
วิธีการเล่น
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SET-UP

หลังจากผู้เล่นเล่นครบทุกคนในรอบน้ันแล้วจะถือว่าส้ินสุด
รอบท่ี 1 เล่นต่อจนครบท้ัง 3 รอบ เม่ือครบ 3 รอบแล้ว ผู้
เล่นแต่ละรายอ่านประโยคท่ีตัวเองสร้างข้ึน นับแต้มและ
แต้มโบนัสจากประโยคของผู้เล่นแต่ละราย ผู้ชนะ คือ ผู้
เล่นท่ีทำแต้มรวมกันได้สูงสุด ตัวแทนแจกบัตรคำในรอบ
ต่อไป คือ ผู้เล่นลำดับ 1 และวนรอบกันไปเร่ือยๆ

2: หยิบบัตรคำจากสำรับ
จำนวนเดียวกับที่ทิ้ง

บัตรคำในมือของผู้เล่น

the monster

N1d S: skip/tease +5

3

the monsters 6

the hero

N1b S: play/help +5 

6

the heroes 3

D 5

vampire/magician
dance/play +3

on an island

L1c

1: วางบัตรคำใบที่ 1 2 หรือ 
3 บนกองบัตรคำที่ทิ้งโดย

เปิดหน้าบัตรคำขึ้น

แต่ละรอบ

เกมนี้เล่นได้สำหรับ 2 ถึง 6 คน 
สลับบัตรคำทุกใบ เลือกตัวแทนแจกบัตรคำ แจกบัตรคำ
เจ็ดใบให้ผู้เล่นแต่ละรายโดยคว่ำบัตรคำลง บัตรคำที่เหลือ
วางไว้เป็นสำรับและคว่ำบัตรคำลงเพื่อให้ผู้เล่นหยิบได้
ง่าย ใกล้กันจะเป็นกองบัตรคำที่ผู้เล่นทิ้งจากแต่ละรอบ
และหงายหน้าบัตรขึ้น

ผู้เล่นรายแรกคือผู้ที่อยู่ทางซ้ายมือของตัวแทนแจกบัตร
คำและเรียงลำดับผู้เล่นตามเข็มนาฬิกา ผู้เล่นทุกคนดู
บัตรคำของตัวเองและเรียงให้ได้หนึ่งประโยคที่สมบูรณ์ 
ใช้คำแนะนำการใช้สีบัตรคำที่ด้านล่างของบัตรและจับคู่
สัญลักษณ์เพื่อสร้างประโยคที่ถูกต้อง

เมื่อถึงรอบของตัวเอง ผู้เล่นสามารถทิ้งบัตรคำได้สูงสุด 3 
ใบและหยิบบัตรคำใบใหม่ตามจำนวนที่ทิ้งจากสำรับ จาก
นั้น ใช้บัตรคำใหม่เพื่อเพิ่มลงในหรือเปลี่ยนประโยค โดย
ผู้เล่นสามารถเล่นบัตรคำ PvP ได้เช่นกันด้วยการปฏิบัติ
ตามคำแนะนำบนบัตรคำ PvP

หากผู้เล่นสามารถสร้าง 1 ประโยคจากบัตรคำท้ังเจ็ดใบใน
รอบน้ัน ผู้เล่นสามารถวางบัตรคำลงและหมายความว่าผู้เล่น
เล่นเกมจบแล้ว ไม่สามารถใช้บัตรคำ PvP กับผู้เล่นรายน้ี
ได้

เกมการเล่น

การเตรียมเกม

รอบการเล่น

3 รอบการเล่น

ช่วยด้วย! ฉันไม่มีบัตรคำนามหรือคำกริยา

หากคุณไม่มีบัตรคำนามหรือคำกริยา คุณสามารถใช้บัตรคำอื่นที่ถือไว้ในมือ

เป็น “บัตรคำอักขระแทน (wild card)” พลิกบัตรคำให้หน้าคว่ำลงและวางลง

บนตำแหน่งที่คุณต้องการในประโยค แต้มของบัตรคำใบนี้คือ 0 และไม่นับเป็น

แต้มโบนัส 
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หมายเหตุ: แยกบัตรคำผู้เล่นปะทะผู้เล่น (PvP) 
ออกก่อนที่ผู้เล่นรายแรกจะเริ่ม

บัตรคำผู้เล่นปะทะผู้เล่น่

ใช้บัตรคำเล่นทันที (Play Immediately) ก่อนเร่ิมเล่นเกมและ
หากคุณหยิบข้ึนมาจากสำรับ
เมื่อถึงรอบการเล่นของคุณ เล่นบัตร PvP เพียง 1 ใบเท่านั้น
(บัตรคำ Play Immediately ไม่ถูกนับว่าเล่นโดยคุณ)
เล่นบัตรคำ PvP ก่อนหรือหลังที่คุณทิ้งบัตรคำและหยิบบัตรคำ
ใหม่จากสำรับ
วางบัตรคำ PvP ที่ด้านหน้าของคุณเมื่อเล่น
(อย่าทิ้งบัตรคำ PvP ที่คุณใช้้)
คุณสามารถทิ้งบัตรคำ PvP ที่คุณไม่ต้องการใช้ได้

อ่านขั้นตอนบนบัตรคำ
PvP02

doublepoints
Keep in your hand.

This card gives x2 points (NOT including bonuses) for ONE of the cards in your sentence.

PvP01

take

Look 
at on

e pla
yer’s

 

cards
 and take

 one.

That 
player

 take
s 1 

card 
from

 the Deck.

Play on
 your Tu

rn.

1) เมื่อถึงรอบการเล่น ผู้เล่นสามารถทิ้งบัตรคำและหยิบบัตรคำใหม่จาก

สำรับ...หรือ... แลกเปลี่ยนบัตรคำหนึ่งใบที่ถือในมือกับบัตรคำที่อยู่ใน

กองบัตรคำที่ทิ้ง

2) แจกไพ่ 5 ใบ 6 ใบ หรือ 8 ใบแก่ผู้เล่นแต่ละรายเพื่อเริ่มเล่นเกม

3) จดคะแนนและเล่นเกมต่อจนผู้เล่นหนึ่งรายทำแต้มได้ 200 แต้ม

4) หากคุณสามารถสร้างประโยคได้โดยใช้บัตรคำทั้ง 7 ใบโดยไม่ต้อง

เปลี่ยนบัตรคำ คุณจะได้รับแต้มเพิ่ม 5 แต้ม

กติกาเสริม

Mojo Family Fun คือ เกมสร้างประโยคภาษาอังกฤษ 

ผู้เล่นใช้บัตรคำในการสร้างประโยค

  เลือกบัตรคำนามเอกพจน์หรือพหูพจน์ 

   เลือกคำกริยาจากบัตรคำสีน้ำเงินและสีเขียว

   เลือกคำบอกเวลาจากบัตรคำสีส้ม

   เลือกคำคุณศัพท์จากบัตรคำสีม่วงและสีเหลือง

จับคู่บัตรคำเพื่อรับแต้มโบนัส

ส่งผลต่อเกมและผู้เล่นรายอื่นด้วยบัตรคำพิเศษ ผู้เล่นปะทะผู้เล่น หรือ 

Player versus Player (PvP)

ทำแต้มให้ได้มากที่สุดเพื่อชนะเกม!

TM

สลับบัตรคำทุกใบปะปนกัน
ผู้เล่นแต่ละรายจะได้รับบัตรคำ 7 ใบ
ผู้เล่นใช้บัตรคำเพื่อสร้าง 1 ประโยค
เกมแต่ละตามี 3 รอบ
แต่ละรอบ ผู้เล่นแต่ละรายเล่นได้ 1 ครั้ง
ในแต่ละครั้ง ผู้เล่นสามารถทิ้งบัตรคำได้สูงสุด 3 ใบและหยิบ
บัตรคำเพิ่มจากสำรับตามจำนวนที่ทิ้งไป
เมื่อเล่นครบ 3 รอบ อ่านประโยคและนับแต้ม
ผู้เล่นที่ได้แต้มสูงสุดคือผู้ชนะเกม

กติกาแบบรวบรัด:

วิธีการสร้างประโยค

เริ่มต้นด้วยบัตรคำนาม 
บัตรคำชุดนี้ คือประธานของประโยค บัตรคำชุดต่อไป 
สามารถเลือกจาก: สีเหลือง สีน้ำเงิน สีชมพูหรือสีเขียว

ที่ด้านล่างของบัตรคำแต่ละใบมีคำแนะนำว่าบัตร
คำใดที่จะอยู่หน้าหรือตามหลังบัตรคำแต่ละใบ

จากนั้นวางบัตรคำสีเขียว
บัตรคำชุดนี้ คือ คำกริยาของประโยค บัตรคำชุดต่อไป สามารถ
เลือกจาก: ตำแหน่งที่ตั้ง เวลาหรือสีแดง

จับคู่สัญลักษณ์แสดงเวลาเดีย
วกันั เพ่ือใช้คำแสดงเวลาท่ีถูก
ต้องในประโยค

ใช้บัตรคำสีน้ำเงินเพื่อจับคู่สัญลักษณ์แสดงเวลาสีเทาบน
บัตรคำสีส้ม

สัญลักษณ์แสดงเวลาท่ีว่างเปล่าหมายความว่าคำดังกล่าวสามารถ
ใช้กับรูปกาลประโยคใดก็ได้: อดีต ปัจจุบันหรืออนาคต

จับคู่ใบหน้าย้ิม เพ่ือใช้คำท่ีถูกต้องกับบัตรคำนาม บัตรคำสีน้ำเงิน 
สีเขียวและสีเหลือง

จับคู่สัญลักษณ์เหล่านี้บนบัตรคำสีม่วงหรือสีเหลืองกับบัตรคำคำ
นามและบัตรคำตำแหน่งที่ตั้ง

จบัคู่สัญลักษณ์เหล่าน้ีบนบตั ร คาสีม่วงหรือสีเหลืองกบับัตรคาคา
นามและบตัรคาตาแหน่งท่ีต้ัง

วางบัตรคำสีส้ม 
คือ บัตรคำแสดงเวลาของประโยค

ดูเอกสารกติกาบนช่อง YouTube หรือ mojoenglish.com สำหรับ
คำแนะนำการเล่นเกมเพิ่มเติมที่สมบูรณ์ในการสร้างประโยค
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บัตรคำที่ตามหลัง

บัตรคำที่ตาม
หลังคำนามได้

บัตรคำสีเขียวแสดงว่าคำนาม 
(เอกพจน์และพหูพจน์) บัตรคำสีน้ำเงินหรือ

สีชมพูสามารถอยู่หน้าบัตรคำดังกล่าวได้

บัตรคำสีเขียวแสดงสถานที่ บัตรคำสีส้มแสดง
เวลา หรือบัตรคำสีแดงสามารถตามหลังได้

บัตรคำที่อยู่หน้า
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10x Noun cards บัตรคำนาม – คน สัตว์หรือสิ่งของ

10x Verb cards บัตรคำกริยา – การกระทำ

6x Location cards บัตรคำสถานที่ – ตำแหน่งที่เกิดการกระท

4x Preposition cards บัตรคำบุพบท – บอกรายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่าง
คำกริยาและคำนาม (กรรม)

4x Adverb cards บัตรคำกริยาวิเศษณ์ – ขยายคำ
คุณศัพท์หรือคำกริยา

6x Extra �nformation cards บัตรคำข้อมูลเพิ่มเติม – เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับคำ
นาม อนุประโยค

2x Wild cards บัตรคำอักขระตัวแทน – สามารถใช้
แทนบัตรคำได้ทุกประเภท

T
3x Time cards บัตรคำเวลา – เวลาที่เกิดการกระท

5x Helping Verb cards บัตรคำกริยาช่วย – บอกเวลาของประโชค (กาล)

7x Adjective cards บัตรคำคุณศัพท์ – อธิบายคำนาม

3x Conjunction cards บัตรคำสันธาน – เชื่อมประโยคเข้าด้วยกัน

4x Player versus Player cards  บัตรคำผู้เล่นปะทะผู้เล่น – 
เพิ่มแต้ม ทำแต้มสองเท่า   

C

PvP

N

L

V

P

H

A

AV

E

W

(take, double points, bring back, seeing double)

บตัรคาํ 64 ใบ

singular
เอกพจน

plural
พหพูจน์

singular 
or plural

Nouns

ชุดตัวเลข

สัญลักษณ์เฉพาะ
ประเภทบัตรคำ

F ความถี่

D ระดับั

บอกความถี่ว่าบางสิ่งเกิดขึ้น
บ่อยแค่ไหนหรือกิจวัตรที่ทำ
เป็นประจ

อธิบายระดับของคำ
คุณศัพท์หรือคำกริยาวิเศษ
ณ์์

Relative
Clause
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แต้มโบนัส
รับแต้มโบนัสด้วยการจับคู่บัตรคำบางประเภทเข้าด้วยกัน ซึ่งบัตรคำ
ที่คุณจะต้องจับคู่จะระบุไว้ที่ด้านล่างของบัตรคำแต่ละใบ จากนั้นคุณ
จะได้รับแต้มจากบัตรคำแต่ละใบที่จับคู่กับ อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถ
ใช้บัตรคำอักขระแทนเพื่อรับแต้มโบนัสได้

* S: = Subject (ประธาน) 
(ดด้านล่างของบัตรคำนาม)
หมายความว่าบัตรคำนามจะได้รับโบนัส
หากประธานของประโยคใช้คำกริยาดัง
กล่าว

Noun + Verb

Location + Verb

Adjective + Noun

Adjective + Location

Noun + Extra

Extra + Location

บัตรคำที ่ได้ร ับแต้มโบนัส

บัตรคำที่ให้แต้มโบนัส

*

Location + Noun


