
What is phonics 
What is phonics? โฟนิคส์คืออะไร  
Phonics is a teaching method that shows the students what sound the 
letters make – and how you can you can blend these sounds into words.  
โฟนิคส์คือวิธีการสอนที่เเสดงให้นักเรียนเห็นว่าในเเต่ละตัวอักษมีเสียงว่าอย่างไร - เเละ
วิธีการผสมเสียงเหล่านี้ให้เป็นคำศัพท์ 
Each letter in the English alphabet has a name – A or B or C.  
ในเเต่ละตัวอักษรของพยัญชนะในภาษาอังกฤษมีชื่อ - A(เอ) หรือ B(บี) หรือ C(ซี) 
But they also have a sound – a, b and k –  and it is these sounds we hear in 
the words. 
เเต่ในเเต่ละตัวอักษรก็มีเสียงเช่นกัน  a, b หรือ k เเละเสียงเหล่านี้ที่เราได้ยินในคำศัพท์ 
Take these letters: M, A N [here we cut to the word in full screen]. นำตัวอักษร
เหล่านี้มา 
If you try to spell with the names of these letters you get M-AI-N  
ถ้าคุณพยายามสะกดชื่อกับตัวอักษรเหล่านี้จะเป็น เอ็ม-เอไอ-เอ็น 
But if you use the sound of the letters: ‘m-a-n’ you get ‘maann’.  
เเต่ถ้าคุณใช้เสียงของตัว    อักษรจะเป็น m-a-n 'maann’ 
In TKR English we give the students a quick overview of the ABC first. [Here 
we show the covers of our ABC books].  
ในโครงการภาษาอังกฤษ เราจะให้นักเรียนเห็นภาพรวมของ A C B ก่อนเป็นอันดับเเรก 
Then we go on to phonics, focusing both on the names of the letters and 
the sounds they make.  
หลังจากนั้นตามด้วยการสอนโฟนิคส์ เจาะจงที่ชื่อเเละเสียงของตัวอักษร 
[Another picture from our phonics books] 
We use actions to make it easier for the students to remember the sounds 
they learn. 
เราใช้ท่าทางในเเต่ละเสียงของตัวอักษรเพื่อช่วยให้นักเรียนจำเสียงของ
ตัวอักษรนั้นได้ง่ายขึ้น 
The action for ‘a’ is brushing your arm saying ‘a-a-a’. 
ท่าทางของตัว 'a' คือปัดที่ที่เเขนของตัวเองเเล้วออกเสียงว่า a-a-a’ 
And we use songs about each letter, also to make it easier for the students 
to remember.  
เเละเราใช้เพลงของเเต่ละตัวอักษรเพื่อช่วยให้นักเรียนจำได้ง่ายมากยิ่ง
ขึ้น 
For ‘a’, the song is: สำหรับเพลง 'a' เนื้อเพลงคือ 



‘a-a-ant on my arm – a-a-ants on my arm – they’re causing me alarm’. [Here 
you sing the song quietly]  
a a มดไต่ที่เเขนของฉัน 

a a มดไต่ที่เเขนของฉัน 
a a มดไต่ที่เเขนของฉัน 
พวกมันทำให้ฉันตกใจ 
Finally we tell a story in Thai about each letter introducing words starting 
with this letter. 
ในตอนท้าย เรามีนิทานเป็นภาษาไทยของเเต่ละตัวอักษรเพื่อเเนะนำคำ
ศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น 
When the students have learned all the letter sounds in the alphabet we go 
on to blending 
เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้เสียงทั้งหมดของตัวอักษร ในขั้นตอนต่อไปเราจะ
สอนเกี่ยวกับการผสมตัวอักษร 
 these sounds into words in our ‘Word family books’ where the students 
learn to blend sounds  
เหล่านี้เป็นคำศัพท์ในหนังสือ "Word family" เป็นหนังสือที่นักเรียนจะ
เรียนผสมเสียงของตัวอักษร 
– and to read the words they have just spoken. 
เเละอ่านคำศัพท์ที่นักเรียนผสมคำ
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