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ก่อเกิด
 ในสถานการณ์ยุคดิจิทัล   สื่อใหม่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเด็กและคนทุกวัยมากขึ้น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก ๆ เข้าถึงสื่อและเทคโนโลยีตั้งแต่อายุน้อย ๆ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างการอยู่กับ

สื่อให้เป็นและสมดุล และผู้ใหญ่รอบตัวช่วยกันปูพื้นฐานความฉลาดในการใช้สื่อ

สร้างสรรค์นิทานภาพเพื่อสร้างพลเมืองดิจิทัล
 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน  มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ได้ทำการสำรวจและวิจัยแนวทางการ

ใช้สื่อเพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัย ได้มีความรู้เท่าทันสื่อและดิจิทัล พบว่า ในหลายประเทศทั่วโลกใช้นิทานภาพ

เป็นสื่อ เพื่อสร้างพื้นฐานให้เด็กตั้งแต่อายุน้อย ๆ ในการเป็นพลเมืองที่เท่าทันและมีความสามารถสร้างสรรค์สื่อได้เอง 

จึงร่วมมือกับแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

จัดทำ โครงการหนังสือนิทานภาพ ชุด เด็กปฐมวัยรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลขึ้น 

หนังสือนิทานภาพ ชุด “เด็กปฐมวัยรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล”

หนังสือนิทานภาพ ชุด “เด็กปฐมวัยรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล”

 หนังสือนิทานภาพ ชุด เด็กปฐมวัยรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล มีทั้งหมด ๖ เล่มด้วยกัน เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย

ในช่วง ๒ วัย คือ ๓-๔ ปี และ ๕-๖ ปี 

 ความน่าสนใจและน่าตื่นเต้นของหนังสือนิทานภาพชุดนี้คือ มีเนื้อหาที่ชวนผู้อ่านท่องโลกไอทีในยุคดิจิทัล

ที่เด็ก ๆ ทุกคนสนใจ และผู้ใหญ่ก็อยากรู้ จึงเป็นหนังสือนิทานภาพที่ผู้ใหญ่และเด็กเรียนรู้ไปด้วยกัน เป็นสะพาน

เชื่อมคนหลายวัย และยังให้มุมมองในการมองสื่อไอที ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่ต้องเข้าใจและสร้างสมดุล

ในชีวิตให้เป็น ซึ่งคาดหวังว่าผู้ใหญ่จะได้ “เข้าใจ” “เท่าทัน” และ “ประยุกต์ใช้” สื่ออย่างสร้างสรรค์ และใช้เป็นสื่อ

ในการสร้างทักษะชีวิตของเด็กและคนรอบตัวเด็กไปพร้อมกัน 

 คณะทำงานหวังว่า หนังสือนิทานภาพชุดนี้ จะเป็นสื่อสร้างสรรค์ที่เด็ก ครอบครัว คุณครู และผู้ใหญ่เห็น

คุณค่า นำมาสู่การพูดคุยแลกเปลี่ยน และหรือถ่ายทอด เผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้การอยู่กับสื่อในยุค

ดิจิทัลอย่างชาญฉลาด และช่วยกันสร้างพลเมืองดิจิทัลในอนาคต

เข็มพร วิรุณราพันธ์

ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)

บอกกล่าวความคาดหวัง

เรื่อง : อัปสร เสถียรทิพย์   เข็มพร วิรุณราพันธ ์         
ภาพ : ปรีดา ปัญญาจันทร์

นกกะปูดตาแดง



นกกะปูด ตาแดง ตัวหนึ่ง
บินเที่ยว ไปถึง ทุ่งใหญ่
เล่นน�้า ส�าราญ บานใจ
ไซ้หาง สะบัดหัว อยู่ตัวเดียว

หันไป หันมา เหงาหงอย
นกกะปูด ตาลอย โดดเดี่ยว
บินตาม ทางคด ลดเลี้ยว
บินเที่ยว หาเพื่อน...เหมือนไม่มี

๒ ๓



ฮั่นแน่ ! เจอแล้ว นกเอี้ยง
คอเอียง ก้มหน้า ซะนี่

๔ ๕



ยืนบน หลังควาย อ้วนพี
มองดีดี ตาเอี้ยงนี้..สีแดง

๖ ๗



นกกะปูด ตกใจ บินต่อ
โอ้หนอ เพื่อนเรา ใครแกล้ง
คงเจอ อะไร ร้อนแรง
ตาแดง ขอบด�า คล�้าจัง

๘ ๙



ยิ่งใกล้ ได้เห็น สีหน้า
อีกา ตาแดง หรือนี่
สงสัย ในใจ เต็มที
นกเอี้ยง อีกา...ตาเป็นอะไร

มองเห็น อีกา ที่ท่าน�้า
ดื่มด�่า อะไร ที่ริมฝั่ง
บินใกล้ใกล้ ให้เห็น จริงจัง
อีกา ก็ยัง....ไม่ไยดี

๑๐ ๑๑



เก็บความ สงสัย ไว้ก่อน
นกกะปูด พักผ่อน ที่ร่มไม้
นกกระยาง เขย่งมา เร็วไว
นกตัวเล็ก นกตัวใหญ่  ก็ไม่มอง

นกกระจอก ยืนนิ่ง อิงหญ้า
ก้มหน้า หน้าตา หม่นหมอง
นกกระจิบ อยู่ใกล้ ไม่มอง
เพื่อนนก ต่างจ้อง มองอะไร

ทุกตัว ตาแดง แข่งนกกะปูด
บินไป ไม่พูด กันหรือนี่
พ่อนก แม่นก ไม่ไยดี
ปล่อยลูก อย่างนี้ ไม่ได้การ

บินไป ประชิด อื้อฮือ
ทุกตัว ดูมือถือ กันใหญ่
ก้มหน้า ก้มตา มากไป
จะเอ่ย ถามผู้ใหญ่ ให้ตอบที

๑๒ ๑๓



ลุงฮูก มองไกล ไปข้างหน้า
ชักช้า ปัญหา ขยายใหญ่
เร่งประชุม หมู่นก เร็วไว
ป้องกัน แก้ไข ให้ทัน

บินวน เวียนหา ลุงนกฮูก
ลุงฮูก ลุงฮูก โปรดขาน
แย่แล้ว แย่แล้ว ทุกบ้าน
อาการ ย�่าแย่ น่าตกใจ

๑๔ ๑๕



เหล่านก ร่วมใจ ก�าหนด
ตั้งกฎ การใช้  ให้มั่น
ใช้มือถือ อย่างไร ให้รู้ทัน
สามข้อนั้น เข้าใจ ใช้ให้เป็น

หนึ่ง คือไม่เล่น ในห้องนอน

๑๖ ๑๗



สอง วิงวอน กินข้าว เราไม่เล่น
สาม เล่นเกม ได้บ้าง วางให้เป็น
ใช้หรือเล่น แต่ละวัน ไม่ให้นาน

๑๘ ๑๙



 มวลหมู่นก กลับมา มีความสุข
 ตาแวววาว แสนสนุก สุขสดใส
 พูดคุย  บรรเลงร้อง  ก้องพงไพร
 นกกะปูด ดีใจ ร้องไชโย

เหล่านก เข้าใจ ข้อก�าหนด
ร่วมมือ ละลด เริ่มที่บ้าน
สามข้อ ปฏิบัติ จนช�านาญ
ทุกตัว เบิกบาน ส�าราญใจ

ปูด ปูด
ไชโย

๒๐ ๒๑



๒๒

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

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 
และทํากิจกรรมอื่น ๆ

๒๓

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

และของจําลอง

๒๒ ๒๓
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สร้างสรรค์นิทานภาพเพื่อสร้างพลเมืองดิจิทัล
 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน  มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ได้ทำการสำรวจและวิจัยแนวทางการ
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จัดทำ โครงการหนังสือนิทานภาพ ชุด เด็กปฐมวัยรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลขึ้น 

หนังสือนิทานภาพ ชุด “เด็กปฐมวัยรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล”

หนังสือนิทานภาพ ชุด “เด็กปฐมวัยรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล”

 หนังสือนิทานภาพ ชุด เด็กปฐมวัยรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล มีทั้งหมด ๖ เล่มด้วยกัน เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย

ในช่วง ๒ วัย คือ ๓-๔ ปี และ ๕-๖ ปี 

 ความน่าสนใจและน่าตื่นเต้นของหนังสือนิทานภาพชุดนี้คือ มีเนื้อหาที่ชวนผู้อ่านท่องโลกไอทีในยุคดิจิทัล

ที่เด็ก ๆ ทุกคนสนใจ และผู้ใหญ่ก็อยากรู้ จึงเป็นหนังสือนิทานภาพที่ผู้ใหญ่และเด็กเรียนรู้ไปด้วยกัน เป็นสะพาน

เชื่อมคนหลายวัย และยังให้มุมมองในการมองสื่อไอที ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่ต้องเข้าใจและสร้างสมดุล

ในชีวิตให้เป็น ซึ่งคาดหวังว่าผู้ใหญ่จะได้ “เข้าใจ” “เท่าทัน” และ “ประยุกต์ใช้” สื่ออย่างสร้างสรรค์ และใช้เป็นสื่อ

ในการสร้างทักษะชีวิตของเด็กและคนรอบตัวเด็กไปพร้อมกัน 

 คณะทำงานหวังว่า หนังสือนิทานภาพชุดนี้ จะเป็นสื่อสร้างสรรค์ที่เด็ก ครอบครัว คุณครู และผู้ใหญ่เห็น

คุณค่า นำมาสู่การพูดคุยแลกเปลี่ยน และหรือถ่ายทอด เผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้การอยู่กับสื่อในยุค

ดิจิทัลอย่างชาญฉลาด และช่วยกันสร้างพลเมืองดิจิทัลในอนาคต

เข็มพร วิรุณราพันธ์

ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)

บอกกล่าวความคาดหวัง

นกกะปูดตาแดง
เรื่อง
อัปสร เสถียรทิพย์  เข็มพร วิรุณราพันธ์

ภาพ
ปรีดา ปัญญาจันทร

พิมพ์ครั้งที่ ๑
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๒,๐๐๐ เล่ม

บรรณาธิการ / อํานวยการ
เข็มพร วิรุณราพันธ์

กองบรรณาธิการ
ผศ.ลักษมี คงลาภ, สุดใจ พรหมเกิด, รศ.ถิรนันท์ อนวัชศิริวงค์, 
ดร.สรานนท์ อินทนนท์, ศศิกานท์ พืชขุนทด

บรรณาธิการภาพ
ระพีพรรณ พัฒนาเวช

ประสานงาน
สิริวัลย์ เรืองสุรัตน์, วาสนา ศรทรง

ศิลปกรรม
ปถมาพร แผ้วประยูร

จัดพิมพ์โดย
สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)
๖/๕ ซอยอารีย์ ๕ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๖๑๗ ๑๙๑๙-๒๐  
www.childmedia.net  I  www.cclickthailand.com 

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. 
๔๒๔ หมู่บ้านเงาไม้ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๖๗ แยก ๓ ถนนจรัญสนิทวงศ์ 
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพ ฯ ๑๐๗๐๐ 
โทร ๐ ๒๔๒๔ ๔๖๑๖ 
www.happyreading.in.th

พิมพ์ที่ 

สร้างสรรค์เรื่อง

อัปสร เสถียรทิพย์

สําเร็จการศึกษาปริญญาโท วารสารศาสตร์และการสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นนักเขียนสมัครเล่นที่ชอบเขียนหนังสือ 
เขียนกลอนตั้งแต่เรียนชั้นมัธยม เคยประกวดกวีเพื่อนใหม่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตนักจัดรายการวิทยุสโมสร
เพื่อนงาน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก คลื่น ๙๒.๕  เมกะเฮิรตช์ สถานี
วิทยุกรมประชาสัมพันธ์ ปัจจุบันทํางานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
องค์กรด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สร้างสรรค์ภาพ

ปรีดา ปัญญาจันทร์

เกิดวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๐๐ ที่จังหวัดหนองคาย ได้ฟังนิทานจาก   
คุณยายมาตั้งแต่เด็ก และหลงใหลภาพประกอบเรื่องของครูเหม เวชกร 
เป็นอย่างยิ่งทําให้มีความฝันที่จะเป็นคนวาดภาพประกอบนิทาน เมื่อ
ได้เข้าศึกษาวิชาศิลปะที่ มศว ประสานมิตรก็ได้ทํางานตามที่ฝันไว้ 
และทําต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
ผลงานที่เพียรมาตลอดมีมากกว่า ๓๐๐ เรื่อง เช่น เม่นหลบฝน ต้นไม้
ใกล้ตัว พระจันทร์อยากมีเพื่อน นิทานชุดราชากะฤ ษี นิทานชุด สระ
สนุก นกป่ากับปู่ต้นไม้ เป็นต้น
ปัจจุบันยังคงทํางานสร้างนิทานตามฝันอยู่มิได้ขาดควบคู่กับเป็นครู
สอนในระดับอนุบาลและประถมฯ พร้อมกับเป็นวิทยากรอบรมครู      
ทั่วประเทศ
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