
The windy, voiceless ‘th’ sound 

Let’s try some more ‘th’ words now that maybe you already know 
มาลองออกเสียง 'th' ในคำอื่นๆ ที่คุณอาจจะรู้จักเเล้ว 

Do you know what this word is? 
คุณรู้ไหมว่าคำนี้คืออะไร 

‘thank’ 
ออกเสียง ‘thank' (ขอบคุณ) 

Remember the ‘k’ on the end of the word 
อย่าลืมว่ามี 'k' อยู่ท้ายคำ 

‘thank’ like ‘thank you’ 
‘thank’ เช่น  ‘thank you’ (ขอบคุณ) 

How about this word? 
เเล้วคำนี้คุณรู้ไหม 

What is this word? 
คำนี้คืออะไร 

‘Birth’ like ‘Happy birthday’ 
‘Birth’ (เกิด) เช่น  ‘Happy birthday’ (สุขสันต์วันเกิด) 

‘birthday’ 
ออกเสียง 'birthday' (วันเกิด) 

Very good! 
ดีมาก! 

What about this word? Do you know it? 
เเล้วคำนี้ คุณรู้ไหม 

Because this has a ‘r’ in it 
เพราะว่าคำนี้มี 'r' ด้วย 



You can say slowly ‘th-r-ee’ make your ‘th’ sound with the position of your 
tongue ’th’  
ลองออกเสียงช้าๆ ‘th-r-ee’ ต้องให้ลิ้นอยู่ในตำเเหน่งที่ถูกต้อง ออกเสียงของ ‘th 

Then take your tongue back inside your mouth to make ‘rrr’ sound for ’r’ and 
the ‘eee’ for two ‘ee’ 
จากนั้นเอาลิ้นกลับเข้าไปในปากเเละม้วนลิ้นเพื่อออกเสียง 'rrr' ของตัว 'r' เเละเสียง 'eee' 
ของสระสองตัว 'ee' 

‘Th-r-ee’ ‘three’ 
ออกเสียง 'three' 

Can you try to read this sentence? 
คุณลองออกเสียงประโยคนี้ได้ไหม 

Good job! 
ทำได้ดีมาก! 

Start slowly until it becomes easier 
เริ่มจากออกเสียงช้าๆก่อน จนกระทั้งเราเริ่มออกเสียงได้ 

‘three’ and ‘thirty’ make ‘thirty- three’  
ออกเสียง 'three'(3) เเละ 'thirty' (30) สองคำรวมกัน ‘thirty- three’(33) 

Fantastic!  
สุดยอด! 

Let’s try another one. 
มาลองออกเสียงอีกคำ 

‘think’ 
ออกเสียง ‘think’(คิด) 

Remember the ‘k’ ‘think’ 
อย่าลืมว่ามี 'k' อยู่ท้ายคำ ‘think’ 

‘think’ 
ออกเสียง ‘think’ 



Can you read me the sentence? 
คุณอ่านประโยคนี้ได้ไหม 

Good! 
ดีมาก! 

‘She thinks I am her brother.’ 
‘She thinks I am her brother.’ (เธอคิดว่าฉันเป็นพี่ชาย/น้องชายของเธอ) 

Very good! 
ดีมาก! 

How about this word? 
เเละคำนี้ 

‘month’ 
ออกเสียง ‘month’ (เดือน) 

This word let’s start slowly. There is a letter ’n’ before the ’th’  
มาออกเสียงคำนี้ช้าๆ เพราะมีตัว 'n' อยู่หน้า 'th' 

‘mon-th’ 
ออกเสียง ‘mon-th’ 

Very good! 
ดีมาก! 

Can you try the sentence? 
คุณออกเสียงประโยคนี้ได้ไหม 

Good! 
ดีมาก! 

‘This is the rainy month.’ 
‘This is the rainy month.’ (นี่คือเดือนที่ฝนตก) 

Very good!, well done. 
ทำได้ดีมาก! 



Let’s try another one. 
มาลองออกเสียงอีกคำ 

’tooth’  
ออกเสียง ’tooth’(ฟันหนึ่งซี่) 

Good! 
ดีมาก! 

Can you read the sentence? 
คุณอ่านประโยคนี้ได้ไหม 

Very good! 
ดีมาก! 

‘The baby has one tooth.’ 
‘The baby has one tooth.’ (เด็กทารกมีฟันหนึ่งซี่) 

When there is more than one we say ’teeth’ 
ถ้ามีฟันมากว่าตั้งเเต่สองซี่ขึ้นไปจะออกเสียงว่า ’teeth’ (ฟันหลายซี่) 

‘One tooth’ ’two teeth’ 
‘One tooth’(ฟันหนึ่งซี่) ’two teeth’(ฟันสองซี่) 

Can you say it. 
ออกเสียง 'teeth' ได้ไหม 

’teeth’ 
’teeth’ 

Very good! 
ดีมาก! 

Can you read for me this sentence? 
คุณออกเสียงประโยคนี้ได้ไหม 

Great job! 
ยอมเยี่ยมมาก! 



‘I have three teeth’ 
‘I have three teeth’ (ฉันมีฟันสามซี่) 

Good job! 
ทำได้ดีมาก! 

Last one  
คำสุดท้าย 

‘mouth’ 
ออกเสียง ‘mouth’ (ปาก)  

Excellent! 
ยอมเยี่ยม! 

Have a goal at the sentence 
ตั้งใจอ่านประโยคนี้ 

Very good! 
ดีมาก! 

’Thirteen teeth in my mouth.’ 
’Thirteen teeth in my mouth.’ (ฟัน 13 ซี่อยู่ในปากของฉัน) 

Excellent ! What a great job you did! well done 
ยอดเยี่ยม ! คุณทำได้ดีมาก! 
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