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หนังสือภาพสำาหรับเด็ก
คือหนังสือที่ผู้ใหญ่ต้องอ่านให้เด็กฟัง ขณะที่เด็กฟังเสียงผู้ใหญ่อ่านหนังสือภาพให้ฟังนั้น

สายตาของเด็กก็จะไล่ดูภาพในหนังสือตรงหน้า หากเป็นหนังสือภาพที่ดีแล้ว
ภาพในสายตาเด็กกับเสียงที่ผู้ใหญ่อ่านให้ฟังจะผสานกลมกลืนสนิทเนียน

จนเกิดเป็นภาพต่อเนื่องเคลื่อนไหวในสมองของเด็ก ซึ่งจะช่วยให้เด็กสร้างพลังจินตนาการได้เต็มเปี่ยม
นอกเหนือจากพลังในการเรียนรู้ระหว่างฟัง พูดคุย ถาม - ตอบสื่อสารกับผู้ใหญ่ 

และจากงานวิจัยพบว่า วัยแรกเกิดถึงหกขวบนั้นเป็นช่วงเวลาที่สมองจะพัฒนาสูงสุดในทุก ๆ ด้าน
หากได้รับการกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นการอ่านหนังสือภาพดี ๆ ให้เด็กฟังอย่างสมํ่าเสมอ

จะส่งผลดีเยี่ยมต่อพัฒนาการในเด็ก ๆ ของเรา

ครั้งหนึ่งฉันเคยเป็นปลา เรื่องและภาพ ทอม ซัลลิแวน แปล พี่นิช จัดพิมพ์โดย สํานักพิมพ์อมรินทร์คิดส์ เจ้าของ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง  
แอนด์ พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการ อุษณีย์ วิรัตกพันธ์ ที่ปรึกษาสายงานสำานักพิมพ์ในเครือ  
องอาจ จิระอร บรรณาธิการอำานวยการ สิริกานต์ ผลงาม บรรณาธิการสำานักพิมพ์ ชัชนันท์ ประสพวงศ์ บรรณาธิการ ณิชชาภัทร พรมสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายการผลิต  
อมราลักษณ์  โหมดตาด  ศิลปกรรมและคอมพิวเตอร์  ศิริพร  เสนายอด  พิสูจน์อักษร  สุนทรีย์  ไกรวิจิตร  ฝ่ายการตลาด  พนิดา ชัยศิริ, กุลพัฒนี บัวละออ  
สำานักงาน  บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) 378 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ 0-2422-9999  
ต่อ  4966 ,  4969  E-mai l :  in fo@amar in .co . th  แยกสี และพิ มพ์ ที่  สายธุ รกิจ โรงพิมพ์  บริษัทอมรินทร์พริ้ นติ้ ง  แอนด์  พับลิชชิ่ ง  จํ ากัด  (มหาชน)  
376 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ 0-2422-9000, 0-2882-1010 จัดจำาหน่ายโดย  บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จํากัด  
108 หมู่ที่ 2 ถนนบางกรวย  -  จงถนอม ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0-2423-9999 Homepage: http://www.naiin.com  
เลขมาตรฐานสากลประจำาหนังสือ 978-616-18-4498-1 พิมพ์ครั้งแรก พฤศจิกายน 2564 ราคา 265 บาท

อ ม ร ิ น ท ร์ คิ ด ส์ ช ว น อ่ า น

ครั้งหนึ่งฉันเคยเป็นปลา จากปลาที่เลี้ยงไว้ในขวดโหล เมื่อผสมผสานเข้ากับจินตนาการของเด็ก  ๆ 
ก็กลายมาเป็นเรื่องเล่าวิวัฒนาการของมนุษย์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ อีกทั้งยังช่วยสร้าง Growth Mindset  
หรอืกรอบความคดิแบบเตบิโต ใหเ้ดก็ไมก่ลวัการเปลีย่นแปลงและมุง่มัน่พฒันาตวัเองตอ่ไปเรือ่ย ๆ แมเ้จอ 
ปัญหาหรืออุปสรรคก็พร้อมที่จะหาทางแก้ไขอย่างไม่ย่อท้อ
 หนังสือเรื่องนี้นําเสนอความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านเรื่องราวที่สนุกสนาน  ให้เด็กสังเกตความ 
เปลี่ยนแปลงในภาพแต่ละหน้าเพื่อปะติดปะต่อเป็นเรื่องราว  กระตุ้นให้ เกิดการคิดเชิงเหตุผล  
(Critical Thinking) การคิดเชื่อมโยง (Analytical Thinking) และการคิดสร้างสรรค์ (Creative  
Thinking)  โดยมีเนื้อเรื่องชวนให้ติดตามว่า  ปลาตัวนั้นจะวิวัฒนาการตัวเองเป็นอะไรต่อไป  
ซึ่งคุณพ่อ คุณแม ่ และคุณครูสามารถกระตุ้นการอ่านของเด็ก ๆ ให้สนุกมากยิ่งขึ้นได ้ โดยใช้เทคนิคเสริม 
ดังนี้

 อ่านเรื่องไปตามตัวอักษรและออกเสียงให้ชัดเจน
 ให้เวลาเด็ก ๆ สังเกตภาพและตัวละครในแต่ละหน้า
 ชวนสังเกตด้วยการตั้งคําถาม ชวนให้ดู ชวนออกเสียง และคาดเดา เช่น ให้เด็ก  ๆ  ลองทายว่าปลา 
จะกลายเป็นสัตว์ชนิดใดในหน้าต่อไป หรือลองตัดภาพส่วนต่าง ๆ  ของสัตว์มาประกอบกันจะกลายเป็น 
สัตว์ชนิดใด เช่น ถ้าหนูมีปีกจะกลายเป็นค้างคาว ถ้าช้างมีขนจะกลายเป็นแมมมอธ เป็นต้น

ยิ่งอ่านซํ้ามากก็ยิ่งสนุกม
าก

อ่านซํ้าได้ครั้งแล้วครั้งเล
่า

นิทานหน่ึงเรื่อง
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ครั้งหนึ่งฉันเคยเป็นปลา

แต่แล้ววันหนึ่ง ฉันก็รู้สึกเบื่อที่จะว่ายนํ้า
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เพราะอย่างนี้ ฉันจึงต้องงอกขาออกมา
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เมื่อขึ้นจากน้ํา มาอยู่บนบก

ร่างกายของฉันก็เปลี่ยนแปลงไปมากกว่าเดิม
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