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ไวยากรณ์

 Past simple tense
    การใช้		 ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต
    โครงสร้าง	ประธาน	+	กริยาช่อง	2	(+	กรรม)

   They stopped by a bookshop which had a stall outside in 
the street.

     พวกเขาแวะร้านหนังสือที่มีแผงลอยต้ังด้านนอกข้างถนน

   He shoved Oliver through the window, lit a lantern and 
handed it to him.

   เขาดันตัวโอลิเวอร์ลอดเข้าไปทางหน้าต่าง จุดตะเกียง แล้วก็ยื่นให้โอลิเวอร์

 Past continuous tense
    การใช	้	 ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่กำาลังดำาเนินอยู่ในอดีต
    โครงสร้าง	ประธาน	+	was/were	+	กริยาเติม	-ing	(+	กรรม)

   By the time Oliver was seven he was sleeping in a 

  dormitory with filthy other starving boys.
   ในตอนที่ โอลิเวอร์อายุเจ็ดปี เขานอนในหอพักร่วมกับเพื่อน ๆ  ที่ทั้งหิวโซ

และเนื้อตัวมอมแมมของเขา

   Oliver’s heart was thumping as he reached out to draw 
his straw.

  หัวใจของโอลิเวอร์เต้นรัวขณะที่เอื้อมมือไปจับไม้สั้นไม้ยาว

   He was wearing a grubby blue coat and frying sausages 
over the fire.

   เขาสวมเสื้อคลุมสีน้ำ เงินเปรอะ ๆ  ตัวหนึ่ง ขณะกำ ลังทอดไส้กรอกบนเตาไฟ
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Chapter 1

Nobody’s baby

“Take… care… of… him.” The young 

mother’s whisper was as soft as the 

swirling snow outside; her face as white  

as the sheet that covered her. Feebly she 

touched her newborn son, breathed a  

last sigh, and closed her eyes. 

nobody (pron)  
ไม่มีใคร

baby (n) ทารก
take care of ดูแล
young (adj) สาว
mother (n) แม่
whisper (n)  

เสียงกระซิบ
as...as ...ราวกับ
soft (adj) แผ่วเบา
swirling (adj) หมุนวน
snow (n) หิมะ
outside (adv) ขา้งนอก
sheet (n) ผ้าปูที่นอน
cover (v) ห่ม,	คลุม
feebly (adv)             

อย่างไร้เรี่ยวแรง
touch (v) แตะ
newborn (adj) เพิง่เกดิ
breathed (pt) หายใจ
last sigh (n)  

ลมหายใจเฮือกสุดท้าย
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   “She’s dead!” announced Mrs. Mann, 

the midwife. “What a nuisance. I’ll have 

to get Mr. Bumble.”

   Mr. Bumble was in charge of the 

workhouse – a cold, grim place for the 

homeless without a spark of comfort or a 

crumb of nourishing food. He didn’t care 

if the inmates starved, as long as his own 

tummy felt warm and full three times a day.

   Quickly, Mrs. Mann unclasped a gold 

locket from the dead woman’s neck 

and put it around her own. 

Opening it, she read the 

name “Agnes” 

engraved 

inside.    

dead (adj) ตาย
announced (pt)         

พูดเสียงดัง,	ประกาศ
midwife (n) หมอตำาแย
What a nuisance.      

ช่างน่ารำาคาญอะไร
อย่างนี้

have to (v) ต้อง
get (v) รายงาน,	บอก
in charge of           

รับผิดชอบ
workhouse (n)          

สถานสงเคราะห์
cold (adj) หนาวเหน็บ
grim (adj) หดหู่
place (n) สถานที่
the homeless (pl)       

พวกคนไร้ที่อยู่
without (prep) 

ปราศจาก
spark of sth           

...เพียงน้อยนิด
comfort (n)              

ความสบายใจ
crumb (n)     

จำานวนเล็กน้อย
nourishing (adj)        

มีประโยชน์ต่อร่างกาย
care (v) สนใจ
inmate (n)               

คนในสถานสงเคราะห์
starved (pt) อดอยาก
as long as  

ตราบเท่าที่
tummy (n) ท้อง
felt (pt) รู้สึก
warm (adj) อุ่น
full (adj) อิ่ม
time (n) มื้อ
quickly (adv)            

อย่างรวดเร็ว
unclasp (v) ปลด
gold (n) ทองคำา
locket (n) จี้กรอบรูป					

ห้อยคอ
put around (pt) สวม
open (v) เปิด
read (pt) อ่าน
engraved (pp) สลกัไว้
inside (adv) ข้างใน 18
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   “Another orphan brat,” raged Mr. 

Bumble, when he saw the baby. “Who is 

he anyway?” 

   “Who knows?” Mrs. Mann yawned. 

“His mother walked in yesterday off 

the street. She must have walked some 

distance – her shoes were worn out. 
Good looking girl, too.”

   “He must have a name...” Mr. Bumble 

thought hard. “Well, I name all orphans 

alphabetically and the last one was 

Smith, so he can be Twist. Oliver Twist.”

orphan (n) เด็กกำาพร้า
brat (n) เด็กเหลือขอ
raged (pt) ตวาดลั่น
saw (pt) เห็น
anyway (adv) ว่าแต่
Who knows?           

ใครจะรู้ล่ะ
yawn (v) หาว
walk in (v) เดินเข้ามา			
yesterday (adv)         

เมื่อวาน
off the street ขา้งถนน
must (v) ต้อง
distance (n) ระยะไกล
worn out (adj) 

ชำารุด,	สึก
good looking (adj)       

สวย
name (n) ชื่อ
thought (pt) คิด
hard (adv) อย่างหนัก
well (interj) เอ่อ
name (v) ตั้งชื่อ
alphabetically (adv) 

เรียงตามตัวอักษร
last (det) สุดท้าย
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   “Ooh, Mr. Bumble, you are clever,” 

smiled Mrs. Mann, fluttering her 

eyelashes at him. She wrapped Oliver in 

a scrap of cloth, yellowed with age.

   Oliver opened his mouth and roared 

with all the force of his baby lungs. 

If he’d understood he was an orphan, 

loved by no one, he would have cried 

even louder.

ooh (interj) โอ้โห
clever (adj) ฉลาด
smiled (pt) ยิ้ม
flutter one’s  

eyelashes
 กะพริบขนตา
wrapped (pt) ห่อ
scrap (n) เศษ
cloth (n) ผ้า
yellowed (pp)             

เป็นสีเหลือง
with age ผ่านการ	

ใช้งานมานาน
open one’s mouth 

อ้าปาก
roar (v) แผดเสียง
force (n) กำาลัง
baby (adj) ของทารก
lung (n) ปอด
if (conj) ถ้า
understood (pp) รูว้า่
loved (pp) รัก
cried (pp) ร้องไห้
even (adv) ยิ่ง
louder (adv) ดังขึ้น
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By the time Oliver was seven he was 

sleeping in a dormitory with fifty  

other starving boys. 

   “I’m so hungry I could eat the boy in 

the next bed!” complained a tall, strong 

boy with wild, angry eyes.

Chapter 2

More means less

more (pron)             
ปริมาณที่เพิ่มขึ้น

mean (v) หมายถึง
less (pron)  

ปริมาณที่น้อยลง
by the time ในตอนที่
sleep (v) นอนหลับ
dormitory (n) หอพัก
starving (adj) หิวโซ
boy (n) เด็กผู้ชาย
so (adv) มาก
hungry (adj) หิว
next (adj) ถัดไป
bed (n) เตียง
complain (v) บ่น
tall (adj) สูง
strong (adj) แข็งเรง
wild (adj)	(โมโห)	ร้าย
angry (adj) โกรธ
eye (n) ดวงตา
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   The boy in the next bed gulped. “We 

must have more food,” he agreed, hastily. 

“Let’s draw straws to decide who’s 

going to ask Mr. Bumble.” 

   Oliver’s heart was thumping as he 

reached out to draw his straw. He pulled 

it close. “Oh no!” he cried. “It’s me.”

   Supper, as usual, was gruel – a kind of 

thin watery porridge with a few lumps of 

gristle floating in it. The boys lined up in 

front of Mr. Bumble who stood at one 

end of the dining room, a huge apron 

tied around his fat belly, ladling a small 

spoonful into each boy’s bowl. 

   They returned to their tables to eat their 

food, packed on benches as tight as 

sardines, though not so plump. 

Their bowls never 

needed washing. 

gulp (v) กลืนน้ำาลาย
agreed (pt) เห็นด้วย
hastily (adv)  

อย่างรีบร้อน
let�s ย่อจาก let us           

เรา...กันเถอะ
draw straws           

จับไม้สั้นไม้ยาว
decide (v) ตัดสิน
ask (v) ขอ
heart (n) หัวใจ
thump (v) เต้นรัว
as (conj) ขณะที่
reach out (v)  

เอื้อมมือออกไป
draw (v) หยิบ
straw (n) ไม้ชิ้นเล็ก	ๆ
pull (v) ดึง
supper (n) อาหารค่ำา
as usual เช่นเคย
gruel (n) ขา้วโอต๊ตม้เหลว
thin (adj) เหลว,	เจือจาง
watery (adj) แฉะ	ๆ
porridge (n) ขา้วโอต๊ตม้
lump (n) ก้อน
gristle (n) กระดูกอ่อน
float (v) ลอย
lined up (pt) เข้าแถว
stood (pt) ยืน
dining room (n)        

ห้องรับประทานอาหาร
huge (adj) ใหญ่โต
apron (n) ผ้ากันเปื้อน
tied around (pt) 

ผูกรอบ
belly (n) พุง,	ท้อง
ladling (v_ing)           

ตักด้วยทัพพี
spoonful (n)            

ปริมาณเต็มทัพพี
bowl (n) ชาม
return (v) กลับ
pack (v) เบียดเสียด
bench (n) ม้านั่ง
as tight as sardines   

แนน่เหมอืนปลากระปอ๋ง
though (conj) ถงึแมว้า่
plump (adj) เจ้าเนื้อ
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They were licked clean in seconds until 

they shone like polished china. 

   The boys sitting near Oliver kicked 

him under the table. 

   “Go on, Oliver.”

   “Ask NOW.” 

   Shivering with fear, Oliver walked 

the length of the room. He clutched 

his bowl so tightly his knuckles 

gleamed white.

lick (v) เลีย
clean (adv) เกลี้ยง
in seconds ชั่วพริบตา
shone (pt) เป็นเงางาม
like (prep) ราวกับ
polished china (n) 

ชามกระเบื้องเคลือบ
ขัดเงา

sitting (v-ing) นั่ง
kick (v) เตะ
go on (v) เอาเลยสิ
now (adv) เดี๋ยวนี้
shiver (v) สั่นเทา
fear (n) ความกลัว
walk the length of 

เดินไปตามทาง...
clutch (v) กำา,	จิก
tightly (adv)             

อย่างแน่น
knuckle (n) ข้อนิ้วมือ
gleam (v) ปรากฏเปน็รอย
white (adj) ขาวซีด
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   A terrible silence descended, pierced 

by Oliver’s slow echoing footsteps on 

the stone floor. He passed table after table 

of boys, their spoons laid down, their 

empty bowls in front of them. Each 

round¯eyed boy stared at him expectantly 

as he went by. Oliver guessed what 

they were thinking – I’m glad it’s him, not 

me.

   At last he reached Mr. Bumble, who 

looked down his nose at Oliver, as 

though he were an insect he wanted to 

squash.

   Oliver forced himself 

to speak. “Please sir, 

I want some more,” 

he whispered.

   “WHAT?” shouted 

Mr. Bumble.

   “Please sir, I want 

some more.”

terrible (adj) น่ากลัว
silence (n) ความเงียบ
descend (v) แผ่ไปทั่ว
pierced (pt)             

ดังขึ้นในทันใด
echoing (adj)           

ซึ่งดังสะท้อน
footsteps (pl)  

เสียงฝีเท้า
stone floor (n)          

พื้นหินขัด
pass (v) ผ่าน
laid down (pp) วางลง
empty (adj) ว่างเปล่า
round-eyed (adj)       

ที่ทำาตาเบิกกว้าง
stared at (pt) จอ้งมอง
expectantly (adv)       

อย่างมีความหวัง
went by (pt) ผ่านไป
guess (v) เดา
glad (adj) ดีใจ
reach (v) มาถึง
look down one’s 

nose at ดูถูก
as though ราวกับว่า
insect (n) แมลง
squash (v) บดขยี้
forced oneself (pt) 

ฝืนใจ
please (interj)             

ได้โปรด,	กรุณา
whisper (v) พูดเบา	ๆ
shout (v) ตะโกน
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   Mr. Bumble swelled like an evil giant. 

His eyes bulged with fury and his face 

went purple. “More? How DARE you! 

Wicked boy!” 

   He seized Oliver, hit him with the 

gruel ladle and threw him into the coal 

cellar, locking the door. “Your 

punishment starts here,” he bellowed. 

   Oliver heard him stump up the steps, 

muttering as he went. “No one’s ever 

asked for more before. Mark my words, 

he’ll be a criminal when he grows 

up. That boy will hang!” 

swell (v) ยืดตัวขึ้น,	
ทำาตัวพอง

evil (adj) ชั่วร้าย
giant (n) ยักษ์
bulged (pt) เหลอืกถลน
fury (n) ความโกรธจัด
face (n) ใบหน้า
went purple (pt)        

เป็นสีแดงจัด
More? เพิ่มอีกเหรอ
How dare you!         

ช่างกล้าเหลือเกิน	!	
wicked (adj) เลว
seized (pt) คว้า
hit (pt) ตี
ladle (n) ทัพพี
threw into (pt)          

จับโยนไว้ใน
coal cellar (n)             

ห้องเก็บถ่านหินใต้ดิน
lock (v) ลงกลอน
punishment (n)         

บทลงโทษ
start (v) เริ่ม
here (adv) ที่นี่,	ที่นี้
bellow (v) ตะโกน
heard (pt) ได้ยิน
stump (v) เดินปึงปัง
steps (pl) บันได
mutter (v) บ่นพึมพำา
went (pt) ไป
ever (adv) เคย
ask for (v) ขอ
mark one’s word      

จำาคำาพูด...ไว้ให้ดี
criminal (n) อาชญากร
when (conj) เมื่อ,	ตอน
grow up (v) โตขึ้น
hang (v) ฆ่าแขวนคอ
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   In the dark, sooty cellar, cobwebs 

stroked Oliver’s face like creepy fingers, 

and rats scratched the walls. He crouched 

in a corner, pressing himself close to the 

wall. Its hard, cold surface felt almost 

protective in the lonely gloom. He stayed 

awake all night, dreading what would 

happen to him next. 

in the dark  
ในความมืด

sooty (adj) ที่มีแต่ขี้เถ้า
cellar (n) ห้องใต้ดิน
cobweb (n) ใยแมงมมุ
stroke (v) ลูบไล้
like (prep) ราวกับ
creepy (adj) ทีน่า่ขนลกุ
finger (n) นิ้วมือ
rat (n) หนู
scratch (v) ตะกุย
crouch (v) ขดตัว
corner (n) มุม
press (v) เบียด
close to ชิด,	ติด
wall (n) กำาแพง
hard (adj) แข็ง
cold (adj) เย็นเฉียบ
surface (n) พื้นผิว
felt (pt) รู้สึก
protective (adj)           

ปลอดภัย,	มีที่คุ้มภัย
lonely (adj) อ้างว้าง 
gloom (n) ความมืด
stay awake        

นอนไม่หลับ
all night ทั้งคืน
dread (v) หวาดผวา
happen (v) เกิดขึ้น
next (adv) ต่อไป
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