
เกร็ดภาษาน่ารู้

 Past Simple Tense
 การใช ้ ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต และมักใช้ ในการดำ เนินเรื่อง  
   เช่น นิยายหรือนิทาน

 โครงสร้าง ประธาน + กริยาช่อง 2 (+ กรรม)

 - Once upon a time there was… a piece of wood.
  กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว... มีไม้อยู่ชิ้นหนึ่ง

 Present Continuous Tense
 การใช ้ ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่กำ ลังเกิดขึ้นในขณะนั้น

 โครงสร้าง ประธาน + is / am / are + กริยา -ing 

 - “My lady is sleeping,” he said.
  “นายหญิงของข้าหลับอยู่” เขาพูด

 Future Simple Tense
 การใช ้ ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่กำ ลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

 โครงสร้าง ประธาน + will + กริยาช่อง 1

 - “I’ll go to school tomorrow,” he thought, and joined the crowd.
  “ฉันจะไปโรงเรียนพรุ่งน้ี” เขาคิด แล้วเข้าไปรวมกลุ่มกับฝูงคน
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     ศัพท์เกี่ยวกับงานไม้

workshop ห้องท�งานที่มีเครื่องมือ  

worktop พื้นที่เตรียมงาน, โต๊ะท�งาน 

chisel สิ่ว

hammer ค้อน

chip แกะ

smooth down เกลาให้เรียบ  

chop off ตัดออก

carve out  แกะสลัก

shape  ท�ให้เป็นรูปร่าง

ศัพท์เกี่ยวกับเสียงร้องของสัตว์

 squawk ร้องดังแคว้ก

 buzz  ร้องเสียงหึ่ง ๆ

 twitter ร้องจิ๊บ ๆ

 coo  ขัน
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fire (n) ไฟไหม้
skipped (pt) เผ่นหนี
merrily (adv) อยา่งลงิโลด
How nice... ...ดีจังเลย
all by oneself  

ตามลำาพัง
grinning (v-ing)  

ยิ้มกว้าง
cri (interj) เสียงจิ้งหรีด

ร้องคริ ๆ  
What about...? 

แล้ว...ล่ะ
buzz (v) ส่งเสียงดังหึ่ง
cricket (n) จิ้งหรีด

Chapter 3

Fire!
Pinocchio skipped 
merrily back to Gepetto’s 
house. 
 “How nice to be all by 
myself,” he said, grinning.
 “Cri cri cri, what about me?” 
buzzed a cricket.
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Says who, 
wood brain?

Crickets 
can’t talk!

wood (n) ไม้
brain (n) สมอง
buzz off (v) ไสหัวไป
cried (pt) ร้อง, ตะโกน
a lot (pron) มาก
told (pt) บอก
respect (v) เคารพ
father (n) พ่อ
good (adj) ดี
son (n) ลูกชาย
chance (n) โอกาส
becoming (v-ing) 

กลายเป็น
real (adj) จริง
boy (n) เด็กผู้ชาย
better (adj) ดีกว่า 
bossy (adj) จู้จี้จุกจิก
cover (v) ปิด
ear (n) หู
kept (pt) ทำา...ต่อไป
shut up (v) หุบปาก
squash (v) บี้

 “Buzz off!” cried Pinocchio.
 But the cricket had a lot to say. 
He told Pinocchio to respect his father. 
“Only good sons have a chance of 
becoming real boys. And real boys are 
better than puppets.”
 Pinocchio didn’t like this bossy 
cricket. He covered his ears, but 
the cricket kept buzzing. “Shut up, 
or I’ll squash you!” he cried.
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Chapter 4

A puppet show
With a new pair of feet and a full 
stomach, Pinocchio was a much 
happier puppet. “Gepetto,” he said, 
“you’re a great Dad and I’ve been 
a rotten son, but I promise to be good 
from now on.” 

puppet (n) หุน่กระบอก
show (n) การแสดง
new (adj) ใหม่
pair of (n) คู่
full (adj) อิ่ม
stomach (n) ท้อง
happier (adj)  

มีความสุขมากขึ้น
great (adj) ดีเยี่ยม
dad (n) พ่อ
rotten (adj) แย่มาก
son (n) ลูกชาย
promise (v) สัญญา
good (adj) ดี
from now on  

ต่อจากนี้ไป
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All boys go 
 to school.

chuckled (pt)  
หัวเราะชอบใจ

really (adv) จริง ๆ
well (interj) เอ่อ
easier (adj) ง่ายขึ้น
real (adj) จริง
see (v) เข้าใจ
replied (pt) ตอบ
let’s ย่อจาก let us 

เรา...กันเถอะ
start (v) เริ่ม
send (v) ส่ง
school (n) โรงเรียน
frown (v) ขมวดคิ้ว
idea (n) ความคิด
go to school  

ไปเรียน

afternoon (n) ตอนบา่ย
sold (pt) ขาย
only (adj) ตัวเดียว
coat (n) เสื้อคลุม
buy (v) ซื้อ
school book (n) 

หนังสือเรียน
clothes (pl) เสื้อผ้า

 Gepetto chuckled. “Really?”
 “Well...” said Pinocchio, “it might be 
easier if I was a real boy.” 
 “I see,” replied Gepetto. “Then let’s 
start by sending you to school.”
   Pinocchio frowned. He didn’t like 
the idea of school.

 That afternoon, Gepetto sold his 
only coat to buy his son a school book 
and some clothes.
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Chapter 6

Meeting a fairy
Up ahead, Pinocchio saw a little 
cottage. He banged his wooden fists 
against the door and shouted for help.

meeting (n) การพบปะ
fairy (n) นางฟ้า
ahead (adv) ข้างหน้า
saw (pt) เห็น
cottage (n) กระท่อม
bang (v) ทุบดังปัง
wooden (adj) ทำาจากไม้
fist (n) กำาปั้น
shout for (v) ตะโกนรอ้งขอ
help (n) ความช่วยเหลือ
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 Pinocchio felt very awkward. 
He tried to run from the room, but his 
incredibly long nose got in the way.

 Soon the fairy stopped laughing 
and took pity on him. She opened 
the window and called for three 
woodpeckers. In no time, they had 
pecked Pinocchio’s nose back to its 
original size.

felt (pt) รู้สึก
awkward (adj) 

เคอะเขิน, อึดอัด 
tried (pt) พยายาม
incredibly (adv) 

อย่างไม่น่าเชื่อ
long (adj) ยาว
got in the way (pt) 

เกะกะ

soon (adv) ครู่เดียว
laugh (v) หัวเราะ
took pity on (pt) 

สงสาร 
call for sb (v) 

เรียกหา
woodpecker (n)  

นกหัวขวาน
in no time  

ภายในชั่วพริบตา
peck (v) จิก
original (adj) เดิม
size (n) ขนาด
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Glossary
absolutely /แอบ' ซะลูทลี/ adv ที่สุด

act /แอคทํ/ v แสดง

add /แอด/ v พูดเสริม

adventure /แอดเวน' เชอะ/ n การผจญภัย

afternoon /อาฟเทอะนูน'/ n ตอนบ่าย

after that /อาฟ' เทอะ แธท/ หลังจากนั้น

again /อะเกน'/ adv อีกครั้ง

ahead /อะเฮด'/ adv ข้างหน้า

ah-tishoo /อะทิ' ชู/ interj ฮัดชิ้ว

air /แอ/ n อากาศ

all by oneself /ออล ไบ/ ตามลำาพัง

all day long /ออล เด ลอง/ ตลอดทั้งวัน

all of a sudden /ออล ออฟว ำ อะ ซัด' เดิน/ 

ทันใดนั้น

all over /ออล โอ' เวอะ/ ทั่วทุกที่

almost /ออล' โมซทำ/ adv เกือบจะ, แทบจะ

alone /อะโลน'/ adj คนเดียว

a lot /อะ ลอท/ pron มาก

angry /แอง' กรี/ adj โมโห

announced /อะเนานำซำทำ'/ pt ของ annouce 

ประกาศ, กล่าว

annoyed /อะนอยดำ'/ adj รําคาญ

another /อะนัธ' เธอะ/ det อีกอัน

another /อะนัธ' เธอะ/ pron อีกคนหนึ่ง

answer /อาน' เซอะ/ n คําตอบ

answer /อาน' เซอะ/ v ตอบ

apologized /อะพอ' เลอะไจซำดำ/ pt ของ apologize 

ขอโทษขอโพย

appear /อะเพีย'/ v ปรากฏ, โผล่

arm /อาม/ n แขน

armchair /อาม' แช/ n เก้าอี้เท้าแขน

arrived /อะไรฟํวำดำ'/ pt ของ arrive มาถึง

as /แอซ/ conj ขณะที่

as /แอซ/ prep เป็น

as soon as /แอซ ซูน แอซ/ ทันทีที่

ask /อาซคํ/ v ถาม

at last /แอท ลาซทำ/ ในที่สุด

audience /ออ' เดียนซำ/ n ผู้ชม

awkward /ออค' เวิด/ adj เคอะเขิน, อึดอัด

back /แบค/ n หลัง

backstage /แบคสเตจ'/ adv หลังเวที

bad /แบด/ adj ไม่ดี

bag /แบก/ n ถุง

bang /แบง/ v ทุบดังปัง

bang into sth /แบง อิน' ทู/ v ชน

bark /บาค/ n เปลือกไม้

barred /บาดำ/ pp ของ bar กั้น, ขวาง

beach /บีช/ n ชายหาด

becoming /บคิมั' มงิ/ v-ing ของ become กลายเปน็

began /บิแกน'/ pt ของ begin เริ่ม

begged /เบกดำ/ pt ของ beg ขอร้อง

begin /บิกิน'/ v เริ่ม

behave /บิเฮฟว ํ'/ ทําตัวดี ๆ

behind /บิไฮนำดำ'/ prep ข้างหลัง

believe /บิลีฟว ำ'/ v เชื่อ

best /เบซทำ/ adj ดีที่สุด

better /เบท' เทอะ/ adj ดีกว่า

biff /บิฟ/ interj ผัวะ

bit off /บิท ออฟ/ pt ของ bite กัด

biting /ไบ' ทิง/ n การกัด

blew up /บลู อัพ/ pt ของ blow พัดกระหน่ำา

blind /ไบลนำดำ/ adj ตาบอด

blindly /ไบลนำ' ลี/ adv อย่างมองไม่เห็น

blob /บลอบ/ n ก้อน

boat /โบท/ n เรือ

body /บอด' ดี/ n ลำาตัว

boff /บอฟ/ interj พลั่ก

bossy /บอซ' ซี/ adj จู้จี้จุกจิก

bother /บอธ' เธอะ/ v เสียเวลา

bouncing /เบานำ' ซิง/ v-ing ของ bounce เด้ง

boy /บอย/ n เด็กผู้ชาย

brain /เบรน/ n สมอง
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