
Little Red Riding Hood was first written down by  

two brothers, Jacob and Wilhelm Grimm, about 

two hundred years ago. The Gimm brothers lived in  

Germany and liked collecting lots of  very grim stories.

 นิทานเรื่อง ËนÙนŒอÂËÁÇ¡á´ง เขียนข้ึนครั้งแรกประมาณ  
200 ป‚ก่อน â´ยÊอง¾ีèนŒองµระกÙÅกรÔมม�อย่างยาคอºแÅะÇÔÅเÎÅ�ม 

·ั้งคÙ ่อาÈัยอยÙ่ãนประเ·Èเยอรมนี แÅะชอºรÇºรÇมเรืèองราÇ  
ชÇนขนหÇัÅุกมากมายหÅายเรืèอง
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ประâยคอุ·านãนเรืèอง
How + คุณÈั¾·� ! 
 How revolting ! น่าÊะอÔ´Êะเอียนอะäรอย่างนี้ !
 How delicious ! น่าอร่อย¨ังเÅย !

What + (a / an) + คุณÈั¾·� + ประ¸าน + กรÔยา !
 What a kind wolf you are ! เ¸อเปšนหมาป †า·ีèã¨´ี¨ังเÅย !
 What big ears you have ! คุณยายมีหÙãห ญ่¨ัง !

Oh ! อุ�ย !, âอ�ะ !

Phew ! เÎอ้ !

Rats ! â¸่เอ�ย !

Aha ! อะÎ Œา ! Ha-ha ! Î่า ๆ !

Oops ! อุ�ย !

Mmm ! อืÁ !

มารÙŒ¨ักเÊียงอุ·านãนเรืèองกัน´ีกÇ่า
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tail Ëาง

paw อุŒงเ·Œา

head หัÇ

ear ËÙ
eye µา

tooth / teeth ฟัน

tummy ¾ุง

มารÙŒ¨ักÊ่Çนµ่าง æ ของเ¨Œาหมาป�ากันเถอะ
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Little Red Riding Hood
Retold by Susanna Davidson

When you hear this sound… Turn the page!

หนูน้อยหมวกแดง
เรียบเรียงโดย ซูซานนา เดวิดสัน

เมื่อได้ยินเสียงนี้... ให้พลิกหน้าถัดไป !
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Once upon a time there was 

a kind little girl called Little 
Red Riding Hood.

once upon a 
time (วันซ ํ 
อะพอน' อะ ไทมํ)  
กาลครั้งหนึ่ง

there was  
(แธ วอซ) มี

kind (ไคนํดํ) ใจดี, 
อ่อนโยน 

little (ลิท' เทิล)  
(ตัว) น้อย

girl (เกิล)  
เด็กผู้หญิง

call (คอล) เรียกว่า
red (เรด) สีแดง
riding hood  
(ไร' ดิง ฮุด)  
หมวกคลุมศีรษะ
สําหรับขี่ม้า
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 She always wore a bright 
red cloak with a bright red 
hood.

I love it so 
much I never 
take it off.

always (ออล' เวซํ) 
ตลอด, เสมอ

wore (วอ) สวม, ใส่
bright (ไบรทํ) 
สดใส

cloak (โคลค)  
เสื้อคลุม

hood (ฮุด)  
หมวกคลุมศีรษะ

love (ลัฟวํ)  
รัก, ชอบมาก

so (โซ) มาก
much (มัช) มาก
never (เนฟ' เวอะ) 
ไม่มีวัน

take off (เทค ออฟ) 
ถอดออก
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 Little Red Riding Hood 
lived with her mother on the 

edge of some deep , dark 
woods.

Map of The Deep Dark Woods
(by Little Red Riding Hood)

Mother Red
Riding Hood

Our

Me

little cottage

lived (ลิฟวํดํ) อยู่, 
อาศัย

mother (มัธ' เธอะ)  
แม่

edge (เอจ)  
ชาย (ป่า)

some (ซัม)  
แห่งหนึ่ง

deep (ดีพ) ลึก
dark (ดาค) ทึบ, มืด
woods (วุดซํ) ป่า
map (แมพ) แผนที่
cottage (คอท' ทิจ)  
กระท่อม
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 One day, Little Red Riding 
Hood’s mother gave her 

a pot of vegetable soup.

Granny’s
cottage

Granny Red
Riding Hood

one day (วัน เด) 
วันหนึ่ง

gave (เกฟวํ) ให้
pot (พอท) หม้อ
vegetable  
(เวจ' ทะเบิล) ผัก

soup (ซูพ) ซุป,  
น้ําแกง

granny (แกรน' นี)  
ย่า, ยาย

take (เทค) เอาไป
this (ธิซ) สิ่งนี้
grandmother  
(แกรน' มัธเธอะ) 
ย่า, ยาย

said (เซด) พูด
she’s (ชีซํ) ย่อจาก 

she is เธอ...
not (นอท) ไม่
feel (ฟีล) รู้สึก
well (เวล) ดี, สบาย

 “Take this to your 
grandmother,” she said. 
“She’s not feeling well.”
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Rules of the Woods
1. Keep to the path.
2. Don’t talk to wolves.

 “But remember the Rules 
of the Woods,” her mother 
added.

but (บัท) แต่
remember  
(ริเมม' เบอะ) จํา

rule (รูล) กฎ
add (แอด) พูดเสริม
keep to the 

path (คีพ ทู  
เธอะ พาธ) อย่า
ออกนอกเส้นทาง

don’t (โดนทํ)  
ย่อจาก do not 
ห้าม, อย่า

talk to (ทอค ทู) 
พูดกับ

wolves (วุลฟํวํซํ) 
หมาป่า
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WANTED!
BIG 
BAD
WOLF !

 “I will,” promised Little 
Red Riding Hood and she  
set off.

 At first, the 
sun shone and the 
birds sang.

Aha! There 
goes my lunch! 

there goes...  
(แธ โกซํ)  
...มานั่นแล้ว

lunch (ลันชํ) 
 อาหารกลางวัน
at first  
(แอท เฟิซทํ) 

 ตอนแรก
shone (ชอน)  
ส่องแสง

bird (เบิด) นก
sang (แซง)  
ร้องเพลง

Tweet
Tweet

I will (ไอ วิล)  
ฉันสัญญา

promised  
(พรอม' มิซทํ) 
สัญญา

set off (เซท ออฟ)  
ออกเดินทาง

tweet (ทวีท) จิ๊บ ๆ
wanted (วอน' ทิด) 
กําลังถูกตามจับ

big (บิก) ใหญ่
bad (แบด) เกเร, 
ชั่วร้าย

wolf (วุลฟํ) หมาป่า
Aha! (อาฮา') อะฮ้า !
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 Little Red Riding Hood 

hummed a little tune…

bent down to tie her 
shoelace…

Ha-ha!

hummed (ฮัมดํ)  
ร้องเพลงในลําคอ

little (ลิท' เทิล) 
เบา ๆ

tune (ทูน) ทํานอง

Ha-ha! (ฮา' ฮา) 
ฮ่า ๆ  !

bent down  
(เบนทํ เดานํ) ก้มลง

tie (ไท) ผูก
shoelace (ชู' เลซ) 
เชือกผูกรองเท้า
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