
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ตัวอยางคูมือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับคร ู

สังกดัสํานกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาระนอง 
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คูมือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับครู 
 

INSTRUCTIONAL MODULE    

 

HEADLINE     

การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) 

 

PURPOSE    

1.  ฝกการจําคําศัพท เพื่อแยกคําศัพทออกเปนคําศัพท อื่นๆได เปนการฝกทักษะดานการ

อานคําศัพทภาษาอังกฤษ หรือชวยใหฝกทักษะดานการเขียนคําศัพทไดงายข้ึน และชวยใหสามารถ

จดจําคําศัพทไดมาก ๆ คําย่ิงข้ึน 

2.  แนวปฏิบัติของคูมือฝกการอานภาษาอังกฤษเทียบเสียสระ (A-E-I-O-U-Y) จะชวยให

ผูอานไดจดจํา Picture Dictionary ของเรื่องได 

3.  การฝกอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) เปนกิจกรรมเสริมองคความรู

การวิชาชีพในอนาคต และสามารถนําไปเปนแนวทางประยุกตใชไดอีก 

4.  เพื่อชวยใหการฝกการอานออกเสยีงคําศัพทภาษาอังกฤษ และความหมายของคําศัพทได

ถูกตอง 

5.  เพื่อการฝกอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) สามารถชวยใหผูอานเขาใจ

การสะกดคําศัพทคําอื่น ๆ ไดอยางถูกตอง 

 

PROCESS   

1.  การใช คูมือฉบับน้ี บอกวิธีฝกการอานและกิจกรรมฝกการอานเทียบเสียงสระ

ภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) จาก Picture Dictionary และ Background ของคําศัพทในเรื่อง 

2.  แนวปฏิบัติในการอานเพื่อความเขาใจรายละเอียดเน้ือหาและตัวอยางภาพ จาก Thai 

Software Dictionary จะชวยใหผูฝกปฏิบัติการอาน นําแนวฝกหัดการอานใชเปนแนวทางในการ

ดําเนินงานวิชาชีพใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันได 

3.  เทคนิคการอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ชวยใหเขาใจบริบทของการ

สะกดคําศัพทแตละคําไดอยางถูกตอง 

 

 



 119 

MODULE  ตารางเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ  

EXERCISE  1.1 อานเทียบเสียงสระ   

อานออกเสียง แอ Badminton แบดมินตัน  

 อะ Aluminium อะลูมิเนียม  

 เอ Asia เอเชีย  

 ออ Football ฟุตบอล  

 อา chicago ชิคาโก  

 

 แอ – Badminton - แบดมินตัน 

  

 
Badminton court, isometric view 

แอ 

 

 

 
 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Badminton 

 Badminton is a racquet sport played by either two opposing players (singles) or two opposing 

pairs (doubles), who take positions on opposite halves of a rectangular court divided by a net. 

Players score points by striking a shuttlecock with their racquet so that it passes over the net 

and lands in their opponents' half of the court. Each side may only strike the shuttlecock once 

before it passes over the net. A rally ends once the shuttlecock has struck the floor, or if a 

fault has been called by either the umpire or service judge or, in their absence, the offending 

player, at any time during the rally. 
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 อะ - Aluminium - อะลูมิเนียม 

 

 
Spectral lines of aluminium 

อะ 

 

 Aluminium (or aluminum; see spelling differences) is a chemical element in the boron 

group with symbol Al and atomic number 13. It is a silvery white, soft, ductile metal. 

Aluminium is the third most abundant element (after oxygen and silicon), and the most 

abundant metal in the Earth's crust. It makes up about 8% by weight of the Earth's solid 

surface. Aluminium metal is so chemically reactive that native specimens are rare and 

limited to extreme reducing environments. Instead, it is found combined in over 270 

different minerals.The chief ore of aluminium is bauxite. 

 

 

 

 

 Aluminium foam Structure of trimethylaluminium, a compound 

that features five-coordinate carbon. 

 

 
 Bauxite, a major aluminium ore. The red-brown colour is due to the presence of iron 

minerals 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium 
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 เอ – Asia - เอเชีย 

 

 
The racial diversity of Asia's peoples,  

Nordisk familjebok (1904) 

เ

อ 

 

 Asia ( i/ˈeɪʒə/ or /ˈeɪʃə/) is the Earth's largest and most populous continent, located 

primarily in the eastern and northern hemispheres. It covers 8.7% of the Earth's total 

surface area and comprises 30% of its land area. With approximately 4.3 billion people, it 

hosts 60% of the world's current human population. Like most of the world, Asia has a 

high growth rate in the modern era. For instance, during the 20th century, Asia's population 

nearly quadrupled, as did the world population.  

 

 
 Wat Phra Kaeo in the Grand Palace is among Bangkok's major tourist attractions. 

 

 

 

 
 Dome of the Rock on the Temple Mount, 

in Jerusalem, a holy city for Judaism, 

Christianity and Islam. 

 Pilgrims in the annual Hajj at the Kaabah 

in Mecca. 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Asia 
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 ออ – Football - ฟุตบอล 

 

 

ออ 

 
 Richard Lindon (seen in 1880) is believed to have invented the first footballs with rubber 

bladders. 

           Football refers to a number of sports that involve, to varying degrees, kicking a ball 

with the foot to score a goal. The most popular of these sports worldwide is association 

football, more commonly known as just "football" or "soccer". Unqualified, the word football 

applies to whichever form of football is the most popular in the regional context in which the 

word appears, including association football, as well as American football, Australian rules 

football, Canadian football, Gaelic football, rugby league, rugby union,[1] and other related 

games. These variations of football are known as football codes. 

 

 
Several codes of football 

 
 Ancient Greek football player balancing 

the ball. Depiction on an Attic Lekythos 

 

 

 
            An illustration from the 1850s of 

Australian Aboriginal hunter gatherers. 

Children in the background are playing a 

football game, possibly Woggabaliri.[22] 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Football 
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 อา – Chicago - ชิคาโก 

 

 

อา 

 
 Flang  Seal 

 Chicago ( i/ʃɪˈkɑːɡoʊ/ or /ʃɪˈkɔːɡoʊ/) is the third most populous city in the United 

States, after New York City and Los Angeles. With 2.7 million residents, [5] it is the most 

populous city in both the U.S. state of Illinois and the American Midwest. Its metropolitan 

area, sometimes called Chicagoland, is home to 9.5 million people and is the third-

largest in the United States.[6] Chicago is the seat of Cook County.[a] 

 

 

 

 

Location in the United States 

Coordinates : 41° 52´55"N 

087°37´40"W 

 Country    United States 

State         Illinois 

Counties  Cook and DuPage 

 Settled            1770s 

Incorporated   March 4,1837 

Named for       Miami-Illinois: shikaakwa (Wild 

onion) 

 

 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Chicago 
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EXERCISE 1.2 อานเทียบเสียงสระ   

อานออกเสียง แอ Arrow แอรโรว  

 อา Bar บาร  

 ออ Ward วอรด  

 เออ edward เอดเวิรด  

 

 แอ- Arrow-แอรโรว 

  

 

Thai Traditional Archery พระรามแผลงศร 

แอ 

 
           Arrow is an American television series developed by writer/producers Greg Berlanti, 

Marc Guggenheim, and Andrew Kreisberg. It is based on the DC Comics character Green Arrow, 

a costumed crime-fighter who was created by Mort Weisinger and George Papp. It premiered in 

North America on The CW on October 10, 2012, with international broadcasting taking place in 

late 2012. The series follows billionaire playboy Oliver Queen, portrayed by Stephen Amell, 

who, after five years of being stranded on a hostile island, returns home to fight crime and 

corruption as a secret vigilante whose weapon of choice is a bow and arrow. Unlike in the 

comic books, Oliver does not go by the alias "Green Arrow" in the television series. Arrow also 

features appearances by other DC Comics characters. 

 

 

 

 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Arrow_(TV_series) 

 http://www.thailandoutdoor.com/ArcheryClub/Knowledge/TypeOfBow/typeofbow.html 
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 อา – Bar - บาร 

 

 
An aluminium cylinder (5 mm or 

0.197 in thickness) after 700 bar 

(10,153 psi) pressure 

อา 

 

           The bar is a metric (but not SI) unit of pressure, defined by the IUPAC as exactly 

equal to 100,000 Pa.[1] It is about equal to the atmospheric pressure on Earth at sea level, 

and since 1982 the IUPAC has recommended that the standard for atmospheric pressure 

should be harmonized to 100,000 Pa = 1 bar ≈ 750.0616827 Torr.[2] The same definition is 

used in the compressor and the pneumatic tool industries (ISO 2787). The bar and the 

millibar were introduced by the British meteorologist William Napier Shaw in 1909, while he 

was the director of the Meteorological Office in London.[3] 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Bar_(unit) 

 

 

 

 
 A bar in Switzerland  The bar in the coach terminal at Udine, 

Italy 

           A bar is a retail business establishment that serves alcoholic drinks — beer, wine, 

liquor, and cocktails — for consumption on the premises.[1] Bars provide stools or chairs that 

are placed at tables or counters for their patrons. Some bars have entertainment on a stage, 

such as a live band, comedians, go-go dancers, or strippers. Bars which offer entertainment 

or live music are often referred to as music bars or nightclubs. 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Bar_(establishment) 
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 ออ – Ward - วอรด 

 Picture Dictionary ออ 

 

 

 

     Golden Globe Award 

(n) รางวัลลูกโลกทองคํา Ex. 

Golden Globe Awards, 

honoring excellence in film 

and television, 

 are presented by the Hollywood Foreign 

Press Association. 
 http://dict.longdo.com/%3Fsearch%3Dward 

           ward is a subdivision of a local authority area, typically used for electoral 

purposes. Wards are usually named after neighbourhoods, thoroughfares, parishes, 

landmarks, geographical features and in some cases historical figures connected to 

the area. It is common in the United States for wards to simply be numbered.  In 

Australia, Canada, Monaco, New Zealand, South Africa, the United Kingdom, the 

United States, and Zimbabwe they are an electoral district within a district or 

municipality, used in local government elections. In the United States, wards are 

usually subdivided into precincts for polling purposes. 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Ward_(electoral_subdivision) 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Ward 

 http://dict.longdo.com/%3Fsearch%3Dward   

 N. เขตเลือกตั้ง (ทางการเมือง) 

N. แผนกในโรงพยาบาลที่มีคนไขประเภทเดียวกัน  

syn:(conton)(department)(parish)(arrondisse

ment) 

N. เขตตางๆ ในเรือนจํา 

N. เด็กหรือผูเยาวที่อยูในความคุมครองของศาล หรือ

ผูปกครอง  syn:{adopted child}{foster 

child}(orphan) 

N. บริเวณที่เปดโลงภายในคอกปศุสัตว 

N. ทาทางการเคล่ือนไหวในการปองกัน เชน ในการ

ฟนดาบ VT. ปองกัน (คําโบราณ)  

    syn:(guard)(protect)(safeguard) 

 n. หองคนไข, ตึกคนไข, แผนกใน

โรงพยาบาล, หองเรือนจํา, 

ผูที่อยูในความปกครองหรือความพิทักษ, 

ความเปนผูปกครอง, 

กลุมยามรักษาการณ vt. ปดเปา, ขับออก, 

ขจัด  

Synonym:  precinct, protégé 

 
http://th.w3dictionary.org/index.php%3Fq%3Dward  

http://dict.longdo.com/%3Fsearch%3Dward  

 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Ward_(electoral_subdivision) 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Ward 

 http://www.wardmfg.com/ 
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 เออ - Edward - เอดเวิรด 

 

 

เออ 

 
 The Edwardian era or Edwardian period in the United Kingdom is the period covering 

the reign of King Edward VII, 1901 to 1910, and is sometimes extended beyond 

Edward's death to include years leading up to World War I. 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Edwardian_era 

 เอ็ดเวิรด คัลเลน เอ็ดเวิรด คัลเลน (อังกฤษ: Edward Cullen) หรือชื่อเดิม เอ็ดเวิรด แอนโทนี เมเซน 

(อังกฤษ: Edward Anthony Masen) เปนตัวละครในชุดนิยายทไวไลท ประพันธโดยสเตฟานี เมเยอร 

ตัวละครน้ีปรากฏในนิยายเรื่อง แรกรัตติกาล นวจันทรา คราสสยุมพร รุงอรุโณทัย เชนเดียวกับใน

ภาพยนตร แวมไพร ทไวไลท รวมถึงในนิยายที่ยังไมไดตีพิมพอยาง Midnight Sun ที่เปนเรื่องเลาใน

มุมมองของเอ็ดเวิรด เอ็ดเวิรดเปนแวมไพรที่ตกหลุมรักและแตงงาน ทั้งยังมีบุตรกับเบลลา สวอน หญิง

สาวมนุษยที่ตอมาเลือกที่จะเปนแวมไพรเชนกัน ในภาพยนตร แวมไพร ทไวไลท ผูที่สวมบทบาทเปนเอ็ด

เวิรดคือ โรเบิรต แพตตินสัน 

           ชื่อเม่ือครั้งเปนมนุษย : เอ็ดเวิรด แอนโทน่ี มาเซน 

เกิด : ป ค.ศ.1901 (พ.ศ.2444) เมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่อเม่ือเปนแวมไพร : เอ็ดเวิรด คัล

เลน เปนแวมไพร : ตอนอายุ 17 ป ใน ค.ศ.1918 (พ.ศ.

2461)  
        ความสามารถพิเศษ : อานใจคนออก สะกดคนไดดวยสายตา ของโปรด : สิงโตภูเขา อาชีพ : 

นักเรียนมัธยมปลาย high school สาเหตุของการเปนแวมไพร :: เอ็ดเวิรด มาเซน เกิดที่ชิคาโก ในชวง 

ค.ศ.1918 เกิดโรคไขหวัดใหญสเปนระบาด พอ แม และเขาก็พลอยติดโรคระบาดไปดวย ครอบครัวของ

เอ็ดเวิรดไดเขามารับการรักษา ณ โรงพยาบาลที่คารไลล คัลเลนประจําอยู เม่ือเอ็ดเวิรด ซีเนียร พอของ

เขา ไดเสียชีวิตลง ตามดวยเอลิซาเบ็ธ แมของเขา กอนที่แมเอ็ดเวิรดจะตายเธอไดขอใหคารไลลชวยลูก

ชายของตน เพียงแคบอกวา "หมอตองชวยเขา!" "หมอตองทํา" "หมอตองทํา...ทุกอยางในอํานาจที่หมอมี

อยูในตัว ทําส่ิงที่คนอ่ืนทําไมได ชวยเอ็ดเวิรดดวย"  

(เอลิซาเบ็ธ, New MOON นวจันทรา) 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Cullen 
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EXERCISE 1.3 อานเทียบเสียงสระ  

อานออกเสียง แอ mare แมร  

หมายเหตุ ยกเวน are (Verb to be) ใช  อาร 

 แอ- mare-แมร 

 

 

 

A broodmare. 

Note slight 

distension of 

belly, indicating 

either early 

pregnancy or 

recent foaling 

แอ 

 

 A broodmare and 

foal

 

           A mare is an adult female horse or other equine.[1]    In most cases, a 

mare is a female horse over the age of three, and a filly is a female horse age 

three and younger. However, in Thoroughbred horse racing, a mare is defined as 

a female horse more than four years old. The word can also be used for other 

female equine animals, particularly mules and zebras, though a female donkey is 

usually called a "jenny." A broodmare is a mare used for breeding. A horse's 

female parent is known as its dam.  

 See also : horse behavior 

           Mares are considered easier to handle than stallions. However, geldings 

have no hormone-driven behavior patterns at all, thus sometimes they are 

preferred to both mares and stallions. Mares have a notorious, if generally 

undeserved, reputation for being "marish," meaning that they can be cranky or 

unwilling when they come into season. However, there is considerable evidence 

that much "marish" behavior is mostly the result of humans expecting or allowing 

the mare to misbehave. Because horses in general are very attuned to the 

emotional state of their riders, expectation by a rider of difficult manners during 

estrus can create a self-fulfilling prophecy and a cranky mare.[citation needed]  
 http://en.wikipedia.org/wiki/Mare 
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EXERCISE 1.4 อานเทียบเสียงสระ   

อานออกเสียง อา Bazaar บาซาร  

 แอ Aaron แอรอน  
 

 

 อา - Bazaar - บาซาร 

 

 

อา 

  A Moorish Bazaar  

           A bazaar is a market: and arguably originates from the Middle Persian 

word Vāzār; a permanent enclosed merchandising area, marketplace, or street 

of shops where goods and services are exchanged or sold. Souq is another word 

used in the Middle East for an open-air marketplace or commercial quarter. The 

term bazaar is sometimes also used to refer to the "network of merchants, 

bankers, and craftsmen" who work in that area. Although the current meaning of 

the word is believed to have originated in native Zoroastrian Persia, its use has 

spread and now has been accepted into the vernacular in countries around the 

world. 

 

  
 Laad Bazaar near Charminar, Hyderabad, 

India 

Grand Bazaar, Istanbul 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Bazaar 
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 แอ – Aaron - แอรอน 

 

 
Russian icon of Aaron from the 17th Century. 

แอ Prophet, High Priest 

Honored   Judaism 

In              Christianity 

                  Islam 

Feast         Eastern Orthodox  

                 Church : September 4 

Maronite 

                   

 In the Hebrew Bible and the Quran, Aaron (/ˈɛərən/;[1]) [note 1] was the older 

brother of Moses, (Exodus 6:16-20, 7:7;[4][5] Qur'an 28:34[6]), a prophet of God. He 

represented the priestly functions of his tribe, becoming the first High Priest of the 

Israelites. While Moses was receiving his education at the Egyptian royal court, and 

during his exile among the Midianites, Aaron and his sister Miriam remained with 

their kinsmen in the eastern border-land of Egypt (Goshen). There, Aaron gained a 

name for eloquent and persuasive speech, so that when the time came for the 

demand upon Pharaoh to release Israel from captivity, Aaron became his brother's 

"prophet" to Pharaoh. (Exodus 7:1) Various dates for his life have been proposed, 

ranging from approximately 1600 to 1200 BC. The Jewish Encyclopedia suggests 

two possible accounts of Aaron's death. 

 

 

 

 
 A 14th-century shrine built on top of the 

supposed grave of Aaron on Jabal Hārūn 

in Petra, Jordan 

 Russian icon of Aaron (18th century, 

Iconostasis of Kizhi monastery, 

Karelia, Russia). 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Aaron 
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EXERCISE 1.5 อานเทียบเสียงสระ  

อานออกเสียง อี Aegean อีเจียน  

 แอ Aerosphere แอโรสเฟยร  

 เอ Sundae ซันเด  

 

 อี – Aegean - อีเจียน 

 
 

 www.aegeanair.com/  

 
 

All passengers who check in to their flight via web or mobile 

check-in and depart from Athens International Airport, save even 

more time, as they drop off their baggage to a special counter 

(web & mobile baggage drop off) 

 

 

If you have baggage to check, you may use the designated check-

in counters, where our personnel is always there to assist you. 

 
 

Dedicated check-in counters are also available at all airports, for 

our Business Class passengers or Miles & Bonus Gold Card holders. 

 

 

Special services desks are available to assist our passengers with 

special needs, those travelling with pets and for unaccompanied 

minors. 

 Important Time Limits 

 Check-in Boarding 

 

Latest 30 minutes *  20 minutes 

 Before the scheduled departure of your 

flight, check-in must be completed, After this 

time, no passengers will be admitted. 

Before the scheduled departure of your 

flight After this time, your seat remains at 

the disposal of the airline. 

 *Please fin d in the table below the corresponding minimum check-in closure 

times per departure airport 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Aegean 
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 แอ – Aerosphere - แอโรสเฟยร 

  

 

แอ  

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 http://www.merriam-webster.com/dictionary/aerosphere 

 

 เอ – Sundae - ซันเด 

 
 

 

เอ 

 
 The sundae is a sweet ice cream dessert. It typically consists of one or more 

scoops of ice cream topped with sauce or syrup, and in some cases other 

toppings including sprinkles, whipped cream, maraschino cherries, or other fruits 

(e.g., bananas and pineapple in a banana split.). According to the Oxford English 

Dictionary, the origin of the term sundae is obscure; however, it is generally 

accepted that the spelling "sundae" derives from the English word Sunday, or 

from the German Sonntag, which means Sunday.[1] This may come from the 

belief that a special treat such as sundae is usually eaten on weekends.  
 http://en.wikipedia.org/wiki/Sundae 
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EXERCISE 1.6 

 อานเทียบเสียงสระ [AEA]   

อานออกเสียง เอีย Judaea  จูเดีย  

 อานเทียบเสียงสระ AER]   

อานออกเสียง เออ Kaersutite เคอรซูไทต  

 อานเทียบเสียงสระ [AI]  

อานออกเสียง เอ Spain  สเปน  

 ไอ Cairo  ไคโร  

 อานเทียบเสียงสระ  [AIR] 

อานออกเสียง แอ Bel Air  เบลแอร  

 ไอ Cairo  ไคโร  

 อานเทียบเสียงสระ [AU]  

อานออกเสียง อา Laugh ลาฟ  

 ออ Augusta ออกัสตา  

 เอา Bissau บิสเซา  

 โอ Auger โอเจอร  

 แอ Laughlin แอฟลิน  

 อานเทียบเสียงสระ [AW]   

อานออกเสียง ออ Lawernce  ลอวเรนซ  

 อานเทียบเสียงสระ “ay”  

อานออกเสียง เอ Malay  มาเลย  

 อานเทียบเสียงสระ “ayr”  

อานออกเสียง แอ Ayrshire  แอรเซอร  
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คําถามทายบท 

Let’s check your reading comprehension! 
คําช้ีแจง 

 a. แบบทดสอบฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวัดความรูความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ 

เรื่อง ตารางเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษของ สระ เอ “a” 

 b. แบบทดสอบเปนแบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก จํานวน 6 ขอ 6 คะแนน เวลา 8 นาที 

 c. ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว 

Direction  :  Choose the correct answer. 

 1.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) สระ “a” ขอไหนออกเสียงได

ถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง แอ, อะ, เอ, ออ และ อา 

  b) อานออกเสียง อะ, แอ, ออ, อา และ เอ 

  c) อานออกเสียง ออ, แอ, อา, ออ และ อะ 

  d) การอานออกเสียง สระ “a” ขอ a.  และ b. ถูกตอง 

 2.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) สระ “ar” ขอไหนออกเสียงได

ถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง แอ, อา, ออ และ เออ 

  b) อานออกเสียง อะ, แอ, ออ และ อา 

  c) อานออกเสียง แอ, อา, ออ และ เออ 

  d) การอานออกเสียง สระ “ar” ขอ a.  และ c. ถูกตอง 

 3.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) สระ “are” ขอไหนออกเสียงได

ถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง แอ  b) อานออกเสียง ออ 

  c) อานออกเสียง เออ  d) การอานออกเสียง สระ “are” ขอ a.  ถูกตอง 

 4.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) สระ “aa” ขอไหนออกเสียงได

ถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง เออ, แอ  b) อานออกเสียง แอ, ออ 

  c) อานออกเสียง อา, แอ   

  d) การอานออกเสียง สระ “aa” ขอ a. และ b. ไมถูกตอง 
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 5.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) สระ “ae” ขอไหนออกเสียงได

ถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง แอ, อี และ เออ  b) อานออกเสียง แอ, อี และ เอ 

  c) อานออกเสียง แอ, อี และ ออ 

  d) การอานออกเสียง สระ “ar” ขอ b. ถูกตอง 

 6.  การอานเทียบเสียงสระ “a” มีทั้งหมด 13 คําสะกด ขอใดถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง a, ar, are, aa, ae, aee, aer, ai, air, au, aw, ay  และ ayr 

  b) อานออกเสียง a, ar, are, aa, ae, aea, aer, ai, air, aua, aw, ay  และ ayr 

  c) อานออกเสียง a, ar, are, aa, ae, aea, aer, aia, air, au, aw, ay  และ ayr 

  d) อานออกเสียง a, ar, are, aa, ae, aea, aer, ai, air, au, aw, ay  และ ayr  มี 

13 คําสะกด ขอ a. b. และ c. ไมถูกตอง 

 

เฉลยคําตอบ 
Direction  :  Choose the correct answer. 

 1.  สระ “a” คําตอบ ขอ a. ขอ b. และ ขอ d. ถูกตอง 

 2.  สระ “ar” คําตอบ ขอ a. ขอ c. และ ขอ d. ถูกตอง 

 3.  สระ “are” คําตอบ ขอ a. และ ขอ d. ถูกตอง 

 4.  สระ “aa” คําตอบขอ c. ถูกตอง 

 5.  สระ “ae” คําตอบ ขอ b. และ ขอ b. ถูกตอง 

 6.  สระ “a” มีทั้งหมด 13 คําสะกด คําตอบ  ขอ d. ถูกตอง 
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MODULE   ตารางเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ   

 EXERCISE 2.1 อานเทียบเสียงสระ  

อานออกเสียง อี Sweden สวีเดน  

 เอ Lebanon เลบานอน  

 อิ Eletronic อิเลก็ทรอนิกส  

 เอะ Mexico เม็กซโิก  

 

 

 Sweden 

 
 

  
 

 
 Swedish cuisine 

 

Saffron 

buns 

  

crisp bread 

  

 Swedish 
http://en.wikipedia.org/wiki/Sweden 
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 Lebanon 

 

 

 

 
 

 
http://en.wikipedia.org/wiki/Lebanon 

 

 

     The Music of Lebanon is pervasive in Lebanese 

society.[178] While traditional folk music remains popular 

in Lebanon, modern music reconciling Western and 

traditional Arabic styles, pop, and fusion are rapidly 

advancing in popularity.[179] Radio stations feature a 

variety of music, including traditional Lebanese, 

classical Arabic, Armenian[180] and modern French, 

English, American, and Latin tunes.[181] 

 Popular culture 

 [178] Jump up ^ Carter, Terry; Dunston Lara (15 July 2008). "Arts". Lonely 

Planet Syria & Lebanon. Lonely Planet. Thomas Amelia (3 ed.). Lonely Planet. 

pp. 254–255. ISBN 978-1-74104-609-0. Retrieved 19 September 2009. 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Lebanon 
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Eletronic 

 

    
 

 

 
http://www.eletronic.srv.br/ 

 

 Mexico 

 

 

 

 
http://en.wikipedia.org/wiki/Mexico 

  

  
Flag 

 

 

 

 

  
Coat of arms 
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EXERCISE 2.2 อานเทียบเสียงสระ  

อานออกเสียง เออ Canberra  แคนเบอรรา  

 อา Clerk  คลารก  

 

 เออ- Canberra-แคนเบอรรา 

 

 
 

 
http://en.wikipedia.org/wiki/Canberra 

 
Canberra’s main districts are shown in yellow. 

 

 อา –Clerk-คลารก 
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EXERCISE 2.3 อานเทียบเสียงสระ   

อานออกเสียง เอีย cashmere แคชเมียร  

 

 เอีย-cashmere-แคชเมียร 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Cashmere  http://en.wikipedia.org/wiki/Cashmere_wool 

           Cashmere wool, usually simply known as cashmere, is a fiber obtained from 

Cashmere goats and other types of goat. Common usage defines the fiber as a wool but in 

fact it is a hair, and this is what gives it its unique characteristics as compared to sheep's 

wool. The word cashmere derives from an old spelling of Kashmir. Cashmere is fine in 

texture, strong, light, and soft. Garments made from it provide excellent insulation.  

 

 

 

 

 Pashmina goats, Ladakh  Cashmere scarves 
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EXERCISE 2.4 อานเทียบเสียงสระ  

อานออกเสียง อี Guinea  กินี  

 เอ Dead sea  เดดซ ี  

 เอีย Caribbean  แคริบเบียน  

 

  

 

 

อี- Guinea-กินี 

 
http://en.wikipedia.org/wiki/Guinea 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 เอ- Dead sea-เดดซ ี
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http://en.wikipedia.org/wiki/Dead_Sea 

 

 เอีย- Caribbean-แคริบเบียน 

 
 

 

 
 

 
 

 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Caribbean 
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EXERCISE 2.5 อานเทียบเสียงสระ  

อานออกเสียง แอ Bear  แบร  

 เอีย Gear  เกียร  

 อา Heart  ฮารต  

 เออ Pearl harbor  เพิรลฮารเบอร  

 

 แอ- Bear-แบร 

 

  
 

 
 

 

 เอีย-Gear-เกียร 

 

 
 

   

  

  

 
http://en.wikipedia.org/wiki/Gear 
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 อา-Heart-ฮารต 

  

 
http://en.wikipedia.org/wiki/Heart 

 

 

 
 

 

 

 

 

 เออ-Pearl harbor-เพิรลฮารเบอร 

 

 
http://en.wikipedia.org/wiki/Attack_on_Pearl_Harbor 
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EXERCISE 2.6 อานเทียบเสียงสระ  

อานออกเสียง โอ Beaufort  โบฟอรด  

 อิว Beauty  บิวตี  

 

 โอ-Beaufort-โบฟอรด 

 โอ- Beaufort-โบฟอรด 
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 อิว- Beauty-บิวตี 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 EXERCISE 2.7 อานเทียบเสียงสระ  

อานออกเสียง อี Greenwich  กรีนิช  

 

 อี- Greenwich-กรีนิช 
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 EXERCISE 2.8 อานเทียบเสียงสระ  

อานออกเสียง อี Neit  นีล  

 ไอ Einsteinium  ไอนสไตเนียม  

 เอ Beirut  เบรุต  
 

 อี- Neit-นีล 

 

 
http://en.wikipedia.org/wiki/Neit 
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 ไอ- Einsteinium-ไอนสไตเนียม 

 

 
 

 
http://en.wikipedia.org/wiki/Einsteinium 

 

 
 

Einsteinium was first observed in the fallout from the lvy Mike nuclear test 
 

 เอ- Beirut-เบรุต 

 

 
http://en.wikipedia.org/wiki/Beirut 
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EXERCISE 2.9 อานเทียบเสียงสระ  

อานออกเสียง แอ Heir  แอร  

 เอีย Peirse  เพียรส  

 เออ Peirce  เพิรซ  
 

 แอ- Heir-แอร 

 

 
 

 
 http://dict.longdo.com/search/heir 

http://dictionary.reference.com/browse/heir 
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 เอีย- Peirse-เพียรส 
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 เออ- Peirce-เพิรซ 

  

 

 
 

 
  

 

 
 

EXERCISE 2.10 อานเทียบเสียงสระ  

อานออกเสียง อี People  พีเพิล  

 เอ Leominster  เลมินสเตอร  

 เอีย Napoleon  นะโปเลียน  

 เอียว Borneo  บอรเนียว  
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 อี- People-พีเพิล 

 
 

 

 

 

 

 
 http://en.wikipedia.org/wiki/People 

  

 
 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Thai_people 

 เอ- Leominster-เลมินสเตอร 

 

 

 

 

 

 



 153 

 

 
 

 
 

 เอีย- Napoleon-นะโปเลียน 
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 http://en.wikipedia.org/wiki/Napoleon 

 

 
 เอียว- Borneo-บอรเนียว 
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EXERCISE 2.11 

 อานเทียบเสียงสระ [EOU] 

อานออกเสียง โอ Seoul  โซล  

 อานเทียบเสียงสระ [EU]  

อานออกเสียง อิว Leukemia  ลิวคีเมีย  

 ยุ Europe  ยุโรป  

 ยู Euphoric  ยูเฟอ-ริค  

 เอีย Oleum  โอเลียม  

 อู Reuben  รูเบ็น  

 อานเทียบเสียงสระ [EUR] 

อานออกเสียง เออ Fleur-delis  เฟลอรเดอลสี  

 อานเทียบเสียงสระ [EW]  

อานออกเสียง อิว New York นิวยอรก  

 โอ Sew  โซว  

 อู Andrew  แอนดรูว  

 อานเทียบเสียงสระ [EY]   

อานออกเสียง เอ Yardley  ยารดเลย  

 อี Key  คีย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 156 

คําถามทายบท 

Let’s check your reading comprehension! 
คําช้ีแจง 

 a. แบบทดสอบฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวัดความรูความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ 

เรื่อง ตารางเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษของ สระ อี “e” 

 b. แบบทดสอบเปนแบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ 10 คะแนน เวลา 10 นาที 

 c. ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองเพยีงคําตอบเดียว 

Direction  :  Choose the correct answer. 

 1.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “e” ขอไหนออกเสียง

การสะกดคําดวยสระ “e” ไดถูกตอง ? ………………… 

 a) อานออกเสียง อี, เอ, อ ิและ เอะ b) อานออกเสียง อิ, เอ, อี และ เอะ 

 c) อานออกเสียง อี, แอ, อิ และ เอะ  

 d) การอานออกเสียง สระ “e” ขอ a. และ b. ถูกตอง 

 2.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “e” ขอไหนออกเสียง

การสะกดคําดวยสระ “er” ไดถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง อา และ เอ  b) อานออกเสียง อี และ เออ 

  c) อานออกเสียง อา และ เออ 

  d) การอานออกเสียง สระ “er” ขอ a.  และ b. ถูกตอง 

 3.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “e” ขอไหนออกเสียง

การสะกดคําดวยสระ “ere” ไดถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง อา  b) อานออกเสียง อี 

  c) อานออกเสียง เอีย 

  d) การอานออกเสียง สระ “ere” ขอ c. ไมถูกตอง 

 4.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “e” ขอไหนออกเสียง

การสะกดคําดวยสระ “ea” ไดถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง อี, เอ และ เอีย  b) อานออกเสียง อี, อิ และ เอีย 

  c) อานออกเสียง เอีย, อี และ เออ 

  d) การอานออกเสียง สระ “ea” ขอ a. b. และ c. ถูกตอง 
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 5.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “e” ขอไหนออกเสียง

การสะกดคําดวยสระ “ear” ไดถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง เอีย, แอ, อา และ เออ 

  b) อานออกเสียง เอีย, แอ, เอา และ เออ 

  c) อานออกเสียง เอีย, แอ, อา และ เออ 

  d) การอานออกเสียง สระ “ear” ขอ a. และ c. ถูกตอง 

 6.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “e” ขอไหนออกเสียง

การสะกดคําดวยสระ “eau” ไดถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง โอ, แอ และ อิว  b) อานออกเสียง โอ และ อิว 

  c) อานออกเสียง เอีย, อิว และ โอ 

  d) การอานออกเสียง สระ “eau” ขอ a. และ c. ถูกตอง 

 7.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “e” ขอไหนออกเสียง

การสะกดคําดวยสระ “ei” ไดถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง อี, ไอ และ เอ  b) อานออกเสียง เอ, ไอ และ อ ี

  c) อานออกเสียง ไอ, เอ และ อี 

  d) การอานออกเสียง สระ “ei” ขอ a. b. และ c. ไมถูกตอง 

 8.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “e” ขอไหนออกเสียง

การสะกดคําดวยสระ “eir” ไดถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง แอ, เอีย และ เออ b) อานออกเสียง แอ, ไอ และ เออ 

  c) อานออกเสียง แอ, เอีย และ อี 

  d) การอานออกเสียง สระ “eir” ขอ a. b. และ c. ถูกตอง 

 9.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “e” ขอไหนออกเสียง

การสะกดคําดวยสระ “eo” ไดถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง อี, เอ, เอีย และ เอียว b) อานออกเสียง อี, โอ, เอีย และ เอียว 

  c) อานออกเสียง อี, เอ, เอีย และ เอียว 

  d) การอานออกเสียง สระ “eo” ขอ a. b. และ c. ถูกตอง 

 10.  การอานเทียบเสียงสระ “e” มีทั้งหมด 15 คําสะกด ขอใดถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง e, er, era, ea, ear, eau, ee, ei, eir, eo, eou, eu, eur, ew 

และ ey 

  b) อานออกเสียง e, er, ere, ea, ear, eau, ee, ei, eei, eo, eou, eu, eur, ew 

และ ey 
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  c) อานออกเสียง e, er, ere, ea, ear, eau, ee, ei, eir, eo, eeu, eu, eur, ew 

และ ey 

  d) อานออกเสียง e, er, ere, ea, ear, eau, ee, ei, eir, eo, eou, eu, eur, ew 

และ ey  มี 15 คําสะกด ขอ d. ถูกตอง 

 

เฉลยคําตอบ 

 
Direction :  Choose the correct answer. 

 1.  การอานดวยสระ “e” คําตอบ ขอ a. ขอ b. และ ขอ d. ถูกตอง 

 2.  การอานดวยสระ “er” คําตอบขอ c. ถูกตอง 

 3.  การอานสระ “ere” คําตอบ ขอ c. และ ขอ d. ถูกตอง 

 4.  การอานสระ “ea” คําตอบ ขอ a. ถูกตอง 

 5.  การอานสระ “ear” คําตอบ ขอ a. ขอ c. และ ขอ d. ถูกตอง 

 6.  การอานสระ “eau” คําตอบ ขอ b. ถูกตอง 

 7.  การอานสระ “ei” คําตอบ ขอ a. หรอื b. หรอื c. หรือ ขอ d. ถูกตอง 

 8.  การอานสระ “eir” คําตอบ ขอ a. ถูกตอง 

 9.  การอานสระ “eo” คําตอบ ขอ a. หรอื c. ถูกตอง 

 10.  การอานเทียบเสียงสระ “e” มีทั้งหมด 15 คําสะกด คําตอบขอ d. ถูกตอง 
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MODULE  ตารางเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ  

EXERCISE 3.01 อานเทียบเสียงสระ  
 

อานออกเสียง อิ King  คิง  

 อี Ski  สก ี  

 ไอ Liberia  ไลบีเรีย  

  Library ไล-บเรร ี  

 

 อิ – King - คิง 

 

 

อิ 

 
 

Elizabeth II  has been monarch of independent countries in Europe, 

Asia, Africa, Oceania and the Americas. 

 A monarch is the sovereign head of a state,[1] officially outranking all other 

individuals in the realm.[2] A monarch may exercise the most and highest 

authority in the state or others may wield that power on behalf of the 

monarch. Typically a monarch either personally inherits the lawful right to 

exercise the state's sovereign rights (often referred to as the throne or the 

crown) or is selected by an established process from a family or cohort eligible 

to provide the nation's monarch. 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Monarch 
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 อี – Ski - สกี 

 International report on Children’s lift 

tickket prices is here 

 
Children ready to enjoy the snow 

อี 

 
 Following months of research and analysis, the first International Report on 

Children’s lift ticket prices was released. The report is an objective analysis of 700 

resort websites globally for under 18, lift ticket prices and cost-saving initiatives for 

children. The research showed many simple but creative initiatives. From children 

under 10 skiing for free, to free lift passes for children when they ski or snowboard 

on their birthday. 

 http://www.fis-ski.com/ 

 

 

 

 Johaug Therese, Country : Norway  Kearney Hannah,  

Conntry: United States of America 

 A ski is a narrow strip of semi-rigid material worn underfoot to glide over snow. 

Substantially longer than wide and characteristically employed in pairs, skis are 

attached to ski boots with ski bindings, with either a free, lockable, or partially 

secured heel. Originally intended as an aid to travel over snow, they are now 

mainly used recreationally in the sport of skiing. Skis are also fitted to vehicles 

dedicated to traveling over snow such as snowmobiles and snowcats. 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Ski 



 161 

 ไอ – Liberia - ไลบีเรีย 

  

 
Samuel Doe with Caspar Weinberger during 

a visit to the United States, 1982. 

 

 
           Liberia i/laɪˈbɪəriə/, officially the Republic of Liberia, is a country in West Africa 

bordered by Sierra Leone to its west, Guinea to its north and Ivory Coast to its east. It covers 

an area of 111,369 square kilometres (43,000 sq mi) and is home to about 4 million people. 

English is the official language and over thirty indigenous languages are also spoken within 

the country. 

  

 
School children in Liberia 

 

 
Liberian footballer George Weah 

holding the Ballon d'Or in 1995 

 

 

 

Capital                     

Monorovia 

and largest city         6°19´n  

1°48w 

Official languages    English 

Spoken languages     Liberian 

Kreyol 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Liberia 
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EXERCISE 3.02 อานเทียบเสียงสระ  

อานออกเสียง เออ Zircon  เซอรคอน  

 อี Pamir  ปามีร  

 เอิด Bird ,Birch,  เบิรด, เบริช,   

  Birth เบิรธ  

 

 เออ – Zircon - เซอรคอน 

 

 

Zircon crystal from Tocantins,  

Brazil (2×2 cm) 

 

 
           Zircon (/ˈzɜrkən/; including hyacinth or yellow zircon) is a mineral 

belonging to the group of nesosilicates. Its chemical name is zirconium silicate and its 

corresponding chemical formula is ZrSiO4. A common empirical formula showing 

some of the range of substitution in zircon is (Zr1–y, REEy)(SiO4)1–x(OH)4x–y. Zircon forms 

in silicate melts with large proportions of high field strength incompatible elements. 

For example, hafnium is almost always present in quantities ranging from 1 to 4%. 

The crystal structure of zircon is tetragonal crystal system. The natural color of zircon 

varies between colorless, yellow-golden, red, brown, blue, and green. Colorless 

specimens that show gem quality are a popular substitute for diamond and are also 

known as "Matura diamond". 

  

 

 

Sand-sized grains of zircon 

 

 

 Crystal structure of zircon 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Zircon 
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 อี – Pamir - ปามีร 

 Highest point 

Peak                      Ismail Samani 

Peak 

Elevation               7,495m (24,590ft) 

Coordubates          38°55´n 72°01´E 

อี 

 
 Pamir Mountains from an airplane, June 2008 

 The Pamir Mountains are a mountain range in Central Asia formed by the 

junction of the Himalayas with Tian Shan, Karakoram, Kunlun, and Hindu Kush 

ranges. They are among the world’s highest mountains, and since Victorian times, 

they have been known as the "Roof of the World", presumably a translation from 

Persian.[1][2] 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Pamir 

 

 เอิด - Bird ,Birch, Birth - เบิรด, เบิรช, เบิรธ 

  

 

เอิด 

 
 External anatomy of a bird (example: yellow-wattled lapwing): 1 Beak, 2 Head, 3 

Iris, 4 Pupil, 5 Mantle, 6 Lesser coverts, 7 Scapulars, 8 Median coverts, 9 Tertials, 

10 Rump, 11 Primaries, 12 Vent, 13 Thigh, 14 Tibio-tarsal articulation, 15 Tarsus, 

16 Foot, 17 Tibia, 18 Belly, 19 Flanks, 20 Breast, 21 Throat, 22 Wattle, 23 

Eyestripe. 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Bird 
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Silver Birch 

เอิด  

 
 Birch is a broadleaved deciduous hardwood tree of the genus Betula (/ˈbɛtjʊlə/),[1] in the 

family Betulaceae, which also includes alders, hazels, and hornbeams, and is closely related 

to the beech/oak family, Fagaceae. The genus Betula contains 30 to 60 known taxa of which 

11 are on the IUCN 2011 Red List of Threatened Species. They are typically rather short-

lived pioneer species widespread in the Northern Hemisphere, particularly in northern 

temperate and boreal climates. This tree is sometimes called "The Watchful Tree" because 

of eye-like impressions on the bark. 
 en.wikipedia.org/wiki/Birch    

 

  

 
Female aphid giving birth 

เอิด  

 
 Birth, also known as parturition, is the act or process of bearing or bringing forth offspring.[1] 

In mammals, the process is initiated by hormones which cause the muscular walls of the 

uterus to contract, expelling the fetus at a developmental stage when it is ready to feed 

and breathe. In some species the offspring is precocial and can move around almost 

immediately after birth but in others it is altricial and completely dependent on parenting. 

In marsupials, the fetus is born at a very immature stage after a short gestational period and 

develops further in its mother's pouch. 
 en.wikipedia.org/wiki/Birth 
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EXERCISE 3.03 อานเทียบเสียงสระ  

 

อานออกเสียง ไอ Ireland  ไอรแลนด  

  Fire ไฟร  

 เออ Hampshire  แฮมปเชอร, แฮมปเชียร 

 เอีย Siren ไซ’เริน  

 

 ไอ – Ireland - ไอรแลนด 

 

 
Parliament Buildings, seat of the Northern 

Ireland Assembly 

 

 
 

 
Intercity Train in Ireland 

 

 
 Ireland (locally: /ˈɑːrlənd/; RP: /ˈaɪələnd/; GA: i/ˈaɪərlənd/; Irish: Éire [ˈeːɾʲə] (  

listen); Ulster-Scots: Airlann or Airlan [ˈɑːrlən]) is an island in the North Atlantic to the 

west of Great Britain, from which it is separated by the North Channel, the Irish Sea and 

St Georges Channel, and after which it is the largest island of the British Isles archipelago. 

It is the third-largest island in Europe and the twentieth-largest island on Earth.[6] 
 en.wikipedia.org/wiki/Ireland    
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 ไอ – Fire - ไฟร 

 

 
A candle's flame 

 
The fire tetrahedron  

 Fire is the rapid oxidation of a material in the exothermic chemical process of combustion, 

releasing heat, light, and various reaction products.[1] Slower oxidative processes like rusting or 

digestion are not included by this definition. 
 en.wikipedia.org/wiki/Fire    

 

 เออ – Hampshire - แฮมปเชอร 

 

 
Winchester Cathedral 

 

 

 Hampshire (/ˈhæmpʃər/, i/ˈhæmpʃɪər/ or variants; abbreviated Hants) is a 

county on the southern coast of England in the United Kingdom. The county 

town of Hampshire is Winchester, the former capital city of England. 

 Hampshire is the largest county in South East England and the third largest shire county in 

the United Kingdom despite losing more land than any other English county during the Local 

Government Act 1972 boundary changes.[dubious – discuss] At its greatest size in 1889, Hampshire 

was the fifth largest county in England. It now has an overall area of 3,700 square kilometres 

(1,400 sq mi),[2] and measures approximately 86 kilometres (53 mi) east–west and 76 

kilometres (47 mi) north–south.[3] 
 en.wikipedia.org/wiki/Hampshire    

 

 เอีย – Siren - ไซ’เริน 
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 A siren in 1985 An 1860s-era siren. 

 Warning siren and emergency lights mounted on a fire truck 

 A siren is a loud noise making device. Civil defense sirens are mounted in fixed locations 

and used to warn of natural disasters or attacks. Sirens are used on emergency service 

vehicles such as ambulances, police cars and fire trucks. There are two general types: 

pneumatic and electronic. 
 en.wikipedia.org/wiki/Siren_(alarm)  

 World English Dictionary 

siren  (‘saɪərən) -n 

1. a device for emitting a loud wailing sound, esp as a warning or signal, typically consisting 

of a rotating perforated metal drum through which air or steam is passed under pressure 

2. ( sometimes capital ) Greek myth  one of several sea nymphs whose seductive singing 

was believed to lure sailors to destruction on the rocks the nymphs inhabited 

3. a. a woman considered to be dangerously alluring or seductive 

  b. ( as modifier ): her siren charms 

4. any aquatic eel-like salamander of the North American family Sirenidae,  having external 

gills, no hind limbs, and reduced forelimbs 

 Encyclopedia 

siren 

any member of the family Sirenidae (order Caudata), a group of four species of aquatic 

salamanders that resemble eels. Their long, slender bodies are usually brown, dark gray, or 

greenish. The forelegs are tiny, and the hind legs and pelvis are absent. Young and adults 

have feathery gills 
 dictionary.reference.com/browse/siren    
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EXERCISE 3.04 

 อานเทียบเสียงสระ [IA]  

อานออกเสียง เอีย India/ อินเดีย Piano/เปยโน  

 ไอ Briar/ไบร’เออร Diary/ได’อะร ี  

 อี Fiat ฟ’เอิท  

 อานเทียบเสียงสระ [IE]  

อานออกเสียง อี Piece พีซ  

 เอีย Soviet/ โซเวียต Pier/เพียร  

 อาย Pie  พาย  

 ไอ Necktie/เนกไท Pied/ไพด  

 อานเทียบเสียงสระ [IER]  

อานออกเสียง เอีย Glacier/เกลเชียร Pier/เพียร  

 ไอ Brier ไบร’เออร  

 เอีย Fierce เฟยรซ  

 อานเทียบเสียงสระ [IEW] 

อานออกเสียง อิว View  วิว  

 อานเทียบเสียงสระ [IU] 

อานออกเสียง เอีย Aluminium  อะลูมเินียม  

 อานเทียบเสียงสระ [ION]  

อานออกเสียง เอียน Union  ยูเนียน  

 อัน Lotion  โลชัน  

 ไอ Orion โอไร’เอิน  

 เอิน Region/ร’ีเจิน Religion/ริลจิ’

เจิน 
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คําถามทายบท 

Let’s check your reading comprehension! 
คําช้ีแจง 

 a. แบบทดสอบฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวัดความรูความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ 

เรื่อง ตารางเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษของ สระ ไอ “i” 

 b. แบบทดสอบเปนแบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก จํานวน 4 ขอ 4 คะแนน เวลา 4 นาที 

 c. ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว 

Direction  :  Choose the correct answer. 

 1.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “i” ขอไหนออกเสียง

การสะกดคําดวยสระ “i” ไดถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง อิ, อี และ ไอ  b) อานออกเสียง เอีย, อี และ ไอ 

  c) อานออกเสียง อิ, เอีย และ ไอ 

  d) การอานออกเสียง สระ “i” ขอ b. และ c. ถูกตอง 

 2.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “i” ขอไหนออกเสียง

การสะกดคําดวยสระ “ir” ไดถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง อิ, อี และ ไอ  b) อานออกเสียง เออ, อี และ เอิด 

  c) อานออกเสียง อิ, อี และ เอิด 

  d) การอานออกเสียง สระ “ir” ขอ a. และ c. ถูกตอง 

 3.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “i” ขอไหนออกเสียง

การสะกดคําดวยสระ “ire” ไดถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง อิ, อี และ ไอ  b) อานออกเสียง เออ, อี และ เอิด 

  c) อานออกเสียง ไอ, เออ และ เอีย 

  d) การอานออกเสียง สระ “ire” ขอ a. และ b. ถูกตอง 

 4.  การอานเทียบเสียงสระ “i” มีทั้งหมด 14 คําสะกด ขอใดถูกตอง ? ………………… 

  a) i, ir, iee, ia, ie, ier, iew, ion, iu, eou, eu, eur, ew และ ey 

  b) i, ir, ire, iae, ie, ier, iew, ion, iu, eou, eu, eur, ew และ ey 

  c) i, ir, ire, ia, ie, ier, iew, ion, iu, eou, eu, eur, ew และ ey 

  d) i, ir, ire, ia, ie, iea, iew, ion, iu, eou, eu, eur, ew และ ey  มี 14 คําสะกด 

ขอ d. ถูกตอง 
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เฉลยคําตอบ 

 
Direction  :  Choose the correct answer. 

 1.  การอานดวยสระ “i” คําตอบ ขอ a. ถูกตอง 

 2.  การอานดวยสระ “ir” คําตอบ ขอ b. ถูกตอง 

 3.  การอานดวยสระ “ire” คําตอบ ขอ c. ถูกตอง 

 4.  การอานเทียบเสียงสระ “i” มีทั้งหมด 14 คําสะกด คําตอบขอ c. ถูกตอง 
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MODULE  ตารางเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ  

EXERCISE 4.01 อานเทียบเสียงสระ “o”  

อานออกเสียง โอ Cairo  ไคโร  

 ออ Tom  ทอม  

 อะ Washington  วอชิงตัน  

 อู Today  ทูเดย  

 

 โอ – Cairo - ไคโร 

 

 
Cairo University is the largest university in 

Egypt, and is located in Giza. 

  

 

 Cairo (/ˈkaɪroʊ/ KYE-roh ; Arabic: القاھرة ) is the capital of Egypt and the largest city in 

the Middle-East and second-largest in Africa after Lagos. Its metropolitan area is 

the 16th largest in the world. Located near the Nile Delta,[1][2] it was founded in 

AD 969. Nicknamed "the city of a thousand minarets" for its preponderance of 

Islamic architecture, Cairo has long been a center of the region's political and 

cultural life. Cairo was founded by the Fatimid dynasty in the 10th century CE, 

but the land composing the present-day city was the site of national capitals 

whose remnants remain visible in parts of Old Cairo. Cairo is also associated with 

Ancient Egypt as it is close to the ancient cities of Memphis, Giza and Fustat 

which are near the Great Sphinx and the pyramids of Giza. 
 en.wikipedia.org/wiki/Cairo    
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 ออ  - Tom  - ทอม 

 Tom   
n. Offensive  

An Uncle Tom. 

n. [Tom, nickname for Thomas.] 
     The male of various animals, especially a male cat or 

turkey. 

     The American Heritage® Dictionary of the English 

Language, Fourth Edition copyright ©2000 by Houghton 

Mifflin Company. Updated in 2009. Published by 

Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 

 

 
 

 
 

 

  

 
 

 

 

 
 www.thefreedictionary.com/tom    
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        อะ -  Washington - วอชิงตัน 

  

 

 

 
 

 

  

 
 Flag  Seal 

 Washington i/ˈwɒʃɪŋtən/ is a state in the Pacific Northwest region of the United States 

located north of Oregon, west of Idaho, and south of the Canadian province of British 

Columbia on the coast of the Pacific Ocean. Named after George Washington, the first 

President of the United States, the state was made out of the western part of the 

Washington Territory which had been ceded by Britain in 1846 by the Oregon Treaty as a 

settlement of the Oregon Boundary Dispute. It was admitted to the Union as the 42nd state 

in 1889. 

 

  
 The Washington State Capitol building 

in Olympia. 

Floating bridges on Lake Washington. 

 en.wikipedia.org/wiki/Washington    
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 อู  - Today - ทูเดย 

  

Word Origin & History 

Today  O.E. todæge, to dæge "on (the) day," 

from to "at, on" (see to) + dæge, dative of dæg 

"day." Generally written as two words until 16c., 

after which it usually was written to-day until 

early 20c. Similar constructions exist in other 

Gmc. languages (cf. Du. 
 

Online Etymology Dictionary, © 2010 Douglas Harper Cite This Source 

อู 

 
 Today   Use Today in a sentence 

 noun  

1. this present day: Today is beautiful.  

2. this present time or age: the world of 

today.  

 adverb  

3. on this present day: I will do it today.  

4. at the present time; in these days: 

Today you seldom see horses.  

 adjective  

5. Informal. of the present era; up-to-date: 

the today look in clothing styles.  

 Dictionary.com Unabridged 

Based on the Random House Dictionary, 

© Random House, Inc. 2014. 

 World English Dictionary  

— n 

1. this day, as distinct from yesterday or tomorrow 

2. the present age: children of today 

— adv 

3. during or on this day 

4. nowadays 

 [Old English tō dæge,  literally: on this day, from to  + dæge,  dative of dæg day ] 

 
Collins English Dictionary - Complete & Unabridged 10th Edition 

2009 © William Collins Sons & Co. Ltd. 1979, 1986 © HarperCollins 

Publishers 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009  

Cite This Source 

 

 
 Online Etymology Dictionary, © 2010 Douglas Harper  Cite This Source 

 dictionary.reference.com/browse/today 
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EXERCISE 4.02 อานเทียบเสียงสระ “or”  

อานออกเสียง ออ Corruption  คอรรบัชัน  

 เออ Windsor  วินดเซอร  

 

 ออ – Corruption - คอรรับชัน 

 

 

 

 
 A political cartoon from Harper's Weekly, January 26, 1878, depicting U.S. Secretary of the Interior Carl 

Schurz investigating the Indian Bureau at the U.S. Department of the Interior. The original caption for the 

cartoon is: "THE SECRETARY OF THE INTERIOR INVESTIGATING THE INDIAN BUREAU. GIVE HIM HIS DUE, AND 

GIVE THEM THEIR DUES." 

           In philosophical, theological, or moral discussions, corruption is spiritual or moral 

impurity or deviation from an ideal. Corruption may include many activities including bribery 

and embezzlement. Government, or 'political', corruption occurs when an office-holder or 

other governmental employee acts in an official capacity for personal gain.   The word 

corrupt when used as an adjective literally means "utterly broken".[1] The word was first used 

by Aristotle and later by Cicero who added the terms bribe and abandonment of good 

habits.[2] Morris,[3] a professor of politics, corruption is the illegitimate use of public power to 

benefit a private interest. Economist I. Senior[4] defines corruption as an action to (a) secretly 

provide (b) a good or a service to a third party (c) so that he or she can influence certain 

actions which (d) benefit the corrupt, a third party, or both (e) in which the corrupt agent has 

authority. 

 

Anti-corruption program  in Ethiopia, 2000 
 en.wikipedia.org/wiki/Corruption 
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 เออ – Windsor - วินดเซอร 

 

 
Located in the Essex Census Division, in the Province 

of Ontario 

 

 
 Windsor is the southernmost city in Canada and is located in Southwestern Ontario. It is 

located in Essex Census Division although administratively separated from the county 

government. Separated by the Detroit River, Windsor is located south of Detroit, Michigan in 

the United States. Windsor is known as "The City of Roses" and residents are known as 

Windsorites. 

 

 

 

 

 Dillon Hall, University of Windsor  St. Clair College campus on Riverside 

Drive. 

 Twin towns – Sister cities 

 Changchun, China (1992) 

Coventry, UK (1963)  

Fujisawa, Japan (1987) 

Granby, Quebec, Canada (1956) 

 Cornwall, Ontario, Canada, (1972) 

Gunsan, South Korea (2005)  

Lublin, Poland (2000) 

 Mannheim, Germany (1980)[58] 

Las Vueltas, El Salvador 

(1987)[59] 

Ohrid, Macedonia 

Saint-Étienne, France (1963)[52] 

Saltillo, Mexico 

Udine, Italy (1975)[60]
 

 

 en.wikipedia.org/wiki/Windsor,_Ontario 
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EXERCISE 4.03 อานเทียบเสียงสระ “ore”  

อานออกเสียง ออ Thomas more ทอมัส มอร  

 โอ Ben more  เบนโมร  

 

 ออ - Thomas more - ทอมัส มอร 

 

 
Sir Thomas More 

 

 
 Sir Thomas More (/ˈmɔr/; 7 February 1478 – 6 July 1535), known to Roman Catholics as Saint 

Thomas More,[1][2] was an English lawyer, social philosopher, author, statesman and noted 

Renaissance humanist. He was an important councillor to Henry VIII and Lord Chancellor from 

October 1529 to 16 May 1532.[3] More opposed the Protestant Reformation, in particular the 

theology of Martin Luther and William Tyndale, whose books he burned and whose followers he 

persecuted. More also wrote Utopia, published in 1516, about the political system of an ideal and 

imaginary island nation. More later opposed the King's separation from the Catholic Church and 

refused to accept him as Supreme Head of the Church of England because it disparaged papal 

authority and he also opposed Henry's marriage to Anne Boleyn. Tried for treason, More was 

convicted likely due to perjured testimony and beheaded. 

 

  
 Thomas More statue, Chelsea Old Church Rowland Lockey after Hans Holbein the Younger, 

The Family of Sir Thomas More, c. 1594 
 en.wikipedia.org/wiki/Thomas_More 
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 โอ - Ben more - เบนโมร 

 

 

 

 
 Ben More from Stob Binnein, illustrating the conical nature of the hill and the tilted rockbands 

of the mica schist 

 Ben More (Scottish Gaelic: A' Bheinn Mhòr, meaning "the great mountain") is a 

mountain in the southern Highlands of Scotland, near Crianlarich. It is the highest 

of the so-called Crianlarich Hills to the south-east of the village, and there is no 

higher land in the British Isles south of Ben More. It is separated from Stob 

Binnein by the Bealach-eadar-dha Beinn, meaning "col between two hills". 
 en.wikipedia.org/wiki/Ben_More_(Crianlarich) 

 

  
 Isle of Mull, Scotland Ben More from the shores of Loch na Keal 

 Ben More (Scottish Gaelic: Beinn Mhòr, meaning "great mountain") is the highest mountain 

and only Munro (mountains in Scotland that reach an elevation of 3000 feet or more) on 

the Isle of Mull, Scotland.  It is the highest peak in the Inner Hebrides apart from those on 

the Isle of Skye. The mountain is situated in the south of the island, above the shores of 

Loch na Keal. 
 en.wikipedia.org/wiki/Ben_More_(Mull) 

 

EXERCISE 4.04 
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 อานเทียบเสียงสระ [OA]  

อานออกเสียง ออ Broadway  บรอดเวย  

 โอ Oakland, 

Oakum 

โอกแลนด,โอคัม  

  Oath โอธ  

 อัว Samoa  ซามัว  

 อานเทียบเสียงสระ [OAR] 

อานออกเสียง ออ Board บอรด  

 โอ Soar, Hoard, 

Coarse 

โซม,โฮด,โคช  

 อานเทียบเสียงสระ [OE]  

อานออกเสียง โอ Joe  โจ  

 อู Shoemaker  ชูเมกเกอร  

 เออ Goethite  เกอไทต  

 อี Phoenix  ฟนิกซ  

 อานเทียบเสียงสระ [OER] 

อานออกเสียง เออ Oerlikon เออรลิคอน  

 อานเทียบเสียงสระ [OI] 

อานออกเสียง ออย Thyroid  ไทรอยด  

 อัว Chamois  ซามัวส  

 อานเทียบเสียงสระ [OO]  

อานออกเสียง อุ Foot  ฟุต  

 อู Wood  วูด  

 อะ Bloodsworth  บลัดสเวิรท  

 อานเทียบเสียงสระ [OOR]  

อานออกเสียง อัว Moor  มัวร  

 ออ Door  ดอร  

 โอ Doorn  โดรน  

 

 

 อานเทียบเสียงสระ [OU]  
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อานออกเสียง เอา Counter  เคานเตอร  

 อาว Ground  กราวนด  

 โอ Boulder  โบลเดอร  

 อะ Thermocouple  เทอรโมคัปเปล  

 ออ Gough  กอฟ  

 อุ Soup  ซุป  

 อู Vancouver  แวนคูเวอร  

 อานเทียบเสียงสระ [OUR]  

อานออกเสียง ออ Bournonite  บอรโนไนต  

 อู Bourse, Dourness บูซ, ดูร-เน็ซ  

 เออ Melbourne , 

Journal 

เมลเบริน,เจอ-แน็ล  

 อัว Tour  ทัวร  

 โอ Mourne, Bourne โมรน,โบน  

 เอา Sourness, เซาร-เน็ซ  

 อานเทียบเสียงสระ [OW]  

อานออกเสียง โอ Bowling  โบวลิง  

 เอา Cowpens  เคาวเพนส  

 อาว Townhouse  ทาวนเฮาส  

 อู Cowper  คูวเปอร  

 อานเทียบเสียงสระ [OY]  

อานออกเสียง ออย Lloyd, Loyal ลอยด,ลอย-แอ็ล  

  Soy ,Toy ซอย,ทอย  
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คําถามทายบท 

Let’s check your reading comprehension! 
คําช้ีแจง 

 a. แบบทดสอบฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวัดความรูความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ 

เรื่อง ตารางเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษของ สระ โอ “o” 

 b. แบบทดสอบเปนแบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก จํานวน 4 ขอ 4 คะแนน เวลา 4 นาที 

 c. ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว 

Direction  :  Choose the correct answer. 

 1.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “o” ขอไหนออกเสียง

การสะกดคําดวยสระ “o” ไดถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง โอ, ออ, อะ และ อ ู b) อานออกเสียง โอ, เออ, อะ และ อ ู

  c) อานออกเสียง โอ, ออ, เอะ และ อ ู

  d) การอานออกเสียง สระ “o” ขอ b. และ c. ไมถูกตอง 

 2.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “o” ขอไหนออกเสียง

การสะกดคําดวยสระ “or” ไดถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง เอะ และ เออ  b) อานออกเสียง ออ และ เออ 

  c) อานออกเสียง โอ และ เออ 

  d) การอานออกเสียง สระ “or” ขอ a. และ c. ถูกตอง 

 3.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “o” ขอไหนออกเสียง

การสะกดคําดวยสระ “ore” ไดถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง โอ และ เออ  b) อานออกเสียง ออ และ เออ 

  c) อานออกเสียง ออ และ โอ 

  d) การอานออกเสียง สระ “ore” ขอ a. และ b. ไมถูกตอง 

 4.  การอานเทียบเสียงสระ “o” มีทั้งหมด 14 คําสะกด ขอใดถูกตอง ? ………………… 

  a) o, or, ore, oa, oar, oe, oer, oie, oo, oor, ou, our, ow และ oy 

  b) o, or, ore, oa, oar, oe, oer, oi, oio, oor, ou, our, ow และ oy 

  c) o, oir, ore, oa, oar, oe, oer, oi, oo, oor, ou, our, ow และ oy 

  d) o, or, ore, oa, oar, oe, oer, oi, oo, oor, ou, our, ow และ oy  มี 14 

คําสะกด ขอ d. ถูกตอง 
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เฉลยคําตอบ 

 
Direction  :  Choose the correct answer. 

 1.  การอานดวยสระ “o” คําตอบ ขอ a. ถูกตอง 

 2.  การอานดวยสระ “or” คําตอบ ขอ b. ถูกตอง 

 3.  การอานดวยสระ “ore” คําตอบ ขอ c. ถูกตอง 

 4.  การอานเทียบเสียงสระ “o” มีทั้งหมด 14 คําสะกด คําตอบ ขอ d. ถูกตอง 

  



 183 

MODULE  ตารางเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ  

EXERCISE 5.01 อานเทียบเสียงสระ “u”  
 

อานออกเสียง อิ Busy  บิซ ี  

 อะ Hungary ฮังการ ี  

 อิว Cuba  คิวบา  

 อุ Lilliput  ลิลลิพุต  

 อู Kuwait  คูเวต  

 ยู Uranium  ยูเรเนียม  

 

 อิ - Busy - บิซี 

 Busy 

adjective 

: actively doing something 

: full of activity or work 

: full of people or things 

 

อิ 

 
 

 

 

 www.merriam-webster.com/dictionary/busy 
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 อะ- Hungary  - ฮังการ ี

  

 
Flag 

 
Coat of Arms 

 
 Hungary i/ˈhʌŋɡəri/ (Hungarian: Magyarország [ˈmɒɟɒrorsaːɡ] (  listen)) is a landlocked 

country in Central Europe.[7] It is situated in the Carpathian Basin and is bordered by Slovakia 

to the north, Ukraine and Romania to the east, Serbia and Croatia to the south, Slovenia to 

the southwest and Austria to the west. The country's capital and largest city is Budapest. 

Hungary is a member of the European Union, NATO, the OECD, the Visegrád Group, and the 

Schengen Area. The official language is Hungarian, which is the most widely spoken non-Indo-

European language in Europe.[8] 

 

 
 The alphabet of the Székely-Hungarian Rovás script; the country switched to using 

the Latin alphabet under king Saint Stephen (reign: 1000–1038) 

 

 

 
The Gothic-Renaissance 

Hunyad Castle in 

Transylvania (now Romania), 

built by king Charles I of 

Hungary 

 
 King Saint Ladislaus I Location of  Hungary   

 en.wikipedia.org/wiki/Hungary 
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 อิว - Cuba - คิวบา 

  

  

Che Guevara 

 
 

 Young boys in school 

uniform with soccer ball 

Che Guevara and Fidel Castro, photographed by Alberto 

Korda in 1961. 

+ Cuba, officially the Republic of Cuba ( i/ˈkjuːbə/; Spanish: República de 

Cuba, pronounced: [reˈpuβlika ðe ˈkuβa] (  listen)), is an island country in the 

Caribbean. The nation of Cuba comprises the main island of Cuba, the Isla de 

la Juventud, and several archipelagos. Havana is the capital of Cuba and its 

largest city. The second largest city is Santiago de Cuba.[13][14][15] To the north of 

Cuba lies the United States (150 km or 93 mi away) and the Bahamas are to 

the northeast, Mexico is to the west (210 km or 130 mi away), the Cayman 

Islands and Jamaica are to the south, and Haiti and the Dominican Republic are 

to the southeast 

 

   
 Students of the Escuela Lenin A local musical house, Casa de la Trova in Santiago 

de Cuba 

 

 
 Provinces of Cuba 
 en.wikipedia.org/wiki/Cuba 
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 อุ - Lilliput - ลิลลิพุต 

 

 

 

 
 Gulliver inspecting the army of Lilliput   

 Lilliput Children's Services is a private, non-profit agency licensed by the State of 

California. We're Northern California's domestic adoption specialists, completing 

more foster adoptions than any other private adoption agency. We are a leading 

Kinship Care services provider in California.  
 en.wikipedia.org/wiki/Lilliput 

 

 อู - Kuwait - คูเวต 

 Kuwait i/kuːˈweɪt/ (Arabic: الكویت دولة  ), officially the State of Kuwait, is an Arab 

country in Western Asia. Situated in the northern edge of Eastern Arabia at the tip of the 

Persian Gulf, it shares borders with Iraq and Saudi Arabia. As of 2013, Kuwait has a population 

of 4 million.[6] 

 

The Bayan 

Palace serves as the seat of the Government of 

Kuwait 
Kuwait City 

 

 
United States Chairman of the Joint Chiefs of 

Staff 

Mosque in Kuwait 

 en.wikipedia.org/wiki/Kuwait 
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 ยู - Uranium - ยูเรเนียม 

 

 
A neutron-induced nuclear fission event 

involving uranium-235 

 

 
 Uranium is a silvery-white metallic chemical element in the actinide series of the 

periodic table, with symbol U and atomic number 92. A uranium atom has 92 

protons and 92 electrons, of which 6 are valence electrons. Uranium is weakly 

radioactive because all its isotopes are unstable (with half-lives of the 6 naturally 

known isotopes, uranium-233 to uranium-238, varying between 69 years and 4½ 

billion years). The most common isotopes of uranium are uranium-238 (which 

has 146 neutrons and accounts for almost 99.3% of the uranium found in nature) 

and uranium-235 (which has 143 neutrons, accounting for 0.7% of the element 

found naturally). Uranium has the second highest atomic weight of the 

primordially occurring elements, lighter only than plutonium.[3] Its density is 

about 70% higher than that of lead, but not as dense as gold or tungsten. It 

occurs naturally in low concentrations of a few parts per million in soil, rock and 

water, and is commercially extracted from uranium-bearing minerals such as 

uraninite. 

 

 

 

 
 Depleted uranium is used by various militaries 

as high-density penetrators. 
 Uranium glass glowing under UV light 

 en.wikipedia.org/wiki/Uranium 
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EXERCISE 5.02 อานเทียบเสียงสระ “ur”  
 

อานออกเสียง เออ Hurricane  เฮอรริเคน  

 

 เออ - Hurricane - เฮอรริเคน 

  

 

 

 
           A hurricane is a type of tropical cyclone or severe tropical storm that forms in 

the southern Atlantic Ocean, Caribbean Sea, Gulf of Mexico, and in the eastern Pacific 

Ocean. A typical cyclone is accompanied by thunderstorms, and in the Northern 

Hemisphere, a counterclockwise circulation of winds near the earth’s surface. 
 www.ready.gov/hurricane 

 

 

 

 
 Typhoon Matmo, the ninth named storm 

of 2014 in the Western North Pacific, made 

landfall in Taiwan and again in eastern 

China. 

 Tropical Storm Rammasun is expected to 

intensify before reaching the Philippines 

this week. 

 

 
 www.weather.com/weather/hurricanecentral    
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EXERCISE 5.03 
 

  อานเทียบเสียงสระ  

อานออกเสียง อัว Sure  ชัวร  

 เออ Lecture   เลกเชอร  

 เอียว Pure  เพียวร  

 อานเทียบเสียงสระ  

อานออกเสียง อัว Guadalupe  กัวดาลูป  

 อานเทียบเสียงสระ  

อานออกเสียง อัว Tuesday  ทิวสเดย  

 อู Wuestite  วูสไทต  

 อานเทียบเสียงสระ  

อานออกเสียง อุ Fruit  ฟรุต  

 อู Juice  จูซ  

 อิ Circuit  เซอรคิต  

 ไอ Ruislip 

northwood  

ไรสลปินอรทวูด  

 อานเทียบเสียงสระ  

อานออกเสียง อิว Muir  มิวร  

 อานเทียบเสียงสระ  

อานออกเสียง ไอ Schuyler  สไกลเลอร  

 อาย Guy  กาย  
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MODULE    ตารางเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ   

EXERCISE 6.01 อานเทียบเสียงสระ “y”  

อานออกเสียง อิ Odyssey  โอดิสซีย  

 อี Syria  ซีเรีย  

 ไอ Cyclone  ไซโคลน  
 

 อิ - Odyssey - โอดิสซีย 

 

 
Odysseus Overcome by Demodocus' Song, by 

Francesco Hayez, 1813–15 

 

 
 The Odyssey (Greek: Ὀδύσσεια, Odýsseia) is one of two major ancient Greek 

epic poems attributed to Homer. It is, in part, a sequel to the Iliad, the other 

work ascribed to Homer. The poem is fundamental to the modern Western 

canon, and is the second oldest extant work of Western literature, the Iliad being 

the oldest. Scholars believe it was composed near the end of the 8th century 

BC, somewhere in Ionia, the Greek coastal region of Anatolia.[1] 
 en.wikipedia.org/wiki/Odyssey 

 noun, plural Od·ys·seys for 2. 

1. ( italics ) an epic poem attributed to Homer, describing Odysseus's adventures in his 

ten-year attempt to return home to Ithaca after the Trojan War.  

2. ( often lowercase ) a long series of wanderings or adventures, especially when filled 

with notable experiences, hardships, etc. 

 World English Dictionary 

a Greek epic poem, attributed to Homer, describing the ten-year homeward 

wanderings of Odysseus after the fall of Troy 
 dictionary.reference.com/browse/odyssey    
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 ไอ -Cyclone - ไซโคลน 

 

 
Polar cyclone near Iceland on September  

4, 2003 

 

 
 In meteorology, a cyclone is an area of closed, circular fluid motion rotating in 

the same direction as the Earth.[1][2] This is usually characterized by inward 

spiraling winds that rotate anti-clockwise in the Northern Hemisphere and 

clockwise in the Southern Hemisphere of the Earth. Most large-scale cyclonic 

circulations are centered on areas of low atmospheric pressure.[3][4] The largest 

low-pressure systems are cold-core polar cyclones and extratropical cyclones 

which lie on the synoptic scale. According to the NHC glossary, warm-core 

cyclones such as tropical cyclones and subtropical cyclones also lie within the 

synoptic scale.[5] Mesocyclones, tornadoes and dust devils lie within the smaller 

mesoscale.[6] Upper level cyclones can exist without the presence of a surface 

low, and can pinch off from the base of the Tropical Upper Tropospheric Trough 

during the summer months in the Northern Hemisphere. Cyclones have also 

been seen on extraterrestrial planets, such as Mars and Neptune.[7][8] 

 

 
 Tropical cyclones form when the energy released by the condensation of 

moisture in rising air causes a positive feedback loop over warm ocean waters 
 en.wikipedia.org/wiki/Cyclone 
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EXERCISE 6.02 อานเทียบเสียงสระ “ye”  
 

อานออกเสียง ไอ Rye  ไรย  

 

 ไอ - Rye - ไรย 

  

 

 

 
 Rye (Secale cereale) is a grass grown extensively as a grain, a cover crop and as a forage crop. 

It is a member of the wheat tribe (Triticeae) and is closely related to barley (Hordeum) and 

wheat (Triticum). Rye grain is used for flour, rye bread, rye beer, crisp bread, some whiskeys, 

some vodkas, and animal fodder. It can also be eaten whole, either as boiled rye berries, or by 

being rolled, similar to rolled oats. 

 

 
Who exported Rye in 2012 

 en.wikipedia.org/wiki/Rye 
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EXERCISE 6.03 อานเทียบเสียงสระ “yr”  
 

อานออกเสียง เออ Myrna  เมอรนา  

 

 เออ - Myrna - เมอรนา 

 

 

 

 
Myrna Loy's grave in Forestvale Cemetery, 

Helena, Montana 
 Publicity photo for The Thin Man, with Myrna 

Loy, Skippy, and William Powell, 1936 

 Myrna Loy (August 2, 1905 – December 14, 1993) was an American film, 

television and stage actress.  Trained as a dancer, Loy devoted herself fully to 

an acting career following a few minor roles in silent films. She was originally 

typecast in exotic roles, often as a vamp or a woman of Asian descent, but her 

career prospects improved greatly following her portrayal of Nora Charles in 

The Thin Man (1934).[1] 

 

 

  

 
  

 Leslie Howard and Myrna Loy publicity 

photo for The Animal Kingdom, 1932 
 Myrna Loy publicity photo 

 en.wikipedia.org/wiki/Myrna_Loy 
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คําถามทายบท 

Let’s check your reading comprehension! 
คําช้ีแจง 

 a. แบบทดสอบฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวัดความรูความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ 

เรื่อง ตารางเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษของ สระ ยู “u” และ วาย “y” 

 b. แบบทดสอบเปนแบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก จํานวน 6 ขอ 6 คะแนน เวลา 6 นาที 

 c. ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว 

Direction  :  Choose the correct answer. 

 1.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “u” ขอไหนออกเสียง

การสะกดคําดวยสระ “u” ไดถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง อิ, อะ, อิว, อุ, อู และ ยู 

  b) อานออกเสียง อิ, เอะ, อิว, อุ, อ ูและ ยู 

  c) อานออกเสียง อิ, เออ, อิว, อุ, อู และ ยู 

  d) การอานออกเสียง สระ “u” ขอ b. และ c. ถูกตอง 

 2.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “u” ขอไหนออกเสียง

การสะกดคําดวยสระ “ur” ไดถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง อิว  b) อานออกเสียง เออ 

  c) อานออกเสียง อู  

  d) การอานออกเสียง สระ “ur” ขอ a. และ c. ไมถูกตอง 

 3.  การอานเทียบเสียงสระ “u” มีทั้งหมด 11 คําสะกด ขอใดถูกตอง ? ………………… 

  a) u, uri, ure, ua, ue, ui, uir และ uy 

  b) u, ur, ure, ua, ue, ui, uir และ uy 

  c) u, ur, ure, uia, ue, ui, uir และ uy 

  d) u, ur, ure, ua, ue, uie, uir และ uy 

 4.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “y” ขอไหนออกเสียง

การสะกดคําดวยสระ “y” ไดถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง เอีย, อี และ ไอ  b) อานออกเสียง เอิย, อี และ ไอ 

  c) อานออกเสียง อิ, อี และ ไอ  

  d) การอานออกเสียง สระ “y” ขอ a. และ b. ถูกตอง 
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 5.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “y” ขอไหนออกเสียง

การสะกดคําดวยสระ “ye” ไดถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง ไอ  b) อานออกเสียง อี 

  c) อานออกเสียง อิ 

  d) การอานออกเสียง สระ “ye” ขอ b. และ c. ไมถูกตอง 

 6.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “y” ขอไหนออกเสียง

การสะกดคําดวยสระ “yr” ไดถูกตอง ? ………………… 

  a) อานออกเสียง ไอ  b) อานออกเสียง เออ 

  c) อานออกเสียง อิ 

  d) การอานออกเสียง สระ “yr” ขอ a. และ c. ถูกตอง 

 

เฉลยคําตอบ 

 
Direction  :  Choose the correct answer. 

 1.  การอานดวยสระ “u” คําตอบ ขอ a. ถูกตอง 

 2.  การอานดวยสระ “ur” คําตอบ ขอ b. ถูกตอง 

 3.  การอานเทียบเสียงสระ “u” มีทั้งหมด 11 คําสะกด คําตอบ ขอ b. ถูกตอง 

 4.  การอานดวยสระ “y” คําตอบ ขอ c. ถูกตอง 

 5.  การอานดวยสระ “ye” คําตอบ ขอ a. ถูกตอง 

 6.  การอานดวยสระ “yr” คําตอบ ขอ b. ถูกตอง 
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คูมือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับครู 

 

INSTRUCTIONAL MODULE  

HEADLINE  

 หลักเกณฑการอานคําเขียนทบัศัพทภาษาอังกฤษ 

 

PURPOSE  

 เพื่อพัฒนาการเขียนคําทับศัพทภาษาอังกฤษเปนคําไทย ใหถูกตองตามหลัก

ราชบัณฑิตยสถาน เน่ืองจาก อิทธิพลของโลกาภิวัตน  รวมทั้งภาษาใหมๆ ที่เกิดข้ึนทั้งภาษาไทย 

ภาษาตางประเทศที่ตองทําความเขาใจในหมูคนที่เปนเจาของภาษาเดิม ทั้งเหตุผลอื่นอยางหลีกเลี่ยง

ไมไดใหเปนไปในทิศทางเดียวกันเน่ืองจากผลกระทบทางภาษา ทําใหเกิดการเขียนคําทับศัพทที่

ผิดเพี้ยนไปจากภาษาเดิมของเจาของภาษา แมวามีการใชคําศัพทที่มาจากภาษาอังกฤษ (ดวยตัวอักษร

ภาษาอังกฤษ) โดยตรงและมีการใชภาษาไทยเขียนทับศัพทที่อยูในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ.2525 

 

PROCESS  

 1. หลักการเขียนคําทบัศัพทและวิธีอานทับศัพทภาษาอังกฤษ 

 2. หลักการจําคําอานการเขียนคําทบัศัพทภาษาอังกฤษ 

 3. วิธีการจดจําคําอานและหลกัการเขียนคําทับศัพทไดถูกตอง 

 4. การเขียนคําอานทับศัพทตามอักษร A E I O และ U 

 5. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิการอานคําเขียนคําทับศัพท 

 

MODULE  หลักเกณฑการคําทับศพัทและวิธีอานทับศัพทภาษาอังกฤษ 

 

หลักเกณฑการอานคําทับศัพท 

 1.1 การทับศัพทใหถอดอักษรในภาษาเดิมพอควรแกการแสดงที่มาของรูปศัพท และให

เขียนในรูปที่อานไดสะดวกในภาษาไทย 

 1.2 การวางหลกัเกณฑไดแยกกําหนดหลักเกณฑการทบัศัพทภาษาตางๆ แตละภาษาไป 

 1.3 คําทับศัพทที่ใชกันมานานจนถือเปนภาษาไทย และปรากฏในพจนานุกรม ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถานแลว ใหใชตอไปตามเดิม เชน ช็อกโกแลต, เช้ิต, กาซ, แกส 
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 1.4 คําวิสามานยนาม (ช่ือเฉพาะ) ที่ใชกันมานานแลว อาจใชตอไปตามเดิม เชน 

 

 Victoria = วิกตอเรีย  

 Louis = หลุยส  

 Cologne = โคโลญ  

 

วิธีอานคําทับศัพทภาษาอังกฤษ 

 2.1 สระ ใหถอดตามการออกเสียงในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ โดยเทียบเสียงสระ

ภาษาไทยตามตารางเทียงเสียงสระภาษาอังกฤษ 

 2.2 พยัญชนะ ใหถอดเปนพยัญชนะภาษาไทยตามหลักเกณฑในเทียบพยัญชนะ

ภาษาอังกฤษ 

  

สัญลักษณที่ใชแทนการอานออกเสียงมีดังน้ี 

Consonant Example : Consonant Example : 

b = บ Box, bulb s = ซ,ล Bus, stand 

c = ค Cake, picnic  = ซ Busy, whose 

 = ก Screen, scuff  = ช sure 

 = ช Ocean, special  = ฌ Treasure, usual 

 = ซ Circle, grocer sc = ช Conscious 

 

Consonant Example : Consonant Example : 

ce = ซ rice  = ซ Scene, science 

ch = ค Anchor se = ซ Horse, mouse 

 = ช Champagne, chin, 

teach 

 = ซ raise, wise, 

ck = ค Check, rock sh = ช Bush, sheet 

d = ด Desk, order ss = ช mission 

 = จ Graduate  = ซ Scissors 

dg = จ Edge, ridge t = ท Cat, talk, water 

f = ฟ Fan, suffer, wolf  = ต Student, street 

g = ก Big, gall, great  = ช Picture 
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 = จ Angel, Gemini  = ช Nation, partial 

ge = จ Budget, judge tch = ช match 

 = ฌ Beige, rouge th = ธ Author, month 

gh- = ก Ghost  = ธ Breathe, mother 

-gh = ฟ Enough, rough u = ยู Union, unity 

h = ฮ Home, his  = อ Under, up 

J = จ Jaw, project v = ว Vote, village 

k = ค Kite, kick  = ฟว’ Have, sleeve 

 = ก Ski, sky w = ว Award, wine 

kn = น Kneel, knock wh = ว What, why 

l = ล Below, lunch  = ฮว What, why 

m = ม Lemon, month  = ฮ Whole 

n = น Down, final, nine wr = ร Wrist, wrong 

nc = งค’ Conjunction x = คซ’ Exchange, fix 

nk = งค’ Pink  = ค Excess 

 

Consonant Example : Consonant Example : 

p = พ Nap, pond  = กซ Exact 

 = ป Spread, spy  = ช Sexual 

Ph = ฟ Physics, photo  = ซ Xenon, xylem 

 = พ Shepherd y = ย Beyond, yes 

q = ค Cheque, quay z = ซ Zebra, freeze 

qu = คว Queen, queer  = ซ Quartz 

r = ร Around, rat  = ฌ Azure, seizure 
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MODULE   หลักการจําคําอาน-การเขียนคําทบัศพัทภาษาอังกฤษ 

 

การอานคําใชเครื่องหมายทัณฑฆาต 

  2.1.1 พยัญชนะตัวที่ไมออกเสียงในภาษาไทย ใหใสเครื่องหมายทัณฑฆาตกํากับไว 

เชน 

 Horn = ฮอรน 

 Windsor = วินดเซอร 
  

  2.1.2 คําหรือพยางคที่ตัวสะกดมีพยัญชนะตามมาหลายตัว ใหใสเครื่องหมาย            

ทัณฑฆาต ไวบนพยัญชนะที่ไมออกเสียงตัวสุดทาย แตเพียงแหงเดียว เชน 

 Okhotsk = โอค็อตสก 

 Barents = แบเร็นตส 

  2.1.3 คําหรือพยางคที่มีพยัญชนะไมออกเสียงอยูหนาตัวสะกด ที่ยังมีพยัญชนะ

ตามหลังมาอีก ใหตัดพยัญชนะที่อยูหนาตัวสะกดออก และใสเครื่องหมายทัณฑฆาตไวบนพยัญชนะตัว

สุดทาย เชน 

 World = เวิลด 

 Quartz = ควอตซ 

 Johns = จอนส 

 John = จอหน 

 First = เฟสต 

การอานคําท่ีใชไมไตคูควรใชในกรณีตอไปน้ี 

  2.2.1เพื่อใหเห็นแตกตางจากคําไทย เชน 
 

 Log = ล็อก 
 

  2.2.2เพื่อชวยใหผูอานแยกพยางคไดถูกตอง เชน  
 

 Okhotsk = โอค็อตสก 

การอานคําท่ีใชเครื่องหมายวรรณยุกต 

  การเขียนคําทับศัพทไมตองใสเครือ่งหมายวรรณยุกต ยกเวนในกรณีที่คําน้ันมีเสียงซ้ํา

กับคําไทย จนทําใหเกิดความสับสนอาจใสเครื่องหมายวรรณยุกตได เชน 

 Coke = โคก 

 Coma = โคมา 
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การอานคําท่ีมีพยัญชนะซอน (double letter) 

  คําที่มีพยัญชนะซอนเปนตัวสะกดถาเปนศัพททั่วไป ใหตัดออกตัวหน่ึง เชน 
 

 football = ฟุตบอล 
 

 แตถาเปนศัพททางวิชาการหรือวิสามานยนามใหเก็บไวทั้ง 2 ตัว โดยใสเครื่องหมาย          

ทัณฑฆาตไวที่ตัวทาย เชน 

 Cell = เซลล 

 James watt = เจมส วัตต 

 ถาพยัญชนะซอนอยูกลายศัพทใหถือวา พยัญชนะซอนตัวแรกเปนตัวสะกดของพยางค

หนา และพยัญชนะซอนตัวหลัง เปนพยัญชนะตนของพยางคตอไป ฉะน้ัน การใชพยัญชนะตัวสะกอ

และพยัญชนะตนจะตางกันตามหลักเกณฑการเทียบพยัญชนะ ในตารางทาย เชน 

 Pattern = แพตเทิรน 

 Missouri = มิสซรู ี

 Broccoli  = บรอกโคล ี

การอานคําท่ีตัวสะกดของพยางคหนาออกเสียงเปนพยัญชนะตนของพยางคตัวตอไป 

 ใหถือหลักเกณฑดังน้ี 

  2.5.1 ถาสระของพยางคหนาเปนเสียงสระ “อะ” ซึ่งเมื่อทับศัพทตองใชรูปไมหัน

อากาศ ใหซอนพยัญชนะตัวสะกด ของพยางคหนาเขาอีกตัวหน่ึงเพื่อเปนพยัญชนะตนของพยางค

ตอไป เชน 

 Couple = คัปเปล 

 double = ดับเบลิ 

  2.5.2 ถาสระของพยางคหนาเปนสระอื่นที่ไมใชสระ “อะ” ใหทับศัพทตามรปู

พยัญชนะภาษาอังกฤษโดยไมตองซอนพยัญชนะ เชน 

 California = แคลิฟอรเนีย 

 General  = เจเนอรลั 

  2.5.3 ถาเปนคําที่เกิดจากการเติมปจจัย เชน –er, -ing, -ic, -y และการทบัศัพทตาม

รูปพยัญชนะภาษาอังกฤษดังขอ 7.2 อาจทําใหออกเสียงผิดไปจากภาษาเดิมมาก ใหซอนพยัญชนะ

ตัวสะกดของพยางคตนอีกหน่ึงเพือ่ใหเห็นเคาคําเดิม เชน 

 Sweater = สเวตเตอร 

 Booking = บุกกิง 

 Snoopy = สนูปป 
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การอานคําประสบท่ีมีเครื่องหมายัติภังค (hyphen) 

 ใหทับศัพทโดยเขียนติดตอกันไป เชน 

 Cross-stitch = ครอสสติตช 

 ยกเวนในกรณีทีเ่ปนศัพททางวิชาการหรอืวิสามานยนาม เชน 

 Cobalt-60 = โคบอลต-60 

 MaGraw-Hill  = แมกกรอว-ฮิลล 

การอานคําประสบซึ่งในภาษาอังกฤษเขียนแยกกัน 

  เมื่อทบัศัพทใหเขียนติดกันไปไมตองแยกคําตามภาษาเดิม เชน 

 Calcium 

carbonate 

= แคลเซียมคารบอเนต 

 Night club = ไนตคลับ 

 New Guinea  = นิวกินี 

การอานคําคุณศัพทท่ีมาจากคํานาม 

  ซึ่งมีปญหาวาจะทับศัพทในรูปคํานามหรือคําคุณศัพทน้ัน ใหถือหลักเกณฑ ดังน้ี 

  2.8.1 ถาคําคุณศัพทน้ันมีความหมายเหมือนคํานามหรือหมายความวา “เปน

ของ” หรือ “เปนเรื่องของ” คํานามน้ัน ใหทับศัพทในรูปคํานาม เชน 

 Hyperbolic curve  = สวนโคงไฮเพอรโบลา 

 Electronic charge = ประจุอิเล็กตรอน 

 Focal length = ความยาวโฟกัส 

  2.8.2 ถาคําคุณศัพทน้ันมีความหมายวา “เกี่ยวขอกับ” หรือ “เกี่ยวเน่ืองจาก” 

คํานามน้ัน ใหทับศัพทในรูปคํานามโดยใชคําประกอบ เชิง แบบ อยาง ทาง ชนิด ระบบ ฯลฯ แลวแต

ความหมาย เชน 

 Atomic absorption = การดูดกลนืโดยอะตอม 

 Electronic power 

conversion 

= การแปลงผันกําลังเชิง 

การอานคําคุณศัพทท่ีมาจากชื่อบุคคล 

  ใหทับศัพทตามช่ือของบุคคลน้ัน ๆ  โดยใชคําประกอบ ของ แบบ ระบบ ฯลฯ แลวแต

ความหมาย เชน 

 Euclidean geometry = เรขาคณิตระบบยุคลิด 

 Eulerian function = ฟงกชันแบบออยเลอร 

 Napierian logarithm = ลอการิทึมแบบเนเปยร 
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  ยกเวนในกรณีที่คําคุณศัพทที่มาจากช่ือบุคคล เปนช่ือบุคคล เปนช่ือเฉพาะที่เปนที่

รูจักกันทั่วไปในแตละวงการ ซึ่งอาจสังเกตไดจากการที่ในภาษาอังกฤษไมไดใชอักษรตัวใหญข้ึนตน ให

ทับศัพทในรูปคําคุณศัพท เชน 

 Abelian group = กลุมอาบีเลียน  

การอานคําคุณศัพทเก่ียวกับชนชาติตางๆ 

  ใหทับศัพทในรูปคํานามที่เปนช่ือประเทศ เชน 

 Swedish people = คนสวีเดน 

 Hungarian dance = ระบําฮงัการ ี

  ยกเวนช่ือที่เคยใชมานานแลว ไดแก 

 German  = ภาษาเยอรมัน  

 Germany  = ประเทศเยอรมนี  

 Greek  = ภาษากรีก, คํากรีก  

 Greece  = ประเทศกรีซ  

 Holland  = ชาวฮอลันดา  

 Dutch  = ชาวดัตช  

 Netherlands  = ประเทศเนเธอรแลนด  

 Swiss French  = ภาษาฝรั่งเศสที่พูดในสวิส  

 Swiss German  = ภาษาเยอรมันที่พูดในสวิส  

 Swiss Italian  = ภาษาอิตาเลียนที่พูดในสวิส  

 Switzerland  = ประเทศสวิตเซอรแลนด  

 American  = ชาวสหรัฐอเมริกา  

 America  = ทวีอเมริกา 

 Soviet , Russia = ชาวโซเวียต, รัสเซีย 

 Russian Federation = สหพันธรัฐรสัเซีย 

 Russian food = อาหารรัสเซีย 
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MODULE   วิธีการจดจําคําอานและหลกัการเขียนคําทบัศพัทไดถูกตอง 

 

การอานคําท่ีไวตามตําแหนงคําคุณศัพท 

  ในคําทับศัพท ใหถือหลักเกณฑดังน้ี 

  3.1.1 คําคุณศัพทที่ประกอบคํานามที่เปนภาษาไทย หรือเปนคําทับศัพท แตไดใชใน

ภาษาไทยมาจนถือเปนคําไทยแลว ใหวางคําคุณศัพทไวหลังคํานาม เชน 

 Cosmic ray = รัสสีคอสมิก 

 Gross ton = ตันกรอส 

  3.1.2 ถาทั้งคําศัพทและคํานามเปนคําทับศัพทที่ยังไมถือเปนคําไทย ใหทับศัพทตรง

ตามศัพทเดิม เชน 

 Arctic circle = อารกติกเซอรเคิล 

 Adrenal cortex = อะดรีนัลคอรเทกซ 

  3.1.3 ถาตองการเนนวาคํานามน้ันเปนสิ่งที่มีหลายชนิดและคําคุณศัพทที่ประกอบ

เปนชนิดหน่ึงของคํานามน้ัน อาจทับศัพทโดยใชคําประกอบ แบบ ชนิด ระบบ ฯลฯ มาแทรกไว

ระหวางคํานามกันคําคุณศัพท เชน 

 Normal matrix = เมทริกซแบบนอรแมล 

 Thermosetting plastic = พลาสติกชนิดเทอรโมเซตติง 

การอานคํายอ 

  3.2.1 ใหเขียนโดยไมตองใสจุด และไมเวนชองไฟ  

เชน 

 BBC = บีบีซี 

 FBI = เอฟบีไอ 

 DDT = ดีดีท ี

  3.2.2 คําทับศัพทที่ผูกข้ึนจากตัวยอ ซึ่งอานออกเสียงไดเสมือนคําคําหน่ึง มิไดออก

เสียงเรียงตัวอักษร ใหเขียนตามเสียงที่ออกและไมตองใสจุด  

เชน 

 USIS = ยูซิส 

 UNESCO = ยูเนสโก 

 ASEAN = อาเซียน 
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  3.2.3 ตัวยอช่ือบุคคล ใหเขียนโดยใสจุด และเวนชองไฟระหวางช่ือกับนามสกุล 

เชน 

 D.N. Smith = ดี.เอ็น. สมิท 

 G.H.D. Cold = จี.เอช.ดี. โคลด 

 KRIS.W. Kaewklang = กฤช วีระพลพล  แกวกลาง 

 

MODULE  การคําอานทบัศพัทตามอกัษรเสียง และ  

 

 4.1 เทียบเสียงสระ “ ” 

 แอ Badminton = แบดมินตัน 

 อะ Aluminium = อะลูมเินียม 

 อา chicago = ชิคาโก 

 เอ Asia = เอเชีย 

 ออ Football = ฟุตบอล 

 แอ Arrow = แอรโรว 

 อา Bar = บาร 

 ออ Ward = วอรด 

 เออ edward = เอดเวิรด 

 แอ mare = แมร 

 หมายเหตุ ยกเวน are (Verb to be) ใช  อาร 

 อา Bazaar = บาซาร 

 แอ Aaron = แอรอน 

 อี Aegean = อีเจียน 

 แอ Aerosphere = แอโรสเฟยร 

 เอ Sundae = ซันเด 

 เอีย Judaea  = จูเดีย 

 เออ Kaersutite = เคอรซูไทต 

 เอ Spain  = สเปน 

 ไอ Cairo  = ไคโร 

 แอ Bel Air  = เบลแอร 
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 อา Laugh = ลาฟ 

 ออ Augusta = ออกัสตา 

 เอา Bissau = บิสเซา 

 โอ Auger = โอเจอร 

 แอ Laughlin = แอฟลิน 

 ออ Lawernce = ลอวเรนซ 

 เอ Malay  = มาเลย 

 แอ Ayrshire  = แอรเซอร 

 4.2 เทียบเสียงสระ “ ” 

 
อี  = สวีเดน 

 เอ  = เลบานอน 

 อิ  = อิเลก็ทรอนิกส 

 เอะ  = เม็กซโิก 

 
เออ Canberra  = แคนเบอรรา 

 อา Clerk  = คลารก 

 
เอีย cashmere = แคชเมียร 

 
อี Guinea  = กินี 

 เอ Dead sea  = เดดซ ี

 เอีย Caribbean  = แคริบเบียน 

 
แอ Bear  = แบร 

 เอีย Gear  = เกียร 

 อา Geart = ฮารต 

 เออ Pearl harbor  = เพิรลฮารเบอร 

 
โอ Beaufort  = โบฟอรด 

 อิว Beauty  = บิวตี 

 
อี Greenwich  = กรีนิช 

 
อี Neit = นีล 

 ไอ Einsteinium  = ไอนสไตเนียม 

 เอ Beirut  = เบรุต 

 
แอ Heir  = แอร 
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 เอีย Peirse = เพียรส 

 เออ Peirce  = เพิรซ 

 
อี People  = พีเพิล 

 เอ Leominster  = เลมินสเตอร 

 เอีย Napoleon  = นะโปเลียน 

 เอียว Borneo  = บอรเนียว 

 
โอ Seoul  = โซล 

 
อิว Leukemia  = ลิวคีเมีย 

 ยุ Europe  = ยุโรป 

 ยู Euphrates  = ยูเฟรทิส 

 เอีย Oleum  = โอเลียม 

 อู Reuben  = รูเบ็น 

 
เออ Fleur-delis  = เฟลอรเดอลสี 

 
อิว New York = นิวยอรก 

 โอ Sew  = โซว 

 อู Andrew  = แอนดรูว 

 
เอ Yardley  = ยารดเลย 

 อี Key  = คีย 

 4.3 เทียบเสียงสระ “ ” 

 อิ King  = คิง 

 อี Ski  = สก ี

 ไอ Liberia  = ไลบีเรีย 

 เออ Zircon  = เซอรคอน 

 อี Pamir  = ปามีร 

 
ไอ Ireland  = ไอรแลนด 

 เออ, เอีย Hampshire  = แฮมปเชอร, 

   = แฮมปเชียร 

 เอีย India  = อินเดีย 

 
อี Riebeckite = รีเบกไกต 

 เอีย Soviet  = โซเวียต 
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 อาย Pie  = พาย 

 ไอ Necktie  = เนกไท 

 
เอีย glacier = เกลเชียร 

 
อิว View  = วิว 

 เอียน Union  = ยูเนียน 

 อัน Lotion  = โลชัน 

 เอีย Aluminium = อะลูมเินียม 

 4.4 เทียบเสียงสระ “ ” 

 โอ Cairo  = ไคโร 

 ออ Tom  = ทอม 

 อะ Washington  = วอชิงตัน 

 อู Today  = ทูเดย 

 ออ Corruption  = คอรรบัชัน 

 เออ Windsor  = วินดเซอร 

 
ออ Thomas more = ทอมัสมอร 

 โอ Ben more = เบนโมร 

 ออ Broadway  = บรอดเวย 

 โอ Oakland  = โอกแลนด 

 อัว Samoa  = ซามัว 

      ออ Board = บอรด 

 
โอ Joe  = โจ 

 อู Shoemaker  = ชูเมกเกอร 

 เออ Goethite  = เกอไทต 

 อี Phoenix  = ฟนิกซ 

 
เออ Oerlikon = เออรลิคอน 

 ออย Thyroid  = ไทรอยด 

 อัว Chamois  = ซามัวส 

 อุ Foot  = ฟุต 

 อู Wood  = วูด 

 อะ Bloodsworth = บลัดสเวิรท 
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 อัว Moor  = มัวร 

 ออ Door  = ดอร 

 โอ Doorn = โดรน 

 เอา Counter  = เคานเตอร 

 อาว Ground  = กราวนด 

 โอ Boulder  = โบลเดอร 

 อะ Thermocouple  = เทอรโมคัปเปล 

 ออ Gough  = กอฟ 

 อุ Soup  = ซุป 

 อู Vancouver  = แวนคูเวอร 

 ออ Bournonite = บอรโนไนต 

 เออ Melbourne  = เมลเบริน 

 อัว Tour  = ทัวร 

 โอ Mourne = โมรน 

 โอ Bowling  = โบวลิง 

 เอา Cowpens  = เคาวเพนส 

 อาว Townhouse  = ทาวนเฮาส 

 อู Cowper  = คูวเปอร 

 ออย Lloyd  = ลอยด 

 4.5เทียบเสียงสระ “ ” 

 อะ Hungary  = ฮังการ ี

 อิว Cuba  = คิวบา 

 อุ Lilliput  = ลิลลิพุต 

 อู Kuwait  = คูเวต 

 ยู Uranium  = ยูเรเนียม 

 อิ Busy  = บิซ ี

 เออ Hurricane  = เฮอรริเคน 

 
อัว Sure  = ชัวร 

 เออ Lecture   = เลกเชอร 

 เอียว Pure  = เพียวร 

 อัว Guadalupe  = กัวดาลูป 
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อัว Tuesday  = ทิวสเดย 

 อู Wuestite = วูสไทต 

 อุ Fruit  = ฟรุต 

 อู Juice  = จูซ 

 อิ Circuit  = เซอรคิต 

 ไอ Ruislipnorthwood = ไรสลปินอรทวูด 

 อิว Muir  = มิวร 

 

 ไอ Schuyler  = สไกลเลอร 

 อาย Guy  = กาย 

 4.6เทียบเสียงสระ “ ” 

 อิ Odyssey  = โอดิสซีย 

 อี Syria  = ซีเรีย 

 ไอ Cyclone  = ไซโคลน 

 
ไอ Rye  = ไรย 

 เออ Myrna  = เมอรนา 
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คําถามทายบท 

Let’s check your reading comprehension! 
คําช้ีแจง 

 a. แบบทดสอบฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิในการอานคําเขียนคําทับศัพท เรื่อง 

หลักเกณฑการทบัศัพทภาษาอังกฤษ  

 b. แบบทดสอบเปนแบบปรนัย มี 5 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ 10 คะแนน เวลา 10 นาที 

 c. ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว 

 

Direction : Choose the correct answer. 

1. หลักการอานคําเขียนคําทบัศัพทภาษาอังกฤษ ในความหมายที่ถูกตองทางการอาน ? 

a.  การเขียนทับศัพทใหถอดอักษรในภาษาเดิม b.  การเขียนทับศัพทใหถอดอักษรในภาษาเดิม 

ทั้งหมดควรแกการแสดงที่มาของรูปศัพท พอควรแกการแสดงที่มาของรูปศัพท 

c.  คําทับศัพทภาษาไทยที่ใชกันมานานปรากฏ d.  คําทับศัพทภาษาไทยที่ใชกันมานานปรากฏใน 

ในพจนานุกรมเชน ช็อกโกแลต, เชิ้ต, กาซ,แกส พจนานุกรมเชน ช็อกโกแลต, เชิ้ต, กาซ, แกส 

e.  คําตอบ b. และ d.ถูก  

 

2. หลักการอานคําเขียนคําทบัศัพทภาษาอังกฤษในความหมายที่ถูกตองทางการอาน ? 

a.  สระ ใหถอดตามการออกเสียงในพจนานุกรม b. สระ ใหถอดตามการออกเสียงในพจนานุกรม 

ภาษาอังกฤษไมเทียบเสียงสระภาษาไทย ภาษาอังกฤษเทียบเสียงสระภาษาไทย 

c.  พยัญชนะ ใหถอดพยัญชนะภาษาไทยหรือ d. พยัญชนะ ใหถอดเปนพยัญชนะภาษาไทยตาม 

อังกฤษในหลักเกณฑเทียบพยัญชนะภาษไทย หลักเกณฑเทียบพยัญชนะภาษาอังกฤษ 

e.  คําตอบ b. และ d.ถูก  

 

3. หลักการอานคําเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษ เมือ่มีการใชไมไตคูความหมายที่ถูกตองทางการอาน ? 

a. เพื่อใหเห็นความแตกตางจากคําไทย  b.  เพื่อใหเห็นความแตกตางจากคําไทย 

เพื่อชวยใหผูอานแยกพยางคไดถูกตอง เพื่อชวยใหผูอานแยกพยางคไดถูกตอง 

เชน Log ล็อก, Coke โคก, Coma โคมา เชน Log ลอก, Cokeโคก, Coma โคมา 

c. พยัญชนะซอน (double letter) คําที่ซอนให d. พยัญชนะซอน (double letter) คําที่ซอนไมตัด 

ตัดออกถาเปนศัพททั่วไป ออกถาเปนศัพททางวิชาการหรือวิสามานยนาม 

e.  คําตอบ a.c.และ d.  ถูกตอง  
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4.  ความหมายตามขอใดที่เขียนคําอานไดถูกตอง เกี่ยวกับคําวา “วิธีการเขียนคําทับศัพท

ภาษาอังกฤษ” 

a. คําประสบที่มีเครื่องหมายยัติภังค ใหเขียนทับ  b. คําประสมซ่ึงในภาษาอังกฤษเขียนแยกกัน แต 

ติดตอกันไป เชน Cross-Stitch ครอสสติตช ในภาษาอังกฤษใหเขียนติดตอกัน เชน 

Log ล็อค, Coke โคก, Coma โคมา Night Club ไนตคลับ, New Guinea นิวกินี 

c. คํายอ ใหเขียนโดยไมตองใสจุดหลังและไม  d. ตัวยอชื่อบุคคล ใหเขียนใสจุด และเวนชองไฟ 

เวนชองไฟ เชน BBC  FBI  DDT  ASEAN ชื่อและสกุล เชน D.N. Smith, G.H.D.  Cold 

e.  คําตอบ a. b. c.และ d.  ถูกตอง  

 

5. การวางตําแหนงคําคุณศัพททางการอานในคําทับศัพท ใหถือหลกัเกณฑดังน้ี 

a.  คําประสมซ่ึงในภาษาอังกฤษเขียนแยกกัน แต b. คําคุณศัพทที่ประกอบคํานามที่เปนภาษาไทย 

ในภาษาอังกฤษใหเขียนติดตอกัน เชน ไดใชในภาษาไทยมาจนถือเปนคําไทยแลวให 

Night Club ไนตคลับ, New Guinea นิวกินี วางคําคุณศัพทไวหลังคํานามเชน Cosmic ray 

c.  พยัญชนะซอน (double letter) คําที่ซอนให d. ถาทั้งคําศัพทและคํานามเปนคําทับศัพทที่ยัง 

ตัดออกถาเปนศัพททั่วไป ไมถือเปนคําไทยใหทับศัพทตรงตามศัพทเดิม 

e.  คําตอบ b. และ dถูกตอง เชน Arctic circle 

 

6.  หลักการอานคําเขียนคําทับศัพทตามสระA E I O และ Uมีคําสะกดตามสระ A ขอไหนบาง ที่มสีระ

คําสะกดครบ 13 คําและถูกตองทางการอาน 

a. ประกอบดวยสระ a, ar, are, aa, ae, aea, aer, b. ประกอบดวยสระ a, ar, are, aa, ae, aea, aer, 

ai, air, ao, aw, ay, ayr ai, air, ao, aw, ay, ayr 

c.  ประกอบดวยสระ a, ar, are, aa, ae, aea, aer, d.  ประกอบดวยสระ a, ar, are, aa, ae, aea, are, 

ai, air, ao, aw, ay, ary ai, air, ao, aw, ay, ayr 

e.  คําตอบ a. และb. ถูกตอง  

 

7.  หลักการอานคําเขียนคําทับศัพทตามสระ A E I O และ U  มีคําสะกดตามสระ E ขอไหนบาง ที่มี

สระคําสะกดครบ 15 คําและถูกตองทางการอาน 

a. ประกอบดวยสระe, er, ere, ea, ear, eau, ee, b. ประกอบดวยสระe, er, ere, ea, ear, eau, ee, 

ei, eir, eo, eou, eu, eur, ew, ey ei, eir, eo, eou, eu, eur, ew, ey 

c.  ประกอบดวยสระe, er, ere, ea, ear, eau, ee, d.  ประกอบดวยสระe, er, ere, ea, era, eua, ee, 

ei, eir, eo, euo, eu, eru, ew, ey ei, eir, eo, eou, eu, eur, ew, ey 

e.  คําตอบ a. และb. ถูกตอง  
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8.  หลักการอานคําเขียนคําทับศัพทตามสระ A E I O และ U  มีคําสะกดตามสระI ขอไหนบาง ที่มี

สระคําสะกดครบ 9 คําและถูกตองทางการอาน 

a. ประกอบดวยสระi, ia, ire, ir, ie, ier, iew, ion, iu b. ประกอบดวยสระi, ir, ire, ia, ie, ier, iew, ion, iu 

c. ประกอบดวยสระi, ir, ire, ia, ie, ier, iew, ion, iu d. ประกอบดวยสระi, ir, ire, ir, ie, ier, iew, ion, iu 

e.  คําตอบ a. b. c.  ถูกตอง  

 

9.  หลักการอานคําเขียนคําทับศัพทตามสระ A E I O และ U มคํีาสะกดตามสระ O ขอไหนบาง ทีม่ี

สระคําสะกดครบ 14 คําและถูกตองทางการอาน 

a. ประกอบดวยสระ o, or, ore, oa, oar, oe, oer, b. ประกอบดวยสระ o, or, ore, oa, oar, oe, oer, 

oi, oo, oor, ou, our, ow, oy oi, oo, oor, ou, our, ow, oy 

c.  ประกอบดวยสระ o, or, ore, oa, oar, oe, oer, d.  ประกอบดวยสระ o, or, ore, oa, oar, oe, oer, 

oi, oo, oor, ou, our, ow, oy oi, oo, oor, ou, our, ow, oy 

e.  คําตอบ a. และb.  ถูกตอง  

 

10.  หลักการอานคําเขียนคําทับศัพทตามสระ A E I O และ U มคํีาสะกดตามสระ Uขอไหนบาง ที่มี

สระคําสะกดครบ 8 คําและถูกตองทางการอาน 

a. ประกอบดวยสระu, ur, uae, ua, ue, ui, uir, uy b. ประกอบดวยสระu, ur, ure, ua, ue, ui, uir, uy 

c.  ประกอบดวยสระu, ur, ure, ua, ue, ui, uir, uy d.  ประกอบดวยสระu, ur, ue, ua, ure, ui, uir, uy 

e.  คําตอบ c. และ d. ถูกตอง  

 

เฉลยคําตอบ 

Direction : Choose the correct answer. 

 ขอ 1. คําตอบ e. คําตอบ b. และ d. ถูก 

 ขอ 2. คําตอบ e. คําตอบ b. และ d. ถูก 

 ขอ 3. คําตอบ e. คําตอบ a.  c.  และ d.  ถูกตอง 

 ขอ 4. คําตอบ e. คําตอบ a. b. c.  และ d.  ถูกตอง 

 ขอ 5. คําตอบ e. คําตอบ b. และ d ถูกตอง 
 ขอ 6. คําตอบ e. คําตอบ a. และ b.  ถูกตอง 
 ขอ 7. คําตอบ e. คําตอบ a. และ b.  ถูกตอง 
 ขอ 8. คําตอบ e. คําตอบ a. b. c.  ถูกตอง 
 ขอ 9. คําตอบ e. คําตอบ a. และ b.  ถูกตอง 
 ขอ 10. คําตอบ e. คําตอบ c. และ d. ถูกตอง  
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PRETEST – POSTTEST  

Let’s check your reading comprehension! 

คําชี้แจง 

 a. แบบทดสอบฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวัดความรูความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ 

เรื่อง ตารางเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษของ สระเอ “a”, สระอี “e”, สระ ไอ “i”, สระโอ “o”, สระ

ยู “u” และ วาย “y” และหลักเกณฑการทับศัพทภาษาอังกฤษ 

 b. แบบทดสอบเปนแบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก จํานวน 6+10+4+4+6+10 ขอ 30 คะแนน 

เวลา 30 นาที 

 c. ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว 

Direction  :  Choose the correct answer. 

1.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) สระ “a” ขอไหนออกเสียงไดถูกตอง ? 

a) อานออกเสียงแอ,อะ,เอ, ออและอา 

b) อานออกเสียงอะ, แอ,ออ, อาและเอ 

c) อานออกเสียงออ, แอ, อา, ออและอะ 

d) การอานออกเสียงสระ “a” ขอ a.  และ b.ถูกตอง 

2.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) สระ “ar” ขอไหนออกเสียงไดถูกตอง ? 

a) อานออกเสียงแอ,อา,ออและเออ 

b) อานออกเสียงอะ, แอ, ออและอา 

c) อานออกเสียงแอ,อา,ออและเออ 

d) การอานออกเสียงสระ “ar” ขอ a.  และ c.ถูกตอง 

3.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) สระ “are” ขอไหนออกเสียงไดถูกตอง ? 

a) อานออกเสียงแอ 

b) อานออกเสียงออ 

c) อานออกเสียงเออ 

d) การอานออกเสียงสระ “are” ขอ a.ถูกตอง 

4.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) สระ “aa” ขอไหนออกเสียงไดถูกตอง ? 

a) อานออกเสียงเออ, แอ 

b) อานออกเสียงแอ, ออ 

c) อานออกเสียงอา,แอ 

d) การอานออกเสียงสระ “aa” ขอ a. และ b. ไมถูกตอง 
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5.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) สระ “ae” ขอไหนออกเสียงไดถูกตอง ? 

a) อานออกเสียงแอ, อีและเออ 

b) อานออกเสียงแอ,อีและเอ 

c) อานออกเสียงแอ, อีและออ 

d) การอานออกเสียงสระ “ar” ขอ b.ถูกตอง 

 

Direction  :  Choose the correct answer. สระอี “e” 

6.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “e” ขอไหนออกเสียงการสะกดคํา

ดวยสระ “e” ไดถูกตอง ? 

a) อานออกเสียงอ,ีเอ,อิและเอะ 

b) อานออกเสียงอ,ิเอ,อีและเอะ 

c) อานออกเสียงอ,ี แอ, อิและเอะ 

d) การอานออกเสียงสระ “e” ขอ a.และ b.ถูกตอง 

7.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “e” ขอไหนออกเสียงการสะกดคํา

ดวยสระ “er” ไดถูกตอง ? 

a) อานออกเสียงอาและเอ 

b) อานออกเสียงอีและเออ 

c) อานออกเสียงอาและเออ 

d) การอานออกเสียงสระ “er” ขอ a.  และ b. ถูกตอง 

8.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “e” ขอไหนออกเสียงการสะกดคํา

ดวยสระ “ere” ไดถูกตอง ? 

a) อานออกเสียงอา  

b) อานออกเสียงอ ี

c) อานออกเสียงเอีย  

d) การอานออกเสียงสระ “ere” ขอ c.ไมถูกตอง 

9.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “e” ขอไหนออกเสียงการสะกดคํา

ดวยสระ “ea” ไดถูกตอง ? 

a) อานออกเสียงอี, เอและเอีย 

b) อานออกเสียงอี, อิและเอีย 

c) อานออกเสียงเอีย, อี และเออ 

d) การอานออกเสียงสระ “ea” ขอ a. b. และ c. ถูกตอง 
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10.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “e” ขอไหนออกเสียงการสะกดคํา

ดวยสระ “ear” ไดถูกตอง ? 

a) อานออกเสียงเอีย, แอ, อาและเออ 

b) อานออกเสียงเอีย, แอ, เอาและเออ 

c) อานออกเสียงเอีย, แอ, อาและเออ 

d) การอานออกเสียงสระ “ear” ขอ a. และ c.ถูกตอง 

11.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “e” ขอไหนออกเสียงการสะกดคํา

ดวยสระ “eau” ไดถูกตอง ? 

a) อานออกเสียงโอ, แอและอิว 

b) อานออกเสียงโอ และอิว 

c) อานออกเสียงเอีย, อิวและโอ 

d) การอานออกเสียงสระ “eau” ขอ a. และ c. ถูกตอง 

12.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “e” ขอไหนออกเสียงการสะกดคํา

ดวยสระ “ei” ไดถูกตอง ? 

a) อานออกเสียงอี, ไอ และเอ 

b) อานออกเสียงเอ, ไอ และอ ี

c) อานออกเสียงไอ, เอ และอ ี

d) การอานออกเสียงสระ “ei” ขอ a. b. และ c. ไมถูกตอง 

13.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “e” ขอไหนออกเสียงการสะกดคํา

ดวยสระ “eir” ไดถูกตอง ? 

a) อานออกเสียงแอ, เอีย และเอ  

b) อานออกเสียงแอ, ไอ และเออ 

c) อานออกเสียงแอ, เอีย และอ ี

d) การอานออกเสียงสระ “eir” ขอ a. b. และ c. ถูกตอง 

14.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “e” ขอไหนออกเสียงการสะกดคํา

ดวยสระ “eo” ไดถูกตอง ? 

a) อานออกเสียงอี, เอ, เอีย และเอียว  

b) อานออกเสียงอี, โอ, เอีย และเอียว 

c) อานออกเสียงอ,ี เอ, เอีย และเอียว 

d) การอานออกเสียงสระ “eo” ขอ a. b. และ c. ถูกตอง 
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Direction  :  Choose the correct answer.สระไอ “i” 

15.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “i” ขอไหนออกเสียงการสะกดคํา

ดวยสระ “i” ไดถูกตอง ? 

a) อานออกเสียงอ,ิอีและไอ  

b) อานออกเสียงเอีย, อีและไอ 

c) อานออกเสียงอ,ิ เอียและไอ 

d) การอานออกเสียงสระ “i” ขอ b. และ c. ถูกตอง 

16.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “i” ขอไหนออกเสียงการสะกดคํา

ดวยสระ “ir” ไดถูกตอง ? 

a) อานออกเสียงอ,ิ อีและไอ  

b) อานออกเสียงเออ,อีและเอิด 

c) อานออกเสียงอ,ิ อีและเอิด 

d) การอานออกเสียงสระ “ir” ขอ a. และ c. ถูกตอง 

17.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “i” ขอไหนออกเสียงการสะกดคํา

ดวยสระ “ire” ไดถูกตอง ? 

a) อานออกเสียงอ,ิ อีและไอ  

b) อานออกเสียงเออ, อีและเอิด 

c) อานออกเสียงไอ, เออและเอีย 

d) การอานออกเสียงสระ “ire” ขอ a. และ b. ถูกตอง 

 

Direction  :  Choose the correct answer.สระโอ “o” 

18.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “o” ขอไหนออกเสียงการสะกดคํา

ดวยสระ “o” ไดถูกตอง ? 

a) อานออกเสียง โอ,ออ, อะ และ อู  

b) อานออกเสียง โอ, เออ, อะ และ อ ู

c) อานออกเสียง โอ, ออ, เอะ และ อ ู

d) การอานออกเสียง สระ “o” ขอ b. และ c. ไมถูกตอง 

 

 

 



 217 

19.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “o” ขอไหนออกเสียงการสะกดคํา

ดวยสระ “or” ไดถูกตอง ? 

a) อานออกเสียง เอะ และ เออ  

b) อานออกเสียง ออ และ เออ 

c) อานออกเสียง โอ และ เออ 

d) การอานออกเสียง สระ “or” ขอ a. และ c. ถูกตอง 

20.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “o” ขอไหนออกเสียงการสะกดคํา

ดวยสระ “ore” ไดถูกตอง ? 

a) อานออกเสียง โอ และ เออ  

b) อานออกเสียง ออ และ เออ 

c) อานออกเสียง ออ และ โอ 

d) การอานออกเสียง สระ “ore” ขอ a. และ b. ไมถูกตอง 
 

Direction  :  Choose the correct answer.สระยู “u” และ วาย “y” 

21.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “u” ขอไหนออกเสียงการสะกดคํา

ดวยสระ “u” ไดถูกตอง ? 

a) อานออกเสียงอ,ิอะ, อิว, อุ, อูและยู  

b) อานออกเสียงอ,ิ เอะ, อิว, อุ, อูและยู 

c) อานออกเสียงอ,ิ เออ, อิว, อุ, อูและยู 

d) การอานออกเสียงสระ “u” ขอ b. และ c. ถูกตอง 

22.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “u” ขอไหนออกเสียงการสะกดคํา

ดวยสระ “ur” ไดถูกตอง ? 

a) อานออกเสียงอิว  

b) อานออกเสียงเออ 

c) อานออกเสียงอ ู

d) การอานออกเสียงสระ “ur” ขอ a. และ c. ไมถูกตอง 

23.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “y” ขอไหนออกเสียงการสะกดคํา

ดวยสระ “y” ไดถูกตอง ? 

a) อานออกเสียงเอีย, อี และ ไอ  

b) อานออกเสียงเอิย, อี และ ไอ 

c) อานออกเสียงอ,ิ อี และ ไอ 

d) การอานออกเสียงสระ “y” ขอ a. และ b. ถูกตอง 
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24.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “y” ขอไหนออกเสียงการสะกดคํา

ดวยสระ “ye” ไดถูกตอง ? 

a) อานออกเสียงไอ  

b) อานออกเสียงอ ี

c) อานออกเสียงอ ิ

d) การอานออกเสียงสระ “ye” ขอ b. และ c. ไมถูกตอง 

25.  การอานเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ (A-E-I-O-U-Y) ดวยสระ “y” ขอไหนออกเสียงการสะกดคํา

ดวยสระ “yr” ไดถูกตอง ? 

a) อานออกเสียงไอ 

b) อานออกเสียงเออ 

c) อานออกเสียงอ ิ

d) การอานออกเสียงสระ “yr” ขอ a. และ c. ถูกตอง 

 

Direction  :  Choose the correct answer.หลักเกณฑการทบัศัพทภาษาอังกฤษ 

26. หลักการอานคําเขียนคําทับศัพทภาษาอังกฤษ ความหมายที่ถูกตองทางการอาน ? 

a.  การเขียนทับศัพทใหถอดอักษรในภาษาเดิม b.  การเขียนทับศัพทใหถอดอักษรในภาษาเดิม 

ทั้งหมดควรแกการแสดงที่มาของรูปศัพท พอควรแกการแสดงที่มาของรูปศัพท 

c.  คําตอบ b. และ d. ถูก d.  คําทับศัพทภาษาไทยที่ใชกันมานานปรากฏใน 

 พจนานุกรมเชน ช็อกโกแลต, เชิ้ต, กาซ, แกส 

 

27. หลักการอานคําเขียนคําทับศัพทภาษาอังกฤษ ตามความหมายที่ถูกตองทางการอาน ? 

a.  สระ ใหถอดตามการออกเสียงในพจนานุกรม b. สระ ใหถอดตามการออกเสียงในพจนานุกรม 

ภาษาอังกฤษไมเทียบเสียงสระภาษาไทย ภาษาอังกฤษเทียบเสียงสระภาษาไทย 

c.  พยัญชนะ ใหถอดพยัญชนะภาษาไทยหรือ d.  คําตอบ b. และ d. ถูก 

อังกฤษในหลักเกณฑเทียบพยัญชนะภาษไทย  

 

28. หลักการอานคําเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษ เมื่อมีการใชไมไตคูความหมายที่ถูกตองทางการอาน ? 

a. เพื่อใหเห็นความแตกตางจากคําไทย  b.  คําตอบ a.  c.  และ d.  ถูกตอง 

เพื่อชวยใหผูอานแยกพยางคไดถูกตอง  

เชน Log ล็อก, Coke โคก, Coma โคมา d. พยัญชนะซอน (double letter) คําที่ซอนไมตัด 

c. พยัญชนะซอน (double letter) คําที่ซอนให ออกถาเปนศัพททางวิชาการหรือวิสามานยนาม 

ตัดออกถาเปนศัพททั่วไป  
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29.  ความหมายตามขอใดที่เขียนถูกตองทางการอาน เกี่ยวกับคําวา “วิธีการเขียนคําทับศัพท

ภาษาอังกฤษ” 

a.  คําตอบ a. b. c.  และ d.  ถูกตอง b. คําประสมซ่ึงในภาษาอังกฤษเขียนแยกกัน แต 

c. คํายอ ใหเขียนโดยไมตองใสจุดหลังและไม ในภาษาอังกฤษใหเขียนติดตอกัน เชน 

เวนชองไฟ เชน BBC  FBI  DDT  ASEAN Night Club ไนตคลับ, New Guinea นิวกินี 

 d. ตัวยอชื่อบุคคล ใหเขียนใสจุด และเวนชองไฟ 

 ชื่อและสกุล เชน D.N. Smith, G.H.D.  Cold 

 

30.การวางตําแหนงคําคุณศัพทในคําทบัศัพท ใหถือหลักเกณฑทางการอานดังน้ี 

a.  คําประสมซ่ึงในภาษาอังกฤษเขียนแยกกัน แต b.  คําตอบ b. และ d ถูกตอง 

ในภาษาอังกฤษใหเขียนติดตอกัน เชน d. ถาทั้งคําศัพทและคํานามเปนคําทับศัพทที่ยัง 

Night Club ไนตคลับ, New Guinea นิวกินี ไมถือเปนคําไทยใหทับศัพทตรงตามศัพทเดิม  

c.  พยัญชนะซอน (double letter) คําที่ซอนให

 ตัดออกถาเปนศัพททั่วไป 

เชน Arctic circle 

 

เฉลยคําตอบ 
Direction : Choose the correct answer. ตารางเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษของ สระเอ “a” 

 1.  การอานสระ “a” คําตอบข อ a.ขอ b.และ ขอ d.ถูกตอง 

 2.  การอานสระ “ar” คําตอบ ขอ a.ขอ c.และ ขอ d.ถูกตอง 

 3.  การอานสระ “are” คําตอบ ขอ a.และ ขอ d.ถูกตอง 

 4.  การอานสระ “aa” คําตอบ ขอ c. ถูกตอง 

 5.  การอานสระ “ae” คําตอบ ขอ b.และ ขอ b. ถูกตอง 
 

Direction : Choose the correct answer. ตารางเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษของ สระอี “e” 

 6.  การอานสระ “e” คําตอบ ขอ a. ขอ b.และ ขอ d.ถูกตอง 

 7.  การอานสระ “er” คําตอบ ขอ c.ถูกตอง 

 8.  การอานสระ “ere” คําตอบ ขอ c.และ ขอ d.ถูกตอง 

 9.  การอานสระ “ea” คําตอบ ขอ a.ถูกตอง 

 10.  การอานสระ “ear” คําตอบ ขอ a. ขอ c.และ ขอ d.ถูกตอง 

 11.  การอานสระ “eau” คําตอบ ขอ b.ถูกตอง 

 12.  การอานสระ “ei” คําตอบ ขอ a.หรือ b. หรือ c.หรือ ขอ d.ถูกตอง 

 13.  การอานสระ “eir” คําตอบขอ a.ถูกตอง 

 14.  การอานสระ “eo” คําตอบขอ a. หรือc.ถูกตอง 
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Direction : Choose the correct answer. ตารางเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษของ สระไอ “i” 

 15.  การอานคําดวยสระ “i” คําตอบ ขอ a.ถูกตอง 

 16.  การอานคําดวยสระ “ir” คําตอบ ขอ b.ถูกตอง 

 17.  การอานคําดวยสระ “ire” คําตอบขอ c.ถูกตอง 
 

Direction  :Choose the correct answer.ตารางเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษของ สระโอ “o” 

 18.  การอานคําดวยสระ “o” คําตอบ ขอ a.ถูกตอง 

 19.  การอานดวยสระ “or” คําตอบ ขอ b.ถูกตอง 

 20.  การอานดวยสระ “ore” คําตอบ ขอ c.ถูกตอง 
 

Direction : Choose the correct answer. ตารางเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษของ สระยู “u” 

และ วาย “y” 

 21.  การอานดวยสระ “u” คําตอบ ขอ a.ถูกตอง 

 22.  การอานดวยสระ “ur” คําตอบ ขอ b.ถูกตอง 

 23.  การอานดวยสระ “y” คําตอบ ขอ c.ถูกตอง 

 24.  การอานดวยสระ “ye” คําตอบ ขอ a.ถูกตอง 

 25.  การอานดวยสระ “yr” คําตอบ ขอ b.ถูกตอง 
 

Direction : Choose the correct answer. หลักเกณฑการทับศัพทภาษาอังกฤษ 

 26. หลักเกณฑการเขียนคําทับศัพทภาษาอังกฤษ ความหมายที่ถูกตองทางการอาน ? 

 e. คําตอบ b. และ d. ถูก 

 27. วิธีเขียนคําทับศัพทภาษาอังกฤษ ตามความหมายที่ถูกตองทางการอาน ? 

 e. คําตอบ b. และ d. ถูก 

 28. วิธีทับเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษ เมื่อมีการใชไมไตคูความหมายที่ถูกตองทางการอาน ? 

 f. คําตอบ a.  c.  และ d.  ถูกตอง 

 29. ความหมายตามขอใดที่เขียนถูกตองทางการอาน เกี่ยวกบัคําวา “วิธีการเขียนคําทับศัพท 

     ภาษาอังกฤษ”   

 f. คําตอบ a.  c.  และ d.  ถูกตอง 

 30. การวางตําแหนงคําคุณศัพทในคําทับศัพท ใหถือหลักเกณฑทางการอานดังน้ี 

 f. คําตอบ b. และ d ถูกตอง 

 


