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ค�าน�า
 นิทานเด็กชายแดน	 เล่มนี้	 เป็นหนังสือนิทำนภำษำไทย	ที่แปลและเรียบเรียง

จำกเรื่องเล่ำท้องถิ่นหลำยภำษำ	 ได้แก่	 เรื่องเล่ำภำษำกะเหรี่ยงโปว์	ภำษำมอญ	ภำษำม้ง	

ภำษำเขมรถ่ินไทย	และภำษำมลำยูถ่ินไทย	 เร่ืองเล่ำท้องถิ่นแต่ละภำษำเป็นสื่อกำรเรียนรู้

อย่ำงหนึ่ง	ซึ่งแต่งเป็นภำษำท้องถิ่น	 โดยคนในท้องถิ่น	และครูที่สื่อสำรภำษำเดียวกับเด็ก

น�ำมำใช้จัดกำรเรียนกำรสอนส�ำหรับเด็กๆ	 ในชั้นเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียนแนวทำง

ทวิภำษำ	 (ภำษำไทย-ท้องถิ่น)	 โดยวิธีเล่ำเรื่อง	และตั้งค�ำถำมจำกเรื่องท่ีเล่ำ	 เพื่อพัฒนำ

ทักษะกำรฟัง	 กำรพูด	 และกำรคิด	 เป้ำหมำยของกำรใช้สื่อกำรเรียนรู้ประเภทเรื่องเล่ำ	

ก็เพื่อเตรียมเด็กเหล่ำนี้	 ให้มีควำมพร้อมในทักษะกำรฟังและกำรพูดก่อน	แล้วจึงพัฒนำ

ไปสู่ทักษะกำรอ่ำน	และกำรเขียนภำษำท้ังสอง	 ได้แก่	 ภำษำท่ีเด็กสื่อสำรประจ�ำวัน	และ

ภำษำไทย	ทีละขั้นๆ	ซึ่งสอดคล้องกับธรรมชำติในกำรเรียนรู้ภำษำ

 ในกำรแปลและจัดพิมพ์เร่ืองเล่ำท้องถิ่นเป็นหนังสือเรื่อง	นิทานเด็กชายแดน	 นี้	

มีเป้ำหมำยเพื่อให้ครูได้ใช้เป็นหนังสืออ่ำนประกอบกำรเรียนวิชำภำษำไทยส�ำหรับเด็กๆ	

ที่มีชำติพันธ์ุ	 ภำษำต่ำงๆ	 และสำมำรถอ่ำนภำษำไทยได้แล้ว	 ทั้งเด็กๆ	ที่พูดภำษำ

ท้องถ่ินอ่ืนๆ	 เป็นภำษำแม่ก่อนภำษำไทย	 และเด็กไทยโดยทั่วไป	 	 ซึ่งหนังสือนี้

นอกจำกจะใช้เป็นสื่อในกำรเรียนวิชำภำษำไทยแล้ว	 ยังช่วยให้ผู้อ่ำนเข้ำใจทัศนะและ

ควำมคิดของผู้แต่งซึ่งเป็นคนไทยในท้องถ่ิน	 ท่ีมีภำษำและชำติพันธ์ุแตกต่ำงจำกคนไทย

โดยทั่วไป

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	ขอขอบคุณผู้แต่งผู้แปลเรื่องต่ำงๆ	

ในหนังสือนี้	 	 ขอขอบคุณคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ	ผู้เกี่ยวข้อง	และชุมชนท้องถิ่น	ที่มี

ส่วนร่วมสร้ำงสรรค์หรอืเป็นแหล่งก�ำเนดิของเรือ่งเล่ำและนทิำนเรือ่งต่ำงๆ	 	หวงัว่ำหนงัสอื

เรือ่ง	นทิานเดก็ชายแดน	จะเกดิประโยชน์ทัง้ต่อกำรพฒันำทกัษะทำงภำษำ	และกำรเรียนรู้

เพื่อเข้ำใจควำมคิดของประชำกรไทยในพื้นที่แนวชำยแดน	อันจะมีส่วนร่วมสร้ำงสรรค์

สังคมไทยให้ร่มเย็น	และเข้มแข็งสืบต่อไป

	 	 (นำยชินภัทร		ภูมิรัตน)
	 	 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
	 	 วันที่	๒๗	กันยำยน	พุทธศักรำช	๒๕๕๖
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สารบัญ
  

ค�าน�า

 ซอกับเคมำ	 ๓

 แม่เป็ดลูกเป็ด	 ๕

 ข้ำวเปลือกกับมด	 ๗

 มดแดงก้นป่อง	 ๙

 ลิงน้อยจอมดื้อ	 ๑๑

 คุณตำสอนหลำน	 ๑๓

  เพื่อนรักเต่ำกับงู	 ๑๕

 หมูป่ำกับนำยพรำน	 ๑๗

 กบเปลี่ยนใจ	 ๑๙
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 เต่ำหำงำนท�ำ	 ๒๑

 ตำกลัวไม้เรียว	 ๒๓

 ยำยเขียวกับแม่ไก่	 ๒๕

 ตำเรือนกับยำยกิบ	 ๒๗

 ใครจะเป็นหัวหน้ำ	 ๒๘

 เด็กหญิงคนซื่อ	 ๓๑

 ไก่ป่ำกับแมวป่ำ	 ๓๓

 กบน้อยกับรำชสีห์	 ๓๕

 กระจงกับจระเข้	 ๓๗
    
 เต่ำกับลิง	 ๓๙
    
 ไผ่สำรพัดประโยชน์	 ๔๑
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 เจ้ำเล่ห์	 ๔๒

 วัวกินข้ำวโพด	 ๔๔
    
 เต่ำกับเป็ด	 ๔๖
    
 ท�ำไมควำยจึงไถนำ	 ๔๙
    
 เสืออยำกกินน�้ำมะพร้ำว	 ๕๑
    
 วัวอยำกเปลี่ยนเสียง	 ๕๒
    
 ลิงอยำกได้กระบุง	 ๕๔
    
 ลุงโจไปไถนำ	 ๕๗
    
 สิงโตกับแมงมัน	 ๕๙

 จิ้งหรีดผู้โอ้อวด	 ๖๒
    
 งูกับเต่ำ	 ๖๔
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 ธิดำผลมะตูม	 ๖๖

 หญิงชรำกับลิงน้อย	 ๖๙

 โต้งกับลี	 ๗๐	

 ไปหำเขียดหำปู	 ๗๒

 กว่ำงใหญ่กับกว่ำงเล็ก	 ๗๔

 ต้นไผ่เพื่อนรัก	 ๗๖

 เจะมะตกต้นไม้	 ๗๙

 ฝันลมๆ	แล้งๆ	ของมัตยือแนน	 ๘๑

 โชคชะตำของกือลำบู	 ๘๒

 รถล้อเลื่อน	 ๘๔

 ลวดลำยบนผ้ำม้ง	 ๘๖

5402128L01T.indd   8 12/4/13   11:09 AM



ง

 ใจดีสู้เสือ	 ๘๘

 พ่อทั้งสำม	 ๙๐

 สองพี่น้องกับงู	 ๙๒

 ภูเขำรำชำ	 ๙๕

  เจ้ำด่ำงอยำกเป็นอะไร	 ๙๗

ความหมายและความส�าคัญของเรื่องเล่า ๑๐๐

ตัวอย่างแผนการใช้เรื่องเล่าและสื่อการเรียนรู้อื่นๆ ๑๐๗

ตัวอย่างอักษรไทยที่ใช้เขียนภาษาท้องถิ่น ๑๑๑

ตัวอย่างเรื่องเล่าภาษาท้องถิ่นอักษรไทย ๑๒๑

คณะผู้จัดท�า  ๑๔๐
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นิทานเด็กชายแดน
รวมนิทานซึ่งแปลและเรียบเรียง

จากเรื่องเล่าท้องถิ่น ๕ ภาษา
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สุนัขตัวหนึ่งก�ำลังหิวโซ	มันเดินมำถึงล�ำธำร	เห็นซอกับเคมำก็นึกอยำกกิน
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	 มีห่ำนสองตัวเป็นเพื่อนกัน	ตัวหนึ่งชื่อซอ	อีกตัวหนึ่งชื่อเคมำ	

ซอกับเคมำหำปลำกินอยู่ในล�ำธำรกลำงป่ำ

	 สุนัขตัวหนึ่งก�ำลังหิวโซ	 มันเดินมำถึงล�ำธำร	 เห็นซอกับเคมำ	

ก็นึกอยำกกิน	มันจึงค่อยๆย่องลงไปในล�ำธำร	 เมื่อซอกับเคมำเห็นสุนัข

ตำมลงมำในน�ำ้	กร็บีว่ำยน�ำ้หน	ีสนุขัว่ำยน�ำ้ตำม	แต่สนุขัหมดแรงเสยีก่อน

ว่ำยน�้ำตำมไปไม่ไหว	ซอกับเคมำจึงหันกลับมำ	แล้วช่วยกันไล่จิกสุนัข

สุนัขตกใจ	ว่ำยน�้ำหนีขึ้นฝั่ง	แล้ววิ่งเข้ำป่ำไป	

	 ซอกับเคมำกลับมำที่ล�ำธำร	 แล้วหำปลำกินกันต่อไปอย่ำง

เอร็ดอร่อย

* แปลและเรยีบเรยีงจำกเรือ่งเล่ำภำษำเขมรถิน่ไทย

  ซอกับเคมา*
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แม่เป็ดรักลูกเป็ดทั้งห้ำตัวมำก
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	 แม่เป็ดตัวหนึง่มีลกูห้ำตวั	แม่เป็ดรักลกูเป็ดทัง้ห้ำตวัมำก	และชอบ

ตำมใจลูกๆ	 โดยเฉพำะลูกเป็ดตัวสุดท้องซึ่งเป็นน้องเล็กสุด	 มันมีนิสัย

ชอบตำมใจตัวเอง	แม่เป็ดก็ชอบจะตำมใจลูก	ให้ลูกเป็ดตัวสุดท้อง	หรือ

เจ้ำตัวน้อยขี่หลังแม่ทุกวัน	ลูกเป็ดตัวน้อยจึงไม่ค่อยได้เดินเอง	มักอ้ำงว่ำ	

เดินไม่เก่งและเดินตำมพี่ๆ	ไม่ทัน

	 อยูม่ำวนัหนึง่	ลกูเป็ดตัวน้อยไม่สบำย	แม่เป็ดจงึให้มนัขีห่ลงัแล้วพำ

ไปหำหมอ	หมอตรวจร่ำงกำยลูกเป็ดตัวน้อยแล้วบอกว่ำ	 “เจ้ำตัวน้อย

เธอมีร่ำงกำยอ่อนแอมำก	เธอไม่ได้ออกก�ำลังกำย	ไม่ออกแรงเลยใช่ไหม	

กลับไปนี้	 เธอควรพักผ่อนให้มำกๆ	พอหำยป่วยแล้วเธอต้องเดินเอง	

เดินมำกๆ	นะ	จะได้แข็งแรง”		ลูกเป็ดน้อยพูดว่ำ	“ครับคุณหมอ”

	 ลกูเป็ดตวัน้อยกลบัไปนอนพกัผ่อน	พอหำยป่วยแล้ว	ลูกเป็ดตัวน้อย

ก็ชอบเดินเอง	 ไม่ขี่หลังแม่ไปไหนมำไหนอีก	ลูกเป็ดแข็งแรงขึ้นมำกและ

ไม่เจ็บป่วยอีก	ลูกเป็ดรู้แล้วว่ำ	 ถ้ำจะให้ร่ำงกำยแข็งแรงดี	 เธอต้องเดิน	

ต้องออกแรงและออกก�ำลังกำยทุกวัน

 แม่เปดลูกเปด*

* แปลและเรยีบเรยีงจำกเรือ่งเล่ำภำษำม้ง
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“เรำขอข้ำวเปลือกไปกินไม่กี่เมล็ด	ไม่เป็นไรหรอกนะ”
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	 พอถึงหน้ำฝน	ชำวนำมำหว่ำนข้ำวเปลือกลงในนำ	 ข้ำวเปลือก

ต่ำงดีใจที่จะได้งอกเป็นต้นข้ำว		แล้วเติบโตออกดอกออกรวง	

	 พอชำวนำกลบัไปแล้ว	มดฝงูหนึง่กพ็ำกนัมำขนข้ำวเปลอืก	จะเอำไป

เกบ็ไว้กนิในรงั	 ข้ำวเปลอืกพดูกบัมดเหล่ำนัน้ว่ำ	 “เจ้ำจะกินเรำได้อย่ำงไร	

คนเขำท�ำนำมำยำกล�ำบำกแค่ไหน	กว่ำจะได้ข้ำวมำกิน”	

	 มดตอบว่ำ	ก็ช่วงที่คนขุดดินเตรียมดิน	ก่อนจะหว่ำนข้ำวเปลือก

ลงไปนัน้	เขำได้ฆ่ำมด	ฆ่ำพวกเรำไปมำก	พอถงึเวลำถำงหญ้ำ	คนกเ็หยยีบ

พวกเรำตำยอีก	เรำเพียงแต่ขอข้ำวเปลือกกลับไปกินไม่กี่เมล็ด	ไม่เป็นไร

หรอกนะ”	

	 พูดจบ	พวกมดก็ช่วยกันขนข้ำวเปลือกกลับไปรัง

 ข้าวเปลอืกกบัมด*

* แปลและเรยีบเรยีงจำกเรือ่งเล่ำภำษำกะเหร่ียงโปว์
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	 	 งูเหลือมถูกอีกำหลอกให้คำยพิษทิ้ง			

	 อีกำโลภมำก	ลงไปอำบสระพิษ

	 อีกำจึงมีปีกและขนเป็นสีด�ำ				

	 	 งูเห่ำรู้ข่ำวก็มำดื่มเอำพิษไป				

	 ตะขำบกับแมงป่องก็มำเอำพิษไป			

		 ผึ้งกับตัวต่อก็แช่ก้นในสระพิษ	ได้พิษไป			

	 	 งูสิงเลื้อยเร็ว	จึงเลื้อยเลยสระพิษไป			

	 พอเลื้อยกลับมำ	พิษในสระก็หมดแล้ว			

	 พวกมดแดงมำถึง	ดูที่สระ	ไม่มีพิษเหลือ			

	 มดแดงถอนใจ	ร้องเฮ้อ!	แล้วท้ำวเอวจนเอวเล็กก้นป่อง					

	 มดแดงจึงเอวเล็กและก้นป่องมำจนทุกวันนี้			

* แปลและเรยีบเรยีงจำกเรือ่งเล่ำภำษำมอญ

 มดแดงก้นปอง*
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เจ้ำลิงน้อยแอบไปเล่นน�้ำในแอ่ง
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	 ลิงน้อยตัวหนึ่งอำศัยอยู่กับพ่อลิงในป่ำ	ในป่ำแห่งนี้มีแอ่งน�้ำใหญ่

อยู่ใกล้ใกล้	

	 ลงิน้อยมนีสิยัดือ้รัน้	 ไม่เช่ือฟังพ่อ	และชอบท�ำสิง่ทีพ่่อห้ำม	อยูม่ำ

วันหนึ่ง	 พ่อลิงจะไปหำอำหำรในป่ำ	 ก่อนไป	พ่อลิงบอกกับลูกลิงว่ำ	

“ถ้ำพ่อไม่อยู่	 เจ้ำอย่ำไปเล่นน�้ำในแอ่งน�้ำนั้นนะ	น�้ำลึกและมีสัตว์ร้ำยอยู่	

มันอำจจะท�ำร้ำยลูก”

	 ลงิน้อยไม่เชือ่ทีพ่่อสัง่	พอพ่อไม่อยู่	ออกไปหำอำหำร	ลงิน้อยกแ็อบ

ไปเล่นน�้ำในแอ่งน�้ำนั้น	มันเล่นน�้ำอย่ำงสนุกสนำนเพลิดเพลิน

	 ในแอ่งน�้ำนั้นมีจระเข้อยู่หลำยตัว	จระเข้ใหญ่ตัวหนึ่งว่ำยน�้ำเข้ำมำ

หำเจ้ำลิงน้อย	แล้วจระเข้ก็กัดเจ้ำลิงน้อยกินเป็นอำหำร

* แปลและเรยีบเรยีงจำกเรือ่งเล่ำภำษำม้ง

  ลิงน้อยจอมดื้อ*
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“ข้ำวที่เรำกินอยู่ทุกวันนี้	ได้มำจำกชำวนำ”
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	 คณุตำของมกูบัโมนเป็นชำวนำ	คณุตำกบัหลำนฝำแฝดทัง้สองคน	
อำศัยอยู่ที่กระท่อมน้อยปลำยนำ	หลำนฝำแฝดทั้งสองคนรักคุณตำมำก	
คุณตำไปไหนหลำนก็จะขอตำมไปด้วยเสมอ

	 วันหนึ่งในฤดูฝน	ชำวนำก�ำลังไถนำ	คุณตำกับหลำนทั้งสองคน
กไ็ปไถนำด้วย	หลำนชอบว่ิงไปวิง่มำ	คณุตำจงึคอยเรยีกหลำนให้มำเล่น
อยู่ใกล้ๆ	คณุตำจะสอนหลำนให้สงัเกตต้นข้ำว	สอนวธิจัีบคนัไถ	วธิไีถนำ	
ด�ำนำ	

	 มูถำมคุณตำว่ำ	“ท�ำไมหนูต้องเรียนวิธีท�ำนำด้วยล่ะคะ”

 	 คณุตำยิม้และถำมว่ำ	“ท�ำไมเรำต้องกนิข้ำวล่ะหลำน	และอำชพีอะไร
ที่หลำนคิดว่ำเป็นงำนที่ดี	ท�ำแล้วมีควำมสุขและมีเกียรติ”	

	 มู	กับ	 โมน	นิ่งคิดเงียบอยู่	คุณตำพูดต่อไปว่ำ	 “อำชีพท�ำนำไงล่ะ
หลำน	กำรท�ำนำเป็นอำชีพที่ดีและมีเกียรติ	 ข้ำวที่เรำกินอยู่ทุกวันนี้ก็ได้
มำจำกชำวนำ”	โมนพดูว่ำ	“ถ้ำไม่มชีำวนำ	กไ็ม่มข้ีำวกนิใช่ไหมคะคณุตำ”	

	 “ใช่แล้วหลำนรัก	ตำจึงอยำกให้หลำนเรียนรู้และรักอำชีพท�ำนำ	
ตำจะสอนให้หลำนเรียนรู้กำรเป็นชำวนำตั้งแต่ตอนนี้	 เมื่อโตขึ้นและตำ
ไม่อยู่แล้วหลำนจะได้เป็นชำวนำทีด่แีละเลีย้งตวัได้”	พดูแล้วคณุตำกย็ิม้
อย่ำงมีควำมสุข

	 หลังจำกนั้น	มูกับโมนก็ตั้งใจเรียนรู้วิธีท�ำนำ	ต่อมำเด็กทั้งสองคน
ก็เติบโตขึ้นเป็นชำวนำที่ดี	มีฐำนะดี	และมีควำมสุข

* แปลและเรยีบเรยีงจำกเรือ่งเล่ำภำษำมอญ

 คุณตาสอนหลาน*
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งูกับเต่ำสัญญำกันว่ำ	“ต่อไปนี้	เรำจะเป็นเพื่อนรักกัน”
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	 แต่ก่อนนี	้ เต่ำกบังไูม่ถกูกัน	มนัมกัหำเรือ่งทะเลำะกันอยูเ่สมอๆ	

วนัหนึง่	เต่ำกบังทู้ำแข่งควำมเรว็	สตัว์ทัง้สองตวัไปคำบหญ้ำแห้งมำก่อให้

เป็นกองแล้วจุดไฟขึ้น	 ไฟจำกหญ้ำแห้งลุกลำม	 ไหม้ไปตำมลมพัดพำ	

เต่ำกับงูก็แข่งกันวิ่งหนีไฟที่ลุกไหม้ตำมหลัง	

	 งเูลือ้ยมำถงึเส้นชยัก่อน	 ส่วนเต่ำตดิอยูใ่นวงล้อมของไฟ	 เต่ำถกู

ไฟลวกทั้งตัว	 งูย้อนกลับมำ	 เห็นเต่ำถูกไฟลวกก็ตกใจ	 งูถำมเต่ำว่ำ	

“ท�ำไมเจ้ำจึงถูกไฟลวก	เจ้ำหนีไม่ทันหรือ”	

	 เต่ำตอบว่ำ	 “พอเห็นไฟลุก	 เรำเป็นห่วงเจ้ำ	 เรำเดินหำเจ้ำอยู่	

จึงหนีไฟไม่ทัน”	

	 งูได้ฟังก็เสียใจและรู้สึกสงสำรเต่ำ	งูพูดขอโทษเต่ำ	แล้วงูกับเต่ำก็

สัญญำกันว่ำ	“ต่อไปนี้เรำจะเป็นเพื่อนรักกัน”

* แปลและเรยีบเรยีงจำกเรือ่งเล่ำภำษำเขมรถิน่ไทย

 เพื่อนรักเต่ากับงู*
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หมูป่ำชวนเพื่อนมำกินมันเทศที่ไร่ของนำยพรำน
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	 หมปู่ำฝงูใหญ่หำกนิอยูใ่นป่ำแห่งหนึง่	นำยพรำนเข้ำป่ำ	แล้วเจอ

ฝงูหมูป่ำ	ก็คิดอยำกได้หมูป่ำไปเลี้ยง	

	 นำยพรำนจงึท�ำรัว้ไม้สำมด้ำน	แล้วปลกูมนัเทศไว้มำกมำยในรัว้ไม้

เพือ่ใช้ล่อหมปู่ำ	หมปู่ำเหน็ไร่มนัเทศ	กไ็ปชวนเพือ่นตวัอืน่ๆ	มำกนิมนัเทศ

หมูป่ำออกมำกินมันเทศที่ไร่ของนำยพรำนทุกวันจนเคยชิน

	 ต่อมำ	นำยพรำนน�ำไม้มำกัน้รัว้ด้ำนทีส่ี	่ขณะทีห่มปู่ำก�ำลงักนิมนัเทศ

อย่ำงเพลิดเพลิน	หมูป่ำก็ถูกขังอยู่ในไร่มันเทศของนำยพรำน	หมูป่ำ

ออกจำกรั้วไม้ไม่ได้	

	 หมูป่ำจึงกลำยเป็นหมูของนำยพรำนและกลำยเป็นหมูบ้ำน

จนถึงทุกวันนี้

* แปลและเรยีบเรยีงจำกเรือ่งเล่ำภำษำเขมรถิน่ไทย

 หมปูากบันายพราน*
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กบคิดอยำกจะเป็นไก่	เพรำะคิดว่ำไก่กินอยู่อย่ำงสุขสบำย
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	 กบตัวหนึ่งอำศัยอยู่ในสระน�้ำเล็กๆ	 ข้ำงกุฏิหลวงตำ	กบเห็นคน

น�ำอำหำรมำถวำยให้หลวงตำฉันทุกวัน	กบก็คิดอยำกจะเป็นหลวงตำ	

พอหลวงตำฉันอิ่มแล้วเอำข้ำวไปโปรยให้ไก่กิน	กบก็คิดอยำกจะเป็นไก่	

เพรำะเข้ำใจว่ำไก่สุขสบำย	ไม่ต้องไปหำอำหำรกินเอง	

	 ขณะไก่จกิเมด็ข้ำวกนิอยูน้ั่น	สนุขัตวัหนึง่เข้ำมำแย่งกนิอำหำรของไก่	

กบก็เปลี่ยนใจ	อยำกจะเป็นสุนัข	

	 มีคนคนหนึ่งมำหำหลวงตำ	สุนัขไล่กัดคนคนนั้น	คนจึงเตะสุนัข

กบเห็นสุนัขถูกเตะ	ก็เปลี่ยนใจ	คิดอยำกจะเป็นคน	

	 แมลงวันตัวหนึ่งบินมำเกำะที่ปลำยจมูกของคนคนนั้น	เขำร�ำคำญ

แมลงวนัจงึลกุหนไีป	กบคดิว่ำแมลงวนัเก่งกว่ำคนคนนัน้	กบจงึอยำกจะเป็น

แมลงวัน	

	 ก�ำลังคิดเพลินๆอยู่นั้น	 แมลงวันตัวหนึ่งบินมำเกำะที่จมูกกบ	

กบแลบลิ้นตวัดแมลงวันเข้ำไปในท้อง	กบกินแมลงวันแล้วจึงคิดได้ว่ำ	

“เป็นอะไรๆ	ก็ไม่ดีเท่ำกับเป็นตัวของเรำเอง”

 กบเปลี่ยนใจ*

*แปลและเรยีบเรยีงจำกเรือ่งเล่ำภำษำเขมรถิน่ไทย
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วันหนึ่งๆ	เต่ำส่งจดหมำยได้หนึ่งฉบับเท่ำนั้น
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	 ที่ท�ำกำรไปรษณีย์ติดประกำศรับสมัครพนักงำนใหม่	 เจ้ำม้ำกับ

เจ้ำเต่ำไปสมัครงำนด้วยกัน	 เพื่อนทั้งสองได้ฝึกงำนหน้ำที่ส่งจดหมำย	

เต่ำเดินช้ำ	 วันหนึ่งๆ	 เต่ำส่งได้หนึ่งฉบับเท่ำนั้น	ส่วนม้ำวิ่งเร็ว	 วันหนึ่งๆ	

ส่งได้ร้อยฉบับ	ม้ำจึงได้งำนท�ำ	ส่วนเต่ำกลับบ้ำน	

	 ระหว่ำงเดินกลับบ้ำน	เต่ำเจอลิง	ลิงชวนเต่ำไปสมัครงำนที่สถำนี

ดับเพลิง	ลิงกับเต่ำได้ฝึกงำนหน้ำที่ดับไฟบนยอดไม้	 ลิงไต่ไปถึงยอดไม้

ได้ง่ำย	ส่วนเต่ำขึ้นต้นไม้ไม่ได้	ลิงจึงได้งำนท�ำ	ส่วนเต่ำกลับบ้ำน

	 อยู่มำวันหนึ่ง	 มีละครสัตว์คณะใหญ่มำจัดกำรแสดงในเมือง	

เต่ำก็ไปสมัครงำนอีก	ครั้งนี้	เต่ำได้งำนท�ำเป็นตัวแสดงในคณะละครสัตว์	

	 เมือ่เปิดกำรแสดง	เต่ำเป็นตวัแรกทีอ่อกมำยนืกลำงเวท	ีแล้วช้ำงขึน้

ไปเหยียบบนหลังเต่ำ	 เสือขึ้นไปยืนบนหลังช้ำง	ลิงขึ้นไปยืนบนหลังเสือ

และสุดท้ำย	สุนัขจิ้งจอกขึ้นไปยืนบนหลังลิง	

	 ผู้ชมต่ำงตืน่เต้นตกตะลงึไปกบักำรแสดงของคณะละครสตัว์	และ

ประทับใจกับควำมแข็งแกร่งของเต่ำ	เต่ำจึงได้งำนท�ำ

 เต่าหางานท�า*

* แปลและเรยีบเรยีงจำกเรือ่งเล่ำภำษำม้ง
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ยำยหยิบไม้เรียวจะตีตำ
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	 ตำ	ยำย	และหลำนอกีหนึง่คนอำศยัอยูใ่นบ้ำนเดยีวกนั	

ยำยชอบเลี้ยงไหม	หลำนก็ชอบตัวไหม	หลำนช่วยยำยเลี้ยงไหม	

หลำนไปเก็บใบหม่อนมำให้ยำยเลี้ยงไหมทุกวัน	ส่วนตำก็ชอบลุกขึ้น

แต่เช้ำมืด	เพื่อไปผิงไฟที่ลำนหน้ำบ้ำน

	 เช้ำมดืวนัหนึง่	ยำยตืน่ขึน้จำกทีน่อน	ยำยจะไปก่อไฟหงุข้ำว	แล้วก็

จะไปเอำใบหม่อนมำให้ตวัไหมกนิ	ยำยลงบนัไดไปข้ำงล่ำง	แล้วเหน็อะไร

อย่ำงหน่ึงตะคุม่ๆ	อยูท่ีล่ำนหน้ำบ้ำน	นัน้คอืตำนัง่ผงิไฟอยู	่แต่ยำยไม่รูว่้ำ

ตำนั่งผิงไฟอยู่	ยำยคิดว่ำที่เห็นนั้นเป็นสุนัขนั่งข้ำงกองไฟ	

	 ยำยหยบิไม้เรียวจะมำตสุีนขั	ยำยยกไม้เรยีวข้ึนก�ำลังจะต	ีตำตกใจ

รีบลุกขึ้นยืน	ยำยจึงรู้ว่ำที่เห็นตะคุ่มๆ	นั้นไม่ใช่สุนัข	แต่คือตำนั่นเอง

	 ยำยตกใจรีบพูดขอโทษตำ	แล้วตำก็หัวเรำะ	หึ	หึ

ตากลัวไม้เรียว*

* แปลและเรยีบเรยีงจำกเรือ่งเล่ำภำษำเขมรถิน่ไทย
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ยำยเขียวให้อำหำรแก่แม่ไก่เพิ่มขึ้น
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	 ยำยเขยีวเลีย้งแม่ไก่หนึง่ตวั	ยำยเขยีวให้อำหำรแก่แม่ไก่วันละหน่ึงจำน	

แม่ไก่กินอำหำรเสร็จแล้ว	ก็ไปออกไข่ในรังที่ใกล้ๆ	กองฟำง

	 แม่ไก่ออกไข่ทกุวนั	วนัละหนึง่ฟอง	 ต่อมำ	ยำยเขยีวอยำกให้แม่ไก่

ออกไข่มำกขึ้น	 ยำยเขียวจึงให้อำหำรแก่แม่ไก่เพิ่มเป็นวันละสองจำน

แม่ไก่ยังออกไข่วันละหนึ่งฟองเช่นเดิม	

	 ยำยเขียวอยำกให้แม่ไก่ออกไข่มำกๆ	วนัละหลำยๆ	ฟอง	จงึให้อำหำร

เพิ่มขึ้นเป็นวันละสำมจำน	แม่ไก่ก็ยังออกไข่วันละหนึ่งฟองเช่นเดิม

	 ยำยเขียวโกรธแม่ไก่ทียั่งออกไข่วนัละหนึง่ฟอง		จงึให้อำหำรเพิม่ขึน้อกี

เป็นวันละสี่จำนห้ำจำน	แม่ไก่กินอำหำรไม่หมด	ยำยเขียวเอำไม้เรียว

ไล่ตีแม่ไก่	แม่ไก่ตกใจ	กระโดดไปกระโดดมำ	

	 แม่ไก่อ้วนข้ึนมำก	แต่แม่ไก่ไม่ออกไข่อีกเลย	ยำยเขียวนั่งร้องไห้

เพรำะไม่มีไข่ไก่ไว้รับประทำน

ยายเขียวกับแม่ไก่*

* แปลและเรยีบเรยีงจำกเรือ่งเล่ำภำษำเขมรถิน่ไทย
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ตำเรือนนอนหลับ	ไม่ได้ยินเสียงยำยกิบเรียก
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	 ตำเรือนมนีำ	และมคีวำยไถนำสองตวั	ต้นฤดฝูน	ตำเรอืนจะจงูควำย

ไปไถนำ	ควำยไถนำดี	

	 ตำเรือนเอำข้ำวเปลือกไปหว่ำนในนำ	พอต้นกล้ำโตได้ขนำดแล้ว	

ตำเรือนก็ชวนเพ่ือนบ้ำนมำช่วยกันถอนต้นกล้ำไปปลูกในนำอีกแปลงหน่ึง

	 แล้วตำเรือนก็จูงควำยไปไถนำในท่ีนำของยำยกิบ	ควำยไถนำดี	

ตำเรอืนไถนำได้หลำยแปลงแล้วก็จูงควำยไปกินหญ้ำ	ตำเรือนแอบไปนอน

ที่ใต้ต้นไม้	ปล่อยให้ยำยกิบเอำต้นกล้ำไปด�ำนำอยู่คนเดียว	

	 ยำยกิบด�ำนำอยู่นำน	ต้นกล้ำยังไม่หมด	ยำยกิบจึงเรียกตำเรือน

ให้มำช่วย	ยำยกบิตะโกนเรยีกตำเรอืนหลำยครัง้	 ให้มำช่วยด�ำนำ	ตำเรอืน

มัวแต่นอนหลับใต้ต้นไม้	ไม่ได้ยินเสียงยำยกิบเรียก	

	 ยำยกิบรออยู่นำน	ก็ไม่เห็นตำเรือนมำช่วยด�ำนำ	ยำยกิบจึงหยิบ

ก้อนดนิโยนใส่ตำเรือนซ่ึงก�ำลังนอนหลบั	ตำเรอืนตกใจตืน่ลกุขึน้	หน้ำตำ

งัวเงีย	แล้วรีบเดินไปช่วยยำยกิบด�ำนำ

ตาเรือนกับยายกิบ*

* แปลและเรยีบเรยีงจำกเรือ่งเล่ำภำษำเขมรถิน่ไทย
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	 กำลครั้งหนึ่งนำนมำแล้ว	อวัยวะทุกส่วนบนหัวมนุษย์ต่ำงพูดได้

ใครจะเปนหัวหน้า*

* แปลและเรยีบเรยีงจำกเรือ่งเล่ำภำษำม้ง
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	 วนัหนึง่	อวยัวะแต่ละส่วนพูดกนัว่ำ	 เรำควรจะมหัีวหน้ำเพ่ือช่วยดแูล 

อวัยวะอื่นๆ	เรำจะยกย่องผู้ใดขึ้นเป็นหัวหน้ำดีนะ	

 ตาพดูขึน้ก่อนว่ำ	“ยกย่องฉนัเป็นหัวหน้ำซิ	 เพรำะฉันมองเห็นทุกส่ิง”	 

หูพูดขึ้นบ้ำงว่ำ	 “ยกฉันเป็นหัวหน้ำซิ	 เพรำะฉันได้ยินเสียงทุกเสียง” 

จมูกพดูขึน้บ้ำงว่ำ	“ให้ฉนัเป็นหวัหน้ำซิ	เพรำะฉนัรบัรูก้ลิน่ต่ำงๆ	ได้ทกุกลิน่” 

ส่วนปากไม่ชอบสิ่งที่อวัยวะอื่นๆพูด	ปำกจึงพูดขึ้นว่ำ	 “ต้องฉันซิ	 ยกให้ 

ฉันเป็นหัวหน้ำ	ฉันท�ำสิ่งต่ำงๆ	ได้หลำยอย่ำง	ฉันกินก็ได้	พูดก็ได้”

	 อวยัวะ	ตำ	ห	ูจมกูและปำกต่ำงต้องกำรเป็นหัวหน้ำ	ต่ำงทะเลำะกนั 

ประท้วงกัน	 ไม่ท�ำหน้ำที่ที่เคยท�ำ	ตำไม่ยอมดูสิ่งใด	หูไม่ยอมฟังเสียง 

ทุกเสียง	จมูกไม่ยอมดมกลิ่นทุกกลิ่น	ปำกก็ปิด	ไม่กินไม่พูด

	 สำมวันต่อมำ	 ร่ำงกำยก็อ่อนแรงลง	 อวัยวะทุกส่วนป่วยหนัก 

ใกล้ตำย

	 อวัยวะเหล่ำนั้นจึงคิดได้ว่ำ	 “เรำไม่ควรทะเลำะ	 แก่งแย่งกัน	 

กำรแก่งแย่งกันเป็นใหญ่นั้น	 มีแต่จะเกิดควำมเสียหำย	อวัยวะจึงมำ 

พูดคุยกันใหม่	ต่ำงตกลงกันว่ำ	ต่อไปนี้	เรำจะท�ำหน้ำที่ของตนให้ดีที่สุด	 

ไม่รอค�ำสั่ง	ไม่แก่งแย่ง	และไม่เกี่ยงกัน	

	 นบัจำกวนันัน้		อวยัวะแต่ละส่วนกอ็ยูร่่วมกนัอย่ำงรำบรืน่และเป็นสขุ
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เด็กหญิงทั้งสองเก็บกระเป๋ำสตำงค์ได้ใบหนึ่ง
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	 ชำนกับละยีโมน	 เป็นชื่อของเด็กหญิงสองคนซึ่งเป็นพี่น้องกัน	
แม้ว่ำเด็กท้ังสองอยู่ในครอบครัวทีย่ำกจนมำก	แต่ทัง้สองคนกเ็ป็นเด็กดี	
ซือ่ตรง	ช่ำงคิด	และไปไหนมำไหนด้วยกันเสมอ	

	 เช้ำวันหน่ึง	ชำนกับละยีโมนเดินไปโรงเรียน	 ระหว่ำงทำง	พี่น้อง
ทั้งสองเก็บกระเป๋ำสตำงค์ได้ใบหนึ่ง	 ในกระเป๋ำนั้นมีสมุดบัญชีเงินฝำก
และเงนิอกีจ�ำนวนหนึง่	ชำนกบัละยโีมนน�ำกระเป๋ำนัน้ไปส่งครปูระจ�ำชัน้
เพื่อช่วยประกำศหำเจ้ำของ

	 วันรุ่งข้ึน	มีผู้มำขอรับกระเป๋ำสตำงค์คืน	 เจ้ำของกระเป๋ำพูดว่ำ
“ขอบใจหนมูำกนะจ๊ะทีเ่กบ็กระเป๋ำได้	แล้วไปส่งคร	ูให้ประกำศหำเจ้ำของ	
หนูเป็นตัวอย่ำงของคนดีและซื่อตรง”	

	 เจ้ำของกระเป๋ำให้รำงวัลแก่ชำนและละยีโมน	 แล้วบอกว่ำ	
“ต่อแต่น้ีไปฉนัจะอปุกำระให้เรยีนต่อจนจบชัน้สงูๆ”	เจ้ำของกระเป๋ำยงัมอบเงนิ
อีกจ�ำนวนหนึ่งให้แก่โรงเรียนด้วย

	 ครูใหญ่กล่ำวชมเชยชำนกับละยีโมน	ครูใหญ่ชอบเล่ำเรื่องรำวดีๆ	
ให้นักเรียนฟัง	ครูใหญ่พูดว่ำ	 “ขอให้นักเรียนดูตัวอย่ำงชำนกับละยีโมน	
ซึ่งท�ำสิ่งดีๆ	จนเป็นนิสัย”	

	 คนท�ำควำมดี	ก็จะได้รับสิ่งดีๆ	ตอบแทนอย่ำงแน่นอน

เด็กหญิงคนซื่อ*

* แปลและเรยีบเรยีงจำกเรือ่งเล่ำภำษำมอญ
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แมวป่ำได้ยินเสียงไก่ขัน	มันย่องเข้ำไป	หมำยจะกัดกินไก่ป่ำ
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	 ไก่ป่ำตัวหนึ่งต่ืนแต่เช้ำตรู่	 มันตื่นขึ้นมำโก่งคอขันอยู่บนต้นไม้
แมวป่ำอยู่ใกล้ๆ	 ได้ยินเสียงไก่ขัน	มันย่องเข้ำไป	หมำยจะกัดกินไก่ป่ำ
แต่ไก่ป่ำเห็นแมวป่ำเสียก่อน	มันตกใจ	บินขึ้นไปเกำะอยู่บนยอดไม้สูง	

	 พอแมวป่ำมำถงึ	แมวป่ำกห็ลอกไก่ป่ำว่ำ	“ไก่เอ๋ย	 เจ้ำไม่ต้องกลวันะ
เรำมำดี	 เรำมำฟังเสียงที่เจ้ำขัน	 เมียของเรำได้จำกเรำไปแล้ว	 เรำเหงำ
เรำเสียใจ	 เสียงขันอันไพเรำะท�ำให้เรำสบำยใจ	 เจ้ำช่ำงขันได้ไพเรำะ
เสียจริงๆ”	

	 ไก่ป่ำได้ยนิกใ็จอ่อน	ตอบแมวป่ำว่ำ	 “เรำรูส้กึเสยีใจทีเ่มยีของท่ำน
จำกไป”	

	 “ขอบใจนะ”	 และถ้ำเจ้ำลงมำเกำะที่กิ่งต�่ำๆ	 ยืนขันอยู่ใกล้ๆ	
เสียงของเจ้ำจะไพเรำะมำกขึ้นอีก”	แมวป่ำพูด	

	 ไก่ป่ำบินลงมำเกำะที่กิ่งไม้ต�่ำลงมำ	แล้วโก่งคอขันเสียงดัง	

	 แมวป่ำพูดต่อไปว่ำ	 “ไก่ป่ำจ๋ำ	 ขณะที่เจ้ำขัน	 เรำหลับตำฟังแล้ว	
เสียงขันช่ำงไพเรำะเสียจริง	 เจ้ำลองขันอีกทีซิ	 หลับตำด้วยนะ	 เจ้ำจะรู้
เองว่ำ	เสียงขันของเจ้ำไพเรำะมำกจริงๆ”	

	 ไก่ป่ำหลงเชื่อ	มันหลับตำและโก่งคอขันอีกครั้ง	แมวป่ำรอโอกำส
อยู่แล้ว	 มันกระโดดเข้ำกัดคอไก่ป่ำ	 ไก่ป่ำจึงกลำยเป็นอำหำรของ
แมวป่ำตัวนั้น

ไก่ปากับแมวปา*

* แปลและเรยีบเรยีงจำกเรือ่งเล่ำภำษำม้ง
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รำชสีห์เหนื่อยหมดแรง
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	 รำชสีห์ตัวหนึ่งออกไปหำเหยื่อ	มันเดินไปถึงสระน�้ำใหญ่แห่งหนึ่ง

ซึ่งมีกบน้อยตัวหนึ่งอำศัยอยู่	รำชสีห์เห็นกบน้อย	ก็พูดด้วยเสียงอันดังว่ำ

“เฮ้!	เจ้ำกบน้อย		เจ้ำจงออกไปเสียจำกที่นี่		สระน�้ำแห่งนี้เป็นของเรำ”	

	 กบน้อยกล่ำวตอบรำชสีห์ด้วยน�้ำเสียงสุภำพ	 “ท่ำนรำชสีห์	 ท่ำน

ควรพูดโอ้อวดเฉพำะเมื่ออยู่ในป่ำ	หำควรอวดอ�ำนำจมำจนถึงสระน�้ำ

แห่งนี้ไม่”	

	 รำชสีห์ได้ฟังก็โกรธ	พูดข้ึนว่ำ	 “ไอ้เจ้ำกบน้อย	 เจ้ำไม่กลัวเรำหรือ

แค่เรำค�ำรำมเท่ำนั้น	เจ้ำก็จะหูแตกตำยในทันที”	

	 กบน้อยตอบว่ำ	“ท่ำนรำชสีห์	เรำไม่กลัวเสียงของท่ำนแม้แต่น้อย”	

	 รำชสีห์ได้ฟังก็โกรธจัด	ส่งเสียงค�ำรำมลั่น	

	 ทันทีท่ีรำชสีห์อ้ำปำกจะค�ำรำม	กบน้อยก็กระโดดจ๋อมลงไปใน

สระน�้ำ	 พอสิ้นเสียงค�ำรำม	กบน้อยก็กระโดดขึ้นมำเกำะอยู่บนใบบัว	

รำชสีห์เห็นก็ยิ่งโกรธ	ค�ำรำมเสียงดังมำกขึ้น	

	 รำชสีห์อ้ำปำกขึ้น	กบน้อยก็กระโดดลงน�้ำทันที	อย่ำงนี้หลำยครั้ง

หลำยหน	กระทั่งรำชสีห์เหนื่อยหมดแรง	แล้วเดินคอตกกลับเข้ำป่ำไป

กบน้อยกับราชสีห์*

* แปลและเรยีบเรยีงจำกเรือ่งเล่ำภำษำมอญ
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“ท่ำนทั้งหลำยไปได้แล้ว	ข้ำนับจ�ำนวนจระเข้เสร็จแล้ว”
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 กระจงตัวหนึง่อำศัยอยูใ่นป่ำ	ทกุๆ	วนัมนัเดนิไปหำอำหำรกนิ	วนัหนึง่
มันรู้สึกกระหำยน�้ำมำก	จึงเดินไปที่ล�ำธำร	มันยืนอยู่ที่ริมฝั่ง	 แล้วก้มลง
ดื่มน�้ำในล�ำธำร	พอเงยหน้ำขึ้น	 มองไปที่ฝั่งตรงข้ำม	มันเห็นผลไม้สุก
อยู่มำกมำยบนต้น	กระจงคิดว่ำ	 “เอ!	เรำจะข้ำมล�ำธำรไปที่ฝั่งตรงข้ำมนี้	

ได้อย่ำงไร		อ้อ!	คิดออกแล้ว	เรำจะเรียกจระเข้มำให้มำกๆ”

 กระจงร้องเรยีกจระเข้ว่ำ	“โอ้!	จระเข้ทัง้หลำย	พวกท่ำนไปอยูท่ีไ่หน
กันหมด	กษัตริย์สุไลมำนบัญชำให้ข้ำมำนับจ�ำนวนจระเข้ว่ำพวกท่ำน
มีทั้งหมดเท่ำไร”

 จระเข้ได้ยนิก็โผล่ออกมำจนเตม็ล�ำธำร	กระจงถอืโอกำสนีก้ระโดด
ไปบนหลังของจระเข้	 ตัวแล้วตัวเล่ำ	กระทั่งข้ำมล�ำธำรไปถึงฝั่งตรงข้ำม

ได้ส�ำเร็จ 

 แล้วกระจงก็กล่ำวกับจระเข้ว่ำ	 “ท่ำนทั้งหลำยไปได้แล้ว	 ข้ำนับ
จ�ำนวนจระเข้เสร็จแล้ว”	 “อันท่ีจริง	กษัตริย์สุไลมำนไม่ได้สั่งให้ข้ำมำนับ
จ�ำนวนจระเข้หรอกนะ	 ข้ำเพียงแต่อยำกข้ำมล�ำธำรมำที่ฝั่งนี้มำกกว่ำ	

จึงเรียกพวกท่ำนมำ	ว่ำแล้วก็หัวเรำะ	ฮ่ะ!	ฮ่ะ!	ฮ่ำ!”

 จระเข้โกรธทีถู่กกระจงหลอกใช้	จงึกล่ำวขึน้ว่ำ	 “เจ้ำกระจง	 เจ้ำจง
ระวังตัวไว้ให้ดี	 ต่อไปนี้	 ถ้ำข้ำเห็นเจ้ำท่ีไหน	 เมื่อใด	 ข้ำจะจับเจ้ำกิน

ทุกครั้งไป”

กระจงกับจระเข้*

* แปลและเรยีบเรยีงจำกเรือ่งเล่ำภำษำมลำยถูิน่ไทย
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เต่ำกับลิงเจอผลไม้อยู่บนต้น	มันน่ำกินมำก	ลิงบอกเต่ำให้ขึ้นไปบนต้นเพื่อเก็บผลไม้นั้น
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 เต่ำกบัลิงเข้ำไปในป่ำ	มนัไปเจอผลไม้อยูบ่นต้นซ่ึงน่ำกนิมำก	ลงิ
บอกเต่ำให้ขึ้นไปเก็บผลไม้นั้น	ส่วนลิงจะรอรับผลไม้ที่ใต้ต้น	

	 เต่ำขึน้ไปบนต้นไม้	แล้วกค็ดิจะเกบ็ผลไม้สกุไว้กนิเอง	 ส่วนผลไม้
ทีย่งัดบิ	เต่ำก็โยนลงมำให้ลิง 

 ลิงไม่พอใจ	จึงเดินกลับไปนอนทอดหำง	 ขวำงทำงเดินของเต่ำ	
เมือ่เต่ำได้ผลไม้มำกพอแล้ว	กล็งจำกต้นแล้วเดนิกลบัไปตำมเส้นทำงเดมิ	
เต่ำไม่เหน็หำงลงิซ่ึงทอดขวำงทำงเดนิ	เต่ำเดนิสะดดุหำงลงิ	หกล้ม	ผลไม้
ที่อุ้มไว้หล่นกระจำย	เต่ำตกใจรีบหนีไป

 พอตกเยน็	 เต่ำเหน็ลูกลิงกนิผลไม้อยูจ่งึถำมว่ำ	 เจ้ำเอำผลไม้ทีไ่หน
มำกิน	ลูกลิงตอบว่ำพ่อเอำมำให้	 เต่ำคิดว่ำ	 ลิงต้องเก็บผลไม้ที่เต่ำ
ท�ำตกไว้มำให้ลูกกิน

 รุง่เช้ำ	 เต่ำชวนลิงไปเกบ็ผลไม้อกี	ทนีีเ้ต่ำบอกให้ลงิขึน้ไปบนต้นไม้
ลิงขึ้นไปบนต้นแล้วเก็บผลไม้สุกไว้กินเอง	ส่วนผลที่ยังดิบอยู่ก็โยนลงมำ
ให้เต่ำ	เต่ำโกรธและคิดจะแก้แค้นลิง

 เต่ำท�ำอย่ำงทีลิ่งเคยท�ำ	คอืไปนอนขวำงทำงเดนิของลงิ	หวงัจะให้
ลิงสะดุดล้ม	พอตกเย็น	ลิงเดินกลับมำ	ลิงเห็นเต่ำนอน	ลิงแกล้งท�ำเป็น
ไม่เห็นเต่ำ	ลิงเตะเต่ำแล้ววิ่งหนีไป	ผลไม้ที่อุ้มไว้ไม่ตกเลยแม้แต่ผลเดียว
ส่วนเต่ำก็เจ็บตัวเปล่ำๆ

เต่ากับลิง*

* แปลและเรยีบเรยีงจำกเรือ่งเล่ำภำษำกะเหร่ียงโปว์
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ต้นไผ่พูดคุยกันถึงคุณค่ำของไผ่แต่ละชนิด
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	 ในป่ำแห่งหนึ่ง	 มีต้นไผ่ขึ้นเป็นกอๆ	อยู่มำกมำยหลำยชนิด	 เช่น

ไผ่หนำม	 ไผ่ผำก	 ไผ่เหลือง	 ไผ่นวล	 ไผ่รวก	 ไผ่หวำน	 และไผ่ไร่	

ต้นไผ่ต่ำงพูดคุยกันถึงคุณค่ำของไม้ไผ่ว่ำ	ไม้ไผ่มีประโยชน์มำก	น�ำไปท�ำ

สิ่งของเครื่องใช้ดีๆ	ได้ต่ำงๆ	กัน	

	 ไผ่หนำมพดูว่ำ	“ฉันท�ำยำรักษำโรคได้”	ไผ่ผำกพดูว่ำ	“ฉนัท�ำเครือ่งใช้	

เครือ่งจกัสำนต่ำงๆ	ได้หลำยชนดิ	เช่น	สำนเป็นกระบงุ	ตะกร้ำ”	ไผ่เหลอืง

พูดขึ้นว่ำ	 “ตัวฉันใช้ท�ำเครื่องใช้ต่ำงๆ	ทั้งในบ้ำนในครัว”	 ไผ่หวำนพูดว่ำ

“ในล�ำต้นฉันมีน�้ำหวำนอยู่	 น�้ำหวำนจำกในล�ำต้นน�ำมำดื่มเป็นยำ

แก้ร้อนในได้”	ไผ่ไร่พูดขึ้นบ้ำงว่ำ	“ล�ำต้นของฉันแข็งแรง	ใครๆ	ก็น�ำฉันไป

ใช้ท�ำสิ่งต่ำงๆ	ที่ต้องกำรควำมแข็งแรง”	ไผ่รวกบอกว่ำ	“ล�ำต้นของฉันท�ำ

เยื่อกระดำษได้”	 ไผ่นวลพูดขึ้นบ้ำงว่ำ	 “ฉันก็มีล�ำต้นแข็งแรงนะ	 ใช้ท�ำ

พื้นบ้ำนและเครื่องใช้อื่นๆ	ได้อีกมำกมำย”	

	 ตน้ไผ่ต่ำงกผ็ลดักนัฟังและพดูอวดสรรพคณุกนัอย่ำงร่ำเรงิ	 เมือ่ถงึ

ฤดฝูน	ต้นไผ่ต่ำงแตกหน่อใหม่ๆ	โผล่ขึน้จำกพืน้ดนิ	แล้วเตบิโตขยำยพนัธุไ์ผ่

ต่อไปเรื่อยๆ	จึงมีต้นไผ่ขึ้นอยู่มำกมำยในทุกวันนี้

ไผ่สารพัดประโยชน์*

* แปลและเรยีบเรยีงจำกเรือ่งเล่ำภำษำมอญ
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	 วัวตัวหนึ่งเดินเล็มหญ้ำกินไปจนถึงป่ำใหญ่	 ขณะก�ำลังเล็มหญ้ำ

กินอยู่นั้น	นำยพรำนคนหนึ่งเดินมำเห็น	จึงพูดขึ้นว่ำ	 “เฮ้!	เจ้ำวัว	ท�ำไม

เจ้ำเข้ำมำในสถำนที่ของเรำ”	

เจ้าเล่ห์*

* แปลและเรยีบเรยีงจำกเรือ่งเล่ำภำษำมอญ
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	 วัวตอบว่ำ	“ฉันเดินเล็มหญ้ำกิน	จนเดินมำถึงที่แห่งนี้”

	 นำยพรำนพูดว่ำ	 “เจ้ำเข้ำมำกินหญ้ำในสถำนที่ของฉัน	 เจ้ำต้อง 

ชดใช้ฉันด้วยอะไรสักอย่ำงหนึ่ง”	

	 วัวถำมว่ำ	“นำยพรำนเอ๋ย!	ท่ำนต้องกำรอะไรจำกเรำ”	

	 นำยพรำนตอบว่ำ	“ฉนัต้องกำรละมัง่หนึง่ตวั	เจ้ำต้องไปหำมำให้”	

	 วัวพูดว่ำ	 “ฉันจะไปหำละมั่งมำให้ท่ำน”	แล้วมันก็ถำมตัวเองว่ำ	 

“ฉันจะไปหำละมั่งจำกที่ไหนมำให้นำยพรำน”	

	 ขณะเดนิไปคดิไปนัน้	ววัเดนิไปเจอสนุขัตวัหนึง่	ววัจงึเล่ำเรือ่งทีเ่จอ 

นำยพรำนให้ฟัง	แล้วถำมสนุขัว่ำ	“ฉนัจะหำละมัง่จำกทีไ่หนมำให้นำยพรำน”	

	 สุนัขตอบว่ำ	 “ฉันพบเหวแห่งหนึ่งอยู่ทำงทิศเหนือ	 เจ้ำจงไปบอก 

นำยพรำนให้เดินไปทำงทิศเหนือเถิด	ก็จะเจอละมั่ง”	

	 ววักลบัไปบอกแก่นำยพรำน	 ว่ำ	 “ทำงทศิเหนอืมลีะมัง่อยู่มำกมำย	 

ท่ำนจงเดินไปทำงทิศเหนือเถิด	ก็จะเจอละมั่งที่ท่ำนต้องกำร	นำยพรำน 

หลงเชื่อ	เดินไปทำงทิศที่วัวบอก	นำยพรำนจึงเดินไปตกเหวตำย	 

	 วัวและสุนัขก็กลับมำอยู่ในสถำนที่นำยพรำนเคยอยู่
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	 นำนมำแล้ว	มีเด็กผู้ชำยตัวเล็กๆ	คนหนึ่งช่ือ	จ๊ง	เขำปลูกข้ำวโพด
ไว้ในไร่เล็กๆ	ข้ำงบ้ำน	 ไร่ของเขำมีรั้วป้องกันสัตว์เข้ำไป	ทุกๆ	วันหลัง
เลิกเรียน	จ๊งจะเข้ำไปในไร่	ดูแลข้ำวโพดที่เขำปลูก

	 วนันี	้ จ๊งเข้ำไปดขู้ำวโพดในไร่เช่นทกุวนั	 เขำตกใจมำกเมือ่เหน็แม่ววั
สองตัวอยู่ในไร่	 มันก�ำลังกินต้นข้ำวโพดอย่ำงเอร็ดอร่อย	จ๊งพยำยำมไล่
แม่วัวออกไปจำกไร่	 แต่วัวทั้งสองตัวไม่ยอมออกไป	 เขำจึงได้แต่น่ัง
ร้องไห้อยู่ริมทำง

	 แพะตัวหนึ่งเดินผ่ำนมำ	แพะถำมจ๊งว่ำ	“หนูร้องไห้ท�ำไมจ๊ะ”	

	 จ๊งตอบว่ำ	“แม่วัวสองตัวแอบเข้ำไปกนิข้ำวโพดในไร่	ฉนัพยำยำมไล่
แต่แม่วัวไม่ยอมออกไป”	

วัวกินข้าวโพด*

* แปลและเรยีบเรยีงจ	ำกเรือ่งเล่ำภำษำม้ง
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	 แพะอำสำไปไล่แม่ววั	แต่แพะไล่แม่ววัไม่ส�ำเรจ็	แพะจงึมำนัง่ร้องไห้ 
อยู่กับจ๊งที่ริมทำง

	 กระต่ำยตัวหนึ่งเดินผ่ำนมำ	 เห็นจ๊งกับแพะนั่งร้องไห้อยู่	 กระต่ำย 
ถำมว่ำ	“พวกเธอร้องไห้ท�ำไมจ๊ะ”	แพะจึงเล่ำว่ำ	“แ่มว่ัวสองตัวแอบเข้ำไป 
กินข้ำวโพดในไร่ของจ๊ง	ฉันพยำยำมไล่	แต่แม่วัวไม่ยอมออกไป”

	 กระต่ำยอำสำไปไล่แม่วัว	 แต่กระต่ำยไล่แม่วัวไม่ส�ำเร็จ	 กระต่ำย 
จึงมำนั่งร้องไห้อยู่กับจ๊งและแพะที่ริมทำง

	 ผ้ึงตวัหนึง่บนิผ่ำนมำ	ผึง้ถำมขึน้ว่ำ	“พวกเธอร้องไห้ท�ำไมจ๊ะ”	กระต่ำย 
จึงเล่ำว่ำ	 “แม่วัวสองตัวแอบเข้ำไปกินข้ำวโพดในไร่ของจ๊ง	แล้วจ๊ง	แพะ 
และกระต่ำยก็ไปไล่แม่วัว	แต่แม่วัวไม่ยอมออกไปจำกไร่”	

	 ผึ้งจึงพูดว่ำ	“ฉันอำสำไปไล่แม่วัวเอง”	

	 จ๊ง	 แพะ	และกระต่ำยพูดขึ้นพร้อมกันว่ำ	 “เธอตัวเล็กนิดเดียว	 
เธอจะไปไล่แม่วัวได้อย่ำงไร”	

	 ผึ้งไม่ตอบ	แต่บินเข้ำไปในไร่ข้ำวโพดของจ๊ง

	 ครูเ่ดยีว	แม่ววัทัง้สองตวักว็ิง่ออกมำจำกไร่ข้ำวโพด	มผีึง้บนิตำมหลงั	 
จ๊ง	แพะ	และกระต่ำย	ต่ำงประหลำดใจที่แม่วัวกลัวผึ้ง	

	 จ๊ง	แพะ	และกระต่ำยจึงถำมผึ้งว่ำ	“เธอท�ำอย่ำงไรจ๊ะ	จึงไล่แม่วัว 
ออกจำกไร่ได้ส�ำเร็จ”

	 ผึ้งตอบว่ำ	“ฉันก็ต่อยเขำซิจ๊ะ”	

	 จ๊ง	แพะ	และกระต่ำย	หวัเรำะ	 ฮ่ำ!	 ฮ่ำ!	 ฮ่ำ!	 เขำดใีจทีแ่ม่ววัออกไป 
จำกไร่		จ๊งต้มข้ำวโพดเลีย้งแพะ	กระต่ำย	และผึง้	แล้วกล่ำวขอบคณุเพือ่นๆ	 
ที่ช่วยกันไล่ให้แม่วัวทั้งสองตัว	ออกจำกไร่ข้ำวโพดได้ส�ำเร็จ
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 เต่ำตัวหน่ึงก�ำลังเดินเล่นอยู่ริมฝั่งน�้ำ	พอดีมีเป็ดสองตัวว่ำยน�้ำ
ผ่ำนมำใกล้ๆ	เต่ำพูดขึ้นว่ำ 

	 “โอ้	!	 เพือ่นเอ๋ย	ฉันไม่เคยเหน็เพ่ือนทัง้สองมำก่อนเลย	เพ่ือนมำจำก
ไหนกันเล่ำ”	

 

เต่ากับเปด*

* แปลและเรยีบเรยีงจำกเรือ่งเล่ำภำษำกะเหร่ียงโปว์
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	 เป็ดตอบว่ำ	 “เรำทั้งสองตัวมำจำกหมู่บ้ำนอ่ืน	 เรำไม่ได้อยู่แถวน้ี 
เรำอยู่ในหมู่บ้ำนซึ่งไกลจำกที่แห่งนี้มำก”	

	 เต่ำอยำกไปเที่ยวหมู่บ้ำนที่เป็ดอยู่	 จึงพูดว่ำ	 “เฮ้!	เพื่อน	ฉันขอ 
ไปเที่ยวหมู่บ้ำนที่เธออยู่ได้ไหม?”

	 “ได้เลย”	 เป็ดตอบ	 “แต่เธอจะไปได้อย่ำงไร	 เธอเดินช้ำมำก	และ 
เรำอยู่ไกล	ถ้ำเดินไป	เธอต้องเดินถึงสำมวันกว่ำจะไปถึงหมู่บ้ำนที่เรำอยู่	 
อย่ำงนี้ดีกว่ำไหม	เรำทั้งสองจะพำเธอไปเอง”

	 พดูดังนัน้แล้ว	เป็ดตัวหนึง่กไ็ปคำบกิง่ไม้มำกิง่หนึง่	แล้วพูดกบัเต่ำว่ำ 
“เธอคำบตรงกลำงกิง่ไม้นี	้ เรำทัง้สองจะคำบทีป่ลำยกิง่	 ขณะเรำก�ำลงับนิ 
ห้ำมเธอชวนคุยนะ”	

	 “ตกลง”	 เต่ำพดู	แล้วเดนิไปคำบกิง่ไม้ตรงกลำงกิง่	 เป็ดทัง้สองตวั 
ก็คำบที่ปลำยกิ่งไม้นั้นทั้งสองข้ำง	แล้วบินขึ้นพร้อมกัน	

	 เป็ดพำเต่ำบินขึ้นไปบนท้องฟ้ำ	 เมื่ออยู่บนท้องฟ้ำ	 เต่ำมองลงไป 
เห็นทะเล	ป่ำไม้	แม่น�้ำ	ล�ำคลอง	เต่ำรู้สึกเพลิดเพลินมำก

	 เป็ดบนิพำเต่ำมำถงึหมูบ้่ำนแห่งหนึง่	ชำวบ้ำนเหน็เป็ดกบัเต่ำบนิอยู ่
บนท้องฟ้ำ	ก็พำกันโห่ร้องและชวนกันดู	 ชำวบ้ำนคนหนึ่งตะโกนขึ้นว่ำ	 
“เฮ้!	พวกเรำมำดูเต่ำบิน	เต่ำบินได้	มำเร็ว	มำดูเร็ว”	

	 เต่ำได้ยนิกไ็ม่พอใจ	มนัคดิจะพดูขึน้ว่ำ	“คนพวกน้ีไม่เคยเหน็เป็ดบนิได้ 
หรืออย่ำงไร”	พอเต่ำอ้ำปำกจะพูด	ก็หลุดจำกกิ่งไม้	ร่วงหล่นลงสู่พื้นดิน 
อย่ำงแรง	มันบำดเจ็บ	กระดองแตก	

	 เต่ำจึงคิดได้ว่ำ	 “ต่อไปนี้	 ถ้ำเป็ดชวนฉันไปเที่ยวอีก	 ฉันก็จะ 
ไม่ลืมตัวพูดอีกแล้ว”
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พระอินทร์จึงถำมเทวดำควำยว่ำ	
“เมื่อให้เจ้ำลงไปบอกแก่มนุษย์นั้น	เจ้ำไปบอกว่ำอย่ำงไร”
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	 นำนมำแล้ว	 โลกมนุษย์เกิดภัยแล้ง	มนุษย์ปลูกข้ำวมำกเท่ำไรก็

ไม่พอกินสักที	พระอินทร์จึงส่งเทวดำควำยลงมำที่โลกเพื่อให้บอกกับ

มนุษย์ว่ำ	“ต่อไปนี้ให้สำมวัน	กินข้ำวหนึ่งมื้อ	ข้ำวจึงจะพอกิน”	

	 เทวดำควำยเดินทำงลงมำสู่โลกมนุษย์	 เพื่อจะบอกข่ำว	 ระหว่ำง

กำรเดินทำง	 เทวดำควำยก็เดินชมนกชมไม้อย่ำงเพลิดเพลิน	พอถึง

โลกมนุษย์จึงลืมถ้อยค�ำของพระอินทร์	 เทวดำควำยบอกกับมนุษย์ว่ำ	

“พระอินทร์สั่งว่ำ	ต่อไปนี้	หนึ่งวันให้กินข้ำวสำมมื้อ”	

	 “ครบัผมๆ”	มนุษย์ท�ำตำมค�ำสัง่ของเทวดำ	หนึง่ปีผ่ำนไป	มนษุย์กย็งั

เดือดร้อน	ปลูกข้ำวไม่พอกินเหมือนเดิม	

	 พระอนิทร์จงึเรยีกเทวดำควำยมำถำมว่ำ	 “เมือ่เรำให้เจ้ำลงไปบอก

แก่มนุษย์นั้น	เจ้ำไปพูดว่ำอย่ำงไร”	

	 เทวดำควำยตอบว่ำ	“ขำ้พเจำ้ได้พดูกบัมนษุย์ว่ำ	หนึง่วนัให้กนิขำ้ว

สำมมื้อครับ”	

	 พระอินทร์ได้ฟังกโ็กรธมำก	จงึลงโทษโดยสัง่ว่ำ	“ต่อไปนี	้เจ้ำจงไปช่วย

มนษุย์ไถนำ	อย่ำอยู่ทีน่ีอ่กีเลย”	นบัจำกนัน้	ควำยจงึอยูร่บัใช้มนษุย์เรือ่ยมำ

ท�าไมควายจึงไถนา*

* แปลและเรยีบเรยีงจำกเรือ่งเล่ำภำษำม้ง
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เสือสั่งลิงให้เอำมะพร้ำวลงมำให้
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 ในป่ำแห่งหนึง่มลีงิ	 เสอื	และช้ำง	อยูร่่วมป่ำเดยีวกนั	 เสอืเป็นเจ้ำป่ำ	
วันหนึ่ง	 เสือรู้สึกกระหำยน�้ำ	มันเดินไปหำน�้ำกิน	แล้วไปเจอต้นมะพร้ำว	
ซึ่งมีลิงตัวหนึ่งอยู่บนต้น	 เสือเห็นลิงอยู่บนต้นมะพร้ำว	 เสือกล่ำวว่ำ	
“โอ้!	ลิง	เจ้ำจงเอำมะพร้ำวสักผลหนึ่งมำให้ข้ำ	ข้ำหิวน�้ำ”

 ลิงตอบว่ำ	 “ถ้ำท่ำนอยำกกินน�้ำมะพร้ำว	ท่ำนก็ขึ้นมำเอำเองซิ”
เสอืพดูว่ำ	 “เอ๊ะ!	เจ้ำลงิ	 เจ้ำไม่รูจ้กัข้ำหรืออย่ำงไร	 ข้ำสัง่ให้เจ้ำเอำมะพร้ำว
ลงมำให้	เจ้ำก็จงเอำมำให้ซิ”

 ว่ำแล้ว	 เสอืกปี็นต้นมะพร้ำว	แต่เสือปีนข้ึนต้นมะพร้ำวไม่ได้	 ปีนข้ึน
แล้วก็ตกลงมำ	เสือร้องอย่ำงเจ็บปวด	“โอ๊ย!	เจ็บจัง”	ลิงตกใจร้องเจี๊ยกๆ
แล้วพูดว่ำ	 “เสือตกต้นมะพร้ำว”	 เสือได้ยินก็รู ้สึกอำย	 จึงพยำยำม
ปีนขึ้นไปใหม่	แล้วก็ตกลงมำอีก	เสือร้องอย่ำงเจ็บปวด	“โอ๊ย!	เจ็บจังๆ”

 พอดีช้ำงเดินผ่ำนมำ	ช้ำงพูดกับเสือว่ำ	 “ฉันจะช่วยท่ำน	ท่ำน
ขึ้นมำยืนบนหลังฉันซิ”	 เสือจึงปีนขึ้นไปยืนบนหลังช้ำง	 แต่ก็ยังเก็บ
มะพร้ำวไม่ได้		เสือตกลงมำจำกต้นอีก

 ลิงเห็นเสือตกต้นมะพร้ำวอีก	 ก็เสียใจ	 จึงพูดกับเสือว่ำ	 “ท่ำน
ไม่ต้องปีนขึ้นต้นมะพร้ำวแล้ว	 ฉันจะเก็บมะพร้ำวให้เอง”	 ว่ำแล้ว	
ลิงก็เก็บมะพร้ำวส่งให้เสือและให้ช้ำงด้วย	 เพื่อนทั้งสำมร่วมวง
กินน�้ำมะพร้ำวกันอย่ำงเอร็ดอร่อย

เสอือยากกนิน�า้มะพร้าว*

* แปลและเรยีบเรยีงจำกเรือ่งเล่ำภำษำมลำยถูิน่ไทย
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	 วัวตัวหนึ่งก�ำลังเล็มกินหญ้ำอยู่ที่ชำยทุ่ง	นกเอี้ยงตัวหน่ึงบินมำ
เกำะบนหลังวัว	วัวร้องดัง	“มอ	มอ”

	 นกเอี้ยงพูดขึ้นว่ำ	 “วัวเอ๋ย	ท�ำไมเสียงของท่ำนช่ำงแหบพร่ำนัก	
ต่ำงจำกเสียงใสๆของข้ำที่ฟังแล้วไพเรำะหู”	ลองฟังดูซิ”	ว่ำแล้วนกเอี้ยง
ก็ร้อง	“เกี๊ยว!	เกี๊ยว!	เกี๊ยว!”

	 วัวได้ฟังก็อยำกจะมีเสียงใสๆ	 เหมือนเสียงนกเอี้ยง	 จึงถำมว่ำ	
“เจ้ำไปกินอะไรมำหรือ	เสียงของเจ้ำจึงใสไพเรำะนัก”

วัวอยากเปลี่ยนเสียง*

* แปลและเรยีบเรยีงจำกเรือ่งเล่ำภำษำมลำยถูิน่ไทย
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 นกเอีย้งตอบว่ำ	“ฉนักนิลกูหว้ำวนัละสองถงึสำมลกู	กนิตัก๊แตนวนัละ 

สองถึงสำมตัว	เสียงจึงใสไพเรำะ”	แล้วก็ร้องดัง	“เกี๊ยว!	เกี๊ยว!	เกี๊ยว!”

 ววัฟังนกเอีย้งแล้ว	มนักร็บีเดนิออกไปเสำะหำลกูหว้ำและตัก๊แตน 

มำกิน	กินเสร็จแล้ว	 วัวก็ร้องออกมำดังๆว่ำ	 “มอ!	 มอ!	 มอ!”	 วัวถำม 

นกเอี้ยงว่ำ	“เสียงของข้ำใสไพเรำะเหมือนเสียงของเจ้ำหรือยัง” 

	 นกเอี้ยงตอบว่ำ	“ยังไม่เหมือนจ้ะ”

 วัวได้ฟัง	 วัวก็ไปเสำะหำลูกหว้ำและตั๊กแตนมำกินอีก	 กินเรื่อยๆ	 

จนตัวผอม

 วันหนึ่ง	 ขณะก�ำลังกินลูกหว้ำและตั๊กแตนอยู่นั้น	 วัวไปเจอควำย 

ตัวหนึ่ง	วัวร้อง	“มอ!	มอ!	มอ!”	แล้วถำมควำยว่ำ	“เสียงของข้ำใสเหมือน 

เสียงของนกเอี้ยงแล้วหรือยัง”

	 ควำยตอบว่ำ		“เสยีงของเจ้ำยงัไม่ใสเหมอืนเสยีงใสใสของนกเอ้ียง”

 วัวไม่รู ้จะท�ำอย่ำงไรให้เสียงใส	มันรู้สึกเหนื่อยและหมดแรง	 

มันไม่ได้กินหญ้ำมำหลำยวันแล้ว	ตัวผอมลงมำก

	 ควำยรูส้กึสงสำรววัจงึพดูว่ำ	“เจ้ำววัเอ๋ย!	เจ้ำจะกนิอำหำรตำมอย่ำง 

นกเอีย้งไม่ได้	เพรำะลกูหว้ำกบัตัก๊แตนเป็นอำหำรของนกเอ้ียง	ส่วนอำหำร 

ของเจ้ำ	คือ	หญ้ำ	และแม้ว่ำเจ้ำจะพยำยำมกินลูกหว้ำกับตั๊กแตนให้มำก 

เพียงใด	เสียงของเจ้ำก็ไม่มีวันจะเหมือนเสียงของนกเอี้ยง”

 วัวได้ฟังดังนั้นก็คิดได้ว่ำ	แม้มันจะพยำยำมกินอำหำรตำมอย่ำง 

นกเอี้ยง	 เสียงของวัวก็ยังเป็นแบบเดิม	 จะเปลี่ยนเป็นเสียงของสัตว์อื่น 

ไปไม่ได้	แล้ววัวก็กลับไปกินหญ้ำตำมเดิม
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 หญงิคนหนึง่มอีำยมุำกแล้ว	เธอชือ่	หน่ออิ	คนทัว่ไปเรยีกว่ำ	ป้ำหน่ออิ	
ป้ำหน่ออิมีรูปร่ำงสูงใหญ่และแข็งแรงมำก	 เธออำศัยอยู่ในบ้ำนเล็กๆ
หลังหนึ่ง	เธอท�ำไร่	ท�ำสวน	ปลูกข้ำว	และปลูกผัก

	 วันนีอ้ำกำศสดใสด	ี ป้ำหน่ออติืน่แต่เช้ำ	 เธอร้องเพลงเบำๆ	ล้ำงหน้ำ
หงุข้ำวท�ำกบัข้ำว	พอกนิข้ำวแล้ว	 ป้ำหน่ออกิจ็ะไปเกบ็ผัก	 เธอเตรยีมห่อข้ำว
จะเอำไปกินที่ไร่ด้วย	เพรำะไร่ของเธออยู่ไกลจำกบ้ำนมำก

ลิงอยากได้กระบุง*

* แปลและเรยีบเรยีงจำกเรือ่งเล่ำภำษำกะเหร่ียงโปว์
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	 ป้ำหน่ออเิดินไปไร่	เธอเอำกระบงุใบใหญ่และมดีไปด้วย	ระหว่ำงทำง 
เธอเห็นสัตว์ต่ำงๆ	 เช่น	นก	จักจั่น	 และลิง	มันส่งเสียงร้องทักทำยเธอ	 
พอเดินไปได้สักครึ่งทำง	ป้ำหน่ออิก็นึกขึ้นได้ว่ำ	 เธอลืมห่อข้ำวไว้ที่บ้ำน 
ป้ำหน่ออิจะกลับไปเอำห่อข้ำว	แต่เธอไม่อยำกเอำกระบุงไปด้วย	 เธอจึง 
วำงกระบุงไว้ข้ำงๆ	ทำงเดินในป่ำ	แล้วเดินกลับบ้ำนไปเอำห่อข้ำว	

	 ป้ำหน่ออิได้ห่อข้ำวแล้วก็เดินกลับมำตรงที่วำงกระบุงไว้	 แต่เธอ 
ไม่เห็นกระบุง	 “กระบุงหำยไปไหน	มีคนขโมยไป	หรือฉันวำงไว้ที่อื่น”	 
ป้ำหน่ออิคิดไปต่ำงๆ	นำนำ	

	 ป้ำหน่ออิเดินไปพลำงมองหำกระบุงที่หำยไป	 ระหว่ำงที่มองหำ 
กระบุงอยู่นั้น	 	 เธอได้ยินเสียง	“เจี๊ยก!	 เจี๊ยก!	 เจี๊ยก!”	พอเธอเงยหน้ำขึ้น	 
ก็เห็นลิงตัวหนึ่งอุ้มกระบุงใบใหญ่อยู่บนต้นไม้

	 ป้ำหน่ออพิดูขึน้ด้วยเสยีงอนัดงัว่ำ	“นัน่กระบงุของฉนั	เจ้ำลงิ	เจ้ำเอำ 
กระบุงของฉันไปรึ”	

	 “กระบงุของปำ้หรอื	ฉนันกึว่ำกระบงุน้ีไมม่เีจำ้ของ	มนัวำงอยูข่ำ้งๆ	
ทำงเดิน	ฉันจึงเก็บเอำไว้ใส่ผลไม้”	ลิงพูด

	 “กระบงุของฉนัเอง	ฉนัวำงไว้”	ป้ำหน่ออพิดู	“ฉันจะเอำไปใส่ผกัทีไ่ร่	 
ระหว่ำงทำงนึกได้ว่ำ	ฉันลืมห่อข้ำวไว้ที่บ้ำน	จึงวำงกระบุงไว้ริมทำงก่อน	 
แล้วเดินกลับไปเอำห่อข้ำว”	

	 “กระบุงเป็นของป้ำ	 ป้ำก็รับคืนไปสิจ๊ะ	 ไม่ใช่ของของฉัน	 แม้ว่ำ 
ฉันอยำกได้		ฉันก็ไม่เอำ”	ว่ำแล้วลิงก็ส่งกระบุงให้ป้ำหน่ออิ

	 ป้ำหน่ออริบักระบงุไว้แล้วกล่ำวว่ำ	“ขอบใจนะเจ้ำลงิ	เจ้ำช่ำงเป็นลงิ 
แสนดจีรงิๆ”		แล้วป้ำหน่ออกิใ็ส่ห่อข้ำวลงในกระบงุ	เดนิไปทีไ่ร่อย่ำงสขุใจ

* แปลและเรียบเรียงจำกเรือ่งเล่ำภำษำกะเหรีย่งโปว์
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เช้ำแล้ว	ลุงโจชวนลูกชำยไปไถนำ
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	 ลงุโจเป็นชำวนำ	และรกัอำชพีท�ำนำ	ลงุโจตืน่แต่เช้ำไปท�ำนำทกุวนั

	 เช้ำแล้ว	ลุงโจตื่นขึ้นแล้วชวนลูกชำยไปไถนำ	 ลูกชำยของลุงโจ

ชื่อโจ้ซ้ำ	ลุงโจกับโจ้ซ้ำเอำห่อข้ำวใส่ย่ำม		แล้วสะพำยย่ำมไปนำ

	 ระหว่ำงทำงเดนิไปทีน่ำ	 ลุงโจเดนิจนโซเซจนไปชนถูกรงัต่อข้ำงทำง

ลุงโจโดนตัวต่อต่อยที่ตำ	ตำของลุงโจบวมเป่ง	 โจ้ซ้ำหัวเรำะข�ำที่เห็นตำ

ของพ่อบวมเป่ง	ลุงโจโกรธ	เลยจุดไฟเผำรังต่อ	จะเอำรังต่อไปกินกับข้ำว	

	 พอไปถงึทีน่ำ	ลงุโจลงมอืไถนำและสอนโจ้ซ้ำให้ไถนำด้วย	สอนไป

สอนมำอยู่นำน	กว่ำโจ้ซ้ำจะไถนำเป็น	 เสื้อผ้ำของพ่อกับลูกมีขี้ดินติด

เลอะเทอะ		พ่อกับลูกหัวเรำะ	หึ	หึ

	 พอถงึเวลำเท่ียง	ลงุโจกเ็อำรงัต่อมำย่ำงกนิกบัผกัและข้ำว	แล้วลุงโจ

กับโจ้ซ้ำก็นั่งกินข้ำวเที่ยงกันอย่ำงเอร็ดอร่อย

ลุงโจไปไถนา*

* แปลและเรยีบเรยีงจำกเรือ่งเล่ำภำษำกะเหร่ียงโปว์
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“ท่ำนเจ้ำป่ำ	มีสิ่งใดที่ข้ำจะช่วยท่ำนได้บ้ำงครับ”
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	 ในป่ำแห่งหนึ่ง	มีสัตว์อำศัยอยู่มำกมำย	 เช่น	 เสือ	สิงโต	หมำป่ำ

หมูป่ำ	และหมี		วันหนึ่ง	สิงโตเจ้ำป่ำจัดงำนเลี้ยงต้อนรับเพื่อนใหม่	นั่นคือ

เจ้ำหมีใหญ่ตัวหนึ่ง	

	 สิงโตประกำศว่ำ	 “ข้ำ	 สิงโตเจ้ำป่ำจัดงำนเลี้ยงนี้ขึ้น	 เพื่อต้อนรับ

เจ้ำหมีเพื่อนใหม่		ต่อไปนี้	เจ้ำหมีใหญ่จะมำเป็นสมำชิกใหม่ของเรำ”

	 พอสิงโตพูดจบ	ก็มีเสียงเล็กๆ	 เสียงหนึ่งดังขึ้นว่ำ	 “ท่ำนเจ้ำป่ำ

ที่เคำรพ	ข้ำขอเป็นเพื่อนใหม่อีกสักตัวได้ไหมครับ”	

	 สงิโตมองหำเจ้ำของเสียง	แต่ไม่เจอ	จงึพูดว่ำ	“เจ้ำเป็นใคร	อยูท่ีไ่หน	

ออกมำให้ข้ำเห็นหน่อยซิ”

	 “ข้ำยนือยูต่รงนี	้ ท่ำนก้มลงหำใหม่อกีสกัครัง้เถดิ	 ข้ำอยูข้่ำงล่ำงนีค้รบั”	

เสียงเดิมดังขึ้น

	 สิงโตก้มลงมองหำเจ้ำของเสียง	แล้วก็เห็นแมงมันตัวหนึ่ง	 ยืนอยู่

ข้ำงหน้ำ	 สิงโตพูดขึ้นว่ำ	 “เจ้ำแมงมัน	 เจ้ำเป็นเพียงสัตว์เล็กๆ	ตัวหนึ่ง

เจ้ำจะมำเป็นเพื่อนกับข้ำได้อย่ำงไร	ดูสิ	เพื่อนของข้ำล้วนตัวโตๆ	ทั้งนั้น”

แล้วสงิโตก็หนัไปถำมสตัว์ตวัอืน่ๆ	 ว่ำ	 “เจ้ำจะยอมรบัแมงมนัเป็นเพือ่นใหม่

หรือไม่”	

สิงโตกับแมงมัน*

* แปลและเรยีบเรยีงจำกเรือ่งเล่ำภำษำกะเหร่ียงโปว์
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	 สัตว์อื่นๆ	 ล้วนเกรงกลัวสิงโต	 จึงตอบว่ำ	 “ตำมแต่ท่ำนสิงโต 

จะตัดสินใจเถิด”	

	 สงิโตจงึพดูขึน้ว่ำ	“เจ้ำแมงมนั	เจ้ำกลบัไปเสีย	ข้ำไม่รบัเจ้ำเป็นเพ่ือน”

	 เจ้ำแมงมันจึงบินคอตกกลับไป

	 หลำยวันต่อมำ	 ขณะที่สิงโตนอนหลับอยู่นั้น	 จู่ๆ	 ก็รู้สึกเจ็บและ 

คันในรูหู	สิงโตร้องออกมำดังๆ	ว่ำ	“โอ๊ย!	เจ็บๆๆ	อะไรอยู่ในหูของข้ำ”	

	 พอดเีจ้ำแมงมนับนิผ่ำนมำ	มนัได้ยนิเสยีงสงิโตร้องด้วยควำมเจบ็ปวด 

จงึเข้ำไปถำมว่ำ	“ท่ำนเจ้ำป่ำ	 ข้ำได้ยนิเสยีงร้องของท่ำน	มสีิง่ใดทีข้่ำจะช่วย 

ท่ำนได้บ้ำงครับ”	

	 สิงโตพูดตอบว่ำ	 “มี	 โอ๊ย!	 เจ็บๆ	ๆ	ตัวอะไรอยู่ในรูหู	 ข้ำเอำมัน 

ออกมำไม่ได้”

	 เจ้ำแมงมนัจงึพดูว่ำ	 “ท่ำนจะให้เกยีรตแิก่แมงมนัตวัเล็กๆ	 เข้ำไปด ู

ในหูท่ำนไหมครับ”	สิงโตผงกศีรษะ	เจ้ำแมงมันจึงบินเข้ำไปในรูหูสิงโต	

	 สกัประเดีย๋ว	มันกล็ำกมดด�ำตวัหน่ึงออกมำด้วย	แมงมนัพดูกบัสงิโต 

ว่ำ	“เจ้ำมดด�ำตัวนี้เอง	ที่เป็นเหตุให้ท่ำนเจ็บและคันในหู”	

	 สิงโตผงกศีรษะอีกคร้ัง	 มันดีใจที่มดด�ำออกจำกรูหูเสียได้	 สิงโต 

พดูว่ำ	“ขอโทษนะทีว่นัก่อนข้ำไล่เจ้ำไป	แม้ว่ำเจ้ำเป็นเพียงแมงมนัตัวเลก็ๆ	 

แต่เจ้ำก็มีจิตใจดีและกล้ำหำญตั้งแต่นี้ไป	 เจ้ำจะเป็นเพื่อนใหม่ของข้ำ	 

เย็นวันนี้	ข้ำจะจัดงำนเลี้ยงต้อนรับเจ้ำ”
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	 เย็นวนันัน้	สงิโตกป็ระกำศในทีป่ระชมุของสตัว์ทกุตวัว่ำ	“เจ้ำแมงมนั 

จะเป็นเพื่อนใหม่อีกตัวหนึ่งของพวกเรำ”	

	 เจ้ำแมงมนัยิม้ด้วยควำมดใีจ	มนัได้เพือ่นใหม่เป็นสงิโตและสตัว์อืน่ๆ	

หลงัจำกนัน้บรรดำสตัว์ก็อยู่ร่วมกันในป่ำกว้ำงอย่ำงมีควำมสุข
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	 จิง้หรดีตวัหนึง่มนีสัิยเย่อหย่ิง	มนัชอบโอ้อวดว่ำตวัใหญ่และเก่งกว่ำ
จิ้งหรีดอื่นๆ	มันมักรังแกจิ้งหรีดตัวเล็กกว่ำ	ไม่มีจิ้งหรีดตัวใดเอำชนะมัน
ได้เลย	

	 อยู่มำวันหนึ่ง	 จิ้งหรีดผู้โอ้อวดเดินไปเจอจิ้งหรีดเล็กๆ	ตัวหนึ่ง	
มนัพดูขึ้นว่ำ

	 “ไง!	 เจ้ำจิ้งหรีดตัวเล็ก	ดูข้ำเทียบกับเจ้ำซิเป็นอย่ำงไร”	จิ้งหรีด
ตวัเลก็ท�ำท่ำงง	ถำมกลับไปว่ำ	“อย่ำงไรหรือครับท่ำน”

	 จิ้งหรีดตัวใหญ่ยืดอกขึ้น	 มันเบ่งกล้ำมโตและพูดว่ำ	 “ไง!	
ข้ำตัวใหญ่ไหม”

จิ้งหรีดผู้โอ้อวด*

* แปลและเรยีบเรยีงจำกเรือ่งเล่ำภำษำม้ง
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	 จิ้งหรีดตัวเล็กตอบว่ำ	“ท่ำนตัวใหญ่มำกครับ”

	 จิ้งหรีดตัวใหญ่ถำมอีกว่ำ	“แล้วเจ้ำว่ำข้ำเก่งไหมล่ะ”

	 จิง้หรดีตวัเลก็	นิง่ไปประเดีย๋วหน่ึง	แล้วตอบว่ำ	“ท่ำนก็แสดงควำม 
สำมำรถให้ดูก่อนสิครับ	จึงจะพูดได้ว่ำ	เก่ง”

	 จิ้งหรีดตัวใหญ่ได้ฟัง	มันจึงส่งเสียงร้องดังกร๊ีดๆ	ๆ	อวดจ้ิงหรีด 
ตัวเล็ก	จิ้งหรีดตัวเล็กพูดต่อไปว่ำ

	 “ท่ำนจิง้หรดีใหญ่	 ท่ำนตวัใหญ่และเสยีงดงัมำกกจ็รงิ	แต่กย็งัพสิจูน์ 
ไม่ได้ว่ำ	ท่ำนเก่งกว่ำ	ส่วนข้ำแม้จะตัวเล็ก	แต่ก็ร้องเสียงดังไม่น้อยเลย”

	 จิ้งหรีดตัวใหญ่ได้ฟังก็โกรธเป็นก�ำลัง	จึงพูดว่ำ

	 “ถ้ำอย่ำงนั้น	 เรำมำร้องแข่งกันไหม	 ใครเสียงดังกว่ำก็เป็นผู้ชนะ 
ถ้ำเจ้ำแพ้	เจ้ำต้องยอมรับข้ำเป็นผู้น�ำ	แต่ถ้ำข้ำแพ้	ข้ำจะยอมรับเจ้ำ”

	 จิง้หรดีตวัเล็กรบัค�ำท้ำและพดูว่ำ	“เรำไปแข่งกนัในสวนโน้นนะครบั 
ถ้ำมีคนเดินไปที่เสียงของจิ้งหรีดตัวใด	ตัวนั้นก็จะเป็นผู้ชนะ”

	 แล้วจิง้หรดีทัง้สองตวักไ็ปร้องเสยีงกรีด๊ๆ	ๆ 	แข่งกนัอยูใ่นสวนข้ำงๆ	 
บ้ำนคน	จิง้หรดีตวัใหญ่ร้องเสยีงดงัมำก	คนในบ้ำนจงึเดนิออกมำจบัมนัไป	

	 คนพูดว่ำ	 “เจ้ำจิ้งหรีด	 เจ้ำตัวใหญ่ดีจริง	 ฉันจะจับเจ้ำไปกิน	 
เจ้ำจะเป็นอำหำรที่อร่อยมำก	ข้ำชอบจิ้งหรีดตัวอ้วนใหญ่อย่ำงเจ้ำ”

	 จิง้หรดีตวัใหญ่จงึคดิได้ว่ำ	“เพรำะชอบโอ้อวดตวัเอง	คดิแต่เอำชนะ 
ผู้อื่น	ข้ำจึงกลำยเป็นอำหำรของคน	ถ้ำหลุดรอดไปได้	ข้ำจะไม่พูดโอ้อวด	 
ไม่รังแกใครอีกต่อไป”

	 พอดีคนเผลอปล่อยมอื	จ้ิงหรดีตวัใหญ่จงึหลุดรอดไปได้	หลังจำกนัน้
จิ้งหรีดตัวใหญ่ก็เปลี่ยนไป	และไม่รังแกจิ้งหรีดอื่นๆ	อีกเลย
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	 ครั้งหนึ่งนำนมำแล้ว	 งูกับเต่ำเป็นเพื่อนกัน	สัตว์ทั้งสองอำศัยอยู่

ใกล้ๆ	ทุ่งนำแห่งหนึ่ง	และหำกินอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน	

งูกับเต่า*

* แปลและเรยีบเรยีงจำกเรือ่งเล่ำภำษำเขมรถิน่ไทย
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	 วนัหนึง่	งพูดูกบัเต่ำว่ำ	“เรำเหน็เจ้ำแล้ว	 เรำเหนือ่ยใจจรงิๆ	หำกเจอ 

ศัตรู	 เรำยิ่งเป็นห่วงเจ้ำมำก”	 งูได้ยินจึงถำมเต่ำว่ำ	 “ท�ำไมเจ้ำเป็นห่วง 

เรำนัก”	

	 เต่ำตอบว่ำ	“เพรำะเจ้ำไม่มีแขน	ไม่มีขำ	 เวลำเจออนัตรำย	 เจ้ำจะท�ำ 

อย่ำงไร”

	 งูพูดว่ำ	“เจ้ำเต่ำ	เจ้ำไม่ต้องเป็นห่วงเรำดอกนะ	แม้ว่ำเรำไม่มีแขน 

ไม่มีขำ	แต่ก็ช่วยตัวเองได้	ถึงเวลำเจ้ำก็จะรู้เอง”	

	 วนัหนึง่	 เกดิไฟไหม้ขึน้ทีก่อหญ้ำใกล้ทุง่นำ	ไฟไหม้ลำมมำทำงเต่ำ 

ควันไฟคละคลุ้งเข้ำตำเต่ำจนน�้ำตำไหล	

	 งูเป็นห่วงเต่ำ	จึงออกตำมหำเต่ำตำมพงหญ้ำ	ทำงโน้นที	ทำงนี้ท ี

แล้วมำพบเต่ำก�ำลังวิ่งหนีไฟ	น�้ำตำไหลกลบตำ	 งูพูดขึ้นว่ำ	 “เจ้ำเต่ำ 

เพื่อนปลอดภัยดีใช่ไหม”	

	 เต่ำตอบว่ำ	“เรำปลอดภยัด	ีแต่ควนัไฟเข้ำตำ	เรำแสบตำจนน�ำ้ตำไหล”

	 ขณะก�ำลังคุยกันอยู่นั้น	 ไฟก็ไหม้ลำมมำจนใกล้จะถึงที่เต่ำกับง ู

เต่ำตกใจจนตวัส่ัน	ท�ำอะไรไม่ถกู	งเูหน็กร็บีคำบเต่ำลำกออกไปพ้นกองไฟ

งูคำบเต่ำไปจนถึงใต้ต้นไม้ต้นหนึ่ง	แล้ววำงลง

	 	 เต่ำพูดขึ้นว่ำ	“ขอบใจนะเพื่อนที่ช่วยชีวิตเรำ	เจ้ำไม่มีแขนไม่มีขำ 

ก็จริง	 แต่ก็ไปได้เร็วกว่ำเรำซ่ึงมีขำถึง	๔	 ขำ”	แล้วงูกับเต่ำก็หัวเรำะกัน 

อย่ำงมีควำมสุข

5402128L01T.indd   65 12/4/13   11:11 AM



66

 กำลครั้งหน่ึงในเมืองพำรำณสี	 มีตำยำยสองคนอยู่ในกระท่อม

ท้ำยสวน	ตำยำยท�ำหน้ำที่เฝ้ำสวนของพระรำชำ	 ในสวนแห่งนั้นมี

พืชพรรณไม้หลำยชนิด	 และมีต้นมะตูมด้วย	 	ทุกวัน	 ตำยำยจะดูแล

ต้นไม้ด้วยควำมรักและเอำใจใส่

ธิดาผลมะตูม*

* แปลและเรยีบเรยีงจำกเรือ่งเล่ำภำษำมอญ
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	 วันหนึ่ง	ตำกับยำยเก็บมะตูมสุกผลใหญ่ได้ผลหนึ่งจึงน�ำมำไว้ใน

กระท่อม	รุ่งเช้ำ	เมือ่ตำยำยออกไปท�ำงำนในสวน	มะตมูผลนัน้กป็รแิตกออก	

แล้วมีหญิงสำวคนหนึ่งออกจำกผลมะตูม	หญิงสำวคนนั้นออกมำช่วย

ท�ำงำนบ้ำน	เธอตักน�้ำ	หุงข้ำว	เก็บกวำดกระท่อม	เสร็จแล้วก็กลับเข้ำไป

ในผลมะตูม	

	 ตอนเยน็	 เมือ่ตำยำยกลบัมำถึงกระท่อม	ตำยำยแปลกใจมำกทีเ่ห็น

กระท่อมสะอำดและมีส�ำรับกับข้ำววำงอยู่		ยำยพูดว่ำ	“ตำจ๋ำ	ใครมำเก็บ

กวำดถูบ้ำน	และท�ำส�ำรับกับข้ำวไว้	กลิ่นหอมน่ำกินจริงๆ	แต่เรำอย่ำกิน

เลยนะ	คนหรือผีหรือใครท�ำอำหำรนี้ไว้”	แล้วยำยก็น�ำไปทิ้ง	

	 เช้ำวันรุ่งขึ้น	พอตำยำยออกไปที่สวน	หญิงสำวคนเดิมก็ออกจำก

ผลมะตูมอีก	 เธอท�ำงำนบ้ำน	หุงหำอำหำรวำงไว้ให้	 แล้วกลับเข้ำไป

ในผลมะตูม	ตำกับยำยกลับมำเห็นส�ำรับกับข้ำววำงไว้	 ก็น�ำไปทิ้งอีก	

เป็นเช่นนี้หลำยวัน

	 วนัหนึง่	ตำยำยแสร้งเดนิออกจำกกระท่อมไป	แล้วกลบัมำแอบดทูี่

ข้ำงบ้ำน	ตำยำยเห็นหญิงสำวคนหนึ่งออกมำจำกผลมะตูมใหญ่ซ่ึงเก็บไว้

ในบ้ำน	จงึรูว่้ำ	หญงิสำวคนนีเ้องทีช่่วยเกบ็กวำดบ้ำนและเตรยีมอำหำรไว้ให้	

ตำยำยรูส้กึรกัและสงสำรหญงิสำวจงึออกจำกทีซ่่อนมำแสดงตวั	แล้วบอกว่ำ	

จะเลี้ยงหญิงสำวไว้เป็นลูก	

	 พระรำชำได้ยินว่ำ	มีหญิงสำวออกจำกผลมะตูม	

พระรำชำเสด็จมำที่กระท่อมตำยำย	ทรงขอธิดำ

ผลมะตูมไปดูแล	แล้วต่อมำก็แต่งตั้งให้เป็นมเหสี

	 พระรำชำได้ยินว่ำ	มีหญิงสำวออกจำกผลมะตูม	

ผลมะตูมไปดูแล	แล้วต่อมำก็แต่งตั้งให้เป็นมเหสี
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หญิงชรำรู้สึกสงสำรลิงน้อย	และรักมันจับใจ
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	 หญงิชรำคนหนึง่มีจีติใจงดงำม	เธอไม่มลีกูและอยูค่นเดยีว	วนัหนึง่

หญิงชรำไปไร่	 แล้วเจอลูกลิงน้อยตัวหน่ึง	 มันเป็นลิงตัวผู้	 ขนสีน�้ำตำล

ท่ำทำงซุกซนน่ำรักน่ำเอ็นดู	หญิงชรำรู้สึกสงสำรลิงน้อยและรักมันจับใจ	

หญิงชรำพำลิงน้อยกลับไปบ้ำนและเลี้ยงไว้เป็นลูกชำย

	 เมือ่ลงิน้อยเติบโตขึน้	อำยไุด้สบิปี	ลงิน้อยกท็�ำงำนได้อย่ำงมนษุย์

ลงิน้อยจะยงินก	ยงิกระรอกมำเป็นอำหำรให้ตนเองและแม่	ชำวบ้ำนพำกนั

อิจฉำที่ลิงน้อยเก่งและเฉลียวฉลำด	 แม้เป็นลิงแต่ก็ท�ำงำนได้

อย่ำงที่มนุษย์ท�ำ	คนทั้งหลำยจึงปรึกษำกัน	แล้วคิดจะฆ่ำลิงน้อย	

	 วนัหนึง่คนทัง้หลำยชวนกนัจบัลงิน้อยไปถ่วงน�ำ้	หวงัจะให้ลงิจมน�ำ้

และไหลตำมล�ำธำรไป	แต่ทกุคนกแ็ปลกใจทีล่งิไม่จมน�ำ้และไม่ไหลตำมน�ำ้

ลงไปจำกดอย	ลิงน้อยกลับไปบ้ำนได้	

	 ต่อมำฝนตกหนกั	ลมพดัแรงมำก	ฟ้ำร้อง	มดืครึม้	และเกดิน�ำ้ท่วมป่ำ

น�ำ้ป่ำไหลท่วมทบับ้ำนเรอืนและคนเหล่ำนัน้เสยีชวีติ	เหลอืเพยีงหญงิชรำ

กับลิงน้อยเท่ำนั้น

หญิงชรากับลิงน้อย*

* แปลและเรยีบเรยีงจำกเรือ่งเล่ำภำษำม้ง
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	 มีพี่น้องสองคนเป็นลูกก�ำพร้ำ	พี่ชำยชื่อโต้ง	น้องชำยชื่อลี	 อำชีพ

ท�ำไร่ท�ำสวน	อยู่มำวันหนึ่งลีไปไร่	ระหว่ำงทำงเขำพบนกตัวหนึ่งบำดเจ็บ	

และขำหักอยูท่ี่รมิทำงเดิน	ลสีงสำรจงึอุม้นกตวันัน้กลบัมำทีบ้่ำน	เขำรกัษำ

จนขำของมันหำยเป็นปกติ	แล้วก็ปล่อยนกไป	

โต้งกับลี*

* แปลและเรยีบเรยีงจำกเรือ่งเล่ำภำษำกะเหร่ียงโปว์
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	 สำมวนัต่อมำ	นกตวัน้ันกค็ำบเมลด็ฟักทองมำให้	ลนี�ำเมลด็ฟักทองนัน้ 

ไปปลกู	ต่อมำเมลด็ฟักทองงอ	กขึน้เป็นต้น	แล้วออกผลขนำดใหญ่สองผล 

ลรีอให้ฟักทองแก่เต็มท่ีแล้วเขำกเ็กบ็ฟักทองมำท�ำอำหำร	พอลผ่ีำฟักทอง 

ผลแรกออก	เขำพบว่ำมเีงนิอยูข้่ำงใน	และเมือ่ผ่ำฟักทองอีกผลหนึง่	กพ็บว่ำ 

มีทองอยู่ข้ำงใน	ลีกลำยเป็นคนร�่ำรวย

	 โต้งเหน็ว่ำลรี�ำ่รวยขึน้มำกจนผดิปกต	ิ เขำจงึมำถำมลว่ีำ	“เจ้ำไปท�ำ 

อะไรมำ	จึงได้ร�่ำรวยนัก”	

	 ลีตอบว่ำ	“ฉนัเจอนกขำหกั	ฉนัน�ำมนัมำรกัษำจนหำยดแีล้วปล่อยไป	 

สำมวันต่อมำ	นกตัวนั้นคำบเมล็ดฟักทองมำให้ฉันปลูกแล้วได้ฟักทอง 

มำสองผล	ผลหนึ่งมีเงินอยู่ข้ำงใน	อีกผลหนึ่งมีทองอยู่ข้ำงใน”

	 โต้งได้ยินดังนั้นแล้วก็กลับไป	 ระหว่ำงทำง	 เขำเห็นรังนกรังหน่ึง 

อยูบ่นต้นไม้ข้ำงทำง	โต้งจดุไฟเผำรงันก	เขำจบัแม่นกได้	เขำหกัขำข้ำงหนึง่ 

ของแม่นก	แล้วเอำมันมำรักษำที่บ้ำนจนขำหำยเป็นปกติ	แล้วก็ปล่อยไป	

	 อีกสำมวนัต่อมำ	แม่นกตวันัน้คำบเมลด็ฟักทองมำให้โต้ง	โต้งดใีจมำก 

เขำเอำเมล็ดฟักทองไปปลูก	ต่อมำฟักทองออกผลขนำดใหญ่ให้ผลหนึ่ง 

โต้งรอให้ฟักทองแก่	 แล้วน�ำฟักทองกลับบ้ำน	 เขำผ่ำผลฟักทองออก 

หวังว่ำจะเห็นเงินทองอยู่ข้ำงใน	 แต่เขำกลับพบว่ำ	 ในผลฟักทองน้ัน 

มีแต่หินก้อนใหญ่ๆ		เขำเสียใจ	และยังยำกจนเช่นเดิม
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	 ณ	 หมู่บ้ำนเล็กๆ	แห่งหนึ่ง	 ตั้งอยู่ท่ำมกลำงภูเขำและป่ำไม้	

ผู้คนในหมู่บ้ำนล้วนช่วยเหลือกัน	 รักใคร่สำมัคคีกัน	หมู่บ้ำนน้ีจึงเป็น

หมู่บ้ำนแห่งควำมสุข

	 กล่ำวถึงบ้ำนเล็กๆ	หลังหน่ึง	 ซ่ึงมีพี่สำวกับน้องชำยอำศัยอยู่	

พีส่ำวชือ่แอว้พู	น้องชำยชื่อลี้ฌี้		วันหนึ่ง	ลี้ฌี้ชวนแอว้พูว่ำ	“พี่แอว้พู	วัน	

ไปหาเขียดหาปู*

* แปลและเรยีบเรยีงจำกเรือ่งเล่ำภำษำกะเหร่ียงโปว์
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	 เรำไปหำเขียดกันไหม”	แอว้พูบอว่ำ	“ไปสิน้อง”	แล้วแอว้พูกับลี้ฌี้ 

กส็ะพำยย่ำมเดนิไปหำเขยีดในท้องนำ	ท้องนำเวลำนีไ้ม่มต้ีนข้ำวแล้ว	 

มีแต่โคลนและน�้ำตื้นๆ

	 พอไปถงึท้องนำ	สองพ่ีน้องกแ็ยกย้ำยกนัไปหำจบัเขยีด	พอจบัได้แล้ว 

ก็ใส่เขียดลงในย่ำม	ทั้งสองหำเขียดได้หลำยตัว

	 “กลบับ้ำนกนัเถอะ	พีจ่ะได้เอำเขยีดไปท�ำน�ำ้พรกิ”	แอว้พชูวนน้อง	

	 “เด๋ียวก่อน	ผมเห็นรูปู	 น่ำจะมีปูตัวใหญ่อยู่ในรู	 ผมอยำกจะจับป ู

ไปท�ำอำหำรกินด้วย”	แล้วล้ีฌี้ก็เอำมือล้วงเข้ำไปในรูจะจับปู	ทันใดนั้น	 

เขำกรู้็สกึเจบ็ทีป่ลำยนิว้ชี	้พอชกัมอืออกมำ	นิว้ชีข้องเขำกม็ปีตูวัใหญ่หนบี

ติออกมำด้วย	

	 “พี่ช่วยผมด้วย	ผมถูกปูหนีบ”	ลี้ฌี้ตะโกนบอกพี่	พร้อมกับยื่นนิ้วชี้ 

ที่มีปูหนีบอยู่ไปข้ำงหน้ำ	หน้ำตำแดงก�่ำ

	 แอว้พเูหน็แล้วกร็ูสึ้กข�ำ	จงึหวัเรำะเสยีงดงั	และรบีดงึปอูอกจำกนิว้ 

ของน้องชำย	แล้วใส่ลงไปในย่ำม	 เธอถำมลี้ฌี้ว่ำ	 “น้องเจ็บมำกไหม”	 

ลี้ฌี้ตอบว่ำ	“เจ็บไม่มำกหรอก”	แล้วพี่น้องก็ช่วยกันขุดหำปูกันต่อไป

	 ขุดหำปูอยู่นำน	ก็ยังไม่เจอปูสักที	สองพี่น้องไม่ละควำมพยำยำม 

ยังขุดหำกันต่อไป	แล้วแอว้พูก็เห็นอะไรบำงอย่ำงผลุบโผล่อยู่ในรูปู

	 “พีแ่อ้วพมูำดนูีเ่รว็”	เขำเรยีกพีส่ำว	แล้วก้มลงไปด	ูก็เหน็แม่ปตูวัใหญ่ 

กับลกูปอูกีมำกมำยอยูใ่นรู	พีน้่องต่ำงดใีจ	ช่วยกนัจบัปใูส่ย่ำมจนเกอืบเตม็	 

แล้วสะพำยย่ำมเดินกลับบ้ำนอย่ำงมีควำมสุข
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	 มีกว่ำงสองตัว	ตัวแรกชื่อ	กว่ำงใหญ่	 เพรำะมันเป็นกว่ำงตัวใหญ่

และบนหวัของมนักม็เีขำสูงสวยงำมมำก	กว่ำงใหญ่มนีสิยัชอบโอ้อวดตวัเอง

กว่ำงอีกตัวหนึ่งชื่อ	กว่ำงเล็ก	เพรำะมันมีขนำดตัวเล็ก	เขำสั้นและไม่ค่อย

สวยงำม		กว่ำงเล็กไม่น้อยใจที่มันเป็นอย่ำงนี้	มันพอใจในสิ่งที่ตัวเองมี

กว่างใหญ่กับกว่างเล็ก*

* แปลและเรยีบเรยีงจำกเรือ่งเล่ำภำษำกะเหร่ียงโปว์
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	 วันหนึง่	กว่ำงใหญ่พดูกบักว่ำงเลก็ว่ำ	“กว่ำงเลก็	 เธอช่ำงเป็นกว่ำง 

ที่หำควำมสวยงำมไม่ได้เลย	ตัวเล็ก	เขำสั้น	ไม่สวยเลยสักนิด	เธอดูฉันสิ	 

ฉันมีล�ำตัวใหญ่	เขำสูง	ดูดีและสวยงำม”	

	 กว่ำงเล็กพูดว่ำ	 “แม้ฉันเป็นกว่ำงที่ไม่สวย	 แต่ฉันก็ไม่น้อยใจ	 

ฉันชอบสิ่งที่ฉันเป็น	และไม่รังแกใคร”	

	 กว่ำงใหญ่โมโหค�ำพดูสดุท้ำยของกว่ำงเลก็	จงึพดูขึน้ว่ำ	“เธอว่ำฉนัหรอื 

เธอกล่ำวหำว่ำฉันรังแกผู้อื่นหรือ	ก็ช่วยไม่ได้นะ	ฉันทั้งสวยและตัวใหญ่	

ใครๆ	กต้็องเกรงกลวั	ฉนัจะเป็นกว่ำงทีต่วัใหญ่กว่ำกว่ำงทกุตวั”	กว่ำงใหญ่ 

พูดเสียงดัง	แล้วเดินจำกไป

	 วนัหนึง่	มเีดก็สองคนเดนิเข้ำป่ำ	ไปเสำะหำกว่ำง	 เขำเหน็กว่ำงใหญ่ 

และกว่ำงเลก็เกำะอยูบ่นหน่ออ่อนของต้นไผ่ใกล้ๆ	กนั	“ฉนัเจอกว่ำงตวัใหญ่ 

แล้ว	สวยมำกด้วย	เด็กคนแรกพูด	

	 “ฉนัเหน็กว่ำงอกีตัวหนึง่	มนัตวัเลก็ไม่ค่อยสวย”	เดก็คนทีส่องพดู

	 “เรำเอำแต่กว่ำงใหญ่ตัวเดียวก็พอแล้ว	 คงจะขำยได้รำคำดี	 

ส่วนกว่ำงตัวเล็ก	 เรำรอให้มันโตก่อน	แล้วค่อยจับไป	ถ้ำจับไปตอนนี ้

ก็ไม่ได้รำคำ”	เด็กคนแรกพูด

	 ว่ำแล้ว	เด็กสองคนก็จับกว่ำงตัวใหญ่ไปขำย	ส่วนกว่ำงตัวเล็กนั้น 

ยังมีชีวิตอยู่ในป่ำต่อไปอย่ำงสงบสุข
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 ในหมู่บ้ำนแห่งหนึ่ง	มีเด็กผู้ชำยสองคนเป็นเพื่อนกัน	คนหน่ึงชื่อ
ไป้ะ	อีกคนหนึ่งชื่อแกล้ะ	

	 วนัหนึง่	 ไป้ะกบัแกล้ะชวนกนัไปป่ำเพือ่จะไปตดัไม้ไผ่มำท�ำกระท่อม
เมื่อไปถึง	 เขำเห็นกอไผ่สองกอ	กอหนึ่งเป็นไผ่กอใหญ่และล�ำต้นโต
ส่วนอีกกอหนึ่ง	 ล�ำต้นยังเล็กอยู่	 	 ไป้ะพูดกับแกล้ะว่ำ	 “เธอไปตัดไผ่
กอใหญ่นั้นนะ	ส่วนฉันจะตัดไผ่กอเล็กนี้”	

	 แกล้ะเดินไปตัดไผ่กอใหญ่		ส่วนไป้ะก�ำลัง
จะตัดไผ่กอเล็ก

	 ทันใดนั้น	ก็มีเสียงพูดขึ้นว่ำ	“โอ๊ย!	
อย่ำตัดฉันเลย	ฉันยังต้นเล็กอยู่”	

	 ไป้ะตกใจ	เขำมองหำที่มำของเสียงแต่ก็ไม่เจอ
แล้วเขำก็ได้ยินเสียงเดิมพูดขึ้นอีกว่ำ	
“ฉันคือไผ่กอเล็กที่เธอก�ำลังจะตัดอยู่นี่ไง”	

ต้นไผ่เพื่อนรัก*

* แปลและเรยีบเรยีงจำกเรือ่งเล่ำภำษำกะเหร่ียงโปว์
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	 “ไผ่พูดได้ด้วยหรือ	แปลกจริงๆ”	 ไป้ะพูดแล้วก็ร้องเรียกแกล้ะว่ำ
“แกล้ะ	เธอมำดูต้นไผ่นี่สิ	มันพูดได้ด้วย”	

	 “ท�ำไมฉนัจะพดูไม่ได้	ฉนักม็ชีวีตินะ”	ต้นไผ่พดู	“เธออย่ำตดัฉนัเลย
ไปตัดต้นใหญ่ๆ	ดีกว่ำนะ”	

	 “ฉนัจะตดัเธอนีแ่หละ	 เพรำะเธอพดูได้”	 เดก็ทัง้สองไม่สนใจค�ำพดู
ของต้นไผ่	ว่ำแล้วก็ตัดไผ่ทัง้สองกอ	แล้วแบกไม้ไผ่ไปท�ำกระท่อมหลงัเลก็ๆ

	 หลำยเดือนต่อมำ	ไป้ะกบัแกล้ะชวนกนัไปเทีย่วป่ำอกี	ระหว่ำงทำง
แดดร้อนจัด	 เขำรู้สึกเหนื่อยอ่อนและอยำกนั่งพัก	 แต่ก็ไม่มีร่มเงำให้

อำศัยได้เลย	 เด็กทั้งสองนึกได้ว่ำยังมีกอไผ่	 ที่พอจะไป
อำศัยร่มเงำได้บ้ำง	เขำจึงเดินไปที่กอไผ่	พูดขึ้นว่ำ	

	 “ต้นไผ่	 ฉันขอโทษนะที่เคยตัดเธอ	 เมื่อเธอยังเล็กๆ	
ตอนนี้แดดร้อนจัด	ฉันขออำศัยร่มเงำเธอสักหน่อยนะ”	

	 ต้นไผ่พดูว่ำ	“ได้จ้ะ	ต่อไปนี	้เธอกอ็ย่ำตดัต้นไผ่ทีย่งัเลก็ๆ	อยูน่ะ	
รอให้ต้นไผ่โตก่อนแล้วค่อยตดั	เหมอืนฉนัตอนน้ีไง	ฉนัโตแล้ว	เธอจะตดั
ก็ตัดได้จ้ะ”	

	 ทั้งสองจึงพูดว่ำ	“ขอบคุณมำกนะต้นไผ่ที่ไม่โกรธเรำ”	

	 “ไม่เป็นไรหรอกจ้ะ”	“ต้นไผ่ตอบ	“ต่อไป	เธอมำหำฉันบ่อยๆ	นะ”	

	 เด็กทั้งสองพูดพร้อมกันว่ำ	 “ได้จ้ะต้นไผ่	 ต่อไปนี้ฉันจะมำคุยกับ
เธอบ่อยๆ”		

	 หลังจำกนั้น	 ไป้ะกับแกล้ะก็ไปหำต้นไผ่เสมอๆ	แล้วนั่งเล่นอยู่ใน
ร่มเงำต้นไผ่	เด็กทั้งสองสนิทสนมกับต้นไผ่	และรักกันเป็นเพื่อน

แดดร้อนจัด	 เขำรู้สึกเหนื่อยอ่อนและอยำกนั่งพัก	 แต่ก็ไม่มีร่มเงำให้
อำศัยได้เลย	 เด็กทั้งสองนึกได้ว่ำยังมีกอไผ่	 ที่พอจะไป
อำศัยร่มเงำได้บ้ำง	เขำจึงเดินไปที่กอไผ่	พูดขึ้นว่ำ	

	 “ต้นไผ่	 ฉันขอโทษนะที่เคยตัดเธอ	 เมื่อเธอยังเล็กๆ	
ตอนนี้แดดร้อนจัด	ฉันขออำศัยร่มเงำเธอสักหน่อยนะ”	

	 ต้นไผ่พดูว่ำ	“ได้จ้ะ	ต่อไปนี	้เธอกอ็ย่ำตดัต้นไผ่ทีย่งัเลก็ๆ	อยูน่ะ	
รอให้ต้นไผ่โตก่อนแล้วค่อยตดั	เหมอืนฉนัตอนน้ีไง	ฉนัโตแล้ว	เธอจะตดั
ก็ตัดได้จ้ะ”	
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เจะมะปีนขึ้นไปบนต้นไม้	แล้วเอื้อมมือออกไปจะคว้ำว่ำว
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	 ช่วงฤดแูล้ง	ชำวบ้ำนจะออกมำเล่นว่ำวทีล่ำนในหมูบ้่ำน	 ว่ำวทีเ่ล่น

มีหลำยชนิด	เช่น	ว่ำววงเดือน	ว่ำวปักเป้ำ	ว่ำวนก	และว่ำวอื่นๆ	

	 เจะมะชอบเล่นว่ำว	 เขำท�ำว่ำวเอง	 ว่ำวของเขำท�ำจำกกระดำษและ

ไม้ไผ่ประกอบกนั	เจะมะท�ำว่ำววงเดอืน	ว่ำวปักเป้ำ	และว่ำวนก	เขำท�ำห่วง

ส�ำหรับผูกเชือกว่ำวด้วย	ตอนเย็นๆ	 เจะมะชอบชวนเพื่อนๆ	ไปเล่นว่ำว

ทีส่นำมฟตุบอลหน้ำโรงเรยีน	เขำสอนวธิที�ำว่ำวให้เพือ่นๆ	ท�ำว่ำวเล่นเอง	

	 เยน็วนัหนึง่	เจะมะออกไปเล่นว่ำวทีส่นำม	ว่ำวของเจะมะลอยไปตดิ

อยู่บนต้นไม้	 เขำพยำยำมกระตุกเชือกและดึงเชือกว่ำวให้หลุดออกจำก

กิ่งไม้	แต่เชือกว่ำวขำดเสียก่อน	ตัวว่ำวติดอยู่ที่ปลำยกิ่งไม้	

	 เจะมะปีนข้ึนต้นไม้	 เขำไต่ไปทีก่ิง่ไม้จะเอ้ือมมอืไปคว้ำว่ำว	แต่เจะเมะ

คว้ำว่ำวไม่ถงึ	เจะมะพยำยำมไต่กิง่ไม้ออกไปอกี	ก�ำลงัจะเอือ้มมอืไปจบัว่ำว

กิ่งไม้ก็หักดังโพละ	เจะมะตกจำกต้นไม้	ลงมำนอนอยู่ใต้ต้น	ข้อมือหัก

	 แม่ของเจะมะพดูกบัเจะเมะว่ำ	“วนัหลงักอ็ย่ำขึน้ไปเกบ็ว่ำวบนต้นไม้อกี	

ถ้ำว่ำวติดอยู่ที่ปลำยกิ่ง	ก็หำไม้ยำวๆ	ค่อยๆ	เขี่ยให้ว่ำวหลุดออกมำ”

เจะมะตกต้นไม*้

* แปลและเรยีบเรยีงจำกเรือ่งเล่ำภำษำมลำยถูิน่ไทย
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มัตยือแนนตกลงมำนอนร้องโอดโอยอยู่ที่โคนต้นมะพร้ำว
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 มตัยอืแนนเป็นคนช่ำงเพ้อฝัน	เขำมอีำชพีรบัจ้ำงขึน้มะพร้ำว	ทกุๆ	วนั	
เขำจะขึ้นต้นมะพร้ำว	เพื่อเก็บมะพร้ำวไปขำย

 วันหนึ่ง	มัตยือแนนขึ้นมะพร้ำวต้นหนึ่งซ่ึงสูงมำก	 เขำปีนขึ้นไปถึง
กลำงล�ำต้น	แล้วหยุดพักเหนื่อยเกำะล�ำต้นอยู่		มัตยือแนนคิดฝันว่ำ

 “วันหนึ่งข้ำงหน้ำ	ฉันจะขำยมะพร้ำว	ให้ได้เงินมำมำกมำย	แล้วก็
จะไปซ้ือลูกไก่	 เล้ียงลูกไก่จนโตแล้วฉันก็จะขำยมันไป	 ได้เงินมำ	ฉันก็
จะไปซื้อลูกเป็ด	 เลี้ยงลูกเป็ดจนโตแล้วก็จะขำยไป	ได้เงินมำ	ฉันก็จะไป
ซ้ือลูกแพะ	 เลี้ยงลูกแพะจนโตแล้วก็จะขำยไป	 ได้เงินมำ	ฉันก็จะไปซ้ือ
ลูกวัว	ซื้อมำหลำยๆ	ตัว	ฉันจะเอำวัวมำเลี้ยงให้เต็มทุ่งนำ”

 มตัยอืแนนคดิฝันต่อไปอกีว่ำ	“ฉันจะมวีวัมำกมำย	จนใครๆ	ถำมว่ำ	
นี่วัวของใครหนอ	ช่ำงมำกมำยนัก?”	ฉันก็จะตอบอย่ำงภูมิใจว่ำ	 วัวของ
เศรษฐีมัตยือแนน	ไงล่ะ”

 ในควำมฝันนัน้	มตัยอืแนนพูดต่อไปอกีว่ำ	“ชือ่ของฉนันี	่ใครๆ	กจ็ะ
รู้จักกันทั้งหมู่บ้ำน	สำวสวยทุกคนก็จะพำกันหลงใหล	ฉันจะแต่งงำนกับ
สำวสวยทีส่ดุสองคน	ฉนัจะพำเมยีสองคนไปกนิลมชมเมอืง	มอืซ้ำยฉนัจะ
เกำะกุมเมียคนหนึ่ง	มือขวำฉันก็จะเกำะกุมเมียอีกคนหนึ่ง 

 มตัยอืแนนยืน่มอืทัง้สองข้ำงออกไปจะเกำะกมุมอืภรรยำ	แล้วเขำก็
ตกจำกต้นมะพร้ำว	ลงมำนอนร้องโอดโอยอยู่ที่โคนต้นนั้นเอง

 ฝนลมๆ แล้งๆ ของมัตยือแนน*

* แปลและเรยีบเรยีงจำกเรือ่งเล่ำภำษำมลำยถูิน่ไทย
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	 มีบ้ำนอยู่หลังหนึ่ง	 ในบ้ำนหลังนั้นมีแม่ชื่ออำมีเนำะฮ	 เธออยู่

กับลูกชำยอำยุหนึ่งขวบชื่ออำมีน	บ้ำนอำมีเนำะฮเลี้ยงแมวไว้ชื่อกือลำบู	

กือลำบูเป็นแมวท่ีเฉลียวฉลำดและซื่อสัตย์	 กือลำบูมีลูกเล็กๆ	

อีกสำมตัว		กือลำบูและลูกๆ	ชอบมำเล่นกับอำมีเนำะฮ	ทุกวัน	

โชคชะตาของกอืลาบ*ู

* แปลและเรยีบเรยีงจำกเรือ่งเล่ำภำษำมลำยถูิน่ไทย

5402128L01T.indd   82 12/4/13   11:11 AM



83

	 วันหนึง่	อำมนีร้องไห้ง่วงนอน	อำมเีนำะฮจงึอุม้อำมนีไปนอนในเปล	 

แล้วสั่งแมวกือลำบูว่ำ	“เจ้ำช่วยไกวเปลอำมีนด้วย	อย่ำไปไหนนะ	แม่จะ 

ออกไปซื้อของที่ตลำด	อีกสักประเดี๋ยวจะกลับมำ”

	 กือลำบูรับค�ำและคอยเฝ้ำไกวเปลอำมีนอยู่ไม่ห่ำง	สักประเดี๋ยว	 

มีงูตัวหนึ่งเลื้อยเข้ำมำในบ้ำน	มันเลื้อยมำใกล้เปลของอำมีน	 กือลำบู 

เหน็งกูร็บีเข้ำไปขบัไล่	กอืลำบตู่อสูก้บัง	ูมนักดังตูวันัน้ตำย	แต่มนักบ็ำดเจบ็	 

เลือดงูและเลือดของกือลำบูเปรอะเปื้อนไปทั่วพื้นห้อง	

	 อำมีเนำะฮกลบัมำถงึบ้ำน	เหน็เลอืดกระจำยเต็มพืน้ห้อง	 เธอคดิว่ำ 

กือลำบูกัดอำมีนลูกชำยของเธอ	จนเลือดตกกระจำยเต็มพื้น	อำมีเนำะฮ 

โกรธ	จึงเอำไม้มำตีกือลำบูตำย	

	 แล้วอำมีเนำะฮก็หันไปเห็นงูนอนตำยอยู่ใกล้ๆ	เปลของอำมีน 

อำมีเนำะฮ	 จึงรู้ว่ำเลือดที่กระจำยอยู่บนพื้นบ้ำนนั้น	 มำจำกเลือดที ่

กือลำบูสู้กับงู	เธอรู้สึกเสียใจมำกที่เข้ำใจกือลำบูผิด	

	 ลูกๆ	ของกือลำบูส่งเสียงร้อง	 “เมี้ยว	 เมี้ยว	 เมี้ยว”	 อำมีเนำะฮ	 

ยิ่งรู้สึกผิดและสงสำรลูกๆ	ของกือลำบูเหลือเกิน

	 อำมีเนำะฮคิดจะตอบแทนควำมดีของกือลำบู	 เธอกล่ำวว่ำ	 

“ลูกแมวทั้งหลำย	 เจ้ำอย่ำร้องไห้ไปเลย	ฉันจะเลี้ยงดูเจ้ำทั้งสำมตัวให้ดี 

ยิ่งกว่ำที่เคยเลี้ยงแม่ของเจ้ำ”	

	 ลกูๆ	ของกอืลำบหูยดุร้อง	“เมีย้ว	 เมีย้ว	 เมีย้ว”	แล้วกระโดดขึน้มำนัง่ 

บนตักของอำมีเนำะฮทันที
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	 ครอบครวัของฉนัประกอบด้วย	พ่อ	แม่	ฉนัและน้องชำยอกีหน่ึงคน

พ่อมีรูปร่ำงผอม	ผิวด�ำ	 แม่มีรูปร่ำงอ้วน	 ผิวขำว	 ฉันเป็นลูกชำยคนโต

ไม่อ้วนไม่ผอม	ส่วนน้องชำยของฉันเป็นคนผอม	ผิวขำว

รถล้อเลื่อน*

* แปลและเรยีบเรยีงจำกเรือ่งเล่ำภำษำม้ง
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	 วนัหนึง่ฝนตกหนกั	พ่อกับฉนัออกไปท�ำนำไม่ได้	จงึอยูบ้่ำนพร้อมกบั

แม่และน้อง	พอฝนหยุดตก	พ่อก็ชวนฉันไปตัดไม้จะเอำมำท�ำรถล้อเลื่อน	

พ่อตัดไม้เป็นท่อนสัน้ๆ	ขนำดพอเหมำะ	ไม่หนำ	ไม่บำงจ�ำนวน	๖	ล้อ	แล้วตกแต่ง

เกลำล้อไม้ให้เรียบร้อยสวยงำม	ล้อไม้	๖	ล้อนี้ท�ำไว้ส�ำหรับรถสองคัน

พ่อและฉันยังช่วยกันท�ำตัวรถส�ำหรับนั่งได้	๒	คน

	 เมือ่ใส่ล้อไม้เข้ำกบัตวัรถแล้ว	พ่อกไ็ปชวนแม่กบัน้องมำนัง่รถล้อเลือ่น

เรำเล่นรถล้อเลือ่นกนัทีภ่ชูีฟ้้ำ	แม่กบัน้องนัง่รถล้อเลือ่นคนัหนึง่	พ่อกบัฉนั

นั่งรถอีกคันหนึ่ง	รถล้อเลื่อนคันที่พ่อกับฉันขี่	แล่นเลื่อนลงมำเป็นคันแรก	

ตำมด้วยรถล้อเลื่อนคันที่แม่กับน้องขี่	แล่นตำมลงมำ

	 เหตกุำรณ์ทีไ่ม่คำดคดิกเ็กดิข้ึน	รถคันท่ีแม่กบัน้องข่ีลงมำน้ัน	บรรทุก

น�้ำหนักมำกเกินไป	 ล้อหน้ำของรถหักหลุดออก	ตัวรถหลุดจำกล้อ	

แม่กับน้องกลิ้งตกจำกรถ

	 พ่อกับฉันลงมำถึงลำนข้ำงล่ำงแล้วนั่งรอแม่กับน้อง	 รถที่แม่

กบัน้องขีก่ย็งัลงมำไม่ถงึสกัท	ีเรำจงึเดนิย้อนกลบัขึน้ไปด	ูกเ็หน็แม่กบัน้อง

นอนอยู่บนพื้นดินใกล้รถที่ล้อหลุด	พ่อกับฉันช่วยกันพยุงแม่กับน้อง

ให้ลุกขึ้น	เรำหัวเรำะและเล่ำเรื่องสู่กันฟังอย่ำงมีควำมสุข
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	 กำลคร้ังหน่ึงนำนมำแล้ว	ครอบครัวหนึ่งมีสำมีภรรยำและลูกอีก

สองคน	ลูกสำวคนโต	ลูกชำยคนเล็ก	ครอบครัวนี้มีฐำนะยำกจน	 เสื้อผ้ำ

ที่สวมใส่ก็เก่ำๆ	ขำดๆ	แต่เขำก็เป็นคนดีและขยันท�ำมำหำกิน

	 อยู่มำวันหนึ่ง	 ปู่ทวดมำเข้ำฝันชำยผู้เป็นสำมีว่ำ	ปูท่วดได้น�ำเงนิ

ทองจ�ำนวนมำกไปฝังไว้ในถ�ำ้	 ซ่ึงอยูไ่ม่ไกลจำกบ้ำน	 ท่ีหน้ำถ�ำ้แห่งนั้นมี

น�้ำตกใหญ่

ลวดลายบนผ้าม้ง*

* แปลและเรยีบเรยีงจำกเรือ่งเล่ำภำษำม้ง
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	 รุง่เช้ำ	ผูเ้ป็นสำมกีช็วนเพือ่นสนทิออกเดนิทำงไปเสำะหำถ�ำ้ในฝัน 

พอไปถงึหน้ำถ�ำ้	ซึง่มนี�ำ้ตกใหญ่	ทัง้สองคนเดินผ่ำนม่ำนน�ำ้ตกเข้ำไปในถ�ำ้	 

แล้วชำยผู้เป็นสำมีก็เห็นแก้วแหวนเงินทองวำงอยู่มำกมำย	แต่เพื่อนเห็น 

แต่เพียงก้อนหินธรรมดำๆ	ชำยผู้เป็นสำมีหยิบทองก้อนหนึ่งใส่ห่อผ้ำไว	้ 

แล้วพำกันเดินกลับบ้ำน	

	 เมือ่กลับถึงบ้ำน	ผูเ้ป็นสำมกีน็�ำทองก้อนนัน้ไปให้ภรรยำและลกูๆ	ดู 

แล้วก็น�ำทองไปขำยเพื่อซื้อสิ่งของและเสื้อผ้ำใหม่ๆ	มำสวมใส่

	 ต่อมำ	 เกดิมขีโมยในหมูบ้่ำน	ชำวบ้ำนเข้ำใจผดิคดิว่ำสองสำมภีรรยำ 

นี้เป็นขโมย	 เพรำะเห็นมีเสื้อผ้ำดีๆ	สวมใส่	 ชำวบ้ำนยกขบวนไปจับ 

สองสำมีภรรยำมำลงโทษ	 	 ชำวบ้ำนใช้เชือกมัดทั้งสองคนไว้	 แล้วลำก 

ไปรอบๆ	หมู่บ้ำน	 ให้อดข้ำวอดน�้ำ	ท�ำเช่นนี้อยู่หกวัน	พอถึงวันที่เจ็ด	 

สองสำมีภรรยำก็เจ็บปวดใกล้ตำย	ชำวบ้ำนจึงปล่อยตัวไป

	 สองสำมภีรรยำซมซำนคลำนกลบับ้ำน	พอถงึบ้ำน	ผูเ้ป็นสำมกีฉ็กี 

ผ้ำมำผนืหนึง่	แล้วใช้เลอืดจำกตวัวำดเป็นลวดลำยแผนทีท่ำงไปถ�ำ้น�ำ้ตก	

เขำสั่งเสียให้ลูกสำวน�ำผ้ำที่มีลวดลำยแผนที่ไปปัก	แล้วตัดเย็บให้พี่น้อง

สวมใส่	เขำสัง่ว่ำ	ห้ำมบอกใครๆ	ว่ำลวดลำยบนผ้ำนัน้คอื	แผนทีท่ีจ่ะน�ำไป 

สู่ขุมทรัพย์ของปู่ทวด

	 ลูกทัง้สองคนเกบ็เร่ืองลำยแทงแผนทีเ่ส้นทำงไปขมุทรพัย์ไว้เป็น 

ควำมลับ	ไม่บอกแก่ใครๆ	อีกเลย	แต่ก็สอนให้ลูกหลำนสืบทอดลวดลำย 

ผ้ำปักนั้นต่อมำจนถึงทุกวันนี้
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	 เช้ำวนัใหม่ในหบุเขำกว้ำง	ดวงอำทติย์ส่องแสงอบอุน่ไปทัว่พืน้ดนิ
และป่ำเขำ	บรรดำสัตว์น้อยใหญ่ต่ำงสดชื่นรื่นเริง	 นกน้อยร้องจิ๊บๆ	
เก้ง	กวำง	กระรอก	และกระต่ำยต่ำงออกไปหำอำหำร	ทุกชีวิตตื่นแต่เช้ำ
เพื่อเริ่มต้นวันใหม่

	 ดองโทเป็นชือ่ของเดก็หญงิคนหน่ึง	 เธอมกัซุกซน	แอบออกจำกบ้ำน
ไปเทีย่วเล่นเสมอๆ	วนันีอ้ำกำศดเีป็นพเิศษ	เธอออกไปเทีย่วเล่นอกีเช่นเคย	
ดองโทเดินไปไกลจำกบ้ำนมำก	 เธอตำมดูสัตว์เล็กๆ	และวิ่งไล่จับผีเสื้อ
อย่ำงเพลิดเพลิน	จนพลัดหลงเข้ำไปในป่ำ

ใจดีสู้เสือ*

* แปลและเรยีบเรยีงจำกเรือ่งเล่ำภำษำมอญ
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	 เสือใหญ่ตัวหนึ่งเดินออกมำเหยื่อ	 เสือตัวนี้มีเขี้ยวใหญ่	 แหลมคม 
ท่ำทำงดรุ้ำย	 เจ้ำเสอืเดนิช้ำๆ	 จ้องมองดองโท	ดองโทไม่เคยเหน็เสอืมำก่อน 
เธอจึงไม่รู้สึกกลัว	

	 เสอืค�ำรำมเสียงดงัแล้วพูดว่ำ	 “เจ้ำเด็กน้อย	 เจ้ำเป็นใคร	 เข้ำมำใน 
อำณำเขตของข้ำท�ำไม	ข้ำจะกินเจ้ำเป็นอำหำรมื้อเช้ำ”	

	 ดองโทตกใจจนตวัสัน่	มอืเท้ำชำและก้ำวขำไม่ออก	 เธอควบคมุสติ 
ท�ำใจกล้ำ	พดูว่ำ	“หนหูลงทำงเข้ำมำ	ขอโทษนะคะทีไ่ม่ได้ขออนญุำตเสยีก่อน”

	 เสอืค�ำรำมแล้วพดูว่ำ	 “เป็นอย่ำงนัน้เองหรอื	แต่เจ้ำรูจ้กัข้ำไหมล่ะ 
ข้ำเป็นเจ้ำป่ำ	ข้ำเก่งกว่ำเจ้ำมำกนกั	ถ้ำข้ำโกรธ	ข้ำจะกนิเจ้ำเสยีเดีย๋วนีก้ไ็ด้”	

	 ดองโทรวบรวมควำมกล้ำพดูว่ำ	 “ไม่รูจ้กัค่ะ	รูว่้ำท่ำนเก่ง	แต่หนูก็เก่ง	 
มำพิสจูน์กนัดกีว่ำไหมคะ	ว่ำใครเก่งกว่ำกนั	ถ้ำพสิจูน์ว่ำหนเูก่งท่ำนจะปล่อย 
หนูไปไหมคะ”	

	 เสือตอบว่ำ	 “ก็ได้	 ข้ำจะปล่อยเจ้ำไป	ถ้ำพิสูจน์ได้ว่ำ	 ข้ำไม่ได ้
เก่งกว่ำเจ้ำ	เริ่มได้แล้ว

	 ดองโทพดูว่ำ	 “วธิพีสูิจน์ง่ำยๆ	 ท่ำนลองหลับตำ	นบัหน่ึงถงึสบิช้ำๆ 
แล้วหำหนูให้เจอซิคะ	ถ้ำท่ำนหำเจอ	ท่ำนก็ชนะ”	

	 “ก็ได้”	เสือพูดแล้วก็หลับตำลง	นับช้ำๆ	“หนึ่ง	สอง	สำม	สี่	ห้ำ	หก	 
เจ็ด	แปด	เก้ำ	สิบ”	

	 ดองโทได้โอกำสก็รีบวิ่งไปแอบ	 เมื่อเสือลืมตำขึ้น	 ไม่เห็นดองโท 
เสือพูดกับตัวเองว่ำ	 “จริงอย่ำงที่เจ้ำว่ำ”	 เมื่อข้ำหำเจ้ำไม่เจอ	ก็พิสูจน์ว่ำ	 
ข้ำไม่ได้เก่งกว่ำเจ้ำ”	เจ้ำเสือถอนใจแล้วเดินจำกไป	

	 เมือ่เสอืเดนิไปไกลแล้ว	ดองโทก็รีบออกจำกทีซ่่อนแล้ววิง่กลบับ้ำน	 
ตั้งแต่นั้นมำ	ดองโทไม่กล้ำออกไปเที่ยวที่ไหนตำมล�ำพังอีกเลย
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	 ณ	หมู่บ้ำนวังกะ	ครอบครัวหนึ่งมีอำชีพรับจ้ำงทั่วไป	ครอบครัวนี้

มีลกูสองคน	ลูกคนโตเป็นผูห้ญิงชือ่อังคณำ	ลกูคนเลก็เป็นผูช้ำยชือ่ชศูกัดิ์

	 ต้นเดือนธันวำคม	พ่อกับลูกๆ	 ช่วยกันท�ำควำมสะอำดหิ้งพระ	

และบริเวณโดยรอบ	บนหิ้งพระมีรูปตั้งไว้	๓	รูป	ชูศักดิ์ช่วยพ่อจัดหิ้งพระ	

พ่อทั้งสาม*

* แปลและเรยีบเรยีงจำกเรือ่งเล่ำภำษำมอญ
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ส่วนองัคณำช่วยเชด็ถทู�ำควำมสะอำดพืน้บ้ำน	พ่อไหว้รปูทีต่ัง้อยู่บนหิง้พระ	 

ก่อนจะยกให้ลูกชำยช่วยเช็ดฝุ่น	

	 ชศูกัดิร์ูว่้ำรปูแรกคอืรปูพระ	รปูทีส่องคอืรปูในหลวง	และรปูทีส่ำม 

คือรปูคณุปูข่องเขำเอง	เขำเหน็พ่อหยบิจบัรปูด้วยควำมระมดัระวงั	เขำถำม 

ว่ำ	 “พ่อครับ	นอกจำกรูปคุณปู่แล้ว	อีกสองรูปก็ส�ำคัญมำกใช่ไหมครับ	 

ผมสังเกตว่ำ	ทุกบ้ำนในหมู่บ้ำนวังกะจะมีรูปสำมรูปต้ังอยู่บนหิ้งพระ	 

และมีสองรูปที่เหมือนกับรูปในบ้ำนเรำ”

	 พ่อยิ้มแล้วตอบว่ำ	 “ใช่แล้ว	 รูปสำมรูปบนหิ้งพระน่ีคือพ่อสำมคน 

พ่อคนแรกคือ	พ่อบังเกิดเกล้ำ	ได้แก่พ่อหรือปู่หรือตำ	ที่ดูแลอบรมเลี้ยงดู 

เรำมำ	พ่อคนทีส่องคือหลวงพ่ออตุตมะ	คนมอญทัง้หมูบ้่ำนเคำรพยกย่อง 

ท่ำนเป็นดัง่พ่อ	พ่ออีกท่ำนหนึง่เป็นพ่อของแผ่นดนิ	คือในหลวงของพวกเรำ 

ทกุคน	พระองค์เป็นดัง่ร่มโพธิร่์มไทร	และเป็นศนูย์รวมแห่งควำมรกัสำมคัค”ี

	 พ่อเล่ำไปท�ำงำนไป	 เดก็ทัง้สองคนฟังพ่อเล่ำด้วยควำมรูส้กึอิม่เอม 

องัคณำพดูว่ำ	“ใกล้ถงึวันพ่อ	บ้ำนเรำกจ็ะร�ำลกึถงึพ่อทัง้สำม	และท�ำสิง่ดีๆ  

ตอบแทนท่ำนใช่ไหมคะ”	

	 พ่อตอบว่ำ	“ใช่แล้วลูก	 ก็เรำก�ำลงัท�ำงำนอยูน่ีไ่งล่ะ	 เอ้ำ!	มำช่วยกนั 

ท�ำงำนต่อ”

	 แล้วพ่อกับลูกๆ	ก็ยิ้มแย้มท�ำงำนกันอย่ำงมีควำมสุข
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	 มีครอบครัวหนึ่งในหมู่บ้ำนชนบท	ครอบครัวนี้มีพี่น้องสองคน	

คนพ่ีชื่อ	น่ำงไท	คนน้องชื่อ	น่ำงชวี	พี่น้องสองคนนี้รักกันมำก	 ไปไหน

มำไหนด้วยกันเสมอ

	 เช้ำวันหนึ่งในฤดูฝน	อำกำศสดช่ืน	พี่น้องชวนกันออกไปขุดหำ

หน่อไม้	 ต่ำงเอำกระบุงและเสียมเล็กๆ	 เดินเข้ำไปในป่ำ	 จะไปขุดหำ

หน่อไม้

สองพี่น้องกับงู*

* แปลและเรยีบเรยีงจำกเรือ่งเล่ำภำษำกะเหร่ียงโปว์
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	 พอไปถงึกอไผ่	พีกั่บน้องก็เริม่ขดุหำหน่อไม้	 น่ำงชวเีหลอืบไปเหน็กบ 

ตวัใหญ่	ซ่อนตวัอยูใ่นกอไผ่	เธอจงึเอ้ือมมือไปจะจบักบเอำไปให้แม่ท�ำน�ำ้พริก	 

แต่จบัไม่ทนั	กบกระโดดหนไีป	น่ำงชวร้ีองบอกพีส่ำวว่ำ	“พีน่่ำงไท	ช่วยจบั 

กบให้ด้วย	กบกระโดดหนีไปแล้ว”	

	 สองพี่น้องช่วยกันไล่จับกบ	แต่ไล่จับไม่ทัน	กบกระโดดหนีเข้ำไป 

ในพงหญ้ำซึ่งทั้งรกและสูง	 น่ำงไทพูดกับน้องว่ำ	 “เรำไปขุดหำหน่อไม้ 

กันดีกว่ำนะ	อย่ำจับกบเลย”

	 “หนยูงัอยำกได้กบอยูค่่ะ”	 ว่ำแล้วกเ็ดนิแหวกพงหญ้ำเข้ำไปหำกบ	 

แล้วเจอเข้ำกับงูเห่ำตัวหนึ่ง	มันก�ำลังแผ่แม่เบี้ย	“โอ๊ย!	พี่น่ำงไทข่วยด้วย”	 

น่ำงชวี	ตกใจร้องเสียงหลง

	 น่ำงไทได้ยนิเสยีงร้องและเหน็น้องล้มลง	กร็บีวิง่เข้ำไปแหวกพงหญ้ำ	 

ดึงน้องออกมำ		

	 สองพีน้่องวิง่ออกมำนัง่ลงหอบแฮ่กๆๆ	แล้วน่ำงไทกพ็ดูกบัน้องว่ำ	 

“เห็นไหม	พีเ่ตอืนน้องแล้วว่ำให้ระวงัตวัก่อนจะเข้ำไปทีร่กๆ	เรำได้หน่อไม้ 

มำนิดเดียวเอง	แล้วยังเกือบถูกงูกัดอีก”	

	 น่ำงชวีพดูกับพีว่่ำ	“หนขูอโทษค่ะ	ต่อไปหนจูะระวงัตวัให้มำกกว่ำนี”้	

	 “ไม่เป็นไรจ้ะ	 เรำกลับบ้ำนกันเถอะ	 พ่ีเหนื่อยแล้ว”	น่ำงไทพูดกับ 

น่ำงชวี	 แล้วทั้งสองคนก็เดินกลับบ้ำนและคิดว่ำโชคดีแล้วที่ไม่ถูกงูกัด 

แม้ว่ำจะได้แต่หน่อไม้	ไม่ได้กบ	แต่ก็ยังดีกว่ำเจ็บตัวเพรำะถูกงูกัด
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	 ไม่ไกลจำกหมูบ้่ำนวังกะ	มเีทอืกเขำใหญ่อยูเ่ทอืกหนึง่	 เทอืกเขำนี้

ประกอบขึ้นจำกภูเขำใหญ่บ้ำงเล็กบ้ำงต่อเนื่องกัน	 และมีภูเขำลูกหนึ่ง

ซึ่งใหญ่และแปลกกว่ำภูเขำที่อื่นๆ	บนภูเขำนี้ไม่มีต้นไม้ขึ้นเลยสักต้น

ชำวบ้ำนเรียกภูเขำนี้ว่ำ	ภูเขำรำชำ		

	 วนัหนึง่	มนีำยพรำนชือ่ว่ำโม่นปลำย	เข้ำไปเสำะหำของป่ำใกล้ๆ	กบั

ภูเขำรำชำ	พอดีฝนตก	พื้นดินเฉอะแฉะและภูเขำนั้นเปียกลื่น	โม่นปลำย

เผลอล่ืนไถลพลัดตกลงไปที่เชิงเขำ	 เขำรู้สึกเจ็บระบมไปท้ังตัว	พอเงย

หน้ำข้ึน	 โม่นปลำยกเ็หน็ลูกกวำงตวัหนึง่ยนือยูไ่ม่ไกล	 เขำไล่ตำมลกูกวำง

ไปจนกระทั่งเข้ำไปในเขตภูเขำรำชำ	แล้วกวำงก็หำยไป	 เขำไม่เห็นกวำง

และต้นไม้เลยสักต้น	โม่นปลำยคิดว่ำ	ถ้ำภูเขำรำชำมีต้นไม้ก็จะดี	

	 พอโม่นปลำยกลับไปถึงบ้ำน	 เขำชักชวนเพ่ือนบ้ำนให้ไปช่วยกัน

ปลูกต้นไม้ที่ภูเขำรำชำ	ชำวบ้ำนช่วยกันปลูกและดูแลต้นไม้ที่ปลูก	

	 ต่อมำภูเขำรำชำก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ผลไม้	 และมีสัตว์ป่ำ

มำกมำยเข้ำมำอำศัย	 โม่นปลำยและชำวบ้ำนก็ได้อำศัยป่ำภูเขำรำชำ

เป็นแหล่งหำอำหำร	มำจนถึงทุกวันนี้

ภูเขาราชา*

* แปลและเรยีบเรยีงจำกเรือ่งเล่ำภำษำมอญ
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	 แม่หมำตัวหนึง่มีลกู	๕	ตัว	ตวัสดุท้อง	ชือ่	 เจ้ำด่ำง	 เจ้ำด่ำงเป็นหมำ

ที่ชอบดูพระอำทิตย์	ทุกเช้ำเจ้ำด่ำงจะออกจำกบ้ำนไปเฝ้ำดูพระอำทิตย์

แรกขึ้น	 แม่หมำบอกว่ำ	 “เจ้ำจะดูพระอำทิตย์แรกขึ้นก็ได้	 แต่อย่ำจ้องดู

นำนๆ	ตำเจ้ำจะบอดเสีย”	 แต่เจ้ำด่ำงไม่เชื่อ	 ยังคงไปเฝ้ำดูพระอำทิตย์

ทุกเช้ำ	

	 พระอำทติย์เหน็เจ้ำด่ำงเฝ้ำดอูยูท่กุวนั	วนัหนึง่จงึพดูกบัเจ้ำด่ำงว่ำ	

“เจ้ำเฝ้ำดูเรำมำนำน	เรำจะให้รำงวัลเจ้ำ	ต่อไปนี้	ถ้ำเจ้ำอยำกจะเปน็อะไร	

เจ้ำก็เพียงพูดว่ำ	ขอผมเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้	เจ้ำก็จะได้เป็น”	

	 เจ้ำด่ำงพูดว่ำ	“ขอบคุณครับ	ผมขอเป็นพระอำทิตย์ได้ไหมครับ“

	 พระอำทิตย์ตอบว่ำ	 “ถ้ำเจ้ำอยำกเป็นพระอำทพิย์จรงิๆ	 เรำจะให้

เจ้ำเป็น”	

	 เจ้ำด่ำงกลำยเป็นพระอำทติย์	พระอำทติย์เจ้ำด่ำงส่องแสงร้อนแรง

จนน�้ำแห้งและต้นไม้ตำย	พอดีมีเมฆก้อนใหญ่ลอยมำบังแสงอำทิตย์ไว้	

เจ้ำด่ำงพูดว่ำ	“เป็นพระอำทิตย์ก็สู้เป็นก้อนเมฆไม่ได้	ขอผมเป็นก้อนเมฆ

ได้ไหมครับ”	แล้วเจ้ำด่ำงก็กลำยเป็นก้อนเมฆ	

เจ้าด่างอยากเปนอะไร*

* แปลและเรยีบเรยีงจำกเรือ่งเล่ำภำษำมอญ
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	 ก้อนเมฆลอยไปๆ	เมฆก้อนใหญ่จบัตวักนัเป็นฝน	แล้วฝนกต็กลงมำ 

อย่ำงหนัก	เกิดเป็นน�้ำท่วมบ้ำนเรือนเสียหำย	พอดีมีลมพัดก้อนเมฆลอย 

ไปทำงอื่น	เจ้ำด่ำงก็พูดว่ำ	“เป็นก้อนเมฆก็สู้เป็นสำยลมไม่ได้	ขอผมเป็น 

สำยลมได้ไหมครับ”	เจ้ำด่ำงก็กลำยเป็นสำยลมพัดไปมำ	

	 สำยลมพัดแรงขึน้ๆ	จนต้นไม้ล้ม	 บ้ำนเรอืนเสยีหำย	แต่จอมปลวก 

ยังตั้งอยู่ที่เดิม	 เจ้ำด่ำงจึงพูดว่ำ	 “เป็นสำยลมก็สู้เป็นจอมปลวกไม่ได้	 

ขอผมเป็นจอมปลวกได้ไหมครับ”	เจ้ำด่ำงก็กลำยเป็นจอมปลวก

	 ขณะนัน้	มวัีวตวัหนึง่เดนิมำถงึทีจ่อมปลวก	ววัใช้เขำขวดิจอมปลวก 

พังลงไป	 เจ้ำด่ำงก็พูดว่ำ	 “เป็นจอมปลวกก็สู้เป็นวัวไม่ได้	 ผมขอเป็นวัว 

ได้ไหมครับ”	เจ้ำด่ำงก็กลำยเป็นวัว

	 วัวเจ้ำด่ำงไล่ขวิดจอมปลวกและสิ่งของต่ำงๆ	 เดือดร้อนไปทั่ว	 

จึงมีคนคนหนึ่งเอำเชือกมำล่ำมวัวไว้กับต้นไม้	 เจ้ำด่ำงก็พูดว่ำ	 “เป็นวัว 

ก็สู้เป็นเชือกไม่ได้	ผมขอเป็นเชือกได้ไหมครับ”	เจ้ำด่ำงก็กลำยเป็นเชือก

	 พอเจ้ำด่ำงเป็นเชอืก	เจ้ำด่ำงกไ็ล่ผกูสิง่ของต่ำงๆ		ขณะนัน้มหีนตูวัหนึง่ 

วิ่งมำกัดเชือกขำด	เจ้ำด่ำงก็พูดว่ำ	“เป็นเชือกก็สู้เป็นหนูไม่ได้	ขอผมเป็น 

หนูได้ไหมครับ”	เจ้ำด่ำงก็กลำยเป็นหนู

	 พอเป็นหน	ู เจ้ำด่ำงกไ็ปขโมยอำหำรของแมวมำกนิ	แมวจงึไล่กดัหนู	 

เจ้ำด่ำงวิ่งหนีแมวและพูดว่ำ	 “เป็นหนูก็สู้เป็นแมวไม่ได้	 ขอผมเป็นแมว 

ได้ไหมครับ”	เจ้ำด่ำงก็กลำยเป็นแมว
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	 เจ้ำแมวด่ำงชอบไปขโมยอำหำรของหมำมำกนิ	หมำจงึไล่กดัแมว

แมววิ่งหนีหมำ	 เจ้ำด่ำงจึงพูดว่ำ	 “เป็นแมวก็สู้เป็นหมำไม่ได้	 ขอผมกลับ

เป็นหมำตำมเดมิได้ไหมครบั	ผมว่ำเป็นหมำดทีีส่ดุ”	เจ้ำด่ำงกก็ลำยเป็นหมำ	

	 เจ้ำด่ำงดใีจทีก่ลบัเป็นหมำตำมเดมิ	 เจ้ำด่ำงกลบัไปหำแม่และพี่ๆ

แม่หมำและพี่ๆ	ต่ำงดีใจที่เจ้ำด่ำงกลับบ้ำน

	 เช้ำวนัต่อมำ	 เจ้ำด่ำงไปเฝ้ำดพูระอำทติย์แรกขึน้อกี	พระอำทติย์พดู

กบัเจ้ำด่ำงว่ำ	“เจ้ำยงัอยำกเป็นอย่ำงอ่ืนอีกไหม”	เจ้ำด่ำงตอบพระอำทติย์ว่ำ	

“ไม่ครับ	 ผมไม่อยำกเป็นอย่ำงอื่นแล้วครับ	 เป็นอย่ำงอื่นก็สู้เป็นตัวของ

ผมเองไม่ได้”	

	 แล้วเจ้ำด่ำงก็วิ่งกลับไปบ้ำน
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	 เรื่องเล่ำ	 (Story	 Telling)	 เป็นส่ือกำรเรียนรู้อย่ำงหนึ่ง	 มีลักษณะเป็นเรื่องสั้นๆ

ที่ครูเล่ำแก่เด็กๆ	ในโรงเรียนแนวทำงทวิภำษำ	(ภำษำไทย-ภำษำท้องถิ่น)	อันเป็นโรงเรยีน

ของรฐั	ซึง่ตัง้อยู่ในพืน้ทีแ่นวชำยแดน		เดก็ๆ	ในโรงเรยีนเหล่ำนีม้ภีำษำพดูประจ�ำวนัแตกต่ำง

จำกภำษำไทย	

 เรื่องต่ำงๆ	 ในหนังสือเรื่อง	นิทำนเด็กชำยแดน	นี้	 เป็นเรื่องท่ีแปลและเรียบเรียง

มำจำกเร่ืองเล่ำในภำษำท้องถิ่น	๕	ภำษำ	ซึ่งครูที่สอนช้ันอนุบำลในโรงเรียนแนวทำง

ทวภิำษำ	(ภำษำไทย-กะเหรีย่งโปว์,	ภำษำไทย-เขมรถิน่ไทย,	ภำษำไทย-ม้ง,	ภำษำไทย-มอญ	

และภำษำไทย-มลำยูถิ่นไทย)	 ใช้เป็นสื่อในกำรเรียนรู้อย่ำงหนึ่ง	 เรื่องเล่ำเหล่ำนี้	 เป็น

ส่วนหน่ึงของเรื่องเล่ำทีม่อียูม่ำกมำย	และแต่งโดยคนท้องถิน่	ครจูะคดัเลอืกเรือ่งเล่ำมำใช้

ในชัว่โมงภำษำท้องถิน่	และเล่ำเรื่องโดยครูที่พูดภำษำเดียวกับผู้เรียน		

	 เป้ำหมำยของเร่ืองเล่ำ	กเ็พือ่พฒันำทักษะทำงภำษำ	 ต่อยอดกำรเรยีนรูใ้ห้แก่ผู้เรยีน

จำกกำรเรียนรู้ในชีวิตปกติประจ�ำวันของเด็กๆ	 ในบ้ำน	 สู่ชีวิตกำรเรียนรู้ในระบบโรงเรียน	

บทบำทของครูผู้เล่ำเรื่อง	จะคล้ำยกับบทบำทของแม่และผู้ใหญ่ในครอบครัว	ที่ก�ำลังเล่ำ

เรื่องรำวต่ำงๆ	แก่ลูกหลำน	ท่ำมกลำงบรรยำกำศที่เป็นกันเอง	ครูจะถือหนังสือเร่ืองเล่ำ	

แล้วเล่ำหรืออ่ำนอย่ำงเล่ำอย่ำงช้ำๆ	ชัดๆ	 	บำงครั้งครูก็จะสอดแทรกอำรมณ์ในน�้ำเสียง

ที่เล่ำตำมเหตุกำรณ์ในเรื่อง	บำงครั้งครูก็หยุดเล่ำ	(หรือหยุดอ่ำน)	เพื่อทอดจังหวะให้เด็กๆ	

คิด	ครูอำจตั้งค�ำถำมเป็นช่วงๆ	หรือชวนเด็กๆ	ให้คำดเดำเหตุกำรณ์ต่อไป	หรือเปิดโอกำส

ให้เด็กๆ	แสดงควำมคิดเห็นจำกเนื้อเรื่องที่ฟัง	หรือให้แต่งตอนจบของเรื่องใหม่	 	 เด็กๆ	

จะฟังและเรียนรู้เรื่องรำวที่คุ้นเคย	จำกน�้ำเสียงของครูที่ชัดเจน	มีจังหวะ	มีระดับเสียงสูงต�่ำ

และควำมสั้นยำวของกำรอ่ำนตำมเนื้อเร่ือง	 เด็กๆ	จะสังเกตสีหน้ำท่ำทำงของครูขณะที่

ก�ำลังเล่ำเรื่อง	

	 กำรเรียนรู้ในสถำนที่ใหม่	(คือโรงเรียน)	โดยใช้สื่อที่เป็นเรื่องเล่ำ	จึงเป็นกำรเรียนรู้

ในสภำพแวดล้อมที่เด็กๆ	คุ้นเคย	อบอุ่น	 และผ่อนคลำย	คล้ำยคลึงกับเม่ืออยู่ท่ีบ้ำนและ

เรยีนรูส้ิง่ต่ำงๆ	จำกผู้ใหญ่ในบ้ำน	 	 เดก็จะฟัง	คดิ	และค่อยๆ	 เรยีนรู้สิง่ทีฟั่งด้วยควำมเข้ำใจ	

ความหมายและความส�าคัญของเรื่องเล่า
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เพรำะเด็กๆ	เข้ำใจภำษำที่ครูสื่อสำร		เด็กๆ	จะสังเกตครูเป็นต้นแบบ	และจะเห็นว่ำ	เรื่องที่ 

ครูเล่ำ	 (ซึ่งมักเป็นเรื่องใกล้ตัวเด็ก)	 สำมำรถเขียนเป็นตัวหนังสือได้และมีเรื่องรำวสนุกๆ	 

อันจะก่อให้เกิดแรงบันดำลใจให้อยำกอ่ำนอยำกเขียนต่อไป	นอกจำกแรงบันดำลใจ 

ดงักล่ำว	เรือ่งเล่ำยงัเป็นสือ่กำรเรยีนรู้ทีใ่ช้ในกำรฝึกทกัษะกำรฟัง	กำรจบัใจควำม	กำรล�ำดบั 

เหตุกำรณ์	 ฝึกกำรคิด	กำรท�ำควำมเข้ำใจเรื่องรำวต่ำงๆ	และฝึกกำรคำดคะเนเหตุกำรณ์ 

ล่วงหน้ำอีกด้วย

ลักษณะของเรื่องเล่า 

	 เรื่องเล่ำ	อำจแต่งโดยใช้ภำษำท้องถิ่น	หรือภำษำไทยก็ได้	 เรื่องเล่ำภำษำท้องถิ่น	 

จะใช้กับผู้เรียนชั้นอนุบำลที่ยังไม่ได้เรียนภำษำไทย	 เป็นเรื่องเล่ำที่แต่งโดยคนท้องถิ่น 

ซึ่งพูดภำษำเดียวกับเด็กๆ	 	 เรื่องเล่ำในโครงกำรทวิภำษำของโรงเรียนน�ำร่องจะใช้อักขระ 

หรอือกัษรไทยในกำรเขยีนเรือ่งเล่ำภำษำท้องถิน่	 	 ส่วนเรือ่งเล่ำในภำษำไทยน้ันจะใช้กบัเดก็ 

ที่ก�ำลังเรียนภำษำไทย	 	 เรื่องเล่ำที่แต่งเป็นภำษำไทยส�ำหรับผู้ที่เรียนภำษำไทยเป็นภำษำ 

ที่สองน้ัน	จะใช้ค�ำศัพท์ง่ำยๆ	ที่เด็กๆ	 เข้ำใจควำมหมำยแล้ว	มีจ�ำนวนค�ำศัพท์น้อย	และ 

จ�ำกัดควำมยำวเท่ำที่เด็กได้เรียนรู้และเข้ำใจควำมหมำย	 	 ขนำดของเรื่องเล่ำจะสั้นกว่ำ 

เรื่องเล่ำในภำษำท้องถิ่น	ซึ่งเป็นภำษำแรกของผู้เรียน

	 ครผูู้เล่ำเรือ่ง	 ไม่ว่ำจะเล่ำเป็นภำษำทีห่นึง่หรอืภำษำทีส่อง	จะต้องเข้ำใจควำมหมำย 

ของถ้อยค�ำทุกค�ำในเรื่อง	และต้องสำมำรถออกเสียงถ้อยค�ำนั้นๆ	 ได้อย่ำงถูกต้องชัดเจน 

ในภำษำนัน้ๆ		ดงันัน้ก่อนจะเล่ำเรือ่ง	ครจูงึควรฝึกกำรเล่ำอย่ำงเป็นธรรมชำต	ิให้คล่องแคล่ว 

เสียก่อน

	 เรื่องเล่ำมีควำมแตกต่ำงจำกสื่อกำรเรียนรู้ประเภทอื่นๆ	 เช่น	หนังสือเล่มใหญ่	 

และหนังสือเล่มเล็ก	 เพรำะเรื่องเล่ำเป็นสื่อกำรเรียนรู้ที่ประสงค์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำก 

กำรฟังและพูด	 ส่วนหนังสือเล่มใหญ่และหนังสือเล่มเล็กนั้น	 มุ่งเน้นให้เด็กเรียนรู้จำก 

กำรอ่ำนและกำรเขียน

5402128L01T.indd   101 12/4/13   11:12 AM



102102

เนื้อเรื่องของเรื่องเล่า

	 ถ้ำผู้ฟังเป็นเด็กอนุบำลอำยุประมำณ	๔-๕	 ขวบ	 เนื้อเรื่องที่เล่ำควรจะเป็นเรื่อง 

ใกล้ตัว	 เรื่องที่เด็กคุ้นเคยหรือสนใจ	 เช่น	 เรื่องจำกประสบกำรณ์	 นิทำน	 เพลง	บทกลอน	

เรื่องเชิงจินตนำกำรท่ีเกี่ยวกับสัตว์	 ต้นไม้	 และสิ่งต่ำงๆ	ที่เด็กรู้จัก	 โดยเสริมแต่งให้ 

น่ำสนใจมำกขึ้น	เช่น	แต่งเรื่องให้สัตว์	หรือต้นไม้พูดสื่อสำรกันได้	เป็นต้น

	 ในท้องถิ่นมักมีเรื่องที่น�ำมำแต่งเป็นเรื่องเล่ำได้มำกมำย	 เช่น	 เรื่องเกี่ยวกับบุคคล 

ในอดีต	บุคคลที่เป็นแบบอย่ำงในหมู่บ้ำน	 นิทำนท้องถิ่น	 เหตุกำรณ์แปลกๆ	 ท่ีผ่ำนเข้ำมำ	 

เร่ืองที่เล่ำสืบต่อกันมำ	 เรื่องที่รู้กันในปัจจุบัน	 วิถีชีวิต	 และจินตนำกำร	 	 เรื่องเล่ำมักมี 

เหตุกำรณ์	 ตัวละคร	และแง่มุมน่ำสนใจ	บำงครั้งก็น่ำตื่นเต้น	ประทับใจ	หรือชวนขบขัน	 

เรือ่งเล่ำในท้องถิน่จะช่วยสบืทอดขนบ	ควำมคดิ	ประวตัศิำสตร์	วฒันธรรม	เกดิกำรเชือ่มโยง 

ระหว่ำงอดีตกับปัจจุบัน	และคนรุ่นก่อนกับคนรุ่นต่อๆ	มำ	

ขั้นตอนการแต่งและวิธีสอน

	 กำรเล่ำเรือ่ง	 เป็นกจิกรรมกำรเรยีนรูท้ีก่�ำหนดอยูใ่นแผนกำรสอนและหน่วยกำรเรยีนรู้ 

ประจ�ำสัปดำห์		ครูจะวำงแผนและเตรียมกำรไว้ตั้งแต่ก่อนเปิดภำคเรียน	มีขั้นตอน	ดังนี้

	 ๑.	 เตรียมเนื้อเรื่อง	 ได้แก่	 กำรคิดเค้ำโครงเรื่อง	คือใคร	ท�ำอะไร	ที่ไหน	อย่ำงไร	 

ซึ่งส�ำหรับเด็กอำยุ	๔-๕	 ขวบนั้น	 โครงเร่ืองต้องไม่ซับซ้อน	 ในแต่ละเรื่องให้มีตัวละคร 

ท่ีแสดงรูปร่ำง	ลักษณะ	นิสัย	มีปัญหำ	มีเหตุกำรณ์ในเรื่องที่ค่อยๆ	ก่อรูปจนเป็นปัญหำ 

หรือควำมขัดแย้งที่รุนแรงข้ึน	 	 ในกำรแต่งเรื่องเล่ำอำจคิดเปรียบเทียบกับกำรปีนภูเขำ 

ซึ่งผู้ปีนจะค่อยๆ	 ไต่จำกเชิงเขำขึ้นไปสู่ยอดเขำ	 ตัวละครในเรื่องจะเผชิญกับอุปสรรค 

หรอืปัญหำ	มกีำรแก้ไขปัญหำและเดนิเรือ่งไปสู่จดุสงูสดุของควำมขดัแย้ง	และคลีค่ลำยไปสู่ 

ตอนจบของเหตุกำรณ์หรือเนื้อเรื่อง

	 ๒.	 ลงมือแต่งหรือเรียบเรียง  ครูจะแต่งเรื่องเล่ำเป็นภำษำง่ำยๆ	ที่เด็กเข้ำใจ	 

เพรำะครูจะต้องน�ำเรื่องที่แต่งนี้ไปเล่ำให้เด็กๆ	ฟัง	ในชั้นเรียน	
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	 ๓.	 ทดสอบความเหมาะสมของเนือ้เรือ่ง	 โดยครลูองอ่ำนเรือ่งเล่ำทีแ่ต่งนัน้ให้ตนเอง 

ฟังหรืออ่ำนให้ผู้อื่นฟัง	 เพื่อดูควำมน่ำสนใจของเนื้อเรื่อง	 และตรวจสอบภำษำที่เขียน 

ว่ำเข้ำใจได้ง่ำยหรือเป็นธรรมชำติ	เหมำะแก่ผู้ฟังซึ่งเป็นเด็กวัยอนุบำล	แล้วหรือยัง	

	 ๔.	 ปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อเรื่อง	 โดยอ่ำนเรื่องเล่ำนั้นซ�้ำด้วยเสียงที่ได้ยินชัดเจน	 

เพือ่ทบทวน	ตรวจสอบ	และเพิ่มเติมองค์ประกอบของเร่ือง	 รวมถึงออกแบบกิจกรรมใน 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ใช้เรื่องเล่ำ	 เช่น	 อำจเตรียมเพลง	และค�ำถำมต่ำงๆ	ที่สอดคล้องกับ 

เรื่องเล่ำ

	 ๕.	 ฝึกการเล่าเรื่อง	 ทั้งกำรออกเสียงและถ้อยค�ำภำษำ	 ซึ่งให้ถูกต้องชัดเจน	 

ฝึกท่ำทำงในกำรเล่ำเรื่องนั้น	ๆ

	 ๖. จัดการสอนโดยใช้เรื่องเล่า  มีขั้นตอนกำรสอน	ดังนี้	

	 	 ๖.๑	 ครูกล่ำวถึงหน่วยกำรเรียนรู้ประจ�ำสัปดำห์และเชื่อมโยงสู่เรื่องที่จะเล่ำ

	 	 ๖.๒	 ครอู่ำนเรือ่งเล่ำ	 โดยใช้น�ำ้เสยีงและลลีำน่ำสนใจ	ควำมยำวของเรือ่งเล่ำ 

ในภำษำที่หนึ่ง	 นั้นประมำณ	๑	หน้ำกระดำษ	หรือใช้เวลำในกำรเล่ำเร่ืองประมำณ	 

๓-๕	นำที	 และส�ำหรับเด็กโตก็ไม่เกิน	๗	นำที	 	 เร่ืองเล่ำในภำษำที่หนึ่งมักมีควำมยำว 

ของเนื้อเรื่องมำกกว่ำเรื่องเล่ำในภำษำที่สอง

	 	 ๖.๓	 ขณะเล่ำเรื่อง	ครูจะแสดงท่ำทำงหรือสอดแทรกอำรมณ์ในน�้ำเสียงที่เล่ำ 

สอดคล้องกับเหตุกำรณ์ในเรื่อง	ระหว่ำงที่เล่ำหรืออ่ำน	ครูจะหยุดเป็นช่วงๆ	เพื่อตั้งค�ำถำม 

หรือชวนให้เดำเนื้อเรื่องต่อไป	 เช่น	ถำมว่ำ	น่ำจะเกิดเหตุกำรณ์อะไรต่อไป	 (ทั้งนี้	 ครูควร 

เตรียมค�ำถำมเชิงคำดเดำไว้ในเนื้อเรื่องแต่ละตอน)	 เพื่อให้ผู้ฟังฝึกกำรคิด	 วิเครำะห	์ 

หรือคำดเดำสถำนกำรณ์	 ครูจะฟังค�ำตอบของเด็กๆ	และไม่บอกว่ำผิดหรือถูกในแต่ละ 

ค�ำตอบนั้นๆ	แต่กระตุ้นให้คิดและคำดกำรณ์ต่อไป	จนครูเล่ำเรื่องจบ	

	 ๗.	 ท�ากจิกรรมหลงัการฟังจบ	 เพือ่ทบทวนควำมเข้ำใจจำกกำรฟังเรือ่งเล่ำ	ครอูำจ 

จัดกิจกรรมหลำกหลำยดังนี้	

	 	 ๗.๑	 ครูให้ผู้เรียนเล่ำเรื่องบำงตอน	หรือเล่ำเรื่องทั้งหมด	 โดยใช้ภำษำของ 

ผู้เรียนเอง	และไม่เหมือนกับถ้อยค�ำที่ครูเล่ำหรืออ่ำน	
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	 	 ๗.๒	 ครูให้ผู้เรียนแสดงท่ำทำงตำมเนื้อเรื่องในขณะที่ครูเล่ำหรืออ่ำนให้ฟัง	

	 	 ๗.๓	 ครแูบ่งผู้เรยีนในชัน้ออกเป็นกลุม่	 ให้แต่ละกลุม่ช่วยกนัแต่งเรือ่งตอนจบ 

ในแบบทีผู้่เรยีนชอบ	แล้วให้แต่ละกลุม่	ผลดักันออกมำเล่ำเร่ืองทีแ่ต่งใหม่นัน้ให้เพือ่นๆ	ฟัง

	 ๘.	 ค�าถามในการเล่าเรื่อง	มี	๒	ลักษณะ	คือ

	 	 ๘.๑	 ค�ำถำมแบบคำดเดำ	 เป็นค�ำถำมปลำยเปิด	ที่ครูจะใช้เมื่อเล่ำเรื่อง 

ในภำษำทีห่นึง่	ซึง่เป็นภำษำทีผู่เ้รยีนสำมำรถส่ือสำรได้คล่องแคล่ว	 เร่ืองเล่ำในภำษำท่ีหนึง่	 

จะค่อนข้ำงยำว	 มีค�ำศัพท์มำก	 แต่เด็กๆ	 จะเข้ำใจและสำมำรถคำดกำรณ์เนื้อเรื่อง 

แต่ละตอนได้	

	 	 ๘.๒	 ค�ำถำมแบบปลำยปิด	 เป็นชุดค�ำถำมที่ครูใช้เล่ำเรื่องในภำษำที่สอง	 

ซึง่เป็นภำษำทีผู่เ้รยีนเพิง่เรยีนรู	้มวีงค�ำศพัท์ไม่มำก	 เรือ่งเล่ำในภำษำทีส่องจงึมีเนือ้เรือ่งส้ันๆ	 

ส่วนใหญ่เป็นชุดค�ำศพัท์ทีผู่เ้รยีนได้เรยีนรูม้ำและเข้ำใจควำมหมำยเหล่ำนัน้แล้ว	ครจูะต้ังค�ำถำม 

ปลำยปิดในเรื่องเล่ำภำษำที่สอง	 เพื่อจะไม่สร้ำงควำมอึดอัดแก่ผู้เรียน	 หรือเร่งให้พูด 

เมื่อผู้เรียนยังไม่พร้อมจะพูด	

 ข้อเสนอในการเล่าเรื่องโดยใช้ภาษาที่สองของเด็กๆ

	 ๑)	 ครูอ่ำนเรื่องเล่ำทั้งเรื่องให้เด็กฟัง	๑	รอบ	

	 ๒)	 ครอู่ำนเรือ่งเดมิทลีะประโยคหรอืแบ่งเป็นข้อควำมส้ันๆ	โดยใช้ท่ำทำงประกอบ 

ข้อควำมที่อ่ำน	เพื่อให้ผู้เรียนเข้ำใจทุกประโยค	ประโยคละ	๑	รอบ

	 ๓)	 ครูอ่ำนเรื่องเดิมทั้งเรื่องอีกครั้งหนึ่ง	 โดยอำจแสดงท่ำทำงประกอบเนื้อหำ

ที่เล่ำนั้น	 ครูหยุดเล่ำเป็นช่วงๆ	 แล้วถำมผู้เรียนด้วยค�ำถำมปลำยปิด	 (ซ่ึงผู้เรียนจะตอบ 

อย่ำงสั้นๆ	 ว่ำ	 ใช่/ไม่ใช่	 หรือตอบตรงตำมเนื้อเรื่องที่ฟังไปแล้ว)	 อันเป็นกำรตรวจสอบ 

ควำมเข้ำใจแต่ละประโยคหรือข้อควำมที่ครูอ่ำน

	 ๔)	 เมือ่ครแูน่ใจว่ำผูเ้รยีนเข้ำใจข้อควำมแต่ละประโยค	หรอืแต่ละข้อควำมนัน้แล้ว 

ก็ให้อำสำสมัครออกมำแสดงท่ำทำงตำมเนื้อเรื่องที่ครูเล่ำทีละประโยค

หมายเหตุ	 ขั้นตอนกำรสอนอำจปรับให้สอดคล้องกับควำมสำมำรถทำงภำษำของผู้เรียน
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 ตัวอย่างการสอนโดยใช้เรื่องเล่าส�าหรับผู้ที่เรียนเปนภาษาที่สอง

	 นกตัวหนึง่เมือ่ต่ืนนอนแล้ว	รูส้กึหวิจนปวดท้อง	มนัจงึบนิไปหำอำหำร	แล้วไปเจอ

บงึบวั	 ในบงึบวัมดีอกบวัอยูเ่ตม็บงึ	มนับนิไปกนิน�ำ้หวำนจำกดอกบวัดอกทีห่นึง่	

ดอกท่ีสอง	และดอกที่สำม	มันกินน�้ำหวำนอย่ำงเอร็ดอร่อยและเพลิดเพลิน	ต่อมำ	

พระอำทิตย์ตกดิน	ดอกบัวค่อยๆ	หุบกลีบลง	นกติดอยู่ในดอกบัว	มันดิ้นอย่ำงแรง	

จนหลุดออกจำกดอกบัวได้	และบินกลับรัง

 ตัวอย่างค�าถามปลายปด	ครูจะใช้กับผู้เรียนที่ซึ่งเรียนเป็นภำษำที่สอง

ครูเล่าหรืออ่าน (อย่างเล่าเรื่อง)

  นกตัวหนึ่งเมื่อตื่นนอนแล้ว	รู้สึกหิวจนปวดท้อง	มันจึงบินไปหำอำหำร

ครูถาม  ผู้เรียนตอบ

	 ในเรื่องนี้มีนกอยู่สำมตัว	ใช่หรือไม่	 	 ไม่ใช่

	 ในเรื่องนี้มีนกอยู่สองตัว	ใช่หรือไม่	 	 ไม่ใช่

	 ในเรื่องนี้ีมีนกอยู่หนึ่งตัว	ใช่หรือไม่	 	 ใช่

	 ในเรื่องนี้มีนกอยู่กี่ตัว	 	 หนึ่งตัว

ครูเล่าหรืออ่าน

  มันบินไปกินน�้ำหวำนจำกดอกบัว	ดอกที่หนึ่ง	ดอกที่สอง	และดอกที่สำม

ครูถาม  ผู้เรียนตอบ

	 มันบินไปกินน�้ำหวำนจำกดอกบัวดอกเดียว	ใช่หรือไม่	 	 ไม่ใช่	

	 มันบินไปกินน�้ำหวำนจำกดอกบัวสองดอก	ใช่หรือไม่	 	 ไม่ใช่

	 มันบินไปกินน�้ำหวำนจำกดอกบัวสำมดอก	ใช่หรือไม่		 	 ใช่

	 มันบินไปกินน�้ำหวำนจำกดอกบัวดอกที่เท่ำไร	 	 ดอกที่หนึ่ง	ดอกที่สอง

    และดอกที่สำม

5402128L01T.indd   105 12/4/13   11:12 AM



106

5402128   นิทานเด็กชายแดน   17x24 ซม.  Re-โอ  Lay-อ้อ   กจธ.

ครูเล่าหรืออ่าน

  ต่อมำพระอำทิตย์ตกดิน	ดอกบัวค่อยๆ	หุบกลีบลง	นกติดอยู่ในดอกบัว

ครูถาม  ผู้เรียนตอบ

	 เมื่อพระอำทิตย์ขึ้น	นกติดอยู่ในดอกบัว	ใช่หรือไม่	 	 ไม่ใช่

	 เมื่อพระอำทิตย์ตกดิน	นกติดอยู่ในดอกบัว	ใช่หรือไม่	 	 ใช่

	 นกติดอยู่ในดอกบัวเมื่อใด	 	 เมือ่พระอำทติย์ตกดนิ

ครูเล่าหรืออ่าน

  นกดิ้นอย่ำงแรงจนหลุดออกจำกดอกบัวได้	และบินกลับรัง

ครูถาม  ผู้เรียนตอบ

	 เมือ่นกหลดุออกจำกดอกบวัได้แล้ว	มนับนิไปทีบ่งึบวั	ใช่หรอืไม่		 	 ไม่ใช่

	 เมือ่นกหลดุออกจำกดอกบวัแล้ว	มนับนิไปกนิน�ำ้หวำน	ใช่หรอืไม่			 ไม่ใช่

	 เมื่อนกหลุดออกจำกดอกบัวแล้ว	มันบินกลับรัง	ใช่หรือไม่	 	 ใช่

	 นกบินไปที่ไหน		 	 บินกลับรัง
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ตัวอย่างแผนการใช้เรื่องเล่าและสื่อการเรียนรู้อื่นๆ
ในแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แนวทางทวิภาษา (ภาษาไทย-ม้ง) ชั้นอนุบาล ๑*

ภาคเรียนที่ ๑

    หน่วย ฉากภาพใหญ่/ชื่อ หนังสือรูปภาพ/เรื่อง เรื่องเล่า/เรื่อง เพลงหรือค�าคล้องจอง/ชื่อ

	 ๑.	สขุสนัต์	 โรงเรยีน	 เดก็ด	ี เกบ็พระได้	 เพลง	ฮนู	๊เฌ๋	เก่อ	เฆ๊
	 วนัเปิดเทอม	 ของเรำ	 	 		 (ไปโรงเรยีน)

	 ๒.	ตวัเรำ	 วถิชีวีติชมุชน		 หน้ำทีข่องฉนั	 เต่ำกบักระต่ำย	 เพลง	ดำ	เด้
	 	 (ร.ร.บ้ำนห้วยค)ุ	 	 	 (อำบน�ำ้)

	 ๓.	ร่ำงกำยของเรำ	 กำรละเล่น	 เข้ำห้องน�ำ้	 หน้ำทีข่องร่ำงกำย	 เพลง	ตีเ๊นงห์	ลู	๊เจ๋
	 	 (ร.ร.บ้ำนห้วยค)ุ	 	 	 (ร่ำงกำยของฉนั)

	 ๔.	ม้งน้อยผูน่้ำรกั	 วถิชีวีติชมุชน	 ไหมเด๊อ	 ไม่เชือ่ฟัง	 เพลง	เมญัว่	ฮม๊ง	
	 	 (ร.ร.บ้ำนรกัแผ่นดนิ)		 ไปหกัข้ำวโพดให้ไก่	 	 (เดก็ม้ง)

	๕.	โรงเรยีนของเรำ	 โรงเรยีน	 ท�ำลกูข่ำง	 ท�ำดไีด้ด	ี เพลง	เก๋	สี	๋เฌ๋	วี	๋
	 	 ของเรำ	 	 	 (กำรใช้ห้องน�ำ้)

	 ๖.	บ้ำนของเรำ	 กำรสร้ำงบ้ำน	 ตดัไม้ไผ่ไปท�ำ	 เสอืกนิกบ	 เพลง	ก้อ	ลู	๊เฌ๋	ญ๊อ		
	 	 	 กระบอกน�ำ้	 	 ฆ๋อ	ตห์ื	(บ้ำนอยูไ่หน?)

	๗.	หมูบ้่ำนบนดอย	 วถิชีวีติชมุชน	 ท�ำขนม	 ฝงูนกน้อย	 เพลง	เป๊	ลู	๊ยชอห	็	
	 	 (ร.ร.บ้ำนห้วยค)ุ		 	 	 (ชมุชนของเรำ)

	 ๘.	พธิเีรยีกขวญั	 แต่งงำน	 ยงินกในน�ำ้	 เล่นซ่อนหำ	 เพลง	ฮ	ูปลห์ี	
	 	 	 	 	 (กำรเรยีกขวญั)

*		ข้อมูลจำก	นำงสำวน�้ำอ้อย	สิทถำ	โรงเรียนบ้ำนรักแผ่นดิน	สพป.เชียงรำย	 เขต	๔,	 เอกสารประกอบ
การเรียนการสอน  ชั้นอนุบาล ๑,	พ.ศ.	๒๕๕๖.
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    หน่วย ฉากภาพใหญ่/ชื่อ หนังสือรูปภาพ/เรื่อง เรื่องเล่า/เรื่อง เพลงหรือค�าคล้องจอง/ชื่อ

	 ๙.	รุง้กนิน�ำ้	 กำรเกษตร	 รุง้แสนสวย	 ลงิน้อย	 เพลง	ฮัว๊	จวั	
	 	 	 	 	 (ลมพำย)ุ

	 ๑๐.	ดวงอำทติย์	 ภชูีฟ้้ำ	 แอปเป้ิลกบัมะม่วง	 ดวงอำทติย์กบั
	 เพลง	ฮมอ	นตู/้

    
ดวงจนัทร์

	 ป่อ	เก๋	(กลำงวนั
	 	 	 	 	 กลำงคนื)

	 ๑๑.	กะหล�ำ่ปล	ี กำรเกษตร	 ปลกูผกั	 ไก่ป่ำกบัแมวป่ำ	 เพลง	นตร้อ	ฉัว้	
	 	 	 	 	 (พชืสมนุไพร)

	 ๑๒.	ไข่	 ท�ำอำหำร	 เกบ็ฟักทอง	 ขนมหวำน	 ค�ำคล้องจอง	
	 	 	 	 	 (ไข่	๑๐	ฟอง)

	 ๑๓.	วนัแม่	 วถิชีวีติชมุชน	 แม่เป็ดออกไข่	 แม่กบ	 เพลง	เนีย่	ฮนู๊	
	 	 (ร.ร.บ้ำนรกัแผ่นดนิ)	 	 	 (รกัแม่)

	 ๑๔.	กล้วย	 วถิชีวีติชมุชน	 ลงิกนิกล้วย	 กล้วยน�ำ้ว้ำ	 เพลง	ศี	๋นตง
	 	 (ร.ร.บ้ำนแผ่นดนิทอง)	 		 	 (ผลไม้)

	 ๑๕.	ต้นไม้ทีร่กั	 วถิชีวีติชมุชน	 ปลกูส้มเขยีวหวำน	 กรรมของ	 เพลง	ฌ๊อ	นตง
	 	 (ร.ร.บ้ำนห้วยค)ุ	 		 กระรอกน้อย	 (ต้นไม้)

	 ๑๖.	ข้ำวโพด	 วถิชีวีติชมุชน	 ปลกูข้ำวโพด	 คนไร้กำรศกึษำ	 เพลง	ป๊อกหื	็เบล่ำ
	 	 (ร.ร.บ้ำนแผ่นดนิทอง)	 	 	 	(ข้ำวโพดสำล)ี

	 ๑๗.	หม	ู กำรเลีย้งสตัว์		 ไปยงิกระรอก	 แมวป่ำ	 เพลง	บวั
	 (สตัว์บก)	 (ร.ร.บ้ำนห้วยค)ุ	 		 	 (หม)ู

	 ๑๘.	ปลำ	 กำรเลีย้งสตัว์	 บญุมไีปหำปลำ	 ปลำเลก็กนิปลำใหญ่	 เพลง	เนฌห็	
	 (สตัว์น�ำ้)	 (ร.ร.บ้ำนห้วยค)ุ		 	 	 (ปลำ)
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ภาคเรยีนที ่๒

       หน่วย ฉากภาพใหญ่/ชื่อ หนังสือรูปภาพ/เรื่อง เรื่องเล่า/เรื่อง เพลงหรือค�าคล้องจอง/ชื่อ

	 ๑.	ขยะ	 กำรสร้ำงบ้ำน	 ทองผูด้ขีองสงัคม	 ขยะร้องไห้	 เพลง	คี	๊เญีย๊
	 (สิง่แวดล้อมใน	 	 	 	 (ขยะๆ)
	 ชมุชน)

	 ๒.	ลกูสบ้ำ	 กำรละเล่นพืน้บ้ำน	 ลกูหมนุ	 อย่ำแย่งสิง่ของ	 เพลง	ลหู	็กี	๊ไล่
	 (ของเล่นในชมุชน)	 	(ร.ร.บ้ำนห้วยค)ุ	 เพือ่น	 	 (ลกูสะบ้ำ)
   

	 ๓.	ล�ำห้วย	 กำรเกษตร	 สำวนไุปตกัน�ำ้	 เป็ด	 เพลง	เด้
	 (น�ำ้)	 	 	 	 (น�ำ้)

	 ๔.	ข้ำวไร่	 กำรท�ำอำหำร	 ปลกูข้ำวไร่	 พชืไร่	 เพลง	เยช๊ำ	ม๋อ	
	 (ข้ำว)	 	 	 	 (ข้ำวมคีณุค่ำ)

	 ๕.	ท�ำผ	ี	 พธิที�ำผ	ี เกบ็มะม่วง	 ปลหีก็บัฮมำ	 เพลง	ฮ	ูปลห์ี
(ควำมเชือ่ในชมุชน)	 	 	 	 (พธิที�ำผ)ี

	 ๖.	วนัพ่อ	 วถิชีวีติชมุชน	 โชคดขีองกระรอก	 ลงิจอมดือ้		 เพลง	ฮนู	๊ยห์ู
	 	 	 (ร.ร.บ้ำนรกัแผ่นดนิ)	 (ลงิน้อยไม่เชือ่ฟัง)	 (วนัเกดิ)

	 ๗.	ปีใหม่ม้ง	 ปีใหม่ม้ง	 ท�ำขนมจี	่ ไหมเสง	 เพลง	ษง	เฉีย๊	
	 (วนัข้ึนปีใหม่)		 	 	 	 (ปีใหม่)

	 ๘.	วนัเดก็	วนัคร	ู โรงเรยีน	 นดิกบันกเพือ่นสนทิ	 เดก็ขีเ้กยีจ	 เพลง	สี	๊ป๊ำ	อวั	เฮ้ำ	ลื	่	
	 	 ของเรำ	 	 	 (กำรท�ำควำมสะอำด	
	 	 	 	 	 ห้องเรยีน)

	 ๙.	ภชูีฟ้้ำ		 ภชูีฟ้้ำ	 ภชูีฟ้้ำน่ำเทีย่ว	 ชงิต�ำแหน่ง	 ค�ำคล้องจอง	ภชูีฟ้้ำ
	 (เทีย่วภชูีฟ้้ำ)	 	 	 	 เพลง	ป้ำ	ฮัว่	ฌ๋ำ	เตอห์	
	 	 	 	 	 (ดอกเสีย้วบำน)
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    หน่วย ฉากภาพใหญ่/ชื่อ หนังสือรูปภาพ/เรื่อง เรื่องเล่า/เรื่อง เพลงหรือค�าคล้องจอง/ชื่อ

	 ๑๐.	เป๊อะ	 วถิชีวีติชมุชน	 ไปตดัฟืน	 แมวกบัหน	ู ค�ำคล้องจอง	
	(เครือ่งมอืเครือ่งใช้	 (ร.ร.บ้ำนห้วยค)ุ	 	 	 	 เก่อ	เป๊อะ
	 ในชมุชน)	     

	 ๑๑.	ก้อนหนิ	 ภชูีฟ้้ำ	 ต้นไม้ของนดิ	 โต้งกบัล	ี เพลง	ป๊อ	เยช๊	
	 (หนิ	ดนิ	ทรำย)		 	 	 	 	 (ก้อนหนิ)

     
	 ๑๒.	สแีสนสวย		 ปีใหม่ม้ง	 ดอกไม้กบัผเีสือ้	 ผเีสือ้น้อย	 ค�ำคล้องจอง	ฒวั	ฒวั	สี่
	 (ส)ี	 	 	 	 	 (สต่ีำงๆ)

	 ๑๓.	รถยนต์	 กำรสือ่สำร	 รถสแีดง	 ควำยไถนำ	 เพลง	ฮลำ	เก๋	
	 (คมนำคม)	 	 	 	 	 (กำรข้ำมถนน)

	 ๑๔.	ก้อนหนิ	 ภชูีฟ้้ำ	 ต้นไม้ของนดิ	 โต้งกบัล	ี เพลง	ป๊อ	เยช๊	
	 (หนิ	ดนิ	ทรำย)		 	 	 	 	 (ก้อนหนิ)

	 ๑๕.	สีแสนสวย	 ปีใหม่ม้ง	 ดอกไม้กบัผเีสือ้	 ผเีสือ้น้อย	 ค�ำคล้องจอง	ฒวั	ฒวั	สี่	
	 (ส)ี		 	 	 	 	 (สต่ีำงๆ)

	 ๑๖.	รถยนต์	 กำรสือ่สำร	 รถสแีดง	 ควำยไถนำ	 เพลง	ฮลำ	เก๋	
	 (คมนำคม)		 	 	 	 	 (กำรข้ำมถนน)

	 ๑๗.	โทรศพัท์	 กำรสือ่สำร	 โทรศพัท์	 เต่ำหำงำนท�ำ	 เพลง	พ้งยห์ื	
	 (กำรสือ่สำร)		 	 	 	 	 (เพือ่นทีด่)ี

	 ๑๘.	ยงุ	 ภำพวถิชีวีติชมุชน	 ผึง้สดุโปรดของหม	ี ยงุลำย	 เพลง	ย๋ง	
	 	 (ร.ร.บ้ำนแผ่นดนิทอง)		 	 	 	 (ยุง)
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ตัวอย่าง
อักษรไทยที่ใช้เขียนภาษาท้องถิ่น

กะเหรี่ยงโปว์

เขมรถิ่นไทย

ม้ง

มลายูถิ่นไทย (ปาตานี)

มอญ
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พยัญชนะในภาษากะเหรี่ยงโปว์*

พยัญชนะต้น

*	ข้อมูลจำก	มูลนิธิภำษำศำสตร์ประยุกต์	และโรงเรียนน�ำร่องภำษำไทย-กะเหรี่ยงโปว์	 
		 สพป.เชียงใหม่	เขต	๕
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สระเสียงสั้น ๑๐ รูป 

สระเสียงยาว ๑๐ รูป

สระเสียงยาวนาสิก ๑๐ รูป
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พยัญชนะในภาษาเขมรถิ่นไทย*
พยัญชนะต้น

พยัญชนะท้าย (ตัวสะกด)

*	ข้อมูลจำก	โรงเรียนบ้ำนโพธิ์กอง	โรงเรียนน�ำร่องภำษำไทย-เขมรถิ่นไทย	สพป.สุรินทร์	เขต	๓
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5402128   นิทานเด็กชายแดน   17x24 ซม.  Re-โอ  Lay-อ้อ   กจธ.

สระในภาษาเขมรถิ่นไทย*
สระ

ตัวอย่างการประสมสระ   
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พยัญชนะในภาษาม้ง (ขาว)*
พยัญชนะต้น

พยญัชนะท้าย (ตวัสะกด)

*	ข้อมูลจำก	มลูนธิภิำษำศำสตร์ประยกุต์	และโรงเรยีนน�ำร่องภำษำไทย-ม้ง		สพป.เชยีงรำย	เขต	๔

5402128L01T.indd   116 12/4/13   11:12 AM



117

สระในภาษาม้ง

วรรณยุกต์ในภาษาม้ง

อักษรไทย อักษรโรมัน ตัวอย่างค�า

เ- E เต๋

เ-ง Ee เฌ๋ง

เ-อ Aw เก่อ

เ-า au เฮลา

เ-ีย ia เยี่ย

ไ- ai ไข๊

-ง oo ท๊ง

-อ o ฌ๋อ

-ัว ua ทั๋ว

-า a น้า

-ี i มี๋

-ื w นตื

-ู u พลู

อักษรไทย อักษรโรมัน ตัวอย่างค�า

O ออ	(บวม)

ไม้เอก	( 
 ่
 ) M ม่า	(ช้ำ)

ไม้โท	( 
 ้
 )	 J ม้า	(รีบ)

ไม้ตรี	(  
๊
 ) B ม๊อ	(เจ็บ)

ไม้จัตวำ	(  
๋
 ) V ด๋า	(กว้ำง)

วรรณยุกต์พิเศษ	( ห็ ) S จอห็ (เครื่องต�ำข้ำว)

วรรณยุกต์พิเศษ	( ห์ ) G มัวห์ (ขำย)
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พยญัชนะในภาษามลายูปาตาน*ี
พยัญชนะต้น

สระเดี่ยว

สระเรียง

* ข้อมลูจำก	สถำบนัวจิยัภำษำและวฒันธรรมเอเชยี	มหำวทิยำลยัมหดิล	
	 และโรงเรยีนน�ำร่องภำษำไทย-มลำยปูำตำนี
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พยัญชนะในภาษามลายูปาตานี มี ๓๐ ตัว*

พยัญชนะไทย มี ๔๔ ตัว

* แสดงพยญัชนะ	(ในวงกลม)	ทีซ่�ำ้กนั	ระหว่ำงภำษำมลำยปูำตำนกีบัภำษำไทย
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พยัญชนะในภาษามอญ*

*		ข้อมลูจำก	มลูนธิภิำษำศำสตร์ประยุกต์	และโรงเรยีนน�ำร่องภำษำไทย-มอญ	สพป.	กำญจนบรุ	ี เขต	๓	 
(ส่วนรปูสระในภำษำมอญ	นัน้ใช้อย่ำงเดยีวกบัรปูสระในภำษำไทย)
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ตัวอย่าง
เรื่องเล่าภาษาท้องถิ่นอักษรไทย

กะเหรี่ยงโปว์

เขมรถิ่นไทย

ม้ง

มลายูถิ่นไทย (ปาตานี)

มอญ
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	 ทเคเกล้ลจอง	ทพูแฆ่โอแอเม้งแอมยู๊ดซุ้	 บำงซอู	 คี้ยื่ง	 ทวีงเม้ง	

ทุ้เม้ง	ทซู๊ง	โอลนี้ง	คิ้ยื่งแม้มึอำงอ	วีง	 เป๊ง	นี่	อฌุ้พำงซ๊ำงโอ	เมะเว๊ทซู๊ง	

คิ้ยื่งโล้เว๊	 “ค๊องเนงอี้งนอ	กฌุ้พำงอซ๊ำงเกทซู๊ง	 เกม๊ำกตองช้ำฮะช้ำ”	

พี่คิ้ยื่ง	ไคล้ทีฌ้องนอ	ทอลู่ง	โซ๊งทำงไจ้ะเว๊	“จมเกฌุ้งพำงดี๊นซื๊งลแฌ้ซี-ชี่”	

คิ้ยื่งอำงฆื๊งแคว่เว๊ลแดแบ	ฌ้องคิ้ยื่งไคล้ทำง	 ไจ้ะเว๊	 “นโอพี่จองเล้	

เนโพลทำงนซ้ะลปี๊”	 คิ้ยื่งซย๊องล้ำงอซ้ะแดเว๊เพ่งคล๊องพูปี๊ฌ้องไคล้ทำง	

“นเกทพูแฆ่พูปี๊บี่อี้ง	 นมเกฌุ้งพำงดี๊เฆ้อซีบี่จะเล้	 กเว๊กพ้ะดูพ้ะลี้ง	

แน้นลเกิ้งดี๊เฆ้อแบ”

	 คิ้ยื่งอำงจ้ะทพูแฆ่อแฌ้แพไจ้ะเว๊	 “นซ๊ีงไจ้ะบี่จะเล้”	ทพูแฆ่อแฌ้แพ

ไจ้ะเว๊น่ำงเม้งเอะ	 เป๊งนี่ซ้ะเมคิ้ยื่งดี๊ไคล้ทำง	 “ท้องแน้นอล้อ”	 เพ่งคล็อง

ไท้ยู้งไวะ	อซ้ะมีน่ำงปี๊เอะ	โอก้ะตบลึ้นี้ง	ลโท๊แย๊พี่คิ้ยื่งมี๊งนอ	โอโอคิ้ยื่งอ	

แน่พ้ำแช๊ทำงดี๊ซ้ะปะ	คิ้ยื่งซย้ะทำงเท่อไจ้ะเว๊	“จแน่พ้ำแช๊	ทเม้งเล้โอจแน่

พ้ำอึ้ง”	ลโท๊แย้นอแบเว๊	 เพ่งคล๊องยู้งพ้ะพี่นอ	แนฌ๊ำคิ้ยื่งซย้ะเท่อ	 เพ่ง

คล๊องลี้ฆ้ำงอำงจ้ะเว๊	“นแบทเม้งเล้”	คิ้ยื่งโล้เอะ-อ้ะไจ้ะเว๊”	จลซีง	แฌ๊แบ	

ทเม้งเล้โอจแน่พ้ำอี้ง	จแม้ไฆวะลซีแบ”

เพ่งคล๊องพูป*

* ภำษำกะเหรีย่งโปว์เรือ่งสงิโตกบัแมงมนั
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	 เพ่งคล๊องไจ้ะเว๊	 “แกม๊ำจแม้ไฆวะแน้-เซ้อ”	 ค้ิย่ืงพล้ะล้ำงอคู	 

เพ่งคล๊องล้ำงนึคิ้ยื่งอแน่พ้ำ	 ลปนะนอ	 เพ่งคล๊องทวี่งทำงเท่ิงฆี้ง	 

คิ้ยื่งไจ้ะเว๊	 “ทบลึ้เต้เต้	 ออู้งนี้งนอ	 นซ้ะเฌ๊ทำงดี๊แย้-ชี่”	 เพ่งคล๊อง 

ไจ้ะช๊ำเว๊	 “จซ้ะเฌ๊	 ทำงพ๊ำแบ	 แบเค้ำะ	 จซ้ะลเอมึแบ”	 คิ้ยื่งไจ้ะเว๊	 

“จอวีงซ้ะชู้ล้อ	ท้องลนี้งแย๊ล้ีก้ะนอ	นเกกฌุ้พำง	แน้นอทึเมะ	พูปี๊ฌี้ฌี้	 

นเซิงฌี้ซ้ะฌี้	 เซิงโคล๊ซ้ะโคล๊	 ลู่งมื่งแฌล้ำงโค๊	 กมตองช้ำฮะช้ำแน	้ 

กมลื่งอำงโละซ้ะ”	 เพ่งคล๊องอ	ซ้ะมึเต้เต้	 ลแฌแย๊นอ	 เพ่งคล๊องดี๊ทพู 

แฆ่กุ้ดื้งเอ	โละอซ้ะ	โอดี๊ทเซิงมึซ้ะมึ	ทเซิงฆวี๊งซ้ะโย้ดูมะ
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	 เนต๋	 ลอห็	 เล่อ	มั้ว	 อี๊	 ตูห์	 เมญ่ัว	ตู๊	 เบ	ฮู	 อัว	 จ๊ง.	นืห็	 ยอห์	 เนงห์	

เจ๋	 เมๆ	 เที๊ย	 เญี่ย	จอห์	ป๊อกืห์.	จ๊ง	จอห์	 เตำ	อี๊	กงห์	ป๊อกืห็	 เมๆ	 เนต่อ	

ตอห์	 เฌ๋.	 เที๊ย	 ซ๋อ	ล้ำ	ก๊ำ	 เตรำ	ก่อ	ฌีห็	ฒ๊อ	มั้ว	 เญี้ย	มูห็	 น้อ.	ฒัวๆ	

ฮนู๊	 เท่ำ	 จ๊ง	 เก่อ	 เนต๋อ	ลอห็.	 จ๊ง	 ยั๋ว	 มูห็	 ไส๊	 เที๊ย	ญืห์	 เต้	 เตรำ	 จ๋อ	

ป๊อกืห็.

	 มั้ว	 อี๊	 ฮนู๊	 จ๊ง	มูห็	 ไส้	 จ๋อ	ปีอกืห็.	 จ๊ง	ป่อ	อ๊อ	ตูห์	 เม่ำ	ญ้	 ต๊ำ	ต่อ	

น้อ	นืห็	 จ๋อ	ป๊อกืห็.	 จ๊ง	ป๊ง	 เสี๊ย	 เฮ๋ง.	 จ๊ง	 เล๋อ	ฌีห็	 เตำ	อ๊อ	ตูห็	 เม่ำ	ญู้	

เต่อ	 มูห็	 ลี.	 จ๊ง	 เที้ย	 ขั้วๆ.	 เมห็	 เอห็	 ลอห็	ป่อ	 จ๊ง	 ขั้วๆ	 เมห็	 เอห็	 นงห์	

เตียห็

	 “ก้อ	 ขั้ว	 อัว	ด๊ำ	ฌี	 น๊ำ”	 จ๊ง	 เที้ย	ท่ำ	 เฆีย	 เตรำ	 เมห็	 เอห็	 มลงห์	

ตำห์.	เมห็	เอห็	ไฮห็	เตียห็

	 “กู๋	 ม่ำ	 เล๋อ	ญู้	 เตรำ	 ก้อ	 ส๊อ”	 เมห็	 เอห็	 เล๋อ	 ญู้	ฌีห็	 มูห็.	 เมห็	

เอห็	 เที้ย	ลอห็	นต	 รอห์	 จ๊ง	 ขั้ว.	 ลั๋ว	 เดฮำ	ลอห็	ป่อ	จ๊ง	 เที๊ย	 เมห็	 เอห็	

ขั้วๆ.	ลั๋ว	นงห์	เตียห็

จ๊ง เล๋อ ู*้

* ภำษำกะเหรีย่งโปว์เรือ่งววักนิข้ำวโพด
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	 “อัว	จำห็	เน๊	ขั้ว	น๊ำ”	อ๊อ	ตูห์	เที้ย	ท่ำ	เตรำ	ล๋ัว	มลงห์	ตำห์.	ลั๋ว	 

ไฮห็	เตียห็

	 “กู๋	 ม่ำ	 เล๋อ	ญู้	 เตรำ	ก้อ	 ส๊อ”	 เต่ีย	 สีห็	 กู้	 เล๋อ	ญู้	 มูห็	ฌีห็	 เตำ.	 

ลั๋ว	 เที้ย	ลอห็	นต	รอห์	อ๊อ	ตูห์	ขั้ว.	 เจห็	มั้ว	อี๊	ตูห็	มู๋	ยำ	ลอห็	ป่อ	จ๊ง,	 

เมห็	เอห็	เที๊ย	ลั๋ว	ขั้วๆ.	มู๋	นงห์	เตียห็

	 “เน้	ขั้ว	ด๊ำ	ฌี	น๊ำ”	ล๋ัว	เที๊ย	ท่ำ	เตรำ	มู๋	มลงห์.	มู๋	ไฮห็	เตียห็

	 “กู๋	 ม่ำ	 เล๋อ	 ญู้	 เตรำ	 เน้”	 มู๋	 เที้ย	ลี	 ยำ	มูห็	 ศอห์	 เนต่อ	 ตูห็	ญู้.	 ซี๊	 

เจห็	 อ๊อ	 ตูห็	ญู้	 เศ่อ	 สี๊	 ตื	 เดฮีย	มูห็	 เล่อ.	 จ๊ง,	 เมห็	 เอห็	 เที๊ย	 ลั๋ว	 ซ๋ำ	 

ฌีห็	เต่อ	ไฮห็	เตียห็

	 “อัว	จำห็	มู๋	ฮอ	เล๋อ	เตำ	ญู้	มูห็	เล่อ.	จ๊ง	นงห์	มู๋	ไฮห์	เตียห็

	 “ก้อ	อัว	ลี	จำห็	ญู้	เที้ย	มูห็	เล่อ”	มู๋	ไฮห็	เตียห็

	 “กู๋	 กู้	 เปล๋	ญู้	 ซี๊”	 จ๊ง	 ยชงๆ	 เสี๊ย	 เที้ย	 เฮำ	ป๊อกืห็	 เตรำ	 เล๋อ	 เส๋อ	 

เดอห็	น้อ.
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	 แย็ย	คีว	เมียน	เมือ็น	มี	มูย	ออย	จแน็ย	มำไง	มำจำน

เมือ็น	มี	ซี	จแน็ย	รูจ	เติว็	ลิจ	ปวง	ลือ	ซเมำะ	บีจ	จเมิง

	 แย็ย	จ็อง	ออย	เมือ็น	ลิจ	ปวง	มำไง	จเริน	จเริน

แย็ย	ลีย	ดะ	จแน็ย	ออย	เมือ็น	มำไง	มูย	แด็จ	ปี	เดิม

ไง	กรอย	ดะ	จแนย็	ออย	เมอืน็	แบย็	จำน	เมอืน็	เกอะ	ลจิ	ปวง	มยู	แดจ็	แดล

	 แย็ย	เคิง็	จนับ	ลืย	ดะ	จแน็ย	ออย	มำไง	บูน-	ปร�ำ	จำน

เมือ็น	ซี	จแน็ย	มัน	ม็อด	แย็ย	ยัว	ร�ำเปือ็ด	แว็ย	เทอ	ออย	เมือ็น	เพ็ด	

จนับ	ลูด	เติว็	ลูด	โม

ตอโม	เมือ็น	เทิด็	คลัง	ลืย	เทอ	ออย	มัน	ลิจ	ปวง	ตีจ

แย็ย	คีว	อังกุย	ยม	ปรัวฮ	มัน	เมียน	ปวง	เมือ็น	โฮบ

แย็ย คีว น็อง เมือ็น มี*

* ภำษำเขมรถิน่ไทย	(สรุนิทร์)	เรือ่งยำยเขยีวกบัแม่ไก่
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	 เมียน	 อังแกบ	มูย	 อำซไร	 เนิว็	 น็อง	 ซรัฮ	 มำคำง	 ก็อด	ลูกตำ	

เคิญ	ลูกตำ	บำน	 ชัน	 อำฮำร	 จงัญ	 เรือ็ลไง	 อังแกบ	 เกอะ	กึด	 จ็อง	

เกิด	 ลูกตำ	ลูกตำ	ชัน	 จังฮัน	 รูจ	 ยัว	บำย	ซบัฮ	 ออย	 เมือ็น	 อังแกบ	

เกอะ	กึด	จ็อง	เกิด	เมือ็น

	 เมือ็น	 เวีย	บำน	จแน็ย	ซี	 ซรูล	มัน	ปบำก	 เติว็	 รัว	 คลูน	แอญ	ซี	

จแน็ย	 เนิว็	 จงัญ	จงัญ	 เกอะ	 เมียน	จแก	 โม	แดญ	ค�ำ	 อังแกบ	 เกอะ	

กึด	 จ็อง	 เกิด	 จแก	 ซแน็ฮ	 จแก	 เกอะ	 ซี	 บำย	 แดล	 เมือ็น	 มน	 อง	

พอ	ตำ	 เมียน	มนึฮ	 โม	 รัว	 ลูกตำ	 จแก	 เวีย	 ลืย	 แด็ญ	ค�ำ	 มนึฮ	 นุฮ	

มนึฮ	ลืย	 เตือ็ด	จแก	ปัด	ตึบ	อังแกบ	 เกอะ	กึด	จ็อง	 เกิด	มนึฮ	 เวเลีย	

นุฮ	แอญ	เกอะ

	 เมียน	 รุย	มำตู	 เฮิร	 โม	ตม	จ็อง	จม็อฮ	มนึฮ	มนึฮ	 ร�ำคำน	 เกอะ	

ลืย	กรอก	แจ็ญ	 อัง	แกบ	 เกอะ	กึด	จ็อง	 เกิด	 รุย	มนอง	อ�ำปุง	ตำกึด	

เนิว็	 พเลิน	พเลิน	 รุย	 นุฮ	 เกอะ	 เฮิร	 ดม	ตม	จม็อฮ	อังแกบ	อังแกบ	

เกอะ	ลีน	นำด	ลิด	ปแล็บ	 วี	 รุย	 นุฮ	 ลืย	 กึด	บำน	ทำ	 เกิด	อย	 เกอะ	

มันเจีย	เปิน็	เกิด	คลูน	แอญ

รืง เคิน็ อังแกบ*  

* ภำษำเขมรถิน่ไทย	(สรุนิทร์)	เรือ่งกบ
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	 มั้ว	 อี๊	 ตำห์	 กีห็	 เท่ำ	 เส๋อ	นศ๋อ	มั๊ว	 อี๊	 ตูห์	 เลำ	 ไข๊	 ขูห็	ญ๊อ	ตี่	 อี๊	

กงห์	 ฮ๋ำ	 ยช๋ง	นืห็	 เตำ	 เส๋อ	นศ๋อ	ลอห็	 ขัว.	 เจห็	 มั๊ว	 อี๊	 ตูห์	 ปีลห็	ญ๊อ	

เยช	 เตรำ	 เนต๋อ	ตูห็	ปลีห็	 เตำ	ฮน๋อ	ตูห็	 เลำ	 ไข๊	 ขัว	นืห็	 เที้ย	ลี	นกำห์	

ตั้ว	ต่อ	ตูห็	 ไข๊.	ต๊ำ	สีห็	 ตูห็ไข๊	ป่อ	ตูห็	ปลีห็	 อัว	 เนต้	 เล่อ.	 เจห็	ตูห็	 ไข๊	

เที้ย	ลี	ยำ	มูห็	 เฌอห็	 เส่ำ	นฌีห็	นตง	 เล่อ.	ปลีห็	ตั้ว	ศอห์	 ไข๊	ญ๊อ	 เสี๊ย	

เฮ๋ง.	ปลีห็	 เที้ย	ลี	 ดำห์	 ไข๊	 เตียห็	 กู๋	ฌีห็	 ยอห์	 ตั้ว	ต่อ	ก้อ	ตี๊	 ยอห์	 ก้อ	

ขัว	คอๆ	กู๋	 เสี๊ย	กู๋	 เที้ย	ลี	ตั้ว	มลงห์	ซี๊.	 วี่	 กู๋	 ป้อ	 เนี่ย	ฌอ	กู๋	 เฌห์	 เล่อ	

กู๋	ญั้ว	 เสี๊ย	 เฮ๋ง	 ลี	 กู๋	 ฮน๋อ	ก้อ	 ขัว	 อัว	 เตรำ	กู๋	 ยชง	 เสี๊ย	 เฮ๋ง	 กู๋	 เที้ย	

ตั้ว	 มลงห์	 ซ๊ี.	 ตูห์	 ปลีห็	 ดำห์	 ลี	 อัว	 เตรำ	ตูห็	 ไข๊	 เสี๊ย	 มัวห์	 “ไข๊	 เที้ย	

เต๊	 เตียห็	 กู๋	 ป๊ำ	ก้อ	ตูห็	 เสี๊ย	 เฮ๋ง	 ลี.	 ไข๊	 เที้ย	 ไฮห็	 เตียห็	ยอห์	ลี	 กู๋	 ม่ำ	

ตร๋อ	ขัว	ดัว	 เตรำ	ก้อ	มลงห์.	ปลีห็	 ไฮห็	 เตรำ	 ไข๊	 เตียห็	ยอห์	ก้อ	ลอห็	

ขัว	 เยชๆ	ก่อ	ฮน๋อ	 เฌ๊ง	 เที๊ย	มำห็	 ฮ้ำ	ย่ำ	ยชง	มลงห์	ฉ้ำ.	ตูห็	 ไข๊	 เที้ย	

ลี	 ยำ	ลอห็	 ขัว	 เยชๆ	 ตูห็	 ปลีห็.	 ตูห็	 ปลีห็	 เท้ีย	ลี	 ตร๋อ	 ไฮห็	 เตรำ	 ไข๊

เตียห็	 กู๋	 มลงห์	 ก้อ	 ขัว	 กู๋	 เข	มัวห์	 มลงห์	 มำห็	 ยชง	มลงห์	 เฮ๋ง	 ยอห์	

ก้อ	 ขัว	 ก้อ	 เฌ่ง	 เข	มัวห์	 ขัว	 เที๊ย	 มำห็	 ฮ้ำ	 ย่ำ	 ยั๋ว	 คอ	 เสี๊ย	 เที๊ย	 ยั๋ว	

ยชง	มลงห์	 เฮ๋ง	ลี.	ตูห็	 ไข๊	ตรั่ว	ตูห็	 ไข๊	 เที้ย	ลี	 เขมัวห์	 ขัว	 เจห็	ตูห็	ปลี

ห็	เที้ย	ลี	ตี๊	เพลอ	นทอห็	ไข๊	จ้ำ	ด๊ำ	จ้อ	มูห็	น้อ	เล่อ.

เลา ไข๊ ขูห็ เที๊ย ปลห็*

* ภำษำม้งเรือ่งไก่ป่ำกบัแมวป่ำ
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	 มั้ว	 อี๊	 ตูห์	 ป้อ	 ออห็	 จ้อ	ฌี๊	 ตูห์	 เม	ญั่ว	 มั้ว	 อี๊	 ตูห็	 เม	ญั่ว	 ออห็	

เม	 ตูห็	 ป้อ	ออห็	 ฮลู๊	 เฮ๋ง	ฌีห็	 ปู๊	 ตูห็	 เม	ญั่ว	 ออห็	 มูห็	 เก๋	 ลี.	 	 ตูห็	 ป้อ	

ออห็	 เที้ย	 มั๊ว	 ตูห็	 เม	ญั่ว	 ออห็	 เอ๋	 เตร๋อ	 เนต่อ	 นตร๊ำ	 เข่ำ	 อี๊	 ศ๋ื	 ซื๊.		

มั้ว	 อี๊	 ฮน๊ง	 ตูห็	 เม	 ญ่ัว	ออห็	 เม	 เศ่อ	ม๊อๆ	ตูห็	 ป้อ	ออห็	 เศ่อ	 จ้อ	ตูห็	

เม	ญั่ว	 ออห็	 เม	มูห็	 เนทรี๋ย	 กืห็	 ฉั้ว.	 	 กืห็	 ฉั้ว	 ไฮห็	 เตียห็	 ตูห็	 เม	ญั่ว	

ออห็	ฌีห็	 เตำ	 เษ่ำ	มูห็	 เก๋	ลี	นืห็	 เที้ย	ลี	 เขำห์ๆ	ยชอห์	ยั๋ว	ฌู่	 เจีย	ตูห็	

เม	ญั่ว	 ออห็	 มูห็	 เก๋	 เที๊ย	 เที๊ย	 มั้ว	 ยชอห์.	 	 เท่ำ	 ลอห็	 ศอห์	 เฌ๋	 ตูห็	

ป้อ	ออห็	เที้ย	เจีย	ตูห็	เม	ญั่ว	ออห็	เม	มูห์	เก๋	อี๊	เลงห์.		ศี้	เท่ำ	เนต๋อ	ลอห็	

ตูห็	เม	ญั่ว	ออห็	เที้ย	มูห็	เตำห็	เก๋	เที๊ย	มั้ว	ยชอห์	เล่อ	เล๋อ	เส๋อ	เดอห็	ยชง	

เสี๊ย	เกอห์.

ออห็*

* ภำษำม้งเรือ่งเป็ด
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	 ตร๊ง	ฌัวนตู้	 ยหอ์	 อี๊	 ลู๊	 ตร๊ง	 เสี๊ย	 เฮ๋ง.	 เสี๊ย	 มูห็	 ศอห์	 เตรำ	 เส่ำ

เข่ำนตู้.	ตร๊ง	ฌัวนตู้	 ยอห์	อี๊	 ศ้อ	 เก๋	มูห็	ลอห็.	 เนต่อ	ตี๊	 เนงห์	 เนตี้ย	 เต๊

เที๊ย	 เนงห์	 เข่ำนตู้.	 ยอห์	 เล้ง	ตืห์	 ซ๋ำ	มูห็	 เส่ำ	นตู้	 ยั๋ว	ฌู่	 เนจ	 เส่ำ	ตร๊ง

ฌัว	นตู้.	 นืห็	 เที้ย	ยอห์	 อี๊	 ศ้อ	 เก๋	 มูห็	 ลอห็	 เน่ตอ	ตี๊	 เนงห์.	 มั้ว	อี๊	 ฮน๊ง

ด๊ำ	นศืห์	ญูห์	 เนฌ้	 มัวห์	 เพ่.	 เท๊ีย	 เศอห็	 ไนฉ	 เกอห็	 เกำห็.	 นืห็	 ฮน๋อ

เตียห็	เฮ๋ำ	เทีย	เต๊	นอ	มั้ว	อี๊	ตูห์	ป้อ	เนี่ย.	ยชง	เนก้ำ	ฮู	อัว	“เนศ๋อ”

	 ยอห์	ตูห็	 ป้อ	 เนี่ย	อัวห็	 ยชง	 เนก้ำ	 เปล๊ำ	มัวห์	 เฌำห็.	 เที๊ย	 เปล๊ำ	

เฮำ	 เนฒง	 เยงห็.	 เนฌ้	 มัวห์	 เด๊อ	มอห็	ญงห็.	 ต๊ำ	 สีห็	 ยอห์	 ศี๋	 นู้	 สีห็	

ล๊ง	ตูห็	 ป้อ	 เนี่ย,	 ศี๋	 นู้สีห็ล๊ง	 ยอห์	 อี	 ตูห์	 ฮลั้ว	 อัวห็	 ยชง	 เนตรำห์	 เที๊ย	

มั้ว	 เป๋ง	 ซื่	 เฮ๋ง.	 ซืห์	 ลี	 ฉั๊ว	 เข้ง	 ม้ัว	 ฮื้	 ฮั้ว	 นืห็	 ยอห์	 อ๊ี	 ตูห์	 เนงห์	 อัว	

เนงห์	 เข่ำ	นตู้	 เท๊ีย	 เนงห์	 เนต้ีย	 เต๊	 มั้ว	 ศ้อ	 เก๋	 เจีย	 เสี๊ย	 เตรำ	นืห็,	 มั้ว	

อี๊	 ฮนู๊	 ฮั๊ว	 ไตห็	 เข่ำนตู้	 ตูห็	 ตู๊	 เตำ	ตัวห็.	 เที้ย	ฌ๋อ	อ๊อ	ตูห์	 เป๊ง	 เยช้ง	

ลอห็	ท๋อ	ศี๋	 นู๊สี	 ห็ล๊ง	มูห็	ฉั๊ว	 เข้ง	 เตรำ	นืห็	 ตูห็	 ตู๊	 ลู๊	 เนตงห็	ตัวห์.	 อัว	

เนต้	ศี๋	นู้สีห็ล๊ง	ยั๋ว	มูห็	นืห็	เตำ	ไฮห็	เตรำ	นืห็	ตูห็	ป้อ	เนี่ย	ไฮห็	เตียห็

	 “ก่อ	ฒ๊อ	 เฆ๊	ฆ๋อ	ตร้ง	 เที้ย	 ไจ๋,	 เท่ำ	ตืห์	กู๋	 ตร๋อ	ลอห็	ศอห์	ม่ำ	 เฆ๊	

ฆ๋อ	ตร้ง”	นืห์	 ไฮห็	ตำห็	นืห็	 เที้ย	นตรอห์	อ๊อ	ตูห์	 เป๊ง	 เยช้ง	 เนจ	เนต่อ	

เก๊ง กื่ ตร๊ง ฌัวนตู*้

* ภำษำม้งเรือ่งต�ำนำนภชูีฟ้้ำ
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ตร๊ง	ฌัวนตู้	 มูห็	 เตรำ	 เส่ำ	 เข่ำนตู้	 เล่อ,	 เดฮำ	มูห็	 เตำ	 เป๊	 ฮน๊ง	 ด๊ำ	 

นศืห์ญห์	 ฮน๋อ	 เตียห์	 ศี๋	 นู๊สีห็ล๊ง	ฌีห็	ฌ๊อ	 เฌ๋	 เล่อ,	นืห็	 เที้ย	 ลี	 เศีย	อัว	 

อี๊	 ตูห์	 ปอห์เลำห็	 เลำห็	ท๋อ	ม๋อ	น้อ.	 เนศ่อ	ฌีห์	 เป๊ำ	 เนศ่อ	 เที้ย	 ลี	 เฆ๊	 

ฆ๋อ	ตร้ง.	ด๊ำ	นศืห์ญูห์	ป่อ	 เที้ย	จ้อ	 เนศ่อ	มูห็	 เส่ำ	 เข่ำนตู้	 เล่อ.	ศี๋	นู๊สีห์ 

ล๊ง	ตร๋อ	ข๊ำ	ลอห็	ศอห์	 เฌ๋	จำห็	ฌีห็	ป่อ	ป้อ	 เนี่ย	 เล่อ	นืห์	 เที้ย	มั๊ว	 ได่	 

เอี๋ย	 ฮื้	 ฮั้ว	 ลอห็	ฌ่อ	 ไส๊.	 เที๊ย	 เป๊ำ	 เตียห็	 ด๊ำ	 จ้อ	 เนศ่อ	 มูห็	 เล่อ,	 

นืห็	 เที้ย	นขำ	นต้ำ	 เที๊ย	 เจ่ำ	 เนศ่อ	ดัว	 เส่ำ	 เข่ำนตู้	 เล่อ.	 ศ่อห์	 เนต่อ	 

นศืห์ญห์	ฆ๋อ	ตร้ง.	นืห็	เที้ย	เนท	นศืห์ญูห์	เตียห็

	 “เจีย	ลี	มั๊ว	กู๋	ป้อ	 เนี่ย	ตร๋อ	ลอห็	ยอห์	ฌีห็	มั้ว	มำห็	ป่อ	ซี๊	 ซี๊	 ลี”	 

นศืห์ญูห์	 นขำ	อี๊	 เตร๊ำ	 เตำห็	 เต่อ	 เฮ๋ำ	 เฌ๋	ตั้ว,	 ศ๋ี	 นู้สีห็ล๊ง	 ซำ	ตี๊	 นตำห์	 

เตรำ	 นศืห์ญห์	 ตู	 อัว	๒-๓	 ยำ	 เศ่อ	 สี๋	 ศัว	 เนกำห็	 ลี	 ข๊	 เล่อ	 เที๊ย.	 

นศืห์ญห์	ซำ	อี๊	 เตำ	 เตรำ	สีห็ล๊ง,	สีห็ล๊ง	ยช่ำ	 เดฮำ	 เปลอห็	 เล่อ,	สี๊	 ตัว	 

เตำ	๗	ฮน๊ง	๗	 ฮมอ	นศืห์ญูห์	 ยั๋ว	 สี๊	 เตียห์	 เตียห์.	 นศืห์	ญูห์	 เที้ย	 มั๊ว	 

เนศ่อ	 ป๋อ	 เกียห์	 ลอห็	 เตรำ	 เฮ๋ำ	 เนตี้ย	 เต๊	 เล่อ	 สีห็ล๊ง	 เที้ย	 ลี	 ตีห์	 

เพลอ	 เล๋อ	 ข๊ำ	ลอห็	 เล่อ.	 เจห็	นศืห์ญูห์	 เที้ย	ลี	 ซำ	 ต๊ี	 เตำห็	 เตรำ	ตร๊ง	 

ฌัวนตู้	ตู	นทรอ	 เนพำ	นพื๋	ลอห็	 เตรำ	 เฮ๋ำ	 เตี้ย	 เต๊	 เล่อ.	 เที้ย	อัว	 เตรำ 

เนงห์	เข่ำนตู้	เที๊ย	เนงห์	เนตี้ย	เต๊	มูห็	ลอห็	ไส๊	ษัวห็	ฌีห็	สี๊	เตำ	เล่อ.
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	 กลำ	เตอะ	กลอ	เบ่อะ	มัว่	เก่อะ	โล่	โกน	5	โกน	โดดออ็ด	เก่ำฮ	ไย่ะ	

มุ่	 อะด็อก	อะด็อก	 เปิ่อ	ม่อง	 โฮมญ	งัว	 เริ่ฮ	 งัว	ตอย	 โฮมญ	งัว	 ฮมำน

“มปุะ	 เก่อะ	 เป่ิอ	 ม่อง	 อัว	รอ”	 “อัว	 โม่จ	 เก่อะ	 เต่ำฮ	 โฮมญ	งวั	กอม	ระ”	

โฮมญ	งัว	กอ	อะด็อก	 เต่ำฮ	กำละ	อะด็อก	 เต่ำฮ	 โฮมญ	งัว	 งัว	กำด

ต็อย	เกำฮ	นอม	ชุ	ช็อด	ดำจ	เกำฮ	อ็อด	ระ

	 อะโค่	 เก่ำฮ	 โม่จ	ปร่อว	 ฮื	 เกลิง	 ฮะเน่	 อะด็อก	ฮอม	 “	 อัว	 เฮ่อะ

เต่ำฮ	 โฮมญ	งัว	อัว	 เต่ำฮโม่ด	ปร่อว	 ระ”	อะด็อก	 เต่ำฮ	อะโม่จ	ปร่อว

กลุ่	 เทิม	ปร่อว	กู่	 ดำจ	 ไปล่ก	ฮ็อย	ทำน	ตอย	กยำ	อะไว่ก	 โม่จ	ปร่อว

ฮะ	โว	อำ	ระ	อะด็อกฮอม	“อัว	 เฮ่อะ	 เต่ำฮ	โม่จ	ปร่อว	อัวย	โม่ด	 เก่อะ

เต่ำฮ	กยำ	“	โฮมญ	งัว	กอ	เต่ำฮ	ระ

	 อะด็อก	 เต่ำฮ	กยำ	อะไว่ก	ฮ็อย	ทำน	ฮะรอฮ	นอม	ชุ	ตุ่ม	ชะไก่ฮ

อะเน็ำวกรุ่น	มั่ว	 ไม่ะ	 เฮ่อะ	ตุ่ม	อะด็อก	ฮอม	 “อัว	 เฮ่อะ	 เต่ำฮ	กยำ	อัว

โม่จ	เก่อะ	เต่ำฮ	อะเน็ำว	กรุ่น	ระ”	โฮมญ	งัว	กอ	เต่ำฮ	ระ

อะโมจ จ็อด อะด็อก* 

* ภำษำมอญเรือ่งเจ้ำด่ำงอยำกเป็นอะไร
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	 อะดอ็ก	 เต่ำฮ	อะเนำ็ว	กรุน่	 เปรยีง	มวั	 เกลงิ	ทึ	่ ฮะรอฮ	 เทำะ	ออ็ด	 

อะด็อก	 ฮอม	 “อัว	 เฮอ่ะ	 เต่ำฮ	 อะเน็ำว	 กรุ่น	 อัว	 โม่จ	 เก่อะ	 เต่ำฮ	 

เปรียง	 ระ”	 โฮมญ	งัว	กอ	 เต่ำฮ	 ระ	อะด็อก	 เต่ำฮ	 เปรียง	ทึ่	 ม่อง	อ็ฮด	 

ซอม	ตอย	มะนึ่ฮ	ร่อบ	กิด	เจิ่ก	แต่จ	โล่	อะด็อก	ฮอม	“	อัว	 เฮอ่ะ	เต่ำฮ 

เปรียง	อัว	โม่จ	เก่อะ	เต่ำฮ	เจิ่ก	“โฮมญ	งัว	กอ	เต่ำฮ	ระ

	 อะด็อก	 เต่ำฮ	 เจิ่ก	 แต่จ	 อ็อด	ซอม	ตอย	 น็อย	 ม่ัว	กึด	 เจิ่ก	ป็อด 

อำ	อะด็อก	ฮอม	 “	อัว	 เฮ่อะ	 เต่ำฮ	 เจิ่ก	อัว	 โม่จ	 เก่อะ	 เต่ำฮ	น็อย	 ระ”	 

โฮมญ	งัว	กอ	 เต่ำฮ	 ระ	อะด็อก	 เต่ำฮ	น็อย	อำ	กล็อด	 เชียะ	อะนะ	ฮะ 

ก่อว	ฮะก่อว	ฮะเดียง	กึด	น็อย	 ไต่ฮ	กรึ่บ	น็อย	ฮอม	 “	อัว	 เอ่อะ	 เต่ำฮ 

น็อย	อัว	โม่จ	เก่อะ	เต่ำฮ	ฮะก่อว	ระ”โฮมญ	งัว	กอ	เต่ำฮ	ระ

	 อะด็อก	 เต่ำฮ	ฮะก่อว	อำ	กล็อด	 เชียะ	อะนะ	กลอ	กลอ	ฮะเดียง 

กึด	ฮะก่อว	ระ	อ็อด	อะโนด	อะด็อก	อัด	โฮมญ	งัว	กะเลียง	เต่ำฮ	กลอ 

เปิ่อ	อะริม	ตอย	จำว	อำ	ม่อง	กะรุม	เกำ	บอว	ฮะเก็ำ	ระ
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	กลอน	ไต่ฮอะลื่ม	ฮะดำจ	กลัดเทำะ	กยึ่	ระ																			

	ฮะดำจ	โล่ไพ่ะ	โล่น	ฮุม	จิฮ	เติ่อเต่ำฮ	อะร่อง	ปะจ็อก										

ซึ่มจ่ำด	โม่ญ	ปะไรง	เกลิง	เซิง	นำก	ยึ่						

ฮะกื่อ	กอ	อะแย่ย		เล	เก่อะ	นำ	กยึ่	กอม		

ซำย	กอ	ไฮง	เล		อะลอก	นำ	ดุด	เก่อะ	นำ	กยึ่	ระ		

ซึ่มปลู่	มั่ว	ลู่	ปะแร่จ	บักอำ	กะมำย	ยึ่		

กำละ	ลู่	อะเลียง	เกลิง	กยึ่	อ็อด	อำ	ระ	

อะเชำ	เกลิง	จอบ	ร่อง	กยึ่	ปะดอว	กะมำ	เฮ่อะ	มัว	ตอย	

อะเชำ	ไปก	อึเวิม	“โฮ่ย่ำย”	ท็อกโน่ญ	เติ่อกอ	โน่ญ	โดด	ปุดไกง	

อะเชำ	โน่ญ	โดด	ปุดไกง	ม่อง	เติ่อกอ	ละมุ่ฮ	ระ			

ปะราว อะเชาปุดไกง*

* ภำษำมอญเรือ่งมดแดงก้นป่อง
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* ภำษำมอญเรือ่งท�ำไม

ชุ	ชุ	มุ่ปะ	เก่อะ	ง็อก	ฮ็อด	นู่	ป็อก	ดูน	ระ	อัว	ไต่ฮ	ง็อก

ป็อก	ป็อก	มุ่ปะ	เก่อะ	ดูน	ฮ็อน	นู่	กะ	โม่ก	ระ	อัว	ไต่ฮ	ดูน

กะ	กะ	มุ่ปะ	เก่อะ	โม่ก	ฮ็อย	นู่	เปรียง	อะลุ่ย	ระ	อัว	ไต่ฮ	โม่ก

เปรียง	เปรียง	มุ่ปะ	เก่อะ	อะลุ่ย	ฮ็อด	นู่	มะนี่ฮ	ตัก	อัว	ระ	อัว	ไต่ฮ	อะลุ่ย

มะนี่ฮ	มะนี่ฮ	มุ่ปะ	เก่อะ	ตัก	ฮ็อย	นู่	เปยิ่อ	เปิง	ระ	อัว	เก่อะ	ตัก

เปิง	เปิง	มุ่ปะ	เฮ่อะ	จีน	ฮ็อด	นู่	อุฮ	เดียก	ระ	อัว	เฮ่อะ	จีน

อุฮ	อุฮ	มุ่ปะ	เก่อะ	เดียก	ฮ็อด	นู่	ปร่อว	กู่	ระ	อัว	เก่อะ	เดียก

ปร่อว	ปร่อว	มุ่ปะ	เก่อะ	กู่	ฮ็อด	นู่	แง่ย	อะเร่อะ	ระ	อัว	เก่อะ	กู่

แง่ย	แง่ย	มุ่ปะ	เก่อะ	อะเร่อะ	ฮ็อด	นู่	อัว	ทัง	คำจ	ระ	อัว	เก่อะ	อะเร่อะ

ดำจ	มั่ว	บือ	มั่ว	เกริง	เชิง	ม่อง	เฮ่อะ	อ็อด	มุ่ปะ	เก่อะ	อะเร่อะ	ม่อง	รอ

มุ่ปะ*
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	 อำดอ	ซำตู	อำรี,	ตือกอรอ	ดูโดะ	บือยำลัน	ดี	ตือปี	ซูไง.	ตือเงำะฮ

ตือเงำะฮ	ดูโดะ	บือยำลัน	ตู,	 เดีย	 กือเละฮ	อีเตะ	ดัว	 แอก็อก	ดูโดะ	

ตือเงำะฮ	บือรือนัง.

	 ตือกอรอ	ปน	ตำอ	ดือกัต	อีเตะ	 “เฮ!	กำวัน,	 ซำยอ	ตะ	ปือเนำะฮ	

กือเละฮ	 ฮังปอ	บือดัว	 นี,	 ซำแฮะฮ	 ฮังปอ	บือดัว	 นี	 บูกัน	 มือนำตัง	

ก�ำปง	นี?”

	 ลำลู	 อีเตะ	ปน	ยำวับ	 “ซูโงะฮ	 ซือมำจ�ำ	 ฮัง	 กำตอ.	 กำมี	 บูกัน	

มือนำตัง	ก�ำปง	 นี,	 ก�ำปง	กำมี	 เยำอุ	 ดำรี	 ซีนี”	ตือกือร_อ	ปน	ตือรีงิน

นะ	ปี	บือยำลัน	ดี	ก�ำปง	อีเตะ.

	 เดีย	ปน	บือจำกัป	ดืองัน	อีเตะ	 “เฮ	กำวัน!	บูเละฮ	กอ	ซำยอ	นะ	

ปี	ก�ำปง	ฮัง?”

	 อีเตะ	ปน	ยำวับ	“บูเละฮ,	ตำปี	ฮัง	นะ	ปี	มำจ�ำ	มำนอ?	ฮัง	บือยำ

ลัน	ลำมัต.	 กำเลำ	นะ	ปี	 ตู,	 กือนอ	บือยำลัน	ตีกอ	อำรี	 ตีกอ	มำล�ำ.	

ลอ	ตะ	อำปอ,	กำเลำ	ฮัง	นะ	ปี,	กำมี	บูเละฮ	บำเวำะ	ปี”

ตือกอรอ ดืองัน อีเตะ ดัว แอก๊อก*

* ภำษำมลำยปูำตำนเีรือ่งเต่ำกบัเป็ดสองตวั
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	 ลือไปฮ	ตู,	อีเตะ	ปน	บำเวำะ	กำยู	ซือบำตัง,	เดีย	ซูโระฮ

ตือกอรอ	กีเกต	กำยู	 ดี	 ตือเงำะฮ.	อีเตะ	แซก็อก	กีเกต	กำยู	 ดี	 กำนัน,	 

แซก็อก		ลำกี	กีเกต	ดี	กีรี.

	 ซือบือลม	นะ	ตือรือบัง,	 อีเตะ	ปือซัน	กัต	ตือกอรอ	 “วักตู	 ตือรือ 

บัง	ตู,	ฮัง	ยำงัน	บือจำกัป	อำปอ	อำปอ”

	 ดูโดะ	 ซัต,	 อีเตะ	 ปน	บำเวำะ	 ตือกอรอ	ตือรือบัง.	 ตือเงำะฮ	 

ตือเงำะฮ	ตือรือบัง,	 ตือกอรอ	ปน	 กือเละฮ	 เลำต,	 กือเละฮ	อูตัน	ดัน	 

กือเละฮ	 ซูไง,	 เดีย	 ปน	บือรำซอ	 ซือรือเนำะ.	 ลือไปฮ	ตู	 แดปอ	ปน	 

ตือรือบัง	ซ�ำไป	ซำตู	 ก�ำปง.	ออรัง	ออรัง	ดำล�ำ	ก�ำปง	กือเละฮ	แดปอ	 

ดูโดะ	ตือรือบัง,	ออรัง	ก�ำปง	ปน	ซอเรฺำะ.	

	 ซอรัง	 ก�ำปง	บือกำตอ	 “ไมละฮ	กีตอ	แตเงำะ	 ตือกอรอ	 บูเละฮ	 

ตือรือบัง,	ไมละฮ	ป็วก	กีตอ	แตเงำะ”

	 เดำะฮ	 ตือกอรอ	 ดืองกั,	 เดีย	บอืรำซอ	มำเรำะฮ.	 เดยี	ปน	บอืกำตอ	 

“แดปอ	นี	ตะ	ปือเนำะฮ	กือเละฮ	อีเตะ	ตือรื_อบัง	กอ”

	 วักตู	 ตือกอรอ	บือจำกัป,	 มูลต	 เดีย	ปน	ตือลือไปฮ	ดำรฺี	 กำยู.	 

ลือไป	ฮ	 ตู,	 เดีย	ปน	ยำโตะฮ	กือ	ตำเนำะฮ,	ตูโบะฮ	 เดีย	ปือเจำะฮ,	 

นำเซบ	 ไบอิ	 เดีย	ตะ	มำตี,	 ตือกอรอ	อีงัต	 ไลน	กำลี,	 กำเลำ	อีเตะ	 

อำเยฺำะ	ปี	รฺเมำะฮ	เดีย	ปูเลำะ,	ตือกอรฺอ	ตะ	เมำ	บือจำกัป	เดำะฮ.
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	 อำดอ	ลือมู	แซกอ	โดะ	มำแก	อูปุ	ดี	ตือปี	บำโรฺะฮ.	โดะ	เตำะ	ลำ

มอ	บูรง	แลบำ	มำรี	ตืองะ	ดี	อำตะฮ	บือลำแก	ลือมู.	

	 ลือมู	ตือรีเยำะ	“เบำะฮ	เบำะฮ”	

	 บูรง	 แลบำ	กำตอ	 “ลือมู	บะปอ	ซอรอ	มุง	บือซำ	ซำงะ?	บำเอะ	

ซอรอ	อำกู	‘กูโกะ	ซือดะ,	เกียว	เกียว.”

	 ลือมู	 ตำญอ	บูรง	 แลบำ	 “บูรง	 แลบำ	มุง	มำแก	 ‘ก_ำปอ	บูเละฮ	

ซอรอ	มุง	ซือดะ	ซำงะ?”	

	 บูรง	แลบำ	ยำวะ	กำตอ	 “อำกู	 มำแก	บูเวำะฮ	กือรีแย	ดูวอ	ตีกอ	

บูเต	ซำรี,	 ลือ	ปะฮ	ตู	 มำแก	บือลำแล	ดูวอ	ตีกอ	แอกอ	ซำรี.	 ซำเบะ	

ซอรอ	อำกู	ซือดะ.”	

	 ลอืมู	 ‘บอูง	บรูง	แลบำ	กำตอ	‘กตี,ู	ดยีอ	ปง	ก	ีจำร	ีบเูวำะฮ	กอืรแีย	

ดอืงำ	บอืลำ	แล	ซอืลำล.ู	ดียอ	มำแก	ซอืรปอ	ดอืงำ	บรูง	แลบำ	ต	ูรอยะ.

	 ลือมู	 ตือรำ	 บูวะ	 ซอรอ	ตือรีเยำะ	 ดะแป	บูรง	 แลบำ	 “เบำะฮ	

เบำะฮ,	 ซอรอ	อำกู	 ซือดะ	ซือรปอ	มุง	 เดำะ	ลำกี?”	 ลือมู	 ตำอ	 บูรง	

แลบำ.	

ลือมู เนาะ ตูกา ซอร*

* ภำษำมลำยปูำตำนเีรือ่งววัอยำกเปลีย่นเสยีง
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	 บูรง	แลบำ	ยำวะ	กำตอ	“เดำะ	ซือรปอ	ลำกี.”	

	 ลือมู	ปง	กี	 จำรี	 มำแก	บือลำแล	 ปูเลำะ.	ตือเงำะฮ	 โดะ	จำรี	 บือ 

ลำแล,	ดียอ	‘ยปอ	ดืองำ	กือรบำ.

	 ลือมู	 บูวะ	 ซอรอ	 ตือรีเยำะ	 “เบำะฮ	 เบำะฮ”	 ปะฮ	 ดียอ	 ตำอ	 

กือรบำ	“กือรบำ	ซอรอ	อำกู	ซือดะ	ซูปอ	บูรง	แลบำ	กือเดำะ	ลำกี?”	

	 กือรบำ	กำตอ	เดำะ	“ซือดะ.	ลำกี”

	 ลือมู	 เตำะ	ตำฮู	 เนำะ	บูวะ	บำละฮ	มำนอ.	บือรฺำซอ	ลือเตะฮ	 

เดำะฮ	 ซือบะ	ดียอ	 เดำะ	มำแก	อูปุ	 บำเญำะ	 ฮำรี	 เดำะฮ,	 ตูโบะฮ	 

ดียอ	ปง	กูรฮ.	

	 กือรบำ	กี	 รอยะ	กอ	ลือมู	 “ลือมู	 ลือมู,	 มุง	 เตำะเละฮ	ตูโระ	บูรง	 

แลบำ	ซือบะ	บูเวำะฮ	กือรีแย	ดืองำ	บือลำแล	ตู	 มำแกแน	บูรง	แลบำ	 

มำแกแน	มุง	อูปุ.	กำลู	มุง	มำ	แก	ซือตำรอ	มำนอ	ปง,	ซอรอ	มุง	 เตำะ	 

ซือดะ	ซือรปอ	บูรง	แลบำ	ยเกำะ.”	

	 ลือมู	 บำร	แปแฮ	กำตอ	บูวะ	บำละฮ	มำนอ	ปง	ซอร_อ	ดียอ	ปง	 

เตำะ	บูเละฮ	เนำะ	ตูกำ	ลือมู	ปง	กือเละ	มำแก	อุปุ	ซือรปอ	ซือดียอ.
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คณะผู้จัดท�า
ที่ปรึกษา

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	(นำยชินภัทร		ภูมิรัตน)

รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	(นำงเบญจลักษณ์		น�้ำฟ้ำ)

ที่ปรึกษำด้ำนกระบวนกำรเรียนรู้	(นำงสำววีณำ		อัครธรรม)

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ	สพฐ.	(นำงสำวไพรวัลย์		พิทักษ์สำลี)

ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันภำษำไทย	(นำงสำวนิจสุดำ		อภินันทำภรณ์)

ที่มาของนิทาน
โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนโรงเรียนแนวชำยแดนและพื้นที่พิเศษ 

โดยแนวทำงทวิภำษำ

(ภำษำไทย-มอญ,	ภำษำไทย-เขมรถิ่นไทย,	ภำษำไทย-กะเหรี่ยงโปว์,	

ภำษำไทย-ม้ง	และภำษำไทย-มลำยูปำตำนี)

โรงเรียนวัดวังก์วิเวกำรำม

	 โรงเรียนบ้ำนโพธิ์กอง	 โรงเรียนบ้ำนพุย	

	 โรงเรียนบ้ำนห้วยหำน	 โรงเรียนบ้ำนห้วยคุ

	 โรงเรียนบ้ำนรักแผ่นดิน	 โรงเรียนบ้ำน	แผ่นดินทอง

	 โรงเรียนบ้ำนประจัน	 โรงเรียนบ้ำนบึงน�้ำใส

	 โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ	๑๐	 โรงเรียนบ้ำนต�ำมะลังเหนือ

ด�าเนินการจัดพิมพ์
สถำบันภำษำไทย	ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ	

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	

ภาพปกและภาพประกอบ
นำยชัยยศ		สุขต้อ	และองค์กำรค้ำของ	สกสค.

บรรณาธิการ
นำงบุษบำ		ประภำสพงศ์
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 ความรู้ดูยิ่งล�้า สินทรัพย์

คิดค่าควรเมืองนับ ยิ่งไซร้

เพราะเหตุจักอยู่กับ กายอาต มานา

โจรจักเบียนบ่ได้ เร่งรู้เรียนเอา

* โคลงโลกนิติ	พระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ	กรมพระยำเดชำดิศร

5402128L01T.indd   141 12/4/13   11:13 AM



5402128L01T.indd   142 12/4/13   11:13 AM


