
 วัยเด็กเป็นวัยมหัศจรรย์แห่งการค้นพบ เด็ก ๆ  เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ  มากมายได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นวัยที่เหมาะ 
ต่อการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ซึ่งต้องเริ่มจากการคัดสรรสื่อการเรียนที่ดีที่สุด เพื่อช่วยสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ 
ให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ

 หนังสือท่ีช่วยเด็กในการเรียนรู้ 2 ภาษาจึงต้องเข้าใจได้ง่าย เพื่อช่วยพัฒนาความสามารถในการเรียนภาษา
ได้เต็มประสิทธิภาพ หนังสือชุด Disney Read-Along รวบรวมหลากหลายเรื่องราวอันน่าประทับใจจากการ์ตูน
ชื่อดังของ Disney เช่น Frozen, Sleeping Beauty, Cars, Tinker Bell และ Sofifia the First 
หนังสือชุดน้ีเหมาะสำ หรับเด็กตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเป็นต้นไป ในแต่ละเล่มจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก 
ประกอบด้วยเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ พร้อมคำ อ่านและคำ แปลศัพท์สำ คัญจากเน้ือเรื่อง ช่วยฝึกทักษะการอ่านและ 
จับใจความภาษาอังกฤษให้ลื่นไหลโดยไม่ต้องเปิดพจนานุกรม ส่วนท่ีสองเป็นเน้ือเรื่องแปลภาษาไทยพร้อมเกร็ดความรู้ 
ช่วยให้เพลิดเพลินและทบทวนความเข้าใจหลังการอ่านเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น นอกจากน้ี หนังสือชุด Disney 
Read-Along ยังมาพร้อม Audio CD เสียงพากย์ Sound Effect แสนสนุกจากแก๊งตัวการ์ตูน Disney Animation 
ให้น้อง ๆ  ได้ฝึกฟัง-พูดอีกด้วย

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือที่มาพร้อมเหล่าการ์ตูนดิสนีย์ตัวโปรดของเด็ก ๆ  และเรื่องราวอันน่าประทับใจชุดน้ี 
จะเป็นจุดเริ่มของหนังสือภาษาอังกฤษที่สร้างนิสัยรักการอ่านให้เด็ก ๆ  และช่วยให้คุณพ่อ คุณแม่ และคุณครูสร้างเด็กเก่ง
อังกฤษได้เป็นอย่างดี

   ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ
   บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำ กัด (มหาชน)Sa
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 การอา่นมปีระโยชน์มหาศาลต่อเดก็ ไม่ ใชแ่ค่เป็นพืน้ฐานของการเรียนรูเ้ท่านัน้ แต่ยงัพัฒนาศกัยภาพ และทักษะ
ทีจ่�าเป็นต่อการต่อยอดความคดิ และการด�ารงชีวิตในอนาคต เดก็ท่ีฝึกอ่านมาก ๆ  จะย่ิงพัฒนาทักษะความเข้าใจเนือ้หา
ที่ซับซ้อนได้รวดเร็ว ดังนั้น เวลาต้องเรียนรู้เรื่องยาก ซับซ้อน เด็กจะสนกุ และไม่เบื่อเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นกุญแจส�าคัญของ
การเป็น นักเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต (Life-Time Learner) โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ ซึ่งถือว่าจ�าเป็นต่อ
การใช้ชีวิตของเด็กในอนาคต ในฐานะ “ภาษาที่ ใช้ ในการท�างาน”

  งานวิจัยด้านสมองและพัฒนาการภาษาระบุว่า เด็กจะเรียนภาษาได้ดี ใน “ช่วงอายุเอื้อต่อการเรียนภาษา” 
(Critical Period) และ “ช่วงไวต่อการเรียนรู้” (Sensitive Period) คือ แรกเกิดจนถึง 12 ปี ในช่วงดังกล่าว  
สมองของเดก็จะเรียนรูภ้าษากีภ่าษาก็ได้โดยไม่จ�ากดั ดงันัน้ เดก็ทกุคนจงึเป็นเดก็สองภาษาได้ โดยไม่ได้ขึน้อยูกั่บความ
ฉลาดของเด็ก

  การศึกษาของทอมป์สัน (Thompson, 1991) ระบุว่า การเริ่มเรียนรู้ภาษาตั้งแต่ยังเล็ก จะท�าให้เด็กใช้ภาษา
ที่สองได้คล่องแคล่วเหมือนเจ้าของภาษา ไม่ว่าจะสอนด้วยวิธี ใดก็ตาม 
  รศ. สตเีวน พาร์กเกอร์ รองศาสตราจารย์ด้านกุมารเวชศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอสตัน 
ระบุว่า การเรียนรู้ภาษาที่สองตั้งแต่เด็ก ช่วยพัฒนาสมองของเด็ก ดังนี้

  สมองเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ภาษาได้มากขึ้น เรียนภาษาที่สาม สี่ ฯลฯ ง่ายขึ้น 

  เสริมสร้างสติปัญญาด้านมิติสัมพันธ ์ (Spatial Intelligence) คือ ความสามารถในการเข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่าง ระยะ ขนาด ต�าแหน่ง การสร้างภาพในจินตนาการ และประสาทสัมผัส ซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญของศิลปิน  
นักออกแบบ สถาปนกิ และวิศวกร

  ช่วยให้มีสมาธิดี ความจ�าดี และพัฒนาทักษะการสื่อสารได้ดีSa
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  การอ่านช่วยปูพื้นฐานการเรียนภาษา ให้เด็กซึมซับรปูประโยค ค�าศัพท์ และประมวลความหมายโดยรวมได้เองอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป
  การฝึกอ่านบ่อย ๆ  จนจ�าค�าศัพท์และประโยคได้ ทั้งตัวสะกดและการออกเสียงในทันทีท่ีเห็น (Sight Reading)  
ช่วยสร้างคลงัค�าภาษาองักฤษให้เด็กได้ง่าย ๆ  โดยทีเ่ดก็ยังไม่จ�าเป็นต้องเรียนการผสมค�าหรือไวยากรณ์ (อาจใช้บตัรค�า หรือ Flash 
Cards เข้ามาเสริม) และเมื่อฝึกอ่านด้วยวิธีนีจ้นคล่อง ก็สามารถสอนหลักการผสมเสียง (Phonics) เป็นการต่อยอดได้ด้วย  
  ทกัษะการเขยีน การพดู และไวยากรณ์จะดขีึน้ เม่ือเด็กอ่านและมีคลงัค�าศพัท์มากพอ เพราะระหว่างการอ่าน เดก็ได้เหน็ 
ค�าศัพท์ที่ ใช้ ในรปูประโยคจริง ช่วยให้ตีความในการสื่อสารได้แม่นย�า
  การทีเ่ดก็อ่านได้ดีและคล่อง ยงัไม่ส�าคญัเท่าการฝึกให้เด็กรกัการอ่าน เพราะถ้าเขารักการอ่านจะท�าให้เขามแีรงผลกัดนั 
ที่จะอ่าน เขียน พูด และฟังได้เองในเวลาที่เหมาะสม
  เด็กจะรักการอ่านได้ เมื่อได้อ่านสิ่งที่อยากอ่าน สิ่งที่สนใจ เมื่อเด็กเลือกหนังสืออ่านเอง เขาจะอ่านแล้วอ่านเล่า และ
ได้ความรู้จากหนังสือเล่มนั้น ๆ

อ่านหนังสือภาษาอังกฤษกับเด็ก ๆ  อย่างไรให้สนกุ
  ต้องเป็นแบบอย่างในการอ่านทีด่ ีต้องชกัชวนเดก็อ่านหนงัสอื การชวนทีดี่และง่ายทีส่ดุคอื การอ่านออกเสียงดัง ๆ  เพ่ือ
เรียกความสนใจ
  เลือกหนังสือให้เหมาะกับวัย ควรเริ่มที่เรื่องสั้น ๆ  ง่าย ๆ  มีภาพประกอบ รปูเล่มทนทานเปิดอ่านได้บ่อย ๆ
   ให้เดก็เลอืกเลม่ทีช่อบอ่านเอง โดยอาจจัดมุมหนงัสือในบ้านหรือห้องเรียน ให้เดก็ ๆ  เลือกหยิบอ่านเองได้ หรือไปเลอืก
ซื้อหนังสือด้วยกัน
  อ่านหนงัสอืให้ฟังบ่อย ๆ  เวลาใดก็ได้ ในทีเ่งียบ ๆ  เพ่ือให้เดก็ ๆ  มสีมาธกัิบเรื่องทีฟั่ง แต่ไม่จ�าเป็นต้องอ่านครั้งละนาน ๆ  
   อ่านให้ชัดเจนและไม่เร็วเกินไป ให้เด็ก ๆ  มโีอกาสซักถามและดูภาพประกอบพร้อมกันไปด้วย
  ชวนคุยเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง ฝึกเด็กให้เดาเนื้อหาจากภาพปกและชื่อเรื่อง เพื่อกระตุ้นความสนใจก่อนอ่าน
  ใช้เทคนคิการเล่าเรื่อง เช่น ท�าเสียงเลียนแบบตัวละคร แสดงท่าทางประกอบ ร้องเพลง เต้นร�า ฯลฯ
  ใช้สื่ออื่น ๆ  ช่วย เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาให้ดีขึ้น เช่น ซีดีเสียงประกอบหนังสือ หนังสือเสียง (Audio Book) ซีดีรอม 
ดีวีดีการ์ตูนภาษาอังกฤษ e-Book เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบไม่จ�าเจ และได้ฝึกส�าเนยีงจากเจ้าของภาษา
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W hen Mike Wazowski was little, he decided to be a 
Scarer when he grew up. He studied hard, and f inally 

he got into Monsters University. He was thrilled.
“I can’t believe it . . . I’m off icially a college student!”

little (ÅÔ·' à·ÔÅ) à»š¹à´ç¡
decide (´Ôä«´í') 
µÑ´ÊÔ¹ã¨

scarer (Êá¡' àÃÍÃí) 
¹Ñ¡à¢Â‹Ò¢ÇÑÞ

grew up (¡ÃÙ ÍÑ¾) 
àµÔºâµ

studied (ÊµÑ´' ´Õ´í) 
àÃÕÂ¹

hard (ÎÒÃí´) ÍÂ‹Ò§Ë¹Ñ¡
fi nally (ä¿' à¹ÔÅÅÕ) 
ã¹·ÕèÊØ´

got into university 
(¡Í· ÍÔ¹' ·Ù 
ÂÙ¹ÐàÇÍÃí' «Ô·Õ) 
à¢ŒÒàÃÕÂ¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

monster (ÁÍ¹' ÊàµÍÃí) 
ÊÑµÇ�»ÃÐËÅÒ´

thrilled (¸ÃÔÅ´í) 
µ×è¹àµŒ¹´Õã¨

believe (ºÔÅÕ¿Çí') àª×èÍ
offi cially (ÍÐ¿�ª' àªÔÅÅÕ) 
ÍÂ‹Ò§à»š¹·Ò§¡ÒÃ

college student 
(¤ÍÅ' ÅÔ¨ ÊµÙ' à´Ô¹·í) 
¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

10

เนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ 

µÍ¹ äÁ¤� ÇÒ«ÍÇ�Ê¡ÕéÂÑ§à´ç¡ à¢ÒµÑ´ÊÔ¹ã¨Ç‹ÒàÁ×èÍâµ¢Öé¹à¢Ò¨Ðà»š¹¹Ñ¡à¢Â‹Ò¢ÇÑÞ 
à¢ÒµÑé§ã¨àÃÕÂ¹ÍÂ‹Ò§Ë¹Ñ¡ ¨¹ã¹·ÕèÊØ´¡çà¢ŒÒàÃÕÂ¹µ‹Í·ÕèÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊÑµÇ�»ÃÐËÅÒ´ä´Œ 
à¢Òµ×è¹àµŒ¹´Õ ã¨ÁÒ¡

“äÁ‹ÍÂÒ¡¨Ðàª×èÍàÅÂ... ©Ñ¹ä´Œà»š¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÍÂ‹Ò§à»š¹·Ò§¡ÒÃáÅŒÇ !”

young, little

Monsters University

42

เนื้อเรื่องภาษาไทย 

1  เนื้อเร ื่องภาษาอังกฤษ เรียบเรียงให้อ่านง่าย
2   แถบศัพท์ด้านข้าง แปลศัพท์สำ คัญ พร้อมคำ อ่าน

แบบหน้าต่อหน้า ช่วยให้อ่านลื่นไหล
3   เน้นคำ และวลีสำ คัญ ด้วยตัวอักษรสีสันสดใส 

ช่วยให้จำ ง่าย

4   เนื้อเร ื่องภาษาไทย ช่วยทบทวนความเข้าใจ 
เนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ

5   เกร็ดความรู้ เสริมความรู้ด้านศัพท์และ 
สำ นวนภาษาอังกฤษ

1

2

3

4
5

Audio CD เสียงพากย์ Sound Effect แสนสนุก
จากแกง๊ตวัการต์นู Disney Animation สำ หรบัฝึกฟัง-พูด
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' เครื่องหมายเน้นเสียง วางไว้
 หลังพยางค์ที่เน้นเสียงหนัก

ก  go ( โก)

ค cat (แคท)

ง ring (ริง)

จ jam (แจม)

ช  chair (แชร�)

ช ship (ชิพ)

ซ see ( ซี )

ซ zero (เซีย' โร)

ฟ fine (ไฟน�)

ม  money (มัน' น)ี

ย yes (เยซ)

ร rabbit (แรบ' บิท)

ล land (แลนด�)

ว water (วอ' เทอร�)

ว van (แวน)

ฮ hot (ฮอท)

ฌ  vision (วิฌ' ฌัน)

ด do (ดู)

ท tall (ทอล)

ธ thank (แธงค�)

ธ  this (ธิซ)

น name (เนม)

บ boy (บอย)

พ pen (เพน)
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แนะนำ�ตัวละคร

Mike Wazowski ไมค์ วาซอว์สกี ้  
สัตว์ประหลาดตาเดียวสีเขียว เพราะความตัวเล็กเลยทำ ให้เขาดูไม่น่ากลัว 
แต่ไมค์ก็เป็นถึงกัปตันทีมอูซม่าแคปป้า เขามุ่งมั่นจะพาทีมชนะให้ได้

Team Oozma Kappa ทีมอูซม่าแคปป้า  
นอกจากไมค์และซัลลีย์แล้ว ในทีมยังมีสมาชิกอีก 4 ตัว ได้แก่  
สควิชชี่ (Squishy) อาร์ต (Art) ดอน คาร์ลตัน (Don Carlton) 
และคู่แฝดเทอร์ริกับเทอร์รี่ (Terri&Terry)

James P. Sullivan (Sulley) เจมส ์พี. ซัลลิแวน (ซัลลีย์)   
สัตว์ประหลาดขนปุยตัวใหญ่ เป็นผู้สืบทอดสายเลือดนักเขย่าขวัญผู้ยิ่งใหญ่
อย่างตระกูลซัลลิแวน นิสัยเกียจคร้าน ไม่ค่อยชอบหน้ากับไมค์เสียเท่าไหร่ 
แต่สุดท้ายก็ต้องมาอยู่ทีมเดียวกัน

Dean Hardscrabble คณบดีฮาร์ดสแครบเบิล   
คณบดีผู้น่าเกรงขามแห่งมหาวิทยาลัยสัตว์ประหลาด  
อดีตเคยเป็นถึงนักเขย่าขวัญในตำ นาน

For the f irst time, Sulley believed they could win the 
Scare Games. He believed in Mike. 

Then Dean Hardscrabble pointed at Mike and said 
something that upset Sulley. “Do you think he’s scary?”

for the fi rst time 
(¿ÍÃí à¸ÍÐ à¿�Ãí«·í ä·Áí) 
à»š¹¤ÃÑé§áÃ¡

believe (ºÔÅÕ¿Çí') àª×èÍ
then (à¸¹) áÅŒÇ
believe in (ºÔÅÕ¿Çí' ÍÔ¹) 
àª×èÍÁÑè¹ã¹...

point at (¾ÍÂ¹í·í áÍ·) 
ªÕéä»·Õè

said (à«´) ¾Ù´, ºÍ¡
something («ÑÁ' ¸Ô§) 
ºÒ§ÊÔè§

upset (ÍÑ¾à«·') 
·íÒãËŒ¡Ñ§ÇÅ

»ÃÙ�¿ 2 (¾ÅÍÂ + µ‹ÒÂ) 22 x 22 «Á. 12 ¾.Â. 58

24
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This is the story of how Mike and Sulley met. 
You can read along with me in your book. You will 

know it’s time to turn the page when you hear  
this sound. . . .

Let  s begin now.

น่ีเป็นเร ื่องราวของการพบกันระหว่างไมค์กับซัลลีย ์ 
เพื่อน ๆ  สามารถอ่านหนังสือเล่มน้ี ไปพร้อมกันได้ และจะรู้ว่า 
ถึงเวลาเปิดไปหน้าใหม่ได้แล้ว เมื่อได้ยินเสียงดนตรีน้ี...

ไปลุยกันเลย

การอ่านสร้างเด็กเก่งอังกฤษ .................................................................................. 4

ยิ่งอ่านแต่เล็ก ยิ่งเก่งอังกฤษ .................................................................................5

มีอะไรอยู่ในเล่ม ........................................................................................................ 6

แนะนำ�ตัวละคร ........................................................................................................ 8

เนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ ............................................................................................ 10

เนื้อเรื่องภาษาไทย ...................................................................................................41
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W hen Mike Wazowski was little, he decided to be a 
Scarer when he grew up. He studied hard, and f inally 

he got into Monsters University. He was thrilled.
“I can’t believe it . . . I’m off icially a college student!”

little (ลิท' เทิล) เป็นเด็ก
decide (ดิไซดํ')  
ตัดสินใจ

scarer (สแก' เรอรํ)  
นักเขย่าขวัญ

grew up (กรู อัพ) 
เติบโต

studied (สตัด' ดีดํ) 
เรียน

hard (ฮารํด) อย่างหนัก
finally (ไฟ' เนิลลี)  
ในที่สุด

got into university 
(กอท อิน' ทู  
ยูนะเวอรํ' ซิที)  
เข้าเรียนมหาวิทยาลัย

monster (มอน' สเตอรํ) 
สัตว์ประหลาด

thrilled (ธริลดํ)  
ตื่นเต้นดีใจ

believe (บิลีฟวํ') เชื่อ
officially (อะฟิช' เชิลลี) 
อย่างเป็นทางการ

college student 
(คอล' ลิจ สตู' เดินทํ) 
นักศึกษา

10
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On the f irst day of class, a monster named James P. 
Sullivan showed up. Everyone called him Sulley.

“Roooooar!” Sulley was a natural talent. 
The teacher gave him a wide smile. “I expect big things 

from you.”

first (เฟิรํซทํ) แรกสุด
day (เด) วัน 
class (แคลซ) ชั้นเรียน
name (เนม) มีชื่อว่า
show up (โช อัพ) 
ปรากฏตัว

everyone (เอฟวํ' รีวัน) 
ทุกคน

call (คอล) เรียกว่า
Roooooar! (รอรํ)  
โฮกกกกก !

natural (แนช' เชอเริล) 
โดยธรรมชาติ

talent (แทล' เลินทํ)  
ผู้มีพรสวรรค์

teacher (ที' เชอรํ) 
อาจารย์

gave a smile  
(เกฟวํ อะ สไมลํ) ส่งยิ้ม

wide (ไวดํ) กว้าง
expect sth from sb 
(อิคซเปคทํ' ฟรอม)  
คาดหวัง...จาก...

big (บิก) ใหญ่
thing (ธิง) สิ่ง

11
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Sulley didn’t think he needed to do any studying. 
Mike thought Sulley was lazy. “I’m going to scare  

circles around you this year.” 
“Okay, I’d like to see that.”

think (ธิงคํ) คิด
need to (นีด ทู)  
จําเป็นต้อง

do studying  
(ดู สตัด' ดีอิง) เรียน

thought (ธอท) คิด
lazy (เล' ซี) ขี้เกียจ
I’m going to  
(ไอมํ โก' อิง ทู) ฉันจะ...

scare (สแกรํ) ทําให้กลัว
circle (เซอรํ' เคิล)  
กลุ่มคน

around (อะเรานํดํ') 
รอบ ๆ

this (ธิซ) นี้
year (เยียรํ) ปี
I’d like to (ไอดํ ไลคํ ทู) 
ย่อจาก would like  
ฉันอยาก...

see (ซี) เห็น
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