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Once there lived a king and queen. They were very happy together. 
When the Queen was expecting a baby, she fell ill. The King’s men 
searched far and wide until they found a magical golden flower. The 
Queen was cured. Soon a golden-haired daughter was born. 

once (วันซํ) ครั้งหนึ่ง 
happy (แฮพ' พี)  
มีความสุข 

was expecting  
a baby  
( วอช อิคซเปคทํทิง' อะ  
เบ' บี)  ตั้งครรภ์

fell ill (เฟล อิล)  
ล้มป่วย

search (เซิรํช) ค้นหา 
far and wide  
(ฟารํ แอนดํ ไวดํ) 
ทุกหนทุกแห่ง  

found (เฟานํดํ) เจอ 
magical (แมจ' จิเคิล) 
ซึ่งมีเวทมนตร์, วิเศษ 

golden (โกล' เดิน)  
ซึ่งมีสีทอง 

cure (เคียวรํ) รักษา 
golden-haired  
(โกล' เดิน แฮรํดํ)  
ซึ่งมีผมสีทอง 

daughter (ดอ' เทอรํ) 
ลูกสาว

be born (บี บอรํน) 
เกิด 
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Everyone celebrated—except an old woman named Mother Gothel. 
She had used the Golden Flower for hundreds of years to keep from 

aging. She was furious that it was gone. So she went to the castle. 
Realizing the child’s golden hair had the same magic as the flower, 
she kidnapped her. 

celebrate  
(เซล' ละเบรท)  
เฉลิมฉลอง 

except (อิคเซพทํ') 
ยกเว้น 

use (ยูซ) ใช ้
hundred of  
(ฮัน' ดริด ออฟวํ) 
จํานวนมาก

keep from  
(คีพ ฟรอม)  
ป้องกันจาก 

aging (เอ' จิง)  
ความชรา

furious (ฟิว' เรียซ) 
โกรธจัด

gone (กอน) หายไป
went (เวนทํ) ไป 
castle (แคซ' เซิล) 
ปราสาท 

realize (เรีย' ไลซํ)  
ตระหนัก, รู ้

child (ไชลํดํ)  
เด็กทารก

magic (แมจ' จิค) 
เวทมนตร์

kidnap (คิด' แนพ) 
ลักพาตัว 
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The girl was called Rapunzel. Mother Gothel raised her 
in a tower. She kept her hidden there for nearly eighteen 
years. “You must stay here, where you’re safe.” She said it 
was dangerous outside, but she actually wanted Rapunzel’s 
magic hair for herself.

call (คอล) ตั้งชื่อ 
raise (เรซ) เลี้ยงดู 
tower (เทา' เออรํ) 
หอคอย

kept sb hidden 
(เคพทํ ฮิด' เดิน)  
ซ่อนตัว...ไว้ 

nearly (เนียรํ' ลี) 
เกือบ

stay (สเต) อยู่
safe (เซฟ) ปลอดภัย
dangerous  
(เดน' เจอเริซ)  
เป็นอันตราย

outside (เอาทํไซดํ') 
ข้างนอก

actually  
(แอค' ชวลลี) ที่จริง 

hair (แฮรํ) เส้นผม
herself (เฮอรํเซลฟํ') 
ตัวเธอเอง  
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Rapunzel’s hair grew so long that Mother Gothel used 
it to come and go from the tower. “Rapunzel! Let down 
your hair!”

Rapunzel would use her hair to pull up Mother Gothel. 

grew (กรู) เติบโต
so (โซ) มาก  
long (ลอง) ยาว 
let down  
(เลท เดานํ)  
ปล่อยลงมา 

pull up (พุล อัพ)  
ดึงขึ้นไป 
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Although Rapunzel never left the tower, she kept busy. She 
painted, played music, and learned how to do lots of other things, 
such as knit and cook. 

Rapunzel even had a pet chameleon named Pascal who kept her 
company. Still, she longed for one thing.

although (ออลโธ') 
ถึงแม้ว่า 

never (เนฟ' เวอรํ) 
ไม่เคย

left (เลฟทํ) ออกจาก
kept busy  
(เคพทํ บิซ' ซี)  
ทําโน่นนี่ตลอด 

paint (เพนทํ) วาดรูป
play music  
(เพล มิว' ซิค)  
เล่นดนตร ี

learn (เลิรํน) เรียนรู้
knit (นิท) การถัก 
ไหมพรม

cook (คุค)  
การทําอาหาร

pet (เพท) สัตว์เลี้ยง
chameleon  
(คะมีล' เยิน) กิ้งก่า

kept sb company 
(เคพทํ คัม' พะนี)  
อยู่เป็นเพื่อน...

still (สติล) ยังคง 
long for (ลอง ฟอรํ) 
ปรารถนา 
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Each year on Rapunzel’s birthday, floating lights filled the sky. 
Rapunzel desperately wanted to see them. She didn’t know they were 
lanterns released by the King and Queen, who hoped their daughter 
would someday return. Rapunzel felt the lanterns were somehow 
meant for her. She even painted them on a tower wall. 

each (อีช) แต่ละ 
birthday (เบิรํธ' เด) 
วันเกิด

floating (โฟลท' ทิง)  
ท่ีลอยได้ 

light (ไลทํ) แสงไฟ
fill (ฟิล) เติมไปด้วย 
desperately  
(เดส' เปอริทลี)  
อย่างมาก 

lantern (แลน' เทิรํน) 
โคม

release (ริลีซ') ปล่อย
hope (โฮพ) หวังว่า
someday (ซัม' เด)  
สักวันหนึ่ง 

return (ริเทิรํน') กลับมา 
felt (เฟลทํ) รู้สึก 
meant (เมนทํ)  
มีความหมาย 

wall (วอล) ผนัง 
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Rapunzel begged Mother Gothel to see the lights for her eighteenth 
birthday. “I need to see them—in person. I have to know what they are.” 

Mother Gothel refused. “Don’t ever ask to leave this tower again.” 

beg (เบก) ขอร้อง 
need (นีด) ต้องการ 
in person  
(อิน เพอรํ' เซิน)  
ด้วยตนเอง 

know (โน) รู ้
refuse (ริฟิวซํ') 
ปฏิเสธ

ask (แอซคํ) ขอ
leave (ลีฟวํ) ออกไป
again (อะเกน')  
อีกครั้ง
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Soon Mother Gothel went out into the forest.
Meanwhile, a thief named Flynn Rider was nearby. The royal 

guards were chasing him, since he had a stolen crown in his bag. 
The captain led the chase. “Retrieve that satchel at any cost!” 

forest (ฟอ' ริซทํ) ป่า
meanwhile  
(มีน' ไวลํ)  
ในระหว่างนั้น 

thief (ธีฟ) ขโมย
nearby (เนียรํ' ไบ) 
ใกล้ ๆ  กัน

royal guard  
(รอย' เอิล การํด)  
ราชองครักษ์

chase (เชซ) ไล่ล่า, 
การไล่ล่า

stolen (สโต' เลิน)  
ที่ขโมยมา

crown (เครานํ) มงกุฎ
captain (แคพ' เทิน) 
หัวหน้า

led (เลด) นํา
retrieve ( ริทรีฟวํ')  
นํากลับคืนมา

satchel (แซช' เชิล) 
กระเป๋า 

at any cost  
(แอท เอน' นี คอซทํ) 
ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม 
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The captain’s horse, Maximus, nearly caught Flynn, but the thief 
escaped. Flynn discovered Rapunzel’s secret tower. He climbed up 
the outside, thinking he’d found the perfect place to hide.

horse (ฮอรํซ) ม้า
caught (คอท) จับ
escape (อิสเกพ') 
หลบหนี

discover  
(ดิสกัฟ' เวอรํ) ค้นพบ

secret (ซี' คริท)  
ที่เป็นความลับ

climb up  
(ไคลมํ อัพ) ปีนขึ้นไป

think ( ธิง) คิด 
found (เฟานํดํ)  
ค้นพบ

perfect (เพอรํ' ฟิคทํ) 
สมบูรณ์แบบ

place (เพลซ) สถานที่
hide (ไฮดํ) ซ่อน 
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Instead, Rapunzel knocked out Flynn with a frying pan. She tied 
him up and took the crown. Sure that this was her only chance to 
see the lights, she offered Flynn a deal: “You will act as my guide, 
take me to these lanterns, and return me home safely.” Afterward 
she would give him the crown. 

instead (อินสเตด') 
แทนที่

knock sb out  
(นอค' เอาทํ) ทําให้สลบ 

frying pan  
(ไฟร' อิง แพน)  
กระทะก้นแบน 

tied sb up (ไทดํ อัพ) 
มัด 

took (ทุค) เอาไป
sure (ชัวรํ) มั่นใจ 
chance (แชนซํ) โอกาส
offer (ออ' เฟอรํ) เสนอ 
deal (ดีล) ข้อตกลง 
act (แอคทํ) ทําหน้าที่เป็น 
guide (ไกดํ) คนนําทาง
safely (เซฟ' ลี)  
อย่างปลอดภัย 

afterward  
(แอฟ' เทอรํเวิรํด)  
หลังจากนั้น 
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