
One evening, 
long ago, a shepherd ran 
home, terrified.

one evening 
 (วัน อีฟวํ' นิง)  
 เย็นวันหนึ่ง
long (ลอง) นาน 
ago (อะโก') 
 ที่ผ่านมา
shepherd 
 (เชพ' เพิด) 
 คนเลี้ยงแกะ 
ran (แรน) วิ่ง 
home (โฮม) 
 กลับบ้าน 
terrified 
 (เท' ระไฟดํ) 
 ตื่นตระหนก 
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   “I saw something 
terrible,” he cried to 
his wife and son. 

It’s as 
big as four 

horses!

saw (ซอ) เห็น 
something 
 (ซัม' ธิง) บางอย่าง
terrible (เท' ระเบิล) 
 น่ากลัว
cried (ไครดํ) ร้อง
his (ฮิซ) ของเขา
wife (ไวฟํ) ภรรยา
and (แอนดํ) และ
son (ซัน) ลูกชาย
it (อิท) มัน

as...as...  
 (แอซ แอซ) 
 ...เท่ากับ...
big (บิก) ใหญ่ 
horse (ฮอซ) ม้า 
fairy tale 
 (เฟ' เออะรี เทล)
 เทพนิยาย
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...and shiny blue 
scales all over its 
body.”

a long, 
pointy tail... 

has (แฮซ) มี 
long (ลอง) ยาว 
sharp (ชาพ) แหลมคม 
claw (คลอ) กรงเล็บ 
pointy (พอยนํ' ที) 
 ที่มีปลายแหลม 
tail (เทล) หาง 
shiny (ไช' นี) 
 เป็นประกาย 
blue (บลู) สีฟ้า 
scale (สเกล) เกล็ด 
all over 
 (ออล โอ' เวอะ) ทั่ว
its (อิทซํ) ของมัน
body (บอด' ดี) ลําตัว

   “It has long, 
sharp claws...
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   “That sounds like 
a dragon,” he said.

   His son looked up
from his book.

son (ซัน) ลูกชาย
look up (ลุค' อัพ) 
 เงยหน้าขึ้น
from (ฟรอม) จาก 
book (บุค) หนังสือ

that (แธท) นั่น
sound like 
 (เซานํดํ ไลคํ) 
 ฟังดูเหมือน
dragon (แดรก' เกิน)  
 มังกร 
said (เซด) พูด

18

Sam
ple



yelp (เยลพํ) ร้องเสียงดัง
wife (ไวฟํ) ภรรยา

   “A dragon?” 
yelped the wife.

shepherd (เชพ' เพิด)  
 คนเลี้ยงแกะ
does not (ดัซ นอท) ไม่
sound good 
 (เซานํดํ กุด) ฟังดูดี

   “A dragon?” said the 
shepherd. “That does not 
sound good.”
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Bye. Don’t 
worry!

   The boy wasn’t 
scared. The next day, 
he set off up the 
hill, to find the 
Dragon.

boy (บอย) เด็กชาย
wasn’t (วอซ' เซินทํ) 
 ย่อจาก was not ไม่ 
scared (สแกดํ) กลัว 
next (เนคซํทํ) ต่อมา 
day (เด) วัน 
set off (เซท' ออฟ) 
 ออกเดินทาง 
up (อัพ) ขึ้นไป 
hill (ฮิล) เนินเขา 
find (ไฟนํดํ) หา 
bye (ไบ) ลาก่อน
worry (เวอ' รี) กังวล 
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   “He might be friendly,”    
thought the boy.

might (ไมทํ) อาจจะ 
friendly (เฟรนดํ' ลี)
 เป็นมิตร 
thought (ธอท) คิด 
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It’s beautiful 
here, but it does 

get lonely.

The dragon was 
   friendly – and he was 
      thrilled to see the boy.

was (วอซ) เป็น
thrilled (ธริลดํ) 
 ตื่นเต้น 
see (ซี) พบ
boy (บอย) เด็กชาย

beautiful  
 (บิว' ทิเฟิล) สวยงาม 
here (เฮีย) ที่นี่
but (บัท) แต่
does (ดัซ) จริง ๆ
get lonely 
 (เกท โลน' ลี) 
 เหงา
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   The boy smiled. He sat 
down and asked the dragon 
all kinds of questions.

smiled (สไมลํดํ) ยิ้ม
sat down (แซท เดานํ)
 นั่งลง
ask (อาซคํ) ถาม
dragon (แดรก' เกิน)  
 มังกร 
all (ออล) ทั้งหมด 
kind (ไคนํดํ) ชนิด
question (เควซ' ชัน) 
 คําถาม 
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   The dragon told stories of 
long, long ago.

There were  
   dangerous 
     dragons   
       everywhere.

dragon (แดรก' เกิน)
 มังกร
told (โทลดํ) เล่า 
stories (สตอ' รีซํ) 
 เรื่องราว
long (ลอง) นาน
ago (อะโก') ที่ผ่านมา

there were  
 (แธ เวอ) มี
dangerous
 (เดน' จะเริซ) 
 เป็นอันตราย
everywhere
 (เอฟวํ' รีแว) 
 ทุกหนแห่ง 
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