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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
ในการเสนอผลงานของการปฏิบตั ิงานเรื่ อง กระบวนการเขียนสคริ ป ในรายการเดะ เดะ เฮ่ย ของ
บริ ษทั ทรู วิชนั่ ส์ จากัด โดยได้ทาการศึกษากระบวนการเขียนสคริ ปทั้งหมดในช่วงวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง
18 สิ งหาคม พ.ศ.2560 ผูเ้ ขียนได้นาเสนอตามวัตถุประสงค์ของรายงานดังต่อไปนี้
4.1 เขียนสคริ ปเกร็ ดความรู ้
4.2 เขียนสคริ ปรายการ
4.1.1 ในรายการ เดะ เดะ เฮ่ ย จะมี ช่วงของเกร็ ดความรู ้ มาฝากคนดู ทางบ้าน ใช้เวลาออกอากาศ
ประมาณ 3 – 4 นาที ซึ้ งเป็ นเกร็ ดความรู ้ส้ ันๆได้ใจความ เพราะรายการ เดะ เดะ เฮ่ย เป็ นรายการสาหรับเด็ก
ทาให้ตวั สคริ ปเกร็ ดความรู ้ตอ้ งเขียนให้ส้ นั และสามารถเข้าใจได้ในทันที
ในการเขียนสคริ ปเกร็ ดความรู ้ข้ นั ตอนแรกเริ่ มจากการหาข้อมูลเกร็ ดความรู ้ ที่เกี่ยวกับเด็กจากทาง
อินเตอร์เน็ต เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลในการนามาเป็ นส่ วนประกอบหลักที่ใช้ในการอ้างอิงข้อเท็จจริ งที่ใช้เขียน
สคริ ปรายการ

4.1 รูปภาพการหาข้ อมูลเกร็ดความรู้จากอินเทอร์ เน็ต
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ต่อมานาข้อมูลที่หาได้มาเขียนก่อนเพื่อกันข้อผิดพลาดโดยจะนาเอาเกร็ ดความรู ้ที่หาได้มา
ปรับเปลี่ยนเป็ นคาพูดง่ายๆ เติมคาเชื่อมเข้าไป เพื่อให้เด็กสามารถเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น

4.2 ตัวอย่างการเขียนสคริ ปจากแผ่นกระดาษพร้อมตรวจคาผิดก่อนจะนาไปพิมพ์ลงในWord

4.3 พิมพ์ขอ้ ความที่ถูกต้องลงWord
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รายการเดะ เดะ เฮ่ย 034 # (มายากล ตอนที่ 2 )
บันทึกเทป วันพุธที่ 28 มิถนุ ายน 2560 ON AIR อาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560
เสี ยง
พี่ต๋ ี : สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการ เดะ เดะ เฮ่ย กันอีกแล้ วนะครับ วันนี ้พี่ตอี๋ ้ วนมีเคล็ดลับ
การดูแลสุขภาพ สาหรับน้ องๆ คนไหนที่มีปัญหาเรื่ องของการถ่ายหรื ออาการท้ องผูกมาฝากกันครับ โดยน้ องๆ
แค่รับประทานผลไม้ 5 ชนิด ก็สามารถช่วยลดปั ญหาในเรื่ องของท้ องผูกได้ ง่ายๆ เริ่มจาก กล้ วย ช่วยลดอาการ
ท้ องเสีย / มะละกอสุก ช่วยในเรื่ องย่อยอาหาร / มะม่วงสุก ช่วยทาให้ ถ่ายคล่องขึ ้น / แอปเปิ ้ ล ช่วยบารุง
กะเพาะอาหาร และลาไส้ และ ส้ ม ช่วยให้ ลาไส้ เคลือ่ นตัว ช่วยให้ อาหารย่อยง่ายขึ ้น แถมยังช่วยป้องกันอาการ
หวัดได้ อีกด้ วย และนอกจากนี ้น้ องๆ ก็ควรดื่มน ้าสะอาดอย่างน้ อย 8 แก้ วต่อวัน ทานอาหารให้ เป็ นเวลา และแต่
ละมื ้อให้ ได้ รับสารอาหารครบทัง้ 5 หมู่ ออกกาลังกายเสมอ ช่วยให้ การขับถ่ายเป็ นปกติถ้าไม่เชื่อน้ องๆลองไปวิ่ง
ตอนเช้ าๆ ทาเป็ นประจา รับรองว่านอกจากจะหายท้ องผูกแล้ ว ยังช่วยให้ ขบั ถ่ายตรงเวลา เพราะลาไส้ ได้ ขยับตัว
ทาให้ ขบั ถ่ายสะดวกขึ ้นอีกด้ วยครับ อย่าลืมนาไปปฏิบตั ิตามกันนะครับ แต่ตอนนี ้พี่ตี๋ขอพาน้ องๆไปพบกับช่วง
คำถำมสติแตกกันก่อนครับ ให้ น้องๆวำดภำพระบำยสีหรือเขียนบรรยำยในหัวข้ อ “ ถ้ ำน้ องๆไป
ร่ วมงำนแฟนซี อยำกใส่ หน้ ำกำกอะไรไปร่ วมงำนมำกที่สุด ” พร้ อมเหตุผล ส่ วนของรำงวัลก็คือ
ตุ๊กตำสุนัขชูกำร์ กลิ่นช็อคโกแลต หรือตุ๊กตำสุนัขไอซิ่ง กลิ่นวนิลำ จำกRainflower/ VCD หนัง
กำร์ ตนู เรื่อง “ สเปซด็อก น้ องหมำตะลุยจักรวำล ” / “หนังสือกำร์ ตนู ชุดวรรณกรรมเรื่อง “ล่ ำ
ขุมทรัพย์ สุดขอบฟ้ ำ ในกรีซโบรำณ” จำกสำนักพิมพ์ นำนมีบ๊ คุ ส์ /ของที่ระลึกจำก โกลเบิล อำร์ ต.../
สีสเต็ดเล่ อร์
-----------------------------------(OPEN TITTLE)------------------------------------------------------------------------------------โชว์มายากล---------------------------------------------------------------------------------------------------------------เบรค 2----------------------------------------------------------------พี่ต๋ ี : กลับมาสูช่ ่วงที่ 2 ของรายการกันแล้ วนะครับ ก่อนที่พี่อาร์ ตจะเตรี ยมมายากลมาโชว์น้องๆได้ ชมกันพา
น้ องๆไปพบกับคำถำมสติแตกกันก่อนครับ ให้ น้องๆวำดภำพระบำยสีหรือเขียนบรรยำยในหัวข้ อ “ ถ้ ำ
น้ องๆไปร่ วมงำนแฟนซี อยำกใส่ หน้ ำกำกอะไรไปร่ วมงำนมำกที่ สุด ” พร้ อมเหตุผล ส่ วนของ
รำงวัลก็คือ ตุ๊กตำสุนัขชูกำร์ กลิ่นช็อคโกแลต หรือตุ๊กตำสุนัขไอซิ่ง กลิ่นวนิลำ จำกRainflower/
VCD
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หนังกำร์ ตนู เรื่อง “ สเปซด็อก น้ องหมำตะลุยจักรวำล ” / “หนังสือกำร์ ตนู ชุดวรรณกรรมเรื่อง “ล่ ำ
ขุมทรัพย์ สุดขอบฟ้ ำ ในกรีซโบรำณ” จำกสำนักพิมพ์ นำนมีบ๊ คุ ส์ /ของที่ระลึกจำก โกลเบิล อำร์ ต.../
สีสเต็ดเล่ อร์
พี่ต๋ ี : และเพื่อไม่ให้ เสียเวลาเราไปพบกับพี่อาร์ ตในช่วงมายากลมายากวนครับ
-----------------------------------(OPEN TITTLE)------------------------------------------------------------------------------------โชว์มายากล----------------------------------------------------พี่ต๋ ี : เป็ นยังไงกันบ้ างครับ พี่ตี๋วา่ น้ องๆคงลุ้นกับมายากลของพี่อาร์ ตไปตามๆกัน พี่ตี๋เองก็ล้ นุ มากๆเลย
เหมือนกัน ต้ องขอขอบคุณพี่อาร์ ตมากเลยครับ และสาหรับวันนี ้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้ ว พบกันใหม่
กับรายการ เดะ เดะ เฮ่ย ครัง้ หน้ า วันนี ้เราสองคนต้ องลาไปก่อนสวัสดีครับ
4.4 ตัวอย่ างสคริปเกร็ดความรู้แบบเสร็จสมบูรณ์
พอทาสคริ ปเกร็ ดความรู ้เสร็ จ ก็เอาสคริ ปตัวเต็มมาแยกหัวข้อที่สาคัญ เพื่อใช้ทา Photoshop และคิด
รู ปที่ตอ้ งใส่ ในการทา Power Point

4.5 รูปสคริปตัวทีแ่ ยกหัวข้ อที่สาคัญ เพื่อใช้ ทา Photoshop และรูปทีต่ ้ องใส่ ใน Power Point
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4.6 รูปข้ อความตัวทีแ่ ยกหัวข้ อที่สาคัญ เพื่อใช้ ทา Photoshop และรูปทีต่ ้ องใส่ ใน Power Point
4.2.1 รายการ เดะ เดะ เฮ่ ย จะมี ช่ ว งหลัก ของทางรายการเป็ นซึ้ งละครสั้น มี อ ยู่ 2 เบรค เบรคละ
ประมาณ 5 นาที เป็ นละครที่ให้แง่คิดสาหรั บเด็กๆ บางสัปดาห์ จะเป็ นละครสอนแง่คิดสาหรั บเด็ก บาง
สัปดาห์จะเป็ นละครสอนงานประดิษฐ์ เล็กๆ ที่เด็กสามารถทาตามได้
ในขั้นตอนแรกเริ่ มจากการนัง่ คิดหัวข้อละครว่าสัปดาห์ต่อไปจะทาเรื่ องอะไร ที่สามารถให้ความรู ้
กับ เด็ ก ๆได้ และไม่ น่ า เบื่ อ พร้ อ มทั้ง หาข้อ มู ล ในการน ามาเป็ นส่ ว นประกอบหลัก ที่ ใ ช้ใ นการอ้า งอิ ง
ข้อเท็จจริ งที่ใช้เขียนสคริ ปรายการ
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4.1 ภาพการคุยงานก่อนการเขียนสคริป
พอได้หัวข้อจากการคุยงานและหาข้อมูลแล้ว จึงเริ่ มพิมพ์ลงในโปรแกรม Word โดยการให้
พิธีกร และเด็กๆในรายการเป็ นคนเล่นละครตามสคริ ป และให้ความรู ้กบั คนดูทางบ้าน โดยการนาเอาข้อมูล
ที่ ไ ด้ มาเรี ย บเรี ย งเอาแต่ หัว ข้อ หลัก ที่ เ ป็ นประโยชน์ โดยล าดับ ประเด็น ส าคัญ จากมากไปหาน้อ ย ซึ่ ง
สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ในการอยากรู ้อยากเห็น ส่ วนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไว้ทีหลัง เพื่อใช้ใน
การเขียนสคริ ปรายการ

4.2 ภาพการพิมพ์สคริปลงใน Word ก่อนจะตรวจให้ เรียบร้ อย
หลังจากนั้นก็เริ่ มคิดหาคาเชื่อมที่จะโยงประเด็นหลักสาคัญทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยจะใช้คาเชื่อม
ง่ายๆ เพื่อไม่ให้ขอ้ ความบางอย่างดูแปลกๆ ในขั้นตอนนี้จึงต้องมีความรอบคอบเป็ นอย่างมาก
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เมื่อเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันจนคบ ก็จะเริ่ มมาดูต้ งั แต่แรกตั้งแต่ดูคาผิด การใช้คาแปลกๆ และการ
เว้นวรรคตัวอักษร ในส่วนของการเว้นวรรคตัวอักษรมีความสาคัญเป็ นอย่างมากเนื่องจากถ้าเว้นวรรคผิด ก็
อาจจะทาให้ความหมายเปลี่ยน หรื อคลาดเคลื่อนไปจากเดิมได้

รายการเดะ เดะ เฮ่ย 42 # ( ตอบจดหมาย )
บันทึกเทป วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ON AIR อาทิตย์ 15 ตุลาคม 2560
เสียง
พี่ต๋ ี : (นัง่ คุยกัน) สวัสดีครับน้ องๆ พบกับพี่ตี๋อ้วนกันอีกแล้ วนะครับในรายการ เดะ เดะ เฮ่ย วันนี ้คอนโดอาจจะ
ดูเงียบๆหน่อยเพราะเจ้ าเบนไมค์เปรี ย้ วไม่อยูแ่ ล้ ว แต่ไม่ต้องห่วงนะครับน้ องๆ มีเด็กๆใหม่เข้ ามาพักในคอนโด
ของเรา เดี๋ยวพี่ตี๋จะให้ มาแนะนาตัวกันเลย อะๆมาๆ เข้ ามา
พูดพร้ อมกัน : สวัสดีคะ่ พี่ตี๋
แพรว : หนูชื่อแพรว
เบียร์ : หนูชื่อเบียร์ คะ่
อีกคน : หนูชื่อ.....ค่ะ
พี่ต๋ ี : นี่คือน้ องๆที่จะมาอยูก่ บั พวกเราแก๊ งค์ใหม่นะครับเด็กๆ ถ้ ามีอะไรให้ พี่ตี๋ช่วย ก็บอกได้ เลยนะ
แพรว : จริงๆก็มีอยูเ่ รื่ องหนึง่ นะคะ คือตอนนี ้พวกเรากาลังทารายงาน เกี่ยวกับคาถามที่เด็กๆในห้ องของพวก
เราอยากรู้มากที่สดุ
เบียร์ : เราจัดเป็ นสามคาถามที่ทกุ คนอยากรู้มากที่สดุ เลยจะมาขอถามพี่ตหี๋ น่อยค่ะ เพราะเห็นว่าพี่ตี๋เป็ น
ผู้ใหญ่ น่าจะตอบได้
พี่ต๋ ี : เออ เอาสิ เดี๋ยวลองถามมาก็ได้ จะได้ เป็ นการแบ่งปั นความรู้ด้วย แต่ก่อนจะเริ่มคาถามแรกพี่ตี๋ขอเชิญ
น้ องๆไปพบกับคำถำมสติแตกกันก่อนดีกว่าครับ ให้ น้องๆวำดภำพระบำยสีหรือเขียนบรรยำยในหัวข้ อ “
ถ้ ำน้ องๆ ได้ ออกแบบบ้ ำนในฝั น น้ อง ๆอยำกให้ มีอะไรอยู่ในบ้ ำนต้ นไม้ บ้ำง

” พร้ อมเหตุผล ส่ วน

ของรำงวัลก็คือ ตุ๊กตำสุนัขบลูโน่ กลิ่นวนิลำ จำกRainflower/ VCD หนังกำร์ ตนู เรื่อง “ สเป
ซด็อก น้ องหมำตะลุยจักรวำล ” / “หนังสือกำร์ ตนู เรื่อง “ล่ ำขุมทรัพย์ สุดขอบฟ้ ำ ในกรีซโบรำณ ตอน
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ที่ 2 ” จำกสำนักพิมพ์ นำนมีบ๊ ุคส์ /ของที่ระลึกจำก โกลเบิล อำร์ ต.../ สีสเต็ดเล่ อร์
พี่ต๋ ี :โอเค กลับมาที่คาถามที่พวกเราจะถามพี่ ว่ามาได้ เลยเด็กๆ
เบียร์ : คำถำมแรกนะคะ ทำไมเรำต้ องใส่ ชุดนักเรียนเวลำไปโรงเรียน
พี่ต๋ :ี อ๋อ เหตุผลที่เราต้ องใส่ชดุ นักเรี ยนก็เพราะว่า ชุดนักเรี ยนเป็ นชุดที่บง่ บอกถึงความเรี ยบร้ อย ความเป็ น
กฎระเบียบ รวมถึงบอกสถานะของการเป็ นนักเรี ยน ตัวอย่างเช่น ถ้ าเราเจอโจรแล้ วเราต้ องการจะแจ้ งตารวจ แต่
ตารวจไม่ได้ ใส่ ชุดเครื่ องแบบ เราจะรู้ได้ ยงั ไงว่าใครเป็ นตารวจ มันก็เหมือนกับเครื่ องแบบนักเรี ยนนันแหละ
้
แถมชุดนักเรียนยังสามรถใช้ เป็ นชุดทางการได้ อีกด้ วย เพราะบางครัง้ น้ องๆต้ องไปงานสาคัญๆ หรื อเข้ าร่วมพิธี
ใหญ่ๆ ชุดนักเรี ยนจะมีความเหมาะสมและถูกกาลเทศะอีกด้ วยนะ
แพรว : แต่พี่ตี๋คะ แต่ทาไมนักเรี ยนที่เมืองนอก อย่างอเมริกา ทาไมเค้ าถึงใส่ชดุ ลาลองได้ ละ่ คะ
พี่ต๋ :ี พี่วา่ เราอย่าไปมองแบบนันดี
้ กว่านะ พี่อยากให้ เรามองอย่างประเทศญี่ปนุ่ ซึง่ มีวฒ
ั นธรรม และเป็ นชาว
เอเชียเหมือนประเทศไทย ก็มีกฎระเบียบใส่ชดุ นักเรี ยนเหมือนกันเรา ประเทศเขาก็ยงั เจริญได้ เลย ถูกไหม
อีกคน : อ๋ออย่างนี ้นี่เอง แต่ก็อยากรู้นะคะว่าใคร เป็ นคนคิดให้ ใส่ชดุ นักเรี ยน พี่ตพี๋ อจะรู้ไหมคะ
พี่ต๋ ี : ประเทศไทยเริ่มมีชดุ นักเรี ยนอย่างเป็ นทางการในสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั เพราะเมื่อครัน้ อดีต จะให้ ใส่เฉพาะโรงเรียนที่อยูใ่ นวังเท่านัน้ และแยกเป็ นชุดชายหญิง ส่วนโรงเรี ยน
ด้ านนอก หรื อโรงเรี ยนที่ให้ ชาวบ้ านเรี ยน ก็ใส่ชดุ ธรรมดา ทาให้ เกิดการแบ่งชนชันขึ
้ ้น ในหลวงรัชกาลที่ 5 ทรง
อยากให้ ใส่ชดุ นักเรี ยนเหมือนกันทังหมด
้
เพื่อที่จะไม่เป็ นการแบ่งแยกฐานะ แสดงถึงความเท่าเทียมกันของทุกๆ
ชนชันยั
้ งไงล่ะ
อีกคน : งันพี
้ ่ตี๋ ช่วยบอก ข้ อดี10 ข้ อของการแต่งชุดนักเรี ยนได้ ไหมคะ หนูจะได้ สรุปให้ เพื่อนๆ ในห้ องได้ ร้ ูกนั
พี่ต๋ ี : 1. สร้ างความเสมอภาค เท่าเทียม ไม่มีใครแต่งตัว หรื อมีอภิสทิ ธิ์เหนือใคร 2. ลดการเปรี ยบเทียบ ไม่มีการ
เปรี ยบเทียบว่าชุดใครแพงกว่าชุดใคร 3. มีเวลาสาหรับการเรี ยนมากขึ ้น เช้ ามาจะได้ ไม่ต้องคิดว่าจะใส่ชดุ อะไร
4. ทาให้ ดเู รียบร้ อย เด็กบางคนอาจจะใส่ชดุ ที่มีสีแสบตา หรื อแต่งตัวโป๊ 5. ประหยัด ไม่มีการเสียเงินเพราะเรื่ อง
แฟชัน่ 6. สร้ างความภาคภูมิใจในสถานศึกษา ในชุดนักเรี ยนไม่ได้ แบกชื่อเสียงวงตระกูลหรื อฐานะ แต่แบก
หน้ าตาของโรงเรี ยนเอาไว้ 7. บ่งบอกสถานภาพ ชัดเจน หน้ าที่คือตังใจเรี
้ ยน 8. ดูเด็กลง ถึงจะหน้ าแก่แต่ใส่ชดุ
นักเรี ยนอายุไม่เกิน 20 ปี แน่นนอน 9. ได้ สว่ นลด เช่นขึ ้นรถไฟฟ้า หรื อการทานอาหารบางร้ าน 10. ใส่เป็ นชุด
ทางการได้ สามารถใส่เข้ าร่วมงานสาคัญๆ หรื อเข้ าร่วมพิธีใหญ่ๆ ได้
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อีกคน : อ๋อ เป็ นแบบนี ้นี่เอง เข้ าใจแล้ วค่ะ
พี่ต๋ ี : เป็ นไง ได้ ความรู้ในเรื่องของชุดนักเรี ยนกันไปแล้ ว เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ ช่วงหน้ ากลับมาพบกันอีกสอง
คาถามที่เหลือกันดีกว่าครับ
--------------------------------------------------------เบรค 2-----------------------------------------------------------------พี่ต๋ ี : กลับเข้ ามาสูช่ ่วงที่สองของรายการเดะเดะเฮ่ยนะครับ เด็กๆ ช่วงนี ้พี่ตี๋กาลังตอบคาถามน้ อง ๆในคอนโด
เดะเดะเฮ่ย สาหรับ 3 คาถามที่เด็กในห้ องอยากรู้ มากที่สุด เมื่อช่วงที่แล้ วถามไปแล้ ว ว่าทาไมต้ องแต่งชุด
นักเรี ยน คาถามต่อไปคืออะไร ว่ามาเลย
แพรว : คำถำมที่สองก็คือ ทำไมเรำต้ องกินอำหำรเช้ ำด้ วยคะพี่ตี๋ เพื่อนๆๆบอกไม่อยากกิน อยากกินขนม
มากกว่า หรื อไม่ก็รีบจนไม่มีเวลากินข้ าเช้ าคะ
พี่ต๋ ี : คาถามนี ้ดีมากๆเลยนะ เพราะพี่ตี๋สงั เกตเห็นน้ องๆหลายคนเนี่ย ไม่ชอบทานอาหารเช้ า ซึง่ จริงๆอาหารเช้ า
เนี่ย สาคัญมากๆ แต่สาคัญอย่างไร เดี๋ยวพี่ตี๋มาบอก ตอนนี ้พี่ตี๋ขอพาน้ องๆไปพบกับ คำถำมสติแตกกันก่ อน
ครั บ ให้ น้องๆวำดภำพระบำยสีหรื อเขียนบรรยำยในหัวข้ อ “ ถ้ ำน้ องๆ ได้ ออกแบบบ้ ำนในฝั น น้ อง
ๆอยำกให้ มีอะไรอยู่ในบ้ ำนต้ นไม้ บ้ำง ” พร้ อมเหตุผล ส่ วนของรำงวัลก็คือ ตุ๊กตำสุ นัขบลูโน่
กลิ่นวนิลำ จำกRainflower/ VCD หนังกำร์ ตูนเรื่ อง “ สเปซด็อก น้ องหมำตะลุยจักรวำล ” /
“หนั ง สื อกำร์ ตูน ชุ ดวรรณกรรมเรื่ อง “ล่ ำ ขุ มทรั พ ย์ สุ ดขอบฟ้ ำ ในกรี ซโบรำณ ตอนที่ 2 ” จำก
สำนักพิมพ์ นำนมีบ๊ ุคส์ /ของที่ระลึกจำก โกลเบิล อำร์ ต.../ สีสเต็ดเล่ อร์
พี่ต๋ ี : มาตอบคาถามกันต่อ เหตุผลที่เราควรต้ องทานอาหารเช้ า เพราะ อาหารเช้ าเป็ นสิง่ สาคัญที่จะช่วยไป
เลี ้ยงสมองและร่างกาย ถ้ าเกิดว่าเราไม่ทานอาหารเช้ า ร่างกายเราก็จะดูดซึมสารอาหารเก่าที่เราทานเมื่อวาน
มาใช้ ส่งผลให้ สมองทางานได้ ไม่เต็มที่ และกระทบต่อร่างกายในเรื่ องต่างๆไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องกลิน่ ปาก กลิน่ ตัว
ไม่มีสมาธิในการทางาน เพราะไม่มีน ้าตาลไปเลี ้ยงสมอง อีกทังยั
้ งสามารถทาให้ เรานอนไม่หลับ จนกลายเป็ น
การพักผ่อนไม่เพียงพอ และทาให้ น้องๆอ้ วนขึ ้นอีกด้ วยนะ
อีกคน : เดี๋ยวนะคะพี่ตี๋ ทาไมการไม่ทานอาหารเช้ าถึงทาให้ เราอ้ วนล่ะคะ
พี่ต๋ ี : เพราะว่ามันจาให้ เราหิวไม่เป็ นเวลา ไปหิวตอนเย็นๆ ค่าๆ มันส่งผลกระทบตลอดทังวั
้ นนัน่ แหละ รู้ไหม
แพรว : ถ้ ามันสาคัญขนาดนี ้ เราก็ควรจะต้ องทานสิง่ ที่มีประโยชน์เป็ นอาหารเช้ า แต่วา่ เราจะทานอะไรดีละ่ คะ
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พี่ต๋ ี : ไม่ยากเลย เราก็เลือกอาหารที่มีพลังงานเยอะๆ เช่น เนื ้อ นม ไข่ ชีส เนย และก็ผกั แค่นี ้น้ องๆก็จะสุขภาพ
ดีแล้ วละครับ อย่าลืมนะ อาหารเช้ า มีประโยชน์กว่าที่คิด ห้ ามอดเด็ดขาด ควรกินให้ ได้ ทกุ วันนะ เข้ าใจไหม
ทุกคนตอบพร้ อมกัน : เข้ ำใจค่ ะ
พี่ต๋ ี : มา คาถามสุดท้ ายคืออะไรครับเด็กๆ
อีกคน : คำถำมสุดท้ ำยเกี่ยวกับงานบ้ านคะ เด็กๆสงสัยว่า ทำไมคุณแม่ ต้องเคี่ยวเข็ญให้ พวกเรำทำงำน
บ้ ำนด้ วยคะ
พี่ต๋ ี : เรื่ องนี ้เนี่ย พี่ตี๋ก็เคยสงสัยนะ ตอนเด็ก เวลาแม่ใช้ เนี่ย พี่ตี๋ก็ไม่อยากทา พอโตมาถึงได้ ร้ ูวา่ การที่คณ
ุ แม่ใช้
ให้ เราทางานบ้ านบ่อยๆเนี่ย มันมีประโยชน์ดงั นี ้
1. งานบ้ านคือการเรี ยนรู้ที่เด็กได้ ใช้ ประสบการณ์รอบด้ าน ทังสมอง
้
สัมผัส ไหวพริบ ความคิดริเริ่ม ความ
รับผิดชอบ ที่หามาได้ จากห้ องเรี ยน
2. ช่วยให้ เรามีระเบียบวินยั ฝึ กความอดทน และฝึ กให้ เราช่วยเหลือตนเอง เผื่อในอนาคต คุณแม่ไม่อยู่
บ้ าน หรื อไม่สบาย เราจะได้ สามารถทางานบ้ านเองได้ อย่างคล่องแคล่วยังไงล่ะ
3. ธรรมชาติของเด็กคือการเลียนแบบและทาอะไรได้ อย่างผู้ใหญ่ หากเด็กๆ ทางานบ้ านได้ ดี เขาจะภูมิใจ
ในตัวเองมากกว่ากิจกรรมอื่นๆ เช่น วาดภาพ ต่อพลาสติก ฯลฯ ความภูมิใจในตัวเองของเด็กมีคณ
ุ ค่า
กว่าคาชมจากผู้ใหญ่เสียอีก สิง่ นี ้จะพัฒนาให้ เขาเป็ นคนที่คิดเองได้ ช่วยตัวเองเป็ นในอนาคต
4. เด็กที่ทางานบ้ านเป็ น จะมีทกั ษะในการเข้ าสังคมได้ ดีกว่า รู้จกั การแบ่งปั น ให้ ช่วยเหลือ และพร้ อม
ร่วมกันทางานบ้ านเล็กๆ น้ อยๆ กับเพื่อนหรื อคนอื่นๆ ในสังคม ทาให้ ทงตั
ั ้ วเองและคนรอบด้ านรู้สกึ ถึง
คุณค่าในตัวเองสูงกว่าเด็กที่ไม่สามารถทางานบ้ านได้
ทุกคนตอบพร้ อมกัน : อ๋ อ แบบนีน้ ่ ีเอง
พี่ต๋ ี : และอีกอย่าง การทางานบ้ านบ่อยๆ ยังเป็ นการออกกาลังกาย ทาให้ ร่างกายแข็งแรง แถมบ้ านก็สะอาด
สะอ้ านน่าอยู่ มีแต่ข้อดีทงนั
ั ้ นเลยนะ
้
เบียร์ : จริงๆด้ วยค่ะพี่ตี๋ เดีย๋ วคราวหน้ าคราวหลัง ถ้ าคุณแม่ให้ หนูทางานบ้ าน หนูจะรี บทาทันทีเลยค่ะ
แพรว : หนูด้วยค่ะ จะไม่ขี ้เกียจอีกแล้ ว
อีกคน : คาตอบของพี่ตี๋มีประโยชน์มากๆเลยค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ตี๋
ทุกคนไหว้ และขอบคุณพี่ต๋ พ
ี ร้ อมกัน :
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พี่ต๋ ี : ไม่เป็ นไรๆ ดีแล้ วล่ะ คาถามแบบนี ้ มันเหมือนเป็ นการแบ่งปันความรู้ให้ กบั คนอื่นๆด้ วย ถ้ ามีคาถามอะไร
อีก ก็มาถามพี่ตี๋ได้ เลยนะเด็กๆ ไม่ต้องเกรงใจ สาหรับวันนี ้ พี่ตี๋และรายการเดะเดะเฮ่ย รวมทังเพื
้ ่อนๆสมาชิก
ใหม่ทงสามคน
ั้
ต้ องขอลาไปก่อน ไว้ พบกันใหม่ในตอนหน้ า สวัสดีครับ

4.3 รูปสคริปแบบสมบูรณ์ ของรายการ เดะ เดะ เฮ่ ย (ในตอนนีจ้ ะแทรกควำมรู้เพื่อใช้ สอนเด็กๆ)

รำยกำรเดะ เดะ เฮ่ ย 31 # ( สิ่งประดิษฐ์ “รังนกใส่ ของจิบ๊ ๆ” )
บันทึกเทป วันพุธที่ 14 มิถุนำยน 2560 ON AIR เสำร์ 5 สิงหำคม 2560
เสียง
พี่ต๋ ี : สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้ าสูร่ ายการ เดะ เดะ เฮ่ย กันอีกเช่นเคย
ช่วงนี ้เปิ ดเทอมกันแล้ ว เด็กๆใน
คอนโดก็ไปโรงเรี ยนกันหมด โต๊ ะที่เอาไว้ ทาการบ้ านก็ใช้ กนั แล้ วไม่เก็บ แย่จริงๆเลย ถ้ ากลับมากันแล้ ว พี่ตี๋คง
ต้ องสัง่ สอนกันซะหน่อยแล้ ว เด็กพวกนี ้ ดูสิ ของวางกระจัดกระจายไปหมดเลย ใช้ เสร็จแล้ วไม่ร้ ูจกั เก็บกัน นี่ไง
กลับมากันแล้ ว มานี่เลย ของที่วางเกะกะอยูบ่ นโต๊ ะนี่ ทาไมไม่เก็บให้ เรี ยบร้ อยเลย
เปรีย้ ว : ของพวกหนูเองค่ะพี่ตี๋ ขอโทษจริงๆค่ะ พวกเราพยายามจะเก็บกันแล้ ว แต่มนั ไม่มีที่เก็บเลยค่ะ
กระเป๋ าใส่ดินสอก็เต็ม ชันวางก็
้
ไม่พอค่ะ
หลิน : ใช่คะ่ พี่ตี๋
พี่ต๋ ี : เดี๋ยวนะ พวกเธอเป็ นใครเนี่ย ชื่ออะไร ไหนแนะนาตัวสิ
หลิน : หนูชื่อ หลินหลินหลินหลินดับเบิ ้ลหลิน ค่ะ หรื อเรี ยกสันๆ
้
ไมค์ : ส่วนผมชื่อ MIKE ( เน้ นเสียง เคอะ ) พวกเราเป็ นเพื่อนว่า หลิน ก็ได้ คะ่
พี่ต๋ ี : มาวันแรก ก็ไม่ธรรมดาหล่ะเจ้ าหลิน
ของเบนกับเปรี ย้ ว จะมาอยูท่ ี่คอนโดนี ้ด้ วยครับ
พี่ต๋ ี : ดีเลยๆ มีห้องว่างอยูพ่ อดี แต่ที่นี่ มีกฎที่ต้องปฏิบตั ิตาม เบนกับปรี ย้ ว อย่าลืมบอกเพื่อนด้ วยนะ
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เบน+เปรีย้ ว : ครับ/ค่ะ
พี่ต๋ ี : มากันที่ ของพวกนี ้ จะทาอย่างไงถึงจะจัดเก็บให้ เรี ยบร้ อย
เบน : ไม่เห็นจะยากเลยครับพี่ตี๋ เราก็ซื ้อพวกกล่องสวยๆมาใส่ ผมเคยเห็นมีขายอยูใ่ นห้ างด้ วย
พี่ต๋ ี : งันแกไปซื
้
้อนะเจ้ าเบน ดีไหม
เบน : คือ พี่ตี๋ครับ พอดี แม่ยงั ไม่โอนเงินมาเลยครับ แหะๆ ขอยืมเงินพี่ตี๋อ้วนก่อนได้ ไหมครับ
พี่ต๋ ี : อ้ าวหรอ งันไม่
้ เป็ นไร มีทางเลือกอื่นอีกไหม หลิน ว่าไง
หลิน : .เอาแบบนี ้ดีไหมคะ พอใช้ เสร็จ เราก็ทิ ้งไปเลย จะได้ ไม่รก ( โยนทิ ้งเลย )
พี่ต๋ ี : เห้ ย! จะบ้ าหรอ ต้ องถึงขันนั
้ นเลยเหรอหลิ
้
น เสียดายของ มันยังใช้ ได้ อยูเ่ ลย เอาวิธีอื่นเถอะ เปรี ย้ ว
มีไอเดียดีๆไหม?
เปรีย้ ว : นี่คะ่ พี่ตี๋ เอาหนังยางมัด แล้ วใส่ถงุ แกงให้ มนั รู้แล้ วรู้รอดไปเลยค่ะ
พี่ต๋ ี : โอ้ ย ยัยเปรี ย้ ว มันใช้ ได้ ที่ไหนล่ะปากกานะไม่ใช่กบั ข้ าว จะเอาไปใส่ได้ ยงั ไง นอกจากจะไม่สวยแล้ วยังใช้
งานของผิดประเภทด้ วยนะเนี่ย เฮ้ อ
ไมค์ : ทุกคนไม่ต้องเถียงกันครับ ผมมีสงิ่ ประดิษฐ์ ดีๆ มานาเสนอ นัน่ ก็คือตะกร้ ำรังนกอะรูมีไรท์ ครับ
ทุกคน : (ทาท่าทางงงๆ) พูดพร้ อมกัน “ อะไรนะ “
พี่ต๋ ี : เดี๋ยวนะ รังนกอะรูมีไรท์ มันคืออะไร
ไมค์ : ตะกร้ ารังนกอะรูมีไรท์ ก็ ตะกร้ ารังนกอะไรไม่ร้ ูไงครับ
พี่ต๋ ี : เอ้ า เป็ นงันไป
้
ไมค์ : ล้ อเล่นครับล้ อเล่น จริงๆแล้ วมันชื่อว่า รังนกใส่ ของจิบ๊ ๆ ครับ เป็ นสิง่ ประดิษฐ์ ที่เอาไว้ ใส่ของใช้ หรื อ
อาจจะเป็ นขนมลูกอมต่างๆ อีกทังยั
้ งสามารถใช้ เป็ นของประดับตกแต่งบ้ านได้ อีกด้ วยนะครับ
พี่ต๋ ี : อืม มันน่าจะเอามาใช้ กบั คอนโดของพี่ได้ นะเนี่ย แล้ วมันทายากไหมละ
ไมค์ : ไม่ยากเลยครับ อุปกรณ์ รังนกใส่ ของจิบ๊ ๆ ที่ต้องใช้ ก็มีแค่
1.ลูกโป่ ง
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2.กาวลาเท็กซ์
3.ไหมพรมญี่ปนุ่
4.กรรไกร
พี่ต๋ ี : อุปกรณ์ก็ไม่เยอะดีนะ เราลองมาช่วยกันทาดีไหมครับเด็กๆ
ทุกคน : (ทุกคนเห็นด้ วย)
พี่ต๋ ี : พี่ตี๋อ้วน ก็จะมาอธิบายว่า ทาไมเด็ก ๆ เวลาเล่นของเล่น หรือทากิจกรรมอะไรก็แล้ วแต่ต้องเก็บของให้
เรี ยบร้ อย เพราะถ้ าไม่เริ่มฝึ กตังแต่
้ วนั นี ้ ก็จะกลายเป็ นผู้ใหญ่ที่ไม่มีคณ
ุ ภาพ เห็นแก่ตวั ขาดความรับผิดชอบ ไม่
มีความเสียสละ ไม่ร้ ูจกั ระเบียบวินยั น้ องๆ ไม่ควรเอาเป็ นตัวอย่าง หากไม่ได้ รับการแก้ ไข จะทาให้ น้องๆ เกิด
ความไม่มนั่ ใจในตนเองและไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ แถมยังไม่ร้ ูวา่ สิง่ ใดควรทาและสิง่ ใดไม่
ควรทา จะมีการตัดสินใจที่ช้า มีระดับความอดทนที่ตา่ กว่าคนทัว่ ไป ซึง่ จะส่งผลให้ มีปัญหาทางด้ านการ
ประพฤติที่ไม่ดีตอ่ ไป เช่น เป็ นผู้ใหญ่ที่ไม่ทาตามกติกาและเอาแต่ใจตนเองเพราะฉะนันระเบี
้
ยบวินยั สาคัญต่อ
น้ องๆมากนะครับ การที่น้องๆ จะเติบโตมาเป็ นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ได้ นนั ้ จะต้ องมาจากพื ้นฐานทางวินยั ที่ดี เพราะ
จะทาให้ น้องๆควบคุมตนเองได้ สอนให้ น้องๆเป็ นคนมีเหตุผล มีกระบวนการทางความคิดที่ดี การตัดสินใจที่ดี
รู้จกั เคารพกฎกติกาที่จะทาให้ เราอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุขด้ วยนะครับ เห็นไหมว่า พฤติกรรมที่หลายคนไม่
คิดว่าสาคัญ เช่นการเก็บของให้ เรี ยบร้ อย จะส่งผลถึงนิสยั ของเด็กได้ ในอนาคต
พี่ต๋ ี : งันทุ
้ กคน ไปเตรี ยมอุปกรณ์มากันนะ เดี๋ยวช่วงหน้ าเราค่อยมาช่วยกันครับ
--------------------------------------------------------เบรค 2-----------------------------------------------------------------พี่ต๋ ี : (นั่งที่โต๊ ะ) กลับมาในช่วงที่ 2 เมื่อสักครู่ ให้ ทกุ คนแยกย้ ายกันไปเตรี ยมอุปกรณ์นะครับ ไหนใครได้ อะไร
มากันบ้ าง
เบน : ผมได้ ลกู โป่ งมาแล้ วครับ
เปรีย้ ว : นี่คะ่ กาวลาเม็กซ์
หลิน : หลินเอากรรไกรมาค่ะ
ไมค์ : ส่วนผมมีไหมพรมครับ

23

พี่ต๋ ี : ได้ ของครบกันแล้ วก็มาเริ่มทากันเลย อะๆ ทาสักสองอันแล้ วกันนะ เปรีย้ ว คู่กับเบน แล้ วกันนะ ส่วนไมค์
ก็ค่ ูกับหลิน ดีไหม
ทุกคนตอบพร้ อมกัน : ดีครับ/ดีคะ่
พี่ต๋ ี : ถ้ าทุกคนพร้ อมแล้ ว เดี๋ยวจะให้ ไมค์เริ่มสอนเลยแล้ วกันนะ
ไมค์ : โอเคครับ ขันตอนแรกนะครั
้
บ ให้ ทกุ คนเป่ าลูกโป่ ง ตามขนาดตามที่ทกุ คนต้ องการ จากนันก็
้ ทากาวลา
เท็กซ์ลงไปที่ลกู โป่ งให้ ทวั่ ๆนะครับ แล้ วนาไหมพรมญี่ปนุ่ มาพันให้ รอบลูกโป่ ง พอครบหนึง่ ชันแล้
้ วให้ ทากาวทับ
ไปให้ ทวั่ แล้ วพันไหมพรมให้ รอบอีกครัง้ ทาแบบนี ้อีก 2-3 ครัง้ จนไหมพรมญี่ปนุ่ นันหนาพอ
้
พอเสร็จแล้ วนะครับ ทุกคนก็รอให้ กาวแห้ งสนิทก่อนนะครับ จึงเจาะลูกโป่ งให้ แตก และตัดบริเวณจุกของลูกโป่ ง
จากนันน
้ าลูกโป่ งที่แตกแล้ วออก แล้ วใช้ มือจัดแต่งทรงของไหมพรมญี่ปนุ่ ให้ ได้ ตามรูปแบบที่ต้องการ เป็ นอัน
เสร็จเรี ยบร้ อย
*ในระหว่ ำงทำให้ พ่ ตี ๋ คี อยดูทงั ้ สองฝั่ ง ฝั่ งของเบนกับเปรีย้ วจะเป็ นฝั่ งที่ทำแล้ วไม่ สวย พี่ต๋ กี ็คอยแซว
แล้ วให้ ไมค์ มำช่ วยดูให้
พี่ต๋ ี : อืมมม พี่วา่ ตรงขอบๆมันโล่งไปหน่อยนะเนี่ย
เปรีย้ ว : จริงด้ วยค่ะพี่ตี๋ เปรี ย้ วว่ามันน่าจะมีของตกแต่งหน่อยนะเนี่ย
หลิน : รังนก ก็๖องคูก่ บั นกสิ งันเดี
้ ยวเรามา เราพอจะมีทกั ษะการล่านกอยูบ่ ้ าง
พี่ต๋ ี : เดี๋ยวก่อน หลิน หยุดๆๆๆๆๆๆๆ บาปกรรม ไม่เอาดีกว่า เอาเป็ นพับนกกระดาษดีกว่ามัย้ ใครพับเป็ นบ้ าง
เปรีย้ ว : หนูพบั เป็ นค่ะพี่ตี๋ เดี๋ยวหนูสอนทุกคนเอง
*เปรีย้ วสอนพับนก แล้ วทุกคนพับตำม
พี่ต๋ ี : เอาล่ะนะครับ และนี่ก็คือ รังนกใส่ ของจิบ๊ ๆ ที่พี่ตแี๋ ละเด็กๆช่วยกันทา น่ารักไหมครับ นอกจากจะใช้ ใส่
ของได้ แล้ วเนี่ย ก็เอาไปใช้ วางประดับตกแต่งบ้ านของน้ องๆได้ อีกด้ วยนะ ถ้ าหากน้ องๆชอบ ก็อย่าลืม ไปลองทา
ตามกันนะครับ และสาหรับวันนี ้หมดเวลาแล้ ว พี่ตี๋ต้องขอตัวลาไปก่อน แล้ วพบกับรายการเดะเดะเฮ่ยได้ ใหม่ใน
ตอนต่อไป สวัสดีครับ
4.4 รูปสคริปแบบสมบูรณ์ ของรายการ เดะ เดะ เฮ่ ย (ในตอนนีจ้ ะแทรกกำรสอนงำนประดิษฐ์ )
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รายการเดะ เดะ เฮ่ย 40 # ( สอนภาษาอังกฤษ ราชาศัพท์ )
บันทึกเทป วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ON AIR เสาร์ 7 ตุลาคม 2560
เสียง
พี่ต๋ ี : สวัสดีครับน้ องๆ พบกับพี่ตี๋อ้วนกันอีกแล้ วนะครับในรายการ เดะ เดะ เฮ่ย ในเดือนนี ้น้ องๆคงทราบกันดี
แล้ วนะครับ ว่าตลอดเดือนตุลาคม ประเทศไทยจะมีการจัดเตรี ยมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร (ทะระ) มหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับ วันนี ้พี่ตี๋เลยจะมาเล่าพระราชประวัติของใน
หลวงรัชกาลที่ 9 ให้ น้องๆฟั ง และก็จะให้ เบน ไมค์ เปรี ย้ ว คอยสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องราว
ต่างๆให้ น้องๆด้ วย เรามาเริ่มกันเลยดีไหม
ทุกคนตอบ : ดีครับ/ค่ะ
พี่ต๋ ี : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็ นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงพระ
ราชสมภพเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ที่รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
เปรีย้ ว
:
ท์ที่แปลว่า เกิด ใช่ไหมคะ

พี่ตคี๋ ะ

คาว่า

พระรำชสมภพ

เป็ นคาราชาศัพ

เบน : ใช่เปรี ย้ ว คาว่าเกิดในภาษาอังกฤษคือ บอร์ น สะกด B-O-R-N อ่ ำนว่ ำ บอร์ น แปลว่าเกิดครับ
พี่ต๋ ี : ถูกต้ อง และนัน่ ส่งผลให้ วนั ที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็ นวันพ่อแห่งชาติ
เปรีย้ ว : วันพ่อแห่งชาติภาษาอังกฤษคืออะไรเหรอคะ
ไมค์ วันพ่อในภาษาอังกฤษก็ตรงตัวเลยเปรี ย้ ว ฟำ’เธอะ เดย์ สะกด F-A-T-H-E-R ฟำ’เธอะ ที่แปลว่ ำพ่ อ
และ D-A-Y แปลว่ ำวัน รวมกันคือ Father's Day วันพ่ อแห่ งชำติ
พี่ต๋ ี แล้ วหลังจากนันเนี
้ ่ย พระองค์ก็ทรงเข้ าพิธีอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ พระ
ราชินีของพวกเราชาวไทยทุกคน
เปรีย้ ว : สาหรับคาว่าพระมหากษัตริย์ ภาษาอังกฤษคือ คิง ค่ะ สะกด K-I-N-G อ่ ำนว่ ำ คิง แปลว่ ำ
พระมหำกษัตริย์ ค่ ะ
ไมค์ : ส่วน พระราชินี ภาษาอังกฤษก็คือ ควีน สะกด Q-U-E-E-N อ่ ำนว่ ำ ควีน แปลว่ ำ พระรำชินีครับ
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เบน : ส่วนคาว่า อภิเษกสมรส หมายถึงกำรแต่ งงำน ภำษำอังกฤษคือ แม’รี สะกด M-A-R-R-Y อ่ ำนว่ ำ
แม’รี แปลว่ ำ แต่ งงำนครับ
พี่ต๋ ี : หลังจากนันทั
้ งสองพระองค์
้
ก็ได้ ทรงงานเคียงคูก่ นั เพื่อประชาชนไทยมาโดยตลอด และพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ นี ้ ก็ไม่อาจจะหาอะไรมาเทียบได้ นะครับ โดยหลักๆที่น้องๆน่าจะรู้จกั ก็จะมีโครงการในพระราชดาริ
และโครงการหลวงต่างๆมากมายที่พระองค์ทรงก่อตังขึ
้ ้น
เบน : คำว่ ำโครงกำรในพระรำชดำริ เรำจะใช้ คำว่ ำ โรยัล โปรเจค แบ่ งเป็ นสองคำ ก็คือ คำว่ ำ
รอย’เอิล สะกด R-O-Y-A-L อ่ ำนว่ ำ รอย’เอิล แปลว่ ำ รำชวงศ์ ส่ วนคำว่ ำ พรอจ’เจคทฺ สะกด
P-R-O-J-E-C-T อ่ ำนว่ ำ พรอจ’เจคทฺ แปลว่ ำ โครงกำร เมื่อมำร่ วมกันเเล้ วอ่ ำนว่ ำ รอย’เอิล พรอจ’
เจคทฺ แปลว่ ำ โครงกำรในพระรำชดำริน่ ันเองครับ
เปรีย้ ว : แล้ วโครงการในพระราชดาริที่เด่นๆนี่มีอะไรบ้ างหรอคะ
พี่ต๋ ี โครงการในพระราชดาริที่โด่งดังที่สดุ ก็คือ แนวความคิดในเรื่ องของคาว่า เศรษฐกิจพอเพียง ยังไงล่ะ มี
พระราชดารัสตอนหนึง่ ที่ท่านทรงกล่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงด้ วยนะ ว่า.....
“เศรษฐกิจพอเพียง...จะทาความเจริญให้ แก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียร แล้ วต้ องอดทน
ใจร้ อน ต้ องไม่พดู มาก ต้ องไม่ทะเลาะกัน ถ้ าทาโดยเข้ าใจกัน เชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้ ...”

ต้ องไม่

พระบรมราโชวาทและพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 พระราชทาน ณ วันที่ ๔
ธันวาคม ๒๕๔๑ ครับ
ไมค์ : พี่ตี๋ครับ ผมเคยได้ ยินมาว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนี่ย ท่านทรงเป็ นกษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สดุ ในโลก
ด้ วยเหรอครับ
พี่ต๋ ี : ใช่แล้ วไมค์ ระยะเวลาครองราชย์ของพระองค์ยาวนานถึง 70 ปี เลยทีเดียว เด็กๆ คงเคยได้ ยินคาว่า ทรง
พระเจริญ ใช่ไหม เป็ นคาที่คนไทยใช้ เพื่อถวายพระพร ให้ ท่านมีพระชนม์มายุยืนยาว
เบน : ผมเคยได้ ยินครับ คาว่า ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ภำษำอังกฤษก็คือ Long Live the king คาว่า ลอง
สะกด L-O-N-G แปลว่ ำยำว ส่ วน ไลว สะกด L-I-V-E แปลว่ ำชีวิต ก็จะแปลรวมกันว่ ำ ชีวิตที่ยืนยำว ส่ วน
เดอะคิง ก็คือพระรำชำ พอเอำมำรวมกันปุ๊ บ Long Live The King ก็จะแปลว่ ำ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนำน
นั่นเองครับ
พี่ต๋ ี เดี๋ยวในช่วงหน้ า พี่ตจี๋ ะมาแนะนาโครงการในพระราชดาริ ที่น่าสนใจให้ น้องๆได้ ฟังกันนะครับ ตอนนี ้พัก
สักครู่ เดี๋ยวกลับมาครับ
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--------------------------------------------------------เบรค 2-----------------------------------------------------------------พี่ต๋ ี : กลับเข้ าสูช่ ่วงที่สองของรายการเดะเดะเฮ่ยนะครับ ช่วงนี ้เราจะมาแนะนาเกี่ยวกับโครงการในพระราช
ดาริสกั สามสี่โครงการให้ น้องๆได้ ฟังกันนะครับ
เปรีย้ ว : โครงการในพระราชดาริ เปรี ย้ วเคยได้ ยินว่าในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านมีเป็ นพันๆเลยใช่ไหมคะพี่ตี๋ แล้ ว
เราจะเลือกโครงการไหนมาแนะนาน้ องๆดีละ่ คะ
พี่ต๋ ี : ใช่เปรี ย้ ว แต่เดี๋ยวพี่จะเลือกแค่โครงการที่โดนเด่นและมีชื่อเสียงมาเลยแล้ วกันนะ
โครงการแรก เป็ นโครงการที่เรี ยกได้ วา่ โด่งดังไปทัว่ โลก และสร้ างประโยชน์ให้ กบั พี่น้องชาวไทยอย่างมากมาย
หาที่สดุ มิได้ นัน่ ก็คือ โครงการ "ฝนหลวง" นัน่ เองครับ โครงการนี ้ เริ่มขึ ้นเมื่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จไป
เยี่ยมประชาชนในภาคอีสาน และได้ รับทราบถึงความทุกข์ร้อนของประชาชนและเกษตรกรถึงความแห้ งแล้ ง จึง
ทรงพระราชทานโครงารพระราชดาริ "ฝนหลวง" ขึ ้น
เปรีย้ ว : ฝน ภาษาอังกฤษ คืออะไรคะ
พี่ต๋ ี : ฝน ภำษำอังกฤษ อ่ ำนว่ ำ R-A-I-N เรน แปลว่ ำฝน ส่ วนคำว่ ำ เกษตรกร ในภำษำอังกฤษก็คือ
ฟำร์ ม’เมอะ สะกด F-A-R-M-E-R อ่ ำนว่ ำ ฟำร์ ม’เมอะ แปลว่ ำ เกษตรกร ส่ วนคำว่ ำปั ญหำ คือ ทรัพ’
เบิล สะกด T-R-O-U-B-L-E อ่ ำนว่ ำ ทรัพ’เบิล แปลว่ ำ ปั ญหำค่ ะ
เบน : เมื่อตอนเด็กๆ ผมเคยคิดว่าการทาฝนหลวง คือการนาเอาน ้าขึ ้นไปบนเครื่ องบิน แล้ วเทลงมาด้ วยแหละ
ไมค์ : เราก็เคยคิดแบบนัน้ แต่จริงๆแล้ วมันคือการนาเอาสารเคมีไปกระตุ้นการเกิดไอน ้าในอากาศ มีการเลี ้ยง
เมฆให้ ก่อตัวเป็ นฝน เคลื่อนย้ ายกลุม่ เมฆนันไปยั
้ งพื ้นที่แห้ งแล้ งด้ วยนะ
พี่ต๋ ี : ใช่แล้ ว ด้ วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ จึงสามารถทาสิง่ ที่ยากและซับซ้ อนแบบนันจนประสบ
้
ความสาเร็จได้ ยงั ไงล่ะ
โครงการต่อไปนะครับ ก็คือ "กังหันน ้า ชัยพัฒนา" เนื่องจากปั ญหาน ้าเน่าเสียที่ทวีความรุนแรง ในหลวง
รัชกาลที่ 9 ท่านทรงเล็งเห็นปั ญหานี ้ ท่านจึงพระราชทานพระราชดาริในการแก้ ไขปัญหาน ้าเน่าเสียด้ วยการใช้
กังหันน ้าที่มีวิธีการประดิษฐ์ แสนเรี ยบง่ายและราคาถูก
เปรีย้ ว กังหันน ้าหรอคะพี่ตี๋ ทาไมกังหันน ้าถึงทาให้ น ้าหายเน่าเสียได้ ละ่ คะ
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พี่ต๋ ี ก็เพราะว่าการทางานของมันยังไงล่ะ เป็ นการพัดเพื่อเติมอ็อกซิเจนเข้ าไปในน ้า อ็อกซิเจนเนี่ยสามารถทา
ให้ น ้าหายเน่าเสียได้
ไมค์ : คำว่ ำ เน่ ำ ในภำษำอังกฤษคือ รอท’เทิน สะกด R-O-T-T-E-N อ่ ำนว่ ำ รอท’เทิน แปลว่ ำ เน่ ำ
เสีย เปื่ อย ผุพังครับ ส่ วนคำว่ ำกังหันนำ้ เนี่ย ในภำษำอังกฤษคือ แอ’ รำเทอะ สะกด A-E-R-A-T-O-R
อ่ ำนว่ ำ แอ’ รำเทอะ แปลว่ ำ กังหันนำ้ ครับ
พี่ต๋ ี : เอาอีกสักโครงการหนึง่ เเล้ วกันนะครับ เชื่อว่าโครงการนี ้น้ องๆจะต้ องรู้จกั และก็ชื่นชอบแน่ๆ เพราะ
เกี่ยวกับขนม หรื อนมอัดเม็ดสวนดุสติ นัน่ เองครับ พวกเราเคยกินกันไหม?
ทุกคนตอบ : เคยครับ/ค่ะ อร่อยมากๆเลย
พี่ต๋ ี : ซึง่ นมอัดเม็ดสวนดุสติ เนี่ย เป็ นสินค้ าในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เนื่องจากท่านทรงตระหนัก
ว่า นม มีคณ
ุ ค่าทางอาหารสูงและเป็ นประโยชน์ตอ่ ร่างกายมนุษย์ จึงทรงก่อตังโรงงานผลิ
้
ตสินค้ าจากโคนม ที่
ราคาถูกและให้ ประชาชนทัว่ ไปเข้ าไปศึกษาถึงกรรมวิธีการผลิตได้ ซึง่ นมอัดเม็ดสวนดุสติ ก็เป็ นหนึง่ ในนัน้ และ
นอกจากนี ้ก็ยงั มีนมโคแท้ อีกหลากหลายยี่ห้อ เช่น ไทย-เดนมาร์ ค นมจิตรลดา เป็ นต้ น
เบน : คำว่ ำนม ภำษำอังกฤษคือ มิลคฺ สะกด M-I-L-K อ่ ำนว่ ำ มิลคฺ แปลว่ ำ นม ส่ วนโคนม ก็คือ คำว
สะกด C-O-W อ่ ำนว่ ำ คำว แปลว่ ำ โคนม และสุดท้ ำย โรงงำน แฟค’ทะรี สะกด F-A-C-T-O-R-Y อ่ ำน
ว่ ำ แฟค’ทะรี แปลว่ ำ โรงงำนครับ
ไมค์ : นมอัดเม็ดสวนดุสติ เนี่ย เรากินบ่อยมากๆ รสชาติอร่อย มีประโยชน์ แถมราคาก็ถกู หาซื ้อง่ายอีกด้ วย
เปรีย้ ว : ถ้ าเราซื ้อผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงจิตรลดาเนี่ย มันจะเป็ นการช่วยเกษตรกรไทยอีกด้ วยนะ ดี
เบน :และนี่ก็เป็ นเพียงโครงการแค่สว่ นหนึ่งเท่านันเองนะครั
้
บที่ในหลวงรัชก่าลที่ 9 ทรงประทานให้ เกิด
ประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทย จริงๆแล้ วยังมีมากมายเป็ นพันๆโครงการเลยนะครับ หากน้ องๆสนใจ ก็สามารถไป
หาข้ อมูลได้ เลย
ในวันนี ้หวังว่าน้ องๆคงจะได้ เรี ยนรู้คาศัพท์ใหม่และได้ ทราบถึงประวัติรวมถึงโครงการใน
พระราชดาริของในหลวงรัชกาลที่ 9
พี่ต๋ ี : และสุดท้ ายนี ้ พี่ตี๋ขอฝากข้ อความแสดงความไว้ อาลัย และสานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ให้ น้องๆพูด
พร้ อมกันนะครับ He will never really leave, but will always stay in our hearts forever. *******************
พูดพร้ อมกันนะครับ *********************
พี่ต๋ ี : แปลว่า พระองค์ มไิ ด้ เสด็จฯ ไปไหน พระองค์ สถิตอยู่ในดวงใจปวงชนชำวไทยตรำบนิจนิรันดร์
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นะครับ ในวันนี ้หวังว่าน้ องๆคงจะได้ เรี ยนรู้คาศัพท์ใหม่และได้ ทราบถึงประวัติรวมถึงโครงการในพระราชดาริ
ของในหลวงรัชกาลที่ 9 กันไปแล้ ว หวังว่าจะได้ ความรู้ไม่มากก็น้อย พี่ตี๋และรายการเดะเดะเฮ่ย ต้ องขอตัวลา
ไปก่อน แล้ วพบกันใหม่ในตอนหน้ า สวัสดีครับ

4.5 รูปสคริปแบบสมบูรณ์ ของรายการ เดะ เดะ เฮ่ ย (ในตอนนีจ้ ะแทรกกำรสอนคำศัพท์ ภำษำอังกฤษ)

