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Hi! I am 
Dora   

. This is 
Boots  

. 

And here is our friend,  

Pirate Pig
. 

 Pirate Pig
looks sad. 

What is wrong,   
Pirate Pig

?

Hi! (ไฮ) สวัสดี ! 
this (ธิซ) นี่, นี้
and (แอนดํ) และ 
here (เฮียรํ) นี ่
our (เอารํ) ของเรา
friend (เฟรนดํ) เพื่อน 
pirate (ไพ' ริท) โจรสลัด 
pig (พิก) หมู 
look (ลุค) มีท่าทาง 
sad (แซด) เศร้า 
what is wrong 
 (วอท อิซ รอง)  
เกิดอะไรขึ้น 
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“I have lost my   
treasure chest    

!”   

says 
Pirate Pig

. “The   
treasure chest

fell off 

my   
ship 

 and into the  
sea  

!” 

lost (ลอซทํ) ทําหาย
my (ไม) ของฉัน
treasure (เทรฌ' เฌอรํ) 
สมบัติ

chest (เชซทํ) หีบ
say (เซ) พูด, บอก 
fell off (เฟล ออฟวํ)
 ตกมาจาก 
ship (ชิพ) เรือ 
into (อิน' ทู) ลงใน 
sea (ซี) ทะเล 
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Boots    
and I will help 

Pirate Pig

find his 
treasure chest   

.

Will you help too?

will (วิล) จะ
help (เฮลพํ) ช่วยเหลือ 
find (ไฟนํดํ) ค้นหา 
his (ฮิซ) ของเขา
too (ทู) ด้วย, เหมือนกัน 
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We need something to take  

us down into the  
sea  

.  

What can take us into the  sea   
?

 

need (นีด) ต้องการ 
something (ซมั' ธงิ) 
บางอย่าง 

take (เทค) พา 
us (อัซ) พวกเรา
down (เดานํ) ลงไป 
what (วอท) อะไร 
can (แคน) สามารถ, 
...ได้ 
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A  
submarine

  can take us down  

into the  
sea  

!

submarine (ซับ' มะรีน) 
เรือดําน้ํา
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Ooh, we are going down into 

the  
sea  

. 

ooh (อู) ว้าว 
go (โก) ไป
into (อิน' ทู) ใน
sea (ซี) ทะเล 
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Look! A    
sand castle     

 ! 

Hello,  
king crab

    !
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Look! (ลุค) ดูสิ! 
sand castle 
(แซนดํ แคซ' เซิล) 
ปราสาททราย 

hello (เฮโล') สวัสดี 
king (คิง) ราชา
crab (แครบ) ปู
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There is a   
fish    

  with 
spots

 

by the   
rock   

 .   

20

there is (แธรํ อิซ) ม ี
fish (ฟิช) ปลา
with (วิธ) กับ
spot (สปอท) ลายจุด 
by (ไบ) ใกล้ 
rock (รอค) โขดหิน 
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I see a  
starfish

   . . . and a funny 

clownfish! 

21

see (ซี) เห็น 
starfish (สตารํ' ฟิช) 
ดาวทะเล

and (แอนดํ) และ
funny (ฟัน' นี) 
ประหลาด

clownfish (เคลาน'ํ ฟชิ) 
ปลาการ์ตูน
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