บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
จากการทาโครงงานกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ออนไลน์ “นิทานวันยังค่า” ผูจ้ ดั ทา
ได้ เ รี ยนรู ้ ก ระบวนการผลิ ต รายการโทรทัศ น์ ตั้ง แต่ ก ระบวนการเตรี ยมการผลิ ต รายการ
กระบวนการผลิ ตรายการ และกระบวนการหลังการผลิ ตรายการ โดยมี ข้ นั ตอนในการท างาน
ดังต่อไปนี้
4.1 ขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ (PRE-PRODUCTION)
4.1.1 ขั้นตอนคิดรู ปแบบรายการ
TigerNoy Studio มีแนวคิดที่จะสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ออนไลน์สาหรับเด็ก Excutive
Producer จึ ง มอบหมายให้คิ ดค้นรายการโทรทัศ น์ ออนไลน์ โดยมี ก ลุ่ ม เป้ า หมาย คื อ เด็ ก ระดับ
ปฐมวัย ที่มีอายุระหว่าง 3-5 ปี จึงได้คิดค้นสร้างสรรค์รายการนิ ทานสาหรับเด็ก เผยแพร่ ออกอากาศ
ทางสื่ อโซเชียลมีเดียของทางสตูดิโอ
การสร้างสรรค์ผลงานรายการ “นิทานวันยังค่า” ทีมงานจะสร้างสรรค์สื่อสาหรับเด็ก 2 กลุ่ม
คือ คือ 1.สาหรับเด็กปกติ และ 2. ผลิต Audio Description (AD) เสี ยงบรรยายภาพสาหรับผูพ้ ิการ
ทางสายตาด้ว ย โดยรู ป แบบการเผยแพร่ ผ ลงานนิ ท านวัน ยัง ค่ า เป็ นการน าเสนอเนื้ อ หาผ่ า น
สื่ อออนไลน์ในผ่านช่องทางของยูทูป ช่องไทเกอร์ นอ้ ยทีวี (ปั จจุบนั มีผตู ้ ิดตามประมาณ 6,500 คน)
และจะมีการโปรโมทช่องให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี ) และผ่านทางโรงเรี ยนสอน
ผูพ้ ิการทางสายตา ซึ่ งในอนาคตเมื่อออกอากาศแล้วยังสามารถนามาผลิตเป็ นหนังสื อนิทานสาหรับ
เด็กอี กด้วย โดยการเผยแพร่ ดงั กล่ าวไม่ใช่ เป็ นเพียงผูร้ ั บสารเพียงอย่างเดี ยว การนาเสนอเนื้ อหา
แบบเดิม ๆ อาจไม่ตอบโจทย์กบั สังคมวัฒนธรรมในปั จจุบนั สิ่ งเหล่านี้นามาสู่ วธิ ี การนาเสนอเนื้ อหา
รู ปแบบใหม่ ที่เป็ นการนาเสนอเนื้ อหาที่มีการผสานสื่ อ/ช่ องทางการนาเสนอเนื้ อหามากกว่าหนึ่ ง
ช่ องทาง รวมถึ งการพัฒนาตัวเนื้ อหาให้สอดรั บกับตัวสื่ อที่ ใช้ในการนาเสนอ ทั้งยังต้องเป็ นการ
นาเสนอเนื้ อหาที่สามารถดึ งผูใ้ ช้สื่อให้เข้ามามีส่วนร่ วมกับเนื้ อหาให้ได้มากที่สุด ลักษณะของการ
นาเสนอเนื้ อหาดังกล่าวนาไปสู่ แนวคิดรู ปแบบใหม่ของการนาเสนอเนื้ อหาที่เรี ยกว่าการนาเสนอ
เนื้อหาข้ามพ้นสื่ อ (Transmedia)
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รู ปแบบรายการนิทานวันยังค่า
ประเภทรายการ
รายการเด็ก
ชื่ อรายการ
นิทานวันยังค่า

รู ปที่ 4.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) ประจารายการนิทานวันยังค่า
Concept รายการ
นิทานสนุกไม่ซ้ าใคร
ความยาว
10 นาที
จานวนตอน
12 ตอน
ช่ องทางการออกอากาศ
Youtube Channel : Tiger Noy TV
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วัตถุประสงค์ ของรายการ
1. เพื่อผลิตสื่ อสร้างสรรค์นิทานเรื่ องใหม่ในรู ปแบบโมชัน กราฟิ กสาหรับเด็ก ระดับ
ปฐมวัย (3-5 ปี )
2. เพื่ อผลิ ตสื่ อสร้ า งสรรค์ส าหรั บ ผูด้ ้อยโอกาสทางการสายตา (เสี ย งบรรยายภาพ
Audio Description)
3. เพื่อสร้างสรรค์สื่อต้นแบบสาหรับผูพ้ ิการทางสายตา
กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้ าหมายหลัก
เด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี และผูพ้ ิการทางสายตา
กลุ่มเป้ าหมายรอง
เด็กประถมศึกษาตอนต้น อายุ 6-9 ปี

ช่ วงที่ 1
ช่ วงที่ 2
ช่ วงที่ 3

รู ปแบบการนาเสนอ
รายการนิทานวันยังค่า นาเสนอในรู ปแบบนิทานสอนใจที่ให้ขอ้ คิด
ช่ วงที่ 1 เป็ นช่ ว งการเปิ ดรายการจะมี พิ ธี ก รหลัก และตุ๊ ก ตาหุ่ น มื อ ชื่ อ “ลุ ง เสื อ ”
เกริ นนาเข้าสู่ เนื้อหานิทาน
ช่ วงที่ 2 นิทานโมชันกราฟิ ก ที่สร้างจากการวาดภาพประกอบและนามาทาให้
เคลื่อนไหว พร้อมใส่ เสี ยงบรรยายประกอบ
ช่ วงที่ 3 ช่ ว งนี้ เป็ นช่ ว งสรุ ปสาระส าคั ญ และข้ อ คิ ด ที่ ไ ด้ จ ากการรั บ ชมนิ ท าน
โมชันกราฟิ ก เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างไร
Tone & Mood
Color Tone : สี สันสดใส
Mood
: สนุกสนาน ร่ าเริ ง
4.1.2 การเขียนบทนิทาน
เมื่อได้สร้างสรรค์รูปแบบรายการออกมาเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการเขียนบท
นิ ทาน เพื่อที่จะนาไปใช้ในกระบวนการการวาดภาพประกอบและโมชันกราฟิ กในขั้นตอนต่อไป
โดยการเขียนบทนิ ทาน โดยขั้นตอนแรกเริ่ มจากการแต่งเรื่ องย่อของนิ ทาน โดยจะต้องสอดแทรก
ข้อคิด คุณธรรมลงไปในเนื้อหาของนิทานด้วย ลักษณะเรื่ องย่อของนิทาน มีดงั ต่อไปนี้
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รู ปที่ 4.2 ประชุมทีมงานสร้างสรรค์บทและทีมด้านการออกแบบ (Production Design)
นิทานเรื่ อง นิว้ ก้อย
พระราชาหนุ่ มอาสาไปปราบโจรภูเขา โดยปราศจากอาวุธ พระองค์มีเพียงแค่ดินสอและ
สมุ ดบันทึ ก ระหว่า งทางได้พ บกับ ชาวบ้า นที่ ท ะเลาะกันเรื่ องของผลมะม่ วง พบพื้ นที่ แห้ง แล้ง
ไม่สามารถปลูกพืชได้ ก่อนไปเจอโจรภูเขาซึ่ งแท้จริ งแล้ว เป็ นเพียงชาวเขาที่หิวโซ พระราชาหนุ่ ม
เก็บตัวอยู่แต่ในวัง จนประชาชนติฉินนิ นทาว่าไม่ทาอะไรเลย แต่พระราชาหนุ่ มก็ได้พิสูจน์ตวั เอง
ด้วยการสร้างผงทาฝนเทียม และนาพืชพรรณไปมอบให้ชาวเขาปลูก แก้ปัญหาปากท้องได้สาเร็ จ
(เด็กรุ่ นใหม่ จะได้ เรี ยนรู้ การใช้ ปัญญาในการแก้ ปัญหา โดยมีพระราชาต้ นแบบ คือในหลวง
รั ชกาลที่ 9 และได้ ทราบถึงพระราชกรณี ยกิจ และโครงการในพระราชดาริ )
นิทานเรื่ อง ดินสอ
คุ ณแม่ได้ซ้ื อดิ นสอให้ลูกชาย 1 แท่ง เพื่อนาไปใช้ในวันเปิ ดเทอม...ที่ โรงเรี ยน เด็กชาย
เห็นเพื่อนๆ นาดินสอจานวนมากมาอวดกัน เมื่อกลับถึงบ้าน เด็กชายจึงขอร้องให้คุณแม่ซ้ื อดิ นสอ
เพราะอยากได้แ ท่ ง ใหม่ แต่ คุ ณ แม่ ก ลับ ให้ เ หตุ ผ ลสอนลู ก ถึ ง การใช้ สิ่ ง ของที่ มี อ ยู่ ใ ห้ คุ ้ม ค่ า
พร้อมยกตัวอย่างพระราชาที่ใช้ดินสอเพียงเดือนละ 1 แท่ง
(เรี ยนรู้ การใช้ สิ่งของอย่ างมีคุณค่ า อย่ างเกิดประโยชน์ สูงสุด และเรื่ องความประหยัด โดยมี
ต้ นแบบจากในหลวงรั ชกาลที่ 9 ซึ่ งใช้ ดินสอทรงงานเพียงปี ละ 12 แท่ ง)
นิทานเรื่ อง มังกร
เมื อ งดราโกแลนด์ ทุ ก คนต่ า งมี ม ัง กรเป็ นสั ต ว์เ ลี้ ยง ยกเว้น ครอบครั ว ของอาเธอร์
เพราะฐานะที่ยากจน วันหนึ่ ง อาเธอร์ ไปเล่ นกับเพื่อนๆ แต่เพื่อนๆมีมงั กรมาอวดกันหมด ทาให้
อาเธอร์ น้อ ยใจเพราะไม่ มี ม ัง กรเหมื อ นคนอื่ น อาเธอร์ ก ลับ บ้า นและอยากให้ พ่ อ ซื้ อ มัง กรให้
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พ่อไม่สามารถซื้ อให้ได้ เพราะไม่มีเงินมากพอ พ่อจึงสอนให้อาเธอร์ ขยันทางาน แล้วเก็บสะสมเงิน
เพื่อนาไปซื้ อของที่ตอ้ งการ ซึ่ งอาเธอร์ ได้ช่วยพ่อนาของเก่าไปขายที่ตลาด จนมีเงินพอที่จะซื้ อมังกร
ได้จนสาเร็ จ
(ฝึ กความตั้งใจในการเก็บสะสมเงิน ปลูกฝั งความประหยัดอดออม และรู้ จักการช่ วยเหลื อ
แบ่ งเบาภาระของคุณพ่ อคุณแม่ )
นิทานเรื่ อง นกกระจาบและชาวนา
นกกระจาบบิ นออกไปหาอาหารให้ลูกน้อยที่ ทุ่งนา แต่กลับถู กชาวนาขับไล่ ด้วยการปา
ก้อนหิ นใส่ ทาให้นกกระจาบได้รับบาดเจ็บและโกรธแค้น นกกระจาบแอบติดตามชาวนา จนไป
เห็นชาวนาได้พบกับสร้อยทองเส้นหนึ่ งหล่นอยูท่ ี่พ้นื ชาวนาได้เก็บสร้อยเส้นนั้นมาเป็ นของตนเอง
นกกระจาบจึงคิดอุบายออก โดยไปบอกชาวนาว่า ยังมีสร้ อยทองอีกหลายเส้นอยู่ในป่ าลึ ก ชาวนา
เชื่อและเข้าไปตามหาสร้อยทองในป่ าอยูน่ าน จนรู ้วา่ ถูกนกกระจาบหลอก จึงกลับมาที่ทุ่งนาอีกครั้ง
ด้วยความโมโห แต่ตอ้ งเสี ยใจแทน เพราะข้าวในนากลับถูกนกกระจาบจิกกินไปจนหมดสิ้ น
(สอนให้ ร้ ู จักความน่ ากลัวของความโลภ โลภมากมักลาภหาย และความเห็ นอกเห็ นใจ
ใจเขาใจเรา)
นิทานเรื่ อง ชายพายเรื อ
ผูช้ ายคนหนึ่ ง มีหน้าที่อาสาพายเรื อไปส่ งเด็กๆ ที่ชายฝั่ งอีกด้านหนึ่ ง หรื อพาเด็กๆ ไปชม
สัตว์ประหลาดในทะเล ในขณะที่ชายพายเรื อกาลังทาหน้าที่ของตนอยูน่ ้ นั ได้เกิดพายุลูกใหญ่ซดั เข้า
ใต้ทอ้ งเรื อจนทะลุ น้ ารั่วเข้ามาในตัวเรื อ เด็กชายในเรื อจึงนาดิ นน้ ามันมาอุด แต่อุดเท่าไรน้ าก็กลับ
พุง่ แรงขึ้น ชายพายเรื อจึงกระโดดลงน้ า เพื่อนาดินน้ ามันอุดใต้ทอ้ งเรื อจากด้านนอก และได้สอนให้
เด็กชายรู ้จกั การแก้ปัญหาอย่างแท้จริ ง ผูช้ ายคนนั้นยังคงอาสาพายเรื อส่ งเด็กๆตลอดไป
(เรี ยนรู้ การแก้ ปัญหาจากต้ นเหตุ โดยใช้ สติ เปรี ยบเทียบกับการแก้ ปัญหาจากภายนอก และ
ภายใน และชายพายเรื อจ้ างคนนั้น ได้ เปรี ยบเสมือนกับอาชีพครู )
นิทานเรื่ อง รองเท้าข้ างเดียว
รองเท้าคู่หนึ่งบนชั้นวางขายกาลังทะเลาะกัน ข้างซ้ายอยากมีเจ้าของ แต่ขา้ งขวาไม่อยากให้
ใครมาสวมใส่ รองเท้าข้างขวาไล่ ขา้ งซ้ายไป ในที่ สุด รองเท้าบนชั้นวางก็ถูกขายจนหมด เหลื อ
รองเท้าข้างขวาข้างเดียว ที่ไม่มีใครต้องการ
(ความสาคัญของการสวมรองเท้ า และความหมายของการพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน)
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นิทานเรื่ อง หัวหอม
หัวหอมอยากมี เพื่ อน หัวหอมเข้า ไปเล่ นกับ ผัก ต่ า งๆ แต่ ไ ม่ มี ใ ครอยากเล่ นด้วย เพราะ
หัวหอมไม่สามารถทาให้ผกั ต่างๆมีความสุ ขได้ เพราะชอบทาให้น้ าตาไหล แต่ในที่สุด หัวหอมก็มี
เพื่อน คือเด็กหญิงตัวน้อยที่กาลังเป็ นหวัด
(ยอมรั บในความแตกต่ าง ต่ างคนต่ างที่มาก็เป็ นเพื่อนกันได้ และประโยชน์ ของหัวหอม)
นิทานเรื่ อง ภูเขานา้ แข็ง
ภู เ ขาน้ า แข็ ง แอบหลัง รั ก ก้อ นเมฆก้อ นหนึ่ ง แต่ ภู เ ขาน้ า แข็ ง ไม่ ส ามารถขึ้ น ไปหาได้
จึงขอร้ องให้พระอาทิตย์ช่วยส่ องแสง เสี ยสละละลายตัวเองกลายเป็ นแอ่งน้ า เพื่อระเหยขึ้นไปหา
ก้อนเมฆ จนตกลงมากลายเป็ นฝน วนแบบนี้ไปเรื่ อยๆอย่างมีความสุ ข
(ความเสียสละ และวัฏจักรของฝน)
นิทานเรื่ อง นมจ๋ าอย่าเสี ยใจ
นมขวดหนึ่ ง ก าลัง น้อ ยใจ นั่ง ร้ อ งไห้ อ ยู่ใ นครั ว เพราะตัว เองก าลัง จะหมดอายุ ผลไม้
ทั้งหลายจึงหาวิธีช่วย โดยพาเชื้ อแบคที เรี ยที่ใครหลายคนเชื่ อว่าไม่มีประโยชน์ ลงไปในขวดนม
แล้วผลไม้ก็ตามลงไป หมักตัวเองอยู่ในนั้นเป็ นเวลานาน จนพ่อครัวได้มาชิ มอีกครั้ง จึงรู ้ ว่านมได้
กลายเป็ นโยเกิร์ตรสผลไม้รวมที่แสนอร่ อย
(เรี ยนรู้ หาคุณค่ าในตัวเอง ทุกอย่ างล้ วนมีประโยชน์ และรู้ จักวิธีถนอมอาหาร)
หลั ง จากสร้ า งสรรค์ เ รื่ องย่ อ ของนิ ท านเป็ นที่ เ รี ยบร้ อ ยแล้ ว ขั้ นตอนต่ อ ไป คื อ
การสร้ า งสรรค์บ ทนิ ท าน โดยเป็ นการขยายเรื่ อ งจากเรื่ อ งย่อ มาเป็ นบทนิ ท าน โดยมี ล ัก ษณะ
ดังต่อไปนี้
บทนิทานเรื่ อง นิว้ ก้อย
ณ เมื อ งใหญ่ ที่ ส งบสุ ข มาอย่ า งยาวนาน...ได้ มี ข่ า วโจรภู เ ขาถื อ ก าเนิ ด ขึ้ น สร้ า ง
ความหวาดกลัวต่อชาวบ้านทัว่ ทั้งเมือง พระราชาเฒ่ามีรับสั่งหาผูก้ ล้าอาสาสมัคร ไปปราบโจร
ร้ายและสื บทอดบัลลังก์ เพราะอาการประชวรและสังขารที่ร่วงโรยของพระองค์ เป็ นเหตุให้ไม่
อาจรับมือไหว
สองวัน ผ่า นไป เจ้า ชายหนุ่ ม จากแดนไกล รู ป ร่ า งใบหน้า และการแต่ ง กายราวกับ
ชาวบ้านธรรมดา เดินเข้ามาพบราชาเฒ่ากลางโถงพระราชวัง
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เจ้าชายหนุ่ม
(องอาจ)“ข้าพเจ้าขออาสาเป็ นราชาของเมืองนี้เอง"
สิ้ นเสี ยงเจ้าชายหนุ่ม กลับเต็มไปด้วยเสี ยงนินทาทัว่ ท้องพระโรง
เสี ยงนินทา
“นี่น่ะหรื อ คนที่คิดจะมาเป็ นพระราชา"
ราชาเฒ่าไม่ สนคานิ นทา ตัดสิ นใจมอบดาบและโล่ ป ระจาพระองค์ใ ห้เจ้าชายหนุ่ ม
ทาภารกิจ แต่เจ้าชายหนุ่มกลับปฎิเสธอาวุธ
ราชาเฒ่า
(สงสัย)“หากท่านไม่รับอาวุธ จะไปรบกับโจรภูเขาได้อย่างไร
เจ้าชายหนุ่ม
(สุ ภาพ)“เรามีอาวุธอยูแ่ ล้ว คือดินสอกับสมุดเล่มนี้”
สิ้ นเสี ยง เจ้าชายหนุ่มเดินออกจากท้องพระโรงไปเพียงลาพัง สร้างความประหลาดใจ
แก่ทุกคน
...ผ่านไปครึ่ งวัน ราชาหนุ่มพบชาวบ้านสองคนยืนทะเลาะกัน
ราชาหนุ่ม
“ท่านทั้งสอง เราคือพระราชาหนุ่ม พวกท่านทะเลาะกันเรื่ องอะไร”
ชาวบ้าน1
“นี่คือต้นมะม่วงของเรา ชายผูน้ ้ ี มาขโมยผลมะม่วงของเรา”
ชาวบ้าน2
“ไม่จริ ง! มะม่วงต้นนี้ อยูใ่ นเขตของข้า ผลมะม่วงก็ตอ้ งเป็ นของข้า”
ชาวบ้าน1
“แต่ขา้ ปลูกมันกับมือ ต้นมะม่วงและผลนี้ยอ่ มเป็ นของข้า”
ราชาหนุ่มยิม้ และหยิบมะม่วงที่ตกพื้นขึ้นมาทาน
ราชาหนุ่ม
“อร่ อยเสี ยจริ ง มิน่าล่ะ พวกเจ้าถึงแย่งกัน”
ราชาหนุ่มจดบันทึกบางอย่าง ก่อนเดินผ่านไป
ชาวบ้าน2
(ตะโกน) “นี่หรื อพระราชา!! ท่านต้องตัดสิ นว่ามะม่วงต้นนี้เป็ นของใคร ท่านจะทิง้ เรา
ไปแบบนี้ได้อย่างไร ท่านจะไม่ทาอะไรเลยเหรอ!!”
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ราชาหนุ่ม
(ตะโกน) “ช้าก่อน เราไม่ได้ทอดทิ้งพวกท่าน อีกไม่นานนัก เราจะกลับมา"
ผ่านไปสามวัน ราชาหนุ่มหยุดพักใต้ตน้ ไม้ใหญ่ อากาศร้อนจนเหงื่อของพระองค์หยด
ลงสู่ พ้นื ดิน เบื้องหน้าเต็มไปด้วยพื้นที่แห้งแล้ง ผืนดินที่แตกระแหง ราชาหนุ่มเริ่ มจดบันทึกบาง
สิ่ ง
ราชาหนุ่ม
“ไม่มีพืชพรรณใดปลูกได้ ในพื้นดินที่ป่นเป็ นทรายเช่นนี้"
ราชาหนุ่มมองดูตน้ ไม้ใหญ่ พบว่าแท้จริ งคือต้นไม้แห้งที่มีนกฝูงใหญ่เกาะอยู่
ราชาหนุ่ม
“สวัสดีนกน้อย เราคือพระราชา"
ราชาหนุ่ม
“สวัสดีนกน้อย เราคือพระราชา"
นกน้อย
“ท่านต่างจากราชาที่เราเคยเห็น ไม่สวมมงกุฎ ไม่มีขบวนเสด็จ ท่านมาทาอะไรแถวนี้"
ราชาหนุ่ม
“เราจะไปรบกับกลุ่มโจรภูเขา"
นกน้อย
“ท่านมาเพียงลาพัง ไม่มีแม้กระทัง่ ดาบหรื ออาวุธอันใด ท่านจะรบได้อย่างไร"
ราชาหนุ่มยิม้ ...หยิบสมุดกับดินสอขึ้นมา
ราชาหนุ่ม
“นี่ไงอาวุธของเรา"
ฝู ง นกเห็ น สายตาที่ มุ่ ง มั่น ของราชาหนุ่ ม จึ ง อาสาบิ น ไปส่ ง ราชาหนุ่ ม ยัง ยอดเขา
บนท้องฟ้า ราชาหนุ่มเห็นวิวเบื้องล่างได้อย่างชัดเจน จึงวาดลงสมุดบันทึกเอาไว้
การมาของราชาหนุ่ ม เป็ นสิ่ ง ที่ เหล่ า โจรภู เขาคาดเดาไว้แล้ว เมื่ อราชาหนุ่ ม ก้า วเท้า
เข้าเขตแดน โจรภูเขาก็ออกมาล้อมราชาหนุ่มพร้อมอาวุธนานาชนิด
ราชาหนุ่ มถู กมัดมือและเท้า เมื่อลื มตาขึ้น สิ่ งที่ราชาหนุ่ มเห็ นไม่ใช่ โจรร้ าย กลับเป็ น
ชาวเขาที่ดูหิวโหย ราชาหนุ่มมองไปรอบๆอย่างพินิจ
ราชาหนุ่ม
“ใจเย็นก่อน พวกท่านนั้นมีแต่ความโกรธ และความกลัวอยูใ่ นแววตา เราเดินทางมา
เพื่อถามพวกท่านว่า ทาไมถึงบุกรุ กและเข้าปล้นในเขตเมืองของเรา”
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ชาวบ้านภูเขา
“พวกเราไม่มีที่อยู่ พวกเราหิ ว และมีแต่คนจ้องทาร้าย พวกเราจาเป็ นต้องทา เพื่อ
ป้ องกันตัวเท่านั้น มองดูสิท่านราชา เราเป็ นเพียงชาวบ้านธรรมดา ท่านไม่เห็นเหรอ”
ราชาหนุ่มพยักหน้า
ราชาหนุ่ม
“พวกท่านปล่อยเราไปเถิด อย่าทาร้ายกันเลย เราเห็นแล้ว”
โจรต่างหารื อกันก่ อนตัดสิ นใจปล่ อยตัว ราชาหนุ่ มจดบันทึ กบางอย่างก่ อนเดิ นทาง
กลับ พวกชาวเขาอยากมี ความหวัง อี กครั้ ง และเกิ ดคาถามในใจ ว่าราชาหนุ่ มจะกลับ มาอี ก
หรื อไม่
เมื่อกลับถึงเมืองหลวง ราชาหนุ่มเก็บตัวเงียบอยูแ่ ต่ในวัง ชาวบ้านต่างหวังให้ราชาหนุ่ม
ส่ งกองทัพไปจัดการโจรภูเขา แต่สิ่งที่ชาวบ้านเห็น คือแสงไฟสาดส่ องพระราชวัง สว่างไปทัว่
ทั้งวันทั้งคืน ชาวบ้านต่างขุ่นเคืองว่าราชาหนุ่ มคงเอาแต่เสวยสุ ข ผ่านไปเป็ นวัน เป็ นสัปดาห์
นานเป็ นเดือน จนกระทัง่ ผ่านไปหนึ่งปี
ความคาดหวังเปลี่ยนเป็ นเสี ยงนิ นทาว่าราชาหนุ่ มไม่ทาอะไรเลย จนคืนหนึ่ งในที่สุด
แสงไฟของพระราชวังก็ดบั ลง เช้าวันถัดมา ราชาหนุ่มปรากฏตัวเป็ นครั้งแรกในรอบปี ชาวบ้าน
ต่างสงสัยว่าราชาหนุ่มกาลังจะทาอะไร
ราชาหนุ่ มพร้ อมด้วยกองทัพและเกวียนจานวนมาก เดิ นทางไปยังต้นมะม่วงต้นเดิ ม
จากแผนที่ในสมุดบันทึก ราชาหนุ่ มกลับมาพบชายทั้งสองที่เคยทะเลาะกัน จึงสั่งให้ทหารนา
ต้นมะม่วงจานวนมาก มอบให้ชาวบ้านทั้งสองคน รวมถึงชาวบ้านในบริ เวณนั้น
ราชาหนุ่ม
“จากผลมะม่วงลูกนั้นที่เราขอท่านไป บัดนี้ เราเพาะปลูกจนกลายเป็ นต้นมะม่วงจานวน
มากมาย พวกท่านไม่ตอ้ งแย่งกันอีกต่อไป”
ชาวบ้านรู ้สึกปราบปลื้มในน้ าใจของราชา...ราชาหนุ่มและกองทัพกลับมายังพื้นที่แห้ง
แล้งอีกครั้ง เพื่อมอบผงวิเศษสี ฟ้าให้กบั ฝูงนก นาขึ้นไปโปรยบนก้อนเมฆ...ไม่นาน เมฆฝน
เริ่ มตั้งเค้า และตกลงมาจนผืนแผ่นดินนั้นกลับมาชุ่มฉ่ าอีกหน
ราชาหนุ่มและกองทัพเดิ นทางต่อจนมาถึ งยอดเขา เพื่อนาเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ให้กองทัพ
ช่วยกันปลูก
ราชาหนุ่ม
“วางอาวุธเถอะ พวกท่านไม่ใช่โจร เราจะช่วยให้พวกท่านไม่ตอ้ งอดอยากอีก”
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โจรภู เ ขาวางอาวุ ธ และเข้า ไปช่ ว ยกองทัพ ของราชาหนุ่ ม ปลู ก กาแฟ ลิ้ น จี่ และ
สตอเบอร์ รี่ จ ากโจรภู เ ขาผู บ้ ุ ก รุ ก ก็ ก ลายเป็ นชาวเขาที่ ไ ม่ อ ดอยากอี ก ต่ อ ไป ราชาหนุ่ ม ยัง
ทรงสร้างโรงงานเพื่อให้ชาวเขาได้ทางานอีกด้วย
ราชาหนุ่มแสดงให้ประชาชนทุกคนเห็ นว่า พระราชาทรงแก้ปัญหาด้วยปั ญญา ค้นหา
ต้นเหตุของปั ญหา ใช้สติ ไม่ไหวติงต่อคาติฉินนิ นทาต่างๆนานา ยึดมัน่ ในสิ่ งที่ทา อดทน และ
เพียรพยายาม
หลังจากนั้นอีกหลายปี ชาวเมืองก็ยงั คงได้เห็นแสงไฟในยามค่าแบบนั้น ทุกวันทุกคืน
ทุ ก คนรู ้ ดีว่า แสงไฟจากพระราชวัง หมายถึ ง พระราชายัง ทรงงานเพื่ อสร้ า งความสุ ข ให้กบั
ชาวเมืองทุกคน ชาวเมืองซาบซึ้ งใจเป็ นอย่างมาก ชาวเมืองพร้อมใจยกนิ้วก้อยขึ้นบนฟ้า เปรี ยบ
ดัง่ การเกี่ยวก้อยสัญญาต่อพระราชา
เสี ยงชาวเมือง
“พวกเราจะเป็ นคนดี สามัคคี มีน้ าใจ ประหยัด ซื่ อสัตย์และสุ จริ ต จะไม่ทาเพียงแค่พูด
เท่านั้น เพราะพระราชาทรงทาให้ชาวเมืองเห็ นแล้วว่า ท่านทรงพูดทุกอย่างด้วยการทาตลอด
มา”

บทนิทานเรื่ อง ดินสอ
ณ บ้านอันแสนอบอุ่น แม่เจี๊ยบและลูกเจมส์ กาลังจัดกระเป๋ าหนังสื อต้อนรับเปิ ดเทอม
ใหม่
แม่เจี๊ยบ
เอาสมุดใส่ กระเป๋ าหน่อยลูก
ลูกเจมส์
ได้ครับแม่
เจมส์กาลังเอาสมุดใส่ กระเป๋ า แล้วนึกได้วา่ ยังขาดดินสอ
ลูกเจมส์
แม่ครับ ยังขาดดินสอกับยางลบครับ
แม่หยิบดินสอจากบนโต๊ะมาให้เจมส์
แม่เจี๊ยบ
นี่จะ๊ ดินสอแท่งใหม่ แม่ซ้ื อมาให้ แต่ยางลบใช้กอ้ นเดิมไปก่อนนะลูก
ลูกเจมส์
ครับแม่ ดินสอสี ฟ้าด้วย เจมส์ชอบมากๆเลย
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เช้าวันต่อมา เจมส์รีบตื่นแต่เช้า อาบน้ า แปรงฟัน กินข้าวเตรี ยมตัวไปโรงเรี ยน
ลูกเจมส์
ไปเรี ยนก่อนนะครับแม่
แม่เจี๊ยบ
ตั้งใจเรี ยนนะลูก
เจมส์ ก ับ เพื่ อนนั่ง เรี ย นอยู่ใ นห้ องเรี ย น คุ ณครู ป ระจาชั้นเดิ นมาทัก ทายนัก เรี ย นใน
ห้องเรี ยน
คุณครู
สวัสดีค่ะนักเรี ยน
นักเรี ยน
สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ
คุณครู
วันนี้เป็ นวันเปิ ดเทอมวันแรก ขอให้เด็กๆ นักเรี ยนทุกคน ตั้งใจเรี ยน
นะคะ
คุณครู เดินออกจากห้องเรี ยนไป เจมส์กบั เพื่อนๆในห้องนัง่ จับกลุ่มคุยกัน
เจมส์
นี่เพื่อนๆ แม่เราซื้ อมีดินสอแท่งใหม่ให้ดว้ ยตั้ง 1 แท่ง สวยป่ าว
เพื่อนเจมส์
สวย ดูของเรานี่สิ แม่ของเราซื้ อให้ต้ งั 3 แท่งกับยางลบก้อนใหม่
เจมส์ สี หน้า เศร้ า แอบน้อยใจที่ เพื่ อนมี ย างลบกับดิ นสอใหม่ เยอะกว่า เมื่ อเลิ ก เรี ย น
เจมส์รีบกลับบ้านทันที
ลูกเจมส์
แม่ครับ ทาไมเจมส์ถึงได้ดินสอแค่แท่งเดียวเองอ่ะครับแม่
แม่เจี๊ยบ
ดินสอแท่งนี้พ่ งึ ใช้เอง ยังไม่หมดแท่งเลย
ลูกเจมส์
ก็เจมส์อยากได้ใหม่นิครับแม่
แม่เจี๊ยบ
ใช้หมดแล้วค่อยซื้ อใหม่ก็ได้ ก็เหมือนกับยางลบก้อนที่เจมส์ใช้อยูอ่ ่ะลูก อะไรประหยัด
ได้ก็ ค วรที่ จ ะประหยัดเหมื อ นกับ พ่อ หลวงรั ช กาลที่ 9 ที่ ท่ า นทรงเป็ นต้น แบบในเรื่ อ งการ
ประหยัดอดออมเพื่อชาวไทยมานานกว่า 70 ปี
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ลูกเจมส์
เจมส์เข้าใจแล้วครับแม่ ต่อไปนี้เจมส์จะประหยัด อดออม ไม่ฟุ่มเฟื อยครับ
แม่เจี๊ยบ
ดีมาก

นิทานเรื่ อง นกกระจาบและชาวนา
ภายในรั ง นกกระจาบบนต้น ไม้ใ หญ่ แม่ น กกระจาบก าลัง เลี้ ย งดู ลู ก น้อ ย...ลู ก นก
กระจาบส่ งเสี ยงร้อง ด้วยความหิ ว
(ลูกนกร้อง)
แม่นกกระจาบ
รอก่อนนะลูก เดี๋ยวแม่จะออกไปหาอาหารมาให้
แม่นกกระจาบ บินมาหาอาหารที่ทุ่งนา ขณะที่กาลังจิกกินข้าวเปลือกอยูน่ นั่ เอง ชาวนา
ก็ดนั มาเห็นเข้าพอดี
ชาวนา
เห้ย! เจ้านกนิสัยไม่ดี แอบมาขโมยข้าวของข้างั้นเรอะ
แม่นกกระจาบยังกินข้าวเปลือกต่อไป ทาให้ชาวนาโกรธจัด
ชาวนา
หนอยแน่...คิดจะลองดีกบั ข้าใช่ไหม!
ชาวนาหยิบก้อนหิ นจากแถวนั้น ขว้างใส่ นกกระจาบอย่างไม่ย้งั ...ก้อนหิ นลูกเล็ก ก้อน
หิ นลูกใหญ่ โดนแม่นกกระจาบเข้าอย่างจัง แม่นกตกใจ ร้องลัน่ ด้วยความเจ็บปวด
แม่นกกระจาบ
โอ๊ยยย!!!~
แม่นกกระจาบกลับมาถึงรังอย่างสะบักสะบอม บาดแผลเต็มตัว ลูกนกกระจาบส่ งเสี ยง
ร้องอีกครั้ง เพราะความหิ ว
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(ลูกนกร้อง)
ด้วยความโกรธ แม่นกกระจาบคอยมองดู ชาวนา เพื่อหาวิธีเอาคืน แม่นกกระจาบบิน
ตามชาวนา ไปจนถึ ง ตลาด เห็ นชาวนาก าลัง ยืน อึ้ ง เพราะเจอสร้ อยทองเส้ นใหญ่ หล่ นอยู่
ตรงหน้า...ชาวนาพูดลอยๆ
ชาวนา
(เจ้าเล่ห์) สร้อยเส้นนี้เป็ นของใครเอ่ย...ถ้าไม่มีเจ้าของ ข้าขอละกัน
ชาวนาเก็บสร้อยทองเส้นใหญ่มาคล้องคอ ก่อนเดินทางกลับบ้าน ทาให้แม่นกกระจาบ
ที่แอบมองอยู่ คิดแผนการออก
ชาวนากลับมาเจอแม่นกกระจาบตัวเดิมอีกครั้ง ที่ทุ่งนา ชาวนาตวาดลัน่
ชาวนา
นัน่ แน่! นี่แกจะมาขโมยข้าวในนาอีกแล้วใช่ไหม ไม่เข็ดหรื อไง
แม่นกกระจาบ
เปล่าเสี ยหน่อย...เราเห็นสร้อยทองของท่าน เลยจาได้วา่ เราเคยเจอสร้อยทองเส้นใหญ่
อีกหลายเส้นเลยจ่ะ
ชาวนาทาตาลุกวาว
ชาวนา
(ตื่นเต้น) จริ งเหรอ! อยูไ่ หน สร้อยทองพวกนั้นอยูท่ ี่ไหน
แม่นกกระจาบ
อยูใ่ นป่ า ทางทิศตะวันตกจ่ะ
ชาวนา
ขอบใจมากเจ้านก ข้าไปก่อนล่ะ
ชาวนารี บไปตามหาสร้ อยทองเส้นใหญ่ ตามที่ แม่นกกระจาบบอก...ในตอนนี้ ไม่มี
ชาวนาเฝ้ าทุ่งนาแล้ว แม่นกกระจาบร้ องเรี ยกฝูงนกให้ออกมา ฝูงนกกระจาบจิกกิ นข้าวในนา
อย่างเอร็ ดอร่ อย
ผ่านไปหลายชัว่ โมง ชาวนาได้ตามหาสร้อยทองเว้นใหญ่ไปทัว่ ทั้งป่ า ก็ไม่มีวแี่ ววว่าจะ
เจอสร้อยทองสักเส้น ชาวนาทั้งเหนื่อย และโมโห
ชาวนา
หนอย...เจ้านกตัวนั้นมันหลอกข้า คอยดูเถอะ ข้าจะจัดการเสี ยให้เข็ด
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ชาวนารี บกลับมาที่ทุ่งนา และถึ งกับตกใจ เพราะเบื้องหน้าของเขา คือทุ่งนาโล่ง ไม่
เหลือต้นข้าวสักต้น ชาวนาร้องลัน่ ด้วยความโกรธและเสี ยใจ
ชาวนา
ม่ายยยยยยย!!!!!~
ภายในรังนกกระจาบบนต้นไม้ใหญ่ แม่นกกระจาบกาลังป้ อนอาหารลูกๆ อย่างมีความสุ ข.
บทนิทานเรื่ อง มังกร
ใจกลางเมืองดราโกแลนด์ ดิ นแดนเล็กๆ ที่ชาวบ้าน เลี้ ยงมังกรกันแทบทุกคน ยกเว้น
ครอบครั วของเด็ ก น้อยอาเธอร์ เพราะฐานะที่ ย ากจน ท าให้ไ ม่ มี เงิ นทองมากมาย ซื้ อมัง กร
มาเลี้ยงเหมือนคนอื่น
...วันนี้ วนั หยุด อาเธอร์ ออกมาเล่ นกับ เพื่อนๆที่ เนิ นเขา อาเธอร์ มองดู เพื่ อนๆ กาลัง
โอ้อวดมังกรของตนเอง
เพื่อน1
เจ้าเขายาวของฉันโตขึ้นแล้วนะ ดูเกล็ดของมันสิ เขียวมรกตสะท้อนแสงสวยงามเชียว
เพื่อน2
ดูเจ้าหางหนามของเราเสี ยก่อน ตอนนี้พน่ ลูกไฟได้แล้วนะ
เพื่อนๆอาเธอร์ กาลังสนุ กกับการอวดมังกรของตนเอง อาเธอร์ เดิ นเข้าไปหาเพื่ อนๆ
เพื่อชวนคุย
อาเธอร์
พวกเราขึ้นไปบนยอดเขากันเถอะ
เพื่อน1
ได้เลย เดี๋ยวขี่มงั กรไป จะได้ถึงเร็ วๆ
อาเธอร์
ฉันขอขี่ไปด้วยคนสิ
เพื่อน2
ไม่ได้หรอกนะ มังกรของพวกเรา ขี่ได้แค่ตวั ละ 1 คนเท่านั้น
เพื่อน1
ถ้าไม่มีมงั กร นายก็ตอ้ งเดินขึ้นเขาแล้วล่ะ...ไปก่อนนะอาเธอร์ !
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เพื่อนๆของอาเธอร์ ขี่มงั กร แล้วบินขึ้นท้องฟ้ าไปอย่างรวดเร็ ว ปล่อยให้อาเธอร์ ยืนดู
จากบนพื้น
อาเธอร์ รู้สึกน้อยใจ ไม่ยอมไปเล่นกับเพื่อนๆบนยอดเขา แต่กลับมาที่บา้ นในทันที...
เมื่อถึงบ้าน อาเธอร์ ขอร้องพ่อให้ซ้ื อมังกร
อาเธอร์
พ่อครับ ซื้ อมังกรให้ผมหน่อย ผมอยากมีมงั กรไว้เล่นกับเพื่อนๆ
พ่อ
พ่อไม่มีเงินมากพอจะซื้ อได้ ลูกเล่นของเล่นพวกนี้ไปแทนก่อนนะ
อาเธอร์ มองดูของเล่นเก่าๆ ที่ตวั เองเล่นจนเบื่อแล้ว
อาเธอร์
แต่อาเธอร์ อยากได้มงั กรจริ งๆนะครับพ่อ
พ่อของอาเธอร์ ครุ่ นคิด
พ่อ
ถ้าอยากได้จริ งๆ ลูกต้องทางาน และเก็บเงินซื้ อด้วยตัวของลูกเองนะ
อาเธอร์ มีแววตาที่มุ่งมัน่
อาเธอร์
ได้เลยครับพ่อ
วันต่อมา...อาเธอร์ ตื่นแต่เช้า เพื่อมาช่วยพ่อของเขาทางาน
อาเธอร์
พ่อครับ วันนี้มีของอะไรที่ไม่ใช้แล้วบ้าง ให้ผมช่วยเอาไปขายนะครับ
พ่อ
มีขวดแก้ว กับเศษฟื นเยอะเลยลูก
อาเธอร์
จัดไปครับ
อาเธอร์ นาเศษฟื นและขวดแก้วจานวนมาก ใส่ รถเข็นนาไปขายที่ตลาด ด้วยความขยัน
มุ่งมัน่ และตั้งใจ อาเธอร์ ทาเช่นนี้เป็ นประจา บางวัน..เขานาของเล่นเก่าๆที่ไม่เล่นแล้ว ติดไม้ติด
มือไปขายที่ตลาดด้วยเช่นกัน เพียงไม่นาน อาเธอร์ ก็เก็บเงินได้เพียงพอที่จะซื้ อมังกรแล้ว
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อาเธอร์ เดินเข้ามาในร้านขายไข่มงั กร นาถุงเงินของตัวเองยืน่ ให้พอ่ ค้า
อาเธอร์
คุณลุงครับ ผมขอซื้ อไข่มงั กร 1 ใบ
พ่อค้า
ไอ้หนู เจ้านาเงินมาจากไหน
อาเธอร์
ผมช่วยพ่อเอาของเก่าไปขายที่ตลาด บางครั้งก็เอาของเล่นเก่าๆไปขายด้วย
จึงค่อยๆเก็บหอมรอมริ บครับ
พ่อค้าตบไหล่อาเธอร์ เบาๆ
พ่อค้า
เอาล่ะ! เห็นถึงความพยายามของเจ้า...ไอ้หนู เจ้าอยากได้ใบไหน เลือกได้เลย ข้าจะลด
ราคาให้
อาเธอร์
เย่~ ขอบคุณมากครับคุณลุง
อาเธอร์ ดีใจยกใหญ่ กอดไข่มงั กรของตัวเองอย่างมี ความสุ ข...มองลอดออกไปจาก
หน้าร้าน เห็นพ่อของอาเธอร์ แอบมองลูกชายตัวเองด้วยความภาคภูมิใจอยูเ่ ช่นกัน...
บทนิทานเรื่ อง ลูกหมีไม่ อยากไปโรงเรียน
กาลครั้ งหนึ่ งนานมาแล้ว เป็ นเรื่ องราวของลู กหมี น้อยตัวหนึ่ งที่ ไม่ชอบไปโรงเรี ยน
และวันนี้ก็เป็ นวันที่ลูกหมีตอ้ งไปโรงเรี ยนแต่เช้า
(เสี ยงนาฬิกาปลุก)
เสี ยงของนาฬิกาปลุกเงียบลง แต่ลูกหมีก็ยงั ไม่ยอมตื่น จนคุณแม่ตอ้ งเข้ามาปลุกให้ลูก
หมีตื่นไปโรงเรี ยน
แม่หมี
ตื่นได้แล้วลูก สายแล้วเดี๋ยวไปโรงเรี ยนไม่ทนั นะจ๊ะ
เมื่อลูกหมีได้ยนิ เสี ยงคุณแม่ ลูกหมีก็งวั เงียตื่นขึ้นมาพร้อมกับสี หน้าที่บ่ ึงตึง
ลูกหมี
คุณแม่คะ วันนี้หนูไม่อยากไปโรงเรี ยน หนูอยากอยูบ่ า้ นค่ะ
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แม่หมี
ไม่ได้นะจ๊ะ หนูยงั เป็ นเด็กต้องไปเรี ยนหนังสื อ
คุณแม่ไม่อนุ ญาตให้ลูกหมีอยูบ่ า้ น ลูกหมีจึงร้องไห้งอแงไม่ยอมหยุด
ลูกหมี
ไม่เอาค่ะ ไม่เอา หนูไม่อยากไปค่ะ
แม่หมี
ทาไมถึงไม่อยากไปล่ะ ไหนบอกแม่สิ
ลูกหมี
หนูปวดหัวค่ะคุณแม่ เหมือนจะไม่สบายเลยค่ะ
แม่หมี
งั้นเดี๋ยวแม่พาไปหาหมอนะจ๊ะ
ลูกหมี
ไม่เอาค่ะ หนู อยากนอนอยูบ่ า้ น
แม่หมี
อะ อะ งั้นแม่ให้อยูแ่ ค่วนั เดียวนะ
ลูกหมี
เย้
ตอนเย็น คุณแม่พาลูกหมีไปซื้ อของที่ตลาด ระหว่างทางทั้งสองเดินผ่านบ้านลูกจิงโจ้
ลูกหมีเห็นลูกจิงโจ้ กาลังร้องเพลงที่คุณครู สอน และมีแม่จิงโจ้กาลังนัง่ ฟังอยูด่ ว้ ยสี หน้ายิม้ แย้ม
ลูกหมีเห็น ก็ทาหน้าเศร้า
ลูกหมี
(เสี ยงเศร้า) ทาไมลูกจิงโจ้ร้องเพลงเก่งจังเลย
คุณแม่และลูกหมีเดินไปอีกสักพัก ก็ได้ผา่ นบ้านลูกกระรอก ลูกหมีเห็นลูกกระรอก
กาลังระบายสี อยูห่ น้าบ้าน และมีรูปสวยๆอยูเ่ ต็มไปหมด ลูกหมีเลยถามลูกกระรอกว่า
ลูกหมี
สวัสดีจะ้ ลูกกระรอก ทาอะไรอยูเ่ หรอ
ลูกกระรอก
เรากาลังระบายสี อยูน่ ่ะ คุณครู ยรี าฟให้รูปมาระบายสี เยอะเลย
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ลูกหมีได้ยนิ อย่างนั้นก็ทาหน้าเศร้า
ลูกหมี
(เสี ยงเศร้า) อยากระบายสี เหมือนลูกกระรอกจังเลย.....อิจฉาจัง
พอไปถึ งตลาด แม่หมียืนซื้ อของอยู่ ลู กหมีเห็ นลุ งกระต่ายกาลังขายแอปเปิ ลอยู่ขา้ งๆ
ลูกหมีเลยเดินไปซื้ อ
ลูกหมี
คุณลุงคะ ซื้ อแอปเปิ ลหน่อยค่ะ
ลุงกระต่าย
ได้จะ้ ....แล้วหนูจะเอาเท่าไหร่ ล่ะ
ลูกหมี
5 ลูกค่ะ
ลุงกระต่าย
ถ้างั้นหนูช่วยหยิบแอปเปิ ลใส่ ตะกร้าให้ลุงหน่อยนะ
ลูกหมี
อืมมม!!!............. 1.....2......4......ได้เรี ยบร้อยแล้วค่ะคุณลุง
ลุงกระต่าย
อืมมมม...หนูนบั ผิดนะ งั้นเดี๋ยวลุงจะนับให้ฟัง 1 2 3 4 5 ต้องนับแบบนี้ นะหนู
น้อย
พอลูกหมีฟังที่คุณลุงกระต่ายพูดจบ ลูกหมีก็รู้สึกเสี ยใจ ที่ตวั เองนับเลขไม่ได้
เมื่อแม่หมีพาลูกหมีกลับมาถึงบ้าน ลูกหมีกร็ ี บวิง่ เข้าไปในห้องนอนและนัง่ คิดอะไร
บางอย่างอยูบ่ นเตียง สักพัก ลูกหมีมาหาคุณแม่ที่หอ้ งครัวและถามคุณแม่วา่
ลูกหมี
คุณแม่คะ ทาไมลูกจิงโจ้ร้องเพลงเก่งจังเลยคะ
แม่หมี
ก็เพราะว่าลูกจิงโจ้ไปโรงเรี ยนไงจ๊ะ คุณครู ก็สอนลูกจิงโจ้ร้องเพลงแล้วก็เต้น
ทุกวัน ทุกวัน ลูกจิงโจ้ก็เลยร้องเพลงเก่งไงจ๊ะ
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ลูกหมี
แล้วทาไมลูกกระรอกถึงระบายสี สวยจังเลยคะ หนูเห็นลูกกระรอกมีรูปสวยๆ
เยอะแยะเลยค่ะ
แม่หมี
ก็เพราะลูกกระรอกขยันไปโรงเรี ยนทุกวัน คุณครู ก็ใจดีเห็นลูกกระรอกชอบ
ระบายสี คุณครู เลยเอารู ปสวยๆให้ลูกกระรอกกลับมาระบายที่บา้ นไงจ๊ะ
ลูกหมี
หนูอยากเก่งเหมือนเพื่อนๆค่ะ
คุณแม่
ถ้าลูกอยากเก่งเหมือนเพื่อนๆ หนู ก็ตอ้ งไปโรงเรี ยน จะได้ร้องเพลงเหมือนลู ก
จิงโจ้ ได้ระบายสี เหมือนลูกกระรอกแล้วก็นบั เลขได้เหมือนลุงกระต่าย ตกลง
ไหมจ๊ะ
ลูกหมีได้ยนิ ที่คุณแม่พูด ลูกหมีก็ได้แต่ยนื เงียบและก้มหน้าเหมือนกาลังคิดอะไร
บางอย่าง สักพักลูกหมีก็ตดั สิ นใจบอกกับคุณแม่วา่
ลูกหมี
คุณแม่คะ พรุ่ งนี้หนูอยากไปโรงเรี ยนค่ะ
แม่หมี
เก่งมากจ๊ะ เดี๋ยวพรุ่ งนี้แม่จะไปส่ งแล้วตอนเย็นแม่ก็จะไปรับ และวันนี้หนูก็
ต้องนอนเร็ วๆห้ามนอนดึกนะ
ลูกหมี
หนูสัญญาว่าจะไม่นอนดึกแล้วก็ตื่นแต่เช้าไปโรงเรี ยนค่ะ แต่คุณแม่ตอ้ งเล่า
นิทานให้หนูฟังก่อนนอนด้วยนะคะ
แม่
ได้สิจะ๊ ลูกรัก
เมื่อถึงเวลานอน แม่หมีก็ได้เล่านิทานให้ลูกหมีฟัง จนลูกหมีนอนนั้นหลับอยูข่ า้ งๆ
เช้าวันต่อมา พอไปถึงโรงเรี ยน ก็มีคุณครู ยรี าฟยืนรออยูห่ น้าประตู ลูกหมีก็รีบวิง่ เข้าไป
ไหนโรงเรี ย นด้วยความตื่ นเต้นที่ ลู ก หมี จะได้ร้องเพลง ได้ระบายสี และได้นับเลขเหมื อ น
เพื่อนๆ นับตั้งแต่น้ นั มาลูกหมีก็ตื่นแต่เช้าไปโรงเรี ยนทุกวัน ทุกวัน และไม่เคยงอแงอีกเลย
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4.3 การเขียนบทโทรทัศน์
หลังจากสร้างสรรค์บทนิ ทานเสร็ จสิ้ นเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว จะนามาสู่ กระบวนการการเขียน
บทโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการถ่ายทาช่วงเปิ ดและปิ ดของรายการนิทานวันยังค่าและเพื่อปรับบทนิ ทาน
บางส่ วนให้มีความสอดคล้องต่อการเผยแพร่ ผา่ นสื่ อวีดีโอในรู ปแบบรายการโทรทัศน์ออนไลน์

บทโทรทัศน์ รายการนิทานวันยังคา่
ตอน
บันทึกเทป
สถานทีบ่ ันทึกเทป
พิธีกร
ผลิตรายการโดย

EP.1 นิ้วก้อย
6 กรกฎาคม 2560
สตูดิโอ 1 - Siam Media Complex
พี่วาวา แพรพรรณ เมธาปรี ชากุล / ลุงเสื อ
Tiger Noy Studio

ภาพ
Title รายการ
Q.1 เปิ ดรายการ
INT/สตูดิโอ
-ขึ้น super วาวา/ลุงเสื อ

Q.2 นิทานเรื่ อง “นิว้ ก้อย”
INT/นิทาน

เสี ยง
** เพลงประกอบ **
วาวา : สวัสดี ค่ะทุกคน พบวาวาและลุงเสื อ กับนิ ทานสนุ กไม่ซ้ า
ใคร ได้ขอ้ คิด คติสอนใจ เพราะนี่คือ “นิทานวันยันค่า”
ลุงเสื อ : วาวา นิทานวันนี้คือเรื่ องอะไรครับ
วาวา : เป็ นนิทานเกี่ยวกับเจ้าชาย
ลุงเสื อ : เจ้าชาย? เจ้าชายอีกแล้วเหรอ ลุงเสื อดูมาเยอะแล้วนะ
วาวา : แต่เจ้าชายองค์น้ ีไม่เหมือนใครนะ ต้องไปชมพร้อมกัน
วาวา / ลุงเสื อ : ไปชมกันเลยจ้า
- Transition V.O. ณ เมื อ งใหญ่ ที่ ส งบสุ ข มายาวนาน...ได้ มี ข่ า วโจรภู เ ขา
ถื อ ก าเนิ ด ขึ ้น สร้ างความหวาดกลั ว ต่ อ ชาวบ้ า นทั่ ว ทั้ ง เมื อ ง
พระราชาเฒ่ ามีรับสั่ ง หาผู้กล้ าอาสาสมัคร ไปปราบโจรร้ ายและ
สื บทอดบัลลังก์ เพราะอาการประชวรและสั งขารที่ร่วงโรยของ
พระราชา เป็ นเหตุให้ ไม่ อาจรั บมือไหว

37
ภาพ

เสี ยง
สองวันผ่านไป เจ้าชายหนุ่มจากแดนไกล ใบหน้าและการแต่งกาย
ราวกั บ ชาวบ้ า นธรรมดา เดิ น เข้ า มาพบราชาเฒ่ า กลางโถง
พระราชวัง
เจ้ าชายหนุ่ม: (องอาจ) เราขออาสาเป็ นราชาของเมืองนี้เอง
V. O. สิ ้ น เ สี ย ง เ จ้ า ช า ย ห นุ่ ม เ ต็ ม ไ ป ด้ ว ย เ สี ย ง นิ น ท า
ทั่วท้ องพระโรง
ข้ าราชบริพาร : (นินทา) นี่เหรอ...คนที่คิดจะมาเป็ นพระราชา
V.O. ราชาเฒ่ าไม่ สนคานินทา ตัดสิ นใจมอบดาบและโล่ ห์ประจา
พระองค์ ให้ เจ้ าชายหนุ่มทาภารกิจ แต่ เจ้ าชายหนุ่มกลับปฎิเสธที่
จะรั บอาวุธ
ราชาเฒ่ า : (สงสัย) หากท่านไม่รับอาวุธ จะไปสู ้รบกับโจรภูเขา
ได้อย่างไร
เจ้ าชายหนุ่ม: (สุ ภาพ) เรามีอาวุธอยูแ่ ล้ว
V.O. เจ้ าชายหยิบสิ่ งของขึน้ มา 2 ชิ ้น
เจ้ าชายหนุ่ม: อาวุธเราคือดินสอกับสมุดเล่มนี้
V.O. เจ้ าชายหนุ่มเดิ นออกจากท้ องพระโรงไปเพียงลาพัง สร้ าง
ความประหลาดใจแก่ ทุกคน
ผ่านไปครึ่ งวัน ราชาหนุ่มพบชาวบ้านสองคนยืนทะเลาะกัน
ราชาหนุ่ม : ท่านทั้งสอง เราคือพระราชา พวกท่านทะเลาะกัน
เรื่ องอะไร
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เสี ยง
ชาวบ้ าน1 : นี่คือต้นมะม่วงของเรา ชายผูน้ ้ ี มาขโมยผลมะม่วง
ของเรา
ชาวบ้ าน2: ไม่จริ ง! มะม่วงต้นนี้อยูใ่ นเขตของข้า ผลมะม่วงก็ตอ้ ง
เป็ นของข้า
ชาวบ้ าน1: แต่ขา้ ปลูกเองกับมือ ต้นมะม่วงและผลนี้ยอ่ มเป็ นของ
ข้า
V.O. ราชาหนุ่มยิม้ และหยิบมะม่ วงจากพืน้ ขึน้ มาชิ ม
ราชาหนุ่ม: อร่ อยเสี ยจริ ง...มิน่าล่ะ พวกเจ้าถึงแย่งกัน
ชาวบ้ าน2: ท่านต้องตัดสิ นว่ามะม่วงต้นนี้เป็ นของใคร
ราชาหนุ่ ม : งั้น ในเมื่ อ มี ม ะม่ ว งหลายลู ก ท่ า นทั้ง คู่ ก็ แ บ่ ง ให้
เท่ากันๆ แล้วนาไปปลูกเพิ่มในที่ของตัวเอง แค่น้ ี ท่านทั้งคู่ก็จะมี
มะม่วงกินตลอดปี
V.O. พระราชาหนุ่มค่ อยๆเดิ นจากไป ท่ ามกลางความมึนงงของ
ชาวบ้ าน
V.O. ผ่ านไปสามวัน ราชาหนุ่มหยุดพักใต้ ร่มไม้ ใหญ่ อากาศร้ อน
จนเหงื่อของพระองค์ หยดลงสู่ พืน้ ดิน เบือ้ งหน้ าเต็มไปด้ วยพื ้นที่
แห้ งแล้ ง ผืนดินที่แตกระแหง ราชาหนุ่มเริ่ มจดบันทึกบางสิ่ ง
ราชาหนุ่ม: ไม่มีพืชพรรณใดปลูกได้ ในพื้นดินที่ป่นเป็ นทราย
เช่นนี้
V.O. ราชาหนุ่มมองต้ นไม้ ใหญ่ พบว่ าแท้ จริ งคื อต้ นไม้ ที่ใกล้ ตาย
ใบไม้ แห้ งจนเป็ นสีนา้ ตาล และมีนกเกาะอยู่ 3 ตัว
ราชาหนุ่ม: สวัสดีเจ้านก เราคือพระราชา
นก1: ท่านต่างจากราชาที่เคยเห็น ไม่สวมมงกุฎ ไม่มีขบวนเสด็จ
ท่านมาทาอะไรแถวนี้
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เสี ยง
ราชาหนุ่ม: เราจะไปรบกับกลุ่มโจรภูเขา
นก2: ท่านมาเพียงลาพัง ไม่มีอาวุธสักชิ้น ท่านจะรบได้อย่างไร
V.O. ราชาหนุ่มยิม้ หยิบสมุดกับดินสอขึน้ มา
ราชาหนุ่ม: นี่ไง อาวุธของเรา
V.O. นกทั้งสามเห็นสายตาที่ม่ งุ มัน่ ของราชาหนุ่ม
นก3: พวกเราไม่อยากให้ท่านต้องลาบาก ขออาสาพาท่านไปส่ งที่
ยอดเขา
V.O นกทั้งสามสยายปี กกว้ าง ยกตัวราชาหนุ่มให้ ลอยขึ น้ ...บน
ท้ องฟ้า ราชาหนุ่มเห็นเบือ้ งล่ างอย่ างชัดเจน จึงวาดลงสมุดบันทึ ก
เอาไว้
การมาของราชาหนุ่ ม เป็ นสิ่ งที่โจรภูเขาคาดเดาไว้แล้ว เมื่อราชา
หนุ่ มก้าวเท้าเข้าเขตแดน โจรภู เขาก็ออกมาล้อมตัวพร้ อมอาวุธ
นานาชนิด สิ่ งที่ราชาหนุ่มเห็นไม่ใช่โจรร้าย กลับเป็ นชาวเขาที่ดู
หิ วโหย ราชาหนุ่มมองไปรอบๆอย่างไตร่ ตรอง
ราชาหนุ่ม: ใจเย็นก่อน พวกท่านนั้นมีแต่ความโกรธ และความ
กลัวอยูใ่ นแววตา เราเดินทางมาเพื่อถามพวกท่านว่า ทาไมถึงบุก
รุ กและเข้าปล้นในเขตเมืองของเรา
ชาวบ้ านภูเขา: พวกเราไม่มีที่อยู่ พวกเราหิ ว มีแต่คนจ้องทาร้าย
พวกเราจาเป็ นต้องทา ทาเพื่อป้ องกันตัวเท่านั้น มองดูสิท่านราชา
เราเป็ นเพียงชาวบ้านธรรมดา ท่านไม่เห็นเหรอ
V.O. ราชาหนุ่มพยักหน้ า
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เสี ยง
ราชาหนุ่ม: พวกท่านปล่อยเราเถอะ อย่าทาร้ายกันเลย เราเห็นแล้ว
V.O. โจรภูเขาหารื อกันอย่ างเคร่ งเครี ยด ก่ อนตัดสิ นใจปล่ อยตัว
ราชาหนุ่มจดบันทึ กบางอย่ างก่ อนเดิ นทางกลับ โจรภูเขาอยากมี
ความหวังอีกครั้ ง แต่ เกิ ดคาถามในใจ ว่ าราชาหนุ่มจะกลับมาอีก
หรื อไม่
เมื่อถึงเมืองหลวง ราชาหนุ่มเก็บตัวเงียบอยูแ่ ต่ในวัง ชาวบ้านหวัง
ให้ราชาส่ งกองทัพไปจัดการโจรภู เขา แต่สิ่งที่ ชาวบ้านเห็ น คื อ
แสงไฟส่ องไปทัว่ พระราชวัง สว่างทั้งวันทั้งคืน ชาวบ้านต่างขุ่น
เคืองว่าราชาหนุ่ มคงเอาแต่เสวยสุ ข ผ่านไปเป็ นวัน เป็ นสัปดาห์
นานเป็ นเดือน จนกระทัง่ ผ่านไปหนึ่งปี
ความคาดหวังเปลี่ยนเป็ นเสี ยงนินทา ว่าราชาหนุ่มไม่ทาอะไรเลย
จนคืนหนึ่ งในที่สุด แสงไฟของพระราชวังก็ดบั ลง...เช้าวันถัดมา
ราชาปรากฏตัวเป็ นครั้งแรกในรอบปี ชาวบ้านสงสัยว่าราชาหนุ่ม
กาลังจะทาอะไร
ราชาหนุ่มพร้อมกองทัพและเกวียนจานวนมาก เดินทางกลับมายัง
พื้นที่แห้งแล้งอีกครั้ง จากแผนที่ในสมุดบันทึก เพื่อมอบผงวิเศษ
สี ฟ้าให้กบั นกทั้งสาม นาขึ้นไปโปรยบนก้อนเมฆ ไม่นาน เมฆฝน
เริ่ มตั้งเค้า และตกลงมาจนผืนแผ่นดินนั้นกลับมาชุ่มฉ่ าอีกครั้ง
ราชาหนุ่มและกองทัพเดินทางต่อจนถึงยอดเขา เพื่อนาเมล็ดพันธุ์
ต่างๆ มามอบให้โจรภูเขา
ราชาหนุ่ม: วางอาวุธเถอะ พวกท่านไม่ใช่โจร เราจะช่วยให้พวก
ท่านไม่อดอยากอีกต่อไป
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เสี ยง
V.O. โจรภูเขาวางอาวุธ และเข้ าไปช่ วยกองทั พของราชาหนุ่ม
ปลูกกาแฟ ลิน้ จี่ และสตอเบอร์ รี่ จากโจรภูเขาผู้บุกรุ ก ก็กลายเป็ น
ชาวเขาที่ไม่ อดอยากอีกต่ อไป ราชาหนุ่มยังสร้ างโรงงานเพื่ อให้
ชาวเขาได้ ทางานอีกด้ วย
ราชาได้ แสดงให้ ประชาชนทุ ก คนเห็ น ว่ า พระราชา
แก้ ปัญหาด้ วยสติและปั ญญา ค้ นหาต้ นเหตุของปั ญหา ไม่ ไหวติ ง
ต่ อคานินทา ยึดมัน่ ในสิ่ งที่ทา อดทน และเพียรพยายาม
หลังจากนั้นอีกหลายปี ชาวเมืองยังคงเห็นแสงไฟในยามคา่ ทุกคื น
ทุกคนรู้ ว่ า แสงไฟจากพระราชวัง หมายถึงพระราชายังทรงงาน
เพื่อสร้ างความสุ ขให้ กับทุกคน ชาวเมืองซาบซึ ้งใจเป็ นอย่ างมาก
ชาวพร้ อมใจยกนิ ้วก้ อยขึ ้นบนฟ้ า เปรี ย บเสมื อนการเกี่ ย วก้ อ ย
สัญญาต่ อพระราชา

Q.3 ปิ ดรายการ
INT/สตูดิโอ

ชาวเมือง: พวกเราจะเป็ นคนดี สามัคคี มีน้ าใจ ประหยัด ซื่ อสัตย์
และสุ จริ ต ไม่ทาเพียงแค่พูดเท่า นั้น เพราะพระราชาทรงท าให้
ชาวเมืองเห็นแล้วว่า ท่านทรงพูดทุกอย่างด้วยการทาตลอดมา
- Transition วาวา: นิทานเรื่ องนี้สอนให้รู้วา่ การใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา
ลุงเสื อ: และการแก้ปัญหาที่ตน้ เหตุดว้ ย ดู แล้ว อย่าลื มไปทาตาม
กันด้วยล่ะ
วาวา: อย่าลืม subscribe และติดตามนิ ทานเรื่ องใหม่ๆ จากนิ ทาน
วันยันค่า ทางช่อง Tiger Noy TV
ลุงเสื อ : กลับมาพบพี่วาวาและลุงเสื อกันใหม่นะครับ บ๊ายบาย~
Transition to End Credit
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บทโทรทัศน์ รายการนิทานวันยังคา่
ตอน
บันทึกเทป
สถานทีบ่ ันทึกเทป
พิธีกร
ผลิตรายการโดย

EP.2 ดินสอ
25 กรกฎาคม 2560
สตูดิโอ 1 - Siam Media Complex
พี่วาวา แพรพรรณ เมธาปรี ชากุล / ลุงเสื อ
Tiger Noy Studio

ภาพ
Title รายการ
Q.1 เปิ ดรายการ
INT/สตูดิโอ
-ขึ้น super วาวา/ไทเกอร์

Q.2 นิทานเรื่ อง ดินสอ

เสี ยง
** เพลงประกอบ **
วาวา: สวัสดีค่ะทุกคน พบวาวาและลุงเสื อกับนิทานสนุกไม่ซ้ า
ใคร ได้ความรู ้พร้อมข้อคิด เพราะนี่คือ “นิทานวันยันค่า”
วาวา: วาวา อยากได้ดินสอสี กล่องใหม่อะ รุ่ น limited edition
ลุงเสื อ: แต่วาวาพึ่งซื้ อกล่องใหม่ไปเองนะ ยังไม่ทนั ใช้เลย...เอางี้
ลุงเสื อจะให้วาวาและทุกคนดูนิทานเรื่ องนึง แล้วมาช่วยวาวา
ตัดสิ นใจกัน
วาวา/ไทเกอร์ : ไปชมกันเลยจ้า
- Transition V.O. ภายในบ้ านแสนอบอุ่น คุณแม่ เและเจมส์ ลูกชายวัยประถม
ช่ วยกันจัดกระเป๋ าหนังสื อ ต้ อนรั บเปิ ดเทอมใหม่

- แม่หยิบสมุดยืน่ ให้ลูกใส่
กระเป๋ า

แม่ : เจมส์ เอาสมุดใส่ กระเป๋ านะลูก
เจมส์ : ได้ครับแม่

- เจมส์เอาสมุดใส่ กระเป๋ า

V.O. เจมส์ กาลังนาสมุดใส่ กระเป๋ า แล้ วนึกขึน้ ได้ ว่ ายังจัดของไม่
ครบ
เจมส์ : แม่ครับ ผมยังขาดดินสอกับยางลบ

- แม่หยิบดินสอสี ฟ้าให้
เจมส์

V.O. คุณแม่เดินไปหยิบดินสอและยางลบ จากบนโต๊ะ มาให้
เจมส์
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เสี ยง

แม่ : นี่จ่ะ ดินสอแท่งใหม่ แม่ซ้ื อมาให้ ส่ วนยางลบใช้กอ้ นเดิมไป
ก่อนนะลูก
เจมส์ : ขอบคุณครับแม่ ดินสอสี เหลืองด้วย เจมส์ชอบมากๆเลย
- ภาพกว้าง เจมส์กบั เพื่อนๆ V.O. เจมส์ และเพื่อนๆ มาโรงเรี ยนกันแต่ เช้ า เด็กๆทุกคนดูตั้งใจ
นัง่ หันหน้าเข้ากระดานดา เรี ยน จนเสียงออดเปลี่ยนคาบเรี ยนดังขึน้
(เสียงออดดัง)
อยูใ่ นห้องเรี ยน
คุณครู : วันนี้เปิ ดเทอมวันแรก ขอให้นกั เรี ยนทุกคน สนุกกับการ
เรี ยนนะ
- ครู เดินออกจากห้องเรี ยน
เจมส์กบั เพื่อนๆในห้องนัง่
จับกลุ่มคุยกัน

V.O. คุณครู เดินออกจากห้ องเรี ยนไป เจมส์ และเพื่อนๆ เริ่ มจับ
กลุ่มคุยกัน

- เจมส์หยิบดินสอขึ้นมา
จากกระเป๋ าหนังสื อ
- เพื่อนหยิบออกมาจาก
กล่องดินสอ มีดินสอไม้อยู่
3 แท่งพร้อมยางลบลาย
การ์ตูน
- เจมส์ทาสี หน้าเศร้า ภาพ
ตัดไปที่นาฬิกาเป็ นเวลาเลิก
เรี ยน 4 โมง แล้วตัดไปที่
เจมส์กาลังรี บกลับบ้าน
- ในห้องนัง่ เล่นที่บา้ น แม่
เจี๊ยบกาลังนัง่ อยูท่ ี่โซฟา
เจมส์เดินเข้าประตูบา้ นมา
มานัง่ คุยกับที่โซฟา

เจมส์ : เพื่อนๆ แม่เราซื้ อดินสอแท่งใหม่ให้ดว้ ย...สวยเปล่า
เพื่อน1: สวยนะ แต่เราก็มี พ่อซื้ อให้ต้ งั 3 แท่ง แล้วยางลบก้อน
ใหม่ดว้ ย
เพื่อนคนอื่นๆ: เราก็มีๆๆ
V.O. เพื่อนๆต่ างอวดดินสอแท่ งใหม่ จานวนมาก เจมส์ ร้ ู สึก
น้ อยใจ ที่เพื่อนมีดินสอใหม่ เยอะกว่ า...หลังเลิกเรี ยน เจมส์ รีบ
กลับบ้ านทันที
V.O. เจมส์ ถามแม่ ด้วยความสงสัย

เจมส์ : แม่ครับ เพื่อนๆมีดินสอใหม่เพียบเลย เจมส์อยากได้บา้ ง
แม่ : ดินสอที่เจมส์มี เจมส์พ่ ึงใช้เองนะลูก
เจมส์ : ก็เจมส์อยากได้แท่งใหม่ๆนี่นา
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- เจมส์ค่อยๆซบลงข้างแม่
- แม่เอามือลูบหัว ค่อยๆ
Zoom Out
Q.3 ปิ ดรายการ
INT/สตูดิโอ
M.S. พิธีกรยืนอยูใ่ นฉาก

เสี ยง
แม่ : ใช้ให้หมดก่อนแล้วค่อยซื้ อใหม่ก็ได้ เหมือนยางลบที่เจมส์มี
อยูไ่ งลูก
เจมส์ : แม่ครับ ทาไมเจมส์ถึงได้ใช้ดินสอแค่แท่งเดียวล่ะ
แม่ : อะไรประหยัดได้ก็ควรประหยัดนะลูก เพราะพระราชาที่แม่
เคยรู ้จกั ใช้ดินสอทรงงาน ใน 1 ปี เพียง 12 แท่งเท่านั้น ท่านทรง
เป็ นต้นแบบ เรื่ องความประหยัดอดออม ให้กบั ชาวไทยทุกคนเลย
นะลูก
เจมส์ : เจมส์เข้าใจแล้วครับ ต่อไปนี้เจมส์จะประหยัด ใช้ดินสอ
เท่าที่จาเป็ น ไม่ฟุ่มเฟื อยครับ
แม่ : เก่งมากจ่ะลูก
วาวา: ต่อไปนี้หนูจะใช้สีไม้แท่งเก่าให้หมดก่อน แล้วค่อยซื้ อ
กล่องใหม่ครับ
ลุงเสื อ : สุ ดยอดเลยวาวา...อยากให้ทุกคนรู ้จกั ใช้สิ่งของ ให้เกิด
คุณค่าและประโยชน์สูงสุ ด เช่นตัวอย่างดินสอทรงงานของ
พระราชา เพราะ ในแต่ ละปี พระราชาจะทรงใช้ ดินสอเดือนละ
แท่ งจนสั้ นกุด ดินสอเหล่านั้น ได้ขีดเขียนหลายสิ่ งหลายอย่าง
เพื่อประเทศมานานนับ 70 ปี
วาวา: อย่าลื ม subscribeและติดตามนิ ทานเรื่ องใหม่ๆ จากนิ ทาน
วันยันค่า ทางชาแนล Tiger Noy TV
ลุงเสื อ: กลับมาพบกับลุงเสื อและพี่วาวากันใหม่นะครับ บ๊าย
บาย~
Transitionto End Credit
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4.2 ขั้นตอนการผลิตรายการ (PRODUCTION)
4.2.1 การนาบทนิทานและบทโทรทัศน์ ไปสู่ กระบวนการวาดภาพประกอบ
หลังจากที่สร้ างสรรค์บทนิ ทานไปสู่ บทโทรทัศน์เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้วนั้น จะเข้าสู่ ข้ นั ตอน
การผลิ ต คื อ การนาบทนิ ท านและบทโทรทัศ น์ ใ ห้ก ับ ที ม ออกแบบและสร้ า งสรรค์วาดรู ป ภาพ
ประกอบ ขั้น ตอนดัง กล่ า วเป็ นขั้น ตอนที่ ใ ช้ร ะยะเวลายาวนานพอสมควรในการผลิ ต รู ป ภาพ
ประกอบ ทางทีมออกแบบ (Production Design) จึ งได้จดั ทาสตอรี่ บอร์ ดออกมา เพื่อเป็ นกาหนด
รู ปแบบของภาพประกอบ ลักษณะตัวละคร รวมถึงเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างทีมงานฝ่ าย
สร้างสรรค์บท ทีมออกแบบ (Production Design) และทีมตัดต่อ

รู ปที่ 4.3 สตอรี่ บอร์ด (Story Board) ภาพประกอบนิทานเรื่ อง นิ้วก้อย แผ่นที่ 1

รู ปที่ 4.4 สตอรี่ บอร์ด (Story Board) ภาพประกอบนิทานเรื่ อง นิ้วก้อย แผ่นที่ 2
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รู ปที่ 4.5 สตอรี่ บอร์ด (Story Board) ภาพประกอบนิทานเรื่ อง นิ้วก้อย แผ่นที่ 3

รู ปที่ 4.6 สตอรี่ บอร์ด (Story Board) ภาพประกอบนิทานเรื่ อง ลูกหมีไม่อยากไปโรงเรี ยน แผ่นที่ 1

รู ปที่ 4.7 สตอรี่ บอร์ด (Story Board) ภาพประกอบนิทานเรื่ อง ลูกหมีไม่อยากไปโรงเรี ยน แผ่นที่ 2
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รู ปที่ 4.8 สตอรี่ บอร์ด (Story Board) ภาพประกอบนิทานเรื่ อง ลูกหมีไม่อยากไปโรงเรี ยน แผ่นที่ 3

รู ปที่ 4.9 สตอรี่ บอร์ด (Story Board) ภาพประกอบนิทานเรื่ อง ลูกหมีไม่อยากไปโรงเรี ยน แผ่นที่ 4

รู ปที่ 4.10 สตอรี่ บอร์ด (Story Board) ภาพประกอบนิทานเรื่ อง ลูกหมีไม่อยากไปโรงเรี ยน แผ่นที่ 5
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รู ปที่ 4.11 สตอรี่ บอร์ด (Story Board) ภาพประกอบนิทานเรื่ อง ลูกหมีไม่อยากไปโรงเรี ยน แผ่นที่ 6

รู ปที่ 4.12 สตอรี่ บอร์ด (Story Board) ภาพประกอบนิทานเรื่ อง ลูกหมีไม่อยากไปโรงเรี ยน แผ่นที่ 7
หลังจากที่ทีมสร้ างสรรค์บทและทีมออกแบบ (Production Design) ได้สรุ ปสตอรี่ บอร์ ด
(Story Board) เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ทีมออกแบบจึงดาเนินการในส่ วนวาดภาพและลงสี ภาพประกอบ

รู ปที่ 4.13 ภาพประกอบนิทาน เรื่ อง ลูกหมีไม่อยากไปโรงเรี ยน
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รู ปที่ 4.14 ภาพประกอบนิทาน เรื่ อง ลูกหมีไม่อยากไปโรงเรี ยน

รู ปที่ 4.15 ภาพประกอบนิทาน เรื่ อง ลูกหมีไม่อยากไปโรงเรี ยน

รู ปที่ 4.16 ภาพประกอบนิทาน เรื่ อง ลูกหมีไม่อยากไปโรงเรี ยน
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4.2.2 การบันทึกเสี ยงประกอบการทาโมชันกราฟิ ก
หลัง จากที ม ออกแบบ (Production Design) ได้ว าดภาพและลงสี ภ าพประกอบนิ ท าน
เรี ยบร้อยแล้ว ทีมผลิตโมชันกราฟิ ก จะทาการบันทึกเสี ยงพากย์ เพื่อนาไปประกอบการทาโมชัน
กราฟิ กนิ ท านในแต่ ล ะเรื่ อ ง โดยการบัน ทึ ก เสี ย งได้ใ ช้อุ ป กรณ์ ก ารบัน ทึ ก เสี ย งระดับ สตู ดิ โ อ
บันทึกเสี ยงผ่านโปรแกรม Adobe Audition CC 2017

รู ปที่ 4.17 อัดเสี ยงพากย์ตวั ละครในนิทาน เรื่ อง ลูกหมีไม่อยากไปโรงเรี ยน

รู ปที่ 4.18 อัดเสี ยงพากย์ตวั ละครในนิทาน เรื่ อง นิ้วก้อย
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รู ปที่ 4.19 ภาพหน้าจอโปรแกรม Adobe Audition CC 2017 ซึ่งเป็ นโปรแกรมบันทึกเสี ยง

รู ปที่ 4.20 ภาพขณะทาการบันทึกเสี ยงในห้องสตูดิโอ
หลังจากบันทึกเสี ยงเสร็ จสิ้ นเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว จึงนาไฟล์เสี ยงที่บนั ทึกส่ งต่อให้กบั ฝ่ ายทา
โมชันกราฟิ กประกอบนิทานในลาดับต่อไป
4.2.3 การถ่ ายทาช่ วงเปิ ดและปิ ดรายการ
หลังจากเป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป คื อ การถ่ ายทาช่ วงเปิ ดและปิ ดรายการของ
รายการนิ ทานวันยังค่า โดยการถ่ายทาในครั้งนี้ เลื อกในการถ่ายทาด้วยเทคนิ ค Green Screen เพื่อที่
ฝ่ ายตัดต่อสามารถไปตัดต่อและใส่ ฉากพื้นหลังของรายการได้
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รู ปที่ 4.21 การถ่ายทาช่วงเปิ ดรายการนิทานวันยังค่า โดยใช้เทคนิค Green Screen

รู ปที่ 4.22 การถ่ายทาช่วงเปิ ดรายการนิทานวันยังค่า โดยใช้เทคนิค Green Screen

รู ปที่ 4.23 การถ่ายทาช่วงปิ ดรายการนิทานวันยังค่า โดยใช้เทคนิค Green Screen
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รู ปที่ 4.24 การถ่ายทาช่วงปิ ดรายการนิทานวันยังค่า โดยใช้เทคนิค Green Screen
4.3 ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ (POST-PRODUCTION)
4.3.1 การตัดต่ อรายการช่ วงเปิ ดและปิ ดรายการ
หลังจากการถ่ายทาช่วงปิ ดรายการนิ ทานวันยังค่า โดยใช้เทคนิ ค Green Screen ฝ่ ายตัดต่อ
จะนาไฟล์วีดีโอที่ ไ ด้รับ มาตัด ต่ อ โดยใช้ Video Effect ในการคี ย ์สี พ้ื นหลัง ที่ เป็ นสี เขี ย วออกใน
โปรแกรม จากนั้นจึงนาไฟล์วดี ีโอที่เป็ นฉากพื้นหลัง มาซ้อนด้านหลังวีดีโอที่ถ่ายทามาในสตูดิโอ

รู ปที่ 4.25 ภาพขณะกาลังตัดต่อวีดีโอรายการนิทานวันยังค่า
ในช่วงเปิ ดและปิ ดรายการ โดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro CC 2017
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รู ปที่ 4.26 ภาพหน้าจอโปรแกรม Adobe Premiere Pro CC 2017
เป็ นโปรแกรมที่ใช้ในการคียส์ ี พ้นื หลังของฉากรายการ
4.3.2 การตัดต่ อรายการ เพื่อเป็ นรายการทีส่ มบูรณ์
หลังจากที่ทีมออกแบบ (Production Design) ได้ผลิตโมชันกราฟิ กประกอบนิ ทานและทีม
ตัดต่อได้ตดั ต่อวีดีช่วงเปิ ดและปิ ดรายการเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ว ทีมตัดต่อจึงนาไฟล์วีดีโอมาตัดต่ อ
รวมกัน จนเป็ นรายการที่สมบูรณ์

รู ปที่ 4.27 บรรยากาศการตัดต่อรายการนิทานวันยังค่า
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รู ปที่ 4.28 บรรยากาศการตัดต่อรายการนิทานวันยังค่า

รู ปที่ 4.29 ภาพขณะกาลังตัดต่อวีดีโอรายการนิทานวันยังค่า
โดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro CC 2017
จากขั้นตอนการทางานดังกล่าว มีรายการนิ ทานวันยังค่ าที่ตดั ต่อและสามารถออกอากาศ
เป็ นเทปทดลอง จานวน 1 ตอน คื อ ตอนนิ้ วก้อย และมี วีดีโอนิ ทานโมชันกราฟิ ก ตอน ลู ก หมี
ไม่อยากไปโรงเรี ยน ที่ผลิตสาเร็ จ จานวน 1 เรื่ อง
อนึ่ งรายการนิ ทานวันยังค่ า ตอน นิ้ วก้อย เป็ นเทปรายการทดลองที่ยงั ไม่ได้เผยแพร่ ทาง
สื่ อโซเชียลมีเดียของทาง TigerNoy Studio โดยผลิตขึ้นเพื่อเป็ นต้นแบบรายการโทรทัศน์ออนไลน์
สาหรั บเด็กระดับชั้นปฐมวัย อายุระหว่าง 3-5 ปี ซึ่ งทาง TigerNoy Studio จะดาเนิ นการเผยแพร่
รายการนิทานวันยังค่า ในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป

