
The deep blue sea
Chapter 1

Far out at sea, 

below the waves, 

deeper 

and deeper 

and deeper still,

stood the 

Sea King’s castle.

deep (adj) ลึก
blue (adj) สีฟ้า
sea (n) ทะเล
far out ไกลโพ้น
below (prep) ใต้
the waves (pl) 

มหาสมุทร
deeper still             

ลึกลงไปเรื่อย ๆ
stood (pt) ตั้งอยู่
Sea King (n) เจ้าสมุทร
castle (n) ปราสาท 
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   There, at the very bottom of 

the sea, the water was as clear as 

glass. The sand was as fine as 

powder. Tall seaweed grew up 

around the castle walls and 

small, bright fish darted among 

its branches.

there (adv) ที่นั่น
bottom (n)           

ก้น, ด้านล่างสุด
water (n) น้ำา
as…as ...ราวกับ...
clear (adj) (น้ำา) ใส
glass (n) แก้ว
sand (n) ทราย
fine (adj) ละเอียด
powder (n) ผง
tall (adj) สูง
seaweed (n)  

สาหร่ายทะเล
grew up (pt) งอกงาม
around (prep) รอบ
wall (n) กำาแพง
small (adj) เล็ก
bright (adj) (สี) สดใส 
fish (n) ปลา
dart (v) ว่ายเร็ว
among (prep) 

ท่ามกลาง
branch (n) กิ่ง, ก้าน
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   The Sea King was very proud 

of his castle. It was the perfect 

place to bring up his six mermaid 

daughters.

proud (adj) ภูมิใจ
perfect (adj)           

สมบูรณ์แบบ
place (n) สถานที่
bring up (v) เลี้ยงดู
mermaid (n) เงือก
six (det) จำ�นวน 6 คน
daughter (n) ลูกสาว, 

ธิดา
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   Each daughter was 

given her own small garden 

to care for. 

   “I’m going to shape mine like a 

whale,” said the eldest.

“Mine will 

have a seashell 
border,” said 

the next.

   “And I’m 

going to grow 

pretty flowers,” 

said the third.

each (det) แต่ละ
given (pp) ให้
own (adj)                     

ที่เป็นของตัวเอง
garden (n) สวน
care for (v) ดูแล
be going to กำาลังจะ
shape (v) ตัดแต่ง

mine (pron) ของฉัน 
like (prep) เหมือน
whale (n) วาฬ
said (pt) พูด
the eldest (n)                 

พี่ส�วคนโต
seashell (n) เปลอืกหอย
border (n) เขตแดน
the next (n)                  

(พี่ส�ว)คนรอง
grow (v) ปลูก
pretty (adj) สวยงาม
flower (n) ดอกไม้
the third (n)           

คนที่ส�ม
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   The fourth and fifth mermaids 

loved exploring. “Let’s decorate 

our gardens with treasure from 

shipwrecks,” they said.

   Then their little sister 

appeared, hugging a statue of 

a smiling boy. “Look what I’ve 

found!” 

she cried. “I’m 

going to put him            

in my garden.”

fourth (adj) ที่สี่
fifth (adj) ที่ห้า
mermaid (n) เงือก
loved (pt) ชอบ, รัก
exploring (n)             

การสำารวจ
decorate (v) ตกแต่ง
treasure (n) สมบัติ
shipwreck (n)             

ซากเรืออับปาง
little sister (n)            

น้องส�วคนเล็ก
appear (v) ปรากฏตัว
hugging (v-ing) 

กอด
statue (n) รูปปั้น
smiling (adj)           

ที่กำาลังยิ้ม
boy (n) เด็กหนุ่ม
look (v) ดูสิ
found (pp) เจอ
cried (pt) ร้องเสียงดัง
put (v) ตั้ง
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   The sisters spent all day in the 

castle waters, tending their 

gardens and playing games.

In the evening, as the sea turned 

to inky black, their grandmother 

called them inside for supper. 

   Lying on silky cushions, the 

family ate steaming seaweed 

parcels and soft sea fruits.  

Mermaids!

sister (n) พี่สาว,  
น้องสาว

spent (pt) ใช้เวลา
all day ทั้งวัน
waters (n) ทะเล
tend (v) ดูแล
play (v) เล่น
game (n) เกม
evening (n) ตอนเย็น
sea (n) ทะเล
turn to (v) กลายเป็น
inky (adj) (สี) หมึก
black (adj) สีดำา
grandmother (n) 

ย่า, ยาย
call (v) เรียก
inside (adv) ข้างใน
supper (n) อาหารมื้อ

สุดท้ายของวัน

lying (v-ing) นอน
silky (adj)             

นุ่มราวกับเส้นไหม
cushion (n) เบาะ
family (n) ครอบครัว
ate (pt) กิน
steaming (adj) นึ่ง
parcel (n) พวง, มัด
soft (adj) นุ่ม 
sea fruit (n)               

ผลไม้ทะเล
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   “Tell us a story, Grandmama,” 

begged the littlest mermaid.

   Grandmama had seen the 

world above the waves. She 

told amazing tales of men 

with two legs and no tail. 

   “There are buildings as tall as 

the ocean is deep,” she said, 

“and machines that glide even 

faster than sharks.” 

tell (v) เล่า
story (n) เรื่องราว
grandmama (n) 

ย่า, ยาย 
begged (pt) ร้องขอ
littlest (adj)            

(คน) สุดท้อง, เล็กสุด
seen (pp) เห็น
world (n) โลก
above (prep) ข้างบน
told (pt) เล่า
amazing (adj) น่าทึ่ง
tale (n) เรื่องเล่า
leg (n) ขา
tail (n) หาง

building (n) ตกึ, อ�ค�ร
ocean (n) มหาสมุทร
deep (adj) ลึก
machine (n) 

เครื่องจักร
glide (v) แล่น
faster than เร็วกว่า
shark (n) ฉลาม
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   While the older sisters flicked 

their tails in delight, the little 

mermaid sat drumming her 

fingers. “That’s six whole years 

away!” she sighed.

   The little mermaid hung on 

her every word. 

   “When you reach fifteen,” 

announced the Sea King, “you 

may rise above the waves and 

see these things for yourselves.”

hung on (pt)            
ตั้งใจฟัง

every (det) ทุก
word (n) คำ�พูด
reach (v) (อายุ) ถึง
announced (pt) 

บอก
rise (v) (ว่ายน้ำา) ขึ้น
see for oneself 

เห็นด้วยตัวเอง

while (conj) ขณะที่
older sister (n)             

พี่สาว
flick (v) สะบัด
delight (n) คว�มดีใจ
little (adj) (ตัว) น้อย
sat (pt) นั่ง
drumming (v-ing) 

เค�ะเป็นจังหวะ
finger (n) นิ้วมือ
whole (adj) เต็ม ๆ
year (n) ปี
away (adv) นานออกไป
sigh (v) ถอนหายใจ
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On the eldest sister’s fifteenth 

birthday, the Sea King’s castle 

frothed with excitement.

Chapter 2

The world above

eldest sister (n)       
พี่ส�วคนโต

fifteenth (adj)                
(ปี) ที่สิบห้า

birthday (n) วันเกิด
froth (v) เกิดฟอง
excitement (n) 

คว�มตื่นเต้น
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   The mermaids showered 

their big sister with twinkling 

pearls. But the best present of all 

was the Sea King’s blessing.

   “Now you can swim to the 

surface of the sea,” he said.

shower (v) โปรย
big sister (n)              

พี่ส�วคนโต
twinkling (adj)      

ที่ระยิบระยับ 
pearl (n) ไข่มุก
best (adj) ดีที่สุด
present (n) ของขวัญ
all (pron) ทั้งหมด
blessing (n)            

การอนุญาต
swim (v) ว่ายน้ำา
surface (n) ผิว (น้ำา)
said (pt) บอก
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   “Come back quickly!” called 

the little mermaid. She wanted 

to hear everything about the 

world above. 

   Her sister finally returned, 

grinning with excitement.           

“I watched the sun sink into  

the sea,” she said. “Its 

orange light flooded           

the water.”

Ooooh!

come back (v) กลบัมา
quickly (adv) เร็ว ๆ
call (v) ตะโกน
want (v) อยาก
hear (v) ได้ยิน
everything (pron) 

ทุกอย่าง
about (prep) เกี่ยวกับ
world (n) โลก
finally (adv) ในที่สุด
return (v) กลับมา
grinning (v-ing)                   

ยิ้มกว้าง
watch (v) ดู
sun (n) ดวงอ�ทิตย์
sink (v) จม
into (prep) ลงใน
orange (adj) สีส้ม
light (n) แสง
flood (v) สาดท่วม
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   For hours, the mermaids 

pestered her with questions. 

   Her littlest sister was the most 

curious. “Did the wind stroke 

your hair?” she asked. “Did the 

sun kiss your cheeks?”

Were there
any boats?

What does 
air feel like?

Did you see 
land?

for hours                 
เป็นเวลาหลายชั่วโมง

pester (v) รบเร้า
question (n) คำ�ถ�ม
land (n) บก
boat (n) เรือ
air (n) อากาศ
feel like                       

รู้สึกเหมือน 

most (adj) มากที่สุด
curious (adj)              

อยากรู้อยากเห็น
wind (n) ลม
stroke (v) สัมผัส
hair (n) เส้นผม
ask (v) ถาม
kiss (v) สัมผัสโดน
cheek (n) แก้ม
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   That night, the little mermaid 

gazed at the sea above. A black 

blot glided through the water. 

   “It must be a ship!” she 

thought. “I wonder who’s on 

it and where they’re going...”  

She fell asleep and dreamed 

of sailing the ocean.

that (det) นั้น
night (n) ค่ำ�คืน
gazed at (pt) จ้องมอง
black (adj) (สี) ดำา
blot (n) เงาดำา
glided (pt) แล่น
through (prep) ผ่าน
ship (n) เรือ
thought (pt) คิด
wonder (v) สงสัย
fell asleep (pt) 

ผล็อยหลับ
dreamed (pt) ฝัน
sailing (n) การล่องเรือ
ocean (n) มหาสมุทร
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One by one, the sisters reached 

fifteen and were allowed to swim 

above the waves. The little 

mermaid watched them rise up, 

hand in hand, longing for the 

day she could join them.

Chapter 3

Rescue from 
the storm

rescue (v) ช่วยชีวิต
storm (n) พายุ
one by one ทีละคน
sister (n) พี่สาว,                     

น้องสาว
reach (v) (อายุ) ถึง
allow (v) อนุญาต
above (prep) ข้างบน
the waves (pl) 

มหาสมุทร
little (adj) (ตัว) น้อย, 

คนสุดท้อง
mermaid (n) เงือก
rise (v) (ว่ายน้ำา) ขึ้น
hand in hand               

จับมือกัน
long (v) รอคอย
day (n) วัน
join (v) ร่วม

30

Sam
ple



   As time dragged on, the little 

mermaid spent hours with her 

statue. “I can’t wait to see what 

dry land looks like,” she told 

him.

   Finally, the year... then the 

month... then the day of her 

fifteenth birthday arrived. As 

soon as the celebrations were 

over, she set off for the surface.

time (n) เวลา
dragged on (pt)              
 (เวลา) ผา่นไปอย่างชา้ ๆ
spent (pt) ใช้เวลา
hour (n) ชั่วโมง
statue (n) รูปปั้น
wait (v) รอ
dry land (n) บก
look like (v) ดูเหมือน
told (pt) บอก

finally (adv) ในที่สุด
year (n) ปี
month (n) เดือน
birthday (n) วันเกิด
arrived (pt) มาถึง
as soon as ทันทีที่
celebration (n)            

การเฉลิมฉลอง
over (adv) เสร็จสิ้น
set off (pt) เริ่มเดินทาง
surface (n) ผิวทะเล
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