
   “I have six eggs,” 
said Mother Duck .

One...

two...

four...

five...

six.

three...

have (แฮฟวํ) มี
six (ซิกซํ) จํ�นวนหก
egg (เอก) ไข่
said (เซด) พูด
Mother Duck  
 (มัธ' เธอะ ดัค)
 แม่เป็ด
one (วัน) หน่ึง
two (ทู) สอง
three (ธรี) ส�ม
four (โฟ) สี่
five (ไฟฟวํ) ห้�
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   Five eggs were 
smooth and small and 
white.

   But the sixth egg 
was huge.

smooth (สมูธ) 
 เรียบ, ลื่น
small (สมอล) เล็ก
white (ไวทํ) ข�ว

but (บัท) แต่
sixth (ซิกซํธํ) 
 อันดับที่หก
huge (ฮิวจํ) ใหญ่โต
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   All spring, the mother 
duck sat on her eggs, 
waiting for them to 
hatch. She waited...

all (ออล) ตลอด
spring (สปริง) 
 ฤดูใบไม้ผลิ
mother (มัธ' เธอะ) 
 แม่
duck (ดัค) เป็ด
sat on (แซท ออน)  
 นั่งกก 
egg (เอก) ไข่
wait (เวท) รอ
them (เธม) พวกมัน
hatch (แฮช) 
 ฟักเป็นตัว

16

Sam
ple



and waited ...

and waited  . . .

Z z z z z z z z z z z z z z z

zzz (ซีซีซี) คร่อกฟี้ 
 (เสียงกรน)
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   Until at last...

Hooray!

...one of the eggs went 
tap, tap, tap !

until (เอินทิล')
 จนกระทั่ง
at last (แอท ล�ซทํ)
 ในที่สุด
Hooray! (ฮูเร) ไชโย ! 
one of (วัน ออฟวํ)
 หนึ่งใน
egg (เอก) ไข่
went (เวนทํ) 
 เริ่ม (มีเสียง)
tap (แทพ) 
 เสียงกะเท�ะ 
 เปลือกไข่ดังเปรี๊ยะ
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   “ ” Mother 
Duck called to the other 
ducks. “Come and see!” 

tap!
ta p!

   “My eggs are hatching!”

tap!

Hurry! (เฮอ' รี)
 เร็วเข้� !
Mother Duck
 (มัธ' เธอะ ดัค)
 แม่เป็ด
call to (คอล ทู)
 ตะโกนเรียก
other (อัธ' เธอะ)
 (ตัว) อื่น ๆ
duck (ดัค) เป็ด
come (คัม) ม�
see (ซี) ดู
hatch (แฮช) 
 ฟักเป็นตัว
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   One egg shell after 
another burst open .

Cheep!
Cheep!

Cheep!
Cheep!

one (วัน) หนึ่ง
egg (เอก) ไข่
shell (เชล) เปลือก
after (อ�ฟ' เทอะ) 
 หลังจ�ก
another 
 (อะนัธ' เธอะ) 
 ตัวอื่น ๆ
burst open 
 (เบิซทํ โอ' เพิน) 
 แตกออก
cheep (ชีพ) 
 เสียงลูกเป็ดร้องเจ๊ียบ
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...and the ducklings 
came tumbling out.

   “Come out! Come out!” 
called Mother Duck...

come out 
 (คัม เอาทํ) ออกม�
call (คอล) เรียก
Mother Duck 
 (มัธ' เธอะ ดัค) 
 แม่เป็ด
duckling (ดัค' ลิง)   
 ลูกเป็ด
came out 
 (เคม เอาทํ) ออกม�
tumbling (ทัม' บลิง)  
 เดินเต�ะแตะ
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   They looked all around, 
at the tall grasses and the 
green leaves.

they (เธ) พวกมัน
look at (ลุค แอท)  
 มองไปที่
all around 
 (ออล เร�วนํดํ')
 โดยรอบ

tall (ทอล) สูง
grasses (กร�ซ' ซิซ) 
 หญ�้
green (กรีน) สีเขียว 
leaves (ลีฟวํซํ) ใบไม้
 (หล�ยใบ)
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   “Is everyone here?” 
asked .

   But the big egg still 
hadn’t hatched.

everyone
 (เอฟวํ' รีวัน) ทุกตัว
here (เฮีย) ที่นี่
ask (อาซคํ)
 ถ�ม

but (บัท) แต่
big (บิก) ใหญ่โต
egg (เอก) ไข่
still (สติล) ยังคง
hadn�t (แฮด' เดินทํ) 
 ย่อจ�ก had not ไม่
hatch (แฮช)
 ฟักออกจ�กไข่
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   “Looks like a turkey egg  
to me,” said an old duck. 
“I think you should leave 
it!”

   “I’ll just wait a little 
bit longer,” said Mother 
Duck.

look like (ลุค ไลคํ) 
 เหมือน
turkey egg
 (เทอ' คี เอก)
 ไข่ของไก่งวง
to me (ทู มี)  
 สํ�หรับฉัน
said (เซด) พูด
old (โอลดํ) ผู้เฒ�่
duck (ดัค) เป็ด
think (ธิงคํ) คิด
should (ชุด) ควร
leave (ลีฟวํ) ทิ้งไป

I�ll (ไอลํ) ย่อจ�ก 
 I will ฉันจะ
just (จัซทํ) แค่
wait (เวท) รอ
a little bit
 (อะ ลิท' เทิล บิท)
 นิดหน่อย
longer (ลอง' เงอะ)
 น�นขึ้น
Mother Duck 
 (มัธ' เธอะ ดัค)
 แม่เป็ด
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