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ลักษณะสําคัญของภาษาอังกฤษคือ ภาษาอังกฤษมีการออกเสียงเนนหนักเบาที่เรียกวา
stress ซึ่งการเนนหนักเบาในคํานี้จะเปนปญหาสําคัญอันหนึ่งสําหรับผูที่จะเปนครูสอน
ภาษาอังกฤษ เพราะถาออกเสียงเนนหนักผิดพยางคก็อาจจะเกิดความเขาใจผิดในคําหรือ
ประโยคนั้นไดงาย ๆ ดังนั้น การลงเสียงเนนหนักเบาใหถูกตองจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งใน
การสื่อความหมายในภาษาอังกฤษ
การเนนเสียงในภาษาอังกฤษ
ระดับเสียงเนนหนัก (Stress) ในภาษาอังกฤษจะแบงเปน 4 ระดับคือ
1. ระดับเสียงเนนหนักที่สุด (Primary Stress) ใชเครื่องหมาย ( , ) หนาพยางคที่
ลงเสียงหนักที่สุดในคํานั้น มีที่สังเกตคือ เสียงดังที่สุดและเสียง pitch สูงจะเกิดในคําเดี่ยว
ทุกครั้ง เชน cálender
2. ระดับเสียงรอง (Secondary Stress) ใชเครื่องหมาย ( ^ ) เหนือพยางคที่ลง
เสียงรอง เชน êducátion พยางคแรกจะได secondary stress แตพยางคที่สามจะได
primary stress
3. ระดับเสียงเบาปานกลาง (Teritiary Stress) ใชเครื่องหมาย ( ` ) เหนือพยางค
ระดับเสียงนี้จะเกิดรวมกับ primary stress ในคําเดี่ยว ๆ ที่มีหลายพยางค เชน fÓotbàll
4. ระดับเสียงเบาที่สุด (Weak Stress) ใชเครื่องหมาย ( ˇ ) เหนือพยางค หรือไม
ใสเครื่องหมายใด ๆ เลย โดยถือวาพยางคที่ไมมีเครื่องหมายกํากับคือ การไมลงเสียงหนัก
(unstress) เชน ŕhythm (พยางคที่สองเปนเสียงเบา)
นอกจากนี้ เสียงเนนหนัก (stress) ยังแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. เสียงเนนหนักในคํา (Word Stress)
2. เสียงเนนหนักในประโยค (Sentence Stress)
1. เสียงเนนหนักในคํา (Word Stress)
เสียงเนนหนักในคํา คือ การเนนเสียงหนักในพยางคหนึ่งของคําโดยที่ผูพูดจะออก
เสียงพยางคนั้นดังกวาพยางคอื่น ๆ ในคําเดียวกัน เชน páper, contínue เปนตน คําใน
ภาษาอังกฤษทุกคําจะมีพยางคหนึ่งเทานั้นที่ไดรับเสียงหนักเสมอ
ผูเรียนจึงจําเปนที่
จะตองเรียนรูถึงการออกเสียงเนนหนักในแตละคําใหถูกตองเสียกอน

หลักเกณฑสําหรับการลงเสียงเนนหนักในคํา (Word Stress) และในพยางค
(Syllabic Stress) ที่พอจะสรุปไดมีดังนี้
1. การลงเสียงเนนหนักในคําที่มี 2 พยางคขึ้นไป
ในคําสองพยางคขึ้นไปเสียงเนนหนักสุดจะไดแก primary stress เสียงที่
รองลงมาจะเปน secondary stress ดังตัวอยางตอไปนี้
คําที่มีเสียงเนนหนักสุดหรือ primary stress บนพยางคตนของคํา
ไดแก
คําสองพยางค
คําสามพยางค
คําสี่พยางค
húsband
póssible
críticism
télephone
spécialist
ańswer
prógram
ánimal
sécretary
órange
ínnocent
súbject
béautiful
คําที่มีเสียงเนนหนักสุดหรือ primary stress บนพยางคที่สองของคํา
คําสองพยางค
คําสามพยางค
คําสี่พยางค
cashíer
proféssor
affírmative
helló
relátion
philósopher
prefér
impórtant
devélopment
corréct
eléven
signíficant
resígn
phonetic

2. การลงเสียงเนนหนักในคําประสม
คํานามประสม
a. คํานามประสมระหวางคํานามกับคํานามเวลาออกเสียงจะเนนหนัก
ที่สุดที่สวนแรกหรือคํานามแรก เชน
téapot
drúgstore
bús station
fóotball
hándbag
bírthday cake
eárthquake hóusewife
lánguage laboratory
แตถาคํานามประสมที่ประกอบดวยคํานาม 3 คํา บางครั้งจะ
เนนหนักที่คําที่สอง เชน
waste-páper-basket

ginger-béer-bottle
หรืออาจจะมีการเนนเสียงลงบนคําที่หนึ่งที่สองก็ได เชน
hót
wáter-bottle
b. คํานามประสมระหวางคําคุณศัพทกับคํานาม เวลาออกเสียงจะ
เนนหนักที่สุดที่คําแรกคือที่คําคุณศัพท เชน
bláckbird
hígh school
hótdog
díning room
เวลาออกเสียงจะ
c. คํานามประสมระหวางคํากริยากับคํานาม
เนนหนักที่สุดที่คําแรก เชน
wálking stick
wríting pad
líving room
คํากริยาประสม
a. คํากริยาประสมระหวางคําบุพบทกับคํากริยา เวลาออกเสียงจะ
เนนหนักที่สุดที่คําหลัง เชน
understánd
overlóok
overcóme
undertáke
b. คํากริยาประสมประเภทคํากริยาสองคํา (two-word-verbs) เวลา
ออกเสียงจะเนนหนักที่คําหลังคือที่คําวิเศษณหรือบุพบทนั้น
call úp
get ón
watch óut
take óff
put ón
pick úp
give úp
take óver
look áfter
c. คํากริยาประสมประเภทคํากริยาสามคํา (three-word-verbs) เวลา
ออกเสียงจะเนนหนักที่สวนประกอบสวนที่สอง เชน
run óut of
get alóng with
catch úp with
take cáre of
คําคุณศัพทประสม
a. คําคุณศัพทประสมระหวางคําคุณศัพทกับคําคุณศัพท เวลาออก
เสียงจะเนนเสียงหนักที่คําคุณศัพทคําแรก เชน
cóld-blooded
bád-tempered
b. คําคุณศัพทประสมระหวางคํานามกับคุณศัพท เวลาออกเสียงจะ
เนนเสียงหนักที่คํานาม

péach-coloured
คําประเภทอื่น ๆ
a. คําที่ลงทายดวย –self หรือ –selves (reflexive pronouns) เวลา
ออกเสียงจะลงเสียงเนนหนักที่สวนหลังคือที่ –self หรือ –selves
เชน
mysélf
himsélf
yoursélf
oursélves
b. คําที่ลงทายดวย –teen จะลงเสียงหนักที่สวนหลังคือคําวา –teen
แตตรงกันขามกับคําวา –ty จะลงเสียงหนักที่สวนหนา
sixtéen
síxty
seventéen
séventy
eightéen
eíghty
c. คําสองพยางคที่เปนไดทั้งคํานามและคํากริยา ถาเปนคํานามลง
เสี ย งเน น หนั ก ที่ พ ยางค แ รกของคํ า ถ า เป น คํ า กริ ย าลงเสี ย ง
เนนหนักที่พยางคหลังของคํา
คํานาม
คํากริยา
ábstract
abstráct
cóntest
contést
récord
recórd
désert
desért
prógress
progréss
éxploit
exploít
cónduct
condúct
íncrease
incréase
cónflict
conflíct
dígest
digést
d. คําที่ลงทายดวย suffix ตอไปนี้ –tion, -sion, -ic, -ian, -tor, -ious,
-ity, -ify, -itive, -ish จะเนนหนักที่พยางคหนา suffix นั้น
-sion
-tion
informátion
discússion
invéntion
occásion
imaginátion
comprehénsion

-ic
-ian
públic
librárian
Pacífic
comédian
ecónomic
histórian
-ious
-tor
calculátor
suspícious
diréctor
tédious
radiátor
superstítious
-ify
-ty
nobílity
clássify
univérsity
beáutify
possibílity
persónify
-ish
-itive
pósitive
estáblish
sénsitive
accómplish
détective
distínguish
e. คําที่เติม prefix หนาคํา และเติม suffix ทายคํา เวลาออกเสียงจะ
เนนเสียงหนักที่พยางคเดิมของคําที่ยังไมไดเติม prefix หรือ suffix
นั้น
cléverness
retúrn
abándonment
unimpórtant
wónderful
impóssible
qúickly
kíndness
wísdom
insíde
f. คําที่มีตั้งแต 3 พยางคขึ้นไป ถาพยางคทายลงทายดวย –al, -ate,
-ble, -lly, -lar, -ment, y เวลาออกเสียงจะเนนหนักที่พยางคที่สาม
นับจากพยางคทาย
-ate
-al
oríginal
appréciate
práctical
assóciate
-lly
-ble
póssible
áctually

suítable
náturally
-ment
-lar
fórmular
góvernment
pópular
mánagement
-y
photógraphy
moméntary
นอกจากนี้ จะยกตัวอยางที่ลงเสียงหนักตางกัน ซึ่งจะทําใหมีความหมาย
ตางกันได
1. green house
greenhouse
2. black bird
blackbird
3. white house
White House
4. cheapskates
cheap skates
5. longboat
long boat

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

a house that is green
a grass structure used for growing plants.
any bird that is black.
a particular kind of bird.
a house that is white in color.
the residence of the President of the U.S.
people that are stingy.
inexpensive skates.
a particular kind of boat.
any boat that is long.

2. เสียงเนนหนักในประโยคและจังหวะ (Sentence Stress and Rhythm)
การลงเสียงเนนหนักในประโยคก็เปนสิ่งจําเปนที่ผูพูดควรตองลงเสียงเนนหนักให
ถูกตอง เพราะจะมีความแตกตางกันไปคือ ในประโยคภาษาอังกฤษอาจจะมีการเนนเสียง
หนักในคําไดหลายแหง บางประโยคอาจมีการเนนถึง 3-4 แหง ซึ่งขึ้นอยูกับความยาวของ
ประโยคและความหมายที่ผูพูดตองการใหเขาใจ สวนคําหรือพยางคที่ไมเนนอาจจะมีการ
ออกเสียงเร็วและรวบมากขึ้น เสียงเนนหนักในประโยคนี้มักจะตกลงบนพยางคที่ลงเสียง
เนนหนักตัวสุดทายของประโยค แตเสียงเนนหนักในประโยคก็อาจจะเลื่อนจากคําหนึ่งไป
อีกคําหนึ่งไดในประโยคนั้น และความหมายก็จะเปลี่ยนไปดวยในเวลาที่เสียงเนนหนัก
เปลี่ยนที่ไป ดังนั้น จึงมีขอพึงระวังในการพูดภาษาอังกฤษใหถูกตองตามลักษณะภาษา
ดังนี้
1. การลงเสียงเนนหนักในประโยคตองลงใหถูกตอง มักจะลงเสียงหนักที่คํา
จําพวก content words ซึ่งเปนคําประเภทที่มีความหมายในตัวเอง ไดแกพวกคํา nouns,

verbs, adjectives, demonstratives or Interrogative สวนคําจําพวก function words ซึ่ง
เป น คํ า พวกไม ค อ ยมี ค วามหมาย หรื อ มี ค วามหมายน อ ยจะลงเสี ย งเบา ได แ ก พวก
articles, prepositions, pronouns, conjunctions, auxiliary verbs และ relative pronouns
เชน
He won it in the afternoon.
She can swim.
แตถาลงเสียงหนักที่คําประเภท function words ในประโยคนั้น ก็แสดงวา ผูพูด
ตองการใหผูฟงสนใจจุดนั้น ๆ เชน
Bob got the first prize. (not you or Jim)
The teacher will give it to her. (not to him)
2. การออกเสียงพยางคที่ไมลงเสียงเนนหนัก เรามักออกเสียงเบาหรือบางครั้ง
ตัดเสียงพยัญชนะหนาหรือหลังออกตามความนิยมของเจาของภาษา ซึ่งอันนี้จะเปนปญหา
สําหรับคนไทยที่จะใหความสําคัญของคําแตละคําเทากันหมด
I don’t like them. / ai don’t laik >m /
คําที่โดยทั่วไปจะไมลงเสียงเนนไดแก a, an, and, of, or, the และ to นอกจาก
คําพวกนี้ก็ยังมีคําประเภท function words อื่น ๆ อีก
get an egg / gεt әn εg /
both of you / bouθ әv yu /
3. ในการพูดประโยคยาว ๆ นั้น เรามักจะหยุดเล็กนอยระหวางหวงความคิด
(thought group) ก็เพื่อเหตุผลดังนี้
3.1 ชวยใหความหมายของสิ่งที่ผูพูดตองการพูดเดนชัดขึ้น เชน
When my husband comes home / I’ll tell him the truth.
3.2 เพื่อจะเนนขอความที่เราตองการสื่อความหมายเปนพิเศษ
3.3 ถาเปนประโยคยาว ๆ เราหยุดเพื่อผอนลมหายใจกอนพูดตอไป เชน
His parents / come from America/ to see their new grandson.
4. การออกเสียงเชื่อมคําหรือพยางค (Linking)
การออกเสี ย งเชื่ อ มคํ า หรื อ พยางค อาศั ย ความเข า ใจในเรื่ อ งการแบ ง ห ว ง
ความคิดเปนสําคัญ จะมีการทอดเสียงสุดทายของคําหนาใหตอเนื่องกับเสียงแรกของคํา
ตอไป โดยเฉพาะเสียงแรกของคําตอไปที่เปนสระ เชน
one or two
bacon and eggs

ระดับเสียงสูงต่ําในภาษาอังกฤษ (Intonation)
สําหรับระดับเสียงสูงต่ําในประโยคนั้น เรียกวา Intonation ในภาษาอังกฤษจะไมมี
การใชเสียงสูงต่ําในคําเหมือนภาษาไทย แตจะกลับปรากฏในระดับประโยค
ระดับเสียงสูงต่ําในภาษาอังกฤษ มี 3 รูปแบบ คือ
1. Rising-Falling Intonation มีรูป /2 3 1/ คือเริ่มดวยระดับ 2 และขึ้นเสียงไป
ระดับ 3 แลวจึงลดมาระดับ 1
Rising-Falling Intonation จะใชในประโยคประเภทตาง ๆ ตอไปนี้
ประโยคบอกเลา (Simple Statement)

ประโยคคําสั่ง (Command)

ประโยคคําถามที่ขึ้นตนดวย WH – question (Question Words)

ประโยคอุทาน แสดงอารมณผูพูด

2. Rising Intonation มีรูป /2 3 3/ คือจะเริ่มดวยระดับ 2 และเลื่อนขึ้นไประดับ
3 แลวยังคงใชเสียงสูงจนจบประโยค
Rising Intonation ใชในประโยคประเภทตาง ๆ ตอไปนี้
ประโยคคําถามที่ตอบดวย Yes, No

ใชกับประโยคคําถามเสริม (Tag questions หรือ Attached questions) เมื่อผูตอบ
ตองการขอมูลจากคําตอบ

ใชคําถามสั้น ๆ เพื่อแสดงวาเราสนใจในเรื่องที่เขากําลังพูด

ใชกับประโยคที่แนะนําตัวคนอื่นในการสนทนา รวมทั้งการทักทายผูที่ไดรับการแนะนํา

3. Rising และ Rising-Falling Intonation

ใชในประโยคประเภทตาง ๆ

ตอไปนี้
ใชกับคําที่เราตองการใหผูฟงสนใจเปนพิเศษ

ใชเมื่อกลาวถึงของประเภทเดียวกันและเชื่อมดวย “and”

ใชเมื่อเรียกชื่อบุคคลที่เรากําลังพูดดวย

ใชเมื่อตองการใหผูฟงเลือกอยางใดอยางหนึ่ง

นอกจากนี้ ในประโยคที่ยาวและประกอบดวย 2 clause เราจะมีวิธีออกเสียงที่ตาง
ไปดังนี้
1. ประโยคบอกเลาที่มีคําเชื่อม and, but, or จะมีระดับเสียงเปน /232 :
231/

2. ประโยคที่เปนการทักทาย จะมีระดับเสียงเปน 232 และวลีที่ 2 จะขึ้นไป
เปนระดับ 2 และเสียงสูงตอนทาย เชน

แตอาจออกเสียงตรงชื่อคนเปนระดับ 1 ก็ได เชน

ถาชื่อคนขึ้นกอน ก็จะเปนระดับเสียงอีกแบบ ดังนี้

3. ประโยคขอรอง จะมีระดับเสียง /232/ เชน

4. ประโยคที่เชื่อมดวยคําวา before, if, because, since, when จะมีระดับ
เสียงเปน /232 : 231/

การใชระดับเสียงสูงต่ําผิดจะเปนเหตุใหเกิดความเขาใจผิดในการสื่อ
ความหมายได

การเวนวรรคตอน (Pause or Juncture)
Juncture คือการหยุด (Pause) หรือการเวนจังหวะในชวง ๆ หนึ่ง ของคําพูด ใช
บอกใหทราบขอบเขตของคํา ของวลี และของประโยค มีลักษณะเปนการทอดเสียงในคํา
วลี และประโยค
ในภาษาอังกฤษ Juncture แบงเปน 4 ชนิด คือ
1. Plus Juncture ใชเครื่องหมาย (+) แสดงการเวนจังหวะการพูดในระหวางคํา
หรือวลี ในกรณีที่มีคําสองคําออกเสียงคลายกัน ถาเวนจังหวะไมดีจะกลายเปนวาคําทั้ง
สองนั้นออกเสียงเหมือนกัน เชน
a. night rate
/nayt + reyt/
natrate
/naytreyt/
b. a. name
/ә neym/
an aim
/әn + eym/
2. Single-Bar Juncture ใชเครื่องหมาย (/) แสดงการเวนจังหวะการพูดใน
ประโยค ถาประโยคนั้นมี primary stress หลายแหง ประโยคนั้นตองใช Single-Bar แสดง
ตําแหนงการเวนจังหวะการพูดดวย เชน
a. Mr. William Smith, / the manager, / won’t come today.
b. Can you swim, / Mary ?
3. Double-Bar Juncture ใชเครื่องหมาย (//) แสดงการเวนจังหวะการพูดที่จะ
เกิดระหวางคําตาง ๆ เพื่อแสดงวายังไมจบ ผูฟงตองฟงตอ เชน
a. He wants to buy some oranges // apples // and bananas.
b. There are some pancakes left- // one // two // three.
นอกจากนี้ถาเปนประโยคคําถามประเภท Yes or No ก็จะแสดงการเวน
จังหวะไดโดยใชเครื่องหมาย Double-Bar Juncture (//) ได เชน
a. Do you know him ? //
b. Will you go with me ? //

4. Double-Cross Juncture ใชเครื่องหมาย (#) แสดงการเวนจังหวะการพูดเมื่อ
พูดจบแตละประโยค หรือถาเปนประโยคคําถามที่ใช Question Words นําหนา จะแสดง
การเวนจังหวะไดโดยใชเครื่องหมาย Double-Cross Juncture เชนกัน เชน
a. I’ll tell him when he comes back. #
b. Who are you ? #
นอกจากการศึกษาถึงเรื่องการเนนเสียงหนักเบา ระดับเสียง และการเวนวรรค
ตอนแลว ผูที่จะเปนครูสอนภาษาก็ควรจะไดศึกษาถึงวิธีที่จะสอนสิ่งเหลานี้ดวย เพราะการ
สอนการออกเสียงก็เปนปญหาสําคัญอันหนึ่งสําหรับครูสอนภาษาเชนกัน ถาครูไมรูจักวิธีที่
จะสอน นั ก เรี ย นก็ อ าจจะออกเสี ย งผิ ด ๆ ได และวิ ธี ก ารสอนเสี ย งที่ ดี ที่ สุ ด คื อ การ
เลียนแบบเสียงจากเจาของภาษานั่นเอง
ลําดับขั้นในการสอนการออกเสียง
ในการสอนการออกเสียง ควรสอนตามลําดับขั้นดังนี้
1. ขั้นการฟง (Listening) นักเรียนฟงเสียงคําที่ตองการใหฝกโดยการฟงจาก
เทปหรือ ครู พูด เอง โดยครู จะพูด ซ้ํา ๆ สัก 3-4 ครั้ ง และนํา เสี ย งที่เ คยเรีย นมาแลว มา
เปรี ย บเที ย บกั บ เสี ย งใหม ที่ จ ะสอน เพื่ อ ให สั ง เกตความแตกต า งกั น หรื อ อาจนํ า เสี ย ง
ภาษาไทยที่ใกลเคียงมาเทียบกับภาษาอังกฤษก็ได
2. ขั้นการสังเกต (Recognition) ครูพูดคําหรือออกเสียงใหนักเรียนฟงและให
บอกว า เป น เสี ย งใด หรื อ ให เ ปรี ย บเที ย บระหว า งเสี ย งสองเสี ย งว า มี ค วามแตกต า งกั น
อยางไร เชน ออกเสียง /č/ และ /š/ ใหฟงเปรียบเทียบกัน
3. ขั้นการออกเสียง (Production) ในขั้นสุดทาย ครูจะใหนักเรียนออกเสียงตาม
ครู นักเรียนจะไดฝกออกเสียงทั้งในคําเดี่ยว ๆ ในวลี และประโยค อาจเริ่มจากฝกพรอม
กันทั้งชั้น เปนกลุม ๆ และเหลือเปนทีละคน

การสอนเนนเสียงหนักในคําและประโยค
วิธีการสอนเนนเสียงหนัก (stress) ในคําและประโยคใชขั้นตอนเชนเดียวกับการ
สอนเสียง และตองฝกการออกเสียงคําตาง ๆ เหลานั้นในประโยคดวย
เทคนิคในการสอนการลงเสียงเนนหนัก

1. ให จั ง หวะ ครู เ คาะไม ใ ห จั ง หวะที่ เ น น หนั ก เพื่ อ ความพร อ มเพรี ย งและถู ก
จังหวะ ตัวอยางเชน
classroom
= class – room
beautiful
= beau – ti – ful
universal
= un – i – ver – sal
2. ใหสัญญามือ แสดงระดับเสียงสูง ต่ํา คลาย ๆ กับผูนําวงดนตรี เชน ถาคําที่
ลงเสียงหนัก ครูใชมือกดลงแสดงเสียงหนัก ตัวอยางเชน คําวา
highway
= high – way
information
= in – for – ma – tion
truckdriving = truck – driv – ing
3. ใชเสนแสดงการขึ้นลงเสียงหนักในคํา วลี หรือประโยค เชน
ก. ใชตารางสี่เหลี่ยมขนาดตาง ๆ กัน เชน

ข. ใชวงกลมขนาดตาง ๆ กัน เชน

การสอนระดับเสียง (Intonation)
เมื่ อ นั ก เรี ย นมี ป ญ หาการฟ ง ระดั บ เสี ย ง ครู อ าจใช เ ทคนิ ค ต อ ไปนี้ เ พื่ อ ช ว ยให
นักเรียนใชระดับเสียงไดถูกตองเมื่อพูดภาษาอังกฤษ
1. โดยการอธิบายและใชลูกศร
ครูเขียนประโยคแสดงรูปการขึ้นลงของเสียง โดยใชลูกศรขึ้นและลง ลูกศร
แทนเสียงสูง และลูกศร แทนเสียงต่ํา เชนในประโยค
a. I want a book.
b. Do you hear me ?
No, I don’t.

2. ใชเสน
เสนที่ใชแสดงระดับเสียงมี 4 เสน คือ
1.
ระดับเสียงต่ํา (low)
2.
ระดับเสียงกลาง (normal)
3.
ระดับเสียงสูง (high)
4.
ระดับเสียงสูงมาก (extra high)
ตัวอยางเชน

3. ใชจุดและสเกล (Dots and Musical Scale)
ครู ใ ช จุ ด และสเกลเป น เครื่ อ งหมายแสดงระดั บ เสี ย งสู ง ต่ํ า ของประโยคใน
ภาษาอังกฤษ

ใชจุด

ตัวอยางเชน ประโยค They are sad.

ใชระดับความสูงของจุดบนสเกล

สูงมาก (extra high)
สูง (high)
กลาง (mid)
ต่ํา (low)
ตัวอยางเชน ประโยค They are sad.

แบบฝกหัด
แบบฝกหัดที่ 1
ฝกออกเสียงเนนหนักใหถูกที่ตามเครื่องหมายของเสียง
1. __ /
2. __ / .
dark room
good sailor
black shoes
black sweater
five schools
one ticket
large farm
good movie
3. __ / . .
4. . __ . / .
large continent
attractive movie
big elephant
delightful people
new theater
important lessons
fine furniture
confusing lessons
5. __ . . /
6. __ . / .
favorite book
lettuce salad
beautiful child
married daughter
marvelous road
golden slippers
excellent school
cotton stocking
7. __ . / __ .
8. . __ . . / .
reads the newspaper
attend a convention
found the timetable
select a companion

แบบฝกหัดที่ 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

แบบฝกหัดนี้ใหฝกหัดในดานตอไปอีก
1. ฝกหัดออกเสียงประโยคที่แตกตางกัน
2. ฟงและตอบในกระดาษคําตอบวาเสียงที่ไดยินจากเทปเปนแบบ A
หรือ B
redbird
red bird
yellowjacket
yellow jacket
hardball
hard ball
Do you need a blackboard ?
Do you need a black board ?
He lives in the lighthouse.
He lives in the light house.
We thought they were cheapskates.
We thought they were cheap skates.
Have you ever seen a horsefly ?
Have you ever seen a horse fly ?
Have you ever seen a boardwalk ?
Have you ever seen a board walk ?

แบบฝกหัดที่ 3
จงใสเครื่องหมาย primary stress ในคําตอไปนี้
1. answer
2. Japan
3. beautiful
4. himself
5. invitation
6. record (n)
7. marvelous
8. professor
9. doctor
10. personnel
11. object (v.)
12. naturally
13. duration
14. opportunity
15. determine
16. hair brush
17. hot water bottle
18. teaspoonful
19. air conditioning
20. research (n)

แบบฝกหัดที่ 4
(intonation) จงอานออกเสียงประโยคตอไปนี้ตามทํานองเสียงที่
ถูกตอง
1. The best view comes first.
2. They won’t leave tomorrow.
3. She didn’t appreciate it.
4. She bought the black sweater.
5. He goes to the new high school.
6. They traveled on a fast plane.
7. Please don’t lose your new ring.
8. The towel was wet.
9. Steel production has improved.
10. He emptied the wastebasket.
11. They realized the difficulty.
12. It was a cloudy day.
13. Did you write the letter ?
14. Are you going to write John ?
15. Are you going to write, John ?
16. Where’s my notebook ?
17. What are you doing, little girl ?
18. Why did you do it, Jim ?
19. May I help you with your coat, sir ?
20. They went to the opera, and saw a fine performance.

