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ค ํานําสํานกัพิมพ์

เมื่อคาร์ลอสตามหา  “เด็กแห่งแสงสว่าง”  คือซูกัสและเบิร์ดจนพบ 
แล้ว จึงได้ถ่ายทอดวิชาการออกเสียง  รวมทั้งมอบต�าราเวทมนตร์ Secret 
ให้ แต่การใช้ภาษาองักฤษเบกิพลงัจากเวทมนตร์ Secret ไม่ได้ง่ายดายอย่าง 
ทีค่ดิ แล้วอย่างนี้พวกเขาจะปกป้องโลกจากการยึดครองของจอมมารไซมัส 
ได้หรือไม่!!

มาร่วมลุ้นและผจญภัยในโลกเวทมนตร์ไปกับซูกัสและเบิร์ด พร้อม
เรียนรู้หลักการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องจาก Why? เก่งออกเสียง 
ภาษาอังกฤษ เล่ม 2  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

เนื้อหาการ์ตูนจะสอดแทรกหน้าความรู้ไว้ในแต่ละบทเพื่อแนะน�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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หมู่บ้านนี้เสียหาย
ไปหมดเลย

ต้องเป็นฝีมือ
ของไซมัสแน ่ๆ

เราต้องรีบจัดการ
กับไซมัสให้ได้ ก่อน
ที่อาเบนจะถูก
    ท�าลาย

1
พบเพื่อนใหม่

8
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ทหารของไซมสัมมีาก 
พวกเจ้าไม่อาจต่อสู้
เพยีง 2 คนได้

ฉะนั้นจงไปขอ
ความช่วยเหลือที่
หมู่บ้านกองโจร

พวกเจ้าไม่ต้องกลัว 
เพราะถึงแม้จะเป็นโจร

 แต่ก็เป็นโจรที่ผดุง
ความยุติธรรม

จงน�าสิง่นีต้ดิตวัไปด้วย
แล้วหัวหน้ากองโจร
จะช่วยเหลือ
พวกเจ้า

จงจ�าไว้ว่า
เจ้าทั้งสองต้อง
รวมใจเป็นหนึ่ง
เดียวกัน

ต่อไปจะเป็น
อย่างไร ก็อยู่ที่
พวกเจ้าละ

พวกเราจะท�า
ได้ไหมนะ

ก็ไม่รู้สินะ

9
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ผ่าง

ขวับ

ชึบ

ซูมมม
ตึก 

ตึก 
ตึก

หา ย้าก

แต่ถ้าเราจัดการกับ
ไซมสัไม่ส�าเรจ็ อาเบน
และไฮโรดก็จะถึง
กาลอวสาน

เวทมนตร์ Secret
ต้องช่วยได้
แน ่ๆ!

เสียงอะไร

เสยีงเวทมนตร์!

ต้องมีคนสู้กันด้วยเวทมนตร์
แถวนี้แน ่ๆ!

นั่นใครน่ะ

10
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ฮึบ

เจ้าพวกอ�ามหิต ท�าลาย
หมู่บ้านจนพังพินาศ
แล้วยังไม่พออีกรึ

ท่านไซมัสสั่งให้
ท�าลายทุกอย่าง

ให้สิ้นซาก

ท่านไซมัส
ประสงค์สิ่งใด 
ข้าจัดให้!

จงสูญหาย
ไปในความมืด!

Darkness!

อันตราย!

ระวัง!

*darkness: ความมืด 11
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Stone!

พยัญชนะควบกล�้า s       

stone: หิน
/stəʊn/ 
ซโทน (1 พยางค์)

พลังเวทมนตร์
แข็งแกร่งจัง

สุดยอด! จะแสดงฝีมอืให้เหน็
เป็นขวัญตา

ผ่าง

 โคร
มมม

ปึ้ก
ฟึ่บ

12
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อ๊ะ! ท�าไมเป็น
แบบนี้ล่ะ อยู ่ๆ ก็
ใช้เวทมนตร์ ไม่ได้

หลบไปก่อนค่ะ! ซูกัส สู้ๆ!

จงปลิวไปกับสายลม
Wind!

โอ๊ะ

ท�าไมเป็นแบบนี้ หรือเราควบคุมพลัง
เวทมนตร์ไม่ได้ 

เจ้าหนูลองใช้คาถา
พยัญชนะควบกล�้าสิ 

อาจได้ผลนะ

แป่ว

ฟู่

13
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คาถาพยัญชนะควบ
กล�้าเป็นมนตร์วิเศษ
มีพลังมหาศาล
เลยละ

ว้าว! จริงเหรอคะ
ช่วยสอนหน่อยสิ

ไม่มีทาง
หรอก ฮ้า! นี่ตั้งใจ

จะช่วยนะ

รีบสอนเร็วเข้า!
เหน็ว่าจะช่วยหรอกนะ 

งั้นสอนให้ก็ได้

ออกเสียง
รวบเป็นพยางค์เดียว
คือพยัญชนะควบกล�้า
เช่น  snow: หิมะ
 play:  เล่น
  drop: ร่วง, ตก

ต้องรวมพยัญชนะ
2 ตัวเข้าด้วยกัน แล้ว
ออกเสียงรวบให้เป็น

พยางค์เดียว

ฮึ่ม

เปรี๊ยะ แง

14
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พูดตามนะ... 
Stone! Stone!

ส...สะโทน!

อะไรเนี่ย

แหะ ๆ เพิ่งหัด
เองนี่คะ

เป็นอะไรรึเปล่า ไม่เป็นไร
เจ้าหนูก่อนจะ
โจมตีอีกรอบ 
ฟังข้าให้ดีนะ

ครับ

ซูมมม

ผ่าง

อ๊ากกก
ตูม

15
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ออกเสียง  /s/ กับ
/t/ แยกกันเป็น
2 พยางค์ไม่ได้
นะ

ต้องออกเสียง /st/
รวบให้เป็นพยางค์เดียว

ในการออกเสียงพยัญชนะ
ควบกล�้าที่ขึ้นต้นด้วย s
จะรวบเสียงพยัญชนะตัวหลัง
เข้ากับเสียง  /s/

skin (ผิว) - /sk/
star (ดาว) - /st/
swim (ว่ายน�้า) - /sw/

ส่วนการออกเสียงพยัญชนะควบกล�้า  /l/
และ  /r/ จะรวบเสียงพยัญชนะตัวแรก
แล้วเน้นที่เสียง  /l/ และ  /r/
blow (ปลิว) - /bl/
plan (แผนการ) - /pl/
f lag (ธง) - /f l/
drop (ร่วง, ตก) - /dr/
brain (สมอง) - /br/
tree (ต้นไม้) - /tr/

เวลาออกเสียงพยัญชนะ
ควบกล�้าต้องรวบเสียง
พยัญชนะและสระเข้า
ด้วยกันใช่ไหมครับ

เข้าใจเร็วดีนี่! ไหนลองฝึกพูดดูซิ

/s/ + /t/ (X) 

   /st/   ( )

16
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ลองพูดว่า 
blow ซิ

เจ้าหนู
ไปช่วยเพื่อนเร็วเข้าสิ

เร็วเข้า! Blow!

ส�าเร็จแล้ว!

เย้!

ชึบ

ซูม

พรึบ

17
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