จอลลี่ โฟนิคส์ เป็ นรากฐานที่เหมาะสมและครบถ้วนสําหรับเสริมทักษะอ่านและทักษะเขียน โดยใช้ หลักการ
เรียนโฟนิคแบบสั งเคราะห์ (หลักการเรี ยนจากการฝึ กออกเสี ยงตัวอักษรแต่ละตัวแล้วมาประสมเป็ นคํา) วิธีการ
สอนเสี ยงของตัวอักษรภาษาอังกฤษภายใต้หลักของ จอลลี่ โฟนิคส์ เป็ นการเรี ยนรู ้ผา่ นประสาทสัมผัสหลายทาง
อย่างสนุกสนานเพื่อให้ง่ายและเหมาะกับลักษณะการเรี ยนรู ้ที่แตกต่างกันของเด็ก โดยเด็กๆ(ผูท้ ่ ีเริ่ มเรี ยน) สามารถ
เรี ยนรู ้วธิ ี การสะกดคําจากตัวอักษรเพื่ออ่านออกเสี ยงสะกดคําและเขียนคําต่างๆ
คู่มือฉบับนี้สามารถใช้เป็ นแนวทางสําหรับการปูพ้นื ฐานให้ผปู ้ กครองและครู ในส่ วนของกฎเกณฑ์และการอธิบาย
วิธีการต่างๆภายใต้หลักของ จอลลี่ โฟนิคส์ นับว่าเป็ นการเติมเต็มและเสริ มความเข้าใจให้ท่านสามารถช่วยเด็กๆ
(ผูเ้ ริ่ มเรี ยน)ได้อย่างถูกหลักมากยิง่ ขึ้น
สื่ อการเรี ยนการสอนทั้งหมดของจอลลี่ โฟนิคส์ เหมาะสําหรับใช้ประกอบการสอนในโรงเรี ยน และยังสามารถ
นําไปใช้เรี ยนด้วยตนเองที่บา้ นได้ โดยสื่ อการเรี ยนส่ วนใหญ่ซ่ ึงมีสัญลักษณ์* กําหนดไว้เป็ นเนื้อหาซึ่งเหมาะ
สําหรับใช้ที่บา้ นได้เช่นกัน
การสนับสนุนและการให้กาํ ลังใจของผูป้ กครองจําเป็ นอย่างยิง่ สําหรับกระบวนการเรี ยนรู ้ของเด็กทุกคน ผูป้ กครอง
สามารถชี้แนะเมื่อเด็กๆพร้อมที่จะเรี ยนรู ้โดยให้เรี ยนรู ้ไปที่ละน้อย หากเด็กขาดความสนใจ ควรหยุดพักแล้วเริ่ ม
เรี ยนรู ้ใหม่อีกครั้งเด็กๆแต่ละคนมีความสามารถเรี ยนรู ้ไม่เท่ากัน ดังนั้นการเรี ยนประสมเสี ยงเพื่ออ่านคําต่างๆ อาจ
เป็ นเรื่ องง่ายสําหรับเด็กบ้างคน ทั้งนี้การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจาการฝึ กฝนอย่างสมํ่าเสมอ จากตัวอย่างแบบฝึ กหัด หรื อ
จากการประสมคําต่างๆ จะทําให้เกิดความคล่องแคล่วในการใช้ภาษามากยิง่ ขึ้น

ทักษะพืน้ ฐานห้ าประการสํ าหรับการอ่านและเขียนคือ:
1.
2.
3.
4.
5.

การเรียนออกเสี ยงตัวอักษร
การเรียนวิธีการเขียนตัวอักษร
การประสมเสี ยง
การกําหนดเสี ยงในคํา
การสะกดคําทีอ่ ยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์
แม้วา่ คู่มือฉบับนี้จะอธิบายทักษะพื้นฐานทั้งห้านี้แยกกัน
แต่การสอนเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานทั้งห้าควรดําเนินไปพร้อมๆ กัน

1. การเรียนออกเสี ยงตัวอักษร
จอลลี่ โฟนิคส์ ไม่เพียงแต่สอนให้รู้จกั เสี ยงของตัวอักษร แต่ยงั สอนให้รู้จกั เสี ยงในภาษาอังกฤษทั้ง 42 เสี ยงโดย
เสี ยงถูกแบ่งออกเป็ นเจ็ดกลุ่ม บางเสี ยงประกอบด้วยอักษรสองตัว เช่น ee และ or เสี ยงเหล่านี้เรี ยกว่าไดกราฟ
(อักษรสองตัวประกอบกันเป็ นหนึ่งเสี ยง) ตัวอักษร oo เป็ นตัวอักษรที่แทนเสี ยงที่แตกต่างกันได้สองเสี ยง เช่นใน
คําว่า book และ moon เช่นเดียวกับตัวอักษร th ในคําว่า that และ three การแบ่งอักษรใน
ภาษาอังกฤษของ จอลลี่ โฟนิคส์ แบ่งเป็ นลําดับดังต่อไปนี้
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
แต่ละเสี ยงที่แทนตัวอักษรมีการแสดงท่าทางซึ่งช่วยให้เด็กๆ จดจําตัวอักษรที่แทนเสี ยงนั้นๆ ซึ่ งคุณสามารถ
ทดสอบความก้าวหน้าทางการเรี ยนของ จอลลี่ โฟนิคส์ ของเด็กๆได้จากปฏิกิริยาการตอบโต้อย่างรวดเร็วเมื่อมี
การถามหรื อชี้ไปที่ตวั อักษรแต่ละตัวและเด็กสามารถแสดงท่าทางพร้อมออกเสี ยงได้รวดเร็ว อักษรที่แทนเสี ยงแต่
ละตัวสามารถนํามาใช้สอนได้หนึ่งตัวอักษรต่อหนึ่งวัน เมื่อเด็กๆ มีความมัน่ ใจมากขึ้นในการออกเสี ยงแต่ละ
ตัวอักษรการแสดงท่าทางประกอบเสี ยงจึงไม่มีความจําเป็ น
เด็กๆ ควรเรี ยนรู ้วา่ ตัวอักษร a ออกเสี ยงคล้ายเสี ยง แอะ ไม่ใช้จาํ ว่าตัวอักษร a นีค้ อื ตัวอักษรชื่อ เอ (a)
ตัวอย่างเช่น ตัวอักษรai ออกเสี ยงคล้ายเสี ยง เอ (ลากสี ยงยาว) ใน aim อ่านว่า (เอ-เมอะ=เอม) เช่นเดียวกัน
ตัวอักษร n ออกเสี ยงคล้ายเสี ยง เนอะ nn (ในคําว่า net) ไม่ใช้จาํ ว่าตัวอักษรn นี้คือตัวอักษรชื่อ เอ็น(en) วิธี
นี้จะช่วยในการผสมคํา การเรี ยนรู ้ชื่อของอักษรสามารถทําตามได้ในภายหลัง
การสอนออกเสี ยงตัวตัวอักษรภายใต้หลัก จอลลี่ โฟนิคส์ ไม่ได้เรี ยงตามลําดับตัวอักษร ตัวอักษรกลุ่มแรก (s, a,
t, i, p, n) ถูกเลือกขึ้นมาเนื่องจากอักษรกลุ่มดังกล่าวสามารถนํามาสร้างคําซึ่งประกอบด้วย ตัวอักษรสามตัว
ง่ายๆ ได้ดีกว่าตัวอักษรหกตัวอื่นๆ อักษร b และ d ถูกแยกอธิบายในกลุ่มอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความสับสน
การสอนเกี่ยวกับเสี ยงที่สามารถเขียนได้มากกว่าหนึ่งวิธีในช่วงเริ่ มต้นจะสอนเพียงรู ปแบบ
เดียวเท่านั้น ตัวอย่างเช่น เสี ยง ai (rain) จากนั้นจะสอนทางเลือกอื่น เช่น a-e (gate)
และ ay (day) ต่อไปดังที่ปรากฏตามตัวอย่างในหนังสื อคําศัพท์ จอลลี่ โฟนิคส์

2. การเรียนวิธีการเขียนตัวอักษร
เด็กๆ จําเป็ นต้องรู ้จกั วิธีการจับดินสอที่ถูกต้อง

การจับสําหรับเด็กที่ถนัดมือซ้ายและมือขวาใช้วธิ ีเดียวกัน

การจับดินสอที่ถกู ต้องควรให้ดินสออยูร่ ะหว่างนิ้วโป้ ง นิ้วชี้ และนิ้วกลางซึ่งตั้งเป็ นมุม ‘สามขา’ หากเด็กๆ เริ่ มต้น
จับไม่ถูกวิธี การแก้ไขในภายหลังจะยิง่ ทําได้ยากขึ้น
เด็กๆ จําเป็ นต้องเขียนตัวอักษรแต่ละตัวอย่างถูกวิธี ในช่วงเริ่ มต้นจะมีการสอนอักษร c เนื่องจากเป็ นรู ปร่ าง
พื้นฐานสําหรับตัวอักษรอื่นๆ เช่น อักษร d ปัญหาเฉพาะที่พึงสังเกตได้แก่:
• อักษร o (เขียนทวนเข็มนาฬิกา ไม่เขียนตามเข็มนาฬิกา)
• อักษร d (เริ่ มเขียนจากกึ่งกลางบรรทัด ไม่เริ่ มจากด้านบน)
• การเขียนตัวอักษรเช่น m และ n ต้องเริ่ มจากการลากเส้นลงด้านล่าง
ดีวีดี และวิดีโอของจอลลี่ โฟนิคส์ รวมทั้งหนังสื อฟิ งเกอร์ โฟนิคส์ แสดงวิธีการเขียนตัวอักษรแต่ละตัวอย่าง
ถูกต้อง ข้อแนะนําที่ควรจดจําไว้คือไม่มีตวั อักษรใดที่เริ่ มต้นเขียนจากด้านล่างของบรรทัด
เมื่อถึงเวลาเด็กๆ จําเป็ นต้องเรี ยนการเขียนแบบลากเส้นติดกัน (ลายมือ) เพือ่ ช่วยให้เขียนคล่องและสะกดได้ดีข้ ึน
เมื่อการเขียนคําเกิดจากการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียว จะช่วยให้สามารถจดจําตัวสะกดที่ถูกต้องได้ง่ายยิง่ ขึ้น จอลลี่
โฟนิคส์ ใช้รูปแบบตัวพิมพ์แบบแซสซูน อินแฟนท์ ซึ่งได้รับการออกแบบมาสําหรับเด็กที่กาํ ลังหัดอ่านและเขียน
ตัวอักษรหลายตัว (เช่น d และ n) มีลายเส้นตวัดหางออกอยูต่ อนท้ายเพื่อช่วยให้เขียนลากเส้นต่อเนื่องได้ง่าย
ยิง่ ขึ้น
(ตรวจสอบนโยบายโรงเรี ยนของคุณเนื่องจากหลายโรงเรี ยนไม่มีการสอนเขียนลากเส้นต่อเนื่องในช่วง
แรกเริ่ ม)

3. การประสมเสี ยง
การประสมเสี ยงคือกระบวนการออกเสี ยงแต่ละ
เสี ยงในคําและไล่เสี ยงพร้อมกันออกมาจน
กลายเป็ นคํา ตัวอย่าง เช่น การออกเสี ยง d-o-g
ทําให้เกิดคําว่า dog วิธีการดังกล่าวเป็ นเทคนิคที่เด็กทุกคนจําเป็ นต้องเรี ยนรู ้และฝึ กฝนเพื่อพัฒนาการประสมคํา
คุณควรเริ่ มต้นด้วยการออกเสี ยงคําและสังเกตว่าเด็กๆ สามารถฟังออกหรื อไม่ หากจําเป็ นอาจต้องช่วยเฉลยคําตอบ
ด้วย เด็กบางคนใช้เวลานานกว่าเด็กคนอื่นๆ กว่าจะฟังออก การออกเสี ยงต้องทําอย่างรวดเร็วเพือ่ ให้สามารถได้ยนิ
ออกมาเป็ นคํา การออกเสี ยงตัวแรกให้ดงั จะช่วยให้ฟังได้ง่ายขึ้น ลองออกเสี ยงคํา เช่น b-u-s, t-o-p, c-a-t
และ h-e-n บ่อยๆ ในหนังสื อคู่มือการผันเสี ยง และหนังสื อคําศัพท์ จอลลี่ โฟนิคส์ ได้ระบุรายการคําศัพท์ที่
เหมาะสําหรับใช้เอาไว้
จําไว้วา่ เสี ยงบางเสี ยง (ไดกราฟ) ประกอบด้วยตัวอักษรสองตัว เช่น sh เด็กๆ ควรออกเสี ยงไดกราฟ (sh) ไม่ใช่
ออกเสี ยงตัวอักษรทีละตัว (s-h) การฝึ กฝนจะช่วยให้เด็กๆ สามารถผสมไดกราฟเป็ นหนึ่งเสี ยงในคําหนึ่งคําได้
ดังนั้นคําว่า rain ควรออกเสี ยงว่า r-ai-n และคําว่า feet ออกเสี ยงว่า f-ee-t ไม่
ควรเริ่ มต้นฝึ กฝนด้วยเสี ยงไดกราฟเพราะเป็ นวิธีที่ยากเกินไป บัตรผสมคําทั่วไปของจอลลี่
โฟนิคส์ สามารถนํามาใช้ในชั้นเรี ยนเพื่อพัฒนาการออกเสี ยงไดกราฟดังกล่าวได้
คุณจะพบว่าการสามารถแยกแยะระหว่างคําประสม (เช่น st) กับไดกราฟ (เช่น sh) มีประโยชน์อย่างมาก ในคํา
ผสมเราจะได้ยนิ เสี ยงทั้งสองเสี ยง คือเสี ยง s และ t ในไดกราฟ เสี ยงที่ได้ยนิ จะไม่เป็ นแบบนั้น เปรี ยบเทียบคํา
ว่า mishap (ซึ่งออกเสี ยงทั้ง s และ h) และคําว่า midship (ซึ่งแยกเสี ยง sh ออกต่างหาก) ขณะที่ออกเสี ยง
คําประสม ควรส่ งเสริ มให้เด็กๆ ออกเสี ยงตัวอักษรควบกลํ้าสองเสี ยงพร้อมกัน เช่น fl-a-g ไม่ใช่ f-l-a-g การ
ออกเสี ยงด้วยวิธีน้ ีจะช่วยให้อ่านได้อย่างคล่องแคล่วยิง่ ขึ้น
คําบางคําในภาษาอังกฤษมีตวั สะกดพิเศษ และไม่สามารถอ่านโดยการผสมได้ เช่น said, was และ one คํา
เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็ นคําที่เห็นอยูท่ วั่ ไป ส่ วนที่เป็ นตัวสะกดพิเศษจึงต้องอาศัยการจดจําเท่านั้น คําเหล่านี้เรี ยกว่า ‘คํา
ที่อยูน่ อกเหนือกฎเกณฑ์’

4. การกําหนดเสี ยงในคํา
วิธีการที่ง่ายที่สุดในการสะกดคําคือการฟังเสี ยงในคํานั้นๆ
สามารถช่วยให้สะกดคําได้แม้แต่คาํ ที่อยูน่ อกเหนือกฎเกณฑ์

การเข้าใจเสี ยงของตัวอักษร

ฝึ กให้เด็กเริ่ มฟังเสี ยงแรกในคํา การเล่นเกมไอ-สปายเป็ นวิธีที่เหมาะสมที่สุด จากนั้นลองฟังเสี ยงตอนจบของคํา
เพราะเสี ยงตรงกลางคําเป็ นเสี ยงที่ฟังยากที่สุด
เริ่ มต้นด้วยคําที่มีตวั อักษรสามตัว เช่น cat หรื อ hot การออกเสี ยงคําและเคาะจังหวะเสี ยงตามเป็ นวิธีที่น่าสนใจ
เคาะสามครั้งหมายถึงสามเสี ยง ออกเสี ยงแต่ละเสี ยงตามจังหวะที่คุณเคาะ ระมัดระวังสําหรับคําที่มีไดกราฟ เช่น คํา
ว่า fish มีตวั อักษรสี่ ตวั แต่มีเพียงสามเสี ยง คือ f-i-sh
เกมจิ๊กเลทส์ช่วยกําหนดเสี ยงในคํา เกมคําคล้องจอง บทกลอน และเพลงจากจอลลี่ ซองส์ ช่วยให้ผฟู ้ ังคุน้ เคยกับ
เสี ยงในคําต่างๆ เกมอื่นๆ สามารถนํามาเล่นได้ เช่น
1) เกมเติมเสี ยง: ถ้าฉันเติมเสี ยง p ไว้ตรงหน้าของคําว่า ink จะได้คาํ ว่าอะไร? คําตอบ: pink ตัวอย่างอื่นๆ
เช่น m-ice, b-us ฯลฯ
2) เกมตัดเสี ยง: ถ้าฉันตัดเสี ยง p ออกจากคําว่า pink ฉันจะได้คาํ ว่าอะไร? คําตอบ: ink ตัวอย่างอื่นๆ ตามคํา
ข้างต้น และ f-lap, s-lip, c-rib, d-rag, p-ant, m-end, s-top, b-end, s-trip ฯลฯ
5. การสะกดคําทีอ่ ยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์
การเรี ยนรู ้วธิ ีการสะกดคําที่อยูน่ อกเหนือกฎเกณฑ์มีหลายวิธีดว้ ยกัน:
1) มอง ปิ ด เขียน และตรวจ มองที่คาํ ศัพท์เพือ่ ดูวา่ ส่ วนใดเป็ นคําที่อยูน่ อกหนือกฎเกณฑ์ บอกให้เด็กพยายาม
เขียนคําศัพท์ในอากาศโดยการบอกตัวอักษรออกมา ปิ ดคําศัพท์และดูวา่ เด็กสามารถเขียนคําได้ถกู ต้องหรื อไม่
ตรวจสอบเพือ่ ความแน่ใจ
2) อ่านคําตามเสี ยงออกมาให้ได้ยนิ ครบทุกเสี ยง ตัวอย่างเช่น คําว่า was อ่านว่า ‘wass’ ซึ่งออกเสี ยงคล้อง
จองกับคําว่า mass คําว่า Monday อ่านว่า ‘M-on-day’
3) อักษรย่อช่วยจํา เป็ นการนําตัวอักษรแรกของคําแต่ละคํามาแต่งเป็ นประโยคที่จาํ ง่ายเพื่อช่วยให้สามารถสะกด
คําได้ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น คําว่า laugh มาจาก Laugh At Ugly Goat’s Hair.
4) การเขียนแบบลากเส้นติดกัน (ลายมือ) ช่วยให้สะกดคําได้ดีข้ ึน

หนังสื ออ่านสํ าหรับเด็ก
เด็กจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการที่ผใู ้ หญ่ใช้เวลาอ่านหนังสื อให้เด็กฟัง
ด้วยความเพลิดเพลิน ซึ่งเป็ นการบ่มเพาะนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นในตัวของเด็กเอง
ทันทีท่ีเด็กเริ่ มเรี ยนการออกเสี ยงของแต่ละตัวอักษร เด็กจะสามารถจําแนกเสี ยงของตัวอักษรนั้นๆ ในคําได้
หลังจากนั้น เด็กจะได้เรี ยนการผสมเสี ยงเหล่านั้นเพื่ออ่านเป็ นคํา ดังนั้น การเริ่ มจากหนังสื อที่อ่านง่าย ไม่มีหลัก
ผสมคําซับซ้อนจะช่วยให้การฝึ กอ่านง่ายขึ้น เมื่อเด็กอ่านได้คล่องแล้ว ทักษะที่สาํ คัญที่สุด คือ ความเข้าใจใน
คําศัพท์และเนื้อเรื่ องที่อ่าน ซึ่งสามารถพัฒนาได้จากการตั้งคําถามเพื่อวัดความเข้าใจในเนื้อเรื่ องที่เด็กได้อ่านไป

เกีย่ วกับ จอลลี่โฟนิคส์
หลักสู ตรจอลลี่โฟนิคส์คิดค้นโดย ซู ลอยด์ (Sue Lloyd) และ ซาร่ า เวิร์นแฮม (Sara Wernham)
คุณครู โรงเรี ยน Woods Loke Primary School ที่ Lowestoft ประเทศอังกฤษ ผลการค้นคว้า
อิสระพบว่า เด็กที่เรี ยนด้วย โปรแกรม จอลลี่โฟนิคส์ เป็ นระยะเวลา 1 ปี มีค่าเฉลี่ยของความสามารถในการอ่าน
ก้าวหน้าขึ้น 1 ปี จากอายุจริ ง และความสามารถในการสะกดคําพัฒนาแบบก้าวกระโดดอย่างน่าตกใจโดยที่
เด็กผูช้ ายมีความสามารถการอ่านและการสะกดคําเทียบเท่าเด็กผูห้ ญิง
หลักสู ตรจอลลี่โฟนิคส์
เป็ นการเรี ยนเสี ยงของตัวอักษรภาษาอังกฤษผ่าน
ประสาทสัมผัสการรับรู ้ ในหลากหลายรู ปแบบ วิธีน้ ีช่วยให้การสอนเด็กที่มีการ
เรี ยนรู ้ที่ต่างกันเข้าใจง่ายขึ้น ทั้งยังเพิม่ ความมัน่ ใจให้กบั ผูส้ อนอีกด้วย

ท่ าประกอบเสี ยงของจอลลีโ่ ฟนิคส์
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ยกมือขึ้นและดีดนิ้วเหมือนกําลังเล่นเครื่ องดนตรี กลับและพูดว่า เขอะ เขอะ เขอะ
ทําท่าตอกไข่ โดยใช้สองมือตอกไข่ลงกะทะ ออกเสี ยง เอะ เอะ เอะ
ยกมือขึ้นอยูห่ น้าปาก หายใจแรงๆ เหมือนคุณเหนื่ อยกระหื ดกระหอบ และออกเสี ยง เฮอะ เฮอะเฮอะ
ทําท่าเหมือนลูกสุนขั กัดผ้าขี้ริ้วแล้วส่ายหัวไปมา และออกเสี ยง รื อออ
ลูบท้องเสมือนกับว่าเห็นอาหารน่ากินและออกเสี ยง อืมมม
เคาะมือขึ้นลงเหมือนกําลังตีกลองและออกเสี ยง เดอะ เดอะ เดอะ

3

หมุนมือลงเป็ นขด เสมือนว่านํ้ากําลังไหลวนลงท่อระบายนํ้า และออกเสี ยง เกอะ เกอะ เกอะ
ทําท่า ปิ ด-เปิ ด สวิตซ์ไฟ และออกเสี ยง เอาะ เอาะ เอาะ
ทํามือเหมือนกําลังดึงร่ มขึ้นและออกเสี ยง อะ อะ อะ
ทํามือเหมือนถืออมยิม้ เลียอมยิม้ และออกเสี ยง เหลอะ เหลอะ เหลอะ
เอามือสองข้างประกบกันช้าๆ เสมือนว่าลูกโป่ งรู ปปลาถูกปล่อยลมออก และออกเสี ยง ฟฟฟฟฟ
ทําท่าถือไม้เบสบอลและกําลังตีลูกบอล และออกเสี ยง เบอะ เบอะ เบอะ

4
5

z
w
ng
v
oo OO
y
x
ch
sh
th th

qu
ou
oi
ue
er
ar

เคลื่อนมือเหมือนกําลังเขียนตัวอักษร S และออกเสี ยง ซซซ
ทํามือเหมือนปัดมดที่ไต่อยูเ่ หนือข้อศอก และออกเสี ยง แอะ แอะ แอะ
หันศีรษะซ้าย ขวา เสมือนว่ากําลังดูเทนนิส และออกเสี ยง เถอะ เถอะ เถอะ
ทํามือเป็ นหนวดหนูอยูบ่ นแก้มสองข้าง และออกเสี ยง อิ อิ อิ
ทําท่าเหมือนพ่นลมเป่ าเทียน และออกเสี ยง เผอะ เผอะ เผอะ
กางแขนสองข้างออกเหมือนปี กเครื่ องบิน ทําเสี ยงดังเลียนแบบเสี ยงเครื่ องบิน และออกเสี ยง อือน
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ป้ องมือข้างหู และออกเสี ยง เอ เอ เอ
ทําท่าส่ายตัวไปมาเหมือนเยลลี่บนจาน และออกเสี ยง เจอะ เจอะ เจอะ
เอามือมาปิ ดปากเหมือนกําลังตกใจที่ทาํ บ้างอย่างผิดพลาด และออกเสี ยง โอว์
ทํามือตะเบ๊ะเหมือนทหารเรื อทําความเคารพผูบ้ งั คับบัญชา และออกเสี ยง ไอ ไอ
ตั้งมือขึ้นบนหัวเหมือนหู ลา และออกเสี ยง อี-ออร์ อี-ออร์
กางแขนออกด้านข้างเหมือนปี กผึ้ง และออกเสี ยง ซซซ (หลอดเสี ยงที่คอจะสั่น)
หงายฝ่ ามือข้างหน้าปากและเป่ าลมบนฝ่ ามือเสมือนว่าคุณคือลม และออกเสี ยง เหวอะ เหวอะ เหวอะ
จิตนาการว่าคุณเป็ นนักยกนํ้าหนักและทําท่ายกเวทหนักๆ ขึ้นเหนื อศีรษะ และออกเสี ยง อึงงง
ทําท่าเหมือนกําลังจับพวงมาลัยรถตู้ และออกเสี ยง วฟื อออ (หลอดเสี ยงที่คอจะสัน่ )
โยกศีรษะไปข้างหน้า-ข้างหลังเหมือนนกในนาฬิกากุ๊กกู และออกเสี ยง อุ๊ อู
ทําท่าเหมือนกําลังกินโยเกิร์ต และออกเสี ยง เหยอะ
ทําท่าถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์ดว้ ยกล้องรังสี เอ็กซ์เรย์ และออกเสี ยง เขอะซึ เขอะซึ (รวบเสี ยงพร้อมกันเบาๆ)
ทํามือฉึ กฉักเหมือนคุณคือรถไฟ และออกเสี ยง เฉอะ เฉอะ เฉอะ
วางนิ้วชี้บนริ มฝี ปากและพูดว่า และออกเสี ยง ชูว์
ทําท่าเหมือนตัวตลกแสนซนแลบลิ้นใส่ คน แลบลิ้นออกเล็กน้อยสําหรับ th แลบลิ้นออกมากสําหรับ th และออกเสี ยง เตอะ (ตัวอย่างคําที่ออก
เสี ยงสองเสี ยงนี้ คือ this (ดิส) และ thumb (ตัม)
ทํามือเหมือนปากของเป็ ด และออกเสี ยง เขอะเหวอะ เขอะเหวอะ เขอะเหวอะ
สมมุติให้นิ้วชี้ ขา้ งหนึ่ งเป็ นเข็มจิ้มไปที่นิ้วโป้ ง และออกเสี ยง อาว อาว อาว
ป้ องมือสองข้างไว้รอบปาก และตะโกนออกเสี ยงว่า ออย ชิ พอะฮอย (เสี ยงตะโกนเรี ยกให้เรื อหยุด)
ชี้ไปที่คนรอบข้างคุณ และออกเสี ยง ยู ยู ยู
ม้วนมือไปมาเหมือนเครื่ องปั่นแป้ งขนมปัง เออร์
อ้าปากกว้างและพูดว่า อา (สําเนียงอังกฤษ)
ขยับมือขึ้นลงเหมือนครี บแมวนํ้ากระพือครี บ และออกเสี ยง อาร์ (สําเนี ยงอเมริ กนั )

