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เกร็ดภาษาน่ารู้ 

 Present simple tense
  การใช้	 ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
  โครงสร้าง	ประธาน	+	กริยาช่อง	1	(+	กรรม)

   We’re the finest clothes-makers in the world.
  พวกเราเป็นช่างตัดเสื้อที่เก่งที่สุดในโลก   

   “We make magical clothes!” said Slimus.
  “เราตัดชุดวิเศษพ่ะย่ะค่ะ !” สไลมัสพูด

 
 

 Present continuous tense
  การใช	้ ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่กำาลังเกิดขึ้นในขณะนั้น
  โครงสร้าง	ประธาน	+	is/am/are	+	กริยาเติม	-ing	(+	กรรม)

   I’m choosing a new vest.
  เรากำ ลังเลือกเสื้อกั๊กตัวใหม่

   We’re going to have lots and lots of lovely money.
  เรากำ ลังจะมีเงินมากมาย เงินที่สุดจะแสนวิเศษ
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ศัพท์ที่มี
ความหมายดี

ศัพท์เกี่ยวกับ
เสื้อผ้า

ศัพท์เกี่ยวกับ
การตัดเย็บ

amazing น่าทึ่ง

charming งดงามชวนมอง

clever    ฉลาด

elegant  สง่างาม

excellent ดีเยี่ยม

fabulous ยอดเยี่ยม

fantastic มหัศจรรย์

great     เยี่ยมยอด

handsome หล่อ, ดูดี

incredible ดีที่สุด, เหลือเชื่อ       
lovely น่ารัก, สุดวิเศษ

magnificent งดงาม

splendid วิเศษ

splendiferous เลิศเลอ, ยอดเยี่ยม

successful ประสบความสำ เร็จ

tasteful  มีรสนิยม

wonderful แสนวิเศษ

cloak เสื้อคลุมตัวยาว

clothes เสื้อผ้า

coat  เสื้อคลุม

long johns กางเกงชั้นในขายาว

outfit เสื้อผ้า, ชุดเสื้อผ้า

pantaloons  กางเกงขายาวรัดรูป

ของผูช้ายในสมยักอ่น

suit เสื้อสูท, ชุดสูท

train ชาย (เสือ้, กระโปรง)

vest เสื้อกั๊ก

cut ตัด

loom กี่, เครื่องทอผ้า

needle เข็ม

scissors กรรไกร

sew เย็บ

silk เส้นไหม

thread เส้นด้าย
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nothing (pron) ไมม่อีะไร
wear (v) สวมใส่
once upon a time 
 กาลครัง้หนึง่นานมาแลว้
emperor (n) พระราชา
loved (pt) ชื่นชอบ
clothes (pl) เสื้อผ้า
really (adv) จริง	ๆ
didn’t (pt) ย่อจาก  

did not ไม่
care (v) สนใจ 
anything else สิง่อืน่ใด

Nothing to wear 

Once upon a time there was 
an emperor who loved clothes. 
He really didn’t care about 
anything else.

Chapter 1
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He ignored his soldiers...

Your Excellence,
the enemy is attacking!

Go away!
Im choosing a 

new vest.

ignored (pt) ละเลย
soldier (n) ทหาร
Your Excellence 

(n) ฝ่าบาท 
enemy (n) ข้าศึก 
attack (v) โจมต ี
go away (v) ไปให้พ้น 
choosing (v-ing) เลอืก
new (adj) ใหม่
vest (n) เสื้อกั๊ก
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avoided his advisors...  

Where are you,
Your Excellence?

hated plays...

avoid (v) หลบหน้า
advisor (n) ที่ปรึกษา
hated (pt) เกลียด
play (n) ละครเวที
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...and only liked riding in the 
park so he could show off his 
amazing outfits.

You look amazing,
Your Excellence.

only (adv) เท่านั้น 
liked (pt) ชื่นชอบ
riding (n) การขี่ม้า
park (n) สวน,	อุทยาน
so (conj) เพื่อ
show off (v) อวด
amazing (adj) น่าทึ่ง
outfit (n) เสื้อผ้า
look (v) ดูเหมือน
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But the emperor had a 
problem. The royal procession 
was in two weeks’ time, and he 
had nothing to wear.

I know.

emperor (n) พระราชา
problem (n) ปัญหา
royal procession 

(n) ขบวนแห่หลวง
two weeks’ time  

อีกสองสัปดาห์ที่จะถึง
nothing (pron)  

ไม่มีอะไร
wear (v) สวมใส่
know (v) รู้

21

Sam
ple



“You must have something, 
Your Excellence,” said Boris, 
his servant. “You already have 
seven thousand, three hundred 
and twenty¯two outfits.”

“But I’ve worn them all 
before,” moaned the emperor.  

must (v) ต้อง
something (pron) 

(เสื้อผ้า)	บางชุด
said (pt) พูด
servant (n) คนรับใช้
already (adv) แล้ว
thousand (n) 

(จำานวน)	พัน
hundred (n) 

(จำานวน)	ร้อย
outfit (n) ชุด

worn (pp) สวมใส่
all (adv) ทั้งหมด
before (adv) มาก่อน
moan (v) โอดครวญ
emperor (n) พระราชา
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“I see,” said Boris, looking 
rather glum. It was Boris who 
had to take care of all the 
emperor’s clothes.

“I want to look so 
amazing, so fantastic, 
so splendiferous, 
that people will talk 
about me for years to 
come.”

want (v) ต้องการ
look (v) ดูเหมือน
so (adv) มาก
amazing (adj) น่าทึ่ง
fantastic (adj) 

มหัศจรรย์
splendiferous (adj) 

เลิศเลอ,	ยอดเยี่ยม
people (pl) ประชาชน
talk about (v) พูดถึง
years to come 

หลายปีข้างหน้า

I see เข้าใจแล้ว
rather (adv) ค่อนข้าง
glum (adj) เศร้าซึม
had to (pt) ต้อง
take care of (v)  

ดูแลรักษา
clothes (pl) เสื้อผ้า
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“Boris,” said the emperor, in 
a stern voice.

“Er, yes, sire?” said Boris.
“Who is the emperor here?”

“Are you sure this one won’t 
do?” Boris asked hopefully, 
picking a velvet and gold suit 
from the pile. 

Dont be
ridiculous!

sure (adj) แน่ใจ
one (pron) (เสื้อผ้า)	

ชุดหนึ่ง
won’t (v) ย่อจาก 
  will not จะไม่
do (v) ใช้ได้
ask (v) ถาม
hopefully (adv) 

อย่างมีความหวัง
pick (v) หยิบ
velvet (n) ผ้ากำามะหยี่
gold (adj) สีทอง
suit (n) เสื้อสูท
pile (n) กอง (เสื้อผ้า)

don’t (v) ย่อจาก 
  do not อย่า
ridiculous (adj)  

ไร้สาระ,	เหลวไหล
stern (adj) ดุ
voice (n) น้ำาเสียง
er (interj) เอ่อ
sire (n) ฝ่าบาท
here (adv) ที่นี่
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