


มูลนิธิส่งเสริมส่ือเด็กและเยาวชน

                เรื่อง : ดร.แพง ชนิพงศ์  ภาพ : ชาญศลิป์ กิตตโิชติพาณิชย์
   ทอฟฟี่มหัศจรรย์



ต้น ตู่ และแต๋มเป็นเพื่อนกัน วันหนึ่งต้นชวนเพื่อน ๆ  มาเล่นที่บ้าน   

๒                                                                                                                                   ๓



“พวกเรามาดูนี่สิ” ต้นเรียกเพื่อน ๆ

     

    “อะไรเหรอ”
       “อะไรเหรอ”   

๔                                                                                                                                   ๕



          ทอฟฟี่มหัศจรรย์ อมแล้ว
          ตดหอม ช่ืนใจ ต้องลอง ต้องลอง

                               ปู้ด ปู้ด

“อมแล้วตดหอมชื่นใจ” “อมแล้วตดหอมชื่นใจ”

                   ตดหอม
                ตดหอม 

๖                                                                                                                                   ๗



  “ไปซื้อทอฟฟี่มหัศจรรย์กันดีกว่า
 อมแล้วตดจะได้หอมชื่นใจ”

  “คุณป้าครับ”
   “คุณป้าคะ” มีทอฟฟี่มหัศจรรย์อมแล้วตดหอม
       “มีขายไหมครับ”
        “มีขายไหมคะ”   

 ๘                                                                                                                                  ๙



“มีสิเด็ก ๆ  มีทั้งเม็ดเล็กและเม็ดใหญ่
อมแล้วตดหอมชื่นใจ เร็ว ๆ  ไว ๆ  รีบมาซื้อกัน”

   มีเด็กคนอื่นมาถามกันมากมาย “คุณป้าครับ”
 “คุณป้าคะ” “มีทอฟฟี่มหัศจรรย์อมแล้วตดหอม”
                         “มีขายไหมครับ”
          “มีขายไหมคะ”   

๑๐                                                                                                                                 ๑๑



     “อมทอฟฟี่กันดีกว่า”
       ต้นชวนตู่และแต๋ม

“หนึ่ง สอง สาม ปู้ด...”   

๑๒                                                                                                                                ๑๓



“หอมมั้ย หอมมั้ย” “หนึ่ง สอง สาม ป้าด ๆ ๆๆๆ”   

๑๔                                                                                                                                 ๑๕



“หอมมั้ย หอมมั้ย”

 ไม่ไหวแล้ว
 เหม็น เหม็น   

๑๖                                                                                                                                ๑๗



“เด็ก ๆ  เป็นอะไรกันจ๊ะ”   “พวกเราไปซื้อทอฟฟี่
   ที่โฆษณาว่า อมแล้วตดจะหอมช่ืนใจ
    แต่พออมแล้ว ตดไม่หอมเลยครับคุณแม่”   

๑๘                                                                                                                                ๑๙



แม่มีคาถาวิเศษให้เด็ก ๆ
เวลาเห็นโฆษณาจะได้ไม่เกิดเรื่องอย่างวันนี้

เด็ก ๆ  อยากได้คาถาไหมจ๊ะ

อยากได้ค่ะ
เอาครับ ๆ

คิด 

หยุด

ถาม 

 “คาถาวิเศษคือ ๑ หยุด อย่าเพ่ิงเช่ือ
      ๒ คิด สงสัยไว้ก่อน
       ๓ ถามคุณพ่อ คุณแม่ และคุณครู
    ทุกคนจำาได้นะ หยุด คิด ถาม”   

๒๐                                                                                                                                ๒๑



๒๒                                                                                                                                ๒๓

 ความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence) หรือ DQ เป็นความสามารถด้านการรับรู้ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
ที่จะทำาให้เราเผชิญหน้ากับความท้าทาย และปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม แม้จะฟังดูเป็นเรื่องยาก และดูเหมือนจะ
ยังห่างไกลเกินเด็กวัยนี้ แต่พ่อแม่ คุณครู ผู้ดูแลเด็ก สามารถสร้างการเรียนรู้และปูพื้นฐานเพื่อให้เด็กมีทักษะชีวิตและฐานที่มั่นคง  
โดยใช้สื่อนิทาน เพลง กระบวนการเล่นอิสระ และกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเสริมทักษะสำาคัญดังนี้

ผู้ใหญ่ช่วยปูพื้นฐานความฉลาดทางดิจิทัลให้เด็กปฐมวัยได้

๖. การรับมือกับปัญหา
การกลั่นแกล้งกัน

ทั้งในชีวิตจริงและบนโลกออนไลน์
ได้อย่างชาญฉลาด รู้จักปรึกษาผู้ใหญ่ 

ขอความช่วยเหลือ

๕. เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น 
รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

มีความสามารถในการแสดงความ
เห็นอกเห็นใจ ทั้งในชีวิตจริง

และบนโลกออนไลน์ 

๔. เข้าใจตนเอง
ว่ารู้สึกอย่างไรเมื่อรับรู้เนื้อหาของสื่อนั้น ๆ

และสื่อสารบอกความรู้สึกได้ 
รู้จักควบคุมตัวเอง 

๒. รู้จักและเข้าใจสื่อ 
เรียนรู้ ว่าสื่อมีผู้ออกแบบและ

สร้างขึ้นมา มีหลายรูปแบบให้เลือกใช้
เป็นประโยชน์ เช่น  รู้ว่าหนังสือนิทาน 
มีคนเขียนเรื่อง มีคนวาดรูป เป็นต้น

๓. การคิดวิเคราะห์ 
รู้จักตั้งข้อสงสัยไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ  

สอบถามข้อมูลจากผู้ใหญ่ 
หรือรู้จักค้นหาข้อมูลหลายแหล่ง

ปลอดภัย

เข้าใจตนเอง

เห็นใจผู้อื่น

คิด

จัดการเวลา

เข้าใจสื่อ

๑. การใช้เวลากับหน้าจอ
ได้อย่างเหมาะสม  

ไม่ใช้เวลาอยู่หน้าจอนาน ๆ 
ออกไปเล่นกับเพื่อน 
และทำากิจกรรมอื่น ๆ

สื่อปลอดภัย
มีผู้ใหญ่ดูแล
ชวนพูดคุย

ผู้ใหญ่ช่วยเลือกสื่อ
ที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์

เหมาะกับวัย

การใช้สื่อไม่บั่นทอน
สุขภาพกายและใจ

ของเด็ก

การใช้สื่อไม่ปิดกั้น
ไม่ขัดขวางปฏิสัมพันธ์

กับคนรอบข้าง

ใช้สื่อที่สร้างสุนทรียะ
มองเห็นความงาม  
ของสิ่งรอบตัว

ใช้เวลากับหน้าจอ
ไม่นานเกินไป

(ไม่เกิน ๒๐-๓๐ นาที
ต่อวัน)

หลักการง่าย ๆ ใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

เด็กสร้างสื่อง่าย ๆ 
ได้ด้วยตนเอง ใช้เวลาส่วนใหญ่ 

เล่นอิสระ และเข้าถึงศิลปะ 
และธรรมชาติ

ใช้สื่อนิทาน
สื่อที่เป็นของจริง
และของจำาลอง



๒๔

สร้างสรรค์เรื่อง
ดร.แพง ชินพงศ์
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ปริญญาโทและเอกสาขาดนตรี จากประเทศสหรัฐอเมริกา

เคยได้รางวัลชนะเลิศการประกวดเพลงอนุบาลจากสำานักงานคณะกรรมการ
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สร้างสรรค์ภาพ
ชาญศิลป์ กิตติโชติพาณิชย์

นักวาดภาพประกอบและนักแต่งนิทาน-หนังสือเด็ก
เกิดและเติบโตที่แม่กลอง สมุทรสงคราม

รักการวาดภาพมาตั้งแต่ยังเด็ก ชอบวาดภาพไว้ในหนังสือเรียน
ชอบแวะเวียนแผงหนังสือใกล้ ๆ  บ้าน รักหนังสือสวยงามทุกแขนง
จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์หนังสือดีและสวยงามให้กับเด็ก ๆ
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