
Starting blends.

Let’s learn some very important beginnings to words

การเรียนรู้การออกเสียงตัวแรกของคำศัพท์เป็นสิ่งที่สำคัญมาก


It’s important that we pronounce the start of the words very clearly.

เวลาเราออกเสียงให้ออกเสียงตัวแรกให้ชัดเจน


Let’s have a look at some together.

เรามาดูคำศัพท์พร้อมกัน


For example ’s-c-h’ we pronounce this like ’sk’ – 

ตัวอย่าง ตัว ’s-c-h’ เราออกเสียงว่า ’sk’(แบบเสียงควบกล้ำ)


or ’s-t’ we pronounce like ’st’.

หรือตัว ’s-t’  เราออกเสียง  ’st’(แบบเสียงควบกล้ำ)


Or ’s-h’ we make the sound like ’sh’.

หรือตัว ’s-h’ เราออกเสียง ’sh’ (ยกนิ้วชี้ขึ้นมาทำเสียงให้อีกฝ่ายเบาๆ)


And ‘ch’ we make the sound ‘ch’.

หรือ ‘ch’ เราออกเสียง ‘ch’(เฉอะ)


Let’s have a look at some words that use these blends

เรามาดูศัพท์ที่ประสมเสียงที่ขึ้นต้นด้วยตัวเหล่านี้ 


and practice saying them correctly.

แล้วลองออกเสียงให้ถูกต้อง 


Can you try?

ให้คุณลองออกเสียง


How do you pronounce this word?

คุณออกเสียงคำนี้ว่าอะไร


[school]


Yes! School.

ถูกต้อง 


School.

โรงเรียน


Good job.

Good job.




And this one?

แล้วคำนี้ละ


[speak]

พูด


Speak. Well done. 

Speak. Well done.


[start]


That’s right.

ถูกต้อง 


Start.

เริ่มต้น


And how do you pronounce this word?

คุณออกเสียงคำนี้ว่าอย่างไร


[stop]

หยุด


That’s correct. Great job.

That’s correct. Great job.


It’s important with these words that we put the ’st’ together.

สำคัญมากในการออกเสียงคำเหล่านี้ เราออกเสียง ’st’ ด้วยกัน


Not separate for too long. ’st’ together. 

ไม่แยกอ่าน ให้อ่านควบ ’st’ ด้วยกันแบบควบกล้ำ


Stop.

หยุด


[Sentences]


Now, let’s try some sentences together.

ตอนนี้ลองมาอ่านประโยคด้วยกัน 


The first one is… 

คำแรกคือ


[I am at school]


Can you say it?

ให้คุณลองของเสียง




Yes! 

Yes! 


I am at school.

ฉันอยู่ที่โรงเรียน


Great job.

Great job.


How do you pronounce this?

คุณออกเสียงคำนี้อย่างไร


[She stops talking]


That’s right!

That’s right!


She stops talking.

เธอหยุดพูด


Great job.

Great job.


OK now I want you to listen carefully.

ตอนนี้ ให้คุณฟังอย่างตั้งใจ


What word do you hear?

คุณได้ยินคำว่าอะไร


[shop - do not translate]

ร้านค้า


Is it this word – or this word?

คำนี้หรือว่าคำนี้


That’s right. Good job!

That’s right. Good job!


It is ’shop’ like for food or clothes.

คำว่า  ’shop’ (ร้านค้า) เป็นได้ทั้งร้านอาหาร หรือร้านเสื้อผ้า


with a ’sh’ sound. 

ออกเสียง ’sh’  (แบเสียงห้อีกฝ่ายเบาๆ)

  

Good job!

Good job!


OK – what about this?




แล้วคำนี้ละ


How do you pronounce this word?

คุณออกเสียงคำนี้ ว่าอย่างไร


[shape]


Yes. Well done! 

Yes. Well done! 


Shape.

รูปร่างหรือรูปทรง


Remember, ’s-h’ makes a ’sh’ sound.

ให้จำไว้ว่า  ’s-h’ ออกเสียง ’sh’ (แบบเสียงให้อีกฝ่ายเบาๆ)


Not ‘ch’ – ‘chape’. 

ไม่ใช่ออกเสียง ‘ch’(เฉอะ) แบบคำว่า ‘chape’. 


’Shape’

รูปร่างหรือรูปทรง


Very good.

ดีมาก


[ch]

เสียง ‘ch’ (เฉอะ) 


Let’s take a look at the letters ‘c-h’ blend

ลองดูคำที่ผสมเสียงด้วยตัว ‘c-h’ 


and the sound ‘ch’ which is different.

และเสียง ‘ch’ ซึ่งเสียงจะต่างกัน


How do you pronounce this word?

คุณออกเสียงคำนี้ว่าอย่างไร


[chicken]


Yes! 

ถูกต้อง 


Chicken

ไก่


Good job!

Good job!




And this word?

แล้วคำนี้ละ


[child]


That’s right! 

That’s right! 


‘Child’

เด็ก


Good job!

Good job!


[More sentences]

อีกประโยค


Now let’s try some sentences together

ตอนนี้ลองออกเสียงประโยคนี้ด้วยกัน


using ‘c-h’, ‘ch’ and ’s-h’, ’sh’

ซึ่งเป็นคำที่ใช้ ‘c-h’, ‘ch’ และ ’s-h’, ’sh’


[a child’s shoe’]

ร้องเท้าของเด็ก


'A child’s shoe’

ร้องเท้าของเด็ก


 [a chicken shape]


'A chicken shape’ 

รูปร่างของไก่


and this one?

แล้วประโยคนี้ละ


[She speaks English at school]


’She speaks Engish at school’ 

เธอพูดภาษาอังกฤษที่โรงเรียน


Well done! Great job.

Well done! Great job.



