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ค ํานําสํานกัพิมพ์

จอมมารไซมัสร่ายมนตร์ด�าเพื่อหวังจะครองโลก...
เมือ่เหตกุารณ์เป็นเช่นนี ้คาร์ลอส แม่มดผูน้�าแห่งไฮโรดจงึออกเดนิทาง 

ตามหา “เดก็แห่งแสงสว่าง” ผูท้ีจ่ะมาขัดขวางแผนการอนัชัว่ร้ายของจอมมาร 
ไซมสั ซึง่กค็อืซกูสัและเบร์ิด ผูม้พีรสววรค์ในการใช้ภาษาองักฤษเบกิพลงัจาก 
เวทมนตร์ Secret แต่หนทางเตม็ไปด้วยเหล่ามารมากมาย แล้วอย่างน้ีพวกเขา 
จะปกป้องโลกจากการยึดครองของจอมมารไซมัสได้หรือไม่!!

มาร่วมลุ้นและผจญภัยในโลกเวทมนตร์ไปกับซูกัสและเบิร์ด พร้อม 
เรียนรู้หลักการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องจาก Why? เก่งออกเสียง 
ภาษาอังกฤษ เล่ม 1  รวมทั้งฝึกทักษะการฟัง พัฒนาการออกเสียงจากใน
ซีดี  เพื่อที่จะช่วยซูกัสและเบิร์ดเบิกพลังจากเวทมนตร์ Secret ปราบเหล่า 
มารร้ายกัน

เด็ก ๆ พร้อมผจญภัยในโลกเวทมนตร์แล้วหรือยัง ถ้าออกเสียงภาษา
อังกฤษจนคล่องแล้ว ก็มาท่องคาถาปราบเหล่ามารร้ายไปพร้อมกับซูกัสและ 
เบิร์ดกันเลย

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
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หลักการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องตามเจ้าของภาษา

มีหลักการจ�าแนกตัวอักษรและเสียงตามหลักสากล โดยพยัญชนะ
ในภาษาอังกฤษมี  26 ตัว แต่มีเสียงมากถึง  44  เสียง  ดังน้ันจึงอธิบาย 
หลักการของเสียงภาษาอังกฤษ 44 เสียงน้ีอย่างละเอียด เพื่อให้เข้าใจและ
สามารถออกเสียงได้ดียิ่งขึ้น

1

เรื่องราวสนุกสนาน

เด็ก  ๆ  จะรู ้สึกเหมือนได้เข้าไปในดินแดนแห่งเวทมนตร์  ขณะที่ 
ตัวละครต้องผจญภัยพร้อมแก้ปัญหาต่าง  ๆ เด็ก ๆ ก็จะได้เรียนรู้เรื่องการ 
ออกเสียงและการสะกดค�าศัพท์ไปพร้อมกัน ซึ่งนอกจากจะได้ความรู้แล้ว 
ยังเพลิดเพลินไปกับความสนุกสนานที่แทรกอยู่ในเรื่องอีกด้วย

2

ความรู้ครบถ้วนสมบูรณ์

เนื้อหาการ์ตูนจะสอดแทรกหน้าความรู้ไว้ในแต่ละบท  เพื่อแนะน�า 
การออกเสียง  รวมถึงวิธีการจ�าแนกเสียงภาษาอังกฤษแต่ละเสียงอย่าง 
ละเอยีด นอกจากนีย้งัมแีบบทดสอบให้ได้ฝึกเขยีนค�าศัพท์  เพื่อเปรียบเทียบ 
ตัวอักษรและเสียงในภาษาอังกฤษอีกด้วย

3

วิดีโอฝึกทักษะการออกเสียง

นอกจากเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เนื้อหาที่น่าสนใจในการ์ตูนแล้ว ยังได้
ฝึกทักษะการฟังและการออกเสียง  โดยเทียบเคียงเสียงจากอาจารย์ชาว
ต่างชาติ ซึ่งในซีดีจะอธิบายจุดเด่นของเสียงต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ รวมถึง
ฝึกการออกเสียงแต่ละค�า  เพื่อช่วยให้ออกเสียงภาษาอังกฤษได้ชัดเจน 
ยิ่งขึ้น

4

Why? เก่งออกเสยีงภาษาองักฤษ มอีะไรบ้างนะ
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1
เริ่มออกผจญภัย

ฉันเกลียดการ
ต้องมาตักน�้าที่สุด

ในโลก!

เราน่าจะใกล้ถึง
บ่อน�้าแล้วละ

ทนอีกนิดนะ

แฮก

แฮก
แฮก แฮก

แฮก

แฮก

แฮก

แฮก

8
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ท�าไมไม่มี
บ่อน�้าใกล ้ๆ 

บ้านบ้างเลย

ตอนนี้แหล่งน�้าที่เหลืออยู่
ก็คือที่นี่เท่านั้นแหละ

ต่อไปพวกเรา
จะมีน�้าดื่มอยู่
หรือเปล่านะ

เมื่อหลายปีก่อนยังมี
ทะเลสาบอยู่เลย

แต่เพราะภัย
พิบัติครั้งนั้น เฮ้อ ท�าไมถึง

เกิดภัยพิบัติ
บ่อยนักนะ

หรือว่าเรื่องพ่อมด
ชั่วร้ายที่สาปเมืองอาเบน

จะเป็นเรื่องจริงนะ
เบิร์ด หา

แฮก
แฮก

แฮก

9
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ฮิ ๆ ๆส่งของมีค่ามา
ให้หมด!

โจรป่า!

ปกติข้าไม่ยุ่งกับ
เด็กและคนชรา
หรอกนะ แต่ว่า
...

ข้าต้องท�าเพื่อ
ความอยู่รอด

ท�าไงดี

  เราต้อง
ช่วยคุณยาย
คนนั้นนะ

เดี๋ยวสิ
วางแผนก่อน

ถ้าคุณยายเป็นอะไร
ขึ้นมาล่ะ

เงียบ!

รบีช่วยคณุยาย
เถอะ!

ชิ้ง

ฟึ่บ
ฮึก

อุ๊บ

10
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นี่เจ้าหนู
มาท�าอะไร
ตรงนี้

เป็นไงล่ะ
เจอลูกถีบเหินหาว

ฉันเข้าไป!

เจ้าพวกนั้น
หยุดรังแกคุณ
ยายเดี๋ยวนี้นะ

ต้องเจอนี่
ลูก ถีบเหินหาว

ยังไม่รู้จัก
กลัวอีก

หน็อย เจ้าเด็ก
อวดดี

ต้องสั่งสอน
ซะหน่อย!

ชึบ

เหวอออ พรึบ

ย้าก อั้ก

ตุ้บ

ตึง

11
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ลุย!

ท�ายังไงดี!

นี่  ไม่ละอายใจบ้าง
หรือไงหา
มารังแกเด็ก

ขอสวรรค์
จงลงทัณฑ์

โอ๊ย หยุดซะที 
หนวกหู!

ลุย!

Stop!

เฮ้อ...ข้าต้อง
ใช้เวทมนตร์จนได้

stop: หยุด
/stɒp/
ซตฺอพ (1 พยางค์)

โอ๊ะ!

พวกโจรป่า...

แข็งเป็น
หินเลย

12
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ท�าไม
พวกเราขยับ
ไม่ได้ล่ะ

ม...ไม่รู้ อิ อิ อยากท�าให้
ข้าโมโหท�าไมล่ะ

คุณยายท�าให้พวกนั้น
แข็งเป็นหินได้ยังไงคะ

เป็นแม่มด
แน ่ๆ เลย

จะมีใครเก่ง
เท่าแม่มดอย่างฉัน

อีกล่ะ 

นี่... อย่า
เกาะแบบนั้นสิ
เสียมารยาทนะ

ข้าเป็นแม่มด
ผู้ยิ่งใหญ่แห่งไฮโรด
ผู้ดูแลต�าราเวทมนตร์ 

Secret...

เอ๊ะ
ร่างกายข้า...

ท�าไมอยู ่ๆ ถึง
นิ่งไปล่ะคะ

กวนคุณยาย
มากไปน่ะสิ

ตึกตึก

หึ
หึ

กึก!

13
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ท�าไมต้องมา
แข็งเป็นหิน
ตอนนี้เนี่ย

อย่าเป็นอย่างนี้
สิคะ หนูไม่ได้

กวนนะ

   เด็กเอ๋ยเด็กน้อย 
ไม่รู้จักความน่ากลัว

ของข้าซะแล้ว!

ท�าไงดีล่ะ ตาลุง
นั่นโกรธแล้ว!

คณุยายยมืหนงัสอื
หน่อยค่ะ

หืม

ย้ากกก

ขวับ

ตึง ตึง ตึง
ตึง ตึง ตึง

แหง็ก

14
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Stop! เฮือก

ฉันท�าได้ด้วยข...ข้าขยับตัว
ไม่ได้

ว้าว!
หนังสือมี
เวทมนตร์

เจ้าเด็กน้อยนั่น
ใช้เวทมนตร์ Secret

ได้ด้วยเหรอ

ว่าแต่...
คลายมนตร์ให้ข้า

ก่อนเถอะ

คุณยาย

ผ่าง

ตึก
ตึก
ตึก

15
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เบิร์ดกับซูกัส
ขอบใจที่ช่วยนะ

ไม่เป็นไรแล้ว
ใช่ไหมครับ

โฮะ ๆ ปวดเมื่อย
นิดหน่อยน่ะ

ผมได้เจอแม่มด
ตัวจริง ไม่อยากจะ
เชื่อเลยครับ

หนูด้วย

ข้าก็คิดไม่ถึง
ที่เด็กอย่างพวกเจ้า

ช่วยข้าไว้

ข้าชื่อคาร์ลอส
เป็นแม่มดคน
สุดท้ายแห่ง
เมืองไฮโรด

คนสุดท้ายเหรอครับ  เมืองไฮโรด
รุ่งเรืองมาก เพราะเป็นเมือง

ของผู้วิเศษนี่ครับ

เบิร์ดรู้เรื่องเมืองไฮโรดดี
จังเลยนะ

ใครไม่รู้จักเมือง
ไฮโรดก็แย่แล้วค่ะ

ฮี่ ฮี่
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ไฮโรดที่พวกเจ้ารู้จักไม่ได้
เป็นแบบนั้นแล้วละ

เพราะไซมัส
ยึดครองไฮโรด
ไปแล้วน่ะสิ

ข่าวลือเป็น
เรื่องจริงหรือนี่

และไซมัสก็
ต้องการยึดครอง
เมืองอาเบนด้วย

ภัยพิบัติในเมืองอาเบน
ก็เป็นฝีมือของไซมัส

พวกเราต้องร่วมกัน
ขัดขวางเจ้าไซมัสนะ

พวกเราเหรอ

ซูกัส  เจ้าใช้เวทมนตร์
ซึ่งคนทั่วไปใช้ไม่ได้

เบิร์ด
เจ้าเป็นคนที่

มีจิตใจดี

หา

ผ่าง

อ๊อกกก

ข...ขอน�้าหน่อย
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