
Only One Dollar and                   
Eighty-Seven Cents

Della sat at her kitchen table. 

She was counting something.

“One penny, two pennies, three pennies...,” 

she counted.  

She was saving pennies.1

Now, she had one dollar and eighty-seven 

cents.

Chapter One

only (adv) แค่
dollar (n)               

(เงิน) ดอลลาร์  
cent (n) (เงิน) เซ็นต์
sat (pt ของ sit) นั่ง
kitchen table (n) 

โต๊ะกินข้าว
count (v) นับ
something (pron) 

บางอย่าง
penny (n)                  

(เงิน) เพนนี
pennies (pl ของ 
 penny) (เงิน) เพนนี
save (v) เก็บออม
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She worked hard to save that money.  

Every time she went to the grocery, 

she said, “Oh, it’s too expensive! 

Please give me a discount.2”

She did this for many, many months.

She counted the money again and again.

But there was only one dollar and eighty-seven 

cents. 

She cried out, “No! There must be more 

money.3  

I saved for so long!ˮ

Life was not easy for Della.4

She lived in a very small apartment.  

It cost eight dollars a week.5

She had to spend her money very wisely. 

work (v) ทำ�ง�น 
hard (adv) อย่างหนัก
money (n) เงิน
every (det) ทุก ๆ
time (n) ครั้ง
went (pt ของ go) ไป
grocery (n)               

ร้านขายของชำา
said (pt ของ say) พูด
too (adv) เกินไป
expensive (adj) แพง
please (interj) ไดโ้ปรด
give (v) ให้
discount (n) สว่นลด
did (pt ของ do) ทำ�
many (det) หลาย
month (n) เดือน
again and again 

หลายครั้ง
cried out (pt ของ cry)             

ร้องเสียงดัง
must (v) ต้อง
more (det) มากกว่า
for so long           

เป็นเวลานาน
life (n) ชีวิต
easy (adj) ง่าย
live (v) อ�ศัย
very (adv) มาก
small (adj) เล็ก
apartment (n) หอ้งเชา่
cost (pt ของ cost) 

มีราคา
week (n) สัปดาห์
had to (pt ของ have) 

ต้อง
spend (v) ใช้
wisely (adv)       

อย่างชาญฉลาด

1 เธอกำาลังเก็บออมเงิน
2 โอ้ มันแพงเกินไป ! ได้โปรดลดราคาให้ฉันหน่อย
3 ไม่นะ ! ต้องมีเงินมากกว่านี้สิ
4 ชีวิตไม่ง่ายเลยสำาหรับเดลลา
5 ห้องเช่านั้นราคาแปดดอลลาร์ต่อสัปดาห์
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At the entrance of the apartment, 

there was a doorbell.  

But this didn’t work anymore.

There was also a letterbox.  

But it was too small for letters.  

It really wasn’t a very good apartment.  

On the letterbox, there was the name 

“Mr. James Dillingham Young.”

This was Della’s husband

A long time ago, Mr. James Dillingham Young 

was proud of his name. 

Once, his salary was thirty dollars a week.1

Now, it was only twenty.  

Twenty dollars never bought very much.2

But, sometimes, that didn’t matter.

When he came home, his wife always greeted 

and hugged him.  

He was her “Jim.”

entrance (n) ทางเข้า
doorbell (n) กริง่ประตู
work (v) ใช้การได้
anymore (adv)  

อีกต่อไป
also (adv) เช่นกัน
letterbox (n)  

กล่องจดหมาย
letter (n) จดหมาย
really (adv) จริง ๆ
good (adj) ดี
name (n) ชื่อ
husband (n) สามี
a long time ago 

นานมาแล้ว
proud of (adj) 

ภูมิใจ
once (adv) ครั้งหนึ่ง
salary (n) เงินเดือน
never (adv) ไม่เคย
bought (pt ของ buy) 

ซื้อ
much (adv) มาก
sometimes (adv) 

บางครั้ง
matter (v) สำาคัญ
came (pt ของ come) 

มา
home (adv) บ้าน
wife (n) ภรรย�
always (adv) เสมอ
greet (v) ต้อนรับ
hug (v) กอด

1 ครั้งหนึ่ง เงินเดือนของเจมส์สูงถึงสามสิบดอลลาร์ต่อสัปดาห์
2 เงินยี่สิบดอลลาร์ไม่เคยซื้ออะไรได้มากนักหรอก
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Now, Della still sat at the kitchen table, and cried.  

She wiped her tears and stood up.  

Tomorrow was Christmas.  

She only had one dollar and eighty-seven cents 

to buy her husband a present.

She saved for a long time but it wasn’t enough.  

She wanted to buy something very nice for him.

She walked to another window.  

As she walked, she passed a mirror.

It was between two windows.  

It wasn’t a very good mirror, of course.

It was a mirror in an eight-dollar-a-week                  

apartment.  

still (adv) ยังคง
cried (pt ของ cry) 

ร้องไห้
wipe (v) เช็ด
tear (n) น้ำาตา
stood up (pt ของ 

stand) ยืนขึ้น
tomorrow (n) พรุ่งนี้
Christmas (n)            

วันคริสต์มาส
buy (v) ซื้อ 
present (n) ของขวัญ
for a long time 

เป็นเวลานาน
enough (adv) 

เพียงพอ
want (v) อยาก
nice (adj) ดี
walk (v) เดิน
another (det)           

อีก (อัน) 
window (n) 

หน้าต่าง 
as (conj) ขณะที่
pass (v) ผ่าน 
mirror (n) กระจกเงา
between (prep) 

ระหว่าง
of course แน่นอน
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She looked at herself in the mirror.  

Her eyes were red and puffy from crying.1

Then, she got an idea.

Her hair was tied up, but now she pulled it down.2  

She had a lot of very long, beautiful hair.  

look (v) มอง
eye (n) ดวงตา
red (adj) แดง
puffy (adj) บวม
crying (n) การร้องไห้
then (adv) จากนั้น
got an idea              

(pt ของ get) 
นึกออก

hair (n) ผม
tie up (v) รวบขึ้น
pull down (v) ดึงลง
a lot of (det) 

จำานวนมาก
long (adj) ยาว
beautiful (adj) สวย

1 ดวงตาของเธอแดงก่ำาและบวมจากการร้องไห้
2 ผมของเธอที่ถูกรวบขึ้น แต่ตอนนี้เธอกลับปล่อยมันลงมา
3 มีสองสิ่งที่เธอและสามีภาคภูมิใจ
4 หลายคนอิจฉาผมของเดลลา
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There were two things that she and her husband 

valued very much.3

One was a gold watch.  

Jim received it from his grandfather. 

He loved it very much.  

The other was Della’s hair.

Della’s hair was envied by many people.4

Some people said to Della, 

“Your hair is more beautiful than the Queen of 

Sheba’s jewels!”

thing (n) สิ่ง
value (v) ภูมิใจ
gold (adj)        

ซึ่งทำาด้วยทอง
watch (n) นาฬิกา
receive (v) ได้รับ
grandfather (n) 

ปู่, ต�
love (v) รัก, ชอบ
other (pron) อีกอย่าง
envied (pp ของ envy) 

อิจฉา
many (det) หลาย
people (pl) คน
jewel (n) อัญมณี
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Jim’s watch was also very wonderful.  

Some people said to him, 

“Your watch is good enough for a King!1”

So, Jim and Della were very proud of these 

things.

Della continued            

looking at her hair.2

It fell around her          

shoulders, down her                                               

back, and to her 

knees.3

It was very, very      

long hair.  

Her hair was almost like a dress.

  

She tied it up again. 

She did it quickly, 

but she suddenly felt very sad.  

A couple of tears rolled down her cheeks.4

wonderful (adj) วเิศษ
king (n) กษัตริย์
proud of (adj) ภูมิใจ
continue (v) ทำาตอ่ไป
fell (pt ของ fall) หล่น
around (prep) รอบ
shoulder (n) บา่, ไหล่
back (n) แผ่นหลัง
knee (n) เข่า
almost (adv) แทบจะ
like (prep) เหมือน
dress (n) ชดุกระโปรง
again (adv) อีกครั้ง
quickly (adv)    

อย่างเร่งรีบ
suddenly (adv) ทนัใด
felt (pt ของ feel) รู้สึก
sad (adj) เศร้า
couple (n) สอง
roll down (v) ไหลอาบ
cheek (n) แก้ม
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She quickly put on her old brown coat, and her 

old brown hat.5 

She locked her apartment and hurried down 

the stairs and out of the apartment building.6

She walked down the street to look for a special 

store.

After a few minutes, she found 

it and looked at the sign: 

Madame Sofronie.  

Hair Goods of All Kinds.7

put on (pt ของ put) 
สวม, ใส่

old (adj) เก่า
brown (adj) สีน้ำาตาล
coat (n) เสื้อกันหนาว
hat (n) หมวก
lock (v) ใส่กุญแจ
hurried down      
 (pt ของ hurry) รบีลง
stairs (pl) บันได
out of (prep) ออกจาก
apartment building 

(n) อาคารห้องเช่า
street (n) ถนน
look for (v) มองหา

special (adj) พิเศษ
store (n) ร้าน
after a few minutes 

สักพัก
found (pt ของ find) 

พบ, เจอ
sign (n) ป้�ย
madame (n) คณุนาย
goods (pl) สินค้า
all (adj) ทั้งหมด, ทุก
kind (n) ชนิด

1 นาฬิกาของคุณนั้นดีพอจะเป็นของกษัตริย์เลยละ !
2  เดลลายังคงมองที่ผมของเธอ
3  เส้นผมหล่นประบ่า ยาวสยายลงมากลางหลังจนถึงเข่าของเธอ
4  น้ำาตาสองสายไหลอาบแก้มของเธอ
5  เธอรีบสวมเสื้อคลุมสีน้ำาตาลกับหมวกสีน้ำาตาลเก่า ๆ
6  เธอใส่กุญแจห้องเช่า แล้วรีบลงบันไดออกจากตึกไป
7  คุณนายโซโฟรนี สินค้าเกี่ยวกับเส้นผมทุกชนิด

 The Christmas Stories   19 

Sam
ple



Chapter Two

A Christmas Present

Della didn’t wait. 

She didn’t want to lose her courage.1

She thought about her husband and his present. 

She walked up the stairs and saw a large woman. 

She looked very cold and unwelcoming. 

 Della asked her, “Will you buy my hair?2”

The woman looked at her and said, 

“I buy hair. Take off your hat. I need to see your 

hair.” 

So Della took off her hat and pulled down her hair. 

It looked like a waterfall of beautiful hair.

“Twenty dollars,” said Madame. 

Christmas (n)                           
 วันคริสต์มาส
present (n) ของขวัญ
wait (v) รอ
lose (v) สูญเสีย
courage (n) ความกลา้
thought about  
 (pt ของ think) คดิถงึ
walk up (v) เดินขึ้น
stairs (pl) บันได
saw (pt ของ see) เหน็
large (adj) ร่างใหญ่
woman (n) ผู้หญิง
look (v) ดูเหมือน
cold (adj) เย็นชา
unwelcoming 

(adj) ที่ไม่ต้อนรับ
ask (v) ถาม
buy (v) ซื้อ
look (v) มอง
take off (v) ถอดออก
need (v) ต้องการ
see (v) ดู
took off (pt ของ take) 

ถอดออก
look like (v) ดเูหมอืน
waterfall (n) น้ำาตก

1 เธอไม่อยากสูญเสียความกล้า
2 คุณจะซื้อผมของฉันไหม
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“I’ll give you twenty dollars for it.”

“Okay,” said Della. 

“Cut it off quickly.”

Madame Sofronie cut off Della’s 

hair and gave her twenty dollars.

Della left the store happily. 

She went out to buy Jim’s Christmas present. 

For two hours, she searched many stores.3

Finally, she found her husband’s present. 

 

There was only one like it.4

It was very simple but elegant. 

It was a platinum fob chain 

for his watch.

It was the perfect gift. 

She paid twenty-one dollars for it. 

cut off (v) ตัด
gave (pt ของ give) ให้
left (pt ของ leave) 

ออกจาก
happily (adv)  

อย่างมีความสุข
hour (n) ชั่วโมง
search (v) หา
finally (adv) ในที่สุด

simple (adj) เรยีบงา่ย
elegant (adj) หรูหรา
platinum (n) 

ทองคำาขาว
fob chain (n)        

สายโซ่คล้องนาฬิกา
perfect (adj) 

สมบูรณ์แบบ
gift (n) ของขวัญ
paid (pt ของ pay) จา่ย

3 เธอค้นหาตามร้านหลายร้านนานสองชั่วโมง
4 มีแค่อย่างเดียวที่พอจะเป็นของขวัญได้
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She had no regrets. 

Jim would love it.

Jim loved his watch.

But these days, he was a little embarrassed. 

He only looked at his watch in private.1

It was because of the old leather strap on the 

watch. 

Now, he could proudly look at his watch.

He won’t have to be embarrassed anymore.2 

regret (n) ความเสยีใจ
love (v) รัก, ชอบมาก
these days ทุกวันนี้
a little (adv)            

นิดหน่อย, เล็กน้อย
embarrassed 

(adj) อ�ย
in private เปน็ส่วนตวั
because of (prep) 

เพราะ
leather strap (n) 

สายหนัง
proudly (adv)  

อย่างภาคภูมิใจ
anymore (adv)  

อีกต่อไป

1 เขามองนาฬิกาในที่ลับตาคนเท่านั้น
2  เขาจะได้ไม่ต้องอายอีกต่อไป
3  เดลลารีบกลับบ้านพร้อมสายโซ่และเงินอีกแปดสิบเจ็ดเซ็นต์
4  ตอนนี้เธอเริ่มรู้สึกเศร้าเรื่องเส้นผมของเธอขึ้นมาบ้างแล้ว
5  เธอเปลี่ยนผมสั้นของเธอให้เป็นลอนเล็ก ๆ
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Della hurried home with 

her chain and eighty-seven 

cents.3

Now, she started to feel a 

little sad about her hair.4 

But she thought, 

“It will grow quickly.” 

She got out her curling irons. 

She turned her short hair into many little curls.5

She looked at her hair in the mirror 

again and again.

“I hope Jim doesn’t hate it,” she thought.6

“I did it for him. I did it for love. 

What could I buy with 

one dollar and eighty-seven cents?7

No! Jim won’t hate it. 

He will think I look like a singing girl.8”

6  “หวังว่าจิมจะไม่เกลียดมัน” เธอคิด
7  ฉันจะซื้ออะไรได้ด้วยเงินแค่หนึ่งดอลลาร์กับแปดสิบเจ็ดเซ็นต์ 
8  เขาจะคิดว่าฉันเหมือนสาวนักร้อง

hurried (pt ของ hurry) 
รีบกลับ

home (adv) ทางบ้าน
chain (n) สายโซ่
start (v) เริ่ม
feel (v) รู้สึก
sad (adj) เศร้า
thought (pt ของ 

think) คิด
grow (v) (ผม) ยาว
quickly (adv)  

อย่างรวดเร็ว
got out (pt ของ get) 

เอาออกมา
curling iron (n) 

คีมม้วนผม
turn into (v) 

เปลี่ยนเป็น
short (adj) สั้น
little (adj) เล็ก ๆ
curl (n) ลอน (ผม)
mirror (n) กระจกเงา
again and again 

หลายครั้ง
hope (v) หวัง
hate (v) เกลียด
did (pt ของ do) ทำ�
love (n) ความรัก
think (v) คิด
singing girl (n) 

สาวนักร้อง
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So, she forgot about her hair. 

She started to prepare dinner. 

Tonight, they would have 

pork chops and coffee.1

Della heard him walking 

up the apartment stairs.2 

Jim always came home 

on time.3

She quickly sat down on a chair near 

the doorway. 

She put the chain in her hand and made a little 

prayer4, 

“Please, let him think I am still beautiful!” 

The door opened and her husband came in. 

He looked very tired tonight. 

He was only twenty-two, but he looked older.5

He had many things to worry about. 

forgot (pt ของ forget)
 ลืม
prepare (v) เตรียม
dinner (n) อาหารเย็น
tonight (adv) คืนนี้
pork chop (n)               

หมูติดซี่โครง
coffee (n) กาแฟ
heard (pt ของ hear) 

ได้ยิน
on time ตรงเวลา
sat down (pt ของ sit)
 นั่งลง
chair (n) เก้าอี้
near (prep) ใกล้
doorway (n)        

ประตูทางเข้า
put (pt ของ put) วาง
hand (n) มือ
made a prayer   

(pt ของ make) 
สวดอ้อนวอน

let (v) ทำาให้
beautiful (adj) สวย
door (n) ประตู
open (v) เปิด
came in (pt ของ 

come) เข้ามา
tired (adj) เหนื่อย
older (adj) แก่กว่า
many (det) หลาย
thing (n) สิ่ง
worry about (v) 

กังวล
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He took off his old coat. 

He really needed a new one.

Then, he saw his wife. 

His face had no expression.6

Della thought, 

“What is he thinking? 

Does he hate my hair? 

Does he think 

I’m ugly?”

She could not wait for him to speak.7

She jumped up and ran to him. 

1 คืนนี้พวกเขาจะกินหมูติดซี่โครงกับกาแฟ
2 เดลลาได้ยินเสียงจิมเดินขึ้นบันไดห้องเช่ามา
3  จิมกลับบ้านตรงเวลาเสมอ
4  เธอกำาสายโซ่ไว้ในมือแล้วสวดอ้อนวอน
5  เขาอายุแค่ยี่สิบสอง แต่กลับดูแก่กว่านั้น
6  สีหน้าของเขาไม่แสดงอารมณ์ใด ๆ
7  เดลลารอให้เขาพูดก่อนไม่ไหว

new (adj) ใหม่
face (n) ใบหน้า
expression (n) 

ความรู้สึก
ugly (adj) น่าเกลียด
wait for (v) คอย
speak (v) พูด
jump up (v) ลุกขึ้น
ran (pt ของ run) วิ่ง
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