
    
จอลล่ี โฟนิคส์ เป็นรากฐานท่ีเหมาะสมและครบถว้นสาํหรับเสริมทกัษะอ่านและทกัษะเขยีน โดยใช้หลกัการ

เรียนโฟนิคแบบสังเคราะห์  (หลกัการเรียนจากการฝึกออกเสียงตวัอกัษรแต่ละตวัแลว้มาประสมเป็นคาํ) วธีิการ

สอนเสียงของตวัอกัษรภาษาองักฤษภายใตห้ลกัของ จอลล่ี โฟนิคส์  เป็นการเรียนรู้ผา่นประสาทสัมผสัหลายทาง

อยา่งสนุกสนานเพื่อใหง่้ายและเหมาะกบัลกัษณะการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัของเดก็ โดยเดก็ๆ(ผูท่ี้เร่ิมเรียน) สามารถ

เรียนรู้วธีิการสะกดคาํจากตวัอกัษรเพื่ออ่านออกเสียงสะกดคาํและเขียนคาํต่างๆ  

คู่มือฉบบัน้ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางสาํหรับการปูพื้นฐานใหผู้ป้กครองและครูในส่วนของกฎเกณฑแ์ละการอธิบาย

วธีิการต่างๆภายใตห้ลกัของ จอลล่ี โฟนิคส์  นบัวา่เป็นการเติมเตม็และเสริมความเขา้ใจใหท่้านสามารถช่วยเดก็ๆ 

(ผูเ้ร่ิมเรียน)ไดอ้ยา่งถูกหลกัมากยิง่ข้ึน 

ส่ือการเรียนการสอนทั้งหมดของจอลล่ี โฟนิคส์ เหมาะสาํหรับใชป้ระกอบการสอนในโรงเรียน และยงัสามารถ

นาํไปใชเ้รียนดว้ยตนเองท่ีบา้นได ้ โดยส่ือการเรียนส่วนใหญ่ซ่ึงมีสัญลกัษณ์* กาํหนดไวเ้ป็นเน้ือหาซ่ึงเหมาะ

สาํหรับใชท่ี้บา้นไดเ้ช่นกนั  

การสนบัสนุนและการใหก้าํลงัใจของผูป้กครองจาํเป็นอยา่งยิง่สาํหรับกระบวนการเรียนรู้ของเดก็ทุกคน ผูป้กครอง

สามารถช้ีแนะเม่ือเดก็ๆพร้อมท่ีจะเรียนรู้โดยใหเ้รียนรู้ไปท่ีละนอ้ย หากเดก็ขาดความสนใจ ควรหยดุพกัแลว้เร่ิม

เรียนรู้ใหม่อีกคร้ังเด็กๆแต่ละคนมีความสามารถเรียนรู้ไม่เท่ากนั ดงันั้นการเรียนประสมเสียงเพื่ออ่านคาํต่างๆ  อาจ

เป็นเร่ืองง่ายสาํหรับเดก็บา้งคน ทั้งน้ีการเรียนรู้ดว้ยตนเองจาการฝึกฝนอยา่งสมํ่าเสมอ จากตวัอยา่งแบบฝึกหดั หรือ 

จากการประสมคาํต่างๆ จะทาํใหเ้กิดความคล่องแคล่วในการใชภ้าษามากยิง่ข้ึน 

 

ทกัษะพืน้ฐานห้าประการสําหรับการอ่านและเขยีนคอื:  

1. การเรียนออกเสียงตวัอกัษร 
2. การเรียนวธีิการเขยีนตัวอกัษร 
3. การประสมเสียง 
4. การกาํหนดเสียงในคาํ 
5. การสะกดคาํทีอ่ยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ 

 

แมว้า่คู่มือฉบบัน้ีจะอธิบายทกัษะพื้นฐานทั้งหา้น้ีแยกกนั 
แต่การสอนเก่ียวกบัทกัษะพื้นฐานทั้งหา้ควรดาํเนินไปพร้อมๆ กนั 



 

1. การเรียนออกเสียงตวัอกัษร 

จอลล่ี โฟนิคส์ ไม่เพยีงแต่สอนใหรู้้จกัเสียงของตวัอกัษร แต่ยงัสอนใหรู้้จกัเสียงในภาษาองักฤษทั้ง 42 เสียงโดย 

เสียงถูกแบ่งออกเป็นเจด็กลุ่ม บางเสียงประกอบดว้ยอกัษรสองตวั เช่น ee และ or เสียงเหล่าน้ีเรียกวา่ไดกราฟ 

(อกัษรสองตวัประกอบกนัเป็นหน่ึงเสียง) ตวัอกัษร oo เป็นตวัอกัษรท่ีแทนเสียงท่ีแตกต่างกนัไดส้องเสียง เช่นใน

คาํวา่ book และ moon เช่นเดียวกบัตวัอกัษร th ในคาํวา่ that และ three การแบ่งอกัษรใน

ภาษาองักฤษของ จอลล่ี โฟนิคส์     แบ่งเป็นลาํดบัดงัต่อไปน้ี 

1. S, a, t, i, p, n 
2. c, k, e, h, r, m, d 
3. g, o, u, l, f, b 
4. ai, j, oa, ie, ee, or 
5. z, w, ng, v, oo, oo  
6. y, x, ch, sh, th, th 
7. qu, ou, oi, ue, er, ar 

แต่ละเสียงท่ีแทนตวัอกัษรมีการแสดงท่าทางซ่ึงช่วยใหเ้ดก็ๆ จดจาํตวัอกัษรท่ีแทนเสียงนั้นๆ ซ่ึงคุณสามารถ

ทดสอบความกา้วหนา้ทางการเรียนของ จอลล่ี โฟนิคส์   ของเดก็ๆไดจ้ากปฏิกิริยาการตอบโตอ้ยา่งรวดเร็วเม่ือมี

การถามหรือช้ีไปท่ีตวัอกัษรแต่ละตวัและเดก็สามารถแสดงท่าทางพร้อมออกเสียงไดร้วดเร็ว อกัษรท่ีแทนเสียงแต่

ละตวัสามารถนาํมาใชส้อนไดห้น่ึงตวัอกัษรต่อหน่ึงวนั เม่ือเดก็ๆ มีความมัน่ใจมากข้ึนในการออกเสียงแต่ละ

ตวัอกัษรการแสดงท่าทางประกอบเสียงจึงไม่มีความจาํเป็น 

เดก็ๆ ควรเรียนรู้วา่ ตวัอกัษร a ออกเสียงคล้ายเสียง  แอะ ไม่ใชจ้าํวา่ตวัอกัษร a นีค้อืตวัอกัษรช่ือ เอ (a) 

ตวัอยา่งเช่น ตัวอกัษรai ออกเสียงคล้ายเสียง เอ (ลากสียงยาว) ใน aim อ่านวา่ (เอ-เมอะ=เอม) เช่นเดียวกนั 

ตวัอกัษร n ออกเสียงคล้ายเสียง  เนอะ nn (ในคาํวา่ net) ไม่ใชจ้าํวา่ตวัอกัษรn น้ีคือตวัอกัษรช่ือ เอน็(en) วธีิ

น้ีจะช่วยในการผสมคาํ การเรียนรู้ช่ือของอกัษรสามารถทาํตามไดใ้นภายหลงั  

การสอนออกเสียงตวัตวัอกัษรภายใตห้ลกั จอลล่ี โฟนิคส์  ไม่ไดเ้รียงตามลาํดบัตวัอกัษร ตวัอกัษรกลุ่มแรก (s, a, 
t, i, p, n) ถูกเลือกข้ึนมาเน่ืองจากอกัษรกลุ่มดงักล่าวสามารถนาํมาสร้างคาํซ่ึงประกอบดว้ย ตวัอกัษรสามตวั

ง่ายๆ ไดดี้กวา่ตวัอกัษรหกตวัอ่ืนๆ อกัษร b และ d ถูกแยกอธิบายในกลุ่มอ่ืนเพื่อหลีกเล่ียงไม่ใหเ้กิดความสับสน  

การสอนเก่ียวกบัเสียงท่ีสามารถเขียนไดม้ากกวา่หน่ึงวธีิในช่วงเร่ิมตน้จะสอนเพียงรูปแบบ

เดียวเท่านั้น ตวัอยา่งเช่น เสียง ai (rain) จากนั้นจะสอนทางเลือกอ่ืน เช่น a-e (gate) 
และ ay (day) ต่อไปดงัท่ีปรากฏตามตวัอยา่งในหนังสือคาํศพัท์จอลล่ี โฟนิคส์ 



2. การเรียนวธีิการเขยีนตัวอกัษร 

เดก็ๆ จาํเป็นตอ้งรู้จกัวธีิการจบัดินสอท่ีถูกตอ้ง 

 

การจบัสาํหรับเดก็ท่ีถนดัมือซา้ยและมือขวาใชว้ธีิเดียวกนั 

 

 

การจบัดินสอท่ีถูกตอ้งควรใหดิ้นสออยูร่ะหวา่งน้ิวโป้ง น้ิวช้ี และน้ิวกลางซ่ึงตั้งเป็นมุม ‘สามขา’ หากเดก็ๆ เร่ิมตน้

จบัไม่ถูกวธีิ การแกไ้ขในภายหลงัจะยิง่ทาํไดย้ากข้ึน  

เดก็ๆ จาํเป็นตอ้งเขียนตวัอกัษรแต่ละตวัอยา่งถูกวธีิ ในช่วงเร่ิมตน้จะมีการสอนอกัษร c เน่ืองจากเป็นรูปร่าง

พื้นฐานสาํหรับตวัอกัษรอ่ืนๆ เช่น อกัษร d ปัญหาเฉพาะท่ีพึงสังเกตไดแ้ก่: 

• อกัษร o (เขียนทวนเขม็นาฬิกา ไม่เขียนตามเขม็นาฬิกา) 

• อกัษร d (เร่ิมเขียนจากก่ึงกลางบรรทดั ไม่เร่ิมจากดา้นบน) 

• การเขียนตวัอกัษรเช่น m และ n ตอ้งเร่ิมจากการลากเสน้ลงดา้นล่าง 

ดีวีดี และวิดีโอของจอลล่ี โฟนิคส์ รวมทั้งหนงัสือฟิงเกอร์ โฟนิคส์ แสดงวธีิการเขียนตวัอกัษรแต่ละตวัอยา่ง

ถูกตอ้ง ขอ้แนะนาํท่ีควรจดจาํไวคื้อไม่มีตวัอกัษรใดท่ีเร่ิมตน้เขียนจากดา้นล่างของบรรทดั 

เม่ือถึงเวลาเดก็ๆ จาํเป็นตอ้งเรียนการเขียนแบบลากเสน้ติดกนั (ลายมือ) เพือ่ช่วยใหเ้ขียนคล่องและสะกดไดดี้ข้ึน 

เม่ือการเขียนคาํเกิดจากการเคล่ือนไหวเพียงคร้ังเดียว จะช่วยใหส้ามารถจดจาํตวัสะกดท่ีถูกตอ้งไดง่้ายยิง่ข้ึน จอลล่ี 

โฟนิคส์ ใชรู้ปแบบตวัพิมพแ์บบแซสซูน อินแฟนท ์ ซ่ึงไดรั้บการออกแบบมาสาํหรับเดก็ท่ีกาํลงัหดัอ่านและเขียน 

ตวัอกัษรหลายตวั (เช่น d และ n) มีลายเส้นตวดัหางออกอยูต่อนทา้ยเพื่อช่วยใหเ้ขียนลากเส้นต่อเน่ืองไดง่้าย

ยิง่ข้ึน (ตรวจสอบนโยบายโรงเรียนของคุณเน่ืองจากหลายโรงเรียนไม่มีการสอนเขียนลากเส้นต่อเน่ืองในช่วง

แรกเร่ิม) 

        



3. การประสมเสียง 

การประสมเสียงคือกระบวนการออกเสียงแต่ละ

เสียงในคาํและไล่เสียงพร้อมกนัออกมาจน

กลายเป็นคาํ ตวัอยา่ง เช่น การออกเสียง d-o-g 
ทาํใหเ้กิดคาํวา่ dog วธีิการดงักล่าวเป็นเทคนิคท่ีเดก็ทุกคนจาํเป็นตอ้งเรียนรู้และฝึกฝนเพื่อพฒันาการประสมคาํ 

คุณควรเร่ิมตน้ดว้ยการออกเสียงคาํและสงัเกตวา่เดก็ๆ สามารถฟังออกหรือไม่ หากจาํเป็นอาจตอ้งช่วยเฉลยคาํตอบ

ดว้ย เดก็บางคนใชเ้วลานานกวา่เดก็คนอ่ืนๆ กวา่จะฟังออก การออกเสียงตอ้งทาํอยา่งรวดเร็วเพือ่ใหส้ามารถไดย้นิ

ออกมาเป็นคาํ การออกเสียงตวัแรกใหด้งัจะช่วยใหฟั้งไดง่้ายข้ึน ลองออกเสียงคาํ เช่น b-u-s, t-o-p,  c-a-t 
และ h-e-n บ่อยๆ ในหนังสือคู่มือการผนัเสียง และหนังสือคาํศพัท์ จอลล่ี โฟนิคส์ไดร้ะบุรายการคาํศพัทท่ี์

เหมาะสาํหรับใชเ้อาไว ้

จาํไวว้า่เสียงบางเสียง (ไดกราฟ) ประกอบดว้ยตวัอกัษรสองตวั เช่น sh เดก็ๆ ควรออกเสียงไดกราฟ (sh) ไม่ใช่

ออกเสียงตวัอกัษรทีละตวั (s-h) การฝึกฝนจะช่วยใหเ้ดก็ๆ สามารถผสมไดกราฟเป็นหน่ึงเสียงในคาํหน่ึงคาํได ้

ดงันั้นคาํวา่ rain ควรออกเสียงวา่ r-ai-n และคาํวา่ feet ออกเสียงวา่ f-ee-t ไม่

ควรเร่ิมตน้ฝึกฝนดว้ยเสียงไดกราฟเพราะเป็นวธีิท่ียากเกินไป บตัรผสมคาํท่ัวไปของจอลล่ี 

โฟนิคส์ สามารถนาํมาใชใ้นชั้นเรียนเพื่อพฒันาการออกเสียงไดกราฟดงักล่าวได ้

คุณจะพบวา่การสามารถแยกแยะระหวา่งคาํประสม (เช่น st) กบัไดกราฟ (เช่น sh) มีประโยชนอ์ยา่งมาก ในคาํ

ผสมเราจะไดย้นิเสียงทั้งสองเสียง คือเสียง s และ t     ในไดกราฟ เสียงท่ีไดย้นิจะไม่เป็นแบบนั้น เปรียบเทียบคาํ

วา่ mishap (ซ่ึงออกเสียงทั้ง s และ h) และคาํวา่ midship (ซ่ึงแยกเสียง sh ออกต่างหาก) ขณะท่ีออกเสียง

คาํประสม ควรส่งเสริมใหเ้ดก็ๆ ออกเสียงตวัอกัษรควบกลํ้าสองเสียงพร้อมกนั เช่น fl-a-g ไม่ใช่ f-l-a-g การ

ออกเสียงดว้ยวธีิน้ีจะช่วยใหอ่้านไดอ้ยา่งคล่องแคล่วยิง่ข้ึน 

คาํบางคาํในภาษาองักฤษมีตวัสะกดพิเศษ และไม่สามารถอ่านโดยการผสมได ้ เช่น said, was และ one คาํ

เหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นคาํท่ีเห็นอยูท่ัว่ไป ส่วนท่ีเป็นตวัสะกดพิเศษจึงตอ้งอาศยัการจดจาํเท่านั้น คาํเหล่าน้ีเรียกวา่ ‘คาํ

ท่ีอยูน่อกเหนือกฎเกณฑ’์ 

 

 

 

 

 



4. การกาํหนดเสียงในคาํ 

 วธีิการท่ีง่ายท่ีสุดในการสะกดคาํคือการฟังเสียงในคาํนั้นๆ การเขา้ใจเสียงของตวัอกัษร

สามารถช่วยใหส้ะกดคาํไดแ้มแ้ต่คาํท่ีอยูน่อกเหนือกฎเกณฑ ์ 

 

ฝึกใหเ้ดก็เร่ิมฟังเสียงแรกในคาํ การเล่นเกมไอ-สปายเป็นวธีิท่ีเหมาะสมท่ีสุด จากนั้นลองฟังเสียงตอนจบของคาํ 

เพราะเสียงตรงกลางคาํเป็นเสียงท่ีฟังยากท่ีสุด 

เร่ิมตน้ดว้ยคาํท่ีมีตวัอกัษรสามตวั เช่น cat หรือ hot การออกเสียงคาํและเคาะจงัหวะเสียงตามเป็นวิธีท่ีน่าสนใจ 

เคาะสามคร้ังหมายถึงสามเสียง ออกเสียงแต่ละเสียงตามจงัหวะท่ีคุณเคาะ ระมดัระวงัสาํหรับคาํท่ีมีไดกราฟ เช่น คาํ

วา่  fish มีตวัอกัษรส่ีตวั แต่มีเพยีงสามเสียง คือ f-i-sh 

เกมจ๊ิกเลทส์ช่วยกาํหนดเสียงในคาํ เกมคาํคลอ้งจอง บทกลอน และเพลงจากจอลล่ี ซองส์ ช่วยใหผู้ฟั้งคุน้เคยกบั

เสียงในคาํต่างๆ เกมอ่ืนๆ สามารถนาํมาเล่นได ้เช่น  
1) เกมเติมเสียง: ถา้ฉนัเติมเสียง p ไวต้รงหนา้ของคาํวา่ ink จะไดค้าํวา่อะไร? คาํตอบ: pink  ตวัอยา่งอ่ืนๆ 

เช่น m-ice, b-us ฯลฯ 
2) เกมตดัเสียง: ถา้ฉนัตดัเสียง p ออกจากคาํวา่ pink ฉนัจะไดค้าํวา่อะไร? คาํตอบ: ink ตวัอยา่งอ่ืนๆ ตามคาํ

ขา้งตน้ และ f-lap, s-lip, c-rib, d-rag, p-ant, m-end, s-top, b-end, s-trip ฯลฯ 

5. การสะกดคาํทีอ่ยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ 

การเรียนรู้วธีิการสะกดคาํท่ีอยูน่อกเหนือกฎเกณฑมี์หลายวธีิดว้ยกนั: 

1) มอง ปิด เขียน และตรวจ มองท่ีคาํศพัทเ์พือ่ดูวา่ส่วนใดเป็นคาํท่ีอยูน่อกหนือกฎเกณฑ ์ บอกใหเ้ดก็พยายาม

เขียนคาํศพัทใ์นอากาศโดยการบอกตวัอกัษรออกมา ปิดคาํศพัทแ์ละดูวา่เดก็สามารถเขียนคาํไดถู้กตอ้งหรือไม่ 

ตรวจสอบเพือ่ความแน่ใจ 

2) อ่านคาํตามเสียงออกมาใหไ้ดย้นิครบทุกเสียง ตวัอยา่งเช่น คาํวา่ was อ่านวา่ ‘wass’ ซ่ึงออกเสียงคลอ้ง

จองกบัคาํวา่ mass   คาํวา่ Monday อ่านวา่ ‘M-on-day’  

3) อกัษรยอ่ช่วยจาํ เป็นการนาํตวัอกัษรแรกของคาํแต่ละคาํมาแต่งเป็นประโยคท่ีจาํง่ายเพื่อช่วยใหส้ามารถสะกด

คาํไดถู้กตอ้ง ตวัอยา่งเช่น คาํวา่ laugh มาจาก Laugh At Ugly Goat’s Hair. 

4) การเขียนแบบลากเส้นติดกนั (ลายมือ) ช่วยใหส้ะกดคาํไดดี้ข้ึน 

 



หนังสืออ่านสําหรับเดก็ 

เดก็จะไดรั้บประโยชนอ์ยา่งมากจากการท่ีผูใ้หญ่ใชเ้วลาอ่านหนงัสือใหเ้ดก็ฟัง

ดว้ยความเพลิดเพลิน ซ่ึงเป็นการบ่มเพาะนิสัยรักการอ่านใหเ้กิดข้ึนในตวัของเดก็เอง  

ทนัทีท่ีเดก็เร่ิมเรียนการออกเสียงของแต่ละตวัอกัษร เดก็จะสามารถจาํแนกเสียงของตวัอกัษรนั้นๆ ในคาํได ้

หลงัจากนั้น เด็กจะไดเ้รียนการผสมเสียงเหล่านั้นเพื่ออ่านเป็นคาํ ดงันั้น การเร่ิมจากหนงัสือท่ีอ่านง่าย ไม่มีหลกั

ผสมคาํซบัซอ้นจะช่วยใหก้ารฝึกอ่านง่ายข้ึน เม่ือเดก็อ่านไดค้ล่องแลว้ ทกัษะท่ีสาํคญัท่ีสุด คือ ความเขา้ใจใน

คาํศพัทแ์ละเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน ซ่ึงสามารถพฒันาไดจ้ากการตั้งคาํถามเพื่อวดัความเขา้ใจในเน้ือเร่ืองท่ีเดก็ไดอ่้านไป  

เกีย่วกบั จอลลี่โฟนิคส์ 

หลกัสูตรจอลล่ีโฟนิคส์คิดคน้โดย ซู ลอยด ์ (Sue Lloyd) และ ซาร่า เวร์ินแฮม (Sara Wernham) 
คุณครูโรงเรียน Woods Loke Primary School ท่ี Lowestoft ประเทศองักฤษ ผลการคน้ควา้

อิสระพบวา่ เดก็ท่ีเรียนดว้ย โปรแกรม จอลล่ีโฟนิคส์ เป็นระยะเวลา 1 ปี มีค่าเฉล่ียของความสามารถในการอ่าน

กา้วหนา้ข้ึน 1 ปี จากอายจุริง และความสามารถในการสะกดคาํพฒันาแบบกา้วกระโดดอยา่งน่าตกใจโดยท่ี

เดก็ผูช้ายมีความสามารถการอ่านและการสะกดคาํเทียบเท่าเดก็ผูห้ญิง  

หลกัสูตรจอลล่ีโฟนิคส์ เป็นการเรียนเสียงของตวัอกัษรภาษาองักฤษผา่น

ประสาทสมัผสัการรับรู้ ในหลากหลายรูปแบบ วธีิน้ีช่วยใหก้ารสอนเดก็ท่ีมีการ

เรียนรู้ท่ีต่างกนัเขา้ใจง่ายข้ึน ทั้งยงัเพิ่มความมัน่ใจใหก้บัผูส้อนอีกดว้ย 
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ท่าประกอบเสียงของจอลลีโ่ฟนิคส์ 
s  เคล่ือนมือเหมือนกาํลงัเขียนตวัอกัษร S และออกเสียง ซซซ 

a  ทาํมือเหมือนปัดมดท่ีไต่อยูเ่หนือขอ้ศอก และออกเสียง แอะ แอะ แอะ 
t  หนัศีรษะซา้ย ขวา  เสมือนวา่กาํลงัดูเทนนิส และออกเสียง เถอะ เถอะ เถอะ  
i  ทาํมือเป็นหนวดหนูอยูบ่นแกม้สองขา้ง และออกเสียง อิ อิ อิ 
p  ทาํท่าเหมือนพน่ลมเป่าเทียน และออกเสียง เผอะ เผอะ เผอะ 
n  กางแขนสองขา้งออกเหมือนปีกเคร่ืองบิน ทาํเสียงดงัเลียนแบบเสียงเคร่ืองบิน และออกเสียง อือน 
 
c k  ยกมือข้ึนและดีดน้ิวเหมือนกาํลงัเล่นเคร่ืองดนตรีกลบัและพดูวา่ เขอะ เขอะ เขอะ 
e  ทาํท่าตอกไข่ โดยใชส้องมือตอกไข่ลงกะทะ ออกเสียง เอะ เอะ เอะ 
h ยกมือข้ึนอยูห่นา้ปาก หายใจแรงๆ เหมือนคุณเหน่ือยกระหืดกระหอบ และออกเสียง เฮอะ เฮอะเฮอะ 
r  ทาํท่าเหมือนลูกสุนขักดัผา้ข้ีร้ิวแลว้ส่ายหวัไปมา และออกเสียง รือออ 

m  ลูบทอ้งเสมือนกบัวา่เห็นอาหารน่ากินและออกเสียง อืมมม 
d  เคาะมือข้ึนลงเหมือนกาํลงัตีกลองและออกเสียง เดอะ เดอะ เดอะ 
 
g  หมุนมือลงเป็นขด เสมือนวา่นํ้ากาํลงัไหลวนลงท่อระบายนํ้า และออกเสียง เกอะ เกอะ เกอะ 
o  ทาํท่า ปิด-เปิด สวิตซไ์ฟ และออกเสียง เอาะ เอาะ เอาะ 
u  ทาํมือเหมือนกาํลงัดึงร่มข้ึนและออกเสียง อะ อะ อะ 
l  ทาํมือเหมือนถืออมยิม้ เลียอมยิม้และออกเสียง เหลอะ เหลอะ เหลอะ 
f  เอามือสองขา้งประกบกนัชา้ๆ เสมือนวา่ลูกโป่งรูปปลาถูกปล่อยลมออก และออกเสียง ฟฟฟฟฟ 

b  ทาํท่าถือไมเ้บสบอลและกาํลงัตีลูกบอล  และออกเสียง เบอะ เบอะ เบอะ 
 
ai  ป้องมือขา้งหู และออกเสียง เอ เอ เอ 
j  ทาํท่าส่ายตวัไปมาเหมือนเยลล่ีบนจาน และออกเสียง เจอะ เจอะ เจอะ 
oa  เอามือมาปิดปากเหมือนกาํลงัตกใจท่ีทาํบา้งอยา่งผิดพลาด และออกเสียง โอว ์
ie  ทาํมือตะเบะ๊เหมือนทหารเรือทาํความเคารพผูบ้งัคบับญัชา และออกเสียง ไอ ไอ  
ee or  ตั้งมือข้ึนบนหวัเหมือนหูลา และออกเสียง อี-ออร์  อี-ออร์ 
 
z  กางแขนออกดา้นขา้งเหมือนปีกผ้ึง และออกเสียง ซซซ (หลอดเสียงท่ีคอจะสั่น) 
w  หงายฝ่ามือขา้งหนา้ปากและเป่าลมบนฝ่ามือเสมือนวา่คุณคือลม และออกเสียง เหวอะ เหวอะ เหวอะ 
ng  จิตนาการวา่คุณเป็นนกัยกนํ้าหนกัและทาํท่ายกเวทหนกัๆ ข้ึนเหนือศีรษะ และออกเสียง อึงงง 

v  ทาํท่าเหมือนกาํลงัจบัพวงมาลยัรถตู ้และออกเสียง วฟือออ  (หลอดเสียงท่ีคอจะสัน่) 
oo OO  โยกศีรษะไปขา้งหนา้-ขา้งหลงัเหมือนนกในนาฬิกากุ๊กก ูและออกเสียง อุ ๊อู 
 
y  ทาํท่าเหมือนกาํลงักินโยเกิร์ต และออกเสียง เหยอะ 

 x  ทาํท่าถ่ายภาพเอก็ซ์เรยด์ว้ยกลอ้งรังสีเอ็กซ์เรย ์ และออกเสียง เขอะซึ เขอะซึ  (รวบเสียงพร้อมกนัเบาๆ) 
ch  ทาํมือฉึกฉกัเหมือนคุณคือรถไฟ และออกเสียง เฉอะ เฉอะ เฉอะ 

sh  วางน้ิวช้ีบนริมฝีปากและพดูวา่ และออกเสียง ชูว ์

th th  ทาํท่าเหมือนตวัตลกแสนซนแลบล้ินใส่คน แลบล้ินออกเล็กนอ้ยสาํหรับ th  แลบล้ินออกมากสาํหรับ th และออกเสียง เตอะ (ตวัอยา่งคาํท่ีออก

เสียงสองเสียงน้ี คือ this (ดิส) และ thumb (ตมั)  
 
qu  ทาํมือเหมือนปากของเป็ด และออกเสียง เขอะเหวอะ เขอะเหวอะ เขอะเหวอะ 
ou  สมมุติให้น้ิวช้ีขา้งหน่ึงเป็นเขม็จ้ิมไปท่ีน้ิวโป้ง และออกเสียง อาว อาว อาว 
oi  ป้องมือสองขา้งไวร้อบปาก และตะโกนออกเสียงว่า ออย ชิพอะฮอย (เสียงตะโกนเรียกให้เรือหยดุ) 
ue  ช้ีไปท่ีคนรอบขา้งคุณ และออกเสียง ย ูย ูย ู
er  มว้นมือไปมาเหมือนเคร่ืองป่ันแป้งขนมปัง เออร์ 
ar  อา้ปากกวา้งและพดูวา่ อา (สาํเนียงองักฤษ) 
  ขยบัมือข้ึนลงเหมือนครีบแมวนํ้ากระพือครีบ และออกเสียง อาร์ (สาํเนียงอเมริกนั)   
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