
The Boy Who Cried Wolf

Retold by Mairi Mackinnon

When you hear this sound... Turn the page!

เด็กเลี้ยงแกะจอมโกหก

เรียบเรียงโดย มาอิรี แมคคินนอน

เมื่อได้ยินเสียงนี้... ให้พลิกหน้าถัดไป!

มารู้จักส่วนต่าง ๆ  
ของแกะกันเถอะ
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This  is about

,

some ,

story (สตอ' รี) 
 เรื่องราว
about (อะเบาทํ') 
 เกี่ยวกับ
some (ซัม) บางตัว
sheep (ชีพ) แกะ
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the villagers

and (maybe) a  wolf .

villager  
 (วิล' ลิจเจอะ)  
	 คนในหมู่บ้าน
maybe (เม' บี) 
 บางที 
wolf (วุลฟํ)	หมาป่า
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Sam lived in a little 
village in the mountains.

live (ลิฟวํ)	อาศัยอยู่
little (ลิท' เทิล) เล็ก
village (วิล' ลิจ)
	หมู่บ้าน
mountain
 (เมานํ'	เทิน)	ภูเขา
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Every day he took the 
 from the village... 

every (เอฟวํ' รี) 
 ทุก ๆ
day (เด)	วัน
took	(ทุค) พา
sheep (ชีพ) แกะ
from (ฟรอม) จาก
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...up the hill to a 
grassy meadow.

Here we 
are again.

up (อัพ)	ขึ้น
hill (ฮิล)	เนินเขา
grassy (กราซ' ซี) 
 เต็มไปด้วยหญ้า

meadow (เมด' โด)
	 ทุ่งหญ้า
Here we are again. 
 (เฮีย	วี	อา	อะแกน')
	 เราอยู่ที่นี่อีกแล้ว
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He watched them from 
morning until evening.

La-la-la-la.

watch (วอช) เฝ้า
morning	(มอ'	นิง)
	 ตอนเช้า	
until	(เอินทิล') 
	 จนกระทั่ง
evening (อีฟว ํ'	นิง)
	 ตอนเย็น
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Then he took them 
home again.

This way, 

way (เว) ทาง
mutton	(มัท'	เทิน)
	 เนื้อแกะ
brain	(เบรน) สมอง
then (เธน)	ดังนั้น
took home
	 (ทุค	โฮม)
	 พากลับบ้าน
again	(อะเกน')	
	 อีกครั้ง
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Every day was the same. 

Same old 
mountains, same 

old trees...

Sam was lonely and he  
was so bored.

every (เอฟวํ' รี) 
 ทุก ๆ
day (เด) วัน
same (เซม) 
 เหมือนเดิม
old (โอลดํ) เดิม
mountain 
 (เมานํ'	เทิน)	
 ภูเขา
tree (ทรี) ต้นไม้

lonely (โลน'	ลี)	
 โดดเดี่ยว
so (โซ) มาก
bored (บอดํ) 
	 น่าเบื่อ
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All his friends were  
down in the village.

all (ออล) ทั้งหมด
his (ฮิซ) ของเขา
friend (เฟรนดํ)	
 เพื่อน
down  (เดานํ)	
 อยู่ข้างล่าง
village (วิล' ลิจ) 
 หมู่บ้าน
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