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ค ำแนะน ำส ำหรับนักเรียน 

 
  การทีจ่ะอ่านเรื่องต่าง ๆ เปน็ภาษาอังกฤษได้เข้าใจ  นักเรียนจะต้อง 
  1.  เรียนรู้ค าศพัท์ในเนือ้เรื่อง (สะกดค าได้ ออกเสียงได)้ 
  2.  รู้ความหมายที่ใช้ในประโยคนั้น ๆ  
  3.  อ่านอยา่งสม่ าเสมอ เป็นประจ าทุกวนั (จะท าให้เข้าใจภาษาอังกฤษยิง่ขึ้น   

และจะท าใหไ้ด้มีการพฒันาทักษะการอ่าน อา่นได้เร็วขึน้) 
 การทีจ่ะเขียนภาษาอังกฤษได้ดี นักเรียนควรจะ 
 1.  เรียนรู้ค าศพัท์ รู้การใช้ศัพท์ตา่ง ๆ ในประโยค (การอา่นภาษาอังกฤษเป็น
ประจ าจะช่วยในการพฒันาทกัษะการเขียนดว้ย) 
 2.  จดบนัทึกส่ิงที่ชอบจากการอ่านภาษาอังกฤษไว้เปน็ประจ า ไว้ศกึษา จะเป็น
ประโยชน์ทั้งในการอ่านและการเขียน 
 3.  เขียนบันทกึประจ าวนัเกี่ยวกับส่ิงที่ประทับใจ ส่ิงที่ชอบ ส่ิงที่นา่ตืน่เตน้  เขียน
บันทกึไว้เปน็ภาษาอังกฤษทุกวนั  (จะเขียนไม่ถกูตอ้งตามหลักไวยากรณ์บ้างก็ไม่เปน็ไร 
แต่การจดบันทกึในขอ้ 2 จะช่วยให้นกัเรียนเขียนประโยคได้ถูกตอ้งมากขึ้น) 
 
 ขอใหน้กัเรียนตั้งใจอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ เพราะภาษาอังกฤษเปน็ส่ิงที่
จ าเปน็ในการศกึษาในระดับที่สูงขึ้นและในการท างานในอนาคต 
 
       คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร ์
              วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
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1.  Belle’s Tea Party 
 

    A.  Words Study 
 A1  Words in Preparation and Extension 

 
Numbers 

 
  1    one      11    eleven 
  2    two      12    twelve 
  3    three      13    thirteen 
  4    four      14    fourteen 
  5    five      15    fifteen 
  6    six      16    sixteen 
  7    seven      17    seventeen 
  8    eight      18    eighteen 
  9    nine      19    nineteen 
         10    ten      20    twenty 
 

Colors; Colours 
   

  black         สีด า     blue          สีฟ้า  สีน้ าเงิน 
  bronze สีเหลืองแดง    brown        สีน้ าตาล  
  cream สีครีม     gray; grey สีเทา 
  green  สีเขียว     pink  สีชมพ ู
  purple /เพ้อร̣พัล; เพ้อพึล/ สีม่วง  red  สีแดง 
  silver  /ซิ้ลเวอร̣; ซิ้ลเว่อะ, ซิ้ลวะ่/  สีเงิน tan         สีน้ าตาลไหม้  

white  สีขาว       (สีแทน)  
yellow สีเหลือง 

  
Notes 
  1.  dark … สี ... เข้ม   เช่น dark green   สีเขียวเข้ม 
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2.  light … สี ... อ่อน  เช่น light green  สีเขียวอ่อน 
      
 A2  Words in the Story 
       Bell  เบล (ช่ือเฉพาะ)   Bell’s  /เบลซ/  ของเบล (’s = ของ) 

      cake ขนมเค้ก   can  สามารถท าได ้    
      candles  /แคน้ดึลซ/  เทียนมากกวา่หนึ่งเล่ม   count  /เค้าน̣ท/̣  นับ        
      cup  ถ้วย          friends  /เฟรน็ด̣ซ/  เพื่อนมากกว่าหนึ่งคน       
      good  /กุด/  ดี    have  มี           
      here  /เฮียร̣; เฮีย/  ที่นี ่  party  /พ้าร̣ดี; พ้าที/  งานปาร์ตี้      
      plates  /เพล้ท̣ส/  จานมากกว่าหนึ่งใบ      roses  /โรซซิซ่/  ดอกกุหลาบ 

  มากกว่าหนึ่งดอก    
      tea  น้ าชา    what  /ว็อท/  อะไร 
 
 
 

 
 
    B.  Read the Story:  Bell’s Tea Party. 
  (Scollon, Bill.  (2013).  Belle’s Tea Party.  Disney Press: Disney   

Enterprises, Inc.) 
 
    C.  Exercises 
 Exercise 1:  Let’s count. 
  1.  Count 1 to 10.   2.  Count 11 to 20. 
 Exercise 2:  Write each number word.    
         Ex.  1.    one 
       2.  _______  6.  _______       10.  _______ 
       3.  _______  7.  _______ 
       4.  _______  8.  _______ 
       5.  _______  9.  _______  
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 Exercise 3:  Find a word in the story to fill in each blank.   
(หาค าในเรื่องมาเติมในช่องว่างแต่ะละช่อง) 

  1.  Belle will ___________ a tea party. 
  2.  I see one ________ _________ . 
  3.  I see ________  ________ roses. 
  4.  I see ___________  ___________ plates. 
  5.  I see _______ white __________. 
  6.  I see _________ ________ candles. 
  7.  I see Belle’s six _________ __________. 
  8.  I have ________ good friends. 
 

2.  Rapunzel Can 
 
    A.  Word Study 
  A1  Words in Preparation and Extension 

Parts of the Body (ส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำย) 
 
 
 
         A 1.1 
 
 
 

 
 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

10 

12 

11 

9 

8 

7 

13 
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                       1.  head                      6.  neck  11.  eye 
                       2.  hair                        7.  chin      12.  eyebrow 
                       3.  temple                   8.  mouth  13.  forehead 
                       4.  ear                         9.  teeth    
                       5.  cheek                    10.  nose    

face /เฟส/  ใบหน้า 
      lips  /ลิพส̣/  ริมฝีปาก 
                                          - upper lip  /อั้พเพอร̣; อั้พเพอ, อัพ้พ่ะ/  lip  ริมฝีปากบน 
                                          - lower lip  /โล้เออร̣; โล้เออะ, โล้อะ/  lip  ริมฝีปากล่าง 
 
 
       A 1.2 
 
  
  
  
 

 

 

 
          1.  shoulder  /โช้ลเดอร̣̣; โช้ลเดอะ, โช้ลด่ะ/  6.  fingers             
          2.  arm  /อาร̣ม/                               7.  waist  /เวสท̣/       
          3.  elbow  /เอ้ลโบ/      8.  stomach  /สตั๊มมัค/ 
          4.  wrist  /ริสท̣/    9.  chest  /เฉ้สท̣/ 
          5.  hand  /แฮนด̣/                 10.  navel  /เน้วัล; เนว้ึล/ 
 
 

5 
10 

6 

8 2 

3 

1 

7 

4 

9 
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 fingers:  thumb  /ตัม/  หวัแม่มือ  
       forefinger  /โฟร̣ฟิ้งเกอร̣, ฟอร̣ฟิ้งเกอร̣;  
        ฟอฟิ้งเกอะ, ฟอฟิ้งก่ะ/  นิว้ช้ี 
       middle  /มิดดึล/  finger  นิ้วกลาง 
       ring finger  นิ้วนาง 
       little  /ลิทดึล; ลิททึล/  finger  /pinkie, pinky/   
        /พิ้งคี/  นิ้วก้อย 
 hip  สะโพก 
 bottom  /บ็อทดัม; บ็อททัม/  กน้ 
 
 
       A 1.3 
 

 
 
 
 

 

 

    
1.  leg    5.  toes  /โทซ้/  (big toe หัวแม่เท้า) 

   2.  knee  /นี/   6.  heel  
   3.  shin    7.  ankle  /แอ๊งคัล; แอ๊งคึล/    
   4.  foot  /ฟุท/   8.  calf  /แคฟ, คาฟ/ 
      thigh  /ตาย/  ตน้ขา 
      nail  เล็บ  (toe nail เล็บเท้า 

       finger nail  เล็บมือ) 

8 

4 

5 

3 

2 

7 

6 

1 
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 A2  Words in the Story 
       brush  (n)   /บรัช/  แปรง  can    ท าได ้
       do  /ดู/  ท า    feet    เท้ามากกว่าหนึ่งข้าง  

      (foot  /ฟุท/  เท้าขา้งเดียว) 
       friends  /เฟรน้ด̣ซ/  เพื่อนมากกว่าหนึ่งคน (friend เพื่อนคนเดียว) 
       hair  ผม    her     ของเธอ (ของผู้หญิงคนเดียว) 
       knit  /นิ้ท/  ถกัไหมพรม        needles  /นี้ดึลซ/  เข็มถกันิตติ้งมากกวา่ 

      หนึ่งเล่ม (needle เข็มหนึ่งเล่ม) 
       paint  /เพ้นท̣/  ระบายสี ทาสี  play    เล่น 
       Rapunzel  /ราพัน้ซึล/  ราพนัเซล (ช่ือเฉพาะ)   run    วิ่ง   
       she  /ชี/  เธอ หล่อน (ค าสรรพนามแทนผู้หญิงคนเดียว เปน็ประธาน) 
       swing  /สวิง/  แกว่งไปมา   voice  /วอยส̣/  เสียงที่เปล่งออกมา 
       with  /วิด, วิต/  ด้วย กับ 
 
    B.  Read the Story: Rapunzel Can. 
  (Scollon, Bill.  (2013).  Rapunzel Can.  Disney Press: Disney Enterprises,  

Inc.) 
 
    C.  Exercises 
 Exercise 1:  Put these letters into parts of the body. 
   (เรียงตัวอกัษรให้เปน็ส่วนตา่ง ๆ ของร่างกาย) 
 
  1.  y e e _________   4.  m t h o u     _________ 
  2.  e h e I _________   5.  n c h i       _________ 
  3.  d a e h _________  
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 Exercise 2:  Write the word for each part of the body.   

(เขียนแต่ละส่วนของร่างกาย) 
          Write as many words as you can.  (เขียนค าเท่าทีน่ักเรียนเขียนได้) 
  
 
 
 
  
  
         

 
 

 
 
 
 

   
 

   
 Exercise 3:  What can Rapunzel do?  
  1.  She can  ____________ with her ________________ . 
  2.  She can  ____________ with her ________________ . 
  3.  She can  ____________ with _____  _____________ . 
  4.  She _____  ____________ with _____ ____________ . 
  5.  She ________ ________ ________ her ___________ . 
  6.  _______ can  ________ ________ her ____________ . 
 Exercise 4:  What can you do? 
  1.  I can  ____________ with my ________________ . 

5 

1 

 2 3 

 4 

6 
7 

8 

9 

10 

11 

12 
13 

14 

15 
16 

17 

18 
19 

20 

21 
22 

23 

24 
25 

26 
27 

28 
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  2.  I can  ____________ with my ________________ . 
  3.  I can  ____________ with my  _______________ . 
  4.  I can _____________ with ______ ____________ . 
  5.  I can _____________ with ______ ____________ . 
 

3.  Sofia and the Baby Bird 
    A.  Word Study 
 A1  Words in Preparation and Extension 
       bear  /แบร̣; แบ/  หมี    bird นก 
       calf  /แคฟ; คาฟ/  ลูกวาฬ ลูกแมวน้ า ลูกวัว 
       cat  แมว     chick ลูกไก ่

      colt  /โค้ลท/̣  ลูกม้า (= foal  /โฟล/, filly  /ฟี้ลลี/)   cow วัว 
       cub  /คั่บ/  ลูกหมี  ลูกสุนัขจิ้งจอก ลูกสิงโต ลูกเสือ 
       duckling  /ดัค๊ลิง/  ลูกเป็ด   eel  /อีล/  ปลาไหล 
       elver  /เอ้ลเวอร̣; เอ้ลเว่อะ, เอ้ลวะ่/  ลูกปลาไหล  fox สุนัขจิ้งจอก 
       goose  /กู้ส/  ห่าน    gosling  /ก้อสลิง/  ลูกหา่น 
       hen แม่ไก ่     horse  ม้า 
       kitten  /คิทอนึ; คิททึน/  ลูกแมว (= kitty  /คิทดี; คิทที/) 
       lion  /ลายน̣; ล้ายอนั/  สิงโต   mosquito /โม้สกี๊โด, มัสกี๊โด; มัสกี๊โท,  

      ม็อสกี๊โท/  ยุง 
       nesting  /เน้สท̣ลิง/  ลูกนก   pig  หมู 
       piglet  /พิกลัท; พิกลิท/  ลูกหมู  puppy  /พัพพี/  ลูกสุนัข 
       seal  /ซีล/  แมวน้ า    tiger  /ไท้เกอร̣; ไท้เกอ, ไทก้ะ/  เสือ 
 
       whale  วาฬ     wriggler  /ริกเลอร̣; ริกเกลอ, ริกกละ/   

       ลูกน้ า 
 

 A2  Words in the Story 
       eats  /อี้ทส̣/  รับประทาน กนิ  (eat กริยาช่องที่ 1 เม่ือประธานเป็นบุรษุที่ 3  

   เอกพจนต์้องเติม s)     
      flies  /ฟล้ายซ/  บิน (fly กริยาที่ลงท้ายดว้ย y และ y อยูห่ลังพยัญชนะเปล่ียน y  
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   เป็น i แล้วเติม es) 
       good-bye  /กุดบ้าย/  สวัสดี (ในการกล่าวลา) 
       hello  /ฮ่ะโหล; เฮลโหล/  สวัสดี (ในการทักทาย) says  /เซซ/  พดู กล่าว บอก 

     (say) 
       sing  /ซิง/  ร้องเพลง    Sofia  /โซ้เฟีย/  โซเฟีย (ช่ือเฉพาะ) 
       stand  /สแตนด̣/  ยืน 
 
    B.  Read the Story:  Sofia and the Baby Bird. 
 (Feldman, Thea.  (2014).  Sofia and the Baby Bird.  Disney Press: Disney  

Enterprises, Inc.)  
 
    C.  Exercises 
 Exercise  1:  Draw a line between the baby and the mother.   

 (ลากเส้นลูกกบัแม่) 
  The Baby     The Mother 
  1.  Calf           Hen 
  2.  Chick           Duck 
  3.  Cub           Tiger 
  4.  Duckling           Cow 
  5.  Foal           Horse 
 
  6.  Kitty           Pig 
  7.  Nestling           Bird 
  8.  Piglet           Mosquito 
  9.  Puppy           Cat 
         10.  Wriggler          Dog 
 
 Exercise  2:  What can the baby bird do?  (ลูกนกท าอะไรไดบ้้าง) Mark in  

 front of what it can do. (กา หน้าส่ิงที่ลูกนกท าได้) Mark  in  
 front of what it can’t do.  (กา หนา้ส่ิงที่ลูกนกท าไม่ได)้  
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  1.  _____ It can sing.   6.  _____ It can eat. 
  2.  _____ It can talk.   7.  _____ It can fly. 
  3.  _____ It can sit.   8.  _____ It can dance. 
  4.  _____ It can stand.   9.  _____ It can read. 
  5.  _____ It can run.        10.  _____ It can write. 
 
 Exercise  3:  Write what the baby bird can do and what it cannot do. 

(เขียนส่ิงที่ลูกนกท าได้และส่ิงที่ลูกนกท าไม่ได)้ 
 

        1.  The baby bird can ________.    1.  The baby bird cannot _______.  
          2.  The baby bird can ________.    2.  The baby bird cannot ______.  
          3.  The baby bird can ________.    3.  The baby bird cannot ______.  
          4.  The baby bird can ________.    4.  The baby bird cannot ______.  
          5.  The baby bird can ________.    5.  The baby bird cannot ______.  
 
 
 Exercise  4:  Read sentences in Exercise 3 aloud.   

(อ่านออกเสียงประโยคในแบบฝึกหัดที่ 3 ดัง ๆ) 
 

 Exercise  5:  Write what you can do or cannot do.   
(เขียนส่ิงที่นกัเรียนท าได้หรอืท าไม่ได)้ 

           1.  I can ________________.     1.  I cannot _________________.  
          2.  I can ________________.     2.  I cannot _________________.  
          3.  I can ________________.     3.  I cannot _________________.  
          4.  I can ________________.     4.  I cannot _________________.  
          5.  I can ________________.     5.  I cannot _________________.  
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 Exercise  6:  Tell your teacher and friends what you can do or cannot do.   
(บอกครูและเพื่อน ๆ วา่นักเรียนท าอะไรไดห้รือท าอะไรไม่ได้) 
 
 

4.  A Pony for a Princess 
    A.  Word Study 
 A1  Words in Preparation and Extension 

a/an = 1 
a boy    an  apple 

        girl             arm 
   book        ant 

       _____        _____ 
       _____        _____ 
       _____        _____ 
       _____        _____ 
       _____        _____ 
 
  Some  บา้ง (ใช้กับค านามทีน่ับไม่ได้ และค านามที่นับได้ที่มีจ านวนมากกว่าหนึ่ง) 
               some  milk  some  pens  
                 water    pencils 
         _____    _____ 
         _____    _____ 
         _____    _____ 
 
 A2  Words in the Story 
        all  ทั้งหมด     another  /อะนัดเดอร̣; อะนัดเดอ,  

   อะนดัด่ะ/  อีกหนึ่ง 
       asked  /แอสค̣ท̣; อาสค̣ท̣/  ถาม (กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ ask) 
       ate  รับประทาน  (กริยาช่องที่ 2 ของ eat) 

      barn  /บาร̣น; บาน/  ยุ้งฉาง  โรงนา 
       basket  /แบ้สเก็ท; บา้สเก็ท/  ตะกร้า 
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       became  /บิเค้ม/  กลายเปน็ (กริยาช่องที่ 2 ของ become) 
       before  /บิฟอร̣; บิฟอ/  กอ่น หนา้  behind  /บิฮายน̣ด̣/  ข้างหลัง 
       big  ใหญ ่     bush  /บุช/  พุ่มไม้ 
       but  /บัท/  แต ่    by  /บาย/  ข้าง ๆ 
       castle  /แค้สซึล; คาสซึล/  ปราสาท คฤหาสน ์
       closer  /โคล้สเซอร̣; โคล้สเซ่อะ; โคล้สสะ/  ใกล้เข้ามา 
       could have eaten  /ขุด แฮ็ฟว อี๊ทอนึ; ขุด แฮ็ฟว อี๊ทนึ/  สามารถที่จะกินได ้
       cubes  /คูบ้ซ; คยู้บซ/  กอ้นส่ีเหล่ียมมากกว่าหนึ่งกอ้น 
       dessert  /ดิเซร̣ิท; ดิเซทิ/  ของหวาน 
       empty   /เอ้มพ̣ที/  ว่างเปล่า  get  /เก็ท; กิ้ท/  เอา ได้มา 
       felt  รู้สึก  (กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ feel) 
       friends  /เฟรน็ด̣ซ/  เพื่อนมากกว่าหนึ่งคน 
  gone  /กอน/  ไปแล้ว (กริยาช่องที่ 3 ของ go     go    went    gone) 
  great  /เกร้ท/  ใหญ่มาก ยอดเยี่ยม 
  had  มี (กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ have/has) 
  happy  มีความสุข    hay  หญ้าแห้ง 
  held out  ยื่นมือไปข้างหนา้ (held  กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ hold) 
  her  ของเธอ  ของหล่อน   hungry  /ฮั้งกรี/  หิวอาหาร 
  idea  /ไอเดี้ย/  ความคิด   into  เข้าไป 
  it  มัน (ค าสรรพนามแทนสัตว์หรอืส่ิงที่ไม่ใช่คน ตวัเดียวหรือส่ิงเดียว) 
  last  /แล้สท;̣ ล้าสท̣/  สุดท้าย 
  led  น าไป  (กริยาช่องที่ 2 และที่ 3 ของ lead) 
  left  ออกจาก ออกไปจาก (กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ leave) 

lemonade  /เล้มม่ะเน๋ด/  น้ ามะนาว 
  library  /ไล้เบรรี; ไล้บระรี/  หอ้งสมุด  long  /ลอง/  ยาว นาน 
  looked  /ลุคท̣/  มอง (กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ look) 
  lunch  /ล้ันฉ̣/  อาหารกลางวัน  not  /น็อท/  ไม่ 
  odd  /ออด/  แปลก    on  /ออน, ออ็น/  บน 
  outside  /เอ้าท̣ซายด̣/  ข้องนอก  past  /แพ้สท̣; พ้าสท̣/  ผ่าน 
  pat  ลูบ ตบเบา ๆ 
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  picked  /พิ้คท̣/  หยิบ เก็บ เลือก (กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ pick) 
  picnic  /พิ้คนิค๋/  ปิกนกิ   pile  กอง 
  placed  /เพลสท̣/  วางไว้  (กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ place) 
  pretty  /พริ้ทดี; พริท้ที/  สวย  princess  /พริน้สัซ, พริน้เสซ/    

      เจ้าหญิง 
put  /พุท/  วาง    ran  วิ่ง (กรยิาช่องที่ 2 ของ run   

      /รัน/)   
        reach  เอือ้มถึง  (reach out  /รีชเฉ้าท̣/  เอื้อมมือออกไป)   

  read  /รีด/  อ่าน  (กริยาช่องที่ 2 และ 3 = read  /เรด/) 
  right next to  ข้าง ๆ เลยทีเดียว  right from her hand  จากมือของเธอเลย 

      ทีเดียว 
    row  /โร/  แถว 
  said  /เซด/  พูดว่า  (กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ say) 
  sandwich  /แซน้ด̣วิ๋ชฉ̣/  แซนด์วิช sat  นั่ง (กรยิาช่องที่ 2 และ 3  

      ของ sit) 
  saw  เห็น (กริยาช่องที่ 2 ของ see) scared  /สแกร̣ด̣/  กลัว 
  she  /ชี/  เธอ หล่อน (ค าสรรพนามแทนเด็กหญิง ผู้หญิงคนเดียว) 
  soft  ออ่น นุ่ม    some  บา้ง 
  something  /ซั้มติง/  บางส่ิงบางอย่าง soon  ในไม่ช้า 
  stepped  /สเต้พท̣/  ก้าว (กรยิาช่องที่ 2 และ 3 ของ step; stepped back   

      ก้าวถอยหลัง) 
  sugar  /ชู้เกอร̣; ชู้เก่อะ, ชู้กะ่/  น้ าตาล then  /เด็น/  แล้วก ็  
  today  วันนี ้     think  /ติ้งค̣/  คิด   
  under  /อัน๊เดอร̣; อัน๊เดอะ, อั๊นด่ะ/  ใต ้
  walked  /วอคท̣/  เดิน  (กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ walk; walked back to   

      เดินกลับไปที)่ 
  went  ไป (กริยาช่องที่ 2 ของ go, went back กลับไป) 
  who  /ฮู/  ใคร    wild  /วายล̣ด̣/  (พืช สัตว์) ปา่ 
  will  จะ     window  /วิ้นโด/  หน้าต่าง 
  would  /วุ่ด/  จะ (อดตีของ will) 
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    B.  Read the Story:  A Pony for a Princess. 
  (Posner-Sanchez, Andrea.  (2003).  A Pony for a Princess.  New York:  

 Random House.) 
 
    C.  Exercises 
 Exercise 1:  Fill in each blank with a word from the story.   

(เติมค าในช่องว่างแต่ละช่องดว้ยค าจากเนื้อเรื่อง) 
 1.  Belle ____________ out a book from the castle _____________.  
 2.  She said, “I __________ I will _______ ________________ today.” 
 3.  She walked __________ the barn and the ___________ tree.  
 4.  There was a _____ ________ of ________ by the barn.  
 5.  There was a ______ ___________ of ___________ __________ the tree. 
  
 Exercise 2:  Give short answers to the questions about the story.   

(ตอบค าถามเกี่ยวกับเนือ้เรื่องแบบส้ัน ๆ ) (What  อะไร    Why  ท าไม     
Where  ทีไ่หน What happened  เกิดอะไรข้ึน) 

      1.  Why did Belle walk back to the castle? 
  To ______________________________________________________ 
      2.  What did Belle put into a picnic basket? 
  A ______________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
      3.  What would Belle have for dessert? 
  _______________________________________________________ 
      4.  What happened to the hay and the apples? 
  ________________________________________________________ 
      5.  What was behind a bush? 
  ________________________________________________________ 
 Exercise 3:  Tell the rest of the story by filling in each blank with a word  
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from the story.  Then read it aloud to class.   
(เล่าเรื่องต่อโดยการเติมค าในช่องว่างดว้ย 

        ค าจากเนื้อเรื่อง  แล้วอ่านออกเสียงให้เพื่อน ๆ ในช้ันฟัง) 
 

Belle stepped ___________ to the pony, but it was 
__________ and ________ away.  It would not __________ to her. 

Belle had _______ idea.  She placed the ______ cubes in a 
______ on the _________.  Then _______ stepped ________. 

The _______ ate _______ the sugar _______ on the _______.  
Then it was next _______ Belle.  She _______ out the _______ sugar 
cube, and the pony _______ _______ right from _______ _______ . 

Belle reached out to ______ the pony’s soft _______, and led 
it to _____ _______.  And before _________, they _________ great 
________. 

 
5.  Sealed with a Kiss 

    A.  Word Study 
 A1  Words in Preparation and Extension 

    •                             Numbers 

10   ten      60   sixty 
20   twenty     70   seventy 
30   thirty     80   eighty 
40   forty     90   ninety 
50   fifty          100   one hundred   (a  hundred) 
 
•  กริยาช่องที่ 1+s  ในเรื่องราวที่เปน็ปัจจุบนักริยาช่องที่ 1 เม่ือใช้กบัประธานบุรษุ 
    ที่ 3 ท่ีเป็นเอกพจน์ เช่น he, she, it, a boy, a girl, Tom, Tim, Mary …  
    กริยานัน้จะต้องเติม s 
  - Ariel starts to count.  แอเรียลเริ่มนับ 
  - She sees fish.  เธอ/หล่อนเหน็ปลา 
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  - She looks in the seaweed.  เธอ/หล่อนดูในกลุ่มสาหร่ายทะเล 
•  กริยาช่องที่ 1 ท่ีลงท้ายด้วย -ch, -sh, -ss, และ -o เม่ือใช้กับประธานบุรษุที่ 3  
    ที่เป็นเอกพจนใ์นเรือ่งราวที่เปน็ปจัจบุัน จะเติม -es    

   -  She searches in the sea plants.  เธอ/หล่อนคน้หาในพืชทะเล 
   /เซิร̣ชฉีส/ 
   -  Joe washes his hair.  โจสระผม (ของเขา) 
   /ว้อชช๋ีส/ 
   -  She does it!  เธอ/หล่อนท าได ้
   /ดัซ/ 

•  กริยาช่องที่ 1 ท่ีลงท้ายด้วย -y และ y ตามหลังพยัญชนะ เม่ือใช้กับประธานที ่
    เป็นเอกพจน์ บุรษุที่ 3 ในเรื่องราวที่เปน็ปจัจบุัน ให้เปล่ียน y เปน็ i ก่อน แล้วจึง 
    เติม -es 

   -  Ariel tries to open the shell.  (try  /ท-ราย/)  แอเรียลพยายามท าให ้
    หอยอา้ 

•  is 
    am  V.ing = ก าลัง ... 
    are 

       He is sitting on a rock.  เขาก าลังนั่งอยู่บนกอ้นหนิ 
 
       We are studying English.  พวกเราก าลังเรียนภาษาอังกฤษ 
         /สตั๊ดดีอิง/ 

•  has 
    have   

   She has found the seal.  เธอ/หล่อนพบแมวน้ าแล้ว 
   We have read Sofia and the Baby Bird.  พวกเราอ่านเรื่อง โซเฟียและ 

              /เรด/                                      ลูกนก แล้ว 
        
 A2  Words in the Story    
       Ariel  /แอ๊รอีัล, เอ๊รีอัล/  แอเรียล  (ช่ือเฉพาะ) 

+ V.3 = ... แล้ว 
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       asks  /แอ้สค̣; อ้าสค̣/  ถาม (ask เม่ือประธานเปน็เอกพจน์ บุรษุที ่3 เช่น he,  
    she, it, … กริยาต้องเติม s) 

       blowfish  /โบล้ฟิช/  ปลาปกัเป้า  baby seal  /เบ๊บี ซีล/  ลูกแมวน้ า 
       but  /บทั/  แต่ (but no baby seal แตไ่ม่มีลูกแมวน้ า) 
       can  สามารถท าได ้    cannot  ไม่สามารถท าได ้
       caught  /ค็อท/  จับ (กรยิาช่องที่ 2 และ 3 ของ catch) 
       chest  /เฉสท/̣  หีบเก็บของ   clamshell  หอย 
       cliff  หน้าผา 
       cries  รอ้งดัง ๆ แผดเสียงร้อง (cry เม่ือใช้กบัประธานเอกพจน์ บุรษุที่ 3 เปล่ียน y  

    เป็น i แล้วเติม -es) 
       dancing  ก าลังเต้นร า ร่ายร า (dance เตน้ร า รา่ยร า e ตามหลังพยัญชนะ ตดั e  

    ออกกอ่นเติม -ing) 
       does  ท า (do เม่ือประธานเป็นเอกพจน์ บุรษุที่ 3 เติม -es  (She does it!   

    เธอ/หล่อนท าได)้ 
       even  /อีว๊ัน; อี๊วนึ/  แม้กระทั่ง 
       find  /ฟายน̣ด̣/  พบ เจอ คน้พบ (find out  คน้หาความจริง) 
       found  /ฟาวน̣ด̣/  พบเจอ คน้พบ (กรยิาช่องที่ 2 และ 3 ของ find)  
       Flounder  /ฟล้าวน̣เดอร̣; ฟล้าวน̣เดอะ, ฟล้าวดะ่/  ฟลาวน์เดอร์ (ช่ือเฉพาะ)  

     (ถ้าเปน็ปลา = ปลาล้ินหมา) 
       giant  /ไจ้อนัท̣/  ท่ีใหญ่มาก   give  /กิฟว/  ให ้
       gotcha  /ก็อทฉ่ะ/  ค าพดูย่อของ I got you. = ฉันเจอเธอแล้ว 
       hears  /เฮียร̣ซ/  ได้ยิน (Ariel hears music.) 
       here  /เฮียร̣/  นี่ (ใช้เพื่อเรียกความสนใจ) 
       hide  /ฮายด̣/  ซ่อน    hide-and-seek  เกมซอ่นหา 
       him  เขา (รูปกรรมของ he = เม่ืออยู่หลังกริยาหรือบพุบท) 
       his  /ฮซิ/  ของเขา    hug  /ฮัก/  การกอด กอด 
       inside  /อนิซ๊ายด̣/  ข้างใน   kiss  หอม จบู 
       lift  ยก            look  ดู    
       love  ชอบมาก รัก      many  /เม้นี/  จ านวนมาก  
       music  /มยูซ้ิ๋ค/  ดนตร ี     noise  /น้อยซ/  เสียงดังรบกวน 



19 
 

 

       now  เดี๋ยวนี้ ขณะนี ้      Oh, no!  ตายแล้ว (ค าอุทาน) 
       open  /โอ๊พัน/  เปดิ อา้     others  /อั๊ดเดิร̣ซ; อั๊ดเดซิ/  อืน่ ๆ  

      play  เล่น       plants  /แพล้นท̣ส; พล้านท̣ส/  พืช   
          (พหูพจน์ของ plant) 

       point  /พ้อยน̣ท̣/  ช้ี    pull  /พลุ/  ดึง 
       ready  /เร้ดดี/  พร้อม   rock cliff  หน้าผาที่เปน็โขดหนิขนาด 

      ใหญ ่
       say  พูดวา่     Scuttle  /สกัท๊ดึล; สกั๊ททึล/  สกั๊ตทึล  

      (ช่ือเฉพาะ) 
sea  /ซี/  ทะเล    seals  /ซีลซ/  (verb กริยา) ประทับ  

      (She seals it with a kiss.) 
 

       sealed  /ซีลด̣/  (กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ seal) แต่ถ้าเป็น adjective  
     ค าคุณศัพท์ = ทีป่ระทับ ท่ีปิดแน่น 

       search  /เสิร̣ชฉ/̣  ค้นหา   seaweed  สาหรา่ยทะเล 
       sleep  นอนหลับ    squeak  /สกวีค/  เสียงร้อง 
       start  /สต๊าร̣ท; สต๊าท/  เริ่มตน้  stuck  /สตั๊ค/  ติดอยู ่
       swim  วา่ยน้ า     tail  /เทล/  หาง 
       try  /ท-ราย/  พยายาม   very  /เว้รี/  มาก 
       wait  /เวท/  รอ คอย    want  /ว็อนท̣/  ต้องการ 
       what  /ว็อท/  อะไร          where  /แวร̣; แว/  ที่ไหน  
       with  /วิด, วิต/  ด้วย กับ 
 
    B.  Read the story:  Sealed with a Kiss. 
 (Lagonegro, Melissa.  (2006).  Sealed with a Kiss.  New York: Random  

House.) 
 

    C.  Exercises 
 Exercise 1:  Fill in each blank with a word or words from the story. 
 1.  Ariel, Flounder, and the baby seal are __________. 
 2.  They love to play _______________________ ____________ the sea. 
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 3.  The baby seal _______ ___________ on a rock when Ariel and  
     Flounder _______ him. 
4.  When Ariel counts, Flounder and the baby seal ___________. 
5.  Ariel finds Flounder in the __________ __________. 
6.  Ariel _________ __________ the baby seal inside a __________ and  
     under a __________ __________ . 
7.  The baby seal is ___________ in a giant ____________________ . 
 
8.  Ariel tries to set the __________ __________ , and she ________  
     __________!  
9.  The seal is _________ __________ to be found. 
10.  Ariel gives the seal a big _________ and _________ _______ with  
      a kiss! 
 

 Exercise 2:  Answer the questions in sentences.  (ตอบค าถามเป็นประโยค) 
 1.  Where do Ariel and her friends live? 
     (live  /ลิฟว/  อยู่ อาศัย) 
     They _____________________________________________________ . 
 2.  “The two friends swim to find him.” 
     Who are the two friends? 
     They _____________________________________________________ . 
 3.  “Ariel starts to count.  The others hide.” 
     Who are the others? 
     They _____________________________________________________ . 
 4.  Where has Ariel found Flounder? 
     She _____________________________________________________ . 
 5.  What does Ariel see in the chest? 
     She _____________________________________________________ . 
 6.  Whom does Ariel see under the rock cliff? 
     She _____________________________________________________ . 
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 7.  What are the fish doing? 
     They _____________________________________________________ . 
 8.  Who is on the rock? 
     __________________________________________________________ . 
 9.  Why is the baby seal with the clamshell? 
     ___________________________________________in it . 
 10.  Who sets the seal free? 
       ________________________________________________________ . 
 11.  What does Ariel give the baby seal? 
       She _____________________________ and a _________________ . 

 
 Exercise 3:  Find words with the same sound in the story.   

        (หาค าที่ออกเสียงเหมือนกนัในเนื้อเรือ่ง) 
 1.  ______ _______ 
 2.  ______ _______ 
 
 Exercise 4:    Add a letter to each word to form a new word.    

         (เพิ่มตัวอกัษรหนึ่งตัวในแต่ละค าเพือ่สร้างค าใหม่) 
 1.  an  __________    6.  sea  __________ 
 2.  lay  __________    7.  fin  __________ 
 3.  he  __________    8.  see  __________ 
 4.  the  __________    9.  read  __________ 
 5.  ant  __________           10.  here  __________ 
 

6.  An Aesop’s Fable 
    A.  Word Study 
  A1  Words in Preparation and Extension 
        Aesop  /อี๊ส็อพ/  อีสป  ผู้เล่านิทานเกี่ยวกับสัตวใ์นอดตีกาลนานมาแล้ว สัตวใ์น 

     นิทานทีอ่ีสปเล่าท าอะไรได้เหมือนคน 
       fable  /เฟ้บัล; เฟ้บึล/  นิทาน เรื่องส้ัน ๆ ท่ีให้ขอ้คิด และมีสัตว์เป็นตวัละครเอก 
 



22 
 

 

      • animal  /แอน้นะ่มัล; แอ้นหนิมึล/  สัตว ์
      bear  /แบร̣; แบ/  หมี   bee  ผ้ึง 
      bird  นก    buffalo  /บั๊ฟฟะ่โล/  ควาย (ควายมากกว่า  

1 ตัว = buffalos หรอื buffaloes) 
      camel  /แค้มมัล; แค้มมึล/  อูฐ cat  แมว 
      chick  ลูกไก ่
      cock  /ค็อค/  ไกต่ัวผู้ (= rooster  /รู้สเตอร̣, รุ้สเตอร̣; รู้สเต่อะ, รู้สต่ะ/) 
      cow  วัวตวัเมีย    crab  /แคร็บ/  ป ู
      crane  /เครน/  นกกระเรียน  crow  /โคร/  อีกา (นกกา) 
      dog  สุนัข    donkey  /ดอ้งคี/  ลา 
      dove  /ดัฟว/  นกพิราบขาว  eagle  /อี๊กัล; อีก๊ึล/  นกอินทร ี
      fowl  เป็ดไก่ (สัตวป์ีกที่เล้ียงในฟาร์มถ้ามากกว่าหนึ่งตัว = fowl หรือ fowls   
            /ฟลาวล̣ซ/)  
      frog  กบ    fox  สุนัขจิ้งจอก    
      goat  แพะ         goose  /กูส/  ห่าน  (ห่านมากกวา่ 1 ตัว =  

      geese  /กีส/) 
      hare  /แฮร̣; แฮ/  กระตา่ยปา่ hawk  /ฮอค/  นกเหยี่ยว 
      hen  แม่ไก ่    horse  /ฮอ้ร̣ส; ฮ้อส/  ม้า 
      horsefly  /ฮ้อร̣สฟลาย; ฮอ้สฟลาย/  เหลือบ (แมลง) 
      kitten  /คิ้ทอนึ; คิ้ททึน/  ลูกแมว (= kitty) 
      leopard  /เล้พเผิร̣ด; เล้พผัด/  เสือดาว lion  สิงโต          
      mongoose  /ม้อนกูส, ม้องกูส/  พังพอน (พังพอนมากกวา่ 1 ตัว = mongooses  
            หรือ mongeese) 
      monkey  ลิง    ox  วัวตวัผู้ (oxen  /ออ็คซั่น; อ็อคซนึ/   

วัวตัวผู้มากกว่า 1 ตัว) 
      partridge  /พ้าร̣ทริดจ̣/  นกกระทา  pig  หมู 
      pigeon  /พิจจัน่; พจิจนิ/  นกพิราบ 
      sheep  แกะ (แกะมากกว่า 1 ตวักใ็ช้ sheep) 
      snake  งู    sparrow  /สแป๊ร̣โร; สแป๊โร/  นกกระจอก 
      swallow  /สว้อลโล/  นกนางแอน่ tiger  /ไท้เกอร̣; ไท้เกอะ, ไทก้ะ/  เสือ 
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      tortoise  /ท้อร̣ทัส; ท้อทัส/  (turtle  /เทิ้ร̣ททึล; เท้อทึล/  เต่าทะเล) 
      vole  /โวล/  หนนูา 
      wolf  /วุ้ลฟ̣/  หมาป่า (หมาป่ามากกวา่ 1 ตัว = wolves  /วุ้ลฟ̣ซ/) 
      • ค าย่อของกริยา + not (ใช้ในการพูด)  
      - ไม่เป็น ไม่ใช่ ไม่อยู ่
         I’m not =   I am not (ตัวย่อของ am ตอ้งอยู่กบัประธาน I) 
         isn’t     =   is not 
         aren’t   =   are not 
      - ไม่ + กริยาช่องที่ 1 
         doesn’t …  =    does not … 
         don’t …     =    do not … 
         didn’t …    =    did not … 
    - ไม่สามารถท า + กริยาช่องที่ 1 ได ้
         can’t …     =    cannot … 
         couldn’t … =    could not … 
      - จะไม่ + กริยาช่องที่ 1 ได ้
         won’t …     =    will not … 
         wouldn’t … =    would not … 
 

 A2  Words from the Story 
       again  /อะเกน็, อะเกน/  อีก  anyway  /เอ้นนีเว/  อย่างไรก็ตาม 
       as…as  เหมือน    at all (not at all)  ไม่เลย 
       bunch  /บั้นฉ̣/  พวง ช่อ  each  /อีชฉ̣/  แต่ละคน แต่ละส่ิง 
       finally  /ไฟ้นึลลี; ไฟ้นัลลี/  ในที่สุด 
       grape  องุ่น    have  /แฮ็ฟว/  มี 
       hang  /แฮ็ง/  ห้อย แขวน  himself  ตวัเขาเอง 
       high  /ฮาย/  สูง   his  /ฮซิ/  ของเขา 
       juicy  /จูซ๊ี/  มีน้ าฉ่ า 
       jumped  /จั๊มพท̣/  กระโดด (กริยาช่องที่ และ 3 ของ jump ) 
       just  /จัสท̣/  สมควร พอดี เหมาะ  



24 
 

 

       missed  /มิสท̣/  พลาด  oh, well  โอ้ เอ่อ 
       one day  วันหนึ่ง   over  อยู่เหนอื สูงกวา่ 
       pretended  /พร่ิเท่นดิด/  เสแสร้ง แสร้งท า 
       probably  /พร็อบะลี, พร็อบบลี/  อาจเป็นไปได้ บางท ี
       reach  /รีชฉ̣/  เอื้อมถึง  really  /รีลลี; เรียลลี/  จริง ๆ  
       saw  เห็น (กริยาช่องที่ 2 ของ  see) sour  /ซา่วเออร̣; ซ่าวเออะ, ซ่าวอ่ะ/  เปรี้ยว 
       stopped  /สต็อพท̣/  หยุด เลิก (กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ stop  stop+V.ing  

     หยุดท า ... เลิกท า    stop to + V1 หยุดเพื่อท า ...) 
       thing  ส่ิง ส่ิงของ   thirsty  /เติ้ร̣สตี; เติ้สตี/  กระหายน้ า 
       those  /โดซ/  เหล่านัน้ เหล่าโน้น 
       thought  /ต้อท/  คดิ (กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ think) 
       time  /ทายม̣/  (ในเรื่องนี้) ครั้ง  vine  /วายน̣/  เถาองุ่น 
       wanted  /ว้อนทิด/  ตอ้งการ (กรยิาช่องที่ 2 และ 3 ของ want) 
       what  /ว็อท/  อะไร อะไรที่ ส่ิงที่  when  เม่ือไร เม่ือ 
       woods  /วุ่ดซ/  ปา่ ป่าละเมาะ  

 
 
 
 
 

    B.  Read the story. 
 (Britannica Discovery Library.  (1974).  “Animal Tales.”  In The Animals  

Book.  U.S.A.: Encyclopaedia Britannica, Inc., pp. 27-29.) 
 
    C.  Exercises 
 Exercise 1:  Give this story a title. 
          (ตั้งช่ือให้นิทานเรื่องนี)้ 
          __________________________________ 
 
 Exercise 2:  Write and Tell. 
 1.  Fill in each blank with a word from the story. 
     One day in the ___________, a ________ _____ saw a ________ of  

    grapes hanging _________ on a __________.  He ___________ to have  
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    the grapes.  He jumped as ___________ as he _____________, but he  
    _____________ reach them.  He tried and tried, but each time he  
    __________ the grapes.  Finally, he ___________ trying.  He __________  
    they were probably ____________ anyway. 

 
 2.  Then tell the class the story. 
      (แล้วเล่าเรื่องให้เพื่อน ๆ ฟัง) 
 
 Exercise 3:   
   “When the fox couldn’t have what he wanted, he pretended he  

    really didn’t want it at all.” 
           Do you think the fox really didn’t want the grapes? Why/Why not? 
    (นกัเรียนคิดวา่สุนัขจิ้งจอกไม่ต้องการองุ่นจริง ๆ หรือไม่  ท าไม/ท าไมจึงไม่ต้องการ) 
 
       Yes.  ____________________________________________________ 

  _____________________________________________________ 
 

       No.  _____________________________________________________ 
    _____________________________________________________ 
 

 Exercise 4:  Just for fun (เพื่อความสนุก)   
Look for animal words in the puzzle. 

 
       b l a f I h r 
 
     d I l o c a t 
 
     m o n k e y i 
 
 
     w n g b w e g 
 
 
     u i h o r s e 
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     p x c u b o r 
 
     b u f f a l o 
 
  1.  __________  5.  __________  9.  __________ 
  2.  __________  6.  __________         10.  __________ 
  3.  __________  7.  __________         11.  __________ 
  4.  __________  8.  __________         12.  __________ 
 
 

7.  Animal Homes 
    A.  Word Study 
 A1  Words in Preparation and Extension 
       home  /โฮม/  บา้น (รวมถึงความปลอดภัย ความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว) 
       house  /เฮา้ส̣/  บ้าน (ตัวบา้นที่เปน็ทีอ่ยู่อาศัย) 
       it’s  /อิทส̣/  ค าย่อของ it is 
       its  /อิทส̣/  ของมัน  
 
 A2  Words in the Story 
       air  /แอร̣; แอ/  อากาศ (ที่เราหายใจ) all around  /ออล อะราวน̣ด̣/  รอบๆ   
       anthills  /แอน๊ท̣ฮิลซ/  จอมปลวก (พหูพจน์ของ anthill) 
       any  /เอ้นนี/  บา้ง ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
       backs  /แบ็คส̣/  หลัง (พหูพจน์ของ back) 
       beaver  /บี้เวอร̣; บี้เว่อะ, บีว้่ะ/  บีเวอร์ (สัตว์ชนดิหนึ่งคล้ายนาก) 
       behind  /บิฮ่ายน̣ด̣/  ข้างหลัง 
       branches  /แบรน้ฉิส; บร้านฉิส/  กิ่งก้านสาขาของตน้ไม้ (พหูพจน์ของ branch) 
       build  /บิลด̣/  สร้าง 
       campers  /แค้มเพิร̣ซ; แค้มเพซิ/  ผู้ที่ตั้งค่ายพักแรม (พหูพจน์ของ camper) 
       carry  /แค้รี/  แบก อุ้ม  clams  /แคล็มซ/  หอยลาย (พหูพจน ์

ของ clam) 
       dam  เขือ่น    dandy  /แด้นดี่/  ของช้ันดี ดีเยี่ยม 
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       deep  ลึก    do  /ดู/  ท า 
       empty  /เอ้มพ̣ที/  ว่างเปล่า 
       families  /แฟ้มลีซ; แฟ้ม่ะลีซ/  ครอบครวั (พหพูจน์ของ family) 
       fine  /ฟายน̣/  ดีแล้ว         flowing  /โฟล้อิ่ง/  ก าลังไหล (flow ไหล) 
       food  /ฟูด/  อาหาร   forget  /ฟอร̣เก้ท; ฟ่ะเก้ท/  ลืม 
       furry  /เฟ้อร̣รี; เฟ้อรี/  มีขนดก 
       gray  สีเทา (ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกนั = grey ในภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ) 
       ground  /กราวน̣ด̣/  พื้นดิน  grow  /โกร/  โตขึ้น มากขึ้น 
       handy  /แฮน่ดี/  ใช้สะดวก  hole  /โฮล/ รู โพรง 
       in  ใน     inside  /อนิซ่ายด̣/  ข้างใน ดา้นใน 
       just  /จั๊สท̣/  อยา่งแท้จริง  keep  ท าใหอ้ยู่ในภาวะ 
       land  แผ่นดิน (ไม่ใช่ทะเล)  live  (v = กริยา) อยู่ อาศยั 
       lots  มาก (คน สัตว์ หรือส่ิงของจ านวนมาก = a lot of …) 
       make  /เมค/  ท า   might  /ไม่ท̣/  อาจจะ 
       mole  /โมล/  ตัวตุน่ 
       mouse  /เม้าส̣/  หนู (ตัวเล็กกวา่ rat ซึ่ง มีหูใหญ่ หางยาว  พหูพจน์ของ mouse  

      = mice) 
       nests  /เนสท̣ส/  รังนก (พหูพจน์ของ nest) 
       of course  /อฟัว คอร̣ส, อ็อฟว คอร̣ส; อัฟว คอส, อ็อฟว คอส/  แน่นอน 
       on  บน     once  /วัน่ส̣/ 
       other  /อั๊ดเดอร̣; อั๊ดเดอะ, อั๊ดด่ะ/  อืน่ (คนอืน่ อย่างอืน่ ส่ิงอืน่)  
       own  /โอน/  เปน็เจา้ของ (ใช้เนน้ว่าส่ิงนั้นเปน็ของผู้ใด) 
       packs  /แพ็คส̣/  ส่ิงของที่จัดรวมกันไว้เปน็ชุดหรือประเภท (พหูพจน์ของ pack) 
       pond  /พ็อนด̣/  สระน้ า  pull  /พลุ/  ดึง 
       remember  /รีเม้มเบอร̣; รีเม้มเบ่อะ, รีเม้มบ่ะ/  จ าได ้
       right  /ไร้ท̣/  ถูกต้อง เรียบร้อย      ’round  /ราวน̣ด̣/  รอบ ๆ (= around) 
       safe  /เซฟ/  ปลอดภัย  scared  /สแกร̣ด̣/     

      seashell  /ซี้เช็ล/  เปลือกหอย shell  กระดอง     
      sleepy  /สล้ีพพี/  ง่วง            slow down  /สโล ดาวน̣/  ช้าลง 

       snails  /สเนลซ/  หอยทาก (พหูพจน์ของ snail) 
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       some  /ซัม/  บ้าง   sometimes  /ซั้มทายม̣ซ/ 
       sticks  /สติ๊คส̣/  กิ่งไม้เล็ก ๆ  (พหูพจน์ของ stick) 
       stream  /สตรีม/  ล าธาร 
       take a look  ดู    that  /แด็ท/  นัน้ 
       their  /แดร̣; แด/  ของพวกเขา 
       think hard  /ติงค̣ ฮาร̣ด; ฮาด/  คดิหนัก ไตร่ตรอง ใช้ความคิด 
       think of  คิดถึง นกึถึง   too  ด้วยเหมือนกนั 
       turtle  /เท้อดึล; เท้อทึล/  เต่าทะเล 
       under  /อัน๊เดอร̣; อัน๊เดอะ, อั๊นด่ะ/  ใต้ ข้างใต้ ข้างล่าง 
       underground  ใตด้ิน   up  /อัพ/  ข้ึน 
       us  /อัส/  พวกเรา (เปน็กรรม รูปกรรมของ we) 
       uses  /ยู้สสิซ/  ใช้ (กรยิาช่องที่ 1 use เม่ือใช้กับประธานเอกพจน ์บุรุษที่ 3  

    ต้องเติม s) 
       was  /วัซ, ว็อซ/  เป็น อยู่ คอื (กริยาช่องที่ 2 ของ is, am) 
       water  /ว้อเดอร̣; ว้อเท่อะ, วอ้ท่ะ/  น้ า 
       where  /แวร̣; แว/  ที่ไหน ท่ีซึ่ง while  /วายล̣/  ขณะที่ ในขณะที ่
 
     B.  Read the story:  Animal Homes 
   (Britannica Discovery Library.  (1974).  “Animal Homes.”  In the  

Animals Book.  U.S.A:  Encyclopaedia Britannica, Inc., pp.2-17. 
 

     C.  Exercises 
  Exercise 1:  Fill in each blank with a word from the story. 
  1.  The beaver’s home is called a/an ______________. 
  2.  The bird’s home is called a/an ______________. 
  3.  The ants’ home is called a/an ______________. 
  4.  The mole’s home is a/an ______________. 
  5.  The mouse’s home is a/an ______________. 
  6.  A turtle’s home is its ______________. 
 
  Exercise 2:  Answer each question in a complete sentence by filling  
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in the blanks.  (ตอบแต่ละค าถามเปน็ประโยคที่สมบูรณ์โดยการ 
เติมค าในช่องวา่ง) 

 
  1.  Where do animals live? 
       They live __________ they can find __________ and __________  

     they can be __________. 
  2.  Where does a beaver build its home? 
       It builds its home __________ the pond ______________ a dam. 
  3.  Where do birds build their nests? 
       They build them ____________________________________. 
  4.  Which animals grow homes on their backs? 
       The animals that grow homes on their backs are _____________,  

      ____________, and ________________. 
  5.  What other animal homes do you think of? 
       I think of _______________________________________________ 
         _______________________________________________________ . 
 
  Exercise 3:  Let’s have fun with words. 

Word Chain 
   Example:  animal      lion      nest      tree      … 
 
   Now you can start your own word chain.  You have 15 minutes  

to work on it.  See how many words you can write!  

 

8.  Short Paragraphs 
    A.  Word Study 
 A1  Words in Preparation and Extension 
       main idea  /เมน ไอเดี้ย/  ใจความส าคัญ 
       paragraph  /แพร้่ะแกร็ฟ; แพ้ร่ะกราฟ/  ย่อหน้า 
       short  ส้ัน 



30 
 

 

       supporting details  /สะพ่อร̣ทดิง; สะพ่อททิง ดี๊เทลซ/  รายละเอียดที่ขยายหรอื 
   สนับสนนุใจความส าคญั 

 
Ordinal Numbers 

/อ๊อร̣ดินัล นั้มเบิร̣ซ; อ๊อดนิึล นั้มเบิซ/  เลขบอกล าดบัที ่
 

       1st (the first)     11th (the eleventh) 
       2nd (the second)    12th (the twelfth) 
       3rd (the third)    13th (the thirteenth) 
       4th (the fourth)    14th (the fourteenth) 
       5th (the fifth)     15th (the fifteenth) 
       6th (the sixth)    16th (the sixteenth) 
       7th (the seventh)    17th (the seventeenth) 
       8th (the eighth)    18th (the eighteenth) 
       9th (the ninth)    19th (the nineteenth) 
      10th (the tenth)    20th (the twentieth) 
 
 A2  Words in  the First Paragraph/Paragraph 1 
       eaters  /อี๊ทเดิรซ; อี๊ทเทซิ/  ผู้กนิ ผู้รับประทาน (พหูพจน์ของ eater) 
       every  /เอ้ฟวรี/  ทุก (ทุกคน ทุกส่ิง) 
       food  /ฟูด/  อาหาร   live (v)  /ลิฟว/  อยู่ อาศยัอยู ่
       meat  เนื้อ      need  จ าเป็น 
       plants  /แพล่นท̣ส̣; พล่านท̣ส̣/  พืช ต้นไม้ (พหูพจน์ของ plant) 
       some way  วธิีใดวธิีหนึ่ง บางวิธกีาร 
 
       Words in the Second Paragraph/Paragraph 2 
       air  /แอร̣; แอ/  อากาศ (ที่ส่ิงมีชีวิตหายใจ) 
       even  /อีว้ัน; อี้วนึ/  แม้แต ่  even though  /อี้วนั; อีว้ึน โด/  แม้ว่า 
       feel  รู้สึก    important  /อิมพ้อร̣อึนท̣; อิมพ้อทนึท̣/   

ส าคัญ 
       flowers  /ฟล้าวอซั/  ดอกไม้ (พหูพจน์ของ flower  /ฟล้าวอะ/) 
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       more  /มอร̣; มอ/  มากกวา่ เพิ่มขึ้น  nobody  /โนบ๊อดี; โนบ๊ะดี/  ไม่มีใคร 
       quickly  อย่างรวดเร็ว   than  /แดน/  กวา่ 
       us  /อัส/  พวกเรา (รูปกรรมของ we) 
       water  /ว้อเดอร̣; ว้อเทอ, ว้อทะ่/ น้ า windy  /วิ้นดี/  ลมแรง  
       without  /วิเดาท̣/  ปราศจาก  would  /วั่ด; วุ่ด/  จะ 
 
       Words in the Third Paragraph/Paragraph 3 
       die  /ดาย/  ตาย      enough  /อนิัฟ/  เพียงพอ มากพอ 
       everybody  /เอ้ฟวรีเบา๊ะดี/  ทกุคน everything  /เอ้ฟวรีติง/  ทุกส่ิง 
       everywhere  /เอ้ฟวรีแวร̣; เอ้ฟวรีแว/  ทกุที่ ทกุแห่ง 
       for example  ตัวอย่าง เช่น 
       fortunately  /ฟอ้ร̣ฉุนิ๋ทลี; ฟ้อฉะนั๋ทลี/  อย่างโชคด ี
       found  /ฟาวน̣ด̣/  ค้นพบ (กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ find  /ฟายน̣ด̣/) 
       living things  /ลิฟวิง ติงซ/  ส่ิงมีชีวิต (พหูพจน์ของ living thing) 
       rain (n)  /เรน/  ฝน    snow  /สโน/  หิมะ 
       thirst  /เติร̣สท̣; เติสท̣/  ความกระหาย 
 
    B.  Read these short paragraphs. 
 Paragraph 1:  Plants 
  Animals need plants to live.  The food of every animal comes from  

plants in some way.  The tiger and the lion are meat-eaters.  But they eat  
plant-eaters! 

 
 Paragraph 2:  Air 
  Nobody can live without air.  Air is even more important than water.   

Air is all around us, even though we can’t see it.  We can feel the air  
when it is windy.  Without air, animals would die very quickly.  Plants,  
trees, and flowers need air, too.  
 

 Paragraph 3:  Water 
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  Everybody and everything needs water to live.  Water is even more  
important than food for all living things.  Without it, we would die of thirst  
in two or three days.  Animals and plants would die, too.  Fortunately,  
there is enough water to be found everywhere.  Rain and snow, for  
example, give us water.  

 
    C.  Exercises 
  1.  Write the sentence that tells the main idea of each paragraph. 
      1.1  _________________________________________________ 
      1.2  _________________________________________________ 
      1.3  _________________________________________________ 
 
  2.  Look for words from the three paragraphs to fill in each blank of this  

     paragraph. 
  All ____________ _________ need _________, _________, and  
     ___________ to live.  Though plants give us ___________, we cannot  
     live ____________ ______ and _________ .  We need _____ to breathe.   
     We need __________ to drink. 

 
 

9.  Poem: Baby Animals 
    A.  Word Study 
 A1  Words in Preparation and Extension 
       poem  /โพ้อัม, โพ้อิม, โพม, โพ้เอ็ม/  บทกวี บทร้อยกรอง โคลงกลอน 
       poet  /โพ้อัท, โพ้อิท, พอ้อิท/  กวี (ผู้เขียนบทกวี บทร้อยกรอง โคลงกลอน) 
       stanza  /สแต้นซ่ะ/  บท 
       tercet  /เท้อร̣สัท; เท้อสัท/  บทสามบาท (= triplet  /ทริพล๋ัท/  พยางค์สุดท้าย 

            ของแต่ละบาทจะมีเสียงคล้องจองกัน) 
       there are …  มี  (ใช้กับค านามทีน่ับได้ที่เป็นพหูพจน)์ 
       there is …  มี  (ใช้กับค านามที่นับไม่ได้ และค านามทีน่ับได้ ที่เป็นเอกพจน์) 
             There is … และ There are … เม่ือใช้ประโยคค าถาม จะใช้เปน็ Is there  
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             …? และ Are there …? 
             - There is an egg in the nest. 
             - There are two eggs in the nest. 
             - Is there an egg in the nest? 
             - Are there two eggs in the nest? 
 
 
 
 A2  Words in the Poem 
       ส าหรับค าศัพท์เกี่ยวสัตวต์่าง ๆ และลูก ให้อา่นทบทวนได้ในเรื่องที่ 3.  Sofia  

      and the Baby Bird  
      ค าศัพท์ท่ีเพิ่มเติมใน poem นี้  
      Are there more than these then?  แล้วยังมีมากกว่านีไ้หม 
      How about others? (ใน poem นี)้  แล้วลูกสัตว์ประเภทตา่ง ๆ ล่ะ เรียกว่า 

     อะไรบา้ง 
      is เป็น คอื   is called  /… คอลด̣/  เรียกว่า 
      Oh, wow!  โอ้โฮ 
      pen  คอกสัตว์ เล้า (living in a pen ทีอ่ยูใ่นคอก/ในเล้า) 
      That’s all for now.  ตอนนี้พอแค่นีก้อ่น 

 
 B.  Fill in each blank of the poem with a proper word.  Then read  

     the poem aloud.  (เติมค าในช่องวา่งในบทกวีด้วยค าที่เหมาะสม แล้วอ่านบทกว ี
     ดัง ๆ) 
 

Baby Animals 
 

      A baby bird is called a ____________________. 
      A baby duck is called a ____________________. 
      A baby goose is called a ____________________. 
 
      A baby cat is called a ____________ or ________. 
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      A baby dog is called a _____________. 
      And a baby horse is called a ________ or ________ or ________. 
 
 
 
 
 
      How about others?  
      A baby ______________ is called a _______________. 
      And a baby ____________ is called ______ ____________. 
 
      Are there more than these then? 
      A ____________ is a baby of a _______________. 
      A ____________ is a baby _________ living in a __________. 
 
      A _____ is a baby of a _________ or _________ or ___________. 
      A cub is a baby of a ________ or _________ or ___________ or  

      __________.  Oh, wow! 
      That’s all for now. 
 

 C.  Exercises 
      Exercise 1:  Write the words that rhyme in each stanza. 
       Stanza 1:  ____________     ____________   _____________  
       Stanza 2:  ____________     ____________   _____________  
       Stanza 3:  ____________     ____________   _____________  
       Stanza 4:  ____________     ____________   _____________  
       Stanza 5:  ____________     ____________   _____________  
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      Exercise 2:  Look for animal words in the puzzle and put them under  

     the right column.  Then write another word to match it. 
     (หา animal words ในปริศนาอกัษร และ เขียนใต้คอลัมน์ที่ถูกต้อง  
     แล้วเขียนอกีค าหนึ่งให้คูก่ัน) 
 
     a         e         f         d         l         a         m         b 
      
     p         d         r         a         u        r         a          e 
 
     l          i          o        n         m       c         s          d      

 
       b         f          g        g         o        h         k           g 
 
       m        o         s        q         u        i          t           o 
 
       e         l          v        e         r         c         h          a 
 
       k         i          t         t          y        k          i          t 
 
    Mother    Baby 
    _________    _______ 
    _________    _______ 
    _________    _______ 
    _________    _______ 
    _________    _______ 
    _________    _______ 
    _________    _______ 
    _________    _______ 
    _________    _______ 
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    _________    _______ 
    _________    _______ 
    _________    _______ 
    _________    _______ 
    _________    _______ 

 
      •  What other animals can you find? 
    _____________________________________________________ 
      •  Under which column should you put them? 
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