




คํานิยม

	 คนทัว่ไปโดยเฉพาะพ่อแม่ผูป้กครองและครูมกัจะเข้าใจว่า	“วทิยาการค�านวณ”	และ	“การเขียน

โปรแกรม	 (coding)”	และ	 “การเรียนรู้เก่ียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์”	 น้ันเป็นเรื่องยากและไกลตัว 

การสอนให้เดก็ได้เรยีนรูแ้ละเข้าใจเป็นเรือ่งสดุวิสยั	และมกัจะมคี�าถามว่าเราจ�าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ 

ในการสอนเท่านัน้ใช่หรอืไม่	 	แต่ในทางปฏิบติัแล้ว	coding	เป็นส่ิงท่ีเรากระท�าหรอืพบเห็นได้ในชวีติ

ประจ�าวันตั้งแต่ตื่นนอนจนกระท่ังเข้านอน	 เนื่องจากเป็นเรื่องของการคิดอย่างเป็นระบบ	มีตรรกะ 

และการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนที่สามารถปลูกฝังให้เด็กตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลขึ้นไปได้เรียนรู้	 ผ่าน

กิจกรรมท้ังแบบใช้เครือ่งคอมพิวเตอร์	 (plugged	coding)	และไม่ใช้เครือ่งคอมพิวเตอร์	 (unplugged 

coding)	ได้

	 Adventures	 in	coding	และ	Journey	 inside	 the	computer	ในชุด	Hello	Ruby	 น้ี	Linda 

Liukas	โปรแกรมเมอร์ชาวฟินแลนด์	ผูเ้ขียน	ได้เขียนหนงัสอื	2	เล่ม	นีเ้พ่ือเปิดโลกของ	coding	และ 

การท�างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นเรื่องท่ีเด็ก	ๆ 	สามารถเข้าใจได้	 โดยน�าเสนอเรื่องราวสนุก	ๆ  

ผ่านตัวละครที่เป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็ก	ๆ 	 ชื่อ	 “รูบี้”	 ซึ่งจะต้องเดินทางไปพบกับภารกิจต่าง	ๆ 	ท่ีชวน 

ตื่นเต้นและชวนให้เด็ก	ๆ 	ได้คิดตามไปด้วย	ท�าให้เด็กได้พัฒนาทักษะพ้ืนฐานในการเขียนโปรแกรม 

การอ่าน	การเขยีน	การใช้ความคดิสร้างสรรค์	การคดิค�านวณ	รวมถึงตรรกะ	การแก้ปัญหาทีเ่หมาะสม 

กับวัยของเด็ก	 เพราะภารกิจต่าง	ๆ 	นี้เป็นกิจกรรมน่าสนใจ	ใช้ภาษาง่าย	ๆ 	สามารถท�าตามได้และ

ปลอดภัย	ท�าให้พ่อแม่ผูป้กครอง	และครมูทีางเลอืกมากขึน้ในการทีจ่ะน�าไปใช้เป็นสือ่ในการสอนเรือ่ง 

coding	และวิทยาการค�านวณส�าหรบัเดก็	 	นอกจากนีท้้ายเล่มยังมอีภิธานศพัท์ทีอ่ธิบายความหมาย

ของศัพท์เฉพาะต่าง	ๆ 	ไว้อีกด้วย	อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นหนังสือนิทานเพ่ืออ่านให้เด็กเล็ก	ๆ 	ฟัง 

หรืออ่านไปพร้อมกันก็สามารถท�าได้	และที่ส�าคัญท่ีสุดก็คือท�าให้เห็นว่าวิทยาการค�านวณ	หรือ 

coding	นั้นไม่ใช่เรื่องยากหรือไกลตัวเด็กเลย!

อิทธิพงษ์ โลกุตรพล



คําแนะนําสําหรับผูปกครอง

	 ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทกับ

โลกและชีวิตของคนเรามากขึ้นเรื่อย	ๆ 	แต่ผู้คน

ทั่วไปยังไม่รู้ว่าคอมพิวเตอร์ท�างานอย่างไร

	 ภายในคอมพิวเตอร์มีระบบการท�างานที่

ซับซ้อนอยู่	 	บิตและไบต์ในคอมพิวเตอร์ท�างาน

กันอย่างไร	 ไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นตรรกะได้อย่างไร

ตรรกะสร้าง	 0	และ	1	 ข้ึนมาได้อย่างไร	และ

ทั้งหมดน้ีเก่ียวข้องอะไรกับหน่วยประมวลผล

และหน่วยความจ�าทั้งหลาย

	 ย่ิงคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็ก	 บาง	 และ

ซับซ ้อนมากขึ้น	 เราก็ ย่ิงเข ้าใจมันน ้อยลง

เด็กรุ่นนี้จะเป็นรุ่นสุดท้ายท่ีได้เห็นคอมพิวเตอร์

แบบกล่องท่ีเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้	 	 พวกเขาจะ

เตบิโตอยู่ในโลกทีม่คีอมพิวเตอร์อยู่รอบตวั	ตัง้แต่

ในตุกตาหมีจนถึงแปรงสีฟันของพวกเขา

	 หนังสือเล่มนี้เขียนข้ึนมาเพ่ือให้เด็กรู้จัก

และเข้าใจคอมพิวเตอร์	 	 ซึ่งมันไม่ใช่การสอน

ต่อคอมพิวเตอร์	 	 การเข้าใจการท�างานของ

คอมพิวเตอร์นัน้ซบัซ้อนมากกว่านี	้ 	 เนือ้หาในเล่ม

เป็นการมองคอมพิวเตอร์โดยใช้จินตนาการว่า

ภายใต้กล่องลึกลับนั้นมีอะไรอยู่บ้าง

	 ข้อความใน	“กล่องเครือ่งมอื”	นัน้มไีว้เพ่ือ

ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหัวข้อต่าง	ๆ 	 	ส�าหรับผู้

ปกครอง	หนังสือเล่มน้ีมีกิจกรรมท่ีให้เด็ก	ๆ 	ได้

ประกอบคอมพิวเตอร์กระดาษขึ้นมา	 	 และมี

กิจกรรมมากมายเก่ียวกับการต่อคอมพิวเตอร์

นอกจากน้ียังแนะน�าประเดน็การพูดคยุอภิปราย

เกม	และแบบฝึกหัดท่ีพิมพ์ออกมาได้อีกด้วย

คุณสามารถหาค�าตอบได้ท่ี	www.helloruby.

com/answers

	 ผู้ปกครองควรให้เวลากับการท�ากิจกรรม

และสนุกสนานไปกับมัน	 	 เด็กบางคนนั้นอาจ

สนใจท่ีจะเรียนรู้รายละเอียดต่าง	ๆ 	อย่างลึกซึ้ง

ขณะท่ีบางคนเพียงแค่รู ้จักว ่ามันคืออะไรก็

เพียงพอแล้ว	

	 เมื่อศตวรรษครึ่งท่ีแล้ว	 ลูอิส	แคร์รอล	ได้

น�าพาอลิสไปยังโลกมหัศจรรย์ของเขาผ่านทาง

กระจกเงา	 	ตอนน้ีฉันได้ส่งรูบี้ไปสู่โลกภายใน

คอมพิวเตอร์เพื่อท�าภารกิจที่คล้าย	ๆ 	กัน
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รูบี้
ฉันชอบเรยีนรูส่ิ้งใหม่ ๆ และไม่ยอมแพ้อะไรง่าย ๆ  ฉันชอบแสดงความคิดเห็น  
พวกเธออยากฟังไหม  พ่อของฉันเก่งท่ีสุด ฉันเล่าเรื่องตลกได้ยอดเยีย่ม และฉันมีเพชรอยู่ 5 เม็ด

คําท่ีพูดบ่อย
คําท่ีพูดบ่อย

คําท่ีพูดบ่อย

คําท่ีพูดบ่อย

ส่ิงท่ีไม่ชอบ
ส่ิงท่ีไม่ชอบ

ส่ิงท่ีไม่ชอบ

ส่ิงท่ีไม่ชอบ

ส่ิงท่ีไม่ชอบ

คําพูดติดปาก 

พลังวิเศษ
พลังวิเศษ

พลังวิเศษ พลังวิเศษ

พลังวิเศษ ฉันจินตนาการถึงส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได้ ความสับสน

เราเข้าใจแต่จํานวน: 8, 16, 32, 
64, 128, 256

เราบอกได้ว่าส่ิงใดจรงิ 
และส่ิงใดเท็จ

ฉันชอบเปลีย่นรูปรา่งไปตาม
สถานการณ์  บางครัง้เป็นลูกศร 
บางครัง้เป็นรูปมือ บางครัง้ก็เป็น
ลูกศรบาง ๆ

ความสวยงามท่ีไรขี้ดจํากัด

กล่องท่ีเล็กเกินไป รูปลูกบอลสีรุง้ 
รูปนาฬิกาทราย

หลายคนคิดว่าฉันดุ แต่ท่ีจรงิ
ฉันอ่อนโยนนะมองโลกเอียงตลอดเวลา

คิดอย่างแตกต่าง

อาการค้าง
ตรรกะควอนตัม

คิบิบิต เมบิบิต เพบิบิต
ความจรงิ

ทําไม

ลอจิกเกต
เราคือผู้พิทักษ์ความจรงิ เราแม่นยําเสมอ 
แต่บางครัง้ก็ติดขัดเล็กน้อย  เราทํางานรว่มกับ
ผู้อ่ืนแต่ก็ขัดกันอยู่บ่อย ๆ

บิต
เราเป็นสมาชิกท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด
ของครอบครวั และตอบคําถามว่า เปดิ-ปดิ 
และจรงิ-ไม่จรงิ ตลอด  พวกเราสนใจบัตรเจาะรู 
แม่เหล็ก ไฟฟ้า และคอยน์

เคอรเซอร
ฉันเรว็และขีเ้ล่นนิดหน่อย  บางครัง้ฉันเด้งไปมา
แบบควบคุมไม่ได้

เสือดาวหิมะ
ฉันเป็นเสือดาวหิมะท่ีสวย สุภาพ 
และเรยีบรอ้ยท่ีสุดท่ีเคยรูจั้กมา  ฉันเถียงกับโรบอต
อยู่บ่อย ๆ (ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีไรส้าระเพราะเราท้ังคู่
ต่างก็เหมือนกันในท่ีสุด)
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คําท่ีพูดบ่อย

คําท่ีพูดบ่อยคําท่ีพูดบ่อย

คําท่ีพูดบ่อย

คําท่ีพูดบ่อย

คําท่ีพูดบ่อย

ส่ิงท่ีไม่ชอบ

ส่ิงท่ีไม่ชอบส่ิงท่ีไม่ชอบ

ส่ิงท่ีไม่ชอบ

ส่ิงท่ีไม่ชอบ

ส่ิงท่ีไม่ชอบ

พลังวิเศษ

พลังวิเศษพลังวิเศษ

พลังวิเศษ

พลังวิเศษ

พลังวิเศษ

ฉันรวดเรว็และยืดหยุ่น

ฉันมีขนาดใหญ่ท่ีสุดคิดเลขเรว็

ปุ่มขวา

ฉันทําหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้
ฉันมักจะเรว็กว่าซีพียู

ฉันไม่เคยลืมอะไร

หน่วยความจําขัดข้อง
และรัว่ไหล

คลาวด์ฉันรอ้นเรว็มาก แต่โชคดี
ท่ีมีพัดลมอยู่

ระบบสัมผัส
หน้าจอ

พิกเซล

ฉันตัวเล็กมาก เก่า 
และช้า แต่ยังคงสําคัญ
อยู่เสมอ

ผลัดกัน ตาเธอแล้ว

ความจําเอ๋ย!ไปนํามา! ถอดรหัส! ทํางาน!

คลิก

เรว็ข้ึนอีก

ต่ืน!

เมาส
ฉันกระตือรอืรน้และชอบช่วยเหลือ  ฉันเป็น
เพ่ือนท่ีมีประโยชน์มากกับคอมพิวเตอร ์ บางครัง้
ฉันก็มีหางหรอืไม่ก็ฟันสีฟ้า

หนวยประมวลผล
กราฟก/จีพียู
ฉันทําทุกส่ิงท่ีเกีย่วกับการแสดงรูปภาพ
บนจอคอมพิวเตอร์

   แรม
ฉันทํางานรว่มกับ ซีพียู จีพียู และคลังข้อมูล 
แต่ฉันจะลืมทุกส่ิงทุกอย่างเม่ือปดิคอมพิวเตอร์

หนวยเก็บ
ขอมูล
ฉันคอยเก็บทุกอย่างให้อยู่ในระเบียบ

หนวยประมวลผล
กลาง/ซีพียู
เครื่องคอมพิวเตอรจ์ะทํางานเรว็
และมีประสิทธภิาพแค่ไหนก็ข้ึนอยู่ท่ีฉัน  
คุณพบฉันได้ในหลาย ๆ  ท่ี ตัง้แต่ในโทรศัพท์มือถือ
ไปถึงยานอวกาศ

รอม
ฉันคอยเก็บทุกส่ิงท่ีคุณไม่อยากเผลอลบโดยไม่ตัง้ใจ 
ไม่อย่างน้ันฉันก็หลับ  คุณอาจรูจั้กลูกพีลู่กน้อง
ของฉันท่ีช่ือ แฟลช
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	 รบูีเ้ป็นเดก็หญิงตวัเลก็	ๆ 	ทีม่จีนิตนาการอันย่ิงใหญ่	 รบ้ีูเชือ่ว่า

ทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าเธอตั้งใจท�า	แต่วันนี้รูบี้รู้สึกเบื่อ
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	 ไม่มีอะไรท�าและไม่มีใครให้เล่นด้วยเลย		ไม่มีงานปาร์ตี้น�้าชาให้ไป	

ไม่มีแพให้ต่อ	 แม้แต่ของเล่นก็เอาแต่อยู่นิ่งและจ้องมองเท่านั้น

	 มันไม่เหมือนกับการผจญภัยเสียเลย		รูบี้ถอนหายใจ


