
คำานำา

 ในปัจจุบัน การศึกษาและตลาดแรงงานทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านมีอัตรา
การแข่งขนัสงูขึน้เรือ่ย ๆ  การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษจงึยิง่เปน็สิง่ส�าคญั และ “การอ่าน” 
ก็เป็นการฝึกภาษาอังกฤษที่ได้ผลดีที่สุด เพราะนอกจากจะช่วยสร้างคลังค�าศัพท์ให ้
กว้างขวางแล้ว ยงัช่วยให้เรยีนรูโ้ครงสร้างทางไวยากรณ์จากรูปประโยคทีพ่บเหน็ได้อีกด้วย

 หนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษชุด SE-ED Happy Readers อยู่ในโครงการ
หนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษ SE-ED: Enjoy Reading แบ่งระดับตามหลัก 
CEFR ซึ่งเป็นมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในทวีป
ยุโรป เนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตามความยากง่ายของไวยากรณ์ จ�านวนค�าศัพท์และ 
ความยาวเร่ือง เพ่ือช่วยในการตดัสนิใจเลอืกเล่มทีเ่หมาะกบัระดบัความสามารถทางภาษาของ
นกัอ่านแต่ละบคุคลได้ โดยรวบรวมวรรณกรรมคลาสสกิทีคุ่น้เคยกนัดอียูแ่ล้ว ไม่ว่าจะเป็น  
The Little Mermaid, Cinderella, Beauty and the Beast, Rapunzel, Alice 
in Wonderland, The Phantom of the Opera, Dracula รวมทั้งเรื่องราวใหม่ ๆ   
มากมาย นอกจากจะสนุกกับเรื่องราวในเล่มแล้ว ยังอ่านลื่นไหลด้วยค�าแปลศัพท์
ส�าคัญหน้าต่อหน้า รวมศัพท์และส�านวนไว้ท้ายเล่ม มีไวยากรณ์และเกร็ดภาษาน่ารู้และ  
MP3 ฝึกฟัง-พูดส�าเนียงเจ้าของภาษาอีกด้วย 

 เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือชุด SE-ED Happy Readers นี้ จะเป็นเครื่องมือ 
ช่วยให้นักอ่านทุกท่านได้อ่านสนุก เก่งอังกฤษ สมดังปณิธานของเราที่ว่า เรามุ่งมั่นที่จะ
ท�ำให้คนไทยเก่งขึ้น

  ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ
  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
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หนังสืออ่านนอกเวลา ยิ่งอ่าน ยิ่งเก่งอังกฤษ

หนังสืออ่านนอกเวลา (graded readers) คืออะไร

	  หนงัสอือ่านนอกเวลา (graded readers) คอื หนงัสอืทีแ่ต่งขึ้น หรือเรียบเรยีง 

ใหม่จากหนังสือเล่มอื่น เพื่อให้ผู้เรียนภาษาที่สองอ่านโดยเฉพาะ โดยเน้นใช้ศัพท์พื้นฐาน

ที่ควรรู้หรือใช้บ่อยในชีวิตประจ�าวัน และใช้หลักไวยากรณ์ที่ไม่ซับซ้อนเกินไป

	  ออกแบบโครงสร้าง และเขียนขึ้นโดยอ้างอิงจากงานวิจัยฐานข้อมูลคำาศัพท์และ

ไวยากรณ์ เพื่อแบ่งหนังสือออกเป็นระดับ ให้มีความยาวของเรื่อง จ�านวนค�า และหัวข้อ

ไวยากรณ์ที่ใช้ในเล่มยากง่ายต่างกัน ส�าหรับผู้อ่านที่มีระดับความรู้ทางภาษาแตกต่างกัน

	  ผู้เรียนระดับต้นควรอ่านจากระดับตำ่าสุด และเมื่ออ่านคล่องแล้ว จึงเลื่อนขึ้นไป

อ่านระดบัต่อไป เพือ่ให้เรยีนรูศ้พัท์และโครงสร้างภาษาอย่างเป็นขัน้ตอน เมือ่อ่านถงึระดบั

สูงสุด ผู้อ่านจะมีคลังค�าสะสมประมาณ 3,000 ค�า ซึ่งเพียงพอต่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานใน

ชีวิตประจ�าวัน

	  หนังสืออ่านนอกเวลาเหมาะส�าหรับผู้เรียนระดับต้น เพราะ รู้ศัพท์เพียง 3,000 คำา  

ก็เข้าใจเนื้อเรื่องได้ครบถ้วน ในขณะที่ผู้อ่านต้องรู้ศัพท์ถึง 8,000 ค�า เพื่อเข้าใจเนื้อเรื่อง

โดยรวมของหนังสือทั่วไป (unsimplified text)

อ่านแล้วเก่งอังกฤษจริงหรือ

	 งานวิจัยและหนังสือที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจากทั่วทุกมุมโลกต่างสรุปว่า  

การอ่าน โดยเฉพาะ “หนังสืออ่านนอกเวลา” จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของ 

ผู้อ่านได้เป็นอย่างดี

	  คริสติน นัตทอลล์กล่าวไว้ในผลงานเขียนชื่อ Teaching Reading Skills 

in a Foreign Language ว่า “วธิดีทีีส่ดุในการพฒันาความรูภ้าษาต่างประเทศคอื  

การอาศยัอยูใ่นสงัคมทีใ่ช้ภาษานัน้ วธิดีรีองลงมาคอื การอ่านหนังสือภาษาน้ันให้มากทีสุ่ด”
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	  ผลการศึกษาของคริสติน นัตทอลล์ยังระบุอีกว่า ปัญหาการอ่านของผู้เรียนภาษา

ต่างประเทศคือ รู้ภาษานั้นไม่ดีพอที่จะอ่านจนจับใจความได้ท้ังหมด จึงต้องอ่านแล้ว

แปลทีละค�า ท�าให้เบื่อที่จะอ่าน ดังนั้น เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน จึงควรฝึกฝนโดย  

เริ่มอ่านหนังสือที่มีเนื้อหาง่าย และเหมาะกับระดับความสามารถของตน

	  ผลการศึกษาของรองศาสตราจารย์รตันาวต ีมอห์ด อาสรฟั และผู้ช่วยศาสตราจารย์

อิสมาลิ ชีค อาห์เมด จากมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติ ประเทศมาเลเซีย เมื่อ ค.ศ. 2003 

พบว่า หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุด ซึ่งช่วยให้นักเรียนเพิ่มความสามารถด้านภาษาคือ สนับสนุนให้

นักเรียนอ่านหนังสือให้มาก

	  จากการศกึษาการอ่านเชงิกว้าง (extensive reading) ต่อความสามารถในการใช้ 

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาญี่ปุ่น ใน ค.ศ. 1999 พบว่า นักศึกษาที่อ่านหนังสือภาษา

อังกฤษมากขึ้น มีความสามารถในการอ่าน และมีคลังศัพท์เพิ่มขึ้นกว่านักศึกษาที่อ่าน

น้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด

	  การศึกษาของศาสตราจารย์ดอกเตอร์ ริชาร์ด เดย์ แห่งมหาวิทยาลัยฮาวาย และ

จูเลียน แบมฟอร์ด ใน ค.ศ. 1998 พบว่า การอ่านเชิงกว้างช่วยให้นักเรียนรู้ศัพท์เพิ่มขึ้น  

โดยเฉพาะศัพท์ที่รู้ความหมายทันทีเมื่อเห็น (sight vocabulary) เพราะ นักเรียนที่อ่าน

หนังสือหลากหลายแนวจะเห็นศัพท์มาก และรู้ความหมายทันทีโดยไม่ต้องท่อง

	  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ อ่านหนังสือ

ภาษาอังกฤษเฉลี่ยคนละ 1 ล้านค�าต่อปี ดังนั้น ประเทศญี่ปุ่นจึงริเริ่มโครงการ Start 

with Simple Stories (SSS) เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากการอ่าน โดยตั้ง 

เป้าหมายให้นักเรียนอ่านภาษาอังกฤษได้รวมปีละ 1 ล้านค�า และเน้นให้เริ่มอ่านหนังสือที่

มศีพัท์จ�านวนน้อยก่อน แล้วค่อยพฒันาขึน้ไปอ่านหนงัสอืทีม่ศีพัท์จ�านวนมาก ในท่ีสดุก็จะ

อ่านได้ 1 ล้านค�าในระยะเวลา 6 เดือน ถึง 1 ปี ซึ่งเป็นจ�านวนมากพอ ๆ  กับที่นักเรียน

เจ้าของภาษาได้อ่าน
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กฎง่าย ๆ  อ่านอย่างไรให้เก่งอังกฤษ

	  เลอืกอ่านหนังสอืเล่มทีอ่ยากอ่านจรงิ ๆ  เท่านัน้ เพราะจะเป็นแรงบนัดาลใจให้อ่าน

ได้ต่อเนื่อง จนเกิดนิสัยรักการอ่านในอนาคต

	  ถ้ารู้สึกเบื่อหรือคิดว่ายากเกินไป ให้หยุดอ่าน แล้วเปลี่ยนเล่มใหม่ทันที

	  ฝึกเดาความหมายศัพท์ที่ไม่รู้ โดยพิจารณาจากศัพท์หรือประโยคข้างเคียง  

ถ้าเดาไม่ออก ให้อ่านข้ามไปได้ ไม่ต้องกลัวว่าถ้าอ่านข้ามแล้วจะไม่เข้าใจเนื้อหาทั้งหมด

อย่างครบถ้วน เพราะเป้าหมายของการอ่านหนังสือนอกเวลาเพื่อให้เก่งอังกฤษนั้น  

เน้นให้ท�าความเข้าใจเนื้อเรื่องโดยรวม เห็นค�าศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์ที่ใช้ซ�า้ในเล่ม

บ่อย ๆ  จนจ�าและตีความหมายได้

	  เปิดพจนานุกรมขณะอ่านให้น้อยที่สุด งานวิจัยด้านภาษาระบุไว้ว่า นักอ่านที่หยุด

อ่านเป็นระยะ ๆ  (slow reader) จะมีกระบวนการเรียนรู้ภาษาช้ากว่า คนที่ฝึกอ่านเร็ว ๆ   

(speed reader)

	  อ่านหลาย ๆ  รอบ ยิ่งอ่านมากและซ�า้หลายรอบ จะยิ่งท�าให้เข้าใจเนื้อเรื่อง และ

เพิ่มความสามารถทางภาษาอังกฤษได้มากขึ้นโดยอัตโนมัติ

	  แบ่งประโยคออกเป็นหลาย ๆ  หน่วยความหมาย แล้วอ่านทีละส่วน จะช่วยให้

เข้าใจทั้งประโยคได้ง่ายและเร็วขึ้นSam
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CEFR คืออะไร

 CEFR ย่อมาจาก The Common European Framework of Reference for 

Languages คือ มาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา ที่สภาแห่งสหภาพยุโรปก�าหนด

ขึ้นใช้ใน ค.ศ. 2002 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ การสอน และตรวจสอบความ

สามารถทางภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ CEFR ได้จ�าแนกผู้เรียนออกเป็น 3 กลุ่มหลัก

และแบ่งเป็น 6 ระดับความสามารถ ดังนี้

กลุ่ม A B C
ชื่อกลุ่ม Basic User

ผู้ใช้ภาษาขั้นพื้นฐาน

Independent User

ผู้ใช้ภาษาขั้นอิสระ

Proficient User

ผู้ใช้ภาษาขั้นคล่องแคล่ว
ระดับ A1 A2 B1 B2 C1 C2

A1: Breakthrough or Beginner สามารถใช้และเข้าใจประโยคง่าย ๆ  ในชีวิตประจ�าวัน 

เช่น การแนะน�าตัวเอง การตั้งค�าถามเกี่ยวกับบุคคลอื่น

A2: Waystage or Elementary สามารถใช้และเข้าใจประโยคในชวีติประจ�าวนัในระดบักลาง 

เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไป การบรรยายความฝัน ความคาดหวัง ประวัติ สิ่งแวดล้อม และ

สิ่งอื่น ๆ  ที่จ�าเป็นต้องใช้ในกิจกรรมประจ�าวันได้

B1: Threshold or Intermediate สามารถพูด เขียน และจับใจความส�าคัญของข้อความ 

ทัว่ไปได้ รับมอืกบัสถานการณ์ต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้อย่างไม่คาดฝันได้ในระดบัหนึง่ บรรยายประสบการณ์ 

เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้น ๆ  ได้

B2: Vantage or Upper Intermediate สามารถใช้ภาษาได้ในระดับดี พูดและเขียนได้

อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว รวมทั้งอ่านและท�าความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหายากขึ้นได้

C1: Effective Operational Proficiency or Advanced สามารถเข้าใจข้อความยาว ๆ  

ทีซ่บัซ้อนในหวัข้อหลากหลาย และแสดงความคิดความรูส้กึของตนได้อย่างเป็นธรรมชาต ิพดูและ

เขียนข้อความที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามหลักโครงสร้างไวยากรณ์

C2: Mastery or Proficiency สามารถใช้ภาษาได้อย่างดเียีย่มใกล้เคยีงเจ้าของภาษา มคีวาม

สละสลวยและถูกต้องตามจุดประสงค์ที่ต้องการสื่อสาร

ที่มำ : เอกสำรของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร
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  เกรด็ภาษาน่ารู ้อธบิายโครงสร้างไวยากรณ์ทีพ่บบ่อยในเนือ้เรือ่ง 

วธีิใช้ และตัวอย่างประโยค หรือกลุ่มค�าศพัท์น่าสนใจเพือ่เตรยีม

ความพร้อมก่อนอ่าน

 ความรูเ้บือ้งต้นก่อนอ่านเนือ้เรือ่ง

  ศัพท์ สำานวน และวลีจากเนื้อเรื่อง รวบรวมค�าศัพท์ ส�านวน 

และวลีในเนื้อเรื่อง จัดเรียงตามล�าดับตัวอักษรพร้อมค�าอ่าน 

เพื่อให้ผู้อ่านได้รู ้ทั้งความหมายและการออกเสียงที่ถูกต้อง  

รวมทั้งรูปผันกริยา 3 ช่อง

  เน้ือเร่ืองภาษาองักฤษ เรียบเรียงให้อ่านง่าย แบ่งเป็นย่อหน้า

ตามใจความส�าคัญและโครงเรื่องเหมือนหนังสือทั่วไป

  แถบศัพท์ด้านข้าง ค้นหาค�าแปลและหน้าที่ค�าได้ทันที  

ช่วยให้การอ่านลื่นไหล ติดตามเนื้อเรื่องได้โดยไม่ติดขัด

  เน้นศพัท์และประโยคน่าสนใจ ด้วยรปูแบบและสสีนัสวยงาม

สะดุดตา ช่วยให้จ�าง่าย ไม่น่าเบื่อ

เกร็ดภาษาน่ารู้
	 ไวยากรณ์

 Present Simple Tense

 การใช้	 ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

 โครงสร้าง	 	ประธาน	+	กริยาช่อง	1	(กริยาเติม	-s	เมื่อประธานเป็นเอกพจน์

บุรุษที่	3)	(+	กรรม)

  • I am the genie of the ring. ข้าคือยักษ์ ในแหวนวงนี้
	 	 •	He wants you dead! เขาต้องการให้เจ้าตาย !

 Present Continuous Tense

 การใช้	 ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่ก�าลังด�าเนินอยู่ในปัจจุบัน

 โครงสร้าง	 ประธาน	+	is/am/are	+	กริยาเติม	-ing	(+	กรรม)

	 	 •	I’m starving. ข้าก�าลังหิวโหย

 Present Perfect Tense

 การใช้	 ใช้กล่าวถึงการกระท�าที่เพิ่งเกิดขึ้น	เพิ่งเสร็จ	หรือเรียบร้อยไปแล้ว

 โครงสร้าง	 ประธาน	+	has/have	+	กริยาช่อง	3	(+	กรรม)

	 	 •  I’ve never seen jewels so big! 
ข้าไม่เคยเห็นอัญมณีชิ้นใหญ่ขนาดนีม้าก่อนเลย !

 Past Simple Tense

 การใช้	 ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต

 โครงสร้าง	 ประธาน	+	กริยาช่อง	2	(+	กรรม)

	 	 •	He thought in amazement. เขาครุ่นคิดด้วยความประหลาดใจ
	 	 •	A wicked man tricked me! เจ้าคนชั่วมันหลอกข้า !
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Aladdin and His Magical Lamp comes from 
a collection of Arabian stories known as 

The Thousand and One Nights. In early tellings of 
the story, the wicked magician isn’t named. But in 
the first Aladdin pantomime he’s called Abanazar, 

so that’s the name we’ve used here.

ÍÐÅÒ´Ô¹¡ÑºยÑ¡ษ์ใ¹µÐà¡Õย§ÇÔàÈษ มาจากชุดนิทานอาหรับ  

ทÕ่รู้จÑ¡¡Ñ¹ใ¹ชื่Í ¾Ñ¹Ë¹Ö่§รÒµรÕ à́ ÔÁทÕ¼ู้ÇÔàÈษชÑ่Çร้Òยใ¹àรื่Í§¹Õ้äÁ‹ÁÕชื่Í 

áµ‹ใ¹ฉºÑº¹Õ้ใช้ชื่ÍÍÐºÒ¹Ò«Òร์ µÒÁ¡Òรáส´§ÅÐครใº ้

ครÑ้§áร¡ขÍ§¹ÔทÒ¹àรื่Í§¹Õ้
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   When he heard that Aladdin 
didn’t have a job, he bought 
him a fancy store to run.

   Aladdin and his mother
were very happy. Neither of 
them guessed Abanazar was 
really a wicked magician.

heard (pt) ä´ŒÂÔ¹
job (n) §Ò¹
bought sb sth 
(pt) «×éÍ...ãËŒ...
fancy (adj) (ÃÒ¤Ò) 
 á¾§ÁÒ¡
store (n) ÃŒÒ¹¤ŒÒ
run (v) ºÃÔËÒÃ

happy (adj) à»š¹ÊØ¢
neither of (pron) 
 äÁ‹·Ñé§ÊÍ§
guess (v) ¤Ò´à´Ò
really (adv) 
 ·Õè¨ÃÔ§áÅŒÇ
wicked (adj) ªÑèÇÃŒÒÂ
magician (n) 
 ¼ÙŒÇÔàÈÉ

19
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Glossary

add /áÍ´/ v (¾Ù´) àÊÃÔÁ
after /ÍÒ¿' à·ÍÐ/ prep ËÅÑ§¨Ò¡
after all /ÍÒ¿' à·ÍÐ ÍÍÅ/ ÍÂ‹Ò§äÃ¡çµÒÁ
again /ÍÐà¡¹'/ adv ÍÕ¡¤ÃÑé§
again and again /ÍÐà¡¹' áÍ¹´í 
ÍÐà¡¹'/ ¤ÃÑé§áÅŒÇ¤ÃÑé§àÅ‹Ò

agree /ÍÐ¡ÃÕ'/ v ÂÍÁÃÑº, ÂÔ¹ÂÍÁ
all /ÍÍÅ/ pron ·Ø¡ÊÔè§
almost /ÍÍÅ' âÁ«·í/ adv á·º¨Ð
alone /ÍÐâÅ¹'/ adv à¾ÕÂ§ÅíÒ¾Ñ§
another /ÍÐ¹Ñ¸' à¸ÍÐ/ det ÍÕ¡
answer /ÍÒ¹' à«ÍÐ/ v µÍº
anything /àÍ¹' ¹Õ¸Ô§/ pron ÍÐäÃ¡çä´Œ
appear /ÍÐà¾ÕÂ'/ v »ÃÒ¡¯
arrest /ÍÐàÃ«·í'/ v ¨Ñº¡ØÁ
as /áÍ«/ conj µÒÁ·Õè
as /áÍ«/ prep à»š¹
as...as /áÍ« áÍ«/ adv ...¾Í æ ¡Ñº...
ask /ÍÒ«¤í/ v ¶ÒÁ, ÃŒÍ§¢Í
ask for /ÍÒ«¤í ¿Í/ v ¢Í
ask sb for sth /ÍÒ«¤í ¿Í/ v 
¢Í...¨Ò¡...

astonished /ÍÐÊµÍ¹' ¹Ôª·í/ adj 
»ÃÐËÅÒ´ã¨

as usual /áÍ« ÂÙ' ¬ÇÅ/ àËÁ×Í¹à¤Â
at last /áÍ· ÅÒ«·í/ ã¹·ÕèÊØ´
away /ÍÐàÇ'/ adv ä»ÍÂÙ‹·ÕèÍ×è¹
awful /ÍÍ' à¿�Å/ adj áÂ‹ÁÒ¡
back /áº¤/ adv ¶ÍÂËÅÑ§
bad /áº´/ adj ÃŒÒÂ, äÁ‹´Õ
baths /áº¸«í/ pl âÃ§ÍÒº¹éíÒ

beautiful /ºÔÇ' ·Ôà¿�Å/ adj §´§ÒÁ
became /ºÔà¤Á'/ pt ¢Í§ become 
¡ÅÒÂà»š¹

before /ºÔ¿Í'/ adv ¡‹Í¹Ë¹ŒÒ¹Õé
before /ºÔ¿Í'/ conj ¡‹Í¹
before /ºÔ¿Í'/ prep ¡‹Í¹
before long /ºÔ¿Í' ÅÍ§/ ã¹äÁ‹ªŒÒ
began /ºÔá¡¹'/ pt ¢Í§ begin àÃÔèÁ
begged /àº¡´í/ pt ¢Í§ beg ÍŒÍ¹ÇÍ¹
be going to /â¡' ÍÔ§ ·Ù/ ¡íÒÅÑ§¨Ð
believe one’s eyes /ºÔÅÕ¿Çí äÍ«í/ 
àª×èÍÊÒÂµÒ

beneath /ºÔ¹Õ¸'/ prep ¢ŒÒ§ãµŒ
beside /ºÔä«´í/ prep ÍÂÙ‹´ŒÒ¹¢ŒÒ§
be starving /ÊµÒ' ÇÔ§/ ËÔÇâËÂ
better /àº·' à·ÍÐ/ adj ´Õ¡Ç‹Ò
big /ºÔ¡/ adj ãËÞ‹
bird /àºÔ´/ n ¹¡
boom /ºÙÁ/ v Ê‹§àÊÕÂ§´Ñ§
bother /ºÍ' à¸ÍÐ/ v ¡‹Í¡Ç¹
bought sb sth /ºÍ·/ pt ¢Í§ buy 
«×éÍ...ãËŒ...

boy /ºÍÂ/ n à´ç¡Ë¹Ø‹Á
breakfast /àºÃ¤' à¿�«·í/ n ÍÒËÒÃàªŒÒ
bring sb sth /ºÃÔ§/ v ¹íÒ...ÁÒãËŒ...
bring sb to /ºÃÔ§ ·Ù/ v ¾ÒÁÒ
brother /ºÃÒ' à¸ÍÐ/ n ¾ÕèªÒÂ
brought sb to /ºÃÍ· ·Ù/ pt ¢Í§ 
bring ¾ÒÁÒ

built /ºÔÅ·í/ pt ¢Í§ build ÊÃŒÒ§
busy /ºÔ' «Õ/ adj ÂØ‹§ÍÂÙ‹¡Ñº

 MP3 เสียงพากย์โดยเจ้าของภาษา นอกจากจะช่วยให้เพลิดเพลิน 

ไปกับเนื้อเรื่องแล้ว ยังได้ฝึกทักษะการฟังและการออกเสียงอีกด้วย

ในเล่มนี้มีอะไรบ้างนะ
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อักษรย่อที่ใช้ในเล่ม

 n noun (นาม)

 v verb (กริยา)

 adj adjective (คุณศัพท์)

 adv adverb (วิเศษณ์)

 pron pronoun (สรรพนาม)

 prep preposition (บุพบท)

 pt past tense (กริยาช่อง 2)

 pl plural (นามพหูพจน์)

 pp past participle (กริยาช่อง 3)

 v-ing present participle (กริยาเติม -ing)

 conj conjunction (สันธาน)

 det determiner (ค�าน�าหน้านามเพื่อชี้เฉพาะ)

 interj interjection (อุทาน)

 sb somebody (บางคน)

 sth something (บางสิ่ง)

 sing-v singular verb (กริยาช่อง 1 ประธานเอกพจน์)Sam
ple



ก go (โก)

ค cat (แคท)

ง ring (ริง)

จ jam (แจม)

ช chair (แช)

ช ship (ชิพ)

ซ see ( ซี )

ซ zero (เซีย' โร)

ฟ fine (ไฟน�)

ม money (มัน' นี)

ย yes (เยซ)

ร rabbit (แรบ' บิท)

ล land (แลนด�)

ว water (วอ' เทอะ)

ว van (แวน)

ฮ hot (ฮอท)

ฌ vision (วิฌ' ฌัน)

ด do (ดู)

ท tall (ทอล)

ธ thank (แธงค�)

ธ this (ธิซ)

น name (เนม)

บ boy (บอย)

พ pen (เพน)

หลักการออกเสียงในเล่ม

หมายเหตุ  เมื่อเสียง /p, t, k/ ตามหลังเสียง /s/ จะออกเสียงเป็น /ป, ต, ก/ ตาม

ล�าดับ เช่น speak (สปีค), star (สตา), scar (สกา), skip (สกิพ)

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการอ่าน

'  เครื่องหมายเน้นเสียง วางไว้หลัง
พยางค์ที่เน้นเสียงหนัก

�  เครื่องหมายกึ่งเสียง วางไว้บนเสียง
พยัญชนะที่ออกครึ่งเสียง

ตัวอักษรหนา ให้ออกเสียงก้อง  
หรือออกเสียงสั่นในล�าคอ

about (อะเบาท�') เกี่ยวกับ
again (อะเกน') อีกครั้ง
van (แวน) รถตู้
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เกร็ดภาษาน่ารู้
	 ไวยากรณ์

 Present Simple Tense

 การใช ้ ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

 โครงสร้าง  ประธาน + กริยาช่อง 1 (กริยาเติม -s เมื่อประธานเป็นเอกพจน์

บุรุษที่ 3) (+ กรรม)

  • I am the genie of the ring. ข้าคือยักษ์ ในแหวนวงนี้
  • He wants you dead! เขาต้องการให้เจ้าตาย !

 Present Continuous Tense

 การใช ้ ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่ก�าลังด�าเนินอยู่ในปัจจุบัน

 โครงสร้าง ประธาน + is/am/are + กริยาเติม -ing (+ กรรม)

  • I’m starving. ข้าก�าลังหิวโหย

 Present Perfect Tense

 การใช ้ ใช้กล่าวถึงการกระท�าที่เพิ่งเกิดขึ้น เพิ่งเสร็จ หรือเรียบร้อยไปแล้ว

 โครงสร้าง ประธาน + has/have + กริยาช่อง 3 (+ กรรม)

  •  I’ve never seen jewels so big! 
ข้าไม่เคยเห็นอัญมณีชิ้นใหญ่ขนาดนีม้าก่อนเลย !

 Past Simple Tense

 การใช ้ ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต

 โครงสร้าง ประธาน + กริยาช่อง 2 (+ กรรม)

  • He thought in amazement. เขาครุ่นคิดด้วยความประหลาดใจ
  • A wicked man tricked me! เจ้าคนชั่วมันหลอกข้า !
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 Past Continuous Tense

 การใช ้ ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่ก�าลังด�าเนินอยู่ในอดีต

 โครงสร้าง ประธาน + was/were + กริยาเติม -ing (+ กรรม)

  •  Aladdin was messing around as usual. 
อะลาดินก�าลังท�าตัวเรื่อยเปื่อยเหมือนเช่นทุกวัน

 Past Perfect Tense 
 การใช ้  ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง  

และจบลงแล้วในอดีต

 โครงสร้าง ประธาน + had + กริยาช่อง 3 (+ กรรม)

  •  The only female face he’d seen before was his mother. 
ใบหน้าของผู้หญิงเพียงคนเดียวที่เขาเคยเห็นคือใบหน้าของแม่

หมายเหตุ  ถ้าจะกล่าวว่าไม่ได้ท�าสิ่งใดในอดีต ให้ใช้ had not หรือ รูปย่อว่า hadn’t 
เช่น hadn’t finished (ยังไม่เสร็จ)

 Future Simple Tense

 การใช ้ ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 โครงสร้าง ประธาน + will/shall + กริยาช่อง 1 (+ กรรม)

    ประธาน + is/am/are + going to + กริยาช่อง 1 (+ กรรม)

  •  Take this ring. It will protect you. 
เอาแหวนนี้ ไป มันจะช่วยคุ้มครองเจ้า

  •  I’m going to marry the princess! 
ข้าก�าลังจะได้แต่งงานกับเจ้าหญิง !

12
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 Conditional Sentences / Real Conditions

 การใช ้ ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เป็นเงื่อนไขที่เกิดขึ้นจริงเสมอ

 โครงสร้าง  If + ประธาน + กริยาช่อง 1, + ประธาน + will/must +  

กริยาช่อง 1

  •  If I don’t marry Badr, I’ll die. 
ข้าคงจะตายหากไม่ได้แต่งงานกับเจ้าหญิงบาดร์

  •  If you ask for such a thing, I must kill you! 
หากเจ้าขอสิ่งของอย่างนั้น ข้าจ�าต้องฆ่าเจ้าเสีย !

 Imperative

 การใช ้ ใช้ออกค�าสั่งหรือบอกให้ผู้ฟังท�าตาม

 โครงสร้าง กริยาช่อง 1 (+ กรรมหรือส่วนขยาย)

  • Bring me the lamp. ไปเอาตะเกียงมาให้ข้า
  • Get me out of here! พาข้าออกไปจากที่นี ่!

13
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astonished  ประหลาดใจ

be in love  หลงรัก

delighted เบิกบานใจ, ยินดี

excited ตื่นเต้น

happy เป็นสุข

in amazement ด้วยความประหลาดใจ

in despair ด้วยความสิ้นหวัง

not believe one’s eyes ตะลึงงัน, ไม่เชื่อสายตา

ศัพท์เกี่ยวกับความรู้สึก

add (พูด) เสริม

answer ตอบ

ask ถาม, ร้องขอ

call ร้องเรียก

cry ร้อง, ร้องเรียก

mumble พูดพึมพ�า

reply ตอบ

shocked ตกใจ

surprised ประหลาดใจ

upset โมโห

wonder สงสัย

wonderful ดีเยี่ยม, วิเศษ

worried กังวล, เป็นห่วง

ศัพท์เกี่ยวกับการพูดและเปล่งเสียง

say พูด

shout ร้องตะโกน

snarl ตะคอก

speak พูด

tell บอก

wail คร�่าครวญ

14
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Aladdin and His Magical Lamp comes from 
a collection of Arabian stories known as 

The Thousand and One Nights. In early tellings of 
the story, the wicked magician isn’t named. But in 
the first Aladdin pantomime he’s called Abanazar, 

so that’s the name we’ve used here.

ÍÐÅÒ´Ô¹¡ÑºยÑ¡ษ์ใ¹µÐà¡Õย§ÇÔàÈษ มาจากชุดนิทานอาหรับ  

ทÕ่รู้จÑ¡¡Ñ¹ใ¹ชื่Í ¾Ñ¹Ë¹Ö่§รÒµรÕ à́ ÔÁทÕ¼ูÇ้ÔàÈษชÑ่Çร้Òยใ¹àรื่Í§¹Õ้äÁ‹ÁÕชื่Í 

áµ‹ใ¹ฉºÑº¹Õ้ใช้ชืÍ่ÍÐºÒ¹Ò«Òร์ µÒÁ¡Òรáส´§ÅÐครใº ้

ครÑ้§áร¡ขÍ§¹ÔทÒ¹àรืÍ่§¹Õ้
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A magic uncle

Chapter 1

There was once a lazy boy 
named Aladdin. His dad, who 
had to run the family business 
alone, died of worry. Aladdin’s 
mother was in despair. 

magic (adj) วิเศษ
uncle (n) ลุง
once (adv) ครั้งหนึ่ง
lazy (adj) ขี้เกียจ
boy (n) เด็กหนุ่ม
named (pp) มีชื่อว่า
dad (n) พ่อ
had to (pt) ต้อง
run (v) บริหาร
family business 
 (n) ธุรกิจครอบครัว
alone (adv) เพียงลำาพัง
died of (pt) ตายเพราะ
worry (n) ความกังวล
mother (n) แม่
in despair 
 ด้วยความสิ้นหวัง
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