
ศัพท์เกี่ยวกับการพูดและเปล่งเสียง

bark ตะคอก

beg อ้อนวอน

croak  ร้องเสียงแหบแห้ง

cry ร้อง

growl ร้องโครกคราก

moan ร้องคราง

mumble  ส่งเสียงอู้อี้

mutter พึมพำ 

nagging เสียงบ่น

rumble ร้อง

snap ตวาด

snarl พูดตะคอก

sneer พูดยิ้มเยาะ

shout ตะโกน

yell ร้อง
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Hunger in the forest
Chapter 1

Hansel and Gretel heard their 

stepmother shout, “Dinner!” 

and came running. It was only 

a slice of bread, but 

they were starving.

hunger (n) ความหิว
forest (n) ป่า
heard (pt) ได้ยิน
stepmother (n)  

แม่เลี้ยง 
shout (v) ตะโกน
dinner (n) อาหารเย็น
came (pt) มา
running (n) การวิ่ง
slice (n) แผ่นบาง ๆ
bread (n) ขนมปัง
starving (v-ing) 

หิวมาก
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   Their stepmother looked 

even more grumpy than usual. 

“What do you expect?” she snapped. 

“With so little money, all we can 

afford is bread.”

Here we 
go again.

look (v) จ้องมอง
even (adv) ยิ่งกว่านั้น
more...than มากกว่า 
grumpy (adj)  

อารมณ์เสีย 
usual (adj) ปกติ
expect (v) คาดหวัง
snapped (pt) ตวาด
so (adv) มาก
little (adj) น้อย
money (n) เงิน
all (pron) ทั้งหมด
afford (v) หามาได้
Here we go again. 

เป็นอย่างนี้ทั้งปี
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   The children’s father sighed. 

“It’s not my fault no one buys 

wood anymore,” he said. 

“What with electric fires and 

   plastic   

  furniture...”
Oh, why did I 
marry a poor 
woodcutter?

   Hansel and 

Gretel finished 

the last crumbs on their 

plates and went to their room.

children (pl) เด็ก ๆ 
father (n) พ่อ
sigh (v) ถอนหายใจ
fault (n) ความผิด
no one (pron) ไม่มีใคร
buy (v) ซื้อ
wood (n) ไม้
anymore (adv) อกีต่อไป
said (pt) พูด
what with... ไหนจะมี
electric fire (n) 

เตาผิงไฟฟ้า
plastic furniture (n) 

เฟอร์นิเจอร์พลาสติก
oh (interj) โธ่ !
marry (v) แต่งงาน
poor (adj) ยากจน
woodcutter (n)  

คนตัดฟืน

finish (v) เสร็จ
last (adj) สุดท้าย
crumb (n) เศษขนมปัง
plate (n) จาน
went (pt) ไป
room (n) ห้อง
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   “Poor Dad,” yawned Hansel. 

“Always in trouble.”

   He blew out the candle 

and they tried to sleep. 

   Suddenly...

   “What’s that noise?” 

asked Gretel in a panic.

GROWL

poor (adj) น่าสงสาร
dad (n) พ่อ
yawn (v) หาว
always (adv) เสมอ
in trouble ลำาบากใจ
blew out (pt) เปา่ใหด้บั
candle (n) เทียน
tried (pt) พยายาม
sleep (v) นอน
suddenly (adv) 

ทันใดนั้น
growl (v) (ท้อง) ร้อง

noise (n) เสียง
ask (v) ถาม
in a panic ตกใจกลัว
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   “Sorry,” said Hansel. “It’s 

my tummy. I was thinking of 

melted chocolate and toasted 

marshmallows.”

   “Oh don’t!” Gretel begged. 

“I’m so hungry I can’t sleep.”

   As they listened to their 

tummies rumble, they heard 

more nagging downstairs.

sorry (interj) ขอโทษที
tummy (n) ท้อง
think of (v) นึกถึง
melted (adj) ละลายเยิ้ม
chocolate (n) 

ช็อกโกแลต
toasted (adj) ปิ้ง
marshmallow (n) 

ขนมมาร์ชเมลโล
don’t (v) ยอ่จาก do not ไม่
begged (pt) อ้อนวอน
so (adv) มาก
hungry (adj) หิว
can’t (v) ย่อจาก 
 cannot ไม่สามารถ

listen (v) ฟัง
tummies (pl) ท้อง
rumble (v) (ท้อง) ร้อง
more (adv) มากขึ้น
nagging (n) เสียงบ่น
downstairs (adv)  

มาจากชั้นล่าง
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   “The problem is,” their 

stepmother was saying, “there’s 

just not enough food for the 

four of us. The children will 

have to go.”

    “What?” cried the poor 

woodcutter.

   “Do you have 

a better idea?” 

she sneered.

How has it 
come to this?

problem (n) ปัญหา
say (v) พูด
just (adv) เพียง
enough (adv) เพยีงพอ
food (n) อาหาร
four (adj) สี่
have to (v) ต้อง
cried (pt) ร้อง
How has it come 

to this? กลายเป็น
อย่างนี้ได้ยังไง

better (adj) ดีกว่า
idea (n) ความคิด
sneer (v) ยิ้มเยาะ
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   The woodcutter fell silent. 

   “Tomorrow, we’ll take 

Hansel and Gretel deep into 

the forest,” his wife continued,

“and leave them there!” 

   “But...” began the woodcutter, 

sounding very sad.

   “But what? You never know – 

someone may find them and take 

them home.”

woodcutter (n)  
คนตัดฟืน

fell silent (pt) นิ่งเงียบ
tomorrow (adv) พรุง่นี้
take (v) พา
deep (adj) ลึก
into (prep) ไปยัง
forest (n) ป่า
wife (n) ภรรยา
continued (pt)  

(พูด) ต่อไป
leave (v) ทิ้ง
there (adv) ที่นั่น

began (pt) เริ่ม (พูด)
sounding (n) น้ำาเสียง
sad (adj) เศร้า
But what? แลว้อะไรละ่
never (adv) ไม่เคย
know (v) รู้
someone (pron)  

ใครบางคน
may (v) อาจจะ
find (v) พบ
take sb home  

พากลับบ้าน
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That night, Gretel had nightmares 

about monsters in the woods. “I’m 

scared,” she said, from under the 

covers. “What are we going to do?”

Chapter 2

Pebble path

pebble (n) ก้อนกรวด
path (n) ทางเดิน
night (n) คืน
nightmare (n) ฝนัรา้ย
about (prep) เกี่ยวกับ
monster (n)  

สัตว์ประหลาด, ปีศาจ
woods (pl) ป่า
scared (adj) กลัว
under (prep) ใต้
the covers (pl) ผา้หม่
be going to (v)   

กำาลังจะ
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   “Don’t worry,” said Hansel, 

who was lying wide awake. 

“I have an idea.” 

   Quietly, he tiptoed outside. 

White pebbles gleamed in the 

moonlight. He collected as 

many as he could and stuffed 

them into his pockets.

don’t (v) ย่อจาก 
 do not ไม่
worry (v) กังวล
lying (v-ing) นอน
wide awake ลืมตาโพลง
idea (n) ความคิด
quietly (adv) อย่างเงียบ ๆ
tiptoed (pt) ย่อง
outside (n) ข้างนอก
white (adj) สีขาว
gleam (v) ส่องประกาย 
moonlight (n)  

แสงจันทร์
collect (v) เก็บ
as...as เท่าที่
could (pt) สามารถ
stuff into (v) ซุกเข้าไปใน
pocket (n)  

กระเป๋ากางเกง
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