
The soft, voiced ‘th’ sound 

Today’s all about the ‘th’ words like ‘the’ or ’three’ 
วันนี้เราจะมาออกเสียงคำศัพท์ที่มี ‘th’ เช่น ‘the’ , ‘the’ หรือ ‘three’ 

Are you ready?  
พร้อมหรือยังค่ะ 

Let’s start by learning the correct pronunciation for ‘th’ 
เริ่มจากเรียนรู้การออกเสียง ‘th’ ให้ถูกต้อง 

When we pronounce ‘th’ We need to make our tongue outside our mouth and 
it needs to sit on our lower lip and under our top teeth like this 
เมื่อเราออกเสียง ‘th’ เราต้องเอาลิ้นออกมาให้ลิ้นเตะที่ริมฝีปากล่างเเละอยู่ใต้ฟันบนเเบบนี้ 

Can you make that? 
คุณทำได้ไหม 

I know it feels crazy but this is the correct way to pronounce the ’th’ sound 
ฉันรู้ว่ามันเเปลก เเต่นี้คือวิธีการออกเสียง ‘th’  

Let’s start with the word ’the’  
มาเริ่มออกเสียงด้วยคำว่า ‘the’  

Can you say it ? 
ออกเสียง ‘the’ 

'the' 
'the'  

Good. 
ดีมาก 

Make sure your tongue is in the right position 
เชคดูว่าลิ้นของเราอยู่ในตำเเหน่งที่ถูกต้อง 

’the’ 
ออกเสียง 'the' 



Now let’s try a sentence.  
มาลองกับประโยคดูบ้าง 

Can you read this sentence? 
คุณอ่านประโยคนี้ได้ไหม 

The girl like the pizza. 
'The girl like the pizza.' (เด็กผู้หญิงชอบพิซซ่า) 

Excellent! 
ยอดเยี่ยม! 

Sometimes, when the word ‘the’ come before another word that start with a 
vowel like ‘a, e, I, o or u. 
เมื่อคำว่า 'the' อยู่หน้าคำศัพท์ที่ตัวเเรกขี้นต้นด้วยสระ คือ a, e, i, o, u 

For example ‘elephant’ 
ตัวอย่างเช่น 'elephant' (ช้าง) 

We change the word ‘the’ and pronounce it ‘the’ 
เราจะเปลี่ยนการออกเสียงคำว่า 'the' เป็น 'the' (เขียนเหมือนกันเเต่ออกเสียงต่างกัน) 

So ‘the elephant’ ‘the apple’ ‘the banana’ 
ออกเสียงว่า ‘the elephant’ ‘the apple’ ‘the banana’ 

Can you say the word ‘the’ ? 
คุณออกเสียง 'the' ได้ไหม 

Good! 
ดีมาก! 

Can you read this sentence? 
คุณออกเสียงประโยคนี้ได้ไหม 

Good! 
ดีมาก! 

Could you see the word that started with the vowel? 
เห็นไหมค่ะ จะมีคำศัพท์ที่ตัวเเรกขึ้นต้นด้วยสระ 



'ant' That’s right! 
'ant' ถูกต้องค่ะ! 

‘ant’ start with the vowel. 
'ant' ตัวเเรกขึ้นต้นด้วยสระ 

So ‘The ant bites the boy.’ 
ออกเสียงว่า ‘The ant bites the boy.’ (มดกัดเด็กผู้ชาย) 

Very good! 
ดีมาก! 

Let’s try another ‘th' word. 
มาลองออกเสียง 'th' อีกคำ 

‘They’ 
'they' (พวกเขา) 

Very good! 
ดีมาก! 

Can you read this sentence? 
คุณออกเสียงประโยคนี้ได้ไหม 

Good! 'They are in the car.’ 
ดีมาก! 'They are in the car.' (พวกเขาอยู่ในรถ) 

Are you remembering to put out your tongue? 
คุณจำได้ไหมว่าต้องเอาลิ้นออกมา 

‘they’ Good job! 
'they' ทำได้ดีมากค่ะ 

Let’s try one more. 
มาลองออกเสียงอีกคำ 

‘there’ 
'there' (ที่นั้น) 



To make the ’r’ sound in ‘there’  
วิธีการออกเสียง 'r' ในคำว่า 'there'  

First, we need to position our tongue for the ’th’ ‘there’ 
อันดับเเรก เราต้องเอาลิ้นไว้ในตำเเหน่งที่จะออกเสียง 'th' ก่อน  ‘there’  

and put your tongue back in your mouth and get ready to make a ‘rrr’ sound 
for the ’r’  
เเละเอาลิ้นกลับเข้าไปในปากเเละม้วนลิ้นเพื่อออกเสียง 'rrr' ของตัว 'r' 

‘There’  Can you make it? ’There’  
'there' ออกเสียงได้ไหม 'there' 

Now try say this sentence. 
ลองออกเสียงประโยคนี้ 

Good! 
ดีมาก! 

‘elephant' starts with a vowel so, we need to say 
‘elephant' ตัวเเรกขึ้นต้นด้วยสระ ต้องออกเสียงว่า 

'Where is the elephant’ ‘It is over there.’ 
‘Where is the elephant.(ช้างอยู่ไหน) It is over there.’(มันอยู่ตรงนั้น) 

Very good! 
ดีมาก! 

Now we’re going to try some more words. 
เรามาลองออกเสียงคำอื่นๆดูบ้าง 

But this time the ‘th’ is in the middle of the word 
เเต่คำศัพท์ต่อไปนี้ 'th' จะอยู่ตรงกลางคำ 

We still need to remember to make the tongue position for  ’th’  
เราต้องจำไว้ว่าลิ้นต้องอยู่ในตำเเหน่งที่จะออกเสียง 'th' ออกเสียงของ ’th’ 



Let’s try with this word ‘mother’ 
ลองออกเสียงคำว่า 'mother' 

‘mo-ther’ Don’t forget the ‘r’ on the end 
'mo-ther' อย่าลืมออกเสียง 'r' ที่อยู่ท้ายคำศัพท์ 

'mother' 
'mother' 

Good! 
ดีมาก! 

Have a goal at reading this sentence 
ตั้งใจอ่านประโยคต่อไปนี้ 

Excellent! 
ยอดเยี่ยม! 

’The teacher is my mother.’ 
’The teacher is my mother.’ (ครูคนนี้คือเเม่ของฉัน) 

Can you hear that when the ‘th’ is in the middle of the word. It’s softer. 
สังเกตไหมว่าเมื่อ 'th' อยู่ตรงกลางคำ เสียงจะเบาลง 

‘mother’  
ออกเสียง 'mother' 

Now let’s try this word. 
ลองออกเสียงคำนี้ 

Do you know this word? 
คุณรู้จักคำนี้ไหม 

'father'  
ออกเสียง 'father' 

Very good! 
ดีมาก! 



Let’s read this sentence 
มาลองออกเสียงประโยคนี้ 

Excellent!  
ยอดเยี่ยม! 

‘My father is in town.’ 
‘My father is in town.’ (พ่อฉันอยู่ในเมือง) 

Well done! 
ทำได้ดีมาก! 

Let’s try another word. 
มาลองออกเสียงอีกคำ 

‘brother' 
ออกเสียง ‘brother' 

Can you read this sentence? 
คุณออกเสียงประโยคนี้ได้ไหม 

Very good, Fantastic! 
ดีมาก,ยอดเยี่ยม! 

‘I am not your brother.’ 
 ‘I am not your brother.’ (ฉันไม่ใช่พี่ชาย/น้องชายของคุณ) 

Very good! 
ดีมาก!  
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