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ເກມ ເຊ່ັ ນ: ການຈັບຄູ ່ ຄໍາສັບ ເສີມສ້ າງການສິດສອນຄໍາສັບໃນລັກສະນະທ່ີ ມ່ ວນຊ່ື ນ

ເດັກນ້ ອຍສາມາດເຮັດວຽກກັບຜູ້ ດູ ແລເບ່ິ ງແຍງ ຫື ຼ ຄູ ອາຈານ ເພ່ື ອສ້ າງບັດຄໍານາມ ແລະ ຄໍາຄຸ ນນາມສໍາລັບເກມ
ການຈັບຄູ ່ ຄໍາສັບ ແລະ ຫັ ຼ ງຈາກນ້ັ ນກໍ່ຫິ້ ຼ ນນໍາກັນເພ່ື ອຝຶກຝົນທັກສະຄໍາສັບ.

ໂດຍ Kate Will, M.A., ຜູ້ ປະສານງານຄວາມຖືກຕ້ ອງ, ສູ ນວິໄຈການອ່ ານແຫ່ ງລັດໄອໂອວາ
ເກມເພ່ື ອຮຽນຮູ ້ ຄໍາສັບແມ່ ນເຄື່ອງມືທີ່ມີຊື່ສຽງເພ່ື ອໃຫ້ ຄົນໄດ້ ຮຽນຮູ ້ ຄໍາສັບໃໝ່ ໆ
ເພື່ອຂະຫຍາຍຖານຄໍາສັບຂອງພວກເຂົາ,
ເຊິ່ງມີຫັ ຼ ກຖານຈາກການຂະຫຍາຍໂຕຂອງເກມມືຖືທີ່ໃຊ້ ເພື່ອຮຽນຮູ ້ ຄໍາສັບ ແລະ ເກມແກ້ ປິດສະໜາ.
ເກມກະດານ ແລະ ເກມບັດ (ແລະ ເວີຊັນມືຖືຂອງພວກມັນ) ເຊັ່ນ: Scrabble, Taboo, Catch Phrase,
Apples-to-Apples ແລະ ອ່ື ນໆ ທີ່ບໍ່ແມ່ ນເກມທີ່ໃຊ້ ເພື່ອຮຽນຮູ ້ ຄํາສັບໂດຍສະເພາະ
ແມ່ ນຍັງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ ໃຫ້ ເສີມສ້ າງການຮຽນຮູ ້ ຄໍາສັບ. ການຮັບຄໍາແນນ ແລະ ລາງວັນ,

ຄວາມຕ່ື ນເຕັ້ນຂອງການແຂ່ ງຂັນ ແລະ
ການມີປະຕິສໍາພັນກັບຜູ້ ຫ້ິ ຼ ນຄົນອື່ນໆລ້ ວນແລ້ ວແຕ່ ເປັນອົງປະກອບທີ່ກະຕຸ ້ ນຜູ້ ຫ້ິ ຼ ນ. ຍ້ ອນຄຸ ນລັກສະນະເຫ່ົ ຼ ານ້ີ ,
ຈ່ຶ ງເຊ່ື ອວ່ າການຫ້ິ ຼ ນເກມເປັນຍຸ ດທະສາດທ່ີ ມີປະສິດທິພາບສໍາລັບການເສີມສ້ າງການຮຽນຮູ ້ ຄໍາສັບສໍາລັບຜູ້ ຮຽນຮູ ້
ພາສາອັງກິດ (Townsend, 2009). ໂດຍການຫິ້ ຼ ນເກມທີ່ເຮືອນ ຫື ຼ
ໃນໂຮງຮຽນໂດຍເປັນສ່ ວນເພ່ີ ມເຕີມຂອງການສິດສອນພາຍນອກ, ທ່ ານ ແລະ ລູ ກ ຫື ຼ
ນັກຮຽນຂອງທ່ ານສາມາດຝຶກຝົນພາສາອັງກິດໃນຂະນະທີ່ມ່ ວນຊ່ື ນເຊ່ັ ນກັນ.
ທ່ ານບ່ໍ ຈໍາເປັນຕ້ ອງມີບັດທີ່ມີຫຍ່ີ ຫ້ໍ ຫື ຼ ເກມກະດານຢູ ່ ແລ້ ວ ເພ່ື ອເກັບກ່ ຽວຜົນປະໂຫຍດຈາກການຫ້ິ ຼ ນເກມ.
ທ່ ານສາມາດສ້ າງເກມບາງຢ່ າງທ່ີ ເຮືອນດ້ ວຍຕົວທ່ ານເອງ ແລະ
ເສີມສ້ າງຄວາມຮູ ້ ກ່ຽວກັບຄໍາສັບໃນຂະບວນການ. ໂພສນີ້ຈະສົນທະນາເຖິງເກມບັດທີ່ຈັບຄູ ່ ຄໍາສັບໃໝ່ ,
ອະທິບາຍເຖິງຂ້ັ ນຕອນຕ່ າງໆເພ່ື ອສ້ າງເກມດ້ ວຍຕົວທ່ ານເອງ ແລະ
ອະທິບາຍລັກສະນະບາງຢ່ າງທ່ີ ເກມເສີມສ້ າງການຮຽນຮູ ້ ຄໍາສັບ.

ວິທີການຫ້ິ ຼ ນ “ການຈັບຄູ ່ ຄໍາສັບ”
ຈຸ ດປະສົງຂອງເກມໃໝ່ ນີ້ທ່ີ ເອ້ີ ນວ່ າ “ການຈັບຄູ ່ ຄໍາສັບ” (ຖືກອອກແບບສໍາລັບຄົນທີ່ມີອາຍຸ ສິບສອງປີຂ້ຶ ນໄປ)
ແມ່ ນເພ່ື ອຈັບຄູ ່ ຄໍານາມ ແລະ ຄໍາຄຸ ນນາມທ່ີ ກ່ ຽວພັນກັນ. ເກມດັ່ງກ່ າວປະກອບມີບັດສອງປະເພດ: ບັດຄໍານາມ
ແລະ ບັດຄໍາຄຸ ນນາມ. ບັດຄໍານາມແຕ່ ລະບັດມີຊື່ຂອງບຸ ກຄົນ, ສະຖານທີ່ ຫື ຼ ສ່ິ ງຂອງທີ່ເປັນທ່ີ ຮູ ້ ຈັກກັນດີ (ເຊ່ັ ນ:
Rosa Parks, ຊາຍຫາດ, Yellowstone National Park ຫື ຼ ມ້ື ທํາອິດຂອງການເຂົ້າໂຮງຮຽນ)
ພ້ ອມທັງນິຍາມ ຫື ຼ ຄໍາອະທິບາຍຂອງຄໍານາມດ່ັ ງກ່ າວ.
ບັດຄໍາຄຸ ນນາມແຕ່ ລະໃບປະກອບມີຄໍາສັບທີ່ອະທິບາຍຄໍານາມ (ເຊັ່ນ: ມີສະເໜ່ , ສະຫງົບສຸ ກ, ສະອາດ,
ເປັນມິດ) ພ້ ອມທັງລາຍຊ່ື ບາງສ່ ວນຂອງຄໍາພ້ ອງສໍາລັບຄໍາສັບນ້ັ ນ.
ຕົວຢ່ າງບາງຢ່ າງຂອງບັດທັງສອງປະເພດແມ່ ນຖືກສະແດງໃນຮູ ບພາບທີ 1 ຢູ ່ ຂ້າງລຸ ່ ມ.

ຮູ ບພາບທີ 1. ຕົວຢ່າງຂອງບັດຄໍານາມ ແລະ ຄໍາຄຸນນາມ

ເພ່ື ອຫ້ິ ຼ ນການຈັບຄູ ່ ຄໍາສັບ, ໃຫ້ ຫງາຍໜ້ າບັດຄໍານາມ ແລະ ຄໍາຄຸ ນນາມທັງໝົດ
ເພ່ື ອຜູ້ ຫ້ິ ຼ ນທຸ ກຄົນຈະສາມາດອ່ ານຄໍາສັບທ່ີ ຢູ ່ ໃນບັດແຕ່ ລະໃບ. ຜູ້ ຫ້ິ ຼ ນປ່ ຽນຜຽນກັນເລືອກບັດຄໍານາມ ແລະ
ບັດຄໍາຄຸ ນນາມທ່ີ ອະທິບາຍບຸ ກຄົນ, ສະຖານທ່ີ ຫື ຼ ສ່ິ ງຂອງໃນບັດຄໍານາມ. ຜູ້ ຫ້ິ ຼ ນທ່ີ ອາຍຸ ໜ້ ອຍທ່ີ ສຸ ດຈະເລ່ີ ມເກມ
ແລະ ປ່ ຽນຜຽນກັນໃນທິດທາງຈາກຊ້ າຍຫາຂວາ. ເມ່ື ອຜູ້ ຫ້ິ ຼ ນໄດ້ ເລືອກຄູ ່ ຄໍາສັບຂອງພວກເຂົາ,
ພວກເຂົາຈະເລືອກບັດສອງໃບ ແລະ ສະແດງພວກມັນໃຫ້ ຜູ້ຫ້ິ ຼ ນທຸ ກຄົນໄດ້ ເຫັນ.
ຜູ້ ຫ້ິ ຼ ນຄົນອື່ນໆຕ້ ອງເຫັນດີວ່ າບັດທັງສອງໃບຄູ ່ ກັນ. ຕົວຢ່ າງ: ຈາກບັດທີ່ສະແດງໃນຮູ ບພາບທີ 1,
ຜູ້ ຫ້ິ ຼ ນອາດເລືອກຄໍານາມ “ຊາຍຫາດ” ແລະ ຄໍາຄຸ ນນາມ “ສະຫງົບສຸ ກ”.
ຖ້ າຜູ້ ຫ້ິ ຼ ນສ່ ວນໃຫຍ່ ເຫັນດີກັບການຈັບຄູ ່ ຂອງຄໍານາມ ແລະ ຄໍາຄຸ ນນາມ,
ຜູ້ ຫ້ິ ຼ ນທ່ີ ເລືອກຄູ ່ ດ່ັ ງກ່ າວກ່ໍ ເກັບບັດທັງສອງໃບໄວ້ . ເປ້ົ າໝາຍແມ່ ນເພ່ື ອສະສົມບັດໃຫ້ ຫຼາຍເທ່ົ າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້ .
ຜູ້ ຫ້ິ ຼ ນສືບຕ່ໍ ປ່ ຽນຜຽນກັນຈົນບັດຄໍານາມທັງໝົດໄດ້ ຖືກເລືອກແລ້ ວ ຫື ຼ
ເມື່ອມັນເປັນໄປບ່ໍ ໄດ້ ທ່ີ ຈະຊອກຫາຄູ ່ ຄໍານາມ ແລະ ຄໍາຄຸ ນນາມທ່ີ ເໝາະສົມ.

ເພາະເກມດ່ັ ງກ່ າວກ່ ຽວພັນກັບການຕັ້ງໃຈຄິດກ່ ຽວຄວາມໝາຍຂອງຄໍາສັບ ແລະ
ສ້ າງຄວາມເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່ າງຄໍາສັບ, ມັນສາມາດເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະໂຫຍດເພື່ອຝຶກຝົນທັກສະຄໍາສັບ.
ຍິ່ງໄປກວ່ ານັ້ນ, ໂດຍການສ້ າງຊຸດບັດຄໍານາມ ແລະ ຄໍາຄຸ ນນາມຂອງທ່ ານເອງ, ທ່ ານຈະໄດ້ ຝຶກຝົນຫຼາຍຂ້ຶ ນ ແລະ
ຮຽນຮູ ້ ຄໍາສັບໃໝ່ ໃນພາສາອັງກິດ.

ວິທີການສ້ າງ “ການຈັບຄູ ່ ຄໍາສັບ”
ເພ່ື ອສ້ າງການຈັບຄູ ່ ຄໍາສັບ, ທ່ ານຈໍາເປັນຕ້ ອງມີບັດທ່ີ ມີຂະໜາດສ່ໍ າສາມນ້ິ ວ ຫື ຼ
ເຈ້ຍເສດນ້ ອຍໆເພື່ອໃຊ້ ເປັນບັດຂອງທ່ ານ. ທ່ ານຄວນມີບັດສອງສີເພ່ື ອແຍກແຍະລະຫວ່ າງບັດຄໍານາມ ແລະ
ບັດຄໍາຄຸ ນນາມ. ຕົວຢ່ າງ: ບັດຄໍານາມທັງໝົດສາມາດເປັນສີແດງ ແລະ
ບັດຄໍາຄຸ ນນາມທັງໝົດສາມາດເປັນສີຂຽວ. ທ່ ານສາມາດໃຊ້ ເຈ້ ຍສີ ຫື ຼ
ເຄ່ື ອງໝາຍສີເພ່ື ອແຍກແຍະລະຫວ່ າງບັດສອງປະເພດ. ພວກເຮົາຍັງໄດ້ ລວມແມ່ ແບບບັດທີ່ສາມາດພິມອອກ
ຫື ຼ ຂຽນອອກ ແລະ ປຣິນ (ເບິ່ງ “ເນ້ື ອຫາເສີມສໍາລັບຄອບຄົວ” ທ່ີ ຢູ ່ ຂ້າງລຸ ່ ມ).

ເພື່ອສ້ າງບັດຄໍາຄຸ ນາມ, ໃຫ້ ລູກ ຫື ຼ
ນັກຮຽນຂອງທ່ ານຄິດຫາຄໍາຄຸ ນນາມທ່ີ ເປັນພາສາອັງກິດໃຫ້ ຫຼາຍເທ່ົ າທ່ີ ພວກເຂົາສາມາດເຮັດໄດ້ .
ພວກເຂົາຈະຂຽນຄໍາຄຸ ນນາມແຕ່ ລະຄໍາໃສ່ ບັດຄໍາຄຸ ນນາມ. ຢູ ່ ລຸ່ມຄໍາຄຸ ນນາມ,
ພວກເຂົາຄວນຂຽນຄໍາພ້ ອງຫຼາຍຄໍາ ຫື ຼ ຄໍາທ່ີ ມີຄວາມໝາຍຄືກັນ. ຕົວຢ່ າງ: ສໍາລັບຄໍາຄຸ ນນາມ “ເປັນມິດ”,
ພວກເຂົາສາມາດຂຽນຄໍາພ້ ອງ “ໃຈດີ”, “ນິໄສດີ” ແລະ “ອົບອຸ ່ ນ”, ດ່ັ ງທີ່ສະແດງຢູ ່ ຂ້າງລຸ ່ ມໃນຮູ ບພາບທີ 2.
ຖ້ າພວກເຂົາມີບັນຫາໃນການຄິດຫາຄໍາພ້ ອງສໍາລັບຄໍາຄຸ ນນາມ,
ພວກເຂົາສາມາດເບ່ິ ງໃນວັດຈະນານຸ ກົມຄໍາພ້ ອງໃນອິນເຕີເນັດ.
ການມີບັດຄໍາຄຸ ນນາມຫຼາຍກວ່ າບັດຄໍານາມຈະເຮັດໃຫ້ ມັນງ່ າຍຂ້ຶ ນສໍາລັບຜູ້ ຫ້ິ ຼ ນທີ່ຈະຊອກຫາຄໍາຄຸ ນນາມທ່ີ ເໝາະ
ສົມເຊ່ິ ງອະທິບາຍຄໍານາມໄດ້ ຢ່າງຖືກຕ້ ອງ.

ຮູ ບພາບທີ 2. ຕົວຢ່າງຂອງບັດຄໍາຄຸນນາມ

ຕ່ໍ ໄປ, ທ່ ານສາມາດສ້ າງບັດຄໍານາມ. ໃຫ້ ລູກ ຫື ຼ
ນັກຮຽນຂອງທ່ ານຄິດຫາຄໍານາມທີ່ເປັນພາສາອັງກິດໃຫ້ ຫຼາຍເທ່ົ າທ່ີ ພວກເຂາຈະສາມາດເຮັດໄດ້ ,
ຂຽນຄໍານາມໜ່ຶ ງຄໍາໃສ່ ບັດຄໍານາມໜ່ຶ ງໃບ. ເພ່ື ອສ້ າງແນວຄິດ, ທ່ ານສ້ າງຖາມຄໍາຖາມເຫົ່ ຼ ານີ້:
•

ສະຖານທ່ີ ໆທ່ ານມັກໄປແມ່ ນຢູ ່ ໃສ?

•

ສະຖານທ່ີ ບາງແຫ່ ງທ່ີ ທ່ ານຕ້ ອງການໄປໃນອະນາຄົດແມ່ ນຢູ ່ ໃສ?
ໃຜຄືບາງຄົນທ່ີ ທ່ ານເຫັນໃນແຕ່ ລະມື້?

•
•

ໃຜຄືຄົນທ່ີ ມີຊ່ື ສຽງບາງຄົນທ່ີ ທ່ ານຕ້ ອງການພົບ?
ໃຜຄືຕົວລະຄອນທ່ີ ທ່ ານມັກຈາກໜັງສື ຫື ຼ ຮູ ບເງົາ?

•

ແມ່ ນຫຍັງຄືອາຫານ, ກິລາ, ໜັງສື, ຮູ ບເງົາ ຫື ຼ ລາຍການໂທລະພາບທີ່ທ່ ານມັກ?

•

ຢູ ່ ລຸ່ມຄໍານາມທີ່ຢູ ່ ໃນບັດ, ໃຫ້ ລູກ ຫື ຼ ນັກຮຽນຂອງທ່ ານຂຽນຄໍາອະທິບາຍ ຫື ຼ ນິຍາມຂອງຄໍານາມອອກ. ຕົວຢ່ າງ:
ຄໍາອະທິບາຍກ່ ຽວກັບ “ຊາຍຫາດ” ສາມາດເປັນ “ພື້ນທີ່ໆມີດິນຊາຍເຊ່ິ ງຢູ ່ ໃກ້ ກັບມະຫາສະໝຸ ດ ຫື ຼ ທະເລສາບ”
ດ່ັ ງທ່ີ ເຫັນຂ້ າງລຸ ່ ມໃນຮູ ບພາບທີ 3. ຄໍາອະທິບາຍນີ້ຈະສົ່ງເສີມໃຫ້ ຜູ້ຫ້ິ ຼ ນທ່ີ ບໍ່ຄຸ ້ ນເຄີຍກັບຄໍາສັບທີ່ມອບໃຫ້ .

ຮູ ບພາບທີ 3. ຕົວຢ່າງຂອງບັດຄໍານາມ

ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ການຂຽນ-ອ່ ານຂອງ “ການຈັບຄູ ່ ຄໍາສັບ”
ການຮັບຮູ ້ ກ່ຽວກັບໜ່ ວຍຄໍາ

ໜ່ ວຍຄໍາ (ເຊ່ັ ນ:–ly ໃນ “quickly” ຫື ຼ –ed ໃນ “listened”)
ແມ່ ນໜ່ ວຍທ່ີ ນ້ ອຍທີ່ສຸ ດຂອງຄວາມໝ!ຍໃນຄໍາສັບ. ຕົວຢ່ າງຂອງໜ່ ວຍຄໍາຄືຄໍາຕ່ໍ ໜ້ າ
(ຄໍາຕໍ່ທ່ີ ຕິດໃສ່ ກ່ອນຄໍາສັບຮາກ ຫື ຼ ຄໍາສັບຖານ), ຄໍາສັບຮາກ (ອົງປະກອບຫັ ຼ ກຂອງຄໍາສັບ; ເຊ່ັ ນ: “port”
ໃນຄໍາສັບ “transport”) ແລະ ຄໍາຕໍ່ທ້ າຍ (ຄໍາຕ່ໍ ທ່ີ ຕິດໃສ່ ຫັ ຼ ງຄໍາສັບຮາກ ຫື ຼ ຄໍາສັບຖານ).
ການຮັບຮູ ້ ກ່ຽວກັບໜ່ ວຍຄໍາຊ່ ວຍໃຫ້ ຜູ້ຮຽນຮູ ້ ກວດຫາຄວາມຄ້ າຍຄືກັນໃນຄວາມໝາຍລະຫວ່ າງຄໍາສັບທີ່ມີຄໍາສັ
ບຮາກແຕກຕ່ າງກັນ ແຕ່ ມີຄໍາຕໍ່ດຽວກັນ (ເຊ່ັ ນ: “quickly” ແລະ “softly”) ຫື ຼ
ຄວາມແຕກຕ່ າງໃນຄວາມໝາຍລະຫວ່ າງຄໍາສັບທ່ີ ມີຄໍາສັບຮາກດຽວກັນແຕ່ ມີຄໍາຕ່ໍ ທ່ີ ແຕກຕ່ າງກັນ (ເຊັ່ນ:
“listened” ແລະ “listening”). ຖ້ າຜູ້ ຮຽນຮູ ້ ພາສາອັງກິດເຂ້ົ າໃຈຄວາມໝາຍຂອງໜ່ ວຍຄໍາ ແລະ
ລັກສະນະທີ່ໜ່ ວຍຄໍາສາມາດລວມເຂົ້າກັນເພື່ອສ້ າງ ຫື ຼ ແກ້ ໄຂຄໍາສັບ,
ຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາໃນການຖອດຄວາມໝາຍຂອງຄໍາສັບທີ່ບໍ່ຮູ ້ ຈັກອາດດີຂ້ຶ ນ. (Davidson, 2014).
ຍຸ ດທະສາດຄໍາສັບທ່ີ ໃຫ້ ຄວາມສໍາຄັນກັບການຮັບຮູ ້ ກ່ຽວກັບໜ່ ວຍຄໍາຖືກສະແດງໃຫ້ ເຫັນວ່ າເປັນປະໂຫຍດໂດຍ
ສະເພາະສໍາລັບຜູ້ ຮຽນຮູ ້ ພາສາອັງກິດ (Brandes & McMaster, 2017). ເກມຈັບຄູ ່ ຄໍາສັບ ເຊັ່ນ:
ການຈັບຄູ ່ ຄໍາສັບ ສາມາດຊ່ ວຍໃຫ້ ຜູ້ຫ້ິ ຼ ນເອົາໃຈໃສ່ ກັບໜ່ ວຍຄໍາ. ເມ່ື ອກໍາລັງສ້ າງບັດຄໍາຄຸ ນນາມ, ທ່ ານ ແລະ ລູ ກ
ຫື ຼ ນັກຮຽນຂອງທ່ ານສາມາດໃຫ້ ຄວາມສົນໃຈກັບຮູ ບແບບໃນຄໍາຕໍ່ທ້ າຍ. ຕົວຢ່ າງ:
ບັດຄໍາຄຸ ນນາມອາດໃຊ້ ຄໍາຕ່ໍ ທ້ າຍຄ້ າຍຄືກັນ ເຊັ່ນ: –ous, -ful, -ical, ແລະ -able.
ບັດຄໍານາມອາດລົງທ້ າຍດ້ ວຍ –ist, -er ຫື ຼ –ian. ໃສ່ ໃຈກັບຄໍາຕ່ໍ ທ້ າຍເຫົ່ ຼ ານ້ີ ໃນຂະນະທ່ີ ທ່ ານຫິ້ ຼ ນ. ຕົວຢ່ າງ:
ທ່ ານສາມາດາຢາມວ່ າ:

I see you wrote the word “chemist”—what other words end in –ist?
ຜູ້ ຫິ້ ຼ ນອາດຄິດຫາຄໍາສັບ ເຊ່ັ ນ: “hairstylist,” “bicyclist” ແລະ “journalist.”
ຫັ ຼ ງຈາກທ່ີ ພວກເຂົາລະບຸ ຄໍາສັບທ່ີ ຄ້ າຍຄືກັນ, ຂໍໃຫ້ ພວກເຂົາຊອກຫາຄວາມຄ້ າຍຄືກັນລະຫວ່ າງຄໍາສັບຕ່ າງໆ.
ຄໍາຕອບທີ່ເປັນໄປໄດ້ ລວມມີ:

All of the words that end in –ist are people who work with certain things.
ທ່ ານສາມາດສະໜັບສະໜູ ນນິຍາມນ້ີ ໂດຍລະບຸ ວ່ າສ່ິ ງຕ່ າງໆທີ່ຄົນເຮັດວຽກນໍາແມ່ ນຄົ້ນພົບໃນຮາກຂອງຄໍາສັບ.
ຕົວຢ່ າງ: ການນໍາອອກ -ist ຈາກຄໍາສັບ ເຊັ່ນ: “hairstylist” ເຮັດໃຫ້ ຫົ ຼ ງເຫື ຼ ອຄໍາສັບທ່ີ ມີລັກສະນະຄ້ າຍຄືກັບ
“hairstyle.” ນີ້ໝາຍຄວາມວ່ າ ຄົນແຕ່ ງຊົງຜົນເປັນຄົນທີ່ເຮັດວຽກກັບຊົງຜົມ.
ພວກເຂົາເປັນຄົນທີ່ຕັດຜົມທ່ີ ຮ້ ານຕັດຜົມ.
ການເອົາໃຈໃສ່ ກັບໜ່ ວຍຄໍາໃນຄໍາສັບອາດຊ່ ວຍໃຫ້ ຜູ້ຮຽນຮູ ້ ພາສາອະນຸ ມານຄວາມໝາຍຂອງຄໍາສັບດ້ ວຍພວກເ
ຂົາເອງ (Davidson, 2014).
ດ່ັ ງທ່ີ ທ່ ານຊອກຫາຮູ ບແບບໃນຄໍາຕ່ໍ ທ້ າຍ, ທ່ ານສາມາດສ້ າງວັດຈະນານຸ ກົມຄໍາຕ່ໍ ທ້ າຍ (ເບິ່ງ
“ເນື້ອຫາເສີມສໍາລັບຄອບຄົວ” ຢູ ່ ຂ້າງລຸ ່ ມ) ເຊັ່ນ: ວັດຈະນານຸ ກົມທີ່ຢູ ່ ໃນຮູ ບພາບທີ 4. ເພີ່ມຄໍາຕ່ໍ ທ້ າຍໃນແຖວ
“ຄໍາຕ່ໍ ທ້ າຍ” ແລະ ຈົດບັນທຶກຕົວຢ່ າງຂອງຄໍາສັບທ່ີ ປະກອບມີຄໍາຕ່ໍ ທ້ າຍດ່ັ ງກ່ າວໃນແຖວ “ຕົວຢ່ າງ”. ໃນແຖວ
“ພາກສ່ ວນຄໍາເວົ້າ”, ໃຫ້ ກໍານົດວ່ າຄໍາສັບເປັນຄໍາຄຸ ນນາມ ຫື ຼ ຄໍານາມ. ໃນສຸ ດທ້ າຍແລ້ ວ
ໂດຍອີງໃສ່ ລາຍການຕົວຢ່ າງ, ໃຫ້ ພະຍາຍາມຄິດຫາຄວາມໝາຍຂອງຄໍາຕ່ໍ ທ້ າຍ ແລະ ຈົດບັນທຶກສ່ິ ງນີ້ໃນແຖວ
“ຄວາມໝາຍ”.

ຮູ ບທີ 4. ວັດຈະນານຸ ກົມຄໍາຕ່ໍ ທ້ າຍຕົວຢ່າງ
ຄໍາຕ່ໍ ທ້ າຍ
-ous

ຕົວຢ່າງ
dangerous, curious,

ພາກສ່ ວນຄໍາເວ້ົ າ
ຄວາມໝາຍ
ຄໍາຄຸ ນນາມ
ເຕັມໄປດ້ ວຍບາງສິ່ງ

ridiculous
-ful

useful, respectful,

ຄໍາຄຸ ນນາມ

ເຕັມໄປດ້ ວຍບາງສິ່ງ

ຄໍາຄຸ ນນາມ

ກ່ ຽວກັບບາງສິ່ງ

ຄໍານາມ

ຄົນທີ່ເຮັດວຽກກັບບາງສິ່ງ

beautiful
-ical

historical, chemical,
practical

-ist

hairstylist, bicyclist,
journalist

-er

teacher, dancer, writer

ຄໍານາມ

ຄົນທີ່ເຮັດກິດຈະກໍາໃດໜ່ຶ ງ

-ian

librarian, comedian,

ຄໍານາມ

ຄົນທີ່ເຮັດວຽກກັບບາງສິ່ງ

historian

ການສ້ າງຄວາມເຊ່ື ອມໂຍງກັບຄວາມຮູ ້ ເບ້ື ອງຫັ ຼ ງ

ທິດສະດີທາງພາສາສາດຈິດຕະວິທະຍາໄດ້ ສະເໜີວ່ າຜູ້ ຮຽນຮູ ້ ຈະມີບົດບາດຢ່ າງຫ້ າວຫັນໃນການສ້ າງຄວາມໝາຍໂດຍປູ ກຝັງຄໍາສັບໃໝ່ ໆ
ເຂ້ົ າໃສ່ ປະສົບການ ແລະ ຄວາມຮູ ້ ເບື້ອງຫັ ຼ ງຂອງພວກເຂົາເອງ (Carrell & Eisterhold, 1983).
ຄວາມຮູ ້ ເບື້ອງຫັ ຼ ງມີບົດບາດ ເມ່ື ອພວກເຮົາຖືກຂໍໃຫ້ ເຊື່ອມໂຍງຄໍາສັບໃໝ່ ໃສ່ ຄໍາພ້ ອງ ແລະ ຄໍາກົງຂ້ າມຂອງມັນ.
ເມ່ື ອພວກເຂົາກໍາລັງສ້ າງບັດຄໍາຄຸ ນນາມ, ຂໍໃຫ້ ລູກ ຫື ຼ
ນັກຮຽນຂອງທ່ ານຂຽນຄໍາພ້ ອງໃຫ້ ຫຼາຍເທ່ົ າທີ່ພວກເຂົາສາມາດເຮັດໄດ້ ສໍາລັບຄໍາຄຸ ນນາມ.
ການປະກອບຄໍາພ້ ອງສໍາລັບຄໍາສັບໃນບັດຈະສະໜັບສະໜູ ນໃຫ້ ຜູ້ຫ້ິ ຼ ນທ່ີ ອາດບ່ໍ ຄຸ ້ ນເຄີຍກັບຄໍາສັບທ່ີ ສະເພາະ
ໂດຍເຊ່ື ອມໂຍງມັນກັບຄໍາສັບທ່ີ ພວກເຂົາຮູ ້ ແລ້ ວທ່ີ ມີຄວາມໝາຍຄ້ າຍຄືກັນ.

ການສ້ າງຊຸດບັດຄໍານາມ ແລະ ຄໍາຄຸ ນນາມຂອງທ່ ານເອງຍັງສາມາດຊ່ ວຍໃຫ້ ທ່ານ ແລະ ລູ ກ ຫື ຼ
ນັກຮຽນຂອງທ່ ານພັດທະນາຄວາມຮູ ້ ທາງດ້ ານວັດທະນະທໍາກ່ ຽວກັບຊຸມຊົນຂອງທ່ ານ.
ເມື່ອກໍາລັງສ້ າງບັດຄໍານາມ, ໃຫ້ ພິຈາລະນາທ່ີ ຈະລະບຸ ບຸ ກຄົນ, ສະຖານທ່ີ ຫື ຼ
ສ່ິ ງຂອງບາງຢ່ າງທ່ີ ສໍາຄັນກ່ ຽວກັບຊຸມຊົນຂອງທ່ ານ.

ໃຫ້ ຄິດຫາສະຖານທ່ີ ໆທ່ ານມັກເພື່ອຢ້ ຽມຊົມໃນເມືອງຂອງທ່ ານ (ເຊັ່ນ: ຮ້ ານອາຫານ, ສວນສາທາລະນະ,
ຮ້ ານຂາຍເຄ່ື ອງ ແລະ ໂຮງຮູ ບເງົາ) ຫື ຼ ສະຖານທ່ີ ບາງແຫ່ ງທີ່ທ່ ານຕ້ ອງການຢ້ ຽມຊົມໃນອະນາຄົດ.
ການຈັບຄູ ່ ຄໍາສັບມ່ ວນຊື່ນເປັນພິເສດ ເມ່ື ອທ່ ານສາມາດເຊ່ື ອມໂຍງກັບຊີວິດຂອງທ່ ານເອງ.
ການເຮັດແບບນ້ັ ນຈະຊ່ ວຍໃຫ້ ຜູ້ຫ້ິ ຼ ນກໍານົດເອງ ແລະ ມີຄວາມເປັນເຈ້ົ າຂອງຄວາມໝາຍໃນຄໍາສັບ,
ເຊິ່ງຖືວ່ າເປັນປະໂຫຍດຕ່ໍ ການຮຽນຮູ ້ ຄໍາສັບ (Townsend, 2009).

ການເຊ່ື ອມໂຍງທາງດ້ ານສັງຄົມ

ມີຫັ ຼ ກຖານທ່ີ ລະບຸ ວ່ າການມີປະຕິສໍາພັນ ແລະ
ການຮ່ ວມມືກັນໃນສັງຄົມສາມາດສ່ົ ງເສີມການພັດທະນາຄໍາສັບໃນພາສາທີສອງ (Kim, 2008).
ມັນຍັງສະເໜີຕ່ໍ ອີກວ່ າ ຜູ້ ຮຽນຮູ ້ ພາສາອັງກິດຄວນປະກອບສ່ ວນໃນການສົນທະນາກ່ ຽວກັບຄໍາສັບ ແລະ
ວຽກງານຮ່ ວມກັນເພື່ອໃຫ້ ນິຍາມແກ່ ຄໍາສັບ. ເກມຈັບຄູ ່ ຄໍາສັບ ເຊັ່ນ: ການຈັບຄູ ່ ຄໍາສັບ
ສົ່ງເສີມໃຫ້ ຜູ້ຫ້ິ ຼ ນປະສົບສ່ ວນໃນການໂຕ້ ຖຽງກ່ ຽວກັບຄໍາສັບທີ່ພວກເຂົາເລືອກ. ຕົວຢ່ າງ:
ຫັ ຼ ງຈາກທ່ີ ຜູ້ ຫ້ິ ຼ ນສະເໜີຄູ ່ ຄໍານາມ ແລະ ຄໍາຄຸ ນນາມ,
ໃຫ້ ຜູ້ຫ້ິ ຼ ນຄົນດັ່ງກ່ າວມີເວລາໜ່ຶ ງນາທີເພື່ອອະທິບາຍວ່ າການຕັດສິນໃຈທ່ີ ພວກເຂົາເລືອກ.
ຂໍໃຫ້ ຜູ້ຫ້ິ ຼ ນອະທິບາຍວ່ າເປັນຫຍັງບັດຄໍາຄຸ ນນາມຈ່ຶ ງເປັນຄູ ່ ທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບຄໍານາມ.
ຜ່ ານການສົນທະນາເຫົ່ ຼ ານີ້, ຜູ້ ຫ້ິ ຼ ນສາມາດມີຄວາມເຂ້ົ າໃຈໄດ້ ດີຂ້ຶ ນກ່ ຽວກັບປັດໄຈກໍານົດຂອງການນໍາໃຊ້ ຄໍາສັບ
ນ້ັ ນກໍ່ຄື ເມື່ອໃດມັນຈ່ຶ ງເໝາະສົມທ່ີ ຈະໃຊ້ ແລະ ເມ່ື ອໃດບ່ໍ ເໝາະສົມ.

ການສ້ າງຄໍາສັບອາດເບ່ິ ງຄືກັບເປັນໜ້ າວຽກທ່ີ ໜ້ າເບ່ື ອ. ເຖິງຢ່ າງໃດກໍ່ຕາມ,
ການໃຊ້ ເກມໃຫ້ ເປັນຍຸ ດທະສາດການຮຽນຮູ ້ ຄໍາສັບທີ່ເຮືອນ ແລະ
ໃນຫ້ ອງຮຽນເພື່ອເປັນສ່ ວນເພີ່ມເຕີມຂອງການສິດສອນພາຍນອກສາມາດເຮັດໃຫ້ ຂະບວນການດ່ັ ງກ່ າວມ່ ວນຊື່
ນຍ່ິ ງຂຶ້ນ. ການສ້ າງ ແລະ ການຫິ້ ຼ ນເກມເພື່ອຮຽນຮູ ້ ຄໍາສັບຮ່ ວມກັນເຮັດໃຫ້ ປະສົບການເປັນທີ່ລະລຶກ ແລະ
ມີຄວາມໝາຍຍິ່ງຂ້ຶ ນ.
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ການຈັບຄູ ່ ຄໍາສັບ
ການຈັບຄູ ່ ຄໍາສັບເປັນເກມທີ່ຖືກອອກແບບສໍາລັບຄົນທີ່ມີອາຍຸ 12 ປີຂ້ຶ ນໄປ ເພ່ື ອຈັບຄູ ່ ຄໍານາມ ແລະ
ຄໍາຄຸ ນນາມທ່ີ ກ່ ຽວພັນກັນ. ທ່ ານສາມາດສ້ າງເກມດ້ ວຍຕົນເອງ ແລະ ຫ້ິ ຼ ນມັນເພ່ື ອຮຽນຮູ ້ ຄໍາສັບໃໝ່ ໆ
ເພື່ອຂະຫຍາຍຖານຄໍາສັບຂອງທ່ ານ. ທ່ ານຍັງສາມາດປະຕິບັດທັກສະການຂຽນ-ອ່ ານອ່ື ນໆ
ເຊ່ິ ງລວມເຖິງການຮັບຮູ ້ ກ່ຽວກັບໜ່ ວຍຄໍາ, ການສ້ າງຄວາມເຊ່ື ອມໂຍງກັບຄວາມຮູ ້ ເບ້ື ອງຫັ ຼ ງ ແລະ
ການເຊ່ື ອມໂຍງທາງສັງຄົມ.

ສໍາລັບຂ້ໍ ມູ ນເພີ່ມເຕີມກ່ ຽວກັບເກມນີ້ ແລະ ການນໍາໃຊ້ ເກມເພື່ອປະຕິບັດທັກສະການຂຽນ-ອ່ ານ,
ໃຫ້ ອ່ານໃຫ້ ອ່ານບ໋ອກໂພສຂອງສູ ນວິໄຈການອ່ ານແຫ່ ງລັດໄອໂອວາ “ການຮຽນຮູ ້ ພາສາອັງກິດກັບລູ ກ ແລະ
ໄວໜຸ ່ ມຂອງທ່ ານ: ການສ້ າງ ແລະ ການຫິ້ ຼ ນເກມເພື່ອຝຶກຝົນພາສາອັງກິດ” ໂດຍ Kate Will.

ວິທີການສ້ າງການຈັບຄູ ່ ຄໍາສັບ

1. ເພ່ື ອສ້ າງບັດຄໍາຄຸ ນນາມ, ໃຫ້ ຄິດຫາຄໍາຄຸ ນນາມທ່ີ ເປັນພາສາອັງກິດໃຫ້ ຫຼາຍເທ່ົ າທ່ີ ທ່ ານສາມາດເຮັດໄດ້
ຫື ຼ ຄໍາສັບທີ່ອະທິບາຍເຖິງຄໍານາມ. ຂຽນຄໍາຄຸ ນນາມແຕ່ ລະຄໍາສັບໃນບັດຄໍາຄຸ ນນາມແຕ່ ລະໃບ.
ຢູ ່ ລຸ່ມຄໍາຄຸ ນນາມ,ໃຫ້ ຂຽນຄໍາພ້ ອງອີກຫຼາຍຄໍາ ຫື ຼ ຄໍາສັບທ່ີ ມີຄວາມໝາຍຄືກັນ.
2. ເພ່ື ອສ້ າງບັດຄໍານາມ, ໃຫ້ ຄິດຫາຄໍານາມທ່ີ ເປັນພາສາອັງກິດໃຫ້ ຫຼາຍເທ່ົ າທ່ີ ທ່ ານສາມາດເຮັດໄດ້ .
ຂຽນຄໍານາມໜ່ຶ ງຄໍາໃສ່ ບັດຄໍານາມແຕ່ ລະໃບ. ເພ່ື ອສ້ າງແນວຄິດ, ໃຫ້ ຖາມຕົນເອງດ້ ວຍຄໍາຖາມເຫ່ົ ຼ ານ້ີ :
•
•
•
•

ສະຖານທີ່ໆທ່ ານມັກໄປແມ່ ນຢູ ່ ໃສ?
ໃຜຄືຄົນທີ່ທ່ ານເຫັນໃນແຕ່ ລະມື້?
ໃຜຄືຄົນມີຊື່ສຽງບາງຄົນທ່ີ ທ່ ານຕ້ ອງການພົບ?
ໃຜຄືຕົວລະຄອນທ່ີ ທ່ ານມັກໃນໜັງສື ຫື ຼ ຮູ ບເງົາ?

ແມ່ ນຫຍັງຄືອາຫານ, ກິລາ, ໜັງສື, ຮູ ບເງົາ ຫື ຼ ລາຍການໂທລະພາບທ່ີ ທ່ ານມັກ?
ຢູ ່ ລຸ່ມຄໍານາມ, ໃຫ້ ຂຽນຄໍາອະທິບາຍ ຫື ຼ ນິຍາມຂອງຄໍານາມດັ່ງກ່ າວ.
•
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ວິທີການຫ້ິ ຼ ນການຈັບຄູ ່ ຄໍາສັບ

1. ຫງາຍໜ້ າບັດຄໍານາມ ແລະ ຄໍາຄຸ ນນາມທັງໝົດ
ເພື່ອໃຫ້ ຜູ້ຫິ້ ຼ ນທຸ ກຄົນສາມາດອ່ ານຄໍາສັບໃນບັດແຕ່ ລະໃບ.

2. ເລີ່ມຕ້ົ ນດ້ ວຍຜູ້ ຫ້ິ ຼ ນທີ່ອາຍຸ ໜ້ ອຍທ່ີ ສຸ ດ ແລະ ສືບຕ່ໍ ໃນທິດທາງຈາກຊ້ າຍຫາຂວາ.
3. ປ່ ຽນຜຽນກັນເລືອກບັດຄໍານາມ ແລະ ບັດຄໍາຄຸ ນນາມທ່ີ ອະທິບາຍສ່ິ ງທ່ີ ຢູ ່ ເທິງບັດຄໍານາມ.
4. ເມ່ື ອມີການຈັບຄູ ່ , ໃຫ້ ເລືອກບັດສອງໃບ ແລະ ສະແດງພວກມັນໃຫ້ ຜູ້ຫ້ິ ຼ ນທຸ ກຄົນເຫັນ.
5. ຖ້ າຜູ້ ຫ້ິ ຼ ນສ່ ວນໃຫຍ່ ເຫັນດີກັບການຈັບຄູ ່ ຂອງຄໍານາມ ແລະ ຄໍາຄຸ ນນາມ,
ຜູ້ ຫ້ິ ຼ ນທ່ີ ເລືອກຄູ ່ ດ່ັ ງກ່ າວກໍ່ເກັບບັດທັງສອງໃບໄວ້ .
6. ສືບຕ່ໍ ປ່ ຽນຜຽນກັນເລືອກຈົນບັດຄໍານາມຖືກເລືອກໝົດແລ້ ວ ຫື ຼ
ເມື່ອມັນເປັນໄປບ່ໍ ໄດ້ ທ່ີ ຈະຊອກຫາຄູ ່ ຄໍານາມ ແລະ ຄໍາຄຸ ນນາມທ່ີ ເໝາະສົມ.
7. ຜູ້ ຫິ້ ຼ ນທີ່ມີບັດຫຼາຍທີ່ສຸ ດກໍ່ຊະນະ!

ວັດຈະນານຸກົມຄໍາຕໍ່ທ້ າຍ

ສ່ິ ງດັ່ງຕ່ໍ ໄປນ້ີ ແມ່ ນຕົວຈັດການກຣາບຟິວເພື່ອຈົດບັນທຶກຄວາມໝາຍຂອງຄໍາຕໍ່ທ້ າຍ.
ຕົວຈັດການກຣາບຟິກສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ ເພື່ອຊ່ ວຍເດັກນ້ ອຍຊອກຫາຮູ ບແບບໃນຄໍາຕ່ໍ ທ້ າຍ.
ເພ່ື ອເລີ່ມຕົ້ນ, ໃຫ້ ຂຽນຄໍາຕໍ່ທ້ າຍໃນຄໍາສັບທົ່ວໄປໃນແຖວ “ຄໍາຕໍ່ທ້ າຍ” ແລະ
ຈົດບັນທຶກຕົວຢ່ າງຂອງຄໍາສັບທີ່ປະກອບມີຄໍາຕໍ່ທ້ າຍນ້ີ ໃນແຖວ “ຕົວຢ່ າງ”. ໃນແຖວ “ພາກສ່ ວນຄໍາເວົ້າ”,
ໃຫ້ ກໍານົດວ່ າຄໍາສັບຕົວຢ່ າງເປັນຄໍາຄຸ ນນາມ ຫື ຼ ຄໍານາມ. ໃນສຸ ດທ້ າຍແລ້ ວ ໂດຍອີງໃສ່ ລາຍການຕົວຢ່ າງ,
ໃຫ້ ພະຍາຍາມຄິດຫາຄວາມໝາຍຂອງຄໍາຕ່ໍ ທ້ າຍ ແລະ ຈົດບັນທຶກສ່ິ ງນ້ີ ໃນແຖວ “ຄວາມໝາຍ”.

ສໍາລັບຂ້ໍ ມູ ນເພີ່ມເຕີມກ່ ຽວກັບວິທີການນໍາໃຊ້ ຕົວຈັດການກຣາບຟິວນີ້,
ໃຫ້ ອ່ານບ໋ອກໂພສຂອງສູ ນວິໄຈການອ່ ານແຫ່ ງລັດໄອໂອວາ “ການຮຽນຮູ ້ ພາສາອັງກິດກັບລູ ກ ແລະ
ໄວໜຸ ່ ມຂອງທ່ ານ: ການສ້ າງ ແລະ ການຫິ້ ຼ ນເກມເພື່ອຝຶກຝົນພາສາອັງກິດ” ໂດຍ Kate Will.

ວັດຈະນານຸກົມຄໍາຕ່ໍ ທ້ າຍ

ນິຍາມ: ສ່ ວນຄໍາສັບທີ່ຖືກເພີ່ມຂ້ຶ ນໃສ່ ຕອນທ້ າຍຂອງຄໍາສັບຮາກເພື່ອປ່ຽນຄວາມໝາຍ
ຕົວຢ່າງ:–ly ໃນ “quickly” ຫື ຼ –ed ໃນ “listened”
ຄໍາຕ່ໍ ທ້ າຍ
ຕົວຢ່າງ
ພາກສ່ ວນຄໍາເວ້ົ າ

ຄວາມໝາຍ

