວຜົນປະໂຫຍດຈາກການຫ້ິຼນເກມ. 
ທ່ານສາມາດສ້າງເກມບາງຢ່າງທ່ີເຮືອນດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ ແລະ 
ເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄໍາສັບໃນຂະບວນການ. ໂພສນ້ີຈະສົນທະນາເຖິງເກມບັດທ່ີຈັບຄູ່ຄໍາສັບໃໝ່, 
ອະທິບາຍເຖິງຂ້ັນຕອນຕ່າງໆເພ່ືອສ້າງເກມດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ ແລະ 
ອະທິບາຍລັກສະນະບາງຢ່າງທ່ີເກມເສີມສ້າງການຮຽນຮູ້ຄໍາສັບ. 

 

ວິທີການຫ້ິຼນ “ການຈັບຄູ່ຄໍາສັບ” 
ຈຸດປະສົງຂອງເກມໃໝ່ນ້ີທ່ີເອ້ີນວ່າ “ການຈັບຄູ່ຄໍາສັບ” (ຖືກອອກແບບສໍາລັບຄົນທ່ີມີອາຍຸສິບສອງປີຂ້ຶນໄປ) 
ແມ່ນເພ່ືອຈັບຄູ່ຄໍານາມ ແລະ ຄໍາຄຸນນາມທ່ີກ່ຽວພັນກັນ. ເກມດ່ັງກ່າວປະກອບມີບັດສອງປະເພດ: ບັດຄໍານາມ 
ແລະ ບັດຄໍາຄຸນນາມ. ບັດຄໍານາມແຕ່ລະບັດມີຊ່ືຂອງບຸກຄົນ, ສະຖານທ່ີ ຫືຼ ສ່ິງຂອງທ່ີເປັນທ່ີຮູ້ຈັກກັນດີ (ເຊ່ັນ: 
Rosa Parks, ຊາຍຫາດ, Yellowstone National Park ຫືຼ ມ້ືທํາອິດຂອງການເຂ້ົາໂຮງຮຽນ) 
ພ້ອມທັງນິຍາມ ຫືຼ ຄໍາອະທິບາຍຂອງຄໍານາມດ່ັງກ່າວ. 
ບັດຄໍາຄຸນນາມແຕ່ລະໃບປະກອບມີຄໍາສັບທ່ີອະທິບາຍຄໍານາມ (ເຊ່ັນ: ມີສະເໜ່, ສະຫງົບສຸກ, ສະອາດ, 
ເປັນມິດ) ພ້ອມທັງລາຍຊ່ືບາງສ່ວນຂອງຄໍາພ້ອງສໍາລັບຄໍາສັບນ້ັນ. 
ຕົວຢ່າງບາງຢ່າງຂອງບັດທັງສອງປະເພດແມ່ນຖືກສະແດງໃນຮູບພາບທີ 1 ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມ. 

 



 

  

ຮູບພາບທີ 1. ຕົວຢ່າງຂອງບັດຄໍານາມ ແລະ ຄໍາຄຸນນາມ 

 
 
ເພ່ືອຫ້ິຼນການຈັບຄູ່ຄໍາສັບ, ໃຫ້ຫງາຍໜ້າບັດຄໍານາມ ແລະ ຄໍາຄຸນນາມທັງໝົດ 
ເພ່ືອຜູ້ຫ້ິຼນທຸກຄົນຈະສາມາດອ່ານຄໍາສັບທ່ີຢູ່ໃນບັດແຕ່ລະໃບ. ຜູ້ຫ້ິຼນປ່ຽນຜຽນກັນເລືອກບັດຄໍານາມ ແລະ 
ບັດຄໍາຄຸນນາມທ່ີອະທິບາຍບຸກຄົນ, ສະຖານທ່ີ ຫືຼ ສ່ິງຂອງໃນບັດຄໍານາມ. ຜູ້ຫ້ິຼນທ່ີອາຍຸໜ້ອຍທ່ີສຸດຈະເລ່ີມເກມ 
ແລະ ປ່ຽນຜຽນກັນໃນທິດທາງຈາກຊ້າຍຫາຂວາ. ເມ່ືອຜູ້ຫ້ິຼນໄດ້ເລືອກຄູ່ຄໍາສັບຂອງພວກເຂົາ, 
ພວກເຂົາຈະເລືອກບັດສອງໃບ ແລະ ສະແດງພວກມັນໃຫ້ຜູ້ຫ້ິຼນທຸກຄົນໄດ້ເຫັນ. 
ຜູ້ຫ້ິຼນຄົນອ່ືນໆຕ້ອງເຫັນດີວ່າບັດທັງສອງໃບຄູ່ກັນ. ຕົວຢ່າງ: ຈາກບັດທ່ີສະແດງໃນຮູບພາບທີ 1, 
ຜູ້ຫ້ິຼນອາດເລືອກຄໍານາມ “ຊາຍຫາດ” ແລະ ຄໍາຄຸນນາມ “ສະຫງົບສຸກ”. 
ຖ້າຜູ້ຫ້ິຼນສ່ວນໃຫຍ່ເຫັນດີກັບການຈັບຄູ່ຂອງຄໍານາມ ແລະ ຄໍາຄຸນນາມ, 
ຜູ້ຫ້ິຼນທ່ີເລືອກຄູ່ດ່ັງກ່າວກ່ໍເກັບບັດທັງສອງໃບໄວ້. ເປ້ົາໝາຍແມ່ນເພ່ືອສະສົມບັດໃຫ້ຫຼາຍເທ່ົາທ່ີຈະຫຼາຍໄດ້. 
ຜູ້ຫ້ິຼນສືບຕ່ໍປ່ຽນຜຽນກັນຈົນບັດຄໍານາມທັງໝົດໄດ້ຖືກເລືອກແລ້ວ ຫືຼ 
ເມ່ືອມັນເປັນໄປບ່ໍໄດ້ທ່ີຈະຊອກຫາຄູ່ຄໍານາມ ແລະ ຄໍາຄຸນນາມທ່ີເໝາະສົມ. 

 
ເພາະເກມດ່ັງກ່າວກ່ຽວພັນກັບການຕ້ັງໃຈຄິດກ່ຽວຄວາມໝາຍຂອງຄໍາສັບ ແລະ 
ສ້າງຄວາມເຊ່ືອມໂຍງລະຫວ່າງຄໍາສັບ, ມັນສາມາດເປັນເຄ່ືອງມືທ່ີມີປະໂຫຍດເພ່ືອຝຶກຝົນທັກສະຄໍາສັບ. 
ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນ, ໂດຍການສ້າງຊຸດບັດຄໍານາມ ແລະ ຄໍາຄຸນນາມຂອງທ່ານເອງ, ທ່ານຈະໄດ້ຝຶກຝົນຫຼາຍຂ້ຶນ ແລະ 
ຮຽນຮູ້ຄໍາສັບໃໝ່ໃນພາສາອັງກິດ. 

 



 

  

ວິທີການສ້າງ “ການຈັບຄູ່ຄໍາສັບ” 
ເພ່ືອສ້າງການຈັບຄູ່ຄໍາສັບ, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງມີບັດທ່ີມີຂະໜາດສ່ໍາສາມນ້ິວ ຫືຼ 
ເຈ້ຍເສດນ້ອຍໆເພ່ືອໃຊ້ເປັນບັດຂອງທ່ານ. ທ່ານຄວນມີບັດສອງສີເພ່ືອແຍກແຍະລະຫວ່າງບັດຄໍານາມ ແລະ 
ບັດຄໍາຄຸນນາມ. ຕົວຢ່າງ: ບັດຄໍານາມທັງໝົດສາມາດເປັນສີແດງ ແລະ 
ບັດຄໍາຄຸນນາມທັງໝົດສາມາດເປັນສີຂຽວ. ທ່ານສາມາດໃຊ້ເຈ້ຍສີ ຫືຼ 
ເຄ່ືອງໝາຍສີເພ່ືອແຍກແຍະລະຫວ່າງບັດສອງປະເພດ. ພວກເຮົາຍັງໄດ້ລວມແມ່ແບບບັດທ່ີສາມາດພິມອອກ 
ຫືຼ ຂຽນອອກ ແລະ ປຣິນ (ເບ່ິງ “ເນ້ືອຫາເສີມສໍາລັບຄອບຄົວ” ທ່ີຢູ່ຂ້າງລຸ່ມ). 

 
ເພ່ືອສ້າງບັດຄໍາຄຸນາມ, ໃຫ້ລູກ ຫືຼ 
ນັກຮຽນຂອງທ່ານຄິດຫາຄໍາຄຸນນາມທ່ີເປັນພາສາອັງກິດໃຫ້ຫຼາຍເທ່ົາທ່ີພວກເຂົາສາມາດເຮັດໄດ້. 
ພວກເຂົາຈະຂຽນຄໍາຄຸນນາມແຕ່ລະຄໍາໃສ່ບັດຄໍາຄຸນນາມ. ຢູ່ລຸ່ມຄໍາຄຸນນາມ, 
ພວກເຂົາຄວນຂຽນຄໍາພ້ອງຫຼາຍຄໍາ ຫືຼ ຄໍາທ່ີມີຄວາມໝາຍຄືກັນ. ຕົວຢ່າງ: ສໍາລັບຄໍາຄຸນນາມ “ເປັນມິດ”, 
ພວກເຂົາສາມາດຂຽນຄໍາພ້ອງ “ໃຈດີ”, “ນິໄສດີ” ແລະ “ອົບອຸ່ນ”, ດ່ັງທ່ີສະແດງຢູ່ຂ້າງລຸ່ມໃນຮູບພາບທີ 2. 
ຖ້າພວກເຂົາມີບັນຫາໃນການຄິດຫາຄໍາພ້ອງສໍາລັບຄໍາຄຸນນາມ, 
ພວກເຂົາສາມາດເບ່ິງໃນວັດຈະນານຸກົມຄໍາພ້ອງໃນອິນເຕີເນັດ. 
ການມີບັດຄໍາຄຸນນາມຫຼາຍກວ່າບັດຄໍານາມຈະເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂ້ຶນສໍາລັບຜູ້ຫ້ິຼນທ່ີຈະຊອກຫາຄໍາຄຸນນາມທ່ີເໝາະ
ສົມເຊ່ິງອະທິບາຍຄໍານາມໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.  

 

ຮູບພາບທີ 2. ຕົວຢ່າງຂອງບັດຄໍາຄຸນນາມ 

 
 



 

  

ຕ່ໍໄປ, ທ່ານສາມາດສ້າງບັດຄໍານາມ. ໃຫ້ລູກ ຫືຼ 
ນັກຮຽນຂອງທ່ານຄິດຫາຄໍານາມທ່ີເປັນພາສາອັງກິດໃຫ້ຫຼາຍເທ່ົາທ່ີພວກເຂາຈະສາມາດເຮັດໄດ້, 
ຂຽນຄໍານາມໜ່ຶງຄໍາໃສ່ບັດຄໍານາມໜ່ຶງໃບ. ເພ່ືອສ້າງແນວຄິດ, ທ່ານສ້າງຖາມຄໍາຖາມເຫ່ົຼານ້ີ: 

• ສະຖານທ່ີໆທ່ານມັກໄປແມ່ນຢູ່ໃສ? 
• ສະຖານທ່ີບາງແຫ່ງທ່ີທ່ານຕ້ອງການໄປໃນອະນາຄົດແມ່ນຢູ່ໃສ? 
• ໃຜຄືບາງຄົນທ່ີທ່ານເຫັນໃນແຕ່ລະມ້ື? 
• ໃຜຄືຄົນທ່ີມີຊ່ືສຽງບາງຄົນທ່ີທ່ານຕ້ອງການພົບ? 
• ໃຜຄືຕົວລະຄອນທ່ີທ່ານມັກຈາກໜັງສື ຫືຼ ຮູບເງົາ? 
• ແມ່ນຫຍັງຄືອາຫານ, ກິລາ, ໜັງສື, ຮູບເງົາ ຫືຼ ລາຍການໂທລະພາບທ່ີທ່ານມັກ? 

 
ຢູ່ລຸ່ມຄໍານາມທ່ີຢູ່ໃນບັດ, ໃຫ້ລູກ ຫືຼ ນັກຮຽນຂອງທ່ານຂຽນຄໍາອະທິບາຍ ຫືຼ ນິຍາມຂອງຄໍານາມອອກ. ຕົວຢ່າງ: 
ຄໍາອະທິບາຍກ່ຽວກັບ “ຊາຍຫາດ” ສາມາດເປັນ “ພ້ືນທ່ີໆມີດິນຊາຍເຊ່ິງຢູ່ໃກ້ກັບມະຫາສະໝຸດ ຫືຼ ທະເລສາບ” 
ດ່ັງທ່ີເຫັນຂ້າງລຸ່ມໃນຮູບພາບທີ 3. ຄໍາອະທິບາຍນ້ີຈະສ່ົງເສີມໃຫ້ຜູ້ຫ້ິຼນທ່ີບ່ໍຄຸ້ນເຄີຍກັບຄໍາສັບທ່ີມອບໃຫ້.  

 

ຮູບພາບທີ 3. ຕົວຢ່າງຂອງບັດຄໍານາມ 

 
 



 

  

ຜົນປະໂຫຍດຕ່ໍການຂຽນ-ອ່ານຂອງ “ການຈັບຄູ່ຄໍາສັບ” 
ການຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບໜ່ວຍຄໍາ 
ໜ່ວຍຄໍາ (ເຊ່ັນ:–ly ໃນ “quickly” ຫືຼ –ed ໃນ “listened”) 
ແມ່ນໜ່ວຍທ່ີນ້ອຍທ່ີສຸດຂອງຄວາມໝ!ຍໃນຄໍາສັບ. ຕົວຢ່າງຂອງໜ່ວຍຄໍາຄືຄໍາຕ່ໍໜ້າ 
(ຄໍາຕ່ໍທ່ີຕິດໃສ່ກ່ອນຄໍາສັບຮາກ ຫືຼ ຄໍາສັບຖານ), ຄໍາສັບຮາກ (ອົງປະກອບຫັຼກຂອງຄໍາສັບ; ເຊ່ັນ: “port” 
ໃນຄໍາສັບ “transport”) ແລະ ຄໍາຕ່ໍທ້າຍ (ຄໍາຕ່ໍທ່ີຕິດໃສ່ຫັຼງຄໍາສັບຮາກ ຫືຼ ຄໍາສັບຖານ). 
ການຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບໜ່ວຍຄໍາຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຮຽນຮູ້ກວດຫາຄວາມຄ້າຍຄືກັນໃນຄວາມໝາຍລະຫວ່າງຄໍາສັບທ່ີມີຄໍາສັ
ບຮາກແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ມີຄໍາຕ່ໍດຽວກັນ (ເຊ່ັນ: “quickly” ແລະ “softly”) ຫືຼ 

ຄວາມແຕກຕ່າງໃນຄວາມໝາຍລະຫວ່າງຄໍາສັບທ່ີມີຄໍາສັບຮາກດຽວກັນແຕ່ມີຄໍາຕ່ໍທ່ີແຕກຕ່າງກັນ (ເຊ່ັນ: 
“listened” ແລະ “listening”). ຖ້າຜູ້ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດເຂ້ົາໃຈຄວາມໝາຍຂອງໜ່ວຍຄໍາ ແລະ 
ລັກສະນະທ່ີໜ່ວຍຄໍາສາມາດລວມເຂ້ົາກັນເພ່ືອສ້າງ ຫືຼ ແກ້ໄຂຄໍາສັບ, 
ຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາໃນການຖອດຄວາມໝາຍຂອງຄໍາສັບທ່ີບ່ໍຮູ້ຈັກອາດດີຂ້ຶນ. (Davidson, 2014).  

 
ຍຸດທະສາດຄໍາສັບທ່ີໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບການຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບໜ່ວຍຄໍາຖືກສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນປະໂຫຍດໂດຍ
ສະເພາະສໍາລັບຜູ້ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດ (Brandes & McMaster, 2017). ເກມຈັບຄູ່ຄໍາສັບ ເຊ່ັນ: 
ການຈັບຄູ່ຄໍາສັບ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຫ້ິຼນເອົາໃຈໃສ່ກັບໜ່ວຍຄໍາ. ເມ່ືອກໍາລັງສ້າງບັດຄໍາຄຸນນາມ, ທ່ານ ແລະ ລູກ 
ຫືຼ ນັກຮຽນຂອງທ່ານສາມາດໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບຮູບແບບໃນຄໍາຕ່ໍທ້າຍ. ຕົວຢ່າງ: 
ບັດຄໍາຄຸນນາມອາດໃຊ້ຄໍາຕ່ໍທ້າຍຄ້າຍຄືກັນ ເຊ່ັນ: –ous, -ful, -ical, ແລະ -able. 
ບັດຄໍານາມອາດລົງທ້າຍດ້ວຍ –ist, -er ຫືຼ –ian. ໃສ່ໃຈກັບຄໍາຕ່ໍທ້າຍເຫ່ົຼານ້ີໃນຂະນະທ່ີທ່ານຫ້ິຼນ. ຕົວຢ່າງ: 
ທ່ານສາມາດາຢາມວ່າ:  

 
I see you wrote the word “chemist”—what other words end in –ist? 
 
ຜູ້ຫ້ິຼນອາດຄິດຫາຄໍາສັບ ເຊ່ັນ: “hairstylist,” “bicyclist” ແລະ “journalist.” 
ຫັຼງຈາກທ່ີພວກເຂົາລະບຸຄໍາສັບທ່ີຄ້າຍຄືກັນ, ຂໍໃຫ້ພວກເຂົາຊອກຫາຄວາມຄ້າຍຄືກັນລະຫວ່າງຄໍາສັບຕ່າງໆ. 
ຄໍາຕອບທ່ີເປັນໄປໄດ້ລວມມີ:  

 



 

  

All of the words that end in –ist are people who work with certain things. 
 
ທ່ານສາມາດສະໜັບສະໜູນນິຍາມນ້ີໂດຍລະບຸວ່າສ່ິງຕ່າງໆທ່ີຄົນເຮັດວຽກນໍາແມ່ນຄ້ົນພົບໃນຮາກຂອງຄໍາສັບ. 
ຕົວຢ່າງ: ການນໍາອອກ -ist ຈາກຄໍາສັບ ເຊ່ັນ: “hairstylist” ເຮັດໃຫ້ຫົຼງເຫືຼອຄໍາສັບທ່ີມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັບ 
“hairstyle.” ນ້ີໝາຍຄວາມວ່າ ຄົນແຕ່ງຊົງຜົນເປັນຄົນທ່ີເຮັດວຽກກັບຊົງຜົມ. 
ພວກເຂົາເປັນຄົນທ່ີຕັດຜົມທ່ີຮ້ານຕັດຜົມ. 
ການເອົາໃຈໃສ່ກັບໜ່ວຍຄໍາໃນຄໍາສັບອາດຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຮຽນຮູ້ພາສາອະນຸມານຄວາມໝາຍຂອງຄໍາສັບດ້ວຍພວກເ
ຂົາເອງ (Davidson, 2014). 

 
ດ່ັງທ່ີທ່ານຊອກຫາຮູບແບບໃນຄໍາຕ່ໍທ້າຍ, ທ່ານສາມາດສ້າງວັດຈະນານຸກົມຄໍາຕ່ໍທ້າຍ (ເບ່ິງ 
“ເນ້ືອຫາເສີມສໍາລັບຄອບຄົວ” ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມ) ເຊ່ັນ: ວັດຈະນານຸກົມທ່ີຢູ່ໃນຮູບພາບທີ 4. ເພ່ີມຄໍາຕ່ໍທ້າຍໃນແຖວ 
“ຄໍາຕ່ໍທ້າຍ” ແລະ ຈົດບັນທຶກຕົວຢ່າງຂອງຄໍາສັບທ່ີປະກອບມີຄໍາຕ່ໍທ້າຍດ່ັງກ່າວໃນແຖວ “ຕົວຢ່າງ”. ໃນແຖວ 
“ພາກສ່ວນຄໍາເວ້ົາ”, ໃຫ້ກໍານົດວ່າຄໍາສັບເປັນຄໍາຄຸນນາມ ຫືຼ ຄໍານາມ. ໃນສຸດທ້າຍແລ້ວ 

ໂດຍອີງໃສ່ລາຍການຕົວຢ່າງ, ໃຫ້ພະຍາຍາມຄິດຫາຄວາມໝາຍຂອງຄໍາຕ່ໍທ້າຍ ແລະ ຈົດບັນທຶກສ່ິງນ້ີໃນແຖວ 
“ຄວາມໝາຍ”.  
 
  



 

  

ຮູບທີ 4. ວັດຈະນານຸກົມຄໍາຕ່ໍທ້າຍຕົວຢ່າງ 
ຄໍາຕ່ໍທ້າຍ ຕົວຢ່າງ ພາກສ່ວນຄໍາເວ້ົາ ຄວາມໝາຍ 
-ous dangerous, curious, 

ridiculous  
ຄໍາຄຸນນາມ ເຕັມໄປດ້ວຍບາງສ່ິງ 

 

-ful useful, respectful, 
beautiful 

ຄໍາຄຸນນາມ ເຕັມໄປດ້ວຍບາງສ່ິງ 

-ical historical, chemical, 
practical 

ຄໍາຄຸນນາມ ກ່ຽວກັບບາງສ່ິງ 
 

-ist hairstylist, bicyclist, 
journalist 

ຄໍານາມ ຄົນທ່ີເຮັດວຽກກັບບາງສ່ິງ 

-er teacher, dancer, writer ຄໍານາມ ຄົນທ່ີເຮັດກິດຈະກໍາໃດໜ່ຶງ 
-ian librarian, comedian, 

historian 
ຄໍານາມ ຄົນທ່ີເຮັດວຽກກັບບາງສ່ິງ 

 

ການສ້າງຄວາມເຊ່ືອມໂຍງກັບຄວາມຮູ້ເບ້ືອງຫັຼງ 
ທິດສະດີທາງພາສາສາດ-
ຈິດຕະວິທະຍາໄດ້ສະເໜີວ່າຜູ້ຮຽນຮູ້ຈະມີບົດບາດຢ່າງຫ້າວຫັນໃນການສ້າງຄວາມໝາຍໂດຍປູກຝັງຄໍາສັບໃໝ່ໆ
ເຂ້ົາໃສ່ປະສົບການ ແລະ ຄວາມຮູ້ເບ້ືອງຫັຼງຂອງພວກເຂົາເອງ (Carrell & Eisterhold, 1983). 
ຄວາມຮູ້ເບ້ືອງຫັຼງມີບົດບາດ ເມ່ືອພວກເຮົາຖືກຂໍໃຫ້ເຊ່ືອມໂຍງຄໍາສັບໃໝ່ໃສ່ຄໍາພ້ອງ ແລະ ຄໍາກົງຂ້າມຂອງມັນ. 
ເມ່ືອພວກເຂົາກໍາລັງສ້າງບັດຄໍາຄຸນນາມ, ຂໍໃຫ້ລູກ ຫືຼ 
ນັກຮຽນຂອງທ່ານຂຽນຄໍາພ້ອງໃຫ້ຫຼາຍເທ່ົາທ່ີພວກເຂົາສາມາດເຮັດໄດ້ສໍາລັບຄໍາຄຸນນາມ. 
ການປະກອບຄໍາພ້ອງສໍາລັບຄໍາສັບໃນບັດຈະສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຜູ້ຫ້ິຼນທ່ີອາດບ່ໍຄຸ້ນເຄີຍກັບຄໍາສັບທ່ີສະເພາະ 
ໂດຍເຊ່ືອມໂຍງມັນກັບຄໍາສັບທ່ີພວກເຂົາຮູ້ແລ້ວທ່ີມີຄວາມໝາຍຄ້າຍຄືກັນ.  

 
ການສ້າງຊຸດບັດຄໍານາມ ແລະ ຄໍາຄຸນນາມຂອງທ່ານເອງຍັງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ ແລະ ລູກ ຫືຼ 
ນັກຮຽນຂອງທ່ານພັດທະນາຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາກ່ຽວກັບຊຸມຊົນຂອງທ່ານ. 
ເມ່ືອກໍາລັງສ້າງບັດຄໍານາມ, ໃຫ້ພິຈາລະນາທ່ີຈະລະບຸບຸກຄົນ, ສະຖານທ່ີ ຫືຼ 
ສ່ິງຂອງບາງຢ່າງທ່ີສໍາຄັນກ່ຽວກັບຊຸມຊົນຂອງທ່ານ. 



 

  

ໃຫ້ຄິດຫາສະຖານທ່ີໆທ່ານມັກເພ່ືອຢ້ຽມຊົມໃນເມືອງຂອງທ່ານ (ເຊ່ັນ: ຮ້ານອາຫານ, ສວນສາທາລະນະ, 

ຮ້ານຂາຍເຄ່ືອງ ແລະ ໂຮງຮູບເງົາ) ຫືຼ ສະຖານທ່ີບາງແຫ່ງທ່ີທ່ານຕ້ອງການຢ້ຽມຊົມໃນອະນາຄົດ. 
ການຈັບຄູ່ຄໍາສັບມ່ວນຊ່ືນເປັນພິເສດ ເມ່ືອທ່ານສາມາດເຊ່ືອມໂຍງກັບຊີວິດຂອງທ່ານເອງ. 
ການເຮັດແບບນ້ັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຫ້ິຼນກໍານົດເອງ ແລະ ມີຄວາມເປັນເຈ້ົາຂອງຄວາມໝາຍໃນຄໍາສັບ, 
ເຊ່ິງຖືວ່າເປັນປະໂຫຍດຕ່ໍການຮຽນຮູ້ຄໍາສັບ (Townsend, 2009).  

 

ການເຊ່ືອມໂຍງທາງດ້ານສັງຄົມ 
ມີຫັຼກຖານທ່ີລະບຸວ່າການມີປະຕິສໍາພັນ ແລະ 
ການຮ່ວມມືກັນໃນສັງຄົມສາມາດສ່ົງເສີມການພັດທະນາຄໍາສັບໃນພາສາທີສອງ (Kim, 2008). 
ມັນຍັງສະເໜີຕ່ໍອີກວ່າ ຜູ້ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດຄວນປະກອບສ່ວນໃນການສົນທະນາກ່ຽວກັບຄໍາສັບ ແລະ 
ວຽກງານຮ່ວມກັນເພ່ືອໃຫ້ນິຍາມແກ່ຄໍາສັບ. ເກມຈັບຄູ່ຄໍາສັບ ເຊ່ັນ: ການຈັບຄູ່ຄໍາສັບ 
ສ່ົງເສີມໃຫ້ຜູ້ຫ້ິຼນປະສົບສ່ວນໃນການໂຕ້ຖຽງກ່ຽວກັບຄໍາສັບທ່ີພວກເຂົາເລືອກ. ຕົວຢ່າງ: 
ຫັຼງຈາກທ່ີຜູ້ຫ້ິຼນສະເໜີຄູ່ຄໍານາມ ແລະ ຄໍາຄຸນນາມ, 
ໃຫ້ຜູ້ຫ້ິຼນຄົນດ່ັງກ່າວມີເວລາໜ່ຶງນາທີເພ່ືອອະທິບາຍວ່າການຕັດສິນໃຈທ່ີພວກເຂົາເລືອກ. 
ຂໍໃຫ້ຜູ້ຫ້ິຼນອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງບັດຄໍາຄຸນນາມຈ່ຶງເປັນຄູ່ທ່ີເໝາະສົມສໍາລັບຄໍານາມ. 
ຜ່ານການສົນທະນາເຫ່ົຼານ້ີ, ຜູ້ຫ້ິຼນສາມາດມີຄວາມເຂ້ົາໃຈໄດ້ດີຂ້ຶນກ່ຽວກັບປັດໄຈກໍານົດຂອງການນໍາໃຊ້ຄໍາສັບ 
ນ້ັນກ່ໍຄື ເມ່ືອໃດມັນຈ່ຶງເໝາະສົມທ່ີຈະໃຊ້ ແລະ ເມ່ືອໃດບ່ໍເໝາະສົມ.   

 
ການສ້າງຄໍາສັບອາດເບ່ິງຄືກັບເປັນໜ້າວຽກທ່ີໜ້າເບ່ືອ. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, 
ການໃຊ້ເກມໃຫ້ເປັນຍຸດທະສາດການຮຽນຮູ້ຄໍາສັບທ່ີເຮືອນ ແລະ 
ໃນຫ້ອງຮຽນເພ່ືອເປັນສ່ວນເພ່ີມເຕີມຂອງການສິດສອນພາຍນອກສາມາດເຮັດໃຫ້ຂະບວນການດ່ັງກ່າວມ່ວນຊ່ື
ນຍ່ິງຂ້ຶນ. ການສ້າງ ແລະ ການຫ້ິຼນເກມເພ່ືອຮຽນຮູ້ຄໍາສັບຮ່ວມກັນເຮັດໃຫ້ປະສົບການເປັນທ່ີລະລຶກ ແລະ 
ມີຄວາມໝາຍຍ່ິງຂ້ຶນ. 
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ການຈັບຄູ່ຄໍາສັບ 
 
ການຈັບຄູ່ຄໍາສັບເປັນເກມທ່ີຖືກອອກແບບສໍາລັບຄົນທ່ີມີອາຍຸ 12 ປີຂ້ຶນໄປ ເພ່ືອຈັບຄູ່ຄໍານາມ ແລະ 
ຄໍາຄຸນນາມທ່ີກ່ຽວພັນກັນ. ທ່ານສາມາດສ້າງເກມດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ຫ້ິຼນມັນເພ່ືອຮຽນຮູ້ຄໍາສັບໃໝ່ໆ 
ເພ່ືອຂະຫຍາຍຖານຄໍາສັບຂອງທ່ານ. ທ່ານຍັງສາມາດປະຕິບັດທັກສະການຂຽນ-ອ່ານອ່ືນໆ 
ເຊ່ິງລວມເຖິງການຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບໜ່ວຍຄໍາ, ການສ້າງຄວາມເຊ່ືອມໂຍງກັບຄວາມຮູ້ເບ້ືອງຫັຼງ ແລະ 
ການເຊ່ືອມໂຍງທາງສັງຄົມ. 

 
ສໍາລັບຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບເກມນ້ີ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເກມເພ່ືອປະຕິບັດທັກສະການຂຽນ-ອ່ານ, 
ໃຫ້ອ່ານໃຫ້ອ່ານບ໋ອກໂພສຂອງສູນວິໄຈການອ່ານແຫ່ງລັດໄອໂອວາ “ການຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດກັບລູກ ແລະ 

ໄວໜຸ່ມຂອງທ່ານ: ການສ້າງ ແລະ ການຫ້ິຼນເກມເພ່ືອຝຶກຝົນພາສາອັງກິດ” ໂດຍ Kate Will. 

ວິທີການສ້າງການຈັບຄູ່ຄໍາສັບ 
1. ເພ່ືອສ້າງບັດຄໍາຄຸນນາມ, ໃຫ້ຄິດຫາຄໍາຄຸນນາມທ່ີເປັນພາສາອັງກິດໃຫ້ຫຼາຍເທ່ົາທ່ີທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ 

ຫືຼ ຄໍາສັບທ່ີອະທິບາຍເຖິງຄໍານາມ. ຂຽນຄໍາຄຸນນາມແຕ່ລະຄໍາສັບໃນບັດຄໍາຄຸນນາມແຕ່ລະໃບ. 
ຢູ່ລຸ່ມຄໍາຄຸນນາມ,ໃຫ້ຂຽນຄໍາພ້ອງອີກຫຼາຍຄໍາ ຫືຼ ຄໍາສັບທ່ີມີຄວາມໝາຍຄືກັນ. 

2. ເພ່ືອສ້າງບັດຄໍານາມ, ໃຫ້ຄິດຫາຄໍານາມທ່ີເປັນພາສາອັງກິດໃຫ້ຫຼາຍເທ່ົາທ່ີທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້. 
ຂຽນຄໍານາມໜ່ຶງຄໍາໃສ່ບັດຄໍານາມແຕ່ລະໃບ. ເພ່ືອສ້າງແນວຄິດ, ໃຫ້ຖາມຕົນເອງດ້ວຍຄໍາຖາມເຫ່ົຼານ້ີ: 

• ສະຖານທ່ີໆທ່ານມັກໄປແມ່ນຢູ່ໃສ? 
• ໃຜຄືຄົນທ່ີທ່ານເຫັນໃນແຕ່ລະມ້ື? 
• ໃຜຄືຄົນມີຊ່ືສຽງບາງຄົນທ່ີທ່ານຕ້ອງການພົບ? 
• ໃຜຄືຕົວລະຄອນທ່ີທ່ານມັກໃນໜັງສື ຫືຼ ຮູບເງົາ? 
• ແມ່ນຫຍັງຄືອາຫານ, ກິລາ, ໜັງສື, ຮູບເງົາ ຫືຼ ລາຍການໂທລະພາບທ່ີທ່ານມັກ? 

ຢູ່ລຸ່ມຄໍານາມ, ໃຫ້ຂຽນຄໍາອະທິບາຍ ຫືຼ ນິຍາມຂອງຄໍານາມດ່ັງກ່າວ. 
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ວິທີການຫ້ິຼນການຈັບຄູ່ຄໍາສັບ 
1. ຫງາຍໜ້າບັດຄໍານາມ ແລະ ຄໍາຄຸນນາມທັງໝົດ 

ເພ່ືອໃຫ້ຜູ້ຫ້ິຼນທຸກຄົນສາມາດອ່ານຄໍາສັບໃນບັດແຕ່ລະໃບ.  
2. ເລ່ີມຕ້ົນດ້ວຍຜູ້ຫ້ິຼນທ່ີອາຍຸໜ້ອຍທ່ີສຸດ ແລະ ສືບຕ່ໍໃນທິດທາງຈາກຊ້າຍຫາຂວາ. 
3. ປ່ຽນຜຽນກັນເລືອກບັດຄໍານາມ ແລະ ບັດຄໍາຄຸນນາມທ່ີອະທິບາຍສ່ິງທ່ີຢູ່ເທິງບັດຄໍານາມ.  
4. ເມ່ືອມີການຈັບຄູ່, ໃຫ້ເລືອກບັດສອງໃບ ແລະ ສະແດງພວກມັນໃຫ້ຜູ້ຫ້ິຼນທຸກຄົນເຫັນ. 
5. ຖ້າຜູ້ຫ້ິຼນສ່ວນໃຫຍ່ເຫັນດີກັບການຈັບຄູ່ຂອງຄໍານາມ ແລະ ຄໍາຄຸນນາມ, 

ຜູ້ຫ້ິຼນທ່ີເລືອກຄູ່ດ່ັງກ່າວກ່ໍເກັບບັດທັງສອງໃບໄວ້. 

6. ສືບຕ່ໍປ່ຽນຜຽນກັນເລືອກຈົນບັດຄໍານາມຖືກເລືອກໝົດແລ້ວ ຫືຼ 
ເມ່ືອມັນເປັນໄປບ່ໍໄດ້ທ່ີຈະຊອກຫາຄູ່ຄໍານາມ ແລະ ຄໍາຄຸນນາມທ່ີເໝາະສົມ. 

7. ຜູ້ຫ້ິຼນທ່ີມີບັດຫຼາຍທ່ີສຸດກ່ໍຊະນະ! 



 

  

ວັດຈະນານຸກົມຄໍາຕ່ໍທ້າຍ 
ສ່ິງດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີແມ່ນຕົວຈັດການກຣາບຟິວເພ່ືອຈົດບັນທຶກຄວາມໝາຍຂອງຄໍາຕ່ໍທ້າຍ. 
ຕົວຈັດການກຣາບຟິກສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພ່ືອຊ່ວຍເດັກນ້ອຍຊອກຫາຮູບແບບໃນຄໍາຕ່ໍທ້າຍ.  

 
ເພ່ືອເລ່ີມຕ້ົນ, ໃຫ້ຂຽນຄໍາຕ່ໍທ້າຍໃນຄໍາສັບທ່ົວໄປໃນແຖວ “ຄໍາຕ່ໍທ້າຍ” ແລະ 
ຈົດບັນທຶກຕົວຢ່າງຂອງຄໍາສັບທ່ີປະກອບມີຄໍາຕ່ໍທ້າຍນ້ີໃນແຖວ “ຕົວຢ່າງ”. ໃນແຖວ “ພາກສ່ວນຄໍາເວ້ົາ”, 
ໃຫ້ກໍານົດວ່າຄໍາສັບຕົວຢ່າງເປັນຄໍາຄຸນນາມ ຫືຼ ຄໍານາມ. ໃນສຸດທ້າຍແລ້ວ ໂດຍອີງໃສ່ລາຍການຕົວຢ່າງ, 
ໃຫ້ພະຍາຍາມຄິດຫາຄວາມໝາຍຂອງຄໍາຕ່ໍທ້າຍ ແລະ ຈົດບັນທຶກສ່ິງນ້ີໃນແຖວ “ຄວາມໝາຍ”.  

 
ສໍາລັບຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີການນໍາໃຊ້ຕົວຈັດການກຣາບຟິວນ້ີ, 
ໃຫ້ອ່ານບ໋ອກໂພສຂອງສູນວິໄຈການອ່ານແຫ່ງລັດໄອໂອວາ “ການຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດກັບລູກ ແລະ 

ໄວໜຸ່ມຂອງທ່ານ: ການສ້າງ ແລະ ການຫ້ິຼນເກມເພ່ືອຝຶກຝົນພາສາອັງກິດ” ໂດຍ Kate Will. 
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ວັດຈະນານຸກົມຄໍາຕ່ໍທ້າຍ 
ນິຍາມ: ສ່ວນຄໍາສັບທ່ີຖືກເພ່ີມຂ້ຶນໃສ່ຕອນທ້າຍຂອງຄໍາສັບຮາກເພ່ືອປ່ຽນຄວາມໝາຍ 
ຕົວຢ່າງ:–ly ໃນ “quickly” ຫືຼ –ed ໃນ “listened” 
ຄໍາຕ່ໍທ້າຍ ຕົວຢ່າງ ພາກສ່ວນຄໍາເວ້ົາ ຄວາມໝາຍ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 

   
 
 


	ວິທີການຫຼິ້ນ “ການຈັບຄູ່ຄຳສັບ”
	ຮູບພາບທີ 1. ຕົວຢ່າງຂອງບັດຄຳນາມ ແລະ ຄຳຄຸນນາມ

	ວິທີການສ້າງ “ການຈັບຄູ່ຄຳສັບ”
	ຮູບພາບທີ 2. ຕົວຢ່າງຂອງບັດຄຳຄຸນນາມ
	ຮູບພາບທີ 3. ຕົວຢ່າງຂອງບັດຄຳນາມ

	ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ການຂຽນ-ອ່ານຂອງ “ການຈັບຄູ່ຄຳສັບ”
	ການຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບໜ່ວຍຄຳ
	ຮູບທີ 4. ວັດຈະນານຸກົມຄຳຕໍ່ທ້າຍຕົວຢ່າງ

	ການສ້າງຄວາມເຊື່ອມໂຍງກັບຄວາມຮູ້ເບື້ອງຫຼັງ
	ການເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານສັງຄົມ

	ການອ້າງອີງ
	Laotian- Word Match Noun and Adjective Cards cover page.pdf
	ວິທີການສ້າງການຈັບຄູ່ຄຳສັບ
	ວິທີການຫຼິ້ນການຈັບຄູ່ຄຳສັບ

	Noun and Adjective Cards.pdf
	Word Match Noun and Adjective Cards cover page.pdf
	How to Make Word Match
	How to Play Word Match



	Noun 1: 
	Noun 2: 
	Noun 3: 
	Description 1: 
	Description 2: 
	Description 3: 
	Adjective 1: 
	Adjective 2: 
	Adjective 3: 
	Synonyms 1: 
	Synonyms 2: 
	Synonyms 3: 


