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ໝາຍເຫດຈາກບັນນາທິການ: ການຮຽນຮູ້ໄປພ້ອມກັນສາມາດພັດທະນາທັກສະດ້ານພາສາອັງກິດຂອງລູກ ແລະ 
ໄວໜຸ່ມຂອງທ່ານ ພ້ອມທັງທັກສະຂອງທ່ານເອງ. 
ໂພສທ໌ນ້ີແມ່ນເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງ ຊີຣີການຮຽນຮູ້ຕ່ໍເນ່ືອງ ເຊ່ິງຖືກອອກແບບມາເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ດູແລເບ່ິງແຍງ
ທ່ີເປັນຜູ້ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດຄ້ົນພົບໂອກາດການຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດສໍາລັບຄອບຄົວໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພວ
ກເຂົາ. 
 
ຜູ້ຮຽນຮູ້ສາພາສາອັງກິດ ແລະ 
ຜູ້ເວ້ົາພາສາອັງກິດເປັນພາສາຫັຼກກ່ໍມັກພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຊອກຫາຄໍາສັບທ່ີເໝາະສົມທ່ີສຸດເພ່ືອສ່ື
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ສານຂ້ໍຄວາມທ່ີເວ້ົາອອກມາເຊ່ັນກັນ.  ໃນກໍລະນີເຫ່ົຼານ້ີ, ມີຊ່ອງວ່າງລະຫວ່າງຂ້ໍຄວາມທ່ີຕ້ັງໃຈທ່ີຈະສ່ືສານ ແລະ 
ຄວາມຮູ້ ຫືຼ ປະສິດທິພາບດ້ານພາສາຂອງຜູ້ເວ້ົາ.  ໃນບໍລິບົດນ້ີ, ຍຸດທະສາດການສ່ືສານກ່ໍຄື 
ຜູ້ເວ້ົາພະຍາຍາມປິດຊ່ອງວ່າງນ້ີໂດຍໃຊ້ແຫ່ຼງຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາທ່ີພວກເຂົາມີ (Maleki, 2007).  
ຍຸດທະສາດການສ່ືສານບາງຢ່າງທ່ີມັກຖືກນໍາໃຊ້ປະກອບມີການແປຄວາມໝາຍ, ການແປພາສາ, 
ການສະຫັຼບພາສາ, ການບອກໄບ້ ຫືຼ ການຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ.  ເຖິງແມ່ນວ່າທຸກຄົນໃຊ້ຍຸດທະສາດການສ່ືສານ, 
ພວກມັນກ່ໍສໍາຄັນເປັນພິເສດສໍາລັບຜູ້ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດ (Dörnyei, 1995; Maleki, 2007). 
ຄວາມລ້ົມເຫຼວໃນການສ່ືສານເກີດຂ້ຶນຢ່າງຫີຼກເວ້ັນບ່ໍໄດ້ 
ໂດຍເປັນສ່ວນທ່ີສາມາດເຂ້ົາໃຈໄດ້ໃນຂະບວນການຮຽນຮູ້ພາສາ (ເຊ່ັນ: ການໃຊ້ຄໍາເວ້ົາທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ, 
ການຂາດຄໍາສັບທ່ີຈໍາເປັນເພ່ືອສ່ືສານຂ້ໍຄວາມທ່ີຕ້ອງການ). ໃນຊ່ວງເວລາເຫ່ົຼານ້ີ, 
ມັນເປັນສ່ິງສໍາຄັນທ່ີຜູ້ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດຈະປະກອບດ້ວຍຍຸດທະສາດການສ່ືສານທ່ີຈໍາເປັນເພ່ືອຊອກຫາວິທີກາ
ນສ່ືສານຂ້ໍຄວາມທ່ີພວກເຂົາຕ້ັງໃຈຈະສ່ືສານ.  
 
ການແປຄວາມໝາຍແມ່ນຍຸດທະສາດການສ່ືສານໜ່ຶງຢ່າງທ່ີເປັນປະໂຫຍດ 
ເຊ່ິງຜູ້ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດສາມາດໃຊ້ໄດ້ເພ່ືອທົດແທນຊ່ອງວ່າງໃນຄວາມຮູ້ ຫືຼ 
ປະສິດທິພາບດ້ານພາສາຂອງພວກເຂົາ.  ໃນບໍລິບົດນ້ີ, ການແປຄວາມໝາຍເກີດຂ້ຶນ ເມ່ືອຜູ້ເວ້ົາອະທິບາຍ ຫືຼ 
ປ່ຽນຄໍາສັບທ່ີຕົນເອງບ່ໍຮູ້ກັບຄໍາສັບອ່ືນທ່ີຜູ້ເວ້ົາຮູ້.  
ໜ່ຶງປະເພດຂອງການແປຄວາມໝາຍຄືການປະມານຄວາມ—
ເມ່ືອຜູ້ເວ້ົາປ່ຽນໃຊ້ຄໍາສັບທ່ີມີຄວາມໝາຍໃກ້ຄຽງກັນ ເພ່ືອໃຫ້ເປັນຄໍາສັບທ່ີຕ້ອງການສ່ືສານ.  ການປ່ຽນຄໍາວ່າ 
“mug” ກັບ “glass” ຈະເປັນຕົວຢ່າງຂອງການປະມານຄວາມ. 
ເຖິງແມ່ນວ່າຄໍາສັບທ່ີຖືກປະມານຄວາມບ່ໍມີຄວາມໝາຍຄືກັບຄໍາສັບທ່ີຕ້ັງໃຈຈະສ່ືສານແທ້ໆ, 
ຜູ້ຟັງກ່ໍອາດສາມາດອະນຸມານຂ້ໍຄວາມໂດຍລວມໂດຍໃຊ້ບໍລິບົດ.   
 
ການເວ້ົາອ້ອມ ແມ່ນອີກໜ່ຶງຕົວຢ່າງຂອງການແປຄວາມໝາຍ 
ເຊ່ິງຜູ້ເວ້ົາໃຊ້ວະລີທັງໝົດເພ່ືອອະທິບາຍຄຸນລັກສະນະຂອງຄໍາສັບທ່ີຕ້ອງການສ່ືສານ.  ຕົວຢ່າງ: 
ຖ້າຜູ້ເວ້ົາບ່ໍສາມາດຈ່ືຄໍາວ່າ “mug”, ພວກເຂົາສາມາດເວ້ົາວ່າ “it’s like a glass, but it’s used for 
drinking hot coffee and tea.” ຖ້າຄໍາອະທິບາຍມີຂ້ໍມູນພຽງພໍ ແລະ ຖືກຕ້ອງ, 
ຜູ້ຟັງກ່ໍອາດສາມາດບອກຄໍາສັບທ່ີບ່ໍຮູ້ນ້ັນໃຫ້ແກ່ຜູ້ເວ້ົາ.  
 



 

  

ການຝຶກຍຸດທະສາດເຫ່ົຼານ້ີໃນບໍລິບົດທ່ີມີຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍ ເຊ່ັນ: ເກມ 
ຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດຮູ້ສຶກກຽມພ້ອມ ແລະ ໝ້ັນໃຈຫຼາຍຂ້ຶນ 
ເມ່ືອເກີດຄວາມລ້ົມເຫຼວເປັນບາງຄ້ັງບາງຄາວໃນການສ່ືສານໃນການພົວພັນຕົວຈິງ (Dörnyei, 1995).  
ໃຫ້ພວກເຮົາເບ່ິງເກມໃໝ່ທ່ີເອ້ີນວ່າ “Paraphrase” ເຊ່ິງຜູ້ດູແລເບ່ິງແຍງ ແລະ 
ຜູ້ໃຫ້ການສຶກສາສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບເດັກນ້ອຍເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາຝຶກແປຄວາມໝາຍ.  
 

ວິທີການສ້າງເກມ “Paraphrase” 
ເກມດ່ັງກ່າວຈະໃຊ້ບັດຄໍານາມເປັນພາສາອັງກິດໜ່ຶງຊຸດ.  ບັດຄໍານາມແຕ່ລະໃບຈະມີຊ່ືຂອງບຸກຄົນ, ສະຖານທ່ີ 
ຫືຼ ສ່ິງຂອງ (ເຊ່ັນ: “dentist,” “snow,” “spoon”). ໃນ ບລັອກໂພລສທ໌ທ່ີຜ່ານມາ, 
ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ອະທິບາຍວິທີການສ້າງບັດຄໍານາມໜ່ຶງຊຸດສໍາລັບເກມທ່ີເອ້ີນວ່າ “Word Match.” 
ແຕ່ແຕກຕ່າງຈາກບັດຄໍານາມທ່ີຖືກໃຊ້ໃນເກມ Word Match, ບັດຄໍານາມສໍາລັບເກມ Paraphrase  
ບ່ໍຄວນມີຄໍານິຍາມຂອງຄໍາສັບດ່ັງກ່າວ.  ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ຖ້າທ່ານໄດ້ສ້າງບັດສໍາລັບເກມ Word Match 

ແລ້ວ, ທ່ານອາດເລືອກທ່ີຈະໃຊ້ຄໍານາມດຽວກັນເພ່ືອສ້າງບັດຊຸດໃໝ່ ໂດຍນໍາເອົາຄໍານິຍາມອອກ.   
 
ເພ່ືອສ້າງເກມ, ທ່ານສາມາດເລ່ີມຕ້ົນໂດຍປຣິນແມ່ແບບບັດຂອງພວກເຮົາໃສ່ເຈ້ຍບັດແຂງທ່ີມີຮູເຈາະ ຫືຼ 
ເຈ້ຍທ່ີທ່ານເລືອກເອງ.  ອີກຢ່າງ, ບັດແຂງໜ່ຶງຊຸດ ຫືຼ ເຈ້ຍເສດນ້ອຍໆກ່ໍສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ເຊ່ັນກັນ. 
ໃຫ້ລູກຂອງທ່ານຄິດຫາຄໍານາມເປັນພາສາອັງກິດ, ຂຽນຄໍານາມແຕ່ລະຄໍາອອກໃສ່ບັດຄໍານາມແຕ່ລະໃບ. 
ຕົວຢ່າງຂອງບັດຄໍານາມແມ່ນຖືກສະແດງໄວ້ໃນຮູບພາບທີ 1.  
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ຮູບພາບທີ 1. ຕົວຢ່າງຂອງບັດຄໍານາມ 

 
 
ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ຄິດອອກ, ທ່ານສາມາດຖາມຄໍາຖາມເຫ່ົຼານ້ີ: 

• ພວກເຮົາມັກເປັນບ່ອນໃດ? 
• ທ່ານຕ້ອງການໄປບ່ອນໃດໃນອະນາຄົດ? 
• ຜູ້ໃດເປັນຄົນທ່ີທ່ານພົບເຫັນໝົດມ້ື? 
• ຜູ້ໃດເປັນຄົນທ່ີທ່ານຕ້ອງການພົບປະ? 
• ຜູ້ໃດເປັນຕົວລະຄອນທ່ີທ່ານມັກຈາກໜັງສື ຫືຼ ຮູບເງົາ? 
• ທ່ານມັກອາຫານ, ກິລາ, ໜັງສື, ຮູບເງົາ ຫືຼ ລາຍການໂທລະພາບຫຍັງ? 

 

ວິທີການຫ້ິຼນເກມ “Paraphrase” 
ພວກເຮົາສາມາດຫ້ິຼນເກມ Paraphrase ດ້ວຍສອງວິທີທ່ີແຕກຕ່າງກັນ: 
ວິທີໆໜ່ຶງກໍານົດໃຫ້ຜູ້ຫ້ິຼນແປຄວາມໝາຍຂອງຄໍານາມຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ໂດຍໃຊ້ເຕັກນິກການເວ້ົາອ້ອມ ແລະ 
ອີກວິທີໜ່ຶງຈະໃຊ້ເຕັກນິກການປະມານຄວາມ ເພ່ືອໃຫ້ຜູ້ຫ້ິຼນຄົນອ່ືນສາມາດຄາດເດົາຄໍາສັບທ່ີຕ້ັງໃຈຈະສ່ືສານ.  
 

ສະບັບການເວ້ົາອ້ອມ (ຜູ້ຫ້ິຼນສາມຄົນ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່ານ້ັນ) 
ໃນສະບັບການເວ້ົາອ້ອມ, ຜູ້ຫ້ິຼນພະຍາຍາມອະທິບາຍຄໍານາມໂດຍໃຊ້ວະລີ 
ເພ່ືອວ່າຜູ້ຫ້ິຼນຄົນອ່ືນຈະສາມາດຄາດເດົາມັນໄດ້. ເພ່ືອຫ້ິຼນເກມ, 
ບັດຄໍານາມຄວນຖືກວາງຄ້ໍາໜ້າໄວ້ລະຫວ່າງຜູ້ຫ້ິຼນ. ຜູ້ຫ້ິຼນຄົນທໍາອິດຈະຈົກບັດອອກຈາກກອງ ແລະ 



 

  

ອ່ານມັນງຽບໆ, ໃຫ້ລະມັດລະວັງເພ່ືອທ່ີຈະບ່ໍສະແດງບັດໃຫ້ຄົນອ່ືນເຫັນ. 
ຜູ້ຫ້ິຼນເລ່ີມອະທິບາຍຄໍານາມທ່ີຖືກຂຽນໃສ່ບັດ ໂດຍບ່ໍໃຊ້ຄໍານາມດ່ັງກ່າວໃນຄໍາອະທິບາຍ. ຕົວຢ່າງ: 
ຖ້າຄໍາສັບແມ່ນ “ຫິມະ”, ຜູ້ເວ້ົາສາມາດເວ້ົາວ່າ “ມັນຕົກລົງມາຈາກທ້ອງຟ້າໃນລະດູໜາວ”. 
ຜູ້ຫ້ິຼນຄົນອ່ືນອາດເລ່ີມແບ່ງປັນການຄາດເດົາຂອງພວກເຂົາອອກສຽງດັງ. 
ຜູ້ຫ້ິຼນຄົນທໍາອິດທ່ີຄາດເດົາຄໍານາມໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຈະໄດ້ຮັບແຕ້ມ 
ພ້ອມກັບຜູ້ຫ້ິຼນທ່ີອະທິບາຍຄໍານາມໄດ້ຢ່າງສໍາເລັດ. ຜູ້ຫ້ິຼນປ່ຽນຜຽນກັນອະທິບາຍ ແລະ 
ຄາດເດົາຄໍານາມຈົນບັດໄດ້ຖືກຈົກອອກໝົດແລ້ວ. ຜູ້ຫ້ິຼນທ່ີມີແຕ້ມຫຼາຍທ່ີສຸດຈະຊະນະເກມ.  
 
ທ່ານອາດປ່ຽນແປງກະຕິກາຕາມຄວາມຕ້ອງການ 
ເພ່ືອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລະດັບທັກສະຂອງຜູ້ຫ້ິຼນແຕ່ລະຄົນ. ຕົວຢ່າງ: 
ທ່ານອາດອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຫ້ິຼນເລ່ີມຕ້ົນຈົກອອກສາມບັດໃນຄ້ັງດຽວ ແລະ 
ເລືອກບັດທ່ີພວກເຂົາຕ້ອງການອະທິບາຍ. ສ່ິງນ້ີຈະຊ່ວຍບ່ໍໃຫ້ຜູ້ຫ້ິຼນຕ້ອງພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ 
ຮູ້ສຶກທ້ໍຖອຍຍ້ອນຄໍາສັບທ່ີພວກເຂົາບ່ໍຮູ້. ສໍາລັບຜູ້ຫ້ິຼນຂ້ັນສູງ, 
ທ່ານອາດໃຊ້ຕົວຈັບເວລາເພ່ືອຈໍາກັດເວລາທ່ີພວກເຂົາຕ້ອງອະທິບາຍຄໍາສັບທ່ີຢູ່ໃນບັດ. 
ສ່ິງນ້ີຈະສ່ົງເສີມໃຫ້ຜູ້ຫ້ິຼນອະທິບາຍຄໍາສັບແຕ່ລະຄໍາຢ່າງມີປະສິດທິພາບເທ່ົາທ່ີເປັນໄປໄດ້.  
 
ສະບັບການປະມານຄວາມ (ຜູ້ຫ້ິຼນສ່ີຄົນ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່ານ້ັນ) 
ໃນຮູບແບບການປະມານຄວາມຂອງເກມ, ຜູ້ຫ້ິຼນຈະໃຫ້ຄໍາສັບບອກໄບ້ໜ່ຶງຄໍາ 
ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ເພ່ືອນຮ່ວມທີມຂອງພວກເຂົາຄາດເດົາຄໍານາມທ່ີຢູ່ໃນບັດ. ເພ່ືອຫ້ິຼນເກມ, 
ໃຫ້ແບ່ງຜູ້ຫ້ິຼນອອກເປັນສອງທີມເທ່ົາກັນ. ບັດຄໍານາມຄວນຖືກວາງຄວ້ໍາໜ້າລະຫວ່າງສອງທີມ. 
ແຕ່ລະທີມຈະເລືອກຜູ້ຫ້ິຼນໜ່ຶງຄົນໃຫ້ເປັນຜູ້ນໍາສໍາລັບຮອບທໍາອິດ. ຕັດສິນວ່າທີມໃດຈະເລ່ີມຕ້ົນກ່ອນ ແລະ 
ຫ້ິຼນເປັນທີມທີ 1. ຜູ້ນໍາຈາກທີມທີ 1 ຈະຈົກບັດອອກຈາກກອງ ແລະ ອ່ານມັນງຽບໆ, 
ໃຫ້ລະມັດລະວັງເພ່ືອທ່ີຈະບ່ໍສະແດງບັດໃຫ້ຄົນອ່ືນເຫັນ. ຜູ້ນໍາຂອງທີມທີ 1 
ຈະໃຫ້ຄໍາບອກໄບ້ໜ່ຶງຄໍາແກ່ຜູ້ຫ້ິຼນຄົນອ່ືນໃນທີມ. 
ຄໍາບອກໄບ້ຄວນເປັນຄໍາສັບທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຄໍານາມທ່ີຢູ່ໃນບັດ. ຕົວຢ່າງ: ຖ້າຄໍານາມທ່ີຢູ່ໃນບັດແມ່ນ “taxi”, 
ຄໍາບອກໄບ້ບາງຢ່າງທ່ີສາມາດເປັນໄປໄດ້ແມ່ນ “cab” ຫືຼ “car” 
ເພາະຄໍາສັບເຫ່ົຼານ້ີມີຄວາມໝາຍໃກ້ຄຽງກັບຄໍາວ່າ “taxi.” ໂດຍອີງໃສ່ຄໍາບອກໄບ້, 



 

  

ສະມາຊິກຄົນອ່ືນໆໃນທີມຈະພະຍາຍາມຄາດເດົາຄໍານາມທ່ີຢູ່ໃນບັດ. ທີມທີ 1 
ພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຄາດເດົາໜ່ຶງຄ້ັງ. ຖ້າການຄາດເດົາຂອງພວກເຂົາຖືກຕ້ອງ, 
ທີມຂອງພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບແຕ້ມ. ຖ້າການຄາດເດົາຂອງພວກເຂົາບ່ໍຖືກຕ້ອງ, ທີມທີ 2 
ຈະມີໂອກາດຍາດແຕ້ມ. ຜູ້ນໍາສໍາລັບທີມທີ 1 ຈະຍ່ືນບັດຄໍານາມໃຫ້ຜູ້ນໍາສໍາລັບທີມທີ 2. ຜູ້ນໍາຂອງທີມທີ 2 
ຈະໃຫ້ຄໍາບອກໄບ້ອີກໜ່ຶງຄໍາແກ່ຜູ້ຫ້ິຼນຄົນອ່ືນໆໃນທີມຂອງພວກເຂົາ. ຜູ້ຫ້ິຼນຄົນອ່ືນໆໃນທີມທີ 2 
ຈະພະຍາຍາມຄາດເດົາຄໍານາມ. ຖ້າພວກເຂົາຕອບໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ທີມຂອງພວກເຂົາກ່ໍຈະໄດ້ແຕ້ມ. 
ຖ້າພວກເຂົາຕອບຜິດ, ທີມທີ 1 ກ່ໍຈະສາມາດຕອບອີກຮອບ. 
ມັນຈະມີການປ່ຽນຜຽນໄປມາລະຫວ່າງທັງສອງທີມ ຈົນກວ່າທີມໃດໜ່ຶງສາມາດຄາດເດົາຄໍານາມ ແລະ ໄດ້ແຕ້ມ. 
ຜູ້ນໍາຄົນໃໝ່ຈະຖືກເລືອກຈາກແຕ່ລະທີມ ແລະ ຮອບທີສອງຈະເລ່ີມຕ້ົນຂ້ຶນດ້ວຍທີມທີ 2. 
 

ການປັບປ່ຽນເພ່ືອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ຫ້ິຼນເກມ “Paraphrase” 
ທຸກຄົນ 
ໃຊ້ພາສາທໍາອິດ 
ກ່ອນທ່ີຈະຫ້ິຼນເກມ Paraphrase ເປັນພາສາທີສອງຂອງຜູ້ຫ້ິຼນ, 
ມັນອາດເປັນປະໂຫຍດທ່ີຈະເລ່ີມຫ້ິຼນເປັນພາສາທໍາອິດ ຫືຼ ພາສາແມ່ຂອງພວກເຂົາ. 
ການຫ້ິຼນສອງສາມຮອບເປັນພາສາທໍາອິດຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຫ້ິຼນເຂ້ົາໃຈກະຕິກາ ແລະ ຄຸ້ນເຄີຍກັບເກມ. 
ຜູ້ຫ້ິຼນອາດຈະໃຊ້ຍຸດທະສາດການສ່ືສານເປັນພາສາທໍາອິດຂອງພວກເຂົາໂດຍທ່ີບ່ໍຮູ້ສຶກຕົວ. 
ຍ້ອນຍຸດທະສາດຫຼາຍຢ່າງເຫ່ົຼານ້ີສາມາດປ່ຽນເປັນພາສາທີສອງ, 
ມັນສໍາຄັນທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດຮັບຮູ້ຍຸດທະສາດທ່ີຢູ່ໃນບົດເວ້ົາຂອງພວກເຂົາແລ້ວ.  
 
ໃນຂະນະທ່ີກໍາລັງຫ້ິຼນເກມ Paraphrase ໃນສະບັບການເວ້ົາອ້ອມເປັນພາສາທໍາອິດຂອງພວກເຂົາ, 
ຂໍໃຫ້ຜູ້ຫ້ິຼນໃສ່ໃຈກັບປະເພດຂອງຄໍາສັບ ແລະ ໂຄງສ້າງປະໂຫຍກທ່ີຜູ້ຫ້ິຼນຄົນອ່ືນໃຊ້ ເມ່ືອກໍາລັງບອກໄບ້. 
ຕົວຢ່າງ:  

• “ມັນຄ້າຍຄືກັບ …”,  
• “ມັນຖືກໃຊ້ເພ່ືອ …”, 
• “ມັນເປັນ … ຊະນິດໜ່ຶງ” 

 



 

  

ທ່ານສາມາດໃຊ້ຂ້ໍມູນນ້ີເພ່ືອສ້າງລາຍການຄໍາສັບ ແລະ 
ວະລີທ່ີເປັນປະໂຫຍດກ່ຽວກັບການແປຄວາມໝາຍເປັນພາສາທໍາອິດຂອງພວກເຂົາ. ພະຍາຍາມຊອກຫາຄໍາສັບ 
ແລະ ວະລີທ່ີທຽບຄຽງເປັນພາສາທີສອງຮ່ວມກັນ. ໃນສຸດທ້າຍ, ທ່ານອາດພະຍາຍາມຈັດປະເພດຄໍາສັບ ແລະ 
ວະລີເຫ່ົຼານ້ີ ໂດຍອີງໃສ່ການນໍາໃຊ້ຂອງພວກມັນ (ເຊ່ັນ: ການປຽບທຽບຄວາມຄ້າຍຄືກັນ, 
ການປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງ, ການອະທິບາຍ, ການໃຫ້ນິຍາມ, ການໃຫ້ຕົວຢ່າງ ແລະ ອ່ືນໆ). 
ຜູ້ຫ້ິຼນອາດໃຊ້ລາຍການນ້ີເພ່ືອສະໜັບສະໜູນ ເມ່ືອພວກເຂົາເລ່ີມຫ້ິຼນເປັນພາສາທີສອງຂອງພວກເຂົາ.  
 
ໃຫ້ໂຄງສ້າງປະໂຫຍກ 
ການເວ້ົາອ້ອມໃຊ້ຄໍາສັບ ແລະ ໂຄງສ້າງປະໂຫຍກພ້ືນຖານບາງຢ່າງຊ້ໍາໄປຊ້ໍາມາ. ເມ່ືອກໍາລັງຫ້ິຼນເກມ 
Paraphrase ໃນສະບັບການເວ້ົາອ້ອມ, 
ມັນອາດເປັນປະໂຫຍດທ່ີຈະໃຫ້ໂຄງສ້າງປະໂຫຍກແກ່ຜູ້ຫ້ິຼນເພ່ືອເປັນການຊ່ວຍເຫືຼອ. 
ດ້ວຍການຝຶກຝົນທ່ີຫຼາຍຂ້ຶນ, ຜູ້ຫ້ິຼນຈະບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງອາໄສໂຄງສ້າງປະໂຫຍກ 
ຍ້ອນຄໍາຕອບຂອງພວກເຂົາຈະອອກມາໂດຍອັດຕະໂນມັດຫຼາຍຂ້ຶນ. 
ໃຊ້ໂຄງສ້າງປະໂຫຍກຂ້າງລຸ່ມເພ່ືອເປັນແນວທາງ, ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານອາດຈະຕ້ອງການເພ່ີມໃສ່ລາຍການນ້ີອີກ 
ໂດຍອີງໃສ່ຄໍາສັບ ແລະ ວະລີທ່ີເປັນປະໂຫຍດທ່ີທ່ານໄດ້ສ້າງຂ້ຶນກ່ອນໜ້ານ້ີ. 
 
  



 

  

ຮູບພາບທີ  2. ໂຄງສ້າງປະໂຫ ຍກຕົວຢ່າງ 
ຍຸດທະສາດ ໂຄງສ້າງປະໂຫຍກ ປະໂຫຍກຕົວຢ່າງ 

ເພ່ືອປຽບທຽບຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ມັນຄ້າຍຄືກັບ __________. 
ມັນເປັນຄືກັບ __________. 

ຄໍານາມ: ຖົງມື 
ມັນຄ້າຍຄືກັບ ນວມມື.  
ມັນເປັນຄືກັບ ນວມມື.  

ເພ່ືອປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງ ມັນກົງກັນຂ້າມກັບ __________. 
ມັນບ່ໍແມ່ນ __________. 

ຄໍານາມ: ຕອນເຊ້ົາ 
ມັນກົງກັນຂ້າມກັບ 
ຕອນກາງຄືນ.  
ມັນບ່ໍແມ່ນ ຕອນກາງຄືນ.  

ເພ່ືອອະທິບາຍ ມັນຖືກໃຊ້ເພ່ືອ __________. 
ມັນມີ __________. 

ຄໍານາມ: ຈອກນ້ໍາ 
ມັນຖືກໃຊ້ເພ່ືອ ດ່ືມກາແຟ. 
ມັນມີ ດ້າມຈັບ. 

ເພ່ືອໃຫ້ນິຍາມ ມັນຍັງຖືກເອ້ີນວ່າ __________. 
ມັນເປັນ __________ ຊະນິດໜ່ຶງ. 
ມັນເປັນ __________ ປະເພດໜ່ຶງ. 

ຄໍານາມ: ລົດແທັກຊີ 
ມັນຍັງຖືກເອ້ີນວ່າ 
ລົດໂດຍສານ.  
ມັນເປັນ ລົດ ຊະນິດໜ່ຶງ. 
ມັນເປັນ ລົດ ປະເພດໜ່ຶງ.  

ເພ່ືອໃຫ້ຕົວຢ່າງ ຕົວຢ່າງບາງສ່ວນໄດ້ແກ່ 
__________. 

ຄໍານາມ: ດອກໄມ້ 
ຕົວຢ່າງບາງສ່ວນໄດ້ແກ່ 
ດອກກຸຫຼາບ, ດອກທິວລີບ 
ແລະ ດອກເດຊີ.  

 
ປະເມີນ ແລະ ໄຕ່ຕອງກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດ 
ເກມດ່ັງກ່າວບ່ໍພຽງແຕ່ໃຫ້ໂອກາດແກ່ຜູ້ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດຝຶກຝົນໂດຍໃຊ້ຍຸດທະສາດການສ່ືສານ, 
ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຮັບຟັງຄົນອ່ືນໃຊ້ຍຸດທະສາດນ້ັນເຊ່ັນກັນ. 
ຜູ້ຫ້ິຼນແຕ່ລະຄົນມັກຈະໃຊ້ວິທີການທ່ີແຕກຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍ ເມ່ືອກໍາລັງໃຊ້ສະບັບການເວ້ົາອ້ອມ. 
ຜູ້ຫ້ິຼນບາງຄົນອາດເລືອກທ່ີຈະສະເໜີຄໍານິຍາມແບບວັດຈະນານຸກົມ, 
ໃນຂະນະທ່ີຜູ້ຫ້ິຼນຄົນອ່ືນໆອາດເລືອກທ່ີຈະໃຫ້ຕົວຢ່າງ. ເມ່ືອຜູ້ຫ້ິຼນຮັບຟັງຍຸດທະສາດທ່ີຄົນອ່ືນໃຊ້, 



 

  

ພວກເຂົາສາມາດປະເມີນປະສິດທິພາບຂອງຍຸດທະສາດເຫ່ົຼານ້ັນ. ຕົວຢ່າງ: ຜູ້ຫ້ິຼນອາດສັງເກດວ່າ 
ພວກເຂົາສາມາດຄາດເດົາຄໍາສັບທ່ີຕົນເອງບ່ໍຮູ້ໄວຂ້ຶນ ເມ່ືອພວກເຂົາໄດ້ຮັບຕົວຢ່າງແທນຄໍານິຍາມ. 
ມັນອາດເປັນປະໂຫຍດທ່ີຈະໃຫ້ຜູ້ຫ້ິຼນໃສ່ໃຈກັບສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫ້ຍຸດທະສາດປະສົບຜົນສໍາເລັດ. 
ໃນລະຫວ່າງທ່ີປ່ຽນຜຽນກັນຫ້ິຼນ, ທ່ານອາດຖາມຜູ້ຫ້ິຼນວ່າ:  

• ຄໍາສັບນ້ັນຄາດເດົາໄດ້ງ່າຍ ຫືຼ ຍາກ?  
• ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ມັນຄາດເດົາໄດ້ງ່າຍ? 
• ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ມັນຄາດເດົາໄດ້ຍາກ? 

 
ການໄຕ່ຕອງການໃຊ້ຍຸດທະສາດຂອງພວກເຂົາເອງອາດຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຫ້ິຼນໃຊ້ຍຸດທະສາດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍ
ຂ້ຶນ.  
 

ຍຸດທະສາດການສ່ືສານ 
ການພັດທະນາການໃຊ້ຍຸດທະສາດການສ່ືສານຜ່ານການຝຶກຝົນ 
ອາດຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດດໍາເນີນບົດສົນທະນາຕ່ໍ ໂດຍບ່ໍອາລົມເສຍ ຫືຼ ຢຸດການສົນທະນາ (Maleki, 
2007). ນອກຈາກນ້ັນ, ມັນປາກົດວ່າ ການຝຶກຝົນຍຸດທະສາດການສ່ືສານສາມາດປັບປຸງອັດຕາການເວ້ົາ ແລະ 
ຄວາມຊໍານານດ້ານການປາກເວ້ົາຂອງຜູ້ຮຽນຮູ້ພາສາ (Dörnyei, 1995). 
ນ້ີອາດເປັນເພາະຍຸດທະສາດການສ່ືສານເຮັດໃຫ້ຜູ້ເວ້ົາມີວິທີການຮັບມືກັບຄວາມລ້ົມເຫຼວໃນການສ່ືສານ 
ເຊ່ິງອາດສ່ົງຜົນໃຫ້ເກີດການລັງເລ, ການຢຸດເວ້ົາ ຫືຼ ການຢຸດສົນທະນາ. 
ເມ່ືອຜູ້ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດປະກອບດ້ວຍຍຸດທະສາດການສ່ືສານ, ພວກເຂົາອາດພົບວ່າ 
ພວກເຂົາສາມາດແກ້ໄຂຄວາມລ້ົມເຫຼວໃນການສ່ືສານດ້ວຍພວກເຂົາເອງ 
ໂດຍບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອຈາກຄົນອ່ືນ. ຄວາມອິດສະຫຼະທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນນ້ີອາດເສີມສ້າງແຮງຈູງໃຈ ແລະ 
ຄວາມໝ້ັນໃຈແກ່ຜູ້ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດ ເມ່ືອກໍາລັງໃຊ້ພາສາທີສອງຂອງພວກເຂົາ (Maleki, 2010). 
 
ການຊອກຫາຄໍາສັບທ່ີຖືກຕ້ອງແທ້ໆສາມາດສ້າງຄວາມກົດດັນໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ 
ໂດຍສະເພາະຜູ້ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດ. 
ການພັດທະນາທັກສະການແປຄວາມໝາຍໂດຍຝຶກເວ້ົາພວກມັນໃນຂະນະທ່ີກໍາລັງຫ້ິຼນເກມ 
ສາມາດຫຸຼດຜ່ອນຄວາມກົດດັນນ້ັນອອກບາງສ່ວນ. ການສ້າງ ແລະ 
ການຫ້ິຼນເກມເພ່ືອຮຽນຮູ້ຄໍາສັບໄປພ້ອມໆກັບລູກຂອງທ່ານເຮັດໃຫ້ປະສົບການທ່ີເປັນທ່ີຈົດຈໍາ ແລະ 
ມີຄວາມໝາຍຫຼາຍຂ້ຶນສໍາລັບທຸກຄົນ. 



 

  

 

ເນ້ືອຫາເສີມສໍາລັບຄອບຄົວ 
Paraphrase 
ທ່ານສາມາດພິມ ຫືຼ ຂຽນໃສ່ບັດທ່ີສາມາດປຣິນອອກໄດ້ເຫ່ົຼານ້ີ (ໃຊ້ໄດ້ກັບແຜ່ນເຈ້ຍບາງປະເພດທ່ີມີຮູເຈາະ) 
ເພ່ືອສ້າງບັດຄໍານາມສໍາລັບເກມ Paraphrase. ກະຕິກາສໍາລັບການສ້າງ ແລະ ຫ້ິຼນເກມແມ່ນປະກອບມານໍາ. 
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