
The Wish Fish is based on an old folktale. 
It is popular in many countries, from 

Germany to India. The story was probably 
first told in Russia, where it is known as 

The Golden Fish.

เกี่ยวกับเรื่อง The Wish Fish
The Wish Fish ÁÕà¤ŒÒâ¤Ã§ÁÒ¨Ò¡¹Ô·Ò¹¾×é¹ºŒÒ¹à¡่Òแ¡่

¹Ô·Ò¹àÃ×èÍ§¹Õé â´่§´Ñ§ÁÒ¡ã¹ËÅÒÂ»ÃÐà·È
ตÑé§แต่»ÃÐà·ÈàÂÍÃÁ¹ÕàÃ×èÍÂÁÒ¨¹ถึ§»ÃÐà·ÈÍÔ¹à´ÕÂ

Ç่Ò¡Ñ¹Ç่Ò ¹Ô·Ò¹àÃ×èÍ§¹Õé¹่Ò¨ÐàÅ่Òà»็¹¤ÃÑé§แÃ¡ã¹»ÃÐà·ÈÃÑÊà«ÕÂ 
«ึè§ÃูŒ¨Ñ¡¹Ô·Ò¹àÃ×èÍ§¹Õé¡Ñ¹ã¹ª×èÍ The Golden Fish (»ÅÒ·Í§)
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เกร็ดภาษาน‹าร
ูœ

ÁÒÃูŒ¨Ñ¡ Adjective ¡Ñ¹´Õ¡Ç่Ò

 Adjective ËÃ×Í ¤ํÓ¤ุณÈÑ¾·์ à»็¹¤Ó·‚›ãªŒขÂÒÂ¤Ó¹ÒÁà¾×èÍºÍ¡
¤ุณÅÑ¡ษณÐขÍ§¤ํÒ¹ÒÁ¹Ñé¹ ÁÑ¡ÇÒ§Ë¹ŒÒ¤Ó¹ÒÁ ËÃ×ÍËÅÑ§ verb to be                    
 ã¹àÃ×èÍ§ The Wish Fish ¡Á็Õ Adjective ÍÂูË่ÅÒÂ¤Òํ ÁÒ´¡ูÑ¹ Ṍ¡Ç่Ò                 
Ç่ÒÁÕÍÐไÃºŒÒ§
 
 big  ãËญ่ small àÅ็¡ 
 magic  ÇÔàÈษ, ÁËÑÈ¨ÃÃÂ์ greedy ÅÐâÁº, âÅภ
 rich  ÃÇÂ richer ÃÇÂขึé¹ 

 ÃูŒ¨Ñ¡ Adjective ËÃ×Í¤Ó¤ณุÈÑ¾·์¡Ñ¹ ṌแÅŒÇ ตÍ¹¹Õé¡ไ็»Ê¹¡ุ¡ÑºàÃ×èÍ§                
The Wish Fish ¾ÃÁËÑÈ¨ÃÃÂ์¨Ò¡»ÅÒÇÔàÈษ ¡Ñ¹àÅÂ !
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 The Wish Fish
Retold by Lesley Sims

When you hear this sound… Turn the page!
พรมหัศจรรย์จากปลาวิเศษ
เรียบเรียงโดย เลสลีย์ ซิมส์

เมื่อได้ยินเสียงนี้… ให้พลิกหน้าถัดไป!

The Wish Fish
¾ÃÁËÑÈ¨ÃÃÂ์¨Ò¡»ÅÒÇÔàÈษ
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This story is about
Bob, 

Bet,

the sea,

big fish,

this (ธิซ) นี้
story (สตอ' รี) 
 เรื่องราว
about (อะเบาทํ')  
 เกี่ยวกับ
Bob (บอบ) บ๊อบ
Bet (เบท) เบ็ต
sea (ซี) ทะเล
big (บิก) ใหญ่
fish (ฟิช)        
 ปลา
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small 
fish

and a magic 
fish.

small (สมอล) 
 เล็ก, น้อย
and (แอนดํ) 
 และ, กับ
magic (แมจ' จิค)  
 วิเศษ
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Bob and Bet live  
by the sea.

and (แอนดํ) 
 และ, กับ
live (ลิฟวํ) 
 อาศัยอยู่
by (ไบ) ใกล้
sea (ซี) ทะเล
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They like fish.
they (เธ) พวกเขา
like (ไลคํ) ชอบ
fish (ฟิช) ปลา
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Bob fishes all day.Bob (บอบ) บ๊อบ
fish (ฟิช) ตกปลา
all day (ออล เด)  
 ทั้งวัน
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He catches 
big fish... 

he (ฮี) เขา
catch (แคช) จับ
big (บิก) ใหญ่
fish (ฟิช) ปลา
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...and small fish. and (แอนดํ) 
 และ, กับ
small (สมอล) เล็ก
fish (ฟิช) ปลา
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One day, he catches...one day (วัน เด) 
 วันหนึ่ง
he (ฮี) เขา
catch (แคช) จับ
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