
This story is about            
a fisherman, 

a bottle 

story (สตอ' รี)           
เรื่องราว

about (อะเบาทํ') 
เกี่ยวกับ

fisherman                 

(ฟิช' เชอะเมิน) 
 ชาวประมง 
bottle (บอท' เทิล) 
ขวด
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and a BIG 
bad genie.

big (บิก) ใหญ่
bad (แบด) ใจร้าย
genie (จี' นี)  
ยักษ์จีนี
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Once upon a time, a 
fisherman went fishing.

once upon 
a time (วันซํ        
อะพอน' อะ ไทมํ) 

 กาลครั้งหนึ่งนาน
มาแล้ว

fisherman
 (ฟิช' เชอะเมิน)              
ชาวประมง 

went fishing             

(เวนทํ ฟิช' ชิง) 
 ออกหาปลา
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He threw his nets 
again and again.

threw (ธรู) เหวี่ยง
net (เนท) แห 
again and again
 (อะเกน' แอนดํ           
อะเกน') 

 ครั้งแล้วครั้งเล่า 
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caught (คอท) จบั  
slimy (ซไล' มี) 
 เต็มไปด้วยโคลน 
seaweed  (ซ'ี วดี) 
 สาหร่ายทะเล 
shiny (ไช' นี)                
เงาวับ

shell (เชล) 
 เปลือกหอย

He caught 
slimy seaweed ... 

shiny shells...
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smelly (สเมล' ลี) 
เหม็น

sock (ซอค) ถุงเท้า 
yuck! (ซอค) อี๋ !, 
หย ี!

Yuck!

and a smelly sock.

19

Sam
ple



then (เธน) แต่แลว้ 
caught (คอท) จบั  
something else 
 (ซัม' ธิง เอลซํ)            
สิ่งอื่น 

fish (ฟิช) ปลา 
cried (ไครดํ) ร้อง

Then, he caught    
something else. 
“A fish!” 
he cried.
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But it wasn’t. 
It was an old bottle.

wasn’t (วอซ' เซินทํ) 
 ย่อจาก was not 
ไม่ใช่ 

old (โอลดํ) เก่า
bottle (บอท' เทิล) 
ขวด           
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He pulled out the               
stopper and looked in. 

pull out (พุล เอาทํ) 
ดึงออก

stopper           
 (สตอพ' เพอะ)             
ฝาขวด

look in (ลุค อิน)                  
มองข้างใน
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“Empty,” he sighed. 
And he threw it away.

C LUN K!

empty (เอมพํ' ที)    
ว่างเปล่า

sigh (ซาย) ถอนใจ
threw away               
(ธรู อะเว') โยนทิ้ง 

clunk! (คลังคํ)                       
 เคล้ง ! (เสียงโลหะ
ตกกระทบพื้น)
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Suddenly, smoke 
poured out. The smoke                                   
turned into a huge 
face.

suddenly               

(ซัด' เดินลี)            
ทันใดนั้น

smoke (สโมค) 
ควัน

pour out              
(พอ' เอาทํ) ฟุ้งออก 

turn into             
(เทิน อิน' ทู) 

 กลายเป็น
huge (ฮิวจํ) ใหญ่โต
face (เฟซ) ใบหน้า
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“Help!,” cried the       
fisherman. “A genie!”

Help! (เฮลพํ)         
ช่วยด้วย !

cried (ไครดํ) ร้อง
fisherman                 
(ฟิช' เชอะเมิน) 

 ชาวประมง 
genie (จี' นี)             
ยักษ์จีนี
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genie (จี' นี) 
ยักษ์จีนี

tummy (ทมั' ม)ี ทอ้ง
rumbled              
(รัม' เบิลดํ) 

 (ท้อง) ร้องจ๊อก ๆ

The genie’s tummy   
rumbled. 
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“I’m hungry,” he 
growled. “I’m going to 
EAT you!”

Meow!

hungry (ฮัง' กรี) 
หิว

growl (โกรลํ) 
คําราม

I'm going to              
(ไอมํ โก' อิง' ทู) 
ฉันจะ 

eat (อีท) กิน 
meow (มี' เอา)                            
เสียงแมวร้อง
เหมียว
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