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ການສ້ າງເກມປະເພດ “ການແປຄວາມໝາຍ” ຂຶ້ນກ່ ອນ ແລະ
ຫິ້ ຼ ນມັນໃນພາຍຫັ ຼ ງສາມາດເປັນວິທີການທ່ີ ມ່ ວນຊ່ື ນໃນການຝຶກຍຸ ດທະສາດການສ່ື ສານທ່ີ ເປັນປະໂຫຍດນ້ີ
ເພ່ື ອເອົາຊະນະຄວາມຫຍຸ້ ງຍາກດ້ ານພາສາປາກເວ້ົ າ.
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ໝາຍເຫດຈາກບັນນາທິການ: ການຮຽນຮູ ້ ໄປພ້ ອມກັນສາມາດພັດທະນາທັກສະດ້ ານພາສາອັງກິດຂອງລູ ກ ແລະ
ໄວໜຸ ່ ມຂອງທ່ ານ ພ້ ອມທັງທັກສະຂອງທ່ ານເອງ.
ໂພສທ໌ນ້ີ ແມ່ ນເປັນສ່ ວນໜ່ຶ ງຂອງ ຊີຣີການຮຽນຮູ ້ ຕ່ໍ ເນ່ື ອງ ເຊ່ິ ງຖືກອອກແບບມາເພ່ື ອຊ່ ວຍໃຫ້ ຜູ້ດູ ແລເບ່ິ ງແຍງ
ທ່ີ ເປັນຜູ້ ຮຽນຮູ ້ ພາສາອັງກິດຄົ້ນພົບໂອກາດການຮຽນຮູ ້ ພາສາອັງກິດສໍາລັບຄອບຄົວໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພວ
ກເຂົາ.
ຜູ້ ຮຽນຮູ ້ ສາພາສາອັງກິດ ແລະ
ຜູ້ ເວົ້າພາສາອັງກິດເປັນພາສາຫັ ຼ ກກ່ໍ ມັກພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ ງຍາກໃນການຊອກຫາຄໍາສັບທ່ີ ເໝາະສົມທ່ີ ສຸ ດເພື່ອສື່

ສານຂ້ໍ ຄວາມທ່ີ ເວົ້າອອກມາເຊັ່ນກັນ. ໃນກໍລະນີເຫົ່ ຼ ານີ້, ມີຊ່ ອງວ່ າງລະຫວ່ າງຂໍ້ຄວາມທີ່ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສື່ສານ ແລະ
ຄວາມຮູ ້ ຫື ຼ ປະສິດທິພາບດ້ ານພາສາຂອງຜູ້ ເວົ້າ. ໃນບໍລິບົດນີ້, ຍຸ ດທະສາດການສື່ສານກໍ່ຄື
ຜູ້ ເວົ້າພະຍາຍາມປິດຊ່ ອງວ່ າງນ້ີ ໂດຍໃຊ້ ແຫຼ່ງຄວາມຮູ ້ ດ້ານພາສາທ່ີ ພວກເຂົາມີ (Maleki, 2007).
ຍຸ ດທະສາດການສ່ື ສານບາງຢ່ າງທີ່ມັກຖືກນໍາໃຊ້ ປະກອບມີການແປຄວາມໝາຍ, ການແປພາສາ,
ການສະຫັ ຼ ບພາສາ, ການບອກໄບ້ ຫື ຼ ການຂໍຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອ. ເຖິງແມ່ ນວ່ າທຸ ກຄົນໃຊ້ ຍຸດທະສາດການສ່ື ສານ,
ພວກມັນກ່ໍ ສໍາຄັນເປັນພິເສດສໍາລັບຜູ້ ຮຽນຮູ ້ ພາສາອັງກິດ (Dörnyei, 1995; Maleki, 2007).
ຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການສ່ື ສານເກີດຂ້ຶ ນຢ່ າງຫີ ຼ ກເວ້ັ ນບ່ໍ ໄດ້
ໂດຍເປັນສ່ ວນທ່ີ ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ ໃນຂະບວນການຮຽນຮູ ້ ພາສາ (ເຊັ່ນ: ການໃຊ້ ຄໍາເວ້ົ າທີ່ບ່ໍ ຖືກຕ້ ອງ,
ການຂາດຄໍາສັບທ່ີ ຈໍາເປັນເພື່ອສື່ສານຂໍ້ຄວາມທີ່ຕ້ ອງການ). ໃນຊ່ ວງເວລາເຫົ່ ຼ ານີ້,
ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທ່ີ ຜູ້ ຮຽນຮູ ້ ພາສາອັງກິດຈະປະກອບດ້ ວຍຍຸ ດທະສາດການສ່ື ສານທ່ີ ຈໍາເປັນເພ່ື ອຊອກຫາວິທີກາ
ນສື່ສານຂ້ໍ ຄວາມທີ່ພວກເຂົາຕັ້ງໃຈຈະສື່ສານ.
ການແປຄວາມໝາຍແມ່ ນຍຸ ດທະສາດການສື່ສານໜ່ຶ ງຢ່ າງທີ່ເປັນປະໂຫຍດ
ເຊ່ິ ງຜູ້ ຮຽນຮູ ້ ພາສາອັງກິດສາມາດໃຊ້ ໄດ້ ເພື່ອທົດແທນຊ່ ອງວ່ າງໃນຄວາມຮູ ້ ຫື ຼ
ປະສິດທິພາບດ້ ານພາສາຂອງພວກເຂົາ. ໃນບໍລິບົດນ້ີ , ການແປຄວາມໝາຍເກີດຂ້ຶ ນ ເມື່ອຜູ້ ເວົ້າອະທິບາຍ ຫື ຼ
ປ່ ຽນຄໍາສັບທ່ີ ຕົນເອງບ່ໍ ຮູ ້ ກັບຄໍາສັບອ່ື ນທີ່ຜູ້ ເວົ້າຮູ ້ .
ໜຶ່ງປະເພດຂອງການແປຄວາມໝາຍຄືການປະມານຄວາມ—
ເມື່ອຜູ້ ເວົ້າປ່ ຽນໃຊ້ ຄໍາສັບທີ່ມີຄວາມໝາຍໃກ້ ຄຽງກັນ ເພື່ອໃຫ້ ເປັນຄໍາສັບທ່ີ ຕ້ ອງການສ່ື ສານ. ການປ່ ຽນຄໍາວ່ າ
“mug” ກັບ “glass” ຈະເປັນຕົວຢ່ າງຂອງການປະມານຄວາມ.
ເຖິງແມ່ ນວ່ າຄໍາສັບທີ່ຖືກປະມານຄວາມບ່ໍ ມີຄວາມໝາຍຄືກັບຄໍາສັບທ່ີ ຕັ້ງໃຈຈະສື່ສານແທ້ ໆ,
ຜູ້ ຟັງກໍ່ອາດສາມາດອະນຸ ມານຂໍ້ຄວາມໂດຍລວມໂດຍໃຊ້ ບໍລິບົດ.

ການເວ້ົ າອ້ ອມ ແມ່ ນອີກໜ່ຶ ງຕົວຢ່ າງຂອງການແປຄວາມໝາຍ

ເຊ່ິ ງຜູ້ ເວົ້າໃຊ້ ວະລີທັງໝົດເພ່ື ອອະທິບາຍຄຸ ນລັກສະນະຂອງຄໍາສັບທີ່ຕ້ ອງການສື່ສານ. ຕົວຢ່ າງ:
ຖ້ າຜູ້ ເວົ້າບໍ່ສາມາດຈື່ຄໍາວ່ າ “mug”, ພວກເຂົາສາມາດເວ້ົ າວ່ າ “it’s like a glass, but it’s used for
drinking hot coffee and tea.” ຖ້ າຄໍາອະທິບາຍມີຂ້ໍ ມູ ນພຽງພໍ ແລະ ຖືກຕ້ ອງ,
ຜູ້ ຟັງກ່ໍ ອາດສາມາດບອກຄໍາສັບທ່ີ ບ່ໍ ຮູ ້ ນັ້ນໃຫ້ ແກ່ ຜູ້ເວ້ົ າ.

ການຝຶກຍຸ ດທະສາດເຫົ່ ຼ ານີ້ໃນບໍລິບົດທ່ີ ມີຄວາມສ່ ຽງໜ້ ອຍ ເຊັ່ນ: ເກມ
ຈະສາມາດຊ່ ວຍໃຫ້ ຜູ້ຮຽນຮູ ້ ພາສາອັງກິດຮູ ້ ສຶກກຽມພ້ ອມ ແລະ ໝັ້ນໃຈຫຼາຍຂ້ຶ ນ
ເມື່ອເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວເປັນບາງຄ້ັ ງບາງຄາວໃນການສ່ື ສານໃນການພົວພັນຕົວຈິງ (Dörnyei, 1995).
ໃຫ້ ພວກເຮົາເບ່ິ ງເກມໃໝ່ ທ່ີ ເອີ້ນວ່ າ “Paraphrase” ເຊິ່ງຜູ້ ດູ ແລເບິ່ງແຍງ ແລະ
ຜູ້ ໃຫ້ ການສຶກສາສາມາດໃຊ້ ໄດ້ ກັບເດັກນ້ ອຍເພື່ອຊ່ ວຍໃຫ້ ພວກເຂົາຝຶກແປຄວາມໝາຍ.

ວິທີການສ້ າງເກມ “Paraphrase”
ເກມດ່ັ ງກ່ າວຈະໃຊ້ ບັດຄໍານາມເປັນພາສາອັງກິດໜ່ຶ ງຊຸດ. ບັດຄໍານາມແຕ່ ລະໃບຈະມີຊື່ຂອງບຸ ກຄົນ, ສະຖານທີ່
ຫື ຼ ສ່ິ ງຂອງ (ເຊ່ັ ນ: “dentist,” “snow,” “spoon”). ໃນ ບລັອກໂພລສທ໌ທີ່ຜ່ ານມາ,
ຂ້ າພະເຈ້ົ າໄດ້ ອະທິບາຍວິທີການສ້ າງບັດຄໍານາມໜ່ຶ ງຊຸດສໍາລັບເກມທ່ີ ເອີ້ນວ່ າ “Word Match.”
ແຕ່ ແຕກຕ່ າງຈາກບັດຄໍານາມທີ່ຖືກໃຊ້ ໃນເກມ Word Match, ບັດຄໍານາມສໍາລັບເກມ Paraphrase
ບ່ໍ ຄວນມີຄໍານິຍາມຂອງຄໍາສັບດ່ັ ງກ່ າວ. ເຖິງຢ່ າງໃດກ່ໍ ຕາມ, ຖ້ າທ່ ານໄດ້ ສ້າງບັດສໍາລັບເກມ Word Match
ແລ້ ວ, ທ່ ານອາດເລືອກທ່ີ ຈະໃຊ້ ຄໍານາມດຽວກັນເພ່ື ອສ້ າງບັດຊຸດໃໝ່ ໂດຍນໍາເອົາຄໍານິຍາມອອກ.
ເພ່ື ອສ້ າງເກມ, ທ່ ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນໂດຍປຣິນແມ່ ແບບບັດຂອງພວກເຮົາໃສ່ ເຈ້ ຍບັດແຂງທີ່ມີຮູ ເຈາະ ຫື ຼ
ເຈ້ຍທ່ີ ທ່ ານເລືອກເອງ. ອີກຢ່ າງ, ບັດແຂງໜ່ຶ ງຊຸດ ຫື ຼ ເຈ້ ຍເສດນ້ ອຍໆກໍ່ສາມາດໃຊ້ ງານໄດ້ ເຊ່ັ ນກັນ.
ໃຫ້ ລູກຂອງທ່ ານຄິດຫາຄໍານາມເປັນພາສາອັງກິດ, ຂຽນຄໍານາມແຕ່ ລະຄໍາອອກໃສ່ ບັດຄໍານາມແຕ່ ລະໃບ.
ຕົວຢ່ າງຂອງບັດຄໍານາມແມ່ ນຖືກສະແດງໄວ້ ໃນຮູ ບພາບທີ 1.

ຮູ ບພາບທີ 1. ຕົວຢ່າງຂອງບັດຄໍານາມ

ເພ່ື ອເຮັດໃຫ້ ຄິດອອກ, ທ່ ານສາມາດຖາມຄໍາຖາມເຫົ່ ຼ ານີ້:
•

ພວກເຮົາມັກເປັນບ່ ອນໃດ?

•

ທ່ ານຕ້ ອງການໄປບ່ ອນໃດໃນອະນາຄົດ?
ຜູ້ ໃດເປັນຄົນທີ່ທ່ ານພົບເຫັນໝົດມື້?

•
•

ຜູ້ ໃດເປັນຄົນທີ່ທ່ ານຕ້ ອງການພົບປະ?
ຜູ້ ໃດເປັນຕົວລະຄອນທີ່ທ່ ານມັກຈາກໜັງສື ຫື ຼ ຮູ ບເງົາ?

•

ທ່ ານມັກອາຫານ, ກິລາ, ໜັງສື, ຮູ ບເງົາ ຫື ຼ ລາຍການໂທລະພາບຫຍັງ?

•

ວິທີການຫ້ິ ຼ ນເກມ “Paraphrase”
ພວກເຮົາສາມາດຫ້ິ ຼ ນເກມ Paraphrase ດ້ ວຍສອງວິທີທີ່ແຕກຕ່ າງກັນ:
ວິທີໆໜ່ຶ ງກໍານົດໃຫ້ ຜູ້ຫ້ິ ຼ ນແປຄວາມໝາຍຂອງຄໍານາມຢ່ າງມີປະສິດທິພາບ ໂດຍໃຊ້ ເຕັກນິກການເວົ້າອ້ ອມ ແລະ
ອີກວິທີໜຶ່ງຈະໃຊ້ ເຕັກນິກການປະມານຄວາມ ເພ່ື ອໃຫ້ ຜູ້ຫ້ິ ຼ ນຄົນອື່ນສາມາດຄາດເດົາຄໍາສັບທ່ີ ຕັ້ງໃຈຈະສື່ສານ.

ສະບັບການເວ້ົ າອ້ ອມ (ຜູ້ ຫ້ິ ຼ ນສາມຄົນ ຫື ຼ ຫຼາຍກວ່ ານ້ັ ນ)
ໃນສະບັບການເວ້ົ າອ້ ອມ, ຜູ້ ຫິ້ ຼ ນພະຍາຍາມອະທິບາຍຄໍານາມໂດຍໃຊ້ ວະລີ
ເພື່ອວ່ າຜູ້ ຫິ້ ຼ ນຄົນອື່ນຈະສາມາດຄາດເດົາມັນໄດ້ . ເພື່ອຫິ້ ຼ ນເກມ,
ບັດຄໍານາມຄວນຖືກວາງຄ້ໍ າໜ້ າໄວ້ ລະຫວ່ າງຜູ້ ຫ້ິ ຼ ນ. ຜູ້ ຫ້ິ ຼ ນຄົນທໍາອິດຈະຈົກບັດອອກຈາກກອງ ແລະ

ອ່ ານມັນງຽບໆ, ໃຫ້ ລະມັດລະວັງເພ່ື ອທ່ີ ຈະບໍ່ສະແດງບັດໃຫ້ ຄົນອ່ື ນເຫັນ.
ຜູ້ ຫິ້ ຼ ນເລີ່ມອະທິບາຍຄໍານາມທີ່ຖືກຂຽນໃສ່ ບັດ ໂດຍບ່ໍ ໃຊ້ ຄໍານາມດ່ັ ງກ່ າວໃນຄໍາອະທິບາຍ. ຕົວຢ່ າງ:
ຖ້ າຄໍາສັບແມ່ ນ “ຫິມະ”, ຜູ້ ເວົ້າສາມາດເວົ້າວ່ າ “ມັນຕົກລົງມາຈາກທ້ ອງຟ້ າໃນລະດູ ໜາວ”.
ຜູ້ ຫິ້ ຼ ນຄົນອ່ື ນອາດເລີ່ມແບ່ ງປັນການຄາດເດົາຂອງພວກເຂົາອອກສຽງດັງ.
ຜູ້ ຫ້ິ ຼ ນຄົນທໍາອິດທ່ີ ຄາດເດົາຄໍານາມໄດ້ ຢ່າງຖືກຕ້ ອງຈະໄດ້ ຮັບແຕ້ ມ
ພ້ ອມກັບຜູ້ ຫິ້ ຼ ນທີ່ອະທິບາຍຄໍານາມໄດ້ ຢ່າງສໍາເລັດ. ຜູ້ ຫິ້ ຼ ນປ່ ຽນຜຽນກັນອະທິບາຍ ແລະ
ຄາດເດົາຄໍານາມຈົນບັດໄດ້ ຖືກຈົກອອກໝົດແລ້ ວ. ຜູ້ ຫິ້ ຼ ນທີ່ມີແຕ້ ມຫຼາຍທີ່ສຸ ດຈະຊະນະເກມ.
ທ່ ານອາດປ່ ຽນແປງກະຕິກາຕາມຄວາມຕ້ ອງການ
ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ ແກ່ ລະດັບທັກສະຂອງຜູ້ ຫິ້ ຼ ນແຕ່ ລະຄົນ. ຕົວຢ່ າງ:
ທ່ ານອາດອະນຸ ຍາດໃຫ້ ຜູ້ຫ້ິ ຼ ນເລີ່ມຕ້ົ ນຈົກອອກສາມບັດໃນຄ້ັ ງດຽວ ແລະ
ເລືອກບັດທີ່ພວກເຂົາຕ້ ອງການອະທິບາຍ. ສ່ິ ງນີ້ຈະຊ່ ວຍບໍ່ໃຫ້ ຜູ້ຫິ້ ຼ ນຕ້ ອງພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ ງຍາກ ແລະ
ຮູ ້ ສຶກທໍ້ຖອຍຍ້ ອນຄໍາສັບທີ່ພວກເຂົາບໍ່ຮູ ້ . ສໍາລັບຜູ້ ຫິ້ ຼ ນຂັ້ນສູ ງ,
ທ່ ານອາດໃຊ້ ຕົວຈັບເວລາເພ່ື ອຈໍາກັດເວລາທີ່ພວກເຂົາຕ້ ອງອະທິບາຍຄໍາສັບທ່ີ ຢູ ່ ໃນບັດ.
ສິ່ງນີ້ຈະສົ່ງເສີມໃຫ້ ຜູ້ຫິ້ ຼ ນອະທິບາຍຄໍາສັບແຕ່ ລະຄໍາຢ່ າງມີປະສິດທິພາບເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ .

ສະບັບການປະມານຄວາມ (ຜູ້ ຫ້ິ ຼ ນສີ່ຄົນ ຫື ຼ ຫຼາຍກວ່ ານ້ັ ນ)
ໃນຮູ ບແບບການປະມານຄວາມຂອງເກມ, ຜູ້ ຫ້ິ ຼ ນຈະໃຫ້ ຄໍາສັບບອກໄບ້ ໜຶ່ງຄໍາ
ເພື່ອຊ່ ວຍໃຫ້ ເພ່ື ອນຮ່ ວມທີມຂອງພວກເຂົາຄາດເດົາຄໍານາມທ່ີ ຢູ ່ ໃນບັດ. ເພ່ື ອຫ້ິ ຼ ນເກມ,
ໃຫ້ ແບ່ ງຜູ້ ຫ້ິ ຼ ນອອກເປັນສອງທີມເທ່ົ າກັນ. ບັດຄໍານາມຄວນຖືກວາງຄວ້ໍ າໜ້ າລະຫວ່ າງສອງທີມ.
ແຕ່ ລະທີມຈະເລືອກຜູ້ ຫ້ິ ຼ ນໜ່ຶ ງຄົນໃຫ້ ເປັນຜູ້ ນໍາສໍາລັບຮອບທໍາອິດ. ຕັດສິນວ່ າທີມໃດຈະເລີ່ມຕ້ົ ນກ່ ອນ ແລະ
ຫ້ິ ຼ ນເປັນທີມທີ 1. ຜູ້ ນໍາຈາກທີມທີ 1 ຈະຈົກບັດອອກຈາກກອງ ແລະ ອ່ ານມັນງຽບໆ,
ໃຫ້ ລະມັດລະວັງເພ່ື ອທ່ີ ຈະບ່ໍ ສະແດງບັດໃຫ້ ຄົນອ່ື ນເຫັນ. ຜູ້ ນໍາຂອງທີມທີ 1
ຈະໃຫ້ ຄໍາບອກໄບ້ ໜຶ່ງຄໍາແກ່ ຜູ້ຫ້ິ ຼ ນຄົນອື່ນໃນທີມ.
ຄໍາບອກໄບ້ ຄວນເປັນຄໍາສັບທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບຄໍານາມທ່ີ ຢູ ່ ໃນບັດ. ຕົວຢ່ າງ: ຖ້ າຄໍານາມທ່ີ ຢູ ່ ໃນບັດແມ່ ນ “taxi”,
ຄໍາບອກໄບ້ ບາງຢ່ າງທ່ີ ສາມາດເປັນໄປໄດ້ ແມ່ ນ “cab” ຫື ຼ “car”
ເພາະຄໍາສັບເຫ່ົ ຼ ານີ້ມີຄວາມໝາຍໃກ້ ຄຽງກັບຄໍາວ່ າ “taxi.” ໂດຍອີງໃສ່ ຄໍາບອກໄບ້ ,

ສະມາຊິກຄົນອ່ື ນໆໃນທີມຈະພະຍາຍາມຄາດເດົາຄໍານາມທ່ີ ຢູ ່ ໃນບັດ. ທີມທີ 1
ພຽງແຕ່ ໄດ້ ຮັບອະນຸ ຍາດໃຫ້ ຄາດເດົາໜ່ຶ ງຄັ້ງ. ຖ້ າການຄາດເດົາຂອງພວກເຂົາຖືກຕ້ ອງ,
ທີມຂອງພວກເຂົາຈະໄດ້ ຮັບແຕ້ ມ. ຖ້ າການຄາດເດົາຂອງພວກເຂົາບ່ໍ ຖືກຕ້ ອງ, ທີມທີ 2
ຈະມີໂອກາດຍາດແຕ້ ມ. ຜູ້ ນໍາສໍາລັບທີມທີ 1 ຈະຍື່ນບັດຄໍານາມໃຫ້ ຜູ້ນໍາສໍາລັບທີມທີ 2. ຜູ້ ນໍາຂອງທີມທີ 2
ຈະໃຫ້ ຄໍາບອກໄບ້ ອີກໜຶ່ງຄໍາແກ່ ຜູ້ຫິ້ ຼ ນຄົນອື່ນໆໃນທີມຂອງພວກເຂົາ. ຜູ້ ຫິ້ ຼ ນຄົນອ່ື ນໆໃນທີມທີ 2
ຈະພະຍາຍາມຄາດເດົາຄໍານາມ. ຖ້ າພວກເຂົາຕອບໄດ້ ຢ່າງຖືກຕ້ ອງ, ທີມຂອງພວກເຂົາກໍ່ຈະໄດ້ ແຕ້ ມ.
ຖ້ າພວກເຂົາຕອບຜິດ, ທີມທີ 1 ກໍ່ຈະສາມາດຕອບອີກຮອບ.
ມັນຈະມີການປ່ ຽນຜຽນໄປມາລະຫວ່ າງທັງສອງທີມ ຈົນກວ່ າທີມໃດໜ່ຶ ງສາມາດຄາດເດົາຄໍານາມ ແລະ ໄດ້ ແຕ້ ມ.
ຜູ້ ນໍາຄົນໃໝ່ ຈະຖືກເລືອກຈາກແຕ່ ລະທີມ ແລະ ຮອບທີສອງຈະເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນດ້ ວຍທີມທີ 2.

ການປັບປ່ຽນເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ ແກ່ ຜູ້ ຫ້ິ ຼ ນເກມ “Paraphrase”
ທຸກຄົນ
ໃຊ້ ພາສາທໍ າອິດ

ກ່ ອນທ່ີ ຈະຫິ້ ຼ ນເກມ Paraphrase ເປັນພາສາທີສອງຂອງຜູ້ ຫິ້ ຼ ນ,
ມັນອາດເປັນປະໂຫຍດທ່ີ ຈະເລີ່ມຫິ້ ຼ ນເປັນພາສາທໍາອິດ ຫື ຼ ພາສາແມ່ ຂອງພວກເຂົາ.
ການຫິ້ ຼ ນສອງສາມຮອບເປັນພາສາທໍາອິດຈະຊ່ ວຍໃຫ້ ຜູ້ຫິ້ ຼ ນເຂົ້າໃຈກະຕິກາ ແລະ ຄຸ ້ ນເຄີຍກັບເກມ.
ຜູ້ ຫິ້ ຼ ນອາດຈະໃຊ້ ຍຸດທະສາດການສື່ສານເປັນພາສາທໍາອິດຂອງພວກເຂົາໂດຍທ່ີ ບ່ໍ ຮູ ້ ສຶກຕົວ.
ຍ້ ອນຍຸ ດທະສາດຫຼາຍຢ່ າງເຫົ່ ຼ ານີ້ສາມາດປ່ ຽນເປັນພາສາທີສອງ,
ມັນສໍາຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ຜູ້ຮຽນຮູ ້ ພາສາອັງກິດຮັບຮູ ້ ຍຸດທະສາດທີ່ຢູ ່ ໃນບົດເວົ້າຂອງພວກເຂົາແລ້ ວ.
ໃນຂະນະທ່ີ ກໍາລັງຫິ້ ຼ ນເກມ Paraphrase ໃນສະບັບການເວົ້າອ້ ອມເປັນພາສາທໍາອິດຂອງພວກເຂົາ,
ຂໍໃຫ້ ຜູ້ຫິ້ ຼ ນໃສ່ ໃຈກັບປະເພດຂອງຄໍາສັບ ແລະ ໂຄງສ້ າງປະໂຫຍກທີ່ຜູ້ ຫິ້ ຼ ນຄົນອື່ນໃຊ້ ເມື່ອກໍາລັງບອກໄບ້ .
ຕົວຢ່ າງ:
•

“ມັນຄ້ າຍຄືກັບ …”,
“ມັນຖືກໃຊ້ ເພ່ື ອ …”,

•

“ມັນເປັນ … ຊະນິດໜຶ່ງ”

•

ທ່ ານສາມາດໃຊ້ ຂ້ໍ ມູ ນນ້ີ ເພ່ື ອສ້ າງລາຍການຄໍາສັບ ແລະ
ວະລີທ່ີ ເປັນປະໂຫຍດກ່ ຽວກັບການແປຄວາມໝາຍເປັນພາສາທໍາອິດຂອງພວກເຂົາ. ພະຍາຍາມຊອກຫາຄໍາສັບ
ແລະ ວະລີທີ່ທຽບຄຽງເປັນພາສາທີສອງຮ່ ວມກັນ. ໃນສຸ ດທ້ າຍ, ທ່ ານອາດພະຍາຍາມຈັດປະເພດຄໍາສັບ ແລະ
ວະລີເຫົ່ ຼ ານ້ີ ໂດຍອີງໃສ່ ການນໍາໃຊ້ ຂອງພວກມັນ (ເຊັ່ນ: ການປຽບທຽບຄວາມຄ້ າຍຄືກັນ,
ການປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່ າງ, ການອະທິບາຍ, ການໃຫ້ ນິຍາມ, ການໃຫ້ ຕົວຢ່ າງ ແລະ ອື່ນໆ).
ຜູ້ ຫິ້ ຼ ນອາດໃຊ້ ລາຍການນ້ີ ເພື່ອສະໜັບສະໜູ ນ ເມື່ອພວກເຂົາເລີ່ມຫິ້ ຼ ນເປັນພາສາທີສອງຂອງພວກເຂົາ.

ໃຫ້ ໂຄງສ້ າງປະໂຫຍກ

ການເວ້ົ າອ້ ອມໃຊ້ ຄໍາສັບ ແລະ ໂຄງສ້ າງປະໂຫຍກພ້ື ນຖານບາງຢ່ າງຊໍ້າໄປຊ້ໍ າມາ. ເມ່ື ອກໍາລັງຫ້ິ ຼ ນເກມ
Paraphrase ໃນສະບັບການເວ້ົ າອ້ ອມ,
ມັນອາດເປັນປະໂຫຍດທ່ີ ຈະໃຫ້ ໂຄງສ້ າງປະໂຫຍກແກ່ ຜູ້ຫິ້ ຼ ນເພ່ື ອເປັນການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອ.
ດ້ ວຍການຝຶກຝົນທ່ີ ຫຼາຍຂຶ້ນ, ຜູ້ ຫິ້ ຼ ນຈະບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ ອງອາໄສໂຄງສ້ າງປະໂຫຍກ
ຍ້ ອນຄໍາຕອບຂອງພວກເຂົາຈະອອກມາໂດຍອັດຕະໂນມັດຫຼາຍຂຶ້ນ.
ໃຊ້ ໂຄງສ້ າງປະໂຫຍກຂ້ າງລຸ ່ ມເພື່ອເປັນແນວທາງ, ເຖິງແມ່ ນວ່ າທ່ ານອາດຈະຕ້ ອງການເພ່ີ ມໃສ່ ລາຍການນີ້ອີກ
ໂດຍອີງໃສ່ ຄໍາສັບ ແລະ ວະລີທີ່ເປັນປະໂຫຍດທີ່ທ່ ານໄດ້ ສ້າງຂ້ຶ ນກ່ ອນໜ້ ານ້ີ .

ຮູ ບພາບທີ 2. ໂຄງສ້ າ ງປະໂຫ ຍກຕົ ວຢ່ າ ງ
ຍຸ ດທະສາດ
ໂຄງສ້ າງປະໂຫຍກ
ເພື່ອປຽບທຽບຄວາມຄ້ າຍຄືກັນ ມັນຄ້ າຍຄືກັບ __________.
ມັນເປັນຄືກັບ __________.

ປະໂຫຍກຕົວຢ່າງ
ຄໍານາມ: ຖົງມື
ມັນຄ້ າຍຄືກັບ ນວມມື.
ມັນເປັນຄືກັບ ນວມມື.

ເພ່ື ອປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່ າງ ມັນກົງກັນຂ້ າມກັບ __________.
ມັນບ່ໍ ແມ່ ນ __________.

ຄໍານາມ: ຕອນເຊ້ົ າ
ມັນກົງກັນຂ້ າມກັບ
ຕອນກາງຄືນ.
ມັນບໍ່ແມ່ ນ ຕອນກາງຄືນ.

ເພື່ອອະທິບາຍ

ມັນຖືກໃຊ້ ເພ່ື ອ __________.
ມັນມີ __________.

ຄໍານາມ: ຈອກນໍ້າ
ມັນຖືກໃຊ້ ເພ່ື ອ ດ່ື ມກາແຟ.
ມັນມີ ດ້ າມຈັບ.

ເພື່ອໃຫ້ ນິຍາມ

ເພື່ອໃຫ້ ຕົວຢ່ າງ

ມັນຍັງຖືກເອີ້ນວ່ າ __________.
ມັນເປັນ __________ ຊະນິດໜ່ຶ ງ.

ຄໍານາມ: ລົດແທັກຊີ
ມັນຍັງຖືກເອີ້ນວ່ າ

ມັນເປັນ __________ ປະເພດໜ່ຶ ງ.

ລົດໂດຍສານ.

ຕົວຢ່ າງບາງສ່ ວນໄດ້ ແກ່
__________.

ຄໍານາມ: ດອກໄມ້

ມັນເປັນ ລົດ ຊະນິດໜ່ຶ ງ.
ມັນເປັນ ລົດ ປະເພດໜ່ຶ ງ.
ຕົວຢ່ າງບາງສ່ ວນໄດ້ ແກ່
ດອກກຸ ຫຼາບ, ດອກທິວລີບ
ແລະ ດອກເດຊີ.

ປະເມີນ ແລະ ໄຕ່ ຕອງກ່ ຽວກັບຍຸ ດທະສາດ

ເກມດ່ັ ງກ່ າວບ່ໍ ພຽງແຕ່ ໃຫ້ ໂອກາດແກ່ ຜູ້ຮຽນຮູ ້ ພາສາອັງກິດຝຶກຝົນໂດຍໃຊ້ ຍຸດທະສາດການສ່ື ສານ,
ແຕ່ ຍັງເຮັດໃຫ້ ພວກເຂົາຮັບຟັງຄົນອ່ື ນໃຊ້ ຍຸດທະສາດນ້ັ ນເຊ່ັ ນກັນ.
ຜູ້ ຫ້ິ ຼ ນແຕ່ ລະຄົນມັກຈະໃຊ້ ວິທີການທີ່ແຕກຕ່ າງກັນເລັກນ້ ອຍ ເມ່ື ອກໍາລັງໃຊ້ ສະບັບການເວ້ົ າອ້ ອມ.
ຜູ້ ຫ້ິ ຼ ນບາງຄົນອາດເລືອກທ່ີ ຈະສະເໜີຄໍານິຍາມແບບວັດຈະນານຸ ກົມ,
ໃນຂະນະທ່ີ ຜູ້ ຫ້ິ ຼ ນຄົນອື່ນໆອາດເລືອກທ່ີ ຈະໃຫ້ ຕົວຢ່ າງ. ເມ່ື ອຜູ້ ຫ້ິ ຼ ນຮັບຟັງຍຸ ດທະສາດທ່ີ ຄົນອື່ນໃຊ້ ,

ພວກເຂົາສາມາດປະເມີນປະສິດທິພາບຂອງຍຸ ດທະສາດເຫົ່ ຼ ານັ້ນ. ຕົວຢ່ າງ: ຜູ້ ຫິ້ ຼ ນອາດສັງເກດວ່ າ
ພວກເຂົາສາມາດຄາດເດົາຄໍາສັບທ່ີ ຕົນເອງບໍ່ຮູ ້ ໄວຂ້ຶ ນ ເມ່ື ອພວກເຂົາໄດ້ ຮັບຕົວຢ່ າງແທນຄໍານິຍາມ.
ມັນອາດເປັນປະໂຫຍດທ່ີ ຈະໃຫ້ ຜູ້ຫິ້ ຼ ນໃສ່ໃຈກັບສ່ິ ງທີ່ເຮັດໃຫ້ ຍຸດທະສາດປະສົບຜົນສໍາເລັດ.
ໃນລະຫວ່ າງທີ່ປ່ ຽນຜຽນກັນຫິ້ ຼ ນ, ທ່ ານອາດຖາມຜູ້ ຫິ້ ຼ ນວ່ າ:
•

ຄໍາສັບນັ້ນຄາດເດົາໄດ້ ງ່າຍ ຫື ຼ ຍາກ?

•

ແມ່ ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ ມັນຄາດເດົາໄດ້ ງ່າຍ?

•

ແມ່ ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ ມັນຄາດເດົາໄດ້ ຍາກ?

ການໄຕ່ ຕອງການໃຊ້ ຍຸດທະສາດຂອງພວກເຂົາເອງອາດຊ່ ວຍໃຫ້ ຜູ້ຫ້ິ ຼ ນໃຊ້ ຍຸດທະສາດໄດ້ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍ
ຂຶ້ນ.

ຍຸດທະສາດການສ່ື ສານ

ການພັດທະນາການໃຊ້ ຍຸດທະສາດການສື່ສານຜ່ ານການຝຶກຝົນ
ອາດຊ່ ວຍໃຫ້ ຜູ້ຮຽນຮູ ້ ພາສາອັງກິດດໍາເນີນບົດສົນທະນາຕໍ່ ໂດຍບ່ໍ ອາລົມເສຍ ຫື ຼ ຢຸ ດການສົນທະນາ (Maleki,
2007). ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນປາກົດວ່ າ ການຝຶກຝົນຍຸ ດທະສາດການສ່ື ສານສາມາດປັບປຸ ງອັດຕາການເວ້ົ າ ແລະ
ຄວາມຊໍານານດ້ ານການປາກເວ້ົ າຂອງຜູ້ ຮຽນຮູ ້ ພາສາ (Dörnyei, 1995).
ນີ້ອາດເປັນເພາະຍຸ ດທະສາດການສື່ສານເຮັດໃຫ້ ຜູ້ເວ້ົ າມີວິທີການຮັບມືກັບຄວາມລ້ົ ມເຫຼວໃນການສ່ື ສານ
ເຊ່ິ ງອາດສ່ົ ງຜົນໃຫ້ ເກີດການລັງເລ, ການຢຸ ດເວ້ົ າ ຫື ຼ ການຢຸ ດສົນທະນາ.
ເມ່ື ອຜູ້ ຮຽນຮູ ້ ພາສາອັງກິດປະກອບດ້ ວຍຍຸ ດທະສາດການສ່ື ສານ, ພວກເຂົາອາດພົບວ່ າ
ພວກເຂົາສາມາດແກ້ ໄຂຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການສ່ື ສານດ້ ວຍພວກເຂົາເອງ
ໂດຍບ່ໍ ຈໍາເປັນຕ້ ອງຂໍຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຈາກຄົນອ່ື ນ. ຄວາມອິດສະຫຼະທີ່ເພ່ີ ມຂ້ຶ ນນ້ີ ອາດເສີມສ້ າງແຮງຈູ ງໃຈ ແລະ
ຄວາມໝ້ັ ນໃຈແກ່ ຜູ້ຮຽນຮູ ້ ພາສາອັງກິດ ເມື່ອກໍາລັງໃຊ້ ພາສາທີສອງຂອງພວກເຂົາ (Maleki, 2010).
ການຊອກຫາຄໍາສັບທ່ີ ຖືກຕ້ ອງແທ້ ໆສາມາດສ້ າງຄວາມກົດດັນໃຫ້ ແກ່ ທຸກຄົນ
ໂດຍສະເພາະຜູ້ ຮຽນຮູ ້ ພາສາອັງກິດ.
ການພັດທະນາທັກສະການແປຄວາມໝາຍໂດຍຝຶກເວົ້າພວກມັນໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງຫິ້ ຼ ນເກມ
ສາມາດຫຼຸດຜ່ ອນຄວາມກົດດັນນ້ັ ນອອກບາງສ່ ວນ. ການສ້ າງ ແລະ

ການຫິ້ ຼ ນເກມເພື່ອຮຽນຮູ ້ ຄໍາສັບໄປພ້ ອມໆກັບລູ ກຂອງທ່ ານເຮັດໃຫ້ ປະສົບການທີ່ເປັນທີ່ຈົດຈໍາ ແລະ
ມີຄວາມໝາຍຫຼາຍຂ້ຶ ນສໍາລັບທຸ ກຄົນ.

ເນ້ື ອຫາເສີມສໍາລັບຄອບຄົວ
Paraphrase

ທ່ ານສາມາດພິມ ຫື ຼ ຂຽນໃສ່ ບັດທີ່ສາມາດປຣິນອອກໄດ້ ເຫ່ົ ຼ ານ້ີ (ໃຊ້ ໄດ້ ກັບແຜ່ ນເຈ້ ຍບາງປະເພດທ່ີ ມີຮູ ເຈາະ)
ເພ່ື ອສ້ າງບັດຄໍານາມສໍາລັບເກມ Paraphrase. ກະຕິກາສໍາລັບການສ້ າງ ແລະ ຫ້ິ ຼ ນເກມແມ່ ນປະກອບມານໍາ.
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ຄໍາສັບຫັ ຼ ກ

ການແປຄວາມໝາຍ – ໃນບໍລິບົດດ້ ານພາສາປາກເວ້ົ າ, ຜູ້ ເວ້ົ າອະທິບາຍ ຫື ຼ ປ່ ຽນຄໍາສັບທ່ີ ຕົນເອງບໍ່ຮູ ້
ໂດຍໃຊ້ ຄໍາສັບອ່ື ນທີ່ຕົນເອງຮູ ້ .
ການແປພາສາ – ໃນບໍລິບົດດ້ ານພາສາປາກເວ້ົ າ, ຜູ້ ເວົ້າຢືມຄໍາສັບ ຫື ຼ ວະລີຈາກພາສາອ່ື ນ ເພື່ອໃຫ້ ນິຍາມ,
ອະທິບາຍ ຫື ຼ ປ່ ຽນຄໍາສັບທີ່ຕົນເອງບໍ່ຮູ ້ .
ການສະຫັ ຼ ບພາສາ – ຜູ້ ເວົ້າສະຫັ ຼ ບໄປມາລະຫວ່ າງພາສາທີ່ຢູ ່ ພາຍໃນ ຫື ຼ ໃນລະຫວ່ າງປະໂຫຍກ.

ການບອກໄບ້ – ຜູ້ ເວົ້າໃຊ້ ຍຸດທະສາດທ່ີ ບ່ໍ ແມ່ ນຄໍາເວົ້າ ເຊັ່ນ: ກິລິຍາທ່ າທາງ ເພື່ອສື່ສານຄໍາສັບທີ່ຕົນເອງບໍ່ຮູ ້ .
ການປະມານຄວາມ – ໃນບໍລິບົດດ້ ານພາສາປາກເວ້ົ າ,
ການແປຄວາມໝາຍປະເພດທ່ີ ຜູ້ ເວົ້າປ່ ຽນຄໍາສັບທີ່ຕົນເອງບໍ່ຮູ ້ ກັບຄໍາສັບອ່ື ນທີ່ມີຄວາມໝາຍໃກ້ ຄຽງກັນ.
ການເວ້ົ າອ້ ອມ – ໃນບໍລິບົດດ້ ານພາສາປາກເວົ້າ, ການແປຄວາມໝາຍປະເພດທ່ີ ຜູ້ ເວົ້າໃຊ້ ວະລີທັງໝົດ
ເພື່ອອະທິບາຍຄຸ ນລັກສະນະຂອງຄໍາສັບທ່ີ ຕົນເອງບໍ່ຮູ ້ .

