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บทที4่
การทางานที่บริ ษทั คิดส์ ซาเนี ย คือเป็ นการทางานที่ใช้การพูดเป็ นหลัก ทางานในตาแหน่ ง
Establishment Supervisors เป็ นการสนทนากับลูกค้าและเด็กๆที่เข้ามาเล่นในกิจกรรม การพูดของ
เราคือการสอนเด็กๆให้ทากิจกรรมและทาภารกิจที่เราเตรี ยมมาให้และเมื่อเด็กทาภารกิจสาเร็ จก็จะ
ได้เงิ นเป็ นค่าตอบแทนในการทากิ จกรรมนั้นๆ กิ จกรรมเป็ นการสวมบทบาทอาชี พประมาณ 80
อาชีพที่สามารถทางานได้จริ ง เราได้รับมอบหมายให้อยูใ่ นโซน6 ซึ่ งมีท้ งั หมด 9 โซน และกิจกรรม
ที่เราได้รับมอบหมายมี ท้ งั หมด 4 กิ จกรรมได้แก่ สถานี ตารวจ,สานักงานสื บสวนอาชญากรรม,
โรงเรี ยนสอนทาอาหารและธนาคาร
4.1 Kidzania police department (สถานีตารวจแห่ งเมืองคิดส์ ซาเนีย)
4.1.1 การสอนเข้าฐานก่อนเริ่ มกิจกรรม
ฐานคือ สถานีตารวจ ตอนแรกเราจะพาเด็กเข้ามาและให้เด็กมาสแกนนาฬิกาข้อมือที่ได้จากทางเข้า
ทุกครั้งที่เข้ามาเล่นในคิดส์ซาเนีย หลังจากนั้นพาเด็กไปใส่ ชุด uniform ทีเราเตรี ยมไว้ให้หลังจาก
นั้นเริ่ มอธิ บายเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะทากิจกรรมนี้ใช้เวลา 15 นาที และได้รับค่าตอบแทน 8 คิดส์โซ
(ค่าเงินในเมืองคิดส์ซาเนีย))
4.1.2 การอธิ บายกระบวนการทากิจกรรม
เราจะ Ro-play กิจกรรมของเราตามสคริ ป คือ เราจะทักทายเด็กที่จะให้เด็กๆทุกคนช่วยกันทา ก่อน
อื่นเลยจะถามเด็กๆว่ารู ้จกั หน้าที่ของตารวจไหม รู ้ไหมว่าตารวจทาหน้าที่อะไรบ้าง และเจ้าหน้าที่จะ
บอกเกี่ยวหน้าของตารวจเสริ มไปด้วย หน้าที่ของตารวจคือ ช่วยเหลือประชาชน ปกป้ องประชาชน
จากคนร้าย และดูแลความสงบสุ ขของบ้านเมือง และหลังจากนั้น จะให้เด็กทาภารกิจช่วยกันตามหา
ผูต้ อ้ งสงสัยที่ทาผิดในคดีปล้นเงินก่อนทุกครั้ง เราจะ Kai (เป็ นคาทักทายในเมืองคิดส์ซาเนีย) พร้อม
กัน และเริ่ มอธิ บายกิจกรรม และบอกกับเด็กว่าวันนี้ เรามีภารกิจในธนาคาร และเราจะเดินเด็กไปทา
ภารกิจด้วย สิ่ งทีเราต้องการจากผูต้ อ้ งสงสัย แค่เพียงรอยนิ้วมือ นิ้วโป้ งข้างขวาเท่านั้น เพราะเราจะ
เอาไปตรวจสอบกับนักสื บของเรา ว่าผูต้ อ้ งสงสัยคนนั้นเป็ นผูร้ ้ายตัวจริ งหรื อป่ าว และเราจะสอน
การใช้กระจกที่ใช้เก็บรอยนิ้วมือ ผูต้ อ้ งสงสัย หลังจากนั้นพาเด็กออกปฏิบตั ิการ
4.1.3 สรุ ปให้เด็กฟัง
พอเราเจอตัวผูต้ อ้ งสงสัยแล้ว ได้รอยนิ้วมือมาเรี ยบร้อยแล้ว หลังจากนั้นเราจะพาเด็กกลับมาที่
สถานีตารวจและพูดบทสรุ ปให้เด็กได้ฟังว่า เราเจอตัวผูต้ อ้ งสงสัยแล้ว และเราก็ได้รอยนิ้วมือมา
เรี ยบร้อยแล้ว หลังจากนี้ เจ้าหน้าที่ตารวจจะนาหลักฐานนี้ส่งให้กบั นักสื บของเราเพื่อตรวจสอบว่า
ใครคือผูร้ ้ายตัวจริ ง นักสื บเราจะใช้เวลาตรวจสอบประมาน 3 วัน และจะบอกกับเด็กว่า ทุกคนเก่ง
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มาก ภารกิจสาเร็ จแล้ว พร้อมกับปรบมือพร้อมกัน หลังจากนั้นกล่าวลา ว่าในนามของสถานีตารวจ
แห่งเมืองคิดส์ซาเนียขอบคุณทุกคนที่เข้ามาทาภารกิจกับเราในวันนี้ ก่อนจากกัน Z-U (เป็ นคา
กล่าวลาในเมืองคิดส์ซาเนีย) พร้อมกันคะ

รู ปที่ 4.1 เจ้าหน้าที่กาลังสอนเด็กๆเกี่ยวกับการทากิจกรรมในสถานีตารวจ

รู ปที่ 4.2 ออกเดินตามหาผูต้ อ้ งสงสัยที่เราได้จากการถามข้อมูลเพิ่มเติมจากสถานที่ต่างๆ

รู ปที่ 4.3 ทาการขอรอยนิ้วมือนิ้วโป้ งข้างขวาเพื่อนาไปพิสูจน์วา่ เขาใช่ผรู ้ ้ายตัวจริ งหรื อไม่
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รู ปที่ 4.4 พอเราได้หลักฐานกลับมาเรี ยบร้อยแล้วเราจะทาการพูดสรุ ปให้เด็กๆฟังและกล่าว
ลาพร้อมกับจ่ายค่าตอบแทน
Police Station Dialogue
Kai welcome to kidzania police department To day you are going to be a police; do you
all know what the role of a police officer is? Yes a police officer is a trusted person to provide for
public safety by maintaining order, responding to emergencies, protecting people and property
and also promotion good community relation. We are here at Kidzania Police Station need brave
and honest people to work as police patrol or Detective so that every citizen in kidzania feels safe
knowing that their well-being is take care by the police officers. Today we have urgent mission
and need the support from you all. At the morning we got information that the bank was rob and
they lost a thousand kidsos but we still don’t who is a real robber. And the mission today is to
find a suspect who rob the bank. (Or other case whatever you want to make but not relate to
murder) Here is the person that we will look for; his name is……. gender…….. age…… he is a
suspect that rob the bank we have to search for him and take his fingerprint (right thumb print)
**before you take the fingerprint you must identify yourself first; Kai we are the kidzania police
officer, we are here to have your fingerprint because you are the suspect who rob the bank. Could
you please give me your right thumb print? Then give the glass to the suspect tell him put the
fingerprint on here (show visitor how to put fingerprint over the glass) When you want to ask
someone for the clue about suspect you also need to identify yourself; Kai we are the police, we
are looking for the suspect do you see this guy? AND always say see you before leaving.
Everyone did a great job. We will pass this evident to CSI to investigate. On behalf of kidzania
police station thank you for joining us Z-U
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สถานีตารวจแห่ งเมืองคิดส์ ซาเนีย
สวัสดี ครั บ ยินดี ตอ้ นรับเข้าสู่ สถานี ตารวจแห่ งเมืองคิ ดส์ ซาเนี ย วันนี้ ทุกคนคื อเจ้าหน้าที่
ตารวจ ทุกคนทราบไหมครับ ใช่แล้วครับ ตารวจ มีหน้าที่รักษาความสงบเรี ยนร้อยของเมือง รับมือ
กับเหตุการณ์ ฉุ กเฉิ น ปกป้ องประชาชนและทรัพย์สินมีค่าต่างๆ รวมถึ งเป็ นผูม้ ีความสัมพันธ์อนั ดี
กับประชาชน นี่ เป็ นเพียงหน้าที่ส่วนหนึ่ งของเจ้าหน้าที่ตารวจครับ และตอนนี้ สถานี ตารวจของเรา
กาลังต้องการผูท้ ี่มีความกล้าหาญและซื่ อสัตย์มาทาหน้าที่ตารวจและนักสื บ ซึ่ งจะทาให้ชาวเมือง
คิดส์ ซาเนี ย รู ้ สึกปลอดภัยที่ได้มีตารวจ แห่ งเมืองคิดส์ ซาเนี ยดู แลอยู่ใกล้ๆ และวันนี้ เรามี ภารกิ จที่
สาคัญและต้องการความช่วยเหลือจากพวกคุณครับ เมื่อเช้านี้ ทางเราได้รับแจ้งจากธนาคารแห่ งเมือง
คิดส์ซาเนียถูกปล้นเงินเป็ นจานวน 1000 คิดส์ โซ แต่เรายังไม่สามารถหาตัวคนร้ายได้ แลละภารกิจ
ของทุ กคนในวันนี้ คื อหาตัวผูต้ ้องสงสัย ในคดี น้ ี ครั บ และนี่ คือภาพผูต้ อ้ งสงสัย ชื่ อ …… เพศ
……… อายุ…….. เขาคือผูต้ อ้ งสงสัยในคดีปล้นธนาคาร เราจะออกไปตามหาและเก็บรอยนิ้วมือ
เพื่อมาตรวจสอบกันครับ (รอยนิ้วโป้ งขวา) และนี้คือภารกิจในวันนี้ ครับ ก่อนที่จะขอรอยนิ้วมือจาก
ผูต้ อ้ งสงสัย พวกคุณต้องระบุตวั ตนก่อนทุกครั้ง Kai พวกเราเป็ นเจ้าหน้าที่ตารวจของคิดส์ซาเนีย เรา
ต้องการรอยนิ้วมือของคุณ เพราะคุณคือผูต้ อ้ งสงสัยในคดีปล้นธนาคารครับ และ ยื่นแผ่นกระจกให้
ผูต้ อ้ งสงสัยปั้ มรอยนิ้วมือ เสร็ จแล้วเก็บใส่ ถุงให้เรี ยบร้อยเหมือนเดิม และกลับมาที่สถานี ตารวจ ถือ
ว่าภารกิ จเสร็ จสิ้ นครั บ เมื่ อต้องการที่ จะสอบถามเพื่อหาเบาะแสเกี่ ยวกับผูต้ อ้ งสงสัย ให้แนะนา
ตัวเองทุกครั้งด้วย และหลังจากที่ทาภารกิจเสร็ จและกลับมาที่สถานี ทุกคนเก่งมากเลยครับ ภารกิ จ
สาเร็ จแล้ว ในนามของสถานีตารวจแห่งเมืองคิดส์ซาเนียขอบคุณที่มาร่ วมงาน Z-U
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4.2 สานักงานสื บสวนอาชญากรรมแห่ งเมืองคิดส์ ซาเนีย
4.2.1 การสอนเข้าฐานก่อนเริ่ มกิจกรรม
ฐานคือ สานักงานสื บสวน (นักสื บ) ตอนแรกเราจะพาเด็กเข้ามา หลังจากั้นเราจะให้เด็กสแกน
นาฬิกาข้อมือที่ได้จากทางเข้ามาเล่นในคิดส์ซาเนีย หลังจากนั้นพาเด็กไปใส่ ชุด uniform ทีเราเตรี ยม
ไว้ให้ หลังจากเริ่ มอธิ บายเกี่ ยวกับกิ จกรรมที่จะทา กิ จกรรมนี้ จะใช้เวลาประมาน 25 นาที จะได้
ค่าตอบแทน คนละ 10 คิดส์โซ
4.2.2 การอธิ บายกระบวนการทากิจกรรม
เราจะ Ro-Play กิ จกรรมของเราตามสคริ ป คือ เราจะทักทายเด็กก่อนทุกครั้ง เราจะ Kai พร้ อมกัน
และเริ่ มอธิ บายกิจกรรม และบอกกับเด็กว่าวันนี้เรามีภารกิจที่จะให้เด็กๆทุกคนช่วยทา และหลังจาก
นั้นเราจะเริ่ ม อธิ บ ายกิ จกรรมเลย คื อจะถามเด็ ก ก่ อนว่า รู ้ จกั นัก สื บ กันไหม หน้า ที่ ข องนัก สื บ มี
อะไรบ้าง และเราก็จะอธิ บายเสริ มไปว่า หน้าที่ของนักสื บคือการตรวจสอบหลักฐานหาผูว้ า่ ใครคือ
ผูร้ ้ายตัวจริ ง และให้ความรู ้เกี่ยวกับ DNA ว่ามีอะไรบ้าง DNA ที่เราสามารถเอามาตรวจสอบได้ จะมี
เลือด น้ าลาย เส้นผม รอยนิ้วมือ และรอยนิ้วเท้านัน่ เอง หลังจากนั้นเราก็จะเริ่ มให้เด็กๆทาภารกิจเลย
เจ้าหน้าที่จะอธิ บายเหตุการณที่เกิดขึ้นต่างๆให้กบั เด็กๆฟัง
4.2.3 สรุ ปให้เด็กฟัง
พอเราพบว่าใครคื อผูร้ ้ ายตัวจริ งแล้ว หลังจากนี้ เราจะทาการส่ งข้อมู ลนี้ ไปให้กบั ตารวจ เพื่อให้
ตารวจตามจับเขาและนาตัวเขามาสื บสวนหาความจริ งอีกครั้ง วันนี้ ภารกิจของเราสาเร็ จแล้ว ทุกคน
เก่งมาก ทางานได้ดี และกล่าวตอนจบ ในนามของสานักงานสื บสวนอาชญากรรมแห่ งเมืองคิดสซา
เนีย ขอบคุณที่เด็กๆเข้ามาร่ วมกิจกรรกับเรา ก่อนจากกัน Z-U พร้อมกันคะ

รู ปที่ 4.5 แนะนาตัวเองและบอกกับเด็กๆเกี่ยวกับหน้าที่ของนักสื บว่ามีอะไรบ้าง
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รู ปที่ 4.6 อธิ บายเกี่ยวกับภาพเหตุการณ์ให้เด็กๆได้ฟัง

รู ปที่ 4.7 ก็นาหลักฐานมาตรวจสอบ

รู ปที่ 4.8 พอหลังจากนั้นแล้วจะมาพิสูจน์โดยใช้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์
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รู ปที่ 4.9 เด็กๆกาลังการทดลองพิสูจน์หาคนร้าย

รู ปที่ 4.10 สื บหาใครเป็ นโจรขโมยโทรศัพท์ไป

รู ปที่ 4.11 เราจะมาสรุ ปผลกันและภารกิจในวันนี้สาเร็ จลงเรี ยบร้อย พร้อมกับรับ
ค่าตอบแทน
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Crime Scene Investigation (Stolen cell phone)
Materials and consumables for the activity
วัสดุและอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ใช้ในกิจกรรม
Bottle
ขวดน้ า
Brush
แปรงปัด
Carbon Powder
ผงคาร์บอน
Cotton bad
สาลีกา้ น
Dropper Plastic
ดรอปเปอร์พลาสติก
Glove
ถุงมือ
Tap
เทปกาว
Test tube
หลอดทดลอง
Water
น้ าเปล่า
Zip lock bag
ถุงซิปล๊อค
ตารางที่ 4.1 คาศัพท์อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง
Character
The person whose main task is the gathering of physical and other relevant evidence
associated with the crime scene, including conducting interviews with witness and piecing
together that evidence to recreate the crime an expressive person with good voice projection,
Strong, and helpful.
Crime scene investigation
Today your duties are investigation and solve a case that happens in this morning. Today
around 9.00 o’clock, a police man found victim unconscious in front of body art shop at
Shopping alley so we sent him to hospital. When he recovers and found his cell phone is gone.
After that, our first team goes to the crime scene to find eyewitness but don’t have anybody,
However we got the picture from CCTV I will show you while explain story that’s we got from
victim

รู ปที่ 4.12 ผูเ้ สี ยหายยืนหน้าร้านสักลาย
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This is the victim, his name is “pong”, He is a football player of Kidzania. At this
morning he went to body art shop with his friend. They are arrived around 8.15 am but the shop
not yet open so they wait near the shop.

รู ปที่4.13เพื่อนของผูเ้ สี ยหายได้เดินออกจากผูเ้ สี ยหาย
For a while his friend leave pong to practice at stadium. Go to practice football before
pong. And pong still waiting body art shop open and he drank water from a bottle before
unconscious. That’s his last memory before he recovers at hospital and found his cell phone was
disappeared.

รู ปที่ 4.14 ผูเ้ สี ยหายกาลังดื่มน้ า
This photo is from CCTV, it show us around 8.45 am have the thief stole his cell
phone but he conceals himself by wear eyeglass and cloak so we cannot identify the thief
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รู ปที่ 4. 15 ผูเ้ สี ยหายหมดสติลง และมีโจรมีขโมยโทรศัพท์ไป
So we will use scientific analysis of the evidence to find the thief. The evidence are the
trails and markings left behind by criminal in the conduct of the crime, for example, the
fingerprint, the footprint, the saliva. For scientifically analyzing that very important and accepted
because it can’t lie. Next, we will go to crime scene to find more evidence, as the story, in your
view what is main evidence. Yes, it is the bottle because the victim tell us he be unconscious after
he drank water. You have to put on your glove before you touch every things in the crime scene
to protect the evidence from contaminate. Now please look at the photo again and find the bottle
like this photo. Wow we got it, pick it up into this bag, we will talking to the lap to examine.
First we have to test is it the correct bottle the our victim drank by matching the DNA from the
bottlenose. Please help me by using this cotton bad and gentle rub on bottlenose and put cotton
bud in the test tube close the tube then put it into the machine and turn switch on. We will
analysis program. Is it matching with our victim’s DNA? Yes, it’s match. Great, now we can
confirm this is the bottle that the victim drank the water. Look at this bottle, There are some water
left, right? If sleeping pill was mixed in the water. It will left some chemical elements. We will
check it together, please use the pipette to pump the water and drop into test tube, close the tube
and put it in the machine. Let’s analysis the element by using this chemical analyzer. Does it
contain sleeping pill? Yes, it does. Now we have evidence what thief use for made victim sleep,
but we still don’t know who did it. Please hurry up to verify the next clue. Next, Please put on the
gloves and use a magnifying glass. You can see quite clearly a smudge here on the bottle
resembling a fingerprint. This is evidence that’s we can examine it. We must pour some of this
latent powder onto the bottle then we use this brush to brush away the extra powder. Next, we
will use this lifted pad. Open the pad, use this side to cover over the powdered fingerprint, then
lift. And finally put it over this piece. With this, we have lifted the fingerprint onto this pad, and
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now it is time to examine the fingerprint using this high tech scanning device. Now we know own
of fingerprint is best, the man who gave bottle to victim. Excellence job everyone, you are all best
ever CSI officer. Now we can solve the conflagration case and quite confidence this guy is a thief
who put the sleeping peel and gave it to victim and stolen his cell phone but how he do, Now we
don’t know. For all evidence that we got will send to the police department for catch him to
investigate also find the victim cell phone. Please return your uniform and receive your 10 kidzos
for doing the job. On behalf of kidzania CSI thank you for your patient for your work.
สานักงานสื บสวนอาชญากรรม
วันนี้พวกคุณจะต้องทาหน้าที่สืบสวนและคลี่คลายคดีที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ ซึ่ งเราได้รับแจ้งว่า
เมื่อเวลา 9.00 นาฬิกา ตารวจของพวกเราพบผูเ้ คราะห์ร้ายหมดสติอยูบ่ ริ เวณซอยช๊อปปิ้ งเอเล่ย ์ หน้า
ร้ า นสั กลาย ขณะนี้ ผูเ้ คราะห์ ร้า ยได้ส ติ แล้วและแจ้งว่า โทรศัพ ท์ข องเขาได้หายไป เราจึ ง ส่ ง ที ม
สารวจชุ ดแรกไปที่เกิ ดเหตุ เพื่อสักถามข้อมูลแต่พบว่าไม่มีผูเ้ ห็ นเหตุการณ์ ในช่ วงเวลานั้นเลย ยัง
โชคดี ครับ เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิ ดในบริ เวณนั้นมา มาดู คาให้การประกอบภาพวงจรปิ ดที่เรา
ได้มาพร้อมๆกับครับ ผูเ้ สี ยหายท่านนี้ ชื่อว่า คุณพงศ์ครับ เขาเป็ นนักกีฬาฟุตบอลแห่ งเมืองคิดส์ ซา
เนีย ในเช้าวันนี้เขาไปที่ร้านสักลาย พร้อมเพื่อในทีมของเขา ซึ่ งเป็ นคนแนะนาร้านนี้ ให้รู้จกั พวกเขา
มาถึงร้านประมาน 8.15 นาฬิกา แต่ร้านยังไม่เปิ ด เขาจึงยืนรออยู่แถวนั้นกัน สักพักนายเอกเพื่อน
ของเขา ก็ขอตัวกลับไปฝึ กซ้อมฟุตบอลก่อน เหลือเขาคนเดียวที่รอร้านเปิ ดอยูแ่ ละเขาได้มีการดื่มน้ า
ก่อนที่จะหมดสติไป นัน่ คือความทรงจาครั้งสุ ดท้ายของเขา เมื่อเขารู ้สึกตัวที่โรงพยาบาล เขาพบว่า
โทรศัพท์ของเขาหายไปแล้ว และนี่ คือภาพจากกล้องวงจรปิ ดเวลาประมาน 8.45 นาฬิ กา เราพบ
ผูร้ ้ ายที่หยิบโทรศัพท์ของเขาไปครับ แต่ผูร้ ้ ายมีการอาพรางตัวเองทาให้เราไม่สามารถระบุตวั ตน
ของเขาได้. ดัง นั้นเราจึ ง ต้องนาวิท ยาศาสตร์ ม าใช้ใ นการพิ สู จ น์ หลัก ฐานในคดี น้ ี เพื่ อค้นหา
ข้อเท็จจริ งว่าใครคนร้ ายตัวจริ งให้ได้ ซึ่ งหลักฐาน คือ ร่ องรอยและสิ่ งที่หลงเหลื อทิ้งไว้จากที่เกิ ด
เหตุ เช่น รอยนิ้วมือ รอยนิ้วเท้า คราบน้ าลาย และอื่นๆอีกด้วย โดยผลพิสูจน์ที่ยอมรับในระดับสากล
เนื่ องจากผลพิสูจน์น้ ี ไม่สามารถโกหกได้นนั่ เอง เอาล่ะ ได้เวลาสื บหาผูร้ ้ายแล้ว เราจะไปดูสถานที่
เกิ ดเหตุเพื่อหาหลักฐานกัน คุ ณคิดว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อะไรคือหลักฐานชิ้นสาคัญครับ ขวด
น้ ายังไงล่ะครับ เพราะผูเ้ คราะห์ร้ายบอกว่า เขาหมดสติไปหลังจากที่เขาได้ดื่มน้ าไปนัน่ เอง และที่
ส าคัญพวกคุ ณต้อใส่ ถุ ง มื อก่ อน เพื่ อป้ องกันการปนเปื้ อนของหลัก ฐาน และลองหาขวดน้ า ที่ มี
ลักษณะเหมือนในภาพนี้ นะครับ นี่ ยงั ไงล่ะครับ เราได้ขวดที่สงสัยมาแล้ว ใส่ ลงมาในถุ งนี้ และปิ ด
ปากถุงได้เลยครับ เราจะนากลับไปพิสูจน์กนั เอาล่ะมาดูกนั ว่าเราได้อะไรมาบ้าง อันดับแรกเราจะ
พิสูจน์ว่า ผูเ้ คราะห์ ร้ายได้ดื่มน้ าขวดนี้ จริ งหรื อไม่ โดยการหา DNA จากน้ าลายของเขาที่ติดอยู่
บริ เวณปากขวดนี้นะครับ ใช้สาลีน้ ีเช็ดรอบๆปากขวดแล้วใส่ เช้าไปในหลอดทดลองเลยครับ เอาล่ะ
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ปิ ดฝาหลอดทดลองแล้วนาเข้าเครื่ องวิเคราะห์เลย และนี่คือผลที่ได้ DNA นี้ เป็ นของผูเ้ คราะห์ร้าย
นัน่ แสดงว่าเขาดื่มน้ าจากขวดนี้จริ งๆ ลองดูนี่สิครับ เห็นไหมว่ายังมีบางส่ วนเหลืออยูใ่ นขวด หากว่า
นี่คือน้ าที่ผสมยานอนหลับจะต้องเหลือหลักฐานแน่นอน เรามาดูกนั ครับใช้ดรอปเปอร์ ดูดน้ าขึ้นมา
ใส่ หลอดทดลองนี้ นะครับแล้วนาเข้าเครื่ องเพื่อวิเคราะห์หาสารนเปื้ อนกันครับ นี่ คือผลที่ได้ในนี้ มี
ยานอนหลับผสมอยูค่ รับ นี่ สามารถอธิ บายได้วา่ ทาไมเขาถึงหมดสติ ตอนนี้ เราได้หลักฐานที่จะเอา
ผิด กับคนร้ ายได้แล้วครับ เก่ งมากทุ กคนแต่ว่าเรายังไม่ทราบว่าใครคือคนร้ าย เรามาหาหลักฐาน
ต่อไปกันครับ ใส่ ถุงมือและเตรี ยมแว่นขยายของคุณให้พร้อมนะครับ นี่ ครับตรงนี้ มีรอยนิ้วมือหลาย
อันเลย เราจะนามาพิสูจน์ครับ อย่างแรกเราต้องเทแป้ งลงไปตรงฝา จากนั้นก็ใช้แปรงปั ดแป้ งออก
จากฝา คุณมาช่วยผมหน่อยได้ไหมครับ? ต่อไปเราจะเทปนี้ ลอกมันออก แล้วใช้ดา้ นเหนี ยวๆ นี้ ติด
ลงไปตรงรอยนิ้วมือที่มี คราบแป้ งอยูแ่ ล้วดึงออกด้วยวิธีน้ ี เราจะได้รอยนิ้วมือที่ชดั เจนขึ้นบนเทปนี้
และนี่ ก็ได้เวลาที่เราจะต้องนามันมาพิสูจน์ดว้ ยเครื่ องสแกน ผลที่ออกมา นี่ ครับ เป็ นรอยนิ้ วมือมา
ของคนนี้ ซึ่ งไม่ใช้เหยื่อ เราจะต้องส่ งข้อมูลนี้ ให้กบั ทางตารวจสอบสวนต่อไป ว่าทาไมรอยนิ้ วมือ
ของคนนี้ ถึงได้มาอยูบ่ นขวด และเขากาลังตกเป็ นผูส้ งสัยในคดีน้ ี เก่งมากครับเจ้าหน้าที่ทุกคน ทุก
คนทางานได้ดีมาก ตอนนี้ เมื่ อรวบรวมข้อมูลหลักฐานทั้งหมดที่ได้มา ทาให้เราค่อนข้างมัน่ ใจว่า
ผูช้ ายผูน้ ้ ีคือคนร้ายที่ใส่ ยานอนหลับไว้ในน้ าดื่มแล้วนาไปให้ผเู ้ คราะห์ร้ายดื่ม เพื่อให้เขาสลบก่อนที่
เขาจะขโมยมือถือไปครับ แต่เขาจะใส่ ไปด้วยวิธีไหนนั้นเรายังไม่อาจจะรู ้ได้หลักฐานทั้งหมดที่เรา
ได้ในวันนี้ จะถูกส่ งยังหน่วยงานตารวจแห่งเมืองคิดส์ซาเนียต่อไป เพื่อจับกุมตัวคนร้ายมาสอบสวน
และหาของกลางต่อไปครับกรุ ณาถอดคือชุ ดให้กบั ผมด้วยและมารับเงิ นค่าตอบแทน 10 คิดส์ โซ
ครับทุกคนในนามของเจ้าหน้าที่สืบสวนแห่งเมืองคิดส์ซาเนีย ขอบคุณทุกคนมาก ที่มาร่ วมไขคดีกบั
เราในวันนี้ และหวังว่าจะได้พบกันอีกนะครับ ก่อนจากกันกล่าวลาพร้อมกันครับ ซี -ยู
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4.3 Culinary School โรงเรียนสอนทาอาหารแห่ งเมืองคิดส์ ซาเนีย
4.3.1 การสอนเข้าฐานก่อนเริ่ มกิจกรรม
ฐานคือ โรงเรี ยนสอนทาอาหารตอนแรกเราจะพาเด็กเข้ามาและให้เด็กมาสแกนนาฬิกาข้อมือที่ได้
จากทางเข้าทุกครั้งที่เข้ามาเล่นในคิดส์ซาเนีย หลังจากนั้นพาเด็กไปใส่ ผา้ กันเปื้ อนที่เราเตรี ยมไว้ให้
หลังจากนั้นเริ่ มอธิ บายเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะทา กิจกรรมนี้ ใช้เวลาประมาน 20 นาที และเด็กทุกคนที่
เข้ามาเล่น จะต้องจ่ายเงินคนละ 10 คิดส์โซ
4.3.2 การอธิ บายกระบวนการทากิจกรรม
เราจะ Ro-play ตามสคริ ป ตอนแรกเราจะทักทายกันก่อนด้วยคาว่า Kai ยินดีตอ้ นรับเข้าสู่ โรงเรี ยน
สอนทาอาหารแห่งเมืองคิดส์ซาเนีย วันนี้เด็กๆทุกคนกาลังจะทาหน้าที่เป็ น เชฟ มีใครรู ้ไหมว่าเชฟ
ทาหน้าที่อะไรบ้าง เราจะเสริ มไปว่า เชฟมีหน้าที่ทาอาหาร และตกแต่งอาหารให้น่ารับประทาน
และวันนี้เราจะมาทาเมนูสุดพิเศษในเมืองคิส์ซาเนียกัน เมนูน้ นั คือ โดนัทป๊ อบ เรามาดูส่วนสมกัน
ก่อนเลย ว่ามันมีอะไรบ้าง ก็จะมี แป้ ง ไข่ นม น้ าตาล เนยละลาย กลิ่นวานิลลา เรามาเริ่ มทา
โดนัทกันเลย ขั้นตอนแรก เราจะทาการร่ อนแป้ งด้วยที่ร่อนแป้ ง หลังจากนั้นเรา จะพักแป้ งไว้ก่อน
แล้วเรามาผสมส่ วนผสมกัน เราจะใส่ 2 อย่างลงไปก่อน อันแรก คือ ไข่ และ น้ าตาล ผสมให้เข้ากัน
จนกว่าน้ าตาลจะลาย หลังจากนั้น เราจะใส่ แป้ งลงไปครึ่ งหนึ่งก่อน ทาการผสมให้เข้ากัน ตอนนั้น
จะสังเกตว่า แป้ งในชามเริ่ มเหนียวมากจึงต้องใช้แรงหน่อยในการคนส่ วนผสมให้เข้ากัน หลังจาก
นั้นเราจะใส่ นมลงไปให้หมดที่เราเตรี ยมมาและทาการผสมกัน ให้เข้ากัน พอคนผสมเข้ากันแล้วจะ
สังเกตว่าแป้ งในชามเริ่ มเหลวแล้ว หลังจากนั้นเราจะใส่ แป้ งลงไปให้หมดแล้วคนผสมให้เข้ากัน
และขั้นตอนสุ ดท้ายเราจะใส่ เนยละลาย และกลิ่นวานิลลาลงไป และคนผสมให้เข้ากัน พอเสร็ จแล้ว
หลังจากนี้เราจะนาแป้ งนี้ไปอบใช้เวลาประมาน 3 นาที หลังจากที่โดนัทเของเราเสร็ จแล้ว แล้วจะ
นาโดนัทมาให้เด็กๆตกแต่งหน้าโดนัทตามใจชอบเลย โดยเราจะมีผลไม้อบแห้งให้ใส่ ประกอบด้วย
สตอเบอร์ รี่ ข้าวโพด ทุเรี ยน สตอเบอร์ รี่โยเกิร์ต มิกซ์เบอร์ รี่โยเกิร์ต และเราจะนามาดิปช็อกโก
แลตให้ แล้วหลังจากนั้นจะให้เด็กๆตกแต่งตามใจเลย เป็ นอันเสร็ จสิ้ นการทาอาหาร
4.3.3 สรุ ปให้เด็กฟัง
หลังจากที่เด็กตกแต่งหน้าโดนัทเสร็ จแล้ว เราจะกล่าวลา ในนามของโรงเรี ยนสอนทาอาหารแห่ง
เมืองคิดส์ซาเนีย ขอบคุณทุกคนที่เข้ามา ร่ วมทาอาหารกับเรา ก่อนจากกัน Z-U พร้อมกันคะ
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รู ปที่ 4.16 เตรี ยมอุปกรณ์และอธิ บายว่ามีอะไรบ้าง

รู ปที่ 4.17 เด็กๆได้ลงมือทาอาหารด้วยด้วยเอง

รู ปที่ 4.18 ได้ลองตกแต่งขนมด้วยตัวเอง
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รู ปที่ 4.19 พอตกแต่งเสร็ จเด็กๆจะได้เห็นผลงานของตัวเองสามารถรับประทานได้

Culinary School
Every one Let say Kai together, Kai welcome to culinary School of Kidzania and today
you going to be the chef. Do you all know what the chefs do? Yes, the chefs are cook and think
of recipes and design new menus for There are flour, egg, sugar, milk, butter and vanilla extract.
And restaurants and today all the chef must to make a popular food of kidzania that is Donut pop.
Wow excited. First we will to let’s check about the ingredients. first step you will to sift flour in
the bowl and second step you mix eggs and sugar together until sugar melts third step you pour
half flour in bowl and then you intermingle next you pour milk to bowl mix again and next pour
all flour mix together and last step you pour butter and vanilla extract and mix about 2 minutes.
Chefs bring to bake for you about 3 minutes. While you wait donuts chef introduce toppings for
the Kids. There are strawberry, corn, durian, strawberry yogurt, and mixed berry yogurt You can
put anything on your donut. Your donuts are ready chef will to dip chocolate for you and then you
decorate by yourself. Wow, yours donut looks yummy. You decorate are so cute.
On behalf of cooking school of kidzania thank you for your joining us I hope to see you next time
before leaving say Z-U together.
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โรงเรียนสอนทาอาหารแห่ งเมืองคิดส์ ซาเนีย
ยินดี ตอ้ นรับเข้าสู่ โรงเรี ยนสอนทาอาหารแห่ งเมืองคิดส์ ซาเนี ยค่ะ วันนี้ ทุกคนกาลังจะทา
หน้า ที่ เป็ นเชฟนะค่ ะ มี ใครรู ้ ไ หม เชฟมี หน้า ที่ อะไรบ้า ง ใช่ แล้วค่ ะ เชฟมี หน้า ที่ ทาอาหาร และ
ออกแบบอาหารให้กบั ร้านอาหารค่ะ และวันนี้ ทุกคนจะต้องทาอาหารที่ฮิตมากในเมืองคิดส์ ซาเนี ย
ของเรา นั่นคื อ โดนัท นั่นเอง น่ าตื่ นเต้นใช่ ไหมค่ะ อันดับแรกเรามารู ้ จกั ส่ วนประกอบมันก่ อน
ดีกว่า มี แป้ ง, นม, ไข่, เนย, น้ าตาล, และกลิ่นวานิลลา. เรามาเริ่ มทาโดนัทกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกคือ
การร่ อนแป้ ง นะค่ ะ พอเสร็ จเราจะพัก แป้ ง ไว้ก่อน แล้วหลังจากนั้นเราจะผสมส่ วนผสม ไข่ ก ับ
น้ าตาล เข้าด้วยกันค่ะ คนผสมจนกว่าน้ าตาลจะละลาย หลังจากนั้น เทแป้ งลงไปในชาม ครึ่ งหนึ่ ง
ก่อนแล้วเทนมลงไป คนผสมให้เข้ากัน หลังจากนั้นเทแป้ งที่เหลือไปให้หมด คนส่ วนผสมอีกครั้ง
และขั้นตอนสุ ดท้าย เราจะเท เนย และกลิ่นวานิลลาลงไปและคนผสมให้เข้ากันประมาน 2 นาที พอ
เสร็ จเชฟจะนาแป้งที่เข้าที่แล้วไปอบ ใช้เวลาประมาณ 3 นาที ขณะที่กาลังรอ เชฟจะแนะนาท็อปปิ้ ง
ให้กบั เด็กฟัง จะมี สตอเบอร์ รี่, ข้าวโพด , ทุเรี ยน, สตอเบอร์ รี่โยเกริ ต์, มิกซ์เบอรื รี่โยเกริ ต์ โดนัททุก
คนเสร็ จแล้วค่ะ ต่อไปเราจะทาการตกแต่งหน้าโดนัท โดยเชฟจะเคลื อบด้วยช็อกโกแลตหลังจาก
นั้นให้เด็กๆเริ่ มตกแต่งโดนัทได้เลยค่ะ เสร็ จแล้วใช่ ไหม น่ ากิ นมากเลยค่ะ ตกแต่งน่ ารั กประทาน
มากเลย. เอาละค่ะ ในนามของโรงเรี ยนสอนทาอาหารขอบคุณที่ทุกคนมาร่ วมทาโดนัทกับพี่เชฟนะ
ค่ะ หวังว่าเราจะพบกันอีกนะค่ะ ก่อนจากกัน ซี - ยู พร้อมกันค่ะ
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4.4 Bank ธนาคารแห่ งเมืองคิดส์ ซาเนีย
4.4.1 รายละเอียดกิจกรรม
ฐานคือ ธนาคาร กิจกรรมนี้ จะเป็ นการสวมบทบาทพนักงานธนาคารและกิจกรรมนี้ เด็กทุกคนที่เข้า
มาเล่นในคิดส์ ซาเนี ยจะต้องได้เช็คเงิ นมา และทุกเด็กทุ กคนจะต้องเข้ามาแลกเช็คเป็ นเงิ นสด เงิ น
คิดส์ โซ หลังจากนั้นเด็กๆก็สามารถไปเล่นกิจกรรมอื่นๆได้เลย ถ้าหากๆเด็กๆที่มีเงิ นเยอะสามารถ
มาเปิ ดบัญชี บตั รเครดิตกับทางธนาคารได้ โดยจะต้องมีเงินขั้นต่า 50 คิดส์โซ และสามารถเขียนชื่อ
จริ ง นามสกุล เป็ นภาษาอังกฤษ เท่านั้น และบัตรเครดิ ตนี้ มาสามารถใช้ได้แค่คิดส์ ซาเนี ย กรุ งเทพ
เท่านั้น แต่ถา้ เงิ นคิดส์ โซ สามารถเก็บไว้ใช้ได้ทีอื่น คิดส์ ซาเนี ยทัว่ ประเทศ ไม่วา่ จะเป็ น สิ งคโปร์
ฮ่องกง เกาหลี อิ นเดี ย ญี่ ปุ่น หรื ออี กหลายๆประเทศ สามารถเอาเงิ นไปใช้ไ ด้ แต่บตั รเครดิ ตไม่
สามารถใช้ได้ในต่างประเทศ การทางานนี้ จะไม่มีสคริ ป เป็ นถานที่เด็กๆแค่เข้ามาทาธุ ระกรรมไม่
นานและก็เสร็ จ และคาพูดที่ใช้บ่อยๆ ใน Establishment นี้
Conversation
ความหมาย
Excuse me, Parent have to wait outside
ขอโทษนะค่ะ ผูป้ กครองรบกวนรอด้าน
please.
นอกค่ะ
Exit over there, go straight and walk turn ทางออกอยูท่ างด้านนูน้ ค่ะ เดินตรงไปแล้ว
right.
เลี้ยวขวาค่ะ
Let the children do by themselves.
ให้เด็กทาด้วยตัวเองค่ะ
Now, you have total balance 100 kidsos.
ตอนนี้คุณมียอดเงินทั้งหมด 100 คิดส์โซค่ะ
Please, give me your check.
กรุ ณาส่ งเช็คให้เจ้าหน้าที่ค่ะ
Please, show me your bracelet.
กรุ ณาโชว์นาฬิกาข้อมือให้เจ้าหน้าที่ดว้ ยค่ะ
Please, sign your name on credit card.
กรุ ณาเซ็นชื่ อของคุณที่ตรงนี้ ดว้ ยค่ะ
You can withdraw your money at the ATM คุณสามารถถอนเงินได้ที่ตูเ้ อทีเอ็มด้านหน้า
in front of the bank by your ATM card.
ธนาคารโดยใช้บตั ร ATM ของคุณค่ะ
You want to make a credit card you must to คุณต้องการทาบัตรเครดิต คุณต้องเขียนชื่อ
fill your name and surname on the while
และนามสกุลของคุณที่บนโต๊ะสี ขาวหน้า
table in front of the bank.
ธนาคารค่ะ
ตารางที่ 4.2 คาพูดสนทนาที่ใช้พูดในฐานธนาคาร
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รู ปที่ 4.20 เช็คเงินคิดส์ โซ ต้องนาไปแลกที่ธนาคารทุกครั้งที่เข้ามาเล่น

รู ปที่4.21 เจ้าหน้าที่กาลังทาการเปิ ดบัญชีธนาคารพร้อมบัตรเอทีเอ็มให้กบั เด็กๆ

รู ปที่ 4.22 เจ้าหน้าที่กงั ทาการฝากเงิน ถอนเงินให้กบั เด็กๆ
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รู ปที่ 4.23 เจ้าหน้าที่ยงั ให้ความร่ วมมือกับคุณตารวจที่เข้ามาถามข้อมูลหาตัวผูต้ อ้ งสงสัยที่มาปล้น
เงินที่ธนาคารไป

